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ت- -ن -ظ -م ج -ري -دة «ا÷م -ه -وري -ة»،
اليوم ،حفÃ Óنتداها الدوري الذي
يتزامن مع الذكرى  55لصسدور أاول
ع-دد ل-ل-ج-ري-دة «لري-بيبليك» ‘ 28
م -ارسس  ،1963وذلك ب- -حضس -ور وزي -ر
التصس- - -ال ج- - -م- - -ال ك- - -ع- - -وان ال - -ذي
سس-ي-ت-دخ-ل ح-ول موضسوع «الصسحافة
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ م- -واج- -ه- -ة –دي- -ات
الرقمنة».

ألدألية تعطي إأشضارة
أنطÓق حملة ألتÈع بالدم

17605

مرموري و ميهوبي يفتتحان ندوة
وطنية حول ألسضياحة وألثقافة

يشس -رف وزي -ر الشس -ؤوون ال -دي -ن -ي-ة
لوق- -اف ﬁم- -د ع- -يسس- -ى ،ال -ي -وم،
وا أ
ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ف-ع-ال-ي-ات دورة علمية
ي -ن -ظ -م -ه -ا ال–اد ال -وط -ن-ي ل-ل-زواي-ا
ل–اد العاŸي للتصسوف حول
Ãعية ا إ
م -وضس -وع ال -وقت ب -ا◊ك -م ‘ ال -ق-رآان
ال -ك-ر ،Ëوذلك ب-دار الم-ام ،اب-ت-داء
من السساعة  10:00صسباحا.

يشسرف وزير السسياحة والصسناعة التقليدية
حسسن مرموري Ãعية وزير الثقافة عز الدين
م-ي-ه-وبي ،يوم  02أاف-ري-ل ال-داخ-ل ،ع-لى أاشسغال
الندوة الوطنية اŸنظمة –ت شسعار «السسياحة
وال-ث-ق-اف-ة ،شس-راك-ة مسس-ت-دام-ة ‘ خدمة وجهة
لوراسسي ،ابتداء من
ا÷زائر» ،وذلك بفندق ا أ
السساعة  08:30صسباحا.

ألندوة ألدولية
ألسضادسضة للتضضامن مع
ألشضعب ألصضحرأوي

أŸتحف ألوطني للمجاهد ينظم ندوة تاريخية

زوخ يتفقد كÈيات أŸشضاريع
ألتنموية بالعاصضمة

ت-ن-ظ-م سس-ف-ارة ا÷م-هورية العربية
الصس- -ح -راوي -ة ال -دÁق -راط -ي -ة ،غ -دا،
الندوة الدولية السسادسسة للتضسامن مع
الشسعب الصسحراوي– ،ت شسعار «حق
الشس -ع -وب ‘ اŸق -اوم -ة ،ح -ال -ة الشس -عب
الصس -ح-راوي» ،وذلك ب-ف-ن-دق ال-ري-اضس
بسسيدي فرج.

ت -ن -ظ -م وزارة ال -تضس -ام -ن ال-وط-ن-ي
لسس - - -رة وقضس- - -اي- - -ا اŸرأاة ،ي- - -وم 01
وا أ
أافريل ،حملة وطنية للتÈع بالدم،
–ت شس -ع -ار «أاتضس -ام-ن ب-دم-ي» ،ح-يث
سستعطي الوزير غنية الدالية إاشسارة
النطÓق من مقر دائرتها الوزارية
ب-ب-ئ-ر خ-ادم ،اب-تداء من
السس- -اع- -ة 09:00
صسباحا.

قمة أألمن
Èأ Êأألفريقية
سضي

أل

ﬁاضضرة حول كذبة أفريل

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،اليومÃ ،ناسسبة إاحياء الذكرى 59
لسس -تشس -ه -اد ال -ب -ط -ل Úال -رم-ز ع-مÒوشس آايت ح-م-ودة واح-م-د ب-ن ع-ب-د
لم-ان-ة
ال -رزاق ح -م -ودة اŸدع -و سس -ي ا◊واسسÃ ،ق-ره ،وب-ال-ت-ع-اون م-ع ا أ
الولئية للمجاهدين بولية ا÷زائر ،ندوة تاريخية حول
اŸسسار النضسا‹ وا÷هادي للشسهيدين ،وذلك على
السساعة  14:00بعد الزوال.

لسسÓمي لولية
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
ب- -وم- -رداسس ،ي -وم  01أاف -ري-لﬁ ،اضس-رة
ح -ول «ك-ذب-ة  01أاف-ري-ل ب Úال-نصس-وصس
الشسرعية واŸآاسسي الجتماعية « ،وذلك
Ãق - -ره ،اب - -ت - -داء م - -ن السس - -اع - -ة 09:00
صسباحا.

أŸؤو“ر ألدو‹ حول تدريسس
ألÎبية أإلسضÓمية ‘
أŸؤوسضسضات ألرسضمية
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تعزيز
لتاسسع
ةا
الوطنية ‘ اري ،على السساعة ا ود معمري
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تنظم اŸؤوسسسسة القتصسادية «فيزا أانفسست» ،يوم  07أافريل الداخل ،ندوة
وط-ن-ي-ة ل-ت-ح-ف-ي-ز اŸسس-ت-ث-م-ري-ن– ،ت شس-ع-ار «ن-ظ-رة إايجابية رجل أاعمال ناجح»،
وذلك بفندق الشسÒاطون –ت إاشسراف اŸسستشسار القتصسادي والوزير السسابق د.
عبد الرحمان بن خالفة.

تخليد يوم أألرضس ألفلسضطيني
ت -ن -ظ-م ا÷ب-ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة ل-ت-ح-ري-ر ف-لسس-ط Úوا÷ب-ه-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ل-ت-ح-ري-ر
لرضس الفلسسطينية ،وذلك بـ 38
فلسسط ،Úاليوم ،فعالية سسياسسية تخليدا ليوم ا أ
شسارع ديدوشس مراد الطابق الثا ،Êابتداء من السساعة  14:00بعد الزوال.

ألبطولة ألوطنية للفول كونتاكت

ألي

وم أŸغاربي للتÈع بالدم

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

يقوم وا‹ ا÷زائر العاصسمة عبد
ال -ق -ادر زوخ ،ال -ي -وم ،رف-ق-ة أاعضس-اء
اÛلسس الولئي بزيارة عمل وتفقد
ل - -كÈي - -ات اŸشس - -اري- -ع ال- -ت- -ن- -م- -وي- -ة
بالعاصسمة ،حيث سسيكون النطÓق
من مقر الولية ،ابتداء من السساعة
 08:30صسباحا.

تنظم ال–ادية ا÷زائرية للفول كنتاكت كيك بوكسسينغ اŸواي تاي والرياضسات
لدنى والطÓب
اŸشسابهة ،غدا وبعد غد ،البطولة الوطنية للفول كونتاكت للحد ا أ
ذكور و إاناث ،وأاصساغر وأاكابر إاناث ،وذلك بقاعة بن قطاية عبد القادر بتيبازة،
ابتداء من السساعة  08:00صسباحا.

ندوة للتحسضيسس بخطر سضرطان ألÈوسضتات
تنظم مؤوسسسسة «أاسستيÓسس فارما» ،اليوم ،ندوة صسحفية للتحسسيسس بخطر
سسرطان الÈوسستات لدى الرجال ،وذلك بفندق الشسÒاطون ،ابتداء من
السساعة  14:00بعد الزوال.

إلع ـÓناتكـم أتصضل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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بن صسالح يشسارك ‘ ا÷لسسة ا’خÒة للمجلسس اŸدير ل–Óاد
الŸÈا Êالدو‹ بجنيف
لم -ة ألسص -ي -د
شص- -ارك رئ -يسس ›لسس أ أ
عبد ألقادر بن صصالح أمسس ألربعاء ‘
لخÒة ل - -ل - -م - -ج - -لسس أŸدي - -ر
أ÷لسص - -ة أ أ
ل- - -ل–اد ألŸÈا Êأل- - -دو‹ و ‘ خ - -ت - -ام
ف-ع-ال-ي-ات أشص-غ-ال أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة 138
لل–اد ألتي أحتضصنتها مدينة جنيف
ألسصويسصرية منذ  24مارسس أ÷اري .
وأاوضش- -ح ب- -ي- -ان م -ن ›لسس ا’م -ة أان ه -ذه
ا÷لسش -ة ال -ت -ي حضش -ره -ا وف -دا ب -رŸان -ي-ا م-ن
الغرفت Úبرئاسشة رئيسس ›لسس ا’مة عرفت
«اع -ت -م -اد إاع Ó-ن ا÷م -ع -ي -ة  138ل–Óاد
الŸÈا Êال - -دو‹» ح- -ؤل م- -ؤضش- -ؤع ال- -دورة و
اŸتعلق «بتعزيز النظام العاŸي اŸطبق على
اŸهاجرين والÓجئ Úو ا◊اجة إا ¤حلؤل
سشياسشية قائمة على معطيات واقعية» و كذا
«إاششكالية تعزيز التعاون فيما ب ÚالŸÈانات و
ا◊ؤكمة ‘ ›ال الهجرة و ذلك من منظؤر

تبني ميثاق عاŸي للهجرة اآ’منة اŸنظمة و
اŸنتظمة».
كما ” خÓل هذه ا÷لسشة «اŸصشادقة على
تقارير اللجان اأ’ربع الدائمةي والتي تعنى
بشش -ؤؤون اأ’· اŸت -ح -دة ،ال-ت-ن-م-ي-ة ال-دائمة و

التمؤيل والتجارة ،السشÓم وا’من الدولي،Ú
الدÁقراطية و حقؤق ا’نسشان ».
ب- - -اŸن- - -اسش- - -ب- - -ة ع- - -رضشت اÛم- - -ؤع - -ات
ا÷يؤسشياسشية اإ’فريقية يالعربية واإ’سشÓمية
ت-ق-اري-ره-ا تضش-م-نت حصش-ي-ل-ة نششاطاتها خÓل
ه -ذه ا÷م -ع -ي -ة وك-ذا م-ؤاق-ف-ه-ا م-ن ال-ن-ق-اط
اŸدرجة ‘ جدول اأ’عمال .حيث ‚حت
هذه اÛمؤعات ا÷يؤ-سشياسشية اŸذكؤرة
‘ اعتماد «بند اسشتعجا‹ يتعلق بتداعيات
إاعÓن الرئيسس اأ’مريكي دونالد ترامب حؤل
القدسس ‘ جدول أاعمال ا÷معية العامة كما
أاكده نفسس البيان .
وع -ل -ى ه -امشس ه -ذه ال -دورة أاج-رى رئ-يسس
›لسس اأ’م -ة م -ب -اح -ث -ات م-ع رئ-يسش-ة ا’–اد
الŸÈا Êال- - -دو‹ ورئ - -يسس ›لسس ال - -ن - -ؤاب
اŸصش - - - - -ري و رئ- - - - -يسش- - - - -ي ا’–اد الŸÈاÊ
اإ’فريقي و الŸÈان اإ’فريقي.

مسساهل يوقع على سسجل التعازي Ãقر سسفارة روسسيا

وقع وزير الششؤؤون اÿارجية عبد القادر
مسشاهل ،أامسس ا’ربعاء Ãقر سشفارة روسشيا
با÷زائر ،باسشم رئيسس ا÷مهؤرية السشيد عبد
العزيز بؤتفليقة ،على سشجل التعازي إاثر وفاة
 64م -ؤاط -ن -ا روسش-ي-ا ‘ ح-ري-ق م-ه-ؤل ان-دل-ع
Ãركز Œاري Ãدينة كيمÒوفؤ.
وك -تب وزي -ر الشش -ؤؤون اÿارج -ي -ة ‘ ك -ل -م-ة
ال- -ت- -ع -زي -ة أان «ال -ك -ارث -ة ال -ك -بÒة ال -ت -ي أاŸت
بالششعب الروسشي الصشديق على اثر ا◊ريق
اŸه -ؤل ال -ذي ان -دل -ع Ãرك -ز Œاري Ãدي -ن -ة
كيمÒوفؤ ﬂلفا وفاة  64مؤاطنا منهم عدد
معت Èمن اأ’طفال قد أاثارت مؤجة واسشعة
م- -ن ا◊زن ل- -دى ال- -رأاي ال- -ع- -ام ا÷زائ -ري «
،معربا عن «تضشامن ا÷زائر حكؤمة وششعبا
مع الششعب الروسشي والعائÓت اŸتضشررة ».

وأاضشاف السشيد مسشاهل
‘ ه- - - -ذا ا’ط- - - -ار «أان - - -ه
وب- -ت- -ك- -ل- -ي- -ف م- -ن رئ- -يسس
ا÷مهؤرية ،ع-ب-د ال-عزيز
ب-ؤت-ف-ل-ي-قة وباسشم ا÷زائر
حكؤمة وششعبا وأاصشالة عن
ن- -فسش- -ي أات- -ق- -دم ل- -لشش -عب
وا◊كؤمة
ال- -روسش- -ي- -ة الصش -دي -ق -ة
بخالصس التعازي على اثر
هذا ا◊دث اأ’ليم «وأاعÈ
«عن تضشامننا العميق مع
الشش -عب ال -روسش -ي ب -رم -ت-ه
خ -اصش -ة م -ع أاول-ئك ال-ذي-ن
فقدوا عضشؤا من عائلتهم أاو تضشرروا من

بششكل خاصس.

جراء هذا ا◊ريق».
إان ا÷زائ- - - -ر  -يضش- - - -ي- - - -ف
الؤزير« -تششاطر آا’م وأاحزان
وحداد الششعب الروسشي ‘ هذا
ال - -ظ- -رف ال- -عصش- -يب» م- -ردف- -ا
بالقؤل «وإاذ أاقف اليؤم ‘ مقر
السش -ف -ارة ال -روسش -ي -ة ب -ا÷زائ-ر
Óرواح
إاج  ’Ó- - -واحÎام - - -ا ل  - - -أ
الÈيئة لضشحايا هذا ا◊ريق،
ف -إان -ن-ي أاج-دد ‘ ن-فسس ال-ؤقت
م -ؤاسش -اة ا÷زائ -ر وم -ؤؤازرت -ه -ا
وت -ع -ازي -ه -ا اÿالصش -ة ◊ك -ؤم-ة
روسش- -ي- -ا ا’–ادي- -ة ولشش -ع -ب -ه -ا
الصشديق عامة وأ’سشر الضشحايا

لم Úألعام لوزأرة ألشصؤوون أÿارجية
تشصارك فيه أ÷زأئر بوفد يرأسصه أ أ

اجتماع تشساوري اسسÎاتيجي بنواكشسوط حول منطقة السساحل

ب- -د أت ،أمسس ،ب- -ال- -ع- -اصص- -م- -ة أŸوري- -ت- -ان- -ي- -ة
ن -وأكشص -وط ،أشص -غ -ال أج -ت-م-اع تشص-اوري ل-ل-دول
ألأعضص - - - -اء ‘ أل–اد ألإف - - - -ري - - - -ق - - - -ي ح - - - -ول
أسصÎأتيجية ألسصاحل ،منظم من قبل أل–اد
ألإف -ري -ق -ي ب-ال-ت-ع-اون م-ع ›م-وع-ة أÿمسس ‘
ألسص-اح-ل وÃشص-ارك-ة ألأ· أŸت-ح-دة وألشصركاء
ألفني ÚوأŸالي Úلل–اد ألإفريقي.
وسشيناقشس اŸششاركؤن ‘ اللقاء الذي تششارك
فيه ا÷زائر بؤفد يراأسشه ا’أم Úالعام لؤزارة
الششؤؤون اÿارجية ،نؤر الدين عيادي ،على مدى
ي -ؤم ،Úح -اضش -ر ومسش -ت -ق -ب -ل م -ن -ط-ق-ة السش-اح-ل
وال -ت -ح -دي -ات ال -ت-ي ت-ؤاج-ه-ه-ا ،وت-نسش-ي-ق ال-دع-م
اŸؤجه Ûمؤعة اÿمسس (مؤريتانيا ،بؤركينا
ف-اسش-ؤ ،ال-ن-ي-ج-ر ،م-ا‹ ،تشش-اد) وال-تصش-دي-ق ع-ل-ى
خارطة طريق تتناول كافة القضشايا ذات الصشلة.
ويسشعى اŸششاركؤن ‘ هذا اللقاء ،الثا Êمن
نؤعه الذي ينظمه ا’–اد ا’إفريقي بعد لقاء
‡اثل حؤل منطقة القرن ا’إفريقي ،اإ ¤اطÓق
عملية تششاورية اسشÎاتيجية تفضشي اإ ¤وضشع
اسشÎات-ي-ج-ي-ة مششÎك-ة م-ت-ك-ام-ل-ة ل-تعزيز السشÓم
وا’أمن والتنمية اŸسشتدامة ‘ منطقة السشاحل،
والتؤصشل اإ– ¤ليل وفهم مششÎك للتحديات
القائمة والناششئة التي تؤاجه اŸنطقة.
واأك -د ال -رئ -يسس اŸؤري -ت-اﬁ Êم-د ول-د ع-ب-د
العزيز الذي اأششرف على افتتاح اأششغال ا’جتماع
اأن م -ن -ط -ق -ة السش -اح -ل ت -ت -ع -رضس م -ن -ذ سش-ن-ؤات
ل -ت -ح -دي -ات ك -بÒة ‘ ›ا’ت ا’أم -ن وال-ت-ن-م-ي-ة
فاقمتها التداعيات السشلبية لصشراعات اإقليمية
ودولية من جهة والتاأثÒات اŸاأسشاوية للتغÒات

اŸناخية من جهة اأخرى.
واأع -رب ع -ن ي -ق-ي-ن-ه اأن ال-ل-ق-اء سش-ي-فضش-ي اإ¤
مقاربة ششاملة من ششاأنها Œاوز العؤائق التي
ت- - - -عÎضس ال- - - -ت- - - -ن- - - -ف- - - -ي- - - -ذ السش - - -لسس وا’أ‚ع
لÓسشÎاتيجيات اŸتعلقة بقضشايا تلعبه ›مؤعة
اÿمسس ومسشار نؤاكششؤط ‘ اإيجاد حل لكل
اŸششاكل التي تؤاجهها اŸنطقة والتي تسشتند
اإ› ¤مؤعة من ا’أولؤيات التي يجب اأن تدور
ح -ؤل -ه -ا ﬂت -ل -ف اŸق-ارب-ات وا’سشÎات-ي-ج-ي-ات
ا◊الية.
وم -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال رئ-يسس م-ف-ؤضش-ي-ة ا’–اد
ا’إفريقي مؤسشى فقي مهمات ،اإن هذا ا’جتماع
ياأتي تنفيذا ’إسشÎاتيجية ا’–اد ا’إفريقي التي
” اإعدادها سشنة  ‘ ،2014اإطار التنسشيق مع
شش-رك-ائ-ه ال-ث-ن-ائ-ي Úوم-ت-ع-ددي ا’أط-راف ،مÈزا
الدور الهام الذي تلعبه دول السشاحل وخاصشة
دول ›م- -ؤع -ة اÿمسس Ÿؤاج -ه -ة ال -ت -ح -دي -ات
ا’أمنية والتنمؤية التي تتهدد اŸنطقة.
وجدد التزام ا’–اد ا’إفريقي بالؤقؤف مع
دول السش -اح -ل وتسش -خ Òك -ل ال -ؤسش -ائ-ل ال-بشش-ري-ة
واŸاديةŸ ،ؤاجهة التحديات ا’أمنية والتنمؤية
التي تهدد اŸنطقة ،معربا عن اأمله اأن “كن
اأشش- -غ -ال ه -ذا ا’ج -ت -م -اع ال -تشش -اوري م -ن وضش -ع
خارطة طريق واضشحة وواقعية تصشهر Œارب
الكل وتؤؤتي اأكلها ‘ الؤقت اŸناسشب.
اأما ا’أمينة اŸسشاعدة لÓأ· اŸتحدة اأمينة
ﬁمد ،فقد اأكدت على ا’أهمية التي تؤليها
ا’أ· اŸت - -ح - -دة Ÿن - -ط - -ق- -ة السش- -اح- -ل ن- -ظ- -را
للتهديدات التي تتعرضس لها اŸنطقة واŸتمثلة

‘ ا’إرهاب وانعدام ا’أمن والتغÒات اŸناخية
وه- -ي –دي- -ات ع- -ل- -ى ا÷م- -ي- -ع ال- -ع- -م- -ل م- -ع -ا
Ÿؤاج- -ه- -ت -ه -ا و–سش Úال -ظ -روف ا’ق -تصش -ادي -ة
وا◊كم الرششيد.
واأكدت دعم اŸنظمة ا’أ‡ية لدول السشاحل
من اأجل التؤصشل اإ ¤حلؤل دائمة من خÓل
ا’سشتثمار ‘ التنمية اŸسشتدÁة وتعزيز قدرات
ه -ذه ال -دول Ÿؤاج -ه -ة اÛم-ؤع-ات ا’إره-اب-ي-ة
وال- -ق- -ي -ام ب -دور اأسش -اسش -ي ‘ ت -ق -د Ëاÿدم -ات
ا’ج -ت -م -اع -ي-ة واŸن-اخ و“ك ÚاŸراأة وﬁارب-ة
ا’Œار بالبششر.
ومن جانبه ،اأكد اسشماعيل ششرقي مفؤضس
السش -ل -م وا’أم -ن ب -ا’–اد ا’إف-ري-ق-ي ‘ تصش-ري-ح
لـ«واج» ،اأن- -ه ق- -ي- -اسش- -ا ب- -ال -ره -ان -ات واŸشش -اك -ل
اŸت -ع -ددة اŸؤج -ؤدة Ãن-ط-ق-ة السش-اح-ل وت-ع-دد
ا’سشÎات -ي -ج -ي -ات وال -ت-دخÓ-ت ،يسش-ع-ى ا’–اد
ا’ف -ري -ق -ي م -ن خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ال-تشش-اوري
ا’سشÎات- -ي -ج -ي ،اإ ¤ب -ل -ؤرة روؤي -ا م -ؤح -دة ل -ك -ل
ال - -قضش - -اي- -ا اŸط- -روح- -ة اأم- -ن- -ي- -ا واق- -تصش- -ادي- -ا
واج -ت -م -اع -ي -ا ،قصش -د اإي -ج -اد م -ق -ارب -ة شش -ام -ل-ة
ومتكاملة للتحديات الراهنة باŸنطقة.
واأع -رب اŸسش -ؤؤول ا’ف -ري -ق-ي ع-ن ي-ق-ي-ن-ه اأن
يتمكن ا’–اد ا’إفريقي Ãعية ا’أ· اŸتحدة
وكل اŸتدخل ‘ Úهذه اŸنطقة من الؤصشؤل
اإ ¤ق -راءة م -ت -ف -ق ع -ل -ي -ه -ا م -ن ط-رف ا÷م-ي-ع،
تسشاعد على حصشر اŸششاكل ا◊الية والرهانات
اŸؤجؤدة وكيفية التعامل معها سشؤيا ،والؤصشؤل
بالسشرعة الضشرورية قياسشا باŸششاكل اŸؤجؤدة،
اإ– ¤قيق ا’أهداف اŸرجؤة.

بخصصوصس مشصروع «أ÷زأئر ألعاصصمة مدينة ذكية»

Èﬂان ميدانيان ’ختبار ا◊لول اŸبتكرة

دخ - -ل مشص - -روع «أ÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصص- -م- -ة
م-دي-ن-ة ذك-ي-ة» م-رح-ل-ت-ه أل-ت-ج-ري-بية عن
ط - - -ري - - -ق وضص - - -ع Èﬂي- - -ن م- - -ي- - -دأن- - -يÚ
«م- -ف- -ت- -وح »Úم- -ن أج -ل أخ -ت -ب -ار أ◊ل -ول
أŸبتكرة ألتي تخصس أÛالت ألتي “سس
لسص-اسص-ي-ة Ÿدي-ن-ة ذك-ية (ألتنقل
أŸي-ادي-ن أ أ
وأل- -ب- -ي- -ئ -ة وألق -تصص -اد أÙل -ي) ،حسص -ب -م -ا
أكدته ،أمسس ،أŸسصتشصارة بولية أ÷زأئر
ومسص-ؤوول-ة ألسص-ت-ث-م-ار ‘ مشص-اريع أ÷زأئر
أل- -ع- -اصص- -م- -ة م- -دي- -ن- -ة ذك -ي -ة وأŸؤوسصسص -ات
ألناشصئة ،ألسصيدة فتيحة سصليما.Ê
وأاوضشحت سشليما ‘ Êتصشريح لـ«وأاج» «أان

وضش -ع إاق -ل -ي -م ÚلÓ-ب-ت-ك-ار ا◊ضش-ري ‘ إاط-ار
ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م-ة م-دي-ن-ة ذك-ي-ة ي-ه-دف إا¤
ا’خ-ت-ب-ار اŸي-دا Êل-ل-ح-ل-ؤل اŸب-تكرة للمدينة
ال-ذك-ي-ة ب-اسش-ت-ع-م-ال ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ا◊دي-ث-ة
لتحسش‰ Úط حياة اŸؤاطن.»Ú
وأاك- -دت سش- -ل- -ي- -م -ا Êأان ه -ذي -ن اÈıي -ن
ال -ت -ج -ري -ب -ي Úه -م-ا إاق-ل-ي-م Úيشش-كÓ-ن صش-ؤرة
أ’غلبية اأ’وضشاع ا◊ضشرية (حديقة أاو قطعة
أارضس أاو بناية) حيث يتم Œريب حلؤل مطؤرة
(إانارة وأانظمة الري وأاماكن الؤقؤف ...إالخ)
إ’ثبات ا÷دوى منها ،مششÒة إا ¤أان «هذا
العمل قد ششرع فيه منذ قرابة أاربعة أاششهر».

وذكرت نفسس اŸسشؤؤولة أانه بغرضس السشماح
ل- -ل- -خÈاء ا÷زائ- -ري Úال- -ع -ام -ل ‘ Úمشش -روع
ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة اŸدي-ن-ة ال-ذك-ي-ة ب-التعرف
ع-ل-ى ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ال-ع-الية للمدينة الذكية،
سش -ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م ن-دوة دول-ي-ة ﬂصشصش-ة ل-ل-م-دن
الذكية يؤمي 27و 28جؤان اŸقبل با÷زائر
العاصشمة.
وسشيششارك ‘ هذا اللقاء أازيد من 4000
مشش- - - - - - - - - -ارك ﬁل - - - - - - - - -ي ودو‹ ‘ ›ا’ت
التكنؤلؤجيات اŸعاصشرة واŸؤؤسشسشات الناششئة
إا ¤جانب رواد ا’سشتثمار ‘ اŸدن الذكية
لتقاسشم خÈاتهم ‘ هذا اŸيدان.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تنصسيب اÛموعة برŸانية للصسداقة « ا÷زائر -رومانيا»
” أمسس ألأرب - - -ع- - -اء ب- - -ا÷زأئ- - -ر
ألعاصصمة ،ت - -نصص - -يب أÛم- -وع- -ة
ألŸÈان- -ي- -ة ل- -لصص- -دأق- -ة «أ÷زأئ -ر-
رومانيا» وألتي تعد أإطارأ أإضصافيا
لتعزيز رصصيد ألروأبط «أŸتميزة
و أل -ق -وي -ة» أل -ت -ي Œم -ع أل-ب-ل-دي-ن،
حسصب م -ا أف -اد ب -ه ب -ي -ان ل -ل-م-ج-لسس
ألشصعبي ألوطني.
و بهذا اÿصشؤصس ،اأوضشح اسشماعيل
ميمؤن ،نائب رئيسس اÛلسس الششعبي
ال - -ؤط - -ن - -ي اأن ت - -نصش - -يب ›م - -ؤع - -ة

الصشداقة ا÷زائرية-الرومانية يعتÈ
«فضش -اء ه -ام -ا ل -ت -ح -ق -ي -ق اŸزي-د م-ن
التقارب والتعاون مع الدولة الصشديقة
رومانيا ليضشاف اإ ¤رصشيد العÓقات
اŸت- -م- -ي- -زة و ال- -ق- -ؤي -ة ال -ت -ي ت -رب -ط
البلدين» ،مؤؤكدا على اأن الغاية من
انشش -اء ه -ذا ال -ن -ؤع م -ن ال-ه-ي-اك-ل ه-ي
‘‘وضش -ع اإط -ار ل -ت -ب -ادل ا’آراء وت -ع-م-ي-ق
ا◊ؤار والتششاور ب ÚالŸÈاني Úو
ت-ق-ريب ال-روؤى ب Úالشش-ع-ب Úل-ت-ح-ق-ي-ق
ششراكة اسشÎاتيجية دائمة‘‘.

التوقيع على ميثاق للمسساهم Úإ’نشساء مشسروع
مشسÎك إ’نتاج اŸبيدات

” أل - -ت - -وق - -ي- -ع ،أمسس ،ب- -ا÷زأئ- -ر
أل-ع-اصص-م-ة ،ع-ل-ى م-ي-ثاق للمسصاهمÚ
ب Úشص- -رك- -ة «أل- -ف- -يت» (ف -رع أÛم -ع
لسص -م -دة
أل- -ع- -م- -وم- -ي ألصص- -ن- -اع- -ي ل  -أ
وم - -ن- -ت- -ج- -ات ألصص- -ح- -ة أل- -ن- -ب- -ات- -ي- -ة
أسص- - -م- - -ي- - -دأل) وم - -ؤوسصسص - -ة أ◊ق - -وق
لم- - -ارأت- - -ي- - -ة «أ‚ل - -و-أÁب - -اكسس»
أ إ
لنشص- -اء مشص- -روع مشصÎك
أÙدودة إ
لنوأع
لنتاج وتسصويق أŸبيدأت من أ أ
إ
ألصصلبة وألسصائلة.
و” تؤقيع اŸيثاق من طرف الرئيسس
اŸدير العام لششركة «أالفيت» ليندة ششيفع
واŸدي -ر ال -ع -ام لشش -رك-ة «ا‚ل-ؤ اÁب-اكسس
أال.ت -ي.دي» م -ع -اوي -ة م -رغ -ا Êاب-راه-ي-م،
ب-حضش-ؤر ال-رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-ج-مع
ال-ؤط-ن-ي ل-ل-م-ح-روق-ات سش-ؤن-اطراك ،عبد
اŸؤم- - -ن ول- - -د ق - -دور وسش - -ف Òالسش - -ؤدان
با÷زائر.
وسشيكؤن مقر هذه اŸؤؤسشسشة اıتلطة
اŸسشماة «الهضشاب للصشناعات الكيماوية»
ب -ؤ’ي -ة سش -ط-ي-ف وه-ي م-ن-ط-ق-ة م-ع-روف-ة
باإ’نتاج القؤي للحبؤب .ويÎبع اŸصشنع
على مسشاحة إاجمالية تقدر بـ 10اآ’ف مÎ
مربع حيث بلغت قيمته ا’سشتثمارية 6
مليؤن دو’ر.
وأاوضشح مسشتششار الرئيسس اŸدير العام

لسش -ؤن -اط -راك ف -رح -ات أاون-ؤغ-ي أان ه-ذه
الششراكة سشتسشمح للجزائر با’سشتغناء عن
اسشتÒاد اŸبيدات الذي كان يكلفها سشنؤيا
 60مليؤن دو’ر سشنؤيا ،مضشيفا أان هذه
اŸؤؤسشسشة اŸششÎكة سشتتمكن من فرضس
وج -ؤده -ا ك -أاول م -ن -ت -ج ل -ل -م-ب-ي-دات ع-ل-ى
مسشتؤى ششمال إافريقيا.
وب- -ال- -نسش -ب -ة ل -ل -م -خ -ط -ط السش -ؤسش -ي -ؤ-
اق -تصش -ادي ،سش-ي-م-ك-ن اŸشش-روع اŸششÎك
من خلق  42منصشب ششغل مباششر.
وبدورها ،اأوضشحت السشيدة ششيفع أان
ال -ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة ل-ه-ي-اك-ل ال-ت-اب-ع-ة لشش-رك-ة
«ال - -ف - -يت» ج - -اه - -زة ‘ ح Úأان أاشش- -غ- -ال
اŸصشنع سشتنطلق خÓل  3أاششهر ليدخل ‘
اإ’ن - -ت- -اج ‘  ،2019وب -ع -د ت -ل-ب-ي-ة ال-ط-لب
الؤطني من اŸبيدات ،سشتنتقل الششركة
اıتلطة إا ¤التصشدير نحؤ إافريقيا ،بعد
 3سشنؤات من دخؤلها اإ’نتاج ،يتابع نفسس
اŸصشدر.
وم -ن ج -ان -ب -ه ،اأف -اد م -ع -اوي -ة م -رغ-اÊ
اب - -راه - -ي - -م أان ه - -ذا اŸصش - -ن - -ع ا÷دي- -د
سش-يسش-ت-ع-م-ل وسش-ائ-ل وق-درات ت-ك-ن-ؤل-ؤجية
ن -اج -ع -ة ت -رت -ك -ز ع -ل-ى اÈÿة اŸت-حصش-ل
ع -ل -ي -ه -ا م-ن ط-رف اإ’م-ارات-ي› ‘ Úال
إانتاج اŸبيدات منذ  25سشنة.

تنظيم ورشسة با÷زائر لعرضس ﬂطط التكوين ‘ ا◊كامة اÙلية

ن- - - - -ظ- - - - -مت ،أمسس ،ب- - - - -ا÷زأئ- - - - -ر
ألعاصصمة ،ورشصة عمل حول عرضس
ﬂطط ألتكوين ‘ أ◊كامة أÙلية
–ت ع- - -ن- - -وأن «أل- - -دÁق- - -رأط- - -ي- - -ة
أل -تشص -ارك -ي -ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة» ‘
إأط - -ار ب - -رن - -ام - -ج ت - -ع - -زي - -ز ق- -درأت
لطرأف ألفاعلة ‘ ألتنمية أÙلية
أ أ
«ك - - - -اب دأل» Ãب - - - -ادرة م - - - -ن وزأرة
أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة وأ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي -ة
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأنية وبالتعاون مع
ل·
لوروب- -ي وب- -رن- -ام -ج أ أ
أل–اد أ أ
أŸتحدة للتنمية.
وقد سشمح هذا اللقاء بعرضس أاهداف
مشش -روع ك -اب دال وم -ه-ام-ه خÓ-ل السش-ن-ة
اأ’و ¤من التنفيذ والنتائج اŸنتظرة من
ال- -ت -ك -ؤي -ن ،إاضش -اف -ة إا ¤ع -رضس ﬂط -ط
التكؤين ودعائم التكؤين من قبل خÈاء
«ف -ل -ك -ؤسس» وه -ي شش -ب -ك -ة تضش -م ب -ل-دي-ات
منطقة أاومÈيا ‘ إايطاليا.
‘ ه -ذا الصش -دد أاك -د اŸدي -ر ال -ؤط-ن-ي
Ÿشش- -روع ك- -اب دال ع -ل -ى مسش -ت -ؤى وزارة
الداخلية ﬁمد دحما Êأان ششبكة فلكؤسس
أاع -دت ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع وزارة ال -داخ -ل-ي-ة
ﬂط - -ط ت - -ك- -ؤي- -ن خ- -اصس ب- -ال- -ف- -اع- -لÚ
اŸؤؤسشسش - - -ات - - -ي ‘ Úا÷زائ - - -ر م - - -ؤج- - -ه
ل-ل-م-ن-ت-خ-ب Úواإ’ط-ارات اإ’داري-ة ،اإضش-افة
إاﬂ ¤ط -ط ت -ك -ؤي -ن لصش -ال-ح ا÷م-ع-ي-ات
اÙلية ‘ إاطار كاب دا‹ ،مضشيفا أان
خÈاء فلكؤسس سشيعرضشؤن بهذه اŸناسشبة
ع- - -ل- - -ى اŸك- - -ؤن Úا÷زائ - -ريﬁ Úت - -ؤى
ومنهجية ودعائم التكؤين من اأجل تطؤير
ب- -رن- -ام- -ج ك -اب دال وإادخ -ال ال -ت -غ -يÒات
لتكييفه مع السشياق ا÷زائري.
كما أاوضشح دحما Êأان «كاب دال هؤ
مشش - -روع ت - -ع - -اون ب - -ادرت ب- -ه ا◊ك- -ؤم- -ة
ا÷زائرية مع ا’–اد اأ’وروبي وبرنامج

اأ’· اŸتحدة للتنمية يهدف إا ¤ترقية
اإششراك اŸؤاطن ÚواÛتمع اŸد‘ Ê
تسش- -ي Òال- -ب -ل -دي -ات وال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة
اŸسشتدامة اŸد›ة» ،مضشيفا أان «هذا
اŸشش -روع ي -ن -درج ‘ إاط -ار اإ’صش Ó-ح -ات
ال- -كÈى اŸؤؤسشسش- -ات- -ي -ة ال -ت -ي ب -اشش -رت -ه -ا
ا÷زائ -ر»’ سش -ي -م -ا إادراج ال -دÁق -راط-ي-ة
ال- -تشش- -ارك -ي -ة ع -ل -ى مسش -ت -ؤى ا÷م -اع -ات
اÙلية ‘ دسشتؤر .»2016
وتششرف على مششروع كاب دال الذي
يعت Èبرنا›ا لتعزيز قدرات اأ’طراف
الفاعلة ‘ التنمية وزارة الداخلية بتمؤيل
مششÎك بقيمة  10مÓي Úأاورو أاي حؤا‹
 2,5مليؤن أاورو من قبل ا◊كؤمة و7,7
م -ل -ي -ؤن اأورو م -ن ق -ب -ل ا’–اد اأ’وروب-ي
و 170000أاورو م -ن ق -ب -ل ب -رن -ام -ج اأ’·
اŸتحدة للتنمية.
كما يهدف كاب دال أايضشا «من خÓل
تصشؤر ‰ؤذجي سشيطؤر على مسشتؤى 10
ب- -ل -دي -ات ‰ؤذج -ي -ة ‘ ال -ب -ل -د إا ¤وضش -ع
شش-روط ح-ك-ام-ة ﬁل-ي-ة تشش-اوري-ة م-ه-ت-مة
بتطلعات اŸؤاطن Úوتقؤم على الششفافية
واŸششاركة» حسشب دحما ،ÊمششÒا إا ¤أان
هذه اŸقاربة سشتجرب خÓل أاربع سشنؤات
( )2020-2017ب -ب-ل-دي-ات ‰ؤذج-ي-ة قصش-د
اسش- -ت- -خÓ- -صس ع- -ل- -ى اŸسش -ت -ؤى اÙل -ي
للدروسس اŸعتمدة واŸمارسشات ا÷يدة
ال- -ت- -ي سش -ت -ع -م -م اإ› ¤م -ؤع ال -ب -ل -دي -ات
ا÷زائرية.
وت -ت -م -ث -ل ال -ب -ل -دي -ات ال -ن -م -ؤذج -ي-ة ‘
الغزوات (تلمسشان) وأاو’د بن عبد القادر
(الشش -ل -ف) وت -ي-ق-زي-رت (ت-ي-زي وزو) وب-ن-ي
م -ع -ؤشس (ب -ج -اي -ة) وا÷م -ي -ل -ة (سش-ط-ي-ف)
واÿروب (قسش -ن -ط-ي-ن-ة) وب-اب-ار (خ-نشش-ل-ة)
ومسش- -ع -د (ا÷ل -ف -ة) وت -ي -م -ي -م -ؤن (أادرار)
وجانت (إايليزي).
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النفط يبقى الرقم الصشعب ‘ معادلة التنمية

إنتعاشش إلنمو باسستثمار كافة
إ Ÿـ ـ ـ ـ ـوإرد وإإ’مكـ ـ ـ ـانيـ ـ ـ ـ ـات

«عارضشت اÈÿاء الداع’ ÚسشتغÓل الغاز الصشخري بتقنية الكسشر التقليدية»
’راضشي الفÓحية اŸتاخمة للمدن والششريط السشاحلي من اŸضشاربة
حماية ا أ
دعا اÿب Òا’قتصشادي عبد الرحمان مبتول إا ¤تعزيز ا’سشتقرار واعتماد ا◊وكمة(التسشي Òالراششد) من خÓل اقتصشاد
النفقات وتفادي تبذير اŸوارد قصشد ضشمان ا’نتقال من الوضشعية الراهنة اŸتسشمة بصشعوبات مالية إا ¤أافق يتحقق فيه
’مكانيات التي تتوفر عليها اŸنظومة ا’قتصشادية خاصشة اŸوارد البششرية
انتعاشش النمو بفضشل اسشتثمار كافة الطاقات وا إ
اÓÿقة للÌوة.

سسعيد بن عياد
تصسوير :عباسس تيليوة
بعد أان أاكد أان اÙروقات تبقى ا◊لقة
اŸت- -ي- -ن- -ة ‘ ت- -ام Úإاي -رادات ال -دول -ة أاوضش -ح
الÈوف -يسش -ور م -ب -ت -ول ل -دى اسش -تضش-اف-ت-ه أامسض
با÷ريدة أان النفط يبقى الرقم الصشعب ‘
معادلة التنمية ‘ اŸدي Úالقريب واŸتوسشط
مششÒا إا ¤أان –سشن سشعر الÈميل ‘ اآ’ونة
اأ’خÒة ي -رج -ع إا ¤ج-م-ل-ة م-ن ال-ع-وام-ل ال-ت-ي
حفزت زيادة الطلب ،وأابرزها تسشجيل انتعاشض
ﬁتششم لنمو ا’قتصشاد العاŸي خاصشة من
جانب الصش Úوالهند وا’–اد اأ’وروبي وكذا
الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ،حدوث اختلل
للمناخ حيث تأاخر فصشل الششتاء بأاك Ìبرودة،
ال -ت -وت -رات ا÷ي -واسشÎات -ي-ج-ي-ة خ-اصش-ة ب-ف-ع-ل
تصشريحات الرئيسض اأ’مريكي دونالد ترامب
ال- -ذي ي- -رت- -قب خ -ط -اب -ه ‘ اأ’ي -ام ال -ق -ادم -ة
وتهديده بتفعيل العقوبات ضشد إايران بششان
اŸسشالة النووية التي “ت معا÷تها باتفاق
م- -ت -ع -دد اأ’ط -راف ،إا ¤ج -انب ارت -ف -اع ح -دة
التوتر ب ÚاŸملكة العربية السشعودية وإايران
وتطورات الوضشع ‘ اليمن خاصشة بعد تعرضض
السشعودية لهجمة صشاروخية ،اعتزام السشعودية
ب -ي -ع حصش -ة ب -نسش -ب-ة  5ب-اŸائ-ة م-ن شش-رك-ت-ه-ا
«أارامكو» النفطية مقابل توقع –صشيل 100
مليار دو’ر(العملية تأاجلت إا )2019 ¤اأ’مر
الذي يتطلب سشعرا Ãعدل أاك Ìمن  70دو’ر
للÈميل وبالتا‹ تدفع من جانبها إا ¤الرفع
من السشعر ،دÁومة تطبيق اتفاق دول منظمة
ال-ب-ل-دان اŸصش-درة ل-ل-ن-ف-ط «أاوب-يك» لتخفيضض

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

اإ’نتاج وا’تفاق مع الدول ‰ن خارج اŸنظمة
بقيادة روسشيا ’متصشاصض فائضض العرضض.
غ Òانه أاضشاف أان التطلع ’رتفاع أاك Ìمن
هذا اŸعدل غ Òوارد إا’ إاذا حصشلت تغÒات
ع -اŸي -ة ع -م -ي -ق-ة ‘ وقت أاع-ل-نت ف-ي-ه وك-ال-ة
ال -ط -اق-ة ال-دول-ي-ة أان إان-ت-اج أام-ري-ك-ا م-ن ال-غ-از
الصش -خ-ري سش-وف ي-ت-ع-دى إان-ت-اج السش-ع-ودي-ة ‘
حالة Œاوز السشعر سشقف الـ  70دو’ر علما أان
م -ردودي -ة اآ’ب -ار ‘ أام -ري -ك -ا ت -ق -در ب -ح -وا‹
لب -ار اŸت -وسش -ط-ة
 40/35دو’ر ل -لÈم -ي -ل ل  -آ
والصشغÒة ب 70/60 Úدو’ر .وأاوضشح انه إ’نتاج
 1مليار م Îمكعب من الغاز الصشخري يجب
حفر  100بئر و10ملي Òم Îمكعب تتطلب
حفر أالف بئر فيما يقدر عمر البئر من هذا
النوع من اÙروقات بخمسض سشنوات.
وأاكد مبتول انه عارضض أاطروحات اÈÿاء
الداع’ Úسشتغلل الغاز الصشخري بسشرعة عن
طريق تقنية الكسشر التقليدية مع ضشخ مياه
عذبة ومواد كيماوية اأ’مر الذي يششكل خطرا
على اŸياه ا÷وفية التي ’ تتجدد ،مفضشل
ا’نتظار إا ¤آافاق  2022/2020حينما تظهر
تطورات تكنولوجية حديثة ‘ هذا اÛال ‘
ضشوء أابحاث ودراسشات تقود إا ¤اقتصشاد نسشبة
اŸياه والتقليل من اŸواد اŸدخلة ‘ العملية
مذكرا بتصشريح وزير الطاقة بأانه لن يكون
هناك اسشتغلل للغاز الصشخري إا’ بعد 10
سش -ن -وات ع -ل -ى اأ’ق -ل ،ف -ي-م-ا Œري ع-م-ل-ي-ات
الدراسشة البحث اŸعمق لتقدير ا’حتياطات
ب- -دق- -ة وال -ت -ي تصش -ن -ف ا÷زائ -ر ‘ م -ق -دم -ة
البلدان.
ب- -اŸوازاة أاي- -د الÈوف- -يسش- -ور ال -ت -وج -ه إا¤
ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة خ-اصش-ة الشش-مسش-ية مÈزا
اŸدى ال -ك -ب Òل -ك-ث-اف-ة ا◊رارة الشش-مسش-ي-ة ‘

الصشحراء وبالذات على مسشتوى ع Úصشالح
التي “تاز بقوة حرارة ششمسشية هائلة .و‘
هذا اإ’طار Áكن الرهان على ا’سشتثمار ‘
الطاقات البديلة الهجينة (أاي الكهربائية التي
ت - -وج - -ه ل - -لسش- -ت- -ه- -لك اÙل- -ي وا◊راري- -ة
ل - -ل - -تصش - -دي - -ر) ﬁذرا م- -ن ارت- -ف- -اع م- -ف- -رط
ل-لسش-ت-ه-لك ال-داخ-ل-ي مسش-ت-ف-ي-دا م-ن ال-دعم
اıصشصض ل -ل -ط -اق -ة خ -اصش -ة ب-ف-ع-ل الضش-غ-ط
ال -دÁغ -را‘ اŸت -ن -ام -ي م -ا يسش-ت-دع-ي إارسش-اء
‰وذج اسشتهلك طاقوي ‘ بديل آافاق 2030
ل -لسش -ت -ج -اب -ة ل -ل -ط -لب ،م -وضش -ح -ا أان ال -ن -م-و
الدÁغرا‘ يفرز كل سشنة طرح ب 300 Úإا¤
 350أالف طلب ششغل ‡ا ينجم عنه ارتفاع ‘
نسشبة البطالة إاذا  ⁄تواجه بتوف Òفرصض عمل
إانتاجية و–سشن ‘ وتÒة النمو الذي بلغ ‘
 2017نسشبة  2.2باŸائة بتقدير صشندوق النقد
الدو‹ الذي يتوقع نسشبة البطالة عند 13.5
باŸائة ‘ .2018
وقصش- -د Œاوز ه- -اجسض ال -ب -ط -ال -ة ي -راه -ن
اÿب Òال -دو‹ ‘ ق -راءت -ه ل -ل -م -ؤوشش-رات ال-ت-ي
يرسشمها اŸششهد الراهن على اعتماد توسشيع
اÛال أامام اŸبادرة ‘ إانششاء مؤوسشسشات ‘
كافة القطاعات التي Áكن أان توفر القيمة
اŸضشافة وا◊ذر ‘ تقد Ëأاموال Ÿششاريع
ت -ف -ت -ق -ر ل -ل -ج -دوى ا’ق -تصش -ادي -ة م-ع ضش-رورة
ا◊رصض على حماية اأ’راضشي الفلحية من
ت-وسش-ع ل-ق-ط-اع-ات أاخ-رى ق-د ي-ت-ع-رضض ج-راءه
العقار الثم Úمن اأ’راضشي اÿصشبة خاصشة
اŸت- -اخ- -م- -ة ل- -ل- -م- -دن والشش- -ري -ط السش -اح -ل -ي
للمضشاربة مذكرا بتوجيهات رئيسض ا÷مهورية
‘ هذا الصشدد بالسشهر على منع أاي مسشاسض
بهذه الÌوة التي تضشمن حقوق اأ’جيال ‘
تنمية مسشتدامة وششاملة.
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إ÷زإئر خسسرت  2مليار دو’ر
سسنة  2016جرإء إلتهريب
أم Úبلعمري
م -وق -ع ا÷زائ -ر ي -ؤوث -ر بشش -ك-ل ك-ب Òع-ل-ى
ا÷يواسشÎاتيجية ا’قليمية و ا÷هوية و
حسشابات ا’سشتقرار و ا’من فهي تتقاسشم
ا◊دود مع سشتة دول ‘ القارة ا’فريقية
لب-يضض
ك -م -ا ت -ت-ق-اسش-م ال-واج-ه-ة ال-ب-ح-ري-ة ل -أ
اŸتوسشط مع القارة ا’وربية و بالتا‹ فان
اي مسشاسض باسشتقرار أاو زعزعته سشيكون
أاثره ككرة الثلج على ا÷ميع على حد تعبÒ
الÈوفيسشور مبتول لدى نزوله ضشيفا على
جريدة الششعب ‘ لقاء جمعه مع صشحفييها
للحديث عن ﬂتلف اŸواضشيع و اسشتششراف
مسشتقبل العديد من اŸسشائل مثل الطاقة و
’م- -ن و ا’ق -تصش -اد و ت -رك -يب السش -ي -ارات و
اأ
غÒها من اŸواضشيع اŸتششعبة التي ششكلت
ﬁور نقاشض ب Úاÿب Òا’قتصشاد و الششؤوون
ا÷ي-وسشÎات-ي-ج-ة ال-ط-اق-وي-ة ع-ب-د الرحمان
مبتول.
مبتول عاد خلل هذا اللقاء ا ¤اŸلتقى
ال-ذي ن-ظ-م-ه اŸع-ه-د ال-عسش-ك-ري ل-ل-وث-ائ-ق و
التقو Ëو ا’سشتقبالية –ت عنوان « تأامÚ
اق - -تصش - -اد ا◊دود ‘ اŸغ - -رب ال- -ع- -رب- -ي و
’فاق» –ت رعاية
السشاحل  :الرهانات و ا آ
الفريق احمد قايد صشالح نائب وزير الدفاع
ال- -وط -ن -ي  ،رئ -يسض ارك -ان ا÷يشض ال -وط -ن -ي
الششعبي معتÈا ان مثل هذه اŸلتقيات غاية
‘ ا’ه -م -ي -ة خ -اصش -ة و Áك -ن م -ن خ -لل-ه-ا
اسشتششراف التحديات التي تواجه ا’قتصشاد
ا÷زائري على ا◊دود مذكرا ‘ الصشدد أان
ا÷زائر خسشرت ‘ سشنة  2016وحدها ما
ب 1،6 Úو  2مليار دو’ر جراء التهريب و
أاث- -ن- -ى ب- -اŸن- -اسش- -ب- -ة ضش -ي -ف الشش -عب ع -ل -ى

اÛه- -ودات ا÷ب- -ارة ال- -ت- -ي ي- -ق -وم ا÷يشض
الوطني الششعبي للتصشدي لهذه الظاهرة و
غÒها من الظواهر ا’خرى التي تهدد أامن
ا÷زائر و اسشتقرارها و أاكد مبتول أان هناك
كميات مهولة من اŸواد الغذائية اŸدعمة
ك- -ان ي- -ت- -م ت- -ه- -ري- -ب- -ه- -ا ع Èا◊دود ن -ظ -را
’سشعارها اŸغربية و مردودها اŸربح الذي
أ
ي -ع -ود ب -اŸلي Òع -ل -ى شش-ب-ك-ات ال-ت-ه-ريب و
ا÷رÁة اŸنظمة و ‘ هذا الصشدد طالب
الÈوفيسشور بتعاون جهوي و اقليمي أاكÈ
Ÿواج-ه-ة ال-ظ-واه-ر و ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي قال
انها تعني ا÷ميع دون اسشتثناء كالتهريب ،
ا’رهاب و ا÷رÁة اŸنظمة مؤوكدا أانه
م -ن اÿط -أا ال -فصش -ل ب Úال -ت -ن -م -ي-ة و ا’م-ن
ب-اع-ت-ب-اره-م-ا ع-نصش-ران ق-ال انهما يرتبطان
بشش - -ك - -ل عضش - -وي ح- -يث ’ Áك- -ن –ق- -ي- -ق
’خر مؤوكدا أانه ’ يتصشور
احدهما دون ا آ
أابدا وجود جو من ا’سشتقرار و السشكينة ان
 ⁄تكن هناك تنمية تؤوسشسض له كما أانه أاكد
باŸقابل أان التنمية ’ Áكن اطلقها ‘
اج-واء م-ف-ع-م-ة ب-ال-ق-لق-ل ا’م-ن-ية ا’منية و
ا’نفلت ا’مني.
ت -ه -دي -د آاخ -ر ت -ط -رق ال -ي -ه م -ب -ت-ول ل-دى
اسشتضشافته ‘ ركن «ضشيف الششعب» و هو
ا÷رÁة السش-يÈي-ان-ي-ة م-ع-تÈا اي-اه-ا خ-ط-را
داهما يزداد اثره اتسشاعا اذ Áكنها على حد
تعبÒه نسشف أامن و اقتصشاديات دول بأاكمله
و بلغة ا’رقام قدم مبتول ارقاما ﬂيفة
بتكلفة خسشائر ا÷رÁة ا’لكÎونية الذي
قال أانها ارتفعت بـ  200مليار دو’ر خلل
سشنت Úفقط فبينما ناهزت  400مليار دو’ر
سش -ن-ة  2014ق- -ف- -زت ا 600 ¤م-ل-ي-ار دو’ر
امريكي سشنة  2016؟ !.

مششاريع تركيبها تندرج ضشمن تقوية ا’قتصشاد الوطني

إإنتاج إلسسيارإت غ Òخاضسع حاليا للتنظيم إلÓزم
ق- -ال اÿب Òا’ق- -تصش- -ادي ع- -ب- -د ال- -رح- -م -ن
م -ب-ت-ول ،أامسش ،أان ق-ط-اع ت-رك-يب السش-ي-ارات ‘
ا÷زائر يدخل ضشمن إاسشÎاتيجية الدولة ‘
تصش-ح-ي-ح وت-ق-وي-ة اŸسش-ار ا’ق-تصش-ادي ‘ ›ال
الصش -ن-اع-ة اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ،ل-ك-ن-ه ي-ب-ق-ى ‘ ن-فسش
’ن -ه غÒ
ال- -وقت ب- -ح- -اج -ة إا ¤ت -ن -ظ -ي -م اك Èأ
خاضشع لذلك ‘ الوقت ا◊ا‹.

جÓل بوطي
يرى اÿب Òا’قتصشادي عبد الرحمان مبتول أان
إانتاج السشيارات ‘ ا÷زائر غ Òخاضشع حاليا للتنظيم
اللزم ،مؤوكدا أان اسشتفادة اŸنتج Úمن امتيازات
ج-ب-ائ-ي-ة وت-خ-ف-يضش-ات ‘ ال-رسش-وم والضش-رائب م-ق-ابل

نسشبة إادماج منخفضشة من ششأانه أان يؤوثر سشلبا على
اŸيزان التجاري ،معتÈا أان نسشب ا’ندماج تبقى غÒ
واضشحة بالنسشبة لبعضض اŸنتج.Ú
حسشب اÿب Òالذي يختلف مع ا◊كومة ‘ بعضض
توجهاتها ‘ ›ال تركيب السشيارات قال أانه يتوجب
على كل مصشنع ‘ ا÷زائر إاذا ما أاراد –قيق الربح
أان يضشمن إانتاجا يÎاوح ب 100 Úو 150أالف وحدة
وهذا مع –قيق نسشبة اإدماج عالية.
وأاكد اÿب Òأان هدف ا◊كومة ليسض تركيبها بل
تصش -ن -ي-ع-ه-ا وإاق-ام-ة صش-ن-اع-ة سش-ي-ارات ق-وي-ة م-ت-ط-ورة
لتغطية الطلب اÙلي والتوجه نحو التصشدير ،حيث
أان اأ’مر يتطلب وقتا كافيا ونظاما داخل اŸؤوسشسشات
‘ ظ -ل وف -رة اإ’م -ك -ان -ي -ات وال -ق-درات ÿل-ق نشش-اط

اŸناولة ‘ ا÷زائر.
رب-ط م-ب-ت-ول أاسش-ع-ار السش-ي-ارات ب-ال-ق-درة الشش-رائية
للمواطن ،ÚمششÒا إا ¤أان تراجع القدرة يؤودي بششكل
مباششر إا ¤انخفاضض اأ’سشعار  ،هذه اأ’خÒة التي
–دده -ا ع -م -ل -ي -ات ال -ع -رضض وال -ط -لب ،م-وضش-ح-ا اأن
مسشتوى الطبقة اŸتوسشطة يعرف تراجعا ومن ششان
أاسشعار اŸركبات أاي ترتفع ولن تعرف أاي انخفاضض
‘ الوقت الراهن.
‘ هذا اإ’طار اعت Èمبتول أان القرار بيد ا◊كومة
ال -ت -ي ي -ت -وجب ع -ل -ي -ه -ا م -ع -ا÷ة آان -ي -ة أ’زم -ة ن -قصض
السشيارات ‘ ا÷زائر وﬁاولة التقليل من ا’رتفاع
الفاحشض ‘ أاسشعارها بالسشوق،
وهو ما يؤوكد أان مسشعى وزارة التجارة جاء بهدف

بعث مؤوششرات أاخرى للسشوق من أاجل إايقاف منحى
اأ’سشعار الذي يعرف تصشاعدا حادا والذي يعد ضشمن
اأ’سش -ب -اب ال -رئ -يسش -ي -ة ‘ ت -ن -ام-ي أاسش-ع-ار السش-ي-ارات،
ب -اإ’ضش -اف -ة اإ ¤ك -ون اŸن -ت -وج اÙل-ي  ⁄ي-ع-د ي-ل-ب-ي
الطلب.
‘ سشياق مغاير حول اسشتمرار تراجع قيمة الدينار
أامام العملة الصشعبة ‘ السشوق اŸوازية قال مبتول اأن
ذلك له علقة بسشوق اÙروقات الدولية ،حيث ‘
حال ارتفعت اأسشعار النفط ‘ اأ’سشواق الدولية ترتفع
العملة الصشعبة ،إاضشافة إا ¤أان غياب مصشارف قانونية
يسشاهم ‘ تراجع قيمة الدينار كذلك ،كما أان ضشعف
اإ’نتاج الوطني يعت Èحلقة كذلك سشاهمت ‘ تراجع
الدينار.
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تركيب ألسصيارأت ’بد أن يخضصع للرقابة

‰تلك مسستقب ÓكبÒأ ‘ ›ال ألطاقة
أŸتجددة وألتكوين هو أŸفتاح

العدد
17605

05

عليها أ’نخرأط ‘ ألثورة ألرأبعة أ’قتصصادية
وأ’جتماعية لتحقيق ألتنمية أŸسصتدأمة

أ÷زأئر ليسست ‘ أزمة مالية

أعلن ألÈوفيسصور عبد ألرحمن مبتول ،أÿب Òألدو‹ ‘ أ’قتصصاد أن ألطلب على ألسصيارأت أŸركبة ‘
أ÷زأئر يفوق  150ألف طلب  ،وهو مرتبط بالقدرة ألشصرأئية ألتي عرفت ترأجع مؤوخرأﬁ ،ذرأ من
ألسصياسصة ألصصناعية أŸتبعة حاليا ‘ قطاع ألسصيارأت ألتي ’ Áكن أعتمادها ‘ ›ال أŸنافسصة ،خاصصة
أمام ألتحول ألهام ألذي يعرفه أÛال ويسصتلزم توف ÒخÈأء ومرأقب Úعلى مصصانع ألÎكيب ،مؤوكدأ أن
’نتاج ألتي بلغت مليون سصيارة.
’سصعار ’ تعرف أنخفاضض بالنظر إأ ¤زيادة نسصبة أ إ
أ أ

أك - -د أÿب Òأ’ق - -تصص - -ادي ع - -ب- -د
ألرحمان مبتول أن أ÷زأئر ليسصت
‘ أزمة مالية وإأ‰ا تعا Êمن ضصعف
ح -وك -م -ة  ،دأع -ي-ا إأ ¤ضص-رورة خ-ل-ق
رؤوي-ة سص-ي-اسص-ي-ة أق-تصص-ادي-ة وأضص-حة
ودق- -ي- -ق- -ة ،وإأي- -ج- -اد ط -رق وح -ل -ول
بديلة للنهوضض با’قتصصاد ألوطني .
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ح- - -ذر اÿب Òالق - -تصس - -ادي ع - -ب - -د
الرحمن مبتول  ،اأمسص ،خÓل نزوله
ضسيفا على يومية « الشسعب» سسياسسة
تصس-ن-ي-ع السس-ي-ارات اŸع-ت-م-دة م-ن قبل
مصس- -ان- -ع الÎك- -يب ‘ ا÷زائ- -ر ال- -ت -ي
سستختفي حسسب قوله ‘ غضسون سسنة
 2022/ 2020ليصسل العدد اإ 3 ¤اأو 4
مصسانع فقط ،موضسحا ‘ ذات السسياق
اأن مصس -ان -ع ت -رك -يب السس -ي -ارات ال -ت -ي
اأق- -ي- -مت ‘ ا÷زائ- -ر اسس -ت -ف -ادت م -ن
اŸزاي -ا ضس -ري-ب-ي-ة Ÿدة ثÓ-ث سس-ن-وات
ولكن Ãجرد انتهاء هذه اŸزايا سسوف
ت -خ -ت -ف -ي ،م -ق-ت-دي-ا ب-ت-ج-رب-ة ال-ب-ل-دان
الأخرى ‘ ›ال تصسنيع السسيارات،
اأين اأكد اأن العديد من الدول ل “لك
اأك Ìم - - - -ن  3اأو  4مصس-ان-ع ت-رك-يب
السسيارات على خÓف ا÷زائر اليوم

اأضس- -حت م- -ل- -زم- -ة ب- -اع- -ت- -م -اد ن -ظ -رة
اإسسÎاŒي- -ة ‘ اÛال وال- -ل- -ج -وء اإ¤
الشس -راك -ة م -ع الصس Úف -رنسس -ا وروسس-ي-ا
ل -ت-ط-وي-ر اŸن-ت-وج ا÷زائ-ري و–ق-ي-ق
اŸنافسسة.
و‘ اإط- -ار م- -ع -اي Òالسس Ó-م -ة ،ق -ال
م- -ب -ت -ول اأن -ه -ا م -ف -روضس -ة ب -اŸصس -ان -ع
ا÷زائ- -ري- -ة وال- -رق- -اب -ة واج -ب -ة وه -ي
الشس- -روط ال- -ت- -ي وضس- -عت اب- -ت -داء م -ن
اأواخ- -ر  2015م- -ن اج -ل كسسب ث -ق -ة
الزبون الذي اأصسبح يخاف من نوعية
قطع الغيار اŸسستعملة والأجزاء التي
تدخل ‘ تركيب السسيارات ولواحقها
والتي يتم اسستÒادها بقيمة  1 . 6مليار
دولر حسسب اإحصس -ائ -ي -ات سس -ن-ة 2017
وه- -و اŸب- -ل- -غ ال -ذي وصس -ف -ه ب -ال -ع -ا‹
م -ق -ارن -ة ب -اŸسس -اه -م -ة ‘ الق -تصس -اد
ا÷زائري.
و‘ رده ع- - -ل- - -ى سس- - -وؤال الشس- - -راك - -ة
ا÷زائ- -ري- -ة الأŸان- -ي -ة ال -ت -ي ع -ق -دت

ب- -الصس- -ال -ون ال -دو‹ الأول ل -ل -تشس -غ -ي -ل
و–ت اإشسراف وزيرة البيئة والطاقات
اŸت-ج-ددة ،ف-اط-م-ة ال-زه-راء زرواطي
› ‘،ال ال- -ط- -اق- -ة اŸت- -ج- -ددة ق- -ال
مبتول ،اأن ا÷زائر لها مسستقبل زاهر
‘ ›ال الطاقة اŸتجددة بالنظر اإ¤
النظرة الإسسÎاŒية التي “لكها ‘
اÛال ،خ-اصس-ة م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الشس-راك-ة
ب Úالبلدين والتي من شساأنها اأن تسسمح
ب -ت -ب-ادل اÈÿات واŸسس-اه-م-ات ا÷د
ف -ع -ال -ة لأŸان -ي -ا ‘ ›ال ال -ط-اق-ة،
لسسيما اأمام الإمكانات الطبيعية التي
“تلكها ا÷زائر وتوؤهلها اأن تزدهر ‘
اÛال واŸسس - -اه- -م- -ة ‘ الق- -تصس- -اد
ال - -وط - -ن - -ي ،مشسÒا اإ ¤ضس- -رورة ضس- -م
اختصساصص الطاقة اإ ¤وزارة الطاقة
ب- -دل ال- -ب- -ي -ئ -ة ل -ت -ث -م Úال -ق -ط -اع اأكÌ
واŸسس -اه -م -ة ‘ الق -تصس -اد ا÷زائ -ر،
وفتح باب التكوين ‘ ›ال الطاقة
اŸتجددة.

وأاوضسح مبتول خÓل نزوله ضسيفا على
ج -ري -دة «الشس -عب»أاي -ن أاع -ط-ى Ùة ع-ن
الوضسعية ا◊الية لقتصساد الوطني اأنه ‘
السسنوات اŸاضسية  ⁄يكن هناك احتياطي
صسرف ،أاما ‘  2017احتياطي الصسرف
قدر  97مليار دولر  ‘،ح Úبلغت الديون
اÿارجية  6.3مليار دولر مع نهاية السسنة
اŸاضسية ،وهو ما يثبت -على حد تعبÒه-
أان ا÷زائر ليسست ‘ أازمة مالية .
وأاضس -اف أان ا÷زائ -ر ع -ل -ي-ه-ا اأن ت-ك-ون
ضسمن قائمة الدول اŸسسجلة ‘ الثورة
الرابعة القتصسادية والجتماعية لتحقيق
التنمية اŸسستدامة ،مضسيفا أانه ‘ الوقت
ا◊ا‹ تبدي ا◊كومة ا÷زائرية اهتماما
كبÒا Ÿسسار اÙروقات لعدة اأسسباب من
بينها التي تتعلق بتسسجيل انتعاشص بسسيط
‘ النمو القتصسادي العاŸي ،باإلضسافة
إا ¤ت- - - - -غ ÒاŸن- - - - -اخ ،وال- - - - -ت- - - - -وت - - - -رات
ا÷يوسسÎاتيجية ،ما يسسمح بخلق طلب
كب Òعلى اŸنتجات البÎولية .
و‘ ذات السسياق أاشسار إا ¤أان الدول
–Îم الت- -ف- -اق -ي -ات اŸوق -ع -ة م -ن ق -ب -ل
منظمة األوبك ،حيث أان ا÷زائر تنتج
 1.2مليون برميل من النفط يوميا ويتم
تقليصص حصستها ب  50أالف برميل ‘ اليوم
حسسب ال -ت -زام -ه -ا  ‘،ح Úأان السس -ع-ودي-ة
“ث -ل ع -ل -ى مسس -ت -وى م-ن-ظ-م-ة األوبك 33
باŸائة من إانتاج األوبك ،وهو ما يؤوثر
على دول اÿليج األخرى .
وكشس- - - -ف م- - - -ب - - -ت - - -ول اأن اŸؤوشس - - -رات
القتصسادية تتوقع أان تتفوق اأمريكا على
السسعودية فيما يخصص نسسبة اإنتاج النفط

مشسكلة أ÷زأئر تتعلق با◊وكمة ولهذأ ألسسبب أنخفضست قيمة ألدينار
أك- -د أÿب Òأ’ق- -تصص- -ادي ،ع- -ب- -د أل- -رح- -م- -ن
’مكانات وألقدرأت
مبتول ،أن للجزأئر كافة أ إ
ل -ل -خ -روج م -ن أل -وضص -ع أل -رأه -ن شص -ري-ط-ة ت-ب-ن-ي
وبسص-رع-ة أسصÎأت-ي-ج-ي-ة لÓ-ن-ت-ق-ال م-ن أق-تصص-اد
ريعي إأ ¤أقتصصاد خارج أÙروقات مشصÒأ أن
مشصكلة أ÷زأئر تتعلّق با◊وكمة وليسصت أزمة
مالية كما يعتقد ألكثÒون.
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وقال الÈوفيسسور مبتول خÓل نزوله ضسيفا على
يومية «الشسعب» أان ا◊ل يكمن ‘ تطبيق إاصسÓحات
هيكلية من أاجل إاظهار اإلرادة السسياسسية للدولة نحو
فتح القتصساد الوطني لتحرير اŸشساريع وكلما تأاجلت
اإلصسÓحات كلما اسستنزفت احتياطات الصسرف وÁكن
أان تتحّول األزمة إا ¤أازمة مالية كما يعتقد الكثÒين
غ Òانه ‘ واقع األمر يضسيف الÈوفيسسور ل حديث

عن األزمة اŸالية ‘ ا÷زائري ‘ الوقت الراهن .
وأاوضسح  ،عبد الرحمن مبتول ،بخصسوصص األزمة ،
أان -ه أام -ام السس -ل-ط-ات ا÷زائ-ري-ة سس-ن-ت Úف-ق-ط ل-ت-غ-يÒ
اŸسسار وŒنب التوترات الجتماعية ‘ ، 2020-2019
م -ع -تÈا ‘ ذات السس -ي -اق أان -ه ‘ غ -ي -اب اإلصس Ó-ح-ات
ال -ه -ي -ك -ل -ي -ة ب -ال -نسس -ب -ة لسس-ي-اسس-ات
الق -تصس-ادي-ة واŸال-ي-ة اŸن-ت-ه-ج-ة،
ف -إان ال -ع -ودة إا ¤صس -ن -دوق ال -ن -ق-د
ال -دو‹ سس -ت -ك -ون ح -ت-م-ي-ة ب-ح-ل-ول
ع-ام-ي  ، 2020-2019خ -اصس-ة م-ع
وج -ود ت -وت -رات اج -ت -م-اع-ي-ة ذات
ت -أاثÒات ج -غ -راف -ي -ة اسسÎات -ي -ج -ي-ة ت-ؤودي إا ¤زع-زع-ة
اسستقرار منطقة البحر األبيضص اŸتوسسط واŸنطقة
اإلفريقية بأاكملها.
وعن أاسسباب الÎاجع السسريع لق مة العملة الوطن ة
أامام األورو و الدولر األمريكي ،فقد أارجع مبتول

األسسباب لقلة اإلنتاج وتد ور احت اطي الصسرف ا¤
ج-انب ارت-ف-اع مسس-ت-وى ال-تضس-خ-م ،فضس Ó-ع-ن ال-ت-ه-رب
الضس -ري -ب -ي ل -ب -عضص اŸؤوسسسس -ات ال-ذي سس-اه-م وبشس-ك-ل
مباشسر ‘ تراجع قيمة العملة الصسعبة مشسÒا ‘ ذات
السس -ي -اق إا ¤ال-ت-وت-رات ا÷ي-وسسÎات-ي-ج-ي-ة ع-ل-ى ح-دود
ال - -ب Ó- -د ال- -ت- -ي تشس- -ك- -ل أام- -ن- -ه- -ا
اÿارج- -ي ،وه- -ي ال- -ت -ي ت -ط -رح
أايضس -ا مشس -ك -ل -ة األم -ن ال -داخ-ل-ي
بسس- -بب ال- -ت -وت -رات الق -تصس -ادي -ة
والجتماعية .
وخاضص ،عبد الرحمن مبتول،
‘ الشس- -أان األم- -ن- -ي وال- -ت- -وت -رات األم -ن -ي -ة اÙي -ط -ة
با÷زائر ،التي تفاقمت مع أاحداث الربيع العربي،
معتÈا أان حماية هذه ا◊دود اŸلتهبة قد فرضست
نفقات إاضسافية على ا÷زائر ‘ مواجهة التوترات بÚ
حدودها مع ما‹ وليبيا وتونسص.

أأمام أ÷زأئر سسنت ÚلتغيÒ
ألتوجه وŒنب ألتوترأت
أ’جتماعية

والغاز الصسخري ‘  2018فيما حال ما
بقي سسعر الÈميل  60دولر كون أامريكا
تعتمد على البÎول ومصسدر غ Òتقليدي
اŸت -م -ث -ل ‘ ال -غ -از الصس -خ-ري ،ع-ل-م-ا أان
السسعودية تنتج اأك Ìمن  10مليون برميل
ن -ف-ط ي-وم-ي-ا ،وه-و ن-فسص ال-رق-م ب-ال-نسس-ب-ة
لروسسيا .
واأوضسح اÿب Òأان الضسغط الدÁغرا‘
‘ ا÷زائر تسسبب ‘ حصسول أازمة الشسغل
،حيث من اŸرتقب أان تصسل نسسبة البطالة
‘ ا÷زائر إا 13.7 ¤باŸائة مع نهاية
، 2018مشسÒا اإ ¤أان من  300إا350 ¤
أال- -ف ط- -الب ع- -م- -ل يضس- -اف إا ¤ق- -ائ -م -ة
البطال، Úعلما أان إاجما‹ النشساط الذي
يقدم للمرأاة اأقل من الذي Áنح للرجل
بالرغم من أان النسساء األك Ìحيازة على
شسهادات واألك Ìتأاهي.Ó
واأك -د ضس -ي -ف «الشس -عب «ع -ل -ى أاه -م -ي-ة
خدمات مؤوسسسسة سسوناطراك التي يعتمد
عليها جميع ا÷زائري ‘ Úكسسب األموال
وال- -ت- -ي ب- -فضس- -ل- -ه- -ا ل ي- -زال اŸواط -ن -ون
يحصسلون على أاجورهم ،مشسÒا إا ¤انه مع
نهاية  2017بلغ إاجما‹ صسادرات ا÷زائر
من اÙروقات  1.3مليار دولر  ،منها
 70ب - -اŸائ - -ة خ - -اصس - -ة Ãشس - -ت - -ق- -ات
الهيدروكاربون ،أاي أان اŸنتجات النبيلة
لهيدروكاربونية  ⁄تتعد  2300مليار دولر
،على إايرادات تبلغ  34مليار دولر ‘،
ح Úاأن مداخيل  2016من الهيدوركاربون
قدرت ب  29.4مليار دولر .

 600مليار دو’ر تكلفة
أ÷رÁة أ’لكÎونية
كشس-ف خ-ب Òالق-تصس-اد ع-ب-د ال-رح-م-ان
مبتول عن خسسائر العا ⁄بسسبب ا÷رÁة
اللكÎونية موضسحا ا التكلفة وصسلت إا¤
 600مليار دولر بعد أان كانت اÿسسارة
تقدر ب  450مليار دولر ‘ . 2014
وقال اÿب Òأان ا÷رÁة اللكÎونية
تشسكل خطرا على ا÷زائر وÁكنها أان
ت -زع -زع اسس -ت-ق-رار ال-دول-ة ب-أاك-م-ل-ه-ا ع-ل-ى
اŸسستوى األمني والعسسكري والقتصسادي
،م - -ن خ Ó- -ل اخÎاق م - -واق - -ع ال - -ب- -ن- -وك
والتحصسل على جميع اŸعلومات اÿاصسة
بأاي فرد.
واأشسار مبتول إا ¤أان تهريب السسلع كلف
ا÷زائ -ر  2مÓ- -ي Òدولر ك- -ون ا÷زائ -ر
تسستورد العديد من اŸنتجات اŸدعمة
كالفرينة والسسكر والزيت ،أاما اŸتاجرة
باألسسلحة فقد كلف الدولة ‘  109مليار
دولر باإلضسافة إا ¤اŸتاجرة باıدرات
ب  320مليار دولر  ‘،ح Úأان ‘ 2009
ك -ان  85م -ل -ي -ار دولر ،م -ؤوك-دا أان ت-امÚ
ا◊دود ا÷زائ-ري-ة ع-نصس-ر ه-ام ل-ت-ح-ق-يق
السستقرار واألمن للدولة .
واأضساف اأن إافريقيا تخسسر  192مليار
دولر بسسبب تبييضص األموال عن طريق
ال- -ت- -دف -ق -ات غ ÒاŸشس -روع -ة ‘ ح Úأان
الدعم القتصسادي يÎاوح ما ب 30 Úو40
مليار دولر ،موضسحا أان مسستقبل الدول
اإلف- -ري- -ق- -ي- -ة ‘ خ- -ط- -ر بسس -بب ال -فسس -اد
والسسرقة والتورط مع شسبكات داخلية:

»æWh
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الموافق لـ  11رجب  1439هـ

‘ ذكرى أسصتشصهاد ألعقيدين سصي أ◊وأسس وعمÒوشس ،زيتو Êمن مسصيلة

اسستلهام الدروسض والع Èمن بطو’ت الشسهيدين لبناء جزائر الغد
أشصرف وزير أÛاهدين ألطيب زيتو Êصصباح أمسس ببلدية سصيدي أﬁمد وبالضصبط بجبل ثامر باŸسصيلة على أ’حتفا’ت ألرسصمية
’سصرة ألثورية
’منية وألعسصكرية وأ أ
أıلدة للذكرى ’ 59سصتشصهاد ألبطل Úألعقيدين سصي أ◊وأسس وعمÒوشس بحضصور ألسصلطات ألو’ئية وأ أ
تخللها أسصتذكار مناقب ألرجل Úأللذأن صصنعا أ›اد أ÷زأئر وجسصدأ قيم ألوفاء للوطن.

اŸسسيلة :عامر ناجح

دعا زيتوني خÓل الكلمة التي أالقاها على الحضصور بعد رفع
العلم الوطني ووضصع إاكليل من الزهور على أاضصرحة الشصهداء
وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أارواهم الطاهرة ,شصباب
جيل اليوم إالى ضصرورة اسصتلهام الدروسس والعبر من ما قام به
ال-ب-ط-ل-ي-ن سص-ي ال-ح-واسس وع-م-ي-روشس م-ن ك-ف-اح ونضص-ال قصصد
المسصاهمة في الحفاظ على المكتسصبات وكذا من اجل بناء
جزائر الغد ,والحفاظ على الموروث التاريخي الذي أاكد
بشصأانه رئيسس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في عدة
مناسصبات على غرار عيد النصصر .
وأاشصاد الوزير بالبطولت والمعارك التي قادها الرجلين عبر
العديد من مناطق الوطن قدموا خÓلها ضصربات موجعة
للمسصتعمر الفرنسصي مؤوكدا أان هته البطولت خالدة في ذاكرة
من عرفهم ومن لم يعرفهم من الجزائريين معتبرا أان
اسصتشصهادهما بالمنطقة يعد تعزيز للهوية الوطنية واعتزاز
لمجاد الوطنية ,وأاضصاف المتحدث أان إاحياء مثل هته
با أ
الوقفات يعتبر اعتزاز ببطولت الشصهداء والسصتفادة منها في
صصناعة ملحمة السصتقÓل .
جدد زيتوني في ختام كلمته دعوته للشصباب للحفاظ على
الجزائر و الوقوف سصد منيع ضصد المؤوامرات التي تحاك
ضصدها معتبرا لعب حنكة الشصعب الجزائري دور كبير في
تحويل الفتن إالى سصلم وسصÓم وامن وأامان .
و ذكر زيتوني من مركب الشصهداء ببلدية الهامل إالى أان
ليمان
الجزائر أامانة في أاعناقنا وجب الحفاظ عليها بقوة ا إ

لخ Ó-صس ل -ه -ا .داع -ي -ا ال-ج-ب-ه-ة ال-داخ-ل-ي-ة إال-ى أان ت-ت-ق-وى
وا إ
لمل مشصيرا إالى انه متأاكد أان هته اللقاءات
لخÓصس وزرع ا أ
با إ
لمانة ول بد
لمل والمحبة خاصصة وان الشصهداء أادو ا أ
تزرع ا أ
من تحمل المسصؤوولية نحن اليوم .

’خرين
أكد أنها ’ تنتظر دروسصا من أ آ

ا÷زائ ـ ـر لديه ـ ـا «Œربتهـ ـا الرائ ـ ـدة النابعة م ـ ـن موروثهـ ـا ا◊ضس ـ ـاري
أكد رئيسس أÛلسس ألشصعبي ألوطني ,ألسصعيد بوحجة ,أمسس،
با÷زأئر ألعاصصمة ,أن أ÷زأئر لديها «Œربتها ألرأئدة ألنابعة من
’خرين» ,دأعيا
قيمها وموروثها أ◊ضصاري و’ تنتظر دروسصا من أ آ
إأ ¤وضصع «هذأ ألوطن ألغا‹ فوق كل أ’عتبارأت وأ◊سصابات».

وأاوضصح بوحجة في كلمة له عقب المصصادقة على مشصروعي
ال -ق -ان -ون -ي -ن ال -م-ت-ع-ل-ق-ي-ن ب-اإلج-راءات ال-ج-زائ-ي-ة وال-م-ع-ط-ي-ات
الشصخصصية ,مخاطبا األجيال الناشصئة « :كونوا فخورين بثورتكم
وصصونوا إارث آابائكم الذين بذلوا أاغلى ما يملكون في سصبيل
السصتقÓل ,واعلموا أان لنا تجربتنا الرائدة النابعة من قيمنا
وموروثنا الحضصاري ول ننتظر دروسصا من اآلخرين».
وأاضصاف رئيسس المجلسس ,قائ« : Óل ديمقراطية ول سصيادة إال
في حضصن هذا الوطن الغالي الذي يجب أان يوضصع فوق كل
العتبارات والحسصابات».
وعن النصصين القانونين اللذين تمت المصصادقة عليهما ,قال
بوحجة أانهما «يندرجان في سصياق مواصصلة اإلصصÓحات الشصاملة
التي أاقرها رئيسس الجمهورية ,عبد العزيز بوتفليقة ,الرامية
إالى تعزيز اسصتقÓلية القضصاء وتطوير قطاع العدالة وعصصرنته

واوضصح ذات المصصدر أانه «بموجب توجيهات
ال-ح-ك-وم-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-إاعادة تنظيم القطاع
ال -ع -ام ال -ت -ج -اري وت -ط-ب-ي-ق-ا ل-ق-رار م-ج-لسس
مسصاهمات الدولة بتاريخ  2أابريل  ,2017تم
أامسس ،تنصصيب هيئات تسصيير فروع مجّمع
اتصص -الت ال -ج -زائ -ر ب -ع -د اسص-ت-ك-م-ال ك-اف-ة
اإلج- -راءات ال- -م -رت -ب -ط -ة ب -إاع -ادة تشص -ك -ي -ل
ال-م-ؤوسصسص-ات ال-ع-م-وم-ي-ة الق-تصص-ادية التابعة

أكد على ضصرورة تكييف ألتشصريع أ÷زأئري مع ألتطورأت ،لوح:

وزارة العدل –ضسر Ÿشسروع قانون متعلق
Ãحاربة ا÷رÁة ا’لكÎونية

’ختام ,ألطيب ،
أعلن وزير ألعدل حافظ أ أ
أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصص-م-ة ,أن ق-ط-اع-ه يحضصر
Ÿشص- -روع ق- -ان- -ون م- -ت- -ع- -ل -ق Ãح -ارب -ة أ÷رÁة
أ’ل- -كÎون- -ي- -ة ,م- -ؤوك- -دأ ضص- -رورة «ت- -ك- -ي- -ي- -ف
ألتشصريع أ÷زأئري مع ألتطورأت ألتي يشصهدها
ألعا.»⁄

وقال لوح في ندوة صصحفية عقب المصصادقة على
مشص -روع -ي ال -ق -ان -ون -ي-ن ال-م-ت-ع-ل-ق-ي-ن ب-اإلج-راءات
الجزائية والمعطيات الشصخصصية بالمجلسس الشصعبي
الوطني ,أانه «وفقا لتعليمات رئيسس الجمهورية
ال-ت-ي تضص-م-ن-ت-ه-ا رسص-ال-ت-ه األخ-ي-رة ب-م-ن-اسص-ب-ة ال-يوم
الوطني للمحامي ,نحضصر لمشصروع قانون متعلق
ب-م-ح-ارب-ة ال-ج-ري-م-ة الل-ك-ت-رونية» ,مؤوكدا ضصرورة
«ال-ت-ع-اون ال-دول-ي ح-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-اسص-تعمال
التكنولوجيات الحديثة في التحريضس على جريمة
اإلرهاب أاو أاي جريمة أاخرى ذات أابعاد دولية».
وفي ذات اإلطار ,أاوضصح الوزير أان «العالم يشصهد
ت -غ -ي-را ف-ي ج-م-ي-ع ال-م-ج-الت ول ب-د م-ن ت-ك-ي-ي-ف
تشصريعنا مع هذه المتغيرات» ,مضصيفا أان «التعاون
القضصائي ل بد أان يتطور لمجابهة جريمة اإلرهاب
والجريمة المنظمة التي ل يمكن أان تحارب دوليا
إال بالتعاون وتبادل المعلومات سصواء على المسصتوى
اإلقليمي أاو الدولي».
وفي رده على سصؤوال يتعلق بالتعاون القضصائي بين
الجزائر وفرنسصا ,قال لوح أان هذا التعاون «جيد
ج -دا» ,م -ؤوك -دا أان «ه-ن-اك اسص-ت-ج-اب-ة م-ن ال-قضص-اة
ال -ف -رنسص -ي -ي -ن ل -ط -ل -ب -ات السص -ل-ط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ف-ي
ال- -ج- -زائ- -ر ,وذلك ف- -ي إاط- -ار ال- -م- -ب- -ادئ ال -ع -ام -ة
المنصصوصس عليها في الدسصتور والقانون الجزائري
وكذا في التشصريعات الدولية».
وع -ل -ى ضص -وء ه -ذه ال -م -ب -ادئ وال -تشص -ري -ع-ات ,ف-إان
ال -ق -ان -ون ال-ج-زائ-ري «ي-م-ن-ع م-ن-ع-ا ب-ات-ا تسص-ل-ي-م أاي
ج-زائ-ري ارت-كب ج-ري-م-ة ف-ي ال-خ-ارج وم-ت-اب-ع ف-ي
الخارج» ,حسصب ما أاكده وزير العدل الذي أاعلن
عن التحضصير لتفاقية تتعلق بتسصليم المجرمين
ومشص-روع ات-ف-اق-ي-ة أاخ-رى ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-مجال المدني
والتجاري.
ويأاتي هذان المشصروعان مواصصلة للتعاون القضصائي
بين البلدين الذي جسصد بالتوقيع على اتفاقية في
المجال الجزائي أامضصيت قبل أاشصهر وصصادق عليها
مؤوخرا الطرفان وفق اإلجراءات الخاصصة بكل
واح-د م-ن-ه-م-ا ,وتسص-م-ح ه-ذه الت-ف-اق-ي-ة ل-ل-طرفين
بتبادل المعلومات بين السصلطتين القضصائيتين.

ال -ن -واب يصس -ادق -ون ع -ل -ى مشس -روع-ي ق-ان-وÊ
اإ’جراءات ا÷زائية واŸعطيات الشسخصسية

وتحيين منظومتنا القانونية الوطنية بما يجاري ما بلغه المجتمع
من تطور ويسصتجيب لما طرأا عليه من إاشصكالت وتعقيدات باتت
النصصوصس القديمة والحالية عاجزة عن مجاراتها واسصتيعابها».

تعي ـ ـ Úأاحمـ ـد شسودار على رأاسض ›م ـ ـع اتصس ـ ـا’ت ا÷زائ ـ ـر

” ،أمسس ،ت -ع-ي Úأح-م-د شص-ودأر ع-ل-ى
رأسس ›مع أتصصا’ت أ÷زأئر ,حسصب ما
أفاد به بيان لوزأرة ألÈيد وأŸوأصصÓت
ألسص-ل-ك-ي-ة وألÓ-سص-ل-ك-ية وألتكنولوجيات
وألرقمنة.

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

لقطاع المواصصÓت السصلكية والÓسصلكية».
واضصاف البيان أانه «تم تعيين السصيد أاحمد
شصودار على رأاسس المجمع واسصتخÓفه في
مؤوسصسصة اتصصالت الجزائر للهاتف النقال,
موبيليسس ,سصيد أاحمد زايدي ,وهو إاطار
شصاب من نفسس المؤوسصسصة».
ويسصتمر في تسصيير الفروع األخرى «كل من
السص -ي -د ع -ادل خ -م -ان ب -ال -نسص -ب -ة ل -م-ؤوسصسص-ة
اتصص -الت ال -ج -زائ-ر وم-ح-م-د أان-ور ب-ن ع-ب-د
الواحد بالنسصبة لمؤوسصسصة اتصصالت الجزائر
الفضصائية».
وفي هذا الشصأان سصيضصطلع مجّمع اتصصالت
الجزائر ,بمقتضصى قرار مجلسس مسصاهمات

الدولة ,بمهمة «اإلشصراف على المشصاريع
ب-غ-رضس ت-نسص-ي-ق اسص-ت-خ-دام ال-م-وارد ال-ت-قنية
وال -بشص -ري -ة وال -م-ال-ي-ة وت-دع-ي-م-ه-ا وت-ح-ق-ي-ق
اسص-ت-ع-م-ال-ه-ا األم-ث-ل ف-ي ق-ط-اع المواصصÓت
السصلكية والÓسصلكية».

مصصيطفى يحذر من سصطيف :
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صص - -ادق ن - -واب ال - -م - -ج - -لسس الشص - -ع - -ب - -ي ال - -وط- -ن- -ي,
أامسس،باألغلبية على مشصروعي القانونين المتعلقين
ب- -اإلج- -راءات ال- -ج -زائ -ي -ة وم -ع -ال -ج -ة ال -م -ع -ط -ي -ات
الشصخصصية ,وذلك خÓل جلسصة علنية ترأاسصها رئيسس
ال-م-ج-لسس ,السص-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ,ب-حضص-ور وزي-ر ال-عدل
حافظ األختام ,الطيب لوح.
وأاكد لوح عقب عملية التصصويت أان المصصادقة على
مشصروعي القانونين «سصتسصهم في تعزيز المنظومة
التشصريعية وتكريسس دولة الحق والقانون ,في إاطار
تجسصيد اإلرادة الفعلية لرئيسس الجمهورية ,السصيد
عبد العزيز بوتفليقة ,في ترقية حقوق اإلنسصان
وإادخ -ال اآلل -ي -ات ال -ق -ان -ون-ي-ة الضص-ام-ن-ة ل-ل-ح-ري-ات»,
مضصيفا أان «الهدف األسصمى يبقى هو الحفاظ على
كرامة الجزائري التي تبقى غالية ألنه دفع ثمنها
غاليا».
Óمر رقم
ويتضصمن مشصروع القانون المعدل والمتمم ل أ
 155-66المؤورخ في  8يونيو  1966والمتضصمن قانون
اإلج-راءات ال-ج-زائ-ي-ة ,إاج-راءات ج-دي-دة ت-رم-ي إال-ى
تعزيز الحريات الفردية المكرسصة دسصتوريا من خÓل
إاعادة النظر في أاحكامه المتعلقة بصصحيفة السصوابق
القضصائية وأاثرها على المحكوم عليهم ورد العتبار
ال-ق-ان-ون-ي وال-قضص-ائ-ي ل-ه-م وك-ذا األح-ك-ام ال-م-ت-ع-ل-قة
باإلكراه البدني.
وتندرج إاعادة النظر في بعضس أاحكام هذا النصس
القانوني في إاطار مواصصلة مسصعى إاصصÓح قطاع
العدالة ,خاصصة في ظل إادراج عقوبات بديلة لم تكن
م -وج -ودة آان-ف-ا ,وه-ي ال-خ-ط-وة ال-ت-ي ت-أات-ي ل-ت-ح-ي-ي-ن
وت -ك -ي-ي-ف ه-ذه ال-م-ح-اور م-ع ال-ت-ع-ديÓ-ت ال-ت-ي مسصت

المنظومة القانونية الوطنية في مجال حماية وتعزيز
حقوق الدفاع وكذا تكريسس المبادئ المعمول بها
دوليا ,خاصصة منها المتصصلة بحقوق اإلنسصان.
وتشصمل هذه المراجعة ثÓثة محاور أاسصاسصية ,يتمثل
األول منها في اإلكراه البدني ,حيث يقترح مشصروع
القانون المطروح للمناقشصة إادراج إاجراءات جديدة
لتطبيق اإلكراه البدني من خÓل النصس على أان
«الطعن بالنقضس يوقف تنفيذ هذا الحكم» مع توضصيح
كيفية اإليقاف بدفع المحكوم عليه لنصصف المبلغ مع
التزامه بدفع القيمة المتبقية في اآلجال المحددة
من طرف وكيل الجمهورية.
وي-تصص-ل ال-م-ح-ور ال-ث-ان-ي ب-م-راج-ع-ة األحكام المتعلقة
بصصحيفة السصوابق القضصائية ,من خÓل اقتراح جملة
م -ن ال -ت -ع -دي Ó-ت ال -ت -ي ت-دور ح-ول «إانشص-اء صص-ح-ي-ف-ة
Óشصخاصس المعنويين» و»تحيين
السصوابق القضصائية ل أ
أاحكام الصصحيفة من خÓل إادراج عقوبة العمل للنفع
العام و األمر الجزائي ضصمن هذه الوثيقة» عÓوة على
«ال -ت -نصص -يصس ع -ل-ى إام-ك-ان-ي-ة تسص-ل-ي-م-ه-ا إال-ك-ت-رون-ي-ا و
تسص -ل -ي -م -ه -ا ل-غ-ي-ر ال-م-ع-ن-ي ب-ال-وك-ال-ة» ,م-ع «إام-ك-ان-ي-ة
الحصصول عليها على مسصتوى المراكز الدبلوماسصية
والقنصصلية الجزائرية بالخارج».
ويتعلق المحور الثالث بمراجعة األحكام المتعلقة برد
العتبار القانوني والقضصائي للشصخصس المعنوي مع
تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصصصة لتطبيق هذا
اإلجراء.
أام -ا مشص -روع ال-ق-ان-ون ال-م-ت-ع-ل-ق ب-ح-م-اي-ة األشص-خ-اصس
الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع
الشصخصصي فسصيتم بموجبه إانشصاء سصلطة وطنية مهمتها
م -ن-ح ت-راخ-يصس م-ع-ال-ج-ة ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-م-ع-ط-ي-ات
لمختلف الهيئات تخضصع للوصصاية المباشصرة لرئيسس
الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية وتنظيمها.
وسصتكون هذه الهيئة مشصكلة من  16عضصوا يزاولون
مهامهم لمدة تمتد لخمسس سصنوات ,ثÓثة منهم
يعينون من طرف رئيسس الجمهورية ,باإلضصافة إالى
ثÓثة قضصاة يعينهم المجلسس األعلى للقضصاء ينتمون
إالى المحكمة العليا ومجلسس الدولة وعضصو لكل غرفة
من البرلمان وممثل واحد عن كل من وزارات الدفاع
وال -خ -ارج -ي -ة وال -داخ-ل-ي-ة وال-ع-دل والصص-ح-ة وال-ع-م-ل
وال-م-واصصÓ-ت السص-ل-ك-ي-ة والÓ-سص-ل-ك-ي-ة والتكنولوجيات
والرقمنة.
وينطوي هذا النصس القانوني الجديد على جملة من
الضصمانات التي تحمي البيانات الشصخصصية وتضصمن
عدم المسصاسس بالحياة الخاصصة ,حيث تشصمل جميع
العمليات المنجزة في إاطار «جمع أاو تسصجيل أاو
حفظ أاو تغيير أاو اسصتغÓل أاو إارسصال أاو نشصر أاو
إاتÓف» هذا النوع من المعطيات.
ويقصصد بالمعطيات الشصخصصية «كل البيانات المتعلقة
بشصخصس معرف أاو قابل للتعريف ,على غرار رقم
التعريف أاو العناصصر ذات الصصلة بهويته البدنية أاو
الفيزيولوجية أاو النفسصية أاو البيومترية أاو الثقافية أاو
الجتماعية أاو القتصصادية» ,حيث يرتكز هذا النصس
ب -رم -ت-ه ع-ل-ى م-ب-دأا م-واق-ف-ة ال-م-ع-ن-ي ع-ل-ى اسص-ت-غÓ-ل
المعطيات الخاصصة به (أاو العكسس) و التي يعبر عنها
في خانة يتم إادراجها في مختلف السصتمارات التي
Óها بعد أان يصصبح هذا النصس سصاري
سصيكون عليه م أ
ال -م -ف-ع-ول ,غ-ي-ر أان-ه يسص-ت-ب-ع-د م-ن ذلك ال-م-ع-ط-ي-ات
ال -م -ع -ال -ج -ة م-ن ق-ب-ل مصص-ال-ح وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي
واألمن وكذا تلك الموجهة ألغراضس الوقاية من
الجرائم وقمعها وتلك المتضصمنة في قواعد البيانات
القضصائية.

على ا÷زائري Úتغي Òسسلوكهم الغذائي لتجنب أامراضض العصسر

ق - -ال ك- -اتب ال- -دول- -ة ل- -دى ال- -وزي- -ر األول
لÓ-سص-تشص-راف والحصص-ائ-ي-ات سص-اب-ق-ا ،بشصير
مصصيطفى ،بأان السصلوك الغذائي للجزائريين
يتطور بشصكل مقلق وقد يفاقم من الوضصعية
الصص-ح-ي-ة ل-عشص-رة مÓ-ي-ي-ن ع-ائ-ل-ة ج-زائ-رية،
ويسص -ت -دع -ي ت -دخ Ó-ع-اج Ó-م-ن السص-ل-ط-ات
الوصصية والمجتمع المدني إلحداث يقظة
صصحية في الوسصط الجتماعي .
وأاضص - -اف مصص - -ي- -ط- -ف- -ى ف- -ي ن- -دوة األدوار
العÓجية للنشصاطات الثقافية  -المنظمة من
طرف دار الثقافة هواري بومدين ،بمدينة

سص -ط -ي -ف،مسص -اء أاول أامسس  ،وب-رع-اي-ة وال-ي
الولية  -بأان احصصائيات التغذية بالجزائر
تشصجع على تفشصي أامراضس السصمنة وسصط
األط -ف -ال والسص -ك -ري والسص -رط -ان -ات ،ألن-ه-ا
لمسصت السصقف حيث يسصتهلك الجزائريون
سصنويا  2200 :مليون لتر من المشصروبات ،و
 8مليون طن من الحبوب و  1.6مليون طن
من السصكر و  5مليار لتر حليب ،الشصيء الذي
أادى ال- -ى تسص -ارع م -ؤوشص -ر اسص -ت -ي -راد ال -غ -ذاء
،وت-فشص-ي األم-راضس ال-م-زم-ن-ة ،ب-ح-يث ب-لغت
فاتورة اسصتيراد الغذاء العام  2017سصقف

 7.5م- -ل- -ي -ار دولر ،وارت -ف -ع رق -م م -رضص -ى
السص -ك -ري ال -ى  4م-ل-ي-ون شص-خصس وم-رضص-ى
السص -رط -ان -ات ال -ى نصص -ف م-ل-ي-ون ،وم-رضص-ى
السصمنة وسصط األطفال الى مليون طفل ،وهو
مارفع فاتورة العÓج لبعضس األمراضس الى
سصقف  100مليون سصنتيم للمريضس الواحد
سصنويا .
وعن الحلول الممكنة لتجاوز مرحلة تفاقم
أامراضس العصصر ،دعا مصصيطفى الى إاطÓق
م-ن-ظ-وم-ة وط-ن-ي-ة ل-ليقظة الصصحية وظيفتها
اسص -ت -ح -داث سص -ب -ل أاك -ث -ر ن -ج -اع-ة لسص-ت-ب-اق

الشص-ارات ،واسص-تشص-راف صص-ح-ة ال-ج-زائريين
آافاق ، 2050 - 2030مثل العÓج بالحوار
والفن والتمثيل والنشصاطات الثقافية .
وحسصب ال -م -ت -ح -دث ف -ال -ط -ري-ق إال-ى ذلك
يكون بالسصتثمار في قاعدة ( درهم وقاية
خ- -ي- -ر م- -ن ق- -ن- -ط- -ار عÓ- -ج ) ،أاي ت- -وع- -ي- -ة
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ب-األن-م-اط السص-ل-ي-م-ة لممارسصة
ال-ح-ي-اة ل-يسس ع-ل-ى سص-ل-م ال-ت-ف-ك-ي-ر والسصلوك
وحدهما ،ولكن على صصعيد الغذاء والتعاطي
من الحالت الخاصصة في المجتمع أايضصا،
ومنها حالت التوحد التي تمسس حاليا 50

أالف طفل على المسصتوى الوطني ،ثم حالت
النطواء والقلق والعاقات المختلفة ،والتي
تعني  4.5مليون نسصمة من مختلف األعمار.

سسطيف :نورالدين بوطغان

الخميسص  2٩مارسص  2018م
الموافق لـ  11رجب  143٩هـ
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ﬁطة حضسرية تتحول إا ¤سسوق لبيع اÿردوات بعاصسمة الو’ية
^ مشساريع النقل بالسسكة ا◊ديدية ...ا÷رح النازف

يتخبط قطاع النقل بو’ية معسسكر ‘ عدة مشساكل ونقائصص ’ تخفى على العيان ،ضسمن ›موعة من النقاط
السسوداء التي تكبح مسسÒة التنموية ‘ هذه الو’ية التي عرفت حركية واسسعة ‘ كافة القطاعات باسستثناء قطاع
النقل رغم أاهميته ،وذلك باعÎاف رسسمي من السسلطات اÙلية ومصسالح مديرية النقل للو’ية على حد سسواء.

اسستطÓع من معسسكر :أام ا ÒÿسسÓطنية

يششير تقرير مفصشل لمصشالح القطاع تحوز «الششعب» نسشخة
منه ،أان أاغلب مششاكل القطاع تنحصشر في مجال النقل
لششخاصص ،من حيث تدني خدمات نقل الركاب
الطرقي ل أ
والمسشافرين وعششوائية تسشيير مرافق القطاع الواقعة تحت
تصشرف البلديات من محطات حضشرية ،برية وششبه حضشرية
والتي تعيشص فوضشى عارمة من حيث التنظيم والتسشيير،
ومششاكل أاخرى حالت دون تطّورها إالى مصشاف محطات
عصش -ري -ة ت -ت -وف -ر ع -ل -ى أادن -ى ال -م -واصش -ف -ات وال-م-ق-اي-يسص
والخدمات ،هذا إاضشافة إالى غياب التحكم في ششبكة توزيع
ال-م-واصش-لت وع-دم ت-غ-ط-ي-ت-ه-ا ل-ك-اف-ة ت-راب ال-و’ي-ة وعدم
التزام معظم الناقلين بخاصشية نششاطهم المهني ،الذي لم
يعد يتوخى منه المواطن النوعية ،بل ا’لتزام فقط بتقديم
خدمات عمومية عادية ترقى إالى احترام مواقيت العمل،
خاصشة بالنسشبة للموظفين من سشكان المناطق البعيدة عن
المدن والمناطق الحضشرية الذين يكملون دوامهم المهني
في حدود السشاعة  5ويسشتنجدون عادة بخدمات الناقلين
غ-ي-ر الشش-رع-ي-ي-ن وال-ن-ق-ل ال-م-ج-ان-ي م-ن فضش-ل مسش-ت-ع-م-ل-ي
الطرق.
لششخاصص بالنسشبة
كذلك الحال في مجال النقل الطرقي ل أ
لخدمات النقل المدرسشي ،التي تعاني منها بعضص المناطق
الريفية النائية وحتى المناطق ششبه الحضشرية ،إاضشافة إالى
مجال النقل بسشيارات اأ’جرة الذي ’ يخلو من الفوضشى
والمششاكل بسشبب تجاوزات الناقلين وتعنتهم في تطبيق
ال-ت-ن-ظ-ي-م ،رغ-م م-ا يسش-ب-ق م-زاول-ت-ه-م ل-ل-نشش-اط م-ن ت-ك-وي-ن
وت -أاه -ي -ل ،اأ’م -ر ال -ن -اج -م ع -م -وم -ا ع -ن غ -ي-اب ال-م-راق-ب-ة
والصش -رام -ة ف -ي تسش -ي -ي -ر أاح-د أاه-م ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ن-م-وي-ة
المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن ،هذا باعتبار «النقل
لششخاصص» أاهم مجال تسشّيره مصشالح
البري أاو الطرقي ل أ
النقل لو’ية معسشكر ،بفعل الششلل النسشبي لحركية النقل
بالسشكة الحديدية والنقل الجوي.

بو’ية معسشكر في السشنوات القليلة الماضشية ،اإ’ اأن
حركة المواصشلت في مجال النقل العمومي والحضشري
تبقى ضشعيفة ودون المسشتوى المنوط بتقديم خدمات
نوعية للمواطنين ،بالمقارنة مع حجم المجهودات التي
جاءت في المخططات التنموية بداية من سشنة ،2010
ح- -يث ت -م ت -خصش -يصص  56م-ل-ي-ون دي-ن-ار ل-دراسش-ة ت-ه-يئة
وت-اأه-يل  11م -ح -ط-ة ب-ري-ة وحضش-ري-ة ع-ب-ر ت-راب و’ي-ة
معسشكر و 30مليونا لدراسشة مخطط الحركة والمرور
ب- -ث -لث دوائ -ر ك -ب -رى ،فضش -ل ع -ن دراسش -ات ’إن -ج -از 3
مضش -ام -ي -ر ام -ت -ح -ان السش -ي -اق -ة ف -ي سش-ي-ق ،ال-م-ح-م-دي-ة
وم- -عسش- -ك- -ر ،اإذ ب -ق -يت ب -عضص ه -ذه ال -دراسش -ات م -ج -رد
اقتراحات على الورق دون اأن ترى النور على اأرضص
الميدان ،عدا ما تعلق بتاأهيل محطتين حضشريتين لنقل
المسشافرين ،ضشمن  4محطات كانت مبرمجة للتهيئة
م-ن ب-ي-ن-ه-ا م-ح-ط-ة ت-ي-غ-ن-ي-ف ال-ت-ي ’ ت-ت-وف-ر ال-ي-وم على
محطة تليق بدائرة كبرى بحجمها.
اأما الموجودة منها حيز الخدمة ،فاإحداها تحولت اإلى
م-ح-لت ل-ب-ي-ع ال-خ-ردوات وال-م-لبسص ال-مسش-ت-ع-م-ل-ة اأي-ام
الجمعة بعاصشمة الو’ية ،بعد اأن سشقط تسشييرها في يد
المجلسص البلدي السشابق لمعسشكر ،فيما ’ تتوفر محطة
طريق الوادي محل الموضشع والتي اسشتهلكت مبلغا ماليا
هاما بهدف تاأهيلها اإلى محطة حضشرية على دورات
للمياه اأو محلت لتقديم الخدمات الضشرورية المختلفة
للوافدين عليها ،عدا الملبسص المسشتعملة والخردوات
التي تعرضص بششكل فوضشوي جدا داخل المحطة.
نفسص الوضشع تسشير عليه المحطات الحضشرية بباقي
تراب الو’ية وتعاني منه بششدة المحطة البرية لعاصشمة
الو’ية بحي خصشيبية التي نالت ششرف تدششينها من قبل
رئ -يسص ال -ج-م-ه-وري-ة سش-ن-ة  ،2003زي -ادة ع -ل -ى مشش -اري -ع
ممركزة في مجال النقل بالسشكة الحديدية التي ’تزال

النقل بالسسكة ا◊ديدية الوجه السسلبي للتنمية بو’ية معسسكر
على العموم يعاني قطاع النقل بو’ية معسشكر من مششاكل
كثيرة ،لعله أاضشحى يششكل الوجه السشلبي للو’ية التي أاصشبح
كل ششبر منها ورششة مفتوحة على التنمية ،خاصشة بعد
حا’ت الششلل المتتابعة التي ضشربت مجال النقل الجوي
والنقل بالسشكة الحديدية ،مع أان الو’ية تتوفر على مرافق
قاعدية هامة للمجالين ،منها مطار غريسص الذي أاصشبحت
خدماته تقتصشر  -نادرا  -على الرحلت الرسشمية للوفود
الحكومية واأ’جنبية الماّرة بالمنطقة ،في ظل عزوف غير
مبرر للمواطنين وضشعف مردودية خدمات النقل الجوي،
بالرغم من التحفيزات التي طرحت في ششأان سشعر التذكرة
ل - -ل- -رح- -لت ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ال- -ت- -ي

غياب اŸراقبة والتحكم من مسسببات
مشساكل القطاع
فمن أابرز مسشببات المششاكل التي يعاني منها قطاع النقل
بو’ية معسشكر ،غياب المراقبة والتفتيشص الدوري لحركية
النقل البري بفعل عدم توفر مصشالح النقل للو’ية على
ال -ع -دد ال -ك -اف-ي م-ن اأ’ع-وان وال-م-ف-تشش-ي-ن ،وت-ت-وف-ر ه-ذه
المصشالح اإ’دارية على مفتششين فقط يغطيان كل إاقليم
الو’ية ،كما ’ تملك مديرية النقل لمعسشكر سشيارة خدمة
م -ن أاج -ل تسش -ه -ي-ل وضش-م-ان ح-رك-ي-ة أاع-وان ال-ت-ف-ت-يشص ف-ي
أاريحية وظروف مثلى.
مشش -اك -ل ق -ط -اع ال -ن-ق-ل ك-ق-ط-اع ت-ن-م-وي ف-ي ه-ذه ال-و’ي-ة
المحورية ذات الموقع ا’سشتراتيجي ’ تنحصشر في مششاكل
النقل البري وتردي خدماته ،إانما تتعدد في مجال النقل
بواسشطة السشكة الحديدية وتنعدم كليا في مجال النقل
الجوي رغم وجود منششأاة إاسشتراتيجية «مطار غريسص» يعود
تأاسشيسشها إالى فترات متقدمة من التاريخ ،إالى ذلك يمكن
القول إان مششاكل قطاع النقل بالو’ية ’ ترتبط بالموارد
ال -م -ال -ي -ة ف -حسشب ،إان-م-ا ب-غ-ي-اب اإ’رادة ال-بشش-ري-ة واإ’دارة
الذكية لدرجة أان هذه المششاكل ومسشبباتها لم تطرح على
مسش -ام -ع ال -وزي-ر ع-ب-د ال-غ-ن-ي زع-لن خ-لل زي-ارت-ه ل-و’ي-ة
معسشكر قبل نحو أاسشابيع من اليوم.

قطاع حسساسس يسس Òعكسس –ديات التنمية
بالرغم من التطور الذي عرفته ششبكة الطرق الوطنية
والو’ئية على حد سشواء ،وحتى الطرق البلدية والريفية

الماضشي وقضشي عليه بالقضشاء على منششآاته وأاملكه
العقارية.
غير ذلك ،يبقى أامل إاعادة المجد ا’قتصشادي للمنطقة
قائما ،من خلل إاحياء نششاط السشكك الحديدية وتأاهيل
محطة النقل بالسشكة الحديدية للبضشائع بمدينة تيزي
’فراد
وت-ح-وي-ل-ه-ا ل-ت-وسش-ي-ع خ-دم-ات-ه-ا ف-ي م-ج-ال ن-ق-ل ا أ
والمسشافرين ،وتأاهيل محطات السشكة الحديدية لسشيق
والمحمدية ،مع تثمين وإانعاشص عمل الوحدة الجهوية
لصشيانة العتاد الموجودة بالمحمدية والتابعة للششركة
الوطنية للسشكك الحديدية ،باسشتغللها وتثمين نششاطها
لتلبية حاجيات القطاع.

مشساريع السسكة ا◊ديدية ’ تخرج من
التسسجيل إا ¤التنفيذ
أاما ما اسشتفادت منه و’ية معسشكر ،من مششاريع في
م -ج -ال ال -ن -ق -ل ب -السش -ك -ة ال-ح-دي-دي-ة ضش-م-ن ال-م-خ-ط-ط
الخماسشي  ،2014-2010فهي تتلخصص في ششطر من
’ن -ج -از خ -ط م -ك -ه -رب م -زدوج ،ق -ي-د
مشش -روع وط -ن -ي إ
’نجاز -يربط وادي تليلت في و’ية وهران بالحدود
اإ
المغربية ،على أان يمر الخط المكهرب بسشلسشلة جبلية
بمنطقة القعدة وزهانة على مسشافة  11كلم ،إاضشافة إالى
مششروع لعصشرنة خط السشكة الحديدية على خط وهران
 المحمدية وضشع حيز الخدمة ،تضشمن إانجاز منششأاةفنية على طول  560متر ،ويمكن قطار «عنابة -وهران»
من رفع سشرعته إالى  220كلم /سشا.

مشساريع هامة ‘ مهب الريح

بين مد وجزر وتردد السشلطات عن تنفيذها في اأرضص
ال -م -ي -دان ب -داع -ي ا’إم -ك -ان -ات ال-م-ادي-ة رغ-م اإم-ك-ان-ي-ة
مسش -اه -م -ة ه -ذه ال -مشش -اري -ع ف -ي دف -ع ع -ج -ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة
ال -ف -لح-ي-ة وا’ق-تصش-ادي-ة ل-ل-و’ي-ة ع-ل-ى ا’أق-ل  -م-ا دام
مششروع تحويلها اإلى «كاليفورنيا الجزائر» مجرد نكتة
وحلم صشعب المنال.

خصشصشت لخط النقل الجوي بين العاصشمة  -تيارت -
م -عسش -ك -ر ،إال -ى أان زح-ف الشش-ل-ل أايضش-ا ع-ل-ى م-ج-ال ال-ن-ق-ل
بالسشكة الحديدية بعد انتعاشص عرفه المجال في المنطقة
سشنوات السشتينيات والسشبعينيات من القرن الماضشي.
وكانت خطوط نقل البضشائع تمثل ششريان حياة للمنطقة
التي تحتاج أاكثر من أاي وقت مضشى ،إالى إانعاشص حركة
النقل بواسشطة السشكة الحديدية لربط الناحية الششمالية
ل -ل-و’ي-ة ب-ال-ج-ن-وب-ي-ة ،خ-اصش-ة م-ع اسش-ت-ع-داد و’ي-ة م-عسش-ك-ر
’سشتقبال  4محيطات فلحية مسشقية موزعة بين إاقليم
سش -ي -ق وال -م-ح-م-دي-ة ف-ي الشش-م-ال وسش-ه-ل غ-ريسص وم-ح-ي-ط
كشش -وط ف -ي أاقصش -ى شش -رق إاق -ل -ي -م ال -و’ي -ة وم -ع اسش-ت-ع-داد
السش-ل-ط-ات ال-م-رك-زي-ة وع-م-ل-ه-ا ع-ل-ى ت-ح-وي-ل منششأاة مطار
غ- -ريسص إال- -ى م- -رك -ز ل -لشش -ح -ن ال -ج -وي م -ن أاج -ل تسش -وي -ق
المنتجات الفلحية التي تجود بها المنطقة نحو أاسشواقها
الوطنية واإ’فريقية مسشتقبل.

مطالب إ’نعاشس قطاع النقل
في هذا الصشدد ،تظل مطالب بعث حركية النقل الجوي
والنقل بواسشطة السشكة الحديدية بو’ية معسشكر وعلى
’سشاسشية لسشكان
مدار سشنين خلت ،من ا’نششغا’ت ا أ
الو’ية ومواطنيها .نفسص المششكل يظل مطروحا بإالحاح
ششديد أامام الهيئات المنتخبة المحلية والوطنية ،على
غرار المجلسص الششعبي الو’ئي وعلى مسشتوى البرلمان،
خاصشة وأان عاصشمة الو’ية عرفت حركية مميزة لنششاط
النقل بالسشكة الحديدية قبل وبعد ا’سشتقلل ،إالى أان
ششّل هذا القطاع في سشنوات السشبعينيات من القرن

وع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ال-رداءة ال-ت-ي ي-تصش-ف ب-ه-ا ق-ط-اع ال-ن-ق-ل
بواسشطة السشكة الحديدية في و’ية معسشكر ،إا’ أان نوايا
السش -ل -ط -ات ال -م-رك-زي-ة ب-رزت بشش-ك-ل م-رضٍص ،ح-ي-ن ق-ررت
تسشجيل  3دراسشات لفائدة سشكان المنطقة في قطاع النقل
بالسشكة الحديدية وإانجاز نفق لخط الجزائر  -وهران
الذي يمر بوسشط مدينة المحمدية ،اأ’مر الذي من ششأانه
تخفيف الضشغط وا’زدحام المروري الخانق على مدينة
المحمدية ،التي تششهد فوضشى مرورية عارمة كلما مر
القطار باتجاه الجزائر أاو وهران .فضشل عن دراسشتين
إ’نجاز خط يربط بين المحمدية ومعسشكر وصشو’ إالى
و’ية سشعيدة ،وخط آاخر لنقل البضشائع يصشل المنطقة
الجنوبية لمعسشكر «سشهل غريسص» بو’ية سشعيدة.
كلها قرارات جاءت قبل أان تضشرب اأ’زمة ا’قتصشادية
وتعصشف بمششاريع تنموية هامة ،منها ما ذهب في مهب
الريح ،من بينها هذه الدراسشات التي سشجلت ضشمن دراسشة
وطنية ششاملة إ’عادة ا’عتبار وتأاهيل ششبكة النقل بواسشطة
السشكة الحديدية عبر الوطن ،رصشد لها مبلغ أاكثر من 18
مليار دينار ،وتبقى طور ا’نجاز.
غير ذلك ،يبقى قطاع النقل بو’ية معسشكر في ذيل ترتيب
ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ن-م-وي-ة’ ،ف-ت-ق-اره أ’هم المرافق القاعدية،
ع -ل-ى غ-رار ال-م-ح-ط-ات ال-حضش-ري-ة ال-ت-ي ب-ي-عت م-ن ط-رف
البلديات على أاسشاسص أان يعاد اسشتغللها في مجال النقل
الحضشري ،لتصشبح بعد ذلك مهملة ودون اسشتغلل .في حين
تتواجد باقي المحطات في و’ية معسشكر ،في مواقع غير
اسشتراتيجية وتفتقد أ’دنى المعايير التقنية ،على غرار
المحطة البرية لعاصشمة الو’ية التي تغيب عنها ششروط
راح -ة ال-مسش-اف-ري-ن وال-خ-دم-ات الضش-روري-ة ضش-م-ن مشش-اك-ل
أاخرى تؤورق المواطن ومصشالح النقل على حد سشواء ،زيادة
ع-ل-ى غ-ي-اب ال-ت-ن-ظ-ي-م وال-م-راق-ب-ة ع-ل-ى ال-ن-اقلين الخواصص
ومعاناة المواطنين’ ،سشيما الموظفين مع مششكل انقطاع
سشبل وحركية المواصشلت في حدود السشاعة  4بعد الظهر.
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أÛلسس ألشسعبي ألو’ئي يصسادق على توصسيات
و أقÎأحات لتحسس Úخدمات ألصسحة

وأ‹ تندوف يتوعد مقاو’ت أ’‚از

أاك- -د ““أام- -وم- -ن م- -رم- -وري““ وا‹
ت-ن-دوف أان ال-دول-ة ع-ازم-ة ع-ل-ى
ال- -ن -ه -وضس ب -ال -ت -ن -م -ي -ة و –سسÚ
اŸسستوى اŸعيشسي لسسكان اŸناطق
النائية ع Èربوع الوطن ،و هو ما
Œسس - -د ع - -ل- -ى أارضس ال- -واق- -ع م- -ن
خ Ó-ل ضس -خ أام -وال ط -ائ -ل -ة ع -ل -ى
مشس- -اري- -ع ت -ن -م -وي -ة ل -ه -ا ع Ó-ق -ة
باŸواطن.

وأاعرب وا‹ الولية عن عدم رضساه على
وتÒة األشسغال التي تعرفها بعضس اŸشساريع
التنموية ببلدية أام العسسل و التي عرفت تأاخراً
‘ ال‚از بسس- -بب إاخÓ- -ل م- -ق -اولت ال‚از
بدف Îالشسروط ،مشسددا على ضسرورة إا“ام
اŸشساريع ‘ آاجالها القانونية و تسسخ Òكل
اإلمكانيات لسستÓم اŸشساريع قبل الدخول
الجتماعي اŸقبل.
جاء هذا خÓل زيارة قادته لبلدية أام العسسل
( 170كلم) شسمال عاصسمة الولية ،حيث وقف
وا‹ الولية على مدى تقدم ال‚از ‘ جملة
من اŸشساريع و لÓطÓع على واقع التنمية
بالبلدية الواقعة على الطريق الوطني رقم.50
وعلى هامشس الزيارة أاشسرف وا‹ الولية
على وضسع حجر األسساسس إل‚از رابط طريق
ÃفÎق ال- -ط- -رق ح- -اسس -ي م -ون –Òأام ال -عسس -ل
للمسستثمر ““سساŸي ﬁمد““ ،و يضسم اŸشسروع
السسياحي الذي سسيوفر  25منصسب دائم ﬁطة
بنزين و مقهى و فضساء لÓسسÎاحة بغÓف
ما‹ يفوق  167مليون دينار جزائري ،كما
أاشسرف وا‹ الولية على وضسع ‘ اÿدمة دار
الصسيانة و توزيع إاعانات على البدو الرحل ‘
اŸنطقة.
و ببلدية أام العسسل عاين وا‹ الولية و
ال -وف -د اŸراف -ق ل -ه مشس -روع ت -ه -ي -ئ -ة اŸرك -ز
اŸتقدم للحماية اŸدنية الذي اسستفاد من
مشس -روع ت -وسس -ع -ة ،ك -م-ا ع-اي-ن مشس-روع ت-ه-ي-ئ-ة
ﬁط- -ة اÿدم- -ات ن- -ف -ط -ال و مشس -روع إا‚از
مكتب بريدي جديد ببلدية أام العسسل ،حيث
أاكد على ضسرورة اسستدراك التأاخر ا◊اصسل ‘
ع-م-ل-ي-ة اسس-ت-ك-م-ال اŸشس-روع Úو ال-ع-م-ل على
إا“ام األشس- -غ- -ال ف- -ي- -ه- -م -ا ‘ أاق -رب اآلج -ال،
ُمحم ً
 ÓاŸسسؤوولية الكاملة Ÿقاولت اإل‚از
لعدم التزامها بدف Îالشسروط.

لم العسسل رونقها
مشساريع واعدة تعيد أ

–ولت بلدية أام العسسل ‘ اآلونة األخÒة
إا ¤ورشسة عمل مفتوحة ،من خÓل العديد من
اŸشساريع التنموية التي خصسصست لها الدولة

أاغ-ل-ف-ة م-ال-ي-ة ضس-خ-م-ة م-ن شس-أان-ه-ا اŸسساهمة
بشسكل كب ‘ Òفك العزلة عن اŸنطقة.
و تأاتي زيارة وا‹ الولية لبلدية أام العسسل
م - -ن أاج - -ل إاع - -ط- -اء إاشس- -ارة ان- -طÓ- -ق ب- -عضس
اŸشساريع الواعدة التي سستكون قيمة مضسافة
‘ عملية التنمية التي تشسهدها البلدية و وضسع
ح- -ي- -ز اÿدم -ة مشس -اري -ع أاخ -رى ت -ت -م -اشس -ى و
احتياجات سسكان اŸنطقة.
و اسستهل وا‹ الولية زيارته للبلدية بوضسع
حيز اÿدمة اŸكتبة البلدية و قاعة متعددة
ال -نشس -اط-ات و م-ل-ح-ق-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ه-ي
الو ¤من نوعها ببلدية أام العسسل كما أاشسرف
على توزيع بعضس العانات على البدو الرحل و
كراسسي متحركة لذوي الحتياجات اÿاصسة،
ك-م-ا اغ-ت-ن-م ف-رصس-ة زي-ارت-ه ل-ب-ل-دي-ة أام ال-عسس-ل
ل-ي-ت-ف-ق-د مشس-روع ت-وسس-ع-ة Ãدرسس-ة إاب-تدائية و
مشسروع إا‚از  60+50مسسكن عمومي إايجاري،
حيث وقف على نوعية ال‚از و نسسبة تقدم
األشسغال التي شسارفت على نهايتها ،داعيا إا¤
و النوعية ‘
ضسرورة ضسمان ا÷ودة
إا‚از السسكنات Ãا يضسمن ‰ط عيشس سسكان
اŸنطقة و يحافظ على نسسقها اŸعماري.
Œدر اإلشس - -ارة إا ¤أان ب - -ل - -دي- -ة أام ال- -عسس- -ل
شسهدت انطÓق  20عملية Ãختلف القطاعات
و  16عملية هي ‘ طور ال‚از و  08عمليات
 ⁄تنطلق بها األشسغال بعد ‘ ،ح Úشسهدت
العمليات اŸسسجلة ‘ إاطار صسندوق التضسامن
و الضس-م-ان ل-ل-ج-م-اع-ات اÙل-ي-ة ق-ف-زة نوعية
“خضس عنها تسسجيل  13عملية Ãبلغ إاجما‹
وصسل  27مليار سسنتيم ” إا‚از  07عمليات
منها و  03عليات أاخرى هي ‘ طور ال‚از و

 03عمليات  ⁄تنطلق بعد.

ثانوية أام العسسل ..حلم يتحقق

بسسبب غياب ثانوية Ãقر بلدية أام العسسل
يعيشس تÓمذة الطور الثانوي بهذه البلدية و
قرية حاسسي خبي رحلة طويلة مع اŸعاناة
،تدفعهم ا ¤السسفر مسسافة  740كلم ذهابًا و
إاياباً بشسكل أاسسبوعي ‘ ،ح÷ Úأا بعضس أاولياء
التÓميذ إا ¤تغيﬁ Òل إاقامتهم و اإلقامة
ب -ب -ل-دي-ة ت-ن-دوف ق-رب أاب-ن-ائ-ه-م اŸت-م-درسسÚ
بعاصسمة الولية.
هذه اŸعاناة دفعت بالسسلطات اÙلية و
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال-ولئ-ي إا ¤رف-ع ال-ت-م-اسس
لوزارة الÎبية و التعليم بهدف رفع التجميد
عن مشساريع القطاع بالولية ،و هو ما –قق
م -ن خ Ó-ل تسس -ج -ي-ل إا‚از ث-ان-وي-ة ب-ب-ل-دي-ة أام
العسسل أاشسرف وا‹ الولية على وضسع حجر
األسساسس إايذانًا بانطÓق اŸشسروع األول من
نوعه ببلدية أام العسسل.
هذه اÿطوة اسستقبلها سسكان البلدية بكثÒ
من الÎحيب ،خاصسة و أان غياب ثانوية على
مسس- -ت- -وى اŸن- -ط- -ق -ة أاث -ر بشس -ك -ل ك -ب Òع -ل -ى
اŸسستوى التعليمي ألبناء البلدية خاصسة ‘
صس -ف -وف اإلن -اث ،و ق -د أاع -رب ب -عضس سس -ك-ان
اŸنطقة للشسعب عن فرحتهم بهذا اŸشسروع
م -ؤوك -دي -ن ع -ل -ى أان إا‚از ث -ان-وي-ة ب-أام ال-عسس-ل
سسيعطي دفعة للمسستوى التعليمي باŸنطقة و
يقلل بذلك من نسسبة التسسرب اŸدرسسي الذي
تعا Êمنه بلدية أام العسسل و القرى التابعة لها
منذ سسنوات.

تندوف :عويشس علي

لولويات
توف Òقاعة عÓج ومتوسسطة أاضسحى من ا أ

سسكان قرية ““بن نيلي““ با÷لفة يطالبون بالتنمية
تعرف منطقة بن نيلي الواقعة على بعد 20
ك -ل -م ج -ن -وب ولي -ة ا÷ل -ف-ة ن-قًصس-ا ف-ادحـًا ‘
ﬂتلف أاشسكال اŸشساريع التنموية ،التي من
شسأانها أان –سسن مسستوى معيشستهم وتخرجهم
م-ن ال-ع-زل-ة وال-ت-ه-م-يشس ال-ت-ي ي-ك-اب-دون-ها منذ
سسنوات عدة.
أاّكد قاطنو قرية ““بن نيلي““ أان توف Òبعضس
اÿدمات الضسرورية ‘ القرية سسيوفر عليهم
وع - -ل - -ى أاب - -ن - -ائ - -ه - -م ال- -وقت وا÷ه- -د واŸال
وتسساعدهم على السستقرار وعدم الهجرة من
القرية ،وأاول مشسكل طرحه السسكان القاطنون
‘ ق -ري -ت -ه -م ه -ذه خ Ó-ل ع -رضس-ه-م ıت-ل-ف
ال -ن -ق -ائصس ال-ت-ي ي-ع-ان-ون م-ن-ه-ا ،غ-ي-اب ق-اع-ة
العÓج باŸنطقة.
أاّك - -د ب - -عضس السس - -ك - -ان لـ ““الشس - -عب““ أان - -ه - -م
يضسطرون لÓنتقال إا ¤قطع مسسافة كبÒة من
أاج - -ل ت - -ل - -ق- -ي ال- -عÓ- -ج وه- -و م- -ا ت- -ذم- -ر ل- -ه
اŸواط-ن-ون،ح-يث ط-ال-ب-وا ب-ف-ت-ح ق-اع-ة عÓ-ج
بالقرية وبإادراج ‡رضس Úمداوم ÚباŸنطقة
حتى وإان كانت دون اŸسستوى اŸطلوب اŸهم
أان تعنيهم عن التنقل إا ¤اŸناطق اÛاورة.
و أاشس - -ارالسس - -ك - -ان مشسÒي - -ن ‘ ذلك إا ¤أان
معاناتهم تزداد خصسوصسا أايام فصسل الشستاء ،إاذ
يضس -ط -ر أاغ -ل -ب-ي-ت-ه-م إا ¤ال-ت-ن-ق-ل إا ¤ع-اصس-م-ة

الولية ألجل قياسس ضسغط الدم أاو تضسميد
ج -رح أاو أاخ -ذ ح -ق-ن-ة ،وع-م-ل-ي-ة الÎح-ال ه-ذه
تكلفهم مبالغ مالية قد ل تتوفر عند أاغلبيتهم
كما تتسسبب ‘ متاعب للمرضسى ،الذين يصسعب
نقلهم إا ¤اŸسستشسفيات البعيدة ‘ ظل الندرة
التي تعانيها القرية من وسسائل النقل.
كما طرح ﬁدثونا ‘ ذات السسياق مشسكل
اŸدرسسة و التي قالوا من خÓلها أان أابناءهم
أاصس- -ب- -ح- -وا مشس- -ردي- -ن ،م- -ؤوك -دي -ن ‘ ذلك أان
أاطفالهم يضسطرون إا ¤التوجه نحو عاصسمة
الولية  ،من أاجل التحاقهم Ãقاعد الدراسسة
‘ ظ -ل اŸع -ان -اة ال -ك -بÒة ال -ت -ي ي -ت -ج -رع -ه -ا
أاول- -ي- -ائ- -ه- -م إليصس -ال أاب -ن -ائ -ه -م إا ¤م -ق -اع -د
دراسستهم ،وما زاد من حدة معاناتهم انعدام
ال -ن -ق -ل اŸدرسس-ي ع-ن ه-ذه ال-ق-ري-ة،و أاضس-اف
ﬁدث -ون -ا أان ه -ن -اك مشس -اك -ل أاخ -رى ل ت -ق-ل
أاهمية عن سسابقيها.
من جهتهم أابدى الشسباب اسستياءهم إازاء
الغياب التام الذي تشسهده قريتهم فيما
يخصس الهياكل الÎفيهية و الرياضسية على
غرار دار للشسباب ،أاو مÓعب كرة القدم
وغÒها من فضساءات اللعب ،و هو ما جعل
هؤولء الشسباب يحرمون من قضساء أاوقات
ف---راغ---ه---م وم---ن اسس---ت---ث---م--ار م--واه--ب--ه--م

لب--داع--ي-ة ،لسس-ي-م-ا ‘ ظ-ل ت-ف-اق-م ح-دة
اإ
لسس-ود
ال-ب-ط-ال-ة ال-ت-ي وصس-ف-وه-ا ب-الشس-ب-ح ا أ
الذي يÓزمهم.
فالبعضس منهم يضسطر إا ¤النتقال إا¤
مقر الولية لÓلتحاق بدار الشسباب وآاخرون
ي- -ذه- -ب -ون إا ¤اŸن -اط -ق اÛاورة ل -قضس -اء
أاوقات فراغهم ،لكن يبقى الشسباب اÙدود
لك Ìالذي يعا Êمن هذا اŸشسكل
ا◊ال ا أ
لمكانيات ،يحدث كل
نظرا لعدم امتÓكهم إ
ه - -ذا ‘ وقت ل يسس - -ت - -ط- -ي- -ع اŸسس- -ؤوول- -ون
اÙليون إايجاد حلول ناجعة ‘ ،وقت بقوا
لي -دي ،ب -ال -رغ-م م-ن
صس -ام -ت Úوم -ك -ت -و‘ ا أ
ِعلمهم باŸعاناة التي يتخبطون فيها .
و أاشسار سسكان قرية ““ بن نيلي““ أانهم على
اسس -ت -ع -داد ع-ل-ى أان ي-ت-خ-ل-وا ع-ن مسس-اك-ن-ه-م
ب- -ع- -دم- -ا ب- -اءت ك -ل ﬁاولت -ه -م اŸت -ك -ررة
لسسماع انشسغالتهم إا ¤اŸسسؤوول Úبالفشسل،
إ
مطالب ‘ Úذلك وا‹ ولية ا÷لفة برفع
الغ Íعنهم و إادراج قريتهم ضسمن اŸناطق
اŸسستفيدة من اŸشساريع التنموية التي من
شس- -أان -ه -ا أان ت -خ -رج -ه -م م -ن شس -ب -ح ال -ع -زل -ة
اŸفروضسة عليهم منذ زمن بعيد.

ا÷لفة:موسسى بوغراب

أأمن و’ية سسعيدة ينظم حملة للتÈع بالدم
انطلقت على مسستوى مقر األمن الولئي
بسس -ع -ي -دة وع-ل-ى م-دار ثÓ-ث-ة أاي-ام اب-ت-داء م-ن
ت -اري-خ  27م- -ارسس  2018ح -م-ل-ة تÈع ب-ال-دم
شسارك
فيها أافراد الشسرطة من مصسالح ورتب
ﬂتلفة وذلك بالتنسسيق مع مصسالح اŸؤوسسسسة

ال -ع -م -وم -ي -ة السس -تشس -ف -ائ -ي -ة أاح-م-د م-دغ-ري
بسسعيدة.
اŸب -ادرة ت -دخ -ل ‘ إاط -ار ت -ف-ع-ي-ل ال-ع-م-ل
ال -تضس -ام -ن -ي واإلنسس-ا Êال-ذي دأابت اŸدي-ري-ة
Óمن الوطني على Œسسيده لفائدة
العامة ل أ
شس-رائ-ح اÛت-م-ع خÓ-ل ﬂت-ل-ف اŸن-اسس-ب-ات

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خاصسة الفئات التي هي بحاجة ماسسة لهذه
اŸادة ا◊يوية منهم اŸرضسى اŸقبل Úعلى
العمليات ا÷راحية ،مرضسى القصسور الكلوي
واألشسخاصس الذين يتعرضسون ◊وادث تتطلب
عمليات اسستعجالية لنقل الدم.

سسعيدة :ج .علي

اخ -ت -ت-مت أاول دورة ل-ل-م-ج-لسس
الشس- -ع -ب -ي ال -ولئ -ي ل -ولي -ة ب -رج
ب -وع -ري -ري -ج ب -ع -د ن-ق-اشس سس-اخ-ن
ح- -ول م -ل -ف الصس -ح -ة ال -ذي “ت
ب- - -ر›ت- - -ه ‘ أاول دورة ع - -ادي - -ة
Óهمية
للمجلسس ا÷ديد نظرا ل أ
ال- -ك- -بÒة ال -ت -ي ت -ك -تسس -ي -ه -ا ه -ذا
ال-ق-ط-اع ال-ذي ي-ع-يشس ج-م-ل-ة م-ن
اŸشس- -اك -ل ع -ل -ى غ -رار م -ا ي -ح -دث
وط -ن -ي -ا ‘ ق -ط -اع الصس -ح -ة ال -ذي
يصس - -ن- -ع ا◊دث و يشس- -غ- -ل ال- -رأاي
العام سسواء مواطن Úأاو سسلطات ،
ك- -م- -ا ت- -ط -رقت دورة اÛلسس إا¤
م - -ن - -اقشس- -ة حصس- -ي- -ل- -ة نشس- -اط- -ات
الولية ‘ ﬂتلف القطاعات .

وتضس-م-ن ت-ق-ري-ر ÷ن-ة الصس-ح-ة ب-اÛلسس
الشسعبي الولئي  34نقطة ب Úتوصسيات و
اقÎاح -ات ل -ل -ج -ن -ة ال -ت -ي ق -امت ب-زي-ارات
ميدانية لكل اŸؤوسسسسات الصسحية بالولية و
التقت بالفاعل› ‘ Úال الصسحة و كذا
اŸواط- - -ن ، Úو خ- - -لصست سس- - -لسس- - -ل- - -ة م - -ن
الج- -ت- -م- -اع -ات و ال -ل -ق -اءات م -ع مسس -ؤوو‹
الصس -ح -ة إا ¤وضس -ع خ-ارط-ة ع-م-ل ق-ري-ب-ة و
لم-د ت-تضس-م-ن –دي-د
م-ت-وسس-ط-ة و ب-ع-ي-دة ا أ
ال -ن -ق -ائصس و م -ت -ط -ل -ب-ات ال-ولي-ة ل-ت-حسسÚ
لمثل باŸواطن
القطاع مسستقب Óو التكفل ا أ
صسحيا.
وسس -ج -ل ال -ت -ق -ري-ر ال-ذي ق-دم-ه اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال-ولئ-ي  18اقÎاح-ا م-ن ب-ي-ن-ها
لسسراع ‘ اسستغÓل الهياكل التي دخلت
اإ
ح- - -ي- - -ز اÿدم- - -ة م- - -ؤوخ- - -را ك- - -اŸؤوسسسس - -ة
السستشسفائية العمومية برج غدير لسسيما
لسسراع ‘ فتح
جناح ا÷راحة العامة و ا إ
واسس-ت-غÓ-ل مسس-تشس-ف-ى ال-ع-ظ-ام الذي عرف
لضسافة إا ¤تسسجيل عملية
تأاخرا كبÒا با إ
بناء مقر إاداري للمؤوسسسسة العمومية للصسحة
ا÷وارية القلة و منصسورة و إاعادة النظر ‘
ت-وزي-ع مسس-ت-خ-دم-ي ال-ق-ط-اع خ-اصس-ة الشس-به
الطبي حسسب احتياجات كل مؤوسسسسة.
و ‘ ظل نقصس ﬂتصسي أامراضس النسساء
والتوليد طالبت اللجنة بإابرام اتفاقيات مع
لخصس -ائ -ي Úاÿواصس ل -ت -غ -ط -ي -ة ال -ع -ج -ز
اأ
لم -ن ‘ اŸؤوسسسس -ات
اŸسس- -ج- -ل و ت- -وف Òا أ
الصسحية Ãكافحة ظاهرة العنف أايا كان
حاله بتفعيل وإاشسراك جمعيات الصسحة من
خ Ó-ل ح -م Ó-ت ال -ت -حسس-يسس وال-ت-وع-ي-ة  ،و
اقÎحت اللجنة تدعيم اŸصسالح الصسحية
ال -ت -ال -ي -ة ع -ل -ى غ-رار  ،SAMUالسستشسفاء
لمكانيات
اŸنز‹ و العيادات اŸتنقلة با إ
اŸادية و البشسرية. .
لضس -اف -ة إا ¤ت -ن -ظ -ي-م اسس-ت-ع-ج-الت
ب -ا إ
مسس -تشس -ف -ى ب-وزي-دي ÿضس-ر و خ-ل-ق ن-ق-اط
م- -ن- -اوب -ة حسسب الخ -تصس -اصس م -ع ضس -رورة
ت -ف -ع -ي -ل ح-مÓ-ت ال-ت-وع-ي-ة و ال-ت-حسس-يسس و
لمراضس الفÒوسسية
حمÓت تلقيح ضسد ا أ
ك -ال -ب -وح -م -رون و ال -زك -ام اŸوسس -م -ي  ،م-ع
اقÎاح ب - -ت - -ح - -وي - -ل ﬁرق - -ة ال - -ن- -ف- -اي- -ات
السستشسفائية التي تقع Ãسستشسفى بوزيدي
ÿضسر اŸركزي ا ¤مكان آاخر.
كما إاقÎحت اللجنة على –ويل وحدة
لورام إا ¤مصسلحة حتى ترقى للتكفل
طب ا أ
لمثل باŸرضسى بالسسرطان مع إالزامية
اأ
لخصسائي ‘ Úمسستشسفياتهم لزيادة
بقاء ا أ
ال -ت -غ -ط -ي -ة الصس-ح-ي-ة اıتصس-ة و ت-وق-ي-ف
التحاليل الطبية بدار مرضسى السسكري بحي
بوعمران بلدية اŸنصسورة إا ¤ح Úإايجاد
حل مÓئم لطريقة نقل العينات  ،مع اقÎاح
ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ع-م-ليات القيصسرية بالسستعانة

با÷راح Úالعام Úو اقÎاح –ويل مقر
العيادة اŸتعددة اÿدمات بوحفصس بلدية
رأاسس الوادي إا ¤موقع آاخر.
لضس - -اف - -ة إا ¤القÎاح - -ات صس- -ادق
و ب - -ا إ
اÛلسس الولئي على  16توصسية ‘ ذات
الشس -أان ب -ع -د –دي -د ح -اج -ي-ات ال-ولي-ة ‘
الوقت ا◊ا‹ و مسستقب Óو أاوصست ÷نة
اÛلسس ب -اسس -ت-ح-داث مسس-تشس-ف-ى ج-ام-ع-ي
ل - -ل - -ولي - -ة ال - -ت- -ي ع- -رفت ت- -وسس- -ع- -ا و ‰وا
دÁوغ -راف -ي -ا ك -بÒا و ت-وسس-ط-ه-ا ل-ع-دد م-ن
الوليات Ãوقعها الذي يعت Èمركز عبور
ب Úشس - -رق و وسس - -ط ال - -ب Ó- -د،ك- -م- -ا أاوصست
لسسراع ‘ فتح مسستشسفى العظام
اللجنة با إ
لج -ال ل -ت -م -ك ÚاŸواط-ن Úم-ن
‘ أاق -رب ا آ
السستفادة منه ﬁليا و وطنيا مع ضسرورة
فصس-ل مصس-ل-ح-ة السس-ت-ع-ج-الت Ÿسس-تشس-ف-ى
ب -وزي -دي بÈج ب -وع -ري -ري -ج و ت -وسس -ي-ع-ه-ا و
تسسجيل عملية إا‚از مصسلحة اسستعجالت
بجوار مسستشسفى رأاسس الوادي نظرا لتوفر
الوعاء العقاري و الدراسسة.
و أاوصست ال -ل -ج-ن-ة أايضس-ا ب-إانشس-اء م-ؤوسسسس-ة
Óم-وم-ة و ال-ط-فولة
اسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ﬂتصس-ة ل -أ
وفق اŸعاي ÒاŸعمول بها Ãدينة برج
بوعريريج عاصسمة الولية و –ويل وحدة
لورام إا ¤مصس -ل -ح -ة م-ع ت-خصس-يصس ج-ن-اح
اأ
لط -ف -ال م -ع ف -ت -ح و إاسس -ت -غ Ó-ل
خ -اصس ب -ا أ
اŸصس -ال -ح السس -تشس -ف -ائ -ي -ة مسس-تشس-ف-ى ب-رج
الغدير و اŸنصسورة و إانشساء عيادة متعددة
اÿدم- -ات ب- -ك- -ل م -ن ب -ل -دي -ة ب -رج زم -ورة،
حسس- -ن- -اوة و اŸنصس- -ورة و –وي- -ل ال -ع -ي -ادة
اŸت-ع-ددة اÿدم-ات ب-ال-ع-ن-اصس-ر إا ¤ن-ق-طة
مناوبة.
و صسادق اÛلسس على توصسيات أاخرى
لط Ó-ع ع -ل -ى واق -ع ق -ط -اع الصس-ح-ة
ب -ع -د ا إ
ب -ال -ولي -ة و م -ن ب -ي -ن -ه -ا اسس -ت-ح-داث ج-ن-اح
ل - -ل - -ع - -م - -ل - -ي - -ات ا÷راح - -ي - -ة ب- -اŸؤوسسسس- -ة
السستشسفائية ›انة لتوفر الوعاء العقاري
م- -ع رف- -ع ال- -ت- -ج- -م -ي -د ع -ن ك -ل اŸشس -اري -ع
لسس -راع ‘ إا‚از اŸشس -اري-ع
اŸسس -ج -ل -ة و ا إ
ال - -ت - -ي رف - -ع ع - -ن - -ه- -ا ال- -ت- -ج- -م- -ي- -د ع- -ل- -ى
غرار مسستشسفى  240سسرير برج بوعريريج
 ،مسس -تشس -ف -ى  240سس -ري -ر رأاسس ال -وادي ،
مسستشسفى  60سسرير برج زمورة و مسستشسفى
 60سس -ري-ر ب-ا◊م-ادي-ة م-ع إاقÎاح تسس-ج-ي-ل
مسستشسفى با÷هة الشسرقية للولية.
و أاوصست أايضس- -ا ب ت- -خصس- -يصس سس- -ك -ن -ات
Óط-ب-اء اıتصس Úخ-اصس-ة ع-لى
وظ-ي-ف-ي-ة ل -أ
مسستوى اŸؤوسسسسات السستشسفائية مع إانشساء
لم-راضس ال-ع-ق-لية وحالت
م-رك-ز Ÿت-اب-ع-ة ا أ
ل◊اح ع -ل -ى ضس -رورة ت -وفÒ
لدم- -ان م -ع ا إ
اإ
لخصس - -ائ- -ي Úحسسب ا◊اج- -ة و
لط - -ب - -اء ا أ
اأ
ت- -دع- -ي- -م ا◊ظÒة بسس -ي -ارات اإلسس -ع -اف و
اسس -ت -ح -داث م -ن -اصسب دائ -م -ة ل -لسس-ائ-ق Úو
ال -ع -م-ال اŸه-ن-ي Úب-اإلضس-اف-ة إا ¤تشس-ج-ي-ع
لسس- -ت- -ث- -م- -ار اÿاصس ‘ ق- -ط- -اع الصس -ح -ة
اإ
ب-تسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة دراسس-ة اŸل-فات اŸودعة
Óسس -ت -ث -م -ار و
ل- -دى ال- -ل- -ج- -ن- -ة ال- -ولئ -ي -ة ل  -إ
كذا تشسجيع التكوين ‘ اÛال الصسحي و
إايÓء أاهمية خاصسة للطب اŸدرسسي.
من جهته وا‹ الولية صسالح العفا Êو
م- -دي- -ر الصس- -ح -ة سس -ل -ي -م زق -رار ردا ع -ل -ى
تسساؤولت أاعضساء اÛلسس مع تقد Ëتقرير
حول أاهم ما –قق ‘ القطاع و ضسرورة
ال -ت -ع -اون م -ن أاج-ل إاي-ج-اد ح-ل-ول ıت-ل-ف
لنشس -غ -الت وف -ق م -ا ه -و م -ت -وف -ر و وف -ق
اإ
لمكانيات اŸتاحة سسواء ﬁليا او مركزيا
اإ
م -ع م-واصس-ل-ة ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ه-ي-ئ-ة اÛلسس
ل -ل -وصس -ول غ -ل -ى م -ب-ت-غ-ى اŸواط-ن ‘ ه-ذا
القطاع ا◊سساسس.

برج بوعريريج  :حبيبة بن يوسسف
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ألموأفق لـ  11رجب 1439هـ

جدار الفصشل يق ّسشم العائÓت الصشحراوية وأالغامه تهّدد أامنها

 200منظمة حقوقية تدعو لوقف أ’نتهاكات أŸغربية
أاكدت مسشؤوولة ا’–اد الوطني للنسشاء الصشحراويات فاطمة اŸهدي ‘ مقابلة أاجراها معها التلفزيون السشلوفيني ،أان
’نسشان بسشبب ا’حتÓل اŸغربي.
العائÓت الصشحراوية مقسشمة بفعل ا÷دار وتواجه انتهاكات جسشيمة ◊قوق ا إ

وأبرزت مسضؤوولة أ’–اد ألوطني للنسضاء
أن ألشضعب ألصضحرأوي أنتظر طوي Óمن
أج -ل ‡ارسض -ة ح -ق -ه ‘ ت -ق -ري -ر أŸصضÒ
وأ’سضتقÓل من خÓل أسضتفتاء حر ونزيه
تشضرف عليه منظمة أأ’· أŸتحدة.
وأشضارت فاطمة أŸهدي ‘ حديثها أن
أŸناطق أÙتلة من ألصضحرأء ألغربية
ﬁاط -ة ب -ج -دأر فصض-ل ي-ع-ت Èم-ن أخ-ط-ر
أأ’حزمة ‘ ألعا’ ،⁄حتوأئه على مÓيÚ
أأ’ل -غ -ام أŸزروع -ة أل -ت -ي ت -ب -ي -د أإ’نسض -ان
وأ◊يوأن وألشضجر ،مؤوكدة ‘ هذأ ألسضياق
أن أ’ح - -ت Ó- -ل أŸغ - -رب - -ي Áارسس أيضض- -ا
حصضارأ إأعÓميا خانقا ضضد ألصضحرأويÚ
‘ أŸناطق أÙتلة ،حيث Áنع ألتظاهر
ألسضلمي وألتعب Òأ◊ر ويلجأا ‘ أŸقابل
أ ¤ق- -م- -ع أŸت- -ظ -اه -ري -ن ب -ق -وة ألسض Ó-ح
و‡ارسضة شضتى أصضناف ألتعذيب ،ألتنكيل
وقمع أ◊ريات.
كما أشضادت فاطمة أŸهدي بدور أŸرأة
ألصضحرأوية أÙوري ‘ حرب ألتحرير،
ح- -يث أضض- -ط- -ل- -عت Ãه- -ام ج -وه -ري -ة ‘
أل-ت-ث-ق-ي-ف ،أل-ت-ع-ل-ي-م ،وم-وأج-هة ألتحديات
ألصض- -ع- -ب- -ة أل- -ت- -ي ي- -ع- -ا Êم- -ن- -ه -ا ألشض -عب
ألصض - -ح- -رأوي ‘ ﬂي- -م- -ات ألÓ- -ج- -ئ،Ú
أŸناطق أÙتلة و‘ ألشضتات.
من ناحية ثانية ،وجهت نحو  200منظمة
حقوقية من ﬂتلف بقاع ألعا ،⁄رسضالة
مسض -ت -ع -ج-ل-ة إأ ¤رئ-يسس م-ن-ظ-م-ة ألصض-ل-يب
أأ’حمر ألدو‹ ،تدعوه إأ ¤ألتدخل ألعاجل
من أجل إأنقاذ حياة أŸعتقل ÚألسضياسضيÚ
›موعة أكد Ëألتي يخوضس بعضس من
أعضضائها إأضضرأبات مفتوحة عن ألطعام ‘
أم -اك -ن إأح -ت -ج -از ﬂت -ل -ف -ة دأخ -ل ت -رأب
أŸملكة أŸغربية.
وأب- -رز نصس أل -رسض -ال -ة ،أل -وضض -ع ألصض -ح -ي

للمضضرب Úعن ألطعام وأŸعاملة ألسضيئة
أل -ت -ي ت -ع -رضض -وأ ل-ه-ا ،ب-اإ’ضض-اف-ة إأ ¤أل-زج
ببعضضهم ‘ ألسضجن أإ’نفرأدي مثل حالة
ألسضج Úألسضياسضي أحمد ألسضباعي ألذي
Œهل عائلته ورفاقه دأخل ألسضجن إأ¤
حدود ألسضاعة مكان توأجده ،عقب تقدË
إأح- -ت- -ج- -اج- -ه ل -دى إأدأرة ألسض -ج -ن بسض -بب
ظ- -روف أإ’ع- -ت- -ق- -ال ألسض -ي -ئ -ة ،وح -رم -ان
أŸرضضى منهم من أ◊صضول على أأ’دوية
أŸطلوبة .وعÈت أŸنظمات أŸوقعة
ع -ل-ى أل-رسض-ال-ة ع-ن ت-ن-دي-ده-ا م-رة أخ-رى
بإانتهاك أŸملكة أŸغربية للمادة  76من
أ’تفاقيات ألرأبعة ÷نيف ،مذكرًة ‘ هذأ
ألسضياق أن قضضية ألـ 19معتق Óتعود إأ¤

ألنزوح أ÷ماعي Ÿدن Úصضحرأوي‘ Ú
منطقة أكد Ëإأزيك قرب مدينة ألعيون
ألوأقعة ‘ منطقة ألصضحرء ألغربية ألغÒ
م-ت-م-ت-ع-ة ب-اإ’سض-ت-قÓ-ل أل-ذأت-ي ‘ ،إأنتظار
إأ“ام إأجرأء إأسضتفتاء تقرير أŸصض Òمن
قبل ألبعثة أŸينورسضو أŸتوأجدة هناك
منذ أبفريل عام  ،1991بقرأر أ‡ي من
›لسس أأ’من ل ·ÓأŸتحدة رقم .690
وذsكرت أŸنظمات ،بالرسضالة ألتي سضبق أن
وج- -ه- -ت -ه -ا إأ ¤رئ -يسس ألصض -ل -يب أأ’ح -م -ر
أل - - -دو‹ 9 ‘ ،أك -ت-وب-ر ع-ل-ى إأث-ر أل-وضض-ع
أŸزري أل- -ذي ع- -قب ع- -م -ل -ي -ة ألÎح -ي -ل
أŸفاجئ لـ 18معتق Óمن ›موعة أكدË
إأزيك م- -ن سض -ج -ن أل -ع -رج -ات إأ ¤أم -اك -ن

إأح -ت -ج -از ﬂت-ل-ف-ة دأخ-ل ت-رأب أŸم-ل-ك-ة
أŸغربية بسضجن تيفلت رقم  1و ،2وسضجن
ألقنيطرة وأيت ملول وبوركارن ثم عكاشضة
ب -ال -دأر أل -ب-يضض-اء ‘ خ-رق أخ-ر إ’ت-ف-اق-ي-ة
جنيف ألرأبعة.
ودعت أŸنظمات أ◊قوقية أŸوقعة على
أل -رسض -ال -ة أل -ث-ان-ي-ة ‘ ظ-رف سض-ت-ة أشض-ه-ر،
رئيسس ألصضليب أأ’حمر ألدو‹ إأ ¤ألتعجيل
‘ إأيفاد ÷نة للتقصضي إأ ¤أماكن أحتجاز
أŸع-ت-ق-ل Úألـ 19وف -ق -ا ل-ل-م-ادة  143من
أ’ت- -ف- -اق- -ي -ات أأ’رب -ع -ة ÷ن -ي -ف ،ودع -وة
أŸملكة أŸغربية إأ ¤أإ’لتزأم بكامل موأد
هذه أإ’تفاقيات ألتي إأنضضمت إأليها ‘ عام
.1956

رسشائــــل تهدئـــة بــ Úكـــيم جـــونغ أاون و تـــــرامب

زعيم كوريـ ـا ألششمالي ـة يتعه ـد مـ ـن بكـ ـ Úبنـ ـزع ألسشـ ـÓح ألنووي
تعهد زعيم كوريا الششمالية كيم جونغ أاون للرئيسس الصشيني ششي ج Úبينغ بنزع السشÓح النووي من ششبه ا÷زيرة الكورية،
وذلك خÓل اجتماع ‘ بك ،Úبينما وعد ششي بإاعادة تعزيز العÓقات ب Úالبلدين .وتفاءلت واششنطن وسشول بإاحداث تقدم.
وأع -ل -نت وك -ال -ة أن-ب-اء ألصض Úأ÷دي-دة
(شضينخوأ) ألرسضمية صضباح أمسس أن كيم
زأر بك Úوألتقى شضي خÓل «زيارة غÒ
رسضمية» أمتدت من أأ’حد إأ ¤أأ’ربعاء.
ونقلت ألوكالة عن كيم قوله «إأن قضضية
نزع ألسضÓح ألنووي من شضبه أ÷زيرة
ألكورية Áكن حلها إأذأ أسضتجابت كوريا
أ÷نوبية وألو’يات أŸتحدة ÷هودنا
ب -حسض -ن ن -ي-ة وخ-ل-ق-ت-ا ج-وأ م-ن ألسضÓ-م
وأ’سضتقرأر ،مع أتخاذ تدأب Òتدريجية
ومتزأمنة من أجل –قيق ألسضÓم».
وأضضاف «موقفنا ألثابت هو أ’لتزأم
ب- -إاخÓ- -ء شض- -ب- -ه أ÷زي- -رة م -ن ألسض Ó-ح
ألنووي ،أنسضجاما مع وصضايا ألرئيسس
ألرأحل كيم إأيل سضونغ وأأ’م Úألعام
ألرأحل كيم جونغ إأيل» ،مبديا أسضتعدأد
بÓده Ùادثات مع ألو’يات أŸتحدة

وعقد قمة ب Úألبلدين.
وتعد هذه أول رحلة خارجية لزعيم
كوريا ألشضمالية منذ توليه ألسضلطة عام
Óعدأد
 ،2011وي-ع-ت-ق-د ﬁل-ل-ون أن-ه-ا ل -إ
’جتماعات قادمة مع زعماء من كوريا
أ÷نوبية وألو’يات أŸتحدة.
من جهتها ،قالت وكالة أأ’نباء ألكورية
ألشضمالية إأن ألرئيسس ألصضيني قِبَل دعوة
ألزعيم ألكوري ألشضما‹ لزيارة بيونغ
يانغ ،دون –ديد موعد للزيارة.
ه -ذأ و كشض -ف أل -رئ -يسس أأ’م -ري -ك -ي،
دونالد ترأمب ،عن تطور جديد باŒاه
عقد لقائه أŸرتقب مع ألزعيم ألكوري
ألشض -م -ا‹ ك -ي -م ج -ون -غ أون ع-ل-ى إأن-ه-اء
إأح -دى أك Ìأأ’زم -ات أل-دول-ي-ة ت-ع-ق-يً-دأ
جرأء أمتÓك بيونغ يانغ لقدرأت نووية
تث Òقلق أÛتمع ألدو‹.
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الفلسشطينيون يتجهزون ŸسشÒة «العودة الكÈى» ا÷معة

إأسشرأئيل تنششر  100قناصس على حدودها
وتعطـ ـي أ÷يـ ـ ـ ـشس أأوأمر بإاطـ ـÓق ألن ـ ـار

’سشرائيلي ،غادي أايزنكوت ‘ مقابلة
’ركان العامة للجيشس ا إ
قال رئيسس هيئة ا أ
’ربعاء ،إان ا÷يشس نششر ما يزيد عن  100قناصس على ا◊دود مع غزة
ُنششرت امسس ا أ
Ÿواجهة اŸظاهرة الفلسشطينية ا◊اششدة اŸزمعة بعد غد ا÷معة –ت عنوان
«مسشÒة العودة الكÈى».
وقال إأيزنكوت «لقد نشضرنا ما يزيد
عن  100قناصس جرى أسضتدعاؤوهم
من جميع وحدأت أ÷يشس ’ ،سضيما
من ألقوأت أÿاصضة» .وأضضاف «إأذأ
تعرضضت أأ’روأح للخطر فهناك إأذن
بإاطÓق ألنار».
أ’سض-ت-ع-دأد أل-عسض-ك-ري أ’سضرأئيلي
جاء Ÿوأجهة أŸظاهرة ألتي يعتزم
أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ون ت-ن-ظ-يمها بدأية من
أ÷معة ‘ أأ’رأضضي أÙتلة ‘
ألضض -ف -ة أل-غ-رب-ي-ة و‘ ق-ط-اع غ-زة ،و
دأخل ألكيان ألغاصضب ’ ،حياء ذكرى
أحتجاجات «يوم أ’رضس» أŸصضادفة
Ÿقتل أŸوأطن Úألعرب ألسضتة على
أي- -د ي ق- -وأت أأ’م -ن أإ’سض -رأئ -ي -ل -ي
جا
خÓل مظاهرأت ‘  1976أحتجا ً
على مصضادرة أرأضضيهم .
وي -أام -ل م -ن -ظ -م -و أŸظ-اه-رة ‘ أن
يسضتجيب أآ’’ف ‘ غزة إأ ¤دعوتهم
ل Ó-ح-تشض-اد Ãن-اط-ق ل-ل-ت-خ-ي-ي-م ‘ 5
م- -وأق- -ع ع- -ل- -ى أم- -ت- -دأد أŸن -ط -ق -ة
أ◊دودي- -ة أ◊سض -اسض -ة ‘ أح -ت -ج -اج
Áتد Ÿدة  6أسضابيع للمطالبة بحق
ألعودة لÓجئ Úألفلسضطيني.Ú
وم -ن أŸق -رر أن ي-ن-ت-ه-ي أ’ح-ت-ج-اج
ألذي تدعمه عدة فصضائل فلسضطينية
‘  15ماي ،أليوم ألذي يطلق عليه
أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ون ي-وم «ألنكبة» ،وألذي
وأكب قيام إأسضرأئيل ككيان غاصضب
‘ ع - - - - - - -ام  1948ع - -ل- -ى أ’رضس
ألفلسضطينية ألعربية.
و هذه ليسضت أŸرة أأ’و ¤ألتي يتم
ف-ي-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م مسضÒأت ت-ت-جه صضوب
ألسض -ي -اج أ◊دودي ،ل -ك -ن-ه-ا أأ’خ-ط-ر
وف-ق-ا ل-ل-ت-ق-دي-رأت أل-ف-لسضطينية أو’،
وأإ’سضرأئيلية ثانيا ،حيث تشضكل هذه
أŸسضÒة وفقا للفصضائل ،ردأ شضعبيا
فلسضطينيا على صضفقة ألقرن وقرأر
أل -رئ -يسس أأ’م -ري-ك-ي دون-ال-د ت-رأمب
إأعÓ- -ن م -دي -ن -ة أل -ق -دسس ع -اصض -م -ة
إ’سضرأئيل .ومسضÒة ألعودة هي خطوة

عملية أوŸ ¤وأجهة مسضلسضل تصضفية
ألقضضية ألفلسضطينية ألتي تتسضارع ‘
ظل ما يصضفه ألفلسضطينيون بالتوأطؤو
ألدو‹.

’سشاليب
رد ا’عتبار أ
اŸقاومة الششعبية

قبل أيام شضهد قطاع غزة أجتماعات
مكثفة لقيادأت ألفصضائل ،ألتي أكدت
ع -ل-ى ضض-رورة رد أ’ع-ت-ب-ار أ’سض-ال-يب
أŸقاومة ألشضعبية ،و” أ’تفاق على
أن ي- -ك- -ون ي- -وم أأ’رضس ه- -و م- -وع -د
أن- -طÓ- -ق أŸسضÒأت م- -ن ﬂت- -ل- -ف
مناطق قطاع غزة باŒاه أ◊دود،
‘ ﬁاولة ’خÎأقها ،و“ت صضياغة
رؤوي- -ة م -ت -ك -ام -ل -ة لشض -ك -ل وط -ب -ي -ع -ة
ألفعاليات ،ألتي تضضمنت إأقامة خيام
ل Ó- -ج - -ئ Úع - -ل- -ى ط- -ول ألشض- -ري- -ط
أ◊دودي وأ’شض- -ت- -ب -اك م -ع أ÷ن -ود
أإ’سضرأئيلي Úبوسضائل سضلمية ،وŒاوز
أ◊دود ه- - - - - -و أل- - - - - -ه- - - - - -دف أأ’ول
ل-ل-م-ت-ظ-اه-ري-ن ،وأŸط-ال-ب-ة ب-ت-طبيق
ق -رأرأت ألشض -رع -ي -ة أل -دول -ي-ة وع-ل-ى
رأسض- -ه -ا ق -رأر  ،194أل- -ذي أصض -درت -ه
 ·ÓأŸتحدة وجاء
أ÷معية ألعامة ل أ
‘ ألفقرة  11منه بأان أ÷معية ألعامة
«ت -ق -رر وج-وب ألسض-م-اح ب-ال-ع-ودة‘ ،
أقرب وقت ‡كن لÓجئ ÚألرأغبÚ
‘ ألعودة إأ ¤ديارهم وألعيشس بسضÓم

مع جÒأنهم ،ووجوب دفع تعويضضات
ع-ن ‡ت-ل-ك-ات أل-ذي-ن ي-ق-ررون ع-دم
ألعودة إأ ¤ديارهم ،وكذلك عن كل
ف - - - -ق - - - -دأن أو خسض - - - -ارة أو ضض- - - -رر
للممتلكات ،بحيث يعود ألشضيء إأ¤
أصضله وفقًا Ÿبادئ ألقانون ألدو‹
وألعدألة ،وبحيث يعّوضس عن ذلك
ألفقدأن أو أÿسضارة أو ألضضرر من
ق - -ب - -ل أ◊ك - -وم- -ات أو ألسض- -ل- -ط- -ات
أŸسضؤوولة».
إأذأ هي معركة جدية على أرضضية
أل- -ق- -ان- -ون أل- -دو‹ ،أل- -ذي ي- -ع -ت -ق -د
أل -ف -لسض -ط-ي-ن-ي-ون أن-ه-م ق-ادرون ع-ل-ى
تكريسس ألروأية ألفلسضطينية ،وإأعادة
أل-قضض-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لصض-دأرة ‘ ،ظل
ت-رأج-ع-ه-ا بسض-بب ت-ن-اقضض-ات أإ’ق-ل-يم
ألتي أدت ◊روب طاحنة –ت شضعار
ما يسضمى بالربيع ألعربي .
ووفقا للمحلل ،Úفإان مسضÒة ألعودة
قد تؤوسضسس Ÿرحلة جديدة ‘ تاريخ
نضض -ال ألشض -عب أل -ف -لسض-ط-ي-ن-ي ،ع-ل-ى
أع-ت-ب-ار أن-ه-ا ت-ظ-اه-رة ت-ت-قاطع معها
رؤوى ج - -م - -ي - -ع أل - -ق- -وى أل- -وط- -ن- -ي- -ة
وأإ’سضÓ-م-ي-ة وألشض-ع-ب-ي-ة وأل-لجان من
ﬂت - -ل - -ف أŸشض - -ارب ألسض- -ي- -اسض- -ي- -ة
وأل -ف -ك -ري -ة ،م -ن أقصض -ى أل-ي-م Úإأ¤
أقصض -ى أل -يسض -ار .وه-ذأ م-ا أف-ت-ق-دت-ه
ألسض-اح-ة أل-ف-لسض-ط-ي-نية طوأل أأ’عوأم
ألسضابقة بسضبب حالة أ’نقسضام .

اŸششاركــــة فاقــــت التوقعـــات

أŸصشريون يختتمون عملية أنتخاب ألرئيسس أ÷ديد

وقال ترأمب ‘ تغريدأت على حاسضبه
ب -ت -وي« :Îخ Ó-ل سض -ن-وأت وع Èإأدأرأت
عديدة ،قال أ÷ميع إأن ألسضÓم ونزع
ألسض Ó- -ح أل - -ن - -ووي ‘ شض - -ب- -ه أ÷زي- -رة

ألكورية  ⁄يكن حتى إأمكانية صضغÒة.
أآ’ن هناك فرصضة جيدة أ’ن يقوم كيم
ج- -ون- -غ أون Ãا ه- -و م- -ن -اسضب لشض -ع -ب -ه
Óنسضانية .نتطلع إأ ¤أجتماعنا!».
ول إ

بعـــد ششهــــر مـــن اعـــÓن الهدنــــة ا’نسشانيــــة

خ ـ ـ ـ ـ ـروج  128أأل ـ ـ ـ ـف م ـ ـ ـ ـد Êم ـ ـ ـن ألغوطـ ـ ـ ـ ـة ألششرقي ـ ـ ـ ـ ـة

أفادت أ’نباء أمسس بأان ألتحضضÒأت أنطلقت ‘ معÈ
إأنسضا Êمقام ‘ بلدة عرب Úبغوطة دمشضق ألشضرقية ÿروج
أل-دف-ع-ة أÿامسض-ة م-ن مسض-ل-ح-ي ت-ن-ظ-ي-م «ف-ي-ل-ق ألرحمن»
أŸعارضس إأﬁ ¤افظة إأدلب.
وأشضارت أ’نباء إأ ¤أن ألتحضضÒأت ÿروج دفعة جديدة
من مسضلحي حي جوبر وبلدأت عرب Úوزملكا وع Úترما
مع أفرأد عوأئلهم ،غ Òألرأغب ‘ Úتسضوية أوضضاعهم،
بدأت بعد أن أŒهت ألدفعة ألرأبعة ألتي تضضم حوأ‹
 6700شضخصس ألثÓثاء  ،إأ ¤شضمال سضوريا على م Ïأك Ìمن
 100حافلةÃ ،وجب أ’تفاق أÈŸم ب Úقيادة ألتنظيم
ومركز أŸصضا◊ة ألروسضي ‘ سضوريا.
وأكدت وكالة «سضانا» ألسضورية ألرسضمية Œهيز  18حافلة

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تقل  1053شضخصضاÃ ،ن فيهم  239مسضلحا“ ،هيدأ لنقلهم
إأ ¤إأدلب.
وأعلنت وزأرة ألدفاع ألروسضية ‘ بيان لها أمسس أن 6432
من أŸسضلح Úوأفرأد عوأئلهم غادروأ ألغوطة ألثÓثاء
على م 102 Ïحافلة ،ليصضل بذلك عدد ألذين خرجوأ إأ¤
إأدلب Ãوجب أ’ت- -ف- -اق أÈŸم ب Úأل- -عسض- -ك -ري Úأل -روسس
و»فيلق ألرحمن» خÓل أأ’يام أأ’ربعة أŸاضضية 19622
شضخصضا.
كما ذكرت ألوزأرة أن أجهزة أأ’من ألسضورية وألشضرطة
أل -عسض -ك -ري -ة أل -روسض -ي -ة صض -ادرت أل -ثÓ-ث-اء ،أث-ن-اء ت-ف-ت-يشس
أŸسضلح ÚأŸتوجه Úإأ ¤إأدلب 15 ،حزأما ناسضفا و289
قنبلة يدوية.

È⁄````É`©````d`G`Y

تقّيم عداء الغرب
Óنباء عن نائب وزير أÿارجية
@ موسشكو :نقلت وكالة إأنÎفاكسس ألروسضية ل أ
’ربعاء إأن موسضكو سضتقّيم مسضتويات عدأء
سضÒجي ريابكوف قوله أمسس أ أ
وأشضنطن ولندن لروسضيا قبل ألرد على طرد دبلوماسضي Úروسس.
’وسضع نطاقا من نوعه ضضد موسضكو منذ ذروة أ◊رب ألباردة،
و‘ إأجرأء يعد أ أ
’وروبي طرد عشضرأت ألدبلوماسضيÚ
تعتزم ألو’يات أŸتحدة ودول ‘ أ’–اد أ أ
ألروسس Ÿعاقبة ألكرمل Úعلى هجوم بغاز أعصضاب على عميل مزدوج روسضي
سضابق وأبنته ‘ أ‚لÎأ.
قافلة الرئيسس تتعرضس ’طÓق نار
@ ك-وري-تيبا :أصض-ي-بت أل-ق-اف-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-ويسس أي-ن-اسض-ي-و ل-و’ دأ سض-يلفا

وهذأ وكانت ألوزأرة قد أعلنت ‘ وقت سضابق من أمسس أن
 128ألف مد Êخرجوأ من ألغوطة ألشضرقية منذ إأعÓن
هدنة إأنسضانية ‘  28فيفري أŸاضضيÃ ،ن فيهم أك Ìمن
 25.5أل -ف شض -خصس م -ن سض -ك -ان م -دي-ن-ة دوم-ا أÿاضض-ع-ة
لسضيطرة تنظيم «جيشس أإ’سضÓم» ،آأخر معقل للمعارضضة
أŸسضلحة ‘ ألغوطة.
وشضددت ألوزأرة على أن عمليات خروج أŸدني Úمن
أل -غ -وط -ة ألشض -رق -ي -ة م -ا ت -زأل مسض-ت-م-رة ،ب-إاشض-رأف م-رك-ز
أŸصضا◊ة ألروسضي وألهÓل أأ’حمر ألسضوري ،مشضÒة إأ¤
أن ألعسضكري Úألروسس وزعوأ أمسس أ’ول  1300وجبة غذأء
سضاخنة وألف سضلة غذأئية على أŸدني ‘ Úمعﬂ Èيم
ألوأفدين.

أانهى اŸصشريون أامسس عملية انتخاب الرئيسس ‘ اقÎاع بدأا ا’ثن ،Úوششهد إاقبا ً
’ كثيًفا،
وفق ما أاعلن مراقبون ومراصشد حقوقية.
وتنافسس على أ’نتخابات ألرئاسضية
،أل - -رئ - -يسس أ◊ا‹ ع - -ب - -د أل- -ف- -ت- -اح
ألسضيسضي ،ورئيسس حزب ألغد موسضى
مصضطفى موسضى ،وسضط توقعات بأان
يحسضمها أأ’ول بنسضبة مرتفعة.
وشضهد أ’قÎأع كثافة ‘ أŸشضاركة
خاصضة بعد أ◊مÓت ألتي أطّرها
فنانون و مشضاه◊ Òث أŸصضريÚ
ع -ل -ى ع -دم م -ق -اط-ع-ة ه-ذأ أŸوع-د
أ’نتخابي ألهام.
‘ ألسضياق ،قال مصضدر دأخل ألهيئة
ألوطنية لÓنتخابات ،إأن هناك كثافة
أن- -ت -خ -اب -ي -ة ك -بÒة ‘ أل -ع -دي -د م -ن لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،إأن أل-ي-وم ÚأŸاضضي Úم-ل-ي-وًنا و 78أل ً-ف-ا و 138ن-اخً-ب-ا هم
أŸن -اط -ق ،وصض -لت إأ ¤ح -د أك -ت-م-ال شضهدأ حضضوًرأ كثيًفا من أŸوأطن Úإأج- -م- -ا‹ أل -ن -اخ -ب ÚأŸق -ي -دي -ن ‘
أقÎأع م- -ن ل -ه -م ح -ق أل -تصض -ويت ‘ ألذين لهم حق أ’قÎأع’ ،فتًا إأ ¤أنّ ألكشضوف أ’نتخابية.
ب -عضس أل-ق-رى ،وه-ي أل-ظ-اه-رة أل-ت-ي جميع أŸرأقب ÚوأŸنظمات ألدولية وأشضرف على ألعملية أ’نتخابية 18
ت -ك -ررت ‘ ﬁاف-ظ-ات «أŸن-وف-ي-ة ،أشضادت بسض Òألعملية أ’نتخابية دون أل ً-ف-ا و 620ق -اضض ً-ي -ا م-ن  4هيئات
وألشضرقية ،وسضوهاج ،وشضمال سضيناء» .أي عرأقيل.
قضض-ائ-ي-ة ع-ل-ى  13ألً-ف-ا و÷ 706ان
وأوضض- - -ح أŸصض- - -در أّن أŸؤوشض- - -رأت وأضضاف ألشضريف ،أن ألهيئة  ⁄تتلق ف-رع-ي-ة ب-ج-م-ي-ع أÙافظات ،و110
أأ’ول -ي -ة أل -ت -ي ي -ج -ري رصض -ده-ا م-ن خÓل أليوم ÚأŸاضضي Úأي شضكاوى آأ’ف موظف إأدأري.
خÓل ألفرق أŸيدأنية تشض Òإأ ¤أن من شضأانها ألتأاث Òعلى سض Òألعملية و‘ حال وجود إأعادة با’نتخابات
نسض- -ب -ة أŸشض -ارك -ة ‘ أ’ن -ت -خ -اب -ات أ’ن - -ت - -خ - -اب - -ي - -ة ،ب - -خÓ- -ف ب- -عضس ألرئاسضية فسضتتم خÓل ألفÎة من ألـ
أ◊ال - -ي - -ة سض - -ت - -ك - -ون أأ’ك ÈخÓ- -ل أ’سضتفسضارأت ألتي جاءت أغلبها من  19إأ ¤ألـ  21من أفريل للناخبÚ
أ’سضتحقاقات ألتي تلت ثورة ألـ 25أŸرأقب Úأو وسضائل أإ’عÓم أأ’جنبية باÿارج ،وŒرى أإ’عادة من ألـ 24
من يناير.
وألتي جرى ألتعامل معها على ألفور .إأ ¤أل- - - -ـ  26م -ن أف-ري-ل ل-ل-مصض-وتÚ
وق -ال أŸسض-تشض-ار ﬁم-ود ألشض-ري-ف ،وح - - - - -ق أإ’د’ء ب- - - - -اأ’صض- - - - -وأت ‘ ب -ال -دأخ -ل ع -ل -ى أن ت -ع-ل-ن أل-ن-ت-ي-ج-ة
أŸت -ح -دث ب -اسض -م أل -ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة أ◊ال-ي-ة لـ 59ألنهائية ‘ ألـ 1ماي أŸقبل.

بالرصضاصس عند وصضولها أمسس إأ ¤كوريتيبا ‘ جنوب ألÈأزيل ألتي كان يتدفق
’سضبق ومؤويدون للنائب أليميني أÙافظ جاير
عليها معارضضون للرئيسس أ أ
بولسضونارو.
وأكدت رئيسضة حزب ألعمال ألÈأزيلي غليزي هوفمان أن مطلقي ألنار «كانوأ
يريدون أصضابة أشضخاصس دأخل» أ◊افÓت .وأضضافت «حدثت ﬁاولة قتل
ونحن نحاول –ديد ما إأذأ كانت ﬁاولة ’صضابة ألرئيسس لو’».
سشكان الضشفة والقطاع نحو  4.8مليون
’جما‹
@ رام الله :أظهرت نتائج ألتعدأد ألعام ألفلسضطيني أن ألعدد أ إ
للفلسضطيني ‘ Úألضضفة ألغربية أÙتلة وقطاع غزة زأد ما يقارب مليون نسضمة
’خÒة مقارنة Ãا كان عليه عام  1967ليصضل إأ ¤نحو
خÓل ألسضنوأت ألعشضر أ أ
 4.8مليون نسضمة.
Óحصضاء ألفلسضطيني أمسس ‘
وقالت ع Óعوضس رئيسضة أ÷هاز أŸركزي ل إ
’عÓن نتائج ألتعدأد ألعام أقيمت ‘ مقر ألرئاسضة برأم ألله إأن عدد
مرأسضم إ
ألفلسضطيني ‘ Úألضضفة ألغربية أÙتلة بلغ مليون Úو 881ألفا و 687شضخصضا
وبلغ ‘ قطاع غزة مليونا و 899ألفا و 291شضخصضا.

وأضض -افت أن ع -دد أل -ف -لسض-ط-ي-ن-يﬁ ‘ Úاف-ظ-ة أل-ق-دسس ب-ل-غ  435أل-ف-ا و483
شضخصضا.
’ثيوبيا
رئيسس حكومة جديد إ
@ أاديسس أابابا :أختار ›لسس أ÷بهة ألدÁقرأطية ألثورية لشضعوب إأثيوبيا،
أ’ئتÓف أ◊اكم ،أبي أحمد لشضغل منصضب رئيسس ألوزرأء خلفا لهايلي مÒيام
ديسضيل Úألذي أسضتقال ‘ فيفري أŸاضضي .وأبي هو أول رئيسس للوزرأء ينتمي
’ورومو أك Èقومية ‘ ألبÓد ،منذ وصضول أ÷بهة إأ ¤ألسضلطة ‘ .1991
إأ ¤أ أ
وكان ديسضيل Úأسضتقال فجأاة ‘ ثا Êبلد ‘ أفريقيا ‘ عدد ألسضكان ‘ 15
فيفري بعدما وأجه حركة أحتجاج غ Òمسضبوقة ضضد أ◊كومة.
العراق ينأاى بنفسشه
@ بغداد :أكد رئيسس ألوزرأء حيدر ألعبادي ،أن ألعرأق «يريد أن يبقى بعيدأ
عن ألصضرأع ب Úألو’يات أŸتحدة وإأيرأن» ،معربا عن أمله ‘ أن «’ تنسضحب
وأشضنطن من أ’تفاق ألنووي مع طهرأن».
وأعت Èرئيسس ألوزرأء ألعرأقي ،أن هذه ألسضياسضة «تصضب ‘ صضالح بÓده»،
مؤوكدأ أن بغدأد» تنأاي بنفسضها عن ألتوتر ب Úإأيرأن وألو’يات أŸتحدة».

ألخميسس  29مارسس  2018م ألموأفق لـ  11رجب  1439هـ
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التحضس Òأ’ول ﬁطة إ’نتاج الكهرباء بقوة الرياح بتندوف

ألطاقات أŸتجددة بولية تندوف أولت لها
ألدولة عناية خاصشة ورصشدت لها غÓفا ماليا
معتÈأ ،ترجمتها على أرضس ألوأقع ،من خÓل
إأقرأر جملة من أŸششاريع ألتنموية أُ‚ز بعضشها
‘ ح Úي -ب -ق -ى ب -عضش -ه -ا أآلخ -ر ي -ن -ت -ظ-ر ألضش-وء
أألخضشر لÓنطÓق فيه .ولعل أŸوقع أ÷غرأ‘
للولية وأ◊جم ألسشاعي ألكب Òلششروق ألششمسس
بها دفع ألسشلطات أÙلية بالولية لسشتحدأث
مششاريع طاقوية ناجحة أثبتت ‚اعتها مع مرور
ألوقت.
‘ هذأ أإلطار ،أبدى «أمومن مرموري» ،وأ‹
تندوف ،أم ً
 ‘ Óأن –ول ألصشحرأء أ÷زأئرية
إأﬁ« ¤طة كبÒة» إلنتاج ألكهرباء عن طريق
أل -ط-اق-ة ألشش-مسش-ي-ةŸ ،ا ت-زخ-ر ب-ه م-ن إأم-ك-ان-ات
ط-ب-ي-ع-ي-ة وج-غ-رأف-ي-ة ت-ؤوه-ل-ها لتتحول إأ ¤مصشدر
رئيسشي إلنتاج ألكهرباء ،متوقعا أن تبلغ نسشبة
ألكهرباء أŸنتجة عن طريق أأللوأح ألششمسشية ‘
أ÷زأئر حوأ‹  %27من ألنا œأإلجما‹ آأفاق
.2030
وأكد وأ‹ ألولية ‘ ،حوأر خصس به «ألششعب»،
أن ملف ألطاقات أŸتجددة بششقيه ،يأاخذ حيزأً

هامًا ‘ أجندة ألعمل لدى ألسشلطات أÙلية،
سشوأء ما تعلق بإانتاج ألكهرباء أو بتقليصس فاتورة
أسشتهÓك أŸازوت .وأضشاف ،أن ﬁطة إأنتاج
ألكهرباء عن طريق ألطاقة ألششمسشية بتندوف
ُتنتج حاليًا  09ميغاوأط من ألكهرباء ،موجهة
ل- -ل- -م- -وأط- -ن Úب- -ال -درج -ة ألو .¤و“ك -نت ه -ذه
أÙطة أألو ¤من نوعها بالولية من توف06 Ò
آألف ل Îم- -ن أŸازوت ي -وم -ي ً-ا ،ه -ذه أل -ت -ك -ل -ف -ة
أŸرتفعة ‘ أسشتهÓك أŸازوت إلنتاج ألكهرباء
دفعت بالسشلطات أÙلية إأ ¤ألتفك Òبجدية ‘
أسش -ت-ح-دأث ﬁط-ة أخ-رى إلن-ت-اج أل-ك-ه-رب-اء ع-ن
ط-ري-ق أل-ط-اق-ة ألشش-مسش-ي-ة ” ،أخ-ت-ي-ار أألرضش-ي-ة
أŸناسشبة لها على مسشاحة  50هكتارأ Ãنطقة
ألنششاطات «مركالة» بطاقة إأنتاجية قد تصشل إأ¤
حدود  25ميغاوأطُ ،تضشاف لها منطقة أخرى ”
تخصشيصشها إلقامة أول ﬁطة إلنتاج ألكهرباء

ع- -ن ط- -ري- -ق ق- -وة أل -ري -اح
بولية تندوف ‘ ،أنتظار
أŸوأف -ق -ة أل -رسش -م -ي -ة م -ن
ألسشلطات ألوصشية Ÿباششرة
إأ‚از أŸشش- - - - - - - - - - - -روع.Ú
وأضش - - -اف م- - -رم- - -وري ،أن
أله - -ت- -م- -ام ب- -ال- -ط- -اق- -ات
أŸت -ج -ددة ب -اŸن -ط-ق-ة ،ل
يقتصشر على إأنتاج ألكهرباء
‘ أل - - -وسش - - -ط أ◊ضش - - -ري
ف -حسشب ،ب -ل يشش -م-ل أيضشً-ا
ت- -ع- -م -ي -م أسش -ت -خ -دأم -ه ‘
أŸناطق ألنائية ،مؤوكدأً أن
ه-ذه أŸن-اط-ق سش-تسش-ت-ف-ي-د
مسش- -ت -ق -ب  Óً-م -ن  18بئرأ
رع- -وي- -ة ت- -ع -م -ل ب -اŸرأوح
ألهوأئية بغÓف ما‹ قدره
 03مÓ- -ي Òسش- -ن- -ت -ي -م،
باإلضشافة إأ ¤توزيع  250لوح ششمسشي من أ◊جم
ألكب Òعلى ألبدو ألرحل خÓل ألثÓثي أألول من
هذه ألسشنة ،لتصشل نسشبة تغطية ألبدو ألرحل من
أأللوأح ألششمسشية حوأ‹ .%90
‘ معرضس حديثه عن توسشيع أسشتخدأم ألطاقة
ألششمسشية بالولية ،أكد وأ‹ تندوف على وجود
ب -رن -ام -ج سش-يشش-رع ‘ أن-طÓ-ق-ه ق-ري-بً-ا ،ي-تضش-م-ن
إأ‚از شش- -ب- -ك- -ات أإلن -ارة أل -ع -م -وم -ي -ة ب -األح -ي -اء
أ÷دي-دة ،ب-اسش-ت-خ-دأم أل-وأح أل-ط-اق-ة ألشش-مسش-ي-ة،
يقابله مششروع إأعادة ألعتبار للششبكات أ◊الية
وأسش- -ت -ب -دأل أŸصش -اب -ي -ح أل -ق -دÁة ب -أاخ -رى أق -ل
أسشتهÓكًا للكهرباء ‘ ،ح Úيتم ألعمل حاليًا على
تركيب ألوأح ألطاقة ألششمسشية بقرية «تفقومت»
ألنائية ‘ ،أنتظار ربطها بالششبكة ألولئية إلنتاج
ألكهرباء.

تندوف :عويشش علي

فضشل التوجه الطاقوي ا÷ديد

نحو جعل بسسكرة أاك Èقطب منتج للكهرباء آافاق 2023
ت- -ع- -ت Èو’ي- -ة بسش- -ك- -رة م -ن بÚ
ال- -و’ي- -ات ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ط -اﬁة
لÎشش- - -ي- - -د اسش - -ت - -غ Ó- -ل ال - -ط - -اق - -ة
الكهربائية وعقلنة اسشتعمالها ،من
خÓل توجه مسشؤووليها إا ¤البحث
ع- -ن ب -دائ -ل ج -دي -دة ،ع -ل -ى غ -رار
ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة واŸت -م -ث-ل-ة ‘
الطاقة الششمسشية ،بحسشب ما أاكده
وا‹ بسشكرة أاحمد كروم ‘ عديد
اŸناسشبات وا’جتماعات الرسشمية.
بسشكرةŸ :وششي حمزة
وق - -د أسش - -ت - -ف - -ادت ه- -ذه أألخÒة Ãح- -ط- -تÚ
ك -ه -رب -ائ -ي -ت Úه-ام-تÃ Úن-ط-ق-ة ألشش-ق-ة ب-ب-ل-دي-ة
أوماشس ،من ششأانهما –سش Úألتزود بالكهرباء
أل -ت-ي ل-ط-اŸا ع-ان-ى م-ن-ه-ا سش-ك-ان أŸن-ط-ق-ة وإأن
ك -انت –سش -نت ك -ثÒأ خ Ó-ل ألسش -ن-وأت أألخÒة،
بفضشل مششاريع ألتقوية ألتي أنتهجتها ألدولة ‘
هذأ ألسشياق.
وكان ألرئيسس أŸدير ألعام Ûمع سشونلغاز
ﬁمد عرقاب ،قد أكد خÓل زيارة ميدأنية
ق -ادت -ه إأ ¤ولي -ة بسش -ك -رة ،أن مسش -اع -ي أل -دول -ة
أ÷زأئرية وأضشحة ÷عل عروسس ألزيبان أكÈ
قطب إلنتاج ألكهرباء ‘ أ÷زأئر ‘ ،غضشون
.2023
ويعت Èأسشتخدأم ألطاقة ع Èأأللوأح ألششمسشية
–ّديا كبÒأ للولية ‘ ،ظل عزم مسشؤوولها أألول
أحمد كروم على كسشب رهان أسشتغÓل ألطاقة
ألشش -مسش -ي-ة إلن-ت-اج أل-ك-ه-رب-اء م-ن خÓ-ل ت-نصش-يب
أألل -وأح ألشش -مسش-ي-ة ‘ ع-دي-د أŸن-اط-ق ب-ال-ولي-ة
وأسش -ت-ع-م-ال-ه-ا ‘ أل-ق-ط-اع أل-فÓ-ح-ي وأسش-ت-ع-م-ال
أل - -ط - -اق- -ة أŸت- -ج- -ددة ك- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة ج- -دي- -دة ‘
ألسشتثمارأت ألفÓحية.
ووضشعت ولية بسشكرة ع Èششركة سشونلغاز كل
ألم- -ت- -ي- -ازأت أل- -ت -ي “ن -ح -ه -ا أل -دول -ة ‘ إأط -ار
ألسشتثمار ألفÓحي لقتناء أŸعدأت وألتقنيات
أÿاصشة باأللوأح ألششمسشية ،ألتي سشيكون نششاطها
مكم Óلنششاط سشونلغازÃ ،ا أنها تبقى أŸؤوسشسشة

أل- -وط- -ن- -ي- -ة أل- -وح- -ي- -دة أŸم- -ول- -ة ل- -ل- -ط -اق -ة ‘
أŸسش-ت-ث-م-رأت أل-فÓ-ح-ي-ة ،ح-يث م-ن أŸت-وقع أن
تصش -ل ألب-ع-د ن-ق-ط-ة م-ن أÙي-ط-ات أل-فÓ-ح-ي-ة،
خ -اصش -ة م -ع أل -ت -ح -دي -ات أل -ك -بÒة أل -ت -ي ت-وأج-ه
أسشتعمال تقنية أأللوأح ألششمسشية ،خصشوصشا من
ن-اح-ي-ة غÓ-ء ت-ك-ل-ف-ت-ه-ا ،ف-ه-ي ل-يسشت ‘ م-ت-ن-اول
ألفÓح ÚوأŸوأطن Úوبعضس أŸرأفق ألعمومية،
ل -ك -ن م -ع أل-ت-ق-دم وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي سش-ت-ن-خ-فضس
تكلفتها.
وكان وزير ألقطاع مصشطفى قيتو Êقد أكد ‘
زيارته أألخÒة لباتنة ،أثناء تفقده وحدة «أورأسس
سشولر» أÿاصشة بصشناعة أأللوأح ألششمسشية بعÚ
ي -اق -وت ،ع -ل -ى أه -م -ي -ة ت -زوي-د ﬂت-ل-ف ولي-ات
ألوطنÃ ،ا فيها بسشكرة ،بهذه أأللوأح ،حيث
تنتج وحدة أورأسس سشولر ‘ إأطار ألششرأكة مع
شش -رك-ة ف-رنسش-ي-ة ع-ل-ى أسش-اسس ق-اع-دة 49 / 51
وأŸع - -ت - -م - -دة م - -ن ط - -رف أÛلسس أل- -وط- -ن- -ي
لÓسشتثمار 125 ،ألف وحدة ششمسشية سشنويا وهو
ما يعادل  30ميغاوأط “ثل أحتياجات  30ألف
منزل.
وي- -رأه -ن أŸسش -ؤوول -ون ع -ل -ى –وي -ل أل -ط -اق -ة
ألششمسشية إأ ¤كهربائية وأسشتخدأمها ‘ بعضس
أŸرأف -ق أل -ع -م-وم-ي-ة ك-ت-ج-رب-ة أو ،¤ع-ل-ى غ-رأر
ب -عضس أŸسش -اج -د وأŸؤوسشسش -ات ألÎب -ي -ة وب-عضس
أل-ط-رق أل-ع-م-وم-ي-ة ‘ أن-ت-ظ-ار ت-ع-م-ي-م-ها لحقا،
ب-تشش-غ-ي-ل أŸك-ي-ف-ات أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،أن-طÓ-ق-ا م-ن
ألطاقة ألششمسشية ألتي تعطي خدمات للوطن،

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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’لواح الششمسشية بالو’ية
بعد ‚اح مششروع ا أ

Ãسشاحتها البالغة  157أالف كلم
مربع وÃناخها الصشحراوي وسشهولة
تضش- -اريسش- -ه- -ا ،اسش- -ت- -ط- -اعت و’ي- -ة
ت - -ن - -دوف م - -ن اح- -تÓ- -ل الصش- -دارة
وط -ن -ي ً-ا م -ن ح-يث ت-ف-ع-ي-ل وت-ث-مÚ
ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة وت-وسش-ي-ع نطاق
اسش-ت-خ-دام-ات-ه-ا ،و“ك-نت السش-ل-طات
اÙل-ي-ة ب-ال-و’ي-ة م-ن ق-ط-ع أاشش-واط
هامة من حيث إانتاج الكهرباء عن
ط-ري-ق ال-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة وت-وزيع
إانتاجها ع Èكل اŸناطق.

12

وأيضشا سشتسشمح بتحلية أŸياه ،خاصشة بوليات
أ÷نوب ،حيث يسشجل ملوحة مرتفعة .وسشتسشتغل
أألل -وأح ألشش -مسش -ي -ة وأل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا ذأت ألصش-ل-ة
لتحقيق هذأ أŸسشعى.
وقد زأد ألهتمام بالطاقات أŸتجددة بولية
بسش - -ك - -رة ‘ ألسش - -ن - -وأت أألخÒة ،ل - -وضش - -ع ح- -د
ل Ó-ن -ق-ط-اع-ات أŸت-ك-ررة ل-ل-ك-ه-رب-اء ،خ-اصش-ة ‘
فصشل ألصشيف ،حيث يك Ìأسشتعمال هذه ألطاقة
م - -ن ط - -رف أŸوأط - -ن ،Úأألم- -ر أل- -ذي زأد م- -ن
تكاليف إأنتاجها وتوزيعها وربط أŸنازل بها ،ما
حتم على ألسشلطات بالولية ألتفك Òجديا ‘
أللجوء إأ ¤ألطاقة ألششمسشية ،خاصشة مع ششسشاعة
مسشاحة ألولية ،أألمر ألذي دفع ششركة ألكهرباء
وأل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة أل -ت -اب -ع -ة ل -لشش -رك -ة أألم
سشونلغاز إأ ¤إأ‚از عدد هام من أŸششاريع.
كما يعت Èتطوير ألطاقة أŸتجددة ‘ أ÷زأئر
من ب Úأهم مششاريع أ◊كومة ‘ موأجهة ترأجع
أسش- -ع -ار أل -ن -ف -ط ،وي -ذهب ب -عضس أıتصش‘ Ú
ألششأان بعيدأ بالتأاكيد على أن أ÷زأئر تتوفر على
إأم -ك -ان -ات ه -ائ -ل -ة ل -ل -ط -اق-ات أل-ب-دي-ل-ة ،خ-اصش-ة
ألششمسشية منها ،ما يجعلها قبلة لبعضس ألدول
ألرأغبة ‘ توط Úمششاريع أسشتثمارية ،خاصشة مع
تزأيد ألهتمام بالطاقات أŸتجددة كأاحد أهم
أŸصشادر أ÷ديدة للطاقة غ Òألتقليدية ،إأضشافة
لكونها طاقة نظيفة وغ Òملوثة للبيئة ما يجعلها
حتمية ل خيار عنها ‘ ظل ألتوجهات أ÷ديدة

حماية البيئة الصسحراوية من التلوث
أك- -د خ- -ل- -ي- -ف -ة ج -وأدي،
مسش- - - - - - - -ؤوول ألإتصش- - - - - - - -ال
وأل- - -عÓ- - -ق- - -ات أل - -ع - -ام - -ة
باŸديرية أ÷هوية لششركة
أل - -ك- -ه- -رب- -اء وأل- -ط- -اق- -ات
أŸت- - -ج- - -ددة غ - -ردأي - -ة ،لـ
«ألشش - - -عب» ،أن ألشش- - -رك- - -ة
رف- -عت ره -ان أÙاف -ظ -ة
ع- -ل- -ى أل- -ب -ي -ئ -ة وإأق -تصش -اد
أل - -ط - -اق - -ة ألأوح- -ف- -وري- -ة
(أل -ب-ن-زي-ن وأŸازوت) ،م-ن
خ Ó- -ل أŸشش - -اري- -ع أل- -ت- -ي
ق- -امت ب- -ت- -جسش -ي -ده -ا‘ ،
ألسشنوأت ألقليلة أŸاضشية ،وكذأ ألسشنوأت
أŸق- -ب- -ل- -ة ،ب -الع -ت -م -اد ع -ل -ى أل -ط -اق -ات
أŸتجددة ،على غرأر إأنتاج ألطاقة عن
طريق أأللوأح ألششمسشية ،على ششاكلة مركز
أل- -ط -اق -ة ألشش -مسش -ي -ة ألضش -وئ -ي -ة أل -ذي ”
Œسش -ي -ده ودخ -ل ح -ي-ز أÿدم-ة ب-ع-اصش-م-ة
أألهقار بدأية  ،2015وألذي يÎبع على
مسشاحة  26هكتارأ وبسشعة  13ميغاوأط.
كششف جوأدي أن أŸنششأاة ألطاقوية ألتي
تعززت بها ولية “Ôأسشت– ،وي على
 4092ل -وح -ة شش -مسش-ي-ة ،ع-رفت ت-ط-ور ‘
إأن -ت -اج -ه -ا م -ن سش-ن-ة إأ ¤سش-ن-ة ،إأ ¤أن ب-ل-غ
إأن -ت -اج-ه-ا ن-ه-اي-ة ألسش-ن-ة أŸنصش-رم-ة وم-ن-ذ
دخ- -ول- -ه- -ا ح- -ي -ز أÿدم -ة أن -ت -جت 47.53
جيغاوأط ،ما جعل هذأ ألرقم يسشاهم ‘
أق- -تصش- -اد ك- -م- -ي- -ة م- -ع- -تÈة م- -ن أل -ط -اق -ة

أألوحفورية
(أŸازوت) ق - - - - - - -درت
ب-ق-رأب-ة  17أل- -ف مÎ
مكعب ،وŒنيب تلوث
أل -ب -ي -ئ -ة وأ÷وÃ ،ا ل
ي -ق -ل ق -رأب-ة  37ألف
ط - -ن م - -ن غ - -از ث - -اÊ
أكسشيد ألكربون.
سشعيا منها وموأصشلة
لسش -ي -اسش -ة ألشش -رك-ة ‘
ألسش- - - -ت- - - -ث- - - -م - - -ار ‘
أل -ط -اق -ات أŸت-ج-ددة
وأÙاف - -ظ - -ة ع - -ل - -ى
ألبيئة ،يضشيف مسشؤوول أإلتصشال وألعÓقات
ألعامة ،أنه ” ألششروع ‘ ﬁ 03طات
إلن- -ت- -اج أل- -ط- -اق- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق أل -ط -اق -ة
ألششمسشية ،تضشاف إأ ¤أÙطات ألتقليدية
أŸت-وأج-دة ،ل-يصش-ب-ح أإلن-ت-اج ه-ج-ي-نً-ا ،أي-ن
سشيتم ،ألسشنة أ÷ارية ،ألششروع ‘ إأ‚از
ﬁطة باŸقاطعة أإلدأرية ع Úقزأم -
 400كلم جنوب عاصشمة أألهقار  -بسشعة
إأنتاج  2.6ميغاوأط ،وﬁطة ثانية بدأئرة
ت Úزوأت Úأ◊دودية بإانتاج  1.3ميغاوأط،
وثالثة ببلدية «إأدلسس» بـ 1ميغاوأط‡ ،ا
يسش -اه -م ،ب -حسشب م -ا أضش -اف -ه أŸت -ح -دث
بششكل فعال ‘ ،ألتقليل من ألتلوث وكذأ
ألنتقال تدريجيا إأ ¤ألطاقات أŸتجددة.

“Ôاسست :م الصسالح حود

بششار عينة حية

تخفيضض فاتورة ا’سستهÓك إا10 ¤باŸئة
أج- -رت « ألشش -عب « ل -ق -اء
مع رئيسس أÛلسس ألششعبي
لبلدية بششار Ÿعرفة رأيه
‘ أسش- - -ت- - -غ Ó- -ل أل - -ط - -اق - -ة
ألششمسشية ‘ بششار حيث
صشرح بوزيان عبدلله ‘ هذأ
أÛال «ح- - -ول أل- - -ط- - -اق- - -ة
ألشش -مسش -ي -ة لضش -م-ان ت-ن-م-ي-ة
مسشتدأمة
حيث أبرز أهمية ألطاقات
أŸتجددة باعتبارها عامÓ
أسش -اسش -ي-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-ن-م-ي-ة
أŸنشش - - - - - - -ودة ،وضش- - - - - - -رورة
أسشتغÓلها بششكل عق ÊÓألنها تعمل على
موأجهة –ديات ألتنمية وهذأ كان على
أسشاسس Œربة ميدأنية حققتها بلدية بششار
بفضشل أŸؤوسشسشة ألعمومية نور بعد أن
ق- -امت ب- -إا‚از خ- -مسش- -ة مشش- -اري- -ع ك- -انت
م- -رب- -ح- -ة لصش- -ال- -ح أل- -ب- -ل- -دي -ة و‘ ن -فسس
أإلطار كما كان لنا لقاء مع أŸدير
أل-ت-ق-ن-ي ل-ل-م-ؤوسشسش-ة أل-ع-م-وم-ية نور ألسشيد
ع - -م - -اري ط - -اه - -ر أل - -ذي أك- -د ‘ ه- -ذأ
أÿصشوصس أن نسشبة تكلفة أسشتغ Óألطاقة
ألششمسشية أقل بكث Òمن تكلفة ألطاقة
ألنافذة مركزأ على ترششيد أسشتعمال
ألطاقات أŸتجددة تضشمن أيضشا ألتقليل
من أألضشرأر و أألخطار ألتي توأجه ألبيئة
خ -اصش -ة ت -ل -وث أ÷و ،ع -ل-ى غ-رأر أن-ب-ع-اث
أل -غ -ازأت ألسش -ام-ة أل-ت-ي تسش-بب ‘ ت-ده-ور
ألبيئة
أل- -ذي ي- -ؤودي إأ ¤ظ- -اه- -رة أل- -ت -غÒأت
أŸناخية .مضشيف أن أŸششاريع أÿمسشة
أŸنجزة من طرف أŸؤوسشسشة كانت جد
م -رب -ح -ة و إأذأ ” أل -ع-م-ل ع-ل-ى أسش-ت-ع-م-ال
وأسش- - -ت- - -غÓ- - -ل أل- - -ط- - -اق- - -ة ألشش- - -مسش - -ي - -ة
سشيكون تخفضس نسشبة ألفوأت Òأÿاصشة
بالبلدية أك Ìمن 10باŸائة صشالح ألبلدية
ألتي كانت دفع  12مليار سشنتيم لششركة
أل- - - -ك- - - -ه - - -رب - - -اء و أل - - -غ - - -از ‘ ألسش - - -ن - - -ة
كاسشتهÓلك حيث يوجد أك Ìمن  3ثÓثة
م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م ك-دي-ون ع-ل-ى ع-ات-ق ألبلدية
ومن هذأ أŸنطلق أششار أŸدير ألتقني
Ÿؤوسشسشة نور ألعمومية تعمل من سشنة
 2016مششروع كهربة ألطرق أŸزدوجة
حيث تكون مسشافة  57كلم تسش Òبالطاقة
ألششمسشية و تعمل أŸؤوسشسشة على تعممها
ح- -ت- -ى ب -اإلح -ي -اء ب -السش -ك -ان -ي -ة و ط -لب
أŸدي- -ر أل- -ت- -ق- -ن- -ي ب- -اŸؤوسشسش -ة ن -ور م -ن
ألسشلطات ألعمل على أ‚از مصشنع توكل

ل-ه صش-ن-اع-ة ألصش-ف-ائح
ألفولتية و ألهوأئية و
ألبطاريات
وأسشتعمال ألطاقات
أŸت - -ج- -ددة يضش- -م- -ن
ت -ن -م -ي -ة ك -م -ا ت -ع -م -ل
أŸؤوسشسش - - - - - - - - - - - - -ة ‘
ألسش- -ن- -وأت أل- -ق -ادم -ة
ب - - -إادرأج أل - - -ط- - -اق- - -ة
ألشش- - - - -مسش- - - - -ي- - - - -ة ‘
أل-فضش-اءأت أل-ع-مومية
(أ◊ظ -ائ-ر و م-وأق-ف
ألسش -ي -ارأت أŸسش-اح-ة
أÿضشرأء ) و أإلنارة ألعمومية و كذأ تعميم
أل -ت -م-وي-ن ب-ال-ط-اق-ة أŸت-ج-ددة ل-ل-ع-م-ارأت
أŸوجهة للسشكن و كذلك إأرششاد ألفÓحÚ
إأ ¤أسش- -ت- -غÓ- -ل أل- -ط- -اق- -ة ألشش- -مسش- -ي -ة ‘
ألسشقي و ‘ لقاء مع ألسشيدة ح نرÁان
مديرة تسشويق لششركة Ÿؤوسشسشة بن يوب
للطاقات أŸتجددة ببششار صشرحت أن
إأقبال أŸوأطن ‘ أ÷نوب على أسشتعمال
ألطاقات أŸتجددة ( ألطاقة ألششمسشية )
أصش- -ب- -ح ك- -بÒأ م- -ن أج- -ل أسش- -ت -ع -م -ال و
أسش-ت-غÓ-ل أل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة Ÿل-ه-ا من
ف - -وأئ - -د ح - -ت - -ى و إأن ك - -ان ‘ أل - -ب - -دأي - -ة
مكلفة ألثمن أنها مع مرور ألوقت تصشبح
مربحة وغ Òمكلفة وأضشافت نرÁان أن
أŸؤوسشسشة أبرمة عقد ششركة مع مركز
ألتكوين أŸهني للعمل على تكوين ميدأÊ
لششباب أ÷نوب ألرأغب ‘ ألتكوين بهذأ
ألختصشاصس حيث قامة أŸؤوسشسشة بن يوب
ل -ل -ط -اق-ات أŸت-ج-ددة ل-ت-زوي-د أل-فÓ-حÚ
ب -أال -وأح أل -ط -اق-ة ألشش-مسش-ي-ة و م-رأف-ق-ت-ه-م
أŸيدأنية حيث فاق عدد ألفÓح Úألذين
يسشتعملون ألطاقة ألششمسشية بولية بششار
و أدرأر أك Ìمن  150فÓح و ” كذلك
أسشتعملها حتى بنسشبة للبعضس ألسشكان ‘
بششار و دأئرة أ◊مر و كان لششعب لقاء مع
ب - -عضس أل- -ط- -الب ح- -يث صش- -رحت أآلنسش- -ة
إأن -ن -ا أخ -ت -ارن -ا أخ -تصش -اصس أل -ت -ك -وي-ن ‘
أل- -ط- -اق- -ات أŸت- -ج- -ددة ب- -ع -د أن ف -ت -حت
لنا مديرية ألتكوين أŸهني باب إأجرأء
ت- -ك- -ون -ه -م أŸي -دأ Êب -ه -ذه أŸؤوسشسش -ة و
طالبت ألسشيد ح نرمان أŸصشالح ألفÓحة
Ãسشاعدة ألفÓح Úو ترششدهم بالولوج
إأ ¤أسشتعمال ألطاقات أŸتجددة لتسشÒ
مسشتثمرتهم ألفÓحية من أجل خدمة
أقتصشاد ناجح يخدم أŸوأطن و ألدولة

بششار  /جمال دحمان

الخميسس  29مارسس  2٠١٨م الموافق لـ  ١١رجب  ١٤٣9هـ
العدد
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ﬁ7طات ‰وذجية صصنعها باحثون جزائريون

الطبعة الـ 5للندوة الدولية للطاقات اŸتجددة ‘ أاكتوبر القادم
كشسف مدير وحدة البحث التطبيقي ‘
الطاقات اŸتجددة بغرداية الدكتور جعفر
ج- -ل- -ول ‘ ح- -ديث لـ «الشس- -عب» أان ا÷زائ- -ر
–ت- -ل اŸرت- -ب -ة ال -راب -ع -ة دول -ي -ا م -ن ح -يث
ﬂزون مصس -ادر ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ال-ت-ي
تعد أاحد اŸداخل الهامة لتحقيق التنمية
اŸسس- -ت- -دام- -ة ح -يث “ث -ل مصس -درا ن -ظ -ي -ف -ا
للطاقة ’ ينتج عنه تلوث بيئي كما “ثل
اح- -ت- -ي- -اط- -ي -ا واع -دا ذو آاف -اق ك -بÒة ع -ل -ى
اŸسستوي Úالقريب واŸتوسسط ،إاذ ينتظر أان
تسس - -اه- -م ‘ ت- -غ- -ط- -ي- -ة  ‘ 37اŸائ- - - -ة م - - -ن
ا’سستهÓك الوطني ‘ آافاق .2030
ورقلة:إاÁان كا‘
وأاكد نفسس اŸتحدث أان مصسادر الطاقات اŸتجددة متعددة
‘ ا÷زائر و‘ مقدمتها الطاقة الشسمسسية حيث تصسل مدة
اإلشسعاع الشسمسسي إا ٣٥٠٠ ¤سساعة سسنويا ‘ اŸناطق ا÷نوبية
من الوطن ،فيما تبلغ ‘ الهضساب العليا  ٣٠٠٠سساعة ‘ السسنة
و‘ الشسمال  2٦٥٠سساعة سسنويا ،ويقدر اإلنتاج اŸتوقع لهذه
الطاقة ‘ ا÷نوب بـ 2٦٥٠كيلو واط سساعي ‘ اÎŸبع الواحد
و‘ الهضساب العليا  ١9٠٠و‘ الشسمال  ١٧٠٠كيلو واط.
وباإلضسافة إا ¤الطاقة الكهرومائية تعد الرياح أايضسا إاحدى
مصسادر الطاقة البديلة للطاقة األحفورية حيث يشسكل اإلنتاج
الكلي من الرياح سسنويا ‘ ا÷زائر  ٣٧سسÒا واط تتوزع على
 ‘ ٤,٥ال- -وسس -ط ‘ ٣١,٥ ،ا÷ن- - -وب و ‘ ١الشس -م -ال ه-ذا
باإلضسافة إا 2٤٠ ¤مصسدر حراري يتوزع من  ٤٠إا 9٠ ¤درجة
مئوية وأايضسا الكتلة ا◊يوية وﬂزون النفايات الذي Áكن
اسستغÓله إلنتاج الغازات ا◊يوية والطاقة الشسمسسية حيث قدر
اŸركز الوطني للنفايات أان يرتفع معدل النفايات ‘ ا÷زائر
من  ١٠,٣مليون طن مسسجلة خÓل  2٠١١إا ١9 ¤مليون طن ‘
 2٠٣٠وهو مصسدر لبد من اسستغÓله لتوف Òالطاقة البديلة
والنظيفة.
وذكر الدكتور جلول أان تطبيقات الطاقات اŸتجددة ‘
ال-وح-دة ت-ت-وضس-ح ‘ ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة ،ط-اق-ة ال-ري-اح ،الضس-خ
والري وتخزين الطاقة ،والبيو مناخية وذلك ع› Èالت منها
ﬁطات الطاقة الشسمسسية اŸصسغرة من  ١كيلو واط إا٣٠ ¤
كيلو واط والتي تتوضسح الفائدة منها ‘
إامكانية اسستفادة الفÓح Úمنها خاصسة ‘
اŸن- -اط- -ق اŸع -زول -ة ه -ذا ب -اإلضس -اف -ة إا¤
ﬁط-ات شس-مسس-ي-ة ح-راري-ة ‰وذج-ي-ة ي-ب-ل-غ
عددها  ٧منها الثابتة واŸتحركة بسسعة ١٠
ك-ي-ل-و واط مصس-ن-ع-ة  ‘ ١٠٠اŸائ -ة ﬁل-ي-ا
بسسواعد جزائرية لباحث Úمن ولية غرداية
وه-ي م-وج-ه-ة ل-ف-ائ-دة ال-ط-ل-ب-ة الباحث‘ Ú
›ال الطاقات اŸتجددة ،وأايضسا من بÚ
اÙط -ات األخ -رى ال -ت -ي ت -ع -م -ل ال -وح-دة
ع -ل -ي -ه -ا ﬁط -ات الضس -خ وال -ري الشس-مسس-ي
Óب -ار ال -رع -وي -ة ول -لسس-ق-ي ال-فÓ-ح-ي عÈ
ل -آ
Œه -ي -ز آاب -ار السس -ق -ي ال -ف Ó-ح-ي ب-ال-ط-اق-ة
الشسمسسية.
كما وتتوفر الوحدة التي تعد أاول وسسيلة
ب - -حث ‘ ›ال ال - -ط - -اق - -ات اŸت - -ج - -ددة
ب- -ا÷ن- -وب ا÷زائ- -ري وت- -ط- -ب -ي -ق -ات -ه -ا ‘
اŸناطق ا÷افة وشسبه ا÷افة على عدة
فرق ‘ ›ال تطوير الطاقات اŸتجددة
على غرار الفرق اŸتخصسصسة ‘ البحث ‘
اسستخدامات الطاقات اŸتجددة ‘ البيوت البÓسستيكية والتي
تعنى بدراسسة الوسسط اÓŸئم للمزروعات اÙلية وكذا فريق
آاخر يعمل ‘ الطاقات الهجينة والتي تعتمد على الطاقة
الشسمسسية والطاقة الهوائية والطاقة األحفورية وتتمثل الفائدة
منها ‘ إانارة القرى اŸعزولة للتخفيف من تكلفة فاتورة
اسستهÓك الغاز واŸازوت واللجوء إا ¤الطاقة األحفورية ‘
األوقات غ ÒاŸشسمسسة.
هذا ويذكر أانه وحسسب نفسس اŸصسدر فإان تعداد اÙطات
الشس -مسس -ي -ة ق -ي -د اإلن -ت -اج ح -ال -ي-ا ق-د ب-ل-غ ‘ م-ن-اط-ق ا÷ن-وب
والهضساب العليا ﬁ 2٠طة شسمسسية موصسولة بالشسبكة تنتج ما
يعادل  ٣٤٣ميغا واط.
ك -م -ا Œدر اإلشس -ارة إا ¤أان وح -دة ال -ب -حث ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي ‘
ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ب-غ-رداي-ة ال-ت-اب-ع-ة Ÿرك-ز ت-نمية الطاقات
اŸتجددة تعمل على التحضس Òلتنظيم الطبعة اÿامسسة للندوة
ال -دول -ي -ة ح -ول ال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة ‘ شس-ه-ر أاك-ت-وب-ر ال-ق-ادم
وتهدف إا ¤الوقوف على مدى تقدم األعمال البحثية ‘ ميدان
ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة م-ع الÎك-ي-ز ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق-اتها ‘ مناطق

ا÷نوب ا÷زائري وتأاتي هذه اÙاضسرة العملية الدولية بعد
النجاح الكب Òالذي حققته الطبعات السسابقة والتي أاريد منها
أان ت -ك -ون ت -ق -ل -ي -دا ي -ج -م -ع ال -ب -اح-ثﬂ ‘ Úت-ل-ف اıتÈات
و ‘Îﬁالصسناعة وصسانعي القرار لتبادل Œاربهم وخÈاتهم
‘ ›ال الطاقات ا÷ديدة واŸتجددة.

النشساط الفÓحي اŸدمج بÎبية اŸائيات

أاوضسح رئيسس غرفة تربية اŸائيات بورقلة فوزي هبيتة أان
للطاقات اŸتجددة أاهمية كبÒة ‘ اÛال الفÓحي ونشساط
الفÓحة اŸدمج بÎبية اŸائيات حيث أاشسار إا ¤أانه ” خÓل
السس -ن-ة ال-ف-ارط-ة ت-ن-ظ-ي-م ي-وم إاعÓ-م-ي ل-ل-فÓ-ح ÚواŸرب‘ Ú
منطقة ا÷نوب Ãشساركة منتجي أالواح الطاقات الشسمسسية
و‡ثلي قطاع الفÓحة والصسناعة ،وقد هدف إا ¤التعريف
ب -أاه -م -ي-ة ت-رق-ي-ة اسس-ت-خ-دام ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-ط-اق-ة ‘ وسس-ط
الفÓح ÚباŸنطقة وتثبيتهم ‘ ﬁيطاتهم ومناطق نشساطهم
وذلك ع Èتوضسيح فوائدها بالنسسبة لهذه الفئة خاصسة ‘
اŸن-اط-ق ال-فÓ-ح-ي-ة اŸع-زول-ة ال-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن مشس-ك-ل ان-عدام
الطاقات التقليدية باإلضسافة إا ¤ذلك سسمح اللقاء بالتعريف
ب-ت-ج-رب-ة ﬁاف-ظ-ة ت-ن-م-ي-ة ال-فÓ-ح-ة ‘ اŸن-اط-ق الصس-ح-راوي-ة

واŸت -م -ث -ل -ة ‘ Œه -ي-ز اآلب-ار ال-رع-وي-ة اŸت-واج-دة ب-اŸن-اط-ق
ال-ب-ع-ي-دة واŸن-ع-زل-ة ب-اسس-ت-خ-دام ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة وقد تلقى
ال-فÓ-ح-ون م-ن خÓ-ل-ه ت-وضس-ي-ح-ات ل-ك-ي-ف-ي-ة اسس-ت-خ-دام األلواح
الشسمسسية وخلصس اليوم إا ¤ضسرورة تطوير الطاقة الشسمسسية ‘
اŸن -اط -ق ا÷ن -وب -ي -ة وال -ت -ي –ق -ق ف -ي-ه-ا ف-ع-ال-ي-ة و‚اح أاكÈ
باعتبارها مناطق مشسمسسة ،كما سساهم أايضسا ‘ إاقناع العديد
م-ن-ه-م ب-اسس-ت-خ-دام-ه-ا ف-ع-ل-ي-ا ‘ نشس-اط-ه-م ال-فÓحي على غرار
أاصسحاب بعضس اŸسستثمرات الفÓحية ‘ منطقة خشسم الريح
بورقلة.

ﬁطة للطاقة الشسمسسية الكهروضسوئية
بدائرة ا◊جÒة

ت-ع-د ﬁط-ة ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة ال-ك-ه-روضس-وئ-ي-ة ال-ت-ي تتكفل
ب -تسس -يÒه -ا شس-رك-ة ال-ك-ه-رب-اء وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ج-زءا م-ن
الÈنامج الوطني للطاقة اŸتجددة وكفاءة الطاقة ويتوقع أان
يسساهم هذا اإل‚از ‘ تنويع مصسادر إانتاج الكهرباء وتطوير
وسسائل اإلنتاج من اŸصسادر اŸتجددة وا◊فاظ على اŸواد

األولية اŸتمثلة ‘ اقتصساد الوقود األحفوري وذلك بتوفÒ
حوا‹  92٠٠طن من الغاز سسنويا وتفادي حوا‹  ٣٠أالف طن
من النبعاثات الغازية باإلضسافة إا ¤حماية البيئة عن طريق
ا◊د من انبعاثات غازات الحتباسس ا◊راري.
وتتمثل قدرة اإلنتاج السسنوي للمحطة بـ ٥2أالف ميغا واط
وت -ع -د ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا اŸسس -ت -خ -دم -ة ‘ ال -تصس-ن-ي-ع م-ن أال-واح
ال-ك-ريسس-تÓ-ت السس-ي-ل-ي-ك-ون-ي-ة ،ك-م-ا ت-قدر مسساحة اÙطة بـ٦٠
هكتار وتصسل قوتها القصسوى إا ٣٠ ¤أالف كيلو واط.

–ديات تطوير اسستخدام الطاقات
اŸتجددة

يعت Èالدكتور بلخ Òنيقور مدير معهد التكنولوجيا بجامعة
ق -اصس -دي م -رب -اح أان الÈن -ام -ج ال -وط -ن -ي ل -ت -ط -وي-ر ال-ط-اق-ات
اŸتجددة الذي ينصس على أان نسسبة كبÒة من إانتاج الكهرباء
تكون ع Èالطاقات اŸتجددة وذلك من خÓل إانشساء ﬁطات
توليد الكهرباء باسستخدام الطاقة الشسمسسية وطاقة الرياح،
الطاقة ا◊رارية أاو الطاقة الكهروضسوئية يعد برنا›ا طموحا
حيث يرتكز باألسساسس على وضسع خارطة تب Úبشسكل علمي
أام -اك -ن اسس -ت-غÓ-ل ه-ذه ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،ك-م-ا ي-ه-دف إا¤
الوصسول إا ¤أافضسل نوع من الطاقات
اŸتجددة الذي Áكن اللجوء إاليه وفقا
إلمكانيات كل منطقة وقدراتها وكذا
اح -ت -ي -اج -ات-ه-ا ،مشسÒا إا ¤أان ا÷زائ-ر
ليسست دولة فقط بل هي بطبيعتها دولة
ب -ح -ج -م ق -ارة ن -ظ -را لح-ت-وائ-ه-ا ع-ل-ى
اختÓف جغرا‘ كب Òومتنوع لدرجة
أانه ل Áكن كما ذكر اإلنتاج ‘ نوع
واحد من الطاقات اŸتجددة كما أان
ال -ب -حث ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي ‘ ه-ذا اÛال
يسس -ت -دع -ي دراسس -ة و–سس Úال-ط-اق-ات
اŸسس-ت-غ-ل-ة واŸت-وف-رة ل-ت-حقيق برنامج
النتقال الطاقوي.
ال -دك -ت-ور ن-ي-ق-رو أاوضس-ح أان الن-ت-ق-ال
الطاقوي ل Áكن أان يتحقق بالنتقال
ال- -ن- -ه- -ائ -ي إا ¤اسس -ت -خ -دام ال -ط -اق -ات
اŸت- -ج- -ددة والسس -ت -غ -ن -اء ال -ك -ل -ي ع -ن
الطاقات التقليدية نظرا لعدة أاسسباب
بعضسها علمية وتقنية وأاخرى اجتماعية
لذلك يرى أانه من اŸهم –قيق فكرة
الÈنامج ع Èإادخال اÙطات الهجينة ‘ شسكل انتقال سسلسس
ومرحلي للوصسول إا ¤إانتاج الطاقة باسستغÓل مصسادر الطاقات
اŸتجددة بنسسبة  ‘ ١٠٠اŸائة.
وأاشسار اŸتحدث أايضسا إا ¤أاهمية –سسيسس وتوعية اŸواطنÚ
بأاهمية ترشسيد السستهÓك الطاقوي والذي يعد أايضسا أاحد
Óهداف التي
اŸرتكزات الهامة كما ذكر لتحقيق الÈنامج ل أ
وضسع من أاجلها من خÓل توجيهه لسستخدام األجهزة اŸدعمة
Ãصسادر الطاقة اŸتجددة وهو األمر بالنسسبة Ÿصسابيح اإلنارة
العمومية كمثال أايضسا.
وأاضساف أانه من اŸهم اليوم الÎكيز على ضسرورة التحكم ‘
التكنولوجيا من خÓل معرفة أاي نوع من الطاقة يتناسسب مع
كل منطقة ألن أاهم خاصسية ‘ الطاقة اŸتجددة كما قال هو
ارتباطها باŸكان ،هذا باإلضسافة إا ¤أان التحدي الكب Òالذي
يعني الباحث Úليسس ‘ ا÷زائر وحسسب بل العا ⁄ككل ‘
اسس-ت-خ-دام ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ي-ت-م-ث-ل ‘ ط-رق ت-خ-زي-ن هذه
ال -ط -اق -ة وال -ت -ي تسس -ت-دع-ي اŸزي-د م-ن األب-ح-اث وال-دراسس-ات
اŸعمقة من أاجل Œاوزه.
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بدائل الغد
تسس Òمنظومة الطاقات اŸتجددة ‘ ا÷زائر ‘ اإلŒاه
الصسحيح وفق نظرة إاسسÎاتيجية وإاسستشسرافية ترمي إا ¤إاسستغÓل
ك-ل اŸك-ون-ات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة لصس-ال-ح ال-ت-ن-م-ية الوطنية ،واÿدماتية،
لتحل ﬁل نظÒتها التقليدية التي بلغت نقطة التشسبع.
وحاليا فإان الشسغل الشساغل للسسلطات العمومية هو مرافقة
هذا اŸسسعى ا◊يوي مهما كان األمر إانطÓقا من اŸرجعية
اŸرحلية والتدرج ليكون هذا اŸسسار واضسحا وقائما على برنامج
دقيق برأاي كل اŸسستجدات ‘ هذا الشسأان.
وما تطرحه ا÷زائر اليوم يعد عم Óطموحا ومÎجما إلرادة
مواصسلة ا÷هد ‘ هذا اÿيار البعيد اŸدى ،والفعال ‘ آان
واحدÿ ،دمة التنمية Ãفهومها الواسسع حقا و–قيق الرفاه
اإلجتماعي.
ه-ذا ال-ت-وج-ه اŸف-ع-م ب-ال-ق-ن-اع-ات ال-ع-م-ي-ق-ة ل-ل-ت-حكم ‘ هذا
القطاع أاقر سسقفا  22أالف ميغاواط إا ¤غاية  2٠٣٠و٤٥٠٠
ميغاواط ‘  ،2٠2٠بفضسل إاقتطاع  ٪١من ا÷باية البÎولية،
لصسالح الصسندوق الوطني للطاقات اŸتجددة ،وإا ¤غاية اليوم ”
إانتاج  ٥٠٠ميغاواط ‘  2٠١٧صسادرة عن ﬁ 2٣طة ضسوئية
فولطية.
Óرقام فإان األمر ل يتوقف
وإاسستنادا إا ¤اŸنطق التسسلسسلي ل أ
عند هذا ا◊د بل أان ا÷هات اŸسسؤوولة قررت أان يكون اإلنتاج
ع-ل-ى ﬁ ٦اور ال -ط -اق-ة الضس-وئ-ي-ة الشسـمسس-ي-ة  ١٣ ٥٧٥ميغاواط،
الرياح  ٥٠١٠ميغاواط ،الطاقة ا◊رارية  2٠٠٠ميغاواط ،التوليد
اŸشسÎك للطاقة  ٤٠٠ميغاواط ،الطاقة ا◊رارية األرضسية ١٥
ميغاواط ،والكتلة ا◊يوية  ١٠٠٠ميغاواط.
وما ينجز اليوم ‘ ا÷نوب يعد ›هودا جبارا ،بعيدا عن
األضس -واء ،وŒرب -ة رائ -دة م -ن أاج -ل إاسسÎج -اع ك -ل ه -ذه ال-ط-اق-ة
الطبيعية من شسمسس ورياح وغÒها من هذه األصسناف اŸدرجة
‘ إاطار البحث عن البدائل وهي موجودة تكمل بعضسها البعضس
سسواء من قبل سسونلغاز أاو سسوناطراك إلقتحام هذا العا ⁄النقي
م-ن ال-ط-اق-ات ت-ك-ون ‘ خ-دم-ة اإلنسس-ان ب-ت-ل-ب-ي-ة ك-ل إاح-ت-ي-اج-ات-ه
اŸلحة.
وبخطى ثابتة مليئة باآلمال وموصسولة باإلرادة يتبلور هذا
النشساط الطاقوي اŸتجدد رويدا رويدا سستكسسب هذه اŸعركة
آاج  Ó-أام ع -اج  Ó-ك -ون -ه -ا –ت-اج اŸزي-د م-ن ال-وقت ل-ل-ت-ح-ك-م ‘
تفاصسيلها رغم أانها غ Òمكلفة إاذا ما قارناها بنظÒتها األخرى
والرقم اŸقدم سسالفا أاي إانتاج  ٥٠٠ميغاواط ‘  ١2شسهرا يجب
أان يقرأا بعمق Ÿعرفة دللة ورسسالته أاي أان ا÷زائر قادرة على
الذهاب بعيدا ‘ هذا اŸكسسب.
‘ هذا اŸلف اŸتعلق بأاخبار ا÷نوب سسنسسلط الضسوء على
اإل‚ازات اÙققة ‘ هذا الشسأان من خÓل مراسسلينا الذين
ÓطÓع على األقل ما ” القيام به ‘
إاسستاقوا عينات من الواقع ل إ
البعضس من الوليات اŸعنية إلعطاء صسورة حية عما يجري
هناك بتثم Úالعمل اŸؤودي كذلك والذي يتطلب الكث Òمن
ا÷ه- -د ،واŸت -اب -ع -ة ،وه -ذا ب -ال -ت -وازي م -ع إانشس -غ -ال السس -ل -ط -ات
ال-ع-م-وم-ي-ة ،ال-ت-ي تصس-ر ع-ل-ى السس-ع-ي ق-در اŸسس-ت-ط-اع إلسس-تغÓل
الطاقات اŸتجددة ‘ ا÷نوب وجعلها ‘ متناول اŸواطن..
ود›ها ‘ حركية التنمية اÙلية وهذا ما يجري العمل به
حاليا إلزالة نهائيا اŸطالب اŸتكررة عن الكهرباء التقليدية
اŸرفوعة ‘ كل مرة.

القسسم اÙلي

الغاز الطبيعي ألزيد
من  2000مواطن بعاصصمة األهقار

كشس -فت اŸك-ل-ف-ة ب-اإلعÓ-م واإلتصس-ال ع-ل-ى مسس-ت-وى
مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولية “Ôاسست ،رباعي
حفيظة «للشسعب» ،أان اŸؤوسسسسة تسسعى خÓل األيام
القادمة إل‚از عملية –ويل غاز الÈوبان اŸوزع عÈ
الشسبكات ،واسستبداله بالغاز الطبيعي ،اŸنقول عÈ
األن -ب -وب م -ن اŸق -اط -ع -ة اإلداري-ة ع Úصس-ال-ح شس-م-ال
عاصسمة األهقار على مسسافة  ٦٨٠كلم ،أاين سستمسس
العملية عددا معتÈا من اŸواطن Úالذين اسستفادوا
من عملية الربط بالشسبكات ‘ وقت سسابق.
وصسرحت رباعي حفيظة ،أان اŸديرية ،و‘ خطوة
منها ÷عل اŸواطن يسستفيد من مادة الغاز الطبيعي
التي لطاŸا إانتظرها ،جندت أاعوانها اıتصس‘ Ú
›ال ال -غ -از وك -ذا اŸق -اولت اŸع -ت -م -دة م -ن ط-رف
اŸؤوسسسسة ،لسستبدال ﬂفضس الضسغط وحاقن الغاز
ع -ل -ى مسس -ت -وى ب -عضس األح -ي -اء اŸن -تشس -رة ع Èت -راب
ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ،ح-يث سس-ت-مسس ال-ع-م-ل-ي-ة ،ب-حسسب ما
أاعلنت عنه اŸكلفة باإلعÓم 22٠٠ ،زبون اسستفادوا ‘
وقت سسابق من الربط بشسبكات غاز الÈوبان.
من أاجل السس Òا◊سسن للعملية ،وÃا أان اŸواطن
اÙل -ي ح -ديث ال -ع -ه -د ب -ال -غ -از ال -ط-ب-ي-ع-ي ،أاضس-افت
اŸت -ح-دث-ة ،أان الشس-رك-ة ب-ر›ت ح-مÓ-ت –سس-يسس-ي-ة،
يشسرف عليها وينشسطها إاطاراتها اŸؤوهلون ،وجميع
الشسركاء الفاعل ،ÚخÓل األيام اŸقبلة على مسستوى
وسسائل اإلعÓم اÙلية واŸدارسس واألماكن العمومية
وكذا دور الشسباب Ãختلف مناطق الولية ،لتعريفهم
بطرق التعامل ‘ ا◊الت اÿطرة واسستخدام الطاقة
الطبيعية التي من اŸنتظر أان تقدم اإلضسافة للسساكنة
وتنهي معاناتهم مع قارورات الغاز وكذا غاز الÈوبان
اŸوزع ع Èالشسبكات.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

äÉYƒæe

الخميسس  29مارسس  20١8م
الموافق لـ  ١١رجب  ١٤39هـ

«رمي الفأاسس» اللّعبة اŸف ّضسلة للشسباب ‘ شسيكاغو

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

ي -خ -ت -ل -ف اسس-ت-خ-دام ال-ف-ؤووسس اŸرت-ب-ط-ة
ب- -ا◊ق- -ول وال -ف Ó-ح -ة ‘ ولي -ة شس -ي -ك -اغ -و
األمريكية ،حيث حظيت لعبة «رمي الفأاسس»
بإاقبال كب Òمن قبل الشسباب الباحث عن
هوايات ترفيهية جديدة بعد افتتاح قاعة
ﬂصسصسة للعبة.
ويقضسي الشسباب أاوقات مليئة باŸنافسسة
‘ لعبة الفأاسس التي ل تختلف كثÒا عن
رمي السسهام ،الفرق الوحيد أان الفأاسس أاكÈ
حجما وأاك Ìخطرا.
وتّتسسم اللعبة بقوانينها البسسيطة ،فكل ما
على الÓعب فعله هو تسسديد رمية قوية
بالفأاسس Œاه الهدف ،وكلما قرب الفأاسس
م- -ن م- -رك- -ز ال- -تصس -ويب زاد ع -دد ال -ن -ق -اط
للمتسسابق.
ويف ّضسل الشسباب ‡ارسسة اللعبة ‘ أاعياد
اŸي Ó-د وق-ب-ي-ل ال-زواج؛ ف-ال-ل-ع-ب-ة تسس-ه-م ‘
تخليصسهم من الضسغوط ا◊ياتية.

«ثلوج
برتقالية»
غريبة
تغمر
أاوروبا
الشّسرقية؟
حّققت صسور الثّلوج «ذات اللون الÈتقا‹» التي اجتاحت
روسسيا وبلغاريا ورومانيا وبلدان أاخرى ‘ أاوروبا الشسرقية،
انتشسارا واسسعا على مواقع التواصسل الجتماعي.
وُيعتقد أان هذه الظاهرة غ Òالعتيادية نتجت عن عواصسف
الرمل والغبار القادمة من شسمال إافريقيا .وقال سستيفن كيتسس،
من مكتب األرصساد ا÷ويةُ ،رصسدت هذه الظاهرة سسابقا ‘
أاماكن أاخرى حول العا.⁄
وأاضساف موضسحا« :كان هناك الكث Òمن الرمال والغبار
اŸن-ب-عث م-ن شس-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا والصس-ح-راء ،ن-ت-ي-ج-ة ال-عواصسف
الرملية اŸتشسكلة .ووصسل الرمل إا ¤اŸسستويات العليا من
الغÓف ا÷وي ،وانتشسر من مكان إا ¤آاخر .وبالنظر إا ¤صسور
األقمار الصسطناعية التابعة لناسسا ،يظهر الكث Òمن الرمال
والغبار ‘ جو البحر األبيضس اŸتوسسط».
و‘ العام اŸاضسيّ– ،ولت الشسمسس والسسماء فوق بريطانيا
إا ¤اللون األحمر ،نتيجة إاعصسار «اوفيليا» الذي سسحب الهواء
اŸداري والغبار من الصسحراء .و‘ عام  ،200٧أابلغ سسكان
بلدات سسيبÒيا عن وجود ثلوج برتقالية ذات رائحة كريهة،
ودهنية اŸلمسس .وقال مسسؤوولون إان الثلوج نتجت عن عاصسفة
‘ كازاخسستان اÛاورة.
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اآللف من قطع اŸاسس بحقيبة
على شسكل علبة كول

دخ-لت ح-ق-ي-ب-ة ي-د ع-ل-ى شس-ك-ل ع-ل-ب-ة ك-ول م-وسس-وعة
Óرق -ام ال -ق -ي-اسس-ي-ة ب-فضس-ل أاح-ج-ار اŸاسس
غ -ي -ن -يسس ل  -أ
الكثÒة التي زينت بها ،حيث –توي على  9888قطعة
م -ن اŸاسس وي -ب -ل -غ ›م -وع -ه-ا  ١20قÒاطا.عرضست
ا◊ق-ي-ب-ة ‘ م-ع-رضس Ãدي-ن-ة ب-ازل السس-ويسس-ري-ة ،وب-ل-غ
سسعرها  300أالف دولر ،وهي هدية مثالية Ÿن لديها
شسغف باŸاسس والكول أايضسا.

الشّساحنات بتايÓندا..لوحات فنية
على أاربع عجÓت

َيسسكبان زيتا سساخناً على ابنتهما اŸراهقة لرفضسها العريسس!

فsرت طالبٌة بإاحدى اŸدارسس الثانوية ‘ ولية تكسساسس
Óيذاء والضسرب على يد
األمريكية من منزلها بعد تعtرضسها ل إ
والديها؛ ألّنها رفضست زواجًا خ s
ططا له .وُع ‘ Ìمنتصسف
شسهر مارسس  ،20١8على مآارب ا◊شسماوي ١٦( ،عاماً) ،التي
أابلغ والداها عن اختفائها ‘ أاواخر يناير  ،20١8حسسبما
ذكرت شسبكة فوكسس اإلخبارية األمÒكية.
وشس -وه -دت م -آارب آاخ -ر م -رة ‘ م -درسس-ة ت-افت ال-ث-ان-وي-ة
Ãقاطعة بيكسسار ‘  30يناير،
وُعِثَر على مآارب ‘ منتصسف مارسس ،بواسسطة إاحدى
اŸن s
ظمات ،التي أاخذتها بصسحبتها واعتنت بها.
واكتشسفت الشسرطة أان والديها؛ عبد الله فهمي ا◊شسماوي
( 3٤عاماً) وحمدية ا◊شسماوي ( 33عامًا) ،قد اعتديا عليها
بالضسرب بعصسا اŸكنسسة وسسكبا زيت طهي سساخنًا عليها
عندما رفضست الزواج برجلٍ ‘ مدينةٍ أاخرى ،ويبدو أان
Ÿخ s
طط له مقابل
والَدي مآارب وافقا على هذا الزواج ا ُ
ا◊صسول على  20أالف دولر أامÒكي.

العدد
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وقال خافي Òسسالزار ،مدير شسرطة
مقاطعة بيكسسار ،يوم ا÷معة  23مارسس
«ت -ع s-رَضس -ت ه -ذه ال-ف-ت-اة ل-ب-عضس اإلي-ذاء
والعتداءات السسيئة للغاية ‘ ،أاوقات
ﬂت- -ل -ف -ة ع -ل -ى م -دار ت -لك ال -فÎة م -ن
الوقت؛ ألنها  ⁄توافق على الزواج بهذا
الرجل».
وأاضساف قائ« :ًÓأاُبِلغنا ‘ أاوقاٍت عدٍة،
Óيذاء بسسكب
أان هذه الفتاة تعsرضست ل إ
زيت طهي سساخن على جسسمها وضسربها
بعصسا اŸكنسسة .و‘ إاحدى اŸرات على
األقل ،تعsرضست للخنق حتى كادت تفقد
وعيها».
وُوضِسَعت مآارب ‘ حضسانة أاحد مراكز خدمات حماية
األطفال مع أاشسقائها اÿمسسة ،الذين تÎاوح أاعمارهم ب5 Ú
سسنوات و ١5سسنة.

فيلة هندية تدمن التّدخÚ؟!

وُوضِسَع الوالدان ‘ ا◊بسس يوم ا÷معة  ،ويواجهان تهماً
Ãمارسسة العنف اŸسستمر Œاه أاحد أافراد األسسرة .ورÃا
ت أايضسًا للرجل الذي خ s
طط الوالدان لتزويجه
جه اتهاما ٌ
ُتو s
بابنتهما.

سسنغافوري يبقى مسستيقظا أاثناء إازالة الورم منه
شسخصست حالة السسنغافوري تشسي لونغ،
البالغ من العمر  23عاماً ،بأانه قد يكون
مصسابًا بورم خبيث ،بعد تطوعه لختبار
آالة تصسوير جديدة ‘ اŸسستشسفى‘ ،
ربيع عام .20١٧
بعدها بأاقل من أاسسبوع ،قsرر أاطباؤوه
إاجراء العملية خوفًا من انتشسار الورم
اÿب -يث وإاضس -راره ب-وظ-ائ-ف م-خ ال-ف-ت-ى
الشس- -اب .أاج- -ريت ال- -ع- -م -ل -ي -ة واŸريضس
ﬁت -ف -ظ ب-ك-ام-ل وع-ي-ه ،ل-ل-ت-أاك-د م-ن أان
مركز اللغة لديه  ⁄يصسب بأاية أاضسرار
أاثناء العملية.
شسرح „ واي هوا ،ا÷راح الذي أاجرى
ال -ع -م -ل -ي -ة ع -ل -ى ل -ون -غ ،ك -ي-ف-ي-ة اخ-ت-ي-ار
اŸرضس- - -ى إلج- - -راء ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة وه- - -م
مسستيقظون ،وذلك ح Úيكون الورم ‘
مناطق حسساسسة وخطÒة ،قال واي «تؤوخذ ا÷راحة أاثناء
السستيقاظ ‘ العتبار ،إاذا كان الورم قريباً جداً من البنى
ا◊سساسسة ‘ اŸخ ،مثل مركز اللغة ،وتسسمح لنا ا÷راحة
أاثناء السستيقاظ Ãعرفة أاماكن هذه اŸناطق ا◊سساسسة
بدقة ،ع Èاسستخدام التحفيز الكهربائي».
وأاضس-اف ق-ائ‰« :Óً-رر ت-ي-ارات ك-ه-رب-ائ-ي-ة خ-ف-ي-ف-ة ف-وق
مناطق ﬁددة من الدماغ للتعرف على اŸناطق التي
تتحكم بالكÓم لديه ،ونحuدد بذلك اŸناطق اآلمنة التي
Áكننا فعلياً أان نقوم فيها بشسق xجراحي».
‘ مقطع الفيديوÁ ،كن مشساهدة لونغ وهو يتحدث مع
أاطبائه ويسستجيب للصسور اŸعروضسة على جهاز لوحي.
شسرح طبيب التخدير الذي حضسر العملية ،سسي جي جيان،

إلجبار العامل Úعلى اŸغادرة
سستطفئ جميع ا◊واسسيب ‘  8مسساًء

اّتخذت كوريا ا÷نوبية خطوة جذرية Ùاربة ثقافة إادمان العمل ،والتقليل من عدد
سساعات عمل الشسعب الكوري .فقد أاعلنت حكومة العاصسمة سسيول أانها سستطفئ حواسسيب
اŸوظف“ ‘ Úام السساعة  8مسساًء من يوم ا÷معة ،حتى يج Èالعاملون على ترك العمل
والعودة إا ¤منازلهم ،وفقاً لتقرير ›لة «نيوويك» األمريكية.
وسسيطّبق اإلجراء ألول مرة يوم ا÷معة  30مارسس ،وسستخsفضس عدد سساعات العمل ‘
اليوم بالتدريج إا ¤أان تصسل إا ¤السسابعة والنصسف مسساًء ‘ ثا Êورابع يوم جمعة بشسهر
أافريل ،وبحلول شسهر ماي سستُطفأا الكمبيوترات بحلول السسابعة مسساًء من يوم ا÷معة.
وقالت الـ «بي بي سسي « ‘ تقريرها ،إان هذا اإلجراء يبدو أانه ل يحظى بشسعبية كبÒة،
فقد سسمحت ا◊كومة باسستثناءات ‘ ظروف خاصسة ،وقدم عدد مهول من اŸوظف Úيبلغ
 % ٦٧ . ١طلباً لÓسستثناء.
وكان الŸÈان الكوري ا÷نوبي قد مّرر الشسهر اŸاضسي قانونًا يخفضس عدد سساعات
العمل األسسبوعية القصسوى من  ٦8سساعة  -وهو ما يجعل عدد سساعات العمل األسسبوعية
‘ كوريا ا÷نوبية ثا Êأاطول عدد سساعات عمل أاسسبوعية بعد اŸكسسيك وفقاً Ÿنظمة

يتنافسس سسائقو شساحنات النقل التقليدية بتايلند ‘
تزيينها و–ويلها إا ¤لوحات فنية مبهرة تتحرك على
أاربع عجÓت ،وتغطي أاعمال الزينة كل أاجزاء السسيارة.
وي -ن -ف -ق سس -ائ -ق -و الشس -اح -ن-ات أام-وال ط-ائ-ل-ة ل-ت-زيÚ
مركباتهم ،التي تبدو كأانها مرآاة تعكسس هوية السسائقÚ
وان -ت-م-اءات-ه-م ا÷غ-راف-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة ،وÁك-ن أان تصس-ل
تكلفة العملية إا ¤أالفي دولر.
وي- -فضس- -ل ك- -ث Òم- -ن السس- -ائ- -ق Úرسس- -وم ا◊ي- -وان -ات
اŸفÎسس- -ة ك- -األسس- -د وال- -ن- -م- -ر ‘ ،إاشس- -ارة إا ¤ال- -ق -وة
والسسرعة واŸنافسسة على الطرقات.

كيف ُيظهر هذا الختبار البسسيط نسسبياً كيف اسستمsرت
وظائف الدماغ اŸعقدة على الرغم من ا÷راحة ،وأان
الورم  ⁄يكن ›رد نسسيج عادي ‘ اŸخ.
قال جيان« :كان دوري أان أاختÈه باسستمرار دون انقطاع،
لهذا واصسلت عرضس الصسور اıتلفة أامامه ،وكان عليه أان
ينظر إا ¤الصسورة ويسستوعبها ويعuبر عنها .هذه اŸتوالية
التي هي ‘ حكم اŸفروغ منه لدينا عادة ،هي عملية
معقدة ‘ الواقع».
بعد ا÷راحة ،اكتشسف األطباء أان الورم ُ ⁄يزل بالكامل
من دماغ لونغ ،وأان نسسبة  %١0منه –توي على خÓيا
خبيثة .وخضسع لونغ بعدها ألسسابيع عديدة من العÓج
اإلشسعاعي ،ثم ثمانية أاشسهر من العÓج الكيميائي ،الذي
انتهى ‘ يناير هذا العام.

التعاون القتصسادي والتنمية  -حيث تصسل إا 52 ¤سساعة ‘ األسسبوع.
ويعد مشسروع القانون هذا جزءاً من خطة الرئيسس «مون جاي إان» إلصسÓح ثقافة العمل
‘ كوريا ا÷نوبية ،حيث يشسيع العمل لسساعات إاضسافية ،و‘ العطل مدفوعة األجر كذلك.
Óنباء ‘ يناير بيانات أاصسدرتها وزارة شسؤوون اŸوظفÚ
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية ل أ
واإلدارة ،تظهر أان اŸوظف ‘ Úكوريا ا÷نوبية يعملون Ãتوسسط عدد سساعات يبلغ الـ
 2٧38سساعة سسنويًا ،وهو ما يزيد بأالف سساعة تقريبًا عن متوسسط عدد السساعات التي
حددتها منظمة التعاون القتصسادي والتنمية Ÿوظفي اÿدمة اŸدنية.
وتعّهد مون Ãنح كوريا ا÷نوبية وقت فراغ أاطول ،معتقداً أان ذلك سسيعود بالنفع على
اŸواطن Úوالقتصساد كليهما.
ونقلت صسحيفة كوريا تاÁز ما قاله الرئيسس الكوري ا÷نوبي ‘ منشسور كتبه قبل
تصسويت مايو على صسفحته على فيسسبوك «بالسستخدام ا÷يد والكا‘ للعطÓتÁ ،كن أان
تشسهد كوريا زيادة كبÒة ‘ الدخل الوطني تبلغ  20تريليون ( ١8بليون دولر) وتعزيزاً
للقدرة التنافسسية الوطنية» .وأاضساف «سسأازيد أايضساً عدد العطل السسنوية إا 20 ¤إاجازة،
وسسأاحسسن نظام العمل لتمك Úالناسس من السستمتاع Ÿا ل يقل عن أاسسبوع Úبالعطل
الصسيفية».
وأاعطى مون مثاًل على أاقواله عندما منح عطلة Ÿدة أاسسبوع كامل ‘ شسهر يوليو ‘
خضسم التوترات مع كوريا الشسمالية ،وأاعلن عن عطلة  ⁄يسسبق لها مثيل Ÿدة  ١0أايام
تتضسمن ثÓث إاجازات وطنية ‘ أاكتوبر القادم.

أاصسيب العلماء با◊Òة ‘ ،إاثر مقطع فيديو يصسّور
في ًÓبرياً ينفث سسحباً من الدخان ،التي يسستنشسقها من
كتل مشستعلة من الفحم.
صسsور الباحثون من جمعية «›تمع ا◊فاظ على
البيئة» أانثى فيل “ارسس سسلوكاً غ Òمعتاد ‘ ،متنزه
ناغاهورول الوطني بالهند.،ففي مقطع الفيديوÁ ،كن
رؤوي -ة ا◊ي -وان ال -ث -دي -ي ي -ل -ت -ق -ط ق -ط -ع ً-ا م-ن ال-ف-ح-م
بخرطومه ،ويضسع الفحم ‘ فمه ،وينفث سسحابة كبÒة
من الدخان.
ي -ظ -ن ال -ع -ل -م -اء أان -ه رÃا ك -ان ي -ح-اول أاك-ل اÿشسب
ألسسباب طبية.
ي -ق -ول ال-دك-ت-ور ف-ارون ج-وسس-وام-ي ،ال-ع-ا ⁄ال-ه-ن-دي
Ãجموعة ا◊فاظ على ا◊ياة الÈية ،وعا ⁄األحياء
اŸتخصسصس ‘ الفيلة« :أاعتقد أان الفيلة رÃا كانت
–اول ابتÓع قطع الفحم اÿشسبية».

جائزة «اللّيمون ا◊امضس» Ÿاكرون
منحت مؤوسسسسة كندية معنيّة با◊فاظ على اللغة
الفرنسسية جائزة «الليمون ا◊امضس» للرئيسس الفرنسسي
إاÁانويل ماكرون بعد تصسريحاته التي دافع فيها عن
اسستخدامه اللغة اإل‚ليزية ‘ اÙافل الدولية.
واخت Òماكرون لهذه ا÷ائزة ألنه «أاعلن نّيته Œديد
ال -ف -رن -ك -وف -ون -ي -ة مسس-ت-ل-ه-م-ا م-ن ال-ن-م-وذج األم-ري-ك-ي
الشس -م -ا‹» ،ح -يث «ال -ك Ó-م ب -ال -ل-غ-ة اإل‚ل-ي-زي-ة ي-عّ-زز
الفرنسسية!» ،بحسسب مؤوسسسسة «أامبÒاتيف فرانسسي».
وت -أاسّس -سست «أام -بÒات-ي-ف ف-رانسس-ي» ‘ ال-ع-ام ‘ ١9٧5
ك-ي-ب-يك ‘ ك-ن-دا ،وه-ي تصس-ف ن-فسس-ه-ا ب-أان-ه-ا «م-ن-ظمة
ثقافية للبحث والتواصسل هدفها الÎويج لسستخدام
اللغة الفرنسسية والتعب Òالفرنسسي والفرنكوفونية».
وأاث -ن -اء زي -ارة ل -رئ -يسس وزراء ك -ي -ب-يك إا ¤ف-رنسس-ا ‘
مارسس ا÷اري ،قال ماكرون إانه ليسس من اŸدافعÚ
بجمود عن اللغة الفرنسسية ،بل يعتقد أان الدفاع عن
الفرنسسية ل Áكن أان يقوم على رفضس الكÓم بلغات
أاخرى .ودافع حينها عن اسستخدامه مفردات إا‚ليزية
‘ اÙافل الدولية أاو ‘ أاوسساط األعمال قائ Óإان
ذلك من شسأانه تعزيز الفرنكوفونية وإاظهار أانها ليسست
لغة ضسّيقة ،بل هي تنسسجم مع غÒها.

 500مليون بيضسة سسنوياً
Ÿكافحة اإلنفلونزا
كشس -ف م -ارت -ن ف-ري-دي ،ك-ب Òب-اح-ث-ي ال-ل-ق-اح-ات ‘
منظمة الصسحة العاŸية بجنيف ،أانه يتم ‘ كل عام
اسستخدام ما يÎاوح ب ٤50 Úمليوناً و 500مليون بيضسة،
من أاجل ا◊قن للتحصس Úضسد اŸرضس.وقال فريدي:
«يتم إانتاج أاك Ìمن  ‘ 90اŸئة من لقاح اإلنفلونزا ‘
العا ،⁄مع السستعانة بالبيضس».

بيتزا األجبان –قق رقماً قياسسياً
حّققت قطعة بيتزا رقماً قياسسيًا ‘ موسسوعة غينيسس
Óرق -ام ال -ق -ي -اسس -ي -ة ،و” –ضسÒه -ا ﬂم-رة ب-أان-واع
ل -أ
ﬂتلفة من األجبان ،هذه البيتزا اŸعدة من قبل طاه
أامريكي ‘ مطعم فادو‹ بيتزيريا» بÈل ،Úمؤولفة من
اŸوتزاري ÓوإاÁنتال وليكسسÎشساير األحمر وكومتيه
وراكيليت دي شسيفر ،من ب Úالعديد من األصسناف
األخرى ،وهي مغطاة بأاك Ìمن  ١١١نوعًا من األجبان،
وتزن  288 . ٦غرامًا .والغريب أان البيتزا بحجم عادي
ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن اسس-ت-ي-ع-اب-ه-ا ه-ذه ال-ك-م-ي-ة الهائلة من
مشستقات األلبان

إأعدأد:

الخميسس  2٩مارسس  2٠١٨م
الموافق لـ  ١١رجب  ١٤٣٩هـ

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

بقلم أمينة جابالله

ا÷زائري الصصغÒ
بعيون أاطفال
لو سسأالنا كل أاطفال
ال-ع-ا ⁄ع-ن م-واه-بهم
ل- - -ت - -ع - -ددت اإ’ج - -اب - -ات و لÎاقصست ‘
أاع -ي -ن -ه -م أاحÓ-م-ا يصس-رون ب-ك-ل ب-راءة و
تفاؤول على أان يروها ›سسدة ‘ الغد
القريب
ولو سسأالنا ماهي أاقصسى أامنياتهم لقالوا
بصسوت واحد »:اأ’م ـ ـ ـان» ..اأ’مان الذي
غ- -ادر حضس- -ن ع- -دة ب- -ل -دان م -ن ال -ع -ا⁄
..فأاصسبح كط Òجريح هارب من واقع
أاسسود دمsر وْكَرُه و اغتال سِسرَبه و ق sصس
ريشس -ه ب Ó-رح -م -ة ..ف -اأ’م -ان ’ يسس -اوي
Óوطان بل هو عز و شسرف و
فقط عزا ل أ
عيشس كر Ëباإ’ضسافة إا ¤اإ’سستقرار
زائد اإ’صسرار على –قيق اآ’مال .
وم- -ن م- -ن Èا÷زائ -ري الصس -غ Òن -ق -ف
ب -ج -انب ك -ل أاط -ف -ال ال -ع-ا ⁄و ب-اأ’خصس
أاطفال العا ⁄العربي و –ديدا الذين
يعيشسون «أازمة ال Óأامـ ـان»..ونقول لهم
’ تدعوا ا◊رب تدمر ما “لكونه من
أاحÓم و مواهب فلكل حرب نهاية أاكيدة
و ل- -ك- -ل دم- -ار إاع- -ادة ب- -ن -اء وت -ع -م’..Ò
تسستسسلموا أ’صسوات اأ’سسلحة و قاوموها
Ãا –ملونه من أامل و صس Èو ثقة ‘
ال-ل-ه..و داف-ع-وا ع-ن ط-ف-ول-ت-كم بريشستكم
وبأاقÓمكم و بأالوانكم و بإابداعاتكم التي
لن تقوى على كسسرها عصسى ا◊روب و
ل-ن ت-ه-زم-ه-ا م-ن-اظ-ر اÿراب اŸنسس-وجة
من حطام أاطÓل الديار و اŸبا Êالتي
سستعود يوما ’ ﬁالة كما كانت بل و
أاحلى ‡ا كانت ..
سستتذكرون كÓمنا هذا ‘ اŸسستقبل و
ن- -ح- -ن ن- -ت- -ج -ول م -ع -ك -م ‘ شس -وارع -ك -م
،وسسنغني معا لفلسسط Úيادارنا يا درب
ان -تصس -ارن -ا وع -ن سس -وري -ا اك -تب اسس -مك
يابÓدي عشسمسس اللي ما بتغيب ولليمن
عن كل صسخور ا÷بال و عن كل ذرات
الرمال وعن العراق جنة جنة جنة حلو
يا وطنا يا أابو تراب الطيب عن قلبي
ق- -ريب وع -ن ل -ب -ي -ا ي -اب Ó-دي ي -ا مÒاث
أاج -دادي و Ÿوط -ن -ن -ا ال -ع -رب -ي سس-ن-ظ-ل
صسامدين وسسÔاك سساŸا منعما و غا‰ا
مكرما و سستظل دائما ‘ عÓك تبلغ

العدد ١٧٦٠٥

التوأام ’بو إادريسس وأايوب

طموح –دي وقدوة

م -ت -ف -وق -ان ‘ ال -دراسس-ة م-ن-ذ أان و÷ت أاق-دام-ه-م-ا
اŸؤوسسسسة التعليمية دائما يحققان اŸراتب اأ’و‘ ¤
صسفهما Ãعد’ت عالية ردا على تعب والديهما وثمرة
›هودهما على مدار السسنة ،نتحدث عن توأام يعتÈ
Ãثابة ظاهرة فريدة رغم صسغر سسنهما إا’ أانهما
ي-ت-م-ت-ع-ان ب-ذك-اء ك-ب Òوح-ن-ك-ة ل-دى ك-ل واح-د م-ن-ه-ما
جعلهما ‡يزين وﬁبوب Úلدى ا÷ميع واأ’مر يتعلق

بكل من إادريسس وأايوب ’بو الذين كانا ضسيف ÚرائعÚ
علينا ‘ مقر جريدة «الشسعب» رفقة والدتهما .نبيلة
بوقرين تصسوير :فواز بوطارن أاجواء رائعة عشسناها
رفقة إادريسس وأايوب خÓل الفÎة التي قضساها هذا
الثنائي ‘ مقر عميدة الصسحف ا÷زائرية ،حيث
كانت لهما فرصسة التجول ‘ كل أاقسسامها وتعرفا على
ال -ع -م -ال اŸوج -ودي -ن ووق -ف -ا ع -ل -ى ط-ري-ق-ة ع-م-ل-ه-م

?????? ?????

اجعل من ا’سستذكار عادة يومية مهما
قلت سساعاته..
ابتعد ما أامكن عن اأ’مور التي تشسغلك
عن اŸذاكرة..
اب -دأا ا’سس -ت -ذك -ار ا÷اد ق-ب-ل ا’خ-ت-ب-ار
ب -وقت ك -اف ،وقسس -م ال -فÎة ال-ب-اق-ي-ة ع-ل-ى
جميع اŸواد وعلى عدد السساعات التي
ت -خصسصس -ه -ا ل -ل -م -ذاك-رة وف-ق ج-دول يسسÒ
سسهل إاتباعه.

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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واŸراحل التي “ر بها اŸادة اإ’عÓمية إا ¤غاية
إارسسالها إا ¤اŸطبعة ،كما كانت لهما فرصسة اإ’قÎاب
من بعضس الزمÓء وطرحا عليهما أاسسئلة متنوعة كل
واحد حسسب إاختصساصسه وحصسة اأ’سسد كانت للقسسم
الرياضسي Ãا أان الرياضسة تسستهوي كل كب Òوصسغ.Ò
أاكد الÈعمان اŸتأالقان أانهما أا◊ا على والدتهما من
أاجل إاحضسارهما إا ¤مقر «أام ا÷رائد» مصسطحبان

معهما دراجتهما التي ’
ت- - -ف - -ارق - -ه - -م إا’ ‘ وقت
اŸدرسسة وإاسستغ Óفرصسة
ع -ط -ل -ة ال -رب -ي -ع م-ن أاج-ل
–ق -ي-ق ح-ل-م-ه-م-ا أ’ن-ه-م-ا
كانا يرغبان ‘ إاكتشساف
ط- -ري- -ق- -ة ال- -ع- -م -ل داخ -ل
اŸؤوسسسس - -ة اإ’ع Ó- -م- -ي- -ة،
وعÈا ع- -ن ف- -رح- -ت- -ه- -م- -ا
Óسس-ت-ق-بال الذي
ال-ك-بÒة ل -إ
خصسهما به العمال الذين
Œاوبوا معهما من خÓل
ال-ت-وضس-ي-ح-ات التي قدمت
لهما وهذا ما سسيشسجعهما
أاك Ìمن أاجل بذل اŸزيد
من اÛهود للنجاح ‘ مسسارهم الدراسسي ويصسبحون
من ب Úكوادر هذه اأ’مة .ولكن خÓل Œوالنا ‘
ﬂت -ل -ف زواي -ا ا÷ري -دة ك -ن -ا ن-ت-ح-دث ع-ن اŸواهب
اŸوج- -ودة ع- -ن- -د ك- -ل واح- -د م -ن -ه -م -ا
Óنتباه أاننا وقفنا على تعدد
واŸلفت ل إ
اŸواهب واأ’فكار وبعد النظر لدى كل
من إادريسس وأايوب ،اأ’ول يتقن الرسسم
ويريد أان يصسبح رسسام كب ÒمسستقبÓ
وأام -ل -ه أان ي -ط -ور م -وه -ب-ت-ه ق-ائ« Ó-أان-ا
ت- -ل- -م- -ي- -ذ ›ت- -ه- -د وأادرسس ‘ السس- -ن -ة
اÿامسس -ة و–صس -لت ع-ل-ى م-ع-دل ع-ال
بفضسل مراجعتي ‘ البيت والÎكيز مع
أاسستاذتي ‘ القسسم وأاريد أان أا–صسل
على
م-ع-دل ج-ي-د خÓ-ل
إام -ت -ح -ان ال -ت-ع-ل-ي-م
اإ’ب-ت-دائي» .واصسل
ضسيفنا قائ« Óاأتبع
نصس -ائ -ح م -ع -ل-م-ت-ي
وأا‚ز واج - -ب - -ات- -ي
Ãسس -اع-دة وال-دت-ي
‘ البيت و‘ نفسس
ال- - - -وقت أام- - - -ارسس
هوايتي التي أاحبها
كثÒا واŸتمثلة ‘
الرسسم ،حيث أاجسسد عدة أافكار ‘ شسكل رسسومات،
كما أاكتب قصسصس التي تكون ‘ ﬂيلتي و‘ كل مرة
أاتطرق إا ¤موضسوع مع Úويسساعد Êأاخي أايوب ‘

التلوين و‘ بعضس اأ’حيان يعطيني
ب -عضس اأ’ف -ك -ار ،وأام -ن-ي-ت-ي ه-ي أان
أاصسبح مهندسس كما أارغب أايضسا أان
أاك -ون رسس -ام ك -ب Òوأاط-ور أاسس-ل-وب-ي
أاك Ìبحول الله» .أاما أايوب الذي
يحب ا◊ديث كثÒا عكسس شسقيقه
له ميول كب Òللتلوين أاك Ìمن أاي
شس- -يء اآخ- -ر و‘ ن -فسس ال -وقت ه -و
متفوق ‘ الدراسسة وقال ‘ هذا
الصسدد «فرحت كثÒا بزيارتي إا¤
ج -ري -دة الشس -عب ال-ت-ي سس-م-حت ‹
بإاكتشساف عدة أامور كنت أاجهلها
م- -ن ق -ب -ل خ -اصس -ة ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق
ب -اÿط -وات ال -ت -ي “ر ب -ه-ا اŸادة
اإ’ع Ó- -م - -ي - -ة ق - -ب- -ل أان تصس- -ل إا¤
ال -ق -ارئ ،ك-م-ا اأشس-ك-ر ا÷م-ي-ع ع-ل-ى اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي
قدموها لنا بكل تواضسع ومصسداقية وسسأادرسس جيدا
حتى اأصسبح مثلهم عنصسر ناجح وفعال ‘ اÛتمع».
أاضساف النجم الصساعد
ق- -ائ« Ó- -أان- -ا ’ أارسس -م
كثÒا مثل أاخي ولكني
أاسس -اع -ده ‘ ال -ت -ل-وي-ن
أ’نني أاحب كثÒا هذا
ا÷انب وأاج - -د ف - -ي - -ه
م -ت -ع -ة ك -بÒة ع -ن-دم-ا
أامزج ب Úاأ’لوان التي
ل- -ه -ا م -ع -ا Êود’’ت،
واأك - - -تب ‘ أاح - - -ي- - -ان
أاخ- -رى ول- -ك -ن -ي أارك -ز
ع- -ل- -ى ال- -دراسس -ة أاكÌ
حتى اأصسل إا ¤هد‘ وأاسسعد اأمي التي تدعمنا دائما
وتقف إا ¤جانبنا و–قق لنا كل ما نطلبه منها».
إاختتمت الزيارة بصسور تذكارية سستبقى راسسخة ‘
أاذهان هذان الÈعمان اŸقبÓن على إاجتياز شسهادة
التعليم اإ’بتدائي بعد اأسسابيع قليلة وكلنا نتمنى لهما
اŸزي -د م -ن ال -ت -أال -ق وال-ن-ج-اح ‘ مسس-ت-ق-ب-ل-ه-م-ا أ’ن-ن-ا
اسستمتعنا نحن اأيضسا باأ’فكار الرائعة التي يحمÓنها
من خÓل طريقة طرح اأ’سسئلة اأو اإ’جابة عن أاسسئلتنا
ون-أام-ل اأن ي-ك-ون-ا Ãث-اب-ة ق-دوة ل-ك-ل اأ’ط-ف-ال أ’ن-ه-م-ا
ي -ع -تÈان دراسس -ت-ه-م-ا اأ’و ¤أ’ن-ه-ا م-ف-ت-اح ال-ن-ج-اح ‘
اŸسستقبل وسسطر كل واحد منهما هدفه و‘ نفسس
الوقت Áارسسان هوايتهما من خÓل تنظيم الوقت.

نبيلة بوقرين
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ليام اŸسشرحية الثامنة للجنوب
ضشمن فعاليات ا أ

أاكادÁيون يناقشضون «اŸسضرح الذي نريد»

Óيام اŸسشرحية للجنوب ،التي تتواصشل فعالياتها
‘ إاطار فعاليات الدورة الثامنة ل أ
إا ¤غ -اي -ة ،ال -ي -وم اÿم -يسض ،ب -اŸسش -رح ال -وط-ن-ي ا÷زائ-ري ﬁي-ي ال-دي-ن ب-اشش-ت-ارزي،
احتضشن فضشاء اﬁمد بن قطاف ،الثÓثاء ،ندوة –ت عنوان «اŸسشرح الذي نريد»،
أادارتها د.جميلة الزقاي.
تطرق اŸداخلون ،الذين صشادف نششاطهم اليوم العاŸي للمسشرح ،إا ¤أاهمية البحث
لعادة بناء العÓقة بÚ
العلمي ‘ النهوضض بالفن الرابع ،كما بحثوا السشبل اŸثلى إ
اŸسشرح وجمهوره.

اŸسسرح الوطني :أاسسامة إافراح

من اإلششكاليات التي طرحتها الندوة ،إاششكالية «كيف يكتسشب الجمهور الفاعلية من
لجابة على ذلك ،جاءت مداخلة األسشتاذ محمد
خلل المسشرح؟» ،وفي محاولة ل إ
بوكراسش متميزة متفّردة ،حيث وظف علم الجتماع في القتراب من ظاهرة
عزوف الجمهور عن المسشارح ،دون أان يقّدم مداخلته على أانها حّمالة للحلول
السشحرية ،بل اعتبر أان المقاربة السشوسشيولوجية «مجّرد وجهة نظر».
وحاول بوكراسش في مداخلته تصشحيح بعضش الرؤوى واألفكار الجاهزة ،مؤوكدا أان
ظاهرة القاعات الفارغة ليسش إاششكال محليا ول إاقليميا فقط بل هو عالمي أايضشا،
إال أان الفرق بين معالجتنا لهذه الظاهرة ومعالجة التجارب المتقدمة لها ،هو أان
هذه األخيرة «تقترب من هذه اإلششكالية بششكل علمي ،فيما نقترب نحن منها من
خلل انطباعات».
وذّكر بوكّراسش بالمحاولت والمسشاعي السشابقة لتششخيصش ظاهرة العزوف ،بما في
ذلك الحديث ذات  25سشبتمبر  2016عن وضشع اسشتراتيجية لجلب الجمهور إالى
المسشرح ،ولكن «أاين هذه السشتراتيجية اليوم؟» ،يتسشاءل ،مضشيفا أان المناهج التي
نقترب بها اليوم لفهم الظواهر الجتماعية هي مناهج كلسشيكية ،بل إان «طلبتنا
في الجامعات إانما يدرسشون تاريخ العلوم وليسش العلوم التي تتطور بششكل يومي».

إاعادة صضياغة الفرضضيات

ومن الفرضشيات التي قلبها بوكراسش رأاسشا على عقب فرضشية «غياب الجمهور»،
حيث اعتبر أان األمثل هو القول إان «الجمهور موجود ولكنه ل يحضشر» ،ما يعني
ضشرورة تق ّصشي أاسشباب عدم حضشوره .واسشتدلّ على صشحة هذا الرأاي بحضشور
الجمهور بششكل يومي إالى فعاليات مهرجان المسشرح المحترف ،ومهرجان الضشحك
بالمدية ،وأاعمال مسشرحية على غرار تجربة «طرششاقة» ،وكلها أادلة على وجود
جمهور للمسشرح.
أاما النقطة الثانية التي أاكد عليها فهي «نخبوية المسشرح» ،وحينما نقول إان المسشرح
نخبوي فنحن ل نعني اقتصشاره على طبقة اجتماعية معينة ،فالمقصشود بالنخبة هي
الفئة التي تتسشاءل ،وعلى سشبيل المثال إاذا كان أاسشتاذ جامعي ل يطرح األسشئلة فهو
ليسش من النخبة .وبعملية حسشابية بسشيطة ،تنتفي من مخيلة المرء إامكانية أان يكون
الششعب كله محبا للمسشرح ،ببسشاطة ألن أاكثر المسشرحيات رواجا ،حتى وإان ُعرضشت
بششكل يومي على مدى سشنوات متتالية ،فلن تطال سشوى جمهور يششكل نسشبة ضشئيلة
من مجموع المواطنين.
وأاششار بوكراسش في مداخلته إالى تقنيات تسشتعمل مع الجماهير ،كانت أاولها تقنية
«العدوى» ،بحيث أان الجمهور يمكن أان يأاتي إالى المسشرح عن طريق العدوى ،ألن
ال-م-ت-ل-ق-ي ال-ذي ي-حضش-ر مسش-رح-ي-ة وُي-ع-جب ب-م-ا ي-قّ-دم ل-ه سش-ي-أات-ي ب-غ-ي-ره ،وال-عكسش
بالعكسش.
أاما التقنية الثانية فهي «النواة األولى» ،وتعني في هذه الحالة تلك النخبة التي
تواظب على المسشرح وتحضشر العروضش باسشتمرار ،وبدون هذه النواة ل يمكن أان
يكون هنالك العدوى التي تحدثنا عنها .ومن المفترضش أان تكون العائلة الفنية هي
النواة في حالة المسشرح ،وهنا يكمن الخلل ،إاذ أان النواة هنا غائبة وغير موجودة:
ف -ال -مسش -رح -ي -ون وال -تشش -ك -ي -ل -ي -ون والشش -ع-راء وغ-ي-ره-م م-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن ل ي-حضش-رون
المسشرحيات ،ول العروضش الفنية األخرى ،ويجدر بنا الحديث عن هذا الجمهور من
الفنانين قبل الحديث عن الجمهور العريضش.
بعد ذلك ،تطرق األسشتاذ بوكراسش إالى تقنية «التكرار» ،فإان لم نقترح على الجمهور
الذي يأاتي إالى المسشرح عروضشا متواصشلة ،فإاننا سشنفقده في آاخر المطاف.
أاما التقنية الرابعة فهي «التأاكيد» ،وهذه هي مهمة وسشائل اإلعلم التي تخلق لهذا
النششاط المسشرحي أاو ذاك حّيزا في أاجندة الناسش الممتلئة حّد الكتظاظ.
خصش بوكراسش الجماهير في  5أاجيال :الجمهور الطقسشي الذي يجتمع حول
ول ّ
الطقوسش ويمتاز بكونه مششاركا ،وجمهور ما بعد الطباعة الذي واكب توسشع النششر
والقراءة ،وجمهور ما بعد الثورة الصشناعية بظهور طبقة العمال والنقابات وغيرها
من النخب الجديدة ،وجمهور التلفزيون واإلذاعة وهم المششاهدون والمسشتمعون
الذين يرون ويسشمعون نفسش الششيء ولكن ليسش في نفسش المكان ،وأاخيرا جمهور
جيل الرقمنة ،وهو جمهور يمتاز باللزمكانية ،وبالسشلطة والتحكم (أاي أانه يتحكم
فيما يتلقاه من مادة) ،وكذا بالمششاركة والتفاعل.
وفي تصشريح لـ «الششعب» ،أاكد أا.محمد بوكراسش ،أان راهن البحث العلمي يفرضش
تقاطع مختلف الرؤوى ،وبات التداخل بين التخصشصشات العلمية الطريقة األمثل
لدراسشة الظواهر على تعددها.

لخ-راج السش-ي-ن-م-ائ-ي واŸون-ت-اج ،اŸن-ظ-م-ة م-ن ط-رف دي-وان ال-ث-ق-اف-ة
أاخ -ت -ت -مت ،اول أامسض ال-ثÓ-ث-اء ،ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ‘ ا إ
والسشياحة لبلدية سشطيف ،وÃسشاهمة مديرية الششباب والرياضشة.
ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ن-ظمت بقاعة اÙاضشرات Ãقر الدورة التي دامت اأسشبوعين ،اأسشبوع للنظري واآخر للتطبيقي،
دي-وان م-وؤسشسش-ات الشش-ب-اب ،واأط-ره-ا اıرج الأم-ري-ك-ي تهدف اإلى تمكين الششباب المششارك من التحكم في مختلف
سشتيفان اإدوارد كÓك ،واسشتفاد منها  20من اŸهتم ،Úت--ق-ن-ي-ات الإخ-راج وال-م-ون-ت-اج ،واك-تسش-اب ال-م-ه-ارات ال-خ-اصش-ة
ب--السش--ت--ع--م-ال ال-ج-ي-د والصش-ح-ي-ح ل-ل-ك-ام-ي-را وال-ت-ق-اط الصش-ور
اإناث وذكور.
وقد انطلقت الدورة يوم  13مارسش لتختتم يوم  27مارسش بطريقة صشحيحة ،اإضشافة اإلى الإضشاءة والصشوت.
 2018في حفل بالمسشرح البلدي بسشطيف ،وتم فيه عرضش
اأعمال المتربصشين وتسشليم ششهادات للششباب المششارك.

سسطيف :نورالدين بوطغان

الروائية والششاعرة أامينة ميكحلي تتوج بإايطاليا

فضسيلة بودريشش

بالرغم من أان اإلعلم لم يسشلط الضشوء على تتويج
ال-ج-زائ-ري-ة ال-م-ب-دع-ة أام-ي-ن-ة م-ي-ك-ح-ل-ي ف-ي أاك-ب-ر جائزة
عالمية للششعر ،والتي تحتفي بالمبدع السشينغالي LS
 SENGHORوكان ذلك ششهر ديسشمبر الماضشي ،لكن
الششاعرة والروائية أامينة ،تصشر على مواصشلة الحتراق
وتهتم بكل ما لديه خصشوصشية جزائرية ،فبعد القصشيدة
التي كتبتها على لسشان بطل روايتها «»Nomade Brulant

وا‹ تلمسضان يفتتح الطبعة األوŸ ¤سضابقة مسضرح الطفل Ãغنية

أاشش -رف وا‹ ولي -ة ت -ل -مسش -ان ع -ل-ي ب-ن
ي -ع -يشض ،اول امسض ،ع -ل -ى اف -ت -ت -اح ال -ط-ب-ع-ة
لوŸ ¤سش- -رح ال- -ط- -ف- -ل اŸن- -ظ- -م م -ن ط -رف
ا أ
لششراق والسشياحي Ÿغنية بالتعاون
جمعية ا إ
م -ع وزارة ال -ث -ق -اف -ة وولي -ة ت-ل-مسش-ان .ه-ذا
وخ Ó-ل إاع -ط -اء إاشش -ارة الف -ت -ت -اح ال -رسش-م-ي
ل -ل -م -ه -رج-ان ال-ذي أاح-تضش-ن-ه اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘
Ãغنية.

أاكد علي بن يعيشش على الدور الفعال لتكوين
الطفل ومرافقته من خلل األعمال الفنية
الهادفة ،حيث هنأا مدينة مغنية بهذا الحدث
ال -ث -ق -اف -ي وأاك -د أان ه -ذه ال -مسش -اب -ق -ة سش -ي -ت-م

ت-رسش-ي-م-ه-ا سش-ن-وي-ا وسش-ي-دع-مها ماديا ومعنويا
لضشمان بلوغ اهداف التكوين.
حضشرت الفتتاح وجوه من مختلف مدارسش
ف -ن ال -مسش -رح م -ع أاخ-رى ب-ارزة ع-ل-ى مسش-ت-وى
الوطني والدولي ،بالضشافة الى  12جمعية
ثقافية مختصشة تتنافسش في هذه المسشابقة
ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي اسش-ت-ق-ط-بت ال-ع-دي-د م-ن اط-ف-ال
الحدود ،خصشوصشا أانها تزامنت مع السشبوع
الثاني من العطلة الربيعية.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

عرفت مسشابقات فكرية يومية العديد من من العروضض

انطÓق فعاليات مهرجان القراءة ‘ احتفال

وتعد روايتها الثانية في مسشارها اإلبداعي ،تواصشل ششق
طريق الحتراق لتقدم باللغة الفرنسشية أادبا راقيا يقدم
صشورة رائعة عن المرأاة الجزائرية.
يمكن القول إان أامينة مبدعة بالفطرة ،ألنها في سشن
مبكرة ل تتعدى  6أاعوام تمكنت من كتابة الششعر الذي
يسشتهويها كثيرا ،وكان أاول ديوان ششعري لها صشدر في
السش- -وق ع- -ن م- -ؤوسشسش- -ة ال- -نشش- -ر واإلشش- -ه- -ار «الأحصش- -ن- -ة
واألسشاطير» « »Chevaux et Legendesعام  ،2015وتعاونت
ف -ي -ه م -ع ال-مصش-ور ن-اصش-ر وضش-اح-ي أاي قصش-ائ-د ت-ق-اب-ل-ه-ا
الصش -ور ،ف -ي ح -ي -ن رواي -ت -ه-ا األول-ى ت-ح-م-ل ع-ن-وان «سش-ر
جيرال»  Le secret de la girelle.»،علما أان هذه الرواية
تأاهلت ضشمن الروايات التي كانت مرششحة للفوز بجائزة
«آاسش -ي -ا ج -ب -ار» ع-ام  .2016وتسش -ل -ط الضش -وء ع -ل -ى ال-ف-ن
ال-تشش-ك-ي-ل-ي ال-ذي ت-زخ-ر ب-ه ال-ج-زائ-ر ،ألن ب-ط-ل-ة الرواية
تحترق في بحثها إليجاد اللوحة المفقودة وتبحث عن
أاصشولها حيث تختزل  5أاجيال كاملة ،وحاولت أان تسشكب
في هذا العمل اإلبداعي آالم ومعاناة المرأاة ،علما أان
بطلة الرواية رغم أانها أامية لكنها تعششق الفن التششكيلي
وتتذوقه بحب وذكاء.
وب-خصش-وصش ف-وز الشش-اع-رة ال-روائ-ي-ة ب-ال-ج-ائ-زة ال-ع-ال-مية
للمبدع السشنغالي  SENGHORبمدينة ميلن اإليطالية،
حيث سشافرت على نفقتها الخاصشة لتتوج بالجائزة عن
قصشيدة تحمل عنوان «أانا منكم» أاي «»Je suis de vous

ان-ط-ل-قت ب-اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-م-طالعة
العمومية Ãيلة ،تظاهرة الطبعة السشابعة
ل- -ل- -م- -ه- -رج- -ان ال- -ث- -ق -ا‘ اÙل -ي «ال -ق -راءة ‘
إاح-ت-ف-ال» ال-ذي –تضش-ن-ه اŸك-ت-ب-ة الرئيسشية
للمطالعة العمومية وسشط مدينة ميلة ،إا¤
جانب نششاطات ثقافية وترفيهية جوارية
ب -ب -عضض ب -ل-دي-ات ال-ولي-ة ،ل سش-ي-م-ا ال-ن-ائ-ي-ة
منها .وأاششرف كل من مدير الثقافة بالولية
وﬁاف - -ظ اŸه - -رج- -ان ع- -ل- -ى إاف- -ت- -ت- -اح ه- -ذه
ال -ت-ظ-اه-رة ،ال-ت-ي ت-ب-دو غ-ن-ي-ة ب-ال-نشش-اط-ات
اŸت-ن-وع-ة ال-ت-ي ت-ط-م-ح ،ك-م-ا قال اÿميسشي،
ﬁاف- -ظ اŸه- -رج- -ان ،ل- -نشش- -ر و–ب- -يب ف- -ع -ل
له -ت -م -ام ب -ال -ك -ت-اب وال-ت-وع-ي-ة
ال -ق -راءة وا إ
ب -ف -وائ -ده ا÷م-ة ‘ ت-ن-م-ي-ة ال-رصش-ي-د اŸع-ر‘
للفرد واÛتمع.

ي -تضش -م -ن ب-رن-ام-ج ال-ت-ظ-اه-رة إاق-ام-ة م-ع-رضش
ل-ل-ك-ت-اب غ-ن-ي بشش-ت-ى اإلصش-دارات والمؤولفات،
إالى جانب نششاط عدد من الورششات الفنية
لصش -ال -ح األط-ف-ال ف-ي م-ج-الت ع-دي-دة ،م-ث-ل

ال -ق -راءة واإلل -ق -اء وال -ح -ك -وات-ي وال-رسش-وم-ات
وغيرها.
ويسشتقبل المهرجان ،الذي يتواصشل لغاية 28
مارسش الجاري ،بالمناسشبة أايضشا ،عددا من
المؤولفين المحليين الذين سشبق لقطاع الثقافة
أان أاصشدر أاعمالهم المكتوبة في عمليات بيع
ب-اإله-داء ،ك-م-ا ت-ق-ام أايضش-ا مسش-اب-ق-ات ف-كرية
يومية وعدد من العروضش في أالعاب الخفة
بمسشاهمة دار الثقافة مبارك الميلي ومديرية
الثقافة للولية وتظاهرات عديدة ومتنوعة
مهداة للمطالعة والكتاب ونششره في أاوسشاط
الششباب والطفولة على وجه الخصشوصش تزامنا
مع اسشتمرار العطلة الربيعية الجارية والتي
سش-ت-ك-ون ف-رصش-ة ل-لط-ف-ال ل-لح-ت-ك-اك ب-ع-ال-م
الثقافة والفنون.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

«القراءة ‘ احتفال» بالبليدة

كبار ﬁو األمية ‘ قلب ا◊دث والهواء الطلق يحتضضن العروضض

إابـ ـداع يخت ـ ـزل شضغ ـ ـف الوطـ ـن وإارث أاصضالت ـ ـه

تغوصش هذه المبدعة في عمق تاريخ ثورة
ال-ت-ح-ري-ر ال-م-ج-ي-دة ،ل-ت-داعب تفاصشيل الحياة
ال -م -ف-ع-م-ة ب-ال-ح-ن-ي-ن إال-ى ال-وط-ن ،ف-ل ال-ف-ق-ر
والحرمان سشببان كافيان يدفعان إالى هجرة
مسش -ق -ط ال -رأاسش والب -ت -ع-اد ع-ن األرضش ال-ت-ي
تحكي األصشالة والتاريخ والعواطف الصشادقة،
وألن النفسش ل تهدأا بعيدا عن الوطن والعائلة
واألصشدقاء..

Ãششاركة  12جمعية ثقافية ووجوه معروفة وطنيا ودوليا

العرضض اŸتميز يصضنع جمهورا متميزا

بطبيعة الحال ،لم تكن مداخلة األسشتاذ بوكراسش الوحيدة في هذه الندوة ،حيث سشبقته
مداخلة الدكتور لخضشر منصشوري الذي ق ّسشم مقاربته إالى ششقين :ششق تقني لحظ فيه
أان المسشرح الجزائري «قتل الكثير من المهن» ،وأانه ابتعد عن الحترافية في مجالت
تعتبر علما في حد ذاتها (اإلضشاءة مثل).
أاما الششق الثاني وهو الثيمات والمواضشيع ،فيطرح سشؤوال «ماذا نقدم للجمهور؟» ،فالعمل
المتميز يصشنع حتما جمهورا متميزا ،فيما ل يعلق بذاكرتنا على مدى سشنوات سشوى
عملين مسشرحيين أاو ثلثة ،ببسشاطة ألنها لم تنتج بششكل احترافي« .علولة هو الذي كان
يذهب إالى الجمهور وقّدم أاعماله في اإلقامات الجامعية والمصشانع» ،قال منصشوري
بعدما تسشاءل عن السشبب وراء عدم تطور تجربة مسشرح الششارع في الجزائر.
وإالى جانب هاتين المداخلتين ،اسشتمع الحضشور إالى مداخلتي د.جلولي العيد عميد كلية
اآلداب بورقلة ،ود.حميد علوي ،اللذين حاول اإلجابة على إاششكالية «كيف يتأاسشسش
المسشرح على البحث العلمي؟».
وتواصشلت اللقاءات الفكرية بلقاء ،أامسش ،الذي يديره د.حميد علوي حول «نماذج من
المسشرح الملتزم في الجنوب» ،قبل أان تختتم التظاهرة اليوم الخميسش.

لخراج السشينمائي بسشطيف
تكوين  20ششابا وششابة ‘ ›ال ا إ

توجت الروائية ا÷زائرية أامينة ميكحلي ،بإاحدى
ليطالية ،بفضشل
أاهم ا÷وائز العاŸية للششعر ÃيÓن ا إ
لنسشانية ،تضشمنها آاخر إاصشدار
قصشيدة تنبضض بالقيم ا إ
لششهار با÷زائر،
لها عام  2017عن مؤوسشسشة النششر وا إ
لم-ر ب-رواي-ة وسش-م-ت-ه-ا بـ «ال-رح-ال السش-اخ-ن»
ي -ت -ع -ل -ق ب-ا أ
NOMADE BRULANT».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التي أالقاها بطل رواية «الرحال السشاخن» ،لكن الروائية
الششاعرة أامينة ميكحلي من كتبها .علما أان هذه الرواية
كتبتها في مدة طويلة ل تقل عن  7سشنوات ،حيث تحكي
قصشة طفل خلل ثورة التحرير المجيدة وتخبره أامه
بأانهم رحالة ،كون فرنسشا السشتعمارية تحاصشرهم ،لكن
هذا الطفل تمنح له فرصشة الدراسشة ،وبعد ذلك تقوم
معلمته الفرنسشية باصشطحابه إالى فرنسشا وتقوم بتربيته،
لكن عندما يكبر يتششكل في نفسشه حنين قوي لبلده
ول -لصش -ح -راء وألم -ه ،وي -ح -ك -ي أان -ه رغ -م م -ع -ان-اة ال-ج-وع
والمرضش والفقر التي عاششها في وطنه إابان السشتعمار،
ل -ك -ن -ه ك -ان يشش -ع -ر ب -السش -ع-ادة ف-ي أاحضش-ان ال-وط-ن واألم
الدافئة.
وت -ت -م -ن-ى األدي-ب-ة ال-ت-ي ت-ج-م-ع م-ا ب-ي-ن م-وه-ب-ت-ي الشش-ع-ر
وال -رواي -ة ،ت -رج -م -ة ه -ذا ال-ع-م-ل ال-م-ث-ي-ر ال-ذي يسش-ت-ح-ق
ال -ق -راءة ،ك -ون -ه ي -ت-ح-دث ع-ن م-وضش-وع حسش-اسش وشش-دي-د
األهمية ،وفوق كل ذلك يروي قصشة حقيقية جمعتها
أامينة طيلة سشنوات عديدة من ششهادات حية.

شش -د م -ن -ظ -م -و م -ه -رج -ان «ال -ق -راءة ف -ي اح-ت-ف-ال»
ب-ال-ب-ل-ي-دة ،ف-ي ال-ط-ب-ع-ة السش-اب-ع-ة ال-ج-اري-ة ه-ذه األيام،
بإاضشافة الجديد والخروج عن المأالوف ،وبدل ان يكون
لطفال وصشغار النششء فقط،
المهرجان موجها فقط ل أ
تم ادراج وإاقحام المتعلمين ضشمن برنامج محو األمية،
وهي الميزة والتميز الذي انفرد به منظمو المهرجان
في البليدة.
م -ح -اف -ظ -ة ال-م-ه-رج-ان آام-ال ب-وق-رة ،ف-ت-حت ق-ل-ب-ه-ا لـ
«الششعب» ،واسشتأاثرت في حديث صشادق ،ان المهرجان
في هذه الطبعة تميز عن الطبعات السشابقة ،ووجه
ال -ت -م-ي-ز ج-اء ف-ي ف-ت-ح ال-م-ج-ال وب-اب ال-مشش-ارك-ة أام-ام
السشيدات المتعلمات ضشمن أاقسشام محو األمية ،حتى
يتنافسش الجميع ويحتك الطفل الصشغير مع البالغين
حول الفوز بجوائز وهاديا رمزية تحفيزية ،وهي ترى
ال -م -ه -رج-ان ف-ي ط-ب-ع-ت-ه ال-ج-دي-دة ،ف-رصش-ة ح-ت-ى ي-ت-م
اسشترجاع ثقافة «المطالعة» والحتكاك بين الناسش ،و
العودة باألخصش إالى الكتاب وثقافة المطالعة ،التي
تغيبت وأاصشبحت «مكسشبا» ضشاع ،وبالكاد ظل وبقي،
بسش -بب الن -تشش -ار واك -تسش-اح وسش-ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ف-ي
مششاربها وأانواعها وأالوانها وأادواتها ،وتفضشيل الكثير
من ششرائح فئات المجتمع وباألخصش النششء والششباب،
ال -غ -وصش ف -ي م -ث -ل ه -ذه األدوات ال -ب -ع -ي-دة ع-ن ال-روح
والششعور .ولم تخف محافظة المهرجان آامال بوقرة،

أان ال -غ -اي -ة ال -ك -ب -رى م -ن وراء م -ث-ل ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رات
الثقافية ،هي ألحياء األصشل والروح والششاعرية ،التي
افتقدناها وباتت حكيا منسشيا ،والمفروضش والمطلوب
منهم هم ،كمؤوطرين في هذا القطاع ،أان تحيا هذه
الناششئة من جديد على حب الطلع ،ألن الحكمة
تقول «وخيُر أانيسشٍ في األنام كتاُب» ،وتجده في أاي
مكان وأاي وقت ،وأاما مثل تلك الوسشائل التكنولوجيا
فلها حيز مكاني وزماني محدد ،وهي في جانب منها
سشيئة وخطيرة ،ناهيك عن األضشرار النفسشية والصشحية
التي باتت تتولد عنها ،وأادت ببعضش الفئات العمرية اإلى
اإلدمان الششديد ،لدرجة أانها باتت أادوات قتل ،ومثال
بعضش األلعاب وبرامج «التسشلية» ،كما يطلق عليها،
لدليل على خطورتها .وعادت بالحديث عن المهرجان
وقالت ،إان فيه نششاطات مميزة في هذه الطبعة ،وفي
مقدمتها عرضش مسشرحيات في الهواء الطلق ،والرسشم
وتلخيصش وتحرير ملخصشات عن قصشصش ،مع تسشليم
أاصشحابها جوائز وهدايا يومية ،وتنظيم في خضشم ذلك
مسشابقات ،يكرم فيها الفائزون أايضشا بهدايا ،قالت إانها
اختارتها أان تكون من صشلب وروح ووحي «الكتاب» ،فل
أافضشل من هدية هي كتاب من روائع ما نششر وكتب،
ختمت محافظة المهرجان.

البليدة :لينة ياسسمÚ
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إسسدإل إلسستار على مهرجان عنابة  3للفيلم إŸتوسسطي

ياسضم Úشضويخ ُتتوج بـ«العناب الذهبي»
عن فيلمها «إا ¤آاخر الزمان»
أإسسدل
إلسس -ت-ار ل-ي-ل-ة أإول أإمسس
إل- -ثÓ- -ث- -اء ع- -ل -ى إل -دورة
إل -ث -ال -ث -ة Ÿه -رج -ان ع -ن -اب-ة
ل -ل -ف-ي-ل-م إŸت-وسس-ط-ي ب-ت-ت-وي-ج
إل- -ف -ي -ل -م إ÷زإئ -ري إل -ط -وي -ل
«ع -ن آإخ -ر إل -زم -ان» بـ»إل -ع-ن-اب
إل -ذه -ب -ي» ل -ل -م-خ-رج-ة إلشس-اب-ة
ي -اسس -م Úشس -وي -خ ،وه -و إل -ف -ي-ل-م
إل- - -ذي “ك- - -ن م- - -ن إف- - -ت- - -ك - -اك
ج - - - - -ائ - - - - -زت Úخ Ó- - - - -ل ه- - - - -ذه
إل-ت-ظ-اه-رة ،ح-يث ن-الت ب-ط-ل-ت-ه
ج -م-ي-ل-ة ع-رإسس ج-ائ-زة «أإحسس-ن
دور نسسائي».
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بعد أسسبوع من ألتنافسس بين  34فيلما من فئة
أألفÓ-م أل-ط-وي-ل-ة وأل-وث-ائ-ق-ي-ة وأل-قصسيرة ،لـ11
دولة عربية وأجنبية ،أعلنت لجنة ألتحكيم،
أم -ام ج -م -ه -ور أك -ت -ظت ب -ه ق -اع -ة ع -ز أل-دي-ن
مجوبي ،وكان وفيا لهذه ألفعالية ألسسينمائية
طيلة ألتظاهرة ،عن أألعمال ألفائزة بجوأئز
م -ه -رج -ان أل -ف -ي -ل -م أل -م -ت -وسس -ط-ي ،ح-يث ك-ان
أل-ت-ن-افسس ق-وي-ا ـ حسسب ل-ج-ن-ة أل-ت-ح-ك-ي-م ـ ب-ي-ن
أألفÓم ألمشساركة ،ليعلن في أألخير عن فوز
ألجزأئر بجائزة «ألعناب ألذهبي» عن ألفيلم
أل-ط-وي-ل «إأل-ى آأخ-ر أل-زم-ان» ل-ي-اسس-م-ين شسويخ،
أل-ت-ي غ-ابت ع-ن أل-ت-ظ-اه-رة ل-حضس-ور م-هرجان
بمسسقط.
أما جائزة «ألعناب ألفضسي» فقد كانت من
نصسيب ألفيلم أإلسسباني ألطويل «صسيف »93
للمخرجة كارل سسيمون ،فيما توج أإليطالي
«جوناسس كابينيانو» بجائزة أفضسل مخرج عن
ف -ي -ل -م -ه «ف -ي ك -ام-ب-ري-ا» ،ون-ال أل-ف-ن-ان أح-م-د
ألفيشساوي من مصسر جائزة أحسسن أدأء رجالي
عن دوره في فيلم «ألشسيخ جاكسسون» ،ليعود
أحسس -ن دور نسس-ائ-ي ل-ل-ف-ن-ان-ة أل-ق-دي-رة ج-م-ي-ل-ة
عرأسس ،ألتي أبدعت في أدأء دورها في «فيلم
آأخر ألزمان» ألذي يروي قصسة عاطفية ولدت
دأخل مقبرة بين جوهر أألرملة ألتي تعيشس
وضسعا صسعبا بسسبب وفاة أختها ،وحفار ألقبور
علي.
وف -ي ف -ئ -ة أألف Ó-م أل -وث -ائ -ق-ي-ة،ع-ادت ج-ائ-زة

«ألعناب ألذهبي» للفيلم ألفرنسسي «مربع »35
ل -ل -م -خ -رج إأي-ريك ك-ارف-اك-ا ،ف-ي ح-ي-ن ح-ج-بت
أل-ج-ائ-زة أل-فضس-ي-ة ،ل-ت-ع-ود «ج-ائ-زة أل-ج-م-ه-ور»
للفيلم ألفلسسطيني «أصسطياد أألشسباح» للمخرج
رأئد أندوني ،وفي ذأت ألسسياق نوهت لجنة
ألتحكيم ألخاصسة باألفÓم ألوثائقية بالفيلمين
أل -ج -زأئ -ري -ي -ن «ك-ب-اشس ورج-ال» ل-ك-ري-م صس-ي-اد
و»أهتم بحالك» لمحمد لخضسر تاتي.
وفيما يخصس ألمسسابقة ألوطنية لفئة أألفÓم
ألقصسيرة ،ألتي تبناها مهرجان عنابة للفيلم
ألمتوسسطي ألول مرة ،توج ألفيلم ألقصسير «ما
أحلى أن نعيشس» لسسكندر رأمي علوي بجائزة
«ألعناب ألذهبي» ،فيما عادت جائزة ألعناب
ألفضسي لفيلم «دهنيز» لمحمد بن عبد ألله،
ون-وهت ل-ج-ن-ة أل-ت-ح-ك-ي-م ب-ف-ي-ل-م «ب-ي-ن ألغرف»
لمروأن بودياب.
م -ن ج -ه-ة أخ-رى م-ن-حت م-ح-اف-ظ-ة م-ه-رج-ان
ع -ن -اب -ة ل -ل -ف -ي -ل-م أل-م-ت-وسس-ط-ي ف-خ-ام-ة رئ-يسس
ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة شسهادة تقدير
وعرفان ،لما يوليه من أهتمام ودعم للثقافة
ألجزأئرية ،وعلى رأسسها ألفن ألسسابع.

«عناب الصسداقة» يسستذكر شسخصسيات
خدمت الفن السسابع
تظاهرة عنابة ميزت ألدورة ألثالثة بتخصسيصس
«ج -وأئ-ز ألصس-دأق-ة» وأل-ت-ي ق-دمت ل-ن-خ-ب-ة م-ن
ألفنانين وأهل ألثقافة من ألجزأئر وخارجها

نظير عطائهم وجهوهم ألمبذولة للرقي بها،
حيث تم في ألبدأية تكريم أسسماء رحلت عن
ه -ذأ أل -ع -ال -م ،ع -ل-ى غ-رأر أل-ك-اتب أل-ج-زأئ-ري
م -ول -ود م -ع -م -ري ،وأل -ذي ق -ال بشس -أان -ه م -دي-ر
ألثقافة لعنابة إأدريسس بوديبة ،بأانه شسخصسية
تسستحق ألتكريم ،حيث أغنى أألدب بأاعماله
وكذلك ألسسينما.
كما تم منح «عناب ألصسدأقة» ،لكل من ألمخرج
أل- -رأح- -ل م -ح -م -د زم -وري وأل -ذي ت -م ع -رضس
م -ج -م -وع -ة م -ن أع -م -ال -ه ،إأل-ى ج-انب ي-وسس-ف
بوشسوشسي ،وألمخرج ألتونسسي ألطيب لوحيشسي
أل -ذي تسس -ل -م أل -ج -ائ-زة ن-ي-اب-ة ع-ن-ه م-دي-ر أي-ام
قرطاج ألسسينمائية ،مشسيرأ إألى أنه يعتبر أول
تكريم للمخرج ألرأحل بعد وفاته ،وقال بأانه
كان سسعيدأ ليكون بعنابة.
«عناب ألصسدأقة» مُنح أيضسا ألسسماء سسينمائية،
ما تزأل تخدم ألفن ألسسابع إألى يومنا هذأ،
ع-ل-ى غ-رأر أل-ف-ن-ان-ي-ن أل-ق-دي-ري-ن ن-ادي-ة طالبي
وحسس -ان ب -ن زرأري ،أل -م -خ-رج أل-ت-ونسس-ي رضس-ا
ألباهي ،ألمخرج ألسسويسسري بربيت شسرودر،
مدير أيام قرطاج ألسسينمائية نجيب عياد..
وبعيدأ عن ألتتويج أسستمتع جمهور «عز ألدين
مجوبي» بعرضس موسسيقي لفرقة «ألمشساغبين»
وألذي قدم وصسÓت موسسيقية جميلة ،أمتعت
أل -حضس -ور أل -ذي صس-ن-ع ب-دوره أل-ف-رج-ة ،وخ-ل-ق
ألحماسس دأخل ألقاعة حين تم أإلعÓن عن
أألفÓم ألفائزة.

كشسف عن ﬂطط لشسبكة وطنية لقاعات إلسسينما إ÷اهزة

ميهوبي :سسنعمل على التوثيق مع مؤوسسسسات توزيع األفÓم من خارج الوطن

كشس-ف وزي-ر إل-ث-ق-اف-ة ع-ز إل-دي-ن ميهوبي
عن ﬂطط لشسبكة وطنية لقاعات إلسسينما
إ÷اه- -زة ل- -ل- -ع- -رضس ،م- -ؤوك -دإ ب -أان -ه -م ق -ام -وإ
بتكليف فريق عمل من إلوكالة إ÷زإئرية
Óشس-ع-اع إل-ث-ق-ا‘ ل-ل-قيام بهذه إŸهمة ،وإلتي
ل -إ
سس -ي -ن -ط -ل -ق ف-ي-ه-ا ب-ع-د ت-ك-وي-ن ف-رق ل-تسس-يÒ
إل-ق-اع-ات ،فضس Ó-ع-ن إل-ت-وث-ي-ق م-ع مؤوسسسسات
لفÓ-م خ-ارج إل-وط-ن ،ح-ت-ى يتمكن
ت-وزي-ع إ أ
لفÓم إلعاŸية.
إ÷زإئريون من مشساهدة إ أ
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وق-ال وزي-ر أل-ث-ق-اف-ة ع-ز أل-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ل-دى
إأشسرأفه على أختتام فعاليات مهرجان عنابة
للفيلم ألمتوسسطي في دورته ألثالثة ،إأنهم بدأوأ
في أللمسسات أألخيرة لوضسع مؤوسسسسة للتوزيع
وألسس-ت-ث-م-ار وأسس-ت-غÓ-ل أل-ق-اعات ألسسينمائية،
متأاسسفا في ذأت ألسسياق لكون ألجزأئر تقوم
بإانتاج أفÓم ،لكن دون أن يوجد أماكن كافية
ل -ع -رضس -ه -ا ،وأشس -ار إأل -ى أن -ه سس -ي -ت-م أله-ت-م-ام
ب-ال-ق-اع-ات ،م-ع أل-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى ألشس-ب-اب أل-ذين
سسيتم تمكينهم من أإلنتاج وتحقيق أحÓمهم.
وف -ي -م -ا ي -خصس ولي -ة ع -ن-اب-ة ،ق-ال ع-ز أل-دي-ن
ميهوبي بأان قاعة «ألمنار» بحاجة إألى إأعادة
هيكلتها ،مشسيرأ إألى أنه تم وضسع دفتر شسروط
خاصس سسيعلن عنه بعد أسسبوع ،لتحويلها إألى
مجمع يضسم  04قاعات سسينمائية ،يتم عبرها
عرضس أفÓم متنوعة من ألجزأئر وخارجها،
وأفاد بأان ألعمل يسسير بوتيرة جيدة لÓسستفادة
منها.
وعن ألمهرجان أكد ميهوبي بأانها كانت طبعة
م -ت -م -ي -زة ،مشس -ي-رأ إأل-ى أن-ه أب-دى ف-ي أل-ب-دأي-ة

م - -خ - -اوف - -ا بسس - -بب أل - -ت - -أاخ - -ر ف- -ي أن- -طÓ- -ق
ألتحضسيرأت للتظاهرة ،لكن ألمهرجان شسهد
أفÓما متميزة ،حيث كان محافظ ألتظاهرة
متوأصس Óمع محيطه ألسسينمائي ،وأختار لهذه
أل-دورة أفÓ-م-ا ت-ف-اع-ل م-ع-ه-ا أل-ج-م-ه-ور ألذي
يقف ورأء نجاح جميع ألطبعات ألتي كرسست ـ
حسسب م-ي-ه-وب-ي ـ م-ه-رج-ان ع-ن-اب-ة ك-م-ه-رج-ان
م-ت-وسس-ط-ي ب-ام-ت-ي-از ،ب-ف-ع-ل ألن-خ-رأط أل-كبير
إلطارأت ألثقافة بولية عنابة.
وأضس- -اف ب -أان ع -ن -اي -ة أل -ي -وم ه -ي وأح -دة م -ن
عناوين ألسسينما في ألعالم ألعربي وألفضساء
ألمتوسسطي ،وألتي نجحت في رفع ألتحدي
ألذي أمنوأ به ،وهو ما تأاكد بعد أن ألمهرجان
أصس -ب -ح م -وع -دأ سس -ن -وي -ا ،ي -ل-ت-ف ح-ول-ه عشس-اق
ألسسينما وألمحترفون فيها.
ميهوبي قال بأان ألمهرجان يعرف نجاحا أيضسا
ب -فضس -ل أل-ت-ك-وي-ن ،ح-يث وع-د أل-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى
أل-ت-ظ-اه-رة ع-ل-ى ت-ك-وي-ن سس-ي-ن-م-ائ-ي-ين ،وهو ما
تحقق فع Óبعرضس أفÓم عدد من ألشسباب
أل- -ه- -وأة ،ق- -ائ Ó- -إأن -ه -م ي -ري -دون إأنشس -اء ج -ي -ل
سسينمائي هو بحاجة إألى مرأفقة ومسساعدة،
م -ع -ت -ب -رأ ذلك م-ن م-ك-اسسب م-ه-رج-ان ع-ن-اب-ة،
وألذي ل يعتبر فقط مجال لعرضس أفÓم،
وإأنما ألسستثمار أيضسا في هذأ ألجمهور من
خÓل ألتكوين ،وأكد وزير ألثقافة أنهم دخلوأ
مرحلة جد مهمة في إأعادة ألسسينما ألجزأئرية
إألى جمهورها.
Óشسارة تفقد وزير ألثقافة عز ألدين ميهوبي
لإ
قبيل إأشسرأفه على مرأسسم أختتام مهرجان

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

عنابة للفيلم ألمتوسسطي أشسغال إأنجاز مدرسسة
ل -ل -ف -ن -ون أل -ج -م -ي -ل -ة ،وم -ع -ه -د ل-ل-ت-ك-وي-ن ف-ي
ألموسسيقى ببلدية ألبوني ،وألذين من ألمنتظر
تدشسينهما مع ألموسسم ألدرأسسي ألمقبل  2018ـ
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إلفنان حسسان بن زرإري لـ»إلشسعب»:

سسأاطل على جمهوري ‘ رمضسان Ãسسلسسل
ليام»
درامي «تلك ا أ
كشسف إلفنان إلقدير
حسسان بن زرإري ‘
تصسريح لـ»إلشسعب» بأانه
سسيطل على جمهوره
خÓل رمضسان إŸقبل،
Ãسسلسسل درإمي بعنوإن
ليام» وإلذي
«تلك إ أ
سسيتم عرضسه على
إحدى إلقنوإت
إ÷زإئرية.

وق - -ال أل- -ف- -ن- -ان حسس- -ان ب- -ن
زرأري بأان مسسلسسله ألجديد
هو عمل درأمي مشسترك مع
ت-رك-ي-ا ،ح-يث سس-ي-ك-ون مغايرأ
Óعمال ألتي قدمها فيما سسبق ،وقال
ل أ
ل -ج -م -ه -وره أن -ت -ظ -رون -ي ف-ي رمضس-ان م-ع
مسسلسسل «تلك أأليام» ألذي تم تصسويره
ب -ك -ل م -ن أل -ج-زأئ-ر وت-رك-ي-ا ،ح-يث أسس-ن-د
أإلخرأج للمخرج ألتركي «محمد جوك».
ويشسارك إألى جانب حسسان بن زرأري كل
من بوعÓم بناني ،وألفنانة ألمتأالقة رأنيا
سس- -ي- -روت -ي ،إأضس -اف -ة إأل -ى سس -ارة ل -ع Ó-م -ة
ومصس- -ط- -ف- -ى ل -ع -ري -ب -ي وآأخ -رون ..ح -يث

ت-ح-اك-ي أح-دأث أل-ف-ي-ل-م
فترة عصسيبة في تاريخ
ألجزأئر خÓل ألعشسرية
ألسس-ودأء م-ن تسس-ع-ي-نيات
ألقرن ألماضسي ،وتمنى
زرأري أن ي- - -ن- - -ال ه - -ذأ
ألعمل إأعجاب ألمشساهد
ألجزأئري.
وف-ي-م-ا ي-خصس م-ه-رجان
ع- - -ن- - -اب- - -ة ل - -ل - -ف - -ي - -ل - -م
أل- -م -ت -وسس -ط -ي ،أع -ت -ب -ر
حسس- - - - - -ان ب - - - - -ن زرأري
ت - -ك - -ري - -م - -ه ف - -ي ه - -ذه
أل- -ت- -ظ- -اه -رة شس -رف ل -ه
ول-مسس-ي-رت-ه ألسس-ي-ن-م-ائ-ية،
مشس -ي -رأ إأل -ى أن -ه ي -ع -ت -ز ب -ه -ذه أل -م -دي -ن-ة
ألمضسيافة ألتي ترعرع فيها ،وقال بأانه
ي-ق-دم ه-ذأ أل-ت-ك-ري-م ل-لشس-عب أل-ج-زأئ-ري،
ول-ج-م-ه-ور ع-ن-اب-ة أل-ت-ي ت-م-ت-لك م-ث-ل هذأ
أل -مشس -اه -د أل -ذوأق ،أل -ذي أضس -ف -ى ع -ل -ى
مهرجان بونة نجاحا مغايرأ ،وفي ختام
كÓمه قال بأانه حظ كبيرأ بالنسسبة لعنابة
أن تمتلك مثل هذأ ألجمهور».

Ü.ióg

قال ـوا عـ ـن التكرË
نادية طالبي

ق-الت إل-ف-ن-ان-ة ن-ادي-ة ط-ال-ب-ي ب-أان ت-ك-ري-م-ها في مهرجان عنابة للفيلم
إلمتوسسطي ،هو شسرف لها ،مشسيرة إلى أإنها تهديه إلى كل من إلفنانتين
نورية وكلثوم ،إلتي صسنعا مجد إلسسينما إلجزإئرية.

رضضا الباهي

أإشساد إلمخرج إلتونسسي رضسا إلباهي بتظاهرة عنابة ،إلتي إعتبرها
لج-ل إل-ع-م-ل
ن -اج -ح -ة ب -م -خ -ت -ل -ف إل -م -ق -اي-يسس ،وق-ال ب-أان-ه سس-يسس-ع-ى أ
إل-مشس-ت-رك م-ع إل-ج-زإئ-ر ،وف-اج-أا إل-ب-اه-ي ج-م-هور إلسسينما بأانه سسيهدي
إل -ج-زإئ-ر ف-ي-ل-م «زه-رة ح-لب» ل-ع-رضس-ه-ا ف-ي م-خ-ت-ل-ف ق-اع-ات إلسس-ي-ن-م-ا
وإلجامعات.

بربيت شضرودر

أإكد إلمخرج إلسسويسسري بربيت شسرودر أإن عرضس فيلم في إلجزإئر
وف-ي ب-ل-د ع-رب-ي ،ي-ع-ت-ب-ر ت-ج-رب-ة م-ه-م-ة ب-ال-نسس-بة له ،حيث أإثنى على
إل-ت-ظ-اه-رة إل-ت-ي إع-ت-ب-ره-ا ن-اج-ح-ة ،وشس-ك-ر إل-م-قيمين عليها وجمهور
إلقاعة ،وعنابة إلمضسيافة إلتي تكرمت عليه بحسسن إلسستقبال كمال
قال.

نجيب عياد

إعتبر مير مهرجان قرطاج إلسسينمائية نجيب عياد ،مهرجان عنابة
للفيلم إلمتوسسطي من أإفضسل إلمهرجانات في إلدول إلعربية ،قائÓ
بان هذه إلتظاهرة سسيكون لها مسستقب ÓخÓل إلسسنوإت إلمقبلة ،كما
أإشساد بعناب إلصسدإقة إلذي حضسي به.

حملت إسسم عمÓق إŸسسرح إ÷زإئري عبد إلقادر علولة

اسس ـ ـدال السستـ ـارعـ ـن األي ـ ـام اŸسسرحيـ ـة Ãديـ ـنة اŸشسري ـ ـة

أسسدل ألسستار عشسية يوم أمسس عن فعاليات أأليام ألمسسرحية في طبعتها أألولى بقاعة
سسينما أألمل بالمشسرية من تنظيم جمعية أصسدقاء ألمشسرية بالتنسسيق مع دأر ألثقافة أحمد
شسامي بالنعامة وسسط حضسور جماهيري كبير لمتابعة ألعروضس ألمسسرحية وهذأ تخليدأ
لذكرى رحيل عمÓق ألمسسرح ألجزأئري عبد ألقادر علولة وعرفت هذه أأليام ألمسسرحية
عرضس فيلم عن حياة ومسسيرة عبد ألقادر علولة بالضسافة ألى عرضس منولوج بعنوأن «حمق
سسليم» وتخللت هذه ألعروضس ألقاء مدأخلة للباحث أألسستاذ أبرأهيم سسÓمي بعنوأن «علولة
وألطابع ألمسسرحي ألجديد ،كما تم توزيع مطويات حول ألفن وألثقافة وعرضس مسسرحي
لفرقة «مسسرح ألقرية» ألتابعة لجمعية ألوصسال ألثقافية بالمشسرية تحت عنوأن ثامن أيام
أألسسبوع للكاتب ألعرأقي علي عبد ألنبي ألزيدي وإأخرأج أألسستاذ مفتاح عبد ألوهاب.
أما أليوم ألثاني فقد عرف أقامة ورشسات مسسرحية حيث تم ألتعرف على ألقرأءة أليطالية
Óعمال ألمسسرحية تلتها مناقشسة من طرف ألجمهور ألحاضسر ،وتلتها عروضس فكاهية
ل أ
لفرقة ألمسسيرة ألتابعة لجيل ألغد ألثقافية بالمشسرية ،كما تم عرضس مسسرحي ثاني مميز في
ألفترة ألمسسائية لفرقة أبطال ألفنون للمسسرح تحت عنوأنً قصسر لجدود وشسهد حفل ألختتام حضسور ألسسلطات ألمحلية يتقدمهم
رئيسس دأئرة ألمشسرية ورئيسس ألبلدية .حيث تم توزيع شسهادأت شسرفية على ألمشساركين.
يبقى لنا أن نشسير أن هذه ألتظاهرة ألثقافية حضسرها عدد كبير من ألمهتمين بالمسسرح يتقدمهم أألخوأن بن دحو ألحاج أحمد
وعبد ألكريم أين أدلى كل وأحد منهما بشسهادأت حية عن تعلق عبد ألقادر علولة ألذي سسبق له وأن زأر مدينة ألمشسرية وكان أول
عرضس له بقاعة سسينما أألمل خÓل ألثمانينات ورحلة ألمسسرحي عبد ألكريم بن دحو مع ألمرحوم عبد ألقادر علولة إألى مدينة
سسعيدة وبالضسبط إألى حمام ربي أين أنجز ألفنان ألقدير علولة عمل مسسرحي كبير بعنوأن «حمام ربي».
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’ول مرة اأمام إايران
تذوق طعم الهزÁة أ

عمل كب Òينتظر ماجر إلعادة بريق «اÿضسر» من جديد
’ول مرة ،منذ توليه زمام العارضسة الفنية ،أامام إايران ‘ النمسسا
تذوق رابح ماجر ،مدرب اŸنتخب الوطني ،طعم الهزÁة ،أ
بهدف Úلهدف وهي اŸباراة التي أاكدت أان اŸنتخب ينتظره عمل كب Òللعودة إا ¤بريقه اŸعهود.
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لقد أاخفق مدرب «اÿضصر» ماجر
ت -ك-ت-ي-ك-ي-ا أام-ام م-ن-افسص-ه الÈت-غ-ا‹
ك- -ارل- -وسض كÒوشض (م -درب إاي -ران)
و ⁄يقرأا جيدا ما كان يدور فوق
اŸسص-ت-ط-ي-ل األخضص-ر ،ح-يث غ-ابت
Ÿسصته وتبعÌت أاوراقه ،بدليل أان
اŸن- -ت -خب ك -ان ع -ب -ارة ع -ن ك -ت -ل -ة
دفاعية وهجومية فقط مع غياب
لعبي خط الوسصط عن مناصصبهم.
أاصصبح اŸنتخب ا÷زائري معروفا
ب -األخ -ط-اء ال-دف-اع-ي-ة ،ف-األه-داف
ال -ت-ي ت-ل-ق-اه-ا ك-انت م-ع-ظ-م-ه-ا م-ن
أاخ -ط -اء دف -اع -ي -ة سص -اذج -ة بسص -بب
ال-ت-غ-يÒات اŸت-ك-ررة وم-ب-ال-غ-ت-ه ‘
Œريب الÓ- -ع -ب Úدون أان ي -حصص -ل
على التوليفة اŸناسصبة للمنتخب.
وفضصل رابح ماجر العتماد على
ح -ارسض م -رم -ى م -ول-ودي-ة ا÷زائ-ر
فوزي شصاوشصي كحارسض أاول ،وراح
يÈر اختياره قبل ودية تنزانيا بأان
شصاوشصي أاحسصن حارسض ‘ إافريقيا،
ل -ك -ن األخ Òت-ل-قت شص-ب-اك-ه ه-دفÚ
ب- - -دائ - -ي ‘ ،Úح Úت - -خ - -ل - -ى ع - -ن
ا◊ارسض الشص- -اب لشص -ب -اب ب -ل -وزداد
عبد القادر صصا◊ي وشصطب اسصم
‚م التفاق السصعودي وهاب رايسض
مبو◊ي.
وغ- - -اب ع- - -نصص- - -ران م - -ه - -م - -ان ‘
اŸن- - -ت- - -خب وه- - -م- - -ا النضص - -ب - -اط
والحÎام ،ف- -ا÷م- -ي -ع شص -اه -د ردة

العدد
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اŸكـ ـ ـ ـ ـتب الفي ـ ـ ـ ـ ـ ـدرا‹ «للف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف»
يجتمـ ـع الي ـوم Ãرك ـز سسيـدي م ـوسسى
يعقد اŸكتب الفدرا‹ ل–Óاد ا÷زائري لكرة القدم اجتماعه الشسهري ،صسباح اليوم
اÿميسص ،باŸركز التقني لسسيدي موسسى ،حيث سسيعرف مناقشسة عديد اŸسسائل والقضسايا الهامة،
منها ضسبط موعد عقد ا÷معية العامة العادية ،وكذا الرزنامة اÿاصسة با÷و’ت اŸتبقية من
البطولة اÎÙفة.

كشصف مصصدر عليم ،أان الفاف
ان -ت -هت م -ن إاع-داد ال-ت-ق-ري-ري
اŸا‹ م -ن -ذ أاسص -ب -وع ،Úح -يث
ت -ك-ف-ل ب-ت-حضصÒه م-ك-تب خÈة
مالية خاصض ،بينما ” النتهاء
م- -ن إاع- -داد ال -ت -ق -ري -ر اŸا‹،
نهاية األسصبوع اŸاضصي ،ومن
اŸف- - -روضض أان ي- - -ت- - -م خÓ- - -ل
اجتماع اليوم –ديد اŸوعد
الرسصمي لعقد أاشصغال ا÷معية
العامة العادية ،التي تعد األو¤
ب -ال -نسص -ب -ة إا ¤اŸك -تب ا◊ا‹
ال- - -ذي ي- - -ق- - -وده خ Òال- - -دي - -ن
زطشص -ي ،ال -ذي ” «ان -ت -خ-اب-ه»
ي- - -وم  20م- -ارسض م- -ن ال -ع -ام
اŸاضصي.
ومن اŸرتقب أان –دد الفاف

ال- -ع- -اشص- -ر م- -ن شص- -ه- -ر أاف- -ري -ل
الداخل موعدا لعقد ا÷معية
العامة العادية ،مثلما سصبق أان
أاك - -ده أاح - -د أاعضص - -اء اŸك - -تب
ال-ف-درا‹ م-ط-ل-ع شص-ه-ر م-ارسض
ا◊ا‹ .ك - -م- -ا سص- -ي- -ت- -م خÓ- -ل

الج -ت -م -اع ،دراسص -ة ال -ط-ري-ق-ة
اŸن - -اسص - -ب - -ة ل›Èة ا÷ولت
اŸت-ب-ق-ي-ة م-ن مشص-وار ال-ب-طولة
اÎÙف - - -ة ،م - - -ع الل - - -ت - - -زام
ب-إان-ه-ائ-ه-ا ق-ب-ل تاريخ  20ماي
اŸقبل.

إادارة بورتو مÎددة ‘ “ديد عقده

ف -ع -ل لعب ل -يسص Îسص -ي -ت -ي ري-اضض
ﬁرز بعد اسصتبداله بزميله فريد
ا ،‹ÓŸإاذ رفضض مصص- - - -اف- - - -ح- - - -ة
م - -درب - -ه ،م- -ا ي- -دل ع- -ل- -ى غ- -ي- -اب
النضص - -ب - -اط وق - -ل - -ة الحÎام م- -ن
الÓعب أاو ضصعف شصخصصية الÓعب
السص-اب-ق ل-ن-ادي ب-ورت-و راب-ح م-اجر،
دون نسصيان سصف Òتايدر الذي أاكد
أانه لن يعود إا ¤صصفوف اÿضصر
بعد أان هّمشض خÓل وديتي تنزانيا

وإايران.
وتبقى مشصاركة الÓعب بوخنشصوشض
النقطة اإليجابية ،خاصصة أانه قدم
م-ردودا ط-ي-ب-ا م-ق-ارن-ة ب-اŸواج-ه-ة
الو ¤أامام تنزانيا ،أاين كان غائبا
وارت -كب ع -دة أاخ -ط -اء وه -و الم -ر
الذي جعل ا÷ميع يطالب بتنحيته.
وسصيكون على ماجر مطالبا بإاعادة
ال-ن-ظ-ر ‘ الÎك-ي-ب-ة ال-بشص-ري-ة ال-ت-ي
Áت -ل -ك-ه-ا ،خ-اصص-ة ب-ع-د ال-ف-راغ-ات

’و ¤موبيليسص
ا÷ولة  24للرابطة ا أ

الكثÒة التي ظهرت خطوط الفريق
على أارضصية اŸيدان ،بسصبب غياب
لع-ب‡ Úي-زي-ن يسص-ت-ط-ي-ع-ون صص-نع
الفارق.
ويبقى وسصط اŸيدان بحاجة إا¤
ت - -دع- -ي- -م ك- -ب ‘ ،Òظ- -ل ال- -ن- -قصض
اŸوج -ود ،خ -اصص -ة ب -ع -د غ-ي-اب ب-ن
طالب وعدم منح الفرصصة لÓعب
تايدر ،إاضصافة ا ¤تسصريح بن ناصصر
الذي كان بإامكانه تقد Ëاإلضصافة.

داربـ ـ ـ ـي م ـ ـ ـ ـ ـث Òب ـ ـ Úشسب ـ ـاب بلـ ـ ـوزداد وا– ـ ـاد العاصسم ـ ـ ـ ـة
Œري ،غدا ،خمسص مباريات مقدمة عن ا÷ولة  24للرابطة ا’و ¤موبيليسص ،حيث تتجه ا’نظار ا ¤ملعب  20أاوت الذي
سسيجتضسن القمة اŸنتظرة ب Úشسباب بلوزداد وا–اد العاصسمة.
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يسصعى شصباب بلوزداد لسصتغÓل مواجهة ا–اد
العاصصمة من أاجل العودة من جديد ا ¤سصكة
النتصصارات والبتعاد عن منطقة اÿطر‘ ،
ظل تواجده على مقربة من األندية اŸهددة
بالسصقوط.
وعانى الفريق كثÒا من النتائج السصلبية التي
أاثرت على “ركز أاشصبال الطاوسصي ‘ جدول
الÎتيب ،ما يجعل النتصصار على ال–اد أاكÌ
Óنصصار.
من ضصروري من اجل اعادة األمل ل أ
م -ن ج -ه -ت -ه سص -ي -ك -ون ا–اد ال-ع-اصص-م-ة م-ط-ال-ب-ا
بتحقيق الفوز ،خاصصة ان هدفه األسصاسض هو
انهاء اŸوسصم ضصمن الثÓثة الوائل ولن يكون
ذلك ال بالفوز على شصباب بلوزداد والبقاء على
مقربة من صصاحب الريادة.
وح -ق -ق ال -ف -ري -ق ن -ت -ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة خÓ-ل ال-فÎة
اŸاضص -ي -ة ،ج -ع -لت األم -ل ي -ع -ود م -ن ج-دي-د ا¤
النصصار من اجل رؤوية فريقهم ينهي اŸوسصم
ضصمن الوائل وهو ما يجعلهم يتنقلون بقوة ا¤
اŸلعب.
ويراهن اŸدرب حمدي على فعالية اŸهاجم
درف -ل -و ال -ذي اسص -ت -ع -اد حسص-ه ال-ت-ه-دي-ف-ي خÓ-ل
اŸب -اري -ات اŸاضص -ي -ة وه-و م-ا اث-ر اي-ج-اب-ا ع-ل-ى
مسصتوى ونتائج الفريق ‘ البطولة وكأاسض الكاف.
ويسصتقبل مولودية ا÷زائر فريق ا–اد البليدة
‘ مباراة هي ‘ متناول أاشصبال اŸدرب كازو،Ê
الذين عادوا بقوة منذ انطÓق مرحلة العودة ،ما

يجعلهم مرشصح◊ Úسصم مباراة ا–اد البليدة
لصصا◊هم.
وسصجل الفريق عدة نتائج إايجابية ،خاصصة ‘
ملعب  5جويلية ،فاŸامورية سصتكون سصهلة نوعا
ما ،رغم أان اŸنافسض سصيدخل اŸباراة بدون
ضصغط بسصبب تواجده ‘ مؤوخرة الÎتيب وهو ما
قد يصصعب مهمة زمÓء حشصود.
وكان مدرب ا–اد البليدة كمال بوهÓل ،قد
أاعلن اسصتقالته قبل اŸباراة ،ليزيد الضصغط على
ال -ف -ري -ق وال Ó-ع -ب Úوه -و م-ا ي-ع-كسض ال-وضص-ع-ي-ة
الصصعبة التي Áر بها الفريق والتي أاثرت سصلبا
على نتائجه.
من جهته يسصعى دفاع تاجنانت وا–اد بسصكرة
لسص -ت -غÓ-ل ع-ام-ل-ي األرضض وا÷م-ه-ور م-ن اج-ل
–ق -ي -ق ال-ف-وز وإان-ع-اشض ح-ظ-وظ-ه-م-ا ‘ ضص-م-ان
ال-ب-ق-اء خÓ-ل م-واج-ه-ة شص-ب-ي-ب-ة السص-اورة وشص-بيبة
القبائل على التوا‹.
ول Áلك الفريقان خيارا آاخر غ Òالنتصصار إان
أارادا ا◊فاظ على حظوظهما ‘ ضصمان البقاء
ضصمن أاندية النخبة ،خاصصة أان –قيق نتيجة
أاخرى غ Òالفوز سصيجعل الوضصعية تتأازم أاك.Ì
ك -م -ا سص -ي -ك-ون شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ه-و اآلخ-ر –ت
الضصغط ،خاصصة أانه سصيحل ضصيفا على ا–اد
بسصكرة ‘ مباراة ل تقبل القسصمة على اثن،Ú
األمر الذي أاكده اŸدرب بوزيدي لÓعب Úمن
أاجل –فيزهم.
ويدخل «الكناري» مواجهة ا–اد بسصكرة منتشصيا
بالتأاهل ا ¤نصصف نهائي كأاسض ا÷مهورية وهو

تواجد ا÷زائري ياسس Úبراهيمي ،جناح بورتو الÈتغا‹ ،على رأاسص قائمة الÓعب ÚاŸطلوبÚ
من قبل نادي بشسكتاشص الÎكي خÓل فÎة ا’نتقا’ت الصسيفية.

ويسص -ع -ى بشص -ك -ت -اشض ل -ت -ق -وي -ة
صصفوفه بÓعب‡ Úيزين ‘
خط الهجوم ،خاصّصة اأنه ⁄
يسص ّ- -ج - -ل اأه - -داف - -ا ك- -ثÒة ‘
ا  Ÿو س ص - - - -م ا ◊ ا ‹ (  4 7ه د ف ا
فقط خÓل  26مباراة لعبها)،
وه-و م-ا ج-ع-ل-ه ي-ح-ت-ل اŸرك-ز
الثالث ‘ الدوري الÎكي وراء
اŸتصص- - -در غ- - -الط- - -اسص- - -راي
ووصص -ي-ف-ه اإسص-ط-ن-ب-ول ب-اشص-اك
شصه.Ò
وسصيكون ياسص Úبراهيمي ‘
وضص- - -ع- - -ي - -ة ال Ó- -عب ا◊ر ‘
جوان  ،2019وهو ما سصيجÈ
ب- -ورت- -و ع- -ل- -ى ب- -ي- -ع- -ه خÓ- -ل
اÒŸك -ات -و الصص -ي-ف-ي اŸق-ب-ل،

خ -اصص -ة اأن اأسص -ه -م -ه شص -ه -دت
ارت- -ف- -اع- -ا م- -ل- -ح -وظ -ا خ Ó-ل
الأشص -ه -ر الأخÒة ،ب-ع-د ت-األ-ق-ه
ال Ó- - - - - -فت ‘ ﬂت - - - - - -ل- - - - - -ف
اŸسص -اب-ق-ات .وط-وال Œرب-ت-ه

Ãشساركة  11دولة

مع بورتو اŸمتدة لأك Ìمن 3
سص - - -ن- - -وات ونصص- - -ف ،شص- - -ارك
ب-راه-ي-م-ي ‘  158م-ب-اراة ‘
ﬂت -ل -ف اŸسص -اب -ق -ات سصّ-ج-ل
خÓلها  39هدفا.

البطولة اŸتوسسطية للمصسارعة تنطلق اليوم بالقاعة البيضسوية
يشسارك  230رياضسيا Áثلون  11دولة ،من بينها ا÷زائر ‘ ،فعاليات الطبعة الثالثة للبطولة
اŸتوسسطية للمصسارعة أاشسبال ،أاواسسط وأاكابر (ذكور وإاناث) التي –تضسنها القاعة البيضسوية
للمركب ا’وŸبي ﬁمد بوضسياف (ا÷زائر العاصسمة) من اليوم إا 31 ¤مارسص ا÷اري.

ما قد ينعكسض إايجابا على معنويات الÓعبÚ
ويجعلهم يؤودون مباراة ‘ اŸسصتوى ويحققون
نتيجة ترضصي األنصصار.

@ برنامج مباريات الغد
شسباب بلوزداد – ا–اد العاصسمة 15:00
ا–اد بسسكرة – شسبيبة القبائل 16:00
دفاع تاجنانت – شسبيبة السساورة 16:00
ا–اد بلعباسص – نصسر حسس Úداي 16:00
مولودية ا÷زائر – ا–اد البليدة 17:00

قدمها اÛلسص الشسعبي الو’ئي:

إا–اد بلعباسش يسستفيد من إاعانة مالية قدرها  ٣٥مليون دج

أاعلن وا‹ سسيدي بلعباسص خÓل زيارته لÓعبي
ا’–اد اÙلي ‘ التدريبات عن تسسريح إاعانة مالية
للمجلسص الشسعبي الو’ئي بقيمة  35مليون دج لفائدة
’و ¤لكرة القدم،
النادي الناشسط ‘ بطولة الرابطة ا أ
’خ.Ò
حسسب ما اسستفيد من إادارة ا أ
وصصرح اŸدير العام ل–Óاد ،قدور بن عياد ‘ ،هذا الصصدد« :هذه
اإلعانة اŸالية التي كنا ننتظرها بفارغ الصص Èجاءت ‘ وقتها اŸناسصب،
لكننا نواجه إاشصكال لÓسصتفادة منها».
ويتعلق األمر بالتجميد الذي تعرضض له ا◊سصاب البنكي اŸا‹ للنادي
على خلفية الشصكاوى اŸقدمة إا ¤العدالة من طرف بعضض الدائن.Ú
وتسصعى إادارة ‘‘اŸكرة‘‘ لفتح حسصاب بنكي جديد ،حيث شصرعت ‘
اإلجراءات اإلدارية الÓزمة ،وفق ما أاوضصحه نفسض اŸسصؤوول ،الذي أابدى
‘ نفسض الوقت ارتياحه لتوصصله إا ¤اتفاق مع بعضض الدائن Úسصمح
بسصحب شصكاواهم بعد تلقيهم ضصمانات للحصصول على مسصتحقاتهم على
دفعات.
وبالنظر إا ¤األزمة اŸالية التي يعا Êمنها نادي الغرب ا÷زائري كل
سصنة ،اسصتغلت إادارة الفريق زيارة الوا‹ كي تطلب منه مسصاعدتها على
ا◊صصول على عقود “ويلية من طرف شصركات تنشصط ‘ تراب الولية
شصرعت معها ‘ مفاوضصات لهذا الغرضض ،حسصب ما أاشصار إاليه السصيد بن
عياد ،مؤوكدا بأان اŸسصؤوول التنفيذي األول ‘ سصيدي بلعباسض وعد بالقيام

براهيمـ ـ ـي ‘ مفكـ ـ ـرة بشسكت ـ ـاشش الÎكـ ـ ـي

باŸسصاعي الÓزمة من أاجل إاقناع تلك الشصركات بالتعاقد مع ال–اد.
وأاضصاف اŸدير العام« :ا÷ميع مقتنع بأان اللجوء ‘ كل مرة إا ¤إاعانات
السصلطات اÙلية ل يحل وحده اŸشصاكل اŸالية للنادي ،ما يحتم الظفر
بعقود “ويلية مع شصركات اقتصصادية حتى نضصمن “وي Óماليا دائما
ÿزينة الفريق يجنبنا الهزات اŸتتالية التي نعرفها ‘ كل موسصم».
وتسصابق إادارة ال–اد الزمن من أاجل صصرف اإلعانة اŸالية ا÷ديدة
للمجلسض الشصعبي الولئي بعدما التزمت مؤوخرا أامام لعبيها Ãنحهم
أاجرة شصهرين ‘ األيام القليلة اŸقبلةﬁ ‘ ،اولة منها للرفع من
معنوياتهم قبل خوضض اŸنعرج األخ Òمن اŸوسصم ا◊ا‹ ،وهم الذين
يصصارعون من أاجل البقاء ‘ الرابطة األو ¤ويسصعون أايضصا للظفر بكأاسض
ا÷مهورية بعدما أاصصبحت حظوظهم كبÒة للتأاهل إا ¤الدور النهائي
حيث سصيسصتقبلون ‘ اŸربع الذهبي شصباب الزاوية من ا÷هوي األول
لرابطة البليدة.
وقبل ذلك ،يسصتضصيف أاشصبال اŸدرب سصي الطاهر شصريف الوزا ،Êالذين
يحتلون الصصف التاسصع ‘ الÎتيب بـ 29نقطة ،نصصر حسص Úداي ا÷معة
اŸقبلة ◊سصاب ا÷ولة الـ 24من بطولة الرابطة األو ¤برهان تسصجيل
الفوز الثالث على التوا‹ ‘ هذه اŸسصابقة ،والذي سصيسصمح لهم بالبتعاد
أاك Ìعن منطقة اÿطر ،وذلك بعد تغلبهم ‘
ا÷ولت Úالسصابقت Úعلى ا–اد البليدة Ãلعبهم ونادي بارادو خارج
قواعدهم.

تشصهد هذه التظاهرة اŸتوسصطية ،التي تنظمها
ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -مصص-ارع-ة اŸشصÎك-ة،
برعاية وزارة الشصباب والرياضصة ،حضصور نائب
رئيسض اللجنة اŸتوسصطية للمصصارعة اŸشصÎكة
الصصربي راجكو بالتيشض والأم Úالعام للهيئة
الفرنسصي ديدي سصوف.Ò
ويشصارك ‘ اŸوعد اŸتوسصطي ،اإضصافة ا¤
ا÷زائ -ر ،عشص -ر دول اأج -ن -ب -ي -ة وع -رب -ي-ة وه-ي:
فرنسصا ( 6مصصارع )Úوصصربيا ( 3مصصارع)Ú
وال- -ي- -ون -ان ( 50مصص- - -ارع - -ا) والÈت - -غ - -ال (6
مصصارع )Úواإيطاليا ( 7مصصارع )ÚواŸغرب (3
مصصارع )Úوتونسض ( 9مصصارع )Úوفلسصط3( Ú
مصصارع )Úوسصوريا ( 11مصصارعا) ومصصر (9
مصصارع.)Ú
وسصتكون ا÷زائر ‡ثلة باأك Èوفد يتشصكل من
 92ري -اضص-ي-ا ‘ ج-م-ي-ع الصص-ن-اف :اأشص-ب-ال (24
مصص -ارع -ا) شص-بÓ-ت ( )10اأواسص- - -ط ذك - -ور ()21
وسصطيات ( )8اأكابر رجال ( )19وكÈيات (.)10

وب-ال-نسص-ب-ة Ÿدي-ر اŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-نية اإدريسض
حواسض ،فاإن ا÷زائر سصتخوضض الطبعة الثالثة
للبطولة اŸتوسصطية بهدف الصصعود فوق منصصة
ال - -تشص - -ري - -ف ‘ ك - -ل الخ - -تصص - -اصص - -ات (ح- -رة
واإغ-ري-ق-ي-ة-روم-ان-ي-ة) والأصص-ن-اف خ-اصص-ة ل-دى
الأكابر الذين سصيشصاركون باأحسصن العناصصر التي
كثÒا ما مثلت الألوان الوطنية ‘ اŸنافسصات
الإفريقية والدولية.
وقال اإدريسض حواسض« ،مصصارعونا سصيدخلون
اŸنافسصة اŸتوسصطية بهدف اإحراز اأك Èعدد
م- - - -ن اŸي- - - -دال- - - -ي- - - -ات ‘ ك- - - -ل الأصص- - - -ن - - -اف
والختصصاصصات و“ثيل ا÷زائر اأحسصن “ثيل
اأمام مصصارع Úيوناني Úوتونسصي Úقدموا ا¤
ا÷زائر بتعداد كب Òبهدف التتويج كذلك».
وكان ›لسض البحر اŸتوسصط قد قرر خÓل
جمعيته العادية اŸنعقدة ‘  20نوفم2017 È
Ãدري -د ،اإسص -ن -اد شص -رف اسص -تضص -اف -ة ال -ب -ط-ول-ة
اŸتوسصطية اأشصبال،اأواسصط واأكابر للجزائر

تعزيـ ـ ـ ـ ـ ـة

م الزميل حامد حّمور تتقدم
اثر وفاة زوجة ع ّ
الرئيسسة اŸديرة العامة ÷ريدة «الشسعب» و كافة
العمال باخلصص التعازي و أاصسدق اŸواسساة راجÚ
م -ن ال-ل-ه ع-ز و ج-ل ان ي-ت-غ-م-د ال-ف-ق-ي-دة ب-رح-م-ت-ه
الواسسعة و ان يسسكنها فسسيح جنانه و يلهم ذويها
الصس Èو السسلوان .
«انا لله و انا اليه راجعون»

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصصÓة

^  29مارسض  :١959أسصتشصهاد ألعقيدين «عمÒوشض»
ق- -ائ -د أل -ولي -ة أل -ث -ال -ث -ة أل -ت -اري -خ -ي -ة و«سص -ي
أ◊وأسض» ق-ائ-د أل-ولي-ة ألسص-ادسص-ة أل-ت-اري-خية
بجبل ثامر جنوب شصرق بوسصعادة.
^  29مارسض  :١95٦أغتيال ألأديب أ÷زأئري «رضصا
لمن ألفرنسصية وهو ‘ طريقه
حوحو» من قبل سصلطات أ أ
على م Ïألقطار من سصكيكدة إأ ¤قسصنطينة.

ألطقــسض أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

Oó©dG

وضسبطؤا أاربعة ( )04أاسسلحة نارية وكمية من الذخÒة بكل
من تلمسسان/ن.ع2 .واأ’غؤاط/ن.ع 4.وباتنة/ن.ع ،5.فيما
” تؤقيف ( )37مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة
بكل من تلمسسان وأادرار.

‘ زيارة قادته إأ ¤بعضض مصصا◊ها

اŸفتشش العام للشسرطة األنغولية يثمن مكاسسب الشسرطة ا÷زائرية

ع Èاأجنحة معرضس اللباسس النظامي
ıت -ل -ف م -راح -ل ت -ط -ؤر وعصس-رن-ة
الشس-رط-ة ا÷زائ-ري-ة ،اŸق-ام ب-ن-ي-اب-ة
مديرية ا’إمداد ،كما شساهد الؤفد
ع -ن ق -رب ع -م -ل ورشس -ات الصس -ي -ان -ة
وال- -تصس -ل -ي -ح اŸي -ك -ان -ي -ك -ي ل -ل -ع -ت -اد
واŸركبات ،ووحدة اŸراقبة التقنية

Ÿرك -ب -ات ا’أم-ن ال-ؤط-ن-ي ،اÛه-زة
باأحدث التقنيات ،التابعة للمصسلحة
ا÷ه- -ؤي- -ة ل- -ل- -م- -ال- -ي- -ة وال -ت -ج -ه -ي -ز،
ب -اŸن -اسس -ب -ة ،اأع -رب اŸف-تشس ال-ع-ام
للشسرطة ا’نغؤلية ،عن اإعجابهÃ ،ا
تؤصسلت اإليه الشسرطة ا÷زائرية التي
ق- -ط- -عت ›ا’ واسس -ع -ا ‘ ال -ت -ط -ؤر

لمن قسصنطينة
‘ عملية نوعية أ

والعصسرنة وا’عتماد على الؤسسائل
التكنؤلؤجية ،مشسيدا بجهؤد السسيد
اللؤاء اŸدير العام لÓأمن الؤطني ‘
ا’رت- -ق -اء ب -ا’أداء اŸه -ن -ي ا’أم -ن -ي،
و–ق- -ي- -ق ا÷اه- -زي- -ة وال- -ف- -اع- -ل -ي -ة
Ÿن- -تسس- -ب- -ي ا’أم- -ن ال- -ؤط -ن -ي ،وك -ذا
مسسايرتها للتطؤر العلمي والتقني.

تـ ـ ـوقيف شسخـ ـصس Úوحجـ ـز  500ق ـرصش م ـ ـن اŸؤوثرات العقليـ ـ ـ ـ ـة

لجرأم ،باŸصصلحة ألولئية للشصرطة ألقضصائية بأامن ولية قسصنطينة ،بتوقيف شصخصص Úيبلغان  29و  44سصنة ،بتهمة تورطهما ‘ قضصية حيازة
قامت فرقة قمع أ إ
أŸؤوثرأت ألعقلية بطريقة غ Òشصرعية لغرضض ألÎويج ،وحجزت على إأثر هذه ألعملية ،كمية معتÈة من أŸؤوثرأت ألعقلية وألوصصفات ألطبية.
و‘ ب -ي -ان Ÿصس -ال-ح أام-ن ال-ؤ’ي-ة ،ف-إان ا÷ؤاري - -ة رق- -م  ،05ح- -يث ” ت- -ؤق- -ي -ف
وب -ن -اء ع -ل -ى ال -ت -ح -ق -ي-ق اŸف-ت-ؤح م-ع وق -ن -ي -ن-ت Úم-ن ﬂت-ل-ف أان-ؤاع اŸؤؤث-رات
حيثيات القضسية تعؤد إا ¤اأ’يام القليلة شسخصس ،Úوبعد تفتيشسهما ” حجز لدى اŸشستبه فيهما وبتفتيشس مقر إاقامتهما العقلية ،إاضسافة إا 21 ¤وصسفة طبية وبعد
اŸاضس - -ي - -ة ،وم - -ن خ Ó- -ل ا’سس- -ت- -غÓ- -ل الشسخصس اأ’ول ( 04علب ومشسط Úمن بناء على إاذن من السسلطة اıتصسة ” ،ا’ن -ت-ه-اء م-ن إاج-راءات ال-ت-ح-ق-ي-ق ط-ب-ق-ا
اŸي -داŸ Êع -ل -ؤم -ات ت-ف-ي-د ق-ي-ام ب-عضس دواء ““كييتيل““ Ãجمؤع  130قرصس) ،فيما حجز Ãسسكن اŸتهم اأ’ول كمية أاخرى لقانؤن اإ’جراءات ا÷زائية ” ،تقدË
اŸشس -ب -ؤه ÚبÎوي-ج اŸؤؤث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ع Ìلدى مرافقه على (  05علب من دواء م -ن اŸؤؤث -رات ال -ع -ق -ل-ي-ة “ث-لت ‘  270اŸشستبه فيهما أامام ‡ثل النيابة العامة
ب -ب -عضس اأ’م -اك -ن اŸشس -ب -ؤه-ة ب-اŸدي-ن-ة ““ك- -ل -ؤن -ا ب -رÃ ““Ëج -م -ؤع  100قرصس) ،قرصس من دواء ““كلؤنا بر ““Ëإاضسافة إا ‘ ¤انتظار ﬁاكمتهما.
ا÷ديدة علي منجلي ،قامت فرقة قمع إاضسافة إا ¤قنينت– Úتؤيان على ﬁلؤل  20وصسفة طبية .وقد مكنت هذه العملية
قسصنطينة  /أحمد .د
اإ’جرامÃ ،داهمة هذه اأ’ماكن بالؤحدة مؤؤثر عقلي ووصسفة طبية واحدة.
النؤعية ،من حجز ›مؤع  500قرصس

أŸرحلة ألثانية من دورة أ÷زأئر ألدولية للدرأجات ب Úألبحر وأ÷بال

«ياسس Úحمزة”” يخطف ثÓثة أاقمصسة ويعطي دفعة قوية للمجمع النفطي
سس -ي -ط -ر ال -دراج ا÷زائ-ري ““ي-اسس Úح-م-زة““ م-ن
ن -ادي اÛم -ع ال-ري-اضس-ي ال-بÎو‹ ع-ل-ى اŸرح-ل-ة
الثانية من الطبعة الـ  21من دورة ا÷زائر الدولية
للدراجات ،بعدما حصسد ثÓثة اأقمصسة ‘ نهاية
اŸرحلة التي مزج فيها اŸنظمؤن ب ÚاŸرور
اأمام شسؤاطئ البحر السساحرة وع Èجبال و’ية
ع Úتيمؤشسنت ،ليخطف بذلك القميصس ا’أصسفر
م -ن اب -ن ع -م -ه ““ع -ب -د ال-رح-م-ن ح-م-زة““ م-ن ن-ادي
سسؤفاك فؤر اإيفر ناتؤرا ،واضسعا فريقه ‘ اأحسسن
رواق للسسيطرة على الدورة والفؤز بها.

مبعوث ألشصعب إأ ¤سصيدي
بلعباسض ﬁ :مد فوزي بقاصض
تصصوير  :فوأز بوطارن
اأعطيت اإشسارة انطÓق اŸرحلة الثانية من دورة
ا÷زائ-ر ال-دول-ي-ة ل-ل-دراج-ات ب-ال-ق-رب م-ن م-دي-ن-ة
ا◊ناية بتلمسسان ،باŒاه شسارع ““’ماكتا““ بؤسسط
سس -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس ،ع-ل-ى مسس-اف-ة ت-ق-در بـ  160كلم
Ãشساركة  79متسسابقا على خط ا’نطÓق بعد
انسسحاب  11دراجا مقارنة باŸرحلة ا’أو ¤بسسبب
ت -ع -رضس ال-ب-عضس ’إصس-اب-ات وت-ع-رضس ا’آخ-ري-ن اإ¤
زك -ام ح -اد ج -راء ال -ت -غ ÒاŸن-اخ-ي م-ن ال-ع-اصس-م-ة
شسما’ اإÔ“ ¤اسست ‘ اأقصسى ا÷نؤب رجؤعا اإ¤
تلمسسان لي.Ó
اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن دورة ا÷زائ -ر ال -دول -ي-ة
ل -ل -دراج -ات اسس -ت-م-ت-ع ف-ي-ه-ا اŸتسس-اب-ق-ؤن ب-ع-ذري-ة
ال -ط -ب -ي -ع -ة اÓÿب-ة ل-ؤ’ي-ة ع Úت-ي-م-ؤشس-نت ،وه-ي
اŸرح -ل -ة ال -ت -ي دخ -ل -ت-ه-ا ع-ن-اصس-ر ف-ري-ق اÛم-ع
الرياضسي البÎو‹ بقؤة بعدما “كن ““عبد الغاÊ
فÓح““ من الفؤز بنقطة السسرعة ا’أو ¤عند الكلم
الـ Ã 46نطقة بني غا ،Âمتفؤقا على ““ﬁمد
‚يب عسس -ال““ دراج اŸن -ت -خب اŸغ -رب -ي ،و«ع -ب-د
اÿذور ع -ل -ي ال -رق -اب-ي““ م-ن ن-ادي ““ف-يب ب-ي-كسس““
ال -ب-ح-ري-ن-ي ،ق-ب-ل اأن يسس-ن-د اخ-تصس-اصس-ي-ؤ السس-رع-ة
اŸقدمة للمتسسلق ‘ Úاأول نقطة للجائزة الكÈى

ل-ل-تسس-ل-ق ع-ن-د ال-كلم  ،67ال -ت-ي ف-از ب-ه-ا ال-ف-رنسس-ي
““جؤليان اأمادوري““ من النادي الفرنسسي ““بروجاكت
كؤت دازور““ ،ليقسسم السسباق بعدها اإ ¤كؤكبتÚ
عند الكلم  86اŸكؤن من عشسر دراج Úقادوا
السسباق اإ ¤نهايته.
نقطة السسرعة الثانية التي انطلقت من اأمام
سساحة بناغلية عند الكلم الـ  ،95كانت فيها الغلبة
ج -زائ -ري -ة م -ائ -ة ب -اŸائ -ة ،ب -ع-دم-ا “ك-ن ““م-ه-دي
لؤنيسسي““ من اÛمع النفطي من الفؤز باŸرتبة
ا’أو ¤م- -ت- -ف- -ؤق -ا ع -ل -ى ““ح -م -زة م -رج““ م -ن ن -ادي
مسستغا ،Âوزميله ‘ الفريق ““ياسس Úحمزة““ ‘
اŸرك -ز ال -ث -الث ،ا’أخ Òت -اأخ -ر ق-ل-ي ‘ Ó-الÎت-يب
العام بعدما تعرضست دراجته اإ ¤عطب عند الكلم
 106و–ديدا Ãنطقة شسنتؤف واضسطر اإ ¤انتظار
وصس -ؤل اŸسس -اع-دة م-ن م-ي-ك-ان-ي-ك-ي ال-ف-ري-ق ال-ذي
منحه دراجة جديدة ليؤاصسل السسباق ،ورغم ذلك
اإ ¤اأن اإرادة الشساب ““ياسس Úحمزة““ صسنعت الفارق
‘ هذه اŸرحلة بعدما “كن من اسسÎجاع فارق
الؤقت اŸقدر بـ  4دقائق كاملة قبل نقطة ا÷ائزة
الكÈى الثانية للتسسلق ‘ منطقة بركاشس الغابية
التي حل فيها اŸغربي ““عزيز شسكري““ ‘ اŸركز
ا’أول ،ل -ي -ل -ح -ق ب -ع -د ذلك دراج اÛم -ع ال-بÎو‹

أ÷زأئر
أ÷زأئر

ب- -ال -ك -ؤك -ب -ة ويسس Òالـ  42كلم
اŸتبقية بذكاء قبل اأن ينفلت
‘ ال- -ك- -ي- -ل- -ؤمÎي -ن ا’أخÒي -ن
ويتمكن من الدخؤل ‘ اŸركز
ا’أول للمرحلة الثانية من دورة
ا÷زائ -ر ال -دول -ي -ة ب -ت -ؤق-يت 3
سساعات  40دقيقة و 25ثانية،
خ - -اط - -ف - -ا ب- -ذلك ال- -ق- -م- -يصس
ا’أصس -ف -ر م -ن ““ع -ب -د ال-رح-م-ن
ياسس ““Úمن نادي سسؤفاك فؤر
اإيفر ناتؤرا الذي  ⁄يتمكن من
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ق -م -يصس -ه ب -ع-د
مرور  24سساعة عن اŸرحلة
ا’أو ،¤ك -م -ا “ك -ن م -ن ال-ف-ؤز
بالقميصس ا’أصسفر ’أسسرع دراج
وال- -ق- -م- -يصس ا’أب -يضس ’أفضس -ل
دراج اآم- -ال ،م- -ؤؤك -دا ب -اأن -ه اأفضس -ل دراج ج -زائ -ري
وعربي واإفريقي لفئة اأقل من  23سسنة ،هؤ الذي
ي -ح -اف -ظ ع -ل-ى ه-ذا ال-ق-م-يصس ا’أب-يضس م-ن-ذ م-دة
وخÓل كل الدورات التي يشسارك فيها ‘ السسنؤات
ا’أخÒة ﬁليا قاريا واإقليميا ،وبعد نهاية السسباق
قال ““مرحلة اليؤم كانت جد صسعبة خصسؤصسا اأنها
“ي-زت ب-ن-ق-ط-ت Úل-ل-ج-ائ-زة ال-كÈى ل-ل-تسس-ل-ق ،ل-كن
اإرادة الفريق وتضسامننا خÓل اŸسسلك هؤ الذي
جعلني اأخطف القمصسان الثÓثة ،وا’آن سسنعمل
على ا◊فاظ عليهم لنفؤز بالسسباق لكن ذلك لن
ي -ك-ؤن سس-ه Ó-خصس-ؤصس-ا اأن-ن-ا اأن اŸن-افسس-ة ق-ؤي-ة““،
واأضس -اف ““اŸرح -ل -ة ك -انت رائ -ع -ة وم -ررن -ا ب -ق-رى
وم -داشس -ر صس -غÒة ج -دا ،ل-ك-ن-ن-ا “ك-ن-ا م-ن اإدخ-ال
ال -ب -ه -ج -ة ‘ ق -ل -ؤب -ه -م ’أن دورة ا÷زائ-ر ال-دول-ي-ة
للدراجات اأخرجت ا÷ميع من اŸنزل وجعلتهم
يشسجعؤننا ،كما اأشسكر سسكان مدينة بلعباسس الذي
شسجعؤ ‘ ÊالكيلؤمÎات ا’أخÒة““.
وسس -ت -ج -رى ال -ي -ؤم اŸرح -ل -ة ال -ث-ال-ث-ة ب-داي-ة م-ن
منتصسف النهار بضسؤاحي منطقة ““تيغنيف““ باŒاه
و’ية تيارت مرورا على و’ية معسسكر على مسسافة
 112ك -ل-م اأي-ن سس-ت-ق-ي-م ال-ق-اف-ل-ة اŸك-ؤن-ة م-ن 340
شسخصسا بتيهرت عاصسمة ا’أطلسس التلي

 17وهرأن
 17وهرأن

ألثمن  ١٠دج

17605

تدمﬂ 12 Òبأا لإÓرهاربي Úو توقيف › 4رم Úوضسبط أاسسلحة

«ألشصعب» ق- -ام اŸف- -تشس ال- -ع- -ام
ل- -لشس- -رط- -ة ا’أن- -غ- -ؤل- -ي- -ة ،األ- -ف- -ري -دو
اإدواردوم - -ان - -ؤاŸي - -ن- -ك- -اسس ،رئ- -يسس
م-ن-ظ-م-ة ال-ت-ع-اون ا’إق-ل-ي-مية لروؤسساء
اأجهزة الشسرطة ‘ اإفريقيا ا÷نؤبية
( ،)SARPCCOوالؤفد اŸرافق
له ،اأمسس ا’أربعاء ،بزيارة اإ ¤كل من
م- -ق- -ري ،ن -ي -اب -ة م -دي -ري -ة ا’إم -داد،
واŸصسلحة ا÷هؤية للمالية والتجهيز
ل -ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة لÓ-أم-ن ال-ؤط-ن-ي.
خÓل الزيارة ،اطلع الؤفد ا’أنغؤ‹
ع- -ل- -ى شس -ب -ك -ة ال -دع -م ال -ل -ؤجسس -ت -ي
ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي ت-ه-دف ل-ت-ؤف Òال-عتاد
وال-ت-ج-ه-ي-ز Ãخ-ت-ل-ف اأن-ؤاع-ه ÷م-يع
مصس-ال-ح وف-رق الشس-رط-ة ال-ع-م-ل-ي-ات-ية
وضس -م -ان ا÷اه -زي -ة وال -ف -ع -ال -ي-ة ‘
ا’أداء الشس -رط -ي اŸي -دا ،Êوه -ؤ م -ا
ت -ؤف -ره ورشس -ات ووح -دات ،خ -ي -اط -ة
ا’أل-بسس-ة ال-ن-ظ-ام-ي-ة ،ت-ع-ل-يب وت-غليف
وج- -ب -ة رج -ل الشس -رط -ة ،ال -ط -ب -اع -ة،
Œه - -ي - -زات ا’أف- -رشس- -ة وا’أغ- -ط- -ي- -ة
Ãختلف اأنؤاعها ،كما تنقل الؤفد

17

عنابة

قامت بها مفارز أ÷يشض وألدرك ‘ عدة وليات
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france prix 1

دعا أ ¤ألسصتماع أ ¤أ÷زأئر ◊ل ألزمات ألدولية

دوفيلبان  :التدخÓت العسسكرية هي سسبب اŸآاسسي و ا◊روب
أم Úبلعمري

ان ال - -ع Ó- -ق - -ات ا÷زائ - -ري - -ة -
الفرنسسية ’ Áكن النظر اليها بعيدا
عن اÙددات التاريخية و عليه
فان مسستقبل العÓقات ب Úالبلدين و
التأاسسيسس لتعاون مثمر يراعي هذا
ا÷انب أاو ذاك Áر ح- - -ت- - -م- - -ا عÈ
اŸصسا◊ة مع الذاكرة  ،مصسا◊ة ’
تسس - -اوي  -ب - -ط- -ب- -ي- -ع- -ة ا◊ال -بÚ
الضس- -ح- -ي- -ة و ا÷Óد ب -ل تضس -ع ه -ذا
اأ’خ Òامام مسسؤولياته التاريخية و
عندها فقط نكؤن قد عبدنا الطريق
امام آافاق واسسعة للتعاون ب Úالبلدين
عندما يتم مصسا◊ة ““اŸسسكؤت عنه
و اعطاء الكلمة للسسÓم““ على حد
ت - -ع - -ب Òال - -ؤزي - -ر ا’ول ال- -ف- -رنسس- -ي
دوم -ي-ن-يك دوف-ي-ل-ب-ان ‘ اÙاضس-رة
التي قدمها الثÓثاء باŸدرسسة العليا
Óع -م -ال ب -دع -ؤة م -ن
ا÷زائ- -ري -ة ل  -أ
السسف Òالفرنسسي با÷زائر غسسافيي
درينكؤرت.
وع- -اد ال- -ؤزي- -ر ا’ول ال- -ف- -رنسس- -ي
ا’سس -ب -ق خ Ó-ل م -داخ -ل -ت-ه ا ¤زي-ارة
ال - -رئ- -يسس ال- -ف- -رنسس- -ي ا ¤ا÷زائ- -ر،
اÁانؤيل ماكرون و هي زيارة وصسفها
دوفيلبان باŸهمة ‘ الدفع بالعÓقات
ب Úال- -ب- -ل- -دي -ن إا ¤ا’م -ام م -ؤك -دا أان
الرئيسس الفرنسسي الشساب اثبت عزمه
على التقدم ‘ ملفي الذاكرة والتاريخ
و طالب دوفيلبان بالعمل على اŸضسي
ق- -دم- -ا ب- -ال- -عÓ- -ق- -ات ب Úال -ب -ل -دي -ن
مسس -تشس-ه-دا Ãق-ؤل-ة ل-ل-رئ-يسس ال-راح-ل

هؤاري بؤمدين  -رحمه الله -الذي
قال أان العÓقات ب Úا÷زائر وفرنسسا
Áكن أان تكؤن حسسنة أاو سسيئة و لكن ’
Áكنها أان تكؤن أابدا طبيعية و اضساف
أانه يجب الكف عن القاء الÓئمة على
هذا الطرف أاو ذاك إا’ أان الذي ⁄
يقله السسيد دوفيلبان هؤ أانه يجب على
ك -ل ط -رف أان ي -ت -ح -م -ل مسس-ؤول-ي-ات-ه
التاريخية بعيدا عن تبادل التهم و ’
شسك أانه ليسس هناك وجه للمقارنة بÚ
مسس- -ؤول- -ي- -ة ف- -رنسس- -ا ع- -ن م -اضس -ي -ه -ا
ا’سس- -ت- -ع- -م- -اري ومسس -ؤول -ي -ة الشس -عب
ا÷زائري الذي قام بثؤرة للدفاع عن
نفسسه واسسÎجاع حريته رغم أان السسيد
دوف- -ي- -ل- -ب- -ان أاق- -ر ‘ م- -داخ- -ل- -ت -ه أان
ا’سس- -ت- -ع- -م -ار أاخ -ل ب -ال -ع Ó-ق -ات بÚ
الشس -ع -ؤب وف -رضس ع -ل -ي -ه-ا الصس-مت و
أاضساف أان الهؤة اŸؤجؤدة اليؤم بÚ
الشسعؤب سسببها ا’سستعمار مؤكدا أان
ال- -ع- -ن -ف ’ Áك -ن -ه أان ي -ؤل -د اÙب -ة
مطلقا.

أام -ا ع-ن ال-عشس-ري-ة السس-ؤداء ف-ق-د
اعت Èدوفيلبان أان اÛتمع الدو‹
تخلى عن ا÷زائر ‘ اوج الهجمة
ا’رهابية و أان هذا السسلؤك سسبب
ج -رح -ا غ -ائ -را ل -ل-ج-زائ-ري Úال-ذي-ن
وج-دوا ان-فسس-ه-م ي-ؤاج-ه-ؤن ا’رهاب
الدمؤي ‘ ظل صسمت دو‹ مطبق.
ـعنها الؤزير ا’ول الفرنسسي أانها
سسبب اŸآاسسي و ا◊روب مؤكدا ان
ا◊رب ’ Áكنها إا’ أان تنتج ا’ حربا
جديدة و التدخÓت العسسكرية ’
تزيد إا’ من تذمر السسكان اÙليÚ
و ت -ن -ام -ي ال -ت-ط-رف و ا’ره-اب و‘
ه - -ذا الصس - -دد اشس - -اد دوف - -ي - -ل - -ب - -ان
باŸؤاقف اÿارجية للجزائر الذي
قال أانها رافعت دائما للسسÓم ورفضس
ا◊رب و قال أان اÛتمع الدو‹
عليه ا’سستماع باهتمام ا ¤ا÷زائر
◊ل ا’زمات الدولية و على رأاسسها
ا’زم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة ،اŸال -ي -ة و ا’زم-ة
السسؤرية كذلك.

” أيدأعـــه ألسصجـــــن

سسـ ـارق ﬁل Œاري بسسكيكدة ‘ قبضسـة األمن
أاوقفت مصسالح أامن سسكيكدة شسخصسا يبلغ من العمر 24
سسنة عن قضسية السسرقة ،إاثر تقدم أاحد اŸؤاطن Úقصسد
تقد Ëشسكؤى ومتابعة قضسائية جراء تعرضسه لسسرقة مبلغ
ما‹ معت Èمن داخل اÿزانة ا◊ديدية اŸؤجؤدة Ãحله
التجاري اıتصس ‘ تقد Ëالؤجبات السسريعة بؤسسط
مدينة سسكيكدة من قبل ›هؤل ،Úحيث أان قؤات الشسرطة
فؤر تلقيها البÓغ سسارعت إا ¤ع ÚاŸكان رفقة عناصسر
–قيق الشسخصسية إ’جراء اŸعاينة اأ’ولية وفتح –قيق ‘
ال-قضس-ي-ة ،وب-ت-ك-ث-ي-ف ع-م-ل-ي-ة ال-ب-حث وال-تحري بخصسؤصس
القضسية ” ،تؤقيف اŸشستبه فيه ‘ ظرف وجيز و–ؤيله

إا ¤اŸصسلحة ا’منية ’سستكمال التحقيق.
›ري -ات ال -ت -ح-ق-ي-ق ب-ي-نت أان اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه دخ-ل إا¤
اÙل ال -ت -ج -اري بصس -ف-ت-ه زب-ؤن-ا و‘ غ-ف-ل-ة م-ن صس-احب
اÙل قام بسسرقة مبلغ ما‹ يقدر بأاك Ìمن  08مÓيÚ
سسنتيم كانت بداخل اÿزانة ا◊ديدية ليغادر بعدها دون
أان ي -ل -فت ا’ن-ت-ب-اه ،وÃج-رد اسس-ت-ك-م-ال م-ل-ف اإ’ج-راءات
القانؤنية ” تقد ËاŸشستبه به أامام وكيل ا÷مهؤرية لدى
ﬁكمة سسكيكدة بخصسؤصس قضسية ““السسرقة““ ليتم إايداعه
ا◊بسس.

سصكيكدة :خالد ألعيفة

إأثر وفاة طبيبت Úبالدويرة

الوصساية تؤوجل اجتماعها باألطباء اŸقيمÚ
” ت -اأج-ي-ل ا’ج-ت-م-اع ال-ذي ك-ان م-ق-ررا ع-ق-ده
اأمسس ا’أربعاء بؤزارة الصسحة مع ‡ثلي ا’أطباء
اŸق -ي -م ÚاŸضس -رب Úاإ ¤ا’أسس -ب -ؤع اŸق -ب-ل ,اإث-ر

ا◊ادث اŸاأسس -اوي ال -ذي اأودى ب -ح -ي -اة ط -ب-ي-ب-تÚ
م-ق-ي-م-ت Úواإصس-اب-ة اأخ-ري Úب-اŸرك-ز ا’سس-تشسفائي
للدويرة ,مثلما اأوضسحته الؤزارة ‘ بيان لها.

بلومي يتلقى الضسوء الخضسر لدعم ملف ترشسح اŸغرب
تلقى الدو‹ ا÷زائري ا’سسبق ÿضسر بلؤمي
مؤافقة السسلطات ا÷زائرية لدعم ملف ترشسح
اŸغرب ’حتضسان كاأسس العا 2026-⁄لكرة القدم,
حسسبما علمته ““واج““ من اŸعني با’أمر.

و–صس -ل ب -ل-ؤم-ي اأمسس ا’رب-ع-اء ع-ل-ى م-ؤاف-ق-ة
السسلطات ا÷زائرية لتقد““ Ëدعمه““ Ÿلف ترشسح
اŸغرب لتنظيم مؤنديال .2026
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