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نسسيب ‘ مسستغاÂ

›لسس األمة يسستأانف أاشسغاله

تشس-رف وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ية
ن- -وري- -ة ب- -ن غÈيت ع- -ل- -ى ان -ط -لق
إام-ت-ح-ان-ات شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا دورة
 ٢٠١٨ب- -ك- -ل م- -ن و’ي- -ت- -ي ت- -بسس- -ة
’رب -ع-اء ٢٠
وخ -نشس -ل -ة ،وذلك ي -وم ا أ
جوان  ،٢٠١٨كما سستقوم بوضسع حجر
’سس -اسس ل-ب-عضس اŸشس-اري-ع الÎب-وي-ة
ا أ
وت- - -دشس Úأاخ- - -رى ،وسسÒاف- - -ق - -ه - -ا ‘
ال -ع -م -ل -ي -ة وف -د م -ك -ون م -ن رئ -يسس-ي
÷ن -ت -ي الÎب-ي-ة ب-الŸÈان وإاط-ارات
م- - - - - - -ن ال- - - - - - -وزارة والشس- - - - - - -رك- - - - - - -اء
ا’جتماعي.Ú

زيتو ‘ Êمعسسكر

ي- -ق -وم وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب
زيتو ،Êاليوم ،بزيارة عمل وتفقد
’حياء الذكرى
إا ¤و’ية معسسكر ،إ
’عدام الشسهيد أاحمد زبانة.
 6٢إ

ندوة تاريخية حول
الشسهيد أاحمد زبانة
ي- - -ن- - -ظ- - -م اŸت - -ح - -ف ال - -وط - -ن - -ي
ل-ل-م-ج-اه-د ،ال-ي-وم ،ن-دوة تاريخية
حول اسستشسهاد البطل احمد زبانة
وذلك Ãق -ره اب -ت -داء م -ن السس-اع-ة
 ١4:٠٠بعد الزوال.

«وقفة عرفان للمجاهدات»
موضسوع منتدى الذاكرة
ت -ن -ظ -م ج -م -ع -ي -ة مشس -ع -ل الشس -ه -ي-د
وج- -ري- -دة اÛاه- -د ،ال- -ي -وم ،م -ن -ت -دى
ال -ذاك -رة –ت ع -ن-وان «وق-ف-ة ع-رف-ان
’عدام
للمجاهدات» اÙكوم عليهن با إ
ي -نشس -ط -ه أاسس -ات-ذة ج-ام-ع-ي-ون م-ت-ب-وع-ا
بشسهادات Ûاهدات حول نضسال اŸرأاة
‘ السس -ج-ون واŸع-ت-ق-لت أاث-ن-اء ال-ث-ورة
ال- -ت- -ح- -ري- -ري -ة ،وذلك ع -ل -ى السس -اع -ة
 ١٠:٠٠صسباحا بجريدة اÛاهد.

« الشسعب» يÎأاسس أاحمد أاويحيى
’م Úال- -ع- -ام ل- -ل- -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ا أ
ال -دÁق -راط -ي ي -وم -ي اÿم -يسس ٢١
ج -وان وا÷م -ع-ة  ٢٢ج-وان ،٢٠١٨
أاشسغال الدورة  ٥العادية للمجلسس
الوطني للحزب.
وŒري ال-دورة ب-ال-تعاضسدية
ال -ع -ام -ة Ÿواد ال -ب -ن -اء ب -زرال-دة،
ب - -دءا م - -ن السس - -اع- -ة  ٩صسباحا
وت-ت-ب-ع ب-ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة السس-بت
 ٢٣ج - - -وان ا÷اري ،ب - - -اŸق - - -ر
’سسفوديل)
لرن-دي (ا أ
اŸرك-زي ل -أ
ب Íعكنون.

’دارة والمالية
ا إ

زي-ز ب-وت-ف-ليقة تنظم
ال-ع-
–ت رع-اي-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د اŸؤو“ر الدو‹ للمدن
 ٢7و ٢٨جوان ا÷اري،
و’ية ا÷زائر يومي
الذكية.

اتيجية تطوير نشساط سسوناطراك

عرضس إاسسÎ

اتيجية تطوير نشساط
سسÎ
يتم ،اليومÃ ،قر سسوناطراك عرضس إا ة الشسؤوون ا’قتصسادية
 ،٢٠٣أامام أاعضساء ÷ن
٠
ط ل-ل-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي
سسوناطراك آ
’فاق وال -ت -ج -ارة وال -ت -خ-ط-ي-
وت -ن -م -ي -ة الصس -ن -اع -ة
السساعة  ١٣.٣٠زوا’.
الوطني» ،وذلك على

اتفاقية ب Úا÷زائرية لتسسي Òشسبكة الغاز وتيلكوم ا÷زائر
م اليوم ،حفل توقيع اتفاقية ب Úالشسركة ا÷زائرية لتسسي Òشسبكة الغاز وشسركة البنى التحتية للتصسا’ت
يت ّ
تيلكوم ا÷زائر ،وذلك على السساعة  ١٠:٣٠صسباحا بقاعة جيداÃ Êركز التكوين ‘ بن عكنون.

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :
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يعرضس ،اليوم ،مشسروع القانون اŸعدل واŸتمم ل أ
  ٢٨اŸؤورخ ‘ العام  ١٩7١واŸتضسمن قانون القضساء العسسكري،لسسئلة الشسفوية هذا
” بر›ة جلسسة علنية تخصسصس ل أ
كما ّ
اÿميسس.

اŸؤو“ر الدو‹ للمدن الذكية

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

عرضس مشسروع قانون
اŸالية التكميلي لـ 2018
أامام م.شس.و

ي - - -ق - - -وم وزي - - -ر اŸوارد
اŸائ- - -ي - -ة حسس Úنسس - -يب،
يوم اÿميسس  ١٩جوان،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف -ق -د
ل-و’ي-ة مسس-ت-غ-ا Âح-يث،
يعاين مشساريع القطاع.

الدورة  ٥للمجلسس الوطني
لألرندي هذا اÿميسس

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)6٠.7٠.٣٥:

(021) 60.70.40

ي -ق-وم وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة
ﬁم-د ح-ط-اب ،ال-ي-وم ،ب-زيارة عمل
وت -ف -ق -د ل-و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،سس-ي-ع-اي-ن
خ- -لل- -ه- -ا ع- -دد م- -ن اŸشس -اري -ع ،ك -م -ا
سسيشسرف على تدشس Úبعضس الهياكل
الرياضسية بكل من موزاية ،الشسفة،
بوفاريك ،بني مراد والشسريعة.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي -ع -رضس وزي -ر اŸال -ي -ة ع-ب-د
ال- - -رح- - -م- - -ن راوي - -ة ،ال - -ي - -وم،
مشس- - - -روع ق- - - -ان - - -ون اŸال - - -ي - - -ة
ال-ت-ك-م-ي-ل-ي لسس-نة  ،٢٠١٨أام- -ام
ن - - - -واب اÛلسس الشس - - - -ع - - - -ب- - - -ي
ال -وط -ن -ي .ك -م-ا سس-ي-ت-م ع-رضس
مشس- -روع ال- -ق- -ان- -ون ال- -عضس- -وي
اŸتعلّق باÛمع ا÷زائري للغة
’مازيغية أامام نواب اÛلسس
ا أ
وذلك غدا.

ندوة صسحفية حول
التسسّممات الغذائية

ت - - -ن - - -ظ- - -م وزارة الصس- - -ح- - -ة
والسس- - - - - - - -ك- - - - - - - -ان وإاصس - - - - - - -لح
اŸسس -تشس -ف -ي -ات ي-وم  ٢١جوان
ا÷اري ،ندوة صسحفية –ت
ع -ن-وان ال-تسس-م-م-ات ال-غ-ذائ-ي-ة
ا÷ماعية ابتداء من السساعة
 ٩صس-ب-اح-ا ع-ل-ى مسس-توى معهد
ال -وط -ن -ي ل -لصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
’ب - -ي - -ار -
شس - -ارع ال - -ب - -ك - -ري ،ا أ
ا÷زائر.

إلع ـلناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع 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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تعزيز أŸنظومة ألتشصريعية ألوطنية بتدأب Òوقائية

بوحجة :الدفع بعدم دسستورية القوان Úسسيكرسص حقوق وحريات األفراد
أكد رئيسس أÛلسس ألشصعبي ألوطني ،ألسصعيد
ب- -وح -ج -ة ،أمسس ،أن مشص -روع أل -ق -ان -ون أل -عضص -وي
أÙدد لكيفيات ألدفع بعدم دسصتورية ألقوأنÚ
يدخل ‘ أطار «أŸسصار أ’صصÓحي أŸتكامل ألذي
ب- -ادر إأل- -ي- -ه رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز
ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة» وأل -رأم -ي إأ« ¤ت -ع -زي -ز أŸن -ظ -وم -ة
أل-تشص-ري-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ب-ت-دأب Òق-ان-ون-ية تكرسس
حقوق وحريات أ’فرأد».
وأاوضصح بوحجة ‘ مداخلة له قبل عرضس وزير
العدل لنصس مشصروع هذا القانون ،أان حقّ الدفع بعدم
دسص - -ت - -وري - -ة ال- -ق- -وان Úي- -دخ- -ل ‘ ن- -ط- -اق «اŸسص- -ار
الصص Ó- -ح - -ي اŸت- -ك- -ام- -ل ال- -ذي ب- -ادر إال- -ي- -ه رئ- -يسس

ا÷م -ه -وري -ة وال -ذي ي -ه -دف إا ¤ت -ع -زي-ز م-ن-ظ-وم-ت-ن-ا
التشصريعية بتداب Òقانونية جديدة تكرسس الضصمانات
األسص -اسص -ي -ة ‘ ›ال ا◊ق -وق وا◊ري -ات األسص -اسص-ي-ة
للمواطن» .كما سصيضصمن  -مثلما قال « -حماية حقوق
اŸواطن وسصيادة القانون وكذا مسصاواة ا÷ميع أامام
ال- - -قضص- - -اء» .وأاضص - -اف رئ - -يسس اÛلسس ،أان مشص - -روع
القانون يندرج أايضصا ‘ سصياق «مسصايرة التطور الذي
طرأا على ﬂتلف النظمة القانونية عاŸيا ويؤوسصسس
أاطرا دسصتورية ◊ماية الشصخاصس» ،وهو ما يشصكل -
على حد قوله « -قفزة نوعية ‘ نظامنا القانوÊ
الذي يسصاهم دون أادنى شصك ‘ إارسصاء دولة ا◊ق
والقانون».

ينعقد بدكار ‘ عهدته ألتشصريعية ألـ ٥

بوراسص يشسارك ‘ اجتماع مكتب الŸÈان اإلفريقي
يشصارك نائب رئيسس اÛلسس الشصعبي الوطني،
النائب الثالث لرئيسس الŸÈان الفريقي ،جمال

ب - -وراسس ‘ ،الج- -ت- -م- -اع ال- -ث- -اŸ Êك- -تب الŸÈان
الف-ري-ق-ي ل-ل-ع-ه-دة ال-تشص-ري-ع-ية اÿامسصة للŸÈان،

اŸن -ع-ق-د م-ن-ذ أامسس وي-ت-واصص-ل ال-ي-وم ،ب-ال-ع-اصص-م-ة
السصينغالية ،دكار ،حسصب ما أافاد به بيان للمجلسس.

وفاء بتسصديد إألتزأماتها

الŸÈان العربي يشسيد بدور ا÷زائر ‘ نصسرة القضسية الفلسسطينية
أاشص -اد الŸÈان ال -ع -رب -ي بـ«ال -دع -م ال -ك -ب »Òال-ذي
ت -ق -دم-ه ا÷زائ-ر Ÿوازن-ة دول-ة ف-لسص-ط Úوصص-ن-دوق-ي
األقصصى والقدسس نصصرة لصصمود الشصعب الفلسصطيني،
حسصب ما أافاد به ،أامسس ،بيان Ûلسس األمة.
وأاوضص - -ح ذات اŸصص - -در ،أان الŸÈان ال- -ع- -رب- -ي
«أاشصاد ،خÓل اجتماعه مؤوخرا بالرباط (اŸملكة
اŸغ -رب -ي-ة) ب-ال-دع-م ال-ك-ب Òال-ذي ت-ق-دم-ه ا÷زائ-ر
Ÿوازن - -ة دول - -ة ف- -لسص- -ط Úوصص- -ن- -دوق- -ي األقصص- -ى

وال -ق -دسس ،نصص -رة لصص -م -ود الشص -عب ال -ف -لسص -ط -ي-ن-ي
ونضصاله من أاجل حريته وإاقامة دولته اŸسصتقلة
وعاصصمتها األبدية مدينة القدسس».
و‘ هذا الطار« ،ثّمن رئيسس الŸÈان العربي،
مشصعل بن فهم السصلمي ‘ ،رسصالة وجهها إا ¤رئيسس
›لسس األمة ،عبد القادر بن صصالح ،جهود ا÷زائر
ال -ك -بÒة واŸق -درة ،دع -م -ا ل-قضص-ي-ة ال-ع-رب األو¤
فلسصط Úووفاءها بتسصديد التزاماتها ‘ موازنة

دولة فلسصط.»Ú
وأاضصاف البيان ،أان مشصعل بن فهم السصلمي «نقل
أاسص -م -ى ع -ب -ارات شص-ك-ر وت-ق-دي-ر وام-ت-ن-ان الŸÈان
ال -ع-رب-ي ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ،ق-ي-ادة وح-ك-وم-ة
وشص -ع -ب-ا ،ع-ل-ى اŸواق-ف ال-داع-م-ة لصص-م-ود ونضص-ال
الشصعب الفلسصطيني حتى ينال كامل حقوقه على
أارضصه وإاعÓن دولته اŸسصتقلة وعاصصمتها مدينة
القدسس.

ندد بغياب أخÓقيات أŸهنة

كعوان  :نقصص الحÎافية ‘ الÈامج التلفزيونية خÓل رمضسان
ت- -أاسص- -ف وزي- -ر أ’تصص -ال ج -م -ال ك -ع -وأن،
أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة« ،لغياب أ’بدأع»
و»ن- -قصس أ’حÎأف- -ي- -ة» ‘ ب- -رأم- -ج ﬂت -ل -ف
أل-ق-ن-وأت أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة أÿاصصة خÓل شصهر
رمضصان.
و‘ تصص- -ري -ح ل -لصص -ح -اف -ة خ Ó-ل زي -ارة إا ¤دار
الصصحافة طاهر جاووت ،انتقد كعوان الÈامج التي
اقÎح -ت -ه -ا ال-ق-ن-وات ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة اÿاصص-ة خÓ-ل
الشصهر الفضصيل ،مشصÒا بصصفة خاصصة إا« ¤غياب
البداع» فيها.
كما تأاسصف الوزير لوجود «الكث Òمن العنف» ‘
بعضس ا◊صصصس ولسصيما الكامÒات اÿفية التي
“يزت بـ»الفراط ‘ النتاج واŸضصمون».
ك -م -ا –دث ك -ع -وان ع-ن ان-ت-اج ك-امÒات خ-ف-ي-ة
«مزيفة» منددا ب «غياب الحÎافية وأاخÓقيات
اŸهنة».

واع -ت Èك -ع -وان ان اŸسص -ؤوول-ي-ة «ت-ق-ع أاك Ìع-ل-ى
عاتق مسصÒي هذه القنوات» اŸدعوة ا« ¤تنظيم
نفسصها واحÎام القانون والتحلي باحÎافية أاكÌ
مسصتقب.»Ó
من جهة أاخرى ،أاعلن وزير التصصال عن عودة
برنامج «خط أاحمر اÿاصس بحرائق الغابات»

والذي سصيبث ع Èجميع الذاعات اÙلية على
مسصتوى الوليات الـ 48مÈزا «الدور األسصاسصي»،
ل -وسص -ائ -ل الع Ó-م ‘ ال -ت -وع-ي-ة وال-ت-حسص-يسس ح-ول
مكافحة حرائق الغابات.
وي -ذك -ر أان حصص -ة «خ-ط أاح-م-ر» ال-ت-ي ان-ط-ل-قت
السصنة اŸاضصية تشصكل جسصر اتصصال لنقل جميع
اŸعلومات التي من شصأانها اŸسصاهمة ‘ التوعية
وال -ت -حسص -يسس ح -ول ال -وق -اي -ة م-ن ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات
ومكافحتها.
وبعد هذه الزيارة ،توجه وزير التصصال ا ¤دار
الصص -ح -اف-ة «ع-ب-د ال-ق-ادر سص-ف »Òب-ال-ق-ب-ة ح-يث زار
اŸركز الوطني لتوثيق الصصحافة والصصور والعÓم
واŸركز الدو‹ للصصحافة وشصركة تسصي Òمسصاهمات
الدولة (شصركة تسصي Òمسصاهمات الدولة  -صصحافة
 -اتصصال).

إأ‚از خط ألسصكة أ◊ديدية ب Úعنابة وجبل ألعنق بتبسصة

زعÓن ‘ اجتماع تنسسيقي مع بوعزغي
’شص-غ-ال أل-ع-م-وم-ية وألنقل
ت-رأسس وزي-ر أ أ
عبد ألغني زعÓن ووزير ألفÓحة وألتنمية
أل -ري -ف -ي -ة وألصص -ي -د أل -ب -ح -ري ع -ب -د أل -ق -ادر
بوعزغي ،أمسس ،أجتماعا تنسصيقيا –ضصÒأ
لÓ- -ن- -ط Ó-ق ‘ إأ‚از مشص -روع خ -ط ل -لسص -ك -ة
أ◊ديدية ب Úعنابة وجبل ألعنق بتبسصة،
’شص- -غ -ال
حسص- -ب- -م- -ا أف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان ل- -وزأرة أ أ
ألعمومية وألنقل.
وحسصب ذات اŸصص - -در ،ف- -إان ه- -ذا الج- -ت- -م- -اع
يدخل ‘ اطار –ضص Òكافة الشصروط لÓنطÓق ‘
إا‚از مشصروع خط السصكة ا◊ديدية الرابط بÚ

عنابة وجبل العنق بولية تبسصة على مسصافة 388
كلم اŸرافق إل‚از مشصروع اسصتغÓل الفوسصفات
وتطوير الصصناعات البÎوكيميائية الذي يدخل ‘
إاط -ار ﬂط -ط ا◊ك -وم -ة ل -ت -ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج رئ-يسس
ا÷مهورية.
وخلصس هذا الجتماع ،حسصب البيان إا ¤ضصرورة
التنسصيق الكامل ب Úمصصالح القطاع Úواتخاذ كل
ال -ت-داب ÒالÓ-زم-ة ل-ت-ح-ري-ر ال-رواق اÿاصس Ãسص-ار
مشصروع خط السصكة ا◊ديدية ‘ إاطار التصصريح
باŸنفعة العامة واإلسصراع ‘ اإلجراءات القانونية
اÿاصصة بذلك.

وشص -ارك ‘ ه-ذا الج-ت-م-اع ال-ت-نسص-ي-ق-ي األم-ن-اء
ال -ع -ام -ون ل -ولي -ات ع -ن -اب -ة ال -ط -ارف ق-اŸة سص-وق
أاهراسس وتبسصة وﬁافظو الغابات ومديرو اŸصصالح
الفÓحية للوليات اŸعنية وكذا إاطارات الوزارتÚ
وال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -دراسص -ات وم -ت -اب-ع-ة إا‚از
السصتثمارات ‘ السصكك ا◊ديدية.

وثيقة عمل Ÿنطقة إافريقيا –ضسر ‘ اجتماع ا÷زائر

أعلنت وزيرة ألÈيد وأ’تصصا’ت ألسصلكية
وألÓ-سص-ل-ك-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وألرقمنة ،هدى
’و¤
إأÁان ف- - -رع- - -ون ،أمسس ،أن أل - -ت - -ج - -ارب أ أ
’ل-ي-اف أل-بصص-ري-ة
ل-تشص-غ-ي-ل ك-اب-ل Úب-ح-ري Úب-ا أ
ل -ت -حسص Úأل-رب-ط بشص-ب-ك-ة أ’نÎنت ‘ أ÷زأئ-ر
’خ Òمن سصنة .2018
سصتبدأ خÓل ألثÓثي أ أ
صص -رحت ال -وزي -رة ع -ل -ى أام -واج اإلذاع -ة ال -وط-ن-ي-ة
«سصنشصرع ‘ التجارب لتشصغيل كابل Úبحري Úباأللياف
ال -بصص -ري -ة ل -ت -حسص Úال -رب -ط بشص -ب -ك-ة النÎنت خÓ-ل
الثÓثي األخ Òمن سصنة  ‘ ،2018ح Úسصيتم تشصغيل
اح- -د ال- -ك- -اب -ل ‘ Úديسص -م 2018 Èأاو ي -ن -اي -ر »2019

ترقية ألوسصاطة وألديبلوماسصية ألوقائية

مسساهل يشسارك ‘ منتدى أاوسسلو لتسسوية النزاعات بالوسساطة
سص -يشص -ارك وزي-ر ألشص-ؤوون أÿارج-ي-ة
ع-ب-د أل-ق-ادر مسص-اه-ل أل-ي-وم أل-ثÓ-ث-اء ‘
ألطبعة ألـŸ 16نتدى أوسصلو ألذي يهدف
إأ« ¤أŸسص- -اه- -م- -ة ‘ ت- -رق- -ي -ة أل -وسص -اط -ة
وأل- -دب -ل -وم -اسص -ي -ة أل -وق -ائ -ي -ة ل -تسص -وي -ة
ألنزأعات» حسصبما أفاد به ،أمسس ،بيان
لوزأرة ألشصؤوون أÿارجية.
سصتتناول طبعة هذه السصنة التي سصتشصهد
 ·ÓاŸتحدة ورؤوسصاء
مشصاركة األم Úالعام ل أ
دول سص- - -اب- - -ق Úووزراء الشص - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة
ووسصطاء وباحث ÚخÓل يوم« Úعدة نزاعات
لسصيما ‘ ما‹ وليبيا» ،يضصيف ذات اŸصصدر.
ي -ن -ظ -م م -ن-ت-دى أاوسص-ل-و ال-ذي ت-أاسصسس م-ن-ذ

 2003مناصصفة من قبل كل من وزارة الشصؤوون
اÿارج-ي-ة الÔوي-ج-ي-ة وم-رك-ز «ه-ي-ومانيتارين
ديالوج» (ا◊وار النسصا.)Ê

لوح يقدم مشسروع القانون العضسوي اŸتعّلق بالدفع
بعدم دسستورية القوانÚ
قدم وزير العدل حافظ الختام ،الطيب لوح،
أامسس ،مشصروع القانون العضصوي اÙدد لشصروط
وك-ي-ف-ي-ات ت-ط-ب-ي-ق ال-دف-ع ب-ع-دم ال-دسص-ت-وري-ة أام-ام
أاعضصاء اÛلسس الشصعبي الوطني ‘ جلسصة علنية
ترأاسصها رئيسس اÛلسس ،السصعيد بوحجة ،بحضصور
وزير العÓقات مع الŸÈانﬁ ،جوب بدة.
وخ Ó-ل ع -رضص -ه Ÿشص -روع ال -ق -ان -ون ،أاك -د وزي-ر
العدل أان النصس يأاتي ‘ سصياق «مواصصلة تعزيز
اŸنظومة القانونية اŸتعلقة با◊قوق وا◊ريات
Óشصخاصس ‘ هذا
وتوسصيع الضصمانات اŸمنوحة ل أ
اÛال تطبيقا لدسصتور .»2016
كما تأاتي أاحكامه  -يضصيف الوزير “« ،-اشصيا
مع اŸسصتجدات التي تعرفها األنظمة القانونية ‘
ال -ع -دي -د م -ن ال -دول ال-ت-ي وضص-عت األط-ر ال-ك-ف-ي-ل-ة
◊ماية الشصخاصس التي “كنهم من الدفاع عن
حقوقهم أامام اŸؤوسصسصات القضصائية والدسصتورية».
ويعّد الطعن الفردي بعدم الدسصتورية من أابرز
اŸسصتجدات التي جاء بها الدسصتور وأاهمها لكونه
يسصاهم ‘ تعزيز مسصار دÁقراطية ا◊ياة العامة،
حيث تن ّصس اŸادة  188من الدسصتور على أانه Áكن
إاخ- -ط- -ار اÛلسس ال- -دسص- -ت- -وري ب- -ال- -دف- -ع ب- -ع- -دم
الدسصتورية بناء على إاحالة من اÙكمة العليا أاو
›لسس ال -دول -ة ع -ن -دم -ا ي-دع-ي أاح-د األط-راف ‘
اÙاكمة أامام جهة قضصائية أان ا◊كم التشصريعي
ال -ذي ي -ت-وق-ف ع-ل-ي-ه م-آال ال-ن-زاع ،ي-ن-ت-هك ا◊ق-وق
وا◊ريات التي يضصمنها الدسصتور.
ويسص- - -م- - -ح ا◊ك- - -م ال- - -وارد ‘ اŸادة  188من
الدسصتور للمتقاضصي باŸنازعة ‘ دسصتورية حكم
تشصريعي أاثناء النظر ‘ قضصيته أامام جهة قضصائية
إاذا ما رأاى أان هذا ا◊كم ّ Áسس با◊ريات وا◊قوق
اŸضص-م-ون-ة دسص-ت-وري-ا ويشص-ك-ل ه-ذا ال-دف-ع ال-وسصيلة
ال-ت-ي تسص-م-ح ل-ل-قضص-اء وف-ق-ا إلج-راءات خ-اصص-ة م-ن
إاخ-ط-ار اÛلسس ال-دسص-ت-وري ح-ول م-دى م-ط-اب-ق-ة
حكم تشصريعي للدسصتور.
وتنصس اŸادة  7من مشصروع هذا القانون على أان
الدفع بعدم الدسصتورية يقدم «–ت طائلة عدم
ال-ق-ب-ول Ãذك-رة م-ك-ت-وب-ة ومسص-ت-ق-ل-ة ومسصببة» ،كما
تفصصل ا÷هة القضصائية «فورا وبقرار مسصبب» ‘
ارسصال الدفع بعدم الدسصتورية ا ¤اÙكمة العليا
أاو ›لسس الدولة بعد اسصتطÓع رأاي النيابة العامة

أاو ﬁافظ الدولة.
وحّددت اŸادة  9من هذا اŸشصروع الشصروط
الواجب اسصتيفائها إلرسصال الدفع بعدم الدسصتورية
وه- -ي «أان ل ي- -ت- -وق- -ف ع- -ل- -ى ا◊ك -م ال -تشص -ري -ع -ي
اŸعÎضس عليه مآال النزاع أاو أان يشصكل أاسصاسس
اŸت - -اب - -ع- -ة ،ويشصÎط ك- -ذلك أان ل ي- -ك- -ون ا◊ك- -م
التشصريعي قد سصبق التصصريح Ãطابقته للدسصتور
من طرف اÛلسس الدسصتوري باسصتثناء حال تغيÒ
ال -ظ -روف» ،ك -م -ا ي -جب ان «ي -تسص -م ال -وج-ه اŸث-ار
با÷دية» ،وتفصصل اÙكمة العليا او ›لسس الدولة
‘ إاح -ال -ة ال -دف -ع ب -ع -دم ال-دسص-ت-وري-ة ا ¤اÛلسس
ال -دسص -ت -وري ‘ اج -ل شص -ه -ري -ن اب -ت -داء م -ن ت-اري-خ
اسصتÓمه ،و‘ حال عدم فصصل اÙكمة العليا او
›لسس الدولة ‘ اجل شصهرين يحال الدفع بعدم
الدسصتورية « تلقائيا» ا ¤اÛلسس الدسصتوري.
و‘ ح -ال اخ -ط -ار اÛلسس ال-دسص-ت-وري ،ي-ت-عÚ
على اÙكمة العليا او ›لسس الدولة Ãوجب
اŸادة  19من مشصروع القانون «ارجاء الفصصل ا¤
ح Úالبت ‘ الدفع بعدم الدسصتورية إال إاذا كان
اŸع -ن -ي ﬁروم -ا م -ن ا◊ري -ة بسص -بب ال -دع -وى او
عندما تهدف هذه األخÒة ا ¤وضصع حّد للحرمان
من ا◊رية أاو إاذا كانا ملزم Úقانونا بالفصصل ‘
أاجل ﬁدد أاو على سصبيل السصتعجال».
وباŸناسصبة ،أاكد وزير العدل على أاهمية سصّن
قانون متعلق بتنظيم اÛلسس الدسصتوري «الذي
تتوسصع صصÓحياته شصيئا ما إا ¤ما يسصمى باÙكمة
الدسصتورية لكونه سصيفصصل ‘ النزاعات ‘ جلسصات
علنية».

ميهوبي ‘ زيارة عمل ألذربيجان

’–اد ألدو‹ لÓتصصا’ت بأابو ظبي
ندوة مفوضصي أ إ
انطلقت ،أامسس ،با÷زائر العاصصمة اشصغال الجتماع
التحضصÒي الثالث للمفوضص Úفوق العادة ل–Óاد الدو‹
لÓتصصالت السصلكية والÓسصلكية Ÿنطقة افريقيا.
ويندرج هذا الجتماع الذي يدوم ثÓثة أايام والذي
اف -ت -ت -ح ب -حضص-ور وزي-رة الÈي-د و التصص-الت السص-ل-ك-ي-ة و
الÓسصلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،هدى اÁان فرعون،
‘ اطار التحضص Òلندوة اŸفوضص Úفوق العادة ل–Óاد
ال -دو‹ ل Ó-تصص -الت السص-ل-ك-ي-ة والÓ-سص-ل-ك-ي-ة لسص-ن-ة 2018
اŸقررة بأابو ظبي (المارات العربية اŸتحدة) من 29
اكتوبر ا 16 ¤نوفم.2018 È
ويأاتي هذا اللقاء اسصتكمال لÓجتماع ÚالتحضصÒيÚ
األخÒين اللذين عقدا ‘ يوليو Ã 2017دينة فيكتوريا
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www.ech-chaab.com
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فالسس (زÁبابوي) و‘ ابريل  2018بابوجا (نيجÒيا) على
التوا‹.
يتمثل الهدف السصاسصي للقاء ا÷زائر ‘ «تقدË
ضصمن وثيقة نهائية اقÎاحات افريقية مشصÎكة تعكسس
الرهانات ا÷ديدة لتكنولوجيات العÓم والتصصال ‘
افريقيا واألدوات التي تسصاهم ‘ ا◊فاظ على مصصالح
اŸنطقة».
كما سصيكون هذا الجتماع «مرحلة حاسصمة ‘ مسصار
تنسصيق وجهات النظر على اŸسصتوى القليمي –سصبا
لندوة اŸفوضص Úفوق العادة التي تكتسصي اهمية بالغة
ل -ت -ط -وي-ر ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات العÓ-م والتصص-ال ‘ اف-ري-ق-ي-ا
مسصتقب ،Óوهو يشصكل رهانا اسصÎاتيجيا لتعزيز موقف

افريقيا وصصوتها ‘ السصاحة الدولية».
وت -ع -د ن -دوة اŸف -وضص Úف -وق ال-ع-ادة ،ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا
ل–Ó-اد ال-دو‹ لÓ-تصص-الت السص-ل-ك-ي-ة والÓ-سص-ل-ك-ية التي
تعقد كل اربع سصنوات .وبهذه اŸناسصبة سصتقرر الدول
العضص-اء بشص-أان ال-دور اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي ل-ل-م-ن-ظ-مة ويحددون
ق -درت -ه -ا ‘ ال -ت-أاث Òع-ل-ى ت-ط-ور ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات العÓ-م
والتصصال ‘ العا ⁄وتوجيهه.
كما –ّدد هذه الندوة اŸبادئ العامة ل–Óاد وتتبنى
ﬂط -ط -ات -ه السصÎات -ي -ج -ي -ة واŸال -ي -ة م -ن اج-ل فÎة 4
سصنوات ،وتنتخب اعضصاء فريق قيادة ال–اد وكذا الدول
العضص- -اء ‘ اÛلسس واعضص -اء ÷ن -ة ت -ن -ظ -ي -م اذاع -ات
التصصالت السصلكية والÓسصلكية.

موضصحة أان الشصبكة ما ب Úالوليات سصتسصتكمل ‘
حدود نهاية السصنة ا÷ارية.
واوضص- -حت ان اتصص- -الت ا÷زائ -ر اسص -ت -ث -م -رت ‘
ك -اب -ل Úب -ح -ري Úل -ت -حسص Úال-رب-ط بشص-ب-ك-ة النÎنت،
مشصÒة إا ¤أان األول سصÒبط وهران ببلنسصية (اسصبانيا)
‘ ح ÚسصÒبط الثاﬁ Êطة عنابة باŸنشصأاة الدولية
م - -ي - -دي - -كسس (ال - -ولي - -ات اŸت- -ح- -دة) «‡ا سص- -ي- -وف- -ر
ÓنÎنت».
للجزائري Úتدفقا أاحسصن وأامنا أاك Ìل أ

من جهة أاخرى أاوضصحت أان متعامل الهاتف النقال
العمومي موبيليسس سصينشصط ‘ اÿارج ،لسصيما ‘
م -ا‹ ح -يث اك -ت-تب ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى اسص-ت-غÓ-ل رخصص-ة
ا÷يل الرابع ‘ هذا البلد إا ¤جانب اŸغرب وفرنسصا.
وأاوضصحت فرعون« ،بعد أان –صصلنا على رخصصة
›لسس اسصهامات الدولة قمنا بإاعداد اŸلف للحصصول
على صصفقة رخصصة ا÷يل الرابع Ãا‹» ،مضصيفة أان
«موبيليسس تعتزم ا◊ضصور أاكÃ Ìا‹ ألسصباب القرب».

فرعونŒ :ارب الكوابل البحرية قبل نهاية السسنة

يقوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،بزيارة
ع -م-ل إا ¤ج-م-ه-وري-ة أاذرب-ي-ج-ان ،ل-ل-مشص-ارك-ة ‘
اف-ت-ت-اح ت-ظ-اه-رة ن-اخشص-ي-ف-ان ع-اصص-م-ة ال-ث-قافة
اإلسصÓ-م-ية لـ ،2018ك -م -ا سص-ي-ت-ب-احث م-ع ن-ظÒه
األذرب -ي -ج -ا Êح -ول آاف -اق ال-ت-ع-اون ال-ث-ق-ا‘ بÚ
ال -ب -ل -دي -ن ‘ ›ال الÎاث ،السص-ي-ن-م-ا ،اŸسص-رح
والفنون.

تباحثا آأليات ألتعاون بÚ
شصرطة ألبلدين

اللواء هامل يسستقبل
سسف ÒالصسÚ

بحث اŸدير العام لÓأمن الوطني اللواء عبد
ال -غ -ن -ي ه -ام -ل خ Ó-ل اسص -ت -ق-ب-ال-ه اأمسس الث-نÚ
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة سص -ف Òج-م-ه-وري-ة الصصÚ
الشص -ع -ب -ي-ة ي-ان-غ ج-وان-غ-ي-و ،سص-ب-ل ت-ط-وي-ر اآل-ي-ات
التعاون الثنائي ب Úشصرطة البلدين.
وردا على سصؤوال حول انقطاع الربط باإلنÎنت
خÓل امتحان البكالوريا أاوضصحت الوزيرة أانه «سصيتم
قطع خدمة النÎنت خÓل سصاعة واحدة ‘ بداية كل
امتحان» وقدمت «اعتذاراتها Ÿسصتعملي النÎنت».
وبخصصوصس إالزام التجار بالتزود بنهائيات الدفع
الل -كÎو Êأاوضص -حت ال -وزي -رة أان -ه -ا سص -ت -ط-لب “دي-د
األجل إا ¤غاية نهاية  ،2019لتمك Úالتجار من اقتناء
نهائيات الدفع اللكÎو Êمصصنوعة ‘ ا÷زائر من
قبل اŸؤوسصسصة الوطنية للصصناعة اللكÎونية (إايني)
لسصيدي بلعباسس عوضس اسصتÒادها من اÿارج.

وقد تطّرق الطرفان باŸناسصبة اإ ¤القضصايا
ذات اله -ت -م -ام اŸشصÎك ،وك -ذا سص -ب -ل ت-ط-وي-ر
اآليات التعاون الثنائي ب Úالشصرطة ا÷زائرية
ونظÒتها بجمهورية الصص Úالشصعبية ‘ اÛال
الأم -ن -ي وسص -ب -ل ت -ع -زي -ز اأسصسس ت -ب -ادل اÈÿات
وال-ت-ج-ارب ل-ل-تصص-دي ب-ف-ع-ال-ي-ة ıت-ل-ف اأشصكال
ا÷رائم .و‘ هذا الصصدد اأكد اللواء هامل اأن
الشصرطة ا÷زائرية «مسصتعدة لتقاسصم اÈÿات
وتبادل اŸمارسصات اŸثلى» مع ﬂتلف اأجهزة
اإنفاذ القانون الدولية ‘ اإطار التعاون الثنائي اأو
ع ÈاŸن-ظ-م-ات الشص-رط-ي-ة ال-دول-ي-ة والإقليمية.
وثّمن من جهته سصف Òجمهورية الصص Úالشصعبية
ن -ت -ائ -ج ه -ذا ال-ل-ق-اء ال-ت-ي وصص-ف-ه-ا ب-اŸث-م-رة»،
مشصيداً بجهود قيادة الأمن الوطني الرامية اإ¤
ت- -ق- -وي- -ة اأسصسس ال- -ت- -ع -اون بﬂ Úت -ل -ف اأج -ه -زة
الشصرطة.

»æWh

الثÓثاء  ١9جؤان  20١٨م
المؤافق لـ  0٥شسؤال  ١439هـ

من منتدى
«الشضعب»

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

’راضسي الفÓحية والرعي الفوضسوي وسسعا رقعة التصسحر
التعدي على ا أ

اŸسضاهمــــة الوطنيـــة ضضرورية
لتحقيــــق التنميــــة اŸسضتـــدامة

حياة  /ك
تصصوير :عباسس تيليوة

اهتمام كب Òمن النسضاء إلنشضاء مؤوسضسضات
مصضغرة ‘ ›ال تثم Úالنفايات
وح -ؤل ال -مشس -اري -ع ال -ت -ي اسس -ت -ح -دثت ف-ي م-ج-ال الق-تصس-اد
الأخضس -ر م -ن خ Ó-ل اسس -ت -رج -اع  ،وت -دوي -ر ال-ن-ف-اي-ات ق-الت
المسسؤؤولة الأولى على القطاع اأن هناك « تدافع من اأجل
اإنشس -اء م -ؤؤسسسس -ات صس -غ -ي -رة ف -ي م -ج-ال ت-ث-م-ي-ن ال-ن-ف-اي-ات ،
والهتمام الخاصس الذي تؤليه النسساء لمثل هذه المشساريع «،
وذك -رت ف -ي ه -ذا الإط -ار ب -ت -ج-رب-ة رائ-دة لم-راأة ف-ي ولي-ة
البيضس اسستثمرت في مجال اسسترجاع مادة البÓسستيك وهي

الآن تصسدر اإلى اسسبانيا المؤاد المصسنعة من النفايات.
وذكرت في سسياق متصسل اإلى اأن اسستثمار النفايات يمكن اأن
يحقق ما ل يقل عن  2مليار دولر خÓل  ٥سسنؤات فقط ،
ك -م -ا ي -م -ك -ن اأن ت -خ -ل -ق م -ث -ل ه -ذه ال-مشس-اري-ع ع-ل-ى ال-م-دى
المتؤسسط  4000منصسب عمل في السسنة ويصسل في المدى
البعيد اإلى  20األف منصسب شسغل غير مباشسر.

اسضÎجاع  ٪ 50فقط من النفايات
و اأشس ارت ف ي ه ذ ا الصسدد اإ ل ى اأ ن ه ن ا ك ع نصسر بر ز خ  Óل
الف ت رة ا لأخ ي رة و ه ؤ ا ل تكف ل و ت س سي ي ر ا ل نف ا ي ا ت  ،لأنه ا ت عد
مصسدرا كبيرا جدا لخلق الثروة ومناصسب الشسغل ،مشسيرة

 ٪ 20مصضاريف الصضحة نتيجة
لمراضض التي تسضببها البيئة
ا أ

اإ ل -ى اأ ن ح -ج -م ا ل -ن -ف -ا ي -ا ت يصس -ل اإ ل -ى  ١ 3م -ل -ي -ؤن ط -ن م -ن
النفايات تفرز سسنؤيا على المسستؤى الؤطني يسسترجع ٥0
ب ا ل م ا ئ ة منه ا  ،ف ي م ا ت ب ق ى  ٥ 0ب ا ل م ا ئ ة خ ا ر ج اإطار التثمي ن ،
مثمنة الجهد المبذول على المسستؤى المحلي لتحسسين
ت س سي ي ر ا ل نف ا ي ا ت  ،و ا ل ؤ ص سؤل اإ ل ى خ ل ق ن ش س اطا ت اقتص س ا د ي ة
لفائدة الشسباب.
و اأ ف -ا د ت ف -ي م -ع -ر ض س ح -دي -ث -ه -ا اأ ن ف -ر و ع -ا ك -ث -ي -رة س س -ي -ت -م
ه -ي -ك -ل -ت -ه -ا  ،ف -رع ا س س -ت -رج -ا ع ا ل -ع -ج  Ó-ت ال -م -ط -اط -ي -ة  ،ف -رع
ا ل -ك -ه -ر و م -ن -ز ل -ي -ة ،و ا ل ك -ت -ر و ن -ي ك ،م -ن ه ؤ ا تف ن ق ال ة واأجهزة
ا ل كم ب ي ؤ ت ر ،من خ  Óل و ض س ع اإ ط ا ر ت نظ ي مي  ،و فتح س سؤق
المؤاد المسسترجعة.

«الإنسسان ابن بيئته» عبارة تلخصس اأهمية
البيئة في تكؤين هذا الإنسسان فهي من
تصس-ن-ع ال-م-ؤاط-ن و ع-ل-ى ضس-ؤئ-ه-ا ي-تحدد
مزاجه و طبعه فالمؤاطن الذي ينشساأ في
بيئة عدوانية سسيكؤن عنيفا و عدوانيا
بالضسرورة و العكسس صسحيح .
ان هذا البعد الجتماعي للبيئة حسسمت
الدول المتقدمة في اأمره من خÓل
التصسالح معها و التفكير في بعث جسسؤر
ل- -لصس -داق -ات ن -ح -ؤه -ا اإل -ى درج -ة اأن -ه -م
تجاوزوا الحديث عن حماية البيئة الى
الحديث عن بنايات  ،سسيارات و منشساآت
صس -دي -ق-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة و ب-فضس-ل ه-ذا ال-ت-ؤج-ه
تجني ثمار هذه السسياسسات الرائدة التي
يجب اأن تكؤن اأنمؤذجا دون اأن ينفي
ذلك اأن هذه الدول الصسناعية الكبرى
التي تتغنى بهذه الشسعارات كانت السسبب
الرئيسس للتلؤث العالمي و العالم اأجمع
دفع ثمن الرفاه الذي تعيشسه هذه الدول
دون اأن يسستفيد منه السسؤاد الأعظم ،
ف- -م -رك -ب -ات -ه -ا الصس -ن -اع -ي -ة الضس -خ -م -ة و
الزراعات الكثيفة التي اأطلقتها  ...الخ
و غيرها من التقنيات هي سسبب الكؤارث
ال-ب-ي-ئ-ي-ة ال-ت-ي م-ازالت اأث-اره-ا م-اثلة اإلى
اليؤم.
يجب اأن نقر اأن الجزائر مازالت متاأخرة
ف -ي ال -م -ج -ال ال -ب -ي -ئ-ي و م-ازال اأم-ام-ه-ا
ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-ت-ح-دي-ات ل-ت-رف-ع-ه-ا اأق-ل-ه-ا
اإنشس -اء م -ح -ط-ات تصس-ف-ي-ة م-ي-اه الصس-رف
الصسحي و مخّلفات المصسانع التي تصسب
في المجاري المائية و البحار متسسببة
في ماآسس بيئية معتبرة اأدت اإلى اإبادة
اأصس -ن -اف م -ن الأسس -م -اك و ال-ن-ب-ات-ات ب-ل
اأصسبحت تهدد حتى المياه الباطنية التي
تعتبر المصسدر الرئيسس للماء الشسروب ،
م-م-ا يسس-ت-دع-ي ات-خ-اذ ت-دابير مسستعجلة
لأن الؤضسع ل يحتمل النتظار اأكثر .
اإن هذا ل يعفي المؤاطن من المسسؤؤولية
عن الؤضسع الذي اآلت اإليه الأمؤر فلؤل
غياب الحسس المدني و روح المؤاطنة
لديه لكان الؤضسع اأحسسن مما هؤ عليه
بكثير و قد حان الؤقت لإطÓق حمÓت
ت -حسس-يسس وت-ؤع-ي-ة م-رك-زة ح-ؤل ضس-رورة
الحفاظ على البيئة و لتكن البداية من
المدرسسة و المسسجد الذي عليه اأن يلعب
دوره في هذا المجال و على الأئمة اأن
يسس -ت -غ -ل -ؤا م -ن-اب-ر ال-مسس-اج-د ل-ت-حسس-يسس
الناسس بالمؤضسؤع و لكن هذا وحده ل
ي -ك -ف -ي اإن ل -م ي -ك-ن م-رف-ؤق-ا ب-اإج-راءات
ع -ق -اب -ي -ة وصس-دق م-ن ق-ال اإن ال-ل-ه ل-ي-زع
بالسسلطان ما ل يزع بالقراآن.

ا÷زائر سستخفضض ا’نبعاثات إا ٪7 ¤آافاق 2030

كشسفت وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أان  20باŸائة من مصساريف الصسحة جاءت نتيجة
’مراضض التنفسسية التي كلفت خزينة الدولة مصساريف
’مراضض التي تسسببها البيئة للمواطن خاصسة ما يتعلق با أ
ا أ
’مر الذي شسجع القطاع على بذل جهود أاك Èللنهوضض بالبيئة خاصسة ما يتعلق Ãحطات تصسفية
وأاعباء أاخرى ا أ
العصسارة التي من اŸمكن أان Œنب اŸواطن أاي خطر على صسحته.

واأكدت زرواطي خÓل نزولها ضسيفا على «منتدى الشسعب» اأن الحكؤمة تعطي اأولؤية كبرى لقطاع البيئة بالنظر اإلى
النتائج المترتبة عنه خاصسة في المجال الصسحي اأين تزيد اأعباء ومصساريف العÓج بالنظر اإلى ارتفاع نسسبة الأمراضس
المتعلقة بالمجال خاصسة اأمراضس الجهاز التنفسسي كالّربؤ ،والحسساسسية ،وقد ُيسسّبب اأمراضس القلب ،والأوعية الدمؤّية،
وال ّسسرطان ،وقد ينتج عن الّتلtؤث اأمراضس اأخرى اأكثر ندرًة ،على غرار الضسطرابات الهرمؤنّية ،والتهاب الكبد ،لتبقى
اإسستراتجية الحكؤمة هي اإعطاء اولؤية لقطاع البيئة وضسمان بيئة نظيفة للمؤاط ـ اأضسافت وزيرة القطاع.

عزيز.ب

لرقـ ـ ـ ـام :
با أ

^

البيئة  ..قضضية ا÷ميع
أم Úبلعمري

كشسفت وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي عن إاعداد اŸسساهمة الوطنية ‘ ا÷هد اŸبذول بالنسسبة للبيئة
للوصسول إا– ¤قيق التنمية اŸسستدامة ،وذلك بالتعاون مع كل القطاعات ،كما أاكدت على التمكن من إازالة النقاط السسوداء ع Èو’يات الوطن خاصسة
اŸدن الكÈى و غلق  2000مفرغة عشسوائية.

اأوضس -حت ال -ؤزي -رة زرواط -ي ،اأمسس  ،ف -ي م -ن -ت -دى ج -ري -دة
«الشسعب» اأهمية الجهد المبذول من طرف الدولة من اجل
حماية البيئة ،اأن المسساهمة الؤطنية في الجهد و ترمي
ل-ل-ؤصس-ؤل اإل-ى ت-ح-ق-ي-ق اأه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة ال-مسس-ت-دام-ة ،واأن-ه
سسيكؤن لها بعد تقني و تتم بالتعاون مع كل القطاعات،
ويتم خÓلها عرضس مؤؤشسرات حؤل المدى الذي وصسلت اإليه
نجاعة تطبيق السسياسسة البيئية في الجزائر.
كما اأبرزت الأهمية البالغة التي تؤليها السسلطات العمؤمية
من اأجل تؤفير اإطار معيشسي صسحي ومريح للمؤاطنين ،من
خÓل دسسترة البيئة لأول مرة في  ،20١6وقد خصسصست
مادتين صسريحتين (  ١9و ، )6٨حيث ركزت الأولى على
الحق في بيئة سسليمة ( المسسكن والصسحة،)...اأما المادة
ال-ث-ان-ي-ة ف-ت-نصس ع-ل-ى ت-رشس-ي-د اسس-ت-ع-م-ال ال-م-ؤارد ال-طبيعية
والحفاظ عليها لÓأجيال القادمة.
وعرجت في مداخلتها خÓل اللقاء الذي تزامن والحتفال
ب-ال-ي-ؤم ال-ع-ال-م-ي ل-م-ك-اف-ح-ة ال-تصس-ح-ر وال-جفاف المصسادف
لـ١7جؤان من كل سسنة  ،للحديث عن التحديات الكبرى التي
تؤاجهها الجزائر  ،لمؤاجهة هذه الظؤاهر الطبيعية ،التي
يعد الإنسسان المتسسبب الرئيسس في انتشسارها  ،وذلك من
خ Ó-ل ال-ت-ع-دي ع-ل-ى الأراضس-ي ال-فÓ-ح-ي-ة و ت-ح-ؤي-ل-ه-ا ع-ن
طابعها الفÓحي  ،بالإضسافة اإلى الرعي الفؤضسؤي ...كل
هذه العؤامل اأحدثت تحؤل جذريا في الحياة الطبيعية ،
و جعلت الغطاء النباتي يتراجع بشسكل كبير ومقلق ،ما
يسستدعي وضسع سسياسسات رشسيدة للحفاظ على ما تبقى من
المؤروث الطبيعي و تعؤيضس ما اندثر باإعادة الغرسس
و التشسجير.

العدد
١7673

04

^  13مليون طن من النفايات يتم اسسترجاعها سسنويا بالجزائر
^  2مليار دو’ر خصسصستها الجزائر للبنى التحتية في مجال معالجة النفايات
^  4000منصسب شسغل يمكن اسستحداثها في مجال التدوير سسنويا
^  150مليار سسنتيم ’زالة مفرغة «الكرة « بوهران
^  34محطة لتصسفية عصسارة النفايات .
^  7من المائة هي النسسبة التي سستخفضسها الجزائر من ا’نبعاثات مطلع 2030
^  60من المائة من الطاقات المتجددة خارج الشسبكة سستوجه للقطاع الفÓحي
’مراضض الناجمة عن العوامل البيئية تكلف  20من المائة من مصساريف الصسحة العمومية
^ا أ
^  2000مفرغة عشسوائية تمت إازالتها عبر الوطن
^  7مÓيين تلميذ في عملية تشسجير في مشسروع مشسترك بين وزارة البيئة و وزارة التربية
الوطنية.
^ غلق  13وحدة صسناعية لم تحترم البيئة .
رصسدها  :أا  .بلعمري

 ٪ 60من الطاقات اŸتجددة
خارج الشضبكة موجهة للفÓحÚ

أاف -ادت وزي -ر ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ف -اط -م-ة ال-زه-راء زرواط-ي ،ب-أان  60ب-اŸائ-ة م-ن
ا’حتياجات من الطاقات اŸتجددة خارج الشسبكة موجهة للفÓح ،Úوكشسفت ‘ سسياق موصسول من منتدى
’ي-ام اŸق-ب-ل-ة ،ول-ع-ل أاب-رز
«الشس-عب» ،ع-ن ت-ن-ظ-ي-م ج-لسس-ة ت-خصض ال-ت-ث-م Úال-ط-اق-وي ب-ال-ع-اصس-م-ة ‘ غضس-ون ا أ
’هداف اŸسسطرة ‘ إاطار التحول الطاقوي خفضض نسسبة ا’نبعاثات إا ¤حدود  7باŸائة ‘ آافاق.2030
ا أ

فريال بوشصوية
ذك -رت ال -مسس -ؤؤول -ة األول-ى ع-ل-ى ق-ط-اع ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
المتجددة ،لدى اسستضسافتها أامسس في منتدى «الشسعب»،
ب-أان «ال-ط-اق-ات ال-م-ت-ج-ددة ،ت-أات-ي ل-دع-م السس-ي-اسس-ة البيئية
المنتهجة» ،مشسيرة إالى «تراجع في اسستعمال الطاقات
األحفؤرية» ،ولكسسب الرهان الذي يأاتي في وقت تسسعى
فيه الجزائر إالى اعتماد نمؤذج اقتصسادي جديد ،مؤازاة
مع التحؤل الطاقؤي ،سسيتم العمل ـ حسسبها ـ على تطؤير
وتثمين وترقية اسستعمالها خارج الشسبكة».
لماذا الطاقات المتجددة خارج الشسبكة ،وما المقصسؤد
بخارج الشسبكة؟ السسؤؤال ردت عليه الؤزيرة زرواطي التي
لفتت النتباه ،إالى أان اسستعمال الطاقات المتجددة خارج
الشسبكة ،يعني اسستعمالها من المصسدر مباشسرة ،ول حاجة
للربط بأاي أاعمدة ،وباإلمكان اسستعمالها مباشسرة ،كاشسفة
عن اسستبيان أاعدته الؤزارة الؤصسية في الفترة الممتدة بين
نؤفمبر ومارسس الماضسي ،شسارك فيه حؤالي  700شسخصس
بينهم ولة ،خلصس إالى أان  60بالمائة من احتياجاتنا من
الطاقات المتجددة خارج الشسبكة ،مؤجهة للفÓحين الذين
ي -ؤج -د غ -ال-ب-ي-ت-ه-م ف-ي م-ن-اط-ق م-ع-زول-ة ،ويضس-ط-رون إال-ى
اسستخدام الؤقؤد في السسقي.
وعلى األرجح ،فان السستعمال المباشسر أاي خارج الشسبكة
للطاقات المتجددة ،سسيعطي دفعا لقطاع الفÓحة ويقلصس
من التكاليف المنجرة عن اسستخدام الؤقؤد الذي تدعمه

الدولة ،وسسيسساهم في إانجاح التحؤل القتصسادي ،الذي
يقؤم على قطاع الفÓحة إالى جانب قطاع السسياحة ،ول
تقتصسر على الفÓحين ،وإانما سسيتم التركيز على البيؤت
ال-ري-ف-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م ت-زوي-ده-ا ب-أاسس-ق-ف لسس-ت-غÓ-ل ال-طاقة
الشسمسسية ،وكذا في اإلنارة العمؤمية لسسيما في المناطق
المعزولة.
وأاشس -ارت ف -اط -م -ة ال-زه-راء زرواط-ي ،ف-ي السس-ي-اق إال-ى أان
ال -ط-اق-ات ال-م-ت-ج-ددة خ-ارج الشس-ب-ك-ة م-ه-م-ة ج-دا ،إاذ ي-ت-م
إاحصساء ما ل يقل عن  3900سساعة من الشسمسس سسنؤيا في
الصسحراء الجزائرية ،جازمة بأان الؤقت حان لضسمان
اسستقرار المؤاطن ،والطاقات تثبت السسكان في مناطقهم،
محققة لهم السستقرار والرفاهية المرتبطة بما يعرف بـ
«األمن الطاقؤي».
وقبل ذلك ،حرصست ذات المسسؤؤولة على التؤضسيح بأان خيار
الطاقات المتجددة ،يندرج في إاطار التغير العالمي نحؤ
التحؤل الطاقؤي النظيف ،وبخصسؤصس أاهداف الجزائر
التي تقؤم بجهد خاصس ،تخفيضس النبعاثات إالى حدود 7
بالمائة في حدود سسنة  ، 2030وذلك من خÓل وسسائل
النقل مثمنة خطؤة وزارة النقل لتزويد سسيارات األجرة
ب -ع -ت-اد لسس-ت-ع-م-ال «سس-ي-ر غ-از» ،وال-ى ذلك ان-ج-از ب-ن-اي-ات
تراعي النجاعة الطاقؤية ،وكذا في قطاع الفÓحة من
خÓل تقليل اسستخدام المبيدات ،ومرافقة قطاع الصسناعة
باسستعمال التقنيات الصسديقة للبيئة.
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عمليات –سسيسض لتكريسض «ثقافة بيئية»

للجزإئر مشساركة فعالة ‘ إ÷هد
إلعاŸي للمحافظة على إلبيئة

ك - - - -رسست ا◊ك - - - -ؤم - - - -ة
ا÷زائرية من خÓل اŸادت19 Ú
و  68من الدسستؤر حق اŸؤاطن ‘
بيئة سسليمة وإاطار معيشسي Îﬁم
م - -ع ت - -رشس - -ي - -د اسس - -ت - -ع - -م - -ال اŸؤارد
لرضض وف -ق أاط -ر
ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي -ة ‘ ا أ
وق-ؤان Úتسس-م-ح ب-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ية
اŸسستدامة وا÷هؤد اŸبذولة خاصسة
لنبعاثات ومدى
‘ ›ال تخفيضض ا إ
خضسؤعها للمعاي Òالدولية .

خالدة بن تركي

تصسوير :عباسس تيليوة
ق-الت وزي-ر ة ال-ب-ي-ئ-ة و ال-ط-اق-ات ال-م ت جد دة
ف -اط -م -ة ال -زه -را ء زرو اط-ي خ Ó-ل ن-زول-ه-ا
ض شي فا عل ى منت دى «الش شع ب » اأ ن الجز ائ ر
ته دف ل تخ في ض ش نس شب ة ا لإ نبع اث ات اإلى 7
بالمائة وهو العمل الذي يتم بالششراكة مع
ك-ل ال-ق-ط-اع-ا ت ل-ل-و صش-و ل ل-ت-ح-د ي-د ا ل نس شب ة
المرجوة وهو جهد ششخصشي من مواردها
ا لأسش اس ش ي ة اإ ما بمس شاعد ة الش شر يك ال د ول ي
و ا ن -ت -ق -ا ل ا ل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا ل-ب-ل-و غ ن سش-ب-ة 2 7
ب- -ال- -م -ائ -ة ف -ي اآف -ا ق  ،2 0 3 0خ- - -ا ص ش - -ة وان
ا ل -ج -زائ -ر ت -ن -ت-م-ي ا ل-ي-وم اإل-ى ال-م-ج-م-وع-ة
الأفر يق ية الت ي ت طا ل ب بح ق ها ف ي ال تن م ية .
وبخصشوصش مششروع العصشارة التي تتضشمن
ا ن-ج-از اأح-و اض ش ل-ت ص ش-ف-ي-ة ا ل-م-ي-ا ه ب-ط-ر ي-ق ة
طب يع ية ق الت ال وز ير ة اأن ا لع ص شارة تمكننا
م ن ا للجو ء اإلى م ص شا نع الت طه ير ب الول يا ت
ا لأخرى لن قل ها اإن وج دت بك ميات قل يلة
لل تكف ل بها نفسش الش شاأن بالن س شب ة للغاز ات
المنبعثة من حديقة وادي السشمار ششرق
العا ص شم ة اأ ي ن ي خضشع جز ء من ها لإششرا ف
الولية في حين التسشيير التقني للنفايات
تحت اإش شر ا ف ا لوكالة ال وط نية للنف ا يات .

تعيشش اليوم الكثير من الوليات على وقع
التحضشير لموسشم الصشيف سشواء  14ولية
س شاحل ية اأو الول يا ت الأخ رى الت ي ل تمل ك
الس شاح ل  ،ح يث ص شرح ت زرواط ي ب ششاأ ن
التدابير التي اتخذت في مجال السشياحة
واس ش ت قبال ا لس ش ياح  » ،اأن ال ق طا ع ين ت مي اإ ل ى
اللجنة المششتركة التي تششرف عليها وزارة
ال -دا خ -ل -ي -ة و ال -ج -م -اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة لأ ج -ل

ا ل -ت -و اج -د ف-ي ج -م -ي -ع ا لأ م -ا ك -ن وا ل -ت -حس ش يسش
ومعاينة المياه ومدى صشÓحيتها لضشمان
موسشم ناجح وتفادي ما يقال في كل مرة
حول تلوث مياه البحر».
وف - -ي م - -ج - -ا ل ا ل - -ع -م -ل -ي -ا ت ا ل -ت -ح س ش -يس ش -ي -ة
وا ل -ت -و ع -و ي -ة ت -ر غب و زا ر ة ا ل -ب -ي -ئ-ة ب -ح س شب
ا لم س ش وؤ ول ة الأو لى ع ل ى الق طا ع ا لق يا م باأ كبر
عمليات على مسشتوى وليات الوطن وهي

م ن اأهم ا لمها م ا لت ي ي س شهر ع ل يها ال قط ا ع
سشواء في المناطق السشاحلية او الداخلية
لأج - -ل خ -ل -ق فض ش -اءات ل -ت -ر ب -ي -ة الأط -ف -ال
و ال -ن -ه -و ضش ب -ب -ي -ئ -ة س ش -ل -ي -م -ة ون -ظ -ي -ف ة تض شم ن
ا لإط -ا ر ا ل -م -ع -ي ش ش -ي ا ل -م -ك -ر سش ف -ي دسش -ت -و ر
، 2 0 1 6اإ لى جان ب م ش شا ر ك ة الجزائر ف ي
الجهد العالمي للمحافظة على البيئة.

سسياسسة التشسج Òمسسؤؤولية كل مؤاطن

لخضسـ ـر بط ـ ـرق تقني ـ ـة
إإحي ـ ـاء إل ّسسـ ـ ـد إ أ

لخضسر بطرق تقنية تشسرف عليه اŸنظمة العاŸية
أاعلنت وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ،عن إاعادة إاحياء مشسروع ا◊زام ا أ
للزراعة «الفاو» ،مشسÒة إا ¤أان سسياسسة التشسج Òليسست قضسية مديرية الغابات وقطاع الفÓحة ،وإا‰ا هي قضسية كل مؤاطن جزائري ،مشسددة على
ضسرورة السستثمار ‘ اŸؤارد البشسرية.

سسهام بوعموشسة

كششفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ،في ردها على
أاسشئلة الصشحافيين خÓل ندوة نقاشش نظمها أامسش منتدى
يومية «الششعب» حول اليوم العالمي للتصشحر والجفاف،
عن مششروع ششراكة مع وزارة التربية الوطنية لغرسش ششجرة
زي- -ت -ون ت -مسش  7مÓ-ي-ي-ن ت-ل-م-ي-ذ ،وه-ذا ت-رسشيخا لثقافة
التششجير.
ف- -ي ه- -ذا الصش- -دد ،ق- -الت زرواط- -ي إان ال- -وزارة ع- -ج -لت
ب-مشش-روع ال-ح-زام األخضش-ر ال-ذي تشش-رف ع-ل-ي-ه ال-م-ن-ظ-مة
العالمية للزراعة «الفاو» ،وحسشبها ّفإان الجزائر كان لها
اسشتششراف للمسشتقبل ودراية بالسشد األخضشر ولها كفاءات،
كما كانت مدركة بخطورة التصشحر ،كون الجزائر لها
ح-دودا م-م-ت-دة م-ع ال-م-ال-ي ،ال-ن-ي-ج-ر ول-ي-ب-ي-ا وه-ي مناطق
صشحراوية ،وأان أاي تدهور في بلد مجاور يرمي بظÓله
على الجزائر.
وأاضشافت أانه سشيعاد بعث الحزام األخضشر ،بطرق تقنية
علمية لضشمان نجاحه  100بالمائة ،لكن المسشأالة تتطلب
وقتا ألنها مسشاحات كبيرة جدا ومناطق يتم فيها مراعاة
األنواع التي يجب اسشتعمالها وظروفها ،وسشيكون انجاز
عظيم بالنسشبة للجزائر يسشتحق الفتخار.
وفي سشؤوال آاخر حول اسشتخدام المواد الكيماوية ،أاوضشحت
الوزيرة أان الجزائر من بين الدول التي ليسشت لها مسشؤوولية
ت -اري -خ -ي-ة ف-ي ت-ل-وث األرضش ،ك-م-ا أان مسش-ؤوول-ي-ة إاف-ري-ق-ي-ا
مسشؤوولية صشغيرة جدا  ،لكن لدينا الحق في تنمية بلدنا
وهذا ضشروري ألن ششعوبنا بحاجة إالى هذه التنمية ،قالت
ال -وزي-رة ،مضش-ي-ف-ة أان ال-ج-زائ-ر تشش-ارك ع-ل-ى مسش-ت-وى ك-ل
ال-دول ف-ي ال-ج-ه-د ال-دول-ي ،وف-ي ال-م-ق-اب-ل ت-ح-اف-ظ ع-ل-ى
خصشوصشية بلدنا وهذا األمر الذي رافعت من أاجله الوزارة
في مؤوتمر كاب،23قائلة« :حقنا في إاعطائنا مهلة أاخرى
كي نصشل إالى ما وصشلت إاليه بلدان أاخرى ،ل يمكن مقارنة
ششسشاعة الجزائر بدول أاخرى ،يجب معرفة خصشوصشية كل
بلدية وكلها تتطلب موارد أاكبر».

وفيما يتعلق بالمنتوج الفÓحي ،اأبرزت وزيرة البيئة
المجهودات المبذولة لتوعية الفÓح بعدم التهور في
اسشتعمال المواد الكيماوية  ،لأن لها مدة لسشتعمالها
وف-ت-رة لÓ-م-ت-ن-اع ع-ن اسش-ت-ع-م-ال-ه-ا ،ك-ي ل ي-ك-ون المنتوج
مضشرا عند تناوله ،كما اأن هناك عم Óعلى مسشتوى
الفÓحين ،مششيرة اإلى اأن فيه تحول اإلى اسشتخدام
السش -م -اد ال -ط-ب-ي-ع-ي  ،ب-ح-يث ت-م وضش-ع ال-ح-ج-ر الأسش-اسش
لنجاز ششركة بالطارف وبجيجل بالتعاون مع الجامعة،
لأن السش-م-اد ال-ط-ب-ي-ع-ي ي-ت-ط-لب وج-ود ال-م-خ-ب-ر ل-ت-ح-ل-يل
المواد.

سسنقوم Ãرإقبة وتفتيشش ‘ منطقة
بطيوة لتقييم إلوضسعية إلبيئية
في سشوؤال حول التلوث الناجم عن المركبات والمصشانع
التي تفرز مادة «الأمونياك» وتسشببت في مرضش الربو
بمنطقة بطيوة بوهران ،قالت زرواطي اأنه منذ سشنوات
طويلة لم نششهد هذا النوع من المششاكل في الششركات
الجديدة لأن فيه دراسشات عن التاأثير واحترام البيئة،
واإل يغلق المصشنع،وحسشبه فاإن هناك تراكمات الماضشي
تتطلب اسشتثمارات مادية كبيرة جدا ل يمكن للمصشنع
تحملها خاصشة ،اإذا كان مصشنعا خاصشا ،في حين ترافق
الوزارة الوصشية المصشنع العمومي ،علما اأن كل مصشنع
لديه مصشلحة مكلفة بالبيئة تسشهر على احترام هذه
الششروط.
اأضشافت اأنه ينبغي مراعاة الجانب الجتماعي بحيث
في كل مصشنع يوجد ما ل يقل عن  500عائلة  ،لكن في
الجانب الصشحي يجب اأن يكون عمل مششترك ومتابعة،
ف-ي ه-ذا الشش-اأن ط-م-اأنت ال-وزي-رة ب-اأن-ه سش-ت-ك-ون ع-م-ل-ي-ة
مراقبة وتفتيشش في منطقة بطيوة واأنها تاأخذ بعين
العتبار كل النششغالت التي تصشلها وتعمل على تقييم
الوضشعية البيئية في كل الأماكن.
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معركة حياة
فنيدسس بن بلة

رافعت فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة
والطاقات المتجددة لبيئة نظيفة يتمتع فيها
ال -م -واط -ن ب -ال -ح -ي -اة السش -ل -ي -م-ة ل تسش-م-ح ب-أاي-ة
اكراهات وكوابيسش في زمن باتت البيئة حلقة
م-فصش-ل-ي-ة ف-ي ال-ت-ط-ور واح-دى ال-ق-واعد الثابتة
للتنمية المسشتديمة .بل صشارت مؤوششرات التطور
والتخلف تحسشب على أاسشاسش بيئي تعيره تقارير
الهيئات المختصشة ومكاتب الخبراء الهتمام
البالغ.
يكفي العودة إالى أاهداف األلفية التي رسشمت
خارطة طريق للوحدات السشياسشية للتأاكد بان
الحفاظ على البيئة ضشرورة حتمية تششدد عليها
ال -تشش -ري -ع -ات وت -ط -الب ب -ه -ا أاح-ك-ام ال-نصش-وصش
التطبيقية للقوانين.
ششددت على هذا الطرح الوزيرة التي أاعطت
صش -ورة دق -ي -ق-ة ع-ن-د وضش-ع-ي-ة ال-ب-ي-ئ-ة م-ن م-ن-ب-ر
«م-ن-ت-دى الشش-عب» ف-ي اح-ت-ف-ال-ي-ة ال-يوم العالمي
للتصشحر متوقفة عن رؤوى اسشتششرافية تضشع في
الحسشبان تحديات الداخل والخارج والتدابير
المتخذة في سشبيل كسشب الرهان البيئي .وهو
رهان وضشعته الجزائر نصشب العين ومنحته
العتبار في السشياسشة الوطنية ومخطط العمل
الوطني للبيئة والتنمية المسشتديمة الممتد الى
غاية  .2021وهو مخطط يششدد على الحركية
في النششاط البيئي ومكافحة التصشحر دون تركه
في قالبه الجامد السشتاتيكي.
من هذه الزاوية كانت الوزيرة زراوطي حريصشة
على متابعة دقيقة لتجسشيد المششاريع البيئية
ال- -واردة ف- -ي ال -م -خ -ط -ط وم -ا ي -تضش -م -ن -ه م -ن
إاج -راءات ت -ق -ي-ي-م وت-ح-ي-ي-ن ال-م-ع-ط-ى ب-إاشش-راك
ال-م-واط-ن ف-ي ال-م-ع-رك-ة ال-مصش-ي-رية وعدم تركه
ي -ت -م -ادى ف -ي ن-هب ال-م-ح-ي-ط والع-ت-داء ع-ل-ى
ال -بسش -اط األخضش -ر وتشش -وي -ه ال -ع -م -ران ضش -ارب -ا
ال-ق-وان-ي-ن وال-ت-ن-ظ-ي-مات عرضش الحائط مطبقا
القاعدة السشلبية «أانا وبعدي الطوفان».
«ال -ب -ي-ئ-ة ..ل-يسشت مسش-ؤوول-ي-ة واق-ع-ة ع-ل-ى ع-ات-ق
الوزارة وحدها .ورهانها يكسشب بإادماج مختلف
ال-ق-ط-اع-ات وال-دوائ-ر وت-حسش-يسش ال-م-واطن بان
الحفاظ عليها مسشالة حيوية ،ومعركة حياة أاو
موت.
هكذا ردت الوزيرة على تسشاؤولت مطروحة في
المنتدى داعية إالى ترسشيخ ثقافة بيئية الجميع
ب-ح-اج-ة إال-ى أات-ب-اع-ه-ا دون ال-ت-م-ادي ف-ي ت-ب-ادل
التهم وترديد كل طرف أاسشلوب «هذا ليسش من
اختصشاصشي» وعبارة « تخطي راسشي».
ع -ل -ى ه -ذا ال -درب تسش -ي-ر ال-وزارة ف-ي ت-جسش-ي-د
المششاريع البيئية ومكافحة التصشحر التي احتلت
مكانة مركزية في برنامج رئيسش الجمهورية
ال -ذي يشش -دد ع-ل-ى ت-نسش-ي-ق األدوار وال-م-ب-ادرات
والعمل المششترك .وهو عمل يراهن على كسشب
التحدي األكبر :ضشمان محيط سشليم للحياة
الطبيعية واسشتمرارها.
معركة البيئة تكسشب من خÓل ادماج المنتخبين
ال-م-ح-ل-ي-ي-ن ف-ي ه-ذا ال-ج-ه-د ال-وط-ني وتحملهم
مسش -ؤوول -ي -ة ال -م -ح -اف -ظ -ة ع-ل-ى ت-وازن ال-ع-م-ران
ونظافة األحياء وجمالية اإلسشكان بعيدا عن
الصش -ورة السش-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي أاع-طت ال-م-دي-ن-ة وج-ه-ا
م-ق-ززا ودي-ك-ورا ن-اف-را وج-ع-لت م-ن ال-ت-جمعات
السشكنية مجرد بنايات مراقد وهياكل ب Óروح.

»æWh

الثÓثاء  1٩جوان  ٢018م
الموافق لـ  0٥شسوال  143٩هـ

من منتدى
«الشسعب»
نورالدين لعراجي

الرهان على الطاقات اŸتجددة ‘ ا÷زائر

الإفرازات البيئية ضسمن البورصسة قريبا
 ⁄تخف الوزيرة زرواطي انششغال قطاعها ‘ الذهاب إا ¤الطاقات اŸتجددة كخيار ،بل هو اهتمام ،ولو على اŸدى اŸتوسشط،
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة م-ث ،Ó-و‘ رده-ا ع-ل-ى سش-ؤوال ط-رح-ت-ه «الشش-عب « ح-ول إام-ك-ان-ي-ة ال-ل-جوء ا ¤اسشتغÓل الطاقة
الششمسشية بجنوبنا الكب،Òاو Ãنطقة السشهوب مثلما هي اليوم ولية ا÷لفة اين تتواجد ﬁطة توليد الطاقة الششمسشية
لبار الرتوازية ،لسشقي الراضشي
تسشتعمل ‘ تسشي Òبعضض اŸنششأات القاعدية هناك ،كما تسشتعمل أايضشا ‘ اسشتخراج اŸياه من ا آ
الفÓحية .

لماذا ’ تعمم هذه التجربة على المدارسس ا’بتدائية او بيوت الله التي
قال عنها وزير الداخلية نورالدين بدوي ،منذ أايام قÓئل أان هذه
اأ’خيرة عليها ديون كبيرة نتيجة عدم تسسديدها لفاتورة الكهرباء ،ما
تسسبب في عجز مالي للجماعات المحلية.
أاوضسحت زرواطي أان اأ’مر ’ يعدو أان يكون انشسغا’ فقط ،بل إان اأ’مر
صسار من اهتمامات القطاع للذهاب بعيدا في مرافقة هذه المنشسآات
ولو بالقدر اليسسير من هذه الطاقة البديلة ،واأ’مر ’ يتطلب تكاليف
إاضسافية بقدر ما يتطلب ا’عتماد على التكنولوجيا الحديثة .
وقصسد ضسمان نجاح هذه التوجه فان التركيز سسيكون على مسستوى
مديريات القطاع عبر  48و’ية وعلى المسستوى المركزي ،من جهة
الترويج لهذا الخيار ومن جهة أاخرى ،الدعوة الى التحفيز وتشسجيع
الخواصس في اسستعمال هذه الطاقات البديلة .
أاما عن الرسسوم الخاصسة بالنفايات المنزلية والتي أاثيرت في اجتماع
مجلسس الوزراء وعن كيفية تحصسيلها ،قالت زرواطي ان ا’مر ’ يبدو
سسه Óمثلما نتصسوره ،بل ان المواطن ’ يلتزم و’ يحرصس أاحيانا على

تسس-دي-د ه-ذه ال-م-ب-ال-غ ال-مسس-ت-ح-ق-ة ع-ل-ي-ه ،م-ث-ل-ه-ا م-ث-ل تسسديده لفاتورة
الكهرباء والغاز والمياه ،بل انه يضسرب بها عرضس الحائط ،حيث قدمت
مثا’ عن ذلك في عملية حسسابية ،معتقدة ان  40أالف سسكن يسسددون
أالف دينار سسنويا ،سسيكون مجموع التحصسيÓت يسساوي  4مÓيير سسنتيم
سسنويا ،هذا المبلغ يسساهم في تجديد العتاد المسستعمل .ويسساهم في
دفع رواتب بعضس العمال او تقديم تحفيزات للشسباب المقبل على
مشساريع المناولة والتدوير .
وعن افاق قطاعها قالت زرواطي ان هناك العديد من الخيارات التي
تؤوكد ان بعضس عمليات الصسيانة البيئية ،كجمع النفايات وتدويرها،
والرسسكلة ،أاصسبحت اليوم تجلب اهتمام الكثير من الخواصس ،وفي
الكثير من ا’حيان ’ يجد المتعاملون المادة الكافية لجمعها ،ما يجعل
قطاع البيئة يلجأا الى التفكير والدخول الى بورصسة المزاد ،مما يسساهم
في مداخيل اضسافية،و ضسمان مناصسب شسغل دائمة وموسسمية ،وانتعاشس
الخزينة عن طريق الضسرائب المباشسرة وغير المباشسرة .فخيار الجزائر
بين الطاقات المتجددة و إانجاز المشساريع المتعلقة باسستغÓل الطاقة
الشسمسسية لتزويد بعضس القرى المعزولة بالكهرباء .من اأ’ولويات التي
تراهن عليها الوزارة وتعمل على تجسسيدها ميدانيا .

لنتقائي اأول
مششروع ا◊اويات الذكية يسشتوجب الفرز ا إ

وزارة البيئة أاغلقت  13وحدة
صسناعية ﬂالفة للقوانÚ

ت-ع-ك-ف وزارة ال-ب-ي-ئ-ة والطاقات اŸتجددة
لط-ر ال-ق-ان-ون-ي-ة
ال -ي -وم ع -ل -ى ت -ف -ع -ي -ل ك -ل ا أ
ل- -ت- -جسش- -ي- -ده -ا ع -ل -ى ارضض ال -واق -ع وت -ل -ب -ي -ة
حاجيات اŸواطن خاصشة وأان ا÷زائر دخلت
اليوم ‘ مرحلة ما بعد البÎول التي ترتكز
على السشتعمال الرششيد للمواد البÎولية ،
وه- -ي ال- -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ي ت -خصض شش -ق ال -ب -ي -ئ -ة
وال -ن -ف -اي -ات اŸوج -ودة ع-ل-ى مسش-ت-وى ولي-ات
الوطن التي يجب أان تخضشع للفرز النتقائي
لعÓن عن مششروع ا◊اويات الذكية .
قبل ا إ

خالدة بن تركي
صسرحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة
ال -زه -راء زرواط-ي ،أامسس ،خÓ-ل اسس-تضس-اف-ت-ه-ا ف-ي
منتدى جريدة «الشسعب» أان الحديث عن مشسروع
ال-ح-اوي-ات ال-ذك-ي-ة ي-ل-زم ال-ق-ي-ام ب-ال-ف-رز ا’ن-ت-قائي
،خاصسة وان هذه الحاويات صسيانتها صسعبة وبالنظر
ايضسا إالى النفايات التي يخرجها المواطن وتحتوي
ع-ل-ى نسس-ب-ة ع-ال-ي-ة م-ن ال-رط-وب-ة ت-ف-رز ال-ك-ث-ي-ر من
ال -عصس -ارة داخ -ل ال -ح-اوي-ات م-ا ي-ؤودي إال-ى ال-ت-ل-وث
وانبعاث الروائح الكريهة المضسرة بالبيئة.
وبشسأان التدابير التي يجب القيام بها فيما يخصس

مشس -روع ال -ح-اوي-ات ال-ذك-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-واصس-ل ب-ب-عضس
البلديات ضسرورة الفرز ا’نتقائي من المنبع مع
الجمع ا’نتقائي الذي يجب أان يخضسع إالى دورية
أاخرى وتعاقد مع خواصس لجمع المواد المرسسلكلة
حتى ’ ترمى مع المواد العضسوية ،مشسيرة أان الذكاء
ينطلق من المواطن ليذهب في النهاية إالى الردوم
خ -اصس -ة وان  70ب-ال-م-ائ-ة م-ن ال-م-واد ال-م-ردومة ’
تخرج خارج الردوم.
وف -ي شس -ق م -راق -ب -ة نشس -اط ال -مصس -ان -ع ب-ال-م-ن-اط-ق
الصسناعية أاكدت زرواطي آانها في أاخر زيارة لها
رف -ق -ة وال -ي و’ي-ة ال-ج-زائ-ر ل-ل-م-ن-اط-ق الصس-ن-اع-ي-ة
بالرغاية أاصسدرت قرارا بغلق  13وحدة صسناعية ’
تخضسع للشسروط الÓزمة ومضسرة بالمواطن اأ’مر
ال -ذي أال -زم -ه -م ع-ل-ى إاصس-دار ق-رار ع-اج-ل ب-ح-ق-ه-ا
بالنظر إالى المسسؤوولية الملقاة عليهم فيما يخصس
حماية المواطن وضسمان بيئة سسليمة.
وأاوضسحت الوزيرة بشسأان نشساط المصسانع ،أان هناك
العديد من الحلول الظرفية من خÓل التعاقد مع
شس -رك -ة ال -م -ي-اه ل-ن-ق-ل ال-م-ي-اه ال-م-ل-وث-ة ف-ي ان-ت-ظ-ار
محطات التصسفية وهي العملية التي تسستوجب على
أاصس-ح-اب ال-م-ؤوسسسس-ات وال-مصس-ان-ع ا’سس-تثمار أ’جل
حماية المواطن والبيئة.

 ٣٠سشنة من اÿدمة

مركز تنمية الطاقات اŸتجددة ‘ الواجهة

^

«الششعب» :بمناسسبة ا’حتفال با’نقÓب الصسيفي
 ،٢018سسيحتفل مركز تنمية الطاقات المتجددة
بمرور  30سسنة في خدمة البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي في مال الطاقات المتجددة والنجاعة
الطاقوية.
ف-ق-بل  30سس-ن-ة ت-م اإنشس-اء م-رك-ز ت-ن-م-ي-ة ال-طاقات
ال -م-ت-ج-ددة ي-وم  ٢٢م- -ارسس  1٩88ت-حت وصس-اي-ة
ال-م-ف-وضس-ي-ة السس-ام-ي-ة ل-ل-ب-حث وم-ن-ذ نشس-اأت-ه عرف
م-رك-ز ت-ن-م-ي-ة ال-ط-اق-ات ال-م-ت-ج-ددة ع-دة ت-غ-يرات
اأصس -ب -ح ف-ي ال-م-ق-ام ا’أول م-وؤسسسس-ة ع-م-وم-ي-ة ذات
طابع علمي وتكنولوجي مشسترك بين القطاعات،
م -ر ت-حت وصس-اي-ة وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ال-ي وال-ب-حث
العلمي ووسسع اأعماله على مسستوى التراب الوطني
من خÓل وحداته البحثية المتواجدة باأدرار في
ال -ج -ن -وب ال -ك -ب -ي-ر ،غ-رداي-ة ف-ي ال-ج-زء الشس-م-ال-ي
للصسحراء وبوسسماعيل بو’ية تيبازة.
ال -ي -وم وك -م -ا ك -ان سس -اب -ق -ا ي -ف -رضس م-رك-ز ت-ن-م-ي-ة
الطاقات المتجددة نفسسه كاأول موؤسسسسة ناشسطة
ف -ي م -ي -دان ال -ط -اق-ات ال-م-ت-ج-ددة ف-ي ال-ج-زائ-ر،
ي-ح-اف-ظ م-رك-ز ت-ن-م-ي-ة ال-ط-اق-ات ال-م-ت-ج-ددة على
الصسدارة واحترام اإلتزاماته ،با’إسستناد اإلى سسنوات

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

ال -ع -م -ل ف -ي ال -ب -حث ال-م-ت-واصس-ل-ة ح-ول ال-ط-اق-ات
المتجددة يجابه مركز تنمية الطاقات المتجددة
اليوم وقبل  30سسنة التحديات الطاقوية والبيئية
بنهج متكامل.
اليوم شسرع المركز في مسستقبل بتعهدات متجددة
لتطوير المعرفة بواسسطة البحث العلمي في مجال
ال-ط-اق-ات ال-م-ت-ج-ددة واق-ت-راح ح-ل-ول ع-ل-مية بغية
التصسدي للتغيرات المناخية واسستنزاف احتياطات
الطاقة ا’أحفورية.
وب-ه-ذه ال-م-ن-اسس-ب-ة سس-ي-ن-ظ-م م-رك-ز ت-نمية الطاقات
المتجددة كالعادة يوم الخميسس  ٢1جوان  ٢018في
وح -دة ت -ن -م -ي -ة ا’أج-ه-زة الشس-مسس-ي-ة ب-ب-وسس-م-اع-ي-ل
اح -ت -ف -ال -ي -ة ل -ت-ك-ري-م اأحسس-ن ا’إن-ت-اج-ات ال-ع-ل-م-ي-ة
وا’إنجازات التكنولوجية على المسستوى الوطني.
ط-اول-ة مسس-ت-دي-رة م-زم-ع ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ح-ول موضسوع
البحث العلمي وا’نتقال الطاقوي ،سستدار بحلقة
ن -ق -اشس م -ن ع -ل -م -ي -ي -ن ومسس -وؤول -ي-ن م-ن م-خ-ت-ل-ف
القطاعات.
سس -ت -ن -ظ -م اأيضس -ا اأب -واب م -ف -ت -وح-ة ب-ع-د ال-ظ-ه-ي-رة
’إكتشساف اأنشسطة مركز تنمية الطاقات المتجددة
ومنتجاته.

اسستبيان وطني لرسسم إاسسÎاŒية
‘ الطاقات اŸتجددة

أاع-ل-نت وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة
وال - -ط - -اق - -ات اŸت - -ج - -ددة
فاطمة الزهراء زرواطي
عن إاجراء اسشتبيان حول
متطلبات جميع الوليات
ع Èال -ق-ط-ر وه-ذا ل-رسش-م
إاسشÎاتيجية خاصشة لكل
ولية من اجل النجاعة
‘ السش -ت -ث -م -ار ال -ط-اق-ات
اŸتجددة.

عزيز.ب
وأاكدت زرواطي أان قطاع البيئة
و الطاقات المتجددة بصسدد رفع
Óسس-ت-ث-م-ار في مجال
ال-ت-ح-دي ل -إ
ال -ط -اق -ة الشس-مسس-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا

ب- -دي Ó- -مسس- -ت- -ق- -ب- -ل- -ي- -ا ن- -اج -ع -ا
للمسساهمة في الرفع من وتيرة
اإ’سس-ت-ث-م-ار الصسناعي والفÓحي
ضس- -م- -ن ال -ت -وج -ه -ات ال -ج -دي -دة
Óقتصساد الوطني .
لإ
وأاضس - - -افت ال - - -وزي- - -رة أان ه- - -ذه
ال - -مشس - -اري - -ع م - -درج- -ة ضس- -م- -ن
اإ’سس -ت -رات -ي -ج -ي -ة ال-ت-ي أاع-دت-ه-ا
ال -وزارة ح -يث سس -ت -م -ن -ح أاول -وي-ة
اإ’سس -ت -ف-ادة م-ن ه-ذه ال-مشس-اري-ع
الطاقوية المرتقبة إالى الو’يات
ال-ت-ي ت-ع-رف ان-ت-ع-اشس-ا ك-بيرا في
المجال الفÓحي .
وكان وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية ،نور
الدين بدوي قد أاكد خÓل اللقاء
ال -وط -ن -ي ال-ذي ن-ظ-م-ت-ه دائ-رت-ه

ال- -وزاري- -ة ب- -ال- -م- -رك- -ز ال- -دول- -ي
ل -ل -م -ؤوت -م -رات «ع -ب -د ال -ل -ط-ي-ف
رح- -ال» م- -ؤوخ- -را ت- -حت ع -ن -وان
«ال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة في قلب
ا’نتقال الطاقوي» ،أان القطاع
«سسطر برنامجا طموحا سسيدخل
ح- -ي- -ز ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذ اب- -ت- -داء م -ن
السس -داسس -ي ال -ث-ان-ي ل-ه-ذه السس-ن-ة
وسستمتد فترة تجسسيده كمرحلة
أاول - -ى ع - -ل- -ى م- -دار  3سسنوات،
ي -ه -دف إال -ى ت-رشس-ي-د اسس-ت-هÓ-ك
ال- -ط -اق -ة وت -ط -وي -ر اسس -ت -ع -م -ال
ال - -ط - -اق - -ات ال- -م- -ت- -ج- -ددة ف- -ي
ممتلكات وأاق-ال-ي-م ال-ج-ماعات
ال-م-ح-ل-ي-ة سس-يسس-ه-م في تخفيضس
م -ع -د’ت ا’سس -ت-هÓ-ك وح-م-اي-ة
البيئة».

العدد
17673
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الطاقات البديلة ..رهاننا
نورالدين لعراجي
’ ي -زال ال -ح -ديث ع-ن ال-ط-اق-ات ال-ب-دي-ل-ة اأو
ال -م -ت -ج -ددة ي -راوح م -ك-ان-ه ،يسس-ي-ر ب-ط-ري-ق-ة
محتشسمة،رغم اإ’مكانيات والموؤهÓت التي
تحظى بها الجزائر ،باعتبارها بلدا بحجم
قارة ،وتتوفر على مسساحة شساسسعة قاربت ٢
م -ل -ي -ون ك -ل -م م -رب -ع ،م -ك -ن -ه -ا ه -ذا ال -م-وق-ع
الجغرافي من تنوع عناصسر الحياة بها ،حيث
يحتل احتياطي الغاز الطبيعي في الجزائر
ال -م -رت-ب-ة ال11ع -ال -م -ي -ا .وتشس-ك-ل ال-مسس-اح-ة
الغابية بها نسسبة معتبرة،وبها شسريط سساحلي
يعتبر اأ’كبر من نوعه ،اذ يقدرب1644كلم ،به
م -ج -م -وع -ة م -ن ال-خ-ل-ج-ان ال-ت-ي ت-ح-ت-اج إال-ى
اه-ت-م-ام ب-ي-ئ-ي ،ورع-اي-ة خ-اصس-ة ب-ع-د ال-ت-ل-وث
الذي يهدد الغÓف الخارجي لثقب اأ’وزون .
هذه المسساحة المعتبرة تجعل الجزائر ضسمن
عاشسر دولة في العالم مرتبة ،وتغطي أاراضسي
الصسحراء الجزائرية أاكثر من 80من المائة
من إاجمالي اأ’جزاء الجنوبية منها ،،إاضسافة
إال -ى آان ال-ج-زائ-ر ي-ت-خ-ل-ل-ه-ا م-ن-اخ م-ت-وسس-ط-ي
معتدل وحار صسيفا ،ما يجعلها اكبر منطقة
ف- -ي شس- -م- -ال إاف- -ري -ق -ي -ا م -ن ح -يث ال -ط -اق -ة
الشس-مسس-ي-ة ،وال-ط-اق-ات اأ’خ-رى ال-ب-دي-لة مثل
ال- -ك- -ه- -رب- -اء ،وال- -غ -از الصس -خ -ري،ال -ط -اق -ات
ا’خفورية ،الطاقات المائية التي تنتج عن
السسدود واأ’مواج ،طاقات الرياح ...الخ
ل -ق -د شس -دد رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة ف-ي اج-ت-م-اع
ل -م -ج -لسس وزراء سس -اب-ق ع-ل-ى ه-ذه ال-ط-اق-ات
المتجددة وجعلها ضسمن ا’ولويات التي يجب
ال-ل-ج-وء ال-ي-ه-ا ،وج-ع-ل-ه-ا ب-دي Óاقتصساديا عن
ال-ن-ف-ط ،ب-ح-يث يشس-ك-ل ال-ح-وضس الصس-حراوي
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر م- -ن -ب -ع -ا ذو أاه -م -ي -ة ك -ب -رى م -ن
ا’حتياطي ،حسسب دراسسات علمية فهو اكبر
خزان لهذه الطاقات البديلة ،وهو خيار دأاب
عليه رئيسس الجمهورية وكان حريصسا في اكثر
من مناسسبة على ايجاد الحلول الناجحة لهذا
الشسق من ا’هتمامات السسيادية للبلد ،على
المسستويين المتوسسط والبعيد .
ان ك -ان ال -ذه -اب ال -ى ه -ذه ال -خ-ي-ارات ع-ل-ى
مسستوى متوسسط يمنحنا جزءا من التفكير
في مسستقبل أاو’دنا ،وضسمان الحد اأ’دنى
من العيشس الكريم لهم ،امام تحديات السسوق
ال-ن-ف-ط-ي-ة ال-ي-وم ،وان-خ-ف-اضس سس-ع-ر ال-ب-رم-ي-ل
ول -ج -وء ب -عضس ال -دول ال -ى اك -تشس-اف-ات ال-غ-از
الصسخري كبديل عن الذهب اأ’سسود .
فان التقلبات المناخية التي جعلت الفصسول
كلها تتشسابه في ما بينها ،وفي الكثير من
اأ’حيان تتداول أاربعة فصسول في يوم واحد
.هذه العوامل الطبيعية تجعلنا نغير التفكير
ن-ح-و إاي-ج-اد ال-ب-دائ-ل ا’ق-تصس-ادي-ة ع-ن ال-ريع
النفطي ،لذلك وجب ا’هتمام بهذه الطاقات
ال -ب -دي -ل -ة’ ،ن -ه -ا ال -خ -ي -ار ال -ق -ادم ،وال-ب-دي-ل
للطاقات الزائلة البترول والغاز ،هذه اأ’خيرة
تسس -اه -م ف-ي ت-ل-وث ال-ب-ي-ئ-ة ،م-ل-ح-ق-ة أاضس-رارا
وخيمة على الجو والبحر ،حيث تسستمر هذه
السسموم هلى قيد الحياة لمدة أاطول ،بل تمتد
الى أا’ف السسنين دون أان تتجدد ،ما يؤوثر
Óنسسان والجماد .
سسلبا على الحياة الطبيعية ل إ
فإاذا كان عامل الزمن مهم جدا في الخروج
من هذه التبعية للطاقات الزائلة فان الواجب
الوطني يحيلنا إالى اإ’سسراع في تمكين هذه
التكنولوجيا وتجسسيدها على ارضس الواقع،
أ’نها الرهان القادم ،وليسس لنا خيارا أاخر
غيرها ،قبل ان يسسرقنا الزمن من قبضسته .

اسسÎجاع النفاياتّ–..د بيئي واقتصسادي

لولويات التي حظيت بالهتمام ‘ ظل الÎسشانة التششريعية اŸكرسشة ،والتوجه
تعد اÙافظة على نظافة اÙيط و البيئة من التلوث من ا أ
لط-ار اŸع-يشش-ي ل-ل-مواطن وجذب السشياح
السش-اري م-ن أاج-ل إايÓ-ء ع-ن-اي-ة أاك Èل-ل-ب-ي-ئ-ة ال-ن-ظ-ي-ف-ة ،ال-ت-ي ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘ اŸسش-اه-م-ة ‘ ت-ع-زي-ز ا إ
لوبئة ،ولعل القدرات الكبÒة التي تتمتع بها ا÷زائر
لمراضض وا أ
واŸسشتثمرين على حد سشواء ،إا ¤جانب اÙافظة على صشحة اŸواطن Úمن ا أ
م-ن ث-روات ط-ب-ي-ع-ي-ة ح-ي-ة ،ي-دف-ع-ه-ا إا ¤ال-ع-م-ل ع-ل-ى ح-م-اي-ت-ه-ا واسش-ت-غÓ-ل-ه-ا اسش-ت-غÓ-ل أامث ،Óإا ¤جانب ضشرورة الÎكيز على تفعيل عملية
السشÎجاع التي من ششأانها اسشتحداث مناصشب ششغل للششباب وخلق ثروة ع ÈاسشÎجاع نفايات كانت مهملة.

فضضيلة بودريشش
ينتظر الكثير من تحدي تشسجيع ا’سسترجاع
’سس- -ت- -ح- -داث ا’آ’ف م -ن م -ن -اصسب الشس -غ -ل
الجديدة ،خاصسة مع التوجه الجديد الذي
يصسب في اسستحداث نظام «اإكو جمع» الذي
يرمي اإلى تجميع النفايات ،لعل الوقت قد
ح -ان ح -ت -ى ت -وج -ه ال-ج-ه-ود لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن
ا’سس -ت-رج-اع اق-تصس-ادي-ا وب-ي-ئ-ي-ا ،وع-ل-ى ضس-وء
نجاح تجارب العديد من الشسباب الذي اختار
م -ج -ال ا’سس-ت-رج-اع ف-ي ال-ن-ف-اي-ات ،وصس-ارت
مصسدرا لخلق الثروة بعد اأن تمكن من اإيجاد
جسسر لتصسديرها نحو بلدان اأوروبية ،وكانت
وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات ال-م-ت-ج-ددة فاطمة
الزهراء زرواطي قد تحدثت عن شسراكة مع
ا’أل- -م- -ان ف- -ي ه- -ذا ا’إط- -ار ،وت -ح -دثت ع -ن
ضسرورة توطيد الشسراكة مع مراكز التكوين
المهني ،بهدف اإرسساء الفروع كونها مهمة
ج -دا ف -ي اسس -ت -غ Ó-ل ال -ن -ف -اي -ات ع-ن ط-ري-ق

اسس-ت-رج-اع-ه-ا بشس-ك-ل ج-ي-د ،اأم-ام وج-ود عدة
مجا’ت يمكن فيها ا’سسترجاع على غرار
ا’أج -ه -زة ا’إل -ك -ت -رون -ي -ة وال -ك -ه -روم -ن -زل -ي -ة
وال- -بÓ- -سس -ت -يك وم -ا اإل -ى غ -ي -ر ذلك .وك -انت
الوزيرة قد تطرقت اإلى حقيقة اأن العديد
من الشسباب انتبهوا اإلى اأهمية ا’سسترجاع،
كاشسفة اأنه على ا’أقل يوجد في كل و’ية
نحو  100شساب يمارسسون مهنة ا’سسترجاع،
ل- -ك- -ن ال- -م- -ج- -ال ي- -تسس- -ع ل -ع -دد اأك -ب -ر حسسب
تقديرها ،مع اإلحاحها في سسياق متصسل على
ضسرورة ،معرفة حجم الشسبكة و’ يتسسنى ذلك
اإ’ من خÓل التخصسصس وفتح فروع في كل
نوع من النفايات المسسترجعة.
الجدير با’إشسارة اأن اأهم ما ينبغي تسسليط
الضسوء عليه ،يتمثل في الشسواطئ ،حيث مع
عودة كل موسسم اصسطياف يعود معها هاجسس
التلوث وانعدام شسروط النظافة ،الذي يهدد
صسحة المواطن وراحته حيث تلقى كميات
ك -ب -ي -رة م -ن ال -ن -ف -اي -ات داخ-ل ال-ب-ح-ر وع-ل-ى

الشسواطئ ،واإلى جانب تنفير السسياح واإعطاء
صسورة غير حسسنة عن الشسواطئ الجزائرية،
ول -ع-ل الضس-رورة ت-ت-ط-لب اإق-ح-ام ال-ج-م-اع-ات
ال -م-ح-ل-ي-ة وب-ا’إضس-اف-ة اإل-ى ت-وع-ي-ة ال-م-واط-ن
وت -حسس-يسس-ه وت-ح-ف-ي-زه ،لÓ-سس-ت-م-ت-اع ب-م-وسس-م
اصسطياف هادئ ومريح .وخÓصسة القول اأن
عملية اسسترجاع النفايات تمثل على اأرضس
الواقع تحدي بيئي واقتصسادي ’أنها مصسدر
ح-ق-ي-ق-ي ’ ي-ن-ب-غ-ي ت-ج-اه-ل-ه اأو اإه-ماله ولعل
فتحه اأمام الشسباب من شساأنه اأن يسساهم في
ام -تصس -اصس ال -ب-ط-ال-ة واسس-ت-ح-دث م-وؤسسسس-ات
مصس- -غ- -رة ت -خ -تصس ف -ي ع -م -ل -ي -ة اسس -ت -رج -اع
النفايات.
وتعكسس مختلف الموؤشسرات ا’إرادة القائمة
بهدف ا’نفتاح على تسسيير ا’سسترجاع ليكون
اأح-د ال-مصس-ادر ل-ل-ث-روة ،ح-يث ي-ل-ق-ى اه-ت-مام
ال-م-ج-ت-م-ع ع-ن ط-ري-ق ال-ف-رز وب-ال-ت-ال-ي ع-دم
تضس -ي -ي-ع ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-رصس ال-ت-ي ي-وف-ره-ا
تسسيير محكم وجيد للنفايات.
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’متحانات من  5إا 3 ¤أايام
مع إامكانية تقليصش مدة ا إ

بن غÈيت :النقاشش حول ملف إاصضÓح البكالوريا ما زال متواصضÓ
أاكدت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن
غÈيت أان ال - -ن - -ق - -اشش ح - -ول م- -ل- -ف إاصسÓ- -ح
ال -ب -ك -ال -وري-ا «م-ا زال م-ت-واصس »Ó-مشسÒة إا¤
ل -ق -اءات م-رت-ق-ب-ة م-ع الشس-ريك ا’ج-ت-م-اع-ي
لتقد ËمقÎحات تخصّش ا÷انب التنظيمي
للبكالوريا.
أاوضشحت بن غÈيت خÓل نزولها ضشيفة أاول
أامسس ع -ل -ى حصش -ة «ح -وار السش -اع -ة» ل -ل -ت -ل -ف-زي-ون
ا÷زائ- -ري ،أان «ال- -ن- -ق- -اشس ح- -ول مشش -روع إاصش Ó-ح
البكالوريا الذي عرضس على ا◊كومة مرت Úمنذ
سشنة  2016ما زال متواصش ،»ÓمششÒة إا ¤لقاءات
م -رت -ق -ب -ة م -ع الشش -ريك ا’ج -ت -م -اع -ي (ال -ن -ق -اب-ات
وجمعيات أاولياء التÓميذ) لتقد ËاقÎاحات “ ّسس
«ا÷انب التنظيمي وليسس اÙتوى».
وأابرزت الوزيرة ،أان تقليصس أايام امتحان ششهادة
البكالوريا «يتطّلب اأ’خذ بع Úا’عتبار التقييم
اŸسشتمر للتلميذ انطÓقا من السشنة الثانية ثانوي
مع اعطاء اأ’همية لÓمتحان الكتابي للبكالوريا
ب-غ-ي-ة ت-ف-ادي تضش-خ-ي-م ن-ق-اط ال-ت-ل-م-ي-ذ ‘ ال-ت-ق-ي-يم
اŸسشتمر».
Óششارة كانت وزارة الÎبية الوطنية قد تقدمت
ل إ
ب -اقÎاح -ات ت -ت -ع ّ-ل -ق ب -إاصش Ó-ح ام -ت -ح -ان شش -ه -ادة
” إاعدادها عقب تنظيم ورششة وطنية
البكالوريا ّ
حول هذا اŸوضشوع وكذا اجتماعات ب‡ Úثلي
الوزارة والششركاء ا’جتماعي Úبالتعاون مع وزارة
التعليم العا‹ والبحث العلمي.
وم -ن ب ÚاŸقÎح -ات ت -ق -ل -يصس م -دة ام -ت -ح -ان
البكالوريا من  5إا 3 ¤أايام بإاجراء مادت Úيوميا
واŸواد اıتارة لÓمتحانات النهائية وكذا طريقة
التصشحيح والتنقيط ،باإ’ضشافة إا ¤كيفية تقييم
اŸراقبة اŸسشتمرة نظام الÎجيح (اŸعامل) ومبدأا
التدرج ‘ تنفيذ عملية اإ’صشÓح.
وبخصشوصس التحضش Òللموسشم الدراسشي - 2018
 ،2019أاوضشحت بن غÈيت أان التسشجيÓت وتوزيع
الكتب اŸدرسشية سشتنطلق مع نهاية ششهر يونيو
ا÷اري ت -زام -ن -ا م -ع ت-ظ-اه-رة «أاسش-ب-وع اŸدرسش-ة»
اŸقّرر ما ب 25 Úو 30من نفسس الششهر.

أاك Ìمن  700أالف مÎشضح
سضيجتازون البكالوريا ابتداء من الغد
يششرع ابتداء من الغد أازيد من  700أالف مÎششح
‘ اجتياز امتحانات ششهادة البكالوريا دورة جوان
 2018وال -ذي سش -ي -ت -م اإ’عÓ-ن ع-ن ن-ت-ائ-ج-ه-ا ق-ب-ل
منتصشف ششهر جويلية اŸقبل.
وسش -ت -ع -ط-ي وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ن-وري-ة ب-ن
غÈيت إاششارة انطÓق هذا ا’متحان الذي يدوم
خمسشة أايام من ( 20إا 25 ¤جوان) من و’يتي
خنششلة وتبسشة.
وحسشب احصش - -ائ - -ي - -ات ال- -وزارة ي- -ب- -ل- -غ ت- -ع- -داد
اÎŸششح 709.448 ÚمÎششح ’متحانات ششهادة
ال- -ب- -ك- -ال- -وري- -ا ،مسش- -ج Ó- -ب -ذلك ت -ق -لصش -ا ‘ ع -دد
اÎŸشش -ح Úب-نسش-ب-ة  7,3ب-اŸائ-ة م-ق-ارن-ة بالسشنة

وتأاتي هذه ا’جراءات لتفادي تكرار سشيناريو
دورة  ،2016ب - -تسش - -ريب اŸواضش- -ي- -ع ع Èم- -واق- -ع
ال -ت -واصش -ل ا’ج -ت -م-اع-ي ّ” تسش-ج-ي-ل-ه-ا ق-ب-ل ب-داي-ة
ا’خ - -ت- -ب- -ارات ودورة  ،2017أاي- - -ن نشش- - -رت ب- - -عضس
اŸواضش- -ي- -ع ب -ع -د  15دق- -ي -ق -ة م -ن ب -داي -ة ب -عضس
ا’ختبارات.

نصضف سضاعة للتÓميذ اŸتأاخرين

اŸاضش -ي-ة ال-ت-ي اج-ت-از خÓ-ل-ه-ا  761.701مÎششحا
هذه الششهادة التي تسشمح للتÓميذ بدخول مقاعد
ا÷امعة.
” Œنيد نحو  260أالف مؤوطر على
وباŸناسشبةّ ،
Óغ -ف -ال
مسش- -ت -وى م -راك -ز ا’ج -راء وال -ت -ج -م -ي -ع ل  -إ
والتصشحيح للدورة ا◊الية ،وهذا ضشمن  600أالف
Óمتحانات الوطنية الثÓثة ما بÚ
مؤوطر ›ندين ل إ
إاداري ،أاسشتاذ وعامل مهني موزع Úعلى أاك Ìمن
 18500مركز.
و‘ هذا اإ’طار ،كانت وزيرة الÎبية الوطنية قد
طمأانت اÎŸششح Úبأان نفسس ا’جراءات اŸعمول
بها ‘ الدورات السشالفة سشيتم العمل بها هذه السشنة
مع إامكانية ا’ختيار ب Úموضشوع Úاثن ‘ Úكل
مادة وا’سشتفادة من نصشف سشاعة اضشافية ،زيادة
عن الوقت القانو Êاıصشصس لكل موضشوع.
ومن ب Úاإ’جراءات اŸتخذة هذه السشنة من
أاجل تأام Úالبكالوريا وضشمان مصشداقيتها ّŒندت
عدة قطاعات ذات صشلة إ’‚اح هذا اŸوعد الهام
ف-وزارة الÈي-د واŸواصشÓ-ت السش-ل-ك-ي-ة والÓ-سش-لكية
والتكنولوجية والرقمنة أاعلنت عن حجب خدمة
ا’نÎنت Ÿدة سشاعة مع بداية كل امتحان من أاجل
تفادي كل ما من ششأانه التأاثÒعلى هذا ا’متحان
ا ¤ج- -انب ان- -ق- -ط- -اع ﬁت- -م -ل Ÿواق -ع ال -ت -واصش -ل
ا’جتماعي.
من جانبها ،سشتقوم وزارة الÎبية الوطنية بنفسس
اإ’جراءات اŸتخذة خÓل الدورات السشابقة من
خÓل منع اÎŸششح ÚواŸعلم ÚواŸراقب Úوكذا
الطاقم اإ’داري من إادخال الهواتف واأ’لواح الذكية
والسش -م -اع -ات وب -اق -ي اأ’دوات ال-ذك-ي-ة إا ¤ق-اع-ات
اإ’متحان تفاديا للغشس.
وتوّعدت بتطبيق العقوبات اŸقررة ‘ حالة
الغشس باإ’قصشاء من اإ’متحان Ÿدة ثÓث سشنوات
بالنسشبة للمÎششح ÚاŸتمدرسش Úوخمسس سشنوات
Óحرار .و‘ نفسس اإ’طار اتخذت الوزارة
بالنسشبة ل أ
إاجراء جديدا هذه السشنة يتمثل ‘ تفادي الزيارات
Óششراف على فتح
الرسشمية إا ¤مراكز ا’متحان ل إ
اأ’ظرفة التي –توي على مواضشيع ا’متحانات من
أاجل عدم التششويشس على اÎŸششح Úوكذا تأامÚ
ا’متحانات.

أاما بخصشوصس التأاخر عن اإ’متحان أاكدت بن
غÈيت انه سشيتم منح مدة نصشف سشاعة للتÓميذ
Óلتحاق بقاعة اإ’متحان ،مع تقدË
اŸتأاخرين ل إ
اŸعني لتÈير عن تأاخره يدون ‘ ملفه ،بششرط أان
يكون التحاقه Ãركز اإ’جراء قبل اإ’نطÓق ‘
عملية توزيع أاوراق ا’متحان.
” اعداد ﬂطط
ومن ب Úاإ’جراءات اأ’خرى ّ
مصشادق عليه من طرف وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية لتأام Úمواقع ا’متحان’ ،سشيما تنصشيب
أاج-ه-زة ال-تشش-ويشس وك-امÒات اŸراق-ب-ة وال-تسش-ج-يل
على مسشتوى مراكز طبع مواضشيع البكالوريا ومراكز
حفظ اŸواضشيع ،إاضشافة إا ¤منع دخول السشيارات
إا ¤م- -راك- -ز اإ’ج- -راء وع -دم ق -ب -ول أاي ت -أاخ -ر ي -وم
ا’متحان ووضشع الهواتف النقالة وكل وسشيلة اتصشال
Ãدخل اŸركز ‘ قاعة تخصشصس لذلك.
ول -ت-ف-ادي ان-ق-ط-اع ال-ك-ه-رب-اء ع-ل-ى اÎŸشش-حÚ
باŸناطق ا÷نوبية التي تتميز بارتفاع ‘ درجة
ا◊رارة خÓل هذا اŸوسشم ،اتفقت وزارة الÎبية
الوطنية مع وزارة الطاقة من أاجل عدم قطع
ال -ك -ه -رب -اء ع -ل -ى اÎŸشش-ح Úال-ذي-ن Áت-ح-ن-ون ‘
ظروف مناخية قاسشية تتطلّب اسشتخدام اŸكيف
الهوائي.
وم -ن ج -ه -ت -ه -ا وضش -عت ال-ق-ي-ادة ال-ع-ام-ة ال-درك
الوطني ﬂططا أامنيا خاصشا بامتحانات نهاية
Óط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ثÓ-ث-ة ،ب-ال-تنسشيق مع
السش-ن-ة ل -أ
وزارة الÎبية الوطنية قصشد ضشمان السش Òا◊سشن
لهذه ا’متحانات وذلك بـ»تأام Úمراكز ا’متحانات
وﬁيطها التي تقع ضشمن إاقليم اختصشاصس الدرك
ال-وط-ن-ي وم-راف-ق-ة وح-م-اي-ة ع-م-لية توزيع مواضشيع
ا’م -ت -ح-ان-ات ان-طÓ-ق-ا م-ن م-دي-ري-ات الÎب-ي-ة إا¤
مراكز ا’متحانات وكذا ضشمان ا◊ماية واŸرافقة
للمواضشيع اŸنقولة جوا ،لفائدة مراكز ا’متحانات
اŸتواجدة ‘ اŸناطق الصشحراوية وا÷نوب الكبÒ
وتأام Úونقل أاوراق اإ’جابة انطÓقا من مراكز
ا’متحانات إا ¤مديريات الÎبية من مديريات
الÎبية إا ¤مراكز التصشحيح.
Óم-ن
م -ن ج -ان-ب-ه-ا ،جّ-ن-دت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني لهذه الدورة  18أالف عون ششرطة لتأامÚ
 208م -رك -ز ام-ت-ح-ان م-ن أاصش-ل  ،2416و  14مركز
Œميع من ب 18 Úوكذا تأام 70 Úمركز تصشحيح.
ب -دوره -ا وضش -عت اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل-ل-ح-م-اي-ة
اŸدن -ي -ة ﬂط -ط -ا م -ن أاج -ل السش Òا◊سش -ن ل -ه-ذا
ا’متحان الذي سشيعلن عن نتائجه ‘ حدود  11أاو
 12يوليو اŸقبل.

إاجراءات صسارمة لتنظيم ا’متحانات ‘ ظروف ﬁكمة

 11776مÎشضح يسضتعدون لجتياز البكالوريا Ãعسضكر
قدرت مصشالح الÎبية Ÿعسشكر عدد اÎŸششحÚ
اŸقبل Úعلى اجتياز امتحان ششهادة البكالوريا بـ 11776
مÎشش- -ح ي- -رت- -قب أان ي- -ل -ت -ح -ق -ون غ -دا Ãراك -ز إاج -راء
ا’متحان ع Èتراب الو’ية ،حيث تكون مصشالح الÎبية
Ÿعسشكر حسشب ما أافاد به مدير الÎبية يحيى بششÓغم
لـ»الشش-عب» ق-د اسش-ت-ك-م-لت ج-م-ي-ع الÎت-ي-ب-ات الضشرورية
ل - -ت - -وف Òا÷و اÓŸئ - -م ل - -ل- -م- -م- -ت- -ح- -ن Úوإا‚اح ه- -ذه
ا’متحانات اŸصشÒية التي Œرى ‘ أاجواء يطبعها
القلق واıاوف الطبيعية التي ُتوّلد لدى اŸمتحنÚ
ضش -غ -ط -ا ن -فسش -ي -ا ره-ي-ب-ا زي-ادة ع-ن اıاوف ا÷دي-دة
اŸرت-ب-ط-ة بسش-ي-ن-اري-و ال-تسش-ري-ب-ات ،ه-ذه ا÷وانب ال-ت-ي
يفكر فيها اŸقبل Úعلى امتحانات ششهادة البكالوريا

أاك Ìمن تفكÒهم ‘ أاسشئلة ا’متحانات اŸتوقعة تكفي
أ’ن ت-ره-ق-ه-م ن-فسش-ي-ا وجسش-دي-ا وت-غ-ن-ي-ه-م ع-ن ج-رع-ات
التعب.
وقصشد إا‚اح هذا اŸوعد الوطني الهام ،قال يحيى
” إاجراء سشلسشلة من اللقاءات التحسشيسشية
بششÓغم أانه ّ
مع إاطارات القطاع اŸعنيون بتنظيم وتأاط Òامتحانات
ال- -ب- -ك- -ال- -وري- -ا م- -ن ك- -ل ا÷وانب اŸادي- -ة ،ال- -بشش- -ري- -ة
والتنظيمية’ ،سشيما من حيث جانب تأام Úا’متحانات،
مششÒا أانه ” تسشخ 8183 Òأاسشتاذ للحراسشة زيادة على
 90مÓحظ ورئيسس مركز موزع Úعلى  45مركز إاجراء
لتأاط Òهذه ا’متحانات اŸصشÒية التي يقبل عليها نحو
 11776مÎششح من بينهم  3438مÎششح حر.

‘ ذات السش -ي-اق ،اŸرت-ب-ط ب-ال-ت-حضش’ Òم-ت-ح-ان-ات
ششهادة البكالوريا Ãعسشكر ،سشخرت مصشالح أامن الو’ية
ع Èقطاع اختصشاصشها تششكيل أامني يفوق تعداده 1000
شش -رط-ي ،إاضش-اف-ة إا ¤إام-ك-ان-ي-ات م-ادي-ة م-ه-م-ة لضش-م-ان
ان-تشش-ار م-ي-دا Êوت-غ-ط-ي-ة أام-ن-ي-ة ف-ع-ال-ة Ûري-ات ه-ذه
ا’متحانات ،حيث تركز الششرطة على تأام Úمراكز
اإ’متحانات ع Èإاقليم إاختصشاصشها اŸقدرة بـ  44مركز
إاضش -اف-ة إا ¤م-ه-م-ة تسش-ه-ي-ل ح-رك-ة اŸرور ب-ال-ق-رب م-ن
م -راك -ز ا’م -ت -ح -ان -ات م-ع ت-ك-ث-ي-ف ال-دوري-ات ال-راج-ل-ة
واŸتنقلة Ùاربة ﬂتلف مظاهر إازعاج اŸمتحن.Ú

منهم  6634مرشسحا حرا و 51نزي ÓباŸؤوسسسسات العقابية

معسضكر :أام ا.Òÿسس

تأام Úمراكز المتحانات بتلمسضان

كششف مدير الÎبية لو’ية تلمسشان كر ËأاعمÒة
عن تسشجيل  11564مرششح متمدرسس و 6634مرششحا
حرا و 51نزي Óمن اŸؤوسشسشات العقابية و13من ذوي
ا’حتياجات اÿاصشة على موعد مع امتحانات ششهادة
البكالوريا بو’ية تلمسشان يتوزعون على  60مركزا،
Ãختلف انحاء و’ية تلمسشان ،حيث يؤوطرهم 5233
مؤوطر ،وذلك –ت مراقبة  60مÓحظا هذا وقد
ج -ه-زت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ﬂت-ل-ف ال-وسش-ائ-ل م-ن أاج-ل
إا‚اح هذا ا’متحان وتفاذي تسشرب اŸواضشيع من
خ Ó-ل اسش -ت -ح -داث م -رك -ز Œم -ي -ع اŸواضش -ي -ع Ãق -ر
مديرية الÎبية.
خرت مديرية اأ’من الوطني أاك Ìمن
من جهتها سش ّ
 2000ع-ون ب-غ-ي-ة ت-أام Úم-راك-ز ا’م-ت-ح-ان-ات ال-تابعة
إ’قليمهتا والذي بلغ عددها  55مركزا ،باإ’ضشافة إا¤
ضشمان نقل وحماية توزيع اŸواضشيع وأاوراق إاجابات
ال -ت Ó-م -ي -ذ م-ن خÓ-ل ﬂط-ط ف-ع-ال ،ك-م-ا ّ” إاق-ام-ة
دوريات ومراكز رقابة بالقرب من مراكز ا’متحانات
لضشمان السش Òا◊سشن لها ‘ ح Úسشخرت مصشالح
ال -درك ال -وط -ن-ي ﬂط-ط-ا ◊م-اي-ة  05م-راك-ز تابعة
إ’ق- -ل- -ي- -م- -ه- -ا م- -ع ضش- -م- -ان ن- -ق- -ل اŸواضش- -ي- -ع وأاوراق

ا’متحانات.
م -ن ج -ه-ت-ه-ا سش-خ-رت مصش-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
أاعوانها بغية ا◊ضشور الدائم Ãراكز ا’متحان من
” تدعيم اŸراكز
اجل التدخل ‘ حالة طوارئ ،كما ّ

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

بطاقم طبي ﬂتصس بالتعاون مع مديرية الصشحة
والسشكان.

تلمسضانﬁ :مد بن ترار

تسضخ Òأاك Ìمن  1347شضرطيا لتأام Úامتحان اإلجراء بجيجل

سش ّ
طر أامن جيجل ﬂططا أامنيا –سشبا إ’جراء امتحانات ششهادة البكالوريا للسشنة ا÷ارية خÓل الفÎة اŸمتدة
من  20إا 25 ¤جوان ا÷اري ،يتماششى و هذا ا◊دث الوطني الهام ،حيث ” تسشخ Òتعداد بششري قوامه  1347ششرطيا
من ﬂتلف الرتب واŸصشالح وهذا لتأام Úمراكز ا’متحانات البالغ عددها  37مركزا ،إاضشافة إا ¤مركز واحد
للتصشحيح ومركز واحد للتجميع ضشمن اختصشاصس قطاع الششرطة.
ويتو ¤هذا التششكيل مهام تأام Úعملية نقل أاوراق اأ’سشئلة واإ’جابات كما يتضشمن اıطط اأ’مني تخصشيصس
تششكيÓت أاخرى قصشد ضشمان السشيولة اŸرورية من وإا ¤مراكز ا’متحاناتﬁ ،طات نقل اŸسشافرين ،لتمكÚ
الطلبة من اللحاق إا ¤مراكز ا’متحان ‘ ا’آجال ،إاضشافة إا ¤تكثيف التواجد الششرطي من خÓل القيام بدوريات
راجلة وراكبة واŸراقبة الصشارمة للمركبات ومنعها من التوقف العششوائي لتفادي عرقلة حركة تنقل الطلبة وكذا
ال -ط -اق -م الÎب -وي ،فضش Ó-ع-ن ال-تصش-دي ل-ك-ل السش-ل-وك-ي-ات السش-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا اإ’خÓ-ل ب-السش Òا◊سش-ن ل-ه-ذه
Óمن الوطني  104 ،1548ورقم النجدة  ،17حسشب توضشيح خلية ا’تصشال
ا’متحانات .وتبقى اأ’رقام اÿضشراء ل أ
والعÓقات العامة بأامن الو’ية– ،ت تصشرف اŸواطن Úعلى مدار  24سشاعة لÓسشتجابة والتكفل بكافة انششغا’تهم.

جيجل :خالد العيفة

العدد
17673
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فيما باشسرت مديريات اŸصسالح اŸعنية حملة تأامينه

 6106مÎشضح على موعد مع امتحان البكالوريا بع“ Úوشضنت
كشس- -فت م- -دي- -رة الÎب- -ي- -ة ل- -و’ي- -ة عÚ
“وشس-نت زول-ي-خ-ة ع-ب-ي-د أان مصس-ا◊ه-ا ع-ل-ى
’‚اح ام- -ت- -ح- -ان شس- -ه- -ادة
اسس - -ت - -ع - -داد ت - -ام إ
ال-ب-ك-ال-وري-ا ب-ال-و’ي-ة م-ن خÓ-ل وضس-ع ك-افة
” إاحصساء 6106
التداب Òإ
’‚احه ،حيث ّ
مÎشسح مقبل Úعلى هذا ا’متحان الهام من
ب -ي-ن-ه-م  3664ان- -ث -ى و 1957م -رشس-ح-ا ح-را
ي-تقدمهم  14ن-زي Ó-م-ن اŸؤوسسسس-ات العقابية
سس-وف ي-ت-وزع-ون ع-لى  345ق-اعة متواجدة
بـ 27مركز اجراء.
و‘ ه -ذا الصش -دد ،ب -اشش -رت م -دي -ري-ة الÎب-ي-ة
ب-ال-ت-ع-اون م-ع السش-ل-ط-ات ال-ب-ل-دي-ة م-ن اج-ل ال-تكفل
ب-اح-ت-ي-اج-ات اŸرشش-ح Úخ-اصش-ة ال-ن-ق-ل اŸدرسش-ي
لضشمان احسشن الظروف لÓمتحانات ،من جهتها
كشش -فت خ -ل -ي -ة اإ’عÓ-م وا’تصش-ال Ãدي-ري-ة اأ’م-ن
ال- -و’ئ -ي ل -و’ي -ة ع“ Úوشش -نت إان مصش -ا◊ه -ا ق -د
ب- -اشش- -رت ح- -م- -ل- -ة ل- -ل- -ت -أاط Òوال -ت -ك -ف -ل ال -ن -فسش -ي
بالتÓميذ اŸقبل Úعلى ششهادة البكالوريا ،وذلك
لضش -م -ان –ضشÒه -م ن -فسش -ي -ا ل Ó-م -ت -ح-ان وت-ف-ادي
تعرضشهم للصشدمات.
ال-ع-م-ل-ي-ة ت-دخ-ل ‘ إاط-ار ال-ع-ن-اي-ة ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا
Óمن الوطني للطلبة والتÓميذ
اŸديرية العامة ل أ
اŸقبل Úعلى امتحانات ششهادة البكالوريا ،ونظرا
للتأاث Òالنفسشي الذي يتعرضس له الطلبة والتÓميذ

خÓل فÎة ا’متحانات ،نظمت مصشالح أامن و’ية
ع“ Úوشش - -نت ح - -م- -ل- -ة ت- -أاط Òوت- -ك- -ف- -ل ن- -فسش- -ي
انطلقت لتÓميذ الو’ية ،حيت انطلقت العملية
نهار أامسس واسشتمرت على مدى أاسشبوع Úبتاريخ
إا ¤غاية  07ماي .2018
وششملت العملية أاك Èعدد من الثانويات عÈ
ك- -ام- -ل إاق- -ل -ي -م ال -و’ي -ة ،وذلك م -ن خ Ó-ل Œن -ي -د
Óمن الوطني بهدف
أاخصشائي Úنفسشاني Úتابع Úل أ
مسش -اع-دت-ه-م ع-ل-ى الÎك-ي-ز وإاكسش-اب-ه-م ال-ث-ق-ة ال-ت-ي
“كنهم من إاجراء ا’متحان بدون خوف وإابعادهم
عن كل ما Áكن أان يششتت تفكÒهم وتلقينهم كيفية
تسشي Òالضشغط النفسشي للتخلصس من القلق والتوتر
ال-ن-فسش-ي ال-ذي ي-ن-ت-اب-ه-م ق-ب-ل ا’متحانات وخÓلها
والسش- -ل- -وك ال- -واجب اع- -ت- -م- -اده ل -ت -ف -ادي اÿوف،
ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤ت-زوي-ده-م ب-ال-نصش-ائ-ح ال-ب-ي-داغوجية
التي تسشمح بتحقيق مراجعة جيدة والرفع من قدرة
الÎكيز خÓل اŸراجعة وا’متحان.
كما سشطّرت ذات اŸديرية ﬂططا خاصشا
بأايام ا’متحان سشخرت له ما يزيد عن الـ 1500عون
لتأام ÚاŸراكز ونقل اŸواضشيع وأاوراق اإ’جابة ،من
جهتها كل من مصشالح الدرك ومديريتي الصشحة
والسش -ك -ان وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ق-د جّ-ن-دت أاع-وان-ه-ا
لضشمان ‚اح ا’متحانات.

ع“ Úوشضنتﬁ :مد بن ترار

 41مركزا إلجراء امتحان البكالوريا لنحو  13599مÎشضحا باŸدية
يجتاز ابتداء من الغد وإا ¤غاية ا’ثن Úالقادم
زه- -اء  13599ت-ل-م-ي-ذ وت-ل-م-ي-ذة ام-ت-حانات ششهادة
البكالوريا على مسشتوى  41مركزا من بينهم 14
مركزا خاصشا بالتÓميذ اأ’حرار.
وم- -ن اŸزم- -ع أان ي- -ؤوط -ر ه -ؤو’ء  6929ذكور،
و 6670اناث بهذا ا’متحان اŸصشÒي  3783مؤوطر
ومؤوطرة ،علما أايضشا أانه من ب ÚاÎŸششح‚ Úد
‡ 8231تحنا متمدرسشا و 5368أاحرار .كما يجتاز
ه- -ذا ا’م -ت -ح -ان  123مÎشش - -ح- -ا م- -ن ب Úن- -ز’ء
م -ؤوسشسش -ات إاع -ادة الÎب -ي -ة ،م -ع اإ’شش -ارة ب -أان ه-ذا

ا’م -ت -ح-ان ا◊اسش-م ع-رف ت-ن-اقصش-ا م-ق-ارن-ة ب-ذلك
لسشنة  2017بنحو  1807مÎششحا ومÎششحة.
خرت مديرية ا◊ماية اŸدنية بهذه الو’ية
وسش ّ
ج-ه-ازا أام-ن-ي-ا م-ه-م-ا ل-ت-غ-طية ا’متحانات الرسشمية
لششهادة البكالوريا ،وذلك عﬂ Èتلف اŸؤوسشسشات
” تسشخ Òأازيد
الÎبوية على مسشتوى الو’ية ،حيث ّ
من 185عونا Ãختلف الرتب ،من التعداد البششري،
وأاك Ìمن  60مركبة من وسشائلها اŸادية.

اŸدية :علي ملياÊ

’ول للشسرطة Œيا Êلـ«الشسعب»:
’من العميد ا أ
مدير ا أ

تأام Úالبكالوريا وتغطية شضاملة قبل انطÓقها ببشضار

سس - - -ط - - -رت مصس - - -ال - - -ح أام- - -ن و’ي- - -ة بشس- - -ار،
وبالتنسسيق مع مديرية الÎبية بشسار برنا›ا
يدخل ‘ إاطار تأام› Úريات امتحانات شسهادة
البكالوريا دورة جوان  2018وسستعرف اŸراكز
تغطية أامنية شساملة قبل  48سساعة من موعد
إاجراء ا’متحانات النهائية.
وحسشب م -دي -ر اأ’م -ن ال -ع -م -ي -د اأ’ول لشش -رط -ة
Œيا Êلـ»الششعب» يهدف هذا الÈنامج إا ¤ضشمان
السش Òا◊سشن ’متحانات ششهادة البكالوريا ،حيث
خرت مصشالح الششرطة بأامن و’ية بششار أاك Ìمن
سش ّ
 600ششرطي ،كافة اإ’مكانيات اŸادية والبششرية
من قوات الششرطة التي أاسشندت لهم مهام تأامÚ
›ري -ات ه-ذه ا’م-ت-ح-ان-ات ،وت-أام Úك-اف-ة م-راك-ز
ا’متحانات الواقعة بإاقليم ا’ختصشاصس.
Óششارة ،إان مصشالح أامن الو’ية سشتسشاهم
ل إ
بجميع وسشائلها البششرية واŸادية من أاجل إا‚اح
العملية ،وذلك من خÓل تفعيل ﬂطط وقائي
ع-م-ل-ي-ات-ي خ-اصس ب-ت-أام Úه-ذه ال-دورة ،م-ع ضش-م-ان
ال -ت -غ -ط -ي -ة اأ’م -ن -ي -ة Ÿراك-ز إاج-راء ا’م-ت-ح-ان-ات،
ال-ت-ج-م-ي-ع وأايضش-ا ال-تصش-ح-ي-ح ،إاضش-اف-ة إا ¤م-راف-ق-ة
مواضشيع وأاوراق اإ’جابات باŒاه مراكز ا’متحان
اŸع- -ن- -ي- -ة ،م -ع ت -وف Òاأ’م -ن داخ -ل ت -لك اŸراك -ز
وÃحيطها وكل اأ’ماكن اÙاذية لها.
باŸوازاة قامت مصشالح اأن و’ية بششار بتعزيز
تشش -ك -ي Ó-ت أام -ن ال -ط -رق -ات عﬂ Èت-ل-ف ال-ط-رق
ال-وط-ن-ي-ة وال-و’ئ-ي-ة وال-ب-ل-دي-ة ،خ-اصش-ة اŸؤودية إا¤
اŸناطق العمرانية ،وذلك قبل وأاثناء فÎة إاجراء

ا’م- -ت- -ح- -ان- -ات ،إا ¤ج- -انب وضش- -ع ح- -ي- -ز اÿدم -ة
تششكيÓت ثابتة ومتحركة تضشمن تنفيذ ﬂطط
خاصس يتضشمن نقاط مراقبة ودوريات ‘ ﬂتلف
اŸناطق مع تغطية ششاملة Ûريات ا’متحانات
واأ’ماكن التي Œرى بها.
وعمدت مصشالح أامن الو’ية التي وضشعت على
عاتقها ضشرورة سش Òهذه ا’متحانات ‘ ظروف
عادية وتأامينها تأامينا ﬁكما ،وناششدت ‘ هذا
الصش- -دد مصش- -ال -ح أام -ن ال -و’ي -ة أاول -ي -اء ال -ت Ó-م -ي -ذ
اŸمتحن Úبوجوب التنسشيق مع ﬂتلف مصشالح
الششرطة أاثناء ،وخÓل ›ريات هذه ا’متحانات،
وتسشهيل مهام رجال الششرطة با’بتعاد عن خلق
Œم- -ع- -ات أام- -ام م- -راك- -ز ا’م- -ت- -ح -ان -ات ،خ -اصش -ة
باسشتعمال سشيارتهم اÿاصشة التي ينقلون عادة على
متنها أابنائهم ،التوقف بعيدا عن ﬁيط مركز
ا’م-ت-ح-ان وإاع-ط-اء ال-ف-رصش-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ب-ال-وصش-ول
وا’لتحاق Ãراكزهم قبل الوقت اّÙدد.
وعمدت مصشالح أامن الو’ية إا ¤تششكيل فريق
يضشم إاطارات من خلية ا’تصشال والعÓقات العامة
وك- -ذا اŸصش- -ل- -ح- -ة ال- -و’ئ- -ي- -ة ل- -لصش- -ح -ة ال -نشش -اط
ا’جتماعي والرياضشات Ãعية أاخصشائي ÚنفسشانيÚ
أاسش-ن-دت ل-ه-م م-ه-م-ة اŸراف-ق-ة وال-ت-حضش Òالنفسشي
وال-بسش-ي-ك-ول-وج-ي ل-ل-تÓ-م-ي-ذ اŸق-ب-ل Úع-ل-ى شش-هادة
ال -ب -ك -ال -وري -ا مسش -اه -م -ة م -ن -ه -م ‘ “ك Úأاب -ن-ائ-ن-ا
اŸت-م-درسش Úم-ن الÎك-ي-ز أاث-ن-اء ه-ده ا’م-ت-ح-انات
واجتيازها بدون ضشغوطات نفسشية.

بشضار  /دحمان جمال

طالبوا برفع هامشش الربح إا٪20 ¤

ا–ادية اÿبازين تلغي إاضضرابها وتلتقي الوزير قريبا
م - -ن اŸق - -رر أان ي - -ل - -ت - -ق - -ي ‡ث - -ل - -و
ا’–ادي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -خ -ب -ازي -ن
ا÷زائ -ري Úب -وزي -ر ال -ت -ج -ارة ن-ه-اي-ة
’سس-ب-وع
’سس -ب -وع ا÷اري أاو ب -داي-ة ا أ
ا أ
اŸق -ب -ل ك -أاقصس -ى ت -ق -دي -ر ،ل -ل -ن -ظ -ر ‘
مسس- -أال- -ة ت- -دع -ي -م اÿب -ازي -ن ال -ذي -ن
طالبوا برفع هامشش ربحهم إا ¤حدود
 20ب- -اŸائ -ة ،ب -ع -د ت -ل -ق -ي -ه -م وع -ودا
ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غا’تهم عندما لّوحوا
بشس ّ- -ن إاضس - -راب شس - -ام - -ل خÓ- -ل شس- -ه- -ر
رمضس- - -ان اŸاضس- - -ي بسس- - -بب ال - -ظ - -روف
الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي ي-ت-خّ-ب-ط-ون ف-يها وقلة
أارباحهم.

فضضيلة  /ب
كششف يوسشف قلفاط رئيسس ا’–ادية
الوطنية للخبازين ا÷زائري ،Úأانهم قاموا
بإالغاء إاضشرابهم الذي لّوحوا به خÓل ششهر
رمضشان اŸاضشي ،أ’نه بعد الندوة الصشحفية
التي نشش ّ
طها ،كانت اسشتجابة وزير التجارة

بششكل سشريع ،حيث بعد أاربعة أايام اتصشل
ب -ه -م واسش -ت-ق-ب-ل-ه-م ووع-ده-م ب-رف-ع ه-امشس
ربحهم ،من خÓل تخصشيصس دعم للخبازين
على غرار الدعم الذي يوجّه للفÓح،Ú
بدل رفع أاسشعار اÿبز ،وأاوضشح قلفاط أان
الوزير وعدهم بلقائهم مباششرة بعد عيد
ال-ف-ط-ر اŸب-ارك ،وت-وّق-ع ق-ل-ف-اط أان ي-ك-ون
ال -ل -ق -اء ن -ه -اي -ة اأ’سش -ب-وع ا÷اري أاو ب-داي-ة
اأ’سشبوع اŸقبل كأاقصشى تقدير.
و–ّدث قلفاط أان اÿبازين الذين يقدر
ع -دده-م ب-ن-ح-و  17أال -ف خ -ب -از ’ ي-ت-ع-دى
هامشس ربحهم حدود  3أاو  4باŸائة ،وتضشّم
أارضشية مطالبهم رفع هامشس ربحهم إا¤
سشقف ’ يقل عن حدود الـ 20باŸائة ،يذكر
أان فÎة العيد كانت قد ششهدت اضشطرابا
‘ ال -ت -م -وي -ن Ãادة اÿب -ز ،ل -ع -دة أاسش -ب -اب
خ -اصش -ة أان ال -ع-دي-د م-ن اÿب-ازي-ن ه-ج-روا
اŸهنة واŒهوا نحو تخصشصشات أاخرى تدر
عليهم أارباحا أاك ،Èمثل تخصشصس صشناعة
ا◊لويات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸؤوسشسشة الوطنية النفطية الليبية –ذر:
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خسسارة  400أالف برميل جراء الهجوم على ميناء
رأاسس لنوف

اŸنتدى العاŸي يعت Èا÷دار العازل
لنسسانية
بالصسحراء الغربية جرÁة ضسد ا إ

ذكرت اŸؤوسصسصة الوطنية للنفط ‘ ليبيا،
أامسس ،أان الهجوم اŸسصلح الذي تعرضس له
ميناء (رأاسس لنوف) ،اÿميسس الفارط ،تسصبب
‘ خسصارة  400أالف برميل من سصعة التخزين.
قالت اŸؤوسصسصة ‘ بيان لها ،إانها فقدت
اثن Úمن خزانات النفط رقم ( 2و ‘ )12
ميناء رأاسس لنوف ،ما أادى إا ¤انخفاضس سصعة
التخزين من  950أالف برميل إا 550 ¤أالف
برميل من النفط اÿام .أاشصارت اŸؤوسصسصة إا¤
أان ع -دد اÿزان -ات ال -ت -ي ك -ان ي-ت-م تشص-غ-ي-ل-ه-ا
لسصتقبال وتخزين النفط اÿام يبلغ خمسصة
خزانات قبل الهجوم الغادر ،وباحÎاق اÿزان
رقم  ،2قد يؤودي إا ¤تسصرب ووصصول ا◊ريق
إا ¤اÿزان- - -ات أارق - -ام ( 1و  3و  )6وال -ت-ي
بفقدانها سصيتوقف ميناء رأاسس لنوف كليا عن
التصصدير””.
عÈت اŸؤوسصسصة عن قلقها الشصديد إازاء ما
ي- -ح- -دث وال- -ذي سص -ي -ؤودي إا ¤ك -ارث -ة ب -ي -ئ -ي -ة
واقتصصادية وتعطيل البنية التحتية ‘ اŸيناء
بشص -ك -ل ك -ام -ل وت -وق -ف-ه ع-ن ال-ع-م-ل ،ح-ت-ى ل-و
–سصنت الظروف األمنية ‘ الفÎة القادمة
م -ؤوك-دة أان ه-ذه ال-ه-ج-م-ات سص-ت-ك-ل-ف خسص-ائ-ر
تقدر Ãئات اÓŸي Úمن الدولرات إلعادة
البناء وخسصائر بعشصرات اŸليارات كفرصس بيع

احÎام قرارات ولوائح القضساء األوروبي ضسرورة حتمية

ضصائعة للنفط وسصتسصتغرق عملية إاعادة بناء
اÿزانات سصنوات عديدة خصصوصصًا ‘ هذه
ال -ظ -روف .ان -دل -عت م -ع -ارك مسص-ل-ح-ة ،ي-وم
اÿميسس اŸاضصي ‘ ،منطقة الهÓل النفطي
التي –توي على أاهم موانئ تصصدير النفط ‘
ليبيا بعدما حاولت ما يسصمى بـ ””سصرايا الدفاع
عن بنغازي”” ””التوغل داخل الهÓل النفطي””.
ب -ل -غت حصص -ي -ل -ة الشص-ت-ب-اك-ات ال-ت-ي شص-ه-دت-ه-ا
م -ن -ط -ق-ة ال-هÓ-ل ال-ن-ف-ط-ي ب Úق-وات ا÷يشس
الليبي وجماعات إارهابية  34قتي ‘ Óصصفوف
الطرف .Úتضصم منطقة الهÓل النفطي (500
كلم) شصرق طرابلسس وتتوسصط اŸسصافة بÚ
بنغازي وطرابلسس اıزون األك Èمن النفط
إاضصافة إا ¤وجود ثÓثة أاك Èموانئ (الزويتينة
 رأاسس لنوف  -السصدرة) لشصحن النفط ‘ليبيا.
كانت اŸؤوسصسصة الوطنية للنفط قد فرضصت
ح -ال -ة ””ال -ق -وة ال -ق-اه-رة”” ‘ م-ي-ن-ائ-ي السص-درة
ورأاسس لنوف بعد سصاعات من الهجوم ،الذي
أادانته بعثة األ· اŸتحدة وحكومة الوفاق
الوطني .أادى الهجوم إا ¤خسصائر  240أالف
برميل يوميا من إانتاج النفط وهو ما يعني
خسصارة ربع إانتاج ليبيا من اÿام البالغ مليون
برميل يوميا.

ل‡ية
لخ Òللجمعية العامة ا أ
على ضشوء القرار ا أ

اتصسالت حثيثة إلرسسال قوات حماية دولية لفلسسطÚ

اع- -ت ÈاŸن -ت -دى ال -ع -اŸي ال -ذي ن -ظ -م
م- -ؤوخ -را –ت ع -ن -وان ““ل -ن -ح -ول ال -ب -ح -ر
لب- -يضس اŸت -وسش -ط ا ¤ب -ح -ر Ÿد جسش -ور
ا أ
ال-تضش-ام-ن والسشÓ-م““ Ãدي-ن-ة لسشبيسشيا
ليطالية ،أان ا÷دار
Ãنطقة ريغوريا ا إ
ال- -ع -ازل اŸغ -رب -ي ال -ذي ي -قسش -م أاراضش -ي
الصش - -ح - -راء ال - -غ - -رب - -ي- -ة ““ج- -رÁة ضش- -د
لنسش- - - -ان- - - -ي- - - -ة““ ،وط- - - -الب اŸسش - - -ؤوولÚ
ا إ
لوروب - -ي Úب - -احÎام ق - -رار اÙك - -م - -ة
ا أ
لوروب -ي -ة ب-خصش-وصس السش-ت-غÓ-ل غÒ
ا أ
الششرعي لÌوات الششعب الصشحراوي.
حضص -رت ال -قضص -ي-ة الصص-ح-راوي-ة كضص-ي-ف-ة
شصرف اŸنتدى العاŸي ،بحسصب ما أاوردته،
أامسس ،وكالة األنباء الصصحراوية.
شص -اركت ‘ اŸن -ت -دى ،شص -خصص-ي-ات ك-بÒة
ب-ي-ن-ه-ا ال-ب-احث ‘ شص-ؤوون األسص-ل-ح-ة اÿف-يفة،
جورجو باريتا ،الذي أاكد ان ””الدول الغربية
ال-ت-ي تصص-ن-ع األسص-ل-ح-ة وت-ب-ي-ع-ه-ا ل-دك-تاتوريات
–تل أاراضصي الغ Òكما يحدث ‘ الصصحراء
الغربية اÙتلة من طرف النظام اŸغربي
اÙتل هو أامر بالغ اÿطورة ،ول يختلف عن
بيع األسصلحة ألنظمة تقمع شصعوبها”” .قال إان
هذا األمر ””يتناقضس مع دعوة البلدان الغربية
إا ¤الدÁقراطية والسصÓم ‘ وقت تتعامل
فيه مع ›موعات وأاشصخاصس وأانظمة تهدد
الدÁقراطية والسصÓم””.
كما حضصر اŸنتدى ÷نة اÛتمع اŸدÊ

اıتصصة ‘ بحث التعاون العسصكري واإلنفاق
األوروبي على التسصلح بالŸÈان اليطا‹،
الفينو نيكوترا ،والكاتب ،ماركو قرونطاتشصي،
اıتصس ‘ ان-ع-ك-اسص-ات ال-تسص-ل-ح ع-ل-ى ال-ب-يئة
وال- -ذي ت -دخ -ل خ Ó-ل اŸن -ت -دى ،ق -ائ ”” :Ó-إان
خطر األسصلحة كب Òعلى البيئة وما يحدث ‘
الصصحراء الغربية جرÁة ضصد النسصانية وضصد
ا◊ياة على الكوكب””.

ضسرورة تفكيك ا÷دار
من جهته ،شصارك ‡ثل ا÷بهة الشصعبية
ل -ت -ح -ري -ر السص -اق -ي -ة ا◊م -راء ووادي ال -ذهب
Ãنطقة ميÓنو اليطالية ،دحان عبد الفتاح،
‘ اŸنتدى الذي كانت القضصية الصصحراوية
ضصيفة عليه بالنظر إا ¤التهديد الذي يشصكله
ا÷دار ال- -ع- -ازل ع- -ل- -ى أام -ن وسص Ó-م الشص -عب
الصصحراوي.
ذكر دحان باŸناسصبة ,،بأان ””اŸغرب عمل
بدعم من حلفاء على بناء جدار عازل يهدد
السصÓم واألمن ليسس فقط باŸنطقة ولكن ‘
العا ⁄أايضصا وأاضصاف ‘ ،ذات السصياق”” ،إان
ا÷دار العازل هو جرÁة ضصد النسصانية وعلى
العا ⁄والداع ÚللسصÓم فيه ،وعلى الذين
نراهم ‘ ،هذا اŸنتدى أان ل يكتفوا فقط
بإادانته وإادانة النظام اŸغربي على جرÁته
ه- -ذه وإا‰ا أايضص- -ا أان ي- -دع- -و إا ¤ت- -ف- -ك- -ي -ك -ه

بحلول نهاية العام ا÷اري

كوريا ا÷نوبية –ضسر إلعÓن نهاية ا◊رب الكورية
ذك- -رت وزي- -رة اÿارج- -ي- -ة ال -ك -وري -ة
ا÷نوبية ،أامسس ،إان بÓدها تهدف إا¤
إاصشدار إاعÓن نهاية حرب ،بحلول نهاية
ه- -ذا ال- -ع- -ام ،رغ- -م أان اŸوع- -د اŸضش- -ب- -وط
لعÓ-نÁ ،ك-ن ال-تعامل معهما
وصش-ي-اغ-ة ا إ
Ãرونة .وأاوضشحت الوزيرة كانغ كيونغ-
وا ‘ ،تصشريح صشحفي ،أانه ““رغم أان موعد
لعÓ- -ن ب- -الضش- -ب- -ط وصش- -ي- -اغ- -ت- -ه Áك- -ن
ا إ
ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-م-ا Ãرون-ة ،ولكن ا◊كومة
ت -ه -دف إا ¤إاصش -دار إاعÓ-ن ي-ن-ه-ي رسش-م-ي-ا
ا◊رب ال- -ك -وري -ة ( ،)1953-1950ب-ن-ه-اية
هذا العام““.
قالت كانغ إان ””كوريا ا÷نوبية ظلت تتعاون
بشصكل وثيق مع ا÷انب األمريكي ،من أاجل
إاعÓ- -ن ن -ه -اي -ة ا◊رب”” ،مضص -ي -ف -ة أان الصصÚ
Áكن أان تلعب ””دورا مهما جدا”” ‘ بناء نظام
سصÓم ‘ شصبه ا÷زيرة الكورية ،مؤوكدة أان
””بÓدها سصتتعاون بشصكل وثيق مع الصص Úحول
هذا اŸوضصوع””.
كان الرئيسس الكوري ا÷نوبي مون جاي-
إان ،وال -زع -ي-م األع-ل-ى ل-ك-وري-ا الشص-م-ال-ي-ة ك-ي-م
جونغ أاون ،قد اتفقا خÓل القمة الثالثة بÚ
الكوريت 27 ‘ Úأافريل اŸاضصي ،على –ويل
اتفاقية الهدنة ا◊الية (التي أاوقفت ا◊رب
الكورية) ،وجعلها معاهدة سصÓم بحلول نهاية

عام .2018
خÓل أاول قمة بينهما ‘ سصنغافورة ‘ 12
جوان ا÷اري ،اتفق كيم مع الرئيسس األمريكي
دونالد ترامب على بناء نظام سصÓم دائم ‘
شص -ب -ه ا÷زي -رة ال -ك -وري -ة ،وإاق -ام -ة ع Ó-ق-ات
جديدة ب Úبلديهما.
يذكر أان شصبه ا÷زيرة الكورية ظلت من
الناحية الفنية ‘ حالة حرب ،ألن ا◊رب
الكورية انتهت بهدنة ،وليسس Ãعاهدة سصÓم.
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،أاج-رت ك-بÒة ال-دب-ل-وم-اسص-ية
ال- -ك -وري -ة ا÷ن -وب -ي -ة ‘ وقت سص -اب -ق ،أامسس،
اتصصال هاتفيا مع نظÒها األمريكي مايك
بومبيو.
خÓ-ل التصص-ال ال-ه-ات-ف-ي ،أاب-ل-غ-ه-ا ب-وم-بيو،
بأانه سصيجلسس وجها لوجه مع نظÒه الكوري
الدÁقراطي ‘ ،أاقرب وقت ‡كن ،وأاشصارت
الوزيرة إا ¤أان ذلك يظهر رغبة بومبيو ‘ دفع
ا◊وار مع كوريا الدÁقراطية بسصرعة .وقالت
إان ””اÙادث- -ات ال- -ك- -وري- -ة ال- -دÁق -راط -ي -ة-
األمريكية سصتتواصصل ألن ا÷انب Úقد عقدا
لقاء القمة من أاجل ا◊ديث بصصراحة ولبناء
الثقة ،وهذا قد خلق دائرة جيدة لعÓقات
متحسصنة ب ÚالكوريتÃ ،Úا يسصاعد على دفع
العÓقات ب Úكوريا الدÁقراطية والوليات
اŸتحدة””.

كشص -ف مسص -تشص -ار ل -ل -رئ -يسس ال -ف-لسص-ط-ي-ن-ي،
ﬁمود عباسس ،أامسس ،عن اتصصالت Œري
لبحث إارسصال قوات حماية دولية إا ¤األراضصي
الفلسصطينية .وقال مسصتشصار عباسس للشصؤوون
اÿارج-ي-ة وال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ،ن-ب-ي-ل شص-عث،
إلذاع- -ة (صص- -وت ف- -لسص- -ط )Úال- -رسص -م -ي -ة ،إان
التصص-الت ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ””ت-تواصصل على قدم
وسصاق مع الدول ذات العÓقة لبحث إارسصال
قوات حماية دولية للشصعب الفلسصطيني”” .ذكر
شصعث أان التصصالت Œري ””على ضصوء القرار
األخ Òالصصادر ‘ األ· اŸتحدة وهو بحاجة
إا ¤وقت وعمل دبلوماسصي مكثف”” .أاقرت
 ·ÓاŸتحدة قبل أاربعة أايام
ا÷معية العامة ل أ
مشصروع قرار لصصالح توف Òا◊ماية للشصعب
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ب-ع-د أان أاي-دته  120دول-ة ،ف-يما
اعÎضصت عليه  8دول وامتنعت  45دولة عن
التصصويت.
أادان القرار السصتخدام اŸفرط للقوة من
ق -ب -ل الح -ت Ó-ل اإلسص -رائ -ي -ل-ي ضص-د اŸدن-يÚ
·Ó
ال -ف -لسص -ط -ي -ن-ي ،Úوط-الب األم Úال-ع-ام ل -أ
اŸت -ح -دة ،أان -ط -ون -ي-و غ-وتÒيسس ،ب-أان ي-وصص-ي
بإانشصاء آالية دولية ◊مايتهم.
وق- -ت -ل  128ف -لسص -ط -ي-ن-ي-ا وأاصص-يب 14700
آاخرين ‘ مواجهات مع ا÷يشس اإلسصرائيلي
خ Ó-ل اح -ت -ج -اج -ات مسصÒات ال -ع -ودة ع -ل-ى
حدود قطاع غزة منذ  30مارسس اŸاضصي.
‘ سصياق آاخر ،أاكد شصعث أان ا◊ديث عن
مغريات لطرح ””صصفقة القرن”” األمريكية ◊ل
الصصراع الفلسصطيني اإلسصرائيلي وقبولها من
ا÷انب الفلسصطيني ””لن يجعلها توصصل إا ¤أاي
حل””.
وشصدد شصعث على أانه ””ل توجد صصفقة قرن
وق- -م -ة ج -ام -ع -ة ال -دول ال -ع -رب -ي -ة األخÒة ‘
السص- -ع- -ودي- -ة أافشص- -لت اıط- -ط األم- -ري- -ك- -ي

والتعريف Ãخاطره الكبÒة كجرÁة ل Áكن
السصكوت عنها””.
شصدد ‡ثل جبهة البوليسصاريو بإايطاليا على
أان -ه ””ع -ل -ى الشص -رك -ات الي -ط -ال-ي-ة واألوروب-ي-ة
وال -ع -اŸي-ة ال-ت-وق-ف ع-ن ب-ي-ع السصÓ-ح ل-ل-ن-ظ-ام
اŸغربي ،إاذ أان ا÷دارالعازل يحوي قنابل
وأالغام ومعدات أاوروبية الصصنع وهي بالتا‹
تسصتعمل ‘ تهديد السصÓم بدل نشصره ،كما
تسصاهم ‘ القتل بدل ا◊ياة و‘ تدم Òالبيئة
بدل ا◊فاظ على تنوعها””.
كما ذكر ‡ثل الدولة الصصحراوية ‘ ختام
تدخله ،بالقانون الدو‹ وقرارات اÙكمة
الوروب -ي -ة ‘ م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -السص -ت -غ Ó-ل غÒ
الشصرعي لÌوات الشصعب الصصحراوي الذي
يشصهد تطورات ‘ اآلونة األخÒة ،مؤوكدا أانه
””ع - -ل - -ى اŸسص - -ؤوول Úاألوروب - -ي Úحسص- -م ه- -ذا
اŸوضصوع بعدما حسصمته اÙكمة األوروبية،
ولن يكون أاخÓقيا ول قانونيا إاعادة التفاوضس
مع بلد ﬁتل من أاجل اسصتغÓل غ Òشصرعي
لÌوات أارضس تقع –ت احتÓله تعود لشصعب
ينتظر تقرير مصصÒه وتصصفية السصتعمار من
بلده””.
‘ الثامن من جوان ا÷اري ” ،تنظيم
Œمع بÈوكسصل ،من أاجل التنديد Ãناورات
ال–اد األوروب- -ي ال -ذي ي -رغب ‘ م -واصص -ل -ة
إادراج الصص -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ‘ ›ال ت -ط-ب-ي-ق
اتفاقاته التجارية مع اŸغرب.
شصارك ‘ هذا التجمع اŸنظم بالقرب من
مقر اŸفوضصية واÛلسس األوروبي ،Úنحو
مائة ناشصط و مسصؤوول صصحراوي وأاعضصاء
جمعيات داعمة للقضصية الصصحراوية من أاجل
دعوة اŸغرب إا ¤المتثال لقرارات ””أاعلى
هيئة قانونية””.

لسص -ت -خ -دام األشص -ق -اء ال -ع -رب ل-لضص-غ-ط ع-ل-ى
القيادة الفلسصطينية””.
أاك -د أان ””ا◊ل واضص -ح وع -ن -اصص -ره واضص-ح-ة
وه-ي إاق-ام-ة ال-دول-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة اŸسص-ت-ق-لة
وال -ك -ام -ل -ة السص -ي -ادة ع -ل -ى ح -دود ع -ام 1967
والقدسس الشصرقية عاصصمة لها””.
من اŸقرر وصصول وفد أامريكي يÎأاسصه
مسص-تشص-ار وصص-ه-ر ال-رئ-يسس األم-ري-ك-ي ،ج-اريد
ك -وشص -ن ،Òإا ¤اŸن-ط-ق-ة ه-ذا األسص-ب-وع ل-ب-حث
م -وع -د إاطÓ-ق (صص-ف-ق-ة ال-ق-رن) ◊ل الصص-راع
الفلسصطيني اإلسصرائيلي.
يرفضس الفلسصطينيون التجاوب مع ا÷هود
األمريكية منذ إاعÓن ترامب ‘ السصادسس من
ديسصم ÈاŸاضصي العÎاف بالقدسس عاصصمة
للكيان الصصهيو ،Êعلما أان مفاوضصات السصÓم
ب Úالطرف Úمتوقفة منذ العام .2014

غارات على قطاع غزة
شص ّ- - -ن ال - - -طÒان ا◊رب - - -ي ل Ó- - -ح - - -تÓ- - -ل
السصرائيلي ،أامسس ،عدة غارات على قطاع
غ -زة اسص -ت -ه -دفت م -واق -ع ت -اب -ع -ة ل -ل -م-ق-اوم-ة
الفلسصطينية .وقصصف جيشس الحتÓل عدة
مواقع تابعة ◊ركة اŸقاومة حماسس غرب
م -دي-ن-ة غ-زة ،وشص-م-ل السص-ت-ه-داف م-واق-ع ت-ل
الزع Îشصمال القطاع بصصاروخ.Ú
أاف- - -ادت مصص - -ادر ﬁل - -ي - -ة ،ب - -أان أاصص - -وات
انفجارات شصديدة هزت مدينة غزة مع بزوغ،
فجر أامسس.
‘ سصياق آاخر ،اعتقلت قوات الحتÓل 13
فلسصطينيا ‘ أانحاء الضصفة الغربية ،وكانت قد
اقتحمت الليلة اŸاضصية عدة مدن ‘ الضصفة
وداه - -مت ال - -ع - -دي - -د م - -ن اŸن - -ازل ،وسص - -ط
مواجهات مع الشصبان الفلسصطيني.Ú

Ÿناقششة قضشايا عالقة ب Úالبلدين

بوت Úوترامب يسستعدان لعقد لقاء منتصسف جويلية اŸقبل
ذك -رت صش -ح -ي -ف -ة ““ك -ومÒسش -انت““
ال- - - -روسش- - - -ي- - - -ة الصش - - -ادرة ،أامسس ،أان
الرئيسش Úالروسشي ،فÓد ÒÁبوتÚ
لم- - -ري- - -ك- - -ي ،دون- - -ال- - -د ت- - -رامب،
وا أ
يسشتعدان لعقد لقاء منتصشف ششهر
ج-وي-ل-ي-ة اŸق-ب-ل  .أاضش-افت الصشحيفة
أان ل -ق -اء رئ -يسش-ي روسش-ي-ا  -ال-ولي-ات
اŸتحدة Áكن أان يتزامن مع حضشور
دون - -ال - -د ت - -رامب ق - -م - -ة ال - -ن- -ات- -و ‘
ب -روكسش-ل ،ي-وم-ي  11و  12جويلية
اŸقبل.
نقلت الصصحيفة الروسصية ،عن مصصادر
دبلوماسصية قولها إان اللقاء اŸرتقب قد
ي -ج -ري ‘ إاح -دى ال -ع -واصص -م األوروب-ي-ة،
موضصحة انه بالرغم من أان هناك احتمال
لعقد هذا اللقاء ‘ جويلية اŸقبل ،ال أان
اŸصصادر نفسصها ل تنفي ‘ الوقت ذاته

احتمال أان ل يتم عقد هذا الجتماع.
أاشص- -ارت إا ¤أان ه- -ن- -اك ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸع- - -ارضص Úل Ó- -ج - -ت - -م - -اع م - -ن ا÷انب
األمريكي ،إال أانه من اŸمكن أان يتوافق
ا÷ان-ب-ان ع-ل-ى ط-رح ال-قضص-اي-ا ال-رئ-يسص-ي-ة
العالقة ‘ جدول أاعمال اللقاء الروسصي
األمريكي.
ردا على سصؤوال لـ«فوكسس نيوز”” ،اأكد
ت -رامب أان -ه م -ن اŸم -ك -ن أان ي -ت-ق-اب-ل م-ع
فÓد ÒÁبوت ،ÚخÓل هذا الصصيف ،من
دون أان ي -كشص -ف ع -ن أاي ت -ف -اصص -ي -ل ح-ول
مكان وزمان انعقاد القمة.
قالت الصصحيفة الروسصية إانه ” التأاكيد
على احتمال عقد اجتماع ب ÚالرئيسصÚ
‘ جويلية ‘ موسصكو ،على الرغم من
ا◊رصس الشصديد على عدم إاعطاء مزيد
من التفاصصيل.

أاف -اد السص -ك -رت Òالصص-ح-ف-ي ل-ل-رئ-يسس
ال- -روسص- -ي ،دم- -يÎي ب- -يسص- -ك -وف ،السص -بت
اŸاضصي ،أان موسصكو ل تسصتبعد عقد لقاء
ب Úالرئيسص Úبوت Úوترامب خÓل فصصل
الصص - -ي - -ف ا÷اري .ب - -دوره أاك- -د مصص- -در
دبلوماسصي كب ‘ Òموسصكو للصصحيفة ،أان
توقعات الجتماع الروسصي األمريكي “ت
مناقشصتها هذا العام ””مرارا وتكرارا”” .
كانت وسصائل اإعÓم دولية قد أاشصارت
م -ؤوخ -را اإ ¤أان ال -ن -مسص -ا أاب-ل-غت ال-ولي-ات
اŸتحدة عن اسصتعدادها لتنظيم لقاء قمة
الرئيسص ÚفÓد ÒÁبوت Úودونالد ترامب
ع -ل -ى اأراضص-ي-ه-ا .وأاك-د ال-رئ-يسس ال-روسص-ي
فÓد ÒÁبوت ÚونظÒه األمريكي دونالد
ترامب ،اأنهما بحثا خÓل اتصصال هاتفي
سص -اب -ق اإم -ك -ان -ي -ة ع -ق-د ل-ق-اء ب-ي-ن-ه-م-ا ‘
العاصصمة النمسصاوية فيينا.

ألثÓثاء  1٩جوأن  201٨م
ألموأفق لـ  05ششوأل 143٩هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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عـ ـ ـÚ
الفراعنـ ـ ـة أامـ ـ ـام حتميـ ـ ـة الفـ ـ ـوز اŸونديال
دورة مفتوحة ..
فيمـــا يفتتــح السسنغــال مشساركته أامام بولونيا

على روسسي ـ ـا لتفـ ـ ـادي اإلقصس ـ ـ ـ ـ ـاء

لخÒ
تتواصسل فعاليات كأاسض العا 2018 ⁄ا÷ارية وقائعها بروسسيا ،حيث سسيكون اŸوعد اليوم مع دخول ‡ثل إافريقيا اÿامسض وا أ
لفريقية وﬁاولة دخول اŸونديال بقوة ÿطف
اŸنتخب السسنغا‹ غمار اŸنافسسة ،أاين سسيعمل على حفظ ماء وجه اŸنتخبات ا إ
لخÒة .
ورقة التأاهل إا ¤الدور ثمن النهائي ‘ ،الوقت الذي سسيكون فيه اŸنتخب اŸصسري ‘ لقاء الفرصسة ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص
سش-ت-ف-ت-ت-ح ل-ق-اءأت أل-ي-وم ب-اإج-رأء ل-ق-اء ك-ول-وم-ب-ي-ا ضشد
أل -ي -اب -ان ‘ م -وأج -ه -ة سش -ت -ك -ون م -ف -ت -وح -ة ع -ل -ى ك-ل
أ’حتما’ت ب Úكولومبيا أŸرششحة على ألورق للفوز
بهذأ أللقاء وأليابان ألتي تبحث عن أإحدأث أŸفاجاأة
‘ هذأ ألدور .يسشعى رفقاء «رأدÁيل فالكاو» أإ¤
خوضص منافسشة أأفضشل من كاأسص ألعا 2014 ⁄ألتي
حقق فيها أأصشحاب ألقميصص أ’أصشفر أأفضشل مششاركة
لهم ‘ ألتاريخ ببلوغهم ألدور ربع ألنهائي ،رغم أأنهم
يعانون من مششكل ألنجاعة أأمام أŸرمى ‘ ألسشنتÚ
أ’أخÒت ،Úب- - -ع- - -دم- - -ا أأدوأ مسشÒة غ Òم ّ- -وف - -ق - -ة ‘
أل -تصش -ف-ي-ات أŸوؤه-ل-ة ل-ك-اأسص أل-ع-ا ،⁄أأي-ن “ك-ن-وأ م-ن
تسشجيل  21هدفا ‘  1٨مبارأة كاملة .
ي ّضشم أŸنتخب أليابا ‘ Êتعدأده ألÓعب Úأأصشحاب
أÈÿة ب -ي-ن-ه-م ’ 11ع-ب-ا خ-اضش-وأ ن-ه-ائ-ي-ات مونديال
ألÈأزيل  2014وثÓثة منهم Áلكون أأزيد من 100
مبارأة مع أŸنتخب يتعلق أ’أمر بـ (يوتو ناجاتومو
وششينيجي أأوكازأكي وألقائد ماكوتو هاسشيبي) ،خÈة
قد تكون ‘ صشالح ألياباني Úألذين سشيدخلون أللقاء
بنية ألثاأر من هزÁة أŸونديال ألسشابق أأمام ذأت
أŸنتخب وألتي أنتهت بـ (.)1 - 4
لقاء ألسشهرة سشيجمع ألبلد أŸنظم أŸنتخب ألروسشي،
ب -اŸن -ت -خب أŸصش -ري ‘ ل -ق -اء أ÷ول -ة أل -ث -ان -ي -ة ع-ن
أÛم -وع -ة أ’أوÃ ¤ل -عب «ك-ريسش-ت-وفسش-ك-ي» Ãدي-ن-ة
«سشان بيÎسشÈغ» ،بدأية من ألسشابعة مسشاء ،مبارأة لن
ت -ك -ون سش -ه -ل -ة ع-ل-ى أŸن-ت-خب أŸصش-ري أأم-ام أل-دب-ب-ة
ألروسشية ألذين سشيدخلون هذأ أللقاء Ãعنويات ‘
ألسشحاب بعد ألفوز ألسشاحق بخماسشية نظيفة أأمام
أŸنتخب ألسشعودي ‘ لقاء أ÷ولة أ’أو ،¤خصشوصشا
أأنهم سشيكونون مدعم Úبعاملي أ’أرضص وأ÷مهور،
وسشيبحثون عن –قيق ألفوز ألثا Êعلى ألتوأ‹ ألذي

@ الÈنامج:
كولومبيا  -اليابان13:00.......
بولونيا -السسنغال16:00........
روسسيا  -مصسر 19:00...........
سشيدخلهم جيدأ ‘ أŸنافسشة ويعطيهم معنويات أأكÈ
‘ قادم أŸوأجهات ،فوز سشيحمل عنوأن ضشمان تاأهل
ألبلد أŸنظم أإ ¤ألدور ألثا ‘ ،Êأ÷هة أŸقابلة
للمنتخب أŸصشري ألذي سشيعرف عودة ‚مه «ﬁمد
صشÓ- -ح» أل- -غ- -ائب ‘ أل- -ل- -ق- -اء أ’أول ضش- -د أŸن- -ت- -خب
أل-ي-وروغ-وأ Êب-دأع-ي أ’إصش-اب-ة ،سش-ي-ب-حث ع-ن –ق-ي-ق
ألفوز وضشمان بقائه ‘ سشباق أŸنافسشة ،خصشوصشا أأن
أأي هزÁة جديدة سشتجعل أŸنتخب أŸصشري يكون
أأول أŸغادرين للمونديال.
و◊سشاب ذأت أÛموعة سشيدخل أŸنتخب ألسشنغا‹
أŸنافسشة أليوم ‘ صشدأم قوي ضشد أŸنتخب ألبولوÊ

ارتكبت ضسده  10أاخطاء من لعبي اŸنافسض

أل-غ-ائب ع-ن أل-ط-ب-ع-ت ÚأŸاضش-ي-ت« ،Úأأسش-ود أل-تÒن-غ-ا»
ألذين “كنوأ من ألتاأهل للمرة ألثانية ‘ تاريخهم أإ¤
أŸونديال بعد نسشخة  2002باليابان وكوريا أ÷نوبية،
سشيعملون ‘ هذأ أللقاء على حفظ ماء وجه ألكرة
أ’إفريقية ألتي  ⁄يكن دخولها مششرفا ◊د أ’آن ‘
أŸنافسشة ،بحيث هم مطالبون بالفوز لتحقيق أأفضشل
أن -ط Ó-ق -ة ي -ن -ت -ظ -ره -ا ألسش -ن -غ -ال -ي -ون وعشش -اق أل-ك-رة
أŸسشتديرة ‘ ألقارة ألسشمرأء ،أأمام منافسص أأوروبي
قوي وصشعب أŸنال ،يبحث عن أإعادة كتابة أأ›اده
ألضش -ائ -ع -ة وأل-ت-اأه-ل ‘ ه-ذه أل-نسش-خ-ة ع-ل-ى أ’أق-ل أإ¤
ألدور ألثا.Ê
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على

ومفاجآات ﬁتملة

Œد اŸنتخبات اŸرشسحة لنيل اللقب صسعوبات كبÒة
ل- -ف -رضض نسس -ق -ه -ا ‘ ب -داي -ة اŸون -دي -ال ا◊ا‹ ح -يث
اصسطدمت بعزÁة ومسستوى الفرق اŸنافسسة التي ⁄
ي-ك-ن ا÷م-ه-ور ال-ري-اضس-ي ال-ع-اŸي العريضض ينتظرها
ب -ه -ذا ال -وج-ه ‡ ..ا ي-ع-ن-ي أان دورة روسس-ي-ا سس-ت-ك-ون
مفتوحة على كل الحتمالت.
لŸا Êأامام نظÒه
فقد انهزم حامل اللقب اŸنتخب ا أ
اŸكسسيكي ‘ مفاجأاة كبÒة  ..بينما اكتفى الÈازيل
بالتعادل أامام سسويسسرا ‘ مباراة  ⁄يقدم فيها زمÓء
ن -ي -م -ار ال -وج-ه ال-ذي ان-ت-ظ-ره ك-ل عشس-اق «السس-ام-ب-ا»
الذين يتسساءلون عن القدرات ا◊قيقية للمنتخب
الÈازي -ل -ي و اسس -ت -ع -دادات -ه ،ك -ون -ه ق -دم ا ¤روسس-ي-ا
بهدف العودة ا ¤دائرة التتويجات .
لرج-ن-ت ‘ Úف-خ ال-ت-ع-ادل أامام
ك-م-ا سس-ق-ط م-ن-ت-خب ا أ
لول مرة ‘ اŸونديال ،و كانت
ايسسلندا التي تشسارك أ
اÿي -ب -ة م -زدوج -ة ح Úضس -ي-ع م-يسس-ي ضس-رب-ة ج-زاء
ح -رمت «ال -ت -ان -غ-و « م-ن ال-ف-وز ‡..ا ق-د ي-ؤوث-ر ع-ل-ى
معنويات الفريق ‘ هذه اŸنافسسة .
اŸهم أان معظم اŸقابÓت أاصسبحت متكافئة لدرجة
ك -بÒة  ..و درسض م -درب -و اŸن -ت -خ-ب-ات غ ÒاŸرشس-ح-ة
لو ¤بصسفة دقيقة الرسسم التكتيكي
لدوار ا أ
للعب ا أ
و ام -ك -ان -ي -ات لع -ب -ي « اŸن-ت-خ-ب-ات ال-ك-بÒة « ‡ ..ا
أاع -ط -اه -ا ق -وة أاك ‘ Ìان -ت -ه -از ال -ف-رصس-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة
لتوقيع الهدف الذي يعني ،إاما التعادل أاو الفوز .
تدخل اŸنتخبات ‘ منطق «ا◊سسابات» ،بداية من
ا÷ول -ة ال -ث-ان-ي-ة ،ح-يث أان أاي ت-ع Ìي-ع-ن-ي م-ب-اشس-رة
البتعاد عن التأاهل ا ¤الدور الثا‡ .. Êا سسيعطي
اضس-اف-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ت-ن-افسض و مشس-اه-دة م-ق-ابÓت ‘
ال-ق-م-ة ح-يث ” اخ-ت-ي-ار م-ب-اراة اسس-ب-ان-ي-ا  -الÈتغال
لن ،ك -ون -ه -ا ع -رفت تسس -ج-ي-ل ع-ددا
لحسس -ن ◊د ا آ
ا أ
لهداف و تأاالق فيها أاحسسن لعب ‘
معتÈا من ا أ
ال -ع-ا ⁄رون-ال-دو ال-ذي أاع-اد اŸن-ت-خب الÈت-غ-ا‹ م-ن
بعيد و‘ الدقائق ا◊اسسمة من اŸقابلة ..
ك -م -ا أان م -ب-اراة أاŸان-ي-ا  -اŸكسس-يك ال-ت-ي سس-ج-لت ف-ي-ه-ا
لو ‘ ¤الدورة “يّزت با◊ماسض
اŸفاجأاة الكبÒة ا أ
واللعب الهجومي الذي كان ‡ّيزا من جهة الفريق
اŸكسسيكي الذي قد يسستفيد معنويا من هذا ال‚از
للذهاب بعيدا ‘ اŸنافسسة ...

حامد حمور

بعد رفضسه ا÷لوسض على مقاعد البدلء أامام نيجÒيا

نيم ـ ـار يحق ـ ـق رقم ـ ـا قياسسيـ ـا خ ـ ـÓل مبـ ـاراة سسويسسرا مدرب كرواتيا يفكر ‘ طرد الÓعب كالينيتشس من اŸنتخب
أأثارت لقطات بعد لقاء ألÈأزيل وسشويسشرأ ،أأول أأمسص أأ’حد،
‘ أÛموعة أÿامسشة من كأاسص ألعا ،201٨ ⁄قلق جماهÒ
ألÈأزيل على نيمار ،ألذي خرج من أŸلعب وهو «يعرج».
وت -ع -رضص ن -ي -م-ار ل-عشش-رة أأخ-ط-اء خÓ-ل أل-ل-ق-اء أل-ذي أن-ت-ه-ى
بالتعادل  ،1-1وهي نتيجة خيبت آأمال ﬁبي «ألسشيليسشاو» ‘
مسشتهل مششوأر أŸنتخب أŸرششح بقوة لنيل أللقب .بالتا‹
أأصشبح نيمار أأك’ Ìعب ترتكب ضشده أأخطاء ‘ مبارأة وأحدة
باŸونديال منذ نسشخة  ،1٩٩٨عندما تعرضص مهاجم منتخب
إأ‚لÎأ أأ’ن ششÒر إأ 11 ¤خطأا خÓل لقاء مع تونسص ،أنتهى
بفوز أإ’‚ليز بهدف Úنظيف.Ú
رÃا تدفع صشورة نيمار وهو غ Òقادر على أŸششي بطريقة
طبيعية ،فضش Óعن أإ’حصشاء أŸزعج ،أ÷هاز ألفني Ÿنتخب
ألÈأزيل إأ ¤إأرأحة ‚م باريسص سشان جرمان ألفرنسشي ،على
أأ’قل ‘ أŸبارأة أŸقبلة أأمام كوسشتاريكا ،أ÷معة.
أأششرك تيتي أŸدير ألفني Ÿنتخب ألÈأزيل نيمار ‘ مبارأة
سشويسشرأ كاملة ،رغم أأنه Ÿح قبل أللقاء إأ ¤أأنه «ليسص جاهزأ
بنسشبة  .»٪ 100كان لقاء سشويسشرأ هو ألرسشمي أأ’ول لنيمار،
منذ إأصشابته ‘ ألكاحل ‘ فيفري أŸاضشي ،خÓل مبارأة ‘
ألدوري ألفرنسشي .قال ألنجم ألذي أنتقل إأ ¤باريسص سشان
جرمان ألصشيف أŸاضشي مقابل  222مليون أأورو كأاك Èصشفقة
‘ تاريخ كرة ألقدم ،عقب مبارأة سشويسشرأ« :تعرضشت للضشرب
وكان ذلك مؤوŸا ،لكن ’ ششيء مقلق .بعد أأن يكون جسشدك
باردأ هذأ يؤو ⁄قلي Óلكن كل ششيء على ما يرأم» .ترك نيمار
كأاسص ألعا 2014 ⁄على أأرضشه بذكريات حزينة ،بعد تعرضشه
إ’صشابة قوية ‘ ألظهر أأمام كولومبيا ‘ دور ألثمانية ،حرمته
أŸشش -ارك -ة أأم -ام أأŸان -ي -ا ‘ نصش -ف أل-ن-ه-ائ-ي ،ع-ن-دم-ا ت-ل-ق-ى
منتخب «رأقصشي ألسشامبا» هزÁة تاريخية بنتيجة .7-1

بعد شسفائه من الصسابة

كارفاخال يقÎب من اŸشّساركة أامام إايران

ظهر مدأفع أŸنتخب أإ’سشبا ،ÊدأÊ
كارفاخال ،خÓل فيديو نششره أŸنتخب
أل- -وط- -ن- -ي ،وه- -و ي- -ت- -درب ‘ ألصش- -ال- -ة
ألرياضشية ،على أأمل ألعودة ›ددأ ‘
مبارأة ألفريق أŸقبلة أأمام أŸنتخب
أإ’ي -رأ ،Êأأ’رب -ع-اء أŸق-ب-ل ،وذلك ب-ع-د
غياب Ÿدة  23يوما ،منذ إأصشابته ‘
نهائي دوري أأ’بطال.
منذ إأصشابته على ملعب أأ’وŸبيكو،
ب -ال -ع -اصش -م -ة أأ’وك -رأن -ي -ة ك -ي -ي-ف ،ظ-ل
ألÓعب يعمل على ألتعا‘ من أإ’صشابة

ب- -دون ك- -ل- -ل ،ح- -ت -ى ح -دث م -ا أأرأد ‘
ألنهاية.
غ-اب ك-ارف-اخ-ال ع-ن أل-ل-ق-اء أŸاضش-ي
للماتادور أأمام ألÈتغال ،لعدم أكتمال
ت-ع-اف-ي-ه ،وأأصش-ب-ح ألÓ-عب م-ت-احا حاليا
أأمام مدربه فرناندو هيÒو ،للمششاركة
‘ موأجهة إأيرأن أŸقبلة.
ت - -درب أل - -ظ- -ه Òأأ’Áن ل- -ل- -م- -ن- -ت- -خب
أإ’سشبا ،Êأليوم بششكل فردي ‘ ألصشالة
أل-ري-اضش-ي-ة ب-اÛم-ع أل-ري-اضش-ي ل-ف-ريق
ك- -رأسش- -ن- -ودأر أل- -روسش- -يﬁ ،ل إأق- -ام- -ة

أŸن-ت-خب وم-عسش-ك-ره أل-رئ-يسش-ي ،لتقوية
ألعضشÓت وألتمكن من أللحاق باŸبارأة
أŸقبلة.

يقÎب نيكو’ كالينيتشص مهاجم منتخب كروأتيا وميÓن من
أ’سشتبعاد ألرسشمي من قائمة منتخب بÓده لكأاسص ألعا‘ ⁄
روسشيا بعد رفضشه ألنزول كبديل أأمام نيجÒيا.
تغلب منتخب كروأتيا على نيجÒيا ضشمن مباريات أÛموعة
ألثالثة بهدف Úنظيف.Ú
ووفقا Ÿوقع 24سشاتا ألكروأتي فاŸدير ألفني Ÿنتخب كروأتيا
ز’تكو دأليتشص طلب من كالينيتشص ألنزول كبديل ‘ ألدقيقة
 ٨6ل -ك -ن ألÓ-عب رفضص ،أأب-رز أŸوق-ع أل-ك-روأت-ي تصش-ري-ح-ات
أŸدير ألفني عقب ألفوز على نيجÒيا «ألفريق أأنهى أŸبارأة
بفوز وبدون إأصشابات لكن Ãششكلة».
أأششار ألتقرير ألكروأتي أأن أ–اد كرة ألقدم ‘ ألبÓد  ⁄يتخذ
ألقرأر بصشورة رسشمية لكن مع طلب أŸدير ألفني سشيتم أتخاذ
ألقرأر ألنهائي ‘ وقت ’حق مسشاء أليوم باŸؤو“ر ألصشحفي
ل -ل -ف -ري -ق ‘ .ح-ال أسش-ت-ب-ع-اد ك-ال-ي-ن-ي-تشص بصش-ورة رسش-م-ي-ة م-ن
أŸنتخب يكون كروأتيا Ãهاجم صشريح وأحد فقط هو ماريو
ماندزوكيتشص .كان كالينيتشص قد سشجل سشتة أأهدأف ‘ 41
مبارأة مع فريق ميÓن هذأ أŸوسشم لكنه  ⁄يبدأأ ‘ أأي مبارأة

كأاسشاسشي مع منتخب كروأتيا بأاخر أأربع موأجهات .كروأتيا
تتصشدر أÛموعة ألرأبعة بثÓث نقاط بينما يتسشاوى منتخبا
أأ’رج -ن -ت Úوأأيسش -ل-ن-دأ ول-ك-ل م-ن-ه-م-ا ن-ق-ط-ة وأح-دة .ويسش-ت-ع-د
أŸنتخب ألكروأتي Ÿوأجهة أأ’رجنت Úمسشاء أÿميسص أŸقبل
ضشمن مباريات أ÷ولة ألثانية.

يتقاضسى  4.4مليون دولر سسنويا

ي ـ ـواكيم لـ ـ ـوف ا Ÿـ ـدرب األع ـ ـلى أاج ـ ـرا ‘ اŸونديـ ـ ـال
تÎأوح روأتب أŸدرب ‘ ÚأŸون- - - -دي- - - -ال ب ÚأŸرت- - - -ف - - -ع - - -ة
وأŸتوأضشعة ،بحسشب خÈة كل مدرب وحجم أŸنتخب ألذي
يقوده ،إأ’ أأن ألهدف أŸششÎك ألذي يجمعهم هو ألوصشول
Ãنتخباتهم أ’بعد نقطة ‡كنة ‘ أŸونديال ،حيث يتقاضشى
أŸدربون أÙليون للفرق ألصشغÒة أأقل ألروأتب نسشبيا ،فيما
يحصشل مدربو أŸنتخبات ألكبÒة على أأعلى ألروأتب ،وينال
أŸدربون أأ’جانب للفرق ألصشغÒة روأتب متوسشطة.
ي -حصش -ل أأ’Ÿا Êخ -وأك -ي -م ل -وف ،أل-ذي ي-ط-م-ح ل-ت-ك-رأر إأ‚از
مونديال  2014مع «أŸانششافت» ،على  4.4مليون دو’ر سشنويا،
وه- -و أل- -دخ -ل أأ’ع -ل -ى أ’ي م -درب ‘ أŸون -دي -ال ،وي -ت -ع -ادل
ألÈأزيلي تيتي وألفرنسشي ديدييه ديششامب ‘ أŸركز ألثا،Ê
حيث يتقاضشى كÓهما  4مÓي Úدو’ر سشنويا ،بحسشب تقرير
نشش -رت -ه صش -ح -ي -ف -ة «إأكسشÈيسص» ألÈي -ط -ان-ي-ة ،ي-ل-ي-ه-م-ا م-درب
أŸن-ت-خب أل-روسش-ي أŸسش-تضش-ي-ف ،سش-ت-ان-يسشÓف ششÒششيسشوف،
ألذي ينال رأتبا مرتفعا يصشل إأ 2.٩ ¤مليون دو’ر سشنويا ،على
أأمل –قيق إأ‚از يرضشي تّوقعات ألروسص.
يتقاضشى أأصشغر مدرب ‘ أŸونديال ،ألسشنغا‹ أأليو سشيسشي،
أأقل رأتب ب ÚأŸدرب ،Úحيث ’ يتجاوز دخله  233أألف دو’ر
سشنويا ،يليه ألبولندي آأدم نافلكا ألذي Áلك فريقا صشلبا بقيادة
أŸه-اج-م روب-رت ل-ي-ف-ان-دوفسش-ك-ي ،ويتقاضشى  314أأل -ف دو’ر

سشنويا ،ثم ألصشربي ألششاب مÓدن كرسشتايتشص مدرب صشربيا
( 34٨أألف دو’ر).
يتقاضشى أŸدرب ألعربي ألوحيد ‘ أŸونديال ،نبيل معلول،
مدرب أŸنتخب ألتونسشي 407 ،أألف دو’ر سشنويا ،فيما يحصشل
ألفرنسشي ه ‘Òرونار ،مدرب أŸغرب ،على قرأبة ضشعف هذأ
ألرأتب ،وهو  ٩0٨أألف دو’ر سشنويا.
يتقارب دخل مدربا أŸنتخب أŸصشري وألسشعودي ،أأ’رجنتيني
هيكتور كوبر وأإ’سشبا Êخوأن بيتزي ،كثÒأ ،حيث يتلقى أأ’ول
 1.7مليون دو’ر ،وألثا 1.64 Êمليون دو’ر.
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ألثÓثاء  1٩جوأن  201٨م
ألموأفق لـ  05ششوأل 143٩هـ

فيما حسسمت إادارة الفريق صسفقة قاراوي

نعما Êيوافق على النضسمام إا ¤وفاق سسطيف
وافق مدافع شسباب بلوزدادﬁ ،مد نعما ،Êعلى النضسمام ا ¤وفاق سسطيف خÓل فÎة النتقالت الصسيفية ،بعد ان وافقت
ادارة الوفاق على شسروطه بخصسوصض العقد ا÷ديد الذي سسÒبطه بأاصسحاب الزي البيضض و السسود Ÿوسسم. Ú

عمار حميسسي

حسشم أŸدأفع ألدو‹ ﬁمد نعما Êمسشتقبله من
خÓل أŸوأفقة على أ’نضشمام أ ¤وفاق سشطيف
رغم ألششروط ألكبÒة ألتي فرضشها إأ’ أن أدأرة
ألرئيسص حمار وأفقت عليها تلبية لرغبة أŸدرب .
ك- -ان رشش- -ي -د أل -ط -اوسش -ي ق -د ط -الب أدأرة أل -وف -اق
بضشرورة ألتعاقد مع نعما Êحيث تكفل هو ششخصشيا
با◊ديث معه و أقناعه با’نضشمام أ ¤ألفريق رغم
أنه طالب بأاجرة ششهرية كبÒة إأ’ أن أدأرة ألفريق
وأفقت عليها.
رفضص ألÓعب ألعرضص ألذي قدمته إأياه أدأرة
ششبيبة ألقبائل بطريقة ذكية من خÓل أششÎأط
أجرة ششهرية خيالية كان يعلم أن أدأرة «ألكناري»
لن تسشتطيع منحه إأياها وهو ما جعل أدأرة ألرئيسص
مّÓل تصشرف ألنظر عن ألتعاقد معه.
سش-ي-ك-ون أنضش-م-ام ن-ع-م-ا Êأ ¤أل-وف-اق ح-دث-ا م-ه-ما
خاصشة أأنه من ألÓعب Úألذين صشنعوأ أ◊دث خÓل
فÎة أ’نتقا’ت ألصشيفية بعد ألعروضص ألكثÒة ألتي
وصش -ل -ت -ه م -ن ع -دة أن -دي -ة ت -ن -افسشت ع -ل -ى أل-ظ-ف-ر
بخدماته.
سشيلتحق ألÓعب بÎبصص ألفريق ‘ تونسص بعد أن
ينهي أليوم أجرأءأت ألتعاقد مع فريقه أ÷ديد
ح-يث سش-ي-ل-ت-ح-ق م-ب-اشش-رة ب-ع-ده-ا ب-ت-ونسص م-ن أجل
أŸششاركة ‘ ألÎبصص ألذي يسشبق عودة ألفريق أ¤
أŸنافسشة.
من جهة أأخرى تتوأجد أدأرة ألفريق ‘ مفاوضشات
متقدمة مع ’عب مولودية أ÷زأئر أم Òقارأوي

كبÒة ‘ أŸفاوضشات مع ألرئيسص حمار .
كانت أدأرة أŸولودية قد طالبت قارأوي بتخفيضص
أأجرته ألششهرية من أأجل أŸوأصشلة مع ألفريق وهو
أ’مر ألذي رفضشه ألÓعب‡ ،ا جعل أŸناجÒ
أل -ع -ام ك-م-ال ق-اسش-ي ألسش-ع-ي-د ي-ب-ع-ده م-ن حسش-اب-ات-ه
بخصشوصص أŸوسشم أ÷ديد .
من أŸنتظر أن Áضشي ألÓعب على عقده أ÷ديد
مع ألوفاق ‘ ألسشاعات ألقليلة ألقادمة خاصشة أن
أŸدرب رشش -ي -د أل -ط -اوسش -ي ي -ع -تÈه م-ن أل-ع-ن-اصش-ر
أŸه- -م- -ة ب- -ال- -ن- -ظ- -ر أ ¤خÈت -ه أل -ك -بÒة سش -وأء ‘
أŸنافسشة أÙلية أأو ألقارية .

انطÓق تربصض حمام بورقيبة

ألذي ينوي ألعودة من جديد أ ¤ألوفاق بعد أن
غادره ‘  2014ليلتحق باŸولودية حيث أبدى ليونة

أن -ط-ل-ق ،أل-ي-وم ،بصش-ف-ة رسش-م-ي-ة ت-ربصص أل-ف-ري-ق ‘
ح- -م- -ام ب -ورق -ي -ب -ة ب -ت -ونسص ب -ع -د أن م -ن -ح أŸدرب
أل Ó-ع -ب Úي -وم رأح-ة ب-ع-د أ’ره-اق أل-ذي أأصش-اب-ه-م
بسشبب ألتنقل أ ¤تونسص على م Ïأ◊افلة و هو
أ’م-ر أل-ذي ج-ع-ل-ه ي-ت-ف-ادي م-ب-اشش-رة ألÎبصص ب-ع-د
ألوصشول  .سشيتم ألÎكيز خÓل تربصص تونسص على
أ÷انب ألبد Êمن خÓل Œهيز ألÓعب Úمن جديد
ل -ل -ع -ودة أ ¤أŸن -افسش -ة خ -اصش -ة أن أل -وف -اق م-ع-ن-ي
Ãب -اري -ات رأب-ط-ة أب-ط-ال أف-ري-ق-ي-ا و ه-و م-ا ج-ع-ل
أ÷هاز ألفني يضشع برنا›ا خاصشا .
سشينتهي ألÎبصص ‘ أÿامسص جويلية أŸقبل حيث
سش- -ي- -ع- -ود أل- -ف- -ري- -ق أ ¤سش- -ط -ي -ف ق -ب -ل م -ب -اشش -رة
أل -ت -حضشÒأت ’سش -ت -ئ-ن-اف م-ن-افسش-ة رأب-ط-ة أب-ط-ال
أفريقيا ‘  17جويلية أŸقبل .

إادارة إا–اد العاصسمة تفسسخ عقد بن تيبة وحايسض

الفرنسسي تÒي فروجي يباشسر مهامه على رأاسس العارضسة الفنية للفريق
ل–اد العاصسمة «عبد ا◊كيم سسرار» فسسخ عقد اŸسستقدم« Úبن تيبة» ،الÓعب السسابق للحمراوة،
قّرر اŸدير العام إ
و«حايسض» ،مدافع رائد القبة .وبدا هذا القرار «غريبا» خاصسة ‘ ظل نوعية السستقدامات التي قامت بها إادارة «سسوسسطارة».
ك- -ان أأصش -ح -اب أل -زي أأ’ح -م -ر وأأ’سش -ود ق -د ب -دؤووأ
–ضشÒأت -ه -م ،ي -وم أأول أأمسص ،وسش -ط حضش -ور ج -م -ي -ع
ألÓعبÃ Úا فيهم أ÷ديد.
أأما «بن يحي» و «بودربال» كانا أإ’سشتثناء ألوحيد بعد
غ-ي-اب-ه-م ع-ن حصش-ة أإ’سش-ت-ئ-ن-اف .وإأسش-ت-أان-فت تشش-كيلة
إأ–اد ألعاصشمة ألتدريبات على ملعب عمر حمادي
ببولوغ– ÚضشÒأ للموسشم أŸقبل .ششهدت أ◊صشة
أأ’و ¤لكتيبة «سشوسشطارة» حضشور أŸدرب أ÷ديد
أل -ف -رنسش -ي تÒي ف -روج -ي ،وأل-ذي إأك-تشش-ف ألÓ-ع-بÚ
وم -رأف -ق أŸل-عب ب-رف-ق-ة أŸدي-ر أل-ع-ام ع-ب-د أ◊ك-ي-م
سشرأر.
ووصشل أŸدرب ألفرنسشي ( 55عاما) إأ ¤أ÷زأئر ،أأول
أأمسص ،ب -رف -ق -ة مسش -اع -ده أ÷دي -د ك -ر Ëخ-ودة ل-ب-دء
مهمته بعد ‚اح أŸفاوضشات مع إأدأرة ألنادي.
أأضش -اف ف -روج -ي -ه ‘ أŸط -ار «سش -ع -ي-د ب-ال-وج-ود ‘
أ÷زأئر ألتي زرتها من قبل .تدريب أ–اد ألعاصشمة
ششيء جيد وŒربة تسشتهويني أ’نه فريق كب.Ò
وتابع« :تابعت ألكرة أ÷زأئرية وأأعرف عنها ألكثÒ
وه - - -د‘ ق - - -ي - - -ادة أل - - -ف- - -ري- - -ق ن- - -ح- - -و أأ’ل- - -ق- - -اب».
قال عبد أ◊كيم سشرأر أŸدير ألعام ’–اد ألعاصشمة
«سشنّوقع ألعقود مع أŸدرب ‘ وقت ’حق .أأ“نى
حسشم أأ’مر سشريعا أ’ننا نريده مدربا للفريق».
وأأضش -اف« :أل -ف -ري -ق ع -ان -ى م -ن غ-ي-اب أ’نضش-ب-اط ‘
ألعام ÚأŸاضشي ،Úلكن أأ’مور سشتكون ﬂتلفة مع
ف -روج -ي -ه وخ -ودة ل-ق-ي-ادة أل-ف-ري-ق ن-ح-و أأ’ل-ق-اب وأأن-ا

متفائل بهذأ».
عرفت حصشة أإ’سشتئناف غياب عدة أأسشماء (سشعيود،
ب -ن خ -م-اسش-ة ،شش-اف-ع-ي ،أل-ع-رج-ي ،ب-ن م-وسش-ى) ،ف-ي-م-ا
ششوهد ألثنائي مفتاح وحمزأوي بالزي أŸد.Ê
يذكر أأن أأ’سشماء أŸتعاقد معها مؤوخرأ كانت حاضشرة
أليوم ‘ إأنتظار ألششروع ‘ ألتحضشÒأت أ÷دية –ت

قيادة فروجر .من جهة أأخرى ،تتوأجد أدأرة ألفريق
‘ مفاوضشات مع عدة ’عب Úرغم أن أ’نصشار أأبدوأ
تششاؤومهم حول أŸوسشم أŸقبل و أ’هدأف ألتي Áكن
–قيقها ‘ ظل عملية أ’نتدأبات ألتي وصشفوها بأانها
غ Òك -اف -ي-ة م-ق-ارن-ة ب-ان-دي-ة أخ-رى ع-ل-ى غ-رأر وف-اق
سشطيف ششبيبة ألقبائل ..

قادما من ا‚ي مقابل  12مليون أاورو

اŸوهب ـ ـة ا÷زائري ـ ـة ريان أايـ ـ ـت ن ـ ـ ـوري
عل ـ ـ ـى أاعتـ ـاب النضسم ـ ـام لن ـ ـادي موناك ـ ـو

لصسول ا÷زائرية ،ريان آايت نوري ،إا ¤نادي
أاضسحت مسسأالة انضسمام الÓعب ذي ا أ
موناكو الفرنسسي مسسأالة وقت فقط ،بعد أان أاكدت ،أامسض› ،لة «فرانسض فوتبال»
لمارة توصسلت إا ¤اتفاق مع إادارة نادي أاو‚ي لتحويل
الفرنسسية بأان إادارة نادي ا إ
الÓعب ا÷زائري الشساب  17سسنة ،مقابل  12مليون أاورو ،وهو مبلغ كب Òبالنسسبة
لÓعب شساب ،علما أان نادي مانشسسس Îسسيتي ال‚ليزي دخل على اÿط أايضسا ،لكن
آايت نوري فضسل البقاء ‘ فرنسسا ،خاصسة أان نادي موناكو يريد شسراء عقده قبل أان
يبقيه ‘ فريقه أاو‚ي على شسكل إاعارة من أاجل كسسب اÈÿة.
يرشّشح ألعديد من أÓŸحظ Úآأيت نوري أ’ن آأيت نوري خÓل فÎة أ’نتقا’ت ألصشيفية،
يصشبح وأحدأ ً من أأفضشل ألÓعب ‘ Úألعا ‘ ⁄وكششف ششعبان ‘ ،تصشريحات لقناة ألنادي
م -رك -ز أل -ظ -ه Òأأ’يسش -ر ،ن -ظ -رأ ً إ’م -ك -ان-ي-ات-ه أل -رسش -م-ي-ة ،أأن أل-ن-ي-ة ت-ت-ج-ه ل-ب-ي-ع ن-وري أ’ح-د
أŸميزة ألششبيهة بتلك ألتي Áتلكها موأطنه أأ’ندية ألكÈى ‘ أأوروبا ،مع أ’سشتفادة من
فوزي غÓم‚ ،م نابو‹ و«أÿضشر» ،وسشبق خ -دم -ات -ه ‘ ن -ط -اق أإ’ع -ارة خ Ó-ل أŸوسش -م
ل -ل -ورأن ف -ي -و ،أل -كشش -اف ألسش -اب -ق ل -ل -ي -ف-رب-ول أŸقبل ،لتمكينه من أكتسشاب خÈأت أŸسشتوى
أإ’‚ل- -ي- -زي ،أأن أأشش- -اد ب- -آايت ن- -وري م- -ع- -تÈأ ً أل- -ع- -ا‹ ،ع -ل -م -ا أأن آأيت ن -وري ،صش -احب ألـ17
مسشتوأه أ◊ا‹ يفوق مسشتوى ألعديد من ‚وم عاما ،دخل تاريخ نادي أأ‚يه كأاصشغر ’عب
كرة ألقدم ألعاŸية عندما كانوأ ‘ نفسص سشنه Áضشي عقدأ أحÎأفيا مع ألفريق ،بعد أأن
على غرأر ’رف ÚكÒزأوأ‚ ،م باريسص سشان خطف أأ’ضشوأء مع فريق ألششباب ،علما أأن
آأيت نوري  ⁄يفصشل ‘ جنسشيته ألكروية ◊د
جÒمان ألفرنسشي.
ه -ذأ وك -ان أل -ف-رنسش-ي ذو أأ’صش-ول أ÷زأئ-ري-ة ألسش -اع -ة ب Úأل -ل -عب لـ«أÿضش -ر» أأو أŸن -ت-خب
سشعيد ششعبان ،رئيسص أأو‚ي ألفرنسشي ،أأكد ألفرنسشي ،مؤوكدأ بأانه يفضشل أآ’ن ألÎكيز على
بأانه يخطط لبيع ‚مه أ÷زأئري ألششاب ريان بدأية مششوأره ألكروي مع أأ’كابر.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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مشساركة ا÷زائر بـ  233رياضسي ‘ موعد تاراغونا
تشسارك ا÷زائر ‘
لبيضض
أالعاب البحر ا أ
اŸتوسسط  2018اŸقررة
بتاراغونا السسبانية ‘
الفÎة ما ب 22 Úجوان
و 2جويلية بوفد يضسم
 479شسخصض من بينهم
 233رياضسي ،بحسسب ما
أاكدته رئيسسة الوفد
ا÷زائري ،حسسيبة
بواŸرقة ‘ ،الندوة
الصسحفية التي نشسطتها،
أامسض ،بقاعة الصسحافة
Ÿلعب  5جويلية.

حامد حمور

قدمت بوأŸرقة ألتفاصشيل عن
ب-رن-ام-ج سش-ف-ر أل-ب-عثة أ÷زأئرية
أ ¤أسشبانيا ألذي سشيكون على 3
مرأحل  ،أنطÓقا من يوم ألغد
بالنسشبة للرحلة أأ’و ،¤ثم يوم
 21جوأن للرحلة ألثانية ويوم 25
من نفسص ألششهر بالنسشبة للرحلة
ألثالثة  ..وهذأ بحسشب برنامج
منافسشات أأ’لعاب أŸتوسشطية.
سشتششارك أ÷زأئر ‘ رياضشات:
ك - -رة أل- -ق- -دم ،أأل- -ع- -اب أل- -ق- -وى،
أل -ب -ادم -ن-ت-ون ،أÓŸك-م-ة ،أل-ك-رة
أ◊ديدية ،ألدرأجات ،أ÷مباز،
رف- - - - -ع أأ’ث - - - -ق - - - -ال ،أ÷ي - - - -دو،
أŸصش- - - -ارع- - - -ة ،ألسش- - - -ب - - -اح - - -ة،
أل -ت -اي -ك -وأن -دو  ،أل -ت -نسص ،أل -ك-رة
ألطائرة  ،تنسص ألطاولة ،ألرأفل،
أل-ت-ج-دي-ف ،أل-رم-اية ،ألفروسشية،
ألرياضشات ألششرأعية ).
‘ ت- -دخ- -ل- -ه- -ا ث- -م -نت أل -ب -ط -ل -ة
أأ’وŸبية ألسشابقة تسشجيل نتائج

أي-ج-اب-ي-ة م-ن ط-رف ري-اضش-ي-ي-ن-ا،
بالرغم من بعضص ألتأاخر ألذي
عرفته ألتحضشÒأت لهذأ أŸوعد
أŸت- - -وسش- - -ط- - -ي ح- - -يث أأك - -دت:
«أ◊ديث ع - - - - - - -ن أأ’ه- - - - - - -دأف
أŸسش-ط-رة ل-يسص م-ن صشÓ-ح-ي-ات
أللجنة أأ’وŸبية أ÷زأئرية ألتي
ت -ت -ل -خصص م -ه -م -ت -ه -ا ‘ ت -وفÒ
ألظروف أللوجسشتيكية أŸناسشبة
لتنقل ألوفد أ÷زأئري و توأجده
‘ تارأغونا  ..و عملنا بششكل
ج- -دي ل- -ل- -وصش -ول إأ ¤وضش -ع ك -ل
أآ’ل- -ي- -ات أل- -ت -ي تسش -م -ح ل -ل -وف -د
أ÷زأئ- -ري أŸشش- -ارك -ة ‘ ه -ذه
أأ’لعاب ‘ ظروف جد موأتية،
بالرغم من ألتأاخر ألذي عرفته
ع-م-ل-ي-ة أ◊صش-ول ع-ل-ى ألتأاششÒة
بالنسشبة لبعضص ألرياضشي Úألذين
يحضشرون باÿارج وكذأ ألتقني.« Ú
م- -ن ج- -ه -ة أأخ -رى ،أأشش -ار ‡ث -ل
وزأرة ألششباب و ألرياضشة ندير

ب-ل-ع-ي-اط أأن أ’–ادي-ات وضش-عت
أأهدأفها من خÓل أŸششاركة ‘
أأل- -ع- -اب ت- -ارأغ- -ون- -ا م- -ن خÓ- -ل
ﬂتلف أ’جتماعات ألتي “ت
معهم ،وكل أ–ادية لها أأهدأفها
‘ هذأ أŸوعد «.
Áك -ن أل -ق -ول أأن أŸن -ت-خ-ب-ات
أ÷زأئرية تسشعى لتحقيق أأحسشن
ن -ت-ي-ج-ة ‡ك-ن-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن أأن
أŸنافسشة سشتكون قوية ‘ أألعاب
تارأغونا.
” ب- -ر›ة ح- -ف- -ل عشش- -اء ع -ل -ى
ششرف ألرياضشي ÚأŸششارك‘ Ú
أŸوع- -د أŸت- -وسش- -ط- -ي ،عشش -ي -ة
أل -ي -ومÃ ،رك -ز –ضش Òأل -ن -خ-ب-ة
وأŸوأهب ألششابة بالسشويدأنية.
Óشش -ارة ،ف -إان دورة ت -ارأغ -ون -ا
ل - -إ
سش- -ت- -ع- -رف مشش- -ارك -ة ق -ي -اسش -ي -ة
ل- -ل- -ري- -اضش- -ي Úأل- -ذي- -ن سش- -يصش -ل
عددهم أأك Ìمن  3600رياضشي.

بطلب من مدرب الفريق أاوناي إاÁري

براهيمي يدخل دائرة اهتمام أارسسنال اإل‚ليزي
كشسفت مصسادر اإعÓمية
برتغالية ،اأمسض الثن،Ú
عن اهتمام نادي اأرسسنال
ال‚ليزي بالتعاقد مع
الدو‹ ا÷زائري
و‚م بطل الدوري
الÈتغا‹ لهذا
اŸوسسم ،نادي
بورتو ،ياسسÚ
براهيمي.
ياأتي ألتعاقد مع
ب -رأه-ي-م-ي ضش-م-ن
أول- -وي -ات أŸدرب
أ’سشبا Êأو ÊأÁري ألذي
ي-ع-ت-ق-د أن ألÓ-عب يسش-ت-ط-يع
تقد Ëأ’ضشافة أŸنتظرة منه
وق- -الت صش- -ح- -ي- -ف -ة ،غ -ورن -ا دي
ن -وت-يسش-ي-ا ،أأن ن-ادي ب-ورت-و مسش-ت-ع-د
لتسشهيل أنتقال برأهيمي أإ ¤أأرسشنال
وتخفيضص ألششرط أ÷زأئي لعقده أإ¤
 ٪ 50من قيمته أ◊قيقية 60 ،مليون
أأورو ،لÓسشتفادة من صشفقة –ويله
’سشيما أأن أرتباط ‚م أÿضشر مع
ب-ورت-و سش-ي-ن-ت-ه-ي أل-ع-ام أŸقبل ،و‘
ح- -ال -ة ع -دم ت -وصش -ل -ه ’ت -ف -اق ع -ل -ى

أل-ت-ج-دي-د سش-ي-ف-ق-د أ’م-تيازأت أŸادية ألتي
سشتنتج عن –ويله مسشتقب Óأإ ¤ناد أآخر.
‘ سشياق متصشل ،هناك أأندية أأخرى أأبدت
أه -ت -م -ام -ه -ا بضش -م ي-اسش Úب-رأه-ي-م-ي خÓ-ل
أÒŸك -ات -و أ÷اري ،خ -اصش -ة أأن -دي-ة أل-دوري
أ’‚ل - -ي - -زي أŸم - -ت - -از ع - -ل - -ى غ- -رأر
ويسشتهام وتوتنهام وأإيفرتون ألتي
تبقى ترأقب ألوضشع عن
ك- -ثب دون ت- -ق- -د Ëأأي
ع -رضص رسش -م -ي ’إدأرة
بورتو.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ف -اإن ب -رأه -ي -م-ي ي-رغب ‘
خ - -وضص Œرب - -ة ج- -دي- -دة ‘ أل- -دوري
أ’‚ل- -ي -زي أŸم -ت -از ب -ع -د سش -ن -وأت
قضش -اه-ا ب Úأل-ب-ط-و’ت أل-ف-رنسش-ي-ة
وأ’سش -ب -ان -ي -ة وألÈت-غ-ال-ي-ة ،ول-ه-ذأ
ف -وج -ه -ت -ه أل -ق-ادم-ة أإذأ م-ا غ-ادر
ألÈت - -غ- -ال سش- -ت- -ك- -ون دون ششك
أ‚لÎأ ،علما أأنه كان قريبا
جدأ من أ’نتقال أإ ¤نادي
أإيفرتون أŸوسشم أŸاضشي،
ل-ك-ن ألصش-ف-ق-ة ت-عÌت ‘
أآخ - - - - - - -ر ◊ظ - - - - - - -ات
أÒŸكاتو
’ختÓفات مادية.

–سسبا للمشساركة ‘ أالعاب البحر اŸتوسسط

اŸنتخب الوطني لكرة اليد ينهزم وديا أامام سسلوفينيا
انهزم اŸنتخب ا÷زائري لكرة اليد أامام نظÒه السسلوفيني وديا بنتيجة 29-31
للعاب
لحد ،بسسلوفينيا ‘ اطار اسستعداداته أ
لول  13-15 :للخضسر) ،يوم ا أ
(الشسوط ا أ
لبيضض اŸتوسسط بتاراغونا (اسسبانيا) اŸقررة من  22جوان ا ¤الفا— جويلية.
البحر ا أ
لول الذي خاضض
لعب اŸنتخب السسلوفيني بتشسكيلة تضسم سسبعة لعب Úمن الفريق ا أ
تصسفيات بطولة أا· أاوروبا ،أاما بقية العناصسر فكانت من الفريق الثا.Ê

كان أأششبال أŸدرب سشفيان حيوأÊ
قد أنهزموأ أأمام أŸنتخب ألثاÊ
لسشلوفينيا بنتيجة  ‘ 26-33أأول
مبارأة لهم ،يوم أ’ثن Úألفارط،
‘ أطار تربصص سشلوفينيا.
يعود زمÓء قائد ألفريق مسشعود
ب -رك -وسص أ ¤أرضص أل-وط-ن ،أل-ي-وم
ألثÓثاء ،قبل أن يسشافروأ ›ددأ
ي- -وم أÿم- -يسص أ ¤ت- -ارأغ- -ون- -ا ‘
رحلة خاصشة.
سشيغيب رياضص ششهبور (أÛمع
ألبÎو‹) ومصشطفى حاج صشدوق
(شش-ب-اب ب-رأق-ي) أŸصش-اب-ان خÓ-ل
ألÎبصص ألتحضشÒي ،عن أŸوعد
أ’سش -ب-ا Êو” ت-ع-ويضش-ه-م-ا ب-أاي-وب
عبدي (ششباب برأقي) وخ Òألدين

روماشص (أ–اد ورقلة) .بتارأغونا،
ي - -ل- -عب أŸن- -ت- -خب أ÷زأئ- -ري ‘

أÛم- -وع- -ة أل- -ث -ان -ي -ة أ ¤ج -انب
كروأتيا وإأيطاليا.
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ﬁليـ ـ ـ ـ ـ ــات

صسيف
ضسمان التّزّود باŸياه خÓل ال ّ

إاجراءات صسارمة لتفادي النقطاعات اŸتكّررة

بظهور اŸؤوشّشرات اأ’و ¤للحرارة وبالّتوازي مع فصشل الصشيف يوم  21جوان
القادم ،تششد أانظار اŸواطن Úإا ¤اŸصشالح اŸكلّفة بتوزيع اŸياه الشّشروب خوفا
من ا’نقطاعات اŸتكّررة التي اعتاد عليها بالرغم من ال ّضشمانات اŸقّدمة من
هذه ا÷هات اŸلتزمة بعدم الذهاب إا ¤هذا اÿيار إا’ ‘ ا◊ا’ت ا’سشتثنائية
أاو الظروف القاهرة اŸتعارف عليها ‘ مثل هذه اŸواقع.
وإا ¤غاية يومنا هذا ،فإاّن اŸياه ما تزال تسشري ‘ ا◊نفيات  24 / 24سشاعة،
ويسشعى مسشؤوولو هذا القطاع أاّ’ يسشقطوا ‘ هذه ا◊لول ال ّسشهلة أاي القيام
بحركة بسشيطة أا’ وهي «الغلق» اŸباششر ‘ سشاعات ح ّسشاسشة جدا خاصشة ‘
الصشباح أاو ‘ منتصشف النهار ،والكل على علم با◊اجة اŸلحّة للناسض لهذا
العنصشر ا◊يوي.
و’ يعني أابدا أانّ امتÓء ال ّسشدود بنسشبة تفوق الـ  ،٪ 70أان اŸياه مضشمونة ‘
البيوت ،هذه ليسشت قاعدة ثابتة بالنسشبة للدوائر اŸششرفة على هذه العملية بل
أاّن اإ’دارة تسش Òما لديها من كميات بششكل عادي جدا ،من ناحية الطرق

اŸعتادة على العمل بها ،ونعني بذلك سشاعات التوزيع ،غ Òأان الفرق بÚ
الوضشعيت Úهو ا÷انب النفسشي عندما تكون ال ّسشدود فارغة وعند اسشتقبالها
سشيول اأ’مطار هنا يختلف اأ’مر اختÓفا جذريا ،ويكون لتلك اŸصشالح هامششا
من اŸناورة ‘ اتخاذ القرار الصشائب بخصشوصض اسشÎاتيجية توزيع اŸياه.
Óدارة هو العمل
واأ’مر ليسض سشه Óكما يتصشّوره البعضض أ’ّن الشّشغل الشّشاغل ل إ
وفق القاعدة البديهية «’ نفرغ السشدود» ،وهذا يعني ضشمنيا بأان هناك منهجية
مّتبعة ‘ هذا الشّشأان مرجعيتها ال ّصشرامة ،و‘ مقابل ذلك اÿدمة الّنوعية التي
تتوجه إا ¤اŸسشتهلك Úيششعرون بها عمليا ،وهذه الّثنائية اŸواطن  -إادارة اŸياه
ضشرورية جدا ،إاذا ما وقفنا يوميا على انششغا’ت الناسض ‘ الوكا’ت الذين
يصشلون إا ¤مÓسشنات مع أاعوانها نظرا لغياب عنصشر التواصشل وهيمنة ششعار
«سشّدد أاو ادفع ثم اششتكي».
و’بد من القول هنا بأاّننا بعيدون كل البعد عن إايجاد صشيغ تواصشل مع اŸواطن،
والتفاهم معه حول حا’ت معّينة كتضشخيم الفاتورة أاو القيام باأ’ششغال ،خاصشة

برنامج صسارم بباتنة

الّرهان على سسد كدية Ÿدور بتيمقاد

جّندت مصسالح مديرية الري واŸوارد اŸائية
ب- -و’ي- -ة ب- -ات- -ن- -ة ،ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع وح -دة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ،ك-ام-ل ام-ك-ان-ات-ه-ا اŸادية
والبشسرية وسسطّرت برنا›ا صسارما لضسمان
تزويد السساكنة باŸياه الشسروب خÓل فصسل
الصسيف ،خاصسة مع ا’رتفاع الكبŸ Òنسسوب
اŸي -اه بسس -د ك -دي -ة Ÿدور ب -ت -ي -م -ق -اد ،وال -ذي
’هم للمياه بالو’ية.
يعت ÈاŸزود ا أ
باتنةŸ :وشسي حمزة

اسش- -ت- -حسش- -نت مصش- -ال- -ح م- -دي- -ري -ة ال -ري ا’رت -ف -اع
اÙسشوسض ‘ منسشوب مياه سشد كدية Ÿدور بعد
تسشاقط اأ’مطار خÓل فصشلي اÿريف والششتاء
وحتى الربيع وبكميات كبÒة ،حيث بلغ حجم اŸياه
أاك Ìمن  35مليون م 3من أاصشل  75مليون طاقة
اسشتيعاب السشد الفعلية ،خاصشة وأان اŸياه بالسشد
كانت قد انخفضشت إا ¤أادنى مسشتوياتها ،ما جعل
اŸصش - -ال - -ح اıتصش - -ة سش - -واء Ãدي - -ري- -ة ال- -ري أاو
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ت-ت-خ-ذ إاج-راءات خ-اصش-ة –ّسشبا
لفصشل الصشيف واŸعروف بكثافة اسشتهÓك سشكان
باتنة لهذه اŸادة ا◊يوية ،حيث تعتمد أاك Èبلديات
الو’ية والتجمعات السشكانية بها ‘ تزودها باŸاء
على سشد كدية Ÿدور.
وق -د اع -ت Èم -دي -ر ال -ري ع -ب -د ال -ك-ر ËششÈي ،أان
الكمية التي تدّعم بها السشد سشتسشاهم ‘ “وين
السشكان Ãادة اŸاء ،معتÈا أان مصشا◊ه بالتنسشيق
م -ع مصش -ال-ح ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ك-انت ق-د سشّ-ط-رت
برنا›ا خاصشا لتفادي حصشول أازمة خÓل هذا
الصشيف ،مطمئنا اŸواطن Úبعدم حدوث أاي خلل
أاو نقصض ‘ التزود خاصشة بالبلديات التي تسشÒها
ا÷زائرية للمياه.
وك -انت ع -اصش -م-ة اأ’وراسض ب-ات-ن-ة ق-د شش-ه-دت ه-ذه
السشنة تسشاقط كميات كبÒة من اأ’مطار بعدد من
ب -ل -دي -ات ال -و’ي -ة ،وم -ن شش -أان ذلك اŸسش -اه-م-ة ‘
ضشمان تزويد السشكان باŸاء الششروب مدة تزيد عن
سشنة ونصشف السشنة ،ومواجهة مششاكل نقصض التزود
وت -ذب-ذب ال-ت-وزي-ع ب-ك-ل أاري-ح-ي-ة ،وسش-تسش-ت-غ-ل ه-ات-ه
الكميات الهامة من اŸياه بالسشد ‘ تدعيم مششروع
التحويÓت الكÈى من مياه سشد بني هارون نحو
سشد تيمقاد ،وا◊فاظ على كمية الضشخ ا◊الية عÈ
قنات ‘ Úسشد تيمقاد ،واŸقدرة بششكل يومي بـ 320
أالف م ،3يزود  20باŸائة من سشكان باتنة ع3 È
أاروقة ،أاحدها خاصض بتزويد بلديات ع Úالتوتة،
بريكة ،تازولت وجزء كب Òمن مدينة باتنة ورواق
ثان يزود بلدية أاريسض ،أاما الرواق الثالث فيزود
حسشب مدير الري جزءا كبÒا من بلديات خنششلة
اÛاورة.
ك -م -ا أا‚ز مشش -روع ضش -خ -م آاخ-ر ي-ت-م-ث-ل ‘ ال-رواق
الرابع لتموين  7بلديات بالو’ية من أاجل القضشاء
على معاناة سشكان بلديات تيمقاد ،الششمرة ،عيون
العصشاف ،Òشش ،Òثنية العابد ،منعة وتيغرغار‘ ،
ال- -ت- -زّود ب- -اŸي- -اه بسش- -بب ت -راج -ع م -نسش -وب اŸي -اه
ا÷وفية .وهو اŸششروع الذي اسشتفادت منها باتنة
من اŸنتظر أان تنتهي به اأ’ششغال بعد  3سشنوات،
” تسشجيل انطÓق ‘ عملية إا‚ازه لتزويد
حيث ّ
سش -ب -ع ب-ل-دي-ات ك-ت-ي-م-ق-اد ،ع-ي-ون ال-عصش-اف ،Òوادي
الطاقة ،شش ،Òثنية العابد ،منعة وتيغرغار والششمرة
التي اسشتفادت من مششروع ضشخم لسشقي أاك Ìمن
 7200هكتار من اأ’راضشي الفÓحية.
وب -خصش -وصض اŸشش -ك-ل-ة اŸط-روح-ة Ãدي-ن-ة ب-ات-ن-ة،
كششف مدير اŸوارد اŸائية والري لو’ية باتنة ،عن
مششروع اسشتفادت منه الو’ية لتأام Úوتزويد مدينة
باتنة باŸياه الصشا◊ة للششربُ ،خ ّصشصض له غÓف
ما‹ يقّدر بـ  550مليار سشنتيم ‘ إاطار ا÷هود
اŸنكبة لتجسشيد مششاريع كÈى مهيكلة ،سشتسشهم ‘
بعث التنمية بالو’ية ،خ ّصشصشت منه  30مليار سشنتيم
لعمليات الربط.
ويضشّ- -م اŸشش- -روع ﬁط -ت Úل -لضش -خ و 08خزانات،
بسشعة  812أالف م Îمكعب ،اثنان منها موجّهتان
للقطب  3لتزويد قاطنيه باŸياه الصشا◊ة للششرب
بشش- -ب- -ك -ة رب -ط ت -ق ّ-در بـ  37.5ك-ل-م .ك-م-ا سش-ي-ؤوّم-ن
اŸششروع  72سشاعة ‘ حالة حدوث أاعطاب من
خÓل حلقة أانابيب ُنصشبت على مسشافة  38كلم.

أاولئك الذين لهم عّدادا جماعيا يوميا ‘ صشراع مع أاعوان الوكا’ت حول كيفية
الدفع ،أاو اأ’خطاء اŸرتكبة ‘ الفاتورة وغÒها من اŸششاكل القائمة والتي ما
تزال تراوح مكانها.
‘ خضشم هذا التششخيصض يحاول مراسشلونا ‘ ا÷زائر العميقة إايفادنا بالتدابÒ
اّŸتخذة لتفادي انقطاعات اŸياه خÓل هذا اŸوسشم وما يّÎتب ذلك عن نسشبة
امتÓء السشدود جّراء التسشاقطات اأ’خÒة ،والتي يأامل من خÓلها اŸواطن أا’ّ
يكون عرضشة دائمة ومزمنة لتوزيع اŸياه ليسض ‘ اŸدن فقط ،وإا‰ا ‘ النّقاط
البعيدة كذلك ،التي تصشلها القنوات الرئيسشية وهذا التحدي يتطلب اأ’مر رفعه
مهما كانت ال ّ
ظروف أ’نّ ذلك من صشÓحيات القطاع الذي يخصشصض اسشتثمارات
خيالية لصشالح اÛموعة الوطنية.
جمال أاوكيلي

 ١٥شساحنة صسهريج لتغطية اŸناطق النّائية بتيبازة

““سسيال““ تتكّفل بتسسي ÒاŸياه بـ  15دوارا معزول

أاع- -ط- -ى وا‹ و’ي -ة ت -ي -ب -ازة م -وسس -ى غ Ó-ي
ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة Ÿسس-ؤوو‹ اŸصس-ال-ح اŸع-نية
ب- -تسس- -ي ÒاŸي -اه ت -ع -ن -ى ب -ت -وف ١٥ Òشساحنة
صسهريج ’سستغÓلها ‘ دعم التوزيع باŸناطق
ال-ن-ائ-ي-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤اسس-تÓ-م م-ؤوسسسس-ة سسيال
ل -تسس -ي ÒاŸي-اه ع-ل-ى مسس-ت-وى  ١٥دوارا ن-ائ-يا
كانت تتكفل بها البلديات من ذي قبل ،وهي
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ي-رت-قب أان ت-ك-ت-مل مع نهاية
السسنة ا÷ارية.
تيبازة :عÓء ملزي

بدوره اŸكلّف با’تصشال بوحدة ا÷زائرية للمياه،
أاّكد لنا عقب تنظيم اليوم اإ’عÓمي حول إا‚ازات
و–دي- -ات ت- -وف Òم -ي -اه الشش -رب ،ب -ق -رب ان -ط Ó-ق
مششروع ضشخم آاخر يتمثل ‘ Œديد ششبكة نقل
وتوزيع اŸياه على طول  143كلم سشيجري على 4
مراحل ،ويششمل  6مناطق سشيتخلله إا‚از  12أالف
توصشيل ع Èششبكة اŸياه ا÷ديدة.
وأاششار عبد الكر Ëزعيم إا ¤أانه ” اأ’خذ بعÚ
ا’عتبار خÓل إا‚از الششطر الثا Êمن مششروع
Œديد ششبكة اŸياه ،تفادي ششبكة قنوات الصشرف
للقضشاء على النقاط السشوداء واحتما’ت اختÓط
اŸياه التي قد تسشجل.
وحسشب نفسض اŸسشؤوول ،فإان وحدة باتنة للجزائرية
ل- -ل- -م- -ي- -اه –صش- -ي م- -ا ي- -زي -د ع -ن  176022زبونا
ن -ه -اي-ة  ،2017م - -ن اŸت - -وق- -ع أان ي- -رت- -ف- -ع ال- -ع- -دد
إا 180662 ¤مع نهاية سشنة  ‘ ،2018وقت ” وضشع
حد لتجاوزات الربط غ Òالششرعي ،التي تتسشبب ‘
ت -ذب -ذب ت -وزي -ع اŸي -اه م -ن خ Ó-ل ق -ط-ع ال-ت-م-وي-ن
عن 5063زبونا  ⁄يسشددوا ديونهم سشنة  ،2017كما
رف - -عت اŸؤوسشسش - -ة ‘ ن - -فسض السش - -ن - -ة  538قضشية
’سشÎجاع مسشتحقاتها ،مع تسشجيل  5آا’ف إاعذار.
” خÓل الثÓثي اأ’ول من السشنة ا÷ارية ،2018
و ّ
تسشجيل  208قضشايا وحوا‹  2856إاعذارا.
وتطّرق اŸتحدث بالتفصشيل إا ¤كيفية توزيع اŸياه
الصش- -ا◊ة ل- -لشش- -رب ع Èق- -ط -اع -ات ب -ات -ن -ة ،وك -ذا
البلديات التابعة لوحدة ا÷زائرية للمياه ،معتÈا أان

وضشعية توزيع اŸاء ع 5 Èبلديات بالو’ية توصشف
ب -ا÷ي -دة ج -دا و‘ ك -ل اأ’وق -ات،خ -اصش-ة ‘ فصش-ل
الصشيف الذي يعت Èمن ب Úأاهم الفصشول التي يتم
فيها اسشتهÓك اŸاء بالو’ية ،كما أاششار زعيم إا¤
أان هناك  6بلديات أاخرى يسشتقبل مواطنوها اŸياه
بطريقة جيدة ،و 8بلديات أاخرى وضشعية توزيع
اŸياه بها مرضشية،
و 9أاخرى تسشÒها ا÷زائرية للمياه أايضشا ما تزال
–ت -اج ل -ب -عضض ال -ت -ط -وي-ر وال-ت-حسش ،Úح-يث ت-ب-ذل
›هودات كبÒة ‘ هذا الششأان من أاجل العمل على
مواجه هذا النقصض والقضشاء عليه ،وذلك بالتنسشيق
مع مديرية اŸوارد اŸائية.
واسشتغل اŸتحدث الفرصشة للتأاكيد مرة أاخرى على
أان الديون اŸسشتحقة للمؤوسشسشة لدى الغ Òقّدرت
ب- -ـ  240م -ل -ي-ار سش-ن-ت-ي-م ،وتشش-م-ل دي-ون م-ؤوسشسش-ات
عمومية ومواطن ،Úمنها  70مليار سشنتيم Ãركز
باتنة ،وعدم تسشديدها أاعاق كثÒا إا‚از العديد من
اŸششاريع التنموية التي من ششأانها –سش Úاÿدمة
العمومية اŸقدمة Ÿواطني و’ية باتنة.
وقد أاوضشح زعيم أانّ هذه الديون مّÎتبة عن عدم
تسشديد فوات ÒاسشتهÓك اŸاء من قبل العائÓت
واŸؤوسشسش- -ات ال- -ع -م -وم -ي -ةÃ ،ا ف -ي -ه -ا ال -ب -ل -دي -ات
واإ’دارات واŸؤوسشسشات ،مششÒا إا ¤أان هذا الوضشع
له انعكاسشات سشلبية على نششاط اŸؤوسشسشة التي
ت -واج -ه أاع -ب -اء اسش -ت-غÓ-ل ث-ق-ي-ل-ة ت-ع-رق-ل أاه-داف-ه-ا
ا’سشتثمارية.

كان وا‹ الو’ية قد وعد سشكان بلدية بني ميلك
النائية مؤوخرا بتخصشيصض ششاحنت Úلهم طيلة موسشم
الصشيف ‘ ،انتظار اسشتكمال أاششغال توصشيل مياه
سشد كاف الدير اÛاور ıتلف البلديات الغربية
للو’ية Ãعية بلديات ›اورة أاخرى تقع بو’يتي
الشش -ل -ف و ع Úال -دف -ل-ى ،ك-م-ا ي-رت-قب ب-أان ت-ت-دع-م
“ت
عملية التوزيع قريبا بعّدة منابع مائية ﬁليةّ ،
تهيئتها خصشيصشا للقضشاء على أازمة اŸاء الششروب
ال -ت -ي ع ّ-م -رت ط -وي Ó-ب-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ع-ل-ى غ-رار
م -ن -ط -ق -ة أاغ -ب-ال اÛاورة ،وال-ت-ي اسش-ت-ف-ادت ه-ي
اأ’خ -رى م-ن عّ-دة مشش-اري-ع ت-ن-م-وي-ة م-ك-م-ل-ة ت-ع-ن-ى
ب -ال -ت-ن-ق-يب ع-ن اŸي-اه ا÷وف-ي-ة ،وت-ه-ي-ئ-ة ال-ي-ن-اب-ي-ع
اŸائ-ي-ة ك-ح-ل اسش-ت-ع-ج-ا‹ ’ب-د م-ن-ه ل-ل-تخفيف من
أازمة اŸياه ‘ ،انتظار اسشتكمال مششروع توصشيل
مياه سشد كاف الدير.
و‘ السشياق ذاته ،أامر وا‹ الو’ية مسشؤوو‹ مؤوسشسشة
سشيال بالتكفل تدريجيا بتسشي ÒاŸياه على مسشتوى
 15دوارا ك -انت ت-خضش-ع سش-ل-ف-ا ل-تسش-ي Òال-ب-ل-دي-ات،
بحيث يعقد سشكان هذه الدواوير آاما’ كبÒة على
ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي شش-رع ف-ي-ه-ا م-ع م-ط-ل-ع السش-ن-ة
ا÷ارية ،ويرتقب بأان تنتهي مع نهاية السشنة بالنظر
إا ¤التقنيات اŸتطورة التي أاضشحت تسشتعملها ذات
اŸؤوسشسشة مقابل اعتماد ‰ط تسشب Èتقليدي من
ط-رف ال-ب-ل-دي-ات اŸع-ن-ي-ة ،وت-أات-ي ه-ذه ا’جراءات
اŸي -دان -ي -ة ا’سش -ت -ع -ج -ال -ي -ة ك -ت -ك -م -ل-ة ÷م-ل-ة م-ن
ا’جراءات اأ’خرى التي م ّسشت ﬂتلف اŸناطق
ال -ت -ي تشش -ه -د ع -ادة ن-درة ‘ اŸي-اه ’سش-ي-م-ا خÓ-ل
موسشم الصشيف ،بحيث يرتقب بأان يتّم تخفيضض
حصش -ة ال -ب -ل -دي -ات الشش -رق -ي -ة ال -ت -ي ت -ع ّ-ودت ع -ل-ى
ا’سشتفادة من اŸياه على مدار  24سشاعة ،وذلك
لغرضض دعم حصشة البلديات ا÷نوبية كأاحمر العÚ
” توصشيلها بنفسض الششبكة
وبوركيكة ومراد ،والتي ّ
اŸوصشولة Ãحطة –لية مياه البحر بفوكة ،كما

مدير الري لو’ية تلمسسان:

نسسعى جاهدين إلقامة ّﬂطط اسستعجا‹
ب -اشش -رت م -دي -ري -ة ال -ري واŸوارد اŸائ -ي-ة ل-و’ي-ة
تلمسشان ﬂططا اسشتعجاليا خÓل موسشم الصشيف،
خاصشة ‘ ظل العطب الكب Òالذي أاصشاب أاهم
م-ورد م-ائ-ي ب-ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ال-تي تضشمن
توزيع اŸياه لفائدة  230000نسشمة ،واŸتمثلة ‘
ﬁط-ة –ل-ي-ه م-ي-اه ال-ب-ح-ر بسش-وق ال-ثÓ-ث-ة ،وال-ت-ي
انخفضض مردودها من  200أالف م Îمكعب يوميا
إا 60 ¤أالف م Îمكعب فقط.
و‘ هذا الصشدد ،كششف مدير الري السشيد مكسشي
ع -ب -د ال -ق -ادر أاّن مصش -ا◊ه دخ -لت ‘ سش -ب -اق ضش-د
ال -زم -ن ل-وضش-ع ﬂط-ط اسش-ت-ع-ج-ا‹ لضش-م-ان و’ي-ة
تلمسشان باŸياه بالتعاون مع السشلطات الو’ئية التي
” إاقناعها بإادخال تلمسشان ضشمن الـ  25و’ية
اŸهددة با÷فاف ،وهو ما سشمح لها من ا◊صشول
على دعم ما‹ بـ  100مليار دج ،والتي Œري
اأ’ششغال على قدم وسشاق بغية اسشتكمال اأ’ششغال
قبل  10جويلية بالتعاون مع اŸؤوسشسشة العمومية
«سش- - -وج- - -رويت» اıتصش- - -ة ‘ ›ال اأ’شش- - -غ- - -ال
اŸتعلقة بالري.
” تقسشيمه إا ¤مراحل أاسشاسشية بداية
هذا التدعيم ّ
من ترميم أانقاب الزوية با÷هة الغربية للو’ية
لرفع مصشدرها إا 10 ¤آا’ف م Îمكعب يوميا تضشخ

نحو ﬁطة الششبكية لتزويد الرواق الغربي
ب -اŸي -اه ،م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ّ” ت-رم-ي-م سش-د
ب-وح-ل-و وق-ن-وات-ه وﬁط-ة ال-تصش-فية لضشمان
تزويد الو’ية بكمية تصشل ما ب 60 Úو80
أالف م Îمكعب يوميا ،حيث من اŸنتظر
أان يضشمن السشد تغطية حاجيات الو’ية،
حيث أاّنه يحوي ما يزيد عن  39مليون مÎ
مكعب من اŸياه وŒري ا’ششغال لÎميم  07كلم
من القنوات لدعم ﬁطة الضشخ بالششبيكية بـ 20
أال -ف م Îم -ك -عب ي -وم -ي -ا م -ن اŸي -اه ،ك -م -ا Œري
اأ’شش -غ -ال لÎم -ي -م ﬁط -ة تصش -ف -ي -ة م-ي-اه د ح-م-ام
يوغرارة التي تبلغ كمية مياهه الـ  170مليون مÎ
مكعب ،وذلك لضشمان تغطية مدينة مغنية بـ 45
أالف م Îمكعب يوميا كما Œري دراسشة بغية إاقامة
ﬁط -ة أاخ -رى ت -دع -ي -م-ي-ه ل-ت-زوي-د رواق ال-غ-زوات
وندرومة.
من جانب آاخرŒ ،ري عملية دعم ﬁطة –ليه
م -ي -اه ال -ب -ح-ر ل-ل-غ-زوات لضش-م-ان ت-غ-ط-ي-ة ال-غ-زوات
وبلدياتها باŸياه الصشا◊ة للششرب ،أاك Ìمن هذا
فقد ” اقامة قنوات لدعم اŸياه اŸضشخة من
ﬁط -ي -ة –ل -ي -ة اŸي -اه ب -ه -ن Úان -طÓ-ق-ا م-ن سش-د
سشكاك ،الذي يحتوي على  25مليون م Îمكعب

لتغطية تلمسشان الكÈى وششرق
الو’ية ،هذا وتسشعى الوزارة
ا ¤ت - -رم - -ي - -م ﬁط - -ة سش - -وق
ال -ث Ó-ث-ة إ’رج-اع ط-اق-ت-ه-ا ا¤
اŸسشتوى ا◊قيقي قبل صشيف
 ،2019م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ’
Áكن إاهمال السشهل اŸسشقي
Ÿغ -ن -ي -ة ودع -م ف Ó-ح -ي -ه ،ال-ت-ي ت-ب-ق-ى أاول-وي-ة م-ن
أاولويات الدولة حيث سشتخصشصض له كميات من من
سش -د ب -ن -ي ب -ه -دل ‘ ،ح Úم -ن اŸن-ت-ظ-ر أان ت-ل-ج-أا
الو’ية اﬂ ¤زونها من السشدود اÿمسشة التي
Óت عن آاخرها ،فسشد بوغرارة بلغ  170مليون
امت أ
م Îمكعب ،كما بلغ سشد سشكاك الـ  25مليون مÎ
م- -ك- -عب وسش- -د ب- -وح -ل -و  39ك -ل -ي -ون م Îم -ك -عب
واŸفروشض بـ  09مÓي Úوسشد سشيدي العبد‹ بـ 77
مليون م Îمكعب وهوما Áكن من القضشاء على
العطشض .من جانب آاخر ينتظر أان تتدّعم بلديات
العريششة وسشبدو والقور من مياه الششط الغربي
ب -داي-ة ا’سش-ب-وع اŸق-ب-ل ،وم-ن-ه-ا ف-ق-د ” م-ب-اشش-رة
عملية الربط اŸباششر لبلديتي البويهي وسشيدي
ا÷ي ‘ ‹Óأاجل أاقصشاه منتصشف ششهر جويلية
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
اŸقبل.

اسشتفادت بلديتا ششرششال وسشيدي غيÓسض من عّدة
مششاريع جديدة خÓل العام ا÷اري تصشب ‘ هذا
اŸنحى ،بحيث كششف العديد من سشكان مدينة
ششرششال مؤوخرا عن –ول جذري ‘ طريقة توزيع
اŸياه ،فيما تواصشلت العملية ذاتها ببلدية سشيدي
غ -ي Ó-سض خ Ó-ل شش -ه -ر رمضش -ان م -ن خ Ó-ل إاج-راء
التجارب الÓزمة ’كتششاف مدى جاهزية الششبكة
للتوزيع ،واأ’مر نفسشه ششهدته منطقة فجانة ببلدية
مناصشر ،والتي حظيت هي اأ’خرى Ãششاريع ‡اثلة
عقب إانهاء مششروع آاخر بقربة فجانة التابعة لبلدية
م- -راد ،م- -ع ا’شش- -ارة ا ¤ك- -ون ›م- -ل ال- -ب -ل -دي -ات
واŸناطق التي ظّلت تعت Èنقاطا سشوداء على مدار
ع -ق -ود خ -لت م -ن ال -زم-ن اسش-ت-ف-ادت ج-م-ي-ع-ه-ا م-ن
إاج-راءات اسش-ت-ع-ج-ال-ي-ة م-ت-ع-ددة اأ’وج-ه تهدف إا¤
ت - -وف Òا◊د اأ’دن - -ى م- -ن خ- -دم- -ات ت- -وزي- -ع اŸاء
الششروب.

اŸياه ا÷وفية لسسد العجز
تتنّوع مصشادر اŸاء الششروب بو’ية تيبازة ب ÚاŸياه
ا÷وف-ي-ة وم-ي-اه اŸسش-ط-ح-ات و–ل-ي-ة م-ي-اه البحر،
بحيث تنحدر اŸياه ا÷وفية من أاك Ìمن  142بئرا
م -ن -تشش -را عﬂ Èت -ل -ف أاق -ال -ي-م ال-و’ي-ة ،و’سش-ي-م-ا
Ãنطقة متيجة واŸناطق الغربية الرطبة بانتاج
بومي يقارب  108آا’ف م Îمكعب ،فيما تنحدر
مياه اŸسشطحات من سشدي بوكردان وبرومي ‘
انتظار تششغيل سشد كاف الÃ Òنطقة الداموسض
قريبا ،مع ا’ششارة إا ¤كون سشد بورومي يسشع لـ 182
أالف م Îمكعب ،ويتم اسشتخراج ما معدله  4أا’ف
م Îم -ك -عب ي -وم -ي -ا ل -ت-زوي-د ب-ل-دي-ت-ي أاح-م-ر ال-عÚ
وبوركيكة باŸاء الششروب ،كما يسشع سشد بوكردان لـ
 105آا’ف م Îمكعب ،وتسشتخرج منه كمية  50أالف
م Îم-ك-عب ي-وم-ي-ا ل-ت-م-وي-ن ب-ل-دي-ات سش-ي-دي ع-م-ر،
شش-رشش-ال ،ت-ي-ب-ازة ،ال-ن-اظ-ور ،ح-ج-وط وم-راد ،ف-ي-ما
يسش- -ع سش- -د ك- -اف ال- -دي- -ر لـ  125أال -ف م Îم -ك -عب
وŒاوزت نسشبة امتÓئه مؤوخرا حدود  70باŸائة،
ب-ح-يث تÎج-م ه-ذه ال-نسش-ب-ة اŸرت-ف-ع-ة نسش-ب-ي-ا كون
السشد  ⁄يدخل دائرة ا’سشتغÓل بعد.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ح-ل-ي-ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر ،فإاّن ﬁطة
التحلية الكائنة بفوكة تنتج منذ عّدة سشنوات خلت
 120أالف م Îمكعب يوميا تخصشصض نصشف هذه
الكمية لو’ية ا÷زائر ،فيما يوجه النصشف الثاÊ
للبلديات الششرقية والوسشطى لو’ية تيبازة ،وينتج
 119بئرا تابعا Ÿؤوسشسشة سشيال  84955م Îمكعب
من اŸاء يوميا مقابل  2421م Îمكعب من  8آابار
تابعة للبلديات .أاما اŸنابع اŸائية التي تنتششر
م-ع-ظ-م-ه-ا ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة ف-ه-ي ت-وفر ›تمعة
 11960م Îمكعب يوميا ،من بينها  8منابع تسشيّرها
مؤوسشسشة سشيال وتنتج  3713م Îمكعب يوميا ،اأ’مر
الذي ّÁكن ا÷هات اŸسشّيرة للماء من إانتاج 240
أالف م Îمكعب يوميا إاجما’.
وب -ال -رغ -م م -ن ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة ط-ي-ل-ة السش-ن-وات
ال- -ف -ارط -ة لÎق -ي -ة واق -ع ت -زوي -د السش -اك -ن -ة ب -اŸاء
الششروب ،إا’ أاّن بعضشا من التجمعات السشكانية ’
ت -زال ت-ع-ا Êم-ن ت-ذب-ذب ح-اد ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-م-وي-ن
أ’سش-ب-اب ت-ت-ع-ل-ق م-ع-ظ-م-ه-ا ب-ع-دم صشÓ-ح-ي-ة شش-ب-ك-ة
التوزيع ،ومن ثّم فقد أاعّدت مصشالح الري بالو’ية
برنامج عمل مفصشل لÎقية خدمات توزيع اŸياه
بذات التجمعات ،كما يششهد الواقع أايضشا عجزا
ملحوظا ‘ مصشادر اŸياه على مسشتوى  6بلديات
غ -رب-ي-ة ان-طÓ-ق-ا م-ن سش-ي-دي سش-م-ي-ان ووصش-و’ ا¤
ب -ل-دي-ة ب-ن-ي م-ي-لك ال-ن-ائ-ي-ة ،وم-ن ثّ-م ف-ق-د شش-ه-دت
اŸنطقة Œديدا ‡يزا لتجهيزات اآ’بار وﬁطات
الضشخ ،كما اسشتفادت بعضض اŸناطق من Œديد
لششبكات التوزيع بها ،غ Òأاّن هذه التحسشينات تبقى
ظرفية ومؤوقتة أ’ّن التغي Òا÷ذري لعملية توزيع
اŸاء الششروب بهذه اŸنطقة سشيتم اعتماده رسشميا
مع نهاية أاششغال نصشب نظام اسشتغÓل سشد كاف
الدير Ãنطقة الداموسض ،وهو النظام الذي يششمل
 182كلم من قنوات النقل وإا‚از ﬁطة معا÷ة
بسشعة  210أالف م Îمكعب يوميا وﬁ 12طة ضشخ
و 11خ -زان بسش-ع-ة إاج-م-ال-ي-ة ق-دره-ا  121500مÎ
مكعب يوميا.

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

نسشبة امتÓء سشدود الو’ية تعّدت  % ٩0ببومرداسس

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

اŸواطنون متخّوفون من تكرار سسيناريو ال ّسسنة الفارطة

 ٤٧٩قرية ببجاية تزّود من سشد تيششيحاف

كمية اŸياه اّıزنة تقارب  69مليون م Îمكعب
” خ Ó-ل ه -ذه الصش -ائ -ف -ة ت-زوي-د اŸواط-نÚ
ّ
ب -اŸاء الشش -روب م -ن سش ّ-د ت-يشش-ي-ح-اف ،بشش-ك-ل
م -ن -ت -ظ -م وم -ن دون أاّي -ة ان -ق -ط-اع-ات ،وه-ذا
ب -فضش-ل ال-ك-م-ي-ات ال-ك-بÒة م-ن اŸي-اه اıزن-ة
’م-ط-ار ال-ه-ائ-ل-ة ،ال-ت-ي تسش-اق-طت
ع-ل-ى إاث-ر ا أ
’سشابيع القليلة اŸاضشية ،إاذ
باŸنطقة خÓل ا أ
بلغت نسشبة امتÓء السشّد باŸياه  85باŸئة‘ ،
ح ⁄ Úتتجاوز هذه النسشبة  65باŸئة نهاية
ششهر فيفري اŸاضشي.
بجاية :بن النوي توهامي

صشيف بدأات ﬂاوف اŸواطن Úبو’ية بومرداسس من تكرار سشيناريو السشنة الفارطة بسشبب مششاكل التزود Ãياه الششرب
ونحن على مششارف ال ّ
غ ÒاŸنتظمة ‘ أاغلب مناطق الو’ية ‘ ،ح Úعاشس سشكان عدد من البلديات والقرى النائية أازمة حقيقية طيلة أايام الصشيف وموسشم
ا’صشطياف تعّدت أاحيانا مرة واحدة كل خمسشة عششر يوما ببلدية أاعف Òوتيمزريت ،وهو ما يطرح بحدة إاششكالية ال›Èة العادلة
’عطاب.
’صشÓح ا أ
والتدخل السشريع إ
السسدود الثÓثة الرئيسسية بالو’ية ‘ كل من سسد بالوفرة وكمية التخزين بقدر ما هي مرتبطة بسسوء
بومرداسس :ز ــ كمال
ب -ن -ي ع -م -ران ،ا◊م-ي-ز وق-دارة ال-ت-ي ت-عّ-دت نسس-ب-ة التسسي Òوإادارة هذا اŸورد الهام بطريقة عقÓنية
Óمطار ا’متÓء بها  90باŸائة بعدما كانت شسهر فيفري تسس -ت -ج-يب لشس-روط ت-رشس-ي-د ا’سس-ت-هÓ-ك وم-راق-ب-ة
 ⁄تشسهد و’ية بومرداسض نسسبة تسساقط ل أ
وبكميات معتÈة مثلما عرفته خÓل هذا اŸوسسم تقارب  50باŸائة،خاصسة على مسستوى سسد قدارة شسبكة التوزيع وقنوات الربط التي أاصسبحت نسسبة
منذ عقود من الزمن بشسهادة الفÓح Úوكبار السسن ،الذي وصسلت به نسسبة التخزين نهاية شسهر فيفري ك -بÒة م-ن-ه-ا ق-دÁة وم-هÎئ-ة ت-ع-دت دورة ح-ي-ات-ه-ا
إا ¤حوا‹  104مليون م Îمكعب من أاصسل  142القانونية ،وهي بحاجة إاŒ ¤ديد وصسيانة لتجنب
الذين شسبّهوا طبيعة الفصسل Ãواسسم خلت ،حيث
ك -انت نسس -ب -ة ال -تسس -اق -ط تصس -ل أاو ت -ت-ع-دى اŸع-دل م- -ل -ي -ون م Îم -ك -عب ،وه -ي ال -ط -اق -ة ا’ج -م -ال -ي -ة حالة التبذير ما جعل نسسبة كبÒة من اŸياه تضسيع
الفصسلي ،وهو ما كان ينعكسض ايجابيا على القطاع ل Ó-سس -ت -ي-ع-اب ب-اع-ت-ب-اره م-ن أاك Èالسس-دود ب-ال-و’ي-ة سسدى ‘ الطبيعة نتيجة اأ’عطاب وتأاخر تدخل
الفÓحي واŸوارد اŸائية ،وبالتا‹  ⁄تكن أازمة ويزود جزءا ً كبÒا من بلديات شسرق العاصسمة أايضسا ،ف -رق الصس -ي-ان-ة ل-ل-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ح-ت-ى بشس-ك-اوي
مياه الشسرب مطروحة إاطÓقا رغم قلة اإ’مكانيات وسسد ا◊ميز كذلك تعّدت به الكمية  13مليون م ÎاŸواطن ،Úتضساف إاليها ظاهرة الربط العشسوائي
وحتى ضسعف شسبكة التوزيع وقنوات التوصسيل التي مكعب خÓل هذه الفÎة من إاجما‹  16مليون م Îغ Òال -ق -ان -و Êم -ن ق -ب -ل ال -فÓ-ح ‘ Úال-ك-ث Òم-ن
كانت تقتصسر تقريبا على اŸدن الكÈى ،فيما كان م -ك-عب ط-اق-ة ا’سس-ت-ي-ع-اب ال-ف-ع-ل-ي-ة ،ون-فسض اأ’م-ر مناطق الو’ية من اجل سسقي اأ’راضسي الفÓحية،
سسكان القرى واأ’رياف يعتمدون على مياه اآ’بار بالنسسبة لسسد بني عمران الذي قارب هو اآ’خر وباأ’خصض مسساحات الكروم على مسستوى ﬁور برج
واŸنابع التي تÓشست اآ’ن تقريبا وأاخرى  ⁄تعد ح-ج-م ام-تÓ-ئ-ه ب-نسس-ب-ة ك-ل-ي-ة ،وهي  12م-ل-يون م Îم-ن-اي-ل ال-ن-اصس-ري-ة وم-ن-ط-ق-ة ب-غ-ل-ية ودعم ا◊واجز
اŸائية رغم ا◊ديث اŸتكرر عن إانشساء وحدات
مكعب طاقة اسستيعابه الكلية.
صسا◊ة لÓسستعمال بسسبب اŸشساكل البيئية.
ه-ذه ال-وضس-ع-ي-ة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة اŸشسّ-ج-عة التي عرفتها ل -ك -ن اأ’ه -م ‘ ك -ل ه -ذا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-واط-ن Úه-و ل- -ل- -م- -راق- -ب- -ة Ãا ف -ي -ه -ا شس -رط -ة اŸي -اه Ÿع -اق -ب -ة
و’ية بومرداسض كغÒها من مناطق الوطن نتيجة ط-ري-ق-ة ضس-م-ان ال-ت-م-وي-ن ال-ع-ادي واŸن-ت-ظ-م Ÿي-اه اıال -ف ،ÚوŒاوز أازم -ة ال -ت -م-وي-ن وال-ت-ذب-ذب ‘
كمية اŸياه اŸتسساقطة التي اسستمرت حتى شسهر الشس -رب خ Ó-ل أاي -ام الصس-ي-ف وط-ري-ق-ة ا’سس-ت-غÓ-ل عملية تزويد اŸواطن ÚواحÎام الÈنامج اŸسسطر
جوان ا◊ا‹ على غ Òالعادة ،كان لها بكل تأاكيد العق ÊÓلهذه الÌوة ا◊يوية ،وهل يكون موسسم خÓل هذه الفÎة من السسنة التي يزداد فيها حجم
ان -ع-ك-اسس-ا اي-ج-اب-ي-ا ع-ل-ى ك-م-ي-ة اŸي-اه اıزن-ة ‘ ا◊ر لهذه السسنة أاك Ìلطفا وأاقل عطشسا على سسكان الطلب وا’سستهÓك مقارنة مع باقي أاشسهر السسنة
ا◊واجز اŸائية الكثÒة التي أا‚زها الفÓحون ال -و’ي -ة ،وب -اأ’خصض سس -ك -ان اأ’ري -اف م -ق -ارن-ة م-ع اأ’خرى.
لسس -ق -ي اأ’راضس -ي ال -زراع-ي-ة ،وأايضس-ا ع-ل-ى وضس-ع-ي-ة السسنوات الفارطة؟ أام أان اŸسسأالة ليسست مرتبطة

ّ ﬂ
طط اسشتعجا‹ لتلبية حاجيات اŸواطن بتبسشة

–ويل اŸتوّرط ‘ Úسسرقة اŸياه على ا÷هات القضسائية

يشش ّ-ك -ل م -ل -ف ت -وزي-ع اŸي-اه ب-أاح-ي-اء ال-و’ي-ة
ت - -بسش- -ة وﬂت- -ل- -ف ب- -ل- -دي- -ات- -ه- -ا ،أاح- -د أاه- -م
انششغا’ت السشلطات اÙلية ،خاصشة إاذا تعلق
’ح -ي -اء ال -ت -ي  ⁄يشش -م -ل -ه -ا ال-رب-ط
’م -ر ب -ا أ
ا أ
ب -الشش-ب-ك-ة ا÷دي-دة‡ ،ا أادى إا ¤ال-ت-ذب-ذب
اŸسشتمر ،الناجم أايضشا عن التسشربات اŸائية،
وع-دم ا’ل-ت-زام ب-رزن-ام-ة ال-ت-وزي-ع ب-العديد
’حياء.
من ا أ
تبسشة :خ ــ العيفة

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،اسس-ت-ف-ادت ال-و’ي-ة م-ن ّﬂط-ط
اسستعجا‹ لتلبية حاجيات اŸواطن من اŸياهّ” ،
إاع - - -داده ب Úوزارة اŸوارد اŸائ- - -ي- - -ة وال- - -و’ي- - -ة،
’‚از
وخ ّصسصست له الوزارة ميزانية معتÈة موجّهة إ
 8آابار عميقة جديدة ‘ كل من بلديات بكارية،
وقريقر ،وبئر العاتر ،فضس Óعن تخصسيصض غÓف
’‚از بئرين ‘ بلدية نقرين ،لتموين
ما‹ آاخر إ
سس -ك -ان ب -ل -دي-ة ب-ئ-ر ال-ع-ات-ر ،وي-أات-ي ه-ذا اıط-ط
حسسب مديرية الري ‘ إاطار اسسÎاتيجية الوزارة
ال-وصس-ي-ة ،ب-اسس-ت-ع-م-ال ك-ل ال-وسس-ائ-ل اŸت-وف-رة ع-ل-ى
مسستوى البلديات ،لتموين السسكان باŸاء الصسالح

ل -لشس -رب ،خ -اصس -ة ‘ وفصس -ل الصس -ي -ف ،أاي -ن ي -زداد
اسستهÓك اŸياه ،كما تعمل مصسالح اŸديرية على
’عطاب على مسستوى الشسبكات ،وتغيÒ
إاصسÓح كل ا أ
’بار ،خصسوصسا
اŸضسخات اŸعطلة على مسستوى ا آ
وأان أازمة اŸياه الصسا◊ة للشسرب التي تعا Êمنها
و’ية تبسسة بشسكل كب ‘ Òعديد البلديات ،وكان
وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة ،ق -د أاع -ط -ى خ Ó-ل زي-ارت-ه
’خÒة لو’ية تبسسة ،أاوامر صسارمة Ÿدير القطاع
ا أ
بالو’ية ،تقضسي بضسرورة العمل على إايجاد حلول
مسستعجلة ،ليشسعر السسكان بتحسسن عميلة “وينهم
باŸياه الصسا◊ة للشسرب.
وبدخول حّيز اÿدمة  5آابار عميقة جديدة ،بعد
اسستكمال إا‚ازها ببلدية تبسسة ،سسيسسمح بتعزيز
التزويد Ãياه الشسرب لفائدة  107آا’ف مشسÎك
للجزائرية للمياه ع 14 Èبلدية بالو’ية ،وتسسÒ
ا÷زائ -ري -ة ل-ل-م-ي-اه ب-ت-بسس-ة ال-ت-م-وي-ن Ãي-اه الشس-رب
لفائدة  14بلدية بالو’ية Ãجموع  650أالف سساكن
Áث -ل-ون  34ب -اŸائ -ة م -ن إاج-م-ا‹ سس-ك-ان ال-و’ي-ة،
بتعداد  69بئرا عميقة وﬁ 25طة ضسخ.
وأاحالت مؤوسسسسة ا÷زائرية للمياه بتبسسة زبائنها
للعدالة لتعديهم على شسبكتي النقل والتوزيع ،داخل
ال-نسس-ي-ج ال-ع-م-را Êوخ-ارج-ه ،وت-أات-ي ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة

اŸششكل غ Òمطروح بجيجل

سسرعة التدفق  / ١٠ل ‘ الثانية
تسس ّ-ج -ل و’ي -ة ج -ي -ج-ل تسس-اق-ط ك-م-ي-ات م-ع-تÈة م-ن
اأ’مطار مقارنة بالعديد من مناطق الوطن ،حيث
تÎاوح ب 800 Úإا ،1200 ¤وتصسل  1800ملم ‘ بعضض
اأ’حيان ،ما جعلها “تاز Ãنسسوب مائي وشسبكة مائية
ك-ث-ي-ف-ة ،وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ت-وفرها على  20وادي -ا و74
مليون م Îمكعب من اŸياه ا÷وفية سسنويا ،وأازيد
من  59مليون م Îمكعب Áكن اسستغÓلها ‘ ،حÚ
تقّدر اŸياه الصسا◊ة للشسرب بـ  48مليون م Îمكعب،
ومياه السسقي بـ  22مليون م Îمكعب سسنويا ،إاضسافة
إا ¤توفر جيجل على عشسرات ا◊واجز اŸائية‡ ،ا
ج -ع-ل ال-و’ي-ة خ-زان-ا م-ائ-ي-ا ب-ال-نسس-ب-ة Ÿن-اط-ق شس-رق
البÓد ،سسيما بإا‚از شسبكة من السسدود ع Èتراب
الو’ية ،التي بلغت حاليا  05سسدود من شسأانها أان توفر
ط-اق-ة ت-خ-زي-ن إاج-م-ال-ي-ة ت-زي-د ع-ن  400م-ل-يون مÎ
مكعب.
خ ّصسصست السسلطات الو’ية  913مليار سسنتيم لتزويد

سسكان  06بلديات باŸياه الصسا◊ة للشسرب ،انطÓقا
من سسد بوسسيابة ،مع إاعطاء اأ’ولوية ‘ اŸرحلة
اأ’و ¤لسس -ك -ان ب -ل -دي -ت -ي اŸي -ل-ي-ة ،وسس-ط-ارة ،وب-اق-ي
البلديات اŸتمثلة ‘ غبالة ،سسيدي معروف ،او’د
ي -ح -ي خ -دروشض ،وال -ع -نصس-ر ،ب-ع-د ت-خصس-يصض دراسس-ة
أاخرى سستنجز ‘ الوقت القريب لتزويدهم باŸياه
الصسا◊ة للشسرب.
وق -د أا ّك -دت م -دي -ري -ة اŸوارد اŸائ -ي-ة ب-ل-وغ مشس-روع
ت -زوي -د ب -ل -دي -ة ت -اكسس -ن -ة ب -اŸي-اه الصس-ا◊ة ل-لشس-رب،
انطÓقا من سسد العقرم ،الذي سسعته تصسل ا34 ¤
مليون م Îمكعب ّÁول منطقة الطاه Òوالبلديات
اÛاورة لها ،مرحلة متقدمة من اإ’‚از ،حيث من
اŸن -ت -ظ-ر اسس-تÓ-م اŸشس-روع خÓ-ل اأ’شس-ه-ر ال-ق-ل-ي-ل-ة
ال -ق -ادم -ة ،ل -ت -زوي -د سس -ك -ان ب -ل -دي -ة ت-اكسس-ن-ة ب-اŸي-اه
الشسروب ،انطÓقا من سسد العقرم ،خصسوصسا وأاّنه ”
ا’نتهاء من وضسع القنوات وربطها Ãحطات الضسخ
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Ùاربة ظاهرة التوصسيÓت العشسوائية ،حيث ”ّ
إاحالة خÓل هذه السسنة حوا‹  300زبون للمحاكم،
أاغلبهم من بلدية بئر العاتر ،كما أاحالت مؤوخرا 20
’بيضض ’عتدائهم على اÙول
زبونا ببلدية اŸاء ا أ
ال -ذي ّÁون ع -اصس -م -ة ال -و’ي-ة ان-طÓ-ق-ا م-ن ن-فسض
’خÒة إاحالة 16
البلدية ،فيما تضسّمنت ا◊صسيلة ا أ
م -ل -ف -ا آاخ -ر ع -ل -ى ال -ع -دال -ة ب -ب -ئ -ر ال -ع -ات -ر بسس -بب
التوصسيÓت الÓشسرعية.
وقد أاّكد عطا الله مو’تي وا‹ الو’ية ‘ هذا
’جراءات ،وحتى
’طار عزمه على اتخاذ كافة ا إ
ا إ
الردعية منها Ùاربة التوصسيÓت العشسوائية وغÒ
الشسرعية التي تسستنزف اÿزانات اŸائية اŸوجهة
’حياء.
لتزويد ا أ
وأاوضسح مو’تي ‘ هذا الشسأان« ،أان السسبب اŸباشسر
’حياء ‘ مدينة تبسسة
’سساسض ‘ حرمان بعضض ا أ
وا أ
وج -ل ب -ل -دي -ات ال -و’ي -ة م-ن اŸي-اه ،ي-ع-ود إا ¤ه-ذه
اŸمارسسات السسلبية» ،وŸعا÷ة هذه الظاهرة كّلف
رؤوسس- -اء ال -دوائ -ر بضس -ب -ط ب -رن -ام -ج –ت إاشس -راف -ه
’م-ن-ي-ة ومصس-ال-ح ال-ري
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م-ع اŸصس-ال-ح ا أ
’سسبوع اŸقبل
واŸوارد اŸائية لÓنطÓق بداية ا أ
‘ ال -ع -م -ل -ي -ة ،وأاخ -ذ إاث -ب -ات -ات ب -الصس -ورة و–وي -ل
اŸتورط ‘ Úسسرقة اŸياه على ا÷هات القضسائية.

بسسد العقرم ،وخÓل الصسائفة اŸقبلة سسيتمكن من
تدعيم بلدية تاكسسنة Ãياه الشسروب.
ه- -ذا ،وق -د أاع -ط -ى بشس Òف -ار وا‹ ج -ي -ج -ل ،إاشس -ارة
انطÓق دعم تزويد سسكان منطقتي تازة ،وأافتيسض
ب- -اŸي- -اه الصس -ا◊ة ل -لشس -رب م -ن ب -ئ -ر ،ك -م -ا أاع -ط -ى
اŸسسؤوول
ت-ع-ل-ي-م-ات ب-ح-فر
ب- - - -ئ- - - -ر أاخ- - - -رى
إاضسافية
باŸنطقة ،وهذا
ح - -ت - -ى تسس- -اه- -م
بشس- -ك- -ل ك- -ب‘ Ò
القضساء تدريجيا
م- - -ن م- - -ع- - -ان- - -اة
اŸواطنÚ
اليومية ،بالبحث
ع- -ن اŸي- -اه الصس- -ا◊ة ل- -لشس- -رب ،خصس- -وصس -ا ‘ فÎة
الصسيف التي تعرف إاقبا’ كبÒا للمصسطاف ،Úحيث
سس -يسس -م -ح ال-ب-ئ-ر ا÷دي-د ب-رف-ع وتÒة دع-م ح-ن-ف-ي-ات
اŸنازل باŸياه ،إاذ تقدر سسرعة التدفق بـ  10لÎات
‘ الثانية ،فيما قّدرت تكلفة اإ’‚از بـ  600مليون

وحسسب تصسريحات مدير السسّد“ ،ثل هذه النسسبة
ك -م -ي -ة م-ن اŸي-اه ت-قّ-در سس-ع-ت-ه-ا بـ  69م-ل-يون مÎ
مكعب ‘ ،ح Úتقدر السسعة ا’جمالية لهذا السسّد
اŸشسّ- -ي- -د ف- -وق واد ب- -وسسÓّ- -م ،وال -ذي دخ -ل ح -ي -ز
ا’سستغÓل سسنة Ã ،2006ا يعادل  81مليون مÎ
مكعب ،علما أانه يزّود ما يقارب نصسف البلديات 52
بلدية التي تضسمها و’ية بجاية.
يجدر التذك Òبأاّن مياه سسّد تيشسيحاف ،الواقع بÚ
بلديتي بوحمزة (الضسفة اليمنى) وبلدية “قرة ‘
الضس -ف -ة ال -يسس -رى ،ت -خ ّصس -صض إ’م -داد ال -ت -ج-م-ع-ات
السسكنية الواقعة ب Úأاقبو وبجاية ،باŸياه الصسا◊ة
للشسروب واŸياه اŸسستعملة أ’غراضض صسناعية (47
هكم  / 3سسنويا) ،كما يسسمح بامتصساصض فيضسانات

واد بوسسÓم.
” التزويد اليومي باŸياه الصسا◊ة للشسرب Ÿا ’
و ّ
يقل عن  24بلدية ،أاي ما يعادل  479قرية ،و000
 332عائلة ،فضس Óعن هذا ،فقد بلغنا أان سسعة
إان -ت -اج اŸي -اه ال -ق-ادم-ة م-ن اŸن-اب-ع واآ’ب-ار ب-و’ي-ة
بجاية قد بلغت ما يعادل  141 000مÎا مكعبا‘ ،
ح Úتنتج ال ّسسدود ما يعادل  115 000مÎا مكعبا،
مع العلم أان سسعة إانتاج اŸياه اŸعدنية قد بلغت
 6 000مÎا مكعبا.
و‘ سسياق متصسل ،تدّعم القطاع بغÓف ما‹ يقدر
بأازيد من  50مليار سسنتيم لتجديد قنوات شسبكة
اŸياه بالو’ية ،والتي تشسمل كل ملحقات الشسبكة
واÙطات واŸضسخات الكهرو ميكانيكية ،وذلك
للقضساء النهائي على التسسربات التي تعا Êمنها
الشسبكة بسسبب قدمها ،وتتطلب التجديد حتى تبقى
تلبي حاجيات السسكان.
ومن ب ÚاŸشساريع اŸسسجّلة ،تأاهيل ﬁطات اŸياه
اŸسستعملة بغضض النظر عن مشسروع إا‚از ﬁطة
–ل -ي -ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر ،وال-ت-ي – ّصس-لت ال-و’ي-ة ع-ل-ى
موافقة وزير اŸوارد اŸائية أاثناء زيارته اأ’خÒة
إا ¤ال- - -و’ي- - -ة ،م- - -ع اإ’شس- - -ارة إا ¤أاّن اÛه - -ودات
اŸبذولة على أارضض الواقع منحت نتائج ملموسسة،
ما سساهم ‘ –سس Úعمليات تزويد السسكان باŸياه
الصسا◊ة للشسرب ،وأاثبتت بذلك مديرية اŸوارد
اŸائية قدرتها على معا÷ة النقائصض اŸطروحة.

نسشيمة طاهري مديرة الري واŸوارد اŸائية باŸدية:

أاعددنا برنا›ا اسستعجاليا لتوفÒ
اŸاء با◊نفيات يوميا

هناك عملية نوعية ’‚از ﬁطة معا÷ة جديدة
لصس-ال-ح سس-د غ-ريب ب-ت-ق-ن-ي-ات ج-د م-ت-ط-ورة سس-ي-ت-م
إاطÓقها ‘ اأ’سسابيع القادمة ،كما أانه يوجد مكتب
دراسسات بضسواحي منطقة السسيوخ ◊مر للوقوف
على تدّفق مياه باطنية بإاقليم بلدية وزرة.
كشسفت اŸعلومات اŸتوّفرة أاّن مؤوسّسسسة ا÷زائرية
للمياه لو’ية اŸدية قد اعتمدت مؤوّخرا خطّة ‘
›ال توزيع اŸاء الشسروب بقصسد القضساء على
النقاط السسوداء ،حيث يتم تدعيم أاحياء طحطوح،
أاحمد فراح ،سسيدي صسحرواي و 15ديسسم Èالعليا
بشسكل يومي ،كما يتم “وين أاحياء سسمانة وجوار
الو’ية والقطب ا◊ضسري  24 / 24سساعة ‘ ،وقت
بادرت هذه اŸؤوسسسسة ‘ اأ’يام الفارطة بتوظيف
›موعة من اŸرصّسصس’ Úسستعمال بعضض اأ’جهزة
ال -ت -ق -ن -ي-ة ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي ت-ع-م-ل ع-ل-ى ال-كشس-ف ع-ن
التسسربات ،والقضساء عليها بهدف عدم هدر هذه
اŸادة ا◊ي- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -وي- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة.
تسستعد هذه اŸؤوسسسسة ‘ هذا الصسدد اسستنادا
لذات اŸعلومات هذه اأ’يام لرفع من جاهزيتها
بهدف تطبيق خطة توزيع Ÿادة اŸاء أاك Ìجدية
–سسبا لفصسل الصسيف وكÌة اسستهÓك هذه اŸادة
ا◊يوية ،إاذ من اŸتوقع أان يتم “وين  70باŸائة
من سسكان أاحياء عاصسمة الو’ية يوميا ،فيما يتم
“وين باقي اأ’حياء Ãعدل يوم بيوم بقصسد جعل
اŸواطن ‘ Úأاريحية كبÒة.
على صسعيد ذي صسلة ،عملت هذه اŸؤوسسسسة حسسب
مصسادر «الشسعب» هذه اأ’يام على رفع كمية ماء
الشسروب نحو سسكان عاصسمة الو’ية حد سسقف 30
أالف م Îمكعب ابتداءا من سسد غريب والشسفة
بعكسض ما كان يخ ّصسصض لها السسنة اŸنصسرمة بنحو
 12أالف م Îمكعب ،وهذا بسسبب ارتفاع منسسوب
مياه السسدين ‘ ،ح Úتعتقد ذات اŸصسادر أانه رغم
ه- -ذا ال- -ت -خصس -يصض اŸضس -اع -ف ‘ اط -ار ﬂط -ط
ا’سستعجال اŸفروضض عليها من طرف ا÷هات
اإ’دارية سسوف لن تتّوج هذه اÛهودات بالنتائح
اŸرجوة إاذا  ⁄يتم العمل بتداب Òالوزارة الوصسية،
والقاضسية بعضسها بضسرورة التسسي ÒاÙكم للمياه
وﬁاربة النقاط السسوداء التي أاّرقت سسكان الكثÒ
من اأ’حياء ،وبخاصسة عقب سسقوط كميات كبÒة
من اأ’مطار.

تطّرقت السسيدة نسسيمة طاهري مديرة اŸوارد
اŸائية لو’ية اŸدية ،إا ¤أاّنه من أاولويات الوزارة
ال-وق-وف ع-ل-ى مشس-ك-ل-ة ال-ت-ذب-ذب ال-ت-ي ب-اتت ت-ؤورق
سسكان هذه الو’ية ،مشسÒة إا ¤أان مصسا◊ها تسسعى
جاهدة لتحويل تسسي Òمياه الشسرب من  21بلدية
إا ¤ا÷زائرية للمياه قبل نهاية سسنة  2018لرفع
الغ Íعن اŸواطن ‘ Úاأ’رياف ‘ ،وقت توجد
عملية توف ÒاŸاء بـ  43بلدية –ت تسسي Òهذه
اŸؤوسسسسة ذات الطابع اإ’قتصسادي ،كون أان هذه
البلديات  21تعرف نقصسا كبÒا ،مطمئنة السساكنة
ب-أان ال-و’ي-ة ل-دي-ه-ا ب-رن-ام-ج ق-ط-اع-ي ج-اد ل-ت-زوي-د
للمناطق الريفية لرفع نسسبة تزويد السسكان بهذه
اŸادة ا◊ي -وي -ة ل -ل-ب-ل-دي-ات اأ’شس-د ح-اج-ة إا ¤ذلك
شسريطة تضسافر جهود كل اŸسسؤوول.Ú
وذكرت مسسؤوولة الري بهذه الو’ية ،بأان هذا الشستاء
قد أانعم على هذه الو’ية بالغيث الوف ،ÒوŒسسد
ذلك ‘ اأ’يام اأ’خÒة من الشسهر الفضسيل ‡ا
تسسبب حسسبها ‘ اخراج جزء كب Òمن الطحالب،
كما أان وجود هذه الكائنات ا◊ية هو أامر ﬁتوم
بالسسدود ‘ ،وقت باتت عملية القضساء عليها أامر
تدريجي عقب انطÓق عمليات تطه Òبهذا السسد،
الذي يعت Èمن أاهم السسدود التي تعمل على “ويل
هذه الو’ية Ãاء الشسروب ،كاشسفة ‘ هذا الصسدد
بأان هذا السسد يعت ÈقدÁا جدا ويعا Êمن مشسكلة
اŸعا÷ة وبعد رفع منسسوب اŸياه به أاجÈت هذه
ال -ط -ح -الب ل -ل -خ -روج م -ن م -ي-اه-ه ،داع-ي-ة ‘ ه-ذا
اŸنوال إا ¤تسسريع عملية تطه Òبشسكل كلي ،كون
أان ا÷هات اŸعنية باشسرت عمليات جزئية حسسب
اأ’ح -واضض م -ن ط -رف شس -رك -ة « ف -ورÁي-د» إ’ع-ادة
ا’عتبار لهذا السسد الهام للوقوف حول مشسكل لون
ورائحة اŸاء.
اسستطردت مديرة الري واŸوارد اŸائية قولها بأان
مشسروع سسد واد سسيدي علي الواقع على حافة
الطريق الوطني باقليم بلدية ا◊مدانية ،والذي هو
قيد الدراسسة ليسض ح Óبدي Óبل Áكن له أان يؤومن
لنا توف ÒاŸاء لسسكان اŸدية ،مقÎحة ‘ هذا
اŸق -ام ضس -رورة “دي -د ال -رب -ط لسس -ك -ان ع -اصس-م-ة
الو’ية وضسواحيها بدءا من سسد كدية أاسسردون ‘
إاطار اسستعجا‹ ،وهو ما سسيتم حسسبها عن طريق
العملية ا›ÈŸة بغÓف ما‹ مقّدر بـ  65مليار
سسنتيم لتصسل نسسبة ربط البلديات حد  35بلدية
مغطّاة بنسسبة  100باŸائةﬂ ،تتمة حديثها بأان

اŸدية :علي ملياÊ

سسنتيم ،وسستسسمح بتزويد  5آا’ف نسسمة.
وينتظر أان يعرف التموين باŸياه الشسروب ع Èكامل
بلديات و’ية جيجل –سسنا بعد اسستكمال أاشسغال
إا‚از عدة منشسآات مائية ،مثل سسد تابلوط وربط
أاوإاعادة تأاهيل شسبكات توزيع اŸياه ،خصسوصسا منذ
دخ - - - - - -ول ﬁط- - - - - -ة
اŸع- -ا÷ة ب- -ك- -يسس،Ò
ال -واق -ع-ة ق-رب السس-د
ال -ذي ي -ح -م -ل ن -فسض
ا’سسم ،حيز اÿدمة،
ب- -ت -حسس -ن ال -ت -م -وي -ن
ب- - -اŸي- - -اه الصس - -ا◊ة
ل -لشس -رب Ãن -ط -ق -ت-ي
ج- -ي- -ج- -ل وال -ع -وان -ة،
وت- - - -ت- - - -وف- - - -ر ه- - - -ذه
اÙطة ،التي تعمل
بشسكل متواصسل  24سساعة  ،24 /على نظام للتسسيÒ
عن بعد ،ويراقب وضسعية وحالة أاهم خزانات اŸياه
بجيجل والعوانة ،تشسرف على تسسيÒه ومراقبته ثÓث
ف -رق ت -ت-ن-اوب ‘ ال-ل-ي-ل وال-ن-ه-ار ع-ل-ى ب-رج اŸراق-ب-ة
Ÿت-اب-ع-ة ج-م-ي-ع الشس-ب-ك-ات ‘ ال-وقت اŸن-اسسب ،ك-م-ا

ت -ت -وف-ر ه-ذه اÙط-ة ال-ت-ي ت-وظ-ف  40ع-ام Ó-على
Èﬂين للتحليل الفيزيائي  -الكيميائي وا÷رثومي
للمياه ،حيث يتم القيام ‘ هذين اÈıين بالتحاليل
بشسكل يومي ،أاسسبوعي أاو شسهري.
كما من اŸنتظر حسسب مصسادر من مديرية اŸوارد
اŸائية بجيجل ،قرب انطÓق عملية ملء سسد تابلوط
باŸياه ،كون العملية مرتبطة باأ’شسغال ا÷ارية على
مسس -ت -وى ح -وضض السس -د ،واÿاصس -ة ب -إا‚از اŸنشس-آات
الفنية ،واŸتعلقة بالطريق الوطني رقم  ،77ومنفذ
الطريق الرابط ب Úميناء جن جن ،ومدينة العلمة
بو’ية سسطيف.
ويعد سسد تابلوط من ب Úأاهم اŸنشسآات اŸائية على
اŸسستوى الوطني ،من حيث قدرة ا’سستيعاب ،التي
تصسل إا 294 ¤مليون م Îمكعب ،حيث يتم –ويل بـ
 189مليون م Îمكعب من اŸياه نحوسسد ذراع الديسض
ب -ال-ق-رب م-ن ال-ع-ل-م-ة و’ي-ة سس-ط-ي-ف م-ن أاج-ل سس-ق-ي
حوا‹  20أالف هكتار و“وين  16بلدية بهذه الو’ية
Ãي- -اه الشس -رب إاضس -اف -ة إا 4 ¤ب-ل-دي-ات أاخ-رى بو’ية
جيجل (جيملة ،بني ياجيسض ،تاكسسانة ،و›انة) ،وهو
ما يعادل “وين ما ›موعه  1مليون نسسمة.
جيجل :خالد العيفة
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ثقافة

الثÓثاء  19جوان  2018م
الموافق لـ  05شسوال  1٤٣9هـ

قرار بÎقيته إا ¤مسسابقة جهوية ‘ ال ّ
طبعة القادمة

القارئ هيثم بلمهدي يتّوج ماهرا للقرآان وتكر Ëالفائزين الثÓثة األوائل بعمرات

تّوج ليلة أاول أامسس القارئ هيثم بلمهدي
لو‘ ¤
ماهرا للقرآان بعد أان نال اŸرتبة ا أ
مسس -اب -ق -ة اŸاه -ر ب -ال-ق-رآان اŸنّ-ظ-م-ة م-ن ق-ب-ل
ج -م -ع -ي -ة م -ول -ود ق -اسس -م بسس -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس،
متبوعا بالقارئ وليد ب Òبويجرة فالقارئة
ا◊اف- -ظ- -ة م- -ر Ëب- -وراسس ،ون -ال ال -ف -ائ -زون
ال -ث Ó-ث -ة ع-م-رات م-ه-داة م-ن ق-ب-ل م-دي-ري-ة
الثقافة.

بلعباسس :غ ــ ششعدو
“ّي-ز ح-ف-ل اخ-ت-ت-ام ال-ط-ب-ع-ة السس-اب-ع-ة Ÿسس-ابقة
اŸاهر بالقرآان الكر Ëالذي احتضسنته دار الثقافة
ك-اتب ي-اسس Úب-ال-ت-ن-ظ-ي-م اÙك-م واألداء اŸت-م-ي-ز،
وك -ذا ا◊ضس -ور اŸك ّ-ث -ف Ÿت -اب -ع-ي اŸسس-اب-ق-ة م-ن
عائÓت اŸتنافسس ،Úجمعيات وغÒهم ،فضس Óعن
حضس-ور ‡ث-ل-ي السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة و‘ م-ق-دم-تهم
وا‹ الولية ،وهو ما يعكسس األهمية التي –ضسى
ب -ه -ا اŸسس -اب-ق-ة ﬁل-ي-ا ،األم-ر ال-ذي دف-ع ب-اŸدي-ر
الولئي للشسؤوون الدينية إا ¤ترقيتها إا ¤مسسابقة
جهوية خÓل الطبعة القادمة .هذا وأاّكد رئيسس
جمعية مولود قاسسم ا÷هة اŸنظمة للمسسابقة ،أان

‚اح ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة ج -اء ب -فضس-ل ت-ك-اث-ف ا÷ه-ود
والدعم الكب Òالذي حضسيت به اŸسسابقة من قبل
السسلطات اÙلية ،بعضس اŸسساهم.Ú
وحسسب عضس -و ÷ن -ة ال -ت-ح-ك-ي-م األسس-ت-اذ ﬁم-د
ج -ب -اري ،ف-إان ال-ط-ب-ع-ة ا◊ال-ي-ة “ّي-زت ب-ال-ت-ن-افسس
الشس- - -دي- - -د ب ÚاŸتسس- - -اب- - -ق Úوت - -ق - -ارب ك - -ب‘ Ò
اŸسستويات ،وهو ما صسّعب مهمة اللجنة ‘ إاختيار
ال -ف -ائ -زي -ن ،وأاضس-اف أان ال-ط-ب-ع-ة مّ-ك-نت أايضس-ا م-ن
اكتشساف قارئÁ Úلكون من القدرات ما يؤوّهلهم
ÿوضس مسسابقات وطنية وحتى دولية ،حيث مّرت
” اختيار 10
اŸسسابقة ع Èالتصسفيات األوية أاين ّ
مÎشّسحّ“ Úكنوا من اجتياز اŸرحلة األو ¤والتي
شسملت مسسابقات ‘ ا◊فظ ،مسسابقات ‘ مراعاة
أاح- -ك- -ام ال- -ت- -ج- -وي -د وأاخ -رى ح -ول الÎت -ي -ل ،وه -م
اŸتسسابقون الذين نشسطوا أامسسيات كل جمعة.
وبعد إاعÓن النتائج تّوج القارئ بلمهدي هيثم
فائزا بالطبعة السسابعة Ÿسسابقة اŸاهر بالقرآان،
تÓه ‘ اŸرتبة الثانية ‡ثل ولية سسيدي بلعباسس
‘ مسسابقة الدولية للقرآان الكر Ëبشس Òبويجرة
وليد وحلت ‘ اŸرتبة الثالثة ا◊افظة بوراسس
م-ر ،Ëوق-د –ّصس-ل ال-ف-ائ-زون ال-ثÓ-ث ع-ل-ى م-ب-ال-غ
مالية وعمرات مهداة من قبل مديرية الثقافة ،هذا
ونال اŸرتبة الرابعة القارئ معمر عبد الرزاق‘ ،

ح Úع -ادت اŸرت -ب -ة اÿامسس -ة ل -ل -ح -اف -ظ-ة زلزل
إاخÓصس واللذان –صس Óعلى مبلغ ما‹ وجهاز
تلفاز ،أاما اŸرتبة السسادسسة فقد تقاسسمها كل من
ال -ق -ارئ م -يسس-وري ع-ب-د اإلل-ه وع-ن-ان ع-ب-د ا÷ل-ي-ل
وا◊افظات بن دحو فاطمة ،زلط أاسسماء ومÒاو
إاÁان.
و‘ ذات السسياق ،اختتمت يوم أاول أامسس الطبعة
السس -اب -ع-ة Ÿسس-اب-ق-ة ال-ف-ارسس ال-ع-ب-اسس-ي ال-ت-ي أاق-ي-م
حفلها اÿتامي Ãكتبة اŸطالعة العمومية ﬁمد
القباطي ،أاين تّوجت اŸتسسابقة هاجر بن دومة
ال-ب-ال-غ-ة م-ن ال-ع-مر  12سس-ن-ة ف-ارسس-ة ل-ه-ذه ال-طبعة
متبوعة بالقارئ إايدير ابراهيم اÿليل البالغ من
العمر  15سسنة من بلدية مصسطفى بن براهيم الذي
نال اŸرتبة الثانية وا◊افظة بركا ÊكرÁة 15
سسنة ‘ اŸرتبة الثالثة.
Óشسارة ،فإانّ مسسابقة الفارسس العباسسي تنظّمها
ل إ
سسنويا اŸكتبة البلدية النعيمي عبد القادر بحيى
سس- -ي- -دي ي- -اسس Úوتسس- -ت- -ق- -طب أاع- -دادا ك- -بÒة م -ن
اŸتسس -اب-ق Úم-ن ﬂت-ل-ف ال-ف-ئ-ات ال-ع-م-ري-ة ،ح-يث
وصسل عدد اŸتنافسس ‘ Úهذه الطبعة إا ¤أازيد من
 520متسسابق ،جاؤووا من ﬂتلف بلديات الولية
كسس -ي -دي ب -راه -ي -م ،تسس -ال -ة ،ع ÚالÈد ،سس -ف-ي-زف،
بلعربي وتلمو.Ê

لعمال التلفزيونية
لضسواء على ا أ
فيما تسسلط ا أ

اإلذاعة ..قيمة مضصافة لإÓنتاج الرمضصاÊ

لعÓمية إا¤
لقÓم ا إ
تطرقت أاغلب ا أ
لن-ت-اج اŸرئ-ي والÎك-ي-ز
ال -ك -ت -اب-ة ع-ن ا إ
ءا
عليه ‘ رمضسان ،رغم أانه Áثل جز ً
م -ن ال -فضس -اء السس -م -ع -ي ال -بصس-ري ،ال-ذي
لذاع-ي .وق-د
لن -ت-اج ا إ
ي -ت -ق -اسس -م -ه م -ع ا إ
لذاع-ات ،ال-ت-ي ت-غ-ط-ي
÷أات ﬂت -ل -ف ا إ
ك -اف -ة الÎاب ال -وط -ن -ي ،إا ¤ت -خصس-يصس
شسبكة برا›ية خاصسة بالشسهر الفضسيل،
لق -ل ال -ت -أاق -ل -م م -ع م -واق -ي -ت -ه
أاو ع -ل -ى ا أ
ل ِغنى وإابداعا
وخصسائصسه ،شسبكة  ⁄تق ّ
لنتاج اŸرئي الذي أاثار ،كالعادة،
عن ا إ
ردود ف- - - -ع- - - -ل ق- - - -وي - - -ة ،ت - - -راوحت بÚ
السستحسسان والسستهجان.

أسشامة إأفرأح
ل ي -ق ّ-ل اإلن -ت -اج اإلذاع -ي أاه -م -ي -ة ع -ن م -ث -ي -ل-ه
التلفزيو ،Êولعّل سسهولة السستماع إا ¤الÈامج التي
ُتبث على األث ،Òوهو ما ل يتطلب أاجهزة اسستقبال
ك- -ال -ت -ل -ف -زي -ون ،وك -ذا ت -ع -دد اÙط -ات اإلذاع -ي -ة
وت -غ -ط -ي -ت -ه-ا ل-لÎاب ال-وط-ن-ي ،ع-وام-ل سسّ-ه-لت م-ن
اإلقبال على الÈامج اإلذاعية.
ع -ل -ى غ -رار اŸؤوسسسس-ات اإلعÓ-م-ي-ة األخ-رى،
ت -أاق -ل -مت اإلذاع -ات م -ع خصس -ائصس شس -ه -ر رمضس-ان
اŸنقضسي قبل أايام ،بل وخصسصست برا›ا بعينها
لتلبية متطلباته وتطلعات اŸسستمع .وŸا كان من
الصس- -عب ال -ت -ط -رق إا ¤ب -رام -ج ج -م -ي -ع اإلذاع -ات،
سسنأاخذ مثال بإاذاعتي القناة األو ¤والثقافية.

القناة األو ..¤اŸراهنة على اإلنتاج
Óذاع-ة ا÷زائ-ري-ة إا¤
ع -م -دت ال -ق-ن-اة األو ¤ل -إ
إاثراء شسبكتها الرمضسانية بأازيد من  20برنا›ا
جديدا ،جاءت لتدّعم برنامج الشسبكة العادية .ومن
هذه الÈامج تابع اŸسستمعون ا◊صسة األسسبوعية
الدينية ““تعايشس““ التي بثت منتصسف نهار كل سسبت،
وع -م -لت ع -ل -ى ال -ت -ذكÃ Òب-ادئ اإلسسÓ-م ا◊ن-ي-ف
ال-داع-ي-ة إا ¤السس-ل-م وال-ت-ع-ايشس ،وحضس-رت ال-ث-ق-افة
العلمية من خÓل برامج ““دكاترة العلوم““““ ،سستارت
آاب ابتكار““ ،و«الرحلة إا ¤القمة““ ،كما حضسر الÎاث
وال -ت -اري -خ م -ن خ Ó-ل ““ذاك -رة ال -وط -ن““““ ،م-ت-اح-ف
بÓدي““ ،و«حواضسر““.
و ⁄ت -غب ال -درام-ا اإلذاع-ي-ة ع-ن ب-رام-ج ال-ق-ن-اة
األو ،¤وهو ما Œسسد ‘ اŸسسلسسل الجتماعي

رمضس-ان““““ ،سس-ه-رة م-ع ف-ن-ان““ ،وك-ل-ه-ا ب-رام-ج ب-ث-ت-ه-ا
اإلذاعة الثقافية إا ¤جانب حصسصس إلذاعات وطنية
وجهوية أاخرى (القناة األو ،¤الثانية ،الثالثة ،إاذاعة
ميلة ،إاذاعة ورقلة ،وا–اد اإلذاعات العربية) .وقد
سساهم ‘ اسستيعاب هذه الÈامج ومّكن من بثها
“ديد للحجم السساعي للبث اإللكÎو ،Êبتغطية 18
سس -اع -ة خ Ó-ل شس -ه -ر رمضس -ان ال -فضس -ي -ل ،ع -ل -ى أان
تسستكمل السساعات السست ( )06الباقية مع إاطÓق
الشسبكة الÈا›ية لصسيف .2018

لكلّ ذي حّق حّقه
السس -اخ -ر ““اح -ن -اي -ا م -ع -يشس-ت-ن-ا ح-ك-اي-ة““ ال-ذي أال-ف-ه
وأاخرجه ﬁمد جÓل الدين .أاما ““مواقف ‘ حياة
ال -رسس -ول““ ف -ه -و مسس -لسس-ل دي-ن-ي أال-ف-ه أاح-م-د رائ-ف
وأاخرجه علي عيسسى ،كما ‚د مسسلسسل ““سسلمان
الفارسسي““ من تأاليف يوسسف الغزو وإاخراج إابراهيم
القواسسمي.
إا ¤ج -انب م -ا سس -ب -ق ،اسس -ت -م -ع -ن -ا إا ¤ب -رام-ج
منوعات على غرار ““قطايف رمضسان““ و«رمضسان
جانا““ و«حديث وسسمر““ ،و«إايقاع الروح““ الذي يعنى
باإلنشساد .و ⁄تغفل القناة األو ¤تخصسيصس حيز
Óطباق وا◊لويات التقليدية ،وفيما غاب نصسيب
ل أ
األطفال ‘ الشسبكات الÈا›ية الرمضسانية للعديد
من التلفزيونات ،كان لهؤولء مكان ‘ برنامج القناة
األو ¤من خÓل ““براعم رمضسان““ من إانتاج أاطفال
اŸدارسس بلمسسة رمضسانية.

اإلذاعة الثقافية ..احÎام التقاليد ا÷زائرية
من جهتها ،كيفت اإلذاعة الثقافية برا›ها مع
ح -ل -ول شس -ه -ر رمضس -ان اŸع -ظ -م ،ب -ه-دف ““م-راع-اة
ا÷انب ال -روح -ي وال -دي -ن -ي ل -ه -ذا الشس -ه -ر ال-ك-رË
وا◊رصس على تقد Ëعرضس برا›ي يتÓءم مع
خصسوصسيات وعادات اÛتمع ا÷زائري““.
وم - -ن ا◊صسصس ا÷دي - -دة ال - -ت - -ي اقÎح - -ت - -ه- -ا
““الثقافية““ ‘ هذا الصسدد ،برنامج ““على مائدة
الفكر اإلسسÓمي““ الذي عرف بأاسسماء جزائرية مثل
مالك بن نبي ،مولود قاسسم نايت بلقاسسمﬁ ،مد
أاركون ،عبد اÛيد مزيان ،وغÒهم .كما ‚د
برامج مثل ““علماء وزوايا““““ ،اإلسسÓم ‘ الغرب““،
““مسسابقة رمضسان““ ‘““ ،رحاب رمضسان““““ ،أاصسوات
من السسماء““““ ،مواقع ومواقف““““ ،قصسيد العارف،““Ú
““ال -رصس -ي -د الصس -ح -ي““““ ،ي-وم-ي-ات صس-ائ-م““““ ،أام-اسس-ي

 ⁄تكن هذه الÈامج التي ذكرناها سسوى غيضس
من فيضس اإلنتاج اإلذاعي اŸتواصسل على مدار
السسنة ،والذي يتدعم أاكÃ Ìناسسبة شسهر رمضسان،
وكون هذا اإلنتاج ل يسستفيد من األضسواء اŸسسلطة
على الدراما التلفزيونية وبرامج الكامÒا اÿفية،
فإان هذا ل يعني أانه ل يصسل إا ¤ا÷مهور ول يلقى
ال -ت -ف -اع -ل والن -تشس -ار ال Ó-زم .Úك -م-ا أان ل-ل-درام-ا
اإلذاعية ،التي تكاد ُتنسسى ،مكانة فنية ل يجوز
Œاهلها ..ولعّل هذه سسانحة للدعوة إا ¤تشسجيع
ال- -ع- -م -ل اإلذاع -ي أاك ،Ìوإاع -ط -ائ -ه اŸك -ان -ة ال -ت -ي
يسستحق ،ألنه أاثبت ‘ أاك Ìمن مرة أانه يسستجيب
إا ¤تطلعات ا÷مهور أاك Ìبكث Òمن بعضس األعمال
التلفزيونية الباهتة والباهظة ‘ آان واحد.

دبي

ال أا

مق

كه يÓن مَُحَمد

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

فونتمارا :رواية طليعية

ل ي -ن -فصس ُ-ل اإلب -داع األدب-ي ع-ن
العوامل اإلجتماعية والسسياسسية ،بل
ُيَمثُل صسورة من الوعي اُŸجتمعي
والظروف التي ُتلقي بظÓلها على
تركيبة األفكار التي تتحكمُ بطبيعة
العÓقات السسائدة داخل منظومات
إاجتماعية وسسياسسية ودينية ،فبالتا‹
ُي- -جسس ُ-د األدُب ه -ذه اُŸح -ددات ‘
ت -راب -ط-ه-ا وم-دى ت-أاثÒه-ا ‘ ت-والِ-د
‰اذج ُم- -خ- -ت- -ل- -ف- -ة م- -ن ال- -ط- -ب -ائ -ع
ف
اإلنسسانية ،وغالبًا ما يكون الهد ُ
من وراء الدفع بِجملة من الوقائع
إا ¤واجهة العمل األدبي هو إارسساء
قيم جديدة وكسسر حالة اإلنسسداد
على مسستوى التفك Òوالرؤوية ،هذا
ال -ت -فسسُ Òق -د يصس ُ-ح م -ع م -ا ُي-سس-م-ى
باألدب النضسا‹ أاو الطليعي ،وربطه
بإاŒاه أايدولوجي ُمع Úينعك ُسس ‘
مضس -ام Úال-نصس-وصس األدب-ي-ة ب-ق-ط-ع
ال -ن -ظ -ر ع -ن إاخ-تÓ-ف ال-ن-وع .ول-عs-ل
ال -وظ -ي-ف-ة األي-دول-وج-ي-ة ‘ ال-رواي-ة
أاك Ìوضسوحاً ،وتكفي هنا اإلشسارة
إا( ¤األُم) Ÿكسس- -ي- -م غ -ورك -ي ال -ذي
أاظ -ه -ر ج -دل -ي -ة ال -ت -أاث Òب Úال-ف-ك-ر
واإلنسس - - - - - - -ان ،ك - - - - - - -م - - - - - - -ا أارهصس
تشس -رن -يشس -ي -فسس -ك -ي ‘ رواي -ت -ه (م -ا
العمل) حسسبما يرى الباحثون ببزوغ
عهد جديد ،موضسحًا ما يجبُ أان
يتسسلح به الثواُر من أافكار مُحركة
ل- -ل- -وضس- -ع ال -راك -د .تصس -ط ُ-ف رواي -ة
(فونتمارا) للكاتب اإليطا‹ إايجناز
ي - -وسس - -ي - -ل - -ي - -و Êالصس - -ادرة م- -ن دار
ال -راف -دي -ن بÒوت ضس -م -ن األع -م-ال
اŸنضس- - -وي- - -ة –ت م - -ظ - -ل - -ة الأدب
ث يتناولُ الكاتبُ حياة
الثوري ،حي ُ
ال - -ف Ó- -ح Úال - -بسس - -ط - -اء ‘ ق- -ري- -ة
فونتمارا ،وما يكابدونه من شسظف
العيشس ‘ ظل السسلطة ا÷ائرة التي
ُتزيُد الضسرائب على مواطنيها ،ول
توفر وسسيلة إال تسستخدمها لقهرهم
وإاسس- - -ت- - -غÓ- - -ل- - -ه- - -م ،وم - -ع ظ - -ه - -ور
الشس -خصس -ي -ات ال -ت -ي ت -ت -ن -اث -ر ع -ل -ى
مسس - -اح - -ة ال- -رواي- -ة ي- -ت- -بُ Úغ- -رُضس
اŸؤولف من إاماطة اللثام عن فئة
م- -ك -ون -ة م -ن اŸث -ق -ف ÚواŸه -ن -يÚ
اُŸت- -ع -اون Úم -ع رج -ال -ة ال -دول -ة ‘
ع -م -ل -ي -ة تضس -ل -ي -ل ا÷م -اه ،Òول-ول
هؤولء Ÿا تغولت السسلطُة وتوحشست.

العقوبة
ت -ف-ت-ت-حُ الّ-رواي-ة ب-اسسÎج-اع ت-لك
ال -ل -ح -ظ-ة ال-ت-ي ح-دث ف-ي-ه-ا م-اك-ان
م -ؤوشس -راً ل -ت -ب -دل ح -ي -اة ال -ف Ó-ح-يÚ
عندما انقطع النور الكهربائي وحل
ضس- - -وء ال- - -ق - -م - -ر م - -ك - -ان اإلضس - -اءة
ال -ك-ه-رب-ائ-ي-ة ودامت ه-ذه ا◊ال-ة إاذ
يتعجب السسكان من هذا األمر .وهنا
ي- -ل- -مُ- -ح ال- -راوي إا ¤ب- -داي -ة ظ -ه -ور
الكهرباء والدخائن ‘ القرية ومن
‡ا
ُثsم يتوقع أان ُي َ
حرَم الفÓحون ّ
ي -عُ-د ام-ت-ي-ازاً ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-م ن-ت-ي-ج-ة
ل -ت-ق-ل-ب-ات ع-ل-ى الصس-ع-ي-د السس-ي-اسس-ي
وسس -ق -وط ح -ك -وم -ة وق -ي -ام غÒه -ا،
وهذه ا◊الة قّلما تكون لها الفوائد
للكادح Úالذين تنوء بهم وطأاة حياة
ُم-ضس-ن-ي-ة ،ح-يث ي-ت-حّ-م-ل-ون ت-ك-ال-ي-ف
ا◊روب وتصس -اع -د الضس -رائب ع -ل-ى
اÿدم- - - -ات ،ضس ْ- - -ف إا ¤ذلك ف - - -إان
ال -راوي ُي -شسُ Òإا ¤ت -رصس -د م-وّظ-ف-ي
ا◊كومة لكÓم اŸواطن Úوإادانتهم
ب -ن -اء ع -ل -ى ت -فسسÒات ُم -ج ّ-ه -زة ،إاذ
يصس -ي ُ-ح ه -ون ب -ل -ل -ي -ن -وب -وج-ه زوم-ب-ا
وسس-ورك-انÒا ع-ن-دم-ا –دث اإلث-ن-ان
عن ا◊لم الذي رأاه األول وما سسمعه

من البابا بأاّنه سساق لهم سسحابة من
Óوا بها فراغاتهم ،وذاك
القمل ليم أ
ما يبعدهم عن األ◊اد والكفر .وما
م - -ن اŸوظ- -ف إال واع- -ت Èال- -كÓ- -م
Œديفًا واسستهزاًء للحكومة ،ويضسي
أاع- -وان ا◊ك- -وم- -ة ‘ سس- -ي- -اسس -ت -ه -م
اإلسستغÓلية أابعد بسسلب مصسدر رزق
أاها‹ القرية ،وتصسريف مياه الÎعة
Ãا ي- -خ- -دم مشس- -اري- -ع م- -ا ُي- -سس- -م -ى
ب -اŸق -اول م -ن خ Ó-ل اŸسس -ت -ن-دات
اُŸق- -ن- -ع- -ة ب- -ال -ق -ان -ون ،ويسس -ت -ن -ك -ر
الفÓحون من جانبهم هذا اإلحتيال
سساخط Úمن القانون الذي يتمÎسسُ
وراءه اُŸحتالون لضسطهاد الفقراء.
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر أاsن ه-ذا ال-ع-م-ل
ي -ح -تشسُ-د بشس-خصس-ي-ات ت-ب-دول-ل-وه-ل-ة
األو‰ ¤ط -ي -ة وج -ام -دة ،ل -ك -ن م -ع
ت -ع -اقب األح -داث ت -ت -خ -ذ مسس-ارات
ومسس -ت -وي -ات ُم -خ -ت -ل-ف-ة ،وشس-أان ج-ل
ال -رواي -ات اŸك -ت -وب-ة ب-إاي-ح-اء ث-وري
ت-وجُ-د شس-خصس-ي-ة ال-قدوة واُŸضسحي
‘ (ف -وان -ت -م-ارا)،وه-و ب-راردو ال-ذي
م -ن الصس -عب ا◊ك -م ع -ل-ي-ه أاو ت-وق-ع
َُمبادراته.

ال ّصصراع

ي -ع -ت -م ُ-د ال -ك -اتُب ع -ل -ى تصس-وي-ر
الصس -راع ال-ق-ائ-م ب Úأاه-ل ف-ون-ت-م-ارا
والسسلطة اŸمثلة بشسخصسية اُŸقاول
إلب-ان-ة ال-ب-ؤوسس واُŸع-ان-اة اُŸت-فاقمة
ب- -ف- -ع- -ل اŸشس -روع ال -ذي ي -دم ُ-ر م -ا
أاعطتهم الطبيعُة لسسد اإلحتياجات
ف من
ف اıاو ُ
ا◊ياتية ،إاذ تتضساع ُ
ﬁاولة إاقامة الفي Óو–ويُل ملكية
الÎعة إا ¤اŸقاول وحفر ›ري
آاخ -ر م -ا ي -ن -قصس نسس -ب-ة اŸاء ال-ذي
–ت- -اج إال- -ي- -ه ال- -زراع- -ة م- -اي- -ع- -ن- -ي
فقدانسسكان القرية Ÿا يقيُم أاودهم،
وعندما يحتُج ا÷ماهُ Òعلى هذا
اŸشس -روع ي -أات -ي م -ن ُي -ع ُ-د مسس -ان-داً
ل -ل -م -ح -ت -ج ‘ Úال -ظ -اه -ر ل -ك-ن ‘
حقيقته متواطئ مع السسلطة ،وهذا
الّ- -ن- -ف- -اق ي- -ت- -جّسسُ- -د ‘ شس- -خصس- -ي- -ة
اÙام -ي شسÒك -وسس -ت-ان-زا إاذ ي-قُÎح
األخُ Òأان ي - -ك - -وَن ح - -ق ال - -تصس- -رف
بالÎعة مكفوًل لبودسستا Ÿدة (عشسر
عظيمات) دون أان يفهم أاحد دللة
ه -ذه ال -ع -ب -ارة ال -فضس -ف-اضس-ة .وأاخ-ذ
سسكان فونتمارا بشسرح تلك اŸفردة
وتباينت التقديرات حولها ب Úعشسر
سسنوات أاو مئة سسنة أاو عشسرة شسهور،
ك -م -ا تصس -ورت م -اري -ت -ا سس-وك-اريÔا.
ب -ه -ذا ‚ح إاي -ج -ن-از ي-وسس-ي-ل-ي-و‘ Ê
إاب -راز اŸف -اع -ي -ل السس -ل -ب -ي -ة ل -ل-ع-ب-ة
األلفاظ ،وهي أاداة ‘ عملية اÿداع
السس - -ي - -اسس - -ي ،ي- -راف- -ق ذلك إاعÓ- -ن
بودسستا Ÿنع اŸناقشسات ‘ ا◊انة
التي يجتمُع فيها أاهل القرية من
اŸلفت أان الكاتب يتتبعُ ما يطفُو
ع -ل -ى السس -ط -ح م -ن م -ظ -اه -ر تشس -ي
بسسيادة الهمج أاو ما يسسميه ماركسس
بÈول - -ت - -اري - -ا ال - -رث- -ة ،وه- -م أاف- -راد
ي -خ -دم -ون ك -ل م -ن ي -ع-ط-ي األوام-ر
ي -تسس-ك-ع-ون ‘ الشس-وارع ،إاذ ُيَ-ع-بِ-ئ-ه-م

أاعّدها وعّلق عليها الشسيخ حمزة بوبكر

صصدور الÎجمة الفرنسصية لـ””بردة”” البوصصÒي

صسدرت مؤوخرا نسسخة ““خاصسة““ مÎجمة
لنشس -ادي -ة ““الÈدة““
ل -ل -قصس -ي -دة الشس -ع -ري -ة ا إ
لم -ام ال -ب-وصسÒي
الشس -هÒة ال -ت -ي ن -ظ -م -ه -ا ا إ
وترجمها إا ¤الفرنسسية وعلق عليها اŸدير
لسسÓ-م-ي Ÿسس-ج-د ب-اريسس
السس -اب -ق ل -ل-م-ع-ه-د ا إ
الكب Òالشسيخ حمزة بوبكر.
يتناول هذا اإلصسدار اŸوسسوم بـ«الÈدة““ الذي
نشسرته دار النشسر““البيازين““ ،القصسيدة الشسهÒة التي
ت-ك-تسس-ي أاه-م-ي-ة دي-ن-ي-ة وت-اري-خ-ي-ة كÈى م-ن خÓ-ل
تقد ËالÎجمة والتعليق على كل األبيات الشسعرية
 160التي تتكون منها هذه القصسيدة التي تتغنى
Ãدح نبي اإلسسÓم .وقد ” تقد““ ËالÈدة““ ‘
نسسخة ““خاصسة““ بطباعة فاخرة وغÓف راق بلون
برتقا‹ مّوشسح بزخرفة عربية (ارابيسسك).
وتتكون ““الÈدة““ من  10فصسول تتغنى بالشسعر
ال -وج -دا Êوحب ال -رسس -ول وال -ت -ح -ذي -ر م-ن ضسÓ-ل

ال -ن -فسس وك-ذلك ع-ظ-م-ة وام-ت-داح ال-ق-رآان ال-ك-ر.Ë
وتخصسصس هذه القصسيدة األك Ìتداول ‘ مسساجد
وزوايا العا ⁄اإلسسÓمي سسيما عشسية اŸولد النبوي
جزءًا كبÒا منها ““Ÿدح الرسسول ،مÈزة جهاده من
أاجل إاعÓء كلمة الله ،وكذا معجزاته أاو ““اإلسسراء
واŸعراج““ .ويوضسح اÎŸجم الشسيخ حمزة بوبكر
ال -ذي أاك -م -ل ع-م-ل الÎج-م-ة وال-ت-ع-ل-ي-ق سس-ن-ة 1980
األه-م-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-قصس-ي-دة الشسعرية
وتأاثÒها اإلنشسادي الكب ،Òويحاول قدر اإلمكان
ت-بسس-ي-ط صس-ع-وب-ات-ه-ا ال-ل-غ-وية واإلشسارات إا ¤الفكر
الصسو‘.
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اŸت - -ن - -ف - -ذون Ÿآاراب - -ه- -م اÿاصس- -ة
وي-ؤوج-رون ط-اق-ات-ه-م دع-مً-ا للسسلطة
ال -ه -م-ج-ي-ة .فضس Óً-ع-ن ذلك ي-خ-ت-اُر
ال -ك -اتُب أاسس -ل -وب ً-ا ك -وم -ي -دي ً-ا ل-ب-ي-ان
مناورات السسلطة وإامعانها ‘ مسسخ
ال- -ق -ي -م ،وه -ذا م -ا ت -راه ‘ مشس -ه -د
إاسستجواب الرجل البدين Ÿواطني
فوانتمارا عن إانتماءاتهم السسياسسية،
وبدأا بطرح هذه الصسيغة يعيشس من؟
Ãا أان اŸسس -ت -وج -ب Úغ Òم -ه -ت-مÚ
بشسؤوون السسياسسة و ⁄يدركوا ضسرورة
“جيد ا◊كومة ا÷ديدة ،لذا كانت
إاج -اب -ات -ه-م ع-ف-وي-ة وح Úي-أات-ي دور
على اأناشسليتوما لبث أان قال تعيشُس
ماري وهي زوجته وُيتهم على إاثر
ذلك بأاsنه مشسبوه.

ال ّصصحوة
ت -ده -ور اŸسس -ت-وى اŸع-يشس-ي ‘
ف- -وان- -ت- -م- -ارا وت -وجسس أاه -ل -ه -ا م -ن
ت- -ن -اقصس اŸوارد ي -ح -م ُ-ل ب -عضس -ه -م
للحبث عن فرصس العمل ‘ اŸدن،
ب إابن الراوي براردو‘
حي ُ
ث ُيصساح ُ
رح -ل -ت -ه إا ¤اŸدي -ن -ة ال-ت-ي شس-ه-دت
ت- -ط- -وراً ك- -بÒاً ‘ شس- -ت -ى اÛالت
وÁكُن Ÿن يقتنع بأان يصسبُح اأداة
ب-ي-د السس-ل-ط-ة إام-تÓ-ك ث-روة ط-ائلة،
األمر الذي يوضسح الفرق الكب ÒبÚ
‰ط ح -ي -اة ال -ف Ó-ح وم -ا ي -ن -ع -م ب -ه
اŸضساربون ‘ اŸدن من البذخ .ما
يغذي الوعي الثوري لدى براردو،
الذي خاب أامله بالهجرة إا ¤أامريكا
و ⁄يعد يتملك شسيئا ل األراضسي ول
األم -وال ،ل -ذلك ف -ه -و أاول م -ن ي -ق-ع
–ت تأاث Òما يحكيه بيينو جوريانو
العائد من روما حول مايسسود ‘
اŸدي -ن -ة م -ن سس -ل -وك -ي-ات سس-ي-اسس-ي-ة
غريبة بجانب توف Òفرصس العمل.
وبدلً من أان يكتسسب براردو األموال
‘ اŸدن ليعوَد إا ¤فونتمارا ويتزوج
إال -ي -ف -را ك-م-ا خّ-ط-ط ،ت-ن-ح-و ح-ي-ات-ه
منحى آاخر ويتحول إا ¤بطٍل ثوري.
ُيذكر أان آاراء براردو تنمُ عن وعي
ناضسج وتلمسس لديه اإلÁان بضسرورة
ت- -ع- -ق -ل ا◊راك ا÷م -اهÒي ،وه -و
ي- -ق- -ول لصس- -دي- -ق- -ه““ :أالسست ت -رى أان
الشّس -ج -اع -ة ل -يسست شس-ي-ئ-ا ع-ن-دم-ا ل
ت -ع-رف اسس-ت-ع-م-ال-ه-ا““ ،وت-ل-خصس ‡ا
يقولهُ الرجل القادم من أافيزانو أان
بهرجة اŸدن تخفي فقراً مدقعا
وليسس كل من يقيم باŸدن مُسستِغ ً
.Ó
تنتهي الرواية بإاعÓن الغضسب
والثورة ‘ كث Òمن القرى والبلدات
ب اإلشسارة
منها فونتمارا ،وما يج ُ
إاليه هو براعة اŸؤولف ‘ اسستبطان
م - -ا Áوُر ‘ أاع - -م - -اق ب - -راردو م- -ن
مشس -اع -ر وأاسس -ئ -ل-ة ق-ب-ل إاع-دام-ه ،إاذ
يرجح لديه كفة اŸبدأا ألن قروناً
“ُر قبل أان تواتي فونتمارا فرصسة
أاخرى وما أاراد أان ينقلب خائناً.
ُيذكر أاّن سسليو Êولد ‘ إاحدى
ق -رى إاي -ط -ال-ي-ا سس-ن-ة  ،1905وع -ان-ى
أام -ري -ن ‘ ح -ي -ات -ه ،ف -ق -د أاه -ل-ه ‘
ح - -ادث ال - -زل- -زال ،ك- -م- -ا راح أاخ- -وه
الوحيد ضسحية قسسوة الفاشسسستي.Ú

ع Ó-وة ع-ل-ى ال-قصس-ي-دة وت-رج-م-ت-ه-ا ف-إان ال-ع-م-ل
يتضسمن كذلك السسÒة الذاتية ومسسار شسرف الدين
البوصسÒي (شسرف الدين ﬁمد بن سسعيد بن حماد
الصس -ن -ه -اج -ي ال -ب -وصسÒي) وت-اري-خ ه-ذه ال-قصس-ي-دة
الشسعرية .للتذك Òان قصسيدة اخرى –مل نفسس
السسم قد نظمت ‘ مدح رسسول اإلسسÓم خÓل
حياته من قبل كعب بن زه Òوالتي أاعطاها اسسم
““بانت سسعاد““.
Œدر اإلشس- -ارة إا ¤اإن الشس- -ي- -خ ح- -م -زة ب -وب -ك -ر
اŸول- -ود سس -ن -ة  1912ب -ا÷ن-وب ال-وه-را Êواسس-م-ه
ا◊قيقي ابو بكر بن حمزة بن قدور قد أاشسرف
- -Ÿدة  25سس -ن -ة ع -ل -ى تسس -ي ÒاŸع-ه-د اإلسسÓ-م-ي
Ÿسسجد باريسس الكب )1982-1957( Òوترك العديد
من اŸؤولفات ،منها ترجمة إا ¤الفرنسسية مع الشسرح
للقرآان الكر ،Ëفضس Óعن كتابات حول الصسوفية
والشسعر.

الثÓثاء  1٩جوان  2018م الموافق لـ  05شصوال  1٤٣٩هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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رئيسس جمعية الرسسالة للعمل اÒÿي لـ«الشسعب»:

تششجيع الششباب لÓندماج
لسشمى
‘ النششاط التط ّوعي هدفنا ا أ
’بيار سسندنا القوي
نتلقى الدعم من اÙسسن Úوبلدية ا أ

تعد جمعية الرسسالة اÒÿية من ا÷معيات النشسطة على مسستوى بلدية ا’بيار بفضسل ا’عمال التي تقوم بها على مدار السسنة حيث أاكد رئيسسها خ Òالدين ولد مادي ‘ حوار لـ
«الشسعب» ان الهدف ا’ول الذي دفعه ’نشساء هذه ا÷معية هو خدمة اÛتمع و اŸسساهمة ‘ احتواء فئة الشسباب بطريقة ايجابية من خÓل د›ها ‘ العمل التطوعي.

حاوره :عمار حميسسي

 ⁄يفوت خ Òالدين الفرصصة ليÈز من خÓل هذا
ا◊وار اŸط- -ول اأه -م ال -نشص -اط -ات ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا
ا÷معية التي يراأسصها خاصصة خÓل الشصهر الفضصيل
الذي عرف تنظيم ا÷معية Ÿطعم الرحمة الذي وفر
اأك Ìمن  18األف وجبة افطار على مدار شصهر كامل
وهو ما يوؤكد الدور ا’يجابي الذي تلعبه ا÷معية
على مسصتوى اÛتمع.
تعا Êجمعية الرسصالة من بعضض العقبات ‘ ‡ارسصة
نشصاطها رغم الدعم الكب Òالذي –ظى به من طرف
بلدية ا’بيار التي تسصاعدها ‘ تاأدية وظيفتها على
اأكمل وجه ‘ اŸيدان ،اإ’ ان الغائب ا’ك Èبحسصب
ولد مادي هو « دعم وزارة التضصامن التي  ⁄تقم باأي
خطوة ايجابية تسصاهم ‘ زيادة اŸبادرات اÒÿية».
(الشسعب)  :متى نشساأت ا÷معية وكيف
–ف- -ز الشس- -ب -اب ع -ل -ى ‡ارسس -ة ال -ع -م -ل
التطوعي ؟
@@ ولد مادي  -جمعية الرسصالة اÒÿية هي جمعية
فتية حيث اأنشصاناها ‘  2015ولها طابع بلدي ◊د
ا’آن .نشص -اط-ن-ا ﬁصص-ور ع-ل-ى مسص-ت-وى ب-ل-دي-ة ا’ب-ي-ار
فقط رغم ان طموحنا كب Òمن اجل التوسصع اأكÌ
وا’نفتاح على البلديات ا’خرى وهو ا’مر الذي قد
يحدث خÓل الفÎة اŸقبلة.
لدينا عدة اأهداف من خÓل انشصاء هذه ا÷معية
م-ن-ه-ا ا’ه-داف ال-ظ-رف-ي-ة وا’ه-داف اŸسص-ت-ق-ب-لية اأو
Ãعنى اأصصح ا’هداف العامة التي تخدم اÛتمع
ا÷زائ -ري و ا’ه -داف ق -ري -ب -ة اŸدى و ال -ت -ي ت -ك-ون
ملموسصة على ارضض الواقع.
ال-ع-م-ل اÒÿي ي-ح-ت-ل ا’أول-وي-ة ،كيف
ّ Œسسدون اŸبادرات ‘ اŸيدان؟
@@ طبعا العمل اÒÿي ‘ صصلب اهتماماتنا .ومن
ب Úا’ه -داف ال -ت-ي نسص-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق-ه-ا بصص-ف-ة ع-ام-ة
ه -ي ت-ن-م-ي-ة اÛت-م-ع وال-ع-م-ل ع-ل-ى رف-ع-ت-ه وت-رق-ي-ت-ه
ب -اسص -ت -م-رار .ف-م-ن خÓ-ل ه-ذه ا’أع-م-ال اÒÿي-ة ي-ت-م
تطوير ما ‘ اÛتمع من خدمات ويتم اÙافظة
عليها حيث اأنه ينبع من رغبة الفرد الداخلية وشصعوره
النبيل فيخرج هذا العمل على اأفضصل صصورة.
كما اأاننا نلعب دور الوسصيط من خÓل مسصاعدة غÒ
القادرين على ا◊صصول على اÿدمات حيث اأن بعضض
ا’أفراد يفتقدون لÓإمكانية التي توؤهلهم لذلك .ولكن
من خÓل العمل التطوعي فاإن اŸتطوع Úيقدمونها
لهم دون مقابل وبرحابة صصدر.
–فيز الشصباب على ‡ارسصة العمل التطوعي يكون
من خÓل ابراز اŸكاسصب التي سصيتحصصلون عليها
وال-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة م-ب-اشص-رة بشص-خصص-ي-ت-ه-م م-ثل اقامة
ال- - - -عÓ- - - -ق- - - -ات ا÷دي- - - -دة وب- - - -ن- - - -اء الصص- - - -داق- - - -ات
اıتلفة .فالعمل التطوعي يسصاعد التعرف اأك Ìعلى
ب- -عضض ا’أشص- -خ- -اصض وال- -ت- -واصص- -ل م -ع -ه -م ‡ا ي -وط -د
ال -ع Ó-ق -ات وت -ع-د ف-رصصً-ة ‡ت-ازًة ل-ل-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن
صصعوبات التواصصل مع ا’آخرين.
كما ان العمل التطوعي يسصاهم ‘ بلورة شصخصصية
الشص -ب -اب وا’أف -راد ‘ اÛت -م -ع م-ن خÓ-ل ت-ل-مسص-ه-م
◊اج -ات ›ت -م -ع -ه -م وال-ت-ع-رف ع-ل-ى ال-قضص-اي-ا ال-ت-ي
ت -خّصص -ه ع -ن ق -رب‡ ،ا ي-زي-د م-ن ان-ت-م-ائ-ه-م ل-ل-وط-ن
وزيادة قدرتهم على اŸشصاركة الفاعلة والرسصمية ‘
الشصوؤون السصياسصية وا’جتماعية.
كيف تتم عملية ا’نخراط وا’نتماء
بالنسسبة للشسباب؟
@@ ا’نتماء ا ¤ا÷معية بالنسصبة للشصباب اŸوهوبÚ
‘ بعضض اÛا’ت يعد فرصصة مهمة لهم من اجل
تنفيذ اأفكارهم وتطبيقها على اأرضض الواقع والتعبÒ
ع -ن اآرائ -ه -م وت -ن -م -ي -ة ق-درات-ه-م وم-ه-ارات-ه-م ‘ ح-ل
اŸشصاكل والتوصصل للحلول الناجعة.
كما ’ يخفى عليكم ان عدو الشصباب هو الفراغ الذي
لو  ⁄يتم اسصتثماره بطريقة ايجابية قد ينعكسض سصلبا
ع -ل -ى الشص -ب -اب م-ن خÓ-ل ا’خ-تÓ-ط ب-ب-عضض ال-ف-ئ-ات
الضصالة التي تقوم با’سصتثمار السصلبي ‘ هذه الفئة
اŸهمة و تقوم باسصتغÓلها ‘ تدم ÒاÛتمع .واأهم

شصيء نقوم به هو اسصتثمار اأوقات الفراغ عند الشصباب
باأشصياء مفيدة ونافعة بد’ً من تفريغها ‘ وجهات
غ Òجيدة واإشصباع رغبة الشصباب ‘ النجاح وزيادة
ثقتهم باأنفسصهم وبقدرتهم على ا’إ‚از.

و’ ي -خ -ف -ى ع -ل -ي-ك-م ان-ه ع-ل-ى غ-رار ك-ل ا÷م-ع-ي-ات
اÒÿية سصواء تلك التي تنشصط على اŸسصتوى اÙلي
اأو الوطني ،نهتم كثÒا بوسصائل التواصصل ا’جتماعي
واŸراهنة على دورها ا’تصصا‹ وا’إعÓمي الفعال ‘
الوصصول اإ ¤فئات واسصعة من اأفراد اÛتمع خاصصة
الشصباب ’سصتقطابه اإ ¤العمل ا÷معوي وا’نخراط
فيه ‡ا عزز كثÒا دور ﬂتلف وسصائل التواصصل
ا’جتماعي ا÷ديد ‘ دعم العمل ا÷معوي وجعله
اأك Ìقبو’ وحضصورا ‘ اÛتمع ،بعدما كان ا’طÓع
على النشصاطات ا÷معوية التي تنظم للصصالح العام
مقتصصرا على فئة معينة.

أأنششطة –ت أÛهر
ما تقييمكم لنشساط ا÷معية على مدار
السسنة؟
@@ ق -م -ن -ا ب -نشص -اط -ات ك -ثÒة وم -ت -ن -وع -ة ب Úم -ا ه -و
مناسصباتي وما هو يومي ،يعني ما نقوم به على مدار
ال- - -ع- - -ام  .وم- - -ن اأنشص- - -ط- - -ت- - -ن- - -ا ‘ اإط- - -ار ال- - -ع- - -م - -ل
ا÷معوي عمليات اÿتان ا÷ماعي التي نقوم من
خÓلها بتوزيع بعضض الهدايا وهذا كله بعد القيام
ب -ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة لÓ-أط-ف-ال ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
اŸسصتشصفيات ’أن صصحة ا’أطفال فوق كل اعتبار و’
يجب اıاطرة بها اما خÓل شصهر رمضصان اŸنقضصي
فقد قمنا بتوزيع قفة الشصهر الكر Ëعلى العائÓت
اÙرومة واŸعوزة حيث وزعنا  200قفة ،اضصافة ا¤
انشصاء مطعم الرحمة على مسصتوى ا’بيار والذي كان
مقره احد اŸدارسض حيث وفرنا اأك Ìمن  18األف
وج -ب -ة اف-ط-ار ،ط-ي-ل-ة الشص-ه-ر ال-فضص-ي-ل .ك-م-ا شص-ارك-ن-ا
ا÷م -ع -ي -ات ا’خ -رى ‘ ت -ن -ظ -ي -م ال -ن -دوات ال-ف-ك-ري-ة
والعلمية التي نقوم من خÓلها بذكر السصÒة النبوية ‘
الشص -ه-ر ال-ك-ر . Ëاأم-ا ب-ال-نسص-ب-ة Ÿن-اسص-ب-ة ال-ع-ي-د ف-ق-د
وزعنا األبسصة على اÙتاجي  .وزرنا اŸرضصى عÈ
اŸسصتشصفيات اŸتواجدة على مقربة منا وتقاسصمنا
فرحة العيد معهم.
ه -ل ه -ن -اك اأنشس -ط -ة اأخ -رى خ-ارج ه-ذا
ا’طار؟
@@ ت-تضص-م-ن ا÷م-ع-ي-ة نشص-اط-ات اخ-رى م-ث-ل ب-رن-امج
الدخول اŸدرسصي حيث نقوم ‘ هذه الفÎة بتوزيع
الكتب اŸدرسصية وشصبه اŸدرسصية ،اأما بالنسصبة للفا—
من شصهر جوان ،فنقوم Ãجموعة من ا’نشصطة لفائدة
ا’ط-ف-ال وم-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م-ن-ا ÷لسص-ات ت-رفيه على
مسص-ت-وى ا◊دي-ق-ة ،وه-ن-اك ايضص-ا م-ن-اسص-ب-ة ا’ح-ت-ف-ال
ب- -اŸول- -د ال- -ن- -ب -وي الشص -ري -ف وع -ل -ى غ -رار ك -ل ه -ذه
النشصاطات التي نزاولها هناك بعضض ا’عمال التي
نقوم بها بشصكل يومي مثل توزيع اÓŸبسض وا’غطية
ومرافقة العائÓت اŸعوزة وتوف Òالرعاية الصصحية
وا’جتماعية لهم و خÓل العطلة .

رئيسس جمعية الرسسالة للعمل اÒÿي

خ Òالدين ولد مادي

ن -ق -وم اأيضص -ا ب -ت -ن -ظ -ي -م رح Ó-ت ل Ó-ط-ف-ال ا ¤ب-عضض
اŸراف -ق ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -ع -اصص -م-ة وح-ت-ى خ-ارج-ه-ا
والهدف منه هو اŸسصاهمة ‘ تكوين شصخصصية الطفل
بطريقة ايجابية.
نهدف من خÓل هذه النشصاطات ا ¤رسصم البسصمة
ع -ل -ى وج -وه ال -ف -ئ -ات اÙروم -ة ك -م-ا نسص-ع-ى ل-ن-ك-ون
واسصطة ب ÚاÙسصن ÚواÙتاج Úوحتى ا’دارات
ال-ع-م-وم-ي-ة وه-ذا ل-تسص-ه-ي-ل ط-رق ال-ت-واصص-ل ب Úج-ميع
ال- -ف- -ئ- -ات ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة وﬁارب -ة ال -بÒوق -راط -ي -ة
واŸسصاهمة ‘ العمل اÒÿي ،كما نعمل على ا◊د
من ظاهرة ا’مية ‘ وسصطنا ا’جتماعي.

أتصشال وتوأصشل
م - -اه - -ي م - -ك - -ان - -ة وسس - -ائ - -ل ال - -ت - -واصس- -ل
ا’ج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي ‘ ت- - -ع- - -زي- - -ز دورك- - -م
ا’جتماعي؟
@@ نو‹ اهتماما كبÒا بوسصائل التواصصل ا’جتماعي
خاصصة الفايسصبوك حيث ‰تلك صصفحة خاصصة بنا
وه -ي نشص -ط -ة ل-ل-غ-اي-ة ون-ق-وم م-ن خÓ-ل-ه-ا ب-ال-ت-ع-ري-ف
Ãختلف النشصاطات اليومية ع Èالصصور والفيديوهات
والتي تلقى رواجا كبÒا ،وهذا من خÓل التفاعل
الكب Òلرواد الصصفحة مع هذه النشصاطات.

للقيام بكل هذه ا’عمال ،اأكيد هناك
مصس - -در دع- -م ،م- -ن اأي- -ن ت- -اأت- -ون ب- -ذلك
الدعم اŸادي؟
@@ ’ اأخفي عليكم اأننا  ⁄نتحصصل على الدعم اŸا‹
السصنوي من طرف وزارة التضصامن ◊د ا’آن والدعم
الوحيد من السصلطات العمومية كان من طرف بلدية
ا’بيار التي وقفت ا ¤جانبنا ،خاصصة من خÓل توفÒ
ا’ماكن التي نقوم Ãمارسصة نشصاطاتنا اÒÿية فيها
على غرار ما حدث خÓل شصهر رمضصان عندما قامت
بلدية ا’بيار Ãنحنا مدرسصة موجودة على مسصتوى
ا◊ي من اأجل تخصصيصصها Ÿطعم الرحمة وبالتا‹
دعم البلدية موجود وسصاندتنا ‘ كل اÿطوات التي
قمنا بها.
لكن الغريب هو غياب دور وزارة التضصامن التي ⁄
تقدم بدعمنا ◊د ا’آن رغم كل اÛهودات التي
نقوم بها من اأجل خدمة اÛتمع و اŸسصاهمة ‘
اندماج الشصباب ‘ العمل اÒÿي و التطوعي ،و فيما
يخصض الوسصائل التي نحصصل من خÓلها على الدعم
اأوؤك -د ان ف -اع -ل-ي ا Òÿي-ق-وم-ون ب-دع-م-ن-ا م-ن خÓ-ل
توف Òكل اŸسصتلزمات التي نريد ومث Óقبل شصهر
رمضصان اأعلنا اأننا سصنقوم بتخصصيصض مطعم للرحمة
وجاءنا الدعم ‘ اليوم اŸوا‹ من طرف العديد من
فاعلي ا Òÿالذين وفروا لنا كل اŸسصتلزمات من
خضصر و فواكه و كل ما يفيد اŸبادرة و نفسض ا’مر
بالنسصبة ÓŸبسض العيد حيث توفرت بوفرة ،رغم ان
م -ع -ظ-م-ه-ا مسص-ت-ع-م-ل ل-ك-ن-ه-ا ج-دي-دة وه-و م-ا ي-ع-كسض
التÓحم ب Úاأفراد اÛتمع ا÷زائري الذي تعمل
ا÷م -ع -ي -ة م -ا ‘ اŸق -درة م -ن اأج -ل ت -ك -ريسص-ه-ا ق-و’
وعم.Ó
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مواقيت
الصسÓة

^  1٩جوان  :1٨30نشسوب معركة اأسسطاوا‹ الشسهÒة
غرب ا÷زائر العاصسمة ب Úقوات الداي
«حسس »Úوقوات ا’حتÓل الفرنسسي.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

^  1٩جوان  :1٨30تنفيذ حكم ا’إعدام باŸقصسلة
’ول مرة ‘ ا÷زائر بسسجن «بارباروسش» ‘ حق
أ
الشسهيد أاحمد زهانة «زبانة».

عنابة
عنابة

Oó©dG

الثÓثاء  05شسوال  143٩هـ الموافق لـ  1٩جوان  201٨م

“ك - -نت مصس - -ال- -ح أام- -ن و’ي- -ة
’ي -ام ال -ق -ل -ي -ل -ة
ع- -ن -اب -ة خ Ó-ل ا أ
اŸاضس- -ي -ة م -ن ح -ج -ز أاك Ìم -ن 50
دراج -ة ن -اري -ة ،ت -ن -ف-ي-ذا ل-ل-ق-رار
الو’ئي اŸتضسمن منع سس Òومرور
الدراجات النارية ببعضش شسوارع
عنابة ،حيث تأاتي هذه العملية
’زع - -اج اŸصس - -ط - -افÚ
ت- - -ف - -ادي - -ا إ
والسس -ي -اح’ ،سس -ي -م-ا ‘ ال-واج-ه-ات
البحرية للو’ية.

عنابة :هدى بوعطيح
Áن- -ع ع- -ل -ى أاصض -ح -اب ال -دراج -ات
النارية اسضتخدامها بداية من السضاعة
ال- -راب- -ع- -ة مسض -اء إا ¤غ -اي -ة السض -اب -ع -ة
صض- -ب- -اح- -ا ،وذلك إا ¤غ- -اي- -ة  31أاوت

جلتها مصسالح ا◊ماية اŸدنية
سس ّ

إاصصابة  05أاشصخاصش ‘  03حوادث مرور بتبسصة
تدخلت ا◊ماية اŸدنية ببكارية
’ج- - - -ل ح - - -ادث
مسض- - - -اء أاول أامسص ،أ
م-روري وق-ع ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-ط-ري-ق
ال-وط-ن-ي رق-م  10ب-اŸك-ان اŸسضمى
اÿنڤة بلدية بكارية ،ا◊ادث “ثل
‘ اصضطدام ب Úسضيارت ÚسضياحيتÚ
““مرسضيدسص““ و«رونو سضيمبول““ ،أاسضفر
عن إاصضابة أاربعة أاشضخاصص اصضابات
متفاوتة أاعمارهم  09و 60سضنة ”
إاسض -ع -اف -ه-م و–وي-ل-ه-م إا ¤مصض-ل-ح-ة

ا’سض -ت-ع-ج-ا’ت ال-ط-ب-ي-ة Ãسض-تشض-ف-ى
بوقرة بولعراسص بكارية.
ك -م -ا شض -ه-د اŸك-ان اŸسض-م-ى فّ-ج
ال -ق -ع -ق-اع ب-ل-دي-ة ودائ-رة ب-ئ-ر م-ق-دم
ح -ادث م -روري -ا وق -ع ع -ل -ى السض-اع-ة
““11سض -ا 30 :د«“ ،ث- -ل ‘ ان- -ق Ó-ب
سض- -ي- -ارة سض- -ي- -اح -ي -ة م -ن ن -وع ““رون -و
سضيمبول““ ،تدخلت على أاثره الوحدة
ال-ث-ان-وي-ة ب-الشض-ري-ع-ة ،أاسض-فر ا◊ادث
عن إاصضابة شضخصص .

ك -م -ا ت -دخ -لت ال -وح -دة ال -ث-ان-وي-ة
للحماية اŸدنية بالكويف ‘ نفسص
’جل حادث مروري وقع على
اليوم ،أ
مسض -ت-وى ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م ،82
ا◊ادث “ث - - -ل ‘ اصض - - -ط - - -دام بÚ
سض -ي -ارت Úسض-ي-اح-ي-ت Úداسض-ي-ا ل-وڤ-ان
وب-ي-ج-و  ⁄ ،505ي- -ت- -م تسض- -ج- -ي -ل أاي
إاصضابات من طرف مصضا◊نا.

تبسسة .ñ :العيفة

وفاة شصخصش وإاصصابة آاخرين بجروح متفاوتة اÿطورة با÷لفة

أادى حادث مرور نهار أامسص ا’ثن ،Úإا ¤وفاة شضخصص
وإاصضابة شضخصض Úآاخرين ،وقع ا◊ادث على مسضتوى الطريق
رقم  ‘ 89شضطره الرابط ب Úمدينة حّد الصضحاري عÚ
افقه اثر اصضطدام مباشضر سضيارة من نوع بيجو  207وسضيارة
من نوع رونو ‡ expressا أادى إا ¤وفاة سضائقها يقطن

Ãدينة أافقه وإاصضابة شضخصض Úآاخرين نقلوا على جناح
السضرعة للعيادة اŸتعّددة اÿدمات بحّد الصضحاري‘ ،
ح Úتدخل عناصضر الدرك الوطني Ÿدينة ع Úافقه لعÚ
اŸكان Ÿعرفة اسضباب ا◊ادث.

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

إاصصابة  64شصخصصا ‘  42حادثا مروريا خÓل أاسصبوع
سضجلت ا◊ماية اŸدنية لو’ية أام
ال-ب-واقي 42 ،ح-ادث-ا م-روري-ا خÓ-ل
أاسضبوع ع Èإاقليم الو’ية ،أاسضفر عن
تسضجيل  64ضضحية منها  03وفيات
و 61أاصضيبوا وجروح وكسضور متفاوتة
اÿطورة.
أاورد ذات اŸصض - - - -در ع - - - -ن ه- - - -ذه

سضجلت مصضالح ا◊ماية
اŸدن -ي-ة ل-و’ي-ة سض-ط-ي-ف،
’خÒة،
خÓل 24سض-اع-ة ا أ
حسضب بيان لها 12 ،حادثا
م- - -روري- - -ا ‘ م- - -ن- - -اط- - -ق
ﬂتلفة ،ع Èشضبكة طرق
الو’ية ،خلفت ‘ ›ملها
مقتل شضاب ،02 Úوإاصضابة
 16آاخر بدرجات متفاوتة
من اÿطورة.

ا◊صضيلة اأ’سضبوعية اŸسضجلة خÓل
الفÎة اŸمتدة ب 10 Úو 17من الشضهر
ا÷اري ،أان عناصضر ا◊ماية اŸدنية
عﬂ Èت- -ل- -ف وح- -دات- -ه- -ا اŸن- -تشض -رة
بالو’ية ،تدخلت إاثر وقوع ا◊وادث
وأاسض -ع -فت الضض -ح -اي -ا ب -ت -ح-وي-ل-ه-م إا¤
مسضتشضفيات الو’ية.

...ومقتل شصخصص Úبسصطيف

وقد كان أابرزها ا◊ادث
اŸم -يت اŸب -ل -غ ع -ن-ه ع-ل-ى
السضاعة العاشضرة والربع من
ل- -ي- -ل- -ة اأ’ح- -د إا ¤ا’ث -ن،Ú
وال - -ذي ك - -ان مسض- -رح- -ا ل- -ه
ال -ط -ري -ق ال -و’ئ -ي رق-م 65
ال -راب -ط ب Úم -رك -ز ب -ل-دي-ة
ع Úا◊ج -ر وق -ري -ة رم -ادة
جنوب و’ية سضطيف“ ،ثل
‘ اصض- -ط- -دام ع- -ن -ي -ف بÚ

مصض-ال-ح اأ’م-ن اıتصض-ة إاق-ل-ي-م-ي-ا م-ن
شض -رط -ة ودرك ،أاج -رت –ق -ي -ق-ات-ه-ا ح-ول
أاسضباب ا◊وادث اŸذكورة ،ووصضلت إا¤
–ديد أاسضباب ﬂتلفة تعود إا ¤العامÓن
البشضري أاسضاسضا ثّم اŸادي اسضتثناء اŸتعلق
باŸركبات والطرق وغÒها.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

سض -ي -ارت Úسض -ي -اح -ي -ة (رون-و
ك- -ون- -ق- -و /ف- -ول- -كسض -ف -اغ -ن
Óسض -ف
ت -ي -ق -وان) ،خ -ل -ف ل  -أ
الشضديد مقتل سضائق اأ’و¤
ومرافقه بالغ Úمن العمر
 23و 25سض-ن-ة ،م-ت-أاث-رين
ب -اإ’صض-اب-ات اÿطÒة ال-ت-ي
تعرضضا لها ،وإاصضابة سضائق
السض -ي-ارة ال-ث-ان-ي-ة وم-راف-ق-ه
ب-أاضض-رار ب-ل-ي-غ-ة ي-ب-ل-غ-ان من

العمر على التوا‹  19و25
سض -ن -ة ،ت -ولت ف-رق ال-ت-دخ-ل
ل -وح -دة ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة
ع Úآازال إاسض -ع -اف،وإاج Ó-ء
الضض- -ح- -اي -ا إا ¤مسض -تشض -ف -ى
يوسضف يعÓوي بع Úآازال،
مع فتح –قيق أامني حول
مÓبسضات ا◊ادث اأ’ليم.

سسطيف :نورالدين بوطغان

 20°ا÷زائر

 23°وهران

 22°وهران

الثمن  10دج

29°

26°

france prix 1

كاريكات /ÒعنÎ

حجز أاك Ìمن  50دراجة نارية بعنابة

’من الوطني حمÓت مكثفة
يشضنّ ا أ
خصض- - -وصض- - -ا وأان ب- - -عضص سض - -ائ - -ق - -ي
الدراجات النارية يسضتخدمونها ‘
ع -م -ل -ي -ات السض-رق-ة وا’ع-ت-داء ع-ل-ى
اŸواط- -ن Úوت- -روي- -ج اŸه- -ل- -وسض- -ات
واıدرات ،وه- -و م- -ا أاسض- -ف- -ر ع- -ن
حجز  51دراجة نارية.
و‘ ع- -م -ل -ي -ة ﬂال -ف -ة و‘ إاط -ار
نشضاطات مصضالح أامن عنابة ◊ماية
اŸواط - - -ن وك- - -ل م- - -ا ّÁسص أام- - -ن- - -ه
و‡تلكاته“ ،كنت الفرقة اŸتنقلة
للشضرطة القضضائية بسضيدي عمار من
ح -ج-ز  150ق-رصص م-ه-ل-وسص ،ثÓ-ث-ة
أاسض -ل -ح -ة ب -يضض -اء ﬁظ -ورة م-ن ن-وع
سض-ي-ف وب-ن-دق-ي-ت-ي رم-ح ،م-ع ت-وقيف
’ج-راءات
اŸشض -ت-ب-ه ف-ي-ه-م وات-خ-اذ ا إ
القانونية الÓزمة.

 23°ا÷زائر

17673

قرار و’ئي ُيمنع سسÒها من الرابعة مسساء إا ¤السسابعة صسباحا

اŸقبل ،حيث تسضلط عقوبات رادعة
ع- -ل- -ى سض- -ائ -ق -ي ال -دراج -ات ال -ن -اري -ة
اıال -ف Úل -ل -ق -رار ال-و’ئ-ي ال-ذي ّ”
Œسض- -ي- -ده ب- -ع- -د ا’ت- -ف- -اق ب Úاأ’م- -ن
والدرك الوطني.Ú
وحسضب مصضالح اأ’من ،فإان بعضص
سض-ائ-ق-ي ال-دراج-ات ال-ن-اري-ة أاصض-ب-ح-وا
يشض -ك -ل -ون خ -ط -را ع -ل-ى اŸارة بسض-بب
تهورهم ،والتباهي أاثناء قيادتها بطرق
خطÒة تؤودي ‘ أاغلب اأ’حيان إا¤
ح- -وادث ‡ي- -ت- -ة ،ن- -اه- -يك ع- -ن ع -دم
احÎامهم قانون اŸرور ،كما أان بعضص
اأ’شض -خ -اصص ي -ت -ع -م -دون اإ’زع -اج م -ن
خÓل نزع كا” الصضوت.
” حجز الدراجات النارية،
وقد ّ
خÓ- -ل ع- -م- -ل -ي -ات م -راق -ب -ة ◊رك -ة
’من العمومي
اŸرور من قبل فرق ا أ
عﬂ Èت- -ل -ف ط -رق ال -و’ي -ة ،ح -يث

الفجر03.37................:
الشسروق05.2٩..............:
الظهر12.50.................:
العصسر16.41................:
المغرب20.13...............:
العشسـاء21.54..................:

موازاة مع حجز  22شسجرة
من القنب الهندي

تفكيك جمعية أاشصرار ﬂتصصة ‘
زراعة ا◊شصيشش بإاشصمول بباتنة

“ّك -نت ال -ف-رق-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك
الوطني بإاشضمول ،من تفكيك عصضابة
أاشضرار متكونة من  4أاشضخاصص ﬂتصضة
‘ زراعة أاعشضاب اıدرات بطريقة
غ Òشض -رع -ي -ة ،أاسض -ف -رت ع-ن ح-ج-ز 22
شض- - - -جÒة م - - -ن ه - - -ذه اŸادة 39 ،دلو
بÓ- -سض- -ت- -ي- -ك- -ي ﬂصضصض- -ة ل- -زرع ب -ذور
الشضتÓت ،كمية من مادة الدبال ،وكذا
 50غ من بذور اıدرات ،مع اŸشضتبه
فيهم والذين تÎاوح أاعمارهم ب22 Ú
و 64سضنة أاحدهم مسضبوق قضضائيا.
وت- -رج- -ع ح- -ي- -ث- -ي- -ات ال- -قضض- -ي -ة إا¤
اسض -ت -غ Ó-ل م -ع -ل -وم -ات ت -ف -ي -د ب -وج -ود
شض- -جÒات ﬂدرات م- -غ- -روسض- -ة داخ -ل
بسضتان متواجد بقرية تيغوراوين بلدية
إاي-ن-وغ-يسض-ن ،ل-ي-ت-م تشض-ك-ي-ل دوري-ة –ت
ق-ي-ادة ق-ائ-د ال-ك-ت-ي-ب-ة اإ’ق-ل-يمية للدرك
ال- -وط- -ن- -ي ب- -آاريسص وال- -ت- -ن -ق -ل إا ¤عÚ
اŸك - -ان ،ح - -يث ّ” “شض - -ي - -ط اŸك- -ان
وال -ع -ث -ور ع-ل-ى  20شض - -جÒة ﬂدرات
مغروسضة من نوع القنب الهندي،
” تكوين ملفات جزائية ضضد
وقد ّ
اŸشض-ت-ب-ه ف-ي-ه-م وت-ق-دÁه-م أام-ام وك-ي-ل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة آاريسص ،الذي
أاحالهم على قاضضي التحقيق ،الذي أامر
ب -إاي-داع  3م-ن-ه-م ب-اŸؤوسضسض-ة ال-ع-قابية
ب -آاريسص ،ووضض -ع ال -راب -ع –ت ال -رق -اب-ة
القضضائية.

 ...وتوقيف سصج Úفار من
مؤوسصسصة إاعادة الÎبية

‚حت ،ال-ف-رق-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك
الوطني ببلدية أاو’د سضÓم بو’ية باتنة،
من توقيف سضج Úيبلغ من العمر 32
سض -ن -ة ف َ-ر م -ن م -ؤوسضسض -ة إاع-ادة الÎب-ي-ة
بحملة مطلع الشضهر ا÷اري ،وذلك بعد
–صض -ل ذات ال -ف -رق -ة ع -ل-ى م-ع-ل-وم-ات
مؤوكدة ،مفادها أان السضج Úيتجّول على
م Ïسض -ي -ارة ب -اŸك -ان اŸسض -م-ى مشض-ت-ة
ت-اسض-ة ب-ل-دي-ة أاو’د سضÓ-م ،ل-ي-تّ-م ب-ع-دها
تشض -ك -ي -ل دوري -ة وسض-د ج-م-ي-ع اŸن-اف-ذ،
وÃج - -رد مشض - -اه- -دة السض- -ج Úأ’ف- -راد
ال -دوري -ة ن -زل م-ن السض-ي-ارة وفً-ر ه-ارب-ا
باŒاه مسضكن مهجور أاين ”ّ ﬁاصضرة
اŸكان وإالقاء القبضص عليه.

باتنةŸ :وشسي حمزة

ع Ìبحوزته على  1.7كلغ من اıدرات

اإ’طاحة Ãروج الكيف اŸعالج متلبسصا Ãغنية

“كنت عناصضر فرقة البحث والتدخل
 BRIال-ع-ام-ل-ة ب-أام-ن و’ي-ة ت-ل-مسضان من
ت -وق -ي-ف م-روج ﬂدرات م-ت-ل-بسض-ا وح-ج-ز
1.7ك- -ل -غ م -ن اıدرات ب -ح -ي ال -زي -ت -ون
Ãدينة مغنية.
العملية تعود إا ¤ليلة أاول امسص و‘
ح- -دود ال- -واح- -دة صض- -ب- -اح- -ا ،وع- -ل -ى إاث -ر
معلومات وردت إا ¤فرقة البحث والتدخل
( )BRIال- -ت -اب -ع -ة ل -ل -مصض -ل -ح -ة ال -و’ئ -ي -ة
ل-لشض-رط-ة ال-قضض-ائ-ي-ة ب-أام-ن و’ية تلمسضان،
م-ف-اده-ا وج-ود شض-ب-ك-ة إاج-رام-ي-ة م-ن-ظ-مة

ﬂتصضة ‘ تهريب اıدرات تنشضط على
مسضتوى مدينة مغنية ليتم التدخل وتوقيف
دراجة نارية من نوع  VISPAيقودها
اŸدعو ““ع م«  30سضنة ،الذي كانت بحوزته
كمية من اıدرات قّدر وزنها اإ’جما‹
بـ01:ك-ل-غ و700غ -رام ،وذلك Ãق -اب -ل ن-زل
العزة بحي الزيتون مغنية ،ويشضتبه أان هذه
ال -ك -م-ي-ة ك-انت م-وج-ه-ة Ÿروج Úب-أاح-ي-اء
أاخرى ،حيث ’يزال البحث جاري لتوقيف
باقي أافراد هذه الشضبكة اإ’جرامية.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

تسسريح ومتابعات قضسائية للعمال Ÿصسنع
ا’سسمنت ببني صساف

ا’حتجاجات تصصل ذروتها والفرع النقابي يسصتنجد بالوصصاية
ي -ع -يشش مصس -ن -ع ا’سس -م -نت ب -ب -ن -ي
صس- -اف  40ك- -ل- -م غ- -رب و’ي -ة عÚ
“وشس- -نت ع- -ل- -ى وق- -ع اح- -ت- -ج -اج -ات
ال - -ع - -م- -ال ال- -ي- -وم- -ي- -ة أام- -ام اŸدخ- -ل
ال-رئ-يسس-ي ل-ل-م-ط-ال-ب-ة بتدخل وزارة
الصس- -ن- -اع- -ة ل- -ل- -وق- -وف ع- -ل -ى ح -ج -م
ال- -ت- -ج- -اوزات ال- -ت -ي تشس -ه -ده -ا ه -ذه
اŸؤوسسسس -ة الصس -ن -اع-ي-ة ال-ت-ي يسسÒه-ا
›م- -ع ف- -رع -ون ال -ذي Áلك نسس -ب -ة
مسساهمة بـ 35باŸائة ‘ اŸؤوسسسسة.
ه -ذا ا’ح -ت -ج-اج يضض-اف إا ¤اح-ت-ج-اج
الناقل Úالذين اتهموا اŸسضؤوول التجاري
ا÷دي- - -د ‘ اŸصض - -ن - -ع ب - -اÙسض - -وب - -ي - -ة
وحرمانهم من حّق العمل و–ويل الزبائن
ا ¤صضهره الذي هو والد زوجته و 03من
أاق- -رب- -ائ- -ه ورف- -اق -ه –ت الضض -غ -ط ع -ل -ى
الزبائن ما صضار يهّدد بإافÓسضهم ،خاصضة
وأان ما يزيد عن  40ناق Óباشضروا حملة
تسضريح العمال.
العمال الذين احتجوا على التسضريح
العشضوائي وبدون حقوق مع إاحالة العديد

منهم على القضضاء بحجج واهية للتخلصص
م -ن -ه -م ،ح -يث ت -دخ -لت اأ’م -ان-ة ال-و’ئ-ي-ة
ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري Úمن أاجل
حل اإ’شضكال مع مدير اÛمع لكن دون
ج - -دوى ب - -ع - -د رفضص اŸدي - -ر ك- -ل أان- -واع
ا◊وار ،م - -ا ع ّ- -ج - -ل م - -ن ارت- -ف- -اع وتÒة
ا’ح- -ت- -ج- -اج ووج- -هت اأ’م -ان -ة ال -و’ئ -ي -ة
مراسضلة إا ¤السضلطات العليا للبÓد التي
ت-ل-ق-ي-ن-ا نسض-خ-ة م-ن-ه-ا ت-ط-ال-ب-ه-م ب-ال-تدخل
لوقف مشضاكل هذا اŸصضنع الذي يعيشص
مشض -اك -ل ج -م -ة ‘ ال -تسض -ي Òوال -ع Ó-ق-ات،
ن -اه -يك ع-ن اسض-ت-ع-ب-اد ال-ع-م-ال وط-رده-م
ب -ط -رق م -ه -ي -ن -ة ودون ح -ق -وق ،م -ا ي-هّ-دد
ب -ت -وق -ف اŸصض -ن -ع ال -ذي ت -راج-عت ك-م-ي-ة
انتاجه بفعل هذه اŸشضاكل خاصضة وأانه
مؤوسضسضة منتجة لÓسضمنت بالغرب وتقوم
ب -ت -م -وي-ل اŸوؤسضسض-ات ال-كÈى واŸشض-اري-ع
السض-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي ه-ي ق-ي-د اإ’‚از وت-وق-ف-ه
يعطل مشضاريع الدولة.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

إاثنان منهم ‘ حالة حرجة

 17جريحا ‘ حادث انقÓب حافلة لنقل اŸسصافرين باÛبارة با÷لفة
ت-ع-رضضت ح-اف-ل-ة ل-ل-ن-ق-ل م-ن ن-وع
““ك -واسض ““Îب Úال -ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ت-ع-م-ل
ب- -خ -ط مسض -ع -د ““ا÷ل -ف -ة““ إا ¤ح -ادث
انقÓب ‘ حدود الثامنة من صضبيحة
ي -وم أامسص ا’ث-ن Úب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي
ال-راب-ط ب““ ÚاÛب-ارة““ و«ال-ل-ع-ل-يلڤة““
ال -ت -اب-ع-ة إاداري-ا إا ¤ب-ل-دي-ة اÛب-ارة.
وتسضبب ا◊ادث ‘ جرح  17شضخصضا،

منهم اثنان ‘ حالة حرجة ،حسضب ما
علم من مصضالح ا◊ماية اŸدنية ،ليتم
ن-ق-ل-ه-م ا ¤ا’سض-ت-ع-جا’ت Ãسضتشضفى
ا÷لفة لتلقي العÓج وفتح –قيق من
قبل عناصضر الدرك الوطني للوقوف
على أاسضباب ا◊ادث.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

