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قيطو ‘ Êزيارة عمل
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ي- -ق- -وم وزي -ر ال ّ-ط -اق -ة مصس -ط -ف -ى
ق -ي -ط -و ،Êي -وم -ي  15و 16أاكتوبر
ا÷اري ب- -زي -ارة ع -م -ل وت -ف ّ-ق -د إا¤
وليتي وهران ومسستغا.Â

17769

بن مسصعود ‘ زيارة
عمل إا ¤اŸسصيلة

الدالية ‘ زيارة عمل
إا ¤برج بوعريريج
ت- -ق- -وم وزي- -رة ال ّ-ت -ضس -ام -ن ال -وط -ن -ي
لسسرة وقضسايا اŸرأاة غنية الدالية،
وا أ
اليوم ،بزيارة عمل وتفّقد إا ¤ولية
ب- - -رج ب- - -وع- - -ري- - -ري - -ج ،وذلك عشس - -ي - -ة
الح- -ت- -ف- -ال ب- -ال- -ي- -وم ال -ع -اŸي ل -ل -م -رأاة
الّريفية ،حيث تشسرف على النطÓق
ال -رسس -م -ي ل -ل-دورة الّ-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ل-م-رأاة
الّريفية.

زيتو Êيشصرف
على الحتفالت 57
بيوم الهجرة

ﬁاضصرة حول تدريسس
الّلغة الÎكية
ي-نّ-ظ-م م-ق-ه-ى الّلغات والّثقافات،
«م- -اكسس- -ي ل- -غ- -ات» وم- -رك -ز ال -ف -ن -ون
وال- -ث- -ق- -اف- -ة ب- -قصس -ر رؤوسس -اء ال -ب -ح -ر
(حصس -ن  ،)23ال -ي -ومﬁ ،اضس-رة ح-ول
تدريسض اللغة الÎكية ‘ ا÷زائر»
سس -ي -ق ّ-دم -ه-ا الÈوف-يسس-ور شس-ك-يب ب-ن
عفري ،رئيسض قسسم اللغات الشسرقية
والسسÓ- -ف- -ي- -ة ب- -ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر ،2
وذلك ب -اŸرك -ز اب -ت -داء م -ن السس -اع-ة
14:00بعد الزوال.

اŸلتقى الوطني حول
تهيئة اŸناطق
ا◊دودية وتنميتها
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ل -ل-م-ؤو“رات
وذلك ابت ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف رح-ال،
ء
دا ً من  14:00سسا.

يعقد وا‹ ولية ا÷زائر عبد القادر
ÓعÓن عن
زوخ ،اليوم ،ندوة صسحفية ل إ
ت -ف -اصس -ي -ل اŸرح -ل -ة ال -ث-ان-ي-ة م-ن ع-م-ل-ي-ة
الÎحيل الـ Ã 24قر ولية ا÷زائر على
السساعة  14:00بعد الزوال.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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ندوة حول أانفلونزا
الطّيور

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

–ي- -ي وزارة الّصس- -ح- -ة والّسس -ك -ان
وإاصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات اليوم العاŸي
ل -لصس -ح -ة ال -ع -ق -ل-ي-ة ي-وم-ي  15و16
أاك- -ت- -وب- -ر ب- -ف- -ن- -دق «ه -ول -ي -داي إان»
ب- -الشس- -راق- -ة ،ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس -م -ة،
صسصست له ثÓثة عناوين
والذي خ ّ
لول -وي -ة ،وال -ت -ي ت -ن -اقشض م-ع
ذات ا أ
خÈاء من ﬂتلف القطاعات ذات
صس -ل -ة م -ن خ Ó-ل م -وائ-د مسس-ت-دي-رة
ع- -ل- -ى ال- -ن- -ح- -و ال- -ت -ا‹ «ال ّ-ت -قسس -ي -م
ال-ق-ط-اع-ي ون-ظ-ام م-علومات الصسحة
ال -ع-ق-ل-ي-ة واسس-ت-م-راري-ة ال-رع-اي-ة».
الفتتاح الرسسمي للتظاهرة سسيكون
ّ
ي-وم  15أاك-ت-وب-ر ع-ل-ى الّسساعة 8:30
صسباحا.

ندوة صصحفية ıابر
«نوفو نورديسصك» ا÷زائر
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سساعة  10:00صسباحا.

›ريات البطولة الوطنية
العسصكرية للكاراتي

ت-نّ-ظ-م ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ل-ل-ك-ارات-ي ،غ-دا ،ب-اŸدرسس-ة ال-عليا للدرك الوطني
بزرالدة ابتداءً من ال ّسساعة  08:30دقيقة.

الÈيد ا إ
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التحرير(021) 60.67.83 :
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ينظّم ،غدا ،اللّقاء الدو‹ الثّامن للصسيدلة
ا÷زائرية من طرف الصسيادلة اÙلّي Úللعمل
–ت ال-قسس-م الÎت-ي-ب-ي ل-لصس-ي-ادلة ،وذلك –ت
رع - -اي- -ة رئ- -يسض ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وذلك ب-اŸرك-ز ال-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات،
ع- -ل- -ى السس -اع -ة  8:30و–ت شس- -ع- -ار «اŸم -ارسس -ة
صسيدلنية والقانون الصسحي».
ال ّ

ت -ن ّ-ظ -م اŸ
السس -رط -ان -ي صس -ل -ح -ة ال -ط -ب -ي-ة ل -أ
Óورام
ة Ÿرك -زم -ك -اف -ح-ة السس-رط-ان
ب-ال-ب-ل-ي-دة ،ال-ي-وم ،ب-
بالولية ،الطبع اŸسس-تشس-ف-ى ال-عسس-كري
ة الرابعة ل أ
Óيام العلمية
الت
ي تتناول موضسوع «ا أ
لورام السسرطانية
‘
ا
÷
ه
ا
ز
ا
ل
ه
ضس-م-ي»
 ،وذلك ع-ل-ى السس-اع-ة
 8:30صسباحا.

ت -ن ّ-ظ -م ي -وم -ي -ة «اÛاه -د» ،ال -ي -وم ،ن -دوة صس-ح-ف-ي-ة ،ت-خّصس-صض
لطÓق منتدى أاصسحاب اŸشساريع «فرع أاكادÁية اÛتمع اŸد،»Ê
إ
وال -ذي سس -ي -ت -م خ Ó-ل -ه ت -ب -ادل ال-ت-ج-ارب بﬂ Úت-ل-ف اŸت-دّخ-لÚ
ا◊امل Úلهذه اŸشساريع.

إاحياء اليوم العاŸي
لل ّصصحة العقلية

اللّقاء الدو‹ الثّامن
لل ّصصيدلة ا÷زائرية

األيام العلمية
الّرابعة حول السصرطان
بالبليدة

إاطÓق منتدى ألصصحاب اŸشصاريع

التحرير

مبتول ينشصط ندوة
بوهران

زوخ يعقد ندوة صصحفية
ي -ق -وم وزي -ر السس -ي-اح-ة والّصس-ن-اع-ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسس-ع-ود،
اليوم ،بزيارة عمل وتفّقد إا ¤ولية
اŸسس- -ي- -ل- -ة لّÓ- -طÓ- -ع ع- -ل -ى اŸشس -اري -ع
الّتابعة لقطاعه.

–ت ال ّ-رع -اي-ة الّسس-ام-ي-ة ل-رئ-يسض
ا÷م - - - -ه - - - -وري- - - -ة ،يشس- - - -رف وزي- - - -ر
اÛاه- -دي- -ن ال- -ط -يب زي -ت -و Êع -ل -ى
إاح- -ي -اء ال -ذك -رى  57ل-ي-وم ال-ه-جرة
اŸصس - -ادف لـ  17أاك-ت-وب-ر– ،ت شس-عار
« 17أاك- - -ت- - -وب - -ر ال - -ف - -دى ودرسض ‘
ال -ب -ط -ول -ة» ،وذلك ب -ولي -ة ال -ب-يضض
يومي  16و 17أاكتوبر .2018

ي -ق -وم وزي -ر الّشس -ب -اب وال ّ-ري-اضس-ة
ﬁمد حطاب ،اليوم وغدا ،بزيارة
عمل إا ¤ولية ا÷لفة ،حيث يعاين
مشس -اري -ع ري -اضس -ي-ة وي-دّشس-ن ا÷اه-ز
م -ن -ه -ا ب -ك -ل م -ن ب -ل -دي -ات اÿم-يسض،
حاسسي العشض ،ع Úالبل ومسسعد.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي - - -نّشس - - -ط الÈوف - - -يسس- - -ور ع- - -ب- - -د
ال- -رح- -م- -ان ،غ- -دا ،ن -دوة م -ت -ب -وع -ة
ب -ن -ق -اشض ح -ول ت -ق -ريب ال -دول-ة م-ن
اŸواط - -ن ،م - -ن ج - -م - -اع - -ات ﬁل - -ي- -ة
ات -ك -ال -ي-ة إا ¤ج-م-اع-ات ﬁل-ي-ة ذات
م -ب-ادرة ،وذلك Ãق-ر ب-ل-دي-ة وه-ران
بحضسور السسلطات اÙلية واŸنتخبÚ
ا ¤ج- - -انب اÛت- - -م- - -ع اŸد ،Êح - -يث
ي -ج -يب اÿب Òع -ن تسس -اؤولت ح-ول
اŸشس-روع ال-ت-م-ه-ي-دي ل-ق-ان-ون اŸال-ي-ة
 ‘ 2019ضس - -وء م - -ؤوشس - -رات أاسس - -ع- -ار
النفط ،ويسستعرضض رؤويته للمحاور
لسسÎات -ي-ج-ي-ة ل-ل-م-رح-ل-ة / 2018
ا إ
 ،2030 / 2020كما يعرضض حواراته
ال- -دول- -ي- -ة ال- -ت- -ي قّ- -دم- -ه -ا لصس -ح -ف
لم-ري-ك-ي-ة» ‘
«هÒال -د ت -ري -ب -ي-ون ا أ
مرت Úو»أافريكا بريسض».

ندوة إلطارات حزب
ا÷بهة الوطنية
ا÷زائرية
ت- - -نّ- - -ظ - -م ا÷ب - -ه - -ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ن- -دوة ولي- -ات الشس- -رق
لط - - -ارات ا◊زب،ال- - -ي- - -وم ،ع- - -ل- - -ى
إ
السس-اع-ة  13:30ب-دار ال-ث-ق-افة مالك
حداد قسسنطينة.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
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للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
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تضسّمنت تهنئته بذكرى أسستقÓل بÓده  50وأسستعدأده لتعزيز ألعÓقات ألثّنائية

مسساهل يسسلّم رسسالة من رئيسس ا÷مهورية إا ¤نظÒه لغينيا اإلسستوائية
سسلّم وزير ألشسؤوون أÿارجية عبد ألقادر مسساهل أول أمسس Ãالبو ،رسسالة خطية من رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة إأ ¤رئيسس غينيا ألسستوأئية تيودورو أوبيانغ ‚وما مباسسوغو ،عبّر له فيها عن أسستعدأده للعمل من أجل تعزيز
ألعÓقات ألثنائية .كما هّنأا رئيسس أ÷مهورية ‘ ذأت ألرسسالة رئيسس غينيا ألسستوأئية بالحتفال بÓده بالذكرى أÿمسسÚ
لسستقÓلها ،وجّدد فيها أسستعدأده للعمل سسوية مع ألرئيسس مباسسوغو لتعزيز ألعÓقات ألثنائية».
وقّدم مباسصوغو تشصكراته Ÿشصاركة ا÷زائر
‘ الح -ت -ف-ال ب-ال-ذك-رى  50لسص-ت-قÓل غينيا
السص -ت-وائ-ي-ة ،ك-م-ا أاع-رب ع-ن ارت-ي-اح-ه ÷ودة
العÓقات الثنائية معربا عن إارادة بلده ‘
تعزيزها أاك.Ì
وكّ-ل-ف ال-رئ-يسس م-ب-اسص-وغ-و مسص-اه-ل ب-ت-بليغ
الرئيسس بوتفليقة مشصاعر التقدير والحÎام
التي يكنها له ،وكذا “نياته بالتقدم للشصعب
ا÷زائري.
وشصارك مسصاهل أاول أامسس Ãالبو بصصفته
‡ث Ó- -ل- -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ م-راسص-م الح-ت-ف-ال ب-الذكرى 50
لسصتقÓل جمهورية غينيا السصتوائية.
و“ّي -ز الح -ت -ف -ال Ãشص-ارك-ة رؤوسص-اء ال-دول
و‡ثليهم ووزراء اÿارجية لعدة دول.
وحضص -ر اŸشص-ارك-ون اسص-ت-ع-راضص-ا عسص-ك-ري-ا
أادت -ه ال -ق -وات اŸسص -ل -ح-ة ل-غ-ي-ن-ي-ا السص-ت-وائ-ي-ة ب-اسص-ت-ع-راضس م-دŸ Êم-ث-ل-ي ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق اŸد Êوالقطاع القتصصادي ÷مهورية غينيا
ّ
Ãشصاركة دول من إافريقيا الوسصطى ،متبوعا وم- -ؤوسصسص -ات ال -ب Ó-د وك -ذا ‡ث -ل -ي اÛت -م -ع السصتوائية.

يعرضس ألتّجربة أ÷زأئرية ‘ قطاع أŸوأرد أŸائية

نسسيب يشسارك ‘ الّدؤرة الوزارية  4للمؤو“ر اإلسسÓمي بالقاهرة
يشس- -ارك وزي- -ر أŸوأرد أŸائ -ي -ة حسسÚ
نسس -يب ب-ال-ع-اصس-م-ة أŸصس-ري-ة ،أل-ق-اه-رة،
منذ أمسس وعلى مدأر يوم ‘ Úأعمال
لسس Ó-م -ي
أل- -دورة أل -رأب -ع -ة ل -ل -م -ؤو“ر أ إ
للوزرأء أŸكلف Úبقطاع أŸياه ‘ ألدول
لسسÓمي.
لعضساء ‘ منظمة ألتعاون أ إ
أ أ
وي -ب -حث اŸؤو“ر قضص -اي -ا اŸي-اه ‘ ال-ع-ا⁄
اإلسصÓمي ،حيث يسصتعرضس الوزراء التحديات
اŸرتبطة باŸياه وا◊لول اŸقÎحة ،خاصصة
فيما يتعلق باŸشصاريع اŸشصÎكة ب Úالدول
األعضص- -اء ،وي -ق -دم حسص Úنسص -يب خ Ó-ل ه -ذا
اŸؤو“ر عرضصا حول أاهمية التعاون ‘ ›ال
إادارة اŸوارد اŸائية وكذا التجربة ا÷زائرية
‘ هذا اÛال.
ومن أابرز اŸواضصيع التي يناقشصها الوزراء
‘ ال -دورة ال -راب -ع-ة ،خ-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذ اÿاصص-ة

ب -رؤوي -ة م -ن -ظ -م -ة ال -ت -ع -اون اإلسص Ó-م-ي بشص-أان

ﬂتلف اŸشصاكل والقضصايا اŸرتبطة باŸياه
‘ الدول األعضصاء ،وذلك “هيدا لعتمادها
‘ خ- -ت- -ام اŸؤو“ر .وت- -تضصّ- -م -ن اÿط -ة ع -دة
أاه -داف ع -ام -ة ،أاب -رزه-ا :ت-ق-ي-ي-م اح-ت-ي-اج-ات
وق -درات ال -دول األعضص -اء ،و–دي-د اŸع-اه-د
الرائدة ‘ ›ال اŸياه ‘ الدول األعضصاء،
وت-ن-ف-ي-ذ أانشص-ط-ة ت-ع-اون-ي-ة ح-ول ب-ناء القدرات
واألفكار التكنولوجية اŸبتكرة ووضصع برامج
تدريبية فيما ب Úمعاهد البحث والتدريب ‘
الدول األعضصاء ‘ اŸنظمة.
كما يناقشس اŸؤو“ر الدراسصة التي أاجرتها
اŸن -ظ -م -ة وح ّ-ددت ف-ي-ه-ا اح-ت-ي-اج-ات ال-دول
األعضصاء وأاولوياتها ‘ ›ال اŸياه ،كما يعقد
ال -وزراء ج -لسص -ة ن -ق -اشس بشص -أان ت-ع-زي-ز اإلدارة
اŸن-د›ة ل-ل-م-وارد اŸائ-ي-ة ل-ت-ح-ق-يق أاهداف
التنمية اŸسصتدامة.

لوكال ‘ أجتماعات بروتن وودز ببا‹:

تزايد التوترات الّتجارية خطر على النتعاشس القتصسادي العاŸي
صسّرح ﬁافظ بنك أ÷زأئرﬁ ،مد لوكال
لن- - -دون - -يسس - -ي - -ة أن
أمسس Ãدي- - -ن- - -ة ب- - -ا‹ أ إ
أل -ت -وت -رأت أل -ت -ج -اري -ة سس -ت-ؤوث-ر ع-ل-ى أل-ن-م-و
ألعاŸي ،و»قد تسسيء للتقدم أŸعت Èلتكامل
ألقتصساد ألعاŸي».
‘ م -داخ -ل -ة ل -ه أام -ام ÷ن -ة الشص -ؤوون ال -ن -ق -دي-ة
واŸالية الدولية ،أاكد لوكال أان الخطار على النمو
اŸتوقع لشصهر أابريل خÓل اجتماع مؤوسصسصات بريÏ
وودرز قد تكثفت والبعضس منها Œسصد.
كما أاوضصح ﬁافظ بنك ا÷زائر الذي تدخل
باسصم سصبعة بلدان وهي أافغانسصتان وا÷زائر وغانا
واي- -ران واŸغ- -رب وب -اكسص -ت -ان وت -ونسس أان «ن -اف -ذة
ال-ف-رصس ال-ت-ي ف-ت-ح-ه-ا الن-ع-اشس الق-تصص-ادي ت-ب-دو
مبددة ‘ الوقت الذي تتضصاعف فيه األخطار التي
تؤوثر على التوقعات».
‘ ن - -فسس السص - -ي- -اق ،اشص- -ار اÙاف- -ظ أان ه- -ذه
ال-ت-وت-رات ال-ت-ج-اري-ة أاضص-حت ت-ن-ع-كسس ع-ل-ى تراجع
أافاق النمو العاŸي.
وب -حسصب ق -ول -ه ف -إان تضص -ي-ي-ق الشص-روط اŸال-ي-ة
وارت- -ف- -اع ت- -ك- -ال -ي -ف ال -ق -رضس وت -زاي -د ال -ت -وت -رات
ا÷ي -وسص-ي-اسص-ي-ة ت-ع-د ع-وام-ل ت-ط-رح أاخ-ط-ارا ع-ل-ى
اآلفاق القتصصادية العاŸية.
وتضص -اف ا ¤ذلك ظ -اه -رة ال -ه -ج -رة ال -قسص -ري -ة
ألسصباب سصياسصية واقتصصادية التي أاحدثت –ديات
اق -تصص -ادي -ة واج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ب-ل-دان األصص-ل ل-ل-ب-ل-دان
اŸسصتقبلة وبلدان العبور.
وبحسصب التوقعات التي قدمها ﬁافظ بنك
ي -ع -د أل-ط-ل-ب-ة أ÷زأئ-ري-ون ‘ ف-رنسس-ا م-ن
لجانب توأجدأ بحيث يصسل
أك Ìألطلبة أ أ
عددهم إأ 30.521 ¤طالب مقابل 26.116
طالب عام  ،2017حسسب أŸعطيات أ÷ديدة
ألتي نشسرها «كمبوسس فرأنسس».
وكانت ا÷زائر قد احتلت عام  2017اŸرتبة
الثالثة من ب 25 Úدولة ،بعد كل من اŸغرب
والصص ،Úحيث ازداد عدد الطلبة من  2011إا¤
 2016بنسصبة  ‘ 10+اŸائة.
أام -ا ‘ ال -تصص -ن -ي -ف ا÷دي -د ،ف-ق-د أاصص-ب-حت
–تل اŸرتبة الثانية بعد اŸغرب (،)39.855

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

ا÷زائ -ر ،ف -إان ان -ت -ع -اشس الق -تصص -ادات اŸت -ق-دم-ة
باسصتثناء الوليات اŸتحدة قد نضصج ،ومن اŸنتظر
أان يبلغ النمو ‘ سصنة  2019مسصتواه ‘ ،ح Úسصيبقى
ال-ن-م-و الشص-ام-ل ‘ الق-تصص-ادات ال-ن-اشص-ئ-ة وال-بلدان
النامية متينا ومواصصلة دعم النمو العاŸي بالرغم
من التباطؤو اŸنتظر ‘ الصص.Ú

ضسغوط على تدّفقات رؤؤؤسس األموال
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،اع -ت Èل -وك -ال أان ال -هشص -اشص-ة
اŸت-زاي-دة واسص-ت-م-رار الزم-ة الق-تصص-ادية واŸالية
العاŸية Áكنها مضصاعفة الخطار على السصتقرار
اŸا‹ العاŸي.
وبخصصوصس األجندة الشصاملة لسصياسصات اŸديرة
ال -ع -ام-ة لصص-ن-دوق ال-ن-ق-د ال-دو‹ ،صصّ-رح ل-وك-ال أان-ه
يرحب Ãخطط أاعمالها من أاجل مسصاعدة البلدان
األعضص -اء م -ن خ Ó-ل ت-ق-د Ëنصص-ائ-ح م-ت-زن-ة قصص-د
تكريسس ‰و قوي وشصامل وﬁقق للشصغل.

كما أاشصاد اÙافظ بتعزيز دعم صصندوق النقد
الدو‹ للبلدان الهشصة وتلك التي تعا Êمن نزاعات،
إاضص -اف -ة ا ¤العÎاف بضص -رورة مسص-اع-دة ال-ب-ل-دان
ال- -ن- -ام- -ي- -ة م- -ن أاج- -ل –ق- -ي- -ق أاه -داف ال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسصتدامة.
ول -ت -ح -ق -ي -ق ذلك ،ي -ق -ول اÙاف -ظ ،ف -إان دع-م
اÛتمع الدو‹ أامر حاسصم ألن حاجيات “ويل
البلدان النامية ذات الدخل الضصعيف لتحقيق هذه
األهداف ا÷وهرية.

مصسّدرؤ البÎؤل يعكفون على تنويع اقتصسادّياتهم
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها البلدان
الناشصئة والنامية ،أاشصار ﬁافظ بنك ا÷زائر أان
«أاهّمها يكمن ‘ الوقاية من نقل رؤووسس األموال
والحتماء من نتائج التفشصي».
وأاردف يقول أان دعم طاقات النمو والتشصغيل
ب-ال-ب-ل-دان ال-ن-اشص-ئ-ة وال-ن-ام-ي-ة ي-ت-م م-ن خÓل عقلنة
التنظيمات و–سص Úالتنافسصية وتطوير السصتثمار
‘ ›ال الهياكل القاعدية والرأاسصمال البشصري.
وت -ع -ك -ف ال -ب -ل-دان اŸصص-درة ل-ل-بÎول Ãن-ط-ق-ة
الشصرق األوسصط وشصمال افريقيا اŸدعمة بارتفاع
أاسصعار البÎول على تنويع اقتصصادها وتأام Úنفسصها
واسصتحداث مناصصب عمل لسصيما لفئة الشصباب من
خ Ó-ل اصص Ó-ح سص -وق ال -ع -م -ل ،حسصب ق -ول -ه دائ -م-ا
مضصيفا أانه «يبقى الكث Òيجب فعله».

Œاوز عددهم  30ألفا هذه ألسسنة

الطّلبة ا÷زائرّيون أاك Ìاألجناسس عددا ‘ فرنسسا
متقدمة الصص )30.071( Úمن ›موع 343.400
طالب أاجنبي اختاروا فرنسصا Ÿواصصلة دراسصتهم
للسصنة ا÷امعية  .2018-2017وبحسصب كمبوسس
فرانسس ،سصجلت جاذبية فرنسصا للطلبة األجانب
خ Ó-ل ه -ذه السص -ن -ة ارت -ف -اع-ا بـ  ‘ 4،5اŸائ -ة
مقارنة بالسصنة اŸاضصية .وللتذك ،Òفإان دول

الوليات اŸتحدة األمريكية وأاسصÎاليا واŸملكة
اŸت-ح-دة ت-ب-ق-ى أاك Èال-دول اŸسص-ت-ق-ب-ل-ة ل-لطلبة
األجانب.
وت -كشص-ف اŸع-ط-ي-ات ال-ت-ي نشص-ره-ا ك-م-ب-وسس
ف -رانسس أان ع -دد ال -ط -ل -ب -ة األف -ارق -ة ‘ ت -زاي-د
مسص -ت -م -ر ،وه-ذا بسص-بب ال-ل-غ-ة ،ع-ل-م-ا أان ‘ 70

العدد
17769
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ؤزير اÿارجية النّيجÒي ‘ ا÷زائر اليوم
يشس - -رع وزي - -ر ألشس - -ؤوون أÿارج - -ي - -ة
÷م- -ه- -وري- -ة ن- -ي- -جÒي- -ا أل- -ف -ي -درأل -ي -ة
ج -ي -وف -ري أون -ي -ي -ام -ا ب -زي-ارة ع-م-ل أ¤
أ÷زأئ - -ر ب - -دع - -وة م - -ن وزي - -ر ألشس- -ؤوون
أÿارجية عبد ألقادر مسساهل ،حسسب
م- -ا أشس- -ار إأل- -ي- -ه ب- -ي- -ان ل- -وزأرة ألشس- -ؤوون
أÿارجية.
وخ Ó-ل ه -ذه ال -زي -ارة ال -ت -ي ت -دوم ي-وم،Ú
يرأاسس مسصاهل مناصصفة مع نظÒه النيجÒي
أاشصغال الدورة الرابعة للجنة اŸشصÎكة العليا
للتعاون ا÷زائرية -النيجÒية.
كما تشصكل هذه الدورة للوزيرين «فرصصة
مناسصبة لتقييم حالة التعاون الثنائي و–ديد
آافاق جديدة للشصراكة من أاجل الرتقاء بها ا¤
مسص -ت -وى ن -وع -ي -ة ال -ع Ó-ق -ات السص -ي -اسص-ي-ة بÚ
البلدين» ،حسصب ذات اŸصصدر.
وأاشص- -ار ذات ال- -ب- -ي -ان ا ¤أان ع -ق -د ال -دورة
ال-راب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة اŸشصÎك-ة ال-ع-ل-يا «يؤوكد إارادة
ا÷زائ- -ر ون- -ي- -جÒي- -ا ‘ ت- -ع- -م- -ي- -ق ال -ت -ع -اون

والسصتفادة من الطاقات القتصصادية الهائلة،
وإاعطاء دفع جديد للعÓقات الثنائية».
من جهة أاخرى ،أاضصاف البيان أانّ «البحث
ع -ن ﬁاور ج -دي -دة ل -ل -ت -ع -اون وإاع-ادة –يÚ
مشص-اري-ع ال-ت-ع-اون ودراسص-ة اقÎاح-ات ج-دي-دة
ك -ل -ه -ا أام-ور م-ن شص-أان-ه-ا ب-عث م-ع-ت Èل-ل-ت-ع-اون
الثنائي على أاسصسس جديدة».
وتعت Èهذه الدورة Ãثابة «فضصاء مÓئم
من شصأانه أان يسصمح للبلدين اللذين يناضصÓن
سصويا من أاجل –قيق أاهداف مثل ال–اد
الف-ري-ق-ي ب-ال-تشص-اور ح-ول ال-قضص-ايا القليمية
وال -دول -ي -ة ذات اله -ت -م -ام اŸشصÎك لسص-ي-م-ا
ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا ال-ب-ل-دان م-ن أاج-ل
ضصمان السصلم واألمن والسصتقرار ‘ القارة،
اضص -اف -ة ا– ¤ق -ي -ق ت -ن -م -ي -ت -ه-ا الق-تصص-ادي-ة
والجتماعية».
وخ Ó-ل إاق -ام -ت -ه ب -ا÷زائ -ر ،ي -ج -ري وزي-ر
الشص -ؤوون اÿارج -ي -ة ال -ن-ي-جÒي ﬁادث-ات م-ع
مسصؤوول Úجزائري Úسصام.Ú

للية «أفريبول» با÷زأئر
أ÷معية ألعاّمة ألثّانية آ

تعزيز التّعاؤن الشّسرطي Ûابهة التحديات األمنية
بالقاّرة ال ّسسمراء

–تضس- - -ن أ÷زأئ- - -ر غ- - -دأ ،ب- - -ف - -ن - -دق
لورأسس- -ي وع -ل -ى م -دأر ي -وم Úأشس -غ -ال
أ أ
للية أل–اد
أ÷معية ألعامة ألثانية آ
لف -ري -ق -ي ل-ل-ت-ع-اون ‘ ›ال ألشس-رط-ة
أ إ
«أف-ري-ب-ول» ،وذلك ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع ÷نة
لفريقي بالتعاون مع أŸديرية
أل–اد أ إ
Óم-ن أل-وط-ن-ي ب-ق-ي-ادة أŸدي-ر
أل -ع -ام -ة ل -أ
ألعام ألعقيد مصسطفى ألهبÒي.

»æe É«°SGB
يأاتي الجتماع الثا Êلهذه اŸنظمة ‘ ظل
–ولت ع -م -ي -ق -ة و–دي-ات أام-ن-ي-ة تشص-ه-ده-ا
ال- -ق -ارة اإلف -ري -ق -ي -ة ،ت -ق -تضص -ي م -واج -ه -ت -ه -ا
Ãضصاعفة ا÷هود من قبل أاجهزة الشصرطة
ıت - -ل- -ف ال- -دول م- -ن خÓ- -ل م- -واك- -ب- -ة ك- -ل
اŸسص- -ت- -ج- -دات وال- -ت- -ط- -ورات ل -ت -وف Òاألم -ن
والسص- -ك- -ي -ن -ة ل -ل -م -واط -ن وأاج -واء السص -ت -ق -رار
الضصرورية لتحقيق برامج التنمية ‘ بلدان
القارة السصمراء.
يرتقب أان يعرف اŸلتقى مشصاركة األمÚ
العام للمنظمة الدولية للشصرطة ا÷نائية -
األنÎبول  -وكذا األم Úالعام Ûلسس وزراء
الداخلية العرب،بحضصور قادة الشصرطة واألمن
ل -دول ال -ق -ارة السص -م -راء و‡ث-ل ÷ن-ة السصÓ-م
واألمن التابعة ل–Óاد اإلفريقي وخÈائها،
اŸرك- -ز اإلف- -ري- -ق- -ي ل -ل -دراسص -ات وال -ب -ح -وث
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اإلره -اب « »CAERTوالشص- -رك- -اء
الدولي ،Úفضص Óعن وفود أامنية ذات مسصتوى
رفيع بهدف تعزيز التعامل الشصرطي Ûابهة
التحديات األمنية الراهنة.
وينتظر أان يناقشس الجتماع الثا Êلهذه
ال-ل-ب-ن-ة األم-ن-ي-ة ،م-واضص-ي-ع ذات الصص-لة بالعمل
اŸائة من الطلبة األجانب يختارون مسصارهم
ا÷امعي Ãجرد وصصولهم إا ¤فرنسصا وأان ‘ 49
اŸائة منهم يسصجلون ‘ شصهادة ليسصانسس ،و41
‘ اŸائ- - - - - - - -ة ‘ اŸاسص Îو ‘ 10اŸائ- - - -ة ‘
الدكتوراه.
ويشص Òكمبوسس فرانسس أايضصا ا ¤أان هؤولء
ال -ط -ل -ب -ة ي -خ -ت -ارون ع -م -وم -ا و‘ اŸق-ام األول
الشصعب العلمية والطب ( ‘ 37اŸائة) ،واآلداب
واللغات والعلوم النسصانية والجتماعية (‘ 32
اŸائة) ،والقتصصاد والتسصي ‘ 20( ÒاŸائة)،
والقانون والعلوم السصياسصية ‘ اŸقام األخ.Ò

الشصرطي للقارة السصمراء ،والسصعي لتعزيز سصبل
التعاون والتنسصيق األ‚ع ضصمن آالية األفريبول
Ûابهة التحديات التي تواجهها اÛتمعات
اإلفريقية والتصصدي لكل أاشصكال ا÷رÁة.
كما يتم باŸناسصبة تنظيم هذه الدورة التي
يشص- -ارك ف- -ي- -ه- -ا م -دي -رو الشص -رط -ة األف -ارق -ة
ومسص- -ؤوول- -و ال- -ه- -ي- -ئ- -ات الشص- -رط- -ي -ة ال -دول -ي -ة
واإلق-ل-ي-م-ي-ة ،ل-دراسص-ة سص-ب-ل «ت-ع-زي-ز ال-ت-نسصيق
وقنوات التصصال ،باإلضصافة إا– ¤ديد جملة
النقاط التي من شصأانها تعي Úاألطر العامة
ل- -ل- -ت- -ع -اون ب Úال -ه -ي -ئ -ات الشص -رط -ي -ة ل -ل -دول
األعضصاء» ،وهذا حسصب ما أافادت به اŸديرية
Óمن الوطني ‘ بيان لها –صصلت
العامة ل أ
«الشصعب» على نسصخة منه.
وتسصمح ا÷معية العامة هذه ،بتبادل اآلراء
واÈÿات بشص -أان م -ك -اف -ح -ة ﬂت -ل-ف أاشص-ك-ال
ا÷رÁة اŸنظمة ع ÈالوطنÃ ،ا ‘ ذلك
اإلرهاب والتطرف العنيف وا÷رائم الناشصئة،
وسص -ت -ت -ف -ق ع -ل -ى األول -وي -ات اإلسصÎات -ي -ج -ي -ة
وسصتقدم توصصيات على التعاون الفعال ‘ منع
ومكافحة هذه ا÷رائم.
وت-ع-د أاف-ري-ب-ول م-ن-ظ-م-ة ل-ل-تعاون الشصرطي
اإلف -ري -ق-ي ،ت-ه-دف إا ¤اع-ت-م-اد رؤوي-ة شص-ام-ل-ة
تسص -م -ح ب -ت -حسص Úف -ع -ال -ي -ة و‚اع -ة مصص -ال -ح
الشصرطة اإلفريقية ،وتتمثل مهمتها ‘ دعم
ال -ت-ع-اون الشص-رط-ي ب Úال-دول اإلف-ري-ق-ي-ة م-ن
خÓل تبادل اŸعلومات وتعزيز التنسصيق فيما
بينها ،حيث تتشصكل ا÷معية العامة من رؤوسصاء
الشصرطة لدول األعضصاء ‘ ال–اد األفريقي
Óفريبول
وهي الهيئة الفنية والتقنية العليا ل أ
اŸك -ل -ف-ة ب-إادارة شص-ؤوون الشص-رط-ة ‘ أاف-ري-ق-ي-ا
ع -ل -ى اŸسص -ت -وى السصÎات -ي -ج -ي ال -ع -م -ل-ي-ات-ي
والتكتيكي.
وتشصّكل آالية أافريبول قيمة مضصافة للتعاون
الشص-رط-ي اإلق-ل-ي-م-ي وال-دو‹ ،إاذ ت-ع-د Ãث-اب-ة
حلف اسصÎاتيجي قادر على الرد الشصرطي
اآلı Êتلف التهديدات العاŸية على غرار
ضص -م-ان ت-أام Úا◊دود وم-راق-ب-ت-ه-ا م-ن خÓ-ل
التعاون والتنسصيق الفاعل ،Úوتبادل اŸعلومات
واŸعطيات Ÿنع تسصلل ﬂتلف أانواع ا÷رائم
Óوطان
Ãا فيها ا÷رÁة اŸنظمة العابرة ل أ
وا◊د من الهجرة السصرية ،مع ا◊رصس على
مواصصلة العمل اŸشصÎك وتعزيزه أاك Ìنظرا
ل -ل -خ -ط-ر ال-ذي ت-واج-ه-ه ‘ ظ-ل ان-تشص-ار ه-ذه
ا÷رائم.
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الرئيسش بوتفليقة يخصشصش برنا›ا تنمويا للو’يات ا◊دودية

تكليف ا◊كومة باعداد الÈنامج اŸمول من صصناديق تنمية
ا÷نوب والهضصاب وتضصامن ا÷ماعات اÙلية

بدوي :حدودنا التي كانت رهينة التهريب والنزاعات اŸسصلحة يجب أان تتحول إا ¤حظائر عمرانية ومرافق تواصصل
’قليم نور الدين بدوي ،عن إاقرار «رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
كششف أامسش وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية وتهيئة ا إ
برنا›ا تنمويا خاصش بالو’يات ا◊دودية» ،وأانه قد «كلف ا◊كومة ببلورته ‘ القريب العاجل» ،على أان «يحظى بتمويل مزدوج من قبل
صش-ن-دوق ال-ت-ن-م-ي-ة اÿاصش ب-ا÷ن-وب وال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا ،وك-ذا صش-ن-دوق تضش-ام-ن ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة»’ ،ف-ت-ا إا ¤أان-ه ي-أات-ي «ال-ت-زام-ا م-ن رئيسش
ا÷مهورية بالتزاماته».

أŸركز ألدو‹ للمؤؤ“رأت :فريال بؤشصؤية
تصصؤير :عباسس تيليؤة
“ي-زت أاشش-غ-ال اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ح-ول «ت-ه-ي-ئة
اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة وت -ن -م -ي -ت -ه-ا أاول-وي-ة وط-ن-ي-ة»،
اŸنظم أامسص من قبل وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية وتهيئة اإ’قليم باŸركز الدو‹ للمؤو“رات
عبد اللطيف رحال ،بإاعÓن اŸسشؤوول اأ’ول على
القطاع نور الدين بدوي عن برنامج تنوي جديد
أاقره الرئيسص بوتفليقة لفائدة الو’يات ا◊دودية،
وكلف ا◊كومة بإاعداده ‘ القريب العاجل ،يحظى
بتمويل صشندوقي التنمية للجنوب والهضشاب العليا،
والتضشامن للجماعات اÙلية.
وأافاد بدوي ‘ السشياق« ،هذا ما يؤوكد لنا جميعا
أان اŸسشأالة ،ليسشت مسشأالة موارد مالية»’ ،فتا إا¤
أانه Ãثابة «جهد مضشاعف لتنمية الو’يات» ،وأانه
«م-ن مسش-ؤوول-ي-ت-ن-ا ج-م-ي-ع-ا م-ن إادارات ،وم-ن-ت-خ-بÚ
وم-ت-ع-ام-ل ،Úال-ت-ج-ن-د ل-ت-ح-ق-ي-ق الÈن-ام-ج وت-ب-ل-ي-غ-ه
ق -اصش -ده» ،وح -رصص ع -ل-ى ال-ت-ذك Òب-اŸن-اسش-ب-ة ب-أان
«قرار رئيسص ا÷مهورية بإاحداث  10و’يات منتدبة
جنوبية ينبع من إاÁانه بقدرات الو’يات ا÷نوبية
ال -ف Ó-ح -ي -ة والسش-ي-اح-ي-ة وال-ط-اق-وي-ة» ،م-ع-تÈا ب-أان
«ال -ق -رار ل -يسص ع -ب-ث-ي-ا وإا‰ا ان-ب-ث-ق ع-ن اıط-ط
Óقليم ،بقصشد «“كينها من هياكل جديدة
الوطني ل إ
تسشمح لها بالعمل و–قيق التنمية».
وقال وزير الداخلية أان «الوقت حان لتحرير
الطاقات واŸبادرات ،وأان سشياسشة ا◊كومة مدعوة
أ’ن Œع -ل م -ن ق -وة شش -ب -اب -ن -ا ‘ ق -لب م -ق -ارب -ت -ن -ا
اŸسشتقبلية» ،على أان تكون «اŸششاريع سشكة لهذه
ال -ق-اط-رة ‡ث-ل-ة ‘ الشش-ب-اب» ،مضش-ي-ف-ا ‘ السش-ي-اق
«ح- -دودن- -ا وان ك- -انت ت- -ط -رح ره -ان -ات ال -ت -ه -ريب
والنزاعات اŸسشلحة ،يجب أان نحولها ا ¤حظائر
عمرانية ومرافق تواصشل « ،كما ذكر بأان «رئيسص
ا÷مهورية يششدد ‘ كل مرة على ضشرورة التكفل
ب -ه -ا ،و“ك Úال -ق -اط -ن Úب -ه-ا م-ن ظ-روف ال-ع-يشص
ال- -ك- -ر ،Ëم- -درك- -ا ل- -دوره- -م ‘ –صش ÚبÓ- -دن -ا»،
و»إاصشراره على بلوغ الو’يات ا◊دودية ا÷نوبية
والداخلية التنمية اÙلية» ،مششÒا إا ¤أانها كانت
«الرئة التي تتنفسص بها الثورة ا÷زائرية».
وخلصص ا ¤القول «بقدر التحديات لفضشاءاتنا
ا◊دودية ،هناك فرصص وآافاق حدودية» ،معتÈا
بأان «توصشيات اللقاء التي يعلن عنها مسشاء اليوم،
سش-ت-ك-ون Ãث-اب-ة خ-ارط-ة ط-ري-ق ل-ت-حرير اıطط
الوطني لتهيئة اإ’قليم» ،وقبل ذلك أاكد بأان اللقاء

ال- -ذي ن- -ظ- -م –ت ال- -رع- -اي- -ة السش- -ام- -ي- -ة ل -رئ -يسص
ا÷مهورية يهدف ا« ¤بحث سشبل أا‚ع لتسشريع
وتÒة ت -ن -م -ي -ة اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة ،شش -أان -ه -ا شش-أان
ال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا وا÷ن-وب ال-ك-ب ،ÒاÁان-ا م-ن-ه ب-أان
التنمية “سص كل شش Èا ¤غاية أابعد نقطة ‘
ال-بÓ-د ،مسش-ت-ط-ردا «وه-و ال-ت-زام ع-ق-د ال-ع-زم ع-ل-ى
–قيقه» ،وما نحن بعيدين عن Œسشيده» حسشبه.
ونبه إا ¤أان التنمية تتطلب تضشافر جهود ا÷ميع
م -ن و’ة ورؤوسش -اء ب -ل -دي -ات ومسش -ؤوو‹ اŸوؤسشسش -ات
ا’قتصشادية ،مؤوكدا العزم على رفع التحدي ‘
إاطار التششاور ،وباŸناسشبة أاششار إا ¤أان « ،ا◊ديث
عن الو’يات ا◊دودية ،حديث عن و’يات ششاسشعة
وو’ي- -ات داخ- -ل- -ي -ة ذات أاه -م -ي -ة اق -تصش -ادي -ة ،م -ن
الضش -روري ت -ن -م -ي -ت-ه-ا ‘ إاط-ار سش-ي-اق اسشÎات-ي-ج-ي
ه -ادف ،م-ت-واف-ق م-ع ت-وج-ه-ات اıط-ط ال-وط-ن-ي
للتهيئة اŸسشتدامة لÓقليم».

عقيدتنا اأ’منية تقتضصي
ا’عتماد على حصصانتنا ووعي
مواطنينا باÿطر على ا◊دود
وذك- -ر ب- -دوي بـ «اإ’صشÓ- -ح -ات ال -واسش -ع -ة وغÒ
اŸسش -ب -وق-ة» ،ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا ا÷زائ-ر م-ن-ذ ال-ع-ام
 2000متجاوزة مرحلة الدمار والهمجية ،وخروجها
منتصشرة بفضشل اŸصشا◊ة الوطنية التي بادر بها

رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ،وب -ع -دم-ا ذك-ر ب-أان ال-ن-زاع-ات
اŸسشلحة أاصشبحت تنهل من اإ’قليم ،أاوضشح بدوي
بأان «بÓدنا ليسشت ‘ معزل عن التحو’ت ،وعلى
أاب -واب أاك ÌاŸن -اط -ق تضش -ررا ب-اŸشش-ك-ل-ة ،ل-يصش-ب-ح
بذلك التحدي مضشاعفا بالو’يات ا◊دودية».
و‘ سشياق حديثه عن التحديات ،واسشتنادا ا¤
ذات اŸسشؤوول فان «ا÷زائر مدعوة إا ¤التحول إا¤
مصش -ادر صش -دي -ق -ة ل -ل -ب -ي -ئ -ة ‘ ‰اذج اسش -ت -هÓ-ك-ن-ا
الطاقوي» ،ومدعو «للتعامل مع اıاطر الكÈى
الطبيعية والتكنولوجية» ،كما أان عقيدتنا اأ’منية ـ
أاضشاف بدوي ـ «تقتضشي ا’عتماد على حصشانتنا
ووعي مواطنينا باÿطر على ا◊دود ،ا ¤جانب
اقتصشاد يعتمد على التنويع ،والتواصشل البناء مع
اÛتمع ،توجهات كلها ضشمنها رئيسص ا÷مهورية
‘ ﬂت -ل -ف السش -ي -اسش -ات ال -ع -م -وم-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ع-م-ل
ا◊ك -وم -ة ع-ل-ى ت-ك-ريسش-ه-ا» ،وذلك ضش-م-ن ﬂط-ط
اإ’قليم الذي Áتد إا ¤غاية آافاق  ، 2030مششددا
على «ضشرورة Œسشيد إاسشÎاتيجية ’ تÎك أاي و’ية
على الهامشص».
واسشتدل الوزير بدوي بفتح اŸمر ا◊دودي مع
موريتانيا الذي يفتح آافاق تعاون جاد ومثمر ،وهي
اسشÎتيجيتنا ‘ أاقصشى ا÷نوب الششرقي والغربي»،
مرافعا لـ»البنايات القاعدية التي تقرب اŸسشافات
وت-خ-ف-ف اŸع-ان-اة وت-رج-ح ا÷اذب-ي-ة ا’ق-تصشادية»،
و»Œعلها ‡رات اقتصشادية أاك Ìجدوى ‘ القارة»،
م -ذك -را ب -أان رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ضش -م -ن ك -ل ه -ذه
اÙاور ‘ خارطة طريق “ت دراسشته ‘ اجتماع
وزاري مصشغر العام . 2005

بعث ا’قتصصاد واŸشصاريع ا’سصتثمارية واسصتحداث مناصصب الشصغل أاهم اأ’ولويات

فريال.ب
ت -ن -اول اŸشش -ارك -ون ‘ اŸل -ت -ق-ى ال-ذي ي-خ-ت-ت-م
أاششغاله اليوم ،بتقد Ëجملة من التوصشيات تخصص
ال -ت -ن -م -ي -ة ‘ ال -و’ي-ات ا◊دودي-ة ا÷ن-وب-ي-ة م-ن-ه-ا
والداخلية ،اششكالية رفع هذا التحدي غ ÒاŸرتبط
باŸوارد اŸالية وفق ما أاكد وزير الداخلية ،الذي
كششف عن برنامج خاصص بادر به رئيسص ا÷مهورية
وأاسشندت مهمة اعداده ا ¤ا÷هاز التنفيذي ،و‘
هذا الصشدد تناول اŸدير العام لتهيئة وجاذبية

اإ’ق - -ل - -ي - -م ب - -وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ›ي- -د سش- -ع- -ادة،
ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة الناطق ا◊دودية
وتنميتها ضشمن اıطط الوطني لتهيئة اإ’قليم
الذي Áتد إا ¤غاية . 2030
من جهته ،مدير مششروع مفوضص بالوكالة
ال -وط -ن -ي-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة وج-اذب-ي-ة اأ’ق-ال-ي-م ع-ل-ي ب-ن
صشديق ،أاكد ‘ تصشريح للصشحافة على الهامشص
بأان برنامج عمل يخصص اŸناطق ا◊دودية ”
إاعداده بإاقحام متعاملﬁ Úلي ،Úأاخذ بعÚ
ا’عتبار مششاريع الري والتنمية الفÓحية وخلق
اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة ،مششÒا ا¤
بعد هام يتعلق بالتنمية ‘ دول ا÷وار Œسشيدا
Óرادة السشياسشية اŸعلن عنها.
لإ
وقدم العقيد بوزارة الدفاع الوطني أاحمد
عطية مداخلة حول «اأ’من كعامل ضشروري ‘
تنمية اŸناطق ا◊دودية» ،ذكر بتصشريح نائب
وزير الدفاع الوطني ،جازما بأان ’ تنمية دون
أام -ن و’ أام -ن دون ت -ن -م -ي -ة ،وب-أان اأ’م-ن ع-ام-ل
ضشروري ‘ اŸناطق ا◊دودية  ،متحدثا عن
انخراط السشلطات العليا ‘ التنسشيق مع دول
ا÷وار ،وح- -رصص ال- -وح- -دات اŸراب- -ط -ة ع -ل -ى
ا◊دود على منع ﬁاو’ت اخÎاق ا◊دود أاو
اŸسشاسص بصشورة ا÷زائر أاحسشن مثال ا◊زم
والعزم ‘ تعامل الوحدات عند ﬁاولة ا◊اق
الضشرر بتيقنتورين ،كما –دث عن ا’نتششار

اŸك - -ي - -ف ل - -دى ت - -ط - -رق ا ¤ح - -راسص ا◊دود
وال -ت -ج -ه -ي -زات ال -ه -ن -دسش-ي-ة ا ¤ج-انب “اري-ن
ا÷اهزية.
وا‹ و’ية تبسشة عبد الله مو’تي توقف عند
الÈام -ج اÿاصش -ة ل -رئ -يسص ا÷م -ه-وري-ة ،ل-دع-م
ال- -ب -ن -ى ال -ت -ح -ت -ي -ة ’رسش -اء ق -واع -د ان -ط Ó-ق -ة
اق-تصش-ادي-ة و–سش Úظ-روف اسش-ت-ق-ب-ال السش-ياح،
مششÒا ا ¤رصشد مبالغ مالية لعصشرنة وتهيئة
اŸراكز ا◊دودية ،وبرأايه فان اŸواطن بتبسشة
يفكر ‘ ا’قÓع عن التهريب بتغي Òنششاطه
مفضش ÓالفÓحة على سشبيل اŸثال.
م -ن ج -ه -ت -ه وا‹ أادرار ،ح -م -و ب -ك -وشص أاك-د
تفعيل الفرصص التنموية وأاهميتها ،التي تسشمح
بفتح أابواب التصشدير أامام اŸنتوج ا÷زائري،
خاصشة بعد أان عرف ا’قتصشاد الوطني هبة،
’فتا ا ¤أان أادرار “تد على  500أالف كلم ولها
حدود مع موريتانيا وما‹ ،مششÒا ا ¤ضشرورة
دراسش - -ة ج - -ادة ’ي - -ج- -اد ف- -رصص ول- -وج السش- -وق
ا’ف-ري-ق-ي-ة وال-ب-داي-ة ت-ك-ون بشش-ب-ك-ة ط-رق لفك
العزلة عن اŸنطقة.
وا‹ “Ôاسشت ا÷ي ‹Óدومي بدوره –دث
عن تراجع ‘ الهجرة غ Òالششرعية ،موازاة مع
التكفل باŸهاجرين معتÈا بأان أا‚ع ا◊لول
النهوضص ا’قتصشادي لدى جÒاننا ،كاششفا عن
تطوير اسشÎتيجية ’حتواء الوضشع.

الداخلية توقع اتفاقيت Úمع الوكالة الفضصائية ا÷زائرية واŸدرسصة العليا للتجارة

” أامسص ع -ل -ى ه -امشص أاشش -غ-ال اŸل-ت-ق-ى
ال -وط -ن-ي ح-ول «ت-ه-ي-ئ-ة اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة
وت -ن -م -ي-ت-ه-ا أاول-وي-ة وط-ن-ي-ة» ،ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
اتفاقيت Úب Úوزارتي الداخلية وا÷ماعات

أامننا ‘ حدودنا..

^ أم Úبلعمري

ماتزال الّنظرة الّتقليدية مهيمنة على سشلوك الدول ‘ مسشأالة التعاطي مع ا◊دود ،ومازال
الهاجسص اأ’ك Èهو كيفية مراقبتها وإاحكام قبضشتها اأ’منية عليها أ’نّ ذلك يقع بطبيعة ا◊ال ‘
صشميم وظيفة الدولة الوطنية ا◊ديثة التي تسشعى إا ¤ا◊فاظ على حدودها ،خاصشة ونحن ‘ زمن
العوŸة التي تسشعى إا ¤تقويضص السشيادة الوطنية والتهام ا◊دود ،وهذا ما جعل الكث Òمن الدول
وأامام هذا الهاجسص تغفل اŸقاربات ا’قتصشادية وا’جتماعية التي تعت Èحجر الزاوية ‘ تأامÚ
وتنمية اŸناطق ا◊دودية باعتبارها مراكز متقّدمة ‘ معادلة الدفاع الوطني Ãفهومه الششامل،
ولب هذه اŸعادلة هو كيفية تثبيت السشكان ‘ تلك اŸناطق لدرء الفراغ باعتباره أاك Èمعضشلة ‘
معادلة السشيطرة على ا◊دود.
’ششك أاّن توف Òالظّروف اŸواتية سشيسشاهم بششكل كب ‘ Òا’سشتقرار الدÁغرا‘ ‘ مناطق
Áكنها أان تتحّول بسشرعة إا ¤أاقطاب اقتصشادية تسشاهم بقسشط كب ‘ Òالتنمية الوطنية وليسص
العكسص؟ و’ بد هنا من التسشليم بأاّن إاغفال تلك اŸناطق وعدم إاعطائها القسشط الكا‘ من
ا’هتمام والتنمية ،حّولها إا ¤عبء على ا’قتصشاد الوطني بسشبب اسشتفحال التهريب ،الذي أاصشبح
مصشدر رزق لسشكان تلك اŸناطق ‘ ظل غياب أاي بدائل أاخرى؟ بينما Áكن لتلك اŸناطق أان تكون
أاقطابا ‘ ﬂتلف اÛا’ت ،ويكفي أان نذكر على سشبيل اŸثال و’ية تندوف وحدها التي تنتششر
Óمر؟ فال ّسشلطات  ⁄تفّكر ‘ كيفية تششجيع هذا
فيها حرفة تقط Òزيت «اآ’راغان» ولكن من يهتم ل أ
القطاع ،الذي بإامكانه أان يدر اÓŸي Òويوّفر وحده اآ’’ف من اŸناصشب.
”
هذا فيضص من غيضص ،فهناك مناطق أاخرى Áكن أان “طر ذهبا على اÿزينة العمومية لو ّ
اسشتثمار طاقاتها ومقدراتها..
يبدو أاّن برنامج رئيسص ا÷مهورية اŸتعلق بالو’يات ا◊دودية الذي أاعلن عنه وزير الداخلية
أامسص ،يعكسص وجود إارادة سشياسشية قوية سشتجعل تلك اŸناطق ‘ صشلب اهتمام الدولة ومن أاولويات
سشياسشاتها التنموية ،وبهذا Áكن مسشابقة الزمن واسشتدراك ما فات أ’ّن كل التهديدات واŸنغصشات
اأ’منية أاصشبحت تأاتي من ا◊دود واÎŸبّصشون ببلدنا يحاولون  -بعدما فششلت كل ﬁاو’تهم -
فتح ثغرة ‘ منظومتنا الدفاعية واأ’منية ع Èحدودنا اŸمتّدة.
تنمية مناطقنا هو خ Òسشند للعمل ا÷بّار الذي يقوم به أافراد جيششنا الوطني الششعبي ‘ تأامÚ
حدودنا ،وسشد كل الّنوافذ التي Áكن أان يدخل منها الريح.

من مداخÓتهم

اŸلتقى الوطني حول «تهيئة اŸناطق ا◊دودية وتنميتها

ن- -اقشش اŸشش -ارك -ون ‘ أاشش -غ -ال اŸل -ت -ق -ى
الوطني حول «تهيئة اŸناطق ا◊دودية
وت-ن-م-ي-ت-ه-ا أاول-وي-ة وط-ن-ية» ،سشبل تعزيز
التنمية بهذه الو’يات التي طاŸا حظيت
ب -اه -ت -م -ام ال -دول -ة ،ول -ع-ل م-ا ي-ؤوك-د ه-ذا
ال -ط -رح اسش -ت -ف -ادت -ه -ا ›ددا م-ن ب-رن-ام-ج
تنموي أاقره رئيسش ا÷مهورية وذلك ‘
ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل ،وي-ع-ول ع-ل-ى توصشيات
ال -ل -ق -اء ‘ اع -داد اسشÎات -ي -ج -ي -ة خ -اصش -ة
ب -ذلك ،وكشش -ف ع -ل -ي ب -ن صش -دي-ق م-دي-ر
مشش- -روع م- -ف- -وضش ب -ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل-ت-ه-ي-ئ-ة وج-اذب-ي-ة ا’ق-ال-ي-م ع-ن ب-رنامج
ع -م -ل ي-خصش ت-ه-ي-ئ-ة اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة
للجنوب بإاقحام اŸتعامل ÚاÙلي.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م -ران-ي-ة وال-وك-ال-ة
ال -فضش -ائ -ي -ة ا÷زائ -ري-ة وق-ع-ه-ا ع-ن ال-وزارة
›ي-د سش-ع-ي-د م-دي-ر ع-ام ل-ت-ه-ي-ئ-ة وج-اذب-ي-ة
ا’قليم ،وعز الدين أاوصشديق مدير الوكالة،

’قمار الصشناعية –ت
تسشمح بوضشع صشور ا أ
تصشرف وزارة الداخلية ،وتخصص ا’تفاقية
الثانية اŸوقعة مع اŸدرسشة العليا للتجارة
التسشويق ا’قليمي.

^ بوعزغي 587 :مليار دج قيمة اŸنتجات الزراعية
م-ن ج-ه-ت-ه وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-يد
البحري عبد القادر بوعزغي ،توقف عن ا‚ازات القطاع
بالو’يات ا◊دودية ،متحدثا عن التسشهيÓت اŸقدمة ‘
إاط -ار ا’سش -ت -ف -ادة م -ن ال -ع -ق -ار ال -ف Ó-ح -ي ،وك -ذا ت -ط-وي-ر
اسشتثمارات ’‚از مششاريع فÓحية كÈى مد›ة ،بهدف
ت -ق -ل -يصص اسش -تÒاد اŸن -ت -وج -ات ال-فÓ-ح-ي-ة وا’ق-تصش-ادي-ة،
مششددا على ضشرورة اعتماد سشياسشة مد›ة تتوافق مع
توصشيات ا÷لسشات الوطنية للفÓحة.
واسشتنادا ا ¤وزير الفÓحة ،فقد ” تسشليم حوا‹ 320
أالف هكتار عن طريق ا’متياز ،وفيما يخصص حششد اŸياه
” ا‚از  2500بئر خصشصص للسشقي وللمواششي ،إا ¤جانب
إايصشال الكهرباء الريفية على امتداد  1800كلم ،واقتناء
وŒه - -ي- -ز أاك Ìم- -ن  1500وح -دة ل-ط-اق-ة ال-ري-ح وال-ط-اق-ة
الششمسشية ،إا ¤جانب تهيئة  5500ب Úمسشالك ريفية وغابية،
وإانششاء ﬁميات رعوية على امتداد  70أالف هكتار ،وا‚از
 1500مششروع جواري ،وناهز حجم اŸنتجات الزراعية ما
قيمته  587مليار دج ،لتتجول الو’يات ا◊دودية إا ¤قطب
ف Ó-ح -ي ب -ام -ت-ي-ازﬁ ،ت-ل-ة اŸرت-ب-ة اأ’و ‘ ¤إان-ت-اج ب-عضص
اŸواد».

^ جÓب :إاعادة إاحياء التظاهرات
ا’قتصصادية ودفع كلفة النقل الÈي للسصلع
وأاعلن اŸسشؤوول اأ’ول على قطاع التجارة الوزير سشعيد
جÓب ،عن جملة من التداب Òا÷ديدة ‘ ،مقدمتها اعادة
اح -ي -اء ال -ت-ظ-اه-رات ا’ق-تصش-ادي-ة واŸع-ارضص ،واع-ط-اءه-ا
ال -ط -اب -ع ال -دو‹ م -ع ا◊رصص ع-ل-ى ت-خصش-يصص دع-م م-ادي
للتكفل باŸصشاريف الناجمة عن تنظيمها ،وا ¤ذلك يسشتم
مراجعة اليات الدعم اŸا‹ بواسشطة الصشندوق اÿاصص
بالتصشدير تعويضص سشعر النقل الÈي للدول اÛاورة.
وأاكد جÓب ‘ مسشتهل مداخلته ،بأان التنمية تقتي
وضش-ع سش-ي-اسش-ة Ÿواج-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ي-ت-طلبها التنويع
ا’ق- -تصش- -ادي ،ب- -تسش- -ه- -ي- -ل ا’ج- -راءات ا’داري- -ة وت- -ع -زي -ز
الÓمركزية ‘ التسشي ،Òوهي كلها تندرج ‘ اطار سشياسشة
أارسشها رئيسص ا÷مهورية“ ،كن من خلق مناصشب ششغل
وترقية الصشادرات خارج اÙروقات ،و–دث عن جملة
م -ن ا’ج -راءات أاه-ه-ا اع-ادة ب-عث ال-ت-ظ-اه-رات ذك-ر م-ن-ه-ا
اŸوق -ار ب -ت -ن -دوف وا’سش -ه -ار ب -ت -مÔاسشت ،وم -ع -ر ال-وادي
للمنتجات الفÓحية ومعرضص التمور بو’يتي بششار وأادرار.
ك-م-ا –دث ع-ن م-راج-ع-ة وت-ك-ي-ي-ف ال-ن-ظ-ام ال-تششريعي
لتجارة اŸقايضشة مع الدول ا◊دودية ،والذي يقتصشر على
النيجر وما‹ ع ÈاŸع Èا◊دودي بع Úقزام ،ا ¤جانب
فتح حركية Œارية ‘ اŸعابر ا◊دودية ما يسشهل انششاء
وحدات انتاج وخلق نششاطات تدعم التنمية.

^ زعÓن 16 :أالف كلم طرق ع Èا◊دود قيد ا’‚از
بدوره وزير اأ’ششغال العمومية والنقل عبد الغني
زع Ó-ن ،ت -وق -ف ع -ن -د ا‚ازات ال -ق -ط-اع ع-ل-ى مسش-ت-وى
الو’يات ا◊دودية الداخلية منها وا÷نوبية ،وقال بأان
الوزارة أاحصشت  16أالف كلم من الطرقات قيد ا’‚از
حاليا’ ،فتا ا ¤أان من ب 36 Úمطارا مفتوح للمÓحة 18
منها تقع بالو’يات ا◊دودية.
واع -ت Èزع Ó-ن ‘ السش -ي -اق ،ب -أان ت -ن -م -ي -ة اŸن-اط-ق
ا◊دودية أاولوية كرسشها برنامج رئيسص ا÷مهورية ،من
أاجل تفعيل جاذبية ا’قليم وبروز أاقطابا جديدة.

^ يوسصفي :مضصاعفة إانتاج الفوسصفات و›معات
لأÓسصمدة..واسصتئناف اسصتغÓل الذهب
وتوقف وزير الصشناعة واŸناجم يوسشف يوسشفي ،عند
اŸششاريع ا’سشتثمارية الواقعة بالو’يات ا◊دودية بينها
انتاج الفوسشفات ببئر العاتر بتبسشة الذي يعول عليه ‘
مضشعفة اإ’نتاج الوطني بـ  8مرات ،مع العلم أان حجم
ا’سشتثمار يناهز  1500مليار دج ،ا ¤جانب إانششاء ›معات
كÈى ’نتاج ما ’ يقل عن  4مÓي Úطن من اأ’سشمدة.
وتطرق الوزير يوسشفي ا ¤إاسشÎاتيجية ا’سشتكششاف
وال -ت-ط-وي-ر اŸم-ت-دة ب 2018 Úو  2028اÿاصش-ة ب-اŸواد
اŸعدنية حيث سشيتم إاعداد خرائط جيولوجية والبحث
اŸنجمي لتحضش Òواسشتكششاف مكامن منجمية ،التي رصشد
لها  10مليار دج ،معلنا عن اسشتئناف اسشتغÓل الذهب.

^ بن مسصعود 200 :مشصروع قيد ا’‚از بقيمة  14مليار دج
وزير السشاحة والصشناعة التقليدية عبد القادر بن مسشعود،
أاششار إا ¤إاحصشاء  45منطقة توسشع سشياحي ،سشيتم التكفل
بتهيئتها جميعا من ›موع  225منطقة ،كاششفا عن اŸوافقة
على اıططات السشياحية لكل الو’يات ا÷نوبية ،واسشتنادا
إا ¤توضشيحاته ” إاحصشاء  500مششروع 200 ،منها قيد ا’‚از
بطاقة  45أالف سشرير وبقيمة  14مليار دج.

^ نسصيب 16 :سصدا تخزن  1.5مليار م Îمكعب
وذكر وزير اŸوارد اŸائية حسش Úنسشيب الذي غاب عن
ال-ل-ق-اء وف-وضص اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-وزارة ل-ق-راءة ك-ل-م-ت-ه Ãخ-طط
اŸي -اه اŸدم -ج ضش -م -ن ﬂط-ط اإ’ق-ل-ي-م ،وي-تضش-م-ن اŸن-اط-ق
ا◊دودية  12و’ية و  57بلدية’ ،فتا ا ¤إاحصشاء  16سشدا
تخزن  1.5مليار م Îمكعب و  74حاجزا مائيا و ﬁ 26طة
للمياه اŸسشتعملة و ﬁ 3طات للتحلية وواحدة للتزويد باŸياه
الصشا◊ة للششرب Ãا يعادل  390مليار دج ،و’ تتعدى نسشب
اŸياه التي تتقاسشها ا÷زائر مع جÒانها  3باŸائة من مياهها
وهي أاسشاسشا مياه جوفية ،ويرتكز  70باŸائة من اŸياه بينها
وب Úتونسص وليبيا على الÎاب الوطني.

رصصدتها :فريال.ب

^ قيطو :ÊإاطÓق عديد اŸشصاريع
الطاقوية لتنشصيط حركية ا’سصتثمارات
أاكد وزير الطاقة ،مصشطفى قيطو ،Êامسص با÷زائر ،أان
قطاعه أاطلق العديد من اŸششاريع الطاقوية سشواء ‘ ›ا’ت
اسشتغÓل
النفط أاو الغاز و كذا الطاقات اŸتجددة بهدف تنششيط
حركية ا’سشتثمارات باŸناطق ا◊دودية التي تعت Èكأاولوية
وطنية.
وقال قيطو ‘ Êكلمته خÓل أاششغال اŸلتقى الوطني
ح-ول اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة ،ال-ذي ت-ن-ظ-م-ه وزارة ال-داخ-لية
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية على مدى يوم،Ú
باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف رحال– ،ت ششعار
«تهيئة اŸناطق ا◊دودية وتنميتها :أاولوية وطنية» ،أان
قطاعه قام بإاطÓق العديد من اŸششاريع الطاقوية سشواء
‘ م -ي -ادي -ن اسش -ت -غ Ó-ل ال -ن -ف -ط أاو ال-غ-از و ك-ذا ال-ط-اق-ات
اŸت -ج -ددة ل -ت -نشش -ي -ط ح -رك -ي -ة ا’سش -ت -ث-م-ارات ب-اŸن-اط-ق
ا◊دودية التي تعت Èكأاولوية وطنية.
واضش- -اف ال- -وزي- -ر أان «ا÷زائ- -ر ح -ق -قت ال -ع -دي -د م -ن
ا’سشتثمارات ‘ البلدان اÛاورة كتونسص و ليبيا و النيجر
و ما‹ و تسشتغل العديد من ا◊قول ‘ العديد منها عن
ط -ري -ق م -ؤوسشسش -ة سش -ون -اط -راك ب -ه -دف ت -نشش -ي -ط ح -رك-ي-ة
ا’سشتثمارات باŸناطق ا◊دودية التي تعت Èمن اŸناطق
ذات القدرات الهائلة والتي يجب اسشتغÓلها».
وقال الوزير أانه وبعد التموين بالكهرباء من اŸرتقب
أان تزود ا÷زائر تونسص بالغاز الطبيعي (سشاقية سشيدي
ي -وسش -ف) ‘ ح Úسش -ي -ت -م ق -ب -ل ن-ه-اي-ة السش-ن-ة “وي-ن ل-ي-ب-ي-ا
بالكهرباء ،ما ششأانه ان يسشفر عن اسشتحداث العديد من
اŸششاريع ا’سشتثمارية على الو’يات ا◊دودية ا÷زائرية.
كما كششف قيطو Êعن مباششرة مؤوسشسشة سشوناطراك
بالتنقيب عن النفط و الغاز ع Èاللعديد من الو’يات
ا◊دودية مثل الطارف وسشوق اهراسص و ورقلة و الوادي ‘
أاربع مواقع ،مششÒا أان «اŸرحلة الصشعبة» قد ” ا’نتهاء
منها و ان هذه اŸششاريع سشتخلق «ا’ف مناصشب الششغل مع
بداية مرحلة ا’سشتغÓل».
واضشاف الوزير أان مششروع Úآاخرين ” مباششرتهما
للتنقيب عن النفط و الغاز بو’يتي اليزي و بششار ،موازاة
مع اطÓق ا‚از أاربع مراكز تكوين ‘ مهن النفط و الغاز
لفائدة ابناء ا÷نوب ،مؤوكدا أان كل اŸششاريع اŸباششرة ”
ت-ق-دÁه-ا Ÿؤوسشسش-ات وط-نية« ،أاي أان-ه-ا سش-ت-ن-ج-ز بسش-واعد
جزائرية بقيمة 4ر 3مليار دو’ر».
ولدى تطرقه ا ¤مششاريع الفوسشفات اŸرتقب أاطÓقها
بالعديد من الو’يات ا◊دودية ،ششدد الوزير على ضشرورة
اسشتغÓل و–ويل هذه اŸادة ذات القيمة اŸضشافة الكبÒة
لÓقتصشاد الوطني و مسشاهمتها ‘ خلق مناصشب العمل.
وبخصشوصص الطاقات اŸتجددة ،قال الوزير ان ا÷زائر
سشتحقق برنا›ها اŸقدر ب  22الف ميغاواط بصشناعة
ﬁلية أاو بالتعاون مع دول إافريقيا ،مضشيفا انه سشيتم قريبا
اطÓق اول مناقصشة للششروع ‘ اŸرحلة ا’و ¤من ا‚از
هذا الÈنامج ،مششÒا ا ¤أان كل واحد ( )1ميغاواط Áكنه
تششغيل  30عام.Ó
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تتضسّمن آأليات تسسي Òألفصسؤل وبرأمج ألتّدريسس

إأّتفاقية ب ÚأÙافظة ألسسامية لألمازيغية وديوأن ﬁو أألميّة وتعليم ألكبار
عصساد :تقرير مفصسل سسÒفع لرئيسس أ÷مهورية

ويشس Òالتقرير  -بحسسب ذات اŸسسؤؤول
 إا ¤تعميم اسستعمال اللغة ا’مازيغة ‘اŸنظؤمة الؤطنية وليسش ‘ اŸدرسسة و‘
ك -ل ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وال -ب -حث ال-ع-ل-م-ي وإانشس-اء أاك-ادÁي-ة وك-ذا
ا’حتفال بيناير عيدا وطنيا ،وهؤ تقرير
ي -ج -رد ك-ل اŸب-ادرات اŸؤؤسسسس-ات-ي-ة ال-ت-ي
تÎج- -م ب- -ؤضس- -ع ال- -ق- -رارات ال- -رئ- -اسس- -ي- -ة
وا’لتزام بتدارك هذا التأاخر ،باإ’ضسافة
إا ¤تشسخيصش بعضش النقائصش واŸشساكل
والÎدد الÓ- -مسس- -ؤؤول ،و–ي Úال -نصس -ؤصش
القانؤنية التي تتماشسى مع دسستؤر فيفري
.2016
وأاّكد عصساد على ضسرورة إاثراء مكانة
ا’م-ازي-غ-ي-ة ا ¤ج-انب ال-ع-رب-ي-ة ب-تشس-ج-يع
الÎجمة ،واŸيل نحؤ اŸصسا◊ة اللغؤية
واللسسانية ب Úكل ا÷زائري Úمن خÓل
خطاب هادئ قائم على التعايشش ‘ ظل
التعدد اللسسا.Ê

وّق - - -عت أÙاف- - -ظ- - -ة ألسس- - -ام- - -ي- - -ة
Óم-ازي-غ-ي-ة وألديؤأن ألؤطني Ùؤ
ل -أ
’م- -ي- -ة وت- -ع- -ل- -ي- -م أل- -ك- -ب- -ار ،أمسس،
أ أ
أت -ف -اق -ي-ة ل-ت-نسس-ي-ق أ÷ه-ؤد ‘ ›ال
’م-ازي-غ-ي-ة
ت -ع -م -ي -م ت-ع-ل-ي-م أل-ل-غ-ة أ أ
ل -ل -ك -ب -ار ،ووضس -ع إأسسÎأŒي -ة ل-ذلك
وإأع - -دأد ب- -رن- -ام- -ج مشسÎك ‘ إأط- -ار
أل - -ت - -نسس- -ي- -ق ب ÚأÙاف- -ظ- -ة ووزأرة
ألÎبية ألؤطنية.

»côJ øH IódÉN
وب- -حسسب اأ’م Úال- -ع -ام ل -ل -م -ح -اف -ظ -ة
Óمازيغية سسي الهاشسمي عصساد،
السسامية ل أ
خ Ó-ل اإ’ع Ó-ن ع -ن ال -دخ -ؤل اŸدرسس -ي
ل-ت-ع-ل-ي-م اأ’م-ازي-غ-ي-ة ل-ف-ئ-ة ال-ك-بار للمؤسسم
ا÷ديد““ ،فإان اŸبادرة بدأات سسنة 2015
بالتنسسيق مع اأ’طراف الثÓثة اÙافظة
Óمازيغية وا÷معية ا÷زائرية
السسامية ل أ
““اق -رأا““ وال -دي -ؤان ال -ؤط -ن -ي Ùؤ اأ’م-ي-ة
وت -ع-ل-ي-م ال-ك-ب-ار ،وال-ت-ي ج-اءت ‘ سس-ن-ت-ه-ا
ال-راب-ع-ة Ãق-رر ج-دي-د ك-م-ح-ت-ؤى ل-ت-ع-ل-ي-م
ا’م- -ازي -غ -ي -ة اÿاصش ب -اŸسس -ت -ؤات اأ’ول
والثا Êوالثالث ،واقÎاح مشسروع مدرسسة
افÎاضسية ‘ هذا الشسان.
وأاضس - -اف عصس- -اد ‘ ذات السس- -ي- -اق ،أان
انطÓق اŸؤسسم الدراسسي Ùؤ اأ’مية
” ع 25 Èو’ية
لتعليم الكبار اأ’مازيغية ّ
على أامل الؤصسؤل إا ¤التغطية الؤطنية
ودخؤل العام ا’فÎاضسي لتكؤن هذه اللغة
‘ م - -ت - -ن- -اول ا÷زائ- -ري ،ÚمشسÒا إا ¤أان

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

خربوشس يشسيد بجهود تخفيضس
أألمّية إأ 9.44 ¤باŸائة
ا’ت-ف-اق-ي-ة ت-تضسّ-م-ن م-ي-كانيزمات مرافقة
م-ع-ل-م-ي ا’م-ازي-غ-ي-ة ،وه-ي ال-ع-م-ل-ي-ة التي
تسس -ت-ؤجب تشس-خ-يصش ب-عضش اŸشس-اك-ل م-ن
خÓل عقؤد ما بعد التشسغيل ،وتخصسيصش
الفضساءات لتدريسش اللغة ا’مازيغية على
مسستؤى اŸدارسش ا’بتدائية ،واسستغÓل
فضس -اءات ال -دي -ؤان ال -ؤط -ن-ي وك-ذا ت-ؤزي-ع
اŸق -ررات ل -ت -ؤصس -ي-ل-ه-ا إا ¤ك-ل اأ’سس-ات-ذة
واŸتمدرسس.Ú
ونّ- -ؤه عصس- -اد ب- -ال- -ت- -ك -ؤي -ن اŸت -ؤاصس -ل
Óسس-ات-ذة وف-ق-ا ل-ل-ب-ي-داغ-ؤج-ي-ة اŸؤجهة
ل -أ
للكبار التي تتطلب التنسسيق مع الديؤان
ال -ؤط -ن -ي Ùؤ اأ’م -ي -ة وت -ع -ل -ي -م ال -ك-ب-ار
لتؤصسيل اأ’مازيغية لكل الراغب Úوالتكفل
بهم من خÓل تشسخيصش طلباتهم ،وفتح
أاقسسام وتأاط Òالتجربة التي انطلقت أاول
مرة مع جمعية ““اقرأا ““‘  ،2015وكذا من
خÓ-ل ال-تشس-خ-يصش وت-ق-ي-ي-م ال-تجربة لرفع
عدد اŸتمدرسس ÚخÓل اŸؤسسم القادم.
بشس -أان ال -ت -ق -ري-ر ال-ذي سسÒف-ع ل-رئ-يسش
ا÷مهؤرية قال عصساد إانه سسيكؤن مف ّصسÓ
وشس - -ام  Ó- -م - -ن - -ذ ◊ظ - -ة دسسÎة ال- -ل- -غ- -ة
ا’مازيغية سسنة  2016إا ¤غاية هذه السسنة
لقياسش التداعيات ا’يجابية لدسسÎة اللغة
ا’م-ازي-غ-ي-ة ،وت-ف-ع-ي-ل دسسÎت-ها من خÓل
وضسع قانؤن عضسؤي إ’نشساء ›مع اللغة
ا’م- -ازي- -غ- -ي -ة ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤م -ب -ادرات
مؤؤسسسساتية ومرافقة من طرف اÙافظة
وإادراج فضساءات للتدريسش وكل ما يندرج
‘ إاطار القرارات الثÓث التي اأسسداها
رئيسش ا÷مهؤرية ‘ ا’جتماع الؤزاري ‘
ديسسم.2017 È

م -ن ج -ه -ت -ه أاشس -اد اŸدي -ر ال -ع -ام ل-ل-دي-ؤان
ال-ؤط-ن-ي Ùؤ اأ’م-ي-ة وت-ع-ل-ي-م ال-ك-ب-ار ب-جهؤد
الدولة ‘ تخفيضش اأ’مية من  85باŸائة سسنة
 1965إا 9.44 ¤ب -اŸائ-ة سس-ن-ة  ،2018وه -ي
ال -نسس -ب -ة ال -ت -ي ج-اءت ب-فضس-ل ج-ه-ؤد ﬂت-ل-ف
ا÷هات Ãا فيها ا÷معية ا÷زائرية ““اقرأا““
التي –رصش من خÓل اسسÎاŒيتها الناجعة
إا ¤تقليصش النسسبة أاك ،Ìوالنهؤضش Ãجتمع
متعلم راغب ‘ اŸعرفة.
ويعمل الديؤان حسسب مسسؤؤوله اأ’ول على
Œسسيد مشسروع عصسرنة ﬁؤ اأ’مية للنسساء
ال- -ري- -ف- -ي -ات ‘ إاط -ار الشس -راك -ة ب Úا÷زائ -ر
وا’–اد اأ’وروبي والتكؤين عن بعد بﬁ Úؤ
اأ’مية والتسسجيل ‘ اأ’و ¤متؤسسط تضساف
ا ¤ا’‚ازات ال -ت -ي ح -ق -قت ،وال -ت -ي تسس -ع -ى
ا÷زائر من خÓلها إاﬁ ¤اربة اآ’فة لتمكÚ
اŸؤاطن Úمن ‡ارسسة حقؤقهم.
وق -الت رئ -يسس-ة ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة Ùؤ
اأ’مية ““اقرأا““ ،عائشسة باركي ،أامسش““ ،أانّ السسنة
اŸاضسية ” تسسجيل  1253تلميذ فئة كبار ‘
أاقسسام اأ’مازيغية ،أاي بنسسبة  89إاناثا و273
ذك- - - -ؤر ع 19 Èو’ي -ة““ ،وه-ي ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي
خ ّصس -صست ل -ه -ا ا÷م -ع -ي -ة حسسب م -ا ت -داول-ت-ه
““الشسعب ““ ‘ أاعدادها السسابقة ““ 16قسسما
لتدريسش  254تلميذا““.
وبدورها أاّكدت رئيسسة الفيدرالية الؤطنية
÷معيات أاولياء التÓميذ ،جميلة خيار ،أان
اإ’ق -ب-ال ع-ل-ى ال-ل-غ-ة ي-ع-كسس-ه ال-ع-دد اŸت-زاي-د
ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ورغ-ب-ة اأ’ول-ي-اء ‘ ت-ع-ل-ي-م أاب-ن-ائ-هم
اأ’م -ازي -غ -ي-ة ،إا ¤ج-انب ال-ع-رب-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا
ت -ن -درج ضس -م -ن ال -ه -ؤي -ة ا÷زائ -ري -ة ،م -ب -دي -ة
اسس -ت -ع -داه -ا ال-ك-ام-ل Ÿراف-ق-ة اÙاف-ظ-ة ‘
مسس -ع -اه-ا ل-ت-ع-ل-ي-م اأ’م-ازي-غ-ي-ة داخ-ل ال-ؤسس-ط
اŸدرسسي.
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دعاه ›ّددأ من ألبؤيرة إأ ¤أ’نسسحاب من رئاسسة أÛلسس

ولد عباسس :على بوحجة أل يكون سسبب أزمة ‘ ألبلد

أع - -ط- -ى أمسس ،ج- -م- -ال ول- -د ع- -ب- -اسس
’م Úأل -ع -ام ◊زب ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري-ر
أ أ
ألؤطني إأشسارة أنطÓق أ◊ملة ألرسسمية
’مة وكذأ
لتحضس Òأ’نتخابات Ûلسس أ أ
أ’ن -ت -خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة خÓ-ل أل-ت-ج-م-ع
أل -ذي ت -رأّسس -ه ب -اŸسس -رح أ÷ه -ؤي ع -م -ار
أل- -عسس- -ك- -ري Ãدي- -ن- -ة أل -ب -ؤي -رة ،وذلك
ب- -حضس- -ؤر أعضس- -اء أل- -ل- -ج- -ن- -ة أŸرك- -زي- -ة
ورؤوسساء أللجان ألدأئمة للجنة أŸركزية
’رب- -ع و’ي- -ات وه- -ي
وإأط- -ارأت أ◊زب أ
أل- - -ب- - -ؤي- - -رة ،ب - -ؤم - -ردأسس وت - -ي - -زى وزو
وبجاية.

¿É°†eQ âjÉf `` ´ :IôjƒÑdG
أاّكد ولد عباسش أاّن اختيار هذه الؤ’ية جاء
من منطلق أانها كانت ﬁطة ’نطÓق حملة
ال -ؤئ -ام اŸد Êم -ن ط-رف رئ-يسش ا÷م-ه-ؤري-ة
عبد العزيز بؤتفليقة والتي انتهت باŸصسا◊ة
ال -ؤط-ن-ي-ة ،وم-ن ث-م أاوضس-ح ب-ال-نسس-ب-ة ل-ت-حضسÒ
ا’نتخابات اŸقبلة للتجديد النصسفي Ûلسش
اأ’مة ،أان الؤ’يات اأ’ربع لها  921منتخب ولها
أاهمية خاصسة ،حيث تتزامن مع ا’نتخابات
ال-رئ-اسس-ي-ة ب-ع-د ثÓ-ث-ة أاشس-ه-ر وع-ل-ي-ه-م ت-ع-زي-ز
اأ’غ -ل -ب -ي-ة اÙق-ق-ة ‘ الŸÈان ودع-م-ه-ا ‘
›لسش اأ’مة.
وأاوضسح اأ’م Úالعام لـ ““اأ’فÓن““ ،أان أابؤاب
الÎشسح مفتؤحة ،مشسّددا على ضسرورة ا’بتعاد
عن شسراء الذ· وجعلها انتخابات الشسرف
وال-ك-رام-ة والشس-ف-اف-ي-ة وال-ن-ظ-اف-ة ،مشسÒا إا¤
رسسالة الرئيسش بتاريخ  20أاوت التي أالح فيها
على ﬁاربة الفسساد.
و‘ هذا السسياق ،أابدى ولد عباسش تذّمره
إازاء منتخبي اÛلسش الؤ’ئي للبؤيرة الذين
ضسيّعؤا رئاسسة اÛلسش بصسؤت واحد ،خاصسة
أان ذلك الصسؤت كان من طرف أاحد مناضسلي
ا◊زب ل- - - -ذا ي- - - -جب أاخ- - - -ذ ال - - -عÈة خ Ó- - -ل

ا’ن -ت-خ-اب-ات اŸق-ب-ل-ة ال-ت-ي سس-ت-ن-ع-ق-د ي-ؤم 29
ديسسم ÈاŸقبل.
وف -ي -م -ا ت -ع ّ-ل -ق ب -قضس-ي-ة اÛلسش ال-ؤط-ن-ي
الشس -ع -ب -ي ،أاك -د ول -د ع -ب-اسش أان-ه-ا داخ-ل-ي-ة و’
أاسساسش أ’ي تدخل من طرف جهات خارجية،
وأاسساسسها القرار الذي اّتخذه رئيسش اÛلسش
بإاقالة اأ’م Úالعام للمجلسش دون اسستشسارة
ال -ن -ؤاب ال -تسس -ع -ة وف-ق-ا ل-ل-م-ادة ال-ت-اسس-ع-ة م-ن
القانؤن الداخلي ،ورغم مطالبته بالعدول عن
القرار إا’ أانه رفضش وبعد اŸناوشسات التي
حدثت بينه وب Úالنؤاب ورؤوسساء الكتل قّرروا
سسحب الثقة منه.
وط -لب ول -د ع -ب -اسش م -ن السس-ع-ي-د ب-ؤح-ج-ة
رئ -يسش اÛلسش ال -ؤط -ن -ي الشس -ع-ب-ي ب-ال-ت-ع-ق-ل
وا’نسسحاب من رئاسسة اÛلسش ،كما قام به
أاسسÓ- -ف -ه م -ث -ل بشس Òب -ؤم -ع -زة ،ك -ر Ëي -ؤنسش
وغÒهم من الذين كانؤا على رأاسش ا◊زب
مثل الشسريف مسساعدية ،عبد ا◊ميد مهري
وغÒهم.
و‘ اأ’خ Òأاّكد أانه سسؤف يعقد ا’ثنÚ
اŸق-ب-ل اج-ت-م-اع-ا ل-ل-ج-ن-ة اŸرك-زية للنظر ‘
القضسية انطÓقا من أان سسعيد بؤحجة هؤ
مناضسل ‘ جبهة التحرير الؤطني ،وذلك أ’ن
ا◊زب ا◊اكم ’ يريد التسسبب ‘ خلق أازمة
‘ البÓد ،على حد قؤله.

وزأرة ألتّعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي

إأيدأع ّطعون ““أŸاسس ““Îتتم با÷امعات أŸعنية

أّك -دت وزأرة أل-ت-ع-ل-ي-م
أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-مي،
ن إأي- - - -دأع أل- - - -ط- - - -ع- - - -ؤن
أ ّ
أŸتعلقة بنتائج أ’لتحاق
ب - -ط - -ؤر أŸاسس Îب- -ع- -ن- -ؤأن
ألسسنة أ÷امعية - 201٨
 201٩ت-ت-م ع-ل-ى مسستؤى
أŸؤؤسسسسات أ÷امعية ألتي
أسس -ت -ق-ب-لت م-ل-ف أل-ط-الب
أŸت -ع-ل-ق ب-اŸاسس ،Îدأع-ي-ة
‘ ن -فسس أل -ؤقت أل -ط -ل-ب-ة
أل - -ذي - -ن ّ” ق- -ب- -ؤل- -ه- -م ‘
م - -اسس Îضس- -م- -ن أك Ìم- -ن
ت -خصسصس أو ج -ام-ع-ة ،إأ¤
–ديد خيارأتهم.
وأاوضس- - -حت ال- - -ؤزارة م - -ن
خÓل مؤقعها اإ’لكÎو Êأاّنها
““ت- -ع -ل -م ج -م -ي -ع اÎŸشس -حÚ
ل- -ل- -م- -اسس Îب- -ع- -ن- -ؤان السس -ن -ة
ا÷امعية  ،2019 - 2018أان
أاي ط -ع-ن أاو م-ع-ل-ؤم-ة ت-ت-ع-ل-ق

بنتائج أارضسية اŸاسس Îعلى
مسس-ت-ؤى اŸؤؤسسسس-ة ا÷ام-عية
اŸعنية““.
م - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،دعت
ال- -ؤزارة ال- -ط -ل -ب -ة ال -ذي -ن ”
ق- -ب- -ؤل- -ه- -م ‘ ط- -ؤر اŸاسسÎ
ضس - -م - -ن أاك Ìم - -ن م- -ؤؤسسسس- -ة

ج -ام -ع-ي-ة أاو ضس-م-ن أازي-د م-ن
تخصسصش واحد ،إا– ¤ديد
خياراهم قبل منتصسف نهار
أامسش السسبت ،وذلك من أاجل
إاتاحة الفرصسة لزمÓئهم من
اŸسس -ج -ل Úضس -م -ن ال -ق -ؤائ-م
ا’حتياطية.

’مطار
«أسسروت”” أعّدته – ّسسبا Ÿؤسسم أ أ

ّﬂطط وقائي ◊ماية بلديات ألعاصسمة من ألفيضسانات
@ تسسخ Òأزيد من  120عون ع 12 Èنقطة سسودأء

أعّدت مؤؤسسسسة صسيانة شسبكات ألطرق
وأل- -ت- -ط -ه Òل -ؤ’ي -ة أ÷زأئ -ر (أسس -روت)
’م-ط-ار أل-غ-زي-رة أل-تي
– ّسس-ب-ا ل-فÎأت أ أ
ق -د تسس -بب ف -يضس -ان -ات ﬂط -ط -ا وق -ائ-ي-ا
ي -ت -م -ث -ل ‘ تسس -خ Òأزي-د م-ن  120عؤن
ووسس-ائ-ل م-ادي-ة ع-ل-ى مسستؤى  12نقطة
سس - -ؤدأء ،حسس- -ب- -م- -ا ع- -ل- -م أمسس م- -ن ذأت
أŸؤؤسسسسة.
وقال اŸدير العام Ÿؤؤسسسسة صسيانة شسبكة
ال -ط -رق وال -ت -ط -ه Òل -ؤ’ي -ة ا÷زائ -ر ع -ي -ط -ر
سسعدون لـ ““وأاج““ ،بشسأان ا’جراءات اŸتخذة
ل -ت -ف -ادي ح -دوث ال -ف -يضس -ان -ات أان-ه ” إاع-داد
ب-رن-ام-ج وق-ائ-ي لÓ-سس-ت-ج-اب-ة ل-ل-نشسرية ا÷ؤية
اÿاصسة بهطؤل أامطار غزيرة على مسستؤى
 12ن -ق -ط -ة سس -ؤداء ،وال -ت -ي ت -ق -ع ‘ م-ن-اط-ق
م-ن-خ-فضس-ة ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات سس-ي-دي اﬁمد،
حسس Úداي ،باب الؤادي ،القصسبة ،ا◊راشش،
ب- -ؤزري- -ع- -ة وب- -ئ- -ر م- -راد رايسش .وأاضس- -اف أاّن -ه

سسيسسخّر ‘ كل نقطة من هذه النقاط 10
أاعؤان مزودين بؤسسائل تقنية ‘ حالة وجؤد
ف -يضس -ان -ات أاو انسس -داد ال -ب -ال-ؤع-ات أاو تسس-رب
أاتربة ‘ شسبكة Œميع مياه اأ’مطار.
وتضسم بلدية سسيدي اﬁمد  3نقاط سسؤداء
ع -ل -ى مسس -ت -ؤى سس -اح-ة  2م -اي ب -ن-ه-ج ج-يشش
التحرير الؤطني ‡تدة نحؤ منتزه الصسابÓت
وﬁطة القطار للجزائر العاصسمة ،فيما تضسم
بلدية باب الؤادي نقطة سسؤداء على مسستؤى
نهج الرائد مÒة ،و–ؤي بلدية القصسبة على
م-ؤق-ع م-ع-رضش ل-ل-ف-يضس-ان-ات Áت-د م-ن ﬁطة
القطار با÷زائر نحؤ مسسمكة ا÷زائر.
وت -ؤج -د أاخ -ط -ر ال -ن-ق-اط السس-ؤداء ب-ب-ل-دي-ة
حسس Úداي  -يÈز اŸسسؤؤول  -على مسستؤى
شس -ارع ط -راب -لسش أاي -ن ي -ؤج -د مسس -ار ت -رام-ؤي
ا÷زائ -ر ع Ó-وة ع -ل -ى ن-ق-اط اخ-رى ب-ك-ل م-ن
بلديات ا◊راشش ،بؤزريعة وبئر مراد رايسش.
ولفت أاّنه ‘ حالة ا’عÓن عن نشسرية جؤية

Óمطار بالعاصسمة ،فإان أاعؤان
بهطؤل غزير ل أ
مؤؤسسسسة صسيانة شسبكة الطرق والتطه Òلؤ’ية
ا÷زائر يعملؤن بصسفة دورية ومسستمرة على
مسس -ت -ؤى ال -ن -ق -اط السس -ؤداء اÙصس -ي -ة ع -ل -ى
مسس-ت-ؤى ال-ع-اصس-م-ة ،وال-ت-ي سس-ب-ق أان أاغ-رق-ت-ها
ال- -ف- -ي- -اضس- -ات ن -ظ -را ل -ؤق -ؤع -ه -ا ‘ م -ن -اط -ق

منخفضسة.
” تزويد اأ’عؤان بؤسسائل تقنية متطؤرة
و ّ
Ûابهة الفيضسانات وتطه Òشسبكة اŸياه من
الÎسسبات الÎابية التي تسسببها اأ’مطار ،وكذا
ت- -ن- -ظ- -ي -ف ال -ب -ال -ؤع -ات م -ن أاوراق اأ’شس -ج -ار
وﬂت -ل -ف ال -ق -اذورات ال -ت -ي ق-د ت-رم-ى ف-ي-ه-ا

حسسب اŸتحدث.
وقال ‘ ذات السسياق ،أان مصسا◊ه قامت
لغاية أاكتؤبر ا◊ا‹ –سسبا للمؤسسم الشستؤي
ب - -ت - -ن- -ظ- -ي- -ف أازي- -د م- -ن  67أال -ف ب -ال -ؤع-ة
(Ã ،)avaloirsع - - -ن- - -ى أان  90ب-اŸائ-ة م-ن
بالؤعات العاصسمة ” تنظيفها  3أاو  4مرات
حسسب مؤقعها ،وباÿصسؤصش تلك اŸؤجؤدة
‘ إاحدى النقاط السسؤداء .12
وتضس -م ال -ع -اصس -م-ة ق-راب-ة  15أال -ف وح-دة
فتؤحات اŸشساعب ()Regards
ل -ت -ف-ادي اخ-تÓ-ط الÎاب ب-اŸاء الشس-روب،
حيث قام ا’عؤان بتنظيف  6393فتحة أاي 45
باŸائة من فتؤحات اŸشساعب التي تضسمها
العاصسمة.
يتكفل اأ’عؤان ‘ ذات السسياق بتنظيف شسبكة
مياه اأ’مطار من اأ’تربة ،عÓوة على تنظيف أازيد
من  2500وحدة لقنؤات صسرف اŸياه القذرة وكذا
تنظيف اŸصسارف ( )caniveauxاŸمتدة على
مسسافة  4314كيلؤم Îلتفادي تدفق مياه اأ’مطار
وسسط الطرقات.
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ألّرقم يسستدعي تكثيف أ÷هود وتكف Óأمثل

 100إاصصابة جديدة بسصر طان الثدي ‘  2018بسصيدي بلعباسس

سس ّ-ج -لت م -دي-ري-ة ألصس-ح-ة
ل-ولي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-باسس 100
ح - -ال - -ة ج- -دي- -دة لسس- -رط- -ان
ألثدي خÓل ألسسنة أ÷ارية
 ،2018وه- - -و أل- - -رق- - -م أل - -ذي
ي -دع -و إأ ¤ت -ك -ث -ي-ف أ÷ه-ود
لم - -ث - -ل
قصس- - -د أل - -ت - -ك - -ف - -ل أ أ
ب -اŸريضس -ات ،ب -اع -ت-ب-ار أل-دأء
من أك Ìألسسرطانات أنتشسارأ
ل-دى ف-ئ-ة أل-نسس-اء م-ا ي-تطلب
ت -ك -ث-ي-ف أل-ت-وع-ي-ة ب-أاه-م-ي-ة
ألوقاية وألكشسف أŸبكر.

ُيفّعل ميدأنيا ببلدية أولد بن عبد ألقادر بالشسلف

برنامج ““كابال““ لإل–اد األوروبي للتّنمية اÙلية حيّز التّطبيق

ي -ع -رف ب -رن -ام -ج ““ك -اب -ال““ ل -ل -ت -ن-م-ي-ة
لوروب- -ي
ل–اد أ أ
أÙل - -ي- -ة أÿاصس- -ة ب- -ا إ
أÿاصس بإافريقيا Œسسيدأ فعليا Ùاوره
ألتي مسست منطقة بلدية أولد بن عبد
أل-ق-ادر ضس-م-ن أل-ب-لديات  10ألنموذجية
على أŸسستوى ألوطني.

الشسلف :و  -ي  -أاعرايبي
وب-حسسب أاعضس-اء ال-ل-ج-ن-ة ال-ب-ل-دي-ة اŸك-لفة
ب -ت -جسس -ي -د الÈن -ام-ج ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸداشس-ر
والقرى النائية ،فإان الفئات اŸسستهدفة مسست
ال- -نسس- -اء والشس -ب -اب م -ن خ Ó-ل ع -دة أانشس -ط -ة
اج -ت -م -اع -ي -ة ول -ق-اءات ب Úأاط-راف اÛت-م-ع

سس.بلعباسس :غنية شسعدو
تزامنا مع الشسهر الوردي كثّف
ال -ط -اق -م ال-ط-ب-ي اŸت-خصسصض ‘
أام- - -راضض السس - -رط - -ان ح - -م Ó- -ت
ال -كشس -ف اŸب -ك -ر ع -ن ال -داء عÈ
ك- - -ام- - -ل ال- - -ع- - -ي - -ادات ا÷واري - -ة
واŸؤوسسسسات الصسحية اŸتواجدة
على مسستوى الو’ية ،حيث “سض
ال -ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ب-ال-درج-ة
اأ’و ¤النسساء البالغات  45سسنة
فما فوق ،حيث يتم الÎكيز على
سسبل الوقاية كعامل أاسساسسي ‘
ا◊د من أاخطار الداء من خÓل
ت -وع-ي-ة ال-نسس-اء بضس-رورة ال-كشس-ف
اŸب -ك -ر خ -اصس -ة ف -ئ -ة اŸاك -ث -ات
ب -ال -ب -يت وال -ق -اط-ن-ات ب-اŸن-اط-ق
ال -ن -ائ-ي-ة .ه-ذا وأاك-د اŸم-ارسس-ون
الصس- -ح- -ي -ون أان م -ع -ظ -م ا◊ا’ت
اŸكتشسفة كانت لنسساء تخوفن من
ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -كشس -ف اŸب -ك -ر ‡ا
ضساعف من خطورة اإ’صسابة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸد Êمن جمعيات ورؤوسساء أاحياء ،وجهات
م-ه-ن-ي-ة ت-ت-ب-ن-ى ط-اب-ع ال-دÁقراطية التشساركية
داخل الفئات اŸكونة للمجتمع داخل النسسيج
ا’ج -ت -م -اع -ي ب -ب -ل -دي-ة أاو’د ب-ن ع-ب-د ال-ق-ادر
الواقعة بالشسريط الغابي ا÷نوبي اŸمتد على
ت- -خ- -وم و’ي- -ة غ- -ل- -ي- -زان إا ¤غ- -اي- -ة سس -لسس -ل -ة
الونشسريسض بو’ية تيسسمسسيلت.
وي- -ت- -م- -ي- -ز ب- -ط- -اب- -ع أانشس- -ط- -ت- -ه ا◊رف- -ي -ة
والصسناعات التقليدية التي تعلقت بها النسساء
واŸرأاة الريفية على وجه اÿصسوصض ،وشسباب
فضس- -ل ا’سس- -ت- -ق -رار Ãداشس -ره وق -راه -ا ب -ع -د
اسستفادة العائÓت من السسكنات الريفية ،اأ’مر
الذي سسمح بتطبيق هذا الÈنامح الذي Áونه
اإ’–اد اأ’وروبي بإافريقيا ،وÁسض ا÷زائر ‘
مواقع  10بلديات بعدة و’يات.

Ãناسسبة أنطÓق موسسم أ◊رث وألبذر

ي-ر ّك-ز ال-ق-ائ-م-ون ع-لى حمÓت
التوعية التي تتواصسل طيلة الشسهر
ا◊ا‹ ع- -ل- -ى تشس- -ج- -ي- -ع ال- -نسس -اء
البالغات من العمر  40وحتى 50
سسنة من أاجل إاجراء فحوصسات
الكشسف اŸبكر على اأ’قل مرة
بالسسنة لضسمان سسÓمتهن من هذا
اŸرضض ،الذي يعد من أامراضض
السسرطانات اأ’ك Ìانتشسارا لدى
فئة النسساء ،حيث يحتل اŸرتبة
اأ’و ‘ ¤ع -دد اإ’صس -اب -ات ع -ل -ى
اŸسستوى اÙلي.
وي - -ذك - -ر أان دخ- -ول م- -رك- -ز
م- -ك- -اف- -ح- -ة السس- -رط -ان اÿدم -ة
بالو’ية خّفف وبشسكل كب Òمن
م -ع -ان-اة اŸرضس-ى ع-ل-ى اخ-تÓ-ف
مرضسهم ،حيث بات قبلة لطالبي

العÓج من ثما Êو’يات با÷هة
الغربية وا÷نوبية الغربية للوطن
ب - -فضس - -ل ت - -وف - -ره ع- -ل- -ى أاح- -دث
ال -ت -ق -ن -ي -ات واŸع -دات ال -ط -ب -ي -ة
اŸت- -خصسصس- -ة ‘ ع Ó-ج أام -راضض
السس - -رط - -ان .وحسسب م - -دي - -ري - -ة
الصسحة فإان اŸركز اسستفاد من
غÓف ما‹ إاضسا‘ يقدر بـ 1,5
م-ل-ي-ار دج لÓ-سس-ت-ك-م-ال ع-م-ل-ي-ات
ال-ت-ج-ه-ي-ز وت-دعيم كافة اŸصسالح
ب -اŸع -دات واأ’ج -ه -زة ال -ن -اقصس-ة
بهدف –سس Úاÿدمات الطبية
والتكفل اأ’مثل باŸرضسى.
غ Òأاّن ا’نشس -غ -ال اŸط -روح
ح - -ال - -ي- -ا وحسسب م- -ا أاف- -ادت ب- -ه
جمعية أامل ‘ ا◊ياة Ÿكافحة
داء السسرطان ’ يتعلق بالعÓج،

وإا‰ا باإ’يواء واإ’طعام بالنسسبة
للمرضسى القادم Úمن الو’يات
اÛاورة ،ح -يث دعت ا÷م -ع -ي-ة
إ’يجاد حل لهذا اŸشسكل لتمكÚ
اŸرضس - -ى م- -ن ا’سس- -ت- -ف- -ادة م- -ن
العÓج ‘ أاريحية تامة ‘ انتظار
اŸشس -روع ال -وق -ف -ي ال -ذي تسس-ع-ى
م - -دي - -ري - -ة الشس - -ؤوون ال - -دي - -ن- -ي- -ة
واأ’وق - - -اف ب- - -ال- - -و’ي- - -ة إ’‚ازه
واŸت-م-ث-ل ‘ اسس-ت-غÓ-ل ال-ق-ط-ع-ة
اأ’رضسية الوقفية اÙاذية Ÿركز
م-ك-اف-ح-ة السس-رط-ان ل-تشس-ييد نزل
ل -ف -ائ -دة اŸرضس -ى ال-واف-دي-ن إا¤
ال - -و’ي - -ة وم- -رك- -ز Œاري ت- -ع- -ود
م - -داخ - -ي - -ل - -ه ل - -ل - -ن - -زل ،وه - -م- -ا
اŸشسروعان اللذان ’ يزا’ن قيد
الدراسسة.

تعاونية ا◊بوب والبقول ا÷اّفة تعرضس
أازيد من  160أالف قنطار من البذور

لنقاذهم
دعوأ ألوزير إ

مكتتبو عدل  2013يحتجون ‘ البليدة
أفاد مدير تعاونية أ◊بوب وألبقول
أ÷اف- -ة ل- -ولي- -ة سس -وق أه -رأسس م -ق -دأد
شس- -ي -ب -ي ،أ ّن -ه ّ” ب -رسس -م ح -م -ل -ة أ◊رث
وأل -ب -ذر أل -ت -ي أن -ط -ل -قت م-ط-ل-ع أك-ت-وب-ر
أ÷اري ،ع - - - -رضس أك Ìم- - - -ن  160ألف
قنطار من شستى أنوأع بذور أ◊بوب ”ّ
ج-م-ع-ه-ا ب-رسس-م ح-م-ل-ة أ◊صساد وألدرسس
لخÒة.
أ أ

ن -ظ -م أمسس‡ ،ث -ل -ون ع -ن م -ك -ت -ت-ب-ي
ع- - - - -دل  ‘ 2013أل- -ب- -ل- -ي- -دة ،ح- -رك- -ة
أح- -ت- -ج -اج -ي -ة سس -ل -م -ي -ة رغ -م ع -دده -م
أŸت - -وأضس - -ع ،وح - -اول - -وأ أ◊صس- -ول ع- -ل- -ى
تطمينات وتوضسيحات بشسأان مصسÒهم،
‘ ت -خ -يÒه-م Ãوأق-ع ج-ب-ل-ي-ة Ãف-ت-اح و
أعلي دأئرة بوينان أ÷بلية.

البليدة:لينة ياسسمÚ
ا◊ركة ا’حتجاجية السسلمية كشسف بشسأانها
اÙت- -ج- -ون  ،ان- -ه- -ا ج- -اءت ب- -ع -د ال -زي -ارات
اŸتكررة مصسالح الوصسية و الوكالة ا÷هوية
‘ البليدة  ،لكن من دون فائدة و ’ حتى
“كنهم ا◊صسول على تطمينات  ،يؤوكد لها
مصس Òمشسروعهم و –ديد مواقع سسكناتهم
بقلب مدينة بوينان ا÷ديدة لنحو  19الف
مكتتب  ،بدل تخيÒهم اإ’قامة Ãواقع سسكنية
ضس -م -ن مشس -روع ع-دل  ، 2013ب -ك -ل م -ن ح-ي
الصس- -فصس- -اف ‘ م- -ف -ت -اح ا÷ب -ل -ي ،و سس -ي -دي
سسرحان ،اŸتخم ‘ حدوده Ãنطقة أاو حي
مقطع اأ’زرق ‘ حمام ملوان  ،وأاضسافوا بأانهم
وم- -ن- -ذ ذلك وم -ن -ذ  5سس-ن-وات ت-ق-ري-ب-ا ،وه-م
ي-ت-وق-ع-ون ان ي-ت-م ت-ق-د Ëل-ه-م اي ت-وضس-ي-حات
بشس-أان م-واق-ع سس-ك-ن-ات-ه-م ال-ن-ه-ائ-ية ‘ اŸدينة
ا÷ديدة ،والفصسل ‘ ذلك بشسكل يعيد لهم

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
وأاوضسح نفسض اŸسسؤوول بأان هذه الكمية
تتوزع على  151أالف قنطار عبارة عن بذور
مصسادق عليها والباقي بذور عادية ،وهو ما
سسمح  -حسسبه  -بضسمان اكتفاء تام ‘ بعضض
اأ’ن- -واع م -ن ب -ذور ا◊ب -وب ،و” ب -رسس -م ذات
ا◊ملة تخصسيصض  39أالف قنطار من اأ’سسمدة
ب-ن-وع-ي-ه-ا ال-ف-وسس-ف-ات-ي-ة واآ’زوت-ي-ة حسسب ذات
الطمأانينة ،وتبعث فيهم اأ’مل ،ا’ أان ذلك ⁄
يحدث ،وهو ما ولد بينهم ﬂاوف من ان
ي -ت -ع -رضس -وا ل -ل -مصس Òن -فسس-ه ال-ذي سس-ب-ق و أان
تعرضض له اŸكتتبون ‘ مشسروع عدل للعام
 2001و  ، 2002خ- - - -اصس - - -ة اأ’زواج ا÷دد
اŸقبلون على بناء عشض الزوجية ،ويريدون

ا’سستقرار ‘ مسساكن خاصسة بهم ،وقريبة من
ال-ت-ج-م-ع-ات ا◊ضس-ري-ة ،ب-دل ال-ت-أاج Òوالعيشض
ب Úاأ’ه -ل واأ’صس -ه -ار ،مشس -ددي -ن م-ن ال-وزي-ر
اأ’ول حاليا و وزير السسكن بأان يتدخل و يلغي
طرح خيارات ،سسكنهم Ãناطق جبلية معزولة.

غياب أŸاء ،ألغاز وألكهرباء وتدّني أÿدمات ألصسحية

ثالوث يؤورق سصكان قرية ““مقيطع الوسصط““ بتعظميت با÷لفة
ط-الب سس-ك-ان ق-ري-ة ““م-ق-يطع ألوسسط““
ألتابعة لبلدية تعظميت جنوب ولية
أ÷لفة ،من ألسسلطات أÙلية باللتفات
إأ ¤م-ن-ط-ق-ت-ه-م أل-ت-ي تفتقر إأ ¤ألÈأمج
ألتنموية ألضسرورية مطالبÃ Úشساريع
ت-فك ع-ن-ه-م أل-ع-زل-ة وت-رف-ع ألغ Íألذي
عمر لسسنوأت طويلة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
أاّك- -د أاح- -د سس- -ك- -ان ه -ذه ال -ق -ري -ة ÷ري -دة
““الشسعب““ ،أان مطالب التموين باŸاء والكهرباء
وال -غ -از ’ ت -زال ‘ خ -ان -ة ا◊ل -م واŸشس -اري -ع
تراوح مكانها منذ فÎة طويلة تاركة العطشض
ه -و ال -رف -ي -ق ال -دائ -م ،وا◊ي -اة ال -ب -دائ -ي-ة م-ع
اإ’حتطاب وقارورات الغاز ،بسسبب غياب الغاز

الطبيعي عن البيوت ‘ ،حال ظل اŸسسؤوولون
اÙل-ي-ون يضس-رب-ون ب-ه-ذا ا’نشس-غ-ال السس-ك-اÊ
عرضض ا◊ائط ،و’ يهتمون بل ’ يرون ‘
اŸط -لب ح  Ó-ج-ذري-ا Ÿع-ان-ات-ه-م م-ع ال-ط-ه-و
وال -ت -دف -ئ-ة ب-اإ’ح-ت-ط-اب ،ف-م-ن اŸسس-ؤوول ع-ن
حرمان هؤو’ء السسكان من الغاز الطبيعي؟
وناشسد العديد من السسكان ،ا÷هات اŸعنية
للتعجيل بإاطÓق اŸشساريع التنموية التي كان
من الفروضض أان يتم إا‚ازها منذ وقت بعيد،
وق- -د اسس- -ت- -ن -ك -ر اŸواط -ن -ون ال -وضس -ع -ي -ة غÒ
اŸقبولة التي آالت إاليها القرية ،حيث أاكد لنا
العشسرات من سسكان اŸنطقة التي تعيشض على
وقع الفقر والتهميشض وإاقصساء متواصسل منذ
زم -ن ط -وي -ل ،و ⁄يسس -ت -ف -ي -دوا م-ن أاي ب-رام-ج
تنموية أاو تهيئة منذ سسن ،Úاأ’مر الذي جعلهم
يكابدون شسقاوة ا◊ياة ومرارة الوضسع.
ويعيشض سسكان القرية أاوضساعا اجتماعية

جد صسعبة حّولت حياتهم إا ¤جحيم ’ يطاق
م- -ن كÌة اŸشس- -اك- -ل وال- -ن- -ق -ائصض ،وي -أات -ي ‘
مقدمتها انعدام بعضض اŸرافق الضسرورية ‘
العديد من القطاعات ،إاذا تعلق اأ’مر بالتزود
ب -اŸاء الشس -روب وقضس -اي -ا صس -رف اŸي-اه ،أام-ا
أامور أاخرى فحّدث و’ حرج على حد تعبÒ
اŸواطن ،والدليل على ذلك وضسعية العديد
من أاحياء هذه القرية التي تشسهد حالة كارثية
إا ¤جانب النقصض الفادح للمرافق الÎفيهية
وال- -ري- -اضس -ي -ة ،وك -ذا ال -فضس -اءات والسس -اح -ات
اÿضسراء.
وخÓل الزيارة التي قادت جريدة ““الشسعب““
لقرية ““مقيطع الوسسط““ ،للوقوف على حجم
ال -ن -ق -ائصض ال-ت-ي ي-ط-الب السس-ك-ان مسس-ؤوول-ي-ه-م
بتداركها ،وكذا نقل انشسغا’تهم إا ¤السسلطات
اÙلية إ’يجاد حلول Ÿشساكلهم وإاخراجهم
من دائرة اŸعاناة التي يتجرعونها يوميا.

اŸصس - -در ،مشسÒا إا ¤أان ه - -ذه ال - -ك- -م- -ي- -ة ”
توزيعها بشسكل مبكر هذه السسنة ،وهي الكمية
التي تتوزع على  32900قنطار من أاسسمدة
العمق و 5600قنطار من أاسسمدة التغطية.
وباإ’ضسافة إا ¤ذلك ،أاوضسح السسيد شسيبي
بأان التعاونية اÙلية للحبوب والبقول ا÷افة
تضسمن كذلك خدمة العتاد الفÓحي من خÓل
توف Òجّرارات وﬁارث للفÓح ÚالراغبÚ
‘ اسستئجارها ÿدمة أاراضسيهم.
وتسس -ت -ه -دف ح -م -ل -ة ا◊رث وال -ب -ذر ال -ت-ي
تتواصسل حاليا ع Èعديد مناطق و’ية سسوق
أاهراسض مسساحة بـ  150أالف هكتار لزراعة
شس- -ت- -ى أان- -واع ا◊ب -وب م -ن ق -م -ح صس -لب ولÚ
وشسع Òبعدما كانت ’ تتجاوز  138أالف هكتار
اŸواسس -م اŸاضس -ي -ة ،ك -م -ا اف-اد ب-أان-ه ” ل-ه-ذا
الغرضض توف Òكافة الوسسائل البشسرية واŸادية
لضسمان ‚اح هذا اŸوسسم ،الذي شسهد ‘
بدايته تسساقط كميات معتÈة من اأ’مطار Ãا
قد ينبئ Ãوسسم فÓحي واعد.

لبرأز ﬂتلف أŸقّومات ألسسياحية بالوطن
فرصسة إ

ال ّصصالون الوطني للسصياحة الشصبانية قريبا بالوادي

ت-ع-ت-زم م-دي-ري-ة ألشسباب وألرياضسية
ب-ال-وأدي ب-ال-ت-ع-اون م-ع دي-وأن م-ؤوسسسس-ات
ألشسباب ورأبطة نشساطات ألهوأء ألطلق
وألÎف -ي -ه وت -ب -ادل ألشس -ب -اب ل -ت -ن -ظ-ي-م
ألصسالون ألوطني للسسياحة ألشسبانية ‘
طبعته ألسسادسسة ،وذلك خÓل ألفÎة
أŸم-ت-دة م-ن  30أك -ت -وب-ر أ÷اري إأ03 ¤
ن -وف -م ÈأŸق -ب -ل ب -رع -اي -ة م -ع -ا‹ وزي-ر
ألشس - -ب- -اب وأل- -ري- -اضس- -ة وب- -إاشس- -رأف وأ‹
ألولية.

الوادي :قديري مصسباح
الصس -ال -ون اŸذك -ور ال -ذي –تضس -ن -ه و’ي -ة
ال- -وادي ف- -رصس -ة إ’ب -راز ﬂت -ل -ف اŸق -وم -ات
السسياحية لعدد من الو’يات من خÓل عرضض
صسور ıتلف اŸواقع الطبيعية واŸعا ⁄التي
تزخر بها ،وكذا إاظهار ما تتمتع به من رصسيد
‘ اŸنتوجات التقليدية اŸتنوعة والتعريف
Ãخ -ت -ل -ف اŸع -ا ⁄السس -ي -اح -ي -ة وال -فضس -اءات
الطبيعية اÓÿبة التي تشستهر بها هذه الو’ية
الواقعة با÷نوب الشسرقي من الوطن ،وكذا
التعريف با÷هود اÙلية ‘ ›ال ترقية
قطاع السسياحة.
وتعد هذه التظاهرة نافذة إ’براز النشساط

الشس - -ب - -ا ÊاŸت - -ع - -دد عﬂ Èت - -ل - -ف و’ي- -ات
ال-وط-ن ،وفضس-اًء م-ن-اسس-ب-ا ل-تشس-ج-ي-ع ا÷معيات
ال -ت -ي ت-ع-ن-ى ب-السس-ي-اح-ة الشس-ب-ان-ي-ة Ãا يسس-م-ح
باسستغÓل كافة اإ’مكانيات اŸادية و البشسرية
اŸت-اح-ة وت-وظ-ي-ف-ه-ا ،وف-رصس-ة مواتية إ’طÓع
ا÷مهور ‘ سسبيل ترقية السسياحة الشسبانية.
وقال مدير الشسباب والرياضسة بالوادي السسيد
ع -ب -د ال -رح-م-ان ح-م-ي-دا ،Êأان ه-ذا الصس-ال-ون
ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إا ¤مسس -اه -م -ت -ه ‘ ““م -د جسس -ور
الصسداقة والتواصسل ب Úالشسباب ا÷زائري““،
فإانه يسساهم أايضسا ‘ ““بلورة أافكار وتصسورات
ج- -دي- -دة ل- -ل- -دف- -ع ب -السس -ي -اح -ة الشس -ب -ان -ي -ة ““.
وبر›ت للوفود اŸشساركة على هامشض هذا
ا◊دث الشسبا Êالوطني الذي اخت Òله شسعار:
““ا÷زائ- -ر ‘ أاحضس- -ان م- -دي- -ن- -ة اأ’ل- -ف ق- -ب -ة
وق -ب -ة““ ج-و’ت سس-ي-اح-ي-ة ل-ل-م-ع-ا ⁄السس-ي-اح-ي-ة
واأ’م- - -اك- - -ن اأ’ث - -ري - -ة ال - -ت - -ي ت - -زخ - -ر ب - -ه - -ا
الو’ية تتخللها عروضض فلكلورية ،مشساهدة
غ -روب الشس -مسض ،ج -لسس -ة شس-اي –ت اÿي-م-ة
الصسحراوية ،ركوب ا÷مال إا ¤جانب عرضض
أانشس- -ط -ة سس -م -ع -ي -ة بصس -ري -ة ،سس -ه -رات ف -ن -ي -ة
وفلكلورية وجلسسات للشسعر اŸلحون ،ندوات
وورشس -ات ت -ت -وج ب -ت -وصس -ي -ات ح -ول السس -ي -اح-ة
الشسبانية.
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ترافــق حملـــة التّنظيـف Ãقاطعـة الدار البيضضاء ‘ العاصضمة

الشّصشرطـ ـ ـ ـة ،البلدي ـ ـ ـة والسشصك ـ ـ ـان
ينخرط ــ ــون ف ــ ــي رف ــ ــع النّفاي ــ ــات

صصور حضصرية
ترسّصخ «ثقافة
البيئة»

اسستطÓع :نبيلة بوقرين
لداري -ة ل -ل -دار
ت- -ع- -ت ÈاŸق- -اط- -ع- -ة ا إ
البيضضاء با÷زائر العاصضمة أا‰وذجا حي
‘ ع -م -ل-ي-ة ال-ت-حسض-يسس م-ن ﬂاط-ر ان-تشض-ار
لم-اك-ن ال-ع-م-وم-ية،
ال-ن-ف-اي-ات ‘ الشض-وارع وا أ
لم-راضس
لوب-ئ-ة وا أ
لّن -ه -ا السض -بب اŸب-اشض-ر ‘ ا أ
أ
لخÒة ع - -ل - -ى غ - -رار
لون- - -ة ا أ
اŸع- - -دي- - -ة ‘ ا آ
ال- - -ك- - -ولÒا ،ال - -ذي صض - -ن - -ع ا◊دث ‘ ب - -عضس
وليات الوسضط مؤوخرا خاصضة بعد تسضجيل
حالت وفيات ‘ بعضضها الوليات ،حيث
وق - - -فت ج - - -ري - - -دة «الشض - - -عب» ع - - -ل- - -ى
اÿرجات اŸيدانية التي قامت بها
بما أانّ
عناصضر شضرطة اŸقاطعة رفقة
الشّصرطة
›موعة من اŸواطن.Ú
جهاز مهم في

ال-م-ج-تمع الجزائري
ن -ظ -را ل -ل-خ-دم-ات ال-راق-ي-ة
التي يقدمها في كل المجالت زيادة
على وظيفتها الرئيسصية التي تكمن في حفظ األمن ألنها
في عÓقة مباشصرة مع المواطنين ،تواصصل شصرطة المقاطعة
اإلدارية للدار البيضصاء نشصاطاتها المتعددة ،حيث تخ ّصصصص في
كل مرة جانبا معينا له عÓقة مباشصرة مع السصكان من أاجل
جه كفاءتها وخبرتها للبيئة من
معالجته وارتأات مؤوّخرا أان تو ّ
خÓل تنظيم عدة حمÓت تحسصيسصية تتعلق بهذا الجانب ،حيث
سص ّ
طرت عملية تطهير واسصعة م ّسصت البلديات السصبعة التابعة
ل-ل-م-ق-اط-ع-ة ب-مسص-اع-دة ال-ق-اط-ن-ي-ن ب-ه-ا وال-م-ل-فت لÓ-نتباه أان كل
الشصرائح العمريةشصادكت فيها.
برمجت عناصصر األمن الوطني للمقاطعة عطلة نهاية كل أاسصبوع
حملة من أاجل تنفيذ العملية النبيلة التي تعنى بالمحيط بصصفة
م -ب -اشص -رة إلزاح -ة ت-لك ال-م-ن-اظ-ر ال-م-ق-رف-ة ال-ن-ات-ج-ة ع-ن ت-راك-م
القمامات تحت شصعار «معا لنظافة محيطنا» ،وتّم اختيار يومي
الجمعة والسصبت حتى يتسصنى للسصكان بمد يد المسصاعدة من جهة
وحتى يتم غرسص ثقافة البيئة النظيفة من جهة أاخرى ،بداية من
حي رابية و 5جويلية بباب الزوار وصصول إالى غاية حي الدوم
ببرج الكيفان.

اسستجابة واسسعة من طرف اŸواطنÚ
جلت هذه الحمÓت إاقبال كبيرا من طرف سصكان األحياء
وسص ّ
المعنية بالحملة ،الذين بادروا منذ الصصباح الباكر وإالى غاية
نهاية المهمة بمختلف الفئات العمرية ما جعله عمل جماعي
بطريقة رائعة صصنعت صصور التآاخي والتÓحم فيما بينهم ،ما
يعني أان هذه المبادرة كانت لها عدة انعكاسصات إايجابية إالى
جانب التنظيف على غرار التقاء الجيران فيما بينهم ،وهذا ما
لم يكن يحدث من قبل بسصبب ارتباط كل واحد بعمله وانشصغالته
ال -ي -وم-ي-ة ،ح-يث ق-دم-وا ي-د ال-ع-ون وه-ن-اك م-ن سص-اه-م ب-األدوات
واللوازم إاضصافة للمجهود البدني ،وهذه الثقافة يجب أان ترسّصخ
في أاذهان المواطنين من أاجل الحفاظ على جمال بÓدنا ،التي
تملك موروثا طبيعيا حضصاريا وتاريخيا ضصاربا في عمق التاريخ.

لول سسلمى سسعودي لـ «الشضعب»:
اÓŸزم ا أ
«الهدف اŸباشسر من ا◊ملة زرع ثقافة
ﬁيط نظيف»

ق-م-ن-ا ب-ت-وع-ي-ت-ه-م وت-حسص-يسص-ه-م ب-وج-ود م-خ-ال-ف-ات يعاقب عليها
القانون في مجال رمي النفايات المنزلية والصصلبة في غير
مكانها المخصصصص لها أاوعدم احترام أاوقات رميها ،وسصتطبق
عليهم ألنه من غير الÓئق انتشصار مثل هذه السصلوكات السصلبية
في مجتمعنا الذي يدين اإلسصÓم ،وهو من حّثنا على النظافة
وجعلها من اإليمان».

«شسكرا لعّمال البلدية على الّدعم»

في هذا ال ّصصدد كشصفت المÓزم األول ورئيسصة خلية اإلصصغاء
والتصصال ألمن المقاطعة اإلدارية للدار البيضصاء سصعودي سصلمى
في تصصريح خاصص لجريدة «الشصعب» ،أانّ الهدف المباشصر من
ه-ذه ال-ح-م-ل-ة ال-ت-حسص-يسص-ي-ة ه-و زرع ث-ق-اف-ة م-ح-ي-ط ن-ظيف لدى
المواطنين في قولها« :قمنا بتنظيم حملة تحسصيسصية لتوعية
المواطنين القاطنين في األحياء التابعة للمقاطعة اإلدارية للدار
البيضصاء بأاهمية الحفاظ على نظافة المحيط ،إاضصافة إالى العمل
ع -ل -ى غ -رسص ث-ق-اف-ة ب-ي-ئ-ي-ة ن-ظ-ي-ف ألن ال-م-واط-ن ه-و ال-مسص-ؤوول
المباشصر على ذلك ،ومن جهة أاخرى حتى ننمي في نفسصه روح
المسصؤوولية ألنه بالدرجة األولى النظافة من اإليمان».
وقالت أايضصا أانه تّم القيام بالتوعية بخطورة الوضصع المترتب عن
رم -ي ال -ن-ف-اي-ات ف-ي غ-ي-ر األم-اك-ن ال-م-خصصصص-ة ل-ه-ا ،وك-ذا ع-دم
احترام الوقت أايضصا يتسصبب في انتشصار النفايات ألنه ل يخدم
عمال النظافة ويعرقل من مهمتهم في جمعها ،وبالتالي تنتشصر
األمراضص واألوبئة ،وكذا الجرذان والحشصرات الضصارة التي تؤوذي
المواطنين ،ومن هذا المنطلق نريد أان نجعلهم يعرفون أانه من
خÓل سصلوكاتهم بإامكانهم أان يعيشصوا معا حياة رائعة بعيدة عن
كل المشصاكل المذكورة سصابقا».

«عقوبات صسارمة للمخالف Úللقانون»
كما حّذرت سصعودي المواطنين من التجاوزات التي تترّتب عن
رمي النفايات قائلة« :قمنا باختيار األحياء التي تشصهد تدهورا
كبيرا في مجال النظافة والتي عرفت تراكما واسصعا ،ما جعلها
تشصوه مناظرها إالى جانب الرائحة الكريهة التي تنبعث منها
جراء تسصاقط األمطار عليها ،وبما أاننا قمنا بإاشصراك المواطنين
في هذه العملية التي مسصت سصبع بلديات كاملة تابعة للمقاطعة

ثّمنت مسصؤوولة خلية اإلصصغاء الدور الرائد للبلديات المعنية قائلة
ف-ي ه-ذا الصص-دد« :صص-ح-ي-ح ال-ح-م-ل-ة ت-ن-ظ-ي-ف-ي-ة م-وّج-ه-ة للسصكان
بالدرجة األولى وبمسصاعدة عناصصر الشصرطة لكن يجب أان نثني
على الدور الكبير الذي لعبته البلديات المعنية في العملية ،حيث
تّم تسصخير كل الوسصائل المادية من شصاحنات ،عمال النظافة،
وسصائل عمل يدوية للتطهير ما سصّهل من مهّمتنا أاكثر ،حيث كان
عم Óجماعيا رائعا بين كل شصرائح المجتمع واألجهزة المعنية.
Óشصارة تمّ الترويج لهذه الحملة في مواقع تواصصل الجتماعي
ول إ
وإاعÓنات قّدمت لجمعيات األحياء تّم إالصصاقها ،وأاخرى وّزعت
ع-ل-ى ال-م-واط-ن-ي-ن ف-ي الشص-وارع واألم-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى غرار
المقاهي والمدارسص ،كل هذا يدخل في إاطار العمل المتعلق
بالحفاظ على النظام العام بما فيه الصصحة بدليل أاّننا لمسصنا
وجود مرضص الكوليرا في بعضص األماكن مؤوخرا ،وكل ذلك مترّتب
عن عامل النظافة».

اŸواطنون مسسؤوولون على نظافة ﬁيطهم
طالبت سصلمى سص عو دي من ك ل المو ا ط ني ن الق اط ن ين با لأح ي اء
ال-ت-ا ب-ع-ة ل-ل-م-ق-ا ط-ع-ة الإ د اري-ة ل-ل-دا ر ال-ب-ي ضص-اء ا لحفاظ عل ى
نظاف ة الأ ح ياء بعد هذه ا لعمل ية ال كب ي رة الت ي قامو ا ب ها ،
وال -ت -ي د امت ل -ع -دة اأس ص -اب -ي -ع م -ن اأج -ل ت -ف -ادي ع -ودة ت -ل ك
ال -م -ن -اظ -ر غ -ي -ر ال Ó-ئ -ق-ة م-ن ج-دي-د ح-ت-ى ت-ب-ق-ى الش ص -و ار ع
وا لأ ح -ي-اء ن-ظ-ي-ف-ة ع-ل-ى م-دا ر ا لسص-ن-ة ول-يسص ل-ف-ت-رة ق ص ص -ي -ر ة
فقط  ،ومن جهة اأ خرى حت ى ت ت رسصخ هذ ه الثقا فة ف ي اأ ذهان
الأط فال وا لش صباب وتص صبح بم ثاب ة عاد ة ي قومو ن بها في ك ل
مرة ومن دون مواعيد.
من جهتهم المواطنين الذين سصاهموا في هذه الحملة
ع ّ-ب -روا ع -ن ف-رح-ت-ه-م ا ل-ك-ب-ي-رة ل-ه-ذه ال-م-ب-ا درة ال-ت-ي
جعل ته م يسص ترجعو ن ج ما ل الأح ياء ا لتي ي قط ن ون
ب -ه-ا ب-ع-دم-ا غ-م-رت-ه-ا ا ل-ق-م-ام-ة بسص-بب سص-ل-وك-ات
ب-عض ص ا ل-م-واط-ن-ي-ن غ-ي-ر ال-مسص-وؤو ل-ي-ن  ،م-ا ج عل
الأمو ر ت تفاقم اأك ثر مع م رو ر الأيام .
و اأّكدوا ل جر يدة «ا لش صعب » اأن الأمور وص صلت
لهذ ه ا لدر جة من ال تد ه و ر بس صبب الإ همال ،
واأك دوا اأنهم مسص تعدو ن من اأج ل تق ديم يد
ال- -مس ص- -ا ع- -د ة ف- -ي م- -ث- -ل ه -ذه ال -ح -م Ó-ت
وال-م-و اع-ي-د ال-ت-ي ت-ن-ظ-م سص-وا ء م-ن ط-ر ف
الش ص -رط -ة اأوا ل -ب -ل -د ي -ة لأ ن الأم -ر ي -ه -م-ه-م
بالدرج ة ا لأو ل ى وو ع دوا اأن هم لن يد خ روا
اأي جهد في هذا ا لمجال م سصت قب .»Ó

اŸواطنون ثّمنوا اŸبادرة ووعدوا بÎسسيخها
«عادل» صصاحب الـ  ٢5ربيعا ،ابن حي رابية أاحد المتطوعين في حملة
ال-ت-ن-ظ-ي-ف ال-واسص-ع-ة أاك-د ل-ج-ري-دة «الشص-عب» أان ه-ذه ال-م-ب-ادرة ج-يدة
نّ
ظمت في الوقت المناسصب قائ« :Óحملة التنظيف التي بادرت بها
عناصصر الشصرطة ممتازة ومهمة ألننا في فترة نهاية الصصيف وبداية
موسصم الشصتاء حتى نقضصي على كل النفايات التي شصّوهت منظر
األحياء وكانت سصببا في انبعاث الرائحة الكريهة خاصصة بعد تهاطل
األمطار التي سصتجعل األمور تتفاقم أاكثر ،وعلينا أان نقوم بمبادرات
أاخرى مشصابهة مسصتقب Óحتى تترسصخ هذه الثقافة لدى الجميع».
«أايمن» طالب جامعي في جامعة باب الزوار ثّمن المبادرة وطالب
بتكرارها مسصتقب Óحتى تبقى أاحياء المدينة نظيفة ،موضّصحا أاّن
«الخطة التي قامت بها الشصرطة أاكثر من رائعة ،وعلينا أان نسصاهم
جميعنا في مثل هذه المحÓت ألننا المعني المباشصر بهذا الواقع
الذي آالت إاليه الشصوارع بعد انتشصار النفايات التي شصوهت المنظر،
وفي نفسص الوقت سصاهمت في انتشصار األمراضص والحشصرات الضصارة
والجرذان ،وبعد أان عادت األمور إالى طبيعتها من جديد علينا أان
نحافظ على هذا المكسصب من خÓل احترام أاوقات رمي القمامة
واألماكن المخصصصص لها».
«محمد» ،تلميذ في الطور المتوسصط أاكد أانه جد سصعيد للمشصاركة في
هذه العملية التي ترسصخ لضصرورة الحفاظ على نظافة المحيط الذي
ينتمون إاليه لتفادي انتشصار األمراضص والحشصرات الضصارة ،جاء ذلك
تجسصيدا لما تعلموه في المؤوسصسصة التربوية «النظافة من اإليمان
والوسصخ من الشصيطان» ،وطالب كل السصكان بضصرورة احترام القوانين
والتكثيف من هذه المبادرات حتى تترسصخ في أاذهان النشصء.
ومن هذا المنطلق تبرز أاهمية هذه الحمÓت في تعزيز الجوارية
وال-تشص-ارك-ي-ة ب-ي-ن م-ؤوسصسص-ات ال-دول-ة وال-م-واط-ن-ي-ن ،وال-ت-ي ت-ج-لت ف-ي
اسصتغÓل المحيط كجامع لتوحيد الجهود في خدمة شصيء واحد يهم
الجميع ،وهي البيئة التي تمثل الفضصاء التي يتشصارك فيه الجميع
ويسص -ت -دع-ي ال-ح-ف-اظ ع-ل-ي-ه ب-ه-ك-ذا
مبادرات.

األحد  1٤أاكتوبر  ٢01٨م
الموافق لـ  0٤صسفر  1٤٤0هـ

من مراسسلينا

إارتفاع مفاجئ ‘ تسسعÒة حظائر ولية ا÷زائر

الدخول بـ  ١00دينار و ٥0دينارا لكل سشاعة إاضشافية
اثار القرار اÿاصص بزيادة أاسسعار تذاكر حظائر اŸركبات التابعة لولية ا÷زائر بنسسبة تصسل ا 50 ¤باŸائة
قلق اŸواطن ،Úفبعد ان كانت تذكرة الدخول ل تتعدى  70دج ،ارتفع الثمن إا 100 ¤دج ،كما ارتفع معها ثمن
السساعة الواحدة فبعد أان كان  15دج للسساعة أاصسبح  50دج ،هذا ما اعتÈه اŸشسÎكون إاجحافا ‘ حقهم ،مؤوكدين أان
الزيادة قد أاثقلث كاهلهم.

^ اŸششÎكون يرفضشون الزيادة ويصشفونها بغ ÒاŸدروسشة
ا÷زائر :سسارة بوسسنة

ان-ت-ق-د ال-ع-دي-د م-ن اŸواط-ن Úق-رار
رف- -ع اسس- -ع- -ار ت- -ذاك- -ر رك- -ن السس- -ي -ارة
ب-ا◊ظ-ائ-ر اÙروسس-ة ال-ت-اب-ع-ة لولية
ا÷زائر ،حيث اعتÈه الكث Òمنهم
ب-أان-ه ي-زي-د م-ن أاع-ب-ائ-ه-م ،ك-ون-ه ارت-فع
بصس -ف -ه ك -بÒة ،م-ؤوك-دي-ن ان ال-ق-رار ⁄
يكن مدروسسا وكان عشسوائيا  ⁄يراع
ال -زي-ادة اŸف-روضس-ة ع-ل-ى ت-ذك-رة رك-ن
السس -ي -ارات ب-ا◊ظ-ائ-ر ال-ت-اب-ع-ة ل-ولي-ة
ا÷زائ- -ر .ه- -ذا م -ا أاك -ده ل -ن -ا مصس -در
مطلع ،مشسÒا إا ¤ان جميع ا◊ظائر
ال- -ت- -اب- -ع -ة ل -ولي -ة ا÷زائ -ر ك -ح -ظÒة
«ب- -ي -زي» و 1م- -اي وح- -ظÒة سس -اح -ة
الشسهداء قد مسسها القرار ،حيث ارتفع
ثمن ركن السسيارة من  15دج للسساعة

الواحدة ا 50 ¤دج ،كما ارتفع سسعر
ركن السسيارة Ÿدة  ٢٤سساعة ا1٢00 ¤
دج بعد ان كان  550دج .وبقي سسعر
الشسÎاك الشسهري على حاله ٤500
دج ،وه- -ذا ب- -ع- -د ضس- -غ- -ظ واح- -ت -ج -اج
اصس -ح -اب الشسÎاك -ات ال-ذي-ن رفضس-وا
دفع الزيادة .
«الشسعب» اسستقصست آاراء اŸواطنÚ
ال -ذي -ن ت -ع-ودوا رك-ن سس-ي-ارت-ه-م ب-ه-ات-ه
ا◊ظائر وكانت الوجهة ا ¤حظÒة
تافورة ،حيث اكد جميع ما –دثنا
اليهم اسستياءهم من القرار .و‘ هذا
الشس - -أان ق - -ال سس - -ف - -ي - -ان ان ال - -زي - -ادة
اŸفروضسة على ثمن التذكرة يشسجع
اŸواط -ن Úا ¤ال -ل -ج -وء ا ¤ا◊ظ-ائ-ر
ال- -عشس- -وائ- -ي- -ة وه- -ذا م- -ا سس- -يضس- -ط -ره
مسستقب Óا ¤ركن سسيارته ‘ مكان ما

ب- -أاح- -د أاح -ي -اء ال -ع -اصس -م -ة او رك -ن -ه -ا
ب- -ح- -ظÒة عشس- -وائ- -ي -ة .ال -رأاي ن -فسس -ه
شس- -اط- -ره ك -ر Ëق -ائ  ،Ó-ل -ق -د اصس -ب -ح
البحث عن مكان وزاوية لركن سسيارتي
بشس -وارع ال -ع -اصس -م -ة ح -ت-ى ا“ك-ن م-ن
قضساء اشسغا‹ ،من اك ÈاŸشسكÓت لذا
فأانا أا÷أا ا ¤حظÒة تافورة التابعة
لولية ا÷زائر ،لكنني تفاجأات مؤوخرا
م -ن ال -زي -ادة اŸف -روضس -ة ع -ل -ى ث -م -ن
ال - -ت - -ذك- -رة ،مشسÒا ان ه- -ذه ال- -زي- -ادة
سس -ت -دف-ع ب-ال-ع-دي-د م-ن اŸواط-ن Úا¤
السس- -ت- -ع- -ان- -ة ب- -أاصس- -ح- -اب ا◊ظ- -ائ- -ر
ال -عشس -وائ -ي -ة ل -رك -ن سس -ي -ارت -ه -م .ك -م -ا
سس- -يسس- -اه- -م ‘ اح- -تÓ- -ل- -ه -م الشس -وارع
واألرصسفة والتي هي ‡ر للراجل،Ú
األمر الذي يزيد من تفاقم اŸشسكل
ويدفع بالراجل Úللسس ‘ Òالطرقات.
ا◊ظائر التوماتكية هي الخرى ⁄
تسسثن مسسها قرار رفع ثمن التذكرة،
حيث ارتفع سسعر التذكرة من  ٢0دج
للسساعة الواحدة ا ٤0 ¤دج ،هذا ما
أاثار اسستياء مسستعملي هذه ا◊ظائر
مطالب Úا÷هات اŸعنية وعلى رأاسسها
ولي -ة ا÷زائ -ر ال -ع -دول ع -ن ال -ق -رار،
وت -خ -ف -يضض ث -م -ن ال -ت-ذك-رة ل-ت-ك-ون ‘
متناول ا÷ميع ،ألن ـ بحسسبهم ـ  ٤0دج
ل -لسس -اع -ة م -ب-ل-غ م-ب-ال-غ ف-ي-ه ع-ل-ى ح-د
ت- -ع- -بÒه- -م .ف- -ي- -م- -ا ع Èآاخ -رون ع -ن
ان-زع-اج-ه-م م-ن ردود ال-ف-ع-ل السس-ل-ب-ي-ة
Œاه ال- -ق- -رار ،م- -ع- -تÈي- -ن أان ال- -ق -رار
منصسف ،وأان أاسسعار التذاكر ا÷ديدة
‘ م- -ت- -ن- -اول ا÷م- -ي -ع م -ؤوك -دي -ن ب -أان
السس -ع -ار م -ن -اسس-ب-ة وع-ادي-ة ن-وع-ا م-ا،
خاصسة مع الزيادات التي دخلت على
كل اÿدمات والسسلع.

مكافحة ا÷رائم اŸعلوماتية بقسسنطينة

التحذير من ا’سشتعمال السشيئ لألنÎنت

قسسنطينة  :ق.م
نظمت مصسالح أامن قسسنطينة على
مسس- -ت- -وى دي -وان م -ؤوسسسس -ات الشس -ب -اب
ل- -ف -ائ -دة ت Ó-م -ي -ذ ب -عضض اŸؤوسسسس -ات
الÎب -وي -ة أاب -واب -ا م -ف -ت -وح -ة Œسس -ي-دا
للمخطط اŸسسطر من قبل اŸديرية
Óمن الوطني ومسساعيها ‘
العامة ل أ
مكافحة ا÷رائم اŸعلوماتية وا◊ّد
من ﬂاطر الشسبكة العنكبوتية ،خاصسة
من خÓل برنامج ا◊مÓت التوعوية
وال-ت-حسس-يسس-ي-ة لشس-تى شسرائح اÛتمع
‘ إاط- -ار ت- -ط- -ب- -ي- -ق م- -ب- -دأا الشس- -رط -ة
ا÷وارية ،بغرضض ا◊د من اıاطر
اÙدق -ة ج -راء السس -ت -ع -م -ال السس-يء
لشس -ب -ك -ة األنÎنت ،وم -واق -ع ال-ت-واصس-ل
الج -ت -م -اع -ي وط -رق ا◊م-اي-ة م-ن-ه-ا،
إاضسافة ıاطر اإلدمان على اللعاب
اإللكÎونية.
هذه اŸبادرة شسملت معرضسا تضسمن
صسورا ،وشسروحات عن اŸوضسوع ،تلته
مداخÓت من قبل إاطارات متخصسصسة
وأاخصسائي نفسسا ،Êحيث إان اŸعرضض
ضسم  0٤ورشسات لكل من فرقة مكافحة

ا÷رÁة اŸع-ل-وم-ات-ي-ة ،ف-رق-ة ح-م-اي-ة
األشس -خ -اصض ال -هشس -ة ،خ -ل -ي -ة التصس-ال
والعÓقات ومكتب الصسحة النفسسانية
ألمن الولية.
عرفت الورشسات مداخÓت تطرقت
ا ¤واق- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ع األنÎنت ‘
ا÷زائر ،األطفال ما ب ÚالسستغÓل
ال- - -ع- - -ق ÊÓ- - -ل- - -ل- - -ت- - -ك- - -ن- - -ول - -وج - -ي - -ا
وخ- - - - - - - -ط- - - - - - - -ره - - - - - - -ا ،ا÷رائ - - - - - - -م
اŸعلوماتية .وتطرق اŸتداخلون ا¤
العديد من النقاط السسلبية واıاطر
ال - -ت - -ي –دق ب - -األط - -ف- -ال م- -ن سس- -وء
السستعمال وجانب ا◊ماية القانونية،
والتي قدمتها فرقة مكافحة ا÷رÁة
اŸعلوماتية؛
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ت -ط -رق األخصس -ائ -ي
ال -ن-فسس-ا Êألم-ن ولي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ا¤
األع- -راضض والخ- -ط -ار اÙدق -ة م -ن
ال -ن -اح -ي-ة الصس-ح-ي-ة ،وك-ذا ال-ن-فسس-ان-ي-ة
والتي يتعرضض لها الطفل خÓل الولوج
ا ¤هذا الفضساء ،وأاكد القائمون على
هذه الفعالية ان مصسالح امن الولية
ت-ب-ق-ى مسس-ت-م-رة ‘ ت-ط-ب-ي-ق اّıطط
اŸعد ‘ ›ال التحسسيسض والتوعية
ألج -ل ال -وصس -ول إا ¤ت -وع -ي -ة ﬂت -ل -ف

الشسرائح الجتماعية.
و‘ اط -ار ح -م Ó-ت -ه -ا ال -ت -حسس-يسس-ي-ة
ا›ÈŸة ع Èك -ام -ل اق -ل -ي-م ال-ولي-ة،
Œسس- -ي- -دا Ÿب -دأا الشس -رط -ة ا÷واري -ة،
ن -ظ -مت مصس -ال -ح ام -ن ال -ولي-ة ح-م-ل-ة
–سس-يسس-ي-ة ت-وع-وي-ة ل-ف-ائ-دة التÓميذ،
دار م - - -وضس- - -وع- - -ه- - -ا ح- - -ول ﬂاط- - -ر
اıدرات وك-ذا السس-ت-ع-م-ال السس-ل-ب-ي
ÓنÎنت خصس -وصس-ا م-واق-ع ال-ت-واصس-ل
ل -أ
الج -ت -م -اع -ي وآاث-اره-ا السس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى
ال- -ف- -رد واÛت- -م- -عŒ ،سس -ي -دا Ÿب -دأا
الشسرطة ا÷وارية.
وب-ه-ذا اÿصس-وصض اسس-ت-ف-اد تÓ-ميذ
إاكمالية ابن سسينا من برنامج ا◊مÓت
ال- -ت- -حسس- -يسس- -ي- -ة ،أاي -ن نشس -ط إاط -ارات
م -ت-خصسصس-ة دروسس-ا ح-ول السس-ت-ع-م-ال
ÓنÎنت وم-واق-ع ال-ت-واصس-ل
السس -ل -ب -ي ل -أ
الجتماعي ،واأللعاب اإللكÎونية ،كما
اسس-ت-ف-اد تÓ-م-ي-ذ ث-ان-وي-ة مصس-طفى بن
ب- -وال- -ع- -ي- -د م- -ن ب- -رن- -ام- -ج ا◊مÓ- -ت
ال- -ت- -حسس- -يسس- -ي- -ة ،أاي -ن نشس -ط إاط -ارات
م - -ت - -خصسصس- -ة دروسس- -ا ح- -ول ﬂاط- -ر
اıدرات وك-ذا السس-ت-ع-م-ال السس-ل-ب-ي
ÓنÎنت و م - - -واق - - -ع ال- - -ت- - -واصس- - -ل
ل ---أ
الجتماعي.
وك-ان أان اسس-ت-ف-اد تÓ-م-ي-ذ م-ت-وسسطة
«شس- -ي -ه -ا Êبشس ،»Òوت Ó-م -ي -ذ ث -ان -وي -ة
«ﬁم -د ديب» ،إاضس -اف -ة ا ¤اب -ت-دائ-ي-ة
«عزوز بوعروج» ،باÿروب من درسض
توعوي نشسطه إاطارات ،وأاعوان عن
مصسالح أامن دائرة اÿروب ” ،خÓله
ت -ق -د Ëنصس -ائ -ح وإارشس -ادات ل -ت -ف -ادي
ال - -وق - -وع ‘ ﬂاط- -ر الدم- -ان ع- -ل- -ى
النÎنت ،وكذا سسبل الوقاية من آافة
اıدرات ال - - -ت- - -ي ت- - -هّ- - -دد ال- - -ف- - -رد
واÛت -م -ع ،خصس -وصس -ا ف -ئ -ة الشس -ب -اب
واŸراهق.Ú
اŸب- -ادرة ل- -ق- -يت Œاوب- -ا م- -ن ق- -ب -ل
ال-تÓ-م-ي-ذ اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ال-ع-ملية،
األمر الذي ثمنته واسستحسسنته األسسرة
الÎبوية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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08

طالبوا بتسسهيل إانشساء جمعية ﬁلية للتكفل بانشسغالتهم Ãعسسكر

مرضشى «السشيلياك» ﬁاصشرون
ب Úغلء اأ’غذية وندرة اأ’خصشائيÚ

معسسكر  :أام ا.Òÿسس
إاضس-اف-ة إا ¤مشس-اك-ل-ه-م اŸرضس-ي-ة ووضس-ع-ي-تهم الصسحية اŸعقدة ،يعيشص
مرضسى السسيلياك Ãعسسكر واقعا مرًا بسسبب ارتفاع تكاليف التحاليل
لغلبيتهم.
لغذية اÿاصسة بهم مقابل الوضسع الجتماعي القاسسي أ
وا أ
فزيادة على تنقÓتهم خارج ولية معسسكر سسواء إلجراء –اليل الدم اŸكلفة أاو
الفحوصسات الدورية لدى األطباء األخصسائي ‘ Úأامراضض ا÷هاز الهضسمي أاو
أاخصسائيي التغذية ،وإا ¤جانب النظام الغذائي اÛحف والذي يسستدعي اللتزام
به مدى ا◊ياة ،تبقى األبحاث العلمية للتقليل من أاضسرار وأاثار هذا اŸرضض األمل
الوحيد أامام مرضسى السسيلياك ،كما تتطلع شسريحة واسسعة من اŸرضسى إا¤
تصسنيف مرضض السسيلياك ضسمن قائمة األمراضض اŸزمنة لعّل وعسسى يكفل ذلك
التخفيف عن جزء من اŸتاعب التي يلقونها يوميا.
ذكرت عينة من مرضسى السسيلياك Ãعسسكر ،أانهم حاولوا التهيكل ‘ إاطار منظم
من خÓل إانشساء جمعية ﬁلية تكون منÈا لنشسغالتهم ،غ Òان ذلك كّلل بالفشسل
‘ ظل ما يتطلبه إاعداد ملف إانشساء جمعية ،زيادة على تشستتهم وعدم ضسبط
عددهم من طرف مديرية الصسحة للولية.
األمر الذي أاكده مدير الصسحة ﬁمد لعامري قائ ،Óأانه ل يوجد إاحصساء دقيق
Ÿرضسى السسيلياك Ãعسسكر ،موضسحا أان هناك العديد من اŸرضسى يجهلون
إاصسابتهم بهذا اŸرضض اŸعقد والذي غالبا ما يظهر بعد التعرضض ◊سساسسية
غذائية ،مشسÒا أان نسسبة التعرف على اŸرضض تكون ب Úاألطفال الرضسع أاك Ìمنها
لدى البالغ Úبسسبب غياب الثقافة الصسحية ،وبالنظر للرعاية واŸتابعة التي
يحظى بها الرضسيع من طرف أاوليائه .ودعا مدير الصسحة باŸناسسبة إا ¤التنسسيق
ب ÚاŸرضسى واسستغÓل اإلعÓم ا÷واري من أاجل تسسهيل عملية إانشساء جمعية
كخطوة أاو ،¤موضسحا أان مصسا◊ه مسستعدة لتقد ËاŸسساعدة الÓزمة لهؤولء ‘
شسأان إانشساء جمعية خاصسة بهم.
ويعد مرضض السسيلياك ـ حسسب اıتصس Úـ مرضض مناعي يعرف كثÒا Ãرضض
ا◊سساسسية للقمح نتيجة وجود مادة الغلوت ،Úما يتطلب من اŸصساب Úبه إاتباع
حمية غذائية قاسسية قلما تتبع بسسبب غÓء أاسسعار األغذية اÿالية من الغلوت،Ú
ويصسيب اŸرضض البالغ Úإا ¤جانب األطفال ‘ سسن حديثة ‡ا يتسسبب ‘ فقدان
الوزن ،عدم النمو بشسكل كاف ،فقر الدم وهشساشسة العظام ،حيث ينصسح األطباء
باتباع ا◊مية الغذائية إا ¤جانب تناول الفيتامينات ‘ ظل عدم توفر عÓج ناجع
باألدوية.

لجال اّÙددة لسستغÓلها
Œاوزت ا آ

إاسشÎجاع  30قطعة أارضض من مسشتثمرين أاخلّوا
بإالتزماتهم بسشطيف

سسطيف :نورالدين بوطغان
خÓل الزيارة التي قام بها وا‹
ولي-ة سس-ط-ي-ف ،ن-اصس-ر م-عسس-كري،
ا ¤مناطق النشساطات ا◊“Óة 1
و 2و 3ب -ب -ل -دي -ة ق-ج-ال ،ج-ن-وب
ال - - -ولي - - -ة ‘ اط - - -ار خ - - -رج- - -ات- - -ه
اŸي - -دان - -ي - -ة ،أاك - -د ع- -ل- -ى ضس- -رورة
لراضس -ي ال -ت -ي
اسس- -ت- -غÓ- -ل ق- -ط -ع ا أ
سس -ل -مت ل -ل -مسس-ت-ث-م-ري-ن ،وضس-رورة
الشسروع ‘ النشساط ،خاصسة أاولئك
الذين تتوفر لديهم كافة اŸرافق
لداري- -ة ل- -لشس- -روع ‘
وال- -وث- -ائ- -ق ا إ
العمل.

وذك- -ر ال- -وا‹ ،أان ع- -دم اسس -ت -غ Ó-ل
لرضس -ي-ة اŸسس-ل-م-ة ‘ اإط-ار
ال -ق -ط -ع ا أ
السستثمار يؤودي إا ¤اسسÎجاعها من
طرف الدولة ،وتسسليمها للمسستثمرين
ا÷ادين،مشسÒا ‘ ذات الصسدد ،ان
السس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ق -د اسسÎج -عت
قطعا من مسستثمرين غ Òجادين بلغ
عددها  30قطعة.
كما أاكد الوا‹ ،أان العبء ل يقع
Óدارة
فقط على اŸسستثمرين ،وإا‰ا ل إ
نصس -يب ‘ ذلك ،ح -يث ي -ت -ع Úع -ل-ي-ه-ا
توف Òالظروف اÓŸئمة للعمل بتهيئة
م - -ن - -اط - -ق ال - -نشس - -اط ،وت - -خ - -ف - -ي - -ف
البÒوقراطية على اŸسستثمرين.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إارتفاع مقلق ‘ عدد حالت الختناق بالغاز ببلعباسض

حـ ـم ـ ـلـ ـ ـة –ـ ـ ـ ـسصي ـ ـ ـ ـسض واسصـ ـعـ ـ ـ ـة ‘ الـ ـ ـ ـوسص ـ ـ ـط ال ـ ـ ـ ـÎب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوي
لقتصصاد ‘ الطاقة ع ÈاŸؤؤسصسصات الÎبؤية للؤلية،
باشصرت شصركة تؤزيع الغاز والكهرباء للغرب حؤل أاخطار الغاز الطبيعي وا إ
حيث سصطّرت اŸؤؤسصسصة برنا›ا Áتد إا ¤غاية شصهر جؤان القادم يسصتهدف أاك Èعدد ‡كن من التÓميذ من أاجل تؤعيتهم Ãدى
لسصتعمالت العشصؤائية للغاز وسصبل ترشصيد إاسصتهÓك الطاقة.
أاخطار ا إ
ال-ت-ج-اري-ة ،دور الشس-ب-اب ،م-راك-ز
الÎك- - -ي- - -ز ع - -ل - -ى ال - -ت Ó- -م - -ي - -ذ
واسستهدافهم ‘ هذه ا◊مÓت
التكؤين اŸهني وملحقات ﬁؤ
ك -ؤن ال -ط -ف -ل ي -ع-د ح-ل-ق-ة وصس-ل
األم -ي -ة وت -ع-ل-ي-م ال-ك-ب-ار ل-ت-ؤع-ي-ة
ح- -ق- -ي- -ق- -ي- -ة ل- -ع -ائ -ل -ت -ه ‘ ن -ق -ل
اŸؤاط- - -ن Úب - -أاخ - -ط - -ار ال - -غ - -از
اŸعلؤمة ،كما يعد التحسسيسض ‘
وإايجابيات اإلسستهÓك العقÊÓ
ق
السسن اŸبكرة من أا‚ح الطر
ل-ل-ط-اق-ة ،ك-م-ا سس-ي-تّ-م اإلسس-ت-ع-انة
ي
‘ التؤعية وهؤ اŸنطلق الذ
ب - -ال- -ؤمضس- -ات اإلشس- -ه- -اري- -ة عÈ
ان-ت-ه-ج-ت-ه اŸؤؤسسسس-ة ،حيث تركز
اإلذاع- -ة اÙل- -ي- -ة ،فضس Ó- -ع -ن
ا◊مÓ-ت ال-ت-حسس-يسس-ي-ة التي يتّم
تؤزيع اŸطؤيات لفائدة الزبائن.
إاط Ó-ق-ه-ا ك-ل سس-ن-ة بصس-ف-ة ك-بÒة
Óشسارة ،فإان مصسالح ا◊ماية
ل إ
ع -ل -ى ال-ن-اشس-ئ-ة ب-اع-ت-ب-ار ال-ط-ف-ل
اŸدن - -ي - -ة ك - -انت ق - -د سس - -ج- -لت
مسستهلك وزبؤن الغد ،حيث تعّد
إارت - -ف - -اع - -ا ‘ ع - -دد ضس - -ح- -اي- -ا
اŸرحلة ما ب 6 Úوحتى  12سسنة
اإلختناق بالغاز وعدد التدخÓت
م - -ن أاحسس - -ن م - -راح - -ل ال- -ؤع- -ي
ال -ؤق -ائ -ي ل-دى ال-ط-ف-ل وتصس-ن-ف
خ Ó-ل م -ؤسس -م الشس-ت-اء اŸنصس-رم
ك -م -رح -ل -ة ل -ل -ت -ؤع-ي-ة واإلرشس-اد.
م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-ة اŸاضس-ية ،حيث
ال-ط-ب-ي-ع-ي واألج-ه-زة ال-ت-ي تعمل
سشيدسس بلعباسس :غ  .ششعدو
فالطفل ‘ هذه اŸرحلة يكؤن
أاحصست تسس- - -ج- - -ي - -ل  7وفايات
ب- -ه- -ذا اŸؤرد ال- -ط -اق -ؤي ،ك -م -ا
ق- - -د إام- - -ت- - -لك ›م- - -ؤع - -ة م - -ن
إاختناقا بغاز أاول أاكسسيد الكربؤن
ق ّ-دم -ؤا ج -م -ل -ة م -ن اإلرشس -ادات
وحسسب خ- -ل- -ي- -ة اإلع Ó-م ،ف -إان
ن
اŸه-ارات ال-ؤق-ائ-ي-ة وال-ت-ي Áك
من بينهم  4نسساء وطفل واحد،
اŸت -ع -ل -ق -ة بسس -ب -ل ال -ؤق -اي -ة م-ن
ا◊م-ل-ة وم-ن-ذ ان-طÓ-ق-ه-ا ب-داي-ة
ب
ي
ل
ا
س
س
أ
ا
¤
إ
ا
ا
ه
ر
ي
ؤ
ط
ت
و
ا
ه
ت
ل
ك
س
س
ر
جل أاخطر هذه ا◊ؤادث
اإلخ -ت -ن -اق ب -غ-از أاح-ادي أاكسس-ي-د
وقد سس ّ
شس -ه -رأاك-ت-ؤب-ر ا÷اري ،مّسس-ت 17
ف ّ- -ع - -ال - -ة Ÿؤاج - -ه- -ة األخ- -ط- -ار
شس- -ه- -ر أاف- -ري -ل ب -ع -د إاخ -ت -ن -اق 4
ال-ك-رب-ؤن ،فضس Ó-ع-ن م-ع-ل-ؤم-ات
إابتدائية من جملة  50م›Èة،
ك- -أاخ -ط -ار تسس ّ-رب ال -غ -از م -ث ،Ó-
أاشسخاصض من عائلة واحدة بحي
د
ح-ؤل ك-ي-ف-ي-ة اإلق-تصس-اد وت-رشس-ي
ح -يث ت -ن ّ-ق-ل أاع-ؤان الشس-رك-ة إا¤
وإاج -راءات ال -ؤق -اي-ة م-ن أاخ-ط-ار
سسيدي ا÷ي ،‹Óهذا وسسجلت
إاسستهÓك الطاقة ،كما ” تؤزيع
اإلب -ت -دائ -ي -ات اŸذك-ؤرة وق-ام-ؤا
الكهرباء.
ذات اŸصسالح  17تدخ Óأاسسفر
ت
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بتقد Ëحصسصض تؤعؤية لفائد
ه - -ذا وتسس - -ت - -ه - -دف ا◊م - -ل - -ة
عن إاسسعاف  34شسخصسا تعرضسؤا
اŸذك- -ؤرة ّ” تصس -م -ي -م -ه -ا وف -ق
ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ تضس- -م- -نت نصس- -ائ -ح
ال- -ت- -حسس- -يسس- -ي- -ة أايضس -ا ﬂت -ل -ف
Óخ-ت-ن-اق ب-ال-غ-از م-ن ب-ي-ن-هم 13
ل -إ
مسستؤى التÓميذ وبطريقة تسسهل
وإارشس- - - -ادات ح- - - -ؤل أاخ- - - -ط- - - -ار
الشسرائح من خÓل تنظيم أابؤاب
مفتؤحة على مسستؤى الؤكالت
رجال و 10نسساء و 11طف.Ó
السس -ت -ع -م -ال ال -عشس -ؤائ -ي ل -ل -غ-از
وصسؤل اŸعلؤمة إاليهم ،هذا ويتّم

رئيسض بلدية أاولد إابراهيم بسصعيدة لـ«الشصعب»:

نـ ـع ـ ـمـ ـ ـل للـ ـت ـ ـك ـف ـل الـ ـدائ ـ ـم ب ـ ـانـ ـشصـ ـغـ ـ ـا’ت ا Ÿـ ـواط ـ ـن اأ’سصـ ـاسصـ ـيـ ـ ـة

سشعيدة :جلطي علي
ت-ع-د ب-ل-دي-ة أاولد إاب-راه-يم
ال - -ؤاق - -ع - -ة شص- -رق ع- -اصص- -م- -ة
الؤلية سصعيدة بـ  30كلم من
اŸن- -اط- -ق ال- -فÓ- -ح- -ي -ة ال -ت -ي
ي -زاول م -ؤاط -ن -ؤه -ا ال-نشص-اط
لغ -ن -ام
ال- -ف Ó-ح -ي ت -رب -ي -ة ا أ
مصص - - - - - - - - -در رزق وث- - - - - - - - -روة
اقتصصادية Ÿنطقتهم.
Ãكتب رئيسض اÛلسض الشسعبي
ال -ب -ل -دي ألولد إاب -راه -ي -م –دث
السس -ي -د مصس -ط -ف -ى سس -ع -ي-دي إا¤
ج- - -ري- - -دة «الشس- - -عب» ع- - -ن أاه - -م
اŸشس -اري-ع ال-ت-ي اسس-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا
ال- -ب- -ل- -دي- -ة واŸن- -اط- -ق اÛاورة
أاهمها تعبيد شسارعي حي التؤفÒ
والحتياط ببلدية أاولد إابراهيم
Ãبلغ مليار و 400مليؤن وتتؤّقف
مدة اإل‚از على  5أاشسهر وبسسبب
ال-ت-ه-اون وع-دم اŸت-اب-ع-ة ب-ع-م-لية
اإل‚از ،أاوضس- - -ح أان ال- - -ب - -ل - -دي - -ة
ات-خ-ذت إاج-راءات ق-ان-ؤن-ي-ة رفقة
ال - -ط - -اق - -م اإلداري وّ” ال- -فسس- -خ
بسسبب التأاخ Òالذي فاق الزمن
اŸط -ل-ؤب ،ك-م-ا اسس-ت-ف-ادت ق-ري-ة
خريفشسة من إا‚از خزان مائي
سس -ع-ت-ه  500م Îم -ك -عب Ãب -ل -غ

م -ل -ي -اري -ن ونصس-ف ويشس-رف ع-ل-ى
النهاية ،حي دعماشض مؤسسى وهؤ
أاقدم حي ببلدية أاولد إابراهيم
اسس -ت-ف-اد م-ن Œدي-د شس-ب-ك-ة م-ي-اه
الشسرب Ãبلغ  410مليؤن وبدوار
ال- -بسس- -اب- -يسض ّ” إا‚از وت- -ؤسس -ي -ع
اإلنارة العمؤمية ناحية أاولد علي
Ãبلغ  630مليؤن وإا‚از شسبكة
الصسرف الصسحي بدوار القطؤطة
الشسطر الثاÃ Êبلغ مليار و600
مليؤن ،واألشسغال جارية به بنسسبة
 80ب - -اŸئ - -ة .وأاضس - -اف رئ- -يسض
البلدية ،أان إاعادة تهيئة مدرسستي
خ -ال -د ب -ن ال -ؤل -ي -د وخ -دي -ج -ة أام
اŸؤؤم -ن Úت -راوح م -ب -ل -غ-ه-م-ا 750
مليؤن حيث انتهت بهما األشسغال
ق-ب-ل م-زاول-ة ال-تÓ-م-يذ دراسستهم،
و‘ ح- -دي- -ث- -ه لـ»الشس- -عب» أاوضس -ح
ن- -فسض اŸت- -ح- -دث أان م -درسس -ت -ي
سس - -ي - -دي ﬂل - -ؤف وأاولد ع - -ل- -ي
النائيت Úاسستفادتا من قارورات
ال-ب-ؤت-ان واسس-ت-غ-ن-تا عن اŸازوت.
أام- -ا م- -ن ج- -انب ال- -قضس- -اء ع- -ل -ى
ال -ن -ق -اط السس -ؤداء “دي -د ›م-ع
شس-ب-ك-ة ال-ت-ط-ه Òل-بالؤل واألعمال
ج- -اري -ة وم -ت -ؤاصس -ل -ة ب -نسس -ب -ة 30
ب - -اŸئ - -ة وإا‚از شس- -ب- -ك- -ة اŸي- -اه
الصسا◊ة للشسرب بتجزئة  54مع

ان -ت -ه-اء األشس-غ-ال وت-ه-ي-ئ-ة وإا‚از
ن- -ادي بسس- -ي -دي ﬂل -ؤف وحسسب
اŸت- -ح- -دث ي -ن -قصس -ه ال -ت -ج -ه -ي -ز
والعتاد ،كما أان اŸشساريع التي
انطلقت سسؤف تنتهي أاشسغالها ‘
أاوقاتها اّÙددة واŸطلؤبة ،أاما
ع - - -ن اÓŸعب ال - - -ري - - -اضس - - -ي - - -ة
اŸعشس- -ؤشس- -ب- -ة ف- -ق -د ّ” ت -ه -ي -ئ -ة
وت - -ل - -ب - -يسض اŸل- -عب ال- -ري- -اضس- -ي
ا÷ؤاري ب -ال -عشسب الصس-ط-ن-اع-ي
Ãبلغ  895مليؤن وتؤسسيع ›مع
ال-ت-ط-ه Òوال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ن-ق-اط
السس- - -ؤداء بشس - -ب - -ك - -ة ال - -ت - -ط - -هÒ
ب- -اÿريشس -ف -ة واألع -م -ال ج -اري -ة
” إا‚از
بنسسبة  20باŸئة ،كما ّ
خزان مائي بسسعة  500م Îمكعب
ب-ب-ال-ؤل Ãب-لغ  3م Ó-ي ÒوتÎاوح
مدة اإل‚از  14شسهرا .أاما Ãركز
التؤتة فقد انطلقت به األشسغال
ب-ت-ج-دي-د وت-ؤسس-يع شسبكة التطهÒ
ب-نسس-ب-ة  20ب -اŸئ-ة وÃب-ل-غ م-ا‹
يقدر Ãليار و 600مليؤن ،وتهيئة
اÙؤر الرئيسسي بجانب الثانؤية
ي- -ؤشسك ع- -ل- -ى الن- -ت- -ه- -اء Ãب- -ل -غ
مليارين و 100مليؤن ،حيث فاقت
نسسبة اإل‚از  60باŸئة وبدوار
ال -ق -ط -ؤط -ة وال -بسس -اب -يسض أاوضس-ح
رئ-يسض اÛلسض الشس-ع-ب-ي ال-ب-لدي
أان - -ه ّ” إا‚از شس - -ب - -ك- -ة الصس- -رف
الصسحي وتÎاوح نسسبة اإل‚از 40
ب -اŸئ -ة Ãب -ل -غ  3م Ó- -ي Òو200
م-ل-ي-ؤن ،رئ-يسض ال-ب-ل-دي-ة سس-ع-ي-دي
مصس - - -ط - - -ف- - -ى أاوضس- - -ح ÷ري- - -دة
«الشس -عب» أان ال -ب -ل -دي -ة دائ -م-ا ‘
خ- - -دم- - -ة اŸؤاط- - -ن وم- - -ع- - -ظ - -م
انشس - -غ - -الت- -ه تÎك- -ز ‘ السس- -ك- -ن
وال-ك-ه-رب-اء والصس-ح-ة وق-ال« :منذ
ت -نصس -ي -ب -ي ك -رئ -يسض ب-ل-دي-ة أازاول
م -ه -م -ة وم -ه-ن-ة رئ-يسض تسس-ت-ؤجب
معا÷ة كل القضسايا اŸطروحة
ال - -ت- -ي ي- -ع- -ا Êم- -ن- -ه- -ا اŸؤاط- -ن
اإلب-راه-ي-م-ي» ،ك-م-ا ط-الب رئيسض
البلدية بتؤف Òفرع لسسؤنلغاز من

أاجل وضسع حّد Ÿعاناة اŸؤاطن
م -ن أاج -ل Œسس -ي -د م-ب-دأا ت-ق-ريب
اإلدارة م - - -ن اŸؤاط - - -ن و–سسÚ
ظ- -روف ع- -يشس- -ه -م ،ب -اع -ت -ب -ار أان
الطاقة تعت Èعامل رئيسسي لبعث
ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة والسس-ت-ق-رار
وبدوري كرئيسض للمجلسض الشسعبي
وف -رت م-ق-ر خ-اصض ل-ه-ذا ال-ف-رع،
ول -ك -ن م-دي-ري-ة شس-رك-ة ال-ك-ه-رب-اء
والغاز  ⁄تتحرك سساكنا ونحن ‘
ان -ت -ظ -ار ب -ف -ت-ح ه-ذا ال-ف-رع رغ-م
اŸراسسÓت العديدة.
السسيد سسعيدي مصسطفى أاكد لنا
ب - - -أان دائ - - -رة أاولد اب - - -راه - - -ي- - -م
واŸن -اط -ق اÛاورة ل -ه-ا ت-ع-رف
هذه األيام انقطاعات كهربائية
متكّررة رغم شسكاوى اŸتضسررين،
إا ¤ج - -انب م - -ا ت - -خ - -ل- -ف- -ه ه- -ذه
الن -ق -ط-اع-ات م-ن ت-ل-ف وأاضس-رار
ب -اŸؤاد ال -غ -ذائ-ي-ة والصس-ي-دلن-ي-ة
واŸؤاد التي تتطلّب التÈيد ،أاما
عن أاصسحاب األمراضض اŸزمنة
فمعاناتهم أاك Èعند تؤقف آالت
ال-ت-ه-ؤي-ة وال-تÈي-د خ-اصسة Ÿرضض
الربؤ والقلب والسسكري وضسغط
ال - -دم اŸرت - -ف - -ع .وت - -أات - -ي ه - -ذه
الن - -ق - -ط - -اع- -ات حسسب مصس- -ادر
م- -ؤؤك- -دة ب- -ع- -د أاي- -ام قÓ- -ئ -ل م -ن
تصس-ري-ح-ات السس-ل-ط-ات اŸسسؤؤولة
لسس-ؤن-ل-غ-از ب-ال-قضساء النهائي على
هذه النقطاعات ،وعن الصسحة
أاك -د اŸت -ح -دث أان ه -ذا ال-ق-ط-اع
اŸت -ؤاج -د ‘ اŸن -ط -ق -ة ل -ت-ؤفÒ
خدمات صسحية ،إاضسافية إال أان
نقصض الطاقم الطبي حال دون
تلبية حاجيات السسكان وأان الكثÒ
منهم يضسطرون لÓنتقال والتؤجه
إا ¤عاصسمة الؤلية سسعيدة للعÓج
أاو مسس -تشس-ف-ى دائ-رة ا◊سس-اسس-ن-ة،
وضس -ع -ي-ة الصس-ح-ة ال-ت-ي تشس-ه-ده-ا
ب-ل-دي-ة أاولد إاب-راه-ي-م ت-ب-ق-ى شسبه
عاجزة وكذا النقصض ‘ سسيارات
اإلسسعاف.
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لسصتشصفائية
اŸؤؤسصسصة العمؤمية ا إ
لخؤات باج» بالشصلف
«ا أ

خدمات صصحية راقية Ãصصلحة
أامراضض القـ ـلـ ـب

ت-ع-رف اÿدم-ات الصص-ح-ي-ة Ãصصلحة أامراضض
لسص-تشص-ف-ائ-ي-ة
ال -ق -لب ب -اŸؤؤسصسص -ة ال -ع -م -ؤم-ي-ة ا إ
لخؤات باج» ببلدية الشصلف تقدما كبÒا ‘
«ا أ
ال -ت -ك -ف -ل ب -اŸرضص -ى ع -ل-ى مسص-ت-ؤى ال-كشص-ؤف-ات
الطبية والرعاية والعناية بنزلء اŸصصلحة.

الششلف /و.ي .أاعرايبي

وبحسسب اŸعاينة اŸيدانية والتقرب من اŸرضسى
وذوي -ه -م Ãصس -ل -ح -ة أام -راضض ال -ق -لب وك-ذا واألط-ب-اء
اıتصس Úو اŸم- -رضس Úواإلط- -ارات شس -ب -ه ال -ط -ب -ي
اŸشس-رف Úع-ل-ى اŸؤؤسسسس-ة اإلسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ب-األخ-ؤات
ب -اج ،ف -إان وضس -ع ك -ل اإلم -ك -ان-ي-ات ال-ط-ب-ي-ة وال-ت-ك-ف-ل
ب -اÿدم -ات الصس -ح -ي -ة ال -ت -ي ت-ف-رضس-ه-ا األخÓ-ق-ي-ات
اŸه -ن -ي -ة ل -ق -يت ت -ق-دي-ر زوار اŸؤؤسسسس-ة واÎŸددي-ن
عليها ،حسسب ما سسجلناه من تصسريحات لهؤؤلء ‘
ع ÚاŸكان يقؤل زيان اﬁمد وبخدة ﬁمد وعبد
القادر وا◊سس Úورحمؤ Êوبؤناقة ومبارك وابراهيم
مهال وغÒهم من الزوار واŸرضسى الذين أاشسادوا
Ãسس-ت-ؤى ال-ن-ظ-اف-ة وال-ت-غ-ذي-ة وال-ع-ن-اي-ة ال-ط-ب-ي-ة التي
يشسرف عليها فريق طبي بكفاءة مهنية عالية رفقة
م-اه-ؤ م-ت-ؤف-ر م-ن ع-ت-اد وŒه-ي-زات ط-ب-ي-ة م-ت-طؤرة،
خاصسة بأامراضض القلب يشس Òالدكاترة فÓق شسÈة
مراد وصسبيح والطبيبة ﬁمد.
ومن جهة أاخرى أاكد لنا اŸدير الؤلئي مسسعؤد
قلفن أان الفريق ‘ مصسلحة من مصسالح اŸسستشسفيات
التمؤاجدة بالؤلية يبذلؤن جهؤدا جبارة تطبيقا Ÿا
Áل -ي -ه ع -ل -ي -ه -م ضس -مÒه -م وأاخ-ل-ق-ي-ات اŸه-ن-ة ال-ت-ي
ي-ت-م-ت-ع-ؤن ب-ه-ا م-ن ج-ه-ة ،وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى ت-ط-ب-ي-ق-ا
لتعليمات وزير القطاع الذي يخصسصض دوما دعما
للقطاع بؤلية الشسلف وهذا مكسسب يصسب ‘ مصسلحة
العناية الصسحية للمؤاطن ومعا÷ة اŸريضض وتؤفÒ
له كل اÿدمات ،كما هؤ ا◊ال النمؤذجي Ãصسلحة
أامراضض القلب الذي عاينتمؤه ميدانيا ـ يقؤل اŸدير
الؤلئي ـ الذي كشسف عن تدعيم اŸصسلحة بجهاز
«القصسطرة» اÿاصسة بجراحة أاوعية القلب وهؤ جهاز
متطؤر جدا “ت اإلجراءات اإلدارية بشسأان جلبه مع
ط- -ب- -ي- -ب Úج- -دي- -دي- -ن ﬂتصس ‘ Úأام- -راضض ال- -ق -لب
وجراحته .كما سسنكؤن إا ¤جانب مصسلحة أامراضض
القلب ‘ كل الظروف مادامت هذه األخÒة تقدم
كفاءة عالية وخدمات تث Òإارتياح ا÷ميع Ãا فيهم
اŸرضسى رأاسض مال اŸؤؤسسسسة اإلسستشسفائية التي يليها
الؤا‹ أاهمية بالغة يقؤل ﬁدثنا.
وم - -ن زاوي - -ة أاخ - -رى أاوضس - -ح اŸرضس- -ى إا ¤ط- -اب- -ع
اŸع -ام -ل -ة واإلصس -غ -اء ل -ه -م أاث -ن -اء اŸراق-ب-ة ال-ط-ب-ي-ة
الصسباحية التي تفؤق  3مرات واŸعاينة اŸيدانية
اŸسس-ائ-ي-ة وال-ت-ي تسس-ت-م-ر إا ¤غ-اي-ة ال-ث-ان-ي-ة صس-ب-احا،
حسسب ما أاكده لنا أامام مؤقع أاسسرتهم .وهي إاجراءات
ع-م-ل-ي-ة اع-تÈه-ا ه-ؤؤلء ك-ف-اءة م-ه-ن-ي-ة للفريق الطبي
وإانسسانيته ‘ التعامل مع اŸرضسى .وهؤ ما يجعل
األقاويل التي يريد البعضض إالصساقها بالقطاع الصسحي
وخ -دم -ات-ه ›رد ات-ه-ام-ات ب-اط-ل-ة لأاسس-اسض ل-ه-ا م-ن
الصسحة ‘ كث Òمن األحيان حسسب ما لحظناه ‘
ع ÚاŸكان.
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أألحد  14أكتوبر  2018م
ألموأفق لـ  04صسفر 1440هـ

اسشتهجنت العنف واŸعاملة القاسشية

منظّم ـ ـة غ ـ ـ Òحكوميـ ـ ـ ـة تدي ـ ـ ـ ـن قمـ ـ ـ ـع
اŸغـ ـرب للمه ـ ـاجرين غ ـ ـ Òالشّصـ ـ ـرعّيÚ

انتقد تقرير Ÿنظمة «›موعة مناهضشة العنصشرية والدفاع عن اŸهاجرين والأجانب» بششدة السشياسشة
التمييزية للمغرب Œاه اŸهاجرين القادم Úمن اإفريقيا جنوب الصشحراء ،وذكر اإن ششهادات اŸهاجرينّ– ،دثت
عن «العنف واŸعاملة غ Òالإنسشانية» التي تعرضشوا لها Ãوجب حملة الÎحيل التي ششّنتها سشلطات البلد
ضشدهم من ششمال اŸملكة Ÿناطق نائية منها.
نّ- - -ددت ›م- - -وع- - -ة م- - -ن- - -اهضس - -ة
ألعنصسرية وألدفاع عن أŸهاجرين
وأألج -انب أŸغ -رب-ي-ة Ãا أسس-م-ت-ه بـ
«ألسسياسسة ألتمييزية» للرباط Œاه
أŸهاجرين أŸنحدرين من أفريقيا
جنوب ألصسحرأء .ويتعرضس هؤولء
أŸهاجرون ،حسسب تقرير أŸنظمة
غ Òأ◊ك-وم-ي-ة« ،ل-ل-ع-ن-ف وأن-ت-هاك
حقوق أإلنسسان».
وأورد أل -ت -ق -ري-ر ب-خصس-وصس ح-م-ل-ة
ألسسلطات أŸغربية ألتي تشسنّها منذ
أسس- -اب- -ي- -ع بشس- -م -ال أŸم -ل -ك -ة ضس -د
أŸهاجرين ،أنه ” توقيف وإأبعاد
أك Ìمن  6500مهاجر ب Úجويلية
وسسبتم Èمن جهة طنجة لوحدها،
حيث يتم نقلهم عادة إأ ¤أŸدن
أل -دأخ -ل -ي -ة أو ي-رح-ل-ون إأ ¤أقصس-ى
أ÷نوب أŸغربي.
ويفيد ألتقرير أّن عمليات ألÎحيل
أل-ت-عسس-ف-ي ل-ل-م-ه-اجرين من منطقة
ألخرى بعيدأ عن مناطق ألشسمال،
 ⁄ت- - -ط - -ل أل - -ك - -ب - -ار ف - -ق - -ط م - -ن
أŸه - -اج - -ري- -ن ب- -ل شس- -م- -لت أيضس- -ا
ألقاصسرين وألنسساء أ◊وأمل ،دون
أن «تÈر ألسس- - -ل - -ط - -ات أألسس - -ب - -اب
أ◊قيقية لهذأ أإلبعاد» ،معتÈة أن
هذه ألعمليات “ت ‘ إأطار غÒ
قانو.Ê

عنف ومعاملة غÒ
اإنسشانية
وحسسب تصس- - -ري - -ح ك - -ام - -ي - -ي دوÊ

أŸسس -ؤوول -ة ‘ أŸن -ظ -م -ة ،ف-إان ك-ل
ألشس- -ه- -ادأت –دثت ع- -ن أل- -ع- -ن- -ف
وأŸعاملة غ Òأإلنسسانية» ،موضسحة
أن «ك- - -ل أألشس - -خ - -اصس أل - -ذي - -ن ”
أسستهدأفهم ،هم من غ ÒأŸغاربة،
سس -ود أل -بشس -رة ،ب -غضس أل -ن -ظ -ر ع -ن
وضس- -ع- -ي- -ت- -ه -م أإلدأري -ة» ،وأت -ه -مت
أŸغ - -رب ب - -اع - -ت - -م - -اد «سس- -ي- -اسس- -ة
عنصسرية».
وق -الت دو« :Êأل -ت -وق -ي -ف -ات ك-انت
حسسب أل - -ل- -ون ،و ⁄ي- -ك- -ن ل- -ه- -ا أي
أسس- -اسس ق- -ان -و ،Êك -انت “ي -ي -زي -ة،
و“سس ب - - - -ح - - - -ق - - - -وق وك- - - -رأم- - - -ة
أألشسخاصس» ،وأكدت أن ألكث Òمن
ألشس -ه -ادأت Ÿه -اج -ري-ن م-ن ف-ئ-ات

ﬂت-ل-ف-ة رووأ ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أل-ظروف
ألتي ” توقيفهم فيها ،وإأبعادهم
Ÿن-اط-ق ن-ائ-ي-ة ع-ن م-ك-ان إأق-امتهم
ألعتيادي ‘ طنجة وألنوأحي.
وع ّ-ب -رت أŸن -ظ-م-ة ع-ن أنشس-غ-ال-ه-ا
Ãصس Òأك Ìم- - - - - - -ن  140مهاجرأ
ﬁتجزين ‘ ﬂافر ألشسرطة ‘
طنجة فقط «منذ أك Ìمن شسهر».

سشياسشة مفرطة ‘ القمع

وأورد أل - -ت - -ق - -ري- -ر أل- -ذي أعّ- -دت- -ه
أŸنظمة أن «أŸغرب يتبع سسياسسة
م -ف -رط -ة ‘ أل -ق-م-ع وع-ن-ي-ف-ة Œاه
أŸهاجرين» ،وأفاد باأنه «يحاول أن
يلعب دورأ رياديا ‘ ملف ألهجرة

ل· اŸتّحدة:
‡ثّل جبهة البوليسشاريو لدى ا أ

ع -ل -ى مسس -ت -وى أل–اد ألأف -ري-ق-ي
أمام أإسسبانيا وأل–اد ألأوروبي».
وك- -ان أŸغ- -رب ق- -د سس -ن ‘ 2013
سس -ي -اسس -ة ه-ج-رة ج-دي-دة ،أع-تÈت
وق- -ت- -ه -ا غ Òمسس -ب -وق -ة ‘ أل -ع -ا⁄
ألعربي ،أإل أنها «بينت ﬁدوديتها
ب -ع -د م -رور خ -مسس سس -ن-وأت ف-ق-ط
ع- -ل- -ى أإطÓ- -ق- -ه- -ا» ،وف -ق ت -ق -ي -ي -م
ألتقرير.
و–ول ألبلد منذ شسهور من بلد
عبور أإ ¤مصسدر للمهاجرين ،حيث
تدفق ألآلف من ألشسباب أŸغربي
ع -ل -ى ألضس -ف-ة ألأخ-رى خÓ-ل ه-ذه
أŸدة ‘ سس -اب -ق -ة ،أصس -ب-حت م-ث-ار
ألكث Òمن ألأسسئلة.

كل اŸواثيق الدولية تؤوّكد أاّن اŸغرب قّوة احتÓل لل ّصصحراء الغربية
لجزاء من
ل· اŸتحدة سشيدي ﬁمد عمار ،أان احتÓل اŸغرب وضشمه بصشورة غ Òمششروعة أ
أاّكد ‡ثل جبهة البوليسشاريو لدى ا أ
لقليم.
إاقليم الصشحراء الغربية اÿاضشع لعملية تصشفية السشتعمار ل يزال يششكل العقبة الرئيسشية أامام إانهاء السشتعمار من ا إ

ج -اء ذلك خÓ-ل أل-ك-ل-م-ة أل-ت-ي
ألقاها ﬁمد عمار باسسم جبهة
ألبوليسساريو أمام أللجنة ألرأبعة
لÓ- - -أ· أŸت - -ح - -دة أŸت - -ع - -ل - -ق - -ة
ب -اŸسس -ائ -ل ألسس -ي -اسس -ي-ة أÿاصس-ة
وأإن-ه-اء ألسس-ت-ع-م-ار أل-ت-ي ت-وأصس-ل
أشسغالها هذه ألأيام Ãقر ألأ·
أŸتحدة بنيويورك.
و أوضس- - - -ح أل- - - -دب- - - -ل- - - -وم - - -اسس - - -ي
ألصسحرأوي ،أنّ ألسسبب أ÷ذري
ل- - -لصس- - -رأع أل - -ط - -وي - -ل ألأم - -د ‘
ألصس -ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ه-و ﬁاولت
أŸغ -رب أل -ف-اضس-ح-ة لÓ-سس-ت-ح-وأذ
على ألسسيادة على أإقليم خاضسع
ل-ع-م-ل-ي-ة تصس-فية ألسستعمار وعلى
ج -دول أع -م -ال أل -ل -ج-ن-ة أل-رأب-ع-ة
لÓ- - -أ· أŸت - -ح - -دة أŸت - -ع - -ل - -ق - -ة
ب -اŸسس -ائ -ل ألسس -ي -اسس -ي-ة أÿاصس-ة
وأإنهاء ألسستعمار.
و أبرز أّن عملية أإنهاء ألسستعمار
من أإقليم ألصسحرأء ألغربية غÒ
أŸت -م -ت -ع ب -ع-د ب-السس-ت-قÓ-ل ،ق-د
توقفت بشسكل عنيف بسسبب غزو
أŸغ- -رب أل- -عسس- -ك -ري وأح -ت Ó-ل -ه
لÓإقليم ‘  31أكتوبر  ،1975وهو
«ألحتÓل ألذي أسستنكره ›لسس

ألأم -ن وأ÷م -ع -ي -ة أل-ع-ام-ة لÓ-أ·
أŸت - -ح- -دة ب- -ط- -ري- -ق- -ة وأضس- -ح- -ة
وقوية».

قرارات واضشحة
و‘ قرأره  380أŸوؤرخ  6نوفمÈ
 ،1975شسجب ›لسس ألأمن بشسدة
ت- -ن- -ظ- -ي -م م -ا يسس -م -ى «ب -اŸسسÒة
أÿضس -رأء» ،أل -ت -ي شس -ك -لت ب-دأي-ة
أل- -غ- -زو أل- -عسس- -ك- -ري ل- -لصس- -ح- -رأء
ألغربية.
وت-ق-ول أل-ف-ق-رة  2م-ن م-نطوق
أل -ق-رأر  ،380أإن ›لسس ألأم- - - - -ن
«يدعو أŸغرب أن يسسحب على
ألفور من أإقليم ألصسحرأء ألغربية
ج -م -ي-ع أŸشس-ارك ‘ ÚأŸسسÒة».
ك -م -ا أن أ÷م -ع -ي-ة أل-ع-ام-ة ،أل-ت-ي
“ثل ألصسوت أŸشسÎك للمجتمع
أل- - -دو‹ ،ق- - -د شس- - -ج- - -بت بشس- - -دة
ألحتÓل أŸغربي ،ألذي ” ‘
أنتهاك لأهدأف ومقاصسد ميثاق
ألأ· أŸت - - - - -ح- - - - -دة وأŸب- - - - -ادئ
ألأسساسسية للقانون ألدو‹».
و‘ ألفقرة  5من منطوق قرأرها
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مباحثات مباششرة ب Úواششنطن وطالبان
@ كابول  :أعلنت حركة طالبان أمسس ألسسبت أن
وف -دأ ع -ن -ه -ا أل -ت -ق -ى أŸب -ع-وث ألأمÒك-ي ل-لسسÓ-م ‘
أفغانسستان زŸاي خليل زأد ‘ قطر لبحث سسبل وضسع
حد للنزأع ‘ هذأ ألبلد ‘ ،أول لقاء رسسمي بÚ
ألوليات أŸتحدة وأ◊ركة.
م -ن ن-اح-ي-ة ث-ان-ي-ة ،ق-ت-ل  12شس -خصس -ا ع-ل-ى ألأق-ل ‘
أن -ف -ج -ار درأج -ة ن -اري -ة م -ف -خ -خ -ة أسس-ت-ه-دف أنصس-ار
مرشسحة لÓنتخابات ‘ شسمال شسرق أفغانسستان ،وقتل
تسس-ع-ة م-رشس-ح Úع-ل-ى ألق-ل لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ألŸÈانية
أŸقررة ‘  20أكتوبر.

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

 ،1979أسستنكرت أ÷معية ألعامة
«ت- -ف- -اق- -م أل- -وضس- -ع أل- -ن -اج -م ع -ن
أسس- -ت- -م- -رأر أح- -تÓ- -ل ألصس- -ح- -رأء
ألغربية من قبل أŸغرب وتوسسيع
ه -ذأ ألح -ت Ó-ل ل -يشس-م-ل ألإق-ل-ي-م
أل - -ذي ” أإخ Ó- -وؤه م - -وؤخ- -رأ م- -ن
طرف موريتانيا».
و‘ ألفقرة  6من منطوق ألقرأر
ن -فسس -ه ،ح -ثت أ÷م -ع -ي -ة أل -ع-ام-ة
كذلك «أŸغرب على أŸشساركة ‘
ع -م -ل-ي-ة ألسسÓ-م وأإن-ه-اء أح-تÓ-ل-ه
لإقليم ألصسحرأء ألغربية».
و أّكد أŸتحدث أّن أŸغرب هو
قوة أحتÓل ‘ ألصسحرأء ألغربية،
وهذه حقيقة رأسسخة على ألرغم
من أ÷هود ألعقيمة ألتي تبذلها
دولة ألحتÓل وأŸدأفعون عنها
لإقناع أللجنة بخÓف ذلك.

اسشتعداد للمفاوضشات
و أب-رز ‡ث-ل ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسس-اريو
لدى ألأ· أŸتحدة أن «أŸبعوث
ألشس -خصس -ي ل Ó-أم Úأل -ع -ام ل Ó-أ·
أŸتحدة ،ألسسيد هورسست كوهلر،
ي- -ح- -اول ب- -عث ح -ي -اة ج -دي -دة ‘

عملية ألسسÓم أŸتوقفة منذ فÎة
طويلة ‘ ألصسحرأء ألغربية ،ولقد
ق -ب -ل -ن -ا رسس -م -ي ً-ا دع -وت -ه ل -ن -ا أإ¤
أج- -ت- -م- -اع أو‹ م -ق -رر ع -ق -ده ‘
جنيف أوأئل شسهر ديسسم،2018 È
ونحن على أسستعدأد للدخول ‘
م-ف-اوضس-ات م-ب-اشس-رة م-ع أŸغرب
“اشسيا مع قرأرأت ›لسس ألأمن
وأ÷معية ألعامة».
وأن - -ت- -ق- -د أŸصس- -در ذأت- -ه ،ع- -دم
–ق- -ي- -ق ت- -ق- -دم م- -ل -م -وسس ع -ل -ى
ألأرضس بالرغم من ألجتماعات
ألدولية حول ألقضسية.

منتدى ◊ركات التحرر
قّ- - -ر ر أŸشس- - -ارك - -ون ‘ أل - -ن - -دوة
أل -دول -ي -ة ◊رك -ات أل-ت-ح-رر أل-ت-ي
أل- -ت- -اأمت أشس- -غ -ال -ه -ا Ãق -ر وزأرة
أÿارج-ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة ب-الشس-هيد
أ◊افظ ،تاأسسيسس منتدى حركات
ألتحرر وألأحزأب ألإفريقية.
كما أقّروأ تنظيم ألجتماع ألثاÊ
ل -ه -ذأ أŸن -ت -دى ألسس -ن -ة أŸق -ب -ل-ة
ب-ج-ن-وب أإف-ري-ق-ي-ا ،بضسيافة حزب
أŸوؤ“ر ألوطني ألأفريقي.

اأعضشاء جدد ‘ ›لسس حقوق الإنسشان
@ الأ· اّŸتحدة  :أنتخبت أ÷معية ألعامّة لÓأ·
أŸتحدة أ÷معة  18عضسوأً جديدأً ‘ ›لسس حقوق
ألإنسسان ألأ‡ي ،بينها خصسوصساً ألبحرين وألكامÒون
وألفليب.Ú
وبعد أنتهاء ولية ثلث أعضساء أÛلسس أŸوؤّلف من
 47عضسوأً أنتخبت أ÷معّية ألعاّمة لÓأ· أّŸتحدة 18
عضسوأً جديدأً لولية من ثÓث سسنوأت ()2021-2019
‘ أنتخابات كان يكفي للفوز فيها أ◊صسول على
ألأغلبية أŸطلقة ( أصسوأت  97دولة من أصسل 193
دولة أعضساء ‘ أ÷معية ألعاّمة)
نحو فتح مع Èالقنيطرة
@ نيويورك :أعلنت أŸندوبة ألأمريكية لدى ألأ·
أŸتحدة نيكي هايلي ،أن أإسسرأئيل وسسوريا وألأ·

أل ع د د
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مسصتوطنون يقتلون أاّما فلسصطينّية رجما با◊جارة
ششيّعت جماه ÒغفÒة من اŸواطن ‘ Úقطاع غزة ،أامسس ،جثام Úسشبعة ششهداء
لسشرائيلي ،على مقربة من السشياج ا◊دودي
ارتقوا برصشاصس قوات الحتÓل ا إ
ششرق القطاع أاول أامسس ا÷معة.

وذك -رت وك -ال-ة ألأن-ب-اء أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة «وف-ا» ،ب-اأن
م- -وأكب تشس- -ي- -ي- -ع ألشس- -ه -دأء أن -ط -ل -قت م -ن أم -ام
مسس -تشس -ف -ي -ات شس -ه -دأء ألأقصس -ى وسس-ط أل-ق-ط-اع،
وناصسر ‘ خان يونسس ،وألشسفاء ‘ مدينة غزة،
أإ ¤منازل ذوي ألشسهدأء لإلقاء نظرة ألودأع على
جثامينهم ،و أدأء صسÓة أ÷نازة عليهم ،وووروأ
ألÌى Ãق- - -اب- - -ر ألشس - -ه - -دأء ‘ ،ج - -و م - -ن أ◊زن
ألشسديد.
وشسارك ألآلف ‘ تشسييع جثام Úألشسهدأء ،أحمد
ألطويل ( 27عاما) ،و أحمد أبو نعيم ( 17عاما)،
ﬁمد أإسسماعيل ( 29عاما) ،وعفيفي عفيفي (18
عاما)ﬁ ،مد عباسس ( 21عاما) ،عبد ألله ألدغمة
( 25عاما) وتامر أبو عرمانة ( 22عاما) ،وسسط حالة
م -ن أ◊زن وأل -غضسب وأل -ت -ن -دي-د ب-ج-رأئ-م ألح-تÓ-ل
أŸسس -ت -م -رة ب -ح -ق أŸوأط -ن Úأل-ع-زل أŸشس-ارك‘ Ú
مسسÒأت سسلمية على حدود غزة.
ورّدد أŸشس -ارك -ون ‘ أل -تشس -ي -ي -ع ه -ت -اف -ات ت -نّ-دد
باعتدأءأت ألحتÓل ألإسسرأئيلي على أŸوأطنÚ
ألأب -ري -اء وق -ت-ل-ه-م ب-دم ب-ارد ،م-ط-ال-ب ÚأÛت-م-ع
أل -دو‹ ب -وضس -ع ح -د ÷رأئ-م أإسس-رأئ-ي-ل وﬁاسس-ب-ة
ق -ادت -ه -ا أم -ام ﬁك -م -ة أ÷ن -اي -ات أل-دول-ي-ة ع-ل-ى
جرأئمهم ضسد أŸوأطن Úوألأطفال.
وكانت قوأت ألحتÓل ،هاجمت بشسكل وحشسي
أآلف أŸوأطن ÚأŸشسارك ‘ ÚمسسÒأت ألعودة
ألشسعبية ألسسلمية ‘ أ÷معة ألتاسسعة وألعشسرين

ضسمن مسسÒأت ألعودة أŸتوأصسلة منذ  30مارسس
أŸاضس - -ي ،م - -ا أدى أإ ¤أسس - -تشس- -ه- -اد  7موأطنÚ
وأإصسابة  252أآخرين باإصسابات ﬂتلفة بينهم ‘ 5
حالة خطرة.
وأسستشسهدت فلسسطينية مسساء أ÷معة ‘ ،ألضسفة
ألغربية أÙتلة أإثر تعرضسها لرشسق با◊جارة من
قبل مسستوطن Úأثناء مرورها ‘ سسيارة مع زوجها
‘ ج- -ن- -وب ن -اب -لسس ،ك -م -ا أف -ادت وك -ال -ة ألن -ب -اء
ألفلسسطينية ألرسسمية وفا.
وذكرت وكالة «وفا» أّن ألفلسسطينية عائشسة ﬁمد
ألرأبي ( 45عاما) وهي أم لثمانية أولد أصسيبت
برشسق أ◊جارة بر أسسها فيما كانت أ÷معة ‘
سسيارة يقودها زوجها بجنوب مدينة نابلسس وذلك
نق Óعن مصسادر طبية و أمنية فلسسطينية.
و‘ خ- -ط- -وة تصس- -ع- -ي- -دي- -ة ،أوع- -ز وزي- -ر أل -دف -اع
ألإسسرأئيلي أفيغدور ليÈمان بوقف أإمدأدأت نقل
ألوقود أإ ¤قطاع غزة عقب موأجهات مسسÒة
ألعودة ألتي خّلفت عشسرأت ألشسهدأء وأŸصسابÚ
ألفلسسطيني Úقرب أ◊دود ألشسرقية للقطاع.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ج ّ-ددت ح -ك -وم -ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،أŸط-ال-ب-ة ب-ت-طبيق فوري للقوأنÚ
ألدولية ،وتوف Òحماية دولية للشسعب ألفلسسطيني،
أإثر تصساعد أ÷رأئم وألعتدأءأت وألدموية من
ق -ب -ل أŸسس -ت-وط-ن Úوق-وأت ألح-تÓ-ل ع-ل-ى أب-ن-اء
شسعبنا.

لمريكي
لفراج عن القسس ا أ
بعد ا إ

تركي ـ ـا تـ ـّÎقب Œـ ـاوز أازمتهـ ـا م ـ ـع واشصنط ـ ـن
غادر القسّس الأمÒكي اأندرو برانسشون
تركيا عائدا اإ ¤الوليات اŸتحدة عÈ
اأŸانيا ،وذلك بعيد قرار ﬁكمة تركية
الإفراج عنه بعدما قضشى عام Úقيد
الحتجاز ،بحسشب ما اأعلن ﬁاميه.
وقال وكيل ألدفاع عن ألق ّسس برأنسسون أÙامي
أإسسماعيل جيم هالفورت ،أإّن موّكله ألذي أثارت
قضسيّة أحتجازه ‘ تركيا أزمة دبلوماسسية بÚ
أنقرة ووأشسنطن غادر على م Ïطائرة عسسكرية
أمÒك -ي -ة أق-ل-عت م-ن م-ط-ار ع-دن-ان م-ن-دريسس ‘
أإزم Òأ÷م -ع -ة م ّ-ت -ج -ه -ة أإ ¤ق -اع -دة رأمشس -ت-اي-ن
أ÷وّية ألأمÒكية ‘ أŸانيا ،على أن يسستقلّ من
هناك طائرة أخرى تعود به أإ ¤بÓده.
هذأ ورجحت صسحيفة «نيويورك تاÁز» أحتمال
أإطÓق ألسسلطات ألأمريكية سسرأح هاكان أتيÓ
ألنائب ألسسابق Ÿدير مصسرف «خلق بنك» ألÎكي،
وذلك رّدأ ع -ل -ى أإف -رأج ت -رك -ي -ا ع -ن أل -قسس أن-درو
برأنسسون.
وي -ب -دو أن ألإف -رأج ع -ن أت -ي  ،Ó-أل -ذي أع-ت-ق-ل ‘
ألوليات أŸتحدة عام  2017و أدين بتهمة أنتهاك

أ◊ظ -ر ألأم -ري -ك -ي ضس-د أإي-رأنÁ ،ث-ل سس-ق-ف-ا Ÿا
Áك -ن أن ت -ت -وق -ع -ه أن -ق -رة م -ق-اب-ل أإطÓ-ق سس-رأح
ب-رأنسس-ون ،ب-ع-د أن رفضست وأشس-ن-ط-ن ألسس-ت-ج-اب-ة
لقÎأحات تركية أسستبدأل ألأخ Òبرجل ألدين
ألÎك -ي أŸق -ي -م ‘ أل -ولي-ات أŸت-ح-دة ف-ت-ح أل-ل-ه
غ - -ول - -ن ،أل - -ذي ي - -ع- -تÈه أردوغ- -ان ورأء ﬁاول- -ة
ألن -قÓ-ب أل-عسس-ك-ري أل-ت-ي أسس-ت-ه-دف-ت-ه م-ن-تصس-ف
.2016
ك -م -ا ت -اأم -ل أن -ق -رة ‘ رف -ع أل -رسس -وم أ÷م -رك -ي-ة
ألإضسافية ألتي فرضستها أإدأرة ألرئيسس ألأمريكي
دونالد ترأمب ‘ أوت وسسط تفاقم ألأزمة بÚ
ألبلدين على خلفية قضسية ألقسس.
وق -د أن -ت-ق-د ح-ل-ف-اء أل-رئ-يسس ألÎك-ي رجب ط-يب
أردوغان ومعارضسوه ،على حد سسوأء ،أ◊كومة
ألÎكية عقب قرأر ألإفرأج عن ألقسس ألأمريكي،
وك -ت -بت صس -ح -ف أŸع -ارضس -ة ت -ق -ول أن أ◊ك -وم-ة
ألÎكية صسّورت ألقسس ألأمريكي على أنه دأعم
لÓإرهاب وألإرهابي Úثم أفرجت عنه.
كما أجمعت على وجود ضسغوط خارجية مورسست
على حكومة ألعدألة وألتنمية ،بحيث جعلت 4
شسهود يغÒون شسهادأتهم بصسورة جذرية.

ن الشّشعب يريد تغيÒا ملموسشا ‘ نهج ا◊كم
قال إا ّ

الّرئيـ ـ ـ ـ ـسس العراق ـ ـ ـ ـ ـي يدع ـ ـ ـ ـ ـ ـو لتشصكي ـ ـ ـ ـ ـل
حكومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ’ تعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد «اÙاصصصصـ ـ ـ ـ ـة»
دعا الرئيسس العراقي برهم صشالح الكتل
السشياسشية ‘ البÓد للتعاون مع عادل عبد
اŸهدي رئيسس الوزراء اŸكلف لتششكيل
حكومة تخدم الششعب ول تعتمد على
«اÙاصشصشة».

وأوضس -ح صس -ال-ح ‘ ،تصس-ري-ح-ات صس-ح-ف-ي-ة أمسس
ألسسبت ،إأن على «ألقوى ألسسياسسية ألتعاون مع
رئيسس ألوزرأء أŸكلف حتى يتمكن من تشسكيل
ح -ك -وم -ة ت -خ -دم ألشس -عب أل -ع -رأق -ي ب -ع-ي-دأ ع-ن
أÙاصسصسة ألتي عانى منها ألعرأقيون» ،مضسيفا
أن «ألشسعب يريد تغيÒأ ملموسسا ‘ نهج أ◊كم
وﬁاربة ألفسساد» ،وأن «هناك ترقبا من ألشسعب
Ÿا سستؤوول إأليه أألوضساع ‘ أŸرحلة أŸقبلة».
وأشسار ألرئيسس ألعرأقي إأ ¤أن «ألشسعب يريد من
ألسس -ي -اسس -ي Úأدأء أفضس -ل» ،م -وضس-ح-ا أن «ه-ن-اك
أحتقانا خطÒأ ول Áكن Œاهله».
من جانبه ،أكد ﬁمد أ◊لبوسسي رئيسس ›لسس

أŸت- -ح- -دة ت- -وصس- -لت أإ ¤أت- -ف- -اق لإع- -ادة ف -ت -ح م -عÈ
ألقنيطرة ‘ هضسبة أ÷ولن أعتبارأ من ألثن.Ú
وذكرت هايلي أن أتفاق فتح أŸع« Èسسيتيح لقوأت
حفظ ألسسÓم ألتابعة لÓأ· أŸتحدة ألقيام Ãهامها
‘ منطقة مرتفعات أ÷ولن ألتي أحتلتها أإسسرأئيل
‘ حرب  1967و أعلنت ضسمها لحقا ‘ خطوة ل
يعÎف بها أÛتمع ألدو‹.
قتلى «مايكل» ‘ تزايد
@ ف-ل-وري-دا  :أف -ادت ألسس-ل-ط-ات ‘ ولي-ة ف-ل-وري-دأ
ألأم -ري-ك-ي-ة أن  17شس -خصس-ا ع-ل-ى ألأق-ل ق-ت-ل-وأ ج-رأء
ألإعصسار مايكل من ألفئة ألرأبعة ألذي ضسرب ألولية
ألأربعاء .وما زألت هذه أ◊صسيلة قابلة لÓرتفاع مع
توأصسل عمليات ألإغاثة وألبحث عن أŸفقودين بÚ
ألأنقاضس.
وأقتلعت ألرياح ألتي بلغت سسرعتها  250كلم بالسساعة

أل-ن-وأب أل-ع-رأق-ي أن «ألسس-ن-وأت أŸق-ب-ل-ة ت-تطلب
تشسريع قوأن Úجديدة ÿدمة ألشسعب و–قيق
ألرفاهية له» ،مذكرأ إأّن «ألرخاء وبناء ألوطن لن
يتحققا إأل باللتزأم بالدسستور ألذي يعد سسورأ
حاميا ◊قوق أإلنسسان» ،مضسيفا أن أ÷ميع
«يتطلع إأ ¤تشسكيل حكومة تكون قادرة على
Óزم -ات ‘ أل -ب Ó-د ،وخ -اصس-ة ‘
إأي -ج -اد ح -ل ل  -أ
أÛال أÿدمية» .
ي- -ذك -ر أن ع -ادل ع -ب -د أŸه -دي رئ -يسس أل -وزرأء
ألعرأقي أŸكلف أعلن يوم أإلثن ÚأŸاضسي عن
فتح باب ألÎشسح أمام ألرأغب ‘ Úتو‹ حقائب
وزأرية ‘ أ◊كومة أŸقبلة.
وذكر أŸكتب أإلعÓمي لرئيسس ألوزرأء أŸكلف
‘ ب- -ي- -ان أن ع -ب -د أŸه -دي وج -ه بـ «ف -ت -ح ب -اب
ألÎشسيح لتو‹ حقائب وزأرية ÷ميع أŸوأطنÚ
‡ن يرون ‘ أنفسسهم ألكفاءة
من رجال ونسساءّ ،
وفق ألشسروط ألدسستورية وألقوأن Úألنافذة».

عشس -رأت أŸن-ازل وأŸت-اج-ر وأŸط-اع-م ‘ م-كسس-ي-ك-و
بيتشس من أسساسساتها ،و أطاحت بها مئات ألأمتار أو
حولتها أإ ¤أطÓل.
تفاعل مع «اأرجل ششباب غزة اŸبتورة»
@ باريسس :أثار بث ألقناة ألفرنسسية ألثانية تقريرأ
ع - -ن وأق - -ع ع - -دد م - -ن شس - -ب - -اب غ - -زة –ت ع - -ن- -وأن
«غ -زة..شس -ب -اب م -ب -ت -ور ألأرج -ل» ت -ف -اع  Ó-ك-بÒأ عÈ
منصسات ألتوأصسل ألجتماعي ‘ ،وقت عÈت فيه
ألسسفارة ألإسسرأئيلية عن غضسبها من ألتقرير.
وحّ-ي-ا أل-ن-اشس-ط-ون ج-ر أة أل-ق-ن-اة أل-ع-م-وم-ي-ة ع-لى بثها
أل -ت -ق -ري -ر رغ -م ضس-غ-وط أل-ل-وب-ي أل-ي-ه-ودي ‘ أل-بÓ-د،
وأع-تÈه غ-ال-ب-ي-ة م-ن ت-ف-اع-ل-وأ م-ع-ه أن-ع-ك-اسس-ا ل-ل-وأق-ع
أŸري- -ر أل- -ذي ي -ع -يشس -ه ألسس -ك -ان ‘ غ -زة ‘ ظ -ل م -ا
ي -ت -ع -رضس -ون ل -ه م-ن حصس-ار وظ-ل-م وق-ت-ل وأسس-ت-ه-دأف
للمدني.Ú
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أشسرأف :سسعيد بن عياد

’حد  ١٤أكتوبر  ٢0١8م ألموأفق لـ  0٤صسفر  ١٤٤0هـ ألعدد ١٧٧٦٩
أ أ

كلمة ألعدد

◊ظة إ◊قيقة
ن -ق -رأ ‘ ت -اري -خ أأل· أّن-ه
عندما تششتد أزمة خانقة
ت -ره -ن سش-ي-ادة دول-ة ل-دي-ه-ا
ط-م-وح مسش-ت-ح-ق ل-ل-بقاء ‘
أول ألركب ،أّن كل ألقوى
أ◊يّ -ة ت -ل -ت -ف ح -ول خ -ي-ار
أÿروج أك Ìقوة من خÓل
أنتهاج مسشار صشارم يقدم
ف- -ي- -ه م -ن ل -دي -ه -م ق -درأت
مالية أروع صشور أŸوأطنة.
ل - -ك- -ن ه- -ل Áك- -ن ت- -رّق- -ب
سسعيد بن عياد
سش-ل-وك-ات ج-دي-رة م-ن ه-ذأ
ألقبيل من لدن ألطبقة ألتي “لك مسشتوى عاليا من ألرفاهية
وتتوفر على موأرد مالية «نائمة» ‘ مصشارف ﬁلية أو أجنبية
أو مكتنزة ‘ أكياسس وخزأئن ما أنزل ألله بها من سشلطان ،على
غ -رأر ك -ب -ار أل-ب-ورج-وأزي Úورج-ال أŸال وأألع-م-ال وأصش-ح-اب
أŸؤوسشسشات ألكبÒة؟
أŸؤوشّش -رأت ألّسش -ل -ب -ي-ة أل-ت-ي ت-قّ-دم-ه-ا ت-ق-اري-ر خÈأء ‘ ألشش-أان
ألقتصشادي بالنسشبة Ÿعادلة ألنمو ،وتوقع أزمة مالية عاŸية
قادمة أششد من تلك ألتي ضشربت ألقتصشاد ألعاŸي ‘ ،2008
تسشتدعي من عا ⁄أŸؤوسشسشات أ÷زأئرية ،وخاصشة ألفاعل‘ Ú
ألسشوق ألسشتثمارية ،ألنتباه إأ ¤درجة أÿطر ألذي يلوح ‘
أفق أŸششهد ،من زأوية ألتوقعات ألتي تفيد بششح أŸوأرد من
ألسشيولة بالعملة ألصشعبة ،وبالتا‹ سشوف لن يعطي «أإلعصشار»
فرصشة لÓقتصشاديات ألضشعيفة وألهشّشة بجميع مكوناته Ãا فيها
أŸؤوسشسشات ألتي لديها حدأ أدنى من أŸناعة ظرفيا بطبيعة
أ◊ال .ه -ن -اك ب -ل -دأن م-رت Ãث-ل ه-ك-ذأ ظ-روف ،أسش-ت-ط-اعت
بفضشل تغليب أŸصشلحة ألوطنية وإأدرأك قوأها ألقتصشادية
ع -ل -ى ضش -ع -ف -ه -ا ،أن أıرج م -ن أألزم -ة ي -ت -م-ث-ل ‘ أل-ت-ح-رك
بانسشجام من خÓل ألنخرأط ‘ ديناميكية إأعادة بعث ألنمو،
بوضشع ،كل من جانبه ،ما Áكن من أŸوأرد من سشيولة نقدية
وموأد ذأت وزن ‘ ألسشوق –ت تصشرف أŸنظومة ألقتصشادية
حماية للمكاسشب وتعزيزأ لقدرأت إأنعاشس عجلة ألنمو .إأذأ كان
مثل هذأ أألمر ل يبدو ‘ ألوقت ألرأهن ‡كنا ،إأ ¤ح Úتششّكل
قناعة رأسشخة على مسشتوى ألششركاء أŸكون Úلقاطرة أ◊ركية
ألقتصشادية ولو على قّلتهم ،من ألقطاع أÿاصس باألسشاسس ،فإاّن
ألتحدي يسشتوجب مرأجعة أ◊سشابات وإأعادة ضشبط أألهدأف
بالنسشبة للربح أŸسشطر لكل متعامل ،ف Óيعقل ‘ ظل أزمة
ت-ل-ق-ي ب-ظÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ألسش-ي-ادة أل-وط-ن-ي-ة و“ت-د آأثارها ألجيال
قادمة ،أن يسشتمر متعاملون ورؤوسشاء مؤوسشسشات ومسشتثمرون ‘
أإلصشرأر على –قيق نفسس مسشتويات أرباح زمن ألبحبوحة .إأّنه
ل -يسس م -ن أل -ع -دل أن ل ي -ت -ح ّ-م -ل ك -ل ط -رف ج -ان-ب-ا م-ن عبء
ألتدأعيات ألتي تنجم عن ألصشدمة ألنفطية ،إأدرأكا ◊تمية
أÿطر ألششامل وألتزأما باŸوأطنة ألقتصشادية ،ألتي ل ينبغي
أن تبقى ›رد ششعار يرفع ‘ فÎأت ألّرخاء لقطف ثمار
ألرفاهية ويختفي ‘ غÒها بفعل أنانية مفرطة .حقيقة ‘
مثل هذه ألظروف يظهر ثقل كل وأحد ويعرف معدنه ،ولعل
‡ن جمعوأ ثروأت وششّيدوأ صشروحا ‘ عا⁄
أقل مسشاهمة ّ
ألقتصشاد وأŸال وأألعمال بفضشل سشخاء ألسشتثمار ألعمومي
وم-رأف-ق-ة أسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة م-ن أل-دول-ة Ÿشش-اري-ع ح-ققت ألصشحابها
موأرد غ Òعادية ،أن يعيدوأ ضشخ جانب منها ‘ تنششيط عجلة
ألتنمية ،بدءأ بدفع ألضشرأئب وألتصشريح بالعمال لدى ألضشمان
ألج -ت -م -اع-ي وإأع-ادة أسش-ت-ث-م-ار أل-ف-وأئ-د ‘ ›الت إأن-ت-اج-ي-ة
وألم-ت-ن-اع ع-ن أل-غشس وت-ط-ل-ي-ق أل-ت-ه-ريب وأل-ك-ف ع-ن تضش-خ-يم
ألفوأت Òونبذ كل أششكال ألفسشاد .إأنها ◊ظة أ◊قيقة لوزن
درجة ألنتماء لوطن  ⁄يبخل ،بل و‘ فÎأت ضشاعف من
ألعطاء دون خششية ألكلفة لكل من أبدى إأرأدة للعمل ضشمن
أÿيارأت ألوطنية ألكÈى للرفع من درجة أزدهار أ÷زأئر،
ألتي ترأهن على جميع مكّونات أŸنظومة ألقتصشادية بدون
“ييز إلعطاء دفع قوي لÓسشتثمار أŸنتج للقيمة أŸضشافة ‘
قطاعات ألفÓحة وألصشناعة ألتحويلية وتدوير ألنفايات ،إأ¤
ج -انب ألسش -ي -اح-ة وأسش-ع-ة أل-ن-ط-اق وأÿدم-ات ،وك-ل-ه-ا ت-ت-ط-لب
أإلخ Ó-صس وأل -ع -زÁة ك -ون أل -ع -ائ -د ‘ أل-ن-ه-اي-ة ي-ك-ون ل-ف-ائ-دة
أÛموعة ألوطنية بكل مكوناتها.

كعولة د’ل
أسستاذة باحثة Ãعهد
ألهندسسة أŸعمارية
(جامعة ألبليدة):

صسادرأت ألصسÚ

 1.72تريليون دو’ر أإمريكي
‘  9أإشصهر إأ’و ¤من 2018

رقم أ
أ
’
س
س
ب
و
ع

زأدت صسادرأت ألصس Úبـ  % ٦،٥على أسساسش سسنوي لتصسل  ١١.8٦تريليون يوأن
’و ¤من عام  ،٢0١8كما
(حوأ ١.٧٢ ¤تريليون دو’ر أمريكي) ‘ تسسعة أشسهر أ أ
أظهرت بيانات رسسمية أرتفاع حجم Œارة ألبضسائع بنسسبة  % ٩،٩على أسساسش
سسنوي لتسسجل  ٢٢.٢8تريليون يوأن (نحو  3.٢3تريليون دو’ر أمريكي) ‘ نفسش
ألفÎة .وأرتفعت ألصسادرأت بنسسبة  % ٦،٥إأ ١١.8٦ ¤تريليون يوأن فيما ‰ت
ألوأردأت بنسسبة  % ١٤،١إأ ١0.٤٢ ¤تريليون يوأ Êما نتج عنه فائضش Œاري
بـ  ١.٤٤تريليون يوأن.

ألسسوق أŸوأزية للعملة تلتهم ألدينار أ÷زأئري

 100أإورو بـ  21300دينـ ـ ـ ـار
و 100دو’ر بـ  18000دج!؟

كمال خفاشش:

إإقتصصاد منتج وحده
يؤومّن إلدينار من إ’نهيار
إإقتصصاد إلطاقة وحماية إلبيئة
أإولوية لتجسصيد مسصار إلنمو

@ ضصعف إلرقابة وإسصتفحال
إلتجارة إŸوإزية تعيقان
مكاتب إلصصرف
@ «مهنة» تنتشصر Ãناآى عن
إلضصرإئب وإلسصجل إلتجاري
أسسعار ألّنفط فوق  80دو’رأ للÈميل

إإنتعاشش طفيف غّذإه
إلتخّوف من ترإجع إلّطلب
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السشوق اŸوازية للعملة تلتهم الدينار ا÷زائري

 100أإورو بـ  21300دينار و 100دولر بـ  18000دج!؟
تششهد السشوق اŸوازية للعملة بـ»السشكوار»حركية مسشتمرة ’ تنقطع إا’ باقÎاب غروب الششمسص وتعود ‘
الصشباح الباكر أاي قبل الثامنة صشباحا ،وتسشتوعب كمية معتÈة من العملة الصشعبة التي يصشعب تقدير
ل غياب نششاط مكاتب الصشرف التي ينتظر منها الكث Òمسشتقب Óخاصشة على صشعيد حماية
حجمها ‘ ،ظ ّ
عملة الدينار من ا’نز’ق ،وكذا منع نزيف العملة الصشعبة نحو اÿارج ،والÓفت ‘ السشوق اŸوازية
’ششخاصص وقد يصشل الرقم إا ¤اŸئات..
للعملة ‘ العاصشمة أانه ينششط فيها العششرات من ا أ
فضشيلة بودريشص
معظم التجار اŸتواجدين ‘ هذا الفضساء..
والسسؤوال البديهي الذي يتبادر إا ¤ذهن أاي شسخصس عابر
من «السسكوار» ..من أاين يتلقى بائعو العملة بهذه السسيولة
اŸذهلة التي تعّد نافذة كل من يخطّط للسسفر من أاجل
السسياحة أاو ا◊ج أاو العمرة أاو بهدف الدراسسة والعÓج
وحتى بالنسسبة لتجار السسوق السسوداء؟  ..ألنها تشسبه “اما
«البورصسة» أاي تقريبا سسعر واحد للبيع والشسراء لدى أاغلبية
التجار اŸوازي ،Úغ Òأانها فضساء غ Òمق وينشسط خارج
ال- -رق- -اب- -ة ال- -ق -ان -ون -ي -ة
وب -ع -ي -دا ع -ن ال-وصس-اي-ة
البنكية..
ت-كّ-ت-م شس-دي-د وغ-موضس
ك-ب Òي-خ-ت-ل-ج ت-ع-امÓ-ت
أاشس -خ-اصس م-ن ﬂت-ل-ف
األعمار ،منهم الشسباب
‘ ربيعهم الـ ،20ومنهم
ال -ك -ه -ول ال -ذي-ن ت-عّ-دوا
م - -ن - -تصس- -ف ع- -ق- -ده- -م
اÿامسس ويقÎبون من
ال -ع-ق-د السس-ادسس ،ك-ل-م-ا
اقÎب م- - -ن - -ه - -م زب - -ون
ي-ب-ادرون ب-ع-ب-ارة عفوية
تتكرر على شسفاههم ‘
ك- - -ل م- - -رة «ت- - -ب - -ي - -ع أام
تشسÎي» ،وك -ان السس -ؤوال ال -ت -ل-ق-ائ-ي ال-ذي ط-رح-ه شس-اب ‘
عقده الرابع قال بأان اسسمه «ياسس Úويقطن ‘ مدينة عÚ
طاية ،حيث يحضسر يوميا Ÿزاولة Œارته اŸفضسلة التي
ي- -ع- -ي- -ل ب- -ه- -ا أاسس- -رت- -ه ،ك- -ون -ه -ا ل –ت -اج إا ¤ت -أاجﬁ Òل
ومسسؤوولياتها خفيفة ألنه ‘ منأاى عن مصساريف الضسرائب
وتعقيدات السسجل التجاري ،رّدنا كان سسريعا كم سسعر شسراء
وبيع عملة األورو؟ ..فأاجاب بسسرعة..« ..شسراء  100أاورو بـ
 21100دج بينما البيع يقدر بـ  21300دينار» ،والسستفسسار
الثا Êكن عن سسعر عملة الدولر ،و ⁄يّÎدد ‘ اإلجابة
كاشسفا..« :نقتني  100دولر بـ  18000دج بينما نبيع هذه
الورقة النقدية اÿضسراء بـ 18300دج» ،وحملت عباراتنا
القليل من السستياء..»:السسعر مرتفع نريد تخفيضسا»..بدا
كتاجر ﬁنك« ..:إاذا كنت ترغب ‘ Úاقتناء كمية معتÈة
Áكن أان نخصسصس لك تخفيضسا أاما إاذا كانت الكمية قليلة..
إانه سسعر السسوق ل Áكنك العثور على أاقل من ذلك عند

معاشضات إŸتقاعدين بالعملة إلصضعبة تغذي
إلسضوق إŸوإزية
و–ّفظ هذا التاجر كثÒا عندما حاولنا معرفة اŸزيد من
األخبار اŸتعلقة إاذا كانت هناك وفرة من أاجل اقتناء مبلغ
كب ،Òوإان كان هناك من Áكنه تأام Úله العملة Ÿمارسسة
Œارت - -ه ،وب - -ع- -د ت- -غÒ
ل -ه -ج -ت -ه ..كشس-ف-ن-ا ع-ن
ه -وي -ت-ن-ا وق-ل-ن-ا ن-ح-اول
رصس -د السس -وق اŸوازي-ة
واألسس - -ع - -ار م - -ن أاج - -ل
كتابة مقال صسحفي ل
غ ،Òف - - -أاوضس - - -ح ب - - -أان
زب - -ائ- -ن- -ه- -م ي- -ب- -ي- -ع- -ون
ويشسÎون م-ن-ه-م ال-عملة
الصس-ع-ب-ة ‘ ،صس-دارتهم
اŸت- -ق- -اع- -دي -ن ال -ذي -ن
ي -ت -ق -اضس -ون م -ع -اشس-ات
ب -ال -ع -م-ل-ة الصس-ع-ب-ة م-ن
اÿارج ،إا ¤جانب ذوي
ا÷ال -ي -ة ا÷زائ-ري-ة ‘
اŸهجر ،خاصسة أاولئك
الذين لديهم مشساريع لبناء سسكنات أاو اقتناء قطعة من
األرضس .و ⁄يخف عبد الرزاق الذي ل يتعدى عمره  ،27أان
لديه زبائن قارين يتصسلون به هاتفيا Ÿعرفة مؤوشسرات
السسوق اŸوازية أاي ثمن البيع والشسراء ،وقال زبائني من
“وله تدريجيا
ﬂتلف الشسرائح ،من بينهم أارملة متقاعد ّ
بالعملة الصسعبة ،غ Òأانه  ⁄يخف أان هناك من يشسÎي
أاسسبوعيا وآاخرين شسهريا عملة األورو ،ويبحثون عن أاوراق
من فئات نقدية ذات قيمة عالية ،لكن تفتقد السسوق كما
أاشسار إا ¤األوراق النقدية من فئة « »200أاورو ومن فئة
« »500أاورو ،التي يبحث عنها اŸسستثمرون ومن يخططون
لقتناء منزل أاو ﬁل Œاري أاو إاقامة مشسروع ‘ اÿارج
من أاجل –ويل أاموالهم من الدينار للعملة الصسعبة .ورفضس
اسسماعيل الذي يبدو ‘ منتصسف عقده الثالث ا◊ديث عن
 ..كيف ولج هذه السسوق وŸاذا اختار هذه اŸهنة وعندما
وجهنا له سسؤوال عن عملة الدولر أاجاب..« :راه ناقصس هذه

@ ضضعف إلرقابة وإسضتفحال
إلتجارة إŸوإزية يعيقان
مكاتب إلصضرف
@ «مهنة» تنتشضر Ãنأاى عن
إلضضرإئب وإلسضجل إلتجاري

األي-ام »..وب-خصس-وصس ب-اق-ي ال-ت-ف-اصس-ي-ل اك-ت-ف-ى بالقول «..
نحن نوفر للمواطن Úخدمات ل توفرها لهم البنوك ..ومن
حقنا أان نربح ..علما أان هامشس ربحنا ل يتعدى  200أاو
 300دينار ‘ كل ورقة من فئة 100أاورو أاو 100دولر.»..
وكانت سسيدة تبلغ من العمر  44عاما تتأاهب لقتناء مبلغ
 1000أاورو ،فابتعدت مع اسسماعيل بالقرب من مبنى عمارة
تسسلم منها اŸبلغ بالدينار قام بعده ‘ وقت قياسسي ثم
أاخرج لها ما يقابله بالعملة الصسعبة وتسسلمته حيث وضسعته
‘ حقيبتها وبدأات تلتفت Áينا وشسمال تسستعد إا ¤مغادرة
اŸكان ،اقÎبنا منها فتحدثت بصسراحة بأانها سستسسافر إا¤
اسسطنبول من أاجل جلب اÓŸبسس بواسسطة ا◊قيبة ،ألنها
“لك  Óﬁلبيع اÓŸبسس النسسوية اÿاصسة «بالعرائسس»
وكلما تبيع السسلع –ول رأاسس اŸال مع جزء من الفائدة إا¤
عملة صسعبة من أاجل اقتناء كميات أاخرى من اÓŸبسس..
يذكر أانه ‘ معظم بلديات العاصسمة يوجد Œار وأاصسحاب
Óﬁت ي -ت -وف -ر ل -دي -ه-م ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ل-ل-ب-ي-ع والشس-راء،
وأاصس -ح -اب األح -ي -اء ال -ذي -ن ت -عّ-ودوا ع-ل-ى ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-م
يعرفونهم جيدا ،فقد Œد هؤولء التجار ‘ مقهى أاو ﬁل
لبيع اÓŸبسس أاو األحذية.

إنتعاشش طفيف غّذإه إلتخّوف من ترإجع إلطّلب

فضشيلة بودريشص
Áك - -ن ال - -ق- -ول أان أاسس- -ع- -ار
النفط مازالت متماسسكة بل
و–اف -ظ ع -ل -ى مسس -ت -وي -ات
عادلة للمنتج ÚواŸسستهلكÚ
على حد سسواء ،لكن
ال -ت -ذب -ذب األخÒ
ال- - - - - - - - - -ذي مسس
ب -األسس -ع-ار ف ّسس-ر
ع - - -ل- - -ى أان- - -ه ‘
األغلب يعود إا¤
ضس- -ع -ف اآلف -اق
القتصسادية
ال-ع-اŸي-ة ب-ف-عل
اıاوف ال - - -ت - - -ج- - -اري- - -ة
ال -ع -اŸي -ة ،ويضس -اف إال -ي -ه -ا ارت -ف-اع أاسس-ع-ار
ال- -ن- -ف- -ط وك- -ذا ب- -روز م -وج -ة م -ن ال -رؤوي -ة
التشساؤوومية من تقلصس الطلب العاŸي على
ثروة الذهب األسسود .وتعكسس آاخر األرقام

اŸسسجلة
‘ السس- - - - - - - - - -وق إا¤
ارتفاع طفيف ‘
أاسسواق األسسهم،
ب -ع -د ت-راج-ع-ه-ا

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

كعولة د’ل أاسشتاذة باحثة Ãعهد الهندسشة اŸعمارية (جامعة البليدة):

إإقتصضاد إلطاقة وحماية إلبيئة أإولوية لتجسضيد مسضار إلنمو

’نتاجية فقط ‘ قطاعات ﬂتلفة
’مر بعا ⁄اŸؤوسشسشات ا إ
’ك ‘ Èا‚از ا’نتقال ا’قتصشادي ،و’ يتعلّق ا أ
يششّكل تقليصص اسشتهÓك الطاقة وا◊فاظ على البيئة التحدي ا أ
كالصشناعة والزراعة ،وإا‰ا أايضشا بكل الفاعل ‘ Úالسشاحة Ãا فيهم متعاملو قطاع البناء والعمران الذي بقدر ما يصشنف من كبار مسشتهلكي الطاقة بقدر ما Áكن أان ينخرط ‘ مسشار
اقتصشاد هذه الÌوة عن طريق انخراط مصشممي اŸششاريع ومبتكري النماذج العمرانية ا◊ديثة ‘ هذه اŸعركة.
أاجرى ا◊وار :سشعيد بن عياد
اŸن -اخ -ي -ة ع ÈالÎاب ال -وط -ن -يÃ ،ع-ن-ى ا‚از
‘ تصسور مشسروع رؤوية موضسوعية ،ذات صسلة
م -ع -اي Òخ -اصس -ة ب -ا÷زائ -ر ،وه -ي ك -م -ا أاع-ت-ق-د
وشساملة من أاجل التمكن من إادماج هذه األبعاد
“ثل الهندسسة اŸعمارية عنصسرا مهما ‘ إاعادة اŸرحلة األو ¤القادرة على ضسمان ‚اح هذا
‘ تكوين الطلبة.
صس -ي-اغ-ة ال-فضس-اء الق-تصس-ادي وف-ق-ا Ÿت-ط-ل-ب-ات اŸسسار اŸتعلق باإلنعاشس القتصسادي .وبالفعل
من اŸهم القول ،أايضسا أان انفتاح ا÷امعة على
اق -تصس -اد ال -ط -اق -ة وح -م -اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ك-م-ا ت-ؤوك-ده إان التوصسل إا ¤ا‚از بنايات بصسفر اسستهÓك
العا ⁄القتصسادي والجتماعي مسسأالة أاسساسسية
ال -دك -ت -ورة ك -ع -ول-ة دلل ،أاسس-ت-اذة ب-اح-ث-ة Ãع-ه-د ل -ل -ط -اق -ة أاو ذات ط -اق-ة اي-ج-اب-ي-ة ،سس-وف ي-دف-ع
لها خاصسة وأان هذا النفتاح سسوف يسسمح لها
ال -ه -ن -دسس -ة اŸع -م -اري -ة  -ج-ام-ع-ة سس-ع-د دح-لب ب-الق-تصس-اد ق-دم-ا ،ك-م-ا ي-ح-م-ي اŸوارد ال-ب-ي-ئ-ية
ب-ت-جسس-ي-د أاه-داف-ه-ا ‘ ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي .وي-جب
بالبليدة ،موضسحة أان العمران القائم على معاي Òوت -ق -ل -يصس ال -ت -أاثÒات ال-ب-ي-ئ-ي-ة اÓŸح-ظ-ة ع-ل-ى
القيام بهذا النفتاح من خÓل جسسور متعّددة
احÎام معادلة الطاقة والبيئة Áكن أان يسساهم مسس-ت-وي-ات ﬂت-ل-ف-ة ،م-ن مسس-ت-وى اŸع-م-ورة إا¤
وﬂتلفة ب Úا÷امعة واŸؤوسسسسات ،ويسسمح هذا
‘ تنمية مسسار النمو من بوابة السسياحة على مسستوى البناية الصسغÒة.
ب-ال-ت-ق-ريب ب-ي-ن-ه-ا ف-ت-ك-ون الفائدة للقطاع Úإا¤
ح-ول ه-ذا اŸوضش-وع ب-ال-ذات ،ه-ل ي-ع-ط-ي
ج-انب ت-ن-ظ-ي-م أافضس-ل ،م-واك-ب-ة اآلن-ي-ة ال-ظ-رف-ية
األقل عن طريق ا‚از مبا Êل تسستهلك الطاقة
جل الباحثة وعضسو التكوين مكانة هامة ’قتصشاد الطاقة ‘
وت -رشس -ي -د األب -ح -اث Ãا ي -ع ّ-زز تشس-غ-ي-ل ال-ط-ل-ب-ة
وتكون صسديقة للبيئة .وتسس ّ
مركز البحث حول البناء والبيئة ÷امعة جيجل ،تصشميم اŸششاريع اŸسشتقبلية؟
وتشسجيع البتكار.
خصس واقع العÓقة ب ‘ ** Úالسس- -ن- -وات األخÒة ي- -ن- -ب- -غ- -ي ال- -ق- -ول إان
ل -ق -د سس -اه -مت Œارب ن -اج -ح -ة ع Èال-ع-ا‘ ⁄
‘ هذا ا◊وار الذي يشس ّ
جه أاك Ìفأاك Ìنحو القطاع الطاقوي
تنشسيط مشساريع للشسراكة ،غ Òأان األمر عندنا ل
ال-ع-م-ران وال-ب-ي-ئ-ة م-ن زاوي-ة ت-ق-ل-يصس اسس-ت-هÓك ا÷امعة تت ّ
الطاقة وإادراج الطاقات اŸتجّددة ‘ اŸشساريع ‘ ،بعضس التخصسصسات ومنها باÿصسوصس فرع
يزال يشسكل –ديا حقيقيا يجب رفعه ،حتى وإان
أان ا÷امعة شسرعت منذ السسنوات األخÒة ‘ الهندسسة اŸعمارية ،ولقد حضسرنا حقيقة
كانت ظاهرة الشسراكة ب Úا÷امعة واŸؤوسسسسات
ق -د ب -دأات ت -أاخ -ذ م-ك-ان-ة ‘ اŸشس-ه-د ا÷ام-ع-ي
ال -ع -م -ل ع -ل-ى ه-ذا الصس-ع-ي-د م-ن خÓ-ل اع-ت-م-اد
ا÷زائري يعكسسه تطّور عدد اللقاءات والندوات
ال -ه -ن-دسس-ة اŸع-م-اري-ة ال-ب-ي-وم-ن-اخ-ي-ة ‘ ال-ب-حث
التي تنظم بهدف إاثراء أاك ÌلعÓقة الشسراكة.
العلمي .وتضسيف الدكتورة ‘ –ليلها ÷وانب
‘ ›ال التكوين بالتحديد ،هل الÈامج
الشسكالية أان برامج إاعادة هيكلة األحياء واŸدن
م -ط -اب -ق -ة ل -ل -واق -ع ،ب -ال-نسش-ب-ة ل-ل-ت-ح-و’ت
ينبغي أان تدرج مسسأالة فيها ا÷وانب اŸتعلقة
اŸت - -ع - -ددة ال - -ت - -ي ي- -ع- -رف- -ه- -ا ›ت- -م- -ع- -ن- -ا
ب-ال-ط-اق-ات ا÷دي-دة وأاول-ه-ا الشس-مسس-ي-ة وح-م-اية
وللمتطلبات ا’قتصشادية خاصشة؟
ال -ب -ي -ئ-ة ‘ ال-تصس-ام-ي-م ال-ع-م-ران-ي-ة ا÷دي-دة ع-ن
@@ تشس ّ -ك -ل ا÷ام-ع-ة ح-ل-ق-ة م-ه-م-ة ج-دا ل-ل-ن-م-و
ط -ري -ق اسس -ت -غ Ó-ل أام -ث -ل وت -وظ -ي -ف اق -تصس-ادي
الق- -تصس- -ادي ل- -ل -ب Ó-د ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان دوره -ا
Óسس -ط-ح وال-فضس-اءات واع-ت-م-اد م-واد ن-ظ-ي-ف-ة،
ل -أ
األسساسسي ل يقتصسر على نقل العلوم واŸعارف،
وأافضسل جسسر للربط ب Úهذه العناصسر اÙورية
ولكن أايضسا وباألخصس اÈÿة والكفاءة الضسرورية
هو ا÷امعة التي Áكنها أان تؤودي دورها كحلقة
‘ ا◊ياة العملية للطلبة ومضساعفة حظوظهم
أاسس- -اسس- -ي- -ة ‘ مسس -ار ال -ن -م -و ،إاذا م -ا أادرك ذلك
‘ التشسغيل بعد نيل الشسهادات .لهذا السسبب
Óشسارة
اŸتعاملون القتصساديون بدرجة أاو .¤ل إ
ي -جب أان ي -ن-درج ت-ك-وي-ن ه-ؤولء ‘ إاسسÎات-ي-ج-ي-ة
ف -إان ال -دك -ت -ورة ك -ع -ول -ة دلل أاسس -ت-اذة ﬁاضس-رة
للتنمية القتصسادية والجتماعية والعلمية من
بجامعة البليدة معهد الهندسسة اŸعمارية ،بعد
أاج -ل ت -ط-وي-ر وإان-ت-اج ك-ف-اءات ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ف-ائ-دة
إا“ام ال- -دراسس -ات ال -ع -ل -ي -ا ب -ن -ي -ل م -اجسس -ت‘ Ò
السسوق ا÷زائرية.
ت -خصسصس -ه-ا ب-ب-حث ت-ن-اول ت-ق-ي-ي-م ج-ودة ا÷انب
‘ هذا اإلطار يÓحظ اليوم أان عدة برامج
البيئي للبنايات السسياحية ‘ منطقة اŸتوسسط
ل -ل -ت -ك -وي-ن وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ت-وج-ه ن-ح-و ﬁاور
ب -ت -أاط Òم -ن األسس -ت -اذ ب -والشس -ع Òع -م-ار ،وت-و‹
ال -ت-ح-ك-م ‘ ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،الصس-ن-اع-ة وﬂت-ل-ف
وظيفة Ãديرية السسكن والتجهيزات العمومية
تقليصس ا◊رارة اÿارجية‡ ،ا يؤوثر بالضسرورة اÛالت القادرة على إاعطاء ديناميكية للقطاع
لولية جيجل ،انتقلت للتدريسس ا÷امعي حيث
على ا◊رارة الداخلية وبالتا‹ تقليصس منهجي الق -تصس -ادي ،وزي -ادة ع -ل -ى ذلك ه -ن -اك ع -ق -ود
تشسرف على تأاط Òالطلبة للتخّرج على مسستوى
ل Ó-سس -ت-هÓ-ك ال-ط-اق-وي .م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،ف-إان أابرمت ب Úا÷امعة وشسركائها ليتمّكن كل طرف
ورشس- -ة ال -ه -ن -دسس -ة ال -ب -ي -وم -ن -اخ -ي -ة ،وم -ن أاب -رز
الكتناز ( )compacitéهو وسسيلة هامة جدا السستفادة منها بتقد Ëحلول مÓئمة للمشساكل
نشس -اط -ات -ه -ا األك-ادÁي-ة مشس-ارك-ت-ه-ا ك-ب-اح-ث-ة ‘
لضسمان اقتصساد الطاقة ،عن طريق تهيئة أاقطاب اŸعقدة واıتلفة للقطاع.Ú
مشس -روع تصس -م -ي -م ط -وب أاج-وف ب-الÎب-ة لÎق-ي-ة
م -ت -ع -ددة اŸراك -ز ق -ري -ب -ة م-ن ب-عضس-ه-ا ال-ب-عضس و‘ ذات السسياق ،فإان مÓءمة بعضس الÈامج مع
ال-ع-زل ا◊راري ل-ل-ج-دران اÿارج-ي-ة ل-ل-ع-مارات
ّ
إاح- -داث ع- -دي- -د الشس- -ه- -ادات ‘ اŸاسس ،Îل- -ه- -ا ومهيكلة من خÓل نظام لشسبكة النقل العام ،ال -ظ -رف ال -ذي “ر ب -ه ال-بÓ-د ،ت-أاه-ي-ل وت-ك-وي-ن
بجامعة جيجل ،شساركت ‘ تأاط Òللطلبة منها
 12مذكرة ماسس 2 Îبجامعة البليدة خÓل السسنة ارت -ب -اط ب -اق -تصس -اد ال -ط -اق -ة م-ن خÓ-ل ت-ك-وي-ن حيث كل قطب لديه حظÒته اÿاصسة ،حديقته األسس -ات -ذة ،احÎاف -ي-ة ال-ت-ك-وي-ن وا◊صس-ول ع-ل-ى
األخÒة .كما أان لها منشسورات دولية ووطنية ‘ ﬂصسصس ‘ جوهره لكيفية تقليصس السستهÓك وفضس -اءات -ه ال -ع -ام -ة ،وي-ب-ق-ى اŸب-دأا ال-ت-وج-ي-ه-ي أاغلفة مالية ثانوية أاو إاضسافية تعت Èمن بÚ
تخصسصس العمران والبيئة وحازت ا÷ائزة الثالثة ال -ط -اق -وي ع -ن ط -ري -ق ه-ن-دسس-ة سس-ل-ب-ي-ة ت-دع-ى معرفة الربط بﬂ Úتلف الفضساءات بالرهان ال -ع -م -ل -ي-ات ال-ت-ي ت-وّط-د ال-رواب-ط ب Úال-ت-ك-وي-ن
‘ مسسابقة دولية للعربية السسعودية حول تسسي Òالبيومناخية ،ولكن أايضسا بواسسطة حلول نشسيطة ع -ل -ى ح -رك -ة م-رور م-رن-ة واي-ك-ول-وج-ي-ة ،وم-ب-دأا ا÷امعي والشسركاء القتصسادي Úوالجتماعي،Ú
م- -ن- -د›ة ‘ ال- -ع- -م -ران تسس -ت -خ -دم ال -ط -اق -ات الك -ت -ن -از ،أاي الÎاك -م ،ه -ذا ل ي-ق-ل-ل ف-ق-ط م-ن كما يجب أان تÌي ا÷امعة بحثها العملي حتى
البيئة ‘ العام اإلسسÓمي.
«الشش -عب» :ك -ي -ف Áك -ن إادراج ال -ه-ن-دسش-ة اŸتجّددة.
ال-ت-ن-قÓ-ت وب-ال-ت-ا‹ ان-خ-فاضس اسستهلكا الطاقة ،ت-ن-ج-ز وت-ت-ح-ك-م ‘ ن-ق-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-يات لفائدة
’ن-ع-اشص ا’ق-تصشادي ،بطبيعة ا◊ال ل يتم هذا وفقا Ÿقاربة نظرية ول -ك -ن أايضس -ا ي -ق-لصس م-ن اŸسس-اح-ات اŸع-رضس-ة قطاعات متقدمة والسستجابة Ÿتطلبات السسوق
اŸع-م-اري-ة ‘ مسش-ار ا إ
القتصسادية والجتماعية و ⁄ل ‘ اŸسستقبل
أاوضشح ،هل با إ
’مكان بعث ‰وذج معماري ف- -ق- -ط ،ل- -ك- -ن أاك Ìم -ن ه -ذا ‘ خضس -م ب -ح -وث للخارج وخفضس التسسّربات الطاقوية.
اقتصشادي ،خاصشة عن طريق إادماج مواد اŸاسس ،Îف -إان ال -ط -الب ي -وج-ه ل-ل-ق-ي-ام بسس-لسس-ل-ة ويكمن الشسق اآلخر للخفضس الطاقوي ‘ الّلجوء القريب السسوق الدولية.
ّ
ن Ó-ح-ظ وج-ود ف-ج-وات ون-ق-ائصص ك-بÒة
ﬁل- -ي- -ة (ت -ق -ل -يصص ا’سش -تÒاد) واق -تصش -اد أاع -م -ال ت -ط -ب -ي -ق-ي-ة ‘ ط-ور تصس-ام-ي-م Œري-ب-ي-ة إا ¤الطاقات اŸتجّددة ،ذلك أان هذا البديل
(اÙاكاة) عن طريق تصسميم هندسسي Ãعاي Òال -ن -ق -ي سس -وف ي -ح -اف-ظ ع-ل-ى اÙي-ط ال-ب-ي-ئ-ي على مسشتوى اŸششاريع ا◊ضشرية (احÎام
الطاقة (الكهرباء والغاز)؟
د.كعولة :إانه أامر حتمي ‘ الظرف الراهن ب -ي -وم -ن-اخ-ي-ة ج-د م-ن-د›ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-اف-ة وم -وارده ،وم -ن الضس -روري ب -ال -ف -ع-ل إادم-اج-ه ‘ اŸع-اي ÒاŸت-عّ-ل-ق-ة ب-ا÷ودة) ،ع-ل-ى من تقع
وبالنظر للمرحلة التي “ر بها البÓد معرفة ا÷وانب ذات الصسلة Ãشسروع البناء ،أاي مظهر أاحيائنا بوضسعها على أاسسطح العمارات ،اŸنازل اŸسشؤوولية ،علما أان أاصشابع ا’تهام توجه
إادم - -اج ال - -ه - -ن - -دسس- -ة اŸع- -م- -اري- -ة ‘ ال- -فضس- -اء وم -واد ال -ب -ن -اء وشس -ك -ل ال -ب -ن -اي-ة ،وم-ع مسس-اع-دة أاو على الواجهات العمودية لهذه البنايات ،وكذا إا ¤م -ك -اتب ال-دراسش-ات .م-ن ه-و ‘ خ-دم-ة
’خر ،اŸهندسص اŸعماري أاو اŸسشوؤول الذي
القتصسادي ،غ Òأان هذه اإلرادة يجب أان تكون األن -ظ -م -ة اŸع -ل-وم-ات-ي-ة (ال›Èي-ات) م-ن أاج-ل ع -ل -ى أاسس -ط -ح ا◊ظ -ائ -ر ،ح -يث ي-جب أان ت-ك-ون ا آ
‘ صسلب مسسار التكوين اıصسصس للمهندسس Úالتأاكد من فعالية اŸعاي Òالقادرة على تقليصس األلواح الكهروضسوئية جزءا من ا÷انب الرسسمي يسش ÒاŸدينة أاو مؤوسشسشة ا’‚از؟
اŸعماري Úمن أاجل –سسيسسهم بأاهمية اإلنعاشس اسستهÓك الطاقة ‘ هذه البناية أاو العمارة.
للمبا Êبكونها تقريبا عنصسرا معماريا خاصسا @@ حسسب رأايي يجب أان ل نرمي ا◊جر على
الق -تصس -ادي وال -ع Ó-ق -ة ال -وث-ي-ق-ة اŸوج-ودة ب Úلذلك يجب أان تسستثمر ا÷امعة أاك Ìلنجاح هذا ب- -ه- -ذه األخÒة .ل- -ك- -ن ل ت -وج -د ف -ق -ط األل -واح م- -ك- -تب ال- -دراسس- -ات أاو م- -ؤوسسسس -ة ال‚از ،ك -ون
م -ه -ن -ت -ه -م وال -ظ -رف ال -راه -ن ع -ل -ى اع-ت-ب-ار أان اŸسس-ار ال-ت-ك-وي-ن-ي ب-وضس-ع –ت تصس-رف ال-ط-ل-بة الشس-مسس-ي-ة وال-ك-ه-روضس-وئ-ي-ة ،وإا‰ا ه-ن-اك ط-اقة اŸشسكل يجب أان يطرح ‘ البداية على طاولة
الهندسسة اŸعمارية موضسوع يعني كافة الفاعل Úأادوات القيام بتجارب وأانظمة معلوماتية إلنشساء الرياح التي تقدم كبديل مÓئم خاصسة للمناطق اŸق - -رري - -ن ول - -يسس ع- -ل- -ى ط- -اول- -ة اŸه- -ن- -دسس
‘ اÛت -م -ع م -ن م -واط -ن Úو›السس ف -ك -ل م-ا النماذج اŸطلوبة والتأاكد من أانظمتها.
ذات اÿصسوصسية ‘ وجود طاقة رياح من أاجل اŸعماري ،على الرغم من أان هذا األخ Òيفسسر
جه العا ⁄إا ¤الطاقات اŸتجّددة مثل فعالية أافضسل ،بحيث يتم إادماج ﬁطات لطاقة جزءا كبÒا من تدهور اŸشسهد.
يت ّ
يحدث ‘ اÛتمع يرتبط بالهندسسة اŸعمارية.
و‘ مرتبة ثانية ،علينا أان نعرف كيف نبني من ال -ط -اق -ة الشش -مسش -ي -ة ،م -اذا Áك -ن ل-ق-ط-اع ال -ري -اح حسسب اŸسس -اح ّ -ة اŸت -وف -رة ‘ األح-ي-اء بالفعل وحتى تكتسسي مدننا جانب أاك Ìانسسجاما
ّ
حيث أان أاسسطح تراعي شسروط احÎام البيئة ،يجب بداية تنمية
أاجل تلبية طلب خاصس ،رغم أان البناء من خÓل السشكن والعمران تقدÁه من خÓل حلقة بتحقيق كفاءة طاقوية لبناياتنا،
م-ظ-ه-ره الشس-احب ي-جب أان ي-ت-ج-اوز ك-ل ح-ت-م-ي-ة الهندسشة لرفع التحدي؟
هذه األخÒة Áكنها اسستقبال عتاد طاقة الرياح إاسسÎات -ي -ج -ي -ة سس -ي -اسس-ي-ة ت-رم-ي إا ¤إادم-اج ه-ذه
ي وواضسح أان اŸهندسس اŸعماري بحكم تصس -ب -ح ب -ذلك ع -نصس-را م-ن-د›ا ‘ اŸب-ن-ى م-ن األخÒة ‘ سسياق الدÁومة ورصسد فيما بعد
وظيفية للوصسول إا ¤إارادة تعب Òرسسمية.
** جل ّ
م -وارد م -ال -ي-ة ل-ت-جسس-ي-د ه-ذه السسÎات-ي-ج-ي-ات.
حاليا ا◊اجة اŸلحة ‘ بÓدنا أان نعرف كيف م -ه-ن-ت-ه Áك-ن-ه أان ي-رف-ع ال-ت-ح-دي ،وه-ذا ‡ك-ن خÓل الÎكيز على تصسميم مناسسب.
ندفع بالسسياحة من خÓل الرهان على هندسسة بالقيام بأاعمال سسواء على الصسعيد ا◊ضسري أاو
ضش -ر ا÷ام -ع -ة اŸورد ال -بشش -ري ،ك-ي-ف وÃج -رد أان يشس -غ -ل ه -ذا ح -ق -ي-ق-ة وب-اŸل-م-وسس
–ّ
معمارية قادرة على إانتاج وتسسويق ما تنتجه ،م -ا ي-رت-ب-ط ب-السس-ي-اق اŸع-م-اري .ع-ل-ى الصس-ع-ي-د تقيمون رد الفعل على مسشتوى اŸؤوسشسشات م -ك-ان-ة ‘ الÈن-ام-ج ال-وط-ن-ي ،ي-ك-ون Ÿن ي-ت-و¤
Ãعنى معرفة جذب زبائن بالعتماد ليسس فقط ا◊ضسري ،أامر حتمي القيام بتوجيه سسياسساتنا (تشّشغيل وتثم .)Úهل يوجد انفتاح ب Úال-ت-خ-ط-ي-ط واŸه-ن-دسس اŸع-م-اري سس-ل-طة رسسم
م-ق-اط-ع Ÿدي-ن-ة اي-ك-ول-وج-ي-ة ودائ-م-ة ت-قوم على
على التنوع العمرا Êالوظيفي ،ولكن أايضسا ،كما نحو تهيئة وتطوير األحياء البيئية عن طريق الششركاء ،أاقصشد ا÷امعة واŸتعامل؟
أارى ،على ا÷انب الرسسمي لبناياتنا عن طريق تطبيق أانظمة متعّددة اŸراكز من أاجل تسسي @@ Òي -ن -ب -غ -ي ال -ق -ول إان ال -ت -واصس-ل ب Úا÷ام-ع-ة أانظمة متعّددة اŸراكز ،حيث تتزايد الفضساءات
ابتكار وŒديد يحمل اللمسسة التعبÒية ،يذكر وإانتاج الطاقة على الفور .الفكرة الرئيسسة هي واŸؤوسسسسات يجب أان يكون أاهم عÓقة تقيمها ال- -ب- -ي -ئ -ي -ة واÿضس -راء ع -ل -ى حسس -اب مسس -اح -ات
رÃا بÎاثنا دون أان يخنق هذا األخ Òمسستقبلنا .ت -ه -ي -ئ -ة أاج-زاء م-ن اŸدي-ن-ة م-ع ع-دد ق-ل-ي-ل م-ن ا÷ام -ع -ة ،وح -ت -ى إاذا ك -انت ك -ثÒة ال-ع-دد ي-جب األسس-ط-ح اŸع-دن-ي-ة ،وح-يث ت-ق-ل-ل ا÷واري-ة م-ن
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،إادم-اج نسس-ي-ج-ن-ا ال-ع-م-را ‘ Êالطرق وفضساءات أاك Ìمن اŸسساحات اÿضسراء ،البحث ‘ كيفية إاقامة انسسجام بينها مع إادخال ال-ت-ن-قÓ-ت اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة اŸل-وثة ،ولن يؤوثر ذلك
إاطار بيئي خالصس ،لن تكون له سسوى انعكاسسات وهذا لن يقود فقط إا ¤ضسمان مزيج اجتماعي التوازن عليها قصسد منح أافضسل مردودية ‡كنة على ا÷انب اŸرئي Ÿدننا ،ولكن باألخصس على
ايجابية على اقتصسادنا ،لكن لبلوغ هذا يجب وت- -راب- -ط ب Úاألج- -ي- -ال ،ل- -ك- -ن أايضس- -ا وب- -فضس -ل لفائدة السسوق اÿارجي .بالتأاكيد ا‚از هذا أامر اÙيط الذي يشسكل خلفية كل مشسروع Ÿنظر
أاح- -داث م -ع -اي Òط -اق -وي -ة خ -اصس -ة ل -ل -م -ن -اط -ق اŸسساحات اÿضسراء وا◊ظائر اŸند›ة إا ¤غ Òيسس ،Òولذلك يجب أان يسساهم كافة الشسركاء عمرا Êعام.

ضضرورة إإدرإج إلطاقات إŸتجّددة
‘ برإمج هيكلة إألحياء وإŸدن

أاسشعار الّنفط فوق  80دو’را للÈميل

رغم التذبذب الذي ششهدته أاسشعار النفط منذ نحو أاسشبوع Úلكنه مازال
’سشعار بلغت بعد اجتماع منظمة
يحافظ على سشقف  80.43دو’ر ،علما أان ا أ
’خ Òالذي عقد با÷زائر نهاية ششهر سشبتم ÈاŸاضشي85 ،
«أاوبك» وششركائها ا أ
دو’را ،وأارج -ع اÈÿاء ه -ذا الÎاج -ع إا ¤تسش -ج-ي-ل ت-وق-ع-ات ضش-ع-ي-ف-ة ل-ن-م-و
الطلب على اÿام ،إا ¤جانب توقعات آاخر تقرير لوكالة الطاقة الدولية،
التي ذهبت فيه إا ¤تأاكيد حقيقة أان أاسشواق النفط تتلقى إامدادات كافية
’ول من
’نتاج خÓل السشداسشي ا أ
خاصشة على خلفية الزيادة الكبÒة ‘ ا إ
العام ا÷اري ،بل وحرصشت على تقلصص توقعها لنمو الطلب العاŸي على اÿام
’سشعار التي
إا ¤غاية نهاية عام ..2019فهل يتسشّبب ذلك ‘ عدم اسشتقرار ا أ
بلغت مؤوخرا مسشتويات عادلة؟
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‘ السس -اب-ق اسس-ت-ن-ادا إا ¤ت-وق-ع-ات ضس-ع-ي-ف-ة
لنمو الطلب على اÿام.
وا÷دير باإلشسارة ،فإان عقود خام القياسس
ال -ع -اŸي م-زي-ج ب-رنت ح-ق-ق خÓ-ل ج-لسس-ة
التداول ارتفاعا ‘ حدود  17سسنتا ليصسل
ع- -ن- -د ال -تسس -وي -ة إا ¤ح -دود  80.43دولرا
للÈميل ،بعد أان منيت األسسعار بخسسائر ⁄
تقل عن مسستوى  3.4باŸائة ‘ ،ح Úعقود
اÿام األمريكي بدورها سسجلت ‰وا بعد
ارت -ف-اع-ه-ا بـ  37سس -ن -ت-ا ،ح-يث ق-ف-زت إا¤
مسستوى  71.34دولر للÈميل.
ومن أاهم اŸعطيات التي حملت بعضس
الÎدد وال -ت -خ -وف ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-جÚ
يكمن ‘ إاقدام وكالة الطاقة الدولية
على تخفيضس توقعاتها بشسأان
ك -ل م-ا ت-ع-ل-ق ب-ن-م-و ال-ط-لب
ال-ع-اŸي ع-ل-ى ال-ن-فط
بحوا‹  0.11مليون
ب - -رم- -ي- -ل ي- -وم- -ي- -ا
لسس- - -ن- - -ت - -ي ،2018
وكذا  2019أاي إا¤
 1.28مليون برميل
ي-وم-ي-ا خÓ-ل ال-عام
ا÷اري و 1.36مليون
ب -رم -ي-ل ي-وم-ي-ا ب-ال-نسس-ب-ة
لعام .2019
ول - - -ع- - -ل م- - -ن
العوامل
اŸؤوث- -رة ع- -ل -ى
السس-وق ال-ن-ف-ط-ية
وال -ت -ي رف -عت م-ن
ح -ج -م ال -ت-خ-وف

من عدم “اسسك األسسعار وتذبذبها مرة
أاخرى ،نذكر تسسجيل أاخبار جديدة تفيد
بأان ﬂزونات منظمة التعاون القتصسادي
والتنمية التجارية ،قد ارتفعت من 15.7
مليون برميل ‘ شسهر أاوت اŸاضسي إا ¤ما
ل يقل عن حدود  2.854مليار برميل ،ويعد
ذلك أاع -ل -ى مسس -ت -وى م -ن -ذ شس -ه -ر ف -ي -ف-ري
اŸاضس- -ي وخÓ- -صس -ة ال -ق -ول أان ﬂزون -ات
النفط زادت بنحو  0.5مليون برميل ‘
الربع الثا Êمن  ،2018وإا ¤جانب تسسجيل
نفسس الزيادة خÓل الربع الثالث من السسنة
ا÷ارية.
و‘ ظ- -ل سس- -لسس- -ل- -ة اŸسس- -ت- -ج -دات وب -روز
ﬂاوف لدى اŸنتج Úمن عدم اسستقرار
األسسعار بفعل وفرة المدادات ،لكن تبقى
األسسعار ‘ سسقف عادل من شسأانه أان يفتح
شسهية اŸسستثمرين على مواصسلة ﬂتلف
اŸشس- -اري -ع ‘ ›ال ال -ن -ف -ط ،وت -زي -د م -ن
ح -رصس م -ن -ظ-م-ة ال-دول اŸصس-درة ل-ل-ن-ف-ط
وشسركائها من اŸنتج ÚاŸسستقل ،Úعلى
مواصسلة مسساعيهم للحفاظ على مكسسب
التوازن الذي ” –قيقه ‘ السسوق
بفضسل قرار التخفيضس الذي رأاى النور
‘ ا÷زائر ،ويرتقب أان يجدد العمل به
من دون –ديد فÎة زمنية لسسريانه،
ولعل اجتماع يوم  11نوفم ÈاŸقبل الذي
سس-ي-ج-م-ع دول أاوبك وشس-رك-ائ-ه-ا ب-الم-ارات
ال-ع-رب-ي-ة سس-ي-ت-م ف-ي-ه ب-حث ودراسس-ة ج-ميع
اŸسستجدات وأاخذها بع Úالعتبار ،من
أاج -ل Œدي -د ال -ع -م -ل Ãسس -ع-ى ال-ت-خ-ف-يضس
خÓ-ل اج-ت-م-اع م-ن-ظ-م-ة «أاوبك» وشس-ركائها
خÓل شسهر ديسسم ÈاŸقبل Ãدينة فيينا.

كمال خفاشص:

إإقتصضاد منتج وحده
يؤومّن إلدينار من إلنهيار

وبخصسوصس كل ما تعلّق باألسسباب اŸباشسرة التي أادت
إا ¤انخفاضس عملة الدينار ..وإا ¤جانب اآلليات العملية
اŸفÎضس تكريسسها لوقف هذا النزلق بشسكل فعلي..
وعن غياب نشساط مكاتب الصسرف..؟ تقربت «الشسعب
من اÿب Òالقتصسادي كمال خفاشس الذي عكف على
تشسريح تدهور وضسعية الدينار ،حيث أاكد أان بنك ا÷زائر
ع -ن -دم -ا ي -ت ّ-م تسس -ج -ي -ل ت -راج -ع ‘ اŸداخ-ي-ل ،وب-ه-دف
التقليصس من حجم الواردات يقوم بعملية التخفيضس من
قيمة الدينار ،بهدف التقليصس من حدة الواردات خاصسة
ما تعّلق باسستÒاد اŸنتجات الكاملة ،ويرى هذا اÿبÒ
أان هذا اإلجراء يلجأا له كذلك من أاجل –قيق توازن ‘
اŸيزانية ،كون بنك ا÷زائر مسسؤوول عن ذلك ،فعندما
يقف على مؤوشسرات ليسست جيدة يتدخل بهدف تكريسس
التوازن أاي تخفضس قيمة الدينار مقابل عملتي الدولر
واألورو ،وينتج عن ذلك وبشسكل تلقائي تراجع ‘ حدة
الواردات ،وأاشسار الدكتور خفاشس ‘ سسياق متصسل أانه
Áكن أان يسستفيد من هذا اإلجراء اŸصسدرين أاي يتلقون
 50باŸائة من حجم ما ”ّ جنيه من أاموال نتيجة عملية
التصسدير بالعملة الصسعبة و 50باŸائة يتلقونها بعملة
الدينار ،من أاجل تسسديد رواتب العمال وتسسديد بقية
اŸسستحقات من ضسرائب ونفقات الضسمان الجتماعي
وما إا ¤غ Òذلك ،وخÓصسة القول ،إان اŸصسدر يتلقى
مبالغ مالية معتÈة بعد أان تنخفضس قيمة الدينار.
ويرى الدكتور خفاشس أانه لو لدينا مؤوسسسسات كبÒة تصسدر
سسوف تسستفيد من عملية تخفيضس قيمة الدينار ،على
خلفية أان العديد من الدول خاصسة منها اŸتطورة على
غ -رار الصس Úع -ن -دم -ا ت -واج -ه صس -ع -وب -ات ت -ن -ت -ه -ج ه-ذه
اإلسسÎاŒي-ة ،أاي ي-تّ-م ت-خ-ف-يضس ق-ي-م-ة ع-م-ل-ت-ها اÙلية
لفائدة اŸصسدرين ،بينما ‘ ا÷زائر ذكر اÿب Òكمال
خ -ف -اشس أان ال -ت -خ -ف -يضس ي -ك -ون ب -ه -دف ت -ق-ل-يصس ح-ج-م
الواردات كون اŸسستورد Ÿا ترتفع قيمة العملة الصسعبة

مقابل الدينار يقلصس من حجم اسستÒاده ويرفع األسسعار
ال -ت -ي ت-تسس-بب ‘ ح-دوث ال-تضس-خ-م ،وب-ال-ت-ا‹ ان-خ-ف-اضس
القدرة الشسرائية للمواطني ،Úلكن ‘ ا÷زائر  ⁄يخف
خفاشس أان ›مع سسونطراك بإامكانه السستفادة من هذا
اإلجراء ،إا ¤جانب  6باŸائة من اŸؤوسسسسات التي تصسدر
مواد صسناعية وأاخرى فÓحية.

خطر إلتهريب

وفيما يتعلق با◊لول التي اقÎحها اÿب Òخفاشس من
أاج -ل دع -م ال -دي -ن -ار أام -ام ﬂت -ل -ف ال -ع -مÓ-ت األخ-رى،
Óنتاج وبالتا‹
فتحّدث عن ضسرورة وضسع إاسسÎاŒية ل إ
بناء اقتصساد منتج يغطي طلبات السسوق اÙلية ،حيث
يحّقق الكتفاء الذاتي وتوجه كميات من اإلنتاج نحو
التصسدير ،وقال إانه من الضسروري اسستغÓل كميات من
النفط لصسناعة الوقود وﬂتلف اŸواد البÎوكيماوية
لتمويل السسوق الوطنية ،وكذا تخصسيصس كميات للتصسدير
نحو اÿارج .وحول نشساط مكاتب الصسرف التي مازالت
غ Òفعلية على أارضس الواقع رغم وجود قانون ينظمها
وبعد أان حازت العديد منها على اعتمادات رسسمية،
أاوضسح الدكتور أان القانون سسمح بظهورها منذ نحو 20
عاما ،ومنح العتماد Ÿتعامل ،Úيوجد منهم من Áتاز
ب -ال -ك -ف -اءة ،وم -ن اŸف -روضس أان م -ك-اتب الصس-رف ت-ك-ون
وسسيطا ما ب Úالبنك واŸسستثمر أاو الزبائن وتنال هامشس
Óسسف يوجد عدم التحكم ‘ السسوق
ربح ّﬁدد ،لكن ل أ
اŸوازية التي من الضسروري أان يتم إازالتها ويطبق عليها
القانون حتى يحل ﬁلها نشساط مكاتب الصسرف ،التي
بإامكانها أان “نع ظاهرة تهريب العملة الصسعبة نحو
اÿارج ،ألن كل األموال التي تدخل وتخرج من ا÷زائر
تكون مراقبة على خلفية تدفق أاموال اŸتقاعدين وكذا
ا÷ال -ي -ة ‘ اŸه -ج -ر وذوي -ي-ه-م وال-ت-ي ت-ل-ت-ه-م-ه-ا السس-وق
اŸوازية ،بينما من الزبائن الذين يتجهون نحو السسوق
اŸوازية ،فنجد الطلبة من أاجل الدراسسة ‘ اÿارج وإا¤
ج -انب اŸرضس -ى ل -ل -ع Ó-ج وك -ذا زب -ائ -ن آاخ -ري -ن ب -ه-دف
السسياحة.
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تفتح «الششعب» «فوانيسس» صسرحا ضسمن صسفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشسر
إابداعاتكم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شسعر ،قصسة ورواية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسسهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصسة للجميع.

قصصيدة
الششاعر ﬁمد ششاكر
اÿطاط
العراق  /الرمادي

الرمادي  ،فوبيا احتÓل

موحشسٌة تلك البُÓد
يا حبيبتي ...
فتعا‹  ،نرق ُصس أاول
رقصسٍة
‘ مدينتي...
ونسس-هُ-ر ع-ل-ى أاُغ-ن-ي-ات
الفرات
ونشسرُب أاول كأاسٍس
من ذكريات طفولتنا
ون- - -ت - -ذك - -ر ِ ،ق - -صسصس
جدتي
ك -ي-ف كّ-ن-ا ن-ح-ت-م-ي ‘
حضسنها ؟!
ف Áسسُح
وا÷Ôاُل واق ٌ
بصسليبهِ األصسفر...
فتعا‹  ،نتذكُر جبهة
ا◊رِب
ِ
ب Úاألزقة...
والدكاك، Ú
وأاول حقيبةٍ تشستعُل بثقوب
الرصساصِس
‘ شسارع عشسرين...
فلم أاحمِ رسسالة حبنا من
سسحابة الشسظايا
ُ
ل -ك -ن-ن-ي ؛ م-ا زلُت أاح-ت-ف-ظ
بأاول رصساصسةٍ
أاخÎقت كل اÛان...Ú
فتعا‹  ،نتذكُر كيف كّنا...
ب الشسبابيك
نراق ُ
ع- - -ل- - -ى وصس - -ول م - -واوي - -ل
الدبابات
وه -ي ت-قصس-ف ج-ام-ع ع-ب-د

خاطرة

جمانة بن راحلة

إان ا◊زن من اك Èالكبائر التي
نحاسسب عليها ،انه الوحيد الذي
ل نسسلم من عقابه ،ألننا نحن من
اخÎناه بكل بسساطة ⁄ ،نحاربه
بصس- -رام- -ة و ⁄ن- -ردع دخ- -ول- -ه إا¤
ح -ي -ات -ن-ا ب-ك-ل شس-ج-اع-ة ،و ⁄ت-ك-ن
لدينا اإلرادة ا÷بارة لنقف أامامه
كا÷دار السسميك ،ل يهزنا ريح
ول ي- -ح- -رك- -ن- -ا سس -اك -ن ،أان ا◊زن
شسعور سسيئ جدا ،يجعلك تدخل
‘ متاهات ليسس لك أادنى فائدة
من سسلك معÎكات طرقها ،تدخل
‡ل- - -وء ا÷يب ،م- - -يسس - -ور ا◊ال،
مبتسسم الثغر ،مرتاح البارح وهنئ
القلب ،تخرج منها بصسعوبة كبÒة
م- -كشس -را ‡زق ال -ق -لب ،مشس -غ -ول

خاطرة

هاجر بريوة
وقد يك Èاإلنسسان عشسرة أاعوام ‘
ظرف شسهرين من الزمن أاو أاقل ،ل
لشسيء ،إال ألنه أادرك فجأاة أان هراء
«أاثر الفراشسة»  ⁄يعد ينطلي عليه،
وأان م -ا ك -ان ي -راه إا‚ازات ع -ظ -ي -م-ة
يحسسد عليها ليسس إال أاعمال بسسيطة
و‡ارسس- -ات أاك Ìم -ا Áك -ن أان ي -ق -ال
عنها أانها «عادية» ،آاه كم تبدوهذه
الكلمة جارحة وﬁبطة!
ينضسج اإلنسسان ح Úيرى ل ›هريته
م- -ق- -اب- -ل الÎاك- -م اŸع- -ر‘ ال -بشس -ري

ا÷ليل
وال- - - -زرازي - - -ر يصس - - -رخ - - -ن
با◊ريق ....
فتعا‹  ،نتذكُر أاول طائرٍة
ورقية
صسنعها ‹ جدي
وأاول رصسيفٍ ‚ل ُسس عليه
من الطÚ
واÿرز اÿضسراء التي كّنا
نحتمي بها
م-ن ج-ف-ل-ة ال-بسس-اط-يل التي
تضسرب األبواب
ف -ن -ه -رع إا ¤حضس-ن ج-دت-ي
.....
ترافقني ذكريات األناشسيد
مع اصسطفاف التÓميذ

خاطرة

ت ‘ أاحد
فسسمع ُ
اÓÙت
اÛاورة
م- - - - - -ن شس- - - - - -ارع
لورزدي
اأ
النشسيد الوطني
اŸذب- - -وح ع- - -ل- - -ى
أاكتافنا
( موطني ) ( ...
موطني )
ب -ي -ن -م -ا ت -ت -ع -ا¤
أاصسوات اŸدافع
على شسوارع حي
الضسباط
ب -ا◊ب اŸعّ-ط-ر
م-ن ع-ل-ب-ة سس-جائر
دولبي ...
ب
إانني َولٌَد كئي ٌ
يا حبيبتي...
ف Ó- -ت- -ن -ت -ظ -ري
مني بدلة العرسس
فإا Êأاحمُل قبعة سسوداء من
الشسعر
ٍ
–ت -ه -ا ت -اري ُ-خ م-دي-ن-ة م-ن
ا◊رب
ي- -لُ- -ف ج- -ذي- -ل- -ت- -ه -ا سس -راُج
األولياء والصسا◊Ú
إان- -ن- -ي أاح- -م ُ-ل سس -م -اًء م -ن
العشسق
ٍ
ت إامرأاة
‘ كل سسحابة أاحبب ُ
زينوا ‹ قلبي Ãوسسى كل
حٍّÓق
ً
وأاودع- - - -و Êدم - - -وع - - -ا إا¤
الفرات
ت أاول ناي
ل
ج
س
س
ا
بعدم
ُ
يصسدُح ‘ مقÈة الرمادي
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ال -ف -ك-ر ،ت-ائ-ه ال-ب-ال ،حÒان ،إان-ه-ا
لعنة –ل على اŸرء فتقلب كفة
اŸي-زان إال-ي-ه-ا ،إان-ه-ا ل-ع-ن-ة تسس-ل-ط
ف -ت-ك-ون سس-ب-ب-ا رئ-يسس-ي-ا ‘ م-وتك،
اجل إانها لعنة ا◊زن..
لكن يا صسديقي ا◊زن للحمقى،
نحن ل نحزن ،نحن ل نبا‹ ،نحن
أاقوياء نصسد دوافع هذا الشسعور
ونقاومه إا ¤آاخر نفسس نلفظه ،ل
ننهزم أامامه ولوكلفنا ذلك روحنا،
سسنفدي أانفسسنا وروحنا ‘ سسبيل
أال –زن ألنها ل تسستحق ذلك،
سس-ن-داف-ع ع-ل-ى ق-ل-وب-ن-ا ،سس-نغلقها،
نكبل جل أابوابها وكذا نوافذها،
سسنحفظ مفاتيحها ‘ أاماكن ل
ي -ع -ل -م ب -ه -ا ال -رح-م-ان ،سس-ن-ح-ف-ظ
أانفسسنا من أان نهب ثقتنا ‘ غÒ
ﬁل ،سسنحمي أانفسسنا من ا◊ب
الغادر والصسداقة اÿائنة والعائلة

السسالبة واÛتمع اŸعاق ،سسنكون
خ Òسسند ألنفسسنا لتتجاوز هذه
اÙن - -ة وت - -خ - -رج م - -ن ا◊ل - -ب - -ة
م -ن -تصس -رة ،م -ت -أال -ق -ة –ت -ف -ل ب -ن-ا
ون -ح -ت-ف-ل ب-ه-ا ،سس-نصس-ون أارواح-ن-ا
وذوات- -ن- -ا ،سس- -ن- -ؤوم- -ن Ãا –م- -ل- -ه
دواخ-ل-ن-ا وت-خ-ب-ئ-ه أاقطارنا ،سسنثق
بأانفسسنا قبل أاي شسخصس ،سسنحب
أانفسسنا قبل أاي شسخصس ،لن نحتاج
إا ¤أاح -د ،ل -ن ن -ط -لب اŸسس -اع -دة
ونÎج- -ى اح- -ده- -م ،ل- -ن ن- -ه- -ط- -ل
دم -وع -ن-ا ال-ث-م-ي-ن-ة ك-ا÷واه-ر م-ن
اجل أاشسخاصس ل يسستحقون ذلك،
م -ن اج -ل أاشس -خ -اصس ت -خ -ل-وا ع-ن-ا
ونحن ‘ أامسس ا◊اجة إاليهم ،لن
نحزن يا صسديقي ،لسسنا مثلهم يا
ه - -ذا ..ا◊زن ل- -يسس ألم- -ث- -ال- -ن- -ا،
ا◊زن للحمقى الضسعفاء..
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الهائل ويصسحو فجأاة على وقع صسفعة
م -دوي -ة ،م -ف -اده-ا أان-ه ك Èل-درج-ة أان
ﬁاولت- - -ه  ⁄ت- - -ع - -د إا‚ازات إال إاذا
كانت ﬁاولت ناجحة مبدعة ،وأان
السس -ن ال -ب -ي -ول -وج -ي وان-ع-دام اÈÿة ⁄
ي- -ع -ودا ذري -ع -ت Úل -ت -ع -ظ -ي -م سس -ف -اسس -ف
قررغÒه ذات يوم ودون وجه حق أان
يدعوها إا‚ازات .حينها فقط ،يجد
اŸرء نفسسه أامام خيارين ل ثالث لهما:
ف -إام -ا السس -تسس Ó-م والك -ت-ف-اء ب-ات-ب-اع
قطيع يعيشس كل فرد من أافراده على
ال -ه -امشس ،ف -ق-ط ل-ي-ب-دو ا÷م-ع ك-ت-ل-ة
واحدة مهمة؛ متخليا عما اعت Èذات
ي -وم ت -ف-ردا ،ب-دع-وى أان الخ-تÓ-ف-ات

قصصة
قصصÒة

م -ه -م-ا ك-انت ط-اغ-ي-ة ف-إان-ه-ا سس-ت-ذوب
وسس -ي -ت -وّح-د أاصس-ح-اب-ه-ا ك-ل-م-ا اتسس-عت
وارتفعت زاوية النظر إاليها.
وإام- -ا –دي ال- -واق -ع وخ -ل -ق «ذرائ -ع»
جديدة Œعله متفردا بحق ،لتشسمله
فئة متميزة من هذا القطيع البشسري
الضس -خ -م ،ف-ئ-ة ق-ائ-دة ل م-ق-ودة ،ف-ئ-ة
أاعفت نفسسها من الذوبان؛ بتفردها
ا◊ق- - -ي - -ق - -ي ل Ãا سس - -م - -اه ال - -غ- Ò
لعتبارات مؤوقتة زائفة  -تفردا .فما
أاعظمها من صسفات ومن أاعمال تلك
التي تلفت ا÷موع الغفÒة إا‚ ¤مة
مضسيئة واحدة  -دون سسواها ‘ -
سسماء ليلة تعج باألجرام واألنوار.

πe’CG πeQ
إاÁان عبد ا◊كيم

قد يندر اŸطر ول يكون غزيرا وقد
يخفت ضسياء الشسمسس قلي ...Óقلي،Ó
مع ذلك يزهر ربيع الوجدان بقطرة
أاو ق- -ط- -رت Úم -ن م -ق -ل -ت -ي ال -ن -ق -اء،
وتصسطف ‡الك الريحان وإامارات
األق -ح -وان ع -ل -ى ضس-ف-اف األخ-ادي-د
ون -واصس -ي م -ع -ل -ن -ة ‘ وئ-ام أاب-ج-دي-ة
الوجود والوفاء ،م‰Îة على “اوج
ال- -ع- -ت- -ق وال- -ع- -ب- -ور Ÿا ب Úالشس- -ف- -ق
واألصسيل وتوارد الليل وشسجن الوجد
ال-ع-م-ي-ق ،وق-د ي-غ-يب اŸط-ر طوي،Ó
ترحل الشسمسس عصسورا دون موفد
ول منتهى ،بينما وعلى صسهوة من
جوهر ،تتعرشس على ار“اء الظمأا
أاوردة من وديان الرتواء ،وتتوافد
ع - -روشس م - -ن ق - -بسس ون - -ور أاه- -داب
التقاطع ومدائن التجاور ،فنغدو
أاوفر عدة وإان زهدت ب Úالبشسر
أاع -دادن -ا وتضس -اءلت ب Úال -ع-اÚŸ
ذخائرنا .إال أان سسّر ا◊ياة يظل لنا
ملئ اليم ÚواŸنهل الرغد Ÿواهب
اخÎاقنا للعدم وجسسارة اجتيازنا مع
ك -ل عÌة وك -ل سس -ق -وط ن -ح-وم-ن-اف-ذ
ا◊لم الكب ÒاŸؤونث بأاما Êالعشسق
واللهب ،نطوي على أاروقته اŸرمية
ن -واف -ذ م -ن الشس -ه -د ون -واف Òت -قصس
ح-ك-اي-ة ال-ع-ه-د اŸن-ب-ث-ق م-ن األن-امل
غزارا متدفقا ل Áهله زمن ..ول
–د فضساءه رحابة اتسساع فكرة!
رب مداواة من ندى! أاسسطوة تصسارع
ا◊ي- -اة وج- -دا وشس- -ذى ،ي -ح -يك م -ن
ضس -ع-ي-ف ال-وت-د ال-ع-ن-اق-ي-د وال-قÓ-ئ-د
Ÿع -اشس -ر ال -ع -اك -ف Úوال-ع-اب-ري-ن م-ن
ال-ورى ...وت-ظ-ل الصس-ب-وة ت-ب-ل-غ م-دار
ا÷وزاء ،غ -ازل -ة م -ن ع -ق-ود ال-ب-لسس-م
صسورة للرجاء ،ومن رمل األمل عبق
الشسدو ألجمل لقاء....
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مراد العمري

رغ- -م م- -رضس- -ه إال أان- -ه ل ي -زال ي -دخ -ن
سس -ج -ائ -ره وأاح -ي -ان -ا ل ي -ك-اد أان ي-ك-م-ل
سسيجارته بعد أان أاشسعلها وصسار يدخن
جزءا منها ثم يطفأاها.
لقد أاضسعفه اŸرضس اآلن ،وبعد أان هزل
جسسمه أاصسبح ضسعيف البنية قليل األكل
ومعدته صسارت خاوية فهول يأاكل أابدا.
 رÃا م - - -ن ال- - -ت- - -دخ.....Ú؟ أام م- - -ناŸرضس.....؟
ـ خمسسون سسنة من التدخ Úولكنه ل
يريد أان يتوقف عنه ورغم مرضسه ولكن
دون جدوى وقد حذره األطباء.
ـ ق -ال -وا ل -ه :ي -جب ع -ل-يك ال-ت-وق-ف ع-ن
التدخ Úأاو “وت؟
لقد –دى اŸوت هذه اŸرة
ـ قال لهم :إاذا كان التدخ Úسسيقتلني
فدعو Êأاموت كي أارتاح وأارحل عن
هذا العا.⁄
بعد عدة فحوصسات اكتشسف أانه أاصسيب
Ãرضس ‘ كبده.
ـ وقال له الطبيب :يجب عليك الدخول
إا ¤اŸسستشسفى والبقاء فيها لعدة أايام
ح-ت-ى تسس-ت-ع-ي-د ع-اف-ي-تك وت-ت-حسسن مرة
أاخ - -رى .ورغ - -م ﬁاولت األط- -ب- -اء ‘
Óسسف
عÓجه كي يتماثل ‘ الشسفاء ل أ
كان اŸرضس قد توغل داخل جسسمه.
فمكث ألشسهر على سسرير اŸسستشسفى،
–ال -ي -ل وأاشس-ع-ة وف-ح-وصس-ات واألط-ب-اء
يقدمون له كامل العناية لعÓجه ولكن
دون ج -دوى ف -ق -د ه -زل وضس-ع-ف ح-ت-ى
ال -ك Ó-م صس-ار ي-ق-وى ع-ل-ي-ه .ك-ان ي-ت-ف-وه
ب -ب -عضس ال -ك -ل -م -ات ف -ق -ط وم-ن

قصصيدة

ا◊ Úواآلخر كان يطلب علبة السسجائر
ال -ت -ي أاخ -لصس ل -ه -ا وك -ان و‘ Ÿدة م-ن
الزمن ل يقوى على التخلي عليها.
ـ ك -ان ه -ذه اŸرة سس -ي -ن -ت -ق-ل إا ¤خ-ارج
الوطن كي يقدم له العÓج الÓزم ومن
قبل أاطباء ﬂتصس.Ú
الطبيب أاخبارهم بأان حالته الصسحية
ب -خ Òول -ك -ن-ه ل-يسس ب-خ Òف-ه-و يضس-ع-ف
وتزداد حالته سسوءا يوما بعد يوم.
ح -ق -ن وأادوي -ة وأاشس -ع-ة وف-ح-وصس-ات ول
سسبيل من كل هذا .فالرجل ل يريد
ا◊ي-اة وه-و سس-ي-ن-ت-ح-ر ب-آاخ-ر سس-ي-جارة.
الشس -يء ال -ذي ي-ف-ك-ر ف-ي-ه ط-وال ال-وقت
ويطلبه بكÌة هو السسجائر التي أادخلته
إا ¤اŸسستشسفى والتي أاودت به اآلن إا¤
الهÓك وقضست عليه “اما.
ـ لقد فارق ا◊ياة بسسبب هذه السسجائر
Óبد وكان يتجرع
اللعينة .لقد رحل ل أ
م -رارة السس -ن -وات ل شس -يء ي -خ -ل -وا م -ن
التعب واŸرضس وقد كانت حياته كلها
شسقاء وأا.⁄
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أاحمد بن عطاء الله

ت شِسيِعvيا  ..ولَ ُمَتزْندَقـا
َما كن ُ
ت بالِعْلمِ الشsسري ِ
ف بُِ Óرقى
آاَمْن ُ
جُلني الّرياُح وأاضْسرمتْ
طِفق ْ
ت ُتؤو ّ
Úا ِ
Ÿـشْسـنقه
با◊ْقِد ناُر الَعـابِث َ
ف الtنهى،
ي
ط
وَذوى الَيراعُ ،ومَّلني ْ ُ
ÿذلُن s
‘ َتـعاَنـَقـا
◊زُن وا ُ
وا ُ
Ÿـدsلِل ِفي دمِي
أاشْستاُق للطـْuفل ا ُ
َكان اْنتماًء للـsربيعَ ..فأاُْزهـَقـا
ي كا ِ
Ÿرآاة تْفضسُح َخْيبتِي
عْينا َ
ِ ِ
ي اْŸنسسيّ صساَر ُمـَهرِطَقـا
ولسسان َ
واŸاُء مْن َوجهي ..تبخَsر ُكـtلُه
َل ماء بْعَد اليوم شَسْمسسيَ ُمحرَقه
ي -ا ظ -اŸي م -ا ضس s-رِن -ي أاّن -ي اخ ِ-ت-زاٌل
للشّسقاءِ ،وفْوق رأاسسي مِ ْ
طرقـه

خاطرة

ِ
ي ال uسسـن Úخسسارًة
َما ضسّرني َنـْع ُ
حَنـا ُمـتسسuلـقـه -
 ‘ كلّ يوٍم رو ُت َبعضسيَ شساِعـًرا
َلـكنّـني أاْفـني ُ
حـّتى أالمِـ َسس ‘ اليق ِ
 Úمُعsلـقـه
َ
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أامال عائشصة  /مسصتغاÂ

هاجرت باحثة عن األجوبة و‘ كل
مرة  ⁄أاجد سسوى تÈيرات غ Òمقنعة
جمال الدين خنفري /
 ⁄اف- -ه- -م ي- -وم -ا م -اذا ح -دث أاو م -اذا
ا÷زائر
حصسل؟ كيف اضسمحلت تلك اŸشساعر،
كيف ذهب ذلك ا◊ب مهب الريح؟
أانا ل يهمني
أانا ل يهمني ب-ع-د أان ك-ن-ا أاسس-رى ع-واط-ف-ن-ا ،اج-ت-اح
إان كنت أامتطي أان أامشسي خلف الكÈياء سساحة اŸعركة وحررنا من
كل ناعق
حصسانا
تلك القيود اŸوجعة ،أانت تعرف وأانا
وصسادح
من خشسب
كذلك  ⁄يكن خطئي أاوخطأاك كنا
ن-ري-د ال-ت-ح-ك-م ‘ ب-عضس-ن-ا ،ف-أاصس-ب-حنا
^^^
وأالوح بسسيف
أانا ل يهمني ك- -دم- -ى «اŸاري- -ون- -يت» ت -رم -ي -ن -ي ‘
من حجر
ما يتطاير شساطئ وأارميك ‘ آاخر ،نه Úعقلينا
وأاخوضس
من شسظايا و ⁄نرحم قلبينا ،أافرطنا ‘ العشسق
غمرات الزيف
ف- -ح- -ج -بت ع -ن -ا ق -واع -ده ،ان -ت -ه -ك -ن -ا
األقوال
Ãعسسول الكلم
وما ينسسج حقوقنا ،خرقنا القانون و“ردنا على
^^^
من خيوط العادات ،وانتهى بنا اŸطاف غرباء..
أانا ل يهمني
شس- -رب ك- -ل م- -ن- -ا م- -ن ك- -أاسس ال- -غضسب
األفعال
هذا ول ذاك
وما يحفظ واألرق ،ح -ت -ى ان -ط -ف-أا م-ا ك-ان ب-ي-ن-ن-ا،
أانا أاشسÎي
رح-لت مÓ-ئ-ك-ت-ن-ا ‡سس-ك-ة ي-د ب-عضسها
عند كتبة
نفسسي
البعضس ،هجرتنا وتركت لنا العقÓنية
ن
ا
و
ي
د
ل
ا
ن
م
ث
بأابخسس ال
وال -نسس -ي-ان ،أاصس-ب-ن-ا ب-ال-زه-اÁر فصس-ار
Ú
ع
‘
ا
ن
ا
أ
ا
ه
أاحصسن
لقاء األحباء مرور األغراب ،كنا مثال
ة
س
ش
ق
خ
ي
ر
ا
ت
ل
ا
ل
ئ
ا
من غو
ا◊ب والصسدق ،صسرنا مثال الكÈياء
ن
الزم
والغرورÈŒ .نا وطغى جÈوتنا على

القدر مسسار الذي كاد يفقد صسوابه
فكلما خلق لنا صسدفة نسسينا الصسدفة
وركزنا على قرارنا ،اقصسد عنادنا⁄ .
يكن قرارا كان غباء وطيشس مراهقة
ن -ق -ل-ن-ا م-ن م-رح-ل-ة ال-ط-ف-ول-ة ل-ل-نضس-ج
وال -وع -ي .ي -روق -ن -ي ال -وضس -ع ف-األم-ور
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’فريقية
أإّكد على أإهمية إلدبلوماسشية إ÷زإئرية ‘ إلسشياسشات إ إ

ألدكتور بنادي :أ÷زأئر رقم مفصسلي ‘ معادلة أأ’من وأل ّسسÓم

’نسشانية وا’جتماعية
’نسشانية كلية العلوم ا إ
أابرز الدكتور بنادي ﬁمد الطاهر من قسشم العلوم ا إ
’فريقية ،خاصشة اŸسشاعي ا÷زائرية
بجامعة بسشكرة ،دور الدبلوماسشية ا÷زائرية ‘ حل النزاعات ا إ
’ريÎي ب Úسش -ن-وات  1998إا ،2000 ¤م -ت -ط-رق-ا ا ¤ج-ذور الصش-راع بÚ
’ث -ي -وب -ي  -ا إ
‘ فضض ال -ن -زاع ا أ
الدولت Úالذي كانت له أابعادا تاريخية وسشياسشية ،مذكرا بأان قبائل البلدين متششابكة ومتداخلة مع
’بيسشي.
بعضشها البعضض حتى أان الششعب ÚيششكÓن ما يسشمى بالششعب ا أ

سسهام بوعموشسة

في هذأ ألصصدد ،أوضصح بنادي في حديث لـ «ألشصعب» ،أن
إأريتريا جزء من إأفريقيا ألتاريخية وهي جزء من مملكة
أكسصوم بالحبشصة ألتي سصقطت في ألقرن  10ألميÓدي ،كما
أن إأثيوبيا كانت دأئما تريد ألمحافظة على هذأ أإلقليم
وه -و دول -ة أري -ت -ري-ا ب-ح-ك-م أن ه-ذه أألخ-ي-رة دول-ة م-غ-ل-ق-ة
حبيسصة ،وبالتالي تريد أن يكون لها منفذأ إألى ألبحر.
وظل ألتوتر قائما بين ألبلدين ألى درجة دخولهما في
حرب مفتوحة ،ما جعل ألدبلوماسصية ألجزأئرية تتدخل
لفضس ألنزأع ،وتهدئة ألمنطقة ألسصاخنة أكثر من أللزوم.
في هذأ أإلطار ،أوضصح ألدكتور بنادي أن ألصصرأع تطور في
ماي  1992لما أحتل أإلريتريون بعضس ألمناطق ألحدودية،
وهنا ظهر دور ألجزأئر جليا من خÓل ألقمة ألعادية ألـ 35
لمنظمة ألوحدة أإلفريقية ألتي جاءت في وقتها ،بحيث
أسصتضصافتها ألجزأئر فيما بين  10إألى  12جويلية ،1999
وكانت فرصصة لرئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة بأان
يظهر صصورة ألجزأئر من جديد ويعمل على أنبعاثها من
جديد دبلوماسصيا وعلى ألسصاحة أإلفريقية ،بحيث كّللت
ألقمة بإاتفاق إأطار ألذي يقضصي بضصرورة ألعودة إألى حدود
ما قبل  8ماي  ،1998أي ألحفاظ على ألوضصع ألقائم،
ق -ائ « :Ó-أل-ج-زأئ-ر ق-امت ب-ح-وأل-ي سص-ب-ع ج-ولت ك-ل-ف م-ن
خÓلها رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة وزير ألعدل
آأنذأك أحمد أويحيى ممث Óله» ،مضصيفا أنه بعد جولت
مارأطونية بين ألطرفين أسصتطاعت ألجزأئر أن تفتك ما
يسصمى بوقف إأطÓق ألنار في  18جوأن  ،2000كان بحضصور

ألرئيسس بوتفليقة وفيما بعد تم وضصع حد للصصرأع فيما
يسصمى بإاتفاق ألسصÓم ألشصامل في ديسصمبر .2000
وق-ال أيضص-ا أن أل-ج-زأئ-ر ب-خ-ب-رة دب-ل-وم-اسص-ي-ت-ها ومسصاعيها
ألسصابقة ،أسصتطاعت أن تسصترجع هيبتها ألضصائعة بسصبب
أألزمة أألمنية خاصصة في ألتسصعينيات ،خاصصة وأن مبادئ
ألسصياسصة ألخارجية ألجزأئرية كانت تنبني على أحترأم حق
ألشص -ع -وب ف-ي ت-ق-ري-ر مصص-ي-ره-ا ،م-ح-اول-ة فضس أل-ن-زأع-ات
بالطرق ألسصلمية وألدبلوماسصية ،بحيث أن أألزمة أألمنية
ألتي مرت بها ألجزأئر تركت فرأغا كبيرأ جدأ ،لكن بعد
مجيء ألرئيسس بوتفليقة أسصتطاعت أن تسصتميل إألى صصفها
ألدول أإلفريقية ،أضصاف أألسصتاذ ألجامعي.
وبحسصبه فإان ألقمة ألـ  35لمنظمة ألوحدة أإلفريقية في
ألجزأئر ،فرصصة لها من أجل ألعودة إألى ألسصاحة أإلفريقية
من بوأبة ألوسصاطة في ألنزأع أإلريتري  -أإلثيوبي ،وأن
تعود كذلك ممارسصة دورها ألريادي في ربوع ألقارة  ،كما
أن أت -ف -اق ألسص Ó-م ألشص -ام -ل ك -ان ب -م -ث -اب -ة ق-ي-م-ة إأضص-اف-ي-ة
للدبلوماسصية ألجزأئرية ،ألنها ألتزمت مبدأ ألحياد في
تسصوية ألنزأعات وتطبيقها لمبدأ ألحل ألسصلمي ،وألدعوة
دأئما إألى ألحوأر ضصمن أإلطار أإلفريقي وكل هذأ كان يتم
تحت رعاية إأفريقية ودولية ،خاصصة وأن شصخصصية ألرئيسس
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ت-ح-ظ-ى ب-اإلح-ت-رأم ل-دى أل-دول أإلف-ريقية على
أسصاسس رصصيده ألتاريخي في سصبعينيات ألقرن ألماضصي،
مشصيرأ إألى أن مبادرة ألجزأئر كانت أحادية ،وهذأ سصّهل
لها تقريب وجهة ألنظر بين ألطرفين ألمتخاصصمين ،وفعÓ
أسصتطاع شصعبهما ألعيشس في ظل تعاون وأحترأم فرضصتهم
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جمعيـات وأأح ـزأب فرنسسية تطـالب
ماكرون أ’ع ـÎأف با÷رÁة

طالبت ألعديد من ألجمعيات ألفرنسصية وألنقابات
وأألحزأب ألسصياسصية ،أمسس ،قبل بضصعة أيام من إأحياء
ذكرى ألمجازر ألمرتكبة ضصد ألجزأئريين في  17أكتوبر  1961بباريسس ،ألرئيسس ألفرنسصي أيمانويل
ماكرون بالعترأف بمسصؤوولية ألدولة ألفرنسصية في هذه ألمجازر وإأدأنتها.
وذكرت هذه ألجمعيات وألنقابات وألحزأب ألسصياسصية في عريضصة ،أنه «بتاريخ  17أكتوبر ،1961
تظاهر عشصرأت أآللف من ألجزأئريين بطريقة سصلمية بباريسس ضصد حظر ألتجوأل ألتمييزي ألذي
فرضصته عليهم ألحكومة في ذلك ألوقت ،حيث كان آأنذأك رئيسس ألوزرأء ميشصال دبري ضصد أسصتقÓل
ألجزأئر ،وكان محافظ ألشصرطة موريسس بابون تحت أوأمره ،وكان ألجزأئريون آأنذأك يدأفعون عن
حقهم في ألمسصاوأة وألسصتقÓل وحق ألشصعوب في تقرير ألمصصير» ،مضصيفين أنه في ذلك أليوم وأأليام
أل-م-وأل-ي-ة «ت-م ت-وق-ي-ف أآللف م-ن أل-م-ت-ظ-اه-ري-ن وسص-ج-ن-ه-م وت-ع-ذي-ب-ه-م لسص-ي-ما من قبل قوة ألشصرطة
ألمسصاعدة وطرد معظمهم إألى ألجزأئر بينما قتل ألمئات منهم ضصحايا عنف ووحشصية قوأت ألشصرطة».
وتأاسّصفت هذه ألجمعيات بما فيها جمعية موريسس أودأن وأألحزأب ألسصياسصية بما فيه ألحزب ألشصيوعي
أل -ف -رنسص -ي وح-زب أوروب-ا ألي-ك-ول-وج-ي ك-ون أن «ف-رنسص-ا ل-م ت-ع-ت-رف ب-ع-د ب-مسص-ؤوول-ي-ت-ه-ا ف-ي أل-ح-روب
ألسصتعمارية ألتي شصّنتها لسصيما حرب ألجزأئر».
وطالبوأ في عريضصتهم بأان تعترف ألدولة ألفرنسصية بمسصؤوولية ألعتقال «ألتعسصفي» للجزأئريين أثناء
حرب ألجزأئر ،وألحق في ألحصصول على أألرشصيف لسصيما للمؤورخين وألموأطنين ،وتشصجيع ألبحث
ألتاريخي في هذه ألمسصائل في إأطار فرنسصي  -جزأئري ودولي مسصتقل.
وأضصافوأ بالقول« :على ألرئيسس ألفرنسصي أن يعترف باسصم فرنسصا ويدين جريمة ألدولة هذه كما فعل
مؤوخرأ بالنسصبة لغتيال موريسس أودأن من قبل ألجيشس ألفرنسصي ،ووجود نظام تعذيب معّمم خÓل
ألفترة ألسصتعمارية».

عليهما ألظروف ،فإايرتريا وإأثيوبيا ل مناصس لهما من
ألتعايشس في حدود جوأر محترمة ألن ظروف ألجغرأفيا
وألقتصصاد تسصتدعي ذلك.
في هذأ ألسصياق ،أكد ألدكتور بنادي أن ألجزأئر عززت
م-ك-ان-ت-ه-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا رق-م-ا صص-ع-ب-ا في ألمعادلة أإلفريقية
وحتى ألدولية ،وهذأ كان ثمرة نضصالتها بعد أسصتقÓلها
وقد سصخّرت في ذلك كل ما تملك لمسصاعدة ألقضصايا

أإلفريقية على إأرسصاء سصياسصة أألمن وألسصلم في ألقارة،
مشصيرأ إألى أن مبادرة ألجزأئر لم تكن فقط في فضس ألنزأع
أإلريتري  -أإلثيوبي بل كانت لها وسصاطة في حل ألنزأع
أإليرأني -ألعرأقي ،ووسصاطة في أزمة ألرهائن أألمريكيين
في طهرأن ،وقضصية أختطاف طائرة ألجابرية ألكويتية في
م -ط -ار ه -وأري ب -وم -دي -ن ،ف-ال-ج-زأئ-ر ك-ان ل-ه-ا دور ري-ادي
ولمعت صصورتها.

الّذكرى ’ 60سشتششهاد البطل جبار الطيب

غا‹ يصشفها بأاك Èإا‚از
’سشتكمال –رير القاّرة ال ّسشمراء

كان مسسؤوول ألتّسسليح وخاضض معارك على
ألشّسريـ ـ ـ ـط أ◊ ـ ـ ـدودي
أاحيت و’ية سشوق أاهراسض الذكرى الـ 60
’سش -تشش -ه -اد ق -ائ-د ال-ف-ي-ل-ق اŸي-دا Êال-ث-اÊ
ال- -ب -ط -ل الشش -ه -ي -د ج -ب -ار ال -ط -يب ،أاح -د
’ب- -ط -ال ال -ث -وري ‘ Úم -ع -رك -ة سش -وق
ا أ
أاه- - -راسض ال- - -كÈى ،ال - -ذي - -ن ق - -دم - -وا
أارواح- -ه -م ل -ل -وط -ن ،ب -ح -يث أاشش -ادت
’سش - -ات - -ذة
’سش- - -رة ال- - -ث - -وري - -ة وا أ
ا أ
ب-بسش-ال-ة ه-ذا الشش-ه-ي-د ‘ م-واج-هة
دب- - - -اب- - - -ات ورشش - - -اشش - - -ات ا÷يشض
الفرنسشي.

إنششاء تنسشيقية إفريقية
لدعم إل ّصشحرإوّي ÚإنطÓقة
لتخليصص إلقاّرة من إ’سشتعمار

أسصتعرضس أسصتاذ ألتاريخ ألدكتور
م -ن -ادي ع -ث-م-ا ن مسص-ي-ر ة أ ل-ب-ط-ل
ج -ب -ا ر أل -ط -يب أ ل-م-و ل-و د ب-ت-ار ي-خ
 2٤ / 06 / 1930بعرشس
معركة بوخندف
أ ول د بشص - - -ي - - -ح ب - - -ل - - -دي- - -ة
ل
ششاهدة على نضشا
أ ل- - - -مشص - - -رو ح - - -ة بس ص - - -وق
الفقيد بالقاعدة
أ ه- - -رأسس  ،م- - -وؤك - -دأ ف - -ي أّكد ألرئيسس ألصصحرأوي أألمين ألعام لجبهة ألبوليسصاريو ،أبرأهيم غالي ،أن إأنشصاء
الشّشرقية
سص ياقات تار يخ ي ة متعد دة أن تنسصيقية إأفريقية دأئمة لدعم ألشصعب ألصصحرأوي ،سصيشصكل أنطÓقة موفقة للعمل معا
ه- -وؤلء ألأب- -ط- -ال ل -ه -م أل -ف ضص -ل أنطÓقا من ألمبادئ وأألهدأف ألمشصتركة لتخليصس ألقارة أإلفريقية من كل مظاهر
أ ل-ك-ب-ي-ر ف-ي ت-رسص-ي-خ أل-ع-م-ل أل-ثور ي ألسصتعمار وألتمييز ألعنصصري.
وم -ق -اوم -ة أ ل -مسص -ت -ع -م -ر  ،وأل -ح -ف -اظ ع -ل -ى أ ل-ه-وي-ة أ ل-و ط-ن-ي-ة ل-لشص-عب وأوضصح ألرئيسس ألصصحرأوي ،في كلمة ألقاها ،خÓل أفتتاح ألندوة ألدولية أألولى
ألجزأئري.
لحركات ألتحرر وأألحزأب وألقوى أإلفريقية بمخيمات ألÓجئين ألصصحرأويين ،أن
ف ي هذأ أ ل صصد د أو ضص ح ألأسص تا ذ أن أ لش صهي د زأو ل درأس صته ألب تدأ ئي ة جبهة ألبوليسصاريو «تطمح للعمل يدأ بيد مع أألشصقاء في حركات ألتحرر وأألحزأب
باإ حدى أل مدأ رسس ألف رنس ص ية  ،أإل أ نه س صرعا ن ما غا در ها لضص يق حا له وألقوى أإلفريقية من أجل خلق إأطار دأئم لتمتين ألتنسصيق وألتشصاور وتبادل وجهات
ألمادي ،ليت م تعل يم ه عن د ك تات يب ألم ن طق ة ،بعدما أش صتد عو ده و جد أ ن ألنظر ،وتوحيد ألموأقف حيال مجمل قضصايا ألشصأان أإلفريقي ،يكون دأعما ومكمÓ
سصب يل ه أ لو ح يد لكسصب رزقه هو خدم ة أ لأ رضس وتر ب ية أ لماش ص ي ة ،و ظل ع ل ى للمسصار ألعام على مسصتوى ألحكومات وألدول ،وفي إأطار هيئات وآأليات ألتحاد
حال ه أإل ى غاي ة أند لع أ لث و رة أل مج يد ة .
أإلفريقي».
و أشصار أإ لى أن ه با لم صصا دفة ي س صتش صهد أ لقا ئد باج ي م ختار ،بم حا ذأة ب يت
وأعرب أألمين ألعالم لجبهة ألبوليسصاريو ،بحسصب ما أوردته وكالة أألنباء
خالته بمجاز ألصصفاء ،فكان ألحدث وبال على كامل أسصرته ،أسصر بعضصهم
ألصصحرأوية (وأصس)،عن أمله في أن تكون هذه ألندوة «مسصاهمة جديدة ،جدية
وأ لبع ضس ألآ خ ر فّر مت خف يا ب ين أ لجبال وش صعابها  ،م نهم ألش صه يد جبار ألط يب
وناجحة ،في بلورة ألتصصورأت وأألفكار ألتي تدعم تحقيق مصصالح وطموحات
أإ ل ى أ ن أإلتق ى نه اية  1 9 55باأح د ألأف وأج ي قو ده أل م رحوم ح مة أ لنب ي لي أق تا ده
شصعوبنا في ألتحرر وأألمن وألسصتقرأر وألتنمية وألزدهار».
معهم كجنديا خالصصا ،مضصيفا أن سصي ألطيب بذل جهده و أظهر شصجاعته
كما شصّدد على أن ألسصبيل يمر حتما بحماية منظمتنا ألقارية (ألتحاد
ليكلف بعدها بقيادة فوج مشصرفا على جهة من عرشس أولد بشصيح ،ثم أرتقى
أإلفريقي) ،باللتزأم بقانونه ألتأاسصيسصي وتنفيذ قرأرأته وأهدأفه ألتي
بعد ها وتد رج ف ي ألم سصوؤو ليات أإ ل ى غاي ة تاأسصي سس أ لقاعد ة أ لشص رق ية  ،وأإ نشصاء أ لفيالق
تجد خير مثال لها في أجندة .2063
ل يكلف بال ن ياب ة ق ائد أ لفي لق ألم يدأن ي أ لثان ي أآنذأ ك أ لرأ ئد عبد أل ر حمن بن سصال م.
وبالمناسصبة ،أّكد ألرئيسس غالي ،أن إأفريقيا «لن تتحرر بالكامل ما
وف ي شصه ر جوأن  1 95 7عّي ن س صي أ لط يب مس ص وؤ ول أل تسصل ي ح بغار أ لدما ء أل تونسص ية ،ل ي ول ى
لم تتم تصصفية ألسصتعمار من ألصصحرأء ألغربية ،عبر إأنهاء
سصنة  1958على قيادة ألفيلق ألميدأني ألخامسس ،خاضس معه معاركه وهجوماته على
ألحتÓل ألعسصكري ألمغربي ألÓشصرعي أجزأء من ترأب
أ لشصر يط أ لحدو دي وكذأ مرأ فق ة كتائب أ لو ليات أ لد أخ لية ع ند ت مر ير ألأسص ل حة وألذخي رة
ألجمهورية ألصصحرأوية».
عب ر خ طي شصال ومور يسس  ،أإ ل ى غاية أ ن أسصتش صهد ب تا ر يخ  8أكت وب ر  19 5 8ب رتبة رأئد أإث ر مع ر ك ة
وأوضصح أن أنعقاد هذه ألندوة بين أبناء ألشصعب
ضصاري ة أس صم ها معرك ة بو خ ند ف أ لشّصه يرة .
ألصصحرأوي« ،يعبر عن أألهمية ألتي توليها
إأفريقيا لقضصية تعتبر من آأخر قضصايا
ألسصتعمار في ألقارة».

سسوق أإهرإسس :سسم Òإلعيفة

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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تصسفيات كأاسس إأفريقيا ل أ

«اÿضش ـ ـ ـ ـر» يعـ ـ ـ ـودون إا ¤جو ا’نتصشـ ـ ـ ـارات ويتصشـ ـ ـ ـّدرون اÛموعـ ـ ـ ـة الّرابعـ ـ ـ ـة

عاد أŸنتخب ألوطني لكرة ألقدم للفوز
›ّددأ ل-ي-ل-ة أ÷م-ع-ة ‘ أول أم-ت-ح-ان ل-ل-م-درب «ج-م-ال
ب -ل -م -اضس-ي» ع-ل-ى أرضس أل-وط-ن ‘ ،أل-ل-ق-اء أل-ذي ع-اد ف-ي-ه
أŸن -ت -خب Ÿل -عب «مصس -ط -ف -ى تشس-اك-ر» ب-ال-ب-ل-ي-دة ،وأن-ت-ه-ى
لصس -ال -ح رف -ق-اء أل-ق-ائ-د أ÷دي-د ل-ل-خضس-ر «ري-اضس ﬁرز»
ب-ن-ت-ي-ج-ة ه-دف Úن-ظ-ي-ف Úضسد أŸنتخب ألبنيني ◊سساب
أ÷ولة ألثالثة من ألتصسفيات أŸؤوهلة لكأاسس أ· إأفريقيا
 2019أŸقررة ألصسيف أŸقبل بالكامÒون ،فوز أنفرد به
لفناك» بصسدأرة ترتيب أÛموعة ألرأبعة برصسيد 7
«أ أ
ن-ق-اط ،م-ت-ف-وق Úع-ل-ى أŸن-ت-خب أل-ب-ن-ي-ن-ي صس-احب أŸركز
أل -ث -ا Êب-رصس-ي-د  4ن-ق-اط وخ-ل-ف-ه-م-ا أŸن-ت-خ-ب-ان ألغامبي
وألطوغو‹ برصسيد نقطت.Ú

ﬁمد فوزي بقاصص
تصسويرﬁ :مد آيت قاسسي

وجد المنتخب الوطني صشعوبة كبيرة في تخطي عقبة المنتخب
البنيني الذي يتواجد في أاحسشن أاحواله في اآ’ونة اأ’خيرة ،حيث
حّقق فوزا وتعاد’ وكان يتقاسشم المركز اأ’ول مع الخضشر قبل
إاج-راء م-ب-اراة ال-ج-ول-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن ال-تصش-ف-ي-ات ال-م-ؤوه-لة لـ «كان»
الكاميرون ،أاششبال المدرب «دوسشيير» تجّمعوا جيدا في الخلف
ولعبوا بخطة دفاعية محضشة بـ ( )1-4-5وهو ما صشّعب المأامورية
ع -ل -ى ’ع -ب-ي ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي م-ن أاج-ل خ-ل-ق ف-رصس سش-ان-ح-ة
للتهديف ،ورغم ذلك جاء الفرج من الركÓت الحرة ،حيث افتتح
«بن سشبعيني» النتيجة في وقت مناسشب وتحديدا في (د ،)21بعد
ذلك حاول المنتخب مضشاعفة النتيجة لكن ذلك لم يكن سشهÓ
أامام دفاع بينيني باسشل ،دافع بقوة وكان منتششرا بششكل جيد
خ Ó-ل م -ج-ري-ات ال-م-رح-ل-ة اأ’ول-ى ،وت-واصش-ل ذلك ف-ي ال-م-رح-ل-ة
الثانية ،وجاء الهدف الثاني بعد التغيرات التي قام بها الطاقم
الفني بعدما أاقحم «فيغولي» في صشناعة اللعب مكان «بن زية»
أاين تحركت اآ’لة الهجومية ،وتمّكن القنّاصس «بونجاح» من إاضشافة
هدف الثاني للمنتخب في (د ،)73ليكون بذلك الهدف السشادسس له
بأالوان الخضشر في  17لقاء خاضشه ،منصشبا نفسشه هداف تصشفيات
أامم إافريقيا بهدفين.
ودخ-ل «ب-ل-م-اضش-ي» ال-م-واج-ه-ة بخطة ( ،)1-3-2-4خ -ط-ة ج-اءت
نظرا أ’همية المواجهة وضشرورة الفوز بنقاطها ،وبعد تسشجيل
ه -دف السش -ب -ق ت -ح ّ-ول ل -عب ال -خضش-ر إال-ى ( )3-3-4ف -ي ال-ه-ج-وم
م -ح -اف -ظ -ا ع -ل-ى ال-خ-ط-ة اأ’ول-ى ح-ي-ن ت-ك-ون ال-ك-رة ع-ن-د رف-ق-اء
«سش-يسش-ي-ن-ي-ون» ف-ي ال-دف-اع ،ل-ي-ت-فّ-ط-ن ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ب-أان مششكل
المنتخب كان في نقصس فعالية الجناحين (محرز وبراهيمي) في

هذا اللقاء ،وعدم تمكن «بن زية» من رفع النسشق أاكثر في صشناعة
اللعب ،بعدما قام بعمل كبير في صشناعة اللعب وسشاعد وسشط
الميدان كثيرا في عملية اسشترجاع الكرات ،وبعد دخول «فيغولي»
في صشناعة اللعب وبعده «غزال» و»بلفوضشيل» ،تحول المنتخب
لّلعب بخطة كÓسشيكية ( ،)2-4-4وهو ما يؤوّكد بأان «بلماضشي»
يبحث دائما عن الحلول ،ويجّرب الÓعبين والخطط معا خÓل
المباريات الرسشمية بما أانه ’ يمكنه ا’سشتفادة في الوقت الحالي
من مواجهات ودية.

بلماضشي :راضس عن النّتيجة بعد العمل
القصش Òالذي قمنا به ‘ تربّصشÚ
«بلماضشي» أاكد بأانه جد راضس عن النتيجة النهائية للمباراة ضشد
المنتخب البينيني ،رغم العمل القصشير الذي قام به مع المنتخب
في تربصشين ومواجهتين رسشميتين ،كاششفا بأانه ليسس راضشيا كل
الرضشى عن اأ’داء المقدم خÓل التسشعين دقيقة ،حسشبما صشّرح به
خÓل الندوة الصشحفية التي أاعقبت المواجهة ،وتابع حديثه:
«لعبنا أافضشل من مواجهة غامبيا ،هناك تطور في أاسشلوب اللعب
الجماعي ،كّنا أافضشل دفاعيا ومكنزماتنا كانت أافضشل فوق أارضشية
الميدان ،وهو ما يبششر بالخير للمسشتقبل» ،وواصشل« :هذا الفوز
سشيرفع معنوياتنا كثيرا وسشيجعلنا نعمل في ظروف جيدة ،الفوز
الذي حققناه هو فوز الششعب الجزائري وأاحيي الجمهور الذي
ت -ن -ق -ل ب -ق -وة ،ولسشت م -ن -دهشش -ا ل -ع-ودت-ه إال-ى ال-م-درج-ات ،ال-ي-وم
ال -م -ن -ت -خب ع -اد إال -ى سش -ك-ة ا’ن-تصش-ارات وسش-ن-ع-م-ل ع-ل-ى إارضش-اء
جمهورنا أاكثر».
الناخب الوطني تحّدث عن صشدارة الترتيب التي بات يحتلها
ال -خضش -ر ب-ع-د ل-ق-اء ال-ب-ن-ي-ن وق-ال ب-ه-ذا الشش-أان« :ن-ح-ت-ل الصش-دارة
ب-رصش-يد  7ن-ق-اط ف-ي ال-م-ج-م-وع-ة ال-راب-ع-ة ل-ك-أاسس أام-م إافريقيا،
وتأاهلنا إالى «الكان» يسشير في الطريق الصشحيح ،وسشنعمل على أان
ن-ك-ون ج-اه-زي-ن ل-ل-ع-رسس اإ’ف-ري-ق-ي ل-ل-ع-ودة ب-التاج القاري الثاني
ل-ل-ج-زائ-ر» ،وت-ح-دث ع-ن ال-م-واج-ه-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ذات ال-م-ج-م-وع-ة،
«مباراة غامبيا والطوغو انتهت بالتعادل وكان بإامكان غامبيا
العودة بالفوز من هناك ،وأاعتقد بأان هذا اللقاء هو خير إاجابة
للذين قالوا بأان غامبيا منتخب ضشعيف».
واسشتعمل «بلماضشي» ’عبين أاسشاسشيين جديدين مقارنة بمباراة
غامبيا ،حيث أاششرك الظهير اأ’يمن لنادي نيسس الفرنسشي «يوسشف
عطال» مكان «عيسشى ماندي» ،و»ياسشين بن زية» كصشانع لعب
أ’ول مرة ،وأاثنى عليهما كثيرا خÓل الندوة الصشحفية ،رفقة
زميلهما «بن سشبعيني» ،حين قال« :عطال ’عب مميز ولديه

حاورته :نبيلة بوقرين
^ ألشس -عب :ه -ل أن -ت -م ج-اه-زون ل-ل-ب-ط-ول-ة
لفريقية بكوت ديفوأر؟
أ إ
^^ مسسعود بركوسس :صشراحة لم نحضشر كما
يجب للموعد القاري بسشبب تأاخر إانطÓق البطولة
الوطنية ،ما جعلنا نلعب لقائين فقط إاضشافة إالى
مواجهة كأاسس السشوبر ضشد نادي عين توتة التي
ك -انت ق -ب -ل شش -ه -ر ك -ام -ل م -ا ي -ع -ن -ي أان -ه ’ ت-وج-د
اسشتمرارية وهذا ’ يخدمنا نحن الÓعبين ،ولكن
ع-م-ل-ن-ا ف-ي ف-ت-رة ال-ت-حضش-ي-رات الصش-ي-ف-ي-ة من أاجل
ضشمان أافضشل اسشتعداد خاصشة أان الفريق يتكون من
عنار ششابة باسشتثناء بعضس الÓعبين الذين سشبق لهم
أان ل-ع-ب-وا ه-ذه ال-م-ن-افسش-ة ،ول-ك-ن سش-ن-رف-ع ال-تحدي
بحول الله ونعود بأافضشل نتيجة من كوت ديفوار.
^ ك-ي-ف ت-قّ-ي-م مسس-ت-وى أل-فريق في ألفترة
ألحالية؟
^^ ال -م-أام-وري-ة سش-ت-ك-ون صش-ع-ب-ة خÓ-ل ال-م-ن-افسش-ة
القارية مثلما سشبق لي القول أ’ننا لم نلعب عدد
كبير من المباريات ،بالمقابل الفرق المنافسشة لنا
ق -وي-ة وج-اه-زة خ-اصش-ة ف-ي ال-ج-انب ال-ب-دن-ي ال-ذي
يعتبر عامل مهم لصشنع الفارق والتحكم في اأ’مور
أاث-ن-اء ال-ب-ط-ول-ة اأ’ف-ري-ق-ي-ة ،ول-ه-ذا ف-إان ال-مسشؤوولية
سشتكون أاكبر علينا نحن الÓعبين القدماء من أاجل
توجيه ومسشاعدة زمÓئنا الششباب لكي يكونوا في
المسشتوى بعيدا عن الضشغط ،أ’ننا في المجموعة
الثانية رفقة كل من الزمالك المصشري ،نادي رجاء
اغ -ادي -ر ال -م -غ -رب-ي ،ن-ادي ك-ي-نشش-اسش-ا ال-ك-ون-غ-ول-ي،
بيتروسشبورت من كونغوبرازافيل.
^ أنت تعرف جيدأ نادي ألزمالك ألمصسري
ما هي ألمعلومات ألتي قدمتها لزمÓئك؟
^^ صشحيح نادي الزمالك حافظ على المجموعة
التي كانت في الموسشم الماضشي عندما لعبت في
صشفوفه باسشتثناء بعضس التغييرات ،ولهذا أانا أاعرفه

عرج المسشؤوول اأ’ول على رأاسس العارضشة الفنية للمنتخب للحديث
عن تفضشيله «عطال» على «ماندي» على الرواق اأ’يمن ،وقال:
«أاعرف بأان ماندي غاضشب لبقائه على دكة البد’ء ،كونه غير
متعود على ذلك في المنتخب الوطني ،لكن عطال أاحسشن منه في
الرواق اأ’يمن وعليه تقبل الخيارات».
وعن ثنائي محور الدفاع الجديد (بن سشبعيني ،طاهرات) أاوضشح
«بلماضشي» بأانه ثنائي مميز وأادى مواجهتين دون خطأا لحد اآ’ن

كوربيسس يÎاجع ويوافق على تدريب مولودية ا÷زائر

«نهدف لتحقيق الّلقب ‘ البطولة اإلفريقية بكوت ديفوار»

عّبر مهاجم أّÛمع ألبÎو‹ ألدو‹ أ÷زأئري
مسسعود بركوسس ‘ حوأر خاصس ÷ريدة «ألشسعب»،
عن أمله ‘ –قيق نتيجة إأيجابية خÓل ألبطولة
لف-ري-ق-ي-ة أل-ت-ي سس-ت-ج-ري وق-ائ-ع-ه-ا بكوت ديفوأر ‘
أ أ
ألفÎة أŸمتدة من  19إأ 28 ¤أكتوبر من خÓل رفع
ألتحدي ،وتقد Ëكل ما عليهم فوق ألبسساط رغم
صس-ع-وب-ة أŸأام-وري-ة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ق-وة أŸنافسس ،Úإأل أنهم
لخر حتى ألنهاية.
سسيسسÒون أŸنافسسة لقاء تلو أ آ

«عطال» أافضشل من «ماندي» ‘ الّرواق...

Óمضساء على ألعقد
يحل أليوم بالعاصسمة ل إ

مسسعود بركوسس لـ «ألشسعب»:

جيدا والعكسس منافسشنا أايضشا يعرفنا أ’نّ أاغلب
اأ’سشماء الحالية في المجمع البترولي ينششطون في
المنتخب الوطني ،ولهذا المنافسشة سشتكون قوية
فيما بيننا إاضشافة إالى الفرق اأ’خرى التي ’ تقل
أاهمية على غرار كينششاسشا الكونغولي ،رجاء أاغادير
ال-م-غ-رب-ي م-ا ي-ع-ن-ي أان ال-م-أام-وري-ة سش-ت-ك-ون صش-ع-بة
ل-ل-ج-م-ي-ع ون-ح-ن سش-ن-ق-دم ك-ل م-ا ع-ل-ي-ن-ا ح-ت-ى نعود
بأافضشل ولما ’ اللقب.
^ ما هو تعليقك على ألبطولة ألوطنية بعد
مرور جولتين؟
^^ كّنا نرغب في أان تكون اإ’نطÓقة قبل هذا
ال -م -وع -د ح -ت -ى ن -ت -م -ك-ن م-ن ل-عب ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن
المباريات ،لكن المهم أاننا عدنا للعب من جديد
وبعد مرور جولتين اأ’مور عادية بالمقارنة مع
باقي الرياضشات الجماعية التي لم تنطلق لحد اآ’ن
بسشبب المششاكل المالية ،حيث سشنلعب على اللقب
م -ن دون ششك م -ن ج -ه -ت -ي ك -نت أات -م -ن -ى أان ت-ك-ون
م-ج-م-وع-ة واح-دة ف-ق-ط ع-وضس م-ج-م-وع-تين ،لكن
بالرغم من ذلك نسشلعب كل حظوظنا حتى نتّوج في
Óندية.
النهاية أ’ن الموعد مؤوهل لبطولة العالم ل أ
^ ما رأيك في فوز ألجزأئر بشسرف أحتضسان
ألموعد ألقاري سسنة 2024؟
^^ أاكيد يعتبر الفوز باحتضشان البطولة اأ’فريقية
ب-ال-ج-زائ-ر سش-نة  2024أام -ر ج -د م -ه-م أ’ن-ه م-ؤوه-ل
Óل -ع -اب اأ’ول -م-ب-ي-ة ب-ف-رنسش-ا ول-ك-ن ي-جب أان ي-ت-م
ل -أ
ال-ت-حضش-ي-ر ل-ه ك-م-ا ي-جب م-ن خÓ-ل ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى
ال-ع-ن-اصش-ر الصش-اع-دة ف-ي صش-ن-ف اأ’صش-اغ-ر ،وق-ب-لها
Óن-دي-ة الفائزة بالكؤووسس
سش-ت-ك-ون ك-أاسس أاف-ري-ق-ي-ا ل -أ
سشنة  ،2020ويجب اإ’سشتثمار في هذه المواعيد
إ’عادة كرة اليد الجزائرية إالى الواجهة من جديد
على الصشعيد القاري ،والبداية من خÓل مششاركة
اأ’ندية الجزائرية في المواعيد اأ’فريقية حتى
يرتفع المسشتوى مثلما كان عليه الحال في السشابق
أ’ن اأ’مور تغيرت ،وهناك عدد كبير من الفرق
التي عملت في السشنوات اأ’خيرة ما جعلها تبرز
بقوة.

إامكانيات كبيرة ،وأاّدى مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا ،وحتى بن
زية قام بعمل كبير في وسشط الميدان وصشناعة اللعب ،وأاحيّي
اليوم اأ’داء الذي ظهر به بن سشبعيني في هذا اللقاء ،حيث أادى
دوره كما ينبغي في محور الدفاع وسشجل هدف السشبق ،هو الذي
ي -ن -ت -ق-د ك-ث-ي-را ف-ي الصش-ح-اف-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ورّد ب-ذلك ع-ل-ي-ه-م ف-وق
الميدان».

ي- -ح -ل أل -ي -وم أل -ت -ق -ن -ي أل -ف -رنسس -ي رولن
كوربيسس با÷زأئر من أجل ترسسيم تعاقده
مع فريق مولودية أ÷زأئر وتدريب ألفريق
ب -ع -د أن أّت -ف-قت ألدأرة م-ع-ه ع-ل-ى ك-ل ب-ن-ود
ألعقد أ÷ديد.

العاصشمة بحكم أان هذا ا’خير هو من اسشتقبل وهو
اأ’م -ر ال-ذي حّ-ف-ز الÓ-ع-ب-ي-ن ك-ث-ي-را ق-ب-ل م-واج-ه-ة
ششباب قسشنطينة.
ووعد كمال قاسشي السشعيد بضشخ جزء مهم من
الرواتب المتأاخرة بعد مواجهة ششباب قسشنطينة
التي سشتجري غدا بملعب  5جويلية ،حيث سشتكون
ال -م -واج -ه -ة ف -ي غ -اي -ة اأ’ه -م -ي -ة م -ن أاج -ل ال-ف-وز
ومواصشلة ا’نتصشارات.

عمار حميسسي
أان -هت إادارة م -ول -ودي -ة مسش -لسش-ل ت-ع-ي-ي-ن ال-م-درب
الجديد بحسشم المفاوضشات مع الفرنسشي كوربيسس،
الذي سشيخلف مواطنه كازوني على رأاسس العارضشة
ال-ف-ن-ي-ة ح-يث ات-ف-ق ال-ط-رف-ان ع-ل-ى ت-رسش-ي-م ال-عقد
الجديد الذي سشيرى النور بداية من الغد.
وسشيششرف كوربيسس على الفريق لمدة ثÓث سشنوات
حسشب بنود العقد الجديد ،حيث يمتد الى غاية
 2021وهو ا’مر الذي سشيمنحه الفرصشة من اجل
تكوين فريق تنافسشي ،وا’هم هو قيادته إ’حراز
اأ’لقاب.
وكان كوربيسس متحّمسشا كثيرا لفكرة التعاقد مع
م-ول-ودي-ة ال-ج-زائ-ر ل-ك-ن ظ-روف ع-م-ل-ه ك-محلل في
إاحدى القنوات هو الذي حّتم عليه التفكير أاكثر من
م -رة ،خ -اصش -ة أان ع -م -ل -ه ك -م -درب ف -ي ال-م-ول-ودي-ة
سش-ي-ف-رضس ع-ل-ي-ه ع-دم ا’ل-ت-زام ب-ب-عضس ب-ن-ود ال-عقد
الذي يربطه بالقناة الفرنسشية.

مصس Òأ÷هاز ألفّني  ⁄يحّدد بعد
رغم فصشل اإ’دارة في هوية المدرب الجديد ،إا’ أان
مصشير الجهاز الفني خاصشة الثنائي بلخير وصشايفي
لم يحّدد بعد بما أان كوربيسس مازال مصشّرا على
جلب بعضس أاعضشاء جهازه الفني معه.
ومازاد من إامكانية رحيل بعضس أاعضشاء الجهاز
الفني الحالي هو بقاء مسشاعد كوربيسس مع الفريق،
حيث سشاعد كل من بلخير وصشايفي في التحضشير
لمواجهة اتحاد العاصشمة ،وهذا بطلب من كوربيسس
الذي يثق فيه كثيرا.

موناكو

تعي ÚتÒي هÔي مدّربا جديدا

أعلن نادي موناكوألفرنسسي يوم أمسس عن
ت -ع -ي ÚتÒي هÔي م-ه-اج-م ف-رنسس-ا ألسس-اب-ق
م -درب-ا ج-دي-دأ ل-ه ب-ع-ق-د Ÿدة ثÓ-ث سس-ن-وأت
ليخلف ألÈتغا‹ ليوناردو جارد ،Ëألذي
أقيل يوم أÿميسس.
وكان هنري الذي بدأا مششواره ا’حترافي كÓعب
مع موناكو ،ومضشى بعدها ليسشتمتع بمسشيرة مذهلة
ع -ل -ى مسش -ت -وى اأ’ن -دي -ة م -ع ارسش -ن -ال ا’ن -ج-ل-ي-زي
ويوفنتوسس ا’يطالي وبرششلونة ا’سشباني ونيويورك

تحت لوائه ،في تصشريح يؤوكد بأانه وجد ثنائيه المفضشل في محور
الدفاع وسشيعتمد عليها أ’طول مدة ممكنة ،وقال أايضشا« :أابحث
عن أاكثر تأامين لخطنا الخلفي ،وربما مسشتقب Óسشأامنح الفرصشة لـ
ماندي أاو اآ’خرين ،المباريات هي التي تملي علينا ما يجب أان
نقوم به».
وبخصشوصس تجريبه لـ «فغولي» كصشانع أالعاب مكان «بن زية»،
أاوضشح بأان ’عب غÓطا سشراي التركي متعدد المناصشب ويمكنه
ال-ل-عب كصش-ان-ع أال-ع-اب أ’ن-ه ذك-ي م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ،وقال:
«فيغولي يحسشن اللعب على الرواق لديه السشرعة الÓزمة ويحسشن
المراوغة ووضشع زمÓئه في أاحسشن الظروف ،لكنه يمكنه اللعب
كصش -ان-ع أال-ع-اب ك-ون-ه ي-م-لك ك-ل ال-م-ؤوهÓ-ت ل-ذلك ،ت-ح-دثت م-ع-ه
وأاوضشحت له فلسشفتي في اللعب وقبل اأ’مر».
أاما حول منحه ششارة القيادة لـ «محرز» أاوضشح «بلماضشي» بأانه قام
بذلك من أاجل تحسشيسس الÓعب بمسشؤووليته ،وأانه في اللقاءات
المقبلة قد يمنحها لÓعب آاخر ،موضشحا بأانه لحد اآ’ن لم يسشتقر
على قائد معين.

ري -د ب -ول -ز ا’م -ري -ك -ي -ي يشش -غ -ل م -نصشب ال -م -درب
المسشاعد في منتخب بلجيكا.
ولعب هنري في نادي موناكو في الفترة ما بين
 1993وحتى  ،1999ولعب مع الفريق  141مباراة،
جل من خÓلها  28هدفا وفاز مع فرنسشا بكأاسس
سش ّ
العالم في عام  1998وكاسس أامم أاوروبا  2000وكأاسس
القارات  .2003كما خاضس مع فرنسشا نهائي كأاسس
ال -ع -ال-م  ،2006وخسش- -ر أام- -ام إاي- -ط- -ال- -ي- -ا ب -رك Ó-ت
الترجيح.

– ّسسن أدأء أل ّ
لنصسار
Óعب Úيريح أ أ

ويبدو أان كوربيسس قد ’ يعارضس فكرة بقاء بلخير
أاو صشايفي أاو الثنائي معا في حال اضشطر للذهاب
الى فرنسشا كل اسشبوع من أاجل ا’يفاء بالتزاماته
اتجاه القناة الفرنسشية التي يعمل بها.

لدأرة تطمئن ألّÓعبÚ
أ إ
على مسستحّقاتهم أŸالية
ط- -م- -أانت إادارة ال- -ف- -ري- -ق الÓ- -ع- -ب- -ي -ن ب -خصش -وصس
مسشتحقاتهم المالية التي لم يتحصشلوا عليها منذ
فترة ،حيث دفعت النتائج السشلبية التي حققتها
التششكيلة با’دارة الى تجميد الرواتب الى غاية
تحسشن النتائج.
وقامت إادارة «العميد» بمنح الÓعبين منحتي الفوز
ع- -ل- -ى نصش- -ر حسش -ي -ن داي وال -ت -ع -ادل أام -ام ات -ح -اد

أابدى أانصشار الفريق ارتياحهم الكبير بتحسشن أاداء
ال Ó-ع -ب -ي -ن خ -اصش-ة ال-ج-دد م-ن-ه-م خÓ-ل م-واج-ه-ة
النصشرية التي كان الفوز فيها بطعم خاصشة بالنظر
ال -ى ق -وة ال -م -ن -افسس ال -ذي ي -ن-افسس ع-ل-ى ال-م-راك-ز
ا’ولى.
ولم يكن أانصشار الفريق يتوقعون تحقيق ا’نتصشار
على حسشاب نصشر حسشين داي بالنظر إالى أان الفريق
المنافسس ظهر بوجه مميز منذ انطÓق البطولة
ع -كسس ال -م-ول-ودي-ة ال-ت-ي ع-انت ك-ث-ي-را م-ن ال-ن-ت-ائ-ج
السشلبية.
وي -ن-ت-ظ-ر اأ’نصش-ار اأ’فضش-ل خÓ-ل م-واج-ه-ة شش-ب-اب
قسشنطينة التي سشتجري غدا ،حيث سشيسشمح الفوز
للفريق بالتنفسس كثيرا وا’رتقاء في سشلم الترتيب،
وتعويضس النتائج السشلبية التي حققها رغم صشعوبة
المأامورية.

لندية كرة أليد
ألكأاسس ألعربية أ

ترششيح قاعتي سشيدي البشش Òووادي تليÓت إا ¤جانب قاعة أارزيو

رشّس-حت م-دي-ري-ة ألشس-ب-اب وأل-ري-اضسة لولية
وه -رأن ق -اع -ت -ي سس -ي -دي أل -بشس Òووأدي ت -ل-يÓ-ت
Óن-دية لكرة أليد،
لح-تضس-ان أل-ك-أاسس أل-ع-رب-ي-ة ل -أ
إأ ¤ج - -انب ق - -اع - -ة أرزي - -و ب - -ع - -د م - -ن - -ح ت- -رج- -ي
أرزيوشسرف تنظيم ألنسسخة أŸقبلة من أŸنافسسة
‘ مارسس .2019
وصشّرح مدير الششباب والرياضشة ،بدر الدين غربي أان
«مششكل الهياكل الرياضشية ’ يطرح إاطÓقا في و’ية
وهران ،رغم غلق قصشر الرياضشات ،الذي يعد أاكبر قاعة
متعددة الرياضشات بوهران ،من أاجل إاعادة تهيئته تحسشبا
أ’ل -ع-اب ال-ب-ح-ر اأ’ب-يضس ال-م-ت-وسش-ط ال-ت-ي سش-ت-ح-تضش-ن-ه-ا
عاصشمة الغرب الجزائري في .»2021
وكان ترجي أارزيو قد ترشّشح ’حتضشان الطبعة المقبلة
Óن-دي-ة ع-ل-ى ه-امشس مشش-ارك-ت-ه
م -ن ال -ك -أاسس ال -ع-رب-ي-ة ل -أ

كضشيف ششرف في الدورة السشابقة التي أاقيمت بمدينة
صشفاقسس التونسشية مطلع العام الجاري.
وأاضشاف المدير الو’ئي للششباب والرياضشة« :كل ششيء
سشيكون جاهزا ’حتضشان المسشابقة ،وهوما وقفت عليه
ششخصشيا بعد ا’جتماع الذي عقدناه اأ’سشبوع الفارط
ب-حضش-ور السش-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة أ’رزي-وم-ن رئ-يسس ال-دائ-رة
ورئيسس البلدية ،وهو ا’جتماع الذي ششارك فيه أايضشا
رئيسس اإ’تحادية الجزائرية لكرة اليد».
وبخصشوصس هذا ا’جتماع دائما ،عبّر رئيسس اإ’تحادية
الوطنية للكرة الصشغيرة ،حبيب لعبان ،عن ارتياحه الكبير
لظروف تحضشير البطولة بأارزيو ،متوقعا نجاحا باهرا
للدورة ،وذلك في البيان الذي أاصشدره المكتب الفدرالي
في ختام أاششغاله الخميسس الفارط.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^ 1٤أاكتوبر  :1٩1٧هاجم الثائر «مسسعود بن زŸاط»
مركزا للعدو بقرية فم الطوب قرب آاريسص.
^ 1٤أاك -ت -وب-ر  :1٩5٧أام- -ام ضس- -رب -ات ج -يشص
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي اعÎفت السسلطات العسسكرية
ال-ف-رنسس-ي-ة ب-ارت-ف-اع م-ع-دل خسس-ائر القوات الفرنسسية
لسسبوع.
إا 100 ¤جندي ‘ ا أ
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لحد  0٤صسفر  1٤٤0هـ الموافق لـ  1٤أاكتوبر  2018م
ا أ

ق.و

لره-اب وإاث-ر
‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة ا إ
ع - -م - -ل - -ي - -ة ب- -حث وت- -ف- -ت- -يشص ب- -عÚ
قزام/ن.ع ،6كشسفت مفرزة للجيشص
ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي ،ي-وم  12أاكتوبر
Óسس -ل -ح -ة وال -ذخÒة
ﬂ ،2018ب -أا ل  -أ
يحتوي على:
 مسس - - -دسص ( )01رشس- - -اشص م - -ن ن - -وعكÓشسنيكوف،
 بندقيتÃ )02( Úنظار؛ سستة ( )06قذائفRPG- 7؛ قنبلة ( )01لبندقية FLG؛ خمسسة (ﬂ )05ازن؛ ( )366طلقة من ﬂتلف العيارات.‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،وإاث-ر ع-م-ل-ي-ة ب-حث
وتفتيشص بسسيدي بلعباسص /ن.ع ،2.كشسفت
ودمرت مفرزة للجيشص الوطني الشسعبي،
Óرهابي.Ú
سسبعة (ﬂ )07ابئ ل إ
و‘ سس -ي -اق آاخ -ر ،وب -فضس-ل اإلسس-ت-غÓ-ل

...وإحباط ﬁاولة هجرة غÒ
ششرعية لـ  ٥2ششخصشا
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،أاح- -ب- -ط ح- -راسص
السسواحل ﬁاولت هجرة غ Òشسرعية لـ
( )42شس- -خصس- -ا ك -ان -وا ع -ل -ى م Ïق -وارب
ت-ق-ل-ي-دي-ة الصس-ن-ع ب-ع-ن-ابة والطارف/ن.ع5
وع Úتيموشسنت  /ن.ع ،2.فيما ” توقيف
( )16مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات
ﬂت- -ل- -ف -ة ب -ك -ل م -ن ت -ل -مسس -ان وغ -رداي -ة
والنعامة وورقلة.

لفراد الدرك الوطني
‘ مداهمة أ

حجز  ٥٥18وحدة من إŸششروبات إلكحولية بوهرإن
ع-م-ل-ي-ة م-داه-م-ة واسس-ع-ة ألم-اك-ن وبؤور
اإلجرام ،قامت بها وحدات اÛموعة
اإلق -ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-وه-ران م-ن
حجز أاك Ìكميات معتÈة من اŸشسروبات
الكحولية ،حسسبما علم لدى اÓŸزم األول
ل- -وصس- -ي -ف إاÁان رئ -يسص خ -ل -ي -ة اإلع Ó-م
والتصس-ال ب-اÛم-وع-ة اإلق-ل-ي-مية للدرك
الوطني بوهران.
ح -يث “ك-ن أاف-راد ال-ف-رق-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة

ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-ح-اسس-ي ب-ون-ي-ف ب-حجز
 5518وحدة من ﬂتلف أانواع اŸشسروبات
الكحولية ،كانت ﬂبأاة بداخل منزل ‘
ح- -ي ﬁم- -د ب- -وضس -ي -اف ،ف -ي -م -ا ل ي -زال
ال- - - - -ت- - - - -ح - - - -ق - - - -ي - - - -ق ‘ ال - - - -قضس - - - -ي - - - -ة
م- - -ت- - -واصس- - -ل إلل - -ق - -اء ال - -ق - -بضص ع - -ل - -ى
اŸشستبه فيه الذي يوجد ‘ حالة فرار،
وفقما أاشس Òإاليه.

وهران  :براهمية مسسعودة

بينهم أاربعة أافراد من عائلة واحدة

 ٥قتلى وجريح ‘ حادثي مرور باŸسشيلة

خلف حادثا مرور منفصسÓن وقعا
صس -ب -اح أامسص ب -ب -ل -دي -ت -ي ع Úا◊ج -ل
وبلدية مقرة ‘ اŸسسيلة خمسسة قتلى
لول حسسب
وجريح“ ,ثل ا◊ادث ا أ
مصسالح ا◊ماية اŸدنية وحدة عÚ
ا◊ج -ل ب -اŸك -ان اŸسس -م -ى رأاسص ال-ع-ود
ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م Ã 08خرج
بلدية ع◊ Úجل.
خلف مقتل أاربعة أافراد من عائلة واحدة
رجل Úوامرأات ÚتÎاوح اعمارهم ما ب21 Ú
سسنة و 54سسنة ‚م ا◊ادث حسسب ذات
اŸصسالح عن اصسطدام ب Úشساحنة وسسيارة

م -ن ن -وع شسÒي ك -ي -وك -ي-و  ,ت-دخ-ل مصس-ال-ح
ا◊ماية اŸدنية مرفوقة Ãصسالح الدرك
الوطني أاين ” نقل القتلى إا ¤عيادة عÚ
ا◊جل وفتحت مصسالح الدرك –قيقا ‘
ا◊ادث ,و‘ ذات السسياق وقع حادث اخر
‘ نفسص اليوم Ãنطقة سسوبلة التابعة إاداريا
لولية سسطيف وبالضسبط بالطريق الوطني
رقم  28ببوطالب خلف مقتل شسخصص يبلغ
من العمر  51سسنة وجرح مرافقه نقل ا¤
مسستشسفى مقرة “ثل ا◊ادث حسسب ذات
اŸصسدر ‘ انقÓب شساحنة ذات مقطورة .

اŸسسيلة :عامر ناجح

 28°وهران

 2٤°وهران

الثمن  10دج

31°

23°

france prix 1

إطÓق أإششغال إ‚از مركز تكوين بع Úإلبنيان

يقوم الفريق أاحمد قايد صسالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسص
أاركان ا÷يشص الوطني الشسعبي ،اليوم وغدا الثن 15 Úأاكتوبر ،2018
ب -زي -ارة ع-م-ل إا ¤ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة اÿامسس-ة ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة .ال-ف-ري-ق
سسيشسرف خÓل هذه الزيارة على “رين تكتيكي بالذخÒة ا◊ية تقوم
بتنفيذه وحدات الفرقة األو ¤مدرعة ،كما سسيعقد لقاءات توجيهية مع
إاطارات وأافراد وحدات الناحية العسسكرية اÿامسسة.

األمثل للمعلومات ،أاوقفت مفارز مشسÎكة
ل- -ل- -ج- -يشص ال- -وط- -ن- -ي الشس -ع -ب -ي ،ب -ب -ات -ن -ة
وجيجل/ن.ع ،5.أاربعة ( )04عناصسر دعم
للجماعات اإلرهابية.

 26°ا÷زائر

ا–اد العاصسمة

إلفريق ڤايد صشالح
يششرف على “رين
تكتيكي بالذخÒة إ◊ية

إإكتششاف ﬂبإا أإسشلحة وتوقيف  4عناصشر دعم
إ÷ماعات إإلرهابية

 25°ا÷زائر

1776٩

‘ زيارة عمل إا ¤الناحية العسسكرية اÿامسسة

إاثر عملية بحث وتفتيشص Ÿفارز ا÷يشص بع Úقزام

الفجر05.21................:
الشسروق06.5٤..............:
الظهر12.3٤.................:
العصسر15.٤5................:
المغرب18.13...............:
العشسـاء1٩.36.................:

ا◊ماية اŸدنية با÷لفة
لولية
لسسعافات ا أ
قدمت ا إ

إنقاذ  09أإششخاصص
جرإء حريق ششقة
بحي إ◊دإئق

ت - -دخ - -لت ال - -وح- -دة ال- -رئ- -يسس- -ي- -ة
م-دع-وم-ة ب-ال-وح-دة ال-ثانوية با÷لفة
ألجل اخماد حريق شسب بشسقة بحي
ا◊دائ- -ق ع -م -ارة رق -م  70بالطابق
ال- - -ث- - -ا Êح- - -يث ” تسس - -خ Òك - -اف - -ة
اإلمكانيات البشسرية واŸادية لنقاذ
واسس- -ع- -اف تسس -ع -ة اشس -خ -اصص تÎاوح
اعمارهم ما ب Úسسنت Úو 36سسنة
ي -ع -ان -ون م -ن ضس -ي -ق ‘ ال -ت -ن-فسص ”
ت -ق -د Ëل-ه-م اإلسس-ع-اف-ات األول-ي-ة ‘
ع ÚاŸك- -ان ون -ق -ل -ه -م ع -ل -ى ج -ن -اح
السسرعة ا ¤مصسلحة السستعجالت
Ãسستشسفى ا÷لفة ‘ حالة جيدة ،
لÓشسارة ” تسسجيل خسسائر مادية
م -ع -تÈة ت -ت-م-ث-ل ‘ الحÎاق ال-ك-ل-ي
للشسقة.

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

أاط-ل-ق ن-ادي ا–اد ال-ع-اصس-م-ة أامسص أاشس-غال
ا‚از مركز رياضسي للتكوين اÎÙف بعÚ
ال -ب -ن -ي -ان و ال -ذي سس -يسس -اه-م ‘ ت-ط-وي-ر ك-رة
القدم ا÷زائرية ..
و ع- -رف ح- -ف- -ل وضس- -ع ا◊ج- -ر األسس -اسس -ي
حضس- -ور وزي- -ر الشس- -ب- -اب و ال- -ري -اضس -ة ﬁم -د
حطاب و رئيسص الفاف خ Òالدين زطشسي و
وا‹ ولية ا÷زائر عبد القادر زوخ و رئيسص
النادي العاصسمي علي حداد  ..و عدد من
لعبي ال–اد القدامى .
و صسرح وزير الشسباب و الرياضسة  ““ :أاثبت
مسسؤوولو النادي مرة أاخرى رغبتهم ‘ تطوير

فريقهم من خÓل هذا اŸشسروع  ،كما اسستفاد
 28ناديا Îﬁفا من قطع أارضسية لبناء مراكز
تكوين  ،و أا“نى أان يحذو مسسÒو هذه األندية
ح -ذو ال–اد ل -ل -مسس -اه -م-ة ‘ ت-ط-وي-ر ال-ك-رة
ا÷زائرية .
‘ ح Úأاكد اŸدير العام ل–اد العاصسمة
عبد ا◊كيم سسرار أان هذا اŸشسروع يسسمح
للفريق دخول مصساف الكبار ،و أاضساف ““ :
النادي الكب Òل يعني فقط التتويج باأللقاب ،
لكن تطوير منشسأاته  ،صسحيح أاننا تأاخرنا Ÿدة
 8سسنوات  ،لكننا نسس ‘ Òالطريق الصسحيح
لتجسسيد هذا اŸشسروع ““ .

خÓل دورية قامت بها الشسرطة بتبسسة

حجز أإك Ìمن قنطار و 20كلغ من إللحوم إلفاسشدة بالششريعة
حجزت مصسالح امن تبسسة ،أاكÌ
م- -ن ق -ن -ط -ار و 20ك -ل -غ م -ن ال-ل-ح-وم
ال- -ف -اسس -دة ،اث -ر دوري -ات ق -امت ب -ه -ا
قوات الشسرطة بأامن دائرة الشسريعة
ب - -وسس - -ط اŸدي - -ن - -ةÃ ،راق - -ب- -ة ﬁل
Œاري خاصص ببيع اللحوم.

تبسسة  :خالد العيفة
تب Úلهم ان اللحوم اŸعروضسة للبيع
غ Òمطابقة Ÿواصسفات السسÓمة““ ،غÒ
م -وضس -ب -ة وم -ت -غÒة ال -ل -ون““ وت -ن -ع -دم ب-ه-ا
البيانات الجبارية للوسسم باللغة العربية
و›ه - - -ول - - -ة اŸصس - - -در ،وف - - -ورا ذلك ”
حجزها ،وقدرت بأاك Ìمن  120كلغ من

كاريكات /ÒعنÎ

◊م الدجاج ،و 10كلغ من احشساء نفسص
اŸادة ،ك -م -ا ” اسس -ت -دع -اء ÷ن -ة ح-ف-ظ
الصسحة والوقاية التابعة لبلدية الشسريعة
والطبيب البيطري ،اين اثبت بعد اŸعاينة
ان كمية اللحوم اÙجوزة غ Òصسا◊ة
“اما لÓسستهÓك البشسري ،بسسبب عدم
احÎام ال -زام -ي -ة سسÓ-م-ة اŸسس-ت-ه-لك م-ن
خÓ- -ل ع- -رضص ل- -ل- -ب- -ي- -ع ◊وم دج -اج غÒ
م-غ-ل-ف-ة ،وت-ن-ع-دم ب-ه-ا ال-ب-ي-انات الجبارية
باللغة العربية للوسسم ،ليتم اتÓف الكمية
اÙج - -وزة ‘ م - -ك - -ان ﬂصسصص ل - -ه - -ذا
الغرضص بالشسريعة ،اضسافة ا ¤فتح –قيق
وسس -م -اع صس -احب اÙل ال -ذي لي-ت-ج-اوز
ع- -م- -ره  22سس- -ن- -ة م -ن اج -ل اسس -ت -ي -ف -اء
الج -راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة الÓ-زم-ة ل-ت-ق-دÁه
امام العدالة.

