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يشصهــدها ميــدان الرمــي واŸناورات
بأامدوكــــــال بباتنـــة اليــوم
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هذا ا أ
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قيطو ‘ Êزيارة عمل
إا ¤وهران ومسستغاÂ

زيتو Êيشسرف
على الحتفالت 57
بيوم الهجرة

02

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

يقوم وزير الطّاقة مصسطفى
قيطو ،Êيومي  15و 16أاكتوبر
ا÷اري ب-زي-ارة ع-م-ل وت-فّ-ق-د
إا ¤و’ي - - - - - - -ت- - - - - - -ي وه- - - - - - -ران
ومسستغا.Â

177 7 0

لوح يعاين قطاع العدالة طمار يشسرف على تسسليم مفاتيح
ببومرداسس
سسكنات «عدل» بالعاصسمة
يشسرف وزير السسكن والعمران واŸدينة
ع-ب-د ال-وح-ي-د ط-م-ار ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى مراسسم
تسس -ل -ي -م م -ف -ات -ي-ح سس-ك-ن-ات بصس-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع
با إ
’يجار وا إ
’جتماعي التسساهمي ،وذلك
على السساعة الرابعة ونصسف مسساء على
مسس -ت -وى ال -ق -اع -ة م -ت -ع -ددة ال -ري-اضس-ي-ات
ببلدية الشسراقة ‘ العاصسمة.

زعلن يعاين مشساريع
القطاع ‘ غليزان

افتتاح الطبعة  9لـ«ايرا »2018
’خ-ت-ام
ي -ق -وم وزي -ر ال -ع -دل ح-اف-ظ ا أ
الطيب لوح ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد
إا ¤ب- -وم- -رداسش يشس- -رف خÓ- -ل- -ه- -ا ع- -ل -ى
تدشسﬁ Úكمة خميسش اÿشسنة.

’شس- - -غ - -ال
ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر ا أ
العمومية والنقل عبد الغني
زعÓن ،اليوم ،بزيارة عمل
ا ¤غ- -ل- -ي- -زان ح -يث ي -ع -اي -ن
مشساريع القطاع بالو’ية.

الدورة التكوينية  2ألعضساء
هيئة مراقبة النتخابات
يشسرف رئيسش الهيئة العليا
’ن-تخابات
اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا إ
ع -ب -د ال -وه -اب درب-ال ،ال-ي-وم،
ع -ل -ى إاف -ت -ت-اح أاشس-غ-ال اŸل-ت-ق-ى
الثالث من الدورة التكوينية
ال - -ث - -ان - -ي - -ة ل- -ف- -ائ- -دة أاعضس- -اء
م- -داوم- -ات ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ع- -ل -ي -ا
ل-و’ي-ات ا÷ن-وب ،اب-ت-داء م-ن
السس- -اع- -ة ال- -ت -اسس -ع -ة صس -ب -اح -ا
بفندق ا÷نوب بغرداية.

«باتي – إاسست – إاكسسبو »
من  21إا 25 ¤اكتوبر

تنظم « » bâti – est – expo

الصس - -ال - -ون ال - -دو‹ ل - -ل- -ب- -ن- -اء
’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لشس-رق
وا أ
ا÷زائري ،من  21إا 25 ¤من
الشس- -ه- -ر ا÷اري  ،و ذلك ب- -دار
ال-ث-ق-اف-ة م-الك ح-داد Ãدي-نة
قسسنطينة.

إاحياء اليوم العاŸي
لل ّصسحة العقلية

صسحة وال ّسسكان وإاصسÓح
–يي وزارة ال ّ
اŸسس- -تشس- -ف- -ي- -ات ال- -ي -وم ال -ع -اŸي ل -لصس -ح -ة
ال-ع-ق-ل-ي-ة ي-ومي  15و 16أاك-ت-وب-ر بفندق
«ه - -ول - -ي - -داي إان» ب - -الشس - -راق- -ة ،ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصس -م -ة ،وال -ذي خّصس -صست ل -ه ثÓ-ث-ة
’ولوية ،والتي تناقشش مع
عناوين ذات ا أ
خÈاء من ﬂتلف القطاعات ذات صسلة
م-ن خÓ-ل م-وائ-د مسس-ت-دي-رة ع-ل-ى ال-ن-ح-و
ال- -ت- -ا‹ «الّ- -ت -قسس -ي -م ال -ق -ط -اع -ي ون -ظ -ام
م-ع-ل-وم-ات الصس-ح-ة ال-ع-ق-لية واسستمرارية
ال-رع-اي-ة» .ا’ف-ت-ت-اح الّ-رسسمي للتظاهرة
سسيكون يوم  15أاكتوبر على ال ّسساعة 8:30
صسباحا.

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

...ويشسرف على اجتماع ÷نة
التحضس Òلألعياد الوطنية
كما يشسرف الطيب زيتو،Ê
ال-ي-وم ،ع-ل-ى اج-ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -حضس Òح-فÓ-ت
’ع - - -ي- - -اد
’ي - - -ام وا أ
إاح - - -ي - - -اء ا أ
الوطنية ،وذلك Ãقر الوزارة
على السساعة  09:30صسباحا.

مبتول ينشسط ندوة بوهران

يوقع رئيسش اÛلسش الدسستوري باسسم
’فريقي مراد مدلسسي ،اليوم
اŸؤو“ر ا إ
ع - -ل - -ى ات - -ف - -اق - -ي - -ة ت - -ع- -اون ب ÚاŸؤو“ر
ت القضسائية الدسستورية وا–اد اÙاكم واÛالسش
’فريقي للهيئا
ا إ
رب -ي -ة ب-إاسس-م اŸسس-تشس-ار هشس-ام ف-ال-ح ال-ت-ل رئ-يسشال -دسس -ت -وري -ة ال -ع
’ردن -ي -ة ،وذلك ع -ل-ى السس-اع-ة ال-ع-اشس-رة
اÙك -م -ة ال -دسس -ت -وري -ة ا أ
والنصسف صسباحا باÛلسش الدسستوري.
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 -ع -م -رال- -دو‹ ل- -ل- -م- -ؤو“را
السس -اع-ة . 8:30ي -ت ،ع- -ل- -ى للو’ية.
ن-ظ-م اللقاء
–
ت شس -ع -ار» اŸم -ارسس -ة ال
صس -ي-د’ن-ي-ة وال-ق-ان-ون
الصسحي».

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

اتفاقية تعاون ب Úالقضسائية
الدسستورية اإلفريقية
ونظÒتها العربية

اللقاء الدو‹ الثامن للصسيدلة ندوة تاريخية حول يوم
الهجرة
ا÷زائرية

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

تشس -رف وزي -رة ال -ب -ي -ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة ال-زه-راء زرواطي،
ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى ال -ط -ب -ع -ة  9لصسالون
ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،الطاقة النظيفة
وال -ت -ن -م -ي -ة اŸسس -ت-دام-ة «اي-را ،»2018
وذلك Ãركز اŸؤو“رات لوهران.

–ت ال - -رع- -اي- -ة السس- -ام- -ي- -ة
ل -رئ -يسش 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-ج-رة– ،ت شسعار
« 17أاك -ت-وب-ر ال-ف-دى ودرسش ‘
ال - -ب - -ط- -ول- -ة» ،وذلك ب- -و’ي- -ة
البيضش يومي  16و  17أاكتوبر
.2018

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

›ريات البطولة الوطنية العسسكرية
للك ـ ـاراتي
ت -ن ّ-ظ -م ال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -عسس-ك-ري-ة
ل -ل -ك -ارات -ي ،ال-ي-وم ،ب-اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-درك
ال-وط-ن-ي ب-زرال-دة اب-ت-داًء م-ن الّسس-اعة 08:30
دقيقة.

حمايـ ـة اŸدن من الكوارث الطبيعيـ ـ ـة
‘ «فوروم» اÙور

ينظم اÙور اليومي « فوروم « Ãقر ا÷ريدة
اŸتواجد بدار الصسحافة طاهر جاووت بأاول ماي،
ح -ول «مشس -ك -ل ت -ه -ي -ئ -ة اŸدن وم -اذا أاع -ددن-ا م-ن
ﬂط-ط-ات ◊م-اي-ت-ه-ا م-ن ال-ك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة»،
غدا ،على السساعة  10:30صسباحا.
يسستضسيف « الفوروم « كل من
ر
ئ
ي
س
س
ي
ب
لدية
أاو’د فايت  ،وسسيدي موسسى وبحضسور اÿب‘ Ò
ال -ع -م-ران وت-ه-ي-ئ-ة اŸدن ال-دك-ت-ور ع-ب-د ا◊م-ي-د
بودواد.

ي - - -نّشس - - -ط الÈوف - - -يسس- - -ور ع- - -ب- - -د
ال - -رح - -م - -ان م - -ب- -ت- -ول ،غ- -دا ،ن- -دوة
م- -ت- -ب- -وع- -ة ب- -ن -ق -اشش ح -ول ت -ق -ريب
ال -دول -ة م -ن اŸواط -ن ،م-ن ج-م-اع-ات
ﬁلية اتكالية إا ¤جماعات ﬁلية
ذات م- -ب- -ادرة ،وذلك Ãق- -ر ب- -ل- -دي -ة
وه -ران ب -حضس -ور السس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة
واŸنتخب Úا ¤جانب اÛتمع اŸد،Ê
ح -يث ي -ج -يب اÿب Òع -ن تسس-اؤو’ت
ح -ول اŸشس -روع ال -ت -م -ه-ي-دي ل-ق-ان-ون
اŸالية  ‘ 2019ضسوء مؤوشسرات أاسسعار
النفط ،ويسستعرضش رؤويته للمحاور
’سسÎات -ي-ج-ي-ة ل-ل-م-رح-ل-ة / 2018
ا إ
 ،2030 / 2020كما يعرضش حواراته
ال- -دول- -ي- -ة ال- -ت- -ي قّ- -دم- -ه -ا لصس -ح -ف
’م-ري-ك-ي-ة» ‘
«هÒال -د ت -ري -ب -ي-ون ا أ
مرت Úو»أافريكا بريسش».

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

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

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

ا’ثنين  15اأكتوبر  2018م
الموافق لـ  05صسفر  1440هـ
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مسساهل وأونياما يÎأسسان أللجنة أŸشسÎكة أ÷زأئرية ألنيجÒية

تفعيل مشساريع خط ألغاز ،شسبكة أأللياف ألبصسرية وألطريق ألعابر للصسحرأء

إاشسادة بالتجربة ا÷زائرية ‘ مكافحة اإ’رهاب وتسسوية النزاعات بإافريقيا
أت-ف-قت أ÷زأئ-ر ون-ي-جÒي-ا ،ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل مشس-اري-ع كÈى م-ن شس-أان-ه-ا ت-غ-ي Òوأق-ع أل-ت-ن-م-ي-ة ألق-تصس-ادية
لفريقي وغرب إأفريقيا ،وأعلن ألبلدأن عن خارطة طريقة Ÿتابعة تنفيذ ألطريق ألعابر
بالسساحل أ إ
للياف ألبصسرية.
للصسحرأء ،وخط أنبوب ألغاز ألذي يربطهما بجنوب أوروبا وشسبكة أ أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أ÷معية  139ل–Óاد ألŸÈا Êألدو‹

03

بن صسالح يشسارك بجنيف ‘ ا’جتماعات اŸصساحبة
لم- -ة
شس- -ارك رئ- -يسس ›لسس أ أ
عبد ألقادر بن صسالحÃ ،دينة
ج-ن-ي-ف ألسسويسسرية ‘ ،أشس -غ-ال
لفريقية
أÛم-وع-ة ألسس-ياسسية أ إ
أل- - - -ت- - - -ي تÎأسس - - -ه - - -ا أ÷زأئ - - -ر و
أÛم -وع -ة ألŸÈان -ي -ة أل -ع -رب-ي-ة
وك- - -ذأ أج- - -ت - -م - -اع أ–اد أل - -دول
لعضس - -اء ‘ م - -ن - -ظ - -م - -ة أŸؤو“ر
أ أ
لسسÓمي ،حسسب م- - -ا أف - -اد ب - -ه
أ إ
أمسس بيان من أÛلسس.
وحسسب اŸصس- - - -در ذات- - - -ه ،فقد
خصسصست هذه ا’جتماعات لدراسسة
وتنسسيق اŸواقف حول جدول أاعمال
ا÷م -ع -ي -ة  139ل –Ó- - -اد الŸÈاÊ
ال-دو‹ ال-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق أاشس-غ-ال-ه-ا وع-لى
رأاسس -ه -ا ال-ب-ن-د ا’سس-ت-ع-ج-ا‹ اŸت-ع-ل-ق
ب- -وضس -ع -ي -ة م -ن -ظ -م -ة ا’· اŸت -ح -دة ل -غ -وث
الÓجئ Úالفلسسطيني Úأاونروا.
للتذك ،Òيشسارك رئيسص ›لسص ا’مة على
رأاسص وفد برŸا ‘ ،ÊالفÎة ما ب 13 Úو 18
أاكتوبر  2018بجنيف (سسويسسرا)
‘ فعاليات ا÷معية  139ل–Óاد الŸÈاÊ
الدو‹ وا’جتماعات اŸصساحبة.
وت -ع -ال -ج ه -ذه ال -دورة «م -واضس -ي -ع ع -دي -دة
ومتنوعة» ،أاب - -رزه - -ا اŸوضس - -وع اıصسصص
ل-ل-ن-ق-اشص ال-ع-ام واŸت-ع-ل-ق ب«ال-دور ال-رئ-يسس-ي
للŸÈانات ‘ ترقية السسÓم والتنمية ‘ عصسر
ا’بتكار والتغ Òالتكنولوجي» وكذا اŸواضسيع
التي تناقشسها اللجان الدائمة ل–Óاد.

وت-ت-ن-اول ه-ذه اŸواضس-يع« ،ت-ع-زيز التعاون
الŸÈا Êوا◊وكمة ‘ ›ال الهجرة –ضسÒا
لÓتفاقية الدولية حول هجرات آامنة ،منظمة
وم -ن -ت -ظ -م -ة (÷ن -ة ال -دÁق -راط -ي -ة وح -ق -وق
ا’نسسان) ،نزع السسÓح الشسامل وحظر التسسلح
(÷ن -ة السس -ل -م وا’م-ن ال-دو‹) ،ه-ل إاح-داث
ج -ه -از م -ا‹ ح -ك -وم -ي أاُ‡ي ق -ادر ع-ل-ى ح-ل
قضس -اي -ا ال -ت-ه-رب الضس-ري-ب-ي ل-لشس-رك-ات (÷ن-ة
شسؤوون اأ’· اّŸتحدة) و سسبل التعاون بÚ
الŸÈان- -ات وم- -ن- -ظ- -م- -ة الصس- -ح- -ة ال- -ع -اŸي -ة
 ·ÓاّŸتحدة
ب-اع-ت-ب-اره-ا ال-ه-ي-ئ-ة ال-رئ-يسسية ل أ
اŸعنّية بالصسحة العاŸية (÷نة شسؤوون اأ’·
اŸتحدة)».

قيطو Êيسستقبل وزير اÿارجية النيجÒي
اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات :حمزة ﬁصصؤل
تصصؤير :فؤاز بؤطارن
ب -ع-د  13سس -ن -ة ك-ام-ل-ة ع-ل-ى ال-ت-ئ-ام آاخ-ر
اجتماع للجنة الثنائية اŸشسÎكة ا÷زائرية-
ال -ن-ي-جÒي-ة ،اح-تضس-ن أامسص ،اŸرك-ز ال-دو‹
للمؤو“رات الطبعة الرابعة ،والتي أاريد لها
أان تكون ﬁطة تفعيل وانطÓقة جديدة
للتعاون ا’قتصسادي ب Úالبلدين ودفعه إا¤
مسستوى العÓقات السسياسسية.
أاشسغال اللجنة ،أاكدت أان –ريك عجلة
الشسراكة ب Úبلدين كبÒين بحجم ا÷زائر
ون-ي-جÒي-ا ،ي-ع-د Ãث-اب-ة ق-اط-رة ل-ل-ت-ن-م-ية ‘
السساحل اإ’فريقي وغرب إافريقيا ،بالنظر
للبنى التحتية اإ’سسÎاتيجية ا÷اري العمل
عليها ،على غرار الطريق العابر للصسحراء،
الربط باأ’لياف البصسرية ،وأانبوب الغاز.
وقال وزير اÿارجية عبد القادر مسساهل
« ل- -دي- -ن- -ا مشس- -اري- -ع ج -د ه -ام -ة –ت -اج إا¤
ال -ت -ط -ب -ي -ق» ،م -ف -ي-دا ب-أان ال-ط-ري-ق ال-ع-اب-ر
ل -لصس -ح -راء ال -راب -ط ب Úا÷زائ -ر و’غ -وسص
حقق تقدما كبÒا و»سسيعطي وجها جديدا
ل -ل -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب -ل -دي -ن وب Úدول ال-ق-ارة
اإ’فريقية».
وأاوضسح مسساهل أان «ا÷زائر ونيجÒيا
ل -دي -ه -ا ك -ل اإ’م-ك-ان-ي-ات الÓ-زم-ة ل-ت-جسس-ي-د
مشس -اري -ع شس -راك -ة خ Ó-ق-ة ل-لÌوة وم-ن-اصسب
الشسغل».
وكشسف مسساهل عن توجيه دعوة رسسمية
لوزير الطاقة النيجÒي ،من أاجل إاعادة بعث
اŸشسروع الضسخم اŸتمثل ‘ أانبوب الغاز
«ا÷زائ -ر’-غ-وسص» ،ال-ذي ي-ك-تسس-ي أاه-م-ي-ة
إاسسÎاتيجية بالغة ،حيث سسيسسمح Œسسيده
واسس- -ت- -غÓ- -ل- -ه ب -خ -ل -ق عشس -رات اآ’’ف م -ن
م -ن -اصسب الشس -غ-ل ،ت-ن-م-ي-ة م-ن-اط-ق السس-اح-ل
الصس - -ح - -راوي و–ق- -ي- -ق ع- -ائ- -دات ÓÃيÒ
الدو’رات.
واجتمع أامسص ،وزيرا الÈيد واŸواصسÓت
للبلدين على هامشص اللجنة اŸشسÎكة ،من
أاج -ل ب -حث سس -ب -ل ت -ف -ع -ي -ل مشس -روع ال-رب-ط
ب -اأ’ل -ي -اف ال-بصس-ري-ة ،وال-ذي سس-ي-م-ت-د ل-دول
السساحل وغرب إافريقيا ،وسسيمر ع Èورشسة
الطريق العابر للصسحراء.
ودع -ا ال -وزي -ر اŸت -ع -ام-ل Úا’ق-تصس-اديÚ
اÿواصص ل- -ل- -ب -ل -دي -ن ع -ل -ى اغ -ت -ن -ام ف -رصص
ا’سستثمار ‘ ظل اإ’صسÓحات ا’قتصسادية

اÙف - -زة ،واŸسس - -اه - -م - -ة ‘ ال - -ت - -ن - -م- -ي- -ة
ا’قتصسادية ع ÈاسستغÓل اأ’سسواق الواعدة
التي توفرها نيجÒيا ( 180مليون نسسمة)
ودول اÛموعة ا’قتصسادية لغرب إافريقيا.
من جانبه أافاد وزير خارجية نيجÒيا،
جيوفري أاونياما ،بوضسع ورقة طريق Ÿتابعة
م-دى ت-ق-دم وت-ن-ف-ي-ذ ك-ل مشس-اري-ع الشس-راك-ة،
وت-وج-ه ب-الشس-ك-ر ل-ل-ج-زائ-ر ع-ل-ى اح-تضس-ان-ها
الدورة الرابعة للجنة اŸشسÎكة التي «أاتاحت
ال -ف -رصس -ة ’ن -ط Ó-ق -ة م -ت-ج-ددة ل-ل-عÓ-ق-ات
ا’ق- -تصس- -ادي -ة وا’رت -ق -اء ب -ه -ا إا ¤مسس -ت -وى
العÓقات السسياسسية».
وأافاد أاونياما ،بأان وفدي البلدين «بحثا
بشس-ك-ل م-ع-م-ق قضس-اي-ا اŸب-اد’ت ال-ت-ج-اري-ة
ورفع الصسادرات خارج قطاع اÙروقات،
وك- - - -ذا مسس- - - -ائ - - -ل ال - - -ت - - -أاشسÒة وا÷وازات
الدبلوماسسية من أاجل –قيق تقارب أاكÈ
ب Úالشسعب.»Ú
وأاكد الوزير النيجÒي ،إا ¤أان اأ’بواب
مفتوحة أامام رجال اأ’عمال ا÷زائري،Ú
لÓسستثمار ‘ قطاعات الفÓحة ،الصسناعة
والطاقات اŸتجددة واأ’شسغال العمومية.

السسلم واأ’من خياران أاسساسسيان

ع- -ل- -ى صس- -ع- -ي- -د آاخ -ر ،أاك -دت ا÷زائ -ر
ون -ي -جÒي-ا ،ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ال-تشس-اور وت-ب-ادل
اأ’فكار واŸعلومات حول قضسايا اإ’رهاب
وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،م -ن أاج-ل م-واصس-ل-ة
ت -نسس -ي -ق اŸواق -ف ع -ل-ى مسس-ت-وى ا’–اد
اإ’فريقي واأ’· اŸتحدة.
وق -ال مسس -اه -ل «ك -ان ال -ل -ق-اء ج-د ه-ام
ب -ال -نسس -ب -ة ل -دول -ت Úف -اع -ل -ت ‘ Úا’–اد
اإ’فريقي،وسسمح بالتشساور حول القضسايا
ذات ا’ه - - -ت - - -م - - -ام اŸشسÎك ،وت- - -ب- - -ادل
واŸع -ل -وم -ات واآ’راء ح -ول م-ا ي-ج-ري ‘
منطقتنا ،وخاصسة السساحل وغرب اإفريقيا
‘ إاطار تنسسيق ﬁكم ،طبقا لتعليمات
وتوصسيات رئيسسا البلدين».
من جانبه أاكد وزير خارجية نيجÒيا
جيوفري اونياما أان للجزائر خÈة معÎف
بها دوليا ‘ مواجهة التحديات اأ’منية،
ق- -ائ ‚ « Ó-ح -ت -م ‘ ال -ت -غ -لب ع -ل -ى آاف -ة
اإ’ره -اب ‘ السس -ن -وات اŸاضس -ي -ة ون -ح -ن
ال- -ي- -وم بصس- -دد م -واج -ه -ة ه -ذا ال -ت -ح -دي
العاŸي».
وأاشس -اد ال -وزي -ر أاون-ي-ام-ا بـ»ال-دور ال-ه-ام
الذي لعبته ا÷زائر ‘ اŸفاوضسات التي

ت-وجت ب-ت-وق-ي-ع ات-ف-اق ل-لسس-ل-م واŸصسا◊ة
Ãا‹ ،وجهودها من أاجل –قيق اأ’من
وا’سس- -ت- -ق- -رار ‘ م- -ن- -ط- -ق- -ت -ي السس -اح -ل
اإ’فريقي وغرب إافريقيا».
ولفت ‘ اŸقابل إا ¤الدور الريادي
ل- -ل- -ب- -ل- -دي- -ن ع- -ل- -ى اŸسس- -ت- -وى ال- -ق- -اري،
و»قيادتهما لهدف جعل القارة السسمراء
خالية من ا◊روب بحلول سسنة ‘ ،2020
إاط - -ار إاسسÎات - -ي - -ج - -ي- -ة  2063ل–Óاد
اإ’فريقي».
وأافاد ‘ الوقت ذاته بالعمل من أاجل
إانشس -اء ق -وة عسس -ك -ري -ة ل -ه -ا ال -ق-درة ع-ل-ى
ال- -ت -دخ -ل السس -ري -ع ‘ ﬂت -ل -ف م -ن -اط -ق
ال -ن -زاع-ات ب-ال-ق-ارة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ،م-ن إاج-ل
اسستعادة اأ’من واسستباق اأ’زمات.
ون-وه وزي-ر خ-ارج-ي-ة ن-ي-جÒي-ا ،ب-ج-ه-ود
ا÷زائر ‘ مكافحة الفسساد وا’قتصساد
غ Òالشسرعي ‘ القارة ‘ إافريقيا ،وقال
« نشس -ك -ر مسس -اع -دت -ك-م ال-ق-ي-م-ة ل-رئ-يسس-ن-ا
ﬁمد بوخاري كي يصسبح بطل إافريقيا ‘
مكافحة الفسساد».

دعم ا’سستقرار وتسسوية
النزاعات سسلميا

و‘ السسياق ،أاكد مسساهل عمل ا÷زائر
ب -دون ك -ل -ل ع -ل -ى ت -ن -ف -ي -ذ ات -ف -اق السس-ل-م
واŸصس - -ا◊ة Ãا‹ اŸوق- -ع سس- -ن- -ة ،2015
و–رصص ع -ل -ى ذلك م -ن خ Ó-ل ت -رؤوسس -ه-ا
للجنة Ÿتابعة ا’تفاق.
وأاضس -اف ب -ان «ن -فسص ا÷ه -ود ت -ب -دل -ه-ا
ب Ó-دن -ا م -ن أاج -ل تسس -وي-ة اأ’زم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
وإاخراج هذا البلد الشسقيق بشسكل نهائي
من دوامة العنف».
وشسدد مسساهل ،على اهتمام ا÷زائر
Ãع -ا÷ة ك -اف -ة ال -ن -زاع -ات وب -ؤور ال -ت-وت-ر
بالقارة اإ’فريقية.

توقيع اتفاقيات

وتوجت اللجنة اŸشسÎكة الرابعة بÚ
ا÷زائر ونيجÒيا ،بتوقيع خارطة طريق
م -فصس-ل-ةŸ ،ت-اب-ع-ة م-دى ت-ق-دم اŸشس-اري-ع
اŸشسÎكة وفق جدول زمني دقيق ،وكذا
مذكرة تفاهم ‘ ›ال اŸوارد اŸائية،
وم -ذك -رة ت -ف -اه -م ب ÚاŸع-ه-د ا÷زائ-ري
للتقييسص وهيئة التقييسص النيجÒية.

أسس- -ت -ق -ب -ل وزي -ر أل -ط -اق -ة مصس -ط -ف -ى
قيطو Êأمسس وزير ألشسؤوون أÿارجية
÷مهورية نيجÒيا جيوفري أونيياما
ح -يث ت -ب -احث أل -ط -رف -ان سس -ب -ل دع -م و
تعزيز ألتعاون ألطاقوي ب Úألبلدين
حسسبما أفاد به بيان للوزأرة.
وتطرق الوزيران خÓل اللقاء الذي ” على
ه - -امشص ال - -ل - -ج - -ن - -ة اŸشسÎك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ال -ن -ي -جÒي -ة ‘ دورت -ه -ا ال -راب -ع -ة ا ¤ات-ف-اق
ال- -ت- -ع- -اون ‘ ›ال اŸن- -اج- -م واÙروق- -ات
والطاقة اŸوقع بابوجا ‘  14جانفي 2002
على هامشص للجنة العليا ا÷زائرية النيجÒية
‘ دورتها ا’و .¤وقد اتفق ا÷انبان خÓل

ه -ذا ال -ل -ق -اء ع -ل -ى اسس -ت -ح -داث ÷ن -ة ع -م-ل
مشسÎك -ة ط-ب-ق-ا لÓ-ت-ف-اق اÈŸم ب Úال-ب-ل-دي-ن
م -ه -م -ت -ه -ا –دي -د ﬁاور ال -ت -ع-اون ‘ ›ال
الطاقة كما ” التطرق ا ¤فرصص ا’سستثمار
‘ ›ال الطاقات اŸتجددة و اسستكشساف
اÙروقات ‘ عرضص البحر و كذا التكوين.
م- -ن ج- -انب آاخ- -ر  ،شس-دد ال-ط-رف-ان ع-ل-ى
ضسرورة مواصسلة اÙادثات و اŸشساورات ‘
اطار منظمة الدول اŸصسدرة للنفط (أاوبك) و
منتدى الدول اŸصسدرة للغاز ‘ مسسعى هدفه
ضسمان ا’سستقرار لÓأسسواق النفطية و الغازية
ال- -ع- -اŸي- -ة Ãا ي- -خ- -دم مصس -ال -ح اŸن -ت -ج Úو
اŸسستهلك Úعلى حد سسواء.

زعÓن يتباحث مع وزير خارجية نيجÒيا حول
التعاون والشسراكة الثنائية
لشس-غ-ال أل-ع-م-ومية
أسس-ت-ق-بـل وزي-ر أ أ
وأل- -ن- -ق- -ل ع- -ب- -د أل -غ -ن -ي زع Ó-ن أمسس
ب- -ا÷زأئ- -ر وزي -ر ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة
÷مهورية نيجÒيا جيوفري أونيياما
حيث تباحث ألطرفان حول سسبل دعم
و تعزيز ألتعاون ب Úألبلدين حسسبما
أفاد به بيان للوزأرة.
وت -ن -درج ه -ذه ال -زي -ارة ‘ إاط -ار ت -ع -زي -ز
ال- -ت- -ع -اون و دع -م الشس -راك -ة ب Úا÷زائ -ر و
’شسغال العمومية والنقل.
نيجÒيا ‘ ›ال ا أ
وخ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ت -ط -رق زعÓ-ن ا¤
ﬂتلف النشساطات و اŸشساريع التي تخصص
القطاع اŸسسطرة ضسمن برنامج رئيسص
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ،مؤوكدا
على إاعادة تفعيل اللجان القطاعية ‘ قطاع
ا’شس -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل الÈي وال-ن-ق-ل

ا÷وي والنقل بالسسكك ا◊ديدية حسسب
ذات اŸصسدر.
كما كانت اŸناسسبة فرصسة للطرفÚ
ل-ت-ب-احث مشس-روع ال-ط-ري-ق ال-ع-اب-ر للصسحراء
(ا÷زائر ’ -غوسص)  ،يضسيف ذات البيان.
م - -ن ج - -ان - -ب- -ه أاع- -رب وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة
ال -ن-ي-جÒي ع-ن ارت-ي-اح-ه ل-ل-ث-ق-ة وال-عÓ-ق-ات
الوطيدة التي تربط البلديني مؤوكدا عزم
ب Ó-ده ع -ل -ى ت -ف -ع -ي -ل و ت -ط -وي -ر الشس -راك-ة
وال -ت -ع -اون ال-ث-ن-ائ-ي وت-وسس-ي-ع-ه ا› ¤ا’ت
اقتصسادية أاخرى .
’خ Òأاك -د ال -ط-رف-ان ع-ل-ى م-واصس-ل-ة
‘اأ
ا÷ه -ود ل -ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ط-ل-ع-ات اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة
للبلدين والتي تخدم اŸصسالح اŸشسÎكة كما
ث-م-ن-ا عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون ا÷ي-دة ال-ت-ي تربط
ا÷زائر بنيجÒيا  ،يضسيف البيان. .

يوسسفي وسسف ÒاŸكسسيك يتطرقان ا ¤التعاون
الصسناعي واŸنجمي ب Úالبلدين
أسس -ت -ق-ب-ل وزي-ر ألصس-ن-اع-ة وأŸن-اج-م
ي -وسس -ف ي-وسس-ف-ي ،أمسس ب - -ا÷زأئ- -ر،
ألسس - - -ف ÒأŸكسس - - -ي - - -ك - - -ي غ- - -اب- - -ري- - -ال
روزن-زف-ايغ  ،ح -يث ت -ط -رق م -ع-ه أ¤
أل -ت -ع -اون ب Úأل -ب -ل -دي-ن ‘ أل-ق-ط-اعÚ
ألصس -ن-اع-ي وأŸن-ج-م-ي ،حسسب ب - -ي- -ان
للوزأرة.
وخ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ،ب -حث ال-ط-رف-ان
ع Ó-ق -ات ال -ت-ع-اون ب Úا÷زائ-ر واŸكسس-يك
’سس- -ي- -م- -ا ‘ اÛال ا’ق- -تصس -ادي مÈزي -ن
’مكانيات الكبÒة» للتعاون والشسراكة بÚ
«ا إ
البلدين ‘ القطاع Úالصسناعي واŸنجمي.
’طار ،أاعرب الوزير عن رغبة
و‘ هذا ا إ
ا÷زائ - -ر ‘ ا’سس - -ت- -ف- -ادة م- -ن ال- -ت- -ج- -رب- -ة
اŸكسس-ي-ك-ي-ة ‘ صس-ن-اع-ة السس-ي-ارات وتصس-نيع

’جزاء والقطع اŸيكانيكية اÿاصسة بهذه
اأ
الصس - -ن - -اع- -ة داع- -ي- -ا م- -ؤوسسسس- -ات اŸن- -اول- -ة
اŸكسس - -ي - -ك - -ي - -ة إا ¤ال - -ق - -دوم إا ¤ا÷زائ- -ر
وا’سستثمار ‘ صسناعة أاجزاء السسيارات.
ك -م -ا ع Èال -وزي -ر ع -ن اه -ت -م -ام ق-ط-اع-ه
بالتعاون مع الطرف اŸكسسيكي ‘ القطاع
اŸنجمي ،داع -ي -ا ب -اŸن -اسس-ب-ة إا ¤ت-ن-ظ-ي-م
لقاءات أاعمال ب ÚاŸتعامل Úا’قتصساديÚ
للبلدين بهدف –ديد فرصص الشسراكة ‘
هذين القطاع.Ú
م-ن ج-ان-ب-ه ،أاب -دى السس -ف ÒاŸكسس -ي-ك-ي
اسستعداد بÓده ÿلق شسراكات مع ا÷زائر
‘ ه -ذه ال -ق-ط-اع-ات داع-ي-ا إا ¤اغ-ت-ن-ام ك-ل
ال -ف -رصص اŸت -اح -ة أام -ام ال -ط -رف Úل-ت-ع-زي-ز
تعاونهما ا’قتصسادي.

اإلثنين  ١٥أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٥صصفر  ١٤٤٠هـ

 www.ech-chaab.comا٠ل٧ع04 ١٧٧
راوية يدعو البنك العاŸي لدعم وتعزيز مبادرات بلدان
إافريقيا لتنويع اقتصشادياتها
info@ech-chaab.com
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بدوي ﬂتتما اŸلتقى الوطني:

إانششاء هيئة وطنية لتهيئة اŸناطق الصشحراوية وتنميتها
لرتقاء بها إا› ¤معات حضشرية
إاسشتحداث هيئة للتصشدي وا إ

دد

من جهة اخرى اوضصح الوزير ان -ادماج
الق -تصص -ادي-ات الف-ري-ق-ي-ة ‘ شص-ب-ك-ة ال-ق-ي-م-ة
ال- -ع- -اŸي- -ة و ازاح- -ة ال- -ع -راق -ي -ل اŸت -ع -ل -ق -ة
ب-ال-ت-ن-افسص-ي-ة وت-ع-زي-ز ال-دع-م ال-وج-يسص-ت-يكي و
السص -ت -ث -م -ار ‘ ال -ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة  -ي-ع-ت Èم-ن
الشصروط الضصرورية لتوسصيع الروابط التجارية
القليمية فضص Óعن توسصيع اسصواق التصصدير.

لقليم نور الدين بدوي ،عن تقد ËاقÎاح ا¤
كششف وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية وتهيئة ا إ
ا◊ك -وم -ة وم-ن خ-لل-ه-ا ا ¤رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة م-ن اج-ل «انشش-اء ه-ي-ئ-ة وط-ن-ي-ة م-ك-ل-ف-ة ب-ت-ه-ي-ئ-ة اŸن-اط-ق
ا◊دودية وتنميتها» ،على ان تسشهر ÷نة وزارية مششÎكة على متابعة التوصشيات التي توجت اŸلتقى
الذي سشيعقد سشنويا.

مرافقة الدول النامية ‘
مسشاعي مكافحة التغÒات
اŸناخية

فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة

ت -وجت اشص -غ -ال اŸل -ت -ق -ى ح -ول اŸن-اط-ق
ا◊دودية اıتتمة مسصاء امسس ،بجملة من
التوصصيات ‘ مقدمتها انشصاء ÷نة خاصصة بها
على اŸسصتوى اÙلي برئاسصة الوا‹ ،وكذا
اسص -ت -خ -داث ه -ي -ئ -ة م -ك -ل-ف-ة ب-ال-تصص-دي-ر ،م-ع
ا◊رصس على اجراء دراسصات للتهيئة العابرة
ل- -ل- -ح -دود لق -ل -ي -م ك -ل ولي -ة ،وك -ذا Œسص -ي -د

اله-داف ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ع-اب-رة ل-لحدودو –ديد
اليات “ويل الÈامج.
واكد الوزير ‘ كلمة الختتام ،على رفع
اقÎاح انشص -اء ه -ي -ئ -ة وط-ن-ي-ة م-ك-ل-ف-ة ب-ت-ه-ي-ئ-ة
اŸناطق ا◊دودية وتنميتها ،مع ا◊رصس على
ادماج كل القطاعات واŸنتخب ÚواŸتعاملÚ
القتصصادي ،Úيتم العتماد عليهم باعتبارهم
قوة اقÎاح ،وقبل ذلك اشصار ا ¤سصهر ÷نة
مشصÎكة على متابعة وتنفيذ توصصيات اللقاء.
واكد ان بعث ا◊ركة التنموية تنعكسس على

ا◊ياة اليومية للسصاكنة إايجابا ،لتكون بذلك
اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة م -ن -اط-ق اشص-ع-اع ت-ن-م-وي
واقتصصادي ،وخط فاعل Ÿواجعة التحديات،
Ÿواج -ه -ة ال -ت -ه-دي-دات ال-ت-ي تسص-ت-ه-دف ام-ن
واسصتقرار بÓدنا.
ومن ب Úالتوصصيات ،الرتقاء باŸناطق
ا◊دودية ا ¤مصصاف اÛمعات ا◊ضصرية
ال -كÈى ،م -ن خ Ó-ل ت -ع -زي-ز ق-درات ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية بالعتماد على الهندسصة اإلقليمية د،
واعادة التوازن لتحقيق اإلنصصاف.

...ويؤوكد أامام رؤوسشاء البلديات:

وضشع آاليات Œسشيد برنامج رئيسس ا÷مهورية اŸوجه للمناطق ا◊دودية
مششروع قانون ا÷ماعات اÙلية على طاولة ا◊كومة
أاف- -اد وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙلية والتهيئة العمرانية نور الدين
ب- -دوي ،ال- -ع- -م- -ل ع- -ل -ى «وضش -ع الل -ي -ات
لمكانيات وتوف Òالششروط لتجسشيد
وا إ
ب -رن -ام -ج رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة»،م-ع رف-ع
ال -ع -راق-ي-ل Ãا Áك-ن م-ن ب-عث ال-ت-ن-م-ي-ة
ا÷وارية ،و‘ السشياق أاكد أان «مششروع
قانون ا÷ماعات اÙلية ،على مسشتوى
المانة العامة للحكومة».

فريال بوششوية
“ي- -ز ال- -ي -وم ال -ث -ا Êواألخ Òم -ن اشص -غ -ال
اŸل -ت -ق-ى ال-وط-ن-ي ح-ول اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة،
باللقاء الذي جمع وزير الداخلية بـ ٥٧رئيسس
بلدية تقع بالوليات ا◊دودية ،رافع خÓله
للتنمية ا÷وارية الذي تكتسصي بالغ الهمية ‘
برنامج رئيسس ا÷مهورية ،لسصيما ‘ البعد
الج -ت -م -اع -ي ،ك -اشص-ف-ا ع-ن الشص-روع ‘ الي-ام
اŸقبلة «‘ وضصع اليات وتوف Òكل الشصروط

لتجسصيد برنامج رئيسس ا÷مهورية.
وال-ت-زم ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى مسص-ت-وى» ال-بلديات
ا◊دودي- -ة ل- -ن- -ك- -ون ‘ مسص- -ت- -وى ط -م -وح -ات
السصاكنة» ،مثمنا مقÎحات رؤوسصاء البلديات
اŸقدمة خÓل الورشصات ،جازما بعدم التمكن
من Œسصيد برنامج دون ‡ثلي الشصعب على
اŸسصتوى اÙلي.
و ⁄يفوت الوزير بدوي اŸناسصبة ،للتأاكيد
بانه قدم صصباح امسس عرضصا مفصص Óامام
الوزير الول،مشصÒا ا ¤مرافقته القرار الهام
الذي اتخذه رئيسس ا÷مهورية لوضصع برنامج
خاصس لتطوير ،واعادة تأاهيل البلديات ،اÁانا
م- -ن- -ه ب- -ان م- -ا ه- -و م- -وج -ود ع -ل -ى الشص -ري -ط
ا◊دودي ،من خÒات وطاقات مادية وبشصرية
يسصاعد على رفع الكث Òمن التحديات.
واك-د ل-ل-م-ن-ت-خ-ب ÚاÙل-ي Úم-راف-ق-تهم ‘
التحديات اŸرتبطة أاسصاسصا ،بتحسص Úمسصتوى
اŸع -يشص -ة ل -ل -م -واط -ن م -ن خ Ó-ل كسصب ره-ان
ال -ت -ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،م-ع-ل-ن-ا ع-ن وضص-ع الل-ي-ات
اÿاصصة بتجسصيد برنامج رئيسس ا÷مهورية ‘

ق -ادم الي -ام ،اŸن -ط-ل-ق م-ن ن-ظ-رت-ه الصص-ائ-ب-ة
÷عل اŸناطق ا◊دودية رائدة ‘ ﬂتلف
القطاعات.
وب -ع -د ال -ت -ح -ك -م ‘ ال -ت -ه -ريب،شص -دد ع-ل-ى
ضصرورة النطÓق ‘ التنمية ببعث ﬂتلف
النشصاطات الناجعة ،على غرار تربية اŸواشصي
وال -ف Ó-ح -ة ،م -ت -ح-دث-ا ع-ن م-راف-ق-ة ال-ت-اه-ي-ل
ال-ت-ن-م-وي م-ن خÓ-ل ب-عث صص-ن-دوق-ي ال-ت-مويل
للجنوب والهضصاب العليا.
ك- -م- -ا اك -د ان مشص -روع ق -ان -ون ا÷م -اع -ات
اÙل - -ي- -ة ع- -ل- -ى ط- -اول- -ة الم- -ان- -ة ال- -ع- -ام- -ة
ل -ل -ح -ك -وم -ة،مشص-ددا ا◊رصس ع-ل-ى الرادة ‘
اعطاء صصÓحيات اك Èللمنتخب ÚاÙلي،Ú
و‘ سصياق مغاير –دث عن السصتمرار ‘
تاهيل اŸؤوسصسصات الÎبوية للعام الثالث على
ال-ت-وا‹،ك-اشص-ف-ا ع-ن تسصليم  3٥٠٠ح-اف-لة نقل
قبل نهاية السصنة ،كما ثمن تسصجيل اك Ìمن ١٤
الف منصصب شصغل سصيتم النتهاء من تنصصيب
اŸسصتفيدين منها قبل نهاية العام.

لهمية التي يوليها لهذه اŸناطق
عّبروا عن امتنانهم ل أ

منتخبو الو’يات ا◊دودية ا÷نوبية يجددون دعمهم لرئيسس ا÷مهورية
وجه اŸشصاركون ‘ أاشصغال اŸلتقى حول
ت-ه-ي-ئ-ة اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة وت-ن-م-ي-تها ،على
لسصان عضصو ›لسس المة اخاموخ رسصالة
شص -ك -ر ا ¤رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-ع-د ت-خصصيصصه برنا›ا تنمويا
ل-ل-م-ن-اط-ق ا◊دودي-ة ،م-ث-م-ن Úا÷ه-ود التي
ي - - - -ق - - - -وم ب - - - -ه- - - -ا ،و›ددي- - - -ن دع- - - -م- - - -ه

اŸتواصصل والوقوف ا ¤جانبه.
اكد اŸشصاركون ‘ اŸلتقى اıتتم امسس،
دع- -م- -ه- -م اŸت- -واصص- -ل ل- -رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة
والوقوف ا ¤جانبه ‘ ا÷هود التي يبذلها من
اج- - - - -ل ا÷زائ - - - -ر ‘ ،رسص - - - -ال - - - -ة شص - - - -ك - - - -ر
وع- - -رف- - -ان›،ددي- - -ن شص- - -ك- - -ره- - -م ÷ه- - -وده
اıلصصة ‘ سصبيل تنمية اŸناطق ا◊دودية

م -ن اج -ل ج -زائ -ر ق -وي -ة وشص-اﬂة ب-ك-ل أاب-ن-اء
الوطن.
كما ثمنوا عمله على ترقية كل شص Èمن
بÓ-دن-ا ،ب-ت-خصص-يصس ب-رن-ام-ج خ-اصس ب-ال-ت-ن-مية
يعود إايجابا وبا Òÿعلى القاطنة.

فريال.ب

دعا وزير اŸالية عبد الرحمان راوية
ال- -ب -نك ال -ع -اŸي ا ¤ت -ع -زي -ز و دف -ع ك -ل
اŸبادرات التي من ششانها ترقية التنوع
الق- - -تصش- - -ادي «ال - -ف - -ع - -ال» ل - -ل - -ب - -ل - -دان
الفريقية ،حسش-ب-م-ا اف-اد ب-ه امسس ب-ي-ان
الوزارة.
وحث راوية البنك العاŸي -خÓل تدخله
‘ اج -ت -م -اع -ات ﬁاف -ظ -ي ال -ب -ن -وك ال -ع-رب
والفارقة مع رئيسس البنك العاŸي و كذا
اج -ت -م -اع وزراء اŸال -ي -ة و ﬁاف-ظ-ي ال-ب-ن-وك
اŸركزية Ÿنطقة الشصرق األوسصط و شصمال
افريقيا (مينا) مع اŸديرة العامة لصصندوق
النقد الدو‹ ا›ÈŸة على هامشس ا÷لسصات
السصنوية للبنك و الصصندوق العاŸي Úمن ١٠
ا ١٤ ¤اكتوبر ‘ با‹ (اندونيسصيا) -ا ¤دعم
و ت -ع -زي -ز ك -ل اŸب-ادرات ال-ه-ادف-ة ا ¤ت-ع-زي-ز
اŸقاولتية وامكانيات التصصنيع إلفريقيا من
اجل تعزيز التنوع القتصصادي الفعال.
واضصاف ذات اŸصصدر انه و‘ اطار هذه
الج -ت -م -اع -ات ت -دخ -ل ال-وزي-ر ب-اسص-م رؤوسص-اء
ا◊كومات ‘ افريقيا حول قضصية ترقية
وتنويع الصصادرات سصيما و ان العديد من
البلدان الفريقية تعتمد اسصاسصا على ايرادات
اŸوارد الطبيعية.
واشصار راوية ان هذه البلدان من الواجب
ع-ل-ي-ه-ا وضص-ع آال-ي-ات –ف-ي-زي-ة ل-ت-عزيز قدرات
اŸؤوسصسص -ات و ال -ع -م -ال و ت -دع -ي -م ال -ف-ع-ال-ي-ة
والسصتفادة من الفرصس اŸتاحة ‘ السصوق.

عقود تسشويق الغاز اÈŸمة على اŸدى الطويل سشيتم مراجعتها

قيطو :Êمراجعة قانون اÙروقات على وششك ا’نتهاء

أاكد وزير الطاقة مصشطفى قيطو،Ê
أامسس،ب -ا÷زائ -ر أان ك -ل ع -ق -ود تسش -وي -ق
ال-غ-از ال-ت-ي اب-رم-ت-ه-ا ا÷زائر على اŸدى
الطويل سشيتم اعادة التفاوضس بششأانها.
واوضصح الوزير خÓل ندوة متبوعة بنقاشس
ن -ظ -مت ع -ل -ى ه-امشس اف-ت-ت-اح اŸق-ر ا÷دي-د
ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ث-م Úم-وارد اÙروقات
«آالنفط» قائ« :Óكل عقود تسصويق الغاز على
اŸدى ال -ط -وي-ل سص-ي-ت-م م-راج-ع-ت-ه-ا وسصتكون
اŸفاوضصات بشصأانها صصارمة و حاسصمة «وبعد
ت -أاك -ي -ده ان ال -ع -ق -ود بصص -ف -ة ع -ام -ة «ت -خضص -ع
للتفاوضس» ،أاب -رز ق -ي -ط -و« Êال-ث-ق-ة ال-ك-بÒة»
للزبائن األوروبيŒ Úاه ا÷زائر التي « تفي
دائما بالتزاماتها».
و أاك -د ال -وزي -ر خ Ó-ل ن -دوة ن -ظ -مت ع-قب
تدشص ÚاŸقر ا÷ديد للوكالة الوطنية لتثمÚ
موارد ﬁروقات (آالنفط) ،أان مراجعة قانون
اÙروق -ات «ع -ل-ى وشصك الن-ت-ه-اء» ،ق-ائ»:Ó-
عند صصياغة أاي قانون ،نواجه دوما صصعوبات
‘ ا“امها ،فمن األفضصل اأن تسصتغرق (مرحلة
–ضصÒه) أاط -ول م -دة ح -ت -ى Áك -ن -ن -ا دراسص -ة
ج- -م- -ي- -ع اıاط- -ر .اآلن ،أادخ -ل -ن-ا (نشص-اط
السصتغÓل) ‘ عرضس البحر و اÙروقات
غ Òالتقليدية .حاليا ،نحن على وشصك النتهاء
من مراجعة قانون اÙروقات».
وأاشصار الوزير إا ¤أانه منذ بداية انخفاضس
أاسصعار النفط ‘ ،يونيو  ،٢٠١٤من  ١٤٠دولر
إا ٢9 ¤دولرا ،قامت عشصرات الدول اŸنتجة
ل- -ل- -ن- -ف- -ط Ãراج- -ع- -ة ق- -وان- -ي- -ن- -ه- -ا اÿاصص- -ة
باÙروقات.
و أاضصاف الوزير ‘ هذا اإلطار ،إان ا÷زائر

ا÷زائر/الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية :منتدى حول انتاج ا◊ليب هذا الثÓثاء
ي-ن-ظ-م اÛلسس ا÷زائ-ري األم-ري-ك-ي ،ب -ال -ت-ع-اون م-ع سص-ف-ارة ا÷زائ-ر
بواشصنطن و منتدى رؤوسصاء اŸؤوسصسصات ،يومي الثÓثاء واألربعاء القادمÚ
با÷زائر العاصصمة ،منتدى حول الفÓحة يتمحور حول أافاق تطوير انتاج
ا◊ليب ‘ ا÷زائر .وتشصارك نحو عشصرة ( )١٠مؤوسصسصات أامريكية ناشصطة
‘ ›ال انتاج ا◊ليب بالوليات اŸتحدة األمريكية ‘ هذا اŸنتدى  ،على
غرار مؤوسصسصة لند أاو ليكسس و با“ان موسصيدا فارمز و رايبو أاغري فينانسس
و دولفال و ليندسصاي-زÁاتريك اريغايشصن وكذا أارتاكسس بارن سصولوشصانز ،

حسصبما أاوضصحه رئيسس ذات اÛلسس ،اسصماعيل شصيخون .واسصتطرد نفسس
اŸسصؤوول بالقول أان هذا اŸنتدى يشصكل فرصصة Ÿربي اŸواشصي اŸنتجة
للحليب ا÷زائري ،ÚلÓطÓع على اÈÿة األمريكية ،ل سصيما ‘ ›ال
تسصي Òمزارع انتاج ا◊ليب و –سص Úمردودية تربية اŸواشصي ،من خÓل
زيادة انتاج حليب البقر .ويرتقب القائمون على هذا اŸنتدى تنظيم دورات
موضصوعاتية ينشصطها خÈاء أامريكيون حول ا÷وانب الهامة اŸرتبطة بÎبية
اŸواشصي اŸنتجة للحليب ،مثل الري و تغذية اŸواشصي و تصصميم اŸزارع

وخ Ó-ل مشص -ارك -ت -ه ‘ الج -ت -م-اع ال-وزاري
حول “ويل اŸشصاريع اŸتعلقة باŸناخ ،اكد
راوية علي ضصرورة مرافقة الدول النامية ‘
مسصاعيها Ÿكافحة التغÒات اŸناخية .
واشصار ا ¤انه فضص Óعن اهمية “ويل
ال -ع -م -ل-ي-ات اŸت-ع-ل-ق-ة Ãح-ارب-ة ت-غ ÒاŸن-اخ،
ي -ت-ع Úايضص-ا ات-خ-اد اج-راءات م-ل-م-وسص-ة ع-ل-ى
الصص -ع -ي -د ال -ع -اŸي ‡ا يسص -م -ح ب -ن-ق-ل ف-ع-ل-ي
للتكنولوجيا و اŸعرفة نحو هذه الدول Ãا
يضص -م -ن ل -ه -ا الن-ت-ق-ال ن-ح-و اق-تصص-اد اخضص-ر
صصديق للبيئة.
وي -ه -دف ه -ذا ال-ل-ق-اء ال-ذي ت-راسص-ه رئ-يسس
›موعة البنك العاŸي،جيم كيمÃ ،شصاركة
 ·ÓاŸت- -ح- -دة  ،انطونيو
الم Úال - -ع - -ام ل  - -أ
ق -ي -تÒاسس واŸدي -رة ال -ع-ام-ة ل-ل-ب-نك ال-ع-اŸي
كريسصت Úل غارد بالإضصافة ا ¤وزراء اŸالية
للدول اŸتطورة و الدول النامية ا ¤مناقشصة
الوسصائل التي يجب اتخاذها لتمويل و تطوير
كل ما يتعلق Ãجال البيئة على الصصعيدين
الوطني والعاŸي  ،ل سصيما و ان السصهامات
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ب-ي-ئ-ة ت-ب-ق-ى ب-ط-ي-ئ-ة ‘ ك-ث Òمن
ال- -دول اŸوق- -ع- -ة ع -ل -ى ات -ف -اق ب -اريسس ج -ول
اŸناخ.
ÓعÓن عن
وقد كان هذا اللقاء فرصصة ل إ
ورق -ة ال -ط -ري-ق ل-ل-ب-نك ال-ع-اŸي ح-ول قضص-اي-ا
التغÒات اŸناخية– ،سصبا للمؤو“ر اŸرتقب
ت -ن -ظ -ي-م-ه ح-ول ظ-اه-رة الح-ت-ب-اسس ا◊راري
ك -ات-وف-ي-تسص-ي (ب-ول-ون-ي-ا) خÓ-ل شص-ه-ر ديسص-مÈ
اŸقبل ،حسصب نفسس البيان.

اŸن-ت-ج-ة ل-ل-ح-ل-يب اŸب-ن-ي-ة ع-ل-ى أاسص-اسس ال-ن-م-وذج األمريكي والتكنولوجيات
ا÷ديدة للتصصميم و البناء و اسصتغÓل اŸشصاريع الكÈى اÿاصصة بÎبية
اŸواشصي اŸنتجة للحليب و كذا تسصي ÒاŸسصتثمرات الفÓحية الكÈى.
كما يتضصمن برنامج هذا اŸنتدى عرضس من تقد Ëوزارة الفÓحة حول
فرصس السصتثمار ‘ القطاع الفÓحي ،بحسصب ذات اŸصصدر.
وسصيخصصصس اليوم الثا Êمن هذا اŸنتدى للقاءات العمال بغية إاقامة
عÓقات ب Úمؤوسصسصات البلدين.

بصص -دد ال -ق -ي -ام ب -ن -فسس الشص -يء ل -ل -ت-ك-ي-ف م-ع
التغÒات ا÷يوسصياسصية اŸسصجلة« :ل Áكننا
(السص -ت -م -رار ‘) ت -ط -ب -ي -ق ال -ق -ان-ون السص-اري
اŸفعول ‘ ح Úانهارت األسصعار بشصكل كب»Ò
منذ يونيو .٢٠١٤
وبالتا‹ -,يضص- -ي- -ف ال- -وزي- -ر -وم- -ن أاج -ل
–قيق اŸزيد من ا÷اذبية ‘ القطاع ،قررت
ال -دول -ة م -راج -ع -ة ال -ق -ان -ون ا◊ا‹ ،وهذا،
إلدخال الكث Òمن «اŸرونة» ÷ذب اŸزيد
من اŸسصتثمرين األجانب.
و حسصب الوزير  ،فإان ا÷زائر مصصممة اآلن
ع-ل-ى م-واصص-ل-ة مشص-اري-ع-ه-ا السص-ت-ث-مارية ,ل
سصيما بالشصراكة مع األجانب« :علينا إاعادة بناء
اح-ت-ي-اط-ي-ات ال-بÓ-د ،وال-ط-ري-ق-ة ال-وح-ي-دة
للوصصول إا ¤ذلك هي إاطÓق السصتثمارات مع
الشص-ريك األج-ن-بي ،سص -ون -اط-راك وح-ده-ا ل
تسصتطيع أان تفعل ذلك ،السصتثمارات كبÒة
جدا واıاطر أاك.»È
و ت -اب -ع ال -وزي -ر ي -ق -ول «سص -وف ن -ع-ي-د ب-ن-اء
احتياطيات البÓد ,خاصصة وأان ا÷زائر تتجه
اآلن نحو تنويع مزيجها الطاقوي».
و لدى إابرازه ألهمية تعديل هذا النصس،
شصدد قيطو Êعلى أان القانون اŸرتقب يجب
أان يكون «›ديا» للبلد و يتكيف مع التحولت
التي “يز السصوق الدولية.
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 23أالف حالة عجز كلوي و  %50وفيات نتيجة تعقيدات أامراضص القلب

””لÒاغلوتيد -جي .أال .بي””1دواء لعÓج مضشاعفات السشكري نوع 2
تعميم السشتعمال مرهون بتعويضض””كناسض ””
رافع اıتصصون ‘ السصكري من اجل تبني
ا’سصÎات- -ي- -ج -ي -ات ال -ع -لج -ي -ة ا÷دي -دة ‘
›ال الصصحة بناء على خصصائصص اŸريضص ،
خ- -اصص- -ة ال- -ت- -وصص- -ي- -ات ال- -دول -ي -ة ا÷دي -دة
اŸتعلقة بإادارة اŸرضص من النوع  2اŸقدمة
’م-ري-ك-ي-ة ل-لسص-كري ()ADA
م-ن ا÷م-ع-ي-ة ا أ
’وروب -ي -ة ل -دراسص -ات السص -ك-ري
وال -راب -ط -ة ا أ
’نسصاÊ
( ، )EASDبÈل ،Úو أاهمها النظ Òا إ
““لÒاغ- -ل- -وت- -ي- -د -ج -ي .أال .ب -ي ““1اŸت- - -داول
ب- -ا÷زائ- -ر و تسص- -ه -ي -ل ت -ع -ويضص -ه م -ن ط -رف
صص -ن -دوق الضص -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي ب-اع-ت-ب-اره
ي-ق-دم ع-لج-ا شص-ام-ل Ÿضص-اع-ف-ات ال-داء سصيما
لدى البالغ. Ú

سسعاد بوعبوشش
‘ ه - -ذا اإ’ط - -ار ت - -ط - -رق الÈوف- -يسس- -ور م- -راد
سس -م -راوي رئ -يسس ا÷م -ع -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ل-لسس-ك-ري
بالتفصسيل لهذه التوصسيات الدولية حول إادارة فرط
سسكر الدم لدى اŸرضسى من النوع  2والتي تعكسس
ال -ت -وج -ه -ات ا÷دي -دة ’سس -ي-م-ا ‘ ت-ق-ي-ي-م ﬂاط-ر
أام- -راضس ال- -ق- -لب واأ’وع- -ي- -ة ال -دم -وي -ة ،اıاط -ر
الكلوية ،الوزن ونقصس السسكر كمؤوشسرات رئيسسية ‘
توازن السسكري من هذا النوع.
وأاوضسح الÈوفيسسور سسمراوي أان منبهات من
فئة ““جي .أال .بي  ““1أاول عقار قابل للحقن بعد
فشس -ل اŸي -ت -ف -ورم Úأاث -ب -تت ف -ع-ال-ي-ت-ه-ا ‘ م-وازن-ة
جلوكوز الدم  ،فقدان الوزن و السسÓمة كونه ’
يتسسبب ‘ هبوط السسكر ‘ الدم ،باإ’ضسافة إا¤
ا÷انب ا◊مائي للقلب و الكلى باعتبارها الهدف
الرئيسسي لعÓج السسكري من نوع .2
وبالنسسبة للجزائر يحتل السسكري اŸرتبة الثانية
‘ اأ’م -راضس اŸزم -ن -ة حسسب سس -م -راوي ب -ال -ن-ظ-ر
للمضساعفات التي تتبع اإ’صسابة به لدى البالغ Úمن
ا÷لطة و أامراضس القلب و الكلى  ،حيث تسسجل
أاك Ìمن  23أالف حالة عجز كلوي مزمنة مع إاحصساء
أالفي حالة كل سسنة ،خاصسة و أان % 50من الوفيات
ه-ي ن-ت-ي-ج-ة ل-ل-ت-ع-ق-ي-دات اإ’صسابة بأامراضس القلب،
داعيا الوزارة إا ¤اإ’فراج عن التحقيق الذي أاجرته
اŸنظمة العاŸية للصسحة حول وضسعية السسكري ‘
ا÷زائر لÓسستفادة منه و التي يتوقع الكشسف عنه
نوفم Èالداخل.
و أاوضسح الÈوفيسسور سسمراوي أان النظ Òالوحيد

من فئة ““جي .أال .بي  ““1اŸتداول و الذي منح له
ت -رخ -يصس ل -ل -تسس -وي-ق ه-و ““لÒاغ-ل-وت-ي-د““ غ Òأان-ه ’
ي -ع-وضس م-ن ط-رف صس-ن-دوق الضس-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي
ب- -ال- -رغ- -م م -ن ت -ق -د Ëم -قÎح بشس -أان -ه م -ن -ذ 2014
باعتباره مضسادا للسسكري أاثبت فعاليته ‘ توازن
السسكر ‘ الدم و ‡يزاته التي تكمن ‘ فقدان
الوزن  ،و انخفاضس ‘ ضسغط الدم ا’نقباضسي و
–ق -ي -ق ت -وازن ‘ ال -ده -ون ن-اه-يك ع-ن خ-اصس-ي-ت-ه
الوقائية Óÿيا البنكرياسس.
و تكمن أاهمية هذا النظ Òاإ’نسسا ‘ Êالتقليل
من خطر اإ’صسابة باأ’مراضس القلبية الوعائية و
أامراضس الكلى عند البالغ Úو كذا تأاخ ÒالعÓج
ب-اأ’نسس-ول Úع-ن ط-ري-ق ت-ق-ل-ي-ل اسس-ت-خ-دام شس-رائ-ط
مراقبة نسسبة ا÷لوكوز ‘ الدم ‡ ،ا يحسسن نوعية
حياة اŸرضسى و التوف ‘ Òنفقات صسندوق الضسمان
ا’جتماعي  ،و هو ما يتماشسى مع التصسريحات
اأ’خÒة لوزير العمل بخصسوصس هذا اŸوضسوع .
من جهته أاكد اŸدير العام لـ ““نوفو نور ديسسك
ا÷زائر““ د.جون بول على اأ’همية ا’جتماعية
’ق- -تصس -اد ا’ب -ت -ك -ارات م -ن خ Ó-ل ت -ب -ن -ي ا◊ل -ول
ا÷ديدة ‘ من قبل العامل› ‘ Úال الصسحة و
اعتماد ا’سسÎاتيجيات العÓجية اŸبتكرة Ÿا ‘
ذلك من انعكاسس ايجابي عن اسستثمار ‘ ›ال
الصسحة و ضسمان اسستدامته و تكيفه مع اŸتطلبات
ا’قتصسادية ’ سسيما ‘ التخفيف من الكلفة و كذا
اآ’ثار ا÷انبية للسسكري من نوع . 2
وحسسب د.جون بول يعد ““لÒاغلوتيد -جي .أال.

بي 1أان -ال -وغ ““اÿي-ار ال-عÓ-ج-ي اأ’فضس-ل م-ن ح-يث
ال -ت -ك -ل -ف -ة اŸعÎف ب -ه -ا و اŸوصس -ى ب-ه-ا م-ن ق-ب-ل
الهيئات العلمية و ا◊كومية ‘ جميع أانحاء العا⁄
لعÓج مرضسى السسكري النوع الثا ،Êناهيك عن
تغي Òبعضس السسلوكيات اليومية خاصسة و أان ا÷زائر
م -ن أاك Ìال -ب -ل-دان اŸسس-ت-ه-ل-ك-ة ل-لسس-ك-ري-ات ب-ح-يث
تتجاوز معاي ÒاŸنظمة العاŸة للصسحة من  40إا¤
. %50
وب- - -ل- - -غ- - -ة اأ’رق- - -ام أاوضس- - -ح د .ي- - -اسس Úسس Óّ- -م
اŸتخصسصس ‘ اقتصساديات الصسيدلة أان ا÷زائر
–صسي  % 12إاصسابة سسكري من نوع  2من ›موع
اŸصساب Úالذين يتجاوز عددهم الـ  5مÓي Úحسسب
إاحصسائيات  ،2016مشسÒا إا ¤أان بÓدنا متأاخرة ‘
اأ’خذ بهذه اأ’دوية ا÷ديدة على غرار دول ا÷وار
كونها تقدم عÓجا إاجماليا Ÿضساعفات السسكري و
التحكم فيه و تأاخ Òاسستعمال اأ’نسسول ،Úو تخفيف
ال -ك -ل -ف -ة  ،ح -يث أان ال -ت -ك -ف -ل Ãرضس-ى السس-ك-ري و
مضس -اع-ف-ات-ه خÓ-ل  2017ك-ل-ف صس-ن-دوق الضس-م-ان
ا’جتماعي أاك Ìمن  51مليار دج ،إاذا علما أان 36
%من اŸصساب Úبالسسكري يعانون من العجز الكلوي
.
وفيما تعلق بغÓء اأ’دوية  ،أاكد د .ياسس ÚسسّÓم
أان اأ’مر يتعلق باأ’دوية اŸسستوردة و اŸرتبطة
أاسساسسا بتحويل الدينار إا ¤العملة اأ’جنبية ،حيث
ي -خ -ت -ل -ف اأ’م -ر م -ن سس -ن -ة أ’خ-رى رغ-م اسس-ت-ق-رار
اأ’سسعار ‘ السسوق الدولة Ÿدة  5سسنوات.

بن مسصعود من اŸسصيلة:

النهوضض بالسشياحة ا÷زائرية مرهون بالسشتقرار الوطني
أاك - - - -د وزي- - - -ر السص- - - -ي- - - -اح- - - -ة
والصص -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ع-ب-د
القادر بن مسصعود توفر القدرات
واŸؤوه-لت السص-ي-اح-ي-ة وع-وامل
’ن-ع-اشص السص-ي-اح-ي
ال -ت -ن-م-ي-ة وا إ
والنهوضص بالقطاع خاصصة وأانها
ت -ع -ت Èم -ن -ط -ق -ة م -ط -ل -ة ع -ل -ى
ا÷نوب والهضصاب العليا يعززها
’ن - - - - -ع - - - - -اشص ا’ق - - - - -تصص - - - - -ادي
ا إ
وا’سصتقرار الذي “ييز اŸنطقة
ه- -و م- -ا ي- -دف- -ع إا ¤ا’سص -ت -ث -م -ار
بالقطاع وخلق الÌوة.

اŸسسيلة  :عامرناجح
دع -ا وزي -ر السس -ي -اح -ة والصس -ن-اع-ة
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسس-ع-ود
صسباح أامسس خÓل نقاط زيارته
ال -ت -ف -ق -دي -ة إا ¤ق -ط -اع -ه ب-اŸسس-ي-ل-ة

اŸقاول Úورجال اŸال واأ’عمال إا¤
ضس- -رورة ا’سس- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ال- -ق- -ط- -اع
السس -ي -اح -ي وخ -ل -ق الÌوة وم -ن-اصسب
الشسغل بحكم توفرها على اŸقومات

واŸؤوهÓت السسياحية الÓزمة لذلك
ع -ل -ى غ -رار ا’ن -ت -ع -اشس ا’ق-تصس-ادي
ال -ذي ت -ع -رف -ه اŸن -ط -ق -ة م-ن خÓ-ل
نشساط الوحدات الصسناعية ووجود
اسستثمارات ‘ قطاعات أاخرى وكذا
توفر السسكن وغÒها من الضسروريات
مشسÒا ‘ ف- - -ح - -وى ك Ó- -م - -ه إا ¤أان
ﬂتلف النشساطات اŸذكورة ماهي
إا’ دل -ي -ل حسس -ب -ه ع -ل -ى وصس -ول-ن-ا إا¤
مرحلة التمتع با’‚ازات الكÈى لذا
وجب حسسبه مواصسلة مسسÒة التنمية
أ’ج- -ل أان ت- -ك- -ون السس- -ن- -ة ال- -ق- -ادم- -ة
اسستكما’ الباقي من التنمية وأاضساف
اŸتحدث أان تطور القطاع السسياحي
با÷زائر مرهون با’سستقرار الذي
ي -ع -ت Èال -ع -نصس -ر ال -رئ -يسس ال -ن-ه-وضس
بالقطاع السسياحي با÷زائر  .قائÓ
وج- -ود ل- -لسس- -ي- -اح- -ة ‘ ظ- -ل غ- -ي -اب
ا’سستقرار ‘ ا÷زائر التي تعد
بحجم قارة .

صصالون الطاقات اŸتجددة يفتتح بوهران

وكشسف وزير السسياحة والصسناعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسس-عود
خÓ- -ل زي- -ارت- -ه Ÿع- -ه- -د ال- -ف -ن -دق -ة
والسسياحة ببوسسعادة عن تخصسيصس
غ Ó- -ف م- -ا‹ ي- -ق- -در ب  10مÓيÒ
سسنتيم من اجل إاعادة ترميم اŸعهد
مشسÒا إا ¤أان اإ’سسÎاتيجية النظرية
اŸسس-ت-ق-ب-ل-ية لسسنة  2030تسستهدف
ا‚از  2112فندق باربع ‚وم فما
فوق  .و‘ ختام الزيارة اعلن الوزير
ع- -ن وج -ود  45مشس-روع-ا اسستثماريا
ج- -دي- -دا ب -اŸسس -ي -ل -ة ك -م -ا ” اب -رام
ات- -ف- -اق- -ي -ة ب Úشس -رك -ة ال -ط -اسس -ي -ل -ي
للطÒان و ›مع الفندقة والسسياحة
وا◊م -ام-ات وال-ف-ي-درال-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة
ل -لسس -ي -اح-ة واأ’سس-ف-ار ت-خصس خ-فضس
ا’سس -ع-ار ب-نسس-ب-ة  50ب-اŸئ-ة ب-النسسبة
لسسكان ا÷نوب القادم Úا ¤الشسمال
و 30باŸئة بالنسسبة لسسكان الشسمال
اŸسسافرين ا ¤ا÷نوب .

عرضض حلول متطورة إلششكالية تلوث اŸياه
ت- -ف- -ت -ت -ح ،ال -ي -وم ،ال -ط -ب -ع -ة  9لصصالون
ال -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة  ،ال-ط-اق-ات ال-ن-ظ-ي-ف-ة و
التنمية اŸسصتدامة ““ايرا  ، ““2018حيث Áثل
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى اŸوارد اŸائ- -ي- -ة م -ن ب Úأاه -م
التحديات البيئية ،والتي تسصهر شصركة اŸياه
والتطه Òللجزائر ““سصيال““ مع أاهم الفاعلÚ
لحاطة بإاشصكالية
على بحث حلول جديدة ل إ
تلوث اŸياه.

حياة  /ك
تقÎح ““سسيال““ خÓل التظاهرة التي تدوم  3أايام
ﬂطط عملها الذي يرمي إا ¤التقليل من التبذير
وهدر اŸاء على مسستوى و’يتي ا÷زائر وتيبازة ،
وذلك بتقد Ëاآ’لية ا÷ديدة التي Áكن من خÓلها
–ديد أاماكن اأ’عطاب التي تلحق بقنوات اŸياه ،
أاو تلك اŸصسابة باإ’هÎاء ،والتي سسيتم شسرح
م- -زاي- -اه- -ا م -ن ق -ب -ل خÈاء ﬂتصس ‘ ÚاÛال ،
حسسب م- -ا ج- -اء ‘ ال -ب -ي -ان ال -ذي تسس -ل -مت ،أامسس،
““الشسعب““ نسسخة منه.

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

«سشيال”” تقÎح تقنيات جديدة لتطهÒ
اŸاء و اسشÎجاع الوحل

بعد تفاقم إاشسكالية تلوث اŸياه  ” ،وضسع
اıطط الوطني لتطوير قطاع التطه ، Òو الذي
ي -ه -دف إا ¤ت -زوي -د ق -ط-اع الصس-رف الصس-ح-ي ب-أاداة
ت -خ -ط -ي -ط ق -وي -ة ل -ت -ح -دي -د إاسسÎات -ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة
ا÷زائرية ‘ ›ال تطه Òمياه الصسرف الصسحي،
وهذا على نطاق اŸدن وحتى آافاق عام ، 2030
باإ’ضسافة إا ¤حماية اŸوارد اŸائية ،وا◊د من
اأ’م -راضس اŸن -ق -ول -ة ع -ن ط -ري -ق اŸي -اه ،ح -م -اي-ة
اأ’وسساط اŸسستقِبلة Ãا ‘ ذلك السسواحل وبصسفة
عامة ﬁاربة اıاطر الصسحية.
تعد ﬁطات التصسفية العمÓقة ا◊ل الفعال
للمشساكل البيئية الناجمة عن مياه الصسرف الصسحي،
ن -ظ-را ل-ل-ك-م-ي-ات ال-ه-ائ-ل-ة م-ن اŸي-اه ال-ق-ذرة ال-ت-ي
تطرحها كÈيات اŸدن  ،بعد أان زادت ا◊اجة إا¤
اسستهÓك اŸياه با◊واضسر الكÈى‡ ،ا أادى إا¤
ظهور أازمة بيئية تتفاقم باسستمرار ،مع اإ’شسارة إا¤
أان ا÷زائ- -ر ق- -ط- -عت أاشس- -واط- -ا م- -ع -تÈة ‘ ب -ن -اء

ﬁطات التصسفية ع Èكل و’يات الوطنŸ ،واجهة
ﬂاط -ر اŸي -اه ال-ق-ذرة ،و ت-أاثÒات-ه-ا ال-ب-ال-غ-ة ع-ل-ى
الصسحة العمومية و مصسادر اŸياه و الغذاء.
غ Òأان ﬁط -ات ال -تصس -ف -ي -ة ال -ق-ائ-م-ة ت-واج-ه
إاشسكالية التوحل ( ارتفاع حجم الوحل)  ،حيث
يتوقع الديوان الوطني للتطه Òأان يرتفع اأ’خ Òإا¤
 150000طن ‘ آافاق  ، 2020و هي تطرح بذلك
إاشسكا’  ،بعد نفاذ اŸكان لتخزينها  ،و بالتا‹
يصس -ب -ح اسسÎج -اع-ه-ا و إاع-ادة ت-ث-م-ي-ن-ه-ا ه-و ا◊ل ،
إ’عادة اسستعمالها ‘ اÛال الزراعي .
وأاشسار البيان إا ¤أان انه يجري حاليا تطوير
تقنية –ويل الوحل إا ¤سسماد أاو مادة تسستعمل مع
ا’سس- -م- -نت  ،و ه -و مشس -روع ب““ Úسس -ي -ال ““ وشس -رك -ة
ا’سسمنت ““جيكا““ .
وحسسب ذات اŸصس- -در ف- -ان اسسÎج- -ع ال- -وح- -ل
اŸتكون على مسستوى اÙطات ’ Áثل سسوى 20
إا 30 ¤باŸائة ،والتي “ثل نسسبة قليلة وغ Òكافية،
مع اإ’شسارة إا ¤انه  32000م Îمكعب من اŸاء
اıلوط بالوحل على مسستوى ﬁطات التطه، Ò
يطرح إاشسكا’ كبÒا’ ،ن طاقة اسستيعابها نفذت.
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تشصرف على ا’حتفا’ت بيومها العاŸي من برج بوعريريج

الدالية :اŸرأاة الريفية ششريك أاسشاسشي ‘ التنمية اÙلية اŸسشتدامة

أاشصرفت وزيرة التضصامن
الوطني على زيارة عمل و
ت- - -ف- - -ق- - -د إا ¤و’ي- - -ة ب - -رج
ب- -وع- -ري -ري -ج ت -زام -نت م -ع
ال - -ي - -وم ال - -ع - -اŸي ل - -ل - -م - -رأاة
ال-ري-ف-ي-ة ،وخ-لل زي-ارت-ه-ا
ال -ت -ف -ق -دي -ة أاشص -رفت ع -ل-ى
’ط -لق ال-رسص-م-ي ل-ل-دورة
ا إ
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائدة النسصاء
ال - -ري- -ف- -ي- -ات وذلك Ãرك- -ز
ال -ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-م-هÚ
الشص - -ه - -ي- -د ح- -ري- -زي ع- -ب- -د
ال- -ق- -ادر ب- -ب- -ل- -دي- -ة ال- -عشص،
وق- - -امت ب- - -زي- - -ارة م - -رك - -ز
التنشصيط و ترقية اŸواطنة ÷معية الغيث
اÒÿية اıتصص ‘ مسصاعدة اŸرأاة الريفية
’ط-ف-ال اŸك-ف-وف Úب-عاصصمة
وك-ذا م-درسص-ة ا أ
ال -و’ي -ة وم -ع -رضص أاق-ي-م ب-ب-ه-و دار ال-ث-ق-اف-ة
ﬁم -د ب -وضص -ي -اف Ãشص -ارك-ة نسص-اء ري-ف-ي-ات
مسص -ت -ف -ي -دات ضص -م -ن ﬂت -ل -ف أاج -ه-زة دع-م
التشصغيل ،كما أاشصرفت الوزيرة كذلك على
افتتاح اللقاء الوطني اŸنظم Ãناسصبة إاحياء
اليوم العاŸي للمرأاة الريفية اŸصصادف لـ 15
أاكتوبر بدار الثقافة ﬁمد بوضصياف.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
و‘ ك -ل -م -ت -ه-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة كشس-فت ال-وزي-رة ع-ن
اإ’ط Ó-ق ال -رسس -م -ي ل-لÈن-ام-ج ال-وط-ن-ي اإ’عÓ-م-ي
ال-ت-وع-وي ال-ت-حسس-يسس-ي و ال-ت-ك-وي-ن-ي ل-ف-ائ-دة اŸرأاة
الريفية ،والذي يأاتي حسسبها تثمينا لكل ا÷هود
اŸب -ذول -ة م -ن ط -رف ال -نسس -اء ال -ري -ف -ي-ات ع-م-وم-ا
واŸقيمات ‘ اŸناطق ا÷بلية والهضساب العليا ‘
بÓدنا.
و أاضس- -افت ال- -دال- -ي- -ة أان ك- -ل الÈام- -ج ال -ت -ي ”
تسسطÒها للتنمية الريفية يتأاثر تنفيذها ’ ﬁالة
بدور اŸرأاة الريفية وواقعها ،و هو ما يسستلزم

إاشس -راك -ه -ا ‘ Œسس-ي-ده-ا و ‘
سسÒورة صسنع القرار.
و أاكدت الوزيرة التضسامن
ع- - - -ل - - -ى ضس - - -رورة دع - - -م روح
اŸق - - -او’ت ل - - -دى ال - - -نسس- - -اء
الريفيات و“كينهن اقتصساديا
و ذلك م- -ن خÓ- -ل نشس- -اط- -ات
اإ’ع Ó- - - -م و ال- - - -ت- - - -حسس- - - -يسس
وال -ت -ك -وي-ن ،مضس-ي-ف-ة أان ه-ذا
ال- -دع- -م سس- -ي -ك -ون م -ن خ Ó-ل
ب -رن -ام -ج وط -ن -ي –سس-يسس-ي و
ت -ك -وي -ن -ي ل-ف-ائ-دة ال-نسس-اء م-ن
ﬂت - -ل - -ف الشس- -رائ- -ح و اŸرأاة
ال -ري -ف -ي -ة –دي -دا و ال-ذي ”
إاطÓقه اليوم من برج بوعريريج
و سس -يسس -اه -م ‘ ه -ذا الÈن -ام-ج حسسب ال-وزي-رة
ﬂتلف القطاعات الوزارية والهيئات وا÷معيات
–ت شسعار ““ اŸرأاة ا÷زائرية شسريك أاسساسسي ‘
ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة اŸسس-ت-دام-ة و أاك-دت أان ه-ذا
الÈنامج سسيعزز صسورة اŸرأاة اŸقاولة أاو صساحبة
اŸشس-روع ب-اأ’خصس ‘ اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة وال-ن-ائ-ية
لتشسجيعها على Œسسيد مشساريع مصسغرة.
 .و شسددت الوزيرة على ضسرورة بلورة رؤوية
ج -دي -دة وف -ع -ال -ة م -ي-دان-ي-ا ‘ ›ال “ك ÚاŸرأاة
ال -ري -ف -ي -ة م -ن تسس -وي -ق م-ن-ت-ج-ات-ه-ا و–ق-ي-ق أارب-اح
تسس -اع -ده -ا ع -ل-ى –سس Úج-ودت-ه مسس-ت-ق-ب Ó-وذلك
بتحديد احتياجات السسوق اÙلية والوطنية مع
اأ’خذ بع Úا’عتبار خصسوصسية كل منطقة.
وأاك- -دت ال -دال -ي -ة أان اأ’سس -ر ال -ري -ف -ي -ة اŸع -وزة
سستسستفيد أايضسا ضسمن الÈنامج التضسامني اŸوجه
Óسس- -ر اŸن -ت -ج -ة وال -ذي ي -ت -م -ث -ل ‘ ت -خصس -يصس
ل - -أ
مسساعدات عينية والتي ترمي إا ¤دعم مشساريع
Óسسر .كما كشسفت الوزيرة
ونشساطات –قق دخ Óل أ
‘ إاطار تشسجيع اŸقاو’تية النسسوية عن تخصسيصس
الطبعة الثانية للجائزة الوطنية لتطوير اŸقاو’تية
ال-نسس-وي-ة لسس-ن-ة  2018وال -ت-ي سس-ت-ك-ون –ت شس-ع-ار
““اŸرأاة ت- -نشس- -ئ““ أ’حسس- -ن اŸشس- -اري- -ع ال- -فÓ- -ح -ي -ة
واŸبادرات ا÷معوية ‘ عا ⁄الريف.

’ربعاء  ،زوخ:
ترحيل أازيد من  2000عائلة هذا ا أ

التكفل بالعائÓت القاطنة بالبيوت اÙاذية
لأÓودية و اŸعرضشة للفيضشانات

تسص -ت-ان-ف و’ي-ة ا÷زائ-ر
ه- -ذا ا’رب- -ع- -اء 17اكتوبر
اŸرحلة الثانية من العملية
ل - -لÎح - -ي - -ل واع- -ادة
24
’سص- - -ك- - -ان ح- - -يث سص - -ت - -مسص
ا إ
’و ¤حوا‹ 2000
اŸرحلة ا أ
عائلة.

سسارة بوسسنة
ه- -ذه اŸرح- -ل- -ة سس- -ت- -خصسصس
حسسب ما أافاد به زوخ خÓل ندوة
صسحفية Ãقر الو’ية للتكفل بالعائÓت القاطنة
Ãواق -ع ال -ب -ي -وت ال -قصس -دي -ري-ة اÙاذي-ة لÓ-ودي-ة
واŸناطق اŸعرضسة للفيضسانات وللطرق السسريعة
،ب -اإ’ضس -اف -ة ا ¤ال -ع -ائ Ó-ت ال -ت -ي تشس -غ -ل اأ’ق -ب-ي-ة
واأ’سس-ط-ح وال-ع-م-ارات ا’ي-ل-ة ل-لسس-ق-وط والعمارات
التي هي ‘ طور التهيئة .
وسس -تشس -م -ل اŸرح -ل -ة ال -ث-ان-ي-ة م-ن ال-ع-م-ل-ي-ة 24
للÎحيل حسسب الوا‹ زوخ  17موقعا موزعا على
اقاليم  20بلدية تابعة ل 10مقاطعات ادارية هي
ب- -راق -ي ،ب -وزري -ع -ة ،سس -ي -دي ﬁم -د ب -اب ال -وادي،
ال - -روي - -ب - -ة ،ب - -ئ - -ر م- -راد رايسس ،ا◊راشس ،زرال- -دة
،الشسراقة وحسس Úداي.
ونظرا أ’همية هذه العملية من حيث عدد
العائÓت اŸسستفيدة وعدد مواقع الÎحيل وإاعادة
اإ’سس- -ك- -ان ولضس- -م -ان السس Òا◊سس -ن ل -ه -ا وت -ف -ادي
مشساكل ا’زدحام اŸروري قال الوا‹ بانها سستتم
ع Èم -راح -ل ح -يث سس -ي -ن -ط -ل -ق الشس-ط-ر ا’ول م-ن
ال -ع -م -ل -ي-ة ي-وم ا’رب-ع-اء ال-ق-ادم  17اك-ت-وب-ر ،حيث
سستمسس العملية حوا‹  1300عائلة ،أاما الشسطر
الثا Êفسسينطلق بعد حوا‹ اسسبوع من انطÓق
تنفيد الشسطر اأ’ول وسستمسس  600عائلة .
ال-ع-ائÓ-ت اŸع-ن-ي-ة ب-ع-م-ل-ي-ة ي-وم ا’رب-ع-اء ي-قدر
ع -دده-ا ب 1300ع -ائ -ل -ة م-وزع-ة ع-ل-ى اق-ال-ي-م 07
مقاطعات إادارية وهي الروبية ،براقي  ،بوزريعة ،
سسيدي ﬁمد  ،باب الوادي  ،بئر مراد رايسس
والشس -راق-ة ،أام-ا اŸواق-ع اŸع-ن-ي-ة ب-الÎح-ي-ل خÓ-ل
ه -ذا الشس -ط -ر ف-ت-خصس  552ع-ائ-ل-ة م-ن اŸق-اطعة
اإ’دارية للروبية بثÓث مواقع قصسديرية هي ا◊ي
القصسديري الزحلوقة ،وا◊ي القصسديري بلقوراي
ب -ا’ضس -اف -ة ا ¤ا◊ي ال -قصس -دي -ري ج-ك-ان ب-ب-ل-دي-ة
الرغاية و 345عائلة من اŸقاطعة ا’دارية بÈاقي
ك -انت ت -ق -ط -ن ا’ح-ي-اء ال-قصس-دي-ري-ة ال-ت-ال-ي-ة ا◊ي
ال -قصس-دي-ري اŸسس-م-ى ““سس-ال-ي-ب-ا““Ãن-ط-ق-ة ال-نشس-اط
بÈاق - -ي وم - -وق - -ع ا◊ي ال - -قصس- -دي- -ري اŸسس- -م- -ى
““ب -ي -ق -ا““اÙاذي ل -ل-ط-ري-ق السس-ري-ع م-وق-ع مشس-روع
ﬁطة ميÎو ا÷زائر ،وموقع ا◊سس القصسديري
اŸسس- -م- -ى““ل- -غ- -وازي““اÙاذي ل -ل -ط -ري -ق السس -ري -ع
ا÷زائ/البليدة ببلدية براقي.
كما يتسستفيد ازيد من  178عائلة من اŸقاطعة
ا’داري -ة ل -ب-وزري-ع-ة م-ن سس-ك-ن-ات ج-دي-دة ب-ك-ل م-ن

اŸوقع القصسديري طريق الشسيوخ
اÙاذي ل-وادي ب-وف-ري-زي ب-ب-ل-دية
بوزريعة وموقع العائÓت القاطنة
ÃحÓ- - - -ت ““›م- - - -ع ال- - - -ري- - - -اضس
سس -اب-ق-ا““،ب-ا’ضس-اف-ة ا 72¤عائلة
باŸقاطعة ا’دارية لسسيدي ﬁمد
و 65عائلة Ãقاطعة باب الواد و29
ع -ائ-ل-ة Ãق-اط-ع-ة ب-ئ-ر م-راد رايسس
با’ضسافة ا 21 ¤عائلة قاطنة على
ضس -ف -اف ال -ب -ح -ر اŸه -ددة ب-خ-ط-ر
ان-ز’ق ا’ت-رب-ة ب-ب-ل-دي-ة ا◊م-امات
باŸقاطعة ا’دارية لشسراقة.
ام-ا الشس-ط-ر ال-ث-ا Êم-ن ال-ع-م-ل-ي-ة سس-ي-ن-ط-لق بعد
حوا‹ اسسبوع من تنفيد الشسطر ا’ول وسسيمسس
ازي - -د م- -ن  600ع -ائ -ل -ة م -وزع -ة ع-ل-ى اق-ال-ي-م 05
مقاطعات ادارية هي زرالدة ،ا◊راشس ،باب الواد
،براقي وحسس Úداي .
ال -ع-ائÓ-ت اŸرح-ل-ة سس-ي-ت-م اسس-ت-ق-ب-ال-ه-ا Ãواق-ع
سس -ك-ن-ي-ة ج-دي-دة م-ن-ه-ا ح-ي  1200مسس-ك-ن بحوشس
ميهوب ببلدية براقي وحي  264مسسكن من حصسة
 1200مسسكن سسلما Êببلدية الكاليتوسس وحي122
مسسكن من حصسة  2140مسسكن ببلدية او’د فايت
وح -ي  138مسس -ك -ن م -ن حصس-ة  400مسس-ك-ن جنان
سسفاري ببلدية بئر خادم وحي  958مسسكن من
حصسة  1602مسسكن ببلدية الدويرة
وسسيتم خÓل هذه اŸرحلة اعادة اسسكان 11
عائلة ‘ اطار التكفل باصسحاب الطعون اŸقبولة
م -ن ط-رف ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة واŸت-ع-ل-ق-ة Ãوق-ع ”
هدمه ‘ عمليات الÎحيل السسابقة ع ÈاŸقاطعة
ا’دارية للرويبة.
وسستسسمح هذه العملية اسسÎجاع وعاء عقاري
قدر ب  15هكتار ،سسيتم تخصسيصسها ’‚از مشساريع
ال -ري ،ال -ت -ج-ه-ي-زات ال-ع-م-وم-ي-ة وق-ط-اع-ات أاخ-رى
،وب -اسس -ت -ك -م -ال اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ال-ع-م-ل-ي-ة 24
ل -لÎح -ي-ل تصس-ل اŸسس-اح-ات ا’رضس-ي-ة اŸسسÎج-ع-ة
منذ انطÓق العملية ‘ منصسف جوان  2014ما
يقارب  530هكتار
وبحسسب اأ’رقام من الوا‹ فان الو’ية وا¤
غاية هذه العملية قد ‚حت ‘ اعادة اسسكان ازيد
م -ن  47ال -ف ع-ائ-ل-ة ‘ اط-ار السس-ك-ن ال-ف-وضس-وي
والهشس و 13الف عائلة اسستفادت من سسكنات ‘
اطار ا’جتماعي التسساهمي،و  24الف عائلة ‘
اطار برنامج عدل و 5000عائلة ‘ اطار السسكن
العمومي الÎقوي ،حيث تسسعى و’ية ا÷زائر من
خÓل بر›ة هذه العملية الوصسول ا 92 ¤الف
مسستفيدة من السسكنا ‘ جميع الصسيغ
وحرصسا على توف Òظروف التمدرسس ا÷يد
’ب-ن-اء ال-ع-ائÓ-ت اŸع-ن-ي-ة ب-ع-م-ل-ي-ات الÎح-يل افاد
ال -وا‹ ب -ان م -واق -ع ا’سس -ت -ق -ب -ال ق-د ” Œه-ي-زه-ا
بالعديد من التجهيزات اŸدرسسية ،با’ضسافة ا¤
اقسسام جاهزة لتفادي الضسغط ا◊اصسل ‘ ا’قسسام
با’حياء السسكنية ا÷ديدة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÛاهـد ﬁمـد بوالريـشش ‘ ذمـة اللـه

العدد
17770

‘ عملية نوعية بسشطيف

06

ا÷مـ ـ ـارك –ج ـ ـز  ١٦٨٢وحدة من اÿمور

تو‘ مسشاء أامسس ،اÛاهد ﬁمد بوالريشس عن عمر  ٨١سشنة بتونسس حيث كان يعالج من مرضس عضشال
أالزمه الفراشس .الفقيد عضشو اŸنظمة الوطنية للمجاهدين وبرŸا Êسشابق من مواليد  ١٢مارسس ١937
ببلدية ا◊روشس و’ية سشكيكدة.

سسكيكدة :خالد العيفة

انخرط ‘ ا◊ركة الوطنية ،والتحق بصشفوف جيشس التحرير الوطني ‘
أافريل 1956م ،بالولية الثانية ،حيث خاضس رفقة إاخوانه اÛاهدين عدة
معارك عنيفة ليصشاب بجروح بليغة وبنقل إا ¤تونسس للعÓج أاواخر سشنة
 ،1956ليبقى هناك ضشمن وحدات جيشس التحرير الوطني على ا◊دود
التونسشية إا ¤غاية السشتقÓل.
واصشل النضشال بعد السشتقÓل متقلدا عدة مسشؤووليات ،وقد انتخب رئيسشا
ل-ب-ل-دي-ة ا◊روشس ث-م ن-ائ-ب-ا ب-رŸان-ي-ا ل-ع-ه-دت Úوأام-ي-ن-ا وط-ن-ي-ا ل-لولية الثانية
باŸنظمة الوطنية للمجاهدين إا ¤أان واوفاه األجل مسشاء يوم السشبت ‘
تونسس بعد حياة مليئة بالتضشحيات واŸواقف النبيلة.
ويوارى جثمان اŸرحوم الÌى ،ظهر اليوم ÃقÈة ا◊روشس بسشكيكدة.

وزير اÛاهدين :الفقيد لبى نداء الوطن مبكرا
ع Èوزير اÛاهدين الطيب زيتو Êأامسس عن تأاثره البالغ لفقدان اÛاهد بوالريشس متوقفا ‘ برقية تعزية لعائلة الراحل عند
نششأاته ‘ أاسشرة ﬁافظة متششبثة بالقيم اإلسشÓمية والهوية ا÷زائرية وانخراطه ‘ ا◊ركة الوطنية جعلته يتششبع بالقيم الوطنية.
وأاضشاف وزير اÛاهدين بأان اŸرحوم كان قد لبى نداء الوطن والتحق بصشفوف جيشس التحرير الوطني ‘ أابريل ‘ 1956
الششمال القسشنطيني.
وبعد السشتقÓل بقي الفقيد ““ﬂلصشا لرسشالة الششهداء““ ,حيث واصشل و بكل تفان مسشÒته ونضشاله السشياسشي متقلدا عدة مسشؤووليات.

 ١٠٠طن من اŸنتجات و السشلع ا÷زائرية ‘ معرضس نوقششوط

قافل ـ ـة اŸع ـ ـرضش التجـ ـاري تغ ـ ـادر ت ـ ـراب الوط ـ ـن مـ ـن بواب ـ ـة تنـ ـ ـدوف

’راضشي اŸوريتانية من اŸعÈ
غادرت قافلة اŸعرضس التجاري للمنتجات ا÷زائرية تراب الوطن برًا باŒاه ا أ
’و ¤من نوعها ‘ تاريخ التجارة
ا◊دودي ““مصشطفى بن بولعيد““ الفاصشل ب Úا÷زائر و موريتانيا ‘ سشابقة هي ا أ
ا÷زائرية– .وي القافلة اŸكونة من  47ششاحنة مقطورة حوا‹  ١٠٠طن من اŸنتجات والسشلع اŸوجهة للمعرضس
اÿاصس باŸنتجات ا÷زائرية بالعاصشمة اŸوريتانية نواقششوط ،اŸزمع تنظيمه ب Úيومي  ٢3و  ٢9أاكتوبر ا÷اري.
و منتجات لـ  170ششركة وطنية تششارك ‘ ا◊دودي ‘ إاطار التبادلت التجارية بÚ
تندوف :عويشش علي
اŸع - -رضس اÿاصس ب - -ن - -واقشش- -وط ،و م- -ن ا÷زائر و موريتانيا““ ‘ ،انتظار إاعادة
اŸقرر أان تسشتمر رحلة القافلة التجارية ب-عث ال-ت-ظ-اه-رة الق-تصش-ادي-ة و ال-ث-ق-اف-ية
حظيت القافلة التجارية فور وصشولها م- -دة  06أاي- -ام داخ -ل الÎاب اŸوري -ت -ا““ ÊاŸق- -ار““ وال- -ت- -ي تشش- -رف ع- -ل -ي -ه -ا وزارة
مششارف مدينة تندوف باهتمام بالغ من حسشب م -ا أاك -ده ““ك -ي -ن -ي ب -وع Ó-م““ رئ-يسس ال-ت-ج-ارة و الشش-رك-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-معارضس
طرف السشلطات اÙلية  ،حيث ” اتخاذ ›مع نقل البضشائع اللوجيسشتي ،مؤوكداً ““صشافيكسس.““.
ك- - -ل اإلج- - -راءات و ال - -ت - -داب Òال Ó- -زم - -ة بأان القافلة تسش Òوفق الÈنامج اŸسشطر
وأاوضش - -ح األم Úال - -ع - -ام أان ال- -ق- -اف- -ل- -ة
Ÿغادرتها يوم أامسس تراب الوطن باŒاه لها و تضشم كل اŸنتجات ا÷زائرية من التجارية تعد أاول نششاط Œاري يششهده
العاصشمة مروراً باŸع Èا◊دودي الÈي ع -ت -اد ف Ó-ح -ي وأاشش -غ-ال ع-م-وم-ي-ة وم-واد اŸع ،Èوهو تكملة للحركية التي يششهدها
الفاصشل ب Úالبلدين و الذي أاششرف على غذائية.
ذات اŸع Èمن خÓل التنقÓت اليومية
اف-ت-ت-اح-ه وزي-را داخ-ل-ي-ة ال-بلدين منتصشف
من جهته ،أاكد ““دحو مصشطفى““ األم Úل -ل -مسش-اف-ري-ن ب Úال-ب-ل-دي-ن م-ن-ذ  19أاوت
أاوت الفارط.
ال-ع-ام ل-ل-ولي-ة ،أان ال-ق-اف-ل-ة ال-ت-ج-ارية تعtد اŸاضشي و التي تتم بصشفة عادية و دون
ا
ع
ل
ش
س
م
ش
ض
ت
ة
ي
ر
ئ
ا
ز
÷
ا
ت
ا
ج
ت
قافلة اŸن
““أاول ال - -غ- -يث و أاول بصش- -م- -ة ت- -ع ÈاŸع Èمششاكل.

’خطار اسشتعمال الغاز ششتاء
درءا أ

مديريـ ـ ـ ـ ـة توزي ـ ـ ـ ـع الكهرب ـ ـ ـ ـاء والغ ـ ـ ـ ـاز بأام البواقي ‘ حمل ـ ـ ـ ـة –سصيسصي ـ ـ ـ ـة

دعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لو’ية أام البواقي زبائنها إا ¤ضشرورة مراقبة وتنظيف اŸداخن وتوصشيÓت
التهوية اÿاصشة باŸدفآات –سشبا لفصشل الششتاء القادم حيث تزداد نسشبة اسشتهÓك هذه اŸادة وومعه تزداد ﬂاطر
ا’ختناق واŸوت جراء ا’سشتغÓل اÿاطئ لهذه اŸادة.
أاعشش- -اشس ال- -ط- -ي- -ور ت -ف -ادي -ا لنسش -داده -ا وتنظيف اŸداخن اÿاصشة بالعمارات Ÿا
أام البواقي :اسسكندر ◊جازي
وبالتا‹ السشماح بتصشريف الغاز اÙروق لها من خطورة على حياة السشكان عند
دعت مصشالح اŸديرية العائÓت إا ¤ال -ن -ا œع -ن ع -م -ل -ي -ة ح-رق ال-غ-از ب-غ-رضس ال- -ت -ه -اون ‘ ع -دم ت -ن -ظ -ي -ف -ه -ا لسش -ي -م -ا
وأانها تعج عادة بأاعششاشس الطيور وتسشببت
مراقبة اŸداخن ومنافذ التهوية وإاعادة التدفئة.
فتحها وتنظيفها والتأاكد من خلوها من
ك- -م- -ا شش -ددت ع -ل -ى ضش -رورة م -راق -ب -ة ‘ عشش - -رات ا◊وادث خ Ó- -ل السش - -ن- -وات
إاششهار
اŸاضش- - - - -ي - - - -ة أادت إا¤
اخ- - -ت- - -ن- - -اق ع - -دي - -د
األفراد
و‘ ه- -ذا السش -ي -اق
تسش - -ع - -ى اŸدي - -ري - -ة
اŸع - -ن - -ي- -ة إا ¤نشش- -ر
ال- - -وع- - -ي وث - -ق - -اف - -ة
السش-ت-ع-مال الصشحيح
واŸن ل - - -ل - - -ط- - -اق- - -ة
ال- -ك -ه -رب -ائ -ي -ة وغ -از
اŸدي-ن-ة ،وت-دع-و إا¤
ضش- - -رورة اŸراق - -ب - -ة
ال-دوري-ة ل-ت-وصش-يÓ-ت
ال - - - -غ- - - -از اÿاصش- - - -ة
باألجهزة اŸششغلة به
خاصشة منها اŸدفأاة
وسشخان ا◊مام لدرء
خطر تسشربات الغاز
ال-ط-ب-ي-عي أاو الغازات
اÎÙق - -ة ال- -ن- -اŒة
عن تششغيله.
الششعب٢٠١٨/١٠/١٥

ANEP 220697

أافاد بيان صشادر عن اŸديرية ا÷هوية
للجمارك بسشطيف ،أامسس ،انه و‘ عملية
نوعية ،سشجلت ،نهاية األسشبوع اŸنصشرم
“،كن أاعوان الفرقة اŸتنقلة Ãفتششية
أاقسش -ام ا÷م -ارك بسش -ط -ي -ف ،وع -ل -ى اث-ر
نصشب حاجز جمركي رسشمي ،من حجز
 1682وحدة مششروبات كحولية من نبيذ
من ﬂتلف األنواع واألحجام ” ،العثور
عليها على م Ïسشيارة نفعية.
وق - -د ق - -درت ذات اŸصش- -ال- -ح ق- -ي- -م- -ة
البضشاعة ب  347600دج ،وقيمة وسشيلة

ال -ن -ق -ل Ãل -ي -ون دج ‡،ا يشش -ك-ل ﬂال-ف-ة
ج -م-رك-ي-ة ت-ت-م-ث-ل ‘ ح-ي-ازة غ Òشش-رع-ي-ة
ل -بضش -اع -ة اأج -ن -ب-ي-ة ،حسشب أاح-ك-ام اŸواد
303و 324و 226م -ن ق -ان -ون ا÷م-ارك ،
ونصس اŸادت 12 Úو 16من المر 06/05
اŸت-ع-ل-ق Ãك-اف-ح-ة ال-ت-ه-ريب ‡،ا ي-ن-جر
عنها دفع غرامة مالية تسشاوي 13476000
دج ،م- -ع مصش- -ادرة ال- -بضش -اع -ة اÙج -وزة
ووسشيلة النقل.

سسطيف :نورالدين بوطغان

’بيضس
تعتدي على اŸواطن ÚبالسشÓح ا أ

عصصابة اللصصوصش بشصرشصال ‘ قبضصة الدرك

“كن أافراد الكتيبة ا’قليمية
للدرك الوطني بششرششال من إالقاء
القبضس على أافراد عصشابة من 3
افراد كانت “تهن السشرقة –ت
’بيضس
طائل التهديد بالسشÓح ا أ
على مسشتوى غابة سشيدي يحي
بششرششال.

تيبازة :عÓء ملزي

وكانت الكتيبة القليمية لششرششال قد
ك-ث-فت م-ن السش-ت-عÓ-م وال-ت-ح-ري ل-توقيف
اÛرم Úعلى اثر ششكوى تقّدم بها أاحد
الضش-ح-اي-ا م-ف-اده-ا ت-ع-رضش-ه ل-لسشرقة على

مسشتوى غابة سشيدي يحي ،األمر الذي
أاسش -ف -ر ع -ن ت -وق-ي-ف ال-ف-اع-ل Úم-ع ح-ج-ز
أاسشلحة بيضشاء وقناع أاسشود وأالبسشة رياضشية
كانت ﬂبأاة بالغابة لغرضس اسشتعمالها ‘
الع -ت -داءات ع-ل-ى اŸواط-ن Úع-ن ط-ري-ق
التمويه.
وع-قب ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وق-ي-ف ّ” اسش-ت-دعاء
الضش -ح -اي -ا ال -ذي-ن ت-عّ-رف-وا م-ب-اشش-رة ع-ل-ى
اأف- -راد ال- -عصش- -اب- -ة م -ن خ Ó-ل األل -بسش -ة و
األسش -ل -ح -ة ال -ب -يضش -اء اŸسش -ت -ع -م -ل-ة ،وق-د
سشمحت هذه العملية من حّل  6قضشايا
متعلقة بالسشرقة اŸوصشوفة.

حجز  ٨6قرصشا مهلوسشا وكمية من اıدرات

أامن سصكيكدة يطيح Ãروجي السصموم Ãدينة عزابة

“ك - -نت مصش - -ال - -ح أام - -ن
سش- -ك- -ي- -ك- -دة م- -ن ت- -وق- -ي- -ف
ششخصش Úيبلغان من العمر
 27و 26سشنة  ،عن قضشية
،ح- - - - - - - -ي - - - - - - -ازة اıدرات
واŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ية بغرضس
ال - - -ع - - -رضس وال - - -تسش- - -ل- - -ي- - -م
للغ، Òحيث تعود حيثيات
القضشية ا ¤مهام البحث و
التحري اŸيدا Êو اسشتقاء
اŸع - -ل - -وم - -ات  ،أاي- -ن وردت
ل - -ل - -مصش - -ل - -ح - -ة األم - -ن - -ي - -ة
اıتصشة ،معلومات مؤوكدة
ع - - - -ن نشش - - - -اط مشش - - - -ب- - - -وه
ألح -د األشش -خ-اصس Ãدي-ن-ة
ع- - -زاب- - -ة ي - -ق - -وم بÎوي - -ج
السش-م-وم ب-اŸن-ط-ق-ة ،ل-ت-ق-وم
قوات الششرطة برسشم خطة
ﬁك- -م- -ة اي- -ن “ك- -نت م -ن
اإلط- - -اح- - -ة ب- - -اŸشش- - -ت - -ب - -ه
ف - - - - -ي - - - - -ه وشش- - - - -ري- - - - -ك- - - - -ه
وب -إاخضش -اع -ه -م -ا ل -ع -م -ل -ي-ة
ال - -ت - -ل - -مسس ال - -ق - -ان - -ون - -ي - -ة
ع Ìبحوزتهما على كمية
م - - -ن اıدرات  05مراود
و 04قطع صشغÒة وكمية من
األق-راصس اŸه-ل-وسش-ة ت-تمثل
‘  10أاق -راصس م-ن ن-وع““
ك -ي -ت -ي -ل““ وم -ب -ل-غ م-ا‹ م-ن
ال -ع -م -ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ع-ائ-دات
ال- -ب- -ي -ع ،ل -ي -ت -م –وي -ل -ه اإ¤
اŸصشلحة وفتح –قيق ‘
القضشية .
›ري-ات ال-ت-ح-قيق وبعد
اتخاذ اإلجراءات القانونية

اŸن -اسش -ب -ة م -ك-نت ع-ن-اصش-ر
الششرطة من حجز  30قرصس
قرصس““
ك - -ي - -ت - -ي- -ل و26
دورمازين““ و  20قرصس من
ن -وع ““ب -ي -ن -اك Úك -وت -ي -اب،““Ú
ك -انت ﬂب -أاة داخ-ل مسش-ك-ن
أاح-د اŸشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ،وب-عد
اسش- -ت -ك -م -ال ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات
أا‚زت ‘ ح - -ق اŸشش- -ت- -ب- -ه
فيهما ملفات قضشائية عن ““
““ح - - - - - - -ي - - - - - - -ازة اıدرات
واŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ية بغرضس
ال - - -ع - - -رضس وال - - -تسش- - -ل- - -ي- - -م
للغ““ Òليتم تقد ËاŸعنيÚ
أامام وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁك - -م - -ة ع - -زاب - -ة اي- -ن ”
إايداعهما ا◊بسس.

توقيف  03أاشصخاصش أاحدهم
مطلوب لدى العدالة باŸيلية
“كنت عناصشر الششرطة
ال- -قضش- -ائ- -ي- -ة ب- -أام- -ن دائ -رة
اŸي- -ل- -ي- -ة خÓ- -ل األسش- -ب- -وع
ال -ف-ارط م-ن ت-وق-ي-ف ثÓ-ث-ة
أاشش-خ-اصس تÎاوح أاع-م-ارهم
ب 25 Úو  63سشنة أاحدهم
م - -ط - -ل - -وب ل - -دى ا÷ه - -ات
ال -قضش -ائ -ي -ة ،ل -ت -ورط -ه-م ‘
قضشايا ﬂتلفة ،حيث كان
ت- - -ورط الشش- - -خصس األول ‘
قضشيت“ ،Úثلتا ‘ اسشتغÓل
ح- -ظÒة ل- -رك- -ن اŸرك- -ب -ات
بدون رخصشة قانونية على
مسشتوى أاحد أاحياء اŸدينة،
و حيازة اŸؤوثرات العقلية

بغرضس اŸتاجرة فيها حيث
ضش-ب-ط ب-ح-وزت-ه أايضش-ا أاث-ن-اء
توقيفه كمية من اŸؤوثرات
ال - -ع - -ق- -ل- -ي- -ة م- -ن ﬂت- -ل- -ف
األنواع “ثلت ‘ 41قرصس،
إاضشافة إا ¤مبلغ ما‹ قدره
5550دج ،ك - - - - -ع- - - - -ائ- - - - -دات
السشتغÓل و الÎويج ،و أاما
الشش -خصس ال -ث-ا ÊاŸط-ل-وب
لدى ا÷هات القضشائية فقد
ك- -ان ت- -ورط- -ه ‘ قضش- -ي -ت -ي
جناية تكوين جمعية أاششرار
ب- -غ- -رضس اإلع -داد ÷ن -اي -ة،
السش- - -رق- - -ة اŸوصش - -وف - -ة ،و
الضش -رب و ا÷رح ال -ع -م-دي
ب -اسش-ت-ع-م-ال سشÓ-ح أاب-يضس و
السش -رق -ة ب-ال-ت-ع-دد ‘ ،حÚ
كان تورط الششخصس الثالث
‘ قضش- -ي- -ة سش- -رق -ة ه -ات -ف
ن -ق -ال ،ب -ع -د اسش-ت-ك-م-ال ك-ل
اإلج - -راءات ال - -ق - -ان - -ون- -ي- -ة
ضش- - -ده- - -م ،ق - -دم - -وا أام - -ام
ا÷ه - - -ات ال - - -قضش - - -ائ - - -ي- - -ة
اıتصشة ،التي أاصشدرت ‘
حق اثن Úمنهم أامر إايداع
ا◊بسس Ãؤوسشسش- - - -ة إاع - - -ادة
الÎبية ،فيما ” ا◊كم على
الشش- -خصس األخ ÒاŸت -ورط
‘ قضشية سشرقة هاتف نقال
ط- -ب- -ق- -ا إلج -راءات اŸث -ول
الفوري بسشنة واحدة حبسس
ن- -اف- -ذة و غ- -رام- -ة م- -ال- -ي -ة
قدرها 100,000دج.

سسكيكدة/جيجل :خالد العيفة
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اإلثنين  ١٥أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٥صصفر  ١٤٤٠هـ

لنفلونزا اŸوسضمية
أاك Ìالفئات عرضضة ÿطر ا أ

فورار يحّذر اŸرضسى اŸزمنÚ
والنسساء ا◊وامل من التهاون ‘ التلقيح
دخول جهاز للتكفل با◊الت اŸعقدة حيز اÿدمة بداية من نوفمÈ

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

بعد تسضجيل حالت إاصضابة بحمى اŸسضتنقعات ‘ وليات ›اورة

مصسالح الصسحة بورقلة تدعو إا ¤ضسرورة رفع مسستوى اليقظة

أاوضضح رئيسض مصضلحة الوقاية Ãديرية
الصض -ح -ة ل -ولي -ة ورق -ل -ة ج -م -ال م-ع-م-ري ‘
لم -راضض
ح- -ديث لـ»الشض -عب» أان م -ك -اف -ح -ة ا أ
اŸت-ن-ق-ل-ة ع-ن ط-ري-ق ا◊شض-رات ه-ذه السض-ن-ة
تسضتدعي مواصضلة العملية التحسضيسضية مع
وج -وب ال -ي -ق -ظ -ة الصض -ح -ي -ة ل -دى ‡ارسض -ي
الصضحة واŸواطن على حد سضواء ،وذلك على
إاث -ر تسض -ج -ي -ل ح -الت ح -م -ى اŸسض -ت -ن -ق -ع -ات
ب -ال -ولي -ات اÛاورة ،وم -ع ت -ه-دي-دات ح-م-ى
غ -رب ال -ن -ي -ل ب -دول ›اورة ،م -ؤوك -دا ع -ل -ى
وف - -رة ال - -دواء اŸضض - -اد ل - -ل - -م Ó- -ري- -ا (ح- -م- -ى
اŸسض-ت-ن-ق-ع-ات) وت-ن-ب-ي-ه الأط-ب-اء العامون إا¤
ضضرورة طلب التحاليل البيلوجية ‘ حالة
وجود حمى غ Òمعروفة اŸصضدر.

ورقلة :إاÁان كا‘

حذر اŸدير العام للوقاية بوزارة الصضحة والسضكان وإاصضÓح اŸسضتشضفيات الÈوفيسضور جمال فورار اŸصضاب Úبأامراضض مزمنة
لن-ف-ل-ونزا اŸوسضمية باعتبارهم أاك Ìعرضضة
لط-ف-ال وك-ب-ار السض-ن وال-نسض-اء ا◊وام-ل م-ن ال-ت-ه-اون ‘ ال-ق-ي-ام ب-ال-ت-ل-ق-ي-ح ضض-د ا أ
وا أ
Ÿضضاعفات اŸرضض مشضÒا إا ¤تسضجيل  26حالة وفاة خÓل السضنة الفارطة من بينهم  12باŸائة نسضاء حوامل و 45باŸائة هم
أاشضخاصض يعانون من مرضض مزمن.

صسونيا طبة
وجاء هذا خÓل الندوة التحسصيسصية التي نظمت
أامسس بالمعهد الوطني للصصحة العمومية بالعاصصمة
،أاين تم اإلعÓن عن انطÓق حملة التلقيح ضصد
األنفلونزا الموسصمية ابتداء من اليوم وتسصتمر إالى
غاية فصصلي الخريف والشصتاء على مسصتوى جميع
القطر الوطني ،وذلك لضصمان الوقاية من خطر
الوفاة والتعقيدات في حالة اإلصصابة باألنفلونزا
،ح- -يث يسص- -اه -م ال -ل -ق -اح ف -ي ت -خ -ف -يضس اإلصص -اب -ة
بالفيروسس بنسصبة تتراوح ما بين  ٧٥إالى  9٠بالمائة.
وحسصب ال- -ب- -روف -يسص -ور ف -ورار ف -ان وزارة الصص -ح -ة
والسص -ك -ان وإاصص Ó-ح ال -مسص -تشص-ف-ي-ات خصصصصت ه-ذه
السصنة  ٢.٥مليون جرعة لقاح ،تم توزيعها على
مسصتوى جميع الوحدات الصصحية ومراكز التلقيح
المعتادة للمؤوسصسصات العمومية للصصحة عبر القطر
ال-وط-ن-ي ،ح-يث يسص-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا ال-مواطنون مجانا،

ب -اإلضص -اف-ة إال-ى ت-وف-ر ال-ل-ق-اح-ات ف-ي الصص-ي-دل-ي-ات
الخواصس ،وهي معوضصة من طرف صصندوق الضصمان
الجتماعي.
وط -م -أان ف -ورار ال -م -واط -ن-ون ب-أان ال-ل-ق-اح ام-ن ١٠٠
بالمائة ويعطي مناعة بعد  ١٥يوما من اسصتعماله
ويسص-م-ح أايضص-ا ب-خ-فضس نسص-ب-ة اإلصص-اب-ة ب-األن-فلونزا
لدى األشصخاصس المسصنين األكثر عرضصة للمرضس
إال -ى  6٠ب -ال-م-ائ-ة ونسص-ب-ة ال-وف-ي-ات ل-دي-ه-م إال-ى ٨٠
ب -ال -م -ائ -ة داع -ي -ا ج -م -ي -ع ال -ف -ئ -ات ال -هشص-ة خ-اصص-ة
المصصابين بأامراضس مزمنة والنسصاء الحوامل في أاي
شص-ه-ر م-ن ال-ح-م-ل واألشص-خ-اصس ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن
السصرطان إالى التوجه إالى اقرب مركز صصحي للقيام
بالتلقيح .
ك-م-ا كشص-ف ال-م-دي-ر ال-ع-ام ل-ل-وق-اي-ة ب-وزارة الصص-ح-ة
والسصكان وإاصصÓح المسصتشصفيات عن دخول جهاز
التكفل بحالت األنفلونزا المعقدة حيز الخدمة
بداية من شصهر نوفمبر من خÓل تطبيق إاجراءات

السص -ه-ر ع-ل-ى ت-وف-ي-ر ال-وسص-ائ-ل الضص-روري-ة ل-ح-م-اي-ة
حالت األنفلونزا المعقدة والتكفل بها وعÓجها
بشصكل اسصتعجالي ،حيث يبقى الجهاز تحت الخدمة
ط-وال ف-ت-رة نشص-اط ف-ي-روسس األن-ف-ل-ون-زا ال-موسصمية
لضصمان التكفل المبكر بكافة األشصكال الحادة من
المرضس وتفادي تسصجيل وفيات كالسصابق.
وف -ي -م -ا ي-خصس ح-م-ى غ-رب ال-ن-ي-ل ال-ذي ظ-ه-ر ف-ي
مناطق بتونسس القريبة من الجزائر  ،كشصف فورار
في ذات السصياق عن إاجراءات هامة تتخذ لحماية
الحدود الجزائرية مع تونسس من خÓل مراقبة
ان-ت-ق-ال ف-ي-روسس ح-م-ى ال-ن-ي-ل ال-غ-رب-ي ال-مرضس من
شصخصس إالى آاخر والوقاية من انتشصاره في الجزائر.
ونظرا لتدعيم التدابير الرقابية على مسصتوى جميع
الوليات المهددة بحمى غرب النيل واتخاذ جميع
الحتياطات الÓزمة من قبل السصلطات المعنية ،لم
ي -ت -م تسص -ج-ي-ل أاي-ة إاصص-اب-ات ب-ال-ولي-ات ال-ج-زائ-ري-ة
القريبة من الحدود التونسصية.

قافلة طبية تضضامنية بشضرق سضكيكدة

دائرة بن عزوز يسستحسسنون اŸبادرة
اسضتحسضن مواطنو بلديات دائرة بن عزوز
اقصض -ى شض -رق م -دي -ن -ة سض -ك -ي -ك -دة ،ال -ق-اف-ل-ة
ال -ط -ب-ي-ة ال-تضض-ام-ن-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي ح-طت
رح-ال-ه-ا ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات ب-ن ع-زوز ،بكوشض
ÿضض -ر ،اŸرسض -ى ،وذك -ر اح -م -د زي-اري إاط-ار
Ãديرية الصضحة ان القافلة شضملت ﬂتلف
ال- -ت- -خّصض- -صض- -ات ال -ط -ب -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ت -لك
لط -ف -ال ،وطب ال -ع -ي-ون،
اŸت -ع ّ-ل -ق -ة ب -طب ا أ
لسض- - -ن- - -ان،
وأام- - -راضض ال- - -ق- - -لب ،وأام- - -راضض ا أ
لنف وا◊نجرة ،وطب
وأامراضض ا÷لد ،وا أ
النسضاء وكذا اŸتعلقة بالولدات والرضضاعة،
وأام -راضض ال -ت -ن -فسض ،زي -ادة ع -ل -ى ا÷راح-ة
ال-ع-ام-ة ،ك-م-ا ب-اشض-رت ه-ذه ال-ق-اف-ل-ة ع-م-ل-ية
لسضر
ختان جماعي ◊وا‹  30طف Óمن ا أ
اŸعوزة.
وحسصب ن- -فسس ال- -مصص- -در ان ب- -رم- -جت ع -م -ل -ي -ات
تشص - -خ - -يصس ل - -ب - -عضس األم - -راضس ،وال- -كشص- -ف ع- -ن
اإلصصابات بداء السصكري وسصرطان الثدي والقولون،
والشصرج وغيرها من الفحوصصات التي اشصرف عليها
ح -وال -ي  ١٢٠عضص -وا م -ن أاط -ب -اء ،وشص -ب -ه ط-ب-ي-ي-ن
ومختصصين في علم النفسس ،وممرضصين ،زيادة إالى
مشص- -ارك- -ة ك- -ل م- -ن م- -دي- -ري- -ة الصص- -ح -ة ل -ل -ولي -ة،
والمؤوسصسصات العمومية للصصحة ،وجمعيات مختصصة
ف -ي م -ج -ال الصص -ح -ة ك -ج-م-ع-ي-ات أاط-ب-اء األط-ف-ال
ال-خ-واصس ،واألط-ب-اء ال-خ-واصس ،وج-راح-و األسص-نان
ال -خ -واصس ،وال -مصص -اب -ي-ن ب-داء السص-ك-ري وج-م-ع-ي-ة
«ت-ري-زوم-ي-ا  ،»٢١وأاصص -دق -اء ال -م -ريضس ،وال-ت-غ-ذي-ة
والصصّ-ح-ة ،إال-ى ج-انب ج-م-ع-ي-ة ال-م-ت-ب-رع-ي-ن بالدم،
وبعضس الخواصس المتخصصصصين في بيع النظرات
الطبية وموزعي األدوية بالجملة.

 ...وإاجراء  70عملية جراحية
‘ طب العيون بجيجل

من جهة أاخرى تكفلت بلدية بن عزوز بختان ٢٥
طفل من أابناء العائÓت محدودة الدخل بمشصاتي
«الزاوية الحامة بومعيزة ،عين نشصمة اولد مالك
ع -وادي م -ب -روك ل -ح Ó-ي-م-ي-ة ،وب-ن ع-زوز م-رك-ز»،
بتسصديد مبلغ 3٧٥٠٠.٠٠دج قيمة أالبسصة الختان،

ختتمت ،بمسصتشصفى محمد الصصديق بن يحي
بجيجل فعاليات األيام الجراحية لطب العيون من
ت-ن-ظ-ي-م م-دي-ري-ة الصص-ح-ة والسص-ك-ان ب-ال-ت-نسص-ي-ق مع
الجمعية الولئية الخيرية «نور للناسس» وبمشصاركة
أاعضصاء من نفسس الجمعية من ولية بسصكرة تتكون
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أاكد معمري أان ولية ورقلة معروفة منذ القدم
ب -ال -ب -ي-ئ-ة ال-مÓ-ئ-م-ة ل-ت-ط-ور ه-ذا ال-وب-اء م-ن-اخ-ي-ا و
جغرافيا ،وقد سصجلت اإلحصصائيات إاصصابة  ١٨حالة
أادت إالى وفاة شصخصس واحد سصنة  ٢٠١٥وفي عام
 ٢٠١6تم تسصجيل  ١٢حالة تركزت كلها بمدينة
ورق -ل -ة (دوائ -ر ورق -ل -ة ،أان -ق-وسص-ة ،سص-ي-دي خ-وي-ل-د)
وب -فضص -ل ت -ك -ات-ف وت-نسص-ي-ق ال-ج-ه-ود ب-ي-ن م-خ-ت-ل-ف
القطاعات لم تسصجل أاي حالة سصنة  ٢٠١٧ولكن هذا
ل ي -دع -ون -ا -ك -م -ا أاك -د رئ-يسس مصص-ل-ح-ة ال-وق-اي-ة-
لمراوحة مكاننا بل بالعكسس تماما ،يتطلب منا
يقظة حثيثة حتى نتفادى ظهور حالت هذا العام
خاصصة مع عوامل الخطورة المحدقة هذه السصنة
ب -ع -د م -ا شص -ه-ده ه-ذا ال-م-وسص-م م-ن تسص-اق-ط ك-م-ي-ة
Óمطار مما سصاهم في تكوين برك مائية
معتبرة ل أ
ب-ج-وار ال-ت-ج-م-ع-ات السص-ك-ان-ي-ة م-ع ارت-ف-اع م-نسصوب
ال-م-ي-اه ،وال-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر ال-ح-اضص-ن األسص-اسص-ي ليرقات
ال -ب-ع-وضس ال-ذي ي-ت-ك-اث-ر ب-ق-وة خ-اصص-ة ب-داي-ة شص-ه-ر
سصبتمبر إالى ديسصمبر.
وأاشص -ار ال -دك -ت -ور ج -م -ال م -ع-م-ري إال-ى أان-ه ب-فضص-ل
برنامج اإلسصتراتيجية الوطنية كان هناك انخفاضس
واضصح في عدد الحالت إال أان مصصالح الصصحة
تسصعى إالى المحافظة على تسصجيل  ٠حالة محلية،
كما أان هناك عمل ميداني حالي يتمثل في كشصف

حاملي المرضس قبل ظهور األعراضس في إاطار
المتابعة البيولوجي حيث تم لحد السصاعة اكتشصاف
 ١6ح -ال -ة ك -ل-ه-ا م-ن ولي-ة م-ج-اورة ت-ل-ق-وا ال-عÓ-ج
بالمسصتشصفى وخرجوا بصصحة جيدة ألنهم هم من
يشص -ك-ل-ون ح-واضص-ن ال-ط-ف-ي-ل-ي ك-م-ا أان ه-ن-اك ع-م-ل
م -ت -خصصصس ف-ي ع-ل-م ال-حشص-رات ع-ل-ى مسص-ت-وى ك-ل
ال -ت -ج -م-ع-ات ال-م-ائ-ي-ة ل-ل-ب-حث ع-ن وج-ود م-ح-ت-م-ل
ليرقات بعوضس األنوفال.
واع -ت -ب -ر ذات ال -مسص -ؤوول أان ت -ح -ق -ي -ق ال-ه-دف ف-ي
الحفاظ على عدم تسصجيل أاي حالة محلية يتطلب
أايضصا من ممارسصي قطاع الصصحة الحرصس على
ال-ت-ك-ف-ل السص-ري-ع ب-ال-ح-الت ال-مسص-ج-ل-ة ،م-ع وجوب
التشصخيصس المبكر للمرضس ،خاصصة األطباء العامون
بالقطاع العام والخاصس والذين يتوجب عليهم طلب
ال -ت -ح -ال-ي-ل ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة م-ب-اشص-رة ف-ي ح-ال-ة الشصك
ب -ال -ح -ال-ة خ-اصص-ة إاذا ك-انت ع-ب-ارة ع-ن ح-م-ى غ-ي-ر
معروفة المسصبب أاو كان مريضصا قادما من ولية
سصجلت حالت لحمى المسصتنقعات.
وأاضص -اف م -ح -دث -ن -ا أان ط -رق م -ك -اف-ح-ة األم-راضس
المتنقلة عن طريق الحشصرات كثيرة ومن شصأانها
تحقيق فعالية أاكبر إاذا تم التعاون والعمل عليها
بشصكل متكامل وبالتشصارك والتنسصيق بين مختلف
القطاعات والسصلطات المحلية وبتحلي المواطن
بروح اإليجابية المطلوبة باإلضصافة إالى انخراط
ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل-ي-ن م-ن ج-م-ع-ي-ات وسص-ل-ط-ات محلية
وأائمة مسصاجد للتعاون والتحسصيسس حول الموضصوع،
وت -ت-وضص-ح ع-م-ل-ي-ة ال-قضص-اء ع-ل-ى ه-ذا ال-م-رضس م-ن
خÓل المكافحة الكيميائية والتي تكون بإاشصراف
من مكتب حفظ الصصحة والنظافة بالبلدية وذلك
بالتنسصيق مع المؤوسصسصة الخاصصة المتواجدة حاليا
بالولية ،المكافحة الفيزيائية التي تكون عادة
بالتنسصيق مع القطاعات المعنية (الفÓحة ،الري،
ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ،األشص-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،السص-ك-ن،
ال -ب -ي -ئ-ة ،ال-م-ق-اولت ال-خ-اصص-ة ،)......ن-اه-يك ع-ن
ال-م-ك-اف-ح-ة ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة وال-ت-ي تكون بالتنسصيق مع
مديرية الصصيد البحري والموارد الصصيدية ،والتي
ت -ت-م-ث-ل ف-ي زرع سص-مك ال-ق-م-ب-وزي-ا اآلك-ل-ة ل-ي-رق-ات
ال -ن -ام -وسس ف -ي ال -خ -ن -ادق ال-ن-ظ-ي-ف-ة وال-ب-ح-ي-رات.

حملة التلقيح تنطلق اليوم

 63أالف جرعة للتلقيح ضسد األنفلونزا بسسطيف
تنطلق ،اليوم  ،بولية سصطيف ،وعلى غرار باقي
ولي-ات ال-وط-ن  ،ح-م-ل-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ال-م-وسص-م-ية ضصد
مرضس األنفلونزا الموسصمية ،عبر  6٠بلدية المكونة
إلقليم الولية ،والتي سصتدوم إالى غاية نهاية شصهر
مارسس من السصنة المقبلة  ،حسصب مصصدر موثوق
م -ن م -دي -ري -ة الصص -ح -ة والسص-ك-ان ل-ل-ولي-ة ،،وت-ق-دم
ال-ت-ل-قيحات في٨٠م -رك-زا صص-ح-ي-ا وع-ي-ادة ،ل-ف-ائ-دة
م -ج-م-وع ال-ف-ئ-ات ال-م-ح-ددة ل-ل-ح-م-ل-ة ،وال-ت-ي تضص-م
مجموعة هامة من المعنيين بالتلقيح ،بداية من
عمال وموظفي المراكز والعيادات الصصحية لتفادي
العدوى ،والقدرة على العمل ،وعدم ترك المناصصب
شصاغرة.
سصيكون المسصنون الذين فاق سصنهم  6٥سصنة على
موعد مع التلقيح ،إالى جانب النسصاء الحوامل مهما
ك-ان ع-م-ر ال-ح-م-ل ،وي-ت-ع-ل-ق اآلم-ر إاذن ب-ج-م-ي-ع-ه-ن
،بداية من الشصهر األول للحمل والى غاية الشصهر
ال-ت-اسص-ع ،ك-م-ا سص-ي-ك-ون األط-ف-ال الصص-غ-ار وأاصصحاب
األم-راضس ال-م-زم-ن-ة ،ع-ل-ى غ-رار م-رضص-ى السص-ك-ري

والقلب والضصغط الدموي المرتفع والربو ،على
موعد مع التلقيح بسصبب نقصس المناعة لديهم.
وخصصصصت المصصالح الطبية للولية مجموع 63٢٥٤
جرعة تلقيح اقتنتها لهذا الغرضس  ،وهو يفوق
العدد الذي خصصصس العام الفارط،والمقدر ب6٠
الف جرعة ،لÓسصتجابة للطلب ،مع العلم ان هذه
الكمية تعتبر الثانية على المسصتوى الوطني بعد
ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،وي-ت-م ال-ت-ل-ق-ي-ح بتقديم بطاقة
التعريف لتحديد السصن ،أاو أاي ملف أاو وثيقة طبية
تبين اإلصصابة بمرضس مزمن.
وي-ع-ت-ب-ر ال-ت-ل-ق-ي-ح السص-ت-ب-اق-ي م-ه-م-ا ج-دا ل-ل-ف-ئ-ات
ال- -م- -ذك -ورة ،اذ ي -زي -د م -ن م -ن -اع -ت -ه -ا ل -م -واج -ه -ة
الن -ف -ل-ون-زا ،وإام-ك-ان-ي-ة الشص-ف-اء بسص-رع-ة ف-ي ح-ال-ة
اإلصصابة بها ،وحسصب مصصدر من المديرية المعنية
،فان اللقاح يتغير من سصنة الى اخرى تبعا لتغير
الفيروسس المسصبب لهذا الداء.

سسطيف :نورالدين بوطغان

مدير الصضحة بسضعيدة لـ«الشضعب»:

الثÓثي األول من السسنة ا÷ارية موعد إلجراء عملية
جراحية باŸسستشسفيات ا÷ديدة

الى جانب تسصخير حافلتين لنقل األطفال رفقة
عائÓتهم من أامام العيادة متعددة الخدمات بن
عزوز ،الى مسصتشصفى عزابة.

من أاطباء عيون ،أاطباء عامون وممرضصين.
وتم خÓل هذه األيام التي دامت  ٠3أايام كاملة،
إالى إاجراء فحوصصات وإاجراء أاكثر من  6٠عملية
جراحية لفائدة المرضصى ،وإلنجاح هذه األخيرة تم
اعداد برنامج خاصس بهذه األيام تمثل في تنظيم
ق-اع-ة ال-ع-م-ل-ي-ات ،ت-وزي-ع األدوار ع-ل-ى ال-م-ؤوط-ري-ن
وال -ط -اق -م ال -ط -ب-ي ال-مشص-رف ع-ل-ى ه-ذه ال-م-ب-ادرة
ال - -تضص - -ام - -ن - -ي - -ة ،وت - -وزي- -ع ال- -ف- -ح- -وصص- -ات ق- -ب- -ل
ال-ج-راح-ة ،ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات ج-راح-ي-ة ل-ف-ائدة ٧٠
مريضس تعتبر حالتهم الصصحية في أامسس الحاجة
الى مثل هذه العمليات ،وتنظيم الفحوصصات ما
بعد العمليات وتحديد وصصفات المرضصى.

جيجل/سسكيكدة :خالد العيفة

اعترف مدير الصصحة لولية سصعيدة قويدر آاسصي
بوجود عدة نقائصس ومشصاكل يعاني منها القطاع
رغم اسصتÓمه لمشصاريع عدة وضصع جعل المديرية
مطالبة ببذل جهد أاكبر لتوفير خدمة صصحية ترقى
إالى تطلعات المواطن.
وأاكد مدير الصصحة لجريدة «الشصعب» أان التغطية
الصص - -ح - -ي - -ة ك- -انت ول ت- -زال ن- -اقصص- -ة ف- -ي ب- -عضس
ال -ت -خصصصص-ات رغ-م اسص-تÓ-م ع-دة م-نشص-آات صص-ح-ي-ة
ومعدات وسصيارات إاسصعاف حديثة وما تم اسصتÓمه
هذه السصنة لعدة مسصتشصفيات منها مسصتشصفى يوب
ومسصتشصفى الحسصاسصنة ،وأاضصاف« :قمنا بتدعيم كل
العيادات المتعددة الخدمات على مسصتوى الولية
ب-أاج-ه-زة األشص-ع-ة وك-ذلك أاج-ه-زة ل-ل-م-خ-اب-ر إلجراء
ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة الÓ-زم-ة» .م-دي-ر ال-ق-طاع تعهد
بتوفير كل ما من شصأانه رفع الغبن عن المواطن في
رحلة بحثه عن العÓج وهذا كله يدخل في تحسصين
الصصحة الجوارية حتى يتفادى المريضس التنقل من
مؤوسصسصة إالى أاخرى ،وأاضصاف« :ربما في مؤوسصسصة
يقوم بفحصس وفي مؤوسصسصة أاخرى يقوم بتحليل
وأاخرى بأاشصعة والهدف هو التركيز لوجود الطبيب
في المراكز» ،وحدد مدير الصصحة لولية سصعيدة
الثÓثي األول من السصنة الجارية كموعد إلجراء
أاول عملية جراحية بالمسصتشصفيات الجديدة بعد
تدعيمها بالكادر الطبي الÓزم.

...ومديرية البيئة بسسعيدة تنظم
برنا›ا –سسيسسيا لفائدة أاعضساء النوادي
اÿضسراء

بمناسصبة اليوم العربي للبيئة المصصادف لـ  ١٤أاكتوبر
من كل سصنة أاعدت مديرية البيئة لولية سصعيدة

ب -رن -ام -ج -ا ت -حسص -يسص -ي -ا ل -ف -ائ -دة أاعضص -اء ال-ن-وادي
ال -خضص -راء ي -ت -ن -اول ت -حسص -يسس ب -م -خ -اط -ر ان -تشص-ار
النفايات في محيط وداخل المؤوسصسصات التربوية،
مديرية البيئة التي أاشصرفت خÓل إاحيائها لليوم
العربي للبيئة أاشصركت تÓميذ المدارسس ونواديها
الخضصراء في حمÓت تطوعية وتحسصيسصية للحد
م -ن الن -تشص -ار ال -ره -يب ل -ل-ن-ف-اي-ات وال-ذي تشص-ه-ده
شصوارع الولية،
ومسصت هذه الحملة تÓميذ متوسصطة كورات خليفة
أاين تم توزيع مطويات وتقديم نصصائح تحث على
احترام أاوقات رمي النفايات ووضصعها في مكانها
المخصصصس ،هذه الحملة التحسصيسصية والتطوعية
ج-اءت م-ن أاج-ل ال-ت-ذك-ي-ر ل-ل-مشص-اك-ل ال-ره-ي-ب-ة التي
تعيشصها أاحياء الولية في مجال انتشصار النفايات
وبهذا الشصأان تحدث إالينا بوخاري مصصطفى إاطار
Óسصف الشصديد أان بيوتنا
بمديرية البيئة قائ« :Óل أ
ن-ظ-ي-ف-ة وال-مسص-اج-د وال-م-ؤوسصسص-ات ال-ت-ربوية أانظف
ولكن األحياء كارثة».
وقال« :نحاول نقل هذه المعلومات من خÓل
التÓميذ إالى الشصارع وإالى المنازل حتى تبقى هذه
الل -ت -ف -ات-ة ال-بسص-ي-ط-ة ت-حسصسس ع-ل-ى ضص-رورة ج-م-ع
النفايات الموجودة في أاي مكان».
تÓميذ المتوسصطة وأاعضصاء النادي البيئي شصاركوا
ف- -ي ح- -م- -ل- -ة ت- -ن- -ظ- -ي -ف داخ -ل ال -م -درسص -ة وأاب -دو
اسصتعدادهم لتغيير بعضس السصلوكات السصلبية تجاه
البيئة ،هذا وتواصصلت فعالية إاحياء اليوم العربي
ل-ل-ب-ي-ئ-ة ف-ي ت-ن-ظ-ي-م مسص-اب-ق-ات ف-كرية بين النوادي
البيئية والهدف غرسس ثقافة احترام المحيط.

سسعيدة :ج .علي

من مراسسلينا

اإ’ثنين  15أاكتوبر  2018م
الموافق  05صسفر  1440هـ

لضسمان احÎام قرار منع البيع على الأرصسفة بالعاصسمة

مرإقبة صسارمة للمحÓت من طرف أإعوإن مديرية إلتجارة

شسرعت مديرية التجارة لولية ا÷زائر ،بالتنسسيق مع اŸصسالح الولئية ‘ عملية مراقبة شساملة للوقوف على مدى تطبيق أاصسحاب
اÓÙت لقرار تفعيل اŸرسسوم  ،877القاضسي Ãنع عرضس السسلع واŸنتجات خارج اÓÙت التجارية ،والذي دخل حيز التنفيذ منذ شسهر،
لسسبوع ع Èكل من بلديتي ا÷زائر الوسسطى
لرصسفة واŸسساحات التابعة للمحÓت ،وكانت البداية هذا ا أ
ويقضسي Ãنع عرضس السسلع على ا أ
ليام اŸقبلة عﬂ Èتلف بلديات العاصسمة.
وسسيدي اﬁمد على أان يتم تعميمها خÓل ا أ

ا÷زائر :آاسسيا مني
وياأتي هذه ا’إجراء الردعي في اإطار المتابعة
الصس-ارم-ة ل-ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-ع-ل-ي-م-ة وضسمان تجسسيدها
ال -ف -ع -ل -ي ع -ل -ى اأرضس ال -واق -ع ،واإج-ب-ار اأصس-ح-اب
المحÓت على احترامها حتى ’ تكون حبرا على
ورق ف -ق -ط ،وك -ذا ضس -م -ان ت -ن-ظ-ي-م ال-م-م-ارسس-ات
التجارية بالو’ية التي طغى عليها موؤخرا نوع من
الفوضسى اأسساءت بصسورة كبيرة للوجه الجمالي
للمدينة من جهة ،وجعلت المحÓت تظهر وكاأنها
اأسسواق فوضسوية.
وشسملت العملية خروج رجال المراقبة التابعين
ل -م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع مصس-ال-ح و’ي-ة

ال-ج-زائ-ر ،ح-يث ي-ت-م م-ع-اي-ن-ة ك-ل ال-م-حÓت التي
احترمت القرار من غيرها اإذ يتم سسن اإجراءات
ع -ق -اب -ي -ة م -ت -م-ث-ل-ة ف-ي غ-رام-ات م-ال-ي-ة ف-ي ح-ق
المخالفين ،على اأن يتم اتخاذ اجراءات عقابية
كحجز المنتوجات المعروضسة واإجراءات اأخرى
قد تصسل الى حد غلق المحل في حال رفضس
صساحبها احترام التعليمة ،وهذا بعد اأن تسسّببت
ال-ظ-اه-رة ف-ي خ-ل-ق ف-وضس-ى ك-ب-ي-رة ع-ل-ى مسس-توى
ا’أرصسفة التي باتت تعيق حركة سسير المارة من
جهة وتشسّوه المنظر الجمالي للحي.
وي -ب-ق-ى ق-رار ال-و’ي-ة وم-ا ت-ب-ع-ه-ا م-ن اإج-راءات
ردعية ومراقبة يومية ا’أمل الوحيد في اإعادة
ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه ال -م -حÓ-ت ،ال-ت-ي ب-ات اأصس-ح-اب-ه-ا
يسس-ت-ول-ون ع-ل-ى ال-مسس-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة بدون اأي

وجه حق ،ضساربين بذلك كل التعليمات عرضس
الحائط ،حيث سسبق واأن تم اإصسدار تعليمات بهذا
الشساأن في  ،2005غير اأّنه لم يتم احترامها من
ط -رف ال -ت -ج -ار ال-ذي-ن ك-ان-وا ي-م-ارسس-ون سس-ي-اسس-ة
المراوغة في كل مرة بالتزامهم بتنفيذ التعليمة
في شسهرها ا’أولى ليتم تجاهلها بعد ذلك ،وهذا
في ظل مراقبة صسارمة ودائمة.
فهل سستتمّكن المصسالح التجارية هذه المرة من
التحكم في زمام ا’أمور ،ووضسع حد نهائي لهذه
ال -م -م -ارسس-ات الÓ-ق-ان-ون-ي-ة ال-ت-ي شسّ-وهت م-ن-ظ-ر
ال -ج -زائ-ر ال-ب-يضس-اء ،واأدخ-لت ال-ت-ج-ارة ب-ع-اصس-م-ة
البÓد في فوضسى كبيرة؟ اأم اأّنها سستعرف المصسير
ذاته وسسيعود التجار لخرق القرار بمجرد عودة
رجال المراقبة اإلى مكاتبهم؟

فّÓحو تيارت يثّمنون الّدعم السستشساري

تنـ ـ ـّوع وإسس ـ ـع ف ـ ـ ـ ـي ج ـ ـودة إŸنت ـ ـوج

سسمح افتتاح موسسم الحرث والبذر بو’ية تيارت
بتنظيم معرضس مهم للمنتوجات الفÓحية ،يعد
مناسسبة لتبادل الخبرات واآ’راء وا’رشساد الذي جاء
به المختصسون من جميع بلديات و’ية تيارت سسواء
مؤوطرين أاكاديميين أاو فÓحين لهم خبرة في مجال
التنمية الفÓحية والري والسسقي .وخÓل حضسورنا
المعرضس تبين أان و’ية تيارت خطت خطوة جبارة
في تنمية الفÓحة وا’رشساد ،أادى ذلك إالى اكتسساب
خبرة مهنية وتأاطير جيد للفÓحين الذين يتوافدون
دوريا على مديرية المصسالح الفÓحية من أاجل
النصسح ،وقد أاّدت هذه الثقافة الى زيادة معتبرة في
ا’نتاج ،والدليل أان و’ية تيارت تصسّدرت جميع
الو’يات في انتاج الحبوب بجميع أانواعها اللين أاو
الصسلب ،حيث سسجلت تيارت انتاج  5مÓيين قنطار
من الحبوب من قبل فÓحيها ،وتمّ تجميع  3مÓيين
ق -ن -ط-ار وسسّ -خ-رت ل-ذلك ج-م-ي-ع ال-وسس-ائ-ل ال-م-ادي-ة
والبشسرية.
ال-م-ع-رضس ال-م-ف-ت-ت-ح م-ن ط-رف وال-ي ال-و’ي-ة شس-هد
حضس -ور  100ع-ارضس ف-ي شس-ت-ى ان-واع ال-م-ن-ت-وجات
ال -ف Ó-ح-ي-ة ،و’ سس-ي-م-ا ال-خضس-ر وال-ف-واك-ه ح-يث ت-م
ع-رضس ج-م-ي-ع ان-واع ال-ب-ط-اط-ا ال-ت-ي ت-ن-ت-ج ب-الو’ية
كسس -ي-دي ع-ب-د ال-رح-م-ان وال-رشس-اي-ق-ة وال-دح-م-ون-ي

ومدريسسة وتاخمارت ،وقد شسهد انتاج البصسل هو
ا’خر قفزة نوعية يتم تسسويقه حاليا إالى الو’يات
المجاورة وو’يات الشسرق الجزائري ،حيث تشسّكل
الشس-اح-ن-ات ط-واب-ي-ر م-تسس-لسس-ل-ة ع-ب-ر طرقات و’ية
تيارت.
م - -ن ّ- -ظ - -م - -و ال - -م - -ع- -رضس أاب- -رزوا دور م- -ث- -ل ه- -ذه
ال- -م- -ل- -ت- -ق- -ي -ات ف -ي ت -زوي -د ال -ف Ó-ح -ي -ن ب -م -ب -ادئ
البعد ا’سستشساري لزيادة المنتوج الذي يسساهم في
ا’من الغذائي الوطني،
وكذا دور الدولة في دعم الفÓح ومرافقته من
خÓل تشسكيل المجالسس المهنية المشستركة لترقية
ا’نتاج بأاضسعاف.
أاما إانتاج مادة العدسس فقد عرف انتعاشسا كبيرا،
حيث تم غرسس أاكثر من  12الف هكتار من طرف
الفÓحين الخواصس ،وتم جني  70أالف قنطار وهو
ي -ع -ت -ب-ر اك-ت-ف-اء ذات-ي-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-و’ي-ة ت-ي-ارت ،أام-ا
بالنسسبة إ’نتاج الحمصس فقد عّبر الفÓحون عن
تخوفهم من زراعته بسسبب قلة العتاد المخ ّصسصس
لجنيه وغرسسه.
الفÓحون العارضسون للمنتوجات عّبر بعضسهم عن
ام -ت-ن-ان-ه-م ل-ل-دول-ة ف-ي م-راف-ق-ت-ه-م ودع-م-ه-م ،ل-ك-ن
ال-ب-عضس اآ’خ-ر عّ-بّ -ر ع-ن اح-ت-ي-اج-ات-ه ل-م-ياه السسقي

وع -دم ال -ق -درة ع -ل-ى ح-ف-ر آاب-ار ج-دي-دة ،وال-ب-عضس
ا’خ -ر ع ّ-ب -ر ع -ن ت-أاخ-ر تسس-وي-ة م-ل-ف-ات-ه-م ا’داري-ة
الخاصسة بالعقارات مما يمكنهم من ا’سستفادة من
الدعم الفÓحي .وقد عبّر ممثل مسستثمرة خاصسة
السسيد رافع محمد أان مشسكل تسسويق الزيوت يشسّكل
ع-ائ-ق-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-مسس-ت-ث-م-رة ال-ت-ي يمثلها لكونه ’
يمتلك شسبكة تسسويق قانونية ،وهو الذي غرسس اكثر
من  220هكتار من الزيتون بمعدل  400شسجرة في
الهكتار ،وقد شسهدت المسستثمرة أاول انتاج لها منذ
 5سسنوات ،لكن يبقى مشسكل التسسويق هو العائق
الوحيد ،وأاضساف السسيد رافع أاّن مسستثمرته تشسّغل
 50ع -ام Ó-دائ-م-ا و 80ع-ام Ó-م-وسس-م-يا ،وأاضساف
م -ح -دث -ن -ا أان مشس -ك -ل ال -م -اء اصس -ب -ح يشس -ك -ل ت-ح-د
للمسستثمرة كون أاشسجار الزيتون تحتاج إالى كميات
ك -ب -ي -رة ع -كسس ال -ح -ب -وب ال -ت -ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى م-ي-اه
اأ’مطار .السسيد محمد رافع أاّكد أانّ مسستثمرته لم
تتلق أاي دعم مادي رغم أاّنه تقّدم بملف سسنة ،2017
و’ سسيما الكهرباء الذي تم جلبه على طول  4كلم
كّلف غاليا.

تيارت :ع ــ عمارة

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

العدد

17770

تنمية اŸناطق
ا÷بلية بجيجل

08

إقÎإح ›موعة من
إŸشساريع وإعدإد
بطاقات تقنية
أاجرت السسلطات الو’ئية لقاًء برئاسسة بشسير فار
وال-ي ج-ي-ج-ل ،ج-م-ع ا’م-ي-ن ال-ع-ام ل-ل-و’ي-ة ومديرة
الصسيد البحري والموارد الصسيدية مع شسريك من
جنسسية إايطالية يعمل مع مجموعة من إاطارات
وم -خ -تصس -ي -ن ج-زائ-ري-ي-ن وأاج-انب ’ق-ت-راح ب-رام-ج
لتنمية المناطق الجبلية ’ سسيما وأان الو’ية تتوفر
على إامكانيات طبيعية جيلية وغابية متنوعة ،ومن
خÓل وجوده ودراسسته لبعضس المواقع وما تزخر
ب-ه-ا م-ن م-وارد ي-ؤوه-ل-ه-ا إ’ن-ج-از مشس-اري-ع سس-ي-اح-ية
ت-ت-ن-اسسب وال-ط-اب-ع ال-غ-اب-ي وال-ج-ب-ل-ي ’ ،سس-ي-ما في
منطقة إاراقن سسوسسي خيري واد عجول وواد زهور،
تّم اقتراح مجموعة من المشساريع تدخل في إاطار
تنمية هذه المناطق ،حيث أاكد والي الو’ية خÓل
هذا اللقاء ،على مرافقة هذه المجموعة المتكونة
م -ن خ-ب-راء ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال ل-ت-جسس-ي-د ال-ب-رن-ام-ج
واقتراح توسسيع هذا العمل في إاطار لجنة موسسعة
إالى كافة القطاعات من الغابات ،الفÓحة ،الصسيد
ال-ب-ح-ري ،خ-ب-راء م-ن ال-ج-ام-ع-ة ،وإاع-داد ب-ط-اق-ات
تقنية ’زمة على أان يعرضس هذا العمل خÓل ا’يام
المقبلة في اجتماع سسيترأاسسه المسسؤوول اأ’ول على
ال -و’ي -ة م -ع ك -اف-ة ال-ف-اع-ل-ي-ن ،وه-ذا ل-ت-ث-م-ي-ن ه-ذه
المبادرة التي تلقت الدعم من طرف السسلطات
الو’ئية.
وكان قد اسستقبل من طرف بشسير فار في وقت
سسابق ،في إاطار دعم ا’سستثمار الخاصس في قطاع
الصسيد البحري ومرافقته ،وتم التطرق خÓل اللقاء
ال- -ذي ج- -رى ب- -حضس- -ور م -دي -رة الصس -ي -د ال -ب -ح -ري
والموارد الصسيدية للو’ية ،إالى ا’سستثمار بالو’ية
مع عرضس تجربة المجمع في مجال إانتاج وتحويل
المنتجات الفÓحية وتربية المائيات.
وفي سسياق منفصسل ،طلب والي الو’ية من مديرة

الصسيد البحري تحضسير بطاقة فنية ’قتراح دعم
الفÓحين الذين انطلقوا في نشساط تربية المائيات
ال-م-دم-ج-ة م-ع ال-فÓ-ح-ة ،وال-راغ-ب-ي-ن ف-ي ت-وسس-ي-عه
لنشساط اسستثماري بالمناطق الجبلية والسساحلية،
وهذا خÓل زيارته للمعرضس المقام بمناسسبة اليوم
Óرشس-اد ال-فÓ-ح-ي ال-م-ن-ظ-م م-ن ط-رف
ال -وط -ن -ي ل  -إ
المصسالح الفÓحية والغرفة الو’ئية للفÓحة ،حيث
شساركت مديرية الصسيد البحري والموارد الصسيدية
ل -و’ي -ة ج -ي-ج-ل ب-ال-م-ع-رضس ال-ذي اق-ي-م ب-ال-واج-ه-ة
البحرية بومارشسي بلدية جيجل ،الذي ضسم عروضسا
أ’سس -م -اك ه-ذا ال-نشس-اط ال-ج-دي-د ب-ال-و’ي-ة ،وال-ذي
يعرف تقدما ملحوظا بالو’ية كتجربة أاولى ناجحة
بكل من جيجل ،العوانة ،أاو’د يحيى ،خدروشس،
ال -ط -اه -ي -ر ،ا’م-ي-ر ع-ب-د ال-ق-ادر ،سس-ي-دي م-ع-روف
والميلي ـة.

جيجل :خالد العيفة

لّول مرة ببلدية سسيدي عقبة
أ

إإ‚از نزل «آإل سسلطان» يثÒ
إرتياح إŸتعامل ÚوإŸوإطنÚ
لول مرة
نّوه رئيسس دائرة سسيدي عقبة سسليما Êبتوجه اŸتعامل ÚاÙلّي Úأ
لÓسستثمار ‘ السسياحة واÿدمات التي يت ّ
طلع إاليها اŸواطنون وينتظروها بشسغف،
ويتوافد عليها الزوار من كل مكان ،منها نزل أاحد اÿواصس «آال سسلطان» ،الذي
Áثل ا◊قبات التاريخية للمدينة التي احتضسنت مؤوخرا ملتقى للصسحابي ا÷ليل
لسسÓم وتعاليمه السسمحاء.
عقبة بن نافع ودوره ‘ نشسر ا إ

بسسكرةﬁ :مد حريز

من جانبه المسستثمر ابراهيم سسلطان الحمد لله
الذي سساعد على بناء هذا الفندق الذي يعتبر
قال رئيسس الدائرة منّوها بالمرافق السسياحية صسرحا وجوهرة في مدينة سسيدي عقبة ،اعتبره
ال -ت -ي د ّشس -نت ب -ه -ا ،وسس -م -حت ب -إاي -واء ال -ك-ث-ي-ر م-ن م -ه -م -ا ل -ل -غ -اي -ة ل -ت -وف-ره ع-ل-ى ك-ل شس-روط ال-راح-ة
المشساركين في الملتقيات والمنتديات والتظاهرات واأ’عمال ،وهو باإ’ضسافة إالى توفره على قاعة
المتعددة« :هذا ال ّصسرح يكفينا فخرا أان نعتز به متعددة الخدمات فيه ثÓث طوابق من  30غرفة
و 5أاجنحة.
م - -ؤو ّخ - -را ح ّضس - -رت ’ف - -ت - -ت- -اح
مع العلم أان الفندق هو اأ’ول في
مدرسسة خاصسة لتعليم السسياقة
ج
و
ر
ي
م
ا
ه
ق
ف
ر
م
ّ
م -دي -ن -ة سس-ي-دي ع-ق-ب-ة ،وق-د ت-م
ل-ل-م-ح-ت-رف-ي-ن ،وال-يوم تّم إانجاز
هذا النزل نتمنى مزيدا من للمقصسد السسياحي ب -ن -اؤوه ب -إام-ك-ان-ي-ات وم-ج-ه-ودات
خ- -اصس- -ة ،وراف- -قت السس- -ل- -ط- -ات
ان-ج-ازات ا’سس-ت-ث-م-ار ال-م-ح-لي
ببسسكرة
المحلية عملية انجازه خاصسة
خالق الثروة والتشسغيل.»..
رئ - -يسس ال - -ب - -ل - -دي- -ة وم- -دي- -ري- -ة
ج -ه رئ -يسس ال -دائ -رة دع -وت-ه
وو ّ
لرؤوسساء البلديات اأ’خرى سسواء الحوشس أاو عين السس -ي -اح -ة ،وي -ق -ول م -ال -ك-ه إان سس-ع-ره ف-ي م-ت-ن-اول
الناقة وشستمة السسير على طريق بلدية سسيدي عقبة الجميع.
ب -تشس -ج -ي -ع ال -مسس-ت-ث-م-ري-ن وم-راف-ق-ت-ه-م ف-ي إان-ج-از واعتمد ملف تصسنيف الفندق الذي وعدت مديرية
المشساريع السسياحية باعتبار المنطقة إاحدى روافد السسياحة تولية هذه المسسأالة.
مع اإ’شسارة أاّن الفندق شسيّد بأابهى هندسسة معمارية
المقصسد الجزائري بامتياز.
من جهته ،أاشساد رئيسس بلدية سسيدي عقبة محمد خدمة للسسياحة ’ سسيما السسياحة الدينية التي تعد
رحال إانجاز هذا الهيكل السسياحي اأ’ول والهام في سس -م -ة ال -م -ن -ط -ق -ة وم-ي-زت-ه-ا ع-ل-ى اإ’طÓ-ق ،ح-يث
أاسسندت مهمة التسسيير لمدير متخرج من المدرسسة
ال -وقت ال -راه -ن ،م -ؤوك -دا ع -ل-ى تشس-ج-ي-ع م-ث-ل ه-ذه
ا’سستثمارات التي تقلل من البطالة وتحرك عجلة العليا بتيزي وزو وعمال المطبخ والمطعم كّلهم
متخّرجون من معاهد وطنية ذات كفاءة عالية.
التنمية المحلية بالبلدية.
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وا‹ قسصنطينة يوجه تعليمات بتعي Úعون بلدي Ÿتابعة اŸلف والتواصصل مع اŸعنيÚ

إامهال رؤوسساء البلديات  ٣٠يوما لتسسليم قوائم اŸسستفيدين من السسكن الريفي
ل- -لضض -غ -ط خ Ó-ل ال -دخ -ول اŸدرسض -ي
ل-ل-م-وسض-م اŸق-ب-ل خ-اصض-ة ،وأان ال-ولية
سض-تشض-ه-د ال-ع-دي-د م-ن ع-م-ل-ي-ات إاع-ادة
اإلسضكان باŸدينت Úا÷ديدت Úعلى
منجلي وماسضينيسضا.
ول -ت -خ -ف -ي -ف أاع -ب -اء ال -تسض -ي Òع -ل -ى
البلديات ،أاصضدر وا‹ الولية تعليمات
لرؤوسضاء اÛالسس الشضعبية البلدية من
أاجل تسضجيل عمليات ضضمن ميزانيتها
من أاجل تزويد اŸؤوسضسضات الÎبوية
بتجهيزات الطاقة الشضمسضية على أان
تتم هذه العملية تدريجيا إا ¤أان يتم
تعميمها على كافة اŸؤوسضسضات.

اŸناوبة خÓل عطلة األسسبوع

قسشنطينة :ق.م
أام- -ه- -ل وا‹ قسص- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة رؤوسص- -اء
ال-ب-ل-دي-ات  ٣0ي -وم-ا ل-ت-ق-د Ëق-وائ-م
اŸسص- -ت- -ف- -ي- -دي- -ن م- -ن ب -رام -ج السص -ك -ن
ال- - -ري- - -ف - -ي ،وإال سص - -ت - -ح - -ول حصصصص
الع- -ان- -ات م -ن السص -ك -ن ال -ري -ف -ي إا¤
ب -ل -دي-ات أاخ-رى ،ول-تسص-ه-ي-ل ال-ت-ك-ف-ل
ب-ه-ذا اŸل-ف وّج-ه ت-ع-ل-ي-م-ات م-ن أاج-ل
ت- -ع -ي Úإاط -ار ‘ ك -ل ب -ل -دي -ة ي -ك -ل -ف
Ãتابعة ملف السصكن الريفي ويسصهل
ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -ت- -واصص- -ل م- -ع اŸواط -نÚ
اŸسص- -ت -ف -ي -دي -ن ومسص -اع -دت -ه -م ع -ل -ى
لج - -راءات
اسص- - -ت - -ك - -م - -ال ج - -م - -ي - -ع ا إ
لع-ان-ة
ال -ق -ان-ون-ي-ة ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى ا إ
ومتابعة اŸلف.
وأام -ر وا‹ ال -ولي -ة رؤوسض -اء ال -دوائ-ر
ورؤوسضاء البلديات بالتكفل ا÷يد Ãلف
اإلط- -ع- -ام اŸدرسض- -ي وإاع -ادة ت -أاه -ي -ل
اŸطاعم ،باإلضضافة إا ¤إاعادة تهيئة
اŸدارسس ‘ ،ج -لسض-ة ع-م-ل ل-ل-م-ج-لسس
الشضعبي الولئي عقدها وا‹ الولية
Ãقر الديوان “ ،حور جدول أاعمالها
ح - -ول ت- -ق- -ي- -ي- -م ال- -دخ- -ول اŸدرسض- -ي
والتحضض Òللدخول اŸدرسضي اŸقبل

،2020 - 2019م -ؤوك-دا ع-ل-ى ضض-رورة
م -ت -اب -ع -ة م -ل -ف اŸؤوسضسض -ات الÎب-وي-ة
واإلط -ع -ام اŸدرسض -ي وضض-م-ان ت-ق-دË
وجبات ÷ميع اŸتمدرسض Úع Èتراب
ال-ولي-ة م-نّ-وه-ا ب-ال-غÓ-ف اŸا‹ ال-ت-ي
خصضصضته وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-رانية اŸقدر
بـ 40م -ل -ي -ار سض -ن -ت -ي -م .ودع-م-ا ل-ه-ذا
اÛه- -ود قّ- -رر السض- -ي- -د وا‹ ال -ولي -ة
تخصضيصس غÓف ما‹ ضضمن ميزانية
ال- -ولي -ة م -وج -ه ل -ه -ذا الشض -أان م -وج -ه
ت-ع-ل-ي-م-ات ل-رؤوسض-اء ال-ب-ل-دي-ات ب-ات-خ-اذ
نفسس اإلجراء ضضمن الÈامج البلدية
للتنمية.
ك -م -ا وّج -ه وا‹ ال -ولي -ة ت -ع -ل -ي-م-ات
للمدير الولئي للÎبية قصضد –ضضÒ
ال -ب-ط-اق-ي-ة ال-ولئ-ي-ة ال-ت-ي ت-ب Úن-ق-اط
الضض-غ-ط ل-غ-رضس ضض-ب-ط الح-ت-ي-اج-ات
و–ضض Òالدخول اŸدرسضي اŸقبل،
وذلك قبل أان تخصضصس جلسضة عمل مع
اŸؤوسضسض- -ات ال- -ق- -ائ- -م- -ة ع- -ل- -ى إا‚از
مشض- -اري- -ع اŸنشض- -آات الÎب- -وي- -ة ال- -ت- -ي
سضتسضلم عند الدخول اŸدرسضي اŸقبل
م - -ل - -ح - -ا ‘ ن - -فسس ال - -وقت بضض - -رورة
اإلسض - -راع ‘ ا‚از اŸشض- -اري- -ع ال- -ت- -ي
Œري ب- -ه- -ا األشض -غ -ال ،وذلك ت -ف -ادي -ا

وخ Ó-ل ن -فسس ج -لسض-ة ال-ع-م-ل ،كّ-ل-ف
وا‹ ال -ولي -ة رؤوسض-اء ال-دوائ-ر ورؤوسض-اء
البلديات بتعي Úأاعوان يضضمنون العمل
باŸناوبة خÓل عطل األسضبوع ضضمن
ﬂط -ط ال -ت -دخ-ل السض-ت-ع-ج-ا‹ ع-ن-د
حدوث أاي طارئ ناجم عن تطورات
األح- -وال ا÷وي -ة .و‘ ن -فسس السض -ي -اق
ط -لب م -ن م-دي-ر األشض-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
ب-إاع-داد ق-ائ-م-ة ل-ل-م-نشض-آات ال-ت-ي ي-جب
ت- -ط- -هÒه -ا –سض -ب -ا ل -ت -ده -ور أاح -وال
الطقسس ،كما كلف وا‹ الولية مدير
اŸوارد اŸائ -ي -ة ب -ال -ق -ي -ام ب -ع -م-ل-ي-ات
ت- -ط- -ه Òل- -ك- -اف- -ة ال -ودي -ان واÛاري
اŸائ-ي-ة وت-ط-ه Òوت-ن-ظ-ي-ف البالوعات
وق -ن -وات صض -رف م -ي -اه األم -ط -ار ع -ن
طريق الديوان الوطني للتطه Òمؤوكدا
ع-ل-ى ضض-رورة ت-دخ-ل مصض-ال-ح ال-ق-ط-اع
بصضفة تلقائية خÓل أاي طارئ ناجم
عن تسضاقط األمطار.
وقد جاء ‘ تصضريح لوا‹ الولية،
أانه قد ”ّ Œنيد كل اŸصضالح اŸعنية
ل-ل-ت-دخ-ل ‘ ال-ن-ق-اط ال-ت-ي سض-ج-لت ب-ه
اضضطرابات على إاثر تسضاقط األمطار،
إاذ ”ّ التدخل بالطريق الرابط بÚ
ع Úع -ب -ي -د وق -ري -ة اŸع -م-رة وق-د ّ”
إاع -ادة ف -ت -ح ال -ط -ري-ق ،ب-اإلضض-اف-ة إا¤
ت- -دخ- -ل مصض- -ال- -ح ا◊م- -اي -ة اŸدن -ي -ة

Ÿسضاعدة اŸواطن Úعلى نزع اŸياه
التي غمرت بعضس اŸنازل مؤوكدا أانه
 ⁄يتم تسضجيل أاي خسضائر كÈى .أاما
على الطريق الوطني رقم Ã 79وقع
ال -ك -ن -ت -و‹ ال -ذي شض-ه-د ف-يضض-ان-ات ‘
األي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة السض-اب-ق-ة ،ف-قد جّندت
ج -م -ي -ع اŸصض -ال -ح إلع -ادة األم -ور إا¤
حالتها الطبيعية رغم كميات األمطار
اŸتسض -اق -ط-ة ،مضض-ي-ف-ا ع-ل-ى أان خ-ل-ي-ة
األزم- -ة اŸنصض- -ب- -ة ت- -ت- -اب- -ع ت- -ط -ورات
األح- -وال ا÷وي- -ة بصض- -ف- -ة مسض- -ت- -م- -رة
Óسضراع ‘ التدخل وإاعادة
ومتواصضلة ل إ
األمور إا ¤حالتها الطبيعية.
هذا ،و‘ إاطار تطبيق الجراءات
السض-ت-ع-ج-ال-ي-ة اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن اج-ت-م-اع
ال -ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة اŸشضÎك-ة وت-ن-ف-ي-ذا
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وا‹ ال-ولي-ة“ّ ،ت ع-م-ل-ية
ت- -ن- -ق- -ي- -ة ›رى واد زي -اد ب -ا÷ه -ت،Ú
العلوية انطÓقا من الطريق الوطني
رق - -م  27ع- -ل -ى مسض -اف -ة  250م.Î
وبا÷هة السضفلى من الطريق الوطني
رق -م  27ا ¤ن -ق -ط-ة الل-ت-ق-اء م-ع واد
الرمال ،تسضريح النفاق الثÓثة أاسضفل
الطريق الوطني رقم  27وهي العملية
ال -ت-ي تشض-رف ع-ل-ي-ه-ا م-دي-ري-ة اŸوارد
اŸائ- -ي -ة ،ت -ن -ظ -ي -ف وت -ه -ي -ئ -ة ح -واف
ال-ط-ري-ق ل-وضض-ع ق-ن-وات تصض-ري-ف مياه
األمطار على مسضتوى الطريق الوطني
رقم  ،27ورقم  3مع تنظيف الطريق
الوطني رقم  3من السضيول من قبل
م-دي-ري-ة الشض-غ-ال ال-ع-م-ومية ،وتطهÒ
ﬁيط ›رى الواد بالغابة اÙاذية
من قبل ﬁافظة الغابات ،مع العلم
بأان عملية دراسضة قد انطلقت لتهيئة
ال - - - - -واد م- - - - -ن ق- - - - -ب- - - - -ل م- - - - -ك- - - - -تب
الدراسضات (‘ )hydro-projet S
ان-ت-ظ-ار تسض-ج-ي-ل ع-م-ل-ي-ات للشضروع ‘
الشضغال ،كما أان البطاقة التقنية ‘
طور العداد من اجل التكفل بقنوات
الصض- -رف الصض -ح -ي ب -ح -ي ال -ك -ان -ت -و‹
بالنسضبة للسضكنات غ ÒاŸربوطة والتي
شضيدت ‘ وقت حديث.

لك Ìصصعوبة ‘ مسصار الطريق السصيار بجاية ـ أاحنيف
يعت Èا÷زء ا أ

لرضش
نفق سسيدي عيشش :مشساكل التعويضسات وطبيعة ا أ

بجاية :بن إلنوي توهامي
تسص- -ت- -م- -ر أاشص -غ -ال إا‚از ن -ف -ق
سص- -ي- -دي ع- -يشص ،ال- -ذي ي- -ع- -تÈ
لك Ìح- - - - -رج - - - -ا م - - - -ن
ا÷زء ا أ
الطريق السصيار الفرعي الرابط
ب Úب- -ج- -اي- -ة وأاح -ن -ي -ف ،ح -يث
لشص - - -غ- - -ال ب- - -ه ب- - -وتÒة
تسص Òا أ
بطيئة فاقت حاليا  60باŸئة.
ووف-ق-ا ل-ل-م-ع-ل-وم-ات اŸسض-تقاة من
مصض- - - -در مسض- - - -ؤوول ،ق- - - -ام ›م- - - -ع
الشض- -رك- -ات ا÷زائ- -ري- -ة الصض- -ي- -ن -ي -ة
(سض- -ي -ارسض -يسض -ي وسض -اب -ت -ا ل -ل -جسض -ور
واŸنشض-آات ال-ف-ن-ي-ة) اŸكّ-ل-ف بإا‚از
هذا النفق ،بحفر  1000م Îخطي
من أاصضل 7.1كلم ،والذي من شضأانه
السضماح بتفادي اŸرور من مدينة
سضيدي عيشس.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ه -ن-اك ب-عضس
ال -ق -ي -ود واŸع ّ-وق -ات ال -ت-ي ت-عÎضس
ال ّسض Ò- - -ا◊سض- - -ن ألشض - -غ - -ال ا◊ف - -ر

اÿاصس بهذا النفق ،ويتعلّق األمر،
Ãع -ارضض -ة ب -عضس م -واط -ن -ي ب -ل-دي-ة
سض- -ي- -دي ع- -ي- -اد ال- -ذي- -ن ي -ط -ال -ب -ون
بتعويضضات على أاراضضيهم ،و‘ هذا
الشض -أان ،سض ّ-ط -رت م-دي-ري-ة األشض-غ-ال
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ولي-ة ب-ج-اي-ة أان م-الكي
هذه العقارات ،والتي تضضّررت بشضكل
كب Òمن هذا الطريق الفرعي قد
اسض- - -ت - -ف - -ادوا م - -ن ال - -ت - -ع - -ويضض - -ات
اŸسضتحقة.
حيث ”ّ تعويضس ما ل يقل عن
 3637شض - -خصس“ ،ت إاسض - -ت - -ع- -ادة
أاراضض- -ي- -ه -م ‘ إاط -ار مشض -روع إا‚از
الطريق السضيار الفرعي الرابط بÚ
ب-ج-اي-ة وأاح-ن-ي-ف ،ووف-قا Ÿصضادرنا،
ب -ل -غت ال -ق -ي -م -ة اإلج -م -ال -ي -ة ل -ه -ذه
التعويضضات التي سضّددت ألصضحاب
األراضض- -ي اŸع -ن -ي -ة 535 215 11
337,00دج ،وŒدر اإلشضارة إا ¤أان
ملف هذه التعويضضات قد كان إا¤
ح - -د ك - -ب ،Òوراء ال- -ت- -أاّخ- -ر ال- -ك- -بÒ
جل فيما يتعلق بتقدم أاشضغال
اŸسض ّ

ه -ذا اŸشض-روع ال-ه-ي-ك-ل-ي ،ال-ذي م-ن
شض-أان-ه رب-ط م-ي-ن-اء ب-ج-اي-ة ب-ال-طريق
السضيار شضرق ـ غرب.
أاما اŸشضكلة األخرى التي أاثّرت
سضلبا على تقدم هذه الورشضة ،فقد
ُ
ط -رحت ع -ل -ى اŸسض -ت -وى ال -ت -ق -ن-ي،
وتتعلق بطبيعة األرضس التي ُتنجز
ع-ل-ى مسض-ت-واه-ا أاشض-غ-ال ه-ذا ال-نفق،
فوفقا Ÿا ” التصضريح به ،حوا‹
 %80من أاراضضي النفق مصضنفة ضضمن
ال- -ف- -ئ- -ة اÿامسض- -ة م- -ن ال- -ت -ق -ط -ي -ع
ا÷ي -ول -وج -ي ،م -ا ي -ع-ن-ي أان-ه-ا أاسض-وء
الفئات اŸرتبة من  1إا .5 ¤و‘ ظّل
ه - -ذه ال - -ظ- -روف ،تسض- -ت- -غ- -رق ه- -ذه
اŸؤوسضسض- -ة  23سض -اع-ة و 53دقيقة
بالتدقيق◊ ،فر م Îخطي واحد،
فضض Óعن هذا ،ولغرضس تفادي أاي
ان-ه-ي-ار ،ت-ن-ج-ز أاشض-غ-ال ا◊ف-ر يدوّيا
قصضد ضضمان اسضتقرار األرضس.

ل- -ل- -ت- -ذك ،Òصض ّ-رح وزي -ر األشض -غ -ال
العمومية والنقل عبد الغا ÊزعÓن،
‘ شض -ه -ر سض -ب -ت-م ÈاŸنصض-رم ،أاث-ن-اء
اسض- -ت- -ج- -واب- -ه ب- -اÛلسس الشض- -ع- -ب -ي
الوطني من طرف أاحد الŸÈانيÚ
من بجاية ،حول اŸشضاريع التي هي
بصض- -دد ال‚از ب- -ولي -ة ب -ج -اي -ة ،أان
تسضليم هذا الطريق السضيار الفرعي
سضيتم نهاية سضنة  ،2019وقد أاكد ‘
ه- -ذا السض -ي -اق أان نسض -ب -ة إا‚از ه -ذا
الطريق السضيار الفرعي اŸمتد على
طول  100كلم ،قد بلغت  75باŸئة،
ك - -م- -ا أاخ Èأان ال- -دول- -ة ق- -د قّ- -ررت
تخصضيصس غÓف ما‹ إاضضا‘ لهذا
اŸشضروع ،قيمته نحو عشضرة آالف
مليون دينار جزائري ،مقتطعة من
اŸيزانية التي ”ّ التصضويت عليها ‘
إاطار قانون اŸالية لسضنة .2019

لمن وأاجهزة التهوية:
سصتزود بنظام ا أ

 2٠٠مليار سسنتيم إلعادة
تأاهيل أانفاق خراطة

لشصغال العمومية بولية بجاية ،من
اسصتفاد قطاع ا أ
ل‚از
صصصص إ
غÓف ما‹ قدره  200مليار سصنتيمّ ﬂ ،
لم-ر
أاشص -غ -ال إاع -ادة ت -أاه -ي -ل أان -ف -اق خ -راط-ة ،ي-ت-عّ-ل-ق ا أ
لجمالية اŸقدرة بـ 480
لول من اŸيزانية ا إ
بالقسصط ا أ
م-ل-ي-ار سص-ن-ت-ي-م ،وال-ت-ي ت-ت-ط-ل-بها عملية الÎميم ،طبقا
لسصتنتاجات وتوصصيات مكتب الدراسصات الذي تكّفل
لن-ف-اق
لم-ن وت-ه-وي-ة ا أ
ب -إا‚از ،دراسص-ة –ديث ن-ظ-ام ا أ
الذي يبلغ طوله 6كلم.
وبحسضب مصضدر مسضؤوول ،فإان هذا النفق الذي أا‚ز ‘ نهاية
ال-ث-م-ان-ي-ن-ات م-ن ق-ب-ل م-ؤوسضسض-ة إاي-ط-ال-ي-ة ،قصض-د ت-ف-ادي ط-ريق
مضضائق خراطة القد ،Ëقد تدهور وأاصضبح نظام األمن اÿاصس
به يعا Êمن الرداءة والعطب ،وقد “ت الدراسضة اŸتضضمنة
–ديث التجهيزات األمنية للنفق ،والتي ” تكليف مكتب
اسضبا Êبها ‘ ،سضبتم ،2014 Èو” على إاثرها معاينة العديد
من الختÓلت داخل النفق اŸتكون من ثÓثة مقاطع ،ومن
ب ÚالختÓلت التي ” تعيينها ‚د اإلضضاءة والتهوية ،حيث
يتع ّ
طل النظام اÿاصس بهذه األخÒة ‘ كث Òمن األحيان ،ما
يؤودي إاŒ ¤مع الغازات اŸنبعثة من السضيارات داخل األنفاق،
مسضببة بذلك ‘ رداءة وصضعوبة الرؤوية ،وعليه فما من شضك ‘
أان نظام إاخÓء غازات العادم والدخان اŸنبعث من اŸركبات
‘ حاجة إا ¤التجديد بشضكل ملحّ.
إا ¤جانب هذا ،أاثار مكتب الدراسضات أايضضا حالة اŸسضاكة
وسضقف اÿرسضانة الذي تدهور لدرجة أان أاصضبح يتسضبب ‘
تسضرب مياه األمطار ،وعليه ›م ،Óعديدة هي الختÓلت
التي تشضّكل خطرا على حياة مسضتعملي النفق ،وليسس غريبا أامام
ما “ت اإلشضارة إاليه آانفا ،تسضجيل عدد كب Òمن حوادث اŸرور
داخل النفق ،حوادث سضبق أان راح ضضحيتها أاناسس أابرياء.
من جهة أاخرى ،صضّرح مدير األشضغال العمومية ،أان وزارة
اŸال-ي-ة ق-د م-ن-حت م-واف-ق-ت-ه-ا ،ع-ل-ى إاع-ادة ت-ق-ي-ي-م اسض-ت-ث-نائية
ل -ل -م -ي -زان -ي-ة اŸتضض-م-ن-ة إاع-ادة ت-أاه-ي-ل و–ديث مضض-اي-ق وادي
خراطة ،وسضيتم تخصضيصس غÓف ما‹ جديد بقيمة  330مليار
سضنتيم للمشضروع ،قصضد “ويل إا‚از ثÓث أانفاق صضغÒة أاخرى
Ãضضايق خراطة ،يقدر طولها بـ  500و  400و  300م Îخطي
على التوا‹.
و ا÷دير بالذكر ،أان شضطرا بطول 5.1كلم من طريق مضضايق
خراطة من خط طوله 6.7كلم قد دخل حيز اÿدمة ‘ شضهر
جويلية اŸنصضرم ،هذا ،وقد حصضلت مؤوسضسضة «أاوزقون» الÎكية
على موافقة لتمديد مدة اإل‚از وليتم تسضليم ›مل اŸشضروع
‘ سضنة .2019
من األكيد أان تسضليم هذا اŸشضروع الذي يتضضّمن ،إا‚از أاربعة
جسضور و  17قناة مبّلطة للصضرف ،وثÓثة أانفاق و 5جدران
داعمة ،سضيضضمن انسضياب حركة اŸرور بشضكل أافضضل مع ولية
سض-ط-ي-ف اÛاورة ،ك-م-ا سض-يسض-م-ح ب-فك اÿن-اق ع-ل-ى ال-ط-ري-ق
الوطني رقم  ،09الذي يسضجل وفقا Ÿديرية األشضغال العموية،
مرور ما يفوق  22000مركبة يوميا ،علما أان هذا العدد يرتفع
ليبلغ  30000سضيارة يوميا خÓل موسضم الصضطياف ،وأان نسضبة
مركبات الوزن الثقيل على هذا الطريق تقارب  45باŸئة.

بجاية :بن إلنوي توهامي

إانقطاع لكهرباء قرابة  ٣أاسصابيع عن ا÷ادة الرئيسصية بخنشصلة

البلدية  ⁄تسسّدد ديونها اŸقدرة بـ ٨٠أالف دينار

ط- -الب ،سص- -ك -ان ع -اصص -م -ة ال -ولي -ة ،م -ن
لعادة
السصلطات اÙلية التدخل العاجل إ
لنارة العمومية اŸنقطعة منذ ما
تشصغيل ا إ
يقارب الثÓثة أاسصابيع با÷ادة الرئيسصية
ب -ق -لب ع -اصص-م-ة ال-ولي-ة ،اŸسص-م-اة ط-ري-ق
بابار ،حيث تسصبب هذا القطع غ ÒاÈŸر
‘ ت -ع -ط -ل ح -رك -ة سص ÒاŸرك -ب-ات وإاع-اق-ة
تنقل الراجل Úعلى السصواء.
ناهيك عن اإلضضرار التي ◊قت أاصضحاب
اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة ب-ا÷ادة وال-ذي-ن أامسض-وا
يفضضلون غلق Óﬁتهم فور غروب الشضمسس
تفاديا لتعرضضها للسضطو جراء غياب اإلنارة.
وأاب - -دى م - -واط- -ن- -ون لـ»الشض- -عب» ،م- -ن Œار
وسض -ك -ان ب -ه -ذا الشض -ارع ال -رئ -يسض-ي ،ح-ال-ة م-ن
السضتياء والسضخط الكبÒين جراء ما آال إاليه

وضضع با÷ادة الرئيسضية والتي  ⁄تشضهد من
ق-ب-ل غ-ي-اب اإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-فÎة Œاوزت
الـ 20يوما ،تخللتها فÎات تشضغيل متقطعة،
مؤوكدين أانهم اتصضلوا Ãصضالح البلدية إلعادة
تشضغيل اإلنارة إال ان طلبهم  ⁄يلب.
ووجه السضكان على لسضان «ب.عبد ا◊ق»
ن-اشض-ط ج-م-ع-وي ،ات-ه-ام-ه-م Ÿصض-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة
Óن-ارة ال-ع-مومية
ب-ال-ق-ي-ام ب-ال-ق-ط-ع أال-ع-م-دي ل -إ
ألسض -ب-اب م-ت-ع-ل-ق-ة بÎاك-م دي-ون ال-ب-ل-دي-ة ل-دى
مؤوسضسضة توزيع الكهرباء والغاز خنشضلة ،وأاكدوا
سضÓمة أاعمدة اإلنارة بالشضارع رافضض‘ Ú
ذات السضياق –ملهم مشضاكل التسضي Òالكارثي
Ÿصضالح البلدية.
و‘ سض -ي -اق م -تصض -ل ،ت -ع -يشس ع -دي -د أاح -ي -اء
اŸدي -ن -ة ت -ع -ط  Ó-ج -زئ -ي-ا ‘ تشض-غ-ي-ل اإلن-ارة

ال -ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أازق-ت-ه-ا وشض-وارع-ه-ا
كأاحياء بابار  01وبابار  02وحي األوراسس وحي
طريق ع Úالبيضضاء واÛاهدين وغÒها.
أاورد مصضدر مطلع لـ»الشضعب» ،أان مديرية
ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ل-ولي-ة خ-نشضلة ÷أات
لقطع التيار الكهربائي على مبنى البلدية بعد
إابÓغها بعدة اعذارات لتحصضيل مسضتحقاتها
التي Œاوزت الـ 08مÓي Úسضنتيم على عاتق
البلدية ،إال أان هذه األخÒة  ⁄تسضّدد و⁄
تلتزم بالتسضديد اŸتفق عليه سضابقا عن طريق
Œزئة اŸبلغ على فÎات.
وق- -د ح- -اولت «الشض- -عب» التصض- -ال ب -رئ -يسس
البلدية أاو أاحد نوابه لÓسضتفسضار أاك Ìحول
اŸوضضوع ،إال أاننا  ⁄نتمكن من ذلك.

خنششلة  :إسشكندر حجازي
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اإ’ثنين  15أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  05صصفر 1440هـ

صشحراء الغربية
تششمل مراقبة حقوق ا إ
’نسشان ‘ ال ّ

منظّمـ ـ ـة العف ـ ـو الدوليـ ـة Œـ ـّدد مطلبها
بتوسضي ـ ـ ـ ـ ـع صضÓحي ـ ـ ـ ـات «اŸينـ ـ ـورسض ـ ـو»
طالبت منظمة العفو الدولية «اأمنيسشتي» ›ددا بضشرورة توسشيع صشÓحيات بعثة «اŸينورسشو» لتششمل مراقبة
حقوق ا’إنسشان ‘ الصشحراء الغربية ،مششددة على ضشرورة اأن يكون «رصشد حقوق ا’إنسشان بششكل مسشتقل
وﬁايد وششامل ومتواصشل وعنصشرا مركزيا ‘ ا’أ· اŸتحدة».
قالت «اأمنيسصتي» اأنها وثقت ،خÓل السصنة اŸاضصية،
انتهاكات ◊قوق ا’إنسصان ‘ الصصحراء الغربيةÃ ،ا
‘ ذلك ال -ق -ي -ود اŸف -روضص -ة ع -ل -ى ح -ري -ة ال -ت-ج-م-ع
السصلمي والتعب Òوالتي طالت اأيضصا النشصطاء الذي
يناصصرون تقرير اŸصص.Ò
واأشصارت اŸنظمة ،اإ ¤اإقدام القوات اŸغربية على
ت -ف -ري -ق ت -ظ -اه -رات ن -ظ -م -ه-ا نشص-ط-اء صص-ح-راوي-ون
بالتزامن مع زيارة اŸبعوث ا’أ‡ي اإ ¤الصصحراء،
ه -ورسصت ك-وه-ل-ر ،خÓ-ل ن-ه-اي-ة شص-ه-ر ج-وان وب-داي-ة
شصهر جويلية اŸاضصي.
ك -م -ا –دثت ع -ل -ى سص -ب -ي -ل اŸث -ال ع -ن «اسص-ت-خ-دام
السصلطات ا’أمنية اŸغربية لقوة تعسصفية من اأجل
تفريق ﬁتج Úعلى Œديد اتفاقية الصصيد البحري
ب ÚاŸغرب وا’–اد ا’أوروبي ،خÓل شصهرسصبتمÈ
اŸاضصي».
منظمة العفو الدولية انتقدت كذلك« ،اŸضصايقات»
اŸن- -ت -ه -ج -ة م -ن ق -ب -ل ا’ح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي ‘ ح -ق
ا÷معيات ا◊قوقية العاملة ‘ الصصحراء الغربية،
وضصد الوفود التي ترغب ‘ منظمة العفو الدولية
زيارة ا’إقليم.
يذكر اأنها ليسصت اŸرة ا’أو ¤التي تطالب فيها
منظمة العفو الدولية ا’أ· اŸتحدة Ãراقبة حقوق
ا’إنسص -ان ‘ الصص -ح -راء ،ك -م -ا اأن-ه-ا ل-يسصت اŸن-ظ-م-ة
ال -وح -ي-دة ال-ت-ي ط-ال-بت ب-ذلك ،ف-ق-د سص-ب-ق Ÿن-ظ-م-ة
«ه -ي-وم-ن راي-تسش ووتشش» ال-ت-ي ت-ت-خ-ذ م-ن ن-ي-وي-ورك
ب- -ال- -و’ي -ات اŸت -ح -دة م -ق -را ل -ه -ا اأن راسص -لت ا’أ·
اŸتحدة حول نفسش اŸوضصوع.
وت -اأت -ي دع -وة «اأم-ن-يسص-ت-ي» ه-ذه ‘ سص-ي-اق اŸط-الب
الداعية اإ ¤توسصيع نطاق صصÓحيات بعثة ا’·
اŸت -ح -دة ل -ت -ن -ظ -ي -م اسص -ت -ف -ت -اء ل-ت-ق-ري-ر اŸصص‘ Ò
الصصحراء الغربية «مينورسصو» اŸطروحة من قبل
عدة اأطراف ،منها منظمات غ Òحكومية واأطراف
ودول عديدة.
وتضصم البعثة ا’‡ية اŸتواجد مقرها بالعيون اأكÌ
م - -ن  467م -وظ -ف -ا م -ن ب-ي-ن-ه-م  245عسص-ك-ري-ا م-ن
الوحدات وخÈاء اŸهام وضصباط قيادة ا’ركان.
اأم-ا اأه-م ال-ب-ل-دان ال-ت-ي ت-وف-ر ال-وح-دات ل-ل-مينورسصو
فهي بنغÓديشش ومصصر وروسصيا و باكسصتان والصصÚ
وهندوراسش والÈازيل وكرواتيا واÛر.

“ديد و’ية «مينورسشو»
نهاية الشّشهر
ومن اŸرتقب اأن يصصوت ›لسش ا’أمن الدو‹ التابع
لÓأ· اŸتحدة على “ديد و’ية بعثة «مينورسصو»
نهاية شصهر اأكتوبر ا÷اري.
و‘ هذا الشصاأن دعا ا’م Úالعام لÓأ· اŸتحدة
ان -ط -ون-ي-و غ-وتÒيسش ›لسش ا’م-ن ب-ت-م-دي-د ع-ه-دة
البعثة Ÿدة سصنة ،واأكد اأنها تظل «عنصصرا ﬁوريا ‘
جهود ا’· اŸتحدة من اأجل التوصصل ا ¤تسصوية
سصياسصية عادلة للنزاع تضصمن تقرير مصص Òالشصعب
الصصحراوي».
وك -انت ال -و’ي -ات اŸت -ح-دة ق-د اأك-دت شص-ه-ر اأف-ري-ل

اŸاضصي اأن تقليصش عهدة البعثة يهدف ا ¤جعل
طر‘ النزاع اأ’ وهما جبهة البوليسصاريو واŸغرب
يجلسصان ا ¤طاولة اŸفاوضصات ‘ اجل سصتة اشصهر،
ووضصع حد لÓنسصداد القائم بالصصحراء الغربية.
وهو اŸسصعى الذي  ⁄يرق فرنسصا التي صصرحت بان
ال -ت -ج -دي -د بسص -ت -ة اشص-ه-ر ي-جب اأن ي-ب-ق-ى اسص-ت-ث-ن-اء،
م -وضص -ح -ة اأن ا◊ف -اظ ع -ل -ى اط -ار سص -ن -وي يضص -م -ن
اسصتقرار عمليات حفظ السصÓم.
وتشص Òمصص- -ادر م- -ق- -رب- -ة م- -ن اŸل- -ف اأن ال -و’ي -ات
اŸتحدة ليسصت مسصتعدة للتنازل عن هذه اŸسصاألة،
م -وؤك-دة اأن-ه ا◊ل ال-وح-ي-د ل-دع-م اŸسص-ار السص-ي-اسص-ي
واإنهاء هذا النزاع اŸتواصصل منذ اأك Ìمن  40سصنة.

جنوب اإفريقيا تدّعم تقرير اŸصشÒ
اسص -ت -ق -ب -ل ال -وزي -ر ا’أول الصص -ح-راويﬁ ،م-د ال-و‹
اأع -ك -يك ،اأمسش ا’ول ن -ائب وزي -رة خ -ارج-ي-ة ج-ن-وب
افريقيا واŸكلف بالعÓقات الدولية لول’ Úندرز
ال -ذي ق -ام ب -زي-ارة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة الصص-ح-راوي-ة ،ح-يث
اسصتعرضصا معا اآخر مسصتجدات القضصية الصصحراوية
العادلة.
و” خÓل اÙادثات التاأكيد على اŸوقف الثابت
÷نوب افريقيا Œاه الشصعب الصصحراوي وقضصيته
العادلة.
وكان نائب وزيرة خارجية جنوب اإفريقيا اŸلكف
بالعÓقات الدولية والتعاون ،شصرع السصبت ‘ زيارة
ل-ل-ج-م-ه-وري-ة الصص-ح-راوي-ة ال-ت-ي ت-زام-نت واحتفا’ت
الشصعب الصصحراوي بذكرى الوحدة الوطنية الثالثة
وا’أربع Úوالتي وقف على جانب منها.
وكان اŸسصوؤول ا÷نوب افريقي اأبرز ‘ كلمة له ‘
العيون Ãخيمات الÓجئ Úالصصحراوي ،Úحرصش
دول -ة ج -ن -وب اف -ري-ق-ي-ا ع-ل-ى اسص-ت-ك-م-ال السص-ي-ادة ‘
اإفريقيا ع“ Èك Úالشصعب الصصحراوي من حقه ‘

ا◊رية وا’سصتقÓل مثلما حدث ‘ تيمور الشصرقية،
وه -م -ا ال -قضص -ي -ت -ان ال -ل -ت -ان اأم -ل ن -يسص-ل-ون م-ان-ديÓ-
تسصويتهما وفق اأسصسش الشصرعية الدولية باأسصرع ما
Áكن ولطاŸا اآمن اأن الشصعب الصصحراوي سصيحقق
مصصÒه دون شصك» ،كما قال.
لول’ Úندرز شصّدد اأيضصا على اأن بÓده لن تتخلى
عن دعم ومسصاندة كفاح الشصعب الصصحراوي العادل،
واŸسصاهمة ‘ –رير اإفريقيا التي تظل غ Òمكتملة
السصيادة دون –قيقها ‘ الصصحراء الغربية.

تضشامن مع اŸعتقل Úبسشجون
ا’حتÓل
ن ّ-ظ -مت راب -ط -ة ح -م -اي -ة السص-ج-ن-اء الصص-ح-راويÚ
بالسصجون اŸغربية وعائÓت اŸعتقل ÚالسصياسصيÚ
الصصحراوي Úالسصبت يوما تضصامنيا بالعيون اÙتلة
مع اŸعتقل Úالسصياسصي Úالصصحراوي ÚاŸضصربÚ
عن الطعام داخل سصجون ا’حتÓل.
وع ّ-ب -رت راب-ط-ة ح-م-اي-ة السص-ج-ن-اء وك-ذلك ع-ائÓ-ت
اŸع- -ت- -ق- -ل Úالسص- -ي- -اسص -ي Úالصص -ح -راوي Úع Èه -ذه
اÿط -وة ع -ن «ت -ن -دي -ده -ا ب -ال -وضص-ع اŸاأسص-وي ال-ذي
ي-ع-يشص-ه اŸع-ت-ق-ل-ون اŸضص-رب-ون»ﬁ ،م-ل Úا’حتÓل
اŸغ -رب -ي ك -ام -ل اŸسص -وؤول -ي-ة ع-ن مصص ÒاŸع-ت-ق-لÚ
ومطالب ÚاÛتمع الدو‹ بالتدخل العاجل ’إنقاذ
حياة اأبنائهم.
ج - -دي - -ر ب - -ال- -ذك- -ر ب- -اأن اŸع- -ت- -ق- -ل Úالسص- -ي- -اسص- -يÚ
الصص -ح -راوي Úمشص -ت -ت -ون ع -ل -ى ال -ع-دي-د م-ن سص-ج-ون
ا’ح -ت Ó-ل وي -ع -يشص -ون اوضص -اع -ا ’ اإنسص -ان-ي-ة ‘ ظ-ل
اصصرار ا’حتÓل على مصصادرة حقوقهم ا’سصاسصية
كـ «معتقلي راأي».
وي -ت -ع -رضش اŸع -ت-ق-ل-ون الصص-ح-راوي-ون ا ¤ك-ل اأن-واع
ال -ت -ع -ذيب وسص -وء اŸع -ام -ل -ة ب -السص -ج -ون اŸغ -رب -ي-ة
وا◊رمان من العÓج.

’سشد ‘ دمششق
وزير اÿارجية العراقي يلتقي ا أ

ا◊كومة خارج «اŸنطقة اÿضضراء» ألول مرة منذ  15عاما

وصشل وزير اÿارجية
العراقي اإبراهيم ا÷عفري
اأمسس ا’أحد اإ ¤دمششق ‘
زيارة رسشمية تسشتغرق
يوم Úلبحث ا’أوضشاع
ا’أمنية والسشياسشية ‘
اŸنطقة وسشبل تطوير
العÓقات ب Úالبلدين.
ويلتقي ا÷عفري خÓل الزيارة
ال - -رئ - -يسش بشص- -ار ا’أسص- -د وك- -ب- -ار
اŸسص - -وؤول Úالسص - -وري ،Úل - -ب - -حث
ا’أوضصاع ا’أمنية والسصياسصية ‘

اŸن -ط -ق-ة وت-ط-ور ال-عÓ-ق-ات بÚ
البلدين».
وك- -ان وزي -ر اÿارج -ي -ة السص -وري
ول - -ي- -د اŸع- -ل- -م ق- -د وج- -ه دع- -وة
رسص- -م -ي -ة م -ط -ل -ع الشص -ه -ر ا◊ا‹
ل - -وزي - -ر اÿارج - -ي - -ة ال - -ع - -راق- -ي
اإبراهيم ا÷عفري لزيارة دمشصق،
‘ اإط - -ار مسص - -اع- -ي ف- -ت- -ح اآف- -اق
جديدة للتعاون ب Úالبلدين.
من ناحية ثانية ،باشصر رئيسش
ال- -وزراء ال- -ع- -راق- -ي ع- -ادل ع -ب -د
اŸه -دي السص -بت م -ه-ام ع-م-ل-ه ‘
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info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com

مكتبه خارج «اŸنطقة اÿضصراء»
اÙصصنة ‘ العاصصمة بغداد ‘
سصابقة هي ا’أو ¤منذ  15عاما.
وفور مباشصرته العمل عقد عبد
اŸه - -دي ع - -دة ل - -ق - -اءات داخ - -ل
اŸب-ن-ى ت-ت-ع-ل-ق ب-تشصكيل ا◊كومة
اŸرت- - -ق - -ب - -ة والÈن - -ام - -ج ال - -ذي
سصتتقدم به للŸÈان.
وه- -ذه اأول م- -رة م- -ن- -ذ  15عاما
Áارسش فيها رئيسش وزراء للعراق
عمله خارج «اŸنطقة اÿضصراء»
شص- - -دي - -دة ال - -ت - -حصص Úال - -ت - -ي ”

انشص -اوؤه -ا ‘ ب -غ -داد ب -ع -د ال-غ-زو
ا’أمريكي عام  2003لتكون مقرا
للحكومة والŸÈان ومنازل كبار
اŸسص - -وؤول Úال - -ع- -راق- -ي ÚفضصÓ- -
عنمقار السصفارات الكÈى.
هذا ،و ⁄يبق اأمام رئيسش الوزراء
اŸك- - - -ل - - -ف ‘ اإط - - -ار اŸه - - -ل - - -ة
ال -دسص -ت -وري -ة ال -ب-ال-غ-ة  30يومًا
اب -ت -داء م -ن ال -ث -ا Êم -ن اأك -ت -وب -ر
ا÷اري سص- - -وى  17ي-وم-ا لتقدË
تشص- -ك- -ي- -ل- -ت- -ه ال- -وزاري -ة ل -لŸÈان
العراقي.
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غسضـ ـان سضÓمـ ـة يوضّض ـح أاسضب ـ ـاب تأاخ Òإاجراء النتخابات

قال مبعوث ا أ
’· اŸتحدة إا ¤ليبيا ،غسشان سشÓمة ،إان تطورات داخل ليبيا أاsخرت
’جراءات اÿاصشة با’نتخابات.
بعضس الششيء ا إ
واضص - - -اف سص Ó- - -م - - -ة ‘ ح - - -وار
صص -ح -ا‘ ق-ائ« :Ó-ن-ع-م-ل ’إج-راء
ا’نتخابات ‘ اأمد قريب...اإن
Œ ⁄ر ق- -ب- -ل اآخ- -ر ه -ذا ال -ع -ام،
فهذا ’ يعني اأنها لن Œرى...بل
ه -ذا ي -ع -ن -ي اأن-ه-ا سص-ت-ج-رى ب-ع-د
ح.»Ú
واأشص- -ار اإ ¤اأن اأه -م ال -ت -ط -ورات
ال-ت-ي اأ sخ -رت اإج-راء ا’ن-ت-خ-اب-ات
ه- -ي «ت- -اأخ -ر ›لسش ال -ن -واب ‘
اإصص -دار ق -ان -ون ل Ó-ن -ت -خ -اب-ات»،
وق -ال« :م -ا زل -ن-ا ن-اأم-ل اأن ُي -ق-دم
على ذلك».
واأردف« :حصصلت تطورات اأمنية
ك- -بÒة ،م- -ن- -ه- -ا مسص- -األ -ة ال -ه Ó-ل
ال - -ن - -ف- -ط- -ي وا’شص- -ت- -ب- -اك- -ات ‘
ط-راب-لسش ال-ت-ي ج-ع-لت اŸوضصوع
ا’أم -ن -ي ي -ع -ود اإ ¤الصص-دارة ،ث-م
حدث اأمر اآخر مهم جvدا ،وهو
ه-ج-وم اإره-اب-ي ع-ل-ى اŸف-وضص-ية
العامة لÓنتخابات ،جعلها تفقد
كثًÒا من اآلياتها ،ولسصوء ا◊ظ
ف- -ق- -دت ع- -دًدا م -ن م -وظ -ف -ي -ه -ا
اأيضًصا».
يشصار اإ ¤اأن لقاء باريسش ،الذي
انعقد ‘ ماي اŸاضصي ،اأقر عدة
بنود من بينها اإجراء انتخابات
‘ ديسصم ،2018 Èلكن اأطراًفا
دولية واإقليمية بداأت ‘ الÎاجع
عن مواقفها بشصاأن هذا اŸوعد.

›لسس النواب وضشعنا
‘ «حالة ضشبابية»
م-ن ن-اح-ي-ة ث-ان-ي-ة ،اأورد م-ب-ع-وث
ا’أ· اŸت- -ح- -دة اإ ¤ل- -ي- -ب -ي -ا ،اإن
›لسش النواب «وضصعنا ‘ حالة
م- -ن الضص- -ب- -اب- -ي- -ة بشص- -اأن ق -ان -ون
ا’سص- - -ت- - -ف- - -ت - -اء ع - -ل - -ى مشص - -روع
الدسصتوري» ،اآم Óاأن يسصمع من
رئيسش اÛلسش اŸسصتشصار عقيلة
صص- -ال- -ح «م -ب -اشص -رة م -وق -ف -ه م -ن
القانون وتوضصيح ما اإن كان قد
ح- -دث تصص- -ويت داخ- -ل اÛلسش
عن القانون اأم ’».
واأضص- -اف سصÓ- -م- -ة ق- -ائ« :Ó- -اأن -ا
م- - -تشص - -وق لسص - -م - -اع راأي رئ - -يسش
›لسش ال -ن -واب ع-ق-ي-ل-ة صص-ال-ح»،
موؤكدا قدرة ›لسش النواب على
«اإصص-دار ق-ان-ون ا’سص-ت-ف-ت-اء ع-لى

مشص-روع ال-دسص-ت-ور اŸط-ل-وب م-ن
ا’أكÌية» ،لكنه لفت اإ ¤اأن «كل
اŸوؤسصسص -ات ‘ ل -ي-ب-ي-ا ت-ن-ت-ج اأق-ل
‡ا ه -و «م -ط -ل -وب وم -ن ب -ي -ن-ه-ا
›لسش النواب.
وب - -داأ اŸب - -ع - -وث ا’أ‡ي زي- -ارة
رسصمية ا ¤مصصر تهدف اإ ¤دفع
ال-ع-م-ل-ي-ة السص-ي-اسص-ي-ة اŸتعÌة ‘
ل- -ي- -ب- -ي- -ا ،وال -ت -ق -ى ا’أم Úال -ع -ام
÷امعة الدول العربية احمد اأبو
الغيط ‘ وقت سصابق امسش ،كما
التقى رئيسش ›لسش النواب.

ا÷يشس يتعّهد بتاأمÚ
اأّية عملية انتخابية
اأّك -دت ال -ق-ي-ادة ال-ع-ام-ة ل-ل-ق-وات
اŸسص-ل-ح-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة امسش ا’أح-د،
ج -اه -زي-ت-ه-ا ال-ع-ال-ي-ة ل-ت-اأم Úاأي-ة
ع-م-ل-ي-ة ان-ت-خ-اب-ي-ة ‘ ال-بÓ-د م-ن
خÓل حماية مراكز ا’قÎاع‘ ،
اŸناطق اÿاضصعة لسصيطرتها.
واأشصارت اإ ¤اأنها «معنية بحماية
اŸسص -ار ال -دÁق-راط-ي وال-ت-داول
السص -ل -م -ي ع -ل -ى السص -ل -ط ،ضص-م-ن
مسصوؤوليتها الوطنية والدسصتورية
وفقا للقوان Úواللوائح اŸنظمة
لعمل اŸوؤسصسصة العسصكرية».
و‘ الثا Êمن اأكتوبر ا÷اري،
اأك - -د ق - -ائ- -د ا÷يشش ال- -وط- -ن- -ي،
اŸشص Òخ -ل -ي-ف-ة ح-ف Îاسص-ت-م-رار
دع - -م - -ه ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات اŸق- -رر
اإج - -راوؤه - -ا ‘ ديسص- -م ،Èل- -ك- -ن- -ه
اأضصاف ‘ تصصريحات ،اأن ’عبÚ
اآخرين ’ يقومون بدورهم نحو

تنظيم ا’نتخابات.
ورفضش حف Îا’إفصصاح عما اإذا
ك- -ان سص- -يÎشص- -ح لÓ- -ن- -ت- -خ -اب -ات
ال- -رئ -اسص -ي -ة اŸق -ب -ل -ة ،واك -ت -ف -ى
ب -ال -ت-ع-ق-يب« :ع-ن اأي ان-ت-خ-اب-ات
تتحدثون؟ عندما يجرى ا’إعÓن
ع -ن -ه -ا وف -ت -ح ب -اب الÎشص -ح ل -ه-ا
سصتعرفون ا’إجابة».

مقÈة جماعية
‘ سشرت
اك -تشص -فت ال -عشص -رات م-ن ا÷ثث
ا÷ديدة داخل مقÈة جماعية
‘ مدينة سصرت شصرق العاصصمة
الليبية طرابلسش عقب اأيام من
انتشصال  75جثة ‘ اŸوقع ذاته.
وقال اŸتحدث باسصم اÛلسش
ال- -ب -ل -دي Ÿدي -ن -ة سص -رت ﬁم -د
ا’م -ي -ل ‘ تصص -ري -ح صص-ح-ف-ي اإن
ف -رق ال -ه Ó-ل ا’أح -م -ر وال-ن-ي-اب-ة
العامة عÌت على العشصرات من
رفات ا÷ثث ‘ منطقة الظهÒ
لÒتفع العدد اإ 110 ¤جثث ‘
اأقل من اأسصبوع.
وشصهدت مدينة سصرت السصاحلية
الواقعة على بعد  450كم شصرق
طرابلسش معارك دامت اأك Ìمن
ثمانية اأشصهر ب Úقوات «البنيان
اŸرصص -وصش» ال -ت -اب -ع -ة ◊ك -وم-ة
الوفاق الوطني وتنظيم الدولة
ا’إسص Ó-م -ي -ة ا’ره -اب-ي ،وان-ت-هت
ب- -ط -رد ال -ت -ن -ظ -ي -م م -ن م -ع -ق -ل -ه
ال -رئ -يسص -ي ‘ ل -ي -ب-ي-ا ن-ه-اي-ة ع-ام
.2016

مسشتوطنة تدهسس فلسشطينيّ Úبالضشفة

ضضوء أاخضضر لبناء  31وحدة اسضتيطانية ‘ اÿليل

’حد موافقتها على بناء  31مسشكنا Ÿسشتوطن Úيهود ‘
أاعطت ا◊كومة ا’سشرائيلية امسس ا أ
اÿليل ،هي اŸوافقة ا’و ¤منذ العام  ‘ 2002هذه اŸدينة الواقعة ‘ الضشفة الغربية
اÙتلة ،والتي يعيشس فيها مئات اŸسشتوطن Úوسشط نحو مئتي أالف فلسشطيني.
وق -ال وزي-ر ال-دف-اع ا’سص-رائ-ي-ل-ي اف-ي-غ-دور
ل- -يÈم- -ان ‘ ب- -ي- -ان نشص- -ر ‘ خ- -ت- -ام ا÷لسص -ة
ا’سصبوعية للحكومة «للمرة ا’و ¤منذ اكÌ
م- -ن  20ع-ام-ا سص-ي-ك-ون ل-ل-خ-ل-ي-ل ح-ي ي-هودي
جديد ‘ اŸوقع ا◊ا‹ Ÿعسصكر للجيشش».
واأوضصح اأن هذا ا◊ي سصيضصم  31مسصكنا مع
روضصت ÚلÓطفال.
وسصتبنى اŸسصاكن ا÷ديدة ‘ شصارع الشصهداء
الذي كان ‘ السصابق يعج با◊ركة واÓÙت
التجارية ويوصصل ا ¤ا◊رم ا’براهيمي ،قبل
ان يتحول ا ¤مسصاحة مقفرة بسصبب التوتر
النا œعن اسصتيطان يهود ‘ قلب اŸدينة
الفلسصطينية.
وكات ﬁطة ا◊افÓت الرئيسصية ‘ اÿليل
تقع ‘ هذا الشصارع ،قبل ان تقوم السصلطات
ا’سصرائيلية بوضصع اليد على هذه اŸنطقة
واإق- -ام- -ة ق- -اع- -دة عسص -ك -ري -ة ف -ي -ه -ا ◊م -اي -ة
اŸسصتوطن.Ú
وتعيشش مدينة اÿليل ‘ اجواء توتر شصبه
دائم بسصبب زرع نحو  800مسصتوطن يهودي ‘
وسصطها ب Úنحو  200األف فلسصطيني.

مفاوضصات بريكسصت منعطفا خطÒا.
ويتع Úعلى ماي اأو’ اسصتيعاب “رد حكومي ضصدها،
ثم ﬁاولة التغلب على اأزمة مفاوضصات الطÓق ‘ قمة
لقادة ا’–اد ا’وروبي ‘ بروكسصل ،رغم اأن اإحرازها
اخÎاًقا ’ يزال يبدو بعيد اŸنال.

تدور حولهم.
وك- -ان ال- -رئ- -يسش ﬁم- -د ب- -خ -اري ال -ذي ب -ن -ى ح -م -ل -ت -ه
ا’نتخابية ‘  2015على وعد Ãكافحة الفسصاد ،حصصل
هذا ا’أسصبوع على الضصوء ا’أخضصر لتنفيذ هذا ا’إجراء
بعدما فشصلت اŸعارضصة ‘ منعه من ذلك ع Èالقضصاء.

 22قتي ‘ Óهجوم مزدوج
@ م-قديششو :ارت-ف-عت حصص-ي-ل-ة ضص-ح-ايا ا’نفجارين
ا’رهابي Úاللذين اسصتهدفا فندقا ومطعما ‘ مدينة
(بيدوا) بجنوب الصصومال السصبت ،اإ 22 ¤قتي.Ó
واأع- -ل- -نت «ح- -رك- -ة الشص -ب -اب الصص -وم -ال -ي -ة» ا’ره -اب -ي -ة
مسصوؤوليتها عن الهجوم.Ú

فريسشة لششبكات ا’ّتجار بالبششر
@ دكا  :انتشصرت ظاهرة ا’Œار بالبشصر ‘ ﬂيمات
ال -ل -ج-وء ‘ ب-ن-غÓ-ديشش ،ف-ال-نسص-اء وا’أط-ف-ال م-ن اأق-ل-ي-ة
الروهينغا هم ضصحاياها الرئيسصية .ووفق منظمة ا’أ·
اŸتحدة فاإنه يتم اقتياد الضصحايا اإ ¤خارج اıيمات
والزج بهم ‘ اأعمال الدعارة اأو اسصتغÓلهم ‘ العمالة.

ماي تواجه مصشاعب متزايدة
@ لندن  :تواجه رئيسصة الوزراء الÈيطانية تÒيزا ماي
معركة على جبهت Úهذا ا’أسصبوع ،اإذ تقاتل من اأجل
اإق-ن-اع وزرائ-ه-ا واإق-ن-اع ب-روكسص-ل اأيضص-ا ب-خ-ط-ت-ه-ا بشص-اأن
خروج بريطانيا من ا’–اد ا’وروبي ‘ ،وقت دخلت

منع من السشفر بششبهة الفسشاد
@ اب -وج -ا  :اأع -ل-نت ال-رئ-اسص-ة ال-ن-ي-جÒي-ة اأّن ا’أج-ه-زة
ا’أمنية وضصعت اأك Ìمن  50شصخصصية «رفيعة اŸسصتوى»
تشصتبه بتورطهم ‘ قضصايا فسصاد على قائمة اŸمنوعÚ
حة الشصبهات التي
من السصفر بانتظار التحّقق من صص ّ

نيوزيلنديتان Œمعان اŸال لفلسشطÚ
@ ول-ي-ن-غ-تون :ب -ع -دم -ا قضصت ﬁك -م -ة اإسص -رائ-ي-ل-ي-ة
ب-ت-غ-رÁه-م-ا بسص-بب دع-وات م-ق-اط-ع-ة ،رف-عت ن-اشصطتان
ن-ي-وزي-ل-ن-دي-ت-ان ال-ت-ح-دي وج-م-ع-تا نحو  14األ- -ف دو’ر
نيوزيلندي ( 9108دو’رات) تاأييدا للفلسصطيني.Ú
وقالت الناشصطتان جاسصت Úسصاكسش ونادية اأبو شصنب ‘
ا’أسصبوع اŸاضصي اإنهما لن تدفعا الغرامة ،اŸقدرة بـ45
األ -ف شص-ي-ك-ل ( 12423دو’را) ،ل -ت-ع-ويضش ثÓ-ث ف-ت-ي-ات
اإسص-رائ-ي-ل-ي-ات ب-ع-د دوره-م-ا اŸزع-وم ‘ اإق-ن-اع اŸغ-ن-ية
ال -ن -ي -وزي -ل -ن -دي -ة ل -ورد ب -اإل -غ-اء ح-ف-ل ‘ ت-ل اأب-يب ال-ع-ام
اŸاضصي ،ووصصفتا ا◊كم باأنه «حيلة» لتخويف منتقدي
اإسصرائيل.

م- -ن ن -اح -ي -ة ث -ان -ي -ة  ،ت -وع -د رئ -يسش ال -وزراء
ا’إسص-رائ-ي-ل-ي ب-ن-ي-ام Úن-ت-نياهو ،ووزير دفاعه
اأفيغدور ليÈمان حركة «حماسش» بـ»ضصربات
قوية جدا» ،بعد Œدد العنف على ا◊دود مع
قطاع غزة.

مسشتوطنة تدهسس فلسشطينيÚ
بالضشفة

ت -ع -رضش ف -لسص -ط -ي-ن-ي-ان صص-ب-اح ا مسش ا’أح-د،
للدهسش Ãركبة تقودها مسصتوطنة اإسصرائيلية
شصما‹ الضصفة الغربية اÙتلة ،وفق مقطع
فيديو يوثق الواقعة.
وا÷معة ،اسصتشصهدت سصيدة فلسصطينية قرب
مدينة نابلسش ،اإثر رشصق مركبة كانت تسصتقلها
ب - - -ا◊ج - - -ارة ،م- - -ن ق- - -ب- - -ل ›م- - -وع- - -ة م- - -ن
اŸسصتوطن.Ú
وي- -ف- -لت اŸسص- -ت -وط -ن -ون م -ن ال -ع -ق -اب ع -ل -ى
اأع -م -ال -ه -م الشص-ن-ي-ع-ة ب-ح-ك-م ت-واط-وؤ سص-ل-ط-ات
ا’حتÓل التي –ميهم من اŸسصاءلة؛ بينما
تنّكل بالفلسصطني Úمن ا÷نسص Úومن ﬂتلف
ا’أعمار ‘ كل مناطق ا’أراضصي اÙتلة.

تصشعيد مع اقÎاب ا’نتخابات
@ ك -اب -ول  :م-ع اقÎاب م-وع-د ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-ن-ي-اب-ية
ا’أفغانية التي سصتجري ‘ العشصرين من اأكتوبر ا÷اري،
ارت -ف -عت ح -دة ال -ه -ج -م-ات ا’ره-اب-ي-ة ع-ل-ى ع-دة م-ق-ار
انتخابية ،وسصط ﬂاوف من اأن توؤثر تلك الهجمات
على اأمن ا’نتخابات وموعدها.
فقد ارتفع عدد قتلى التفج Òالذي اسصتهدف السصبت
مقر حملة انتخابية ‘ و’ية تخار اإ 22 ¤قتي.Ó
اإقبال ضشعيف على التصشويت
@ Áوسش - -وك- -روŒ ⁄ :ذب ا’ن -ت -خ -اب -ات ال -ب -ل -دي-ة
وا’إقليمية ‘ كوت ديفوار ،وهي تعت Èا’أخÒة قبل
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة اŸرت-قب ت-ن-ظ-ي-مها عام .2020
وتشصهد البÓد انقسصاما بشصاأن هذه ا’نتخابات ،حيث
اأعلن جناح حزب الشصعب ا’إيفواري ،اÙسصوب على
ال -رئ -يسش السص -اب -ق ل -ل -ب Ó-د ل -وران غ -ب -اغ -ب -و م-ق-اط-ع-ت-ه
لÓقÎاع ،ودعا مناضصليه لعدم اŸشصاركة فيه.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إعدإد  :نور إلدين لعرإجي

لثنين  ١٥أإكتوبر  ٢٠١٨م إلموإفق لـ  ٠٥صصفر  ١٤٤٠هـ إلعدد ١٧٧٧٠
إ أ

إلمهرجان إلدولي إلعاشصر
للموسصيقى إلسصيمفونية

الموسسيق ـ ـى..
لغ ـ ـ ـ ـة كونيـ ـ ـة
عابرة للح ـ ـدود
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من إلمحلية إلى إلعالمية

رهان كبير ومسسؤوولية مشستركة

@الحفاظ على اإلرث الموسسيقي
مهّمة الجمعيات بالدرجة األولى
@ توريث ما تركه األقدمون
أاصسعب المهام وأادّقها
@ تنمية روح المسسؤوولية عند
الفنانين اسستثمار بديل
@ ترقية األغنية األوراسسية إالى
العالمية مرهون باحترام األوزان
@غياب الهتمام األكاديمي
بطابع «التندي» حرمه العالمية
كلمة إلعدد

طبوعنا الموسسيقية..
على باب العالمية

بقلم :حبيبة غريب

طبوعنا الموسسيقية متنّوعة وثرية تنّوع ربوع
ال -ج -زائ-ر وث-راء ع-ادات وت-ق-ال-ي-د م-ن-اط-ق-ه-ا
الشّس -اسس -ع -ة ،ط-ب-وع ت-ج-ت-م-ع ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا ف-ي
خصس -وب -ة ال -ك -ل -م -ة وع-ذوب-ت-ه-ا ،وف-ي ح-ك-م-ة
ال-قصس-ي-د وج-م-ال أاب-ي-ات-ه وه-ن-دسس-تها وجمال
اإليقاع وعذوبة اللحن وروعة األداء واإللقاء.
ط -ب -وع م -ت -ع ّ-ددة رائ -ع-ة ت-حّ-دت م-ن-ذ ال-ق-دم

حدودها الجغرافية وخرجت من مهدها إالى العامة ،فاحتضسنها األفراد
والجموع ،واسستمتع بها الكبير والصسغير ،وتخطت العديد منها العالمية ،فكان
ومازال لها شسأان كبير ،حملها فنانون مهاجرون في حقائبهم ،وعملوا على
نشسرها وتعريف الضسفة األخرى بها وفرضسها أايضسا في سسجÓت العالمية.
«يا الرايح»« ،وهران»« ،عين الكرمة»« ،يا الصسالح يا الزين»« ،يا زينة»« ،واد
الشسولي»« ،بنت العرجون» ،والقائمة طويلة جدا كلها عناوين أاغاني تخطت
حدود الوطن نحو الشسهرة ،مبرزة للعالمين العربي والغربي مدى تنوع وثراء
ج-انب م-ن ج-وانب م-وروث-ن-ا ال-ث-ق-اف-ي وه-وي-ت-ن-ا ال-ج-زائ-ري-ة ،فزادتنا اعتزازا
بأانفسسنا وبماضسينا وفنانينا ومجهوداتهم الفردية الناجحة.
لكن هل المجهودات المبذولة على الصسعيد المحلي تفي اليوم هذه الطبوع
حقها وتحفظها من خطر النسسيان والزوال ،وتحافظ عليها من القرصسنة
ومطالبة الجيران بالبعضض منها ل سسيما وأان الكثير منها متوارث شسفاهيا من
جيل إالى آاخر ،لم يحظى بفرصسة التدوين أاو الدراسسة والبحث فيه؟
وهل نكتفي بالفخر لعالمية قلة من أاغانينا وأاهازيجنا وطبوعنا ونقتصسر على
إاقامة مهرجانات محلية جهوية اقل ما نقول عنها أانها حلقات مقفلة على

البعضض من ذوي الختصساصض من فنانين و مطربين و شسعراء ،وهي األخرى
تعيشض حالة التغييب بسسبب التقشسف وترشسيد النفقات ،هذا في غياب إارادة
محلية ووطنية وسسياسسة فعالة من شسأانها أان تتدارك التناقصض وتسسعى لوضسع
ب-رن-ام-ح م-ت-ك-ام-ل وم-دروسض ي-ه-ت-م ب-ال-ب-حث وال-ت-دوي-ن وال-ت-ع-ري-ف ب-ط-ب-وع-نا
الموسسيقية والفنية المتعددة دون اسستثناء أاو انحياز لجهة أاو ألخرى .فالتكفل
Óمانة ولماضض ثقافي وموروث صسنعه
بهذا الموضسوع ما هو سسوى حفظ ل أ
السسلف ووضسع فيه أاحاسسيسض جميلة ،هوية ،تقاليد وتاريخ.
إان الحفاظ على هذا الموروث الثقافي من الضسياع و العمل على إاخراجه من
المحلية إالى العالمية بإاضسافة البعضض من العصسرنة دون الحياد عن األصسل
وال-ج-وه-ر مسس-ؤوول-ي-ة ،وان اسس-ت-عصس-ى األم-ر ع-ن ال-م-ه-ت-م-ي-ن وال-ق-ائ-م-ي-ن بهذا
القطاع ،فما عليهم سسوى أاخد العبرة من الفنانين الذين هاجروا وصسنعوا
المسستحيل من أاجل ان تجد األغاني والطبوع الجزائرية المحلية مكانا لها
خارج حدود الوطن ،وهم ل يمتلكون من الموارد سسوى حسض الفخر بالنتماء
إالى جزائر األصسالة والثراء الجتماعي والثقافي ،فكانت أاغانيهم جسسرا
ورابطا بين الوطن األم والمهجر .ـ
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الطّبؤع المؤسسيقية...من المحلية إالى العالمية

لثنين  ١٥أأكتوبر  20١8م ألموأفق لـ  0٥صصفر  ١٤٤0هـ ألعدد ١٧٧٧0
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ﬁمد بلعربي الباحث ‘ السسماع الصسؤ‘ لـ«الشسعب» :

رهان كبير ومسسؤؤولية مشستركة

من اŸمكن جدا اإلرتقاء بالطبؤع اŸؤسسيقية اÙلية نحؤ العاŸية

 ⁄ي - -ق - -ل - -ل ال - -ب - -احث ﬁم - -د
ال- -ع- -رب- -ي م -ن ف -ع -ل ا’رت -ق -اء
بطبؤعنا اŸؤسسيقية اÙلية إا¤
اŸؤسسيقى العاŸية الكلسسيكية،
’خصس-ائ-ي ÚاŸهتمÚ
وم-ق-درة ا أ
بالشسأان اŸؤسسيقي ‘ ،أان يجعلؤا
م- -ن- -ه- -ا –ف- -ا ف -ن -ي -ة «ك -ؤن -ي -ة»،
غ- -ن- -ائ -ي -ة ك -انت أاو م -ؤسس -ي -ق -ي -ة
ب-ح-ت-ة ،تصس-ن-ف وتصس-ف-ف ضسمن
رفؤف الفن العاŸي».

أاسستاذ اŸؤسسيقى جمال العيفة لـ«الشسعب»:

كي
ا ف نرت
ق
ي
ب
لمؤسسيقية ال طبؤعنا
محل
الع
ال المية؟ هؤ ال ية إالى
«إان جميع الباحث ‘ ÚاŸؤسسيقى يشسهدون بتنؤع وكÌة الÎاث اŸؤسسيقى ا÷زائري ،وبتعداد إايقاعاته وطبؤعه وانتشساره بكل
ّرهان
ذي ي
’ندلسسية Ãشستقاتها من حؤزي ،زجل ،عروبي واŸأالؤف إا ¤الشسعبي،
ربؤع القطر ا÷زائري ،على سسبيل الذكر اŸؤسسيقى ا أ
فنانؤ شسترك الجم الكبير
ن
يع،
’ضسافة إا ¤مؤسسيقى «الطبؤل والغايطة» ،و»القصسبة
القبائلية ،الطائفية ،الشساوية ،الÎقية ،واŸؤسسيقى القناوية «الديؤان» ،با إ
ومدو وشسعرا
ء
و
م
ل
والبندير».
وم نا وباحثؤن حنؤن
د
و
سسكيكدة:
ل - -ه - -ا ،وه - -ذأ أÙور أل - -ت - -ق - -ن - -ي أÿاصس
سصكيكدة« ،أأنه من خÓل تدريسصه هذه
رب ونؤن ،في مس مجتمع
س
خالد العيفة
باŸوسصيقى ليسس حديثنا ألسصاعة ،إأ‰ا هو
ألقوألب أŸوسصيقية ‘ أŸعهد ألبلدي
حه وال
ؤؤولية
س
س
ه
ر
كيفية أÙافظة على هذأ أإلرث ألكبÒ
للموسصيقى ،مع عصصرنة طرق تعليمها
ه ذا
عل ى
الج الكنز ،الذي أا إاخراج
ول -ك -ل ه -ذه أل-ق-وألب وترسصيخه ‘ ذهنية شصبابنا كجزء أأسصاسصي
وأسصتغÓل ألرقمنة ‘ تسصجيلها وبثها
صس
هؤ
أŸوسصيقية يقول جمال من هويتهم».
ع Èوسص -ائ -ل أل -ت -وأصص -ل ألج -ت-م-اع-ي،
والق ية وعرضسة بح دفي
ن
أل-ع-ي-ف-ة أأسصتاذ أŸوسصيقى على ألصصعيد ألوطني يÓحظ جمال ،أأن
وأألث Òلتحفيز أإلقبال عليها ،وجعلها
ر
لل
’ص صسنة والتحر نسسيان
أŸع-روف ب-ال-وسص-ط ألفني وزأرة ألÎب -ي -ة أل -وط -ن -ي-ة ،ق-د أأدرجت ه-ذأ
م- - -أال - -وف - -ة ل - -دى ﬂت - -ل - -ف أأوسص - -اط
ا أ
ي
سؤل.
ف عن
بـ»م - - - -رأد» ‘ تصص - - - -ري- - - -ح ألÎأث أÙلي ‘ مادة ألÎبية أŸوسصيقية
أÛت -م-ع» ،م-ؤوك-دأ ع-ل-ى أأن ت-أاسص-يسس

ا◊فاظ على اإلرث اŸؤسسيقي مهمة ا÷معيات بالدرجة األو¤

لـ»ألشص- - -عب»‡« :ي- - -زأت- - -ه - -ا
أÿاصصة فمنها ما هو غنائي
فقط وهناك أآل‹ ،ومنها ما
هو غنائي آأ‹ ،أأي يتناوب فيه
ألعزف وألغناء ،ومنها ما يعتمد على ألطبوع أأي ألسص⁄Ó
أŸوسص -ي-ق-ي-ة وأŸق-ام-ات أل-ت-ام-ة ،وم-ن-ه-ا م-ا ي-ؤوك-د وج-وده-ا
Óلت ألتي تعزفها أأو إأيقاعاتها أŸميزة
ألطابع ألصصوتي ل آ

على مسصتوى طور ألتعليم باŸتوسصط منذ
سصنوأت خلت ،ولكن نقصس أأسصاتذة أŸادة
ع ÈألÎأب ألوطني ،حال دون بلو ألهدف
أŸسصطر ،لهذأ يقول «أأرى إألزأمية تضصافر
ك - -ل أ÷ه - -ود ع - -ل - -ى أŸسص - -ت - -وى أÙل - -ي
وألوطني إل‚اح هذأ أŸبتغى».
وأأضصاف أأسصتاذ أŸوسصيقى Ãتوسصطة Áونة قموح Ãدينة

الفنان عمر رفاسس لـ«الشسعب» :

ا◊فاظ على ما تركه األقدمؤن
وتؤريثه من أاصسعب اŸهام وأادقها
ا’سستثمار ‘ تنمية
روح اŸسسؤؤوليـــة
عند الفنـــانÚ

إان ق - - - -ي - - - -اسس مسس - - - -ت - - - -ؤى ت- - - -ق- - - -دم
أاي ›تمع من اÛتمعات ،ينبغي أان
ي-ك-ؤن م-ب-ن-ي-ا على ›مؤعة معاي،Ò
من ضسمنها –ديات الهؤية والثقافة
الؤطنية ،وما يقابلها بالضسرورة من
واجبات اŒاه ا◊فاظ على الÎاث
وتطؤيرهÃ ،ا يتؤاكب مع اŸسستؤيات
العاŸية .وعلى ضسؤء ذلك شسّدد عمر
رفاسس ،مطرب وملحن وعازف على
آال -ة ال -ع -ؤد ،ع -ل-ى ضس-رورة ال-ن-ه-ؤضس
بÎاثنا اŸؤسسيقي ،وجعله يسسطع ‘
سسماء اŸؤسسيقى العاŸية».
وهران :براهمية مسسعؤدة
أأكد عمر رفاسس ‘ ،تصصريح لـ»ألشصعب»
قائ Óإأن «كل ما علينا فعله أآلن نحن
ك -ف -ن -ان Úوإأدأرأت وإأع Ó-م ،ه -و أل -ت -ع-اون
وأل–اد معا ،إلعطاء نفسس جديد وروح
لهذأ ألÎأث ،من خÓل إأيجاد صصلة بÚ
أŸاضص- -ي وأ◊اضص- -ر ود›ه- -م -ا ‘ ق -الب
معاصصر».
وهنا أأشصار خريج ألطبعة أألوŸ ¤هرجان
أألغنية ألوهرأنية سصنة « 2008إأ ¤عديد
ألطبوع ألفنية وأألصصناف أŸوسصيقية ألتي
تزخر بها أ÷زأئر ،على غرأر أŸالوف
وأ◊وزي وألشصعبي وألعاصصمي وألوهرأÊ
وغÒها من أأل‰اط أألخرى ألتي كانت
ول تزأل تلقى روأجا وشصعبية كبÒة ،من
خÓ- -ل ›م- -وع- -ة أأصص -وأت ق -وي -ة ،ت -ركت
بصص -م -ت -ه -ا ‘ ألسص -اح -ة أل -ف -ن -ي -ة أÙل-ي-ة

وألعاŸية».
و‘ رده على سصؤووأل حول أأهّم طرق
أ◊فاظ على ألهوية أŸوسصيقية ،أأوضصح
رف- - - - -اسس« ،أأّن أ◊ف - - - -اظ ع - - - -ل - - - -ى م - - - -ا
ت -رك -ه أل-ق-دم-اء م-ن إأرث م-ادي وم-ع-ن-وي،
Óجيال ألÓحقة ،يعت Èحاليا من
وتوريثه ل أ
أأصص -عب أŸه -ام وأأدق -ه -ا ع -ل -ى أŸه-ت-م،Ú
بسص - -بب ‰ط أل - -ع - -وŸة ألسص- -ائ- -د أل- -ت- -ي
أن- -ع- -كسصت ب- -دوره- -ا ﬂت- -ل- -ف ›الت
أ◊ياة».
ودعا ‘ سصياق متصصل إأ ¤إأنشصاء مدأرسس
م -ت -خصصصص -ةÃ ،ا ي -ت -ن -اسصب م -ع ت-ط-ورأت
أل- -عصص- -ر ،ب- -ه- -دف ج- -لب ف- -ئ- -ة ألشص -ب -اب،
وت-ك-وي-ن-ه-م ع-ل-ى ك-ي-ف-ي-ة أألدأء ،إأ ¤جانب
ت -ط -وي -ر ط -رق خ -اصص-ة ب-ت-دريسس أل-ت-اري-خ
ألفني أ÷زأئري ،أألمر ألذي يجعلهم أأكÌ
أرتباطا Ãا يقدمونه من فن.
كما أأّكد من جهة أأخرى «على أأهمية
تنمية روح أŸسصؤوولية وأ÷د ‘ ألفنانÚ
ألشصباب ،قائ« :Óألفن رسصالة ،وأأ“نى أأن
يدرك جيل أليوم حجم أŸسصؤوولية ،لبناء
جيل وأعي ومثقف فنيا ،يسصتطيع حمل
أŸشص- - -ع- - -ل إأ ¤أأب - -ع - -د م - -دى ‘ سص - -م - -اء
أŸوسصيقى ألعربية وألعاŸية ،حتى تبقى
أأعمالهم رأسصخة ،متدأولة ع Èألتاريخ».
وأأشص -ار ﬁدّث -ن -ا إأ ¤م -وضص -وع م -ه-م« ،ه-و
ألÎأج -ع أل -ك -ب Òأل -ذي شص -ه -ده ه-ذأ أل-ف-ن
ألرأقي ،أأمام ما نسصمعه أآلن من أأغاÊ
ه - -اب - -ط - -ة وأأن - -وأع م - -وسص- -ي- -ق- -ي- -ة ل “ت
إأ ¤ت- -رأث- -ن -ا أل -وط -ن -ي ب -أاي صص -ل -ة ،وه -ذه
أألسصباب ـ يضصيف  -هي من جعلت ألÎأث

أ÷زأئري يزول شصيئا فشصيئا».
وم- -ن ث- -م ف- -ق- -د ق ّسص- -م ه- -ؤولء أل- -ف- -ن- -انÚ
إأ‹ قسصم Úهما :فنانون غايتهم أألو¤
كسصب ألشصهرة بأاي طريقة ،وألنوع ألثا،Ê
همهم ألوحيد كسصب بعضس ألنقود وألنفوذ
ل- -تسص- -ي Òح- -ي- -ات- -ه- -م ألشص- -خصص- -ي- -ة ،وŒد
م- -ع- -ظ- -م- -ه- -م ل Áل- -ك- -ون رصص -ي -د ف -ن -ي،
وي -ع -ت -م -دون ع -ل-ى ت-ق-ل-ي-د أأصص-وأت رح-لت
وبطريقة مبتذلة ل يتقبلها أŸتلقي.

ضسرورة التعاون وال–اد إلعطاء
نفسس جديد للÎاث
كما لفت عمر رفاسس ألنتباه« ،إأ ¤ألدور
ألكب Òألذي Áكن أأن تلعبه ألسصلطات ‘
Œسصيد أŸشصاريع ألفنية وتدعيمها ،ليسس
ماديا فحسصب ،بل معنويا كذلك ،منّوها ‘
ألوقت ذأته باألسصباب أŸعنوية وأأسصاليب
ألتشصجيع وألتحفيز ‘ إألهام ألفنان وزيادة
ألرغبة ‘ أإلبدأع وموأصصلة أŸشصوأر».
وت - - -ط ّ- - -رق رف- - -اسس ‘ أألخ Òإأ« ¤دور
أإلعÓم ألثقا‘ أŸتخصصصس وأأهمية خلق
فضصاءأت للتشصاور وألتدأول وألتبادل بÚ
ﬂت -ل -ف أل -ف-اع-ل Úب-اÛال ،ع-ل-ى غ-رأر
أŸهرجانات أŸوسصيقية وأ◊فÓت ألفنية
وغÒه - - - -ا م - - - -ن ﬁط- - - -ات أل- - - -ت- - - -ق- - - -اء
ألفنان Úوﬁبي ألفن ،يختم قائ« :Óهنا
فقط Áكننا ألقول إأننا ‰لك رصصيد فني،
Áكن تسصويقه ونشصره عاŸيا ،من خÓل
ألتبادلت ألثقافية مع ﬂتلف ألدول».

البليدة :لينة ياسسمÚ

«ج-م-ع-ي-ات وت-ع-اون-يات ثقافية ،يكون
نشصاطها أألسصاسصي وألرئيسصي ،تنظيم
م -ه -رج -ان -ات خ -اصص -ة ل -ل -م -وسص-ي-ق-ى
أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة ب-ك-ل أأن-وأع-ه-ا ،وإأج-رأء
مسصابقات وتخصصيصس جوأئز معتÈة
ل-تشص-ج-ي-ع م-وأصص-ل-ة أل-ب-حث وأإلب-دأع ب-غ-رضس أÙافظة
على هذأ ألنوع من أŸوسصيقى من ألتÓشصي».

الفنان عبد ا◊ميد بؤزاهر
لـ«الشسعب»:

ترقية األغنية األوراسسية
إا ¤العاŸية مرهؤن
بالÎتيب الصسحيح
واحÎام األوزان
’غنية الشساوية والشساعر الشسعبي عبد
دعا عميد ا أ
لغ -ن -ي -ة
ا◊م- -ي- -د ب- -ؤزاه- -ر ،ال- -ف- -ن -ان ÚاŸؤؤدي -ن ل  -أ
ا’وراسس- -ي -ة إا ¤ضس -رورة ال -ت -ق -ي -د بÎت -يب أاب -ي -ات
ال- -قصس- -ي- -دة الشس- -ع- -ب -ي -ة ا’وراسس -ي -ة ،ك -م -ا وج -دت
’ول- -ؤن ح -ت -ى –اف -ظ ع -ل -ى م -ع -ن -اه -ا
وأاب- -دع- -ه- -ا ا أ
ا◊ق - -ي - -ق - -ي وم - -ؤضس - -ؤع - -ه- -ا أاو ال- -قصس- -ة أاو ال- -عÈة
ا’جتماعية التي –ملها بشسكل صسحيح من جهة،
’حاسسيسس ومعا Êوجدانية
وتكؤن بذلك حاملة أ
إانسسانية “كنها من ولؤج العاŸية.
خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
وكشصف بوزأهر ‘ تصصريح لـ» ألشصعب» ‘ هذأ ألسصياق،
م -ب-دي-ا ت-أاسص-ف-ه ألشص-دي-د ح-ي-ال م-ا آأل إأل-ي-ه ح-ال أل-قصص-ي-دة
أألورأسصية ألشصعبية ،أأن عشصرأت أألغا Êألورأسصية وخاصصة
ألÎأث -ي -ة م-ن-ه-ا ت-ؤودي بشص-ك-ل غ Òم-رتب ألب-ي-ات-ه-ا وح-ذف
أأج -زأء م -ن -ه -ا م-ن ط-رف أل-ف-ن-ان ÚأŸؤودي Úل-ه-ذأ أل-ط-اب-ع
أŸوسص -ي-ق-ي ألورأسص-ي أŸت-م-ي-ز ب-ت-ن-وع-ه وغ-ن-ائ-ه وق-ي-م-ت-ه
ألجتماعية ألضصاربة ‘ عمق ألتاريخ.
وأأوضصح بوزأهر بأان عدم حفظ ألقصصيدة ألورأسصية كما
ألفت من قبل ،جعل من أŸغني Úيخلطون ‘ أأدأء أألبيات
من حيث ألÎتيب ما أفقدها معناها أ◊قيقي وألعÈة
وألقصصة ألجتماعية ألتي ألفت من أجلها ،وبالتا‹ تفقد
طابعها أإلنسصا Êألجتماعي ألصصحيح ألذي يعد شصرط
للولوج للعاŸية.
وكمثال عن هذأ أÿلط أ◊اصصل ‘ تريب أأدأء عشصرأت
أل-قصص-ائ-د ألشص-ع-ب-ي-ة ألورأسص-ي-ة ،أأضص-اف ﬁدث-ن-ا أأن أأب-يات
إأحدى قصصائد ألفنان عيسصى أ÷رمو ÊأŸشصهورة تؤودى
حاليا من طرف ألكثÒين على نحو «مرأح ألعافية ول‹
خوف ..نرحل ونبدل مرأحي »..وهذأ خطا وأضصح ‘
ترتيب أألبيات فاألصصح حسصبه ،هو «مرأح ألعافية ول‹
خ -وف ..وح -ديث ل -وسص -ع ول‹ ضص -ي -ق »..وذلك ب -ن-اء ع-ل-ى
ألقافية ألصصحيحة للبيت ‘ كلمتي خوف وضصيق إأ ¤جانب
أŸعني ألذي يفسصر على نحو «أŸقام أألمن أأصصبح يخيف
ألن أ◊ديث بحرية  ⁄يعد ‡كن.

الفنان مطالب بالجتهاد ‘ ا◊فظ الصسحيح للقصسيدة
وأأشصار ‘ هذأ ألسصياق ،أأن موقع أ÷زء ألثا Êمن ألبيت
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أŸذكور
أÿاط -ئ م -ت-وأج-د
ضصمن جزء آأخر ‘
ن- -فسس أل- -قصص- -ي- -دة
ع -ل -ى ن-ح-و «ب-ع-ثت
ع- -ل -ى ن -اي -رة أÿد
لب- - - - - - -ا ت- - - - - - -رد‹
صص-ب-اح-ي ..شص-كيت
مارأد Êحد نرحل
و‚دد م-رأح-ي»..
وأل- -ت- -ي ت- -ع- -ن -ي أأن
ألشصاعر حيا أŸرأأة
أ÷م -ي -ل -ة ل -ك -ن ⁄
ت -رد –ي-ة ألصص-ب-اح
ل-ي-ه-م ب-الرحيل ألن
أح- - -د ل ي- - -ري - -ده،
وه - -ن- -ا ت- -وأف- -ق ‘
ق -اف -ي -ة أل -ب-يت بÚ
ك -ل -م -ت -ي صص-ب-اح-ي
ومرأحي.
ك -م -ا شص ّ-دد ع-م-ي-د
أألغنية ألشصاوية ‘ هذأ ألصصدد ،على ضصرورة ألتزأم مؤوديي
أألغنية ألورأسصية Ãختلف طبوعها بالعمل وألجتهاد عن
طريق ألكتابة وأ◊فظ ألصصحيح للقصصيدة ألشصعبية ألÎأثية
Óوزأن ألصصحيحة وألقوأ‘ ،مع ألبتعاد
أŸنضصومة وفقا ل أ
ع -ن أÿل -ط ‘ ت -رت -يب أألب -ي -ات وح -ذف أأج -زأء عشص-رأت
أل-قصص-ائ-د ،وأل-ذي أأدى إأ ¤ف-ق-ده-ا ل-ف-ن-ي-ت-ه-ا ووق-ع-ه-ا عند
أŸسصتمع أ÷يد وبالتا‹ أسصتحالة ولوجها للعاŸية بهذأ
ألنقصس.

أاداء رائعة «ع Úالكرمة» Ãزجها
مع مؤسسيقى الروك لقي رواجا كبÒا
وقال بوزأهر ‘ هذأ ألصصدد« ،أأنا عندما أنظم قصصائدي
أل-ت-زم ب-أاوزأن ألشص-ع-ر ألشص-ع-ب-ي وق-وأف-ي-ه م-ع ح-ف-اظ-ي على
أŸعنى ألجتماعي أإلنسصا ‘ Êتأاليفي لها مثل :يالويزة
قدرك عا‹ يا◊رة بنت ألسصاسس ..يالويزة دأوي حا‹
نحطك عمامة فوق ألرأسس.»..
وأأردف ﬁدثنا أأن Œربة أأدأئه رفقة ألشصاب سصليم ألشصاوي
لرأئعة عيسصى أ÷رمو« Êأيوأ ع Úألكرمة »-سصنة 20١٧
بسص -ت -دي -و ك -وك أŸغ -رب -ي ضص -م -ن ط-اب-ع م-وسص-ي-ق-ى أل-روك
أألم -ري -ك-ي-ة ل-ق-يت روأج-ا ك-بÒأ ل-دى أŸسص-ت-م-ع Úوف-ت-حت
ألباب Ÿن يريد ألعمل ألجتهاد بإادخال أألغا ÊألÎأثية
ألورأسصية ضصمن ألطبوع أŸوسصيقية ألعاŸية ،وفقا لهذه
أل -ف -ك-رة أل-ت-ي أأب-دع-ه-ا أŸايسصÎو أأسص-ت-اذ أŸوسص-ي-ق-ى آأمÚ
ده -ان أŸتضص -م -ن-ة أأدأء ع Úأل-ك-رم-ة ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى أأل-ت-ي
ألقصصبة وألبندير وألكلمات مع مزجها بطابع موسصيقى
ألروك ألعاŸية لتكون مسصموعة لدى ﬂتلف أألجناسس.

الشساعر
مؤلؤد فرتؤ Êلـ«الشسعب»:

غياب الهتمام األكادÁي
بالتندي حرمها العاŸية
كاإلمزاد
أاكد الشساعر والكاتب مؤلؤد فرتؤ Êخلل ا◊ديث
ال- -ذي ج- -م- -ع- -ه بـ «الشس- -عب» أان ك- -ل م- -ن م- -ؤسس -ي -ق -ى
’م-زاد» ت-ع-ت Èط-ب-ؤع-ا ﬂت-ل-ف-ة ع-ن
«ال -ت -ن-دي» و»ا إ
’خرى ،نظرا Ùافظتهما
باقي الطبؤع اŸؤسسيقية ا أ
ع-ل-ى ط-اب-ع-ه-م-ا ال-ق-د Ëشس-ك-ل ومضس-م-ؤن-ا ،ل-ك-ؤن-ه-م-ا
’Áؤهاغ (الطؤارق) ‘ كل مراحله
رافقتا ›تمع ا إ
الطبيعية.
“Ôاسست ﬁ :مد الصسالح بن حؤد
كشصف أŸتحدث ،أأن كل أŸوسصيقى أÙلية ،تعود لطابع
«أل -ت -ن -دي» ن -ظ -رأ ل -ك -ون أإلي -ق -اع -ات إأسص -ت -قت م -ن ت -ن-دي
سص -وأء ف -ن -ه -ا أألول وت -أاسص -يسص -ه -ا أألول ،م -ؤوك -دأ أأن-ه وع-ن-د
أ◊ديث عن ذلك تفصصي Óلن يتفهم ذلك إأل موسصيقي تعامل
م- -ع ألسص- -ل -م أŸوسص -ي -ق -ي ،ك -ون أأن أإلي -ق -اع ه -و أألول وه -و
أŸكتشَصف أألول (بفتح ألشص. )Ú
صص -رح رئ -يسس ف -رع إأ–اد أل -ك -ت -اب أ÷زأئ -ري Úب -ع -اصص -م -ة
أألهقار مولود فرتو ،Êأأن ألتندي تعا Êمن غياب ألهتمام
أألكادÁي من نقصس ألبحوث وألدرأسصات حول طابعها،
وك -ذأ ع -دم دخ -ول إأي -ق -اع -ات -ه -ا ضص-م-ن ألÈن-ام-ج أل-ب-ح-ث-ي
للمعاهد وأıابر‡ ،ا حرمها من ألتعريف بها وبلوغها
ألعاŸية على غرأر «أإلمزأد» ،وهذأ بالرغم من ألشصعبية
ألكبÒة ألتي –ظى به ‘ ›تمع أإلÁوهاغ من خÓل
أŸمارسصة أŸتوأصصلة لها ألهميتها ‘ حياته ،بحيث تعزف
‘ أ◊فÓ- -ت وأŸن -اسص -ب -ات وأألع -رأسس‡ ،ا شص -ج -ع ع -ل -ى
‡ارسصتها من جيل ÷يل ،وأكسصبها ألهتمام ألكب Òمن
طرف أ÷ماه ‘ ÒأŸنطقة ،مؤوكدأ ‘ هذأ ألصصدد ،أأن
هذأ ألهتمام ألشصعبي لبد أأن يرأفقه أهتمام أأكادÁي من
معاهد وطنية معتمدة يصصاحبه أهتمام من طرف أ◊ركة
ألثقافية أŸمارسصة للتندي ،ومنه أŸطالبة بتدوين موسصيقى
وإأيقاعها وÃختلف أألوأنها وإأختÓفاتها ،لكونها مرتبطة
باÛتمع ألتارقي ‘ كل مرأحله.
أأضصاف أŸتحدث ‘ سصياق متصصل ،أأن «أإلمزأد» وألتي تعتÈ
أأحد أأهم ألطبوع أŸوسصيقية ألوترية ألفريدة من نوعها،
وعلى عكسس «ألتندي» حظيت بالبحث وألهتمام أألكادÁي
‡ا أأوصص -ل -ه -ا أل -ع -اŸي-ة ،ح-يث أخ-ت-ل-فت أل-ب-ح-وث ‘ ع-دد
ألطبوع ألتي –تويها ما جعل ألبعضس يوصصلها ألربع Úولكن
أŸشصهور ‘ أأهقار ثمانية فقط ،منها إأيÓنا ،هدأمة ،أأبو

نتيي.
أأب -رز م -ول -ود ف -رت -و Êدور أإله -ت -م -ام أألك -ادÁي ب-ال-ط-ب-وع
أŸوسصيقية ‘ أÙافظة عليها وبلوغها ألعاŸية ،من خÓل
ما حدث مع «أإلمزأد» ألتي كانت حسصب رأأيه إأ ¤وقت
قريب بعيدة عن ألسصاحة ألثقافية ،فلم يكن يكاد أأحد يعرف
أأو يسص - -م - -ع ب - -ه - -ذأ
أŸوروث أل- -ث- -ق -ا‘
أل- - -ذي ي- - -ع- - -ود إأ¤
سص -ن Úط -وي-ل-ة ،و⁄
ي -ك -ن ل-دي-ه-ا إأق-ب-ال
ك- - -ب Òم- - -ن ط - -رف
ألعازفات ،إأ ¤غاية
سص -ن -ة  ،20١٥أل -ت -ي
أع- - - -تÈت سص- - - -ن - - -ة
أإلم- - -زأد ـ ي- - -ق- - -ول
مولود فرتو Êـ أأين
” تصصنيفها كÎأث
ع- - - -اŸي ضص - - -م - - -ن
أل -ي -ونسص -ك -و ،ب -فضص -ل ج -م -ع -ي -ة ق -دمت أله -ت -م -ام أل-ك-ام-ل
ل-ه-ا (ج-م-ع-ي-ة أأن-ق-ذوأ أإلم-زأد) وأل-ت-ي ت-ك-ف-لت ب-ت-ع-ل-ي-م هذه
أل -ث -ق -اف-ة ،ب-ت-خصص-يصس م-درسص-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى دأر أإلم-زأد،
وب -فضص -ل أل -ب-ح-وث أل-ت-ي ي-ع-ك-ف ع-ل-ي-ه-ا ب-اح-ث Úم-ن ت-أاطÒ
أ÷معية ،إأضصافة إأ ¤جهود ألدكتور (ديدة بادي).
Óدب ألشصعبي ،أأن ألهتمام
يضصيف رئيسس ألرأبطة ألوطنية ل أ
ألذي –ظى به أإلمزأد من طرف أ÷معية يعد خطوة
كبÒة للمحافظة عليها من خÓل أفتتاح متحف خاصس على
مسصتوى (دأر أإلمزأد) يعنى بهذأ أŸوروث ألثقا‘ ،وهو ما
ت -ف-ت-ق-ده أل-ت-ن-دي وم-ع-ظ-م أل-ط-ب-وع أŸوسص-ي-ق-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
أألخرى‡ ،ا يهّددها بالضصياع ويحرمها من بلوغ ألعاŸية.

أأك- -د أل- -ب- -احث ‘ ألÎأث أŸوسص -ي -ق -ي
وألسصماع ألصصو‘ ،وﬁافظ مهرجان
أل -ع -روب-ي ‘ أل-ب-ل-ي-دة ،أألسص-ت-اذ ﬁم-د
ب- -ع- -رب- -ي ‘ ح- -ديث م -ع «ألشص -عب» ،أأن
ألطبوع أŸوسصيقية أÙلية ،هي كغÒها
م -ن أل -ط -ب -وع أل -ت -ي أأصص-ب-حت «ت-نصص-ب-غ»
وموسصومة ضصمن أŸوسصيقي ألكÓسصيكية
أل -ع -اŸي -ة ،ي -ك -ف -ي ف -ق -ط أإلرأدة وب -ذل
أÛهود ألÓزم ،وألبحث أ÷اد وألوقت
ألكا‘ ،حتى نطور من طبوعنا أÙلية،
و‚علها ضصمن كÓسصيكيات ألعا ⁄ألفنية
أÿالدة وأألبدية».
وقال ‘ هذأ ألشصأان« ،أأنا أأدرك وعلى
يق Úتام أأن ‘ مقدور أأخصصائي Úأأن
ي- -ح- -ول -وأ أل -ط -ب -وع أÙل -ي -ة ألضص -ي -ق -ة،
ويصصÒوه- -ا ‘ ت- -ع -دي Ó-ت و–سص -ي -ن -ات
وإأضص -اف -ات وت -غ -يÒأت ،م -وسص -ي -ق-ى ت-عÈ
حدود ألدول ،و»قم ترى» هي أأ‰وذج،
باتت تطرب به مسصامع «أألجوأق» ‘
أل- -ع- -ا ⁄و»ع- -ب- -د أل- -ق -ادر ي -ا ب -وع Ó-م»،
أأصصبحت تسصافر إأ ¤قارأت ألعا ⁄من
دون تأاشصÒأت».
و ⁄يخف من أأن ألبليدة وألتي تزخر
ب -ط-ب-ع «أل-ع-روب-ي» وأ◊وزي ،فضص Ó-ع-ن
أألن -دلسص -ي أل-ع-ري-ق ،ف-ه-ي ل-يسصت تشص-ك-ل

ألسصتثناء أأو أŸسصتحيل ،بل على ألعكسس
ي -ك -ف-ي ق-ل-ي Ó-م-ن «أل-ت-ح-وي-ر وأل-ت-دوي-ر»
ويصصبح «ألعروبي» أألشصهر ‘ أŸنطقة
عابرأ للحدود من غ Òدليل ومعدود.

«قم ترى» أاصسبحت أايقؤنة عاŸية..

وم -ث -ل ك Ó-م-ه ب-اŸشص-ارك-ات أل-دول-ي-ة ‘
روسصيا ومصصر وفرنسصا وألصص Úأسصبانيا
وغÒه -ا م -ن أل -دول ،أل -ت -ي زأره -ا ط -ب-ع
«أل -ع -روب -ي» ،وأأن أل -ف -ن -ان -ة أıضص-رم-ة
«نسص -ي-م-ة» أج-ت-ه-دت ‘ ج-وق م-وسص-ي-ق-ي
جميل ،قاده «نشصيد برأدعي ،زأدت فيه
بعضس أآللت و‰قتها ،أأن تغني ‘ نوبة
«زيدأن» ،أأغنية عنوأنها «–يا بكم كل
أأرضس تنزلون بها» ،وألتي أأعطتها Ÿسصة
وسصحر «ألعاŸية» ،كما أأن فيه Œارب
أأخ -رى ف -ردي -ة وإأن ك -انت ق -ل -ي -ل -ة ،ح-ول
تطوير ألÎأث أÙلي أŸوسصيقي ،تدل
ع-ل-ى أأن أل-ع-اŸي-ة أل-وصص-ول أل-ي-ه-ا ‡ك-ن
ول- - - - - -يسس ﬁال“ ،ث - - - - -لت ‘ ﬁاولت
وأجتهادأت أŸايسصÎو أıضصرم «سصليم
دأدة».
وأسصÎسص- - - - - -ل ‘ أ◊ديث وق- - - - - -ال أأن
أŸايسصÎو «أأم Úق- - -وي - -در» ،أأح - -ي - -ى ‘
م -ه -رج -ان أŸوسص -ي -ق -ى ألسص-م-ف-ون-ي-ة ‘
طبعته ألعاشصرة هذه  ،ذكرى رحيل ألفنان

رشصيد طه ،وقدم «رأئعة» عبد ألقادر يا
بوعÓم ،بسصياق عاŸي فني رأئع ،ليعود
با◊ديث بإايجاز عن هذه أألغنية ،وألتي
هي تندرج ضصمن ألسصماع ألصصو‘‘ ،
م -دح شص -أان أل -وأ‹ ألصص -ال-ح ع-ب-د أل-ق-ادر
أ÷ي ،ÊÓأŸكنى عبد ألقادر أألعرج»،
ل- -ي- -خ- -لصس إأ ¤أأن «أل -ع -روب -ي» م -ث ‘ Ó-
وأح -دة م -ن قصص -ي-ده أل-رأئ-ع وأل-ت-اري-خ-ي
Óم-ام «مصص-ط-ف-ى ب-لكبابطي» وأŸتو‘
ل -أ
‘ ألعام  ١860باإلسصكندرية ‘ مصصر‘ ،
أأغ -ن -ي-ة «ي-ا ح-م-ام أأع-ن-ا Êوب-ل-غ سصÓ-م-ي
للجزأئر» وألتي لديها أإليقاع نفسصه مع
«قم ترى ،ترى درأهم أللوز» ،هي قصصيدة
ف- -ذة أق- -رضص -ه -ا وه -و أŸع -روف ب -ن -ظ -م
وقرضس ألقصصيد بالفصصيح ،لكن نفيه من
ق -ب -ل أل -ف -رنسص -يسس أŸع-ت-دي-ن ووحشص-ت-ه
وح -ن-ي-ن-ه ل-وط-ن-ه وت-رب-ت-ه وأأه-ل-ه ،ج-ع-ل-وه
ي -ن -ظ -م -ه-ا ب-فصص-ي-ح دأرج ،إأ ¤أأن صص-ارت
ل -ق -وت -ه -ا ورسص -ال -ت -ه-ا ألضص-م-ن-ي-ة «نشص-ي-دأ
وطنيا» ،خÓل أŸقاومة أ÷زأئرية ‘
ألعقود ألـ  ٥أألخÒة من ألقرن ألـ ١9
ميÓدي ورÃا أأزيد بسصنوأت ،يكفي فقط
حسصب أل - -ب - -احث ‘ ألسص - -ام - -ع ألصص - -و‘
وألÎأث أŸوسصيقي ،أأن Œد من يلتقط
مثل هذأ ألÎأث أÙلي ويأاخذ به إأ¤
سص -م-اء أل-ع-اŸي-ة ،ويضص-ي-ف ‘ ﬁسص-ن-ات
موسصيقية ويبدع ،حتى تصص Òذأت طابع
وطبع كÓسصيكي عاŸي ،ألنه كما ‚ح
أألولون ‘ تلوين «قم ترى» وألرفرفة بها
إأ ¤ألعاŸية ،فالباقي من ألÎأث ‡كن
ول يعجز.
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المهرجان الدولي العاشسر للموسسيقى السسيمفونية

الثق ـ ـ ـا‘

الموسسيقى..لغة كونية عابرة للحدود
’قبال الكبير الذي يشسهده كل سسنة المهرجان الدولي للموسسيقى
صسنعت الموسسيقى السسيمفونية العالمية لنفسسها مكانا في القائمة المفضسلة لما يحب كثير من الجزائريين سسماعه .ولعل أاحسسن دليل على ذلك ا إ
السسيمفونية ،الذي انطلقت دورته العاشسرة أاول أامسس السسبت بأاوبرا الجزائر ،وتتواصسل إالى الجمعة  19أاكتوبر ،بمشساركة  15دولة منها روسسيا كضسيف شسرف ،كما أاّنها دورة ا’حتفاء بـ  60سسنة من العÓقات الجزائرية
’نسسانية جمعاء.
الصسينية ،و 100سسنة على ميÓد الزعيم نيلسسون ماندي .Óهذه الدورة التي ُرفعت إالى روح الفنانين جمال عÓم ورشسيد طه ،دليل آاخر على أان الموسسيقى لغة كونية تنضسوي تحتها ا إ
أاوبرا الجزائر :أاسسامة إافراح

ك -انت إل-ب-دإي-ة ب-ك-ل-م-ة ل-م-ح-اف-ظ إل-م-ه-رج-ان ع-ب-د إل-ق-ادر
ب -وع-زإرة ،إع-ت-ب-ر ف-ي-ه-ا أإن ه-ذه إل-ط-ب-ع-ة إل-ع-اشس-رة م-م-ي-زة
برمزيتها وضسيوفها ومضسمونها ،كما رفع هذه إلطبعة إلى
روحي جمال عÓم ورشسيد طه فقيدي إألغنية إلجزإئرية.
أإما وزير إلثقافة عز إلدين ميهوبي فوصسف هذه إلطبعة
بأانها «طبعة إلصسدإقة بامتياز» ،في غشسارة إلى عÓقات
إلجزإئر إلمتميزة مع روسسيا (ضسيف إلشسرف) وإلصسين (في
إلذكرى  6٠لعÓقات إلبلدين).

ميهوبي :اإلقبال على الموسسيقى
الكÓسسيكية نتاج تراكم

قبل ذلك ،قال إلوزير ميهوبي في حديثه إلى إإلعÓم ،إن
إإلق-ب-ال إل-ج-م-اه-ي-ري ع-ل-ى إل-م-وسسيقى إلكÓسسيكية نتيجة
ترإكم لسسنوإت من إنتشسار هذه إلموسسيقى ،إلتي بدأإت في
عهد عبد إلوهاب سسليم أإين
ك -ان إل -ت -رك -ي -ز أإك -ث -ر ع -ل-ى
إل -ط -اب -ع إل -ج-زإئ-ر ،إل-ى أإن
Óوكسس - - -ت - - -رإ
أإصس- - - -ب - - -ح ل  - - -أ
إلسسيمفونية كيان وبرنامج،
وإل- -ت -ن -ق -ل ف -ي ك -ل إل -م -دن
إلجزإئرية ،وجاء إلمهرجان
ل -ت -ك -ريسض ه -ذإ إل -م -ج-ه-ود
وإلعمل إلكبير إلذي يقوم به
إل-م-ع-ه-د إلعالي للموسسيقى،
وإهتمام وسسائل إإلعÓم بهذه إلموسسيقى إلتي صسار لها
محبوها.
وبما أإن هذه إلطبعة إلعاشسرة تصسادف مرور  6٠سسنة على
إلعÓقات إلجزإئرية إلصسينية ،فسسيكون حفل يوم  2٠أإكتوبر
إلذي سسيحييه إلجوقان إلجزإئري وإلصسيني موعدإ لفتتاح
إلحتفالت إلثنائية ،ببرنامج صسيني في إلجزإئر وبرنامج
ج-زإئ-ري ف-ي إلصس-ي-ن ،ي-ق-ول م-ي-ه-وب-ي .ك-م-ا ت-زإم-نت ه-ذه
إل-ط-ب-ع-ة م-ع م-ئ-وي-ة م-يÓ-د م-ان-دي ،Ó-وذّك-ر م-ي-هوبي بتميز
إلعÓقات إلثنائية بين إلبلدين وخاصسة مكانة إلجزإئر في
قلب «ماديبا».
وأإشسار إلوزير إلى إلتعاون مع كبريات إلمدإرسض وإألوبرإت
في إلعالم ،مؤوكدإ على أإهمية إلتكوين ،وأإضساف« :وضسعنا
نوإة ألوركسسترإ جهوية في وهرإن ،وأإخرى في باتنة ،وكذإ
ف-ي م-ن-ط-ق-ة إل-ق-ب-ائ-ل لـ «سس-م-ف-ن-ة» إل-م-وروث إل-ث-ق-افي في
إلمنطقة» ،إضسافة إلى أإوركسسترإ إلشسباب وهي أإوركسسترإ
رديفة ُيعتمد عليها في مناسسبات عّدة.
سسأالنا إلوزير عن إمكانية إلتأاسسيسض لمهرجان كÓسسيكية
أإخ- -رى ي- -ت- -ب- -ع ت- -زإي- -د إألوركسس- -ت- -رإت وع -دد إل -دإرسس -ي -ن
وإلموسسيقيين في هذإ إلمجال ،فأاجاب بأانه سسيكون لقاء
سسنوي للمدإرسض إلمختصسة في هذه إلموسسيقى ،وكل منها
يقدم تجربته ،إلى جانب مشسروع مع «لوندإ» للتكفل بدعم
وتمويل أإوركسسترإ إلشسباب.
كما سسأالنا إلوزير عن مدى رضساه عن أإدإء أإوبرإ إلجزإئر
إلتي تحتفل بالذكرى إلثانية لتدشسينها ،فعّبر ميهوبي عن
رضساه ،وقال إن مؤوسسسسة دإر إألوبرإ تجتهد لتقديم إلتنويع
وما زإل أإمامها عمل كبير ،وأإضساف أإن هذإ إلصسرح مفتوح
أإمام من يقدمون مشساريع تليق بسسمعة دإر إألوبرإ ،ول
تقتصسر فقط على إلبرإمج إلخاصسة بالفرق إلتابعة لها.

تكريم وعرفان..وسسابعة بيتهوفن هدّية المهرجان

أإّدى إلصسوتان إألوبرإليان إلباريتون باسض إلجنوب أإفريقي
ث -اب -ان -غ سس -ي -ن -ي-ك-ال وإلسس-وب-رإن-و إل-روسس-ي-ة إي-ري-ن-ا ت-ي-ف-ي-ان
م -ق -ط -وع -ات ل-م-وزإر ،ف-ي-ردي ،تشس-اي-ك-وفسس-ك-ي ،ف-اسس-ي-ل-ي
سسولوفيوف ،نجيسسا ،سسوإء في أإدإء منفرد أإو ثنائي .كما
أإدى ثابانغ سسينيكال مقطوعة باللغتين إلعربية وإإلنجليزية
حنها إلمايسسترو
تكريما للزعيم نيلسسون ماندي« Óماديبا» ،ل ّ
أإمين قويدر.
كما إقترحت إألوركسسترإ إلسسيمفونية ألوبرإ إلجزإئر على
جمهورها إلسسيمفونية إلسسابعة لبيتهوفن في سسلم ل إلكبير
تصسنيف  ،92 Opusوهي سسيمفونية من أإربع حركات
للمؤولف إلموسسيقار لودفيغ فان بيتهوفن ،أإّلفها بالتوإزي مع
سسيمفونيته إلثامنة وذلك بين سسنتي  1٨11و ،1٨12حينما
كان يعالج حالته إلصسحية ،وهي إلفترة إلتي إلتقى فيها
غوته .هذه إلسسيمفونية إلتي لقت نجاحا كبيرإُ ،عزفت
ألول مرة في  ٨ديسسمبر سسنة  1٨13في فيينا ،تحت قيادة
ب-ي-ت-ه-وف-ن ن-فسس-ه ،خÓ-ل ح-ف-ل-ة م-وسس-ي-ق-ية خيرية من أإجل
إلجنود إلنمسساويين وإلبافاريين إلجرحى في معركة هاناو
خÓل إلحروب إلنابوليونية .وكان بيتهوفن يسسعى من ورإء
هذه إلسسيمفونية إلى توسسيع إألوركسسترإ بشسكل أإكبر مما هو
متدإول حينذإك.
ت-ت-م-ي-ز سس-اب-ع-ة ب-ي-ت-ه-وف-ن ب-اع-ت-م-اده-ا ب-درج-ة ك-ب-يرة على
إإليقاع ،وبتنوع كبير بين إلحركات إلتي تكونها ،حتى أإن
شسارل فاغنر أإطلق عليها وصسف «تمجيد إلرقصض».
ورغم هذإ إلتنوع وإلتدإخل إلذي يزيد من صسعوبة إألدإء،
تبين تحكم إلمايسسترو قويدر وعازفيه منذ إلبدإية في هذه
إلقطعة إلموسسيقية إلعالمية.
ث -م ج -اء دور إل -ح -رك -ة إل-ث-ان-ي-ة م-ن سس-ي-م-ف-ون-ي-ة ب-ي-ت-ه-وف-ن
إلسسابعة..هي إلحركة إلتي طُلب من بيتهوفن إعادة عزفها،
بل وصسار شسائعا عزفها بشسكل منفصسل..وهي إلحركة إلتي
دفعت فخامتها ورقيها إلمخرج توم هوبر إلى توظيفها في
فيلمه «خطاب ملك» إلحائز على إألوسسكار .أإعترف أإنها
إلجزء إلمفضسل لدي في هذه إلسسيمفونية بل وأإرى فيها

عاصسمة الهضساب تحافظ على طابعها الصسراوي

وإحدة من أإحسسن مؤولفات بيتهوفن إلموسسيقية ،وقد أإّدإها
م -وسس -ي -ق -ي -و إألوركسس -ت -رإ إل -ج-زإئ-ري-ي-ن ،وم-رإف-ق-ي-ه-م م-ن
موسسيقيين روسض ،أإدإًء رإقيا إلى أإبعد إلحدود .وبإاتمام
إل-ح-رك-ت-ي-ن إل-ث-ال-ث-ة وإل-رإب-ع-ة إألك-ث-ر سسرعة وزخما ،ضسمن
إل -م -ايسس -ت -رو أإم -ي-ن ق-وي-در وج-وق-ه إل-م-وسس-ي-ق-ي وإب Ó-م-ن
إل -تصس -ف -ي -ق وإإلع -ج -اب ،ورأإي -ن -ا ب -أاّم أإع-ي-ن-ن-ا ك-ي-ف إن-ت-ق-ل
إل -ج -م -ه -ور ،ب-ع-د عشس-ر سس-ن-وإت م-ن ه-ذإ إل-م-ه-رج-ان ،م-ن
م -ق -ط -وع -ات كÓ-سس-ي-ك-ي-ة م-ن-ف-ردة شس-ه-ي-رة وم-ت-دإول-ة إل-ى
سسيمفونية كاملة تفوق إألربعين دقيقة من إلزمن.
وكان ختام إلسسهرة بقطعة «آإفاق» للماسسترو حسسين بويفرو،
إل -ت -ي تضس -م -نت م -ق -ط -وع -ات م -وسس-ي-ق-ي-ة ج-زإئ-ري-ة م-ن-ه-ا
«أإورسسترو» (دعوني أإحكي) لجمال عÓم و»عبد إلقادر يا
بوعÓم» لرشسيد طه ،إلفّنانان إلّلذإن رح Óعّنا مؤوخرإ.

بوعزارة :الموسسيقى الجزائرية
ُتعزف في العواصسم العالمية

عّبر إلمايسسترو عبد إلقادر بوعزإرة ،محافظ مهرجان
إل-م-وسس-ي-ق-ى إلسس-ي-م-ف-ون-ي-ة ،وم-دي-ر إل-م-عهد إلوطني إلعالي
ل -ل-م-وسس-ي-ق-ى ،ف-ي أإك-ث-ر م-ن
مّ-رة ع-ن فضس-ل إل-م-وسس-ي-قى
إل- -كÓ- -سس- -ي- -ك- -ي -ة ف -ي نشس -ر
إل-روإئ-ع إل-ف-ن-ي-ة إل-ج-زإئ-رية
ف- - -ي إل- - -ع- - -ال- - -م .وأإضس- - -اف
ب- -وع- -زإرة أإن إل- -ع -دي -د م -ن
إل -م -ق -ط -وع-ات إل-ج-زإئ-ري-ة
ت -ع-زف-ه-ا إألوركسس-ت-رإت ف-ي
إل-ع-وإصس-م إل-ع-ال-م-ية ،بفضسل
إلتوزيع إلموسسيقي إلمجّدد
إل-ذي أإدخ-ل-ه م-ب-دع-ون وأإك-ادي-م-ي-ون ج-زإئ-ري-ون ع-لى هذه
إل-م-ق-ط-وع-ات ،وذك-ر م-ن ب-ي-ن ه-ؤولء إل-م-رح-وم إلمايسسترو
رشسيد صساولي.
كما أإنّ إألوركسسترإ إلسسيمفونية إلجزإئرية هي من بين
إلقÓئل إلتي جابت كل ربوع إلوطن ،بزيارتها  ٤٧ولية ،إلى
جانب مشساركتها في مختلف إلتظاهرإت إلعالمية خارج

األغنية السسطايفية حاضسرة في عديد المهرجانات وفي الخارج
تتميز و’ية سسطيف عاصسمة الهضساب العليا بموروث ثقافي كبير ومتنوع يمتد إالى جذور تاريخ هذه المنطقة العريق ،ولعل
’غنية السسطايفية ،التي تعتبر واحدة من أاهم الطبوع الغنائية في البÓد ،تشسكل رافدا من روافد ثقافة المنطقة.
ا أ
سسطيف :نور الدين بوطغان
إن إألغ -ن -ي -ة إلسس -ط -اي -ف -ي -ة إل -م -ح -ب -وب -ة ،ل-ه-ا
جمهورها إلعريضض دإخل إلمنطقة وخارجها
ف- -ي أإرج- -اء إل- -وط- -ن ،وح- -ت- -ى خ- -ارج- -ه ل -دى
إلمغتربين إلجزإئريين ،من خÓل إلحفÓت
إلتي يحييها فنانو إلغنية إلسسطايفية لهم في
عدة مناسسبات ،مازإلت تحافظ على تنوعها
وك -ذإ إن -تشس -اره -ا إل-م-دروسض ،ب-فضس-ل ث-ل-ة م-ن
إل -م -ط -رب -ي-ن إل-م-ث-ال إلشس-اب ع-رإسض ورشس-دي
وب-ك-اكشس-ي إل-خ-ي-ر ،وق-ب-ل-ه-م إلشس-اب ن-ورإل-دين
وسسمير سسطايفي وغيرهم.
ويرجع إلفضسل في بقائها وإزدهارها إلى
تمسسك إلجيل إلحالي بموروث إلجيل إلسسابق،
م -ع إل -ت-ط-وي-ر ف-ي إل-ت-وزي-ع إل-م-وسس-ي-ق-ي إل-ذي
أإصس -ب -ح ب -اإلم -ك -ان م Ó-ح -ظ -ت -ه ب -وضس -وح ف-ي
إلسسنوإت إألخيرة.
ولشسك أإن إلمهرجانات إلوطنية إلتي تقام
Óغ -ن -ي -ة إلسس -ط -اي-ف-ي-ة ك-ل سس-ن-ة،
بسس -ط -ي -ف ل  -أ
ومهرجان جميلة إلعربي إلذي يقام كل صسيف
ب -ال -ولي -ة ب -مشس -ارك -ة ك -ب -ي -رة ل -روإد إألغ -ن -ي-ة

إلسس -ط -اي -ف-ي-ة ،ق-د سس-اه-مت بشس-ك-ل ك-ب-ي-ر ف-ي
إلحفاظ على هذإ إلترإث إلكبير للمنطقة،
على أإل يتوقف إألمر عند هذإ إلحد ،وإنما
وحسسب ب-عضض إل-ن-ق-اد وإل-م-ت-ت-ب-ع-ي-ن إل-محليين
Óغ-ن-ي-ة
ل -مسس -ي -رت -ه -ا ،ي -ت-ع-ي-ن ف-ت-ح م-دإرسض ل -أ
إلسسطايفية ،ليتولى روإد هذه إألغنية غرسسها

ف -ي إل-ج-ي-ل إل-ج-دي-د م-ع ت-ط-وي-ره-ا أإك-ث-ر ف-ي
مجال إلتوزيع إلموسسيقي ،تماشسيا مع إلعصسر،
ول- -ك- -ن ب- -ال -ح -ف -اظ ع -ل -ى ع -ذوب -ة أإل -ح -ان -ه -ا
وم-وإضس-ي-ع-ه-ا إل-م-ت-ن-وع-ة ،ب-ي-ن إل-حب وإلشس-وق
وإل-م-ج-ت-م-ع وإل-ع-ائ-ل-ة ،وك-ذإ موإصسلة إلشسعرإء
م-ده-ا ب-ال-ك-ل-م-ات إل-ت-ي ت-ت-وإف-ق م-ع أإل-ح-ان-ه-ا

إلوطن .وإلى جانب إلموهبة إلموسسيقية ،يربط بوعزإرة
ن -ج -اح ه -ذه إل -مسس -اع -ي ب-ال-ع-ل-م ،وإلع-ت-م-اد ع-ل-ى ثÓ-ث-ي-ة
ليسسانسض ماسستر دكتورإه ،وإلمعاهد إلمنتشسرة في مختلف
مناطق إلوطن إلتي يتخرج منها إلمئات ،ومنهم من سسيتم
تمكينه من متابعة درإسسات ما بعد إلتدرج في إلخارج .كما
ت -أات -ى ذلك ب -تضس -ح -ي -ات إل-م-وسس-ي-ق-ي-ي-ن وإل-ف-ن-ان-ي-ن ،ي-ق-ول
بوعزإرة.

سسعودي :الطّبوع الجزائرية
هي جزء من موسسيقى العالم

ل يرى إلفنان نور إلدين سسعودي ،مدير أإوبرإ إلجزإئر
بوعÓم بسسايح ،أإن إلطبوع إلموسسيقية إلجزإئرية منفصسلة
عن إلكّل إلموسسيقي إإلنسساني إلعالمي .وجّدد لنا خÓل
لقاء على هامشض إفتتاح مهرجان إلموسسيقى إلسسيمفونية،
أإن إلموسسيقى في إلعالم هي أإشسبه بقطع إألحجية (إلبازل)،
وأإن كل طبع موسسيقي هنا وهناك ،بما فيها إلموسسيقى
إلجزإئرية باختÓف أإنوإعها وأإشسكالها ،تشسّكل مجتمعة
هذإ إلكّل إلمسسّمى موسسيقى.
لذلك ،فإان تقبّل إلجزإئر لموسسيقى إآلخر ليسض أإمرإ غريبا
أإو مسستحي ،Óكما أإن تقبّل إآلخر للموسسيقى إلجزإئرية
إألصسيلة حدث ويحدث في أإكثر من مناسسبة ،بدليل سسطوع
أإكثر من إسسم جزإئري في سسماء إلنجومية .وأإضساف بأان
وضسع هذه إلطبوع في قوإلب إلموسسيقى إلعالمية قد يسسهل
هذه إلعملية.

ثابانغ سسينيكال :سسأاعود إالى الجزائر بأاوبرا كاملة

أإّكد لنا إلباريتون باسض إلجنوب أإفريقي ثابانغ سسينيكال إأنه
في زيارته إألولى للجزإئر لمسض لطفا وحرإرة كبيرين لدى
إلشسعب إلجزإئري ،إلذي يحتفي بمئوية إلزعيم إلرإحل
نيلسسون ماندي .Óوسسيكون هذإ إلصسوت إألفريقي إلعالمي
ح -اضس -رإ أإيضس -ا ف -ي إلسس -ه -رة إل -م -خصسصس-ة بÓ-ده ب-ع-د غ-د
إألربعاء ،وأإضساف سسينيكال ،في حديث خصض به «إلشسعب»،
أإنه ينوي إلعودة إلى إلجزإئر ألدإء أإوبرإ كاملة ،وذلك
برغبة ودعوة من وزير إلثقافة ميهوبي.

وموإضسيعها.
ل شسك أإن ولية سسطيف إلمشسهورة ثقافيا
باألغنية إلسسطايفية إلمحبوبة في إألعرإسض
ع -ل -ى إل -مسس-ت-وى إل-وط-ن-ي ل-ط-اب-ع-ه-ا إل-رإقصض
وإلمميز ،أإن هذإ قد وإكبه ظهور وتطور في
إلشسعر إلملحون إلذي يعتبر رإفدإ أإسساسسيا من
روإف -د ه -ذه إل -ث-ق-اف-ة إل-م-ت-ج-درة ف-ي أإع-م-اق
أإهالي عاصسمة إلهضساب.
وإل -غ -ريب أإن إل -ع -دي -د م -ن شس -ع-رإء إل-م-ل-ح-ون
ي -ن -تشس -رون ف-ي رب-وع إل-ولي-ة ،إل أإن إل-ج-ه-ات
إل -م -ع -ن -ي -ة ل -م ت -ف -ك -ر ي -وم -ا ف-ي ل-م شس-م-ل-ه-م،
وإسس -ت -ح -دإث فضس -اء ث -ق -اف -ي ي -ج -م -ع-ه-م ف-ي
مهرجان ولو بطابع محلي ،وهذإ ما ينقصض
هذه إلفئة لصسقل موإهبها إأكثر.
ول- -ع- -ل قصس- -ة إلشس -ع -ر إل -م -ل -ح -ون بسس -ط -ي -ف،
وإلمرتبط باألغنية إلسسطايفية تتجلى بوضسوح
م -ن -ذ ق-دي-م إل-زم-ان ،م-ن خÓ-ل ط-اب-ع أإغ-ن-ي-ة
إلصسرإوي إلتي تشستهر بها عاصسمة إلهضساب،
وهو إلنوع إلغنائي إلذي يؤودى في إلحفÓت
وإل-م-ن-اسس-ب-ات ،وي-ع-رف ب-ال-ع-ي-طة إلسسطايفية،
ي -ت -م -ي -ز ب -م -وإوي -ل -ه إل-م-ؤوث-رة وه-و ف-ن ع-ري-ق
بسس-ط-ي-ف وم-ن-اط-ق م-ن إلورإسض إل-ج-زإئ-ري،
وقيل إنه يعود إلى إلقرن  12إلميÓدي حينما
ج -ل -ب -ه م -ع-ه-م إل-ع-رإق-ي-ون ف-ي رحÓ-ت-ه-م إل-ى
ب Ó-دن -ا ،ك -م -ا ق -ي-ل إن-ه ف-ن غ-ن-ائ-ي ل-م-ن-ط-ق-ة
إلمغرب إلعربي،وهناك من يقول إنه فن جلبه
بنو هÓل إلذين إسستقروإ بسسطيف.
وتؤودي هذإ إلنوع من إلغناء إلنسسوة وإلرجال،

فإاذإ قالت إلمرأإة عبارة موزونة شسعريا بأالحان
إل -ع -ي -ط -ة وإل -م -وإل ،ف-إان إل-م-رأإة إألخ-رى ف-ي
إلجهة إلمقابلة ترد عليها بعبارة غنائية من
نفسض إلوزن إلشسعري ،لينطلق إلحشسد إلنسسائي
إل -ح-اضس-ر ل-ل-ح-ف-ل ف-ي إع-ادة ت-ردي-د إألشس-ع-ار
إلملحنة ،وينطبق نفسض إألمر على إلرجال،
وع -ادة م -ا ت -ت -ن -اول أإشس -ع -ار إل -غ-ن-اء إلصس-رإوي
م -وإضس -ي -ع إل -حب ،إلشس -وق ،إل -غ -زل وإل -ح-ق-ول
باعتبار إلمنطقة تشستهر بزرإعة إلحبوب ،كما
تتناول أإفرإد إألسسرة مثل إألب وإألخ وإألم
وخاصسة إلخال ،حيث تكثر كلمة «يا خالي» في
إألغنية إلسسطاسسفية إلقديمة وإلحديثة ،حيث
يمكن إلقول أإن أإغنية إلصسرإوي تشسكل قاعدة
إلشسعر إلملحون بالمنطقة وإلنوإة إلصسلبة له.
وي -ح -ك -ى أإن -ه ذإت ي -وم ك -انت إم -رأإة ح-اضس-رة
لحفل زفاف ،وطلب منها إن تؤودي أإغنية من
ه- -ذإ إل- -ن- -وع أإي إلصس -رإوي ،وك -انت ح -ال -ت -ه -ا
إلنفسسية ليسست على ما يرإم لفقدها زوجها،
إل أإنها أإمام إإللحاح ،نظمت عبارإت موزونة
أإك -دت م -ن خ Ó-ل -ه -ا إع -ت -ذإره -ا ألن ح-ال-ت-ه-ا
إل- -ن- -فسس- -ي- -ة ل تسس- -م- -ح ،م -ا ي -ؤوك -د أإن إل -حسض
إإلبدإعي إلشسعري لدى إلمرأإة إلسسطايفية كان
يتجلى بشسكل وإضسح في إلغنية إلصسرإوية،
إلتي رغم ما يÓحظ من قلة إلنتشسار إل إأن
إل -ف -ن -ان -ي -ن وإلسس -ل -ط -ات إل -ث -ق -اف-ي-ة ب-ال-ولي-ة
ي-ح-رصس-ون ع-ل-ى إل-ت-ذك-ي-ر ب-ه-ذإ إل-ن-وع ف-ي كل
مناسسبة ومهرجان ،حيث تفتتح إلمهرجانات
إلغنائية بالمنطقة عادة بهذإ إلنوع.
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دعت زوبيدة طيبي ،من ّسضقة إلشضبه إلطبي إلى إلبتعاد عن إسضتهÓك إلمأاكولت إلسضريعة كون أإغلبيتها تفتقد
لط-ب-اق ب-ال-زي-وت
لشض -روط إل -ن-ظ-اف-ة ،ح-يث ي-ل-ج-أا إل-ك-ث-ي-ر م-ن أإصض-ح-اب إل-م-حÓ-ت إل-ى ت-حضض-ي-ر إ أ
إل-مسض-ت-ع-م-ل-ة ع-دة م-رإت ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل صض-ح-ة إل-م-وإط-ن م-ع-رضض-ة إلى
لصضابة بأامرإضض خطيرة.
أإضضرإر قد تصضل إلى حد إ إ

لب -د م -ن ال -ع -ودة ل -ل-ع-ادات
ال-ق-دي-م-ة ف-ي األك-ل ع-ل-ى ح-د
ت -ع-ب-ي-ره-ا م-ن خÓ-ل ت-حضس-ي-ر
األك -ل ب -ال -م -ن-زل ،واسس-ت-هÓ-ك
ال -م -أاك -ولت الصس -ح-ي-ة ال-غ-ن-ي-ة
ب-ال-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات كزيت الزيتون
وال -عسس -ل وال -خضس -ر وال -ف-واك-ه
وال-عصس-ي-ر ال-ط-ب-ي-ع-ي ،وت-ف-ادي
ال- - - -وج- - - -ب - - -ات السس - - -ري - - -ع - - -ة
والمشسروبات الغازية المضسرة
ب -الصس -ح-ة ،وذلك ل-ل-وق-اي-ة م-ن
األمراضص التي باتت منتشسرة
ب- -ك- -ث- -رة ف -ي اآلون -ة األخ -ي -رة
بسسبب تغير النمط المعيشسي.
وأارج- -عت أاسس- -ب- -اب ارت- -ف -اع
نسسبة اإلصسابة بمختلف أانواع
السسرطانات في الجزائر ،إالى
ع - -دم م- -م- -ارسس- -ة ال- -ري- -اضس- -ة
ب -ان-ت-ظ-ام أاو ال-مشس-ي لسس-اع-ات
ق-ل-ي-ل-ة ف-ي ال-ي-وم ،مشس-ي-رة إال-ى
خ -ط -ورة اإلف -راط ف -ي ت-ن-اول
ال -ل -ح -وم ال -ح-م-راء ،ح-يث م-ن
المسستحسسن اسستهÓك الخضسر
والفواكه والتقليل من اللحوم
وشسرب كمية كبيرة من الماء
يوميا للوقاية من اإلصسابة.
وف- -ي إاط- -ار شس -ه -ر أاك -ت -وب -ر
ال -وردي ،شسّ-ددت ع-ل-ى أاه-م-ي-ة

❊

أاما
ف - -ئ - -ة ال - -رج- -ال ف- -ه- -م أايضس- -ا
معرضسين ل إ
Óصسابة بالكثير من
األم- - - -راضص ،ل- - - -ذلك ف- - - -ه - - -م
مطالبون بالقيام بالتشسخيصص
ال- - -م- - -ب- - -ك- - -ر م- - -ن سس - -رط - -ان
ال- -ب- -روسس- -ت- -ات ،ح -يث ي -نصس -ح
ب-إاج-راء ال-ف-ح-وصس-ات الÓ-زمة
ب -داي -ة م -ن ع -م-ر الـ  50سسنة،
ب-اإلضس-اف-ة إال-ى سس-رط-ان ال-رئة
الذي بات منتشسر كثيرا لدى
ال -رج -ال ف -ي ال-ج-زائ-ر بسس-بب
اإلف -راط ف -ي ال-ت-دخ-ي-ن وك-ذا
سس -رط -ان ال -ق -ول -ون وسس -رط-ان
ال -م -ت-ان-ة ،م-وضس-ح-ة أان ال-ق-ل-ق
ال-م-ت-زاي-د يسس-اه-م بشس-كل كبير
ف- -ي ان- -تشس- -ار ه -ذه األم -راضص
الخطيرة.
وفيما يخصص طبيعة الحمية
الغذائية التي ينصسح بها بعد

العÓج
من السسرطان ،فإانها ل تختلف
عن األكل قبل المرضص حيث
ي- -نصس- -ح ب- -اسس- -ت- -هÓ- -ك األك- -ل
الصس-ح-ي ال-غ-ن-ي ب-ال-ف-يتامينات
م- -ن خضس- -ر وف -واك -ه ،وت -ن -اول
ال -ق -ل -ي -ل م -ن ال-ب-روت-ي-ن-ات م-ع
شس-رب ك-م-ي-ة ك-ب-ي-رة م-ن ال-م-اء
ك- -ون- -ه يسس- -اه- -م ف- -ي ت- -ن -ق -ي -ة
وت -ن -ظ -ي-ف ال-جسس-م ،ف-ي ح-ي-ن
يمنع على المرضسى اسستهÓك
ال-م-أاك-ولت ال-ت-ي ت-ح-توي على
ك- -م- -ي- -ة ك- -ب- -ي- -رة م- -ن ال -دسس -م
والسس -ك -ري -ات ،ول ي-جب أايضس-ا
األكل في كل األوقات وينصسح
بممارسسة الرياضسة التي تعطي
جسس-م-ا سس-ل-ي-م-ا م-ن األم-راضص
ح- - -ت- - -ى ب - -ع - -د ال - -ع Ó- -ج م - -ن
السسرطان ،حيث من الضسروري
أان يعيشص الشسخصص في محيط
صسحي من جميع النواحي.

–توي على ›موعة من إلعناصضر إلغذإئية

فاكهة الرمان تقلّل من خطر اإلصصابة بسصرطان الÈوسصتات وأامراضض القلب
إلكثير مّنا يجهل فوإئد
إلرمان إلذي يحتوي على
م -ج -م -وع -ة م -ن إل -ع-ن-اصض-ر
إل- -غ- -ذإئ- -ي -ة وإل -م -رك -ب -ات
إل- -ن- -ب- -ات -ي -ة إل -ت -ي ت -كسضب
إلجسضم إلعديد من إلفوإئد
إلصضحية من بينها:
^ مصس -در غ -ن -ي ب -م-رك-ب-ات
البوليفينول التي تعطي الرمان
لونه األحمر ،وهي مضسادات
أاكسس- -دة ق- -وّي ٍ-ة تسس -اع -د ع -ل -ى
م- -ك- -اف- -ح- -ة أاضس- -رار ال -ج -ذور
ال-ح-رة ،وح-م-اي-ة ال-خÓ-ي-ا م-ن
ال-ت-ل-ف؛ ح-يث ي-ح-ت-وي عصس-ي-ر
ال -رم -ان ع -ل-ى ثÓ-ث-ة أاضس-ع-اف
مضس-ادات األكسس-دة ال-م-وج-ودة
في الشساي األخضسر.
^ ي- -ح -ت -وي ع -ل -ى ك -م -ي -ات
م -رت -ف -ع -ة م -ن ف-ي-ت-ام-ي-ن «ج»،
ح - -يث أان ك - -وب - -ا واح - -دا م- -ن
عصس -ي -ر ال-رم-ان ي-زّود ال-جسس-م
بأاكثر من  %40من احتياجات
ال- -جسس- -م ال- -ي- -وم -ي -ة م -ن ه -ذا
ال- -ف- -ي- -ت -ام -ي -ن ،ول -ك -ن ت -ج -در
اإلشسارة إالى البسسترة يمكن أان
تقلل محتوى فيتامين «ج» في
العصسير ،ولذلك ُينصسح باختيار
عصس - -ي - -ر ال - -رم - -ان ال- -ط- -ازج.
^ يسساعد عصسير الرمان على
ت- -حسس- -ي- -ن ع- -م- -ل -ي -ة ال -هضس -م،
وال -ت -خ -ف -ي -ف م-ن الل-ت-ه-اب-ات
ال-م-ع-وي-ة ،ل-ذا ي-م-ك-ن أان ي-كون
Óشس-خ-اصص
م -ف -ي-دا ً ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
ال- -مصس- -اب- -ي -ن ب -م -رضص ك -رون،

وال-ت-ه-اب ال-ق-ول-ون ال-ت-ق-رح-ي،
والتهابات األمعاء األخرى.
^ ي -م -ك -ن أان يسس -اع-د ع-ل-ى
خ-فضص مسس-ت-وي-ات السس-ك-ر ف-ي
الدم ،وتقليل مقاومة الجسسم
Óنسسولين.
ل أ
^ يمتلك

خصسائصص
قوية مضسادة
لÓ-ل-ت-هاب ،لذا
ف- - -إاsن ال- - -رم- - -ان
وعصس -ي -ره بشس-ك-ل
خ- -اصص يسس- -اع -دان ع -ل -ى
ال -ح -د م -ن ال -ت-ه-اب-ات ال-جسس-م
ال -ت -ي ت -ع -ت -ب -ر أاح -د ال -ع -وام-ل
Óصسابة بالعديد من
الرئيسسة ل إ
األمراضص المزمنة.
^ ي- -قّ- -ل- -ل خ -ط -ر اإلصس -اب -ة
بسس -رط -ان ال -ب -روسس -ت-ات ،وه-و
أاك-ث-ر أان-واع السس-رط-ان شس-ي-وعً-ا
لدى الرجال ،وذلك عن طريق
تثبيط نمو األورام.
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وسصائل الكشصف اŸبك ّر
عن سصرطان الثدي
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العدد

معلومات تهّمك

تزإيد نسضبة إلسضرطانات ‘ إ÷زإئر سضببه إنتشضار إŸأاكولت إل ّسضريعة

ق- -ي- -ام ال- -نسس -اء ب -ال -تشس -خ -يصص
ال- -م- -ب- -ك- -ر لسس- -رط- -ان ال -ث -دي
ب -اسس -ت -خ -دام «م -ام -وغ -راف-ي»
ب- -ال- -نسس- -ب -ة ال -ل -وات -ي ت -ت -ع -دى
أاعمارهن  40سسنة ،في حين
ي- - -م - -ك - -ن أان ي - -ك - -ون ف - -حصص
اي -ك-وغ-راف-ي ك-اف ل-تشس-خ-يصص
الحالة لدى الفتيات أاقل من
 35سسنة ،زيادة على الفحصص
ال-ذات-ي ل-ل-ث-دي ال-ذي اع-تبرته
مهّما كونه يسساهم في كشسف
التغيرات على مسستوى الثدي
إان وجدت ،فكلما تم اكتشساف
الداء في مرحلة مبكرة ،كان
األمل كبيرا في الشسفاء نهائيا
م- -ن سس- -رط- -ان ال- -ث- -دي ال- -ذي
ي-ع-ت-ق-د ال-ك-ث-ي-رون أان ل عÓ-ج
له.
ول يمسص سسرطان الثدي
النسساء فقط وإانما تم تسسجيل
ب -عضص ال -ح-الت ل-دى ال-رج-ال
ول - - -و بصس - - -ف- - -ة ن- - -ادرة ،إال أان
اح -ت -م-ال إاصس-اب-ت-ه-م بسس-رط-ان
الثدي وارد بنسسبة  1بالمائة
مقابل  99بالمائة لدى النسساء،
ح- -يث أان أاي ام -رأاة م -ع -رضس -ة
ل إ
Óصسابة بالمرضص حتى وإان لم
ت -ك -ن ه -ن -اك ع -وام -ل وراث -ي -ة
وال- -ج- -ي- -ن- -ات ن- -ظ- -را ل- -ت -ع -دد
األسسباب.
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^ يقلل من خطر اإلصسابة
بسس -رط -ان ال -ث -دي ،وه -و أاك-ث-ر
أان -واع السس -رط-ان شس-ي-وعً-ا ل-دى
ال -نسس -اء؛ ح-يث إاsن مسس-ت-خ-لصص
ال -رم -ان ي -ث -ب-ط ت-ك-اث-ر خÓ-ي-ا
سسرطان الثدي ،ويقتل بعضسها،
ولكن
هناك
حاجة
إالى

الدراسسات
البشسرية

لتأاكيد ذلك.
^ يسس - -اع - -د ع- -ل- -ى خ- -فضص
ضس -غ -ط ال -دم ال -ذي ُي-عّ-د أاح-د
Óزم-ات
األسس -ب -اب ال -رئ -يسس-ة ل -أ
ال-ق-ل-ب-ي-ة والسس-كتات الدماغية؛
ح -يث أاشس -ارت ال-دراسس-ات إال-ى
أانّ شسرب  150ملم من عصسير
ال -رم -ان ي -وم ّ-ي ً-ا يسس-اع-د ع-ل-ى
خ- -فضص ضس- -غ- -ط ال- -دم خÓ- -ل
أاسسبوعين.

^ يسس -اع -د ع -ل -ى م-ك-اف-ح-ة
ال- -ت- -ه- -اب ال- -م -ف -اصس -ل واآللم
ال- -م- -راف -ق -ة ل -ه؛ وذلك بسس -بب
خصسائصسه المضسادة لÓلتهاب.
^ يقّلل من خطر اإلصسابة
ب -أام -راضص ال -ق -لب ال -ت -ي ت -ع -د
السس-بب األك-ث-ر شس-ي-وعً-ا ل-ل-وفاة
ال -م -ب -ك -رة ف -ي ال -ع -ال -م ،وذلك
لح- - -ت- - -وائ- - -ه ع - -ل - -ى ح - -مضص
البيونيسسيك ،حيث إاَن الرمان
وعصس- - -ي- - -ره بشس- - -كٍ- - -ل خ - -ا ّصص
يسس - -اع - -دان ع- -ل- -ى ت- -حسس- -ي- -ن
مسس- -ت- -وي- -ات ال- -ك- -ول -يسس -ت -رول
وحماية جزيئات الكوليسسترول
منخفضسة الكثافة من األضسرار
التأاكسسدية.
^ يمكن أان يسساعد عصسير
ال- -رم- -ان ع -ل -ى ع Ó-ج ضس -ع -ف
النتصساب؛ حيث إان األضسرار
ال-ت-أاكسس-دي-ة ي-م-ك-ن أان تضس-ع-ف
تدفق الدم في جميع مناطق
الجسسم ،وقد لوحظ في إاحدى
ال-دراسس-ات ال-ت-ي أاج-ريت ع-لى
األرانب أان عصس - -ي - -ر ال- -رم- -ان
يزيد تدفق الدم والنتصساب،
ول -ك -ن م -ا زالت ه-ن-اك ح-اج-ة
إالى مزيٍد من األبحاث إلثبات
هذه الفائدة.
^ ي -ح -ت-وي ع-ل-ى خصس-ائصص
مضسادة للبكتيريا والفطريات،
والتي قد تكون مفيدة للوقاية
م- -ن األم -راضص الشس -ائ -ع -ة ف -ي
ال-ل-ث-ة ،ك-ال-ت-ه-اب اللثة والتهاب
دواعم السسن.

الفحصص اإلشسعاعي للثدي «ماموغرافي» :هو تصسوير
باألشسعة ،ويعتبر اأدق وسسيلة للكشسف المبكر عن سسرطان الثدي
حيث يمكن الكشسف عن السسرطان قبيل مÓحظة وجود أاية
مشساكل في الثدي ،حيث يكشسف عن الورم عندما يكون حجمه
صسغيرا وسسهل المعالجة دون فقدان الثدي ،لذا على كل امرأاة
أان تجري تصسويرا اإشسعاعيا كل سسنتين بداية من  40سسنة،وقبل
هذا السسن اذا كانت هناك حالة في العائلة ويمكن للفتيات
اللواتي تقل اأعمارهم عن  35سسنة القيام بفحصص إايكوغرافي.
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الفحصص الذاتي للثدي :للكشسف المبكر عن سسرطان
الثدي يجب على كل امراأة أان تكون قادرة على الفحصص
الذاتي للثدي ،وهذا بداية الدورة الشسهرية عند النسساء في
سس -ن ال -ي-أاسص ي-جب اخ-ت-ي-ار ال-وقت ال-م-ح-دد ل-ل-ف-حصص ال-ذات-ي
للثديين يكون بالضسغط باألصسابع لتتعرف المرأاة على حجم
الثدي والبحث عن اي كتلة أاو نبوعات مرضسية أاو عقد صسلبة
اأو ت -غ -ي -رات أاخ -رى ،ح-يث ي-نصس-ح ك-ل ام-رأاة ب-ف-حصص ث-دي-ي-ه-ا
شسهريا ،باعتباره فحصسا بسسيطا يمنح المرأاة الفرصسة لكشسف
التغيرات.

❊

الكشسف والمعاينة البصسرية ألعراضص سسرطان الثدي:
في حال تغير في لون الجلد اأو حصسول انكماشص في الحلمة أاو
تصسبح نازلة اإلى األسسفل ،وإاذا تحصسل تغيير في لون الجلد أاو
في حال خروج سسائل من حلمة النهد اأو بروز منطقة غير
مسستوية ومتجعدة على مسستوى الثدي ،فإانه ينصسح بالذهاب
فورا اإلى المسستشسفى للقيام بالفحصص والتأاكد من حقيقة

لنفلونزإ
إنطÓق حملة إلتّلقيح ضضد إ أ
إŸوسضمية بدإية من إليوم

ﬂت ّصصون يحّذرون الفئات الهشّصة
وأاصصحاب األمراضض اŸزمنة

صض- - - -صضت وزإرة إلصض - - -ح - - -ة وإلسض - - -ك - - -ان وإصض Ó- - -ح
خّ
إلمسضتشضفيات هذه إلسضنة أإزيد من  2.5مليون جرعة
لنفلونزإ إلموسضمية ،سضتوزع على إلمرإكز
لقاح ضضد إ أ
إلسضتشضفائية عبر كامل إلقطر إلوطني لتفادي مخاطر
لك-ث-ر
لشض-خ-اصض إ أ
مضض -اع -ف -ات إل -م -رضض خ-اصض-ة ع-ل-ى إ أ
عرضضة.
تنطلق الحملة التحسسيسسية للتلقيح ضسد األنفلونزا الموسسمية
على المسستوى الوطني بداية من اليوم  15أاكتوبر  ،حيث سستكون
األولوية في السستفادة من اللقاحات للفئات الهشسة واألشسخاصص
البالغين من  65سسنة فما فوق واألطفال ،وكذا النسساء الحوامل
وعمال الصسحة واألسسÓك النظامية.
كما حّذر المخت ّصسون األشسخاصص الذين يعانون من أامراضص
مزمنة ولديهم جهاز مناعي ضسعيف ل يقوى على مقاومة
أاعراضص األنفلونزا ومضساعفاتها من عدم القيام بالتلقيح ضسد
األنفلونزا الموسسمية في الوقت المناسسب قبل حلول موسسم
البرد ،ألن ذلك قد يعرضص حياتهم إالى خطر.
وحسسب المختصسون فإان التعرضص إالى اإلصسابة باألنفلونزا
الموسسمية ناتج عن عدوى حادة للفيروسص على مسستوى الجهاز
التنفسسي غالبا ما تكون هينة لكنها قد تتطور إالى تعقيدات
صسحية تؤودي اإلى الوفاة حسسب حدة الفيروسص وطبيعته وضسعف
األشسخاصص الذين يتعرضسون له ،وهو ما يتطلب تعزيز الوقاية
وتوخي الحيطة والحذر من انتشسار فيروسص خطير ،خاصسة وأان
جلت وفيات بسسبب األنفلونزا الموسسمية.
الجزائر سسبق واأن سس ّ

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

á°VÉjQ

اإلثنين  15أاكتوبر  201٨م
الموافق  05صسفر  1440هـ

– ّسسبا Ÿباراة الثÓثاء أامام منتخب البنÚ

«اÿضسر»..التّحضسÒات متواصسلة بكوتونو Ãعنويات مرتفعة
سسافر أامسسية البارحة عناصسر اŸنتخب الوطني ا÷زائري إا ¤العاصسمة البينينية «كوتونو» ع Èرحلة خاصسة للخطوط ا÷وية ا÷زائرية،
ÿوضس مباراة ا÷ولة الرابعة عن اÛموعة الرابعة من التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسس أا· إافريقيا  2019بالكامÒون ،اŸقرر إاقامتها الثÓثاء
اŸقبل Ãلعب «الصسداقة» بداية من السساعة الرابعة مسساء بالتوقيت ا÷زائري ،وهو الّلقاء الذي يبحث فيه اŸدرب «جمال بلماضسي» عن
’فريقي اŸقبل مبكرا ،حتى يتسسنى له Œريب أاك Èعدد ‡كن من الÓعب Úوﬁاولة فرضس فلسسفة لعبه
العودة بورقة التأاهل للعرسس ا إ
وتعويد ’عبيه عليها ،ليكونوا جاهزين الصسائفة اŸقبلة للعودة بالتاج القاري ،كما أاكده الناخب الوطني ‘ أاك Ìمن مناسسبة منذ تنصسيبه
على رأاسس العارضسة الفنية للخضسر.
ب-ال-ب-ل-ي-دة ،ل-حسس-اب ال-ج-ول-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن التصسفيات
المؤوهلة لكأاسس أامم إافريقيا  2019بالكاميرون ،فوز
انتظره عشساق المنتخب الوطني منذ عدة أاشسهر.
م-ب-اراة ال-ثÓ-ث-اء سس-ت-ك-ون اخ-ت-ب-ارا ح-قيقيا للمدرب
«ج -م -ال ب -ل -م -اضس -ي» ع -ل-ى رأاسس ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة
ل -ل -خضس-ر ،ه-و ال-ذي سس-ي-خ-وضس م-ب-ارات-ه ال-رسس-م-ي-ة
الثالثة على التوالي منذ توليه مهمة اإلشسراف على
العارضسة الفنية للخضسر ،حيث سسيبحث عن العودة
إال-ى ال-ف-وز ب-أادغ-ال إاف-ري-ق-ي-ا وال-ع-ودة إال-ى ال-ج-زائر
بورقة التأاهل إالى العرسس اإلفريقي المقرر إاقامته
ب-ال-ك-ام-ي-رون ،خصس-وصس-ا ب-ع-دم-ا ارت-ف-عت م-عنويات
الÓعبين وتÓشسى ضسغط النتائج وعادت الثقة إالى
المجموعة التي كانت منهارة من الناحية المعنوية،
ب -ع -دم -ا ت -والت ع -ل-ي-ه-ا ال-ن-ت-ائ-ج السس-ل-ب-ي-ة وت-ب-ع-ت-ه-ا
ان -ت -ق -ادات ح -ادة م -ن ق -ب -ل ال -ج -م-ه-ور ال-ج-زائ-ري
والصسحافة الوطنية.
Óشسارة ،اسستغل الطاقم الفني ولعبي المنتخب
ل إ
الوطني يوم السسبت الذي كان يوم راحة ،في زيارة
دار األي -ت -ام بـ «دراري -ة» ،ح -يث أاك -د ال -ج -م -ي -ع ف-ي
مدينة «كوتونو» ،وعادت العناصسر الوطنية صسبيحة تصسريحات لموقع التحادية الجزائرية لكرة القدم،
األح -د إال -ى أاج -واء ال -ت -دري -ب -ات ب -م -رك -ز ت -حضس-ي-ر ب -أان-ه ع-ل-ى «ال-ف-اف» ب-رم-ج-ة زي-ارات أاخ-رى خÓ-ل
سسيخوضس رفقاء الحارسس «رايسس الوهاب مبولحي» ال-م-ن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة بسس-ي-دي م-وسسى قبل سسفرية ت-واري-خ ال-ف-ي-ف-ا ال-م-ق-ب-ل-ة ،لÓ-ق-ت-راب أاك-ثر من هذه
حصسة تدريبية واحدة رسسمية ،وذلك اليوم بتوقيت البينين ،بعدما منح الطاقم الفني بقيادة المدرب الشسريحة البريئة وقضساء معهم أاوقات أاكبر ،سستبقى
ال-م-ب-اراة ك-م-ا ت-نصس ع-ل-ي-ه ق-وان-ي-ن ال-ف-ي-ف-ا ،وي-كون «جمال بلماضسي» يوم راحة لÓعبين ،هم الذين راسسخة في أاذهان األطفال الذين يعتبرون نجوم
أاشسبال المدرب «جمال بلماضسي» قد قاموا بحصسة ت -م ّ-ك-ن-وا م-ن ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز أام-ام م-ن-ت-خب ال-ب-ن-ي-ن الخضسر بمثابة قدوة بالنسسبة لهم.
اسسترخائية اسسترجاعية مباشسرة بعد وصسولهم إالى ب -ه -دف -ي -ن ن -ظ -ي -ف -ي-ن ب-م-ل-عب «مصس-ط-ف-ى تشس-اك-ر»

ﬁمد فوزي بقاصص

ا’–ادية ا÷زائرية للمÓكمة

جمعية عامة اسستثنائية ’نتخاب الرئيسس قريبا
سس -ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ““ف-ي اق-رب اآلج-ال““ يجب ان تلغى في الشسكل والمضسمون .انا ضسحية ظلم
لنتخاب رئيسس جديد لÓتحادية الجزائرية للمÓكمة ،واضسح““.
دون حضسور عبد المجيد نحاسسية الممنوع من الترشسح من وأادى هذا الوضسع الى تضسييع الجزائر عضسويتها في
طرف وزارة الشسباب والرياضسة ،حسسب ما علمت ““واج““ من اللجنة التنفيذية لÓتحاد الدولي للمÓكمة ،حيث تجرى
انتخاباتها شسهر نوفمبر القادم.
الهيئة الفدرالية.
وصسرح الناطق الرسسمي للهيئة الفدرالية ،الياسس لطرشس وقال نحاسسية““ :شسيء خطير ان تضسيع الجزائر عضسويتها
قائ““ :Óتلقينا مراسسلة من وزارة الشسباب والرياضسة لتنظيم بالتحادية الدولية للمÓكمة بسسبب خطإا إاداري ارتكبه
جمعية عامة في اقرب اآلجال قصسد انتخاب رئيسس جديد الرئيسس الحالي عبد السسÓم دراع وأامينه العام الذي أادمج
خلفا لعبد السسÓم دراع .أاما الرئيسس السسابق المخلوع ،في منصسبه مجددا ،بعدما كان مقصسي من طرف وزارة
الشسباب والرياضسة بتهمة التزوير واسستعمال المزور““.
عبد المجيد نحاسسية فهو ممنوع من المترشسح““.
من جهته ،يرى عبد المجيد نحاسسية في مراسسلة وزارة وسس-ح-بت ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة السس-ت-ث-ن-ائية للهيئة الفدرالية
الشسباب والرياضسة““ ،تحديا ألحكام المحكمة الجزائرية الثقة من رئيسس التحادية السسابق عبد المجيد نحاسسية
ل-ل-ن-زاع-ات ال-ري-اضس-ي-ة ال-ت-ي أارج-عت ل-ي ح-ق-وق-ي ك-رئ-يسس يوم  15يوليو  2017ونظمت بعدها جمعية انتخابية في
شسرعي لÓتحادية الجزائرية .لي الحق في العودة الى الفاتح من اغسسطسس لنفسس السسنة.
م-نصس-ب-ي ك-رئ-يسس لÓ-ت-ح-ادي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-مÓ-ك-م-ة دون للتذكير ،انتخب نحاسسية يوم  4مارسس  2017على رأاسس
المرور عبر الجمعية العامة السستثنائية وكل القرارات الت -ح -ادي -ة ال -ج -زائ -ري -ة ل -ل -م Ó-ك -م-ة ل-ل-ع-ه-دة الول-م-ب-ي-ة
التي اتخذت من طرف هذه الخيرة يوم  15يوليو  2020-2017 2017خلفا لنبيل سسعدي.

الفوز شسعار «أابناء سسوسسطارة» أامام
«اŸوب» لÓلتحاق بال ّصسدارة

Œري ال--ي--وم ثÓ--ث م--ب--اري-ات م-ت-أاخ-رة
ل - -ل --ر ا ب  --ط - -ة ا ’ و  ¤م - -و ب --ي -ل -ي س س  ،ح -ي ث ي س س -ع -ى
ا – ا د ال ع ا صس م ة ’ س س ت غ  Óل م و ا ج ه ة م و ل و د ي ة
ب-ج-اي-ة لÓ-ل-ت-ح-اق ب-الصس-دارة ف-ي-م-ا ت-خ-طف
ا ل ---ق -- -م ---ة ا  Ÿر ت - --ق ---ب --ة ب  Úم --و ل --و د ي --ة ا ÷ ز ا ئ  - -ر
وش س ب ا ب ق سس ن ط ي ن ة ا ’ن ظ ا ر .

عمار حميسسي
يسسعى اتحاد العاصسمة لسستغÓل مواجهة مولودية
ب-ج-اي-ة ب-م-ل-عب ع-م-ر ح-م-ادي ب-ب-ول-وغ-ي-ن م-ن اجل
ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز والل-ت-ح-اق ب-الصس-دارة م-ن-اصسفة مع
شس -ب -ي -ب -ة ال-ق-ب-ائ-ل ،ح-يث ي-ت-واج-د اشس-ب-ال ال-م-درب
فروجي امام فرصسة ذهبية لتحقيق هذا الهدف.
وظهر التحاد بوجه مقنع في البطولة لحد الن
رغ -م ال -ت -ع-ث-ر الخ-ي-ر ام-ام م-ول-ودي-ة ال-ج-زائ-ر ف-ي
مواجهة الداربي ،التي كان النصسار يتمنون الفوز
بها من اجل تقليصس الفارق عن المتصسدر.
وسستعرف تشسكيلة اتحاد العاصسمة تواجد الثÓثي
ع -رج -ي ،ب -ن ي -ح-ي-ى وب-ن غ-يث ال-ذي-ن شس-ف-ي-وا م-ن
الصسابة التي كانوا يعانون منها ،وهو المر الذي
سسيوسسع خيارات المدرب فروجي خÓل مواجهة
«الموب».
بالمقابل لن يكون بمقدور الثÓثي بن شساعة ،مفتاح
وبن خماسسة المشساركة بسسبب عدم شسفائهم من
الصسابة ،وهو ما جعل المدرب فروجي ل يسستعجل
عودتهم الى غاية شسفائهم التام من الصسابة.
ويبقى اسستبعاد الÓعب حامية من الفريق الول
ل-غ-زا م-ح-ي-را رغ-م ال-ت-زام-ه ب-ال-تدريبات ومشساركته
ال -م -ن -ت -ظ -م -ة م -ع ال-ف-ري-ق ال-ث-ان-ي ،إال ان ال-م-درب
ف -روج -ي ل -م ي -ق -م ب-اسس-ت-دع-ائ-ه ت-حسس-ب-ا ل-م-واج-ه-ة
مولودية بجاية.
ويطمح مولودية بجاية من جهته للعودة بنتيجة
اي -ج -اب-ي-ة تسس-م-ح ل-ه ب-الرت-ق-اء ع-ل-ى مسس-ت-وى سس-ل-م
الترتيب رغم صسعوبة المامورية أامام فريق منظم
ويمتلك المؤوهÓت التي تسسمح له بتحقيق الفوز.
وت-خ-ط-ف ال-ق-م-ة ال-م-رت-ق-ب-ة ب-ي-ن م-ولودية الجزائر
وشس -ب -اب قسس -ن-ط-ي-ن-ة األن-ظ-ار ب-ال-ن-ظ-ر ال-ى ال-ن-دي-ة
الكبيرة التي غالبا ما عرفتها مواجهات الفريقين
في السسابق دون نسسيان األحداث التي عرفها لقاء
«العميد» و»الكناري» في الكأاسس الموسسم الماضسي
والذي جرى بقسسنطينة.
ولتفادي أاي انزلقات منتظرة منعت الرابطة تنقل

الــــــــّدورة الّدوليــــــــة Ãسستغــــــــا Âكانــــــــت ناجحــــــــة

’–ادية ا÷زائرية للتنسس ﬁمد بالسسعد ‘ تصسريح خاصس ÷ريدة «الشسعب» ›ريات الطبعة الـ
ثّمن رئيسس ا إ
’واسسط إاناث وذكور ،التي احتضسنت فعالياتها Ãسستغا Âمن الفÎة اŸمتدة من
 3للدورة الدولية اÿاصسة بصسنف ا أ
’ناث.
 8إا 13 ¤أاكتوبر ،والتي إافتكت خÓلها النخبة الوطنية اŸيدالية الفضسية لدى ا إ

نبيلة بوقرين

البطولة الوطنية سستكون بتلمسسان ‘ نوفم Èالقادم
Óكابر قائ« :Óبعد اإلنتهاء من الدورات الدولية التي كانت
كشسف بالسسعد عن تاريخ إاجراء البطولة الوطنية ل أ
في الشسهر الجاري ،حّددنا الفترة الممتدة من الـ  1إالى الـ  ٨نوفمبر القادم من أاجل إاجراء البطولة الوطنية
Óشسارة فإان الموعد سسيعرف مشساركة الرياضسيين المغتربين ومن
Óكابر رجال وسسيدات بولية تلمسسان .ول إ
ل أ

17770

’و ¤موبيليسس
تسسوية رزنامة الّرابطة ا أ

’–ادية ا÷زائرية للتنسس) لـ «الشسعب»:
ﬁمد بالسسعد (رئيسس ا إ

أاّكد الرجل األول على رأاسس اإلتحادية أانهم وفروا كل المتطلبات إلنجاح الموعد قائ« :Óالحمد لله الطبعة الثالثة
للدورة الدولية الخاصسة بصسنف األواسسط ذكور وإاناث جرت في ظروف رائعة ،ما سساهم في رفع المسستوى الفني بين
المتنافسسين الذي مثلوا  13دولة تتمثل في كل من أالمانيا ،تونسس ،إانجلترا ،تونسس ،المغرب ،الهند ،مدغشسقر ،سسويسسرا،
إاسسبانيا ،المجر ،روسسيا ،فرنسسا».
أاضساف محدثنا في ذات السسياق« :سسجلنا وجود منافسسة قوية بين الرياضسيين من أاجل الصسعود لمنصسة التتويج في
النهاية وهذا ما اعطى حماسسا كبيرا للجميع في الجداول األربعة في الزوجي والفردي لدى الصسنفين ،حيث تمكنا من
الوصسول لنهائي واحد فقط وكان ذلك في الزوجي إاناث حققنا الميدالية الفضسية ضسد تونسس ،ويرجع ذلك اإلى غياب
أاغلب العناصسر األسساسسية للفريق الوطني بسسبب إارتباطهم بمنافسسة أاخرى».
واصسل بالسسعد قائ« :Óكنا نرغب في تحقيق نتائج أافضسل بالنسسبة للعناصسر الوطنية لكن في النهاية فزنا بفضسية واحدة
في ظل المنافسسة القوية بين الفرق المشساركة في هذا الموعد ،وسسنواصسل العمل مسستقب Óحتى تكون النتائج أافضسل
بحول الله ،إانطÓقا من النقاط التي وقفنا عليها حتى نرفع المسستوى أاكثر».
أاضساف رئيسس الفيدرالية قائ« :Óأاقّدم الشسكر الكبير للمسسيرين في ولية مسستغانم ،وخاصسة الوالي الذي قدم لنا الدعم
من كل الجوانب وكل اإلمكانيات الضسرورية بالتنسسيق معنا في اإلتحادية ،ما جعلنا ننجح في تنظيم هذه الدورة بكل
Óننا سسوقنا صسورة جميلة
المقاييسس وبشسهادة ممثلي الوفود والرياضسيين ،وفي األخير فإان هذا النجاح يحسسب للجزائر ل أ
عن بلدنا خاصسة أاننا كنا في مدينة سسياحية بامتياز».

العدد
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انصسار شسباب قسسنطينة الى العاصسمة ،وهو المر
الذي سسيحدث خÓل مواجهة العودة حيث سسيتم
م -ن -ع أانصس -ار م -ول -ودي -ة ال -ج -زائ-ر م-ن ال-ت-ن-ق-ل إال-ى
قسسنطينة.
ولن يقوم الجهاز الفني للمولودية بإاجراء تغييرات
كثيرة ،حيث ينتظر تجديد الثقة في التشسكيلة التي
لعبت أامام اتحاد العاصسمة في الجولة الماضسية،
وهذا للحفاظ على السستقرار الفني.
وع -رفت ت -دري-ب-ات ال-ف-ري-ق ع-ودة شس-ري-ف ال-وزان-ي
الذي شسفي من الصسابة ،في حين جرت التدريبات
ب-تشس-ك-ي-ل-ة م-ك-ت-م-ل-ة وه-و الم-ر ال-ذي اراح ال-ج-ه-از
الفني الذي طالب الÓعبين بتكرار سسيناريو مباراة
النصسرية.
ويطمح شسباب قسسنطينة إلحراج مولودية الجزائر
امام أانصساره وتأاكيد قوته من خÓل تحقيق الفوز
رغ -م أان ال-مسس-ت-وى م-ت-ق-ارب ب-ي-ن ال-ف-ري-ق-ي-ن ،وم-ن
الصسعب التكهن بمن سسيفوز رغم افضسلية الميدان
التي سستكون لصسالح المولودية.
وي -ح-ل وف-اق سس-ط-ي-ف ضس-ي-ف-ا ث-ق-ي Ó-ع-ل-ى اول-م-ب-ي
المدية الذي فشسل في تحقيق الفوز على ملعبه منذ
انطÓق الموسسم ،وهو ما يؤوكد ان الÓعبين يخافون
من الضسغط المفروضس عليهم من طرف النصسار.
وسس-ت-ك-ون تشس-ك-ي-ل-ة ال-وف-اق م-ن-ق-وصس-ة م-ن خ-دمات
ال Ó-عب رب -ي -ع-ي ال-ذي ي-ع-ان-ي م-ن إاصس-اب-ة خ-ف-ي-ف-ة
تعرضس لها خÓل مواجهة شسباب قسسنطينة ،حيث
فضسل الجهاز الفني أاراحته تفاديا لي مضساعفات.
ب-ال-م-ق-اب-ل سس-ت-ع-رف تشس-ك-ي-ل-ة ال-فريق عودة الثنائي
فرحاني ورضسواني ،وهو ما سسيزيد من قوة الفريق
خÓل مواجهة اولمبي المدية الذي يطمح لتحقيق
أاول ان -تصس -ار ع -ل -ى م -ل -ع -ب -ه و ط -رد ال-ن-حسس ال-ذي
يطارده منذ انطÓق الموسسم.

^الÈنامج ^

أاولمبي المدية  -وفاق سسطيف 15:00
مولودية الجزائر  -شسباب قسسنطينة 17:45
ا ت حاد ال عا ص س م ة  -م ول و دي ة ب جاي ة 1 7 : 4 5

مولودية وهران

عمر بلعطوي يشسرف
على العارضسة الفنية
توصّسل المدرب عمر بلعطوي إالى اتفاق نهائي مع
Óشسراف على
رئيسس مولودية وهران أاحمد بلحاج ل إ
العارضسة الفنية للفريق األول لكرة القدم ،حسسب ما
اسس-ت-ف-ي-د م-ن إادارة ال-ن-ادي ال-ن-اشس-ط ف-ي ال-راب-ط-ة
األولى ““موبيليسس““.
وي-خ-ل-ف ب-ل-ع-ط-وي ال-ت-ق-ن-ي ال-مغربي بادو الزاكي
الذي غادر الجزائر إالى بÓده منذ أاكثر من شسهر،
على أان يفسسخ عقده مع المولودية حتى يتمكن
الفريق من التعاقد رسسميا مع بلعطوي ،وفق نفسس
المصسدر.
وكان المدافع الدولي األسسبق قد تقّمصس أالوان
م -ول -ودي -ة وه -ران كÓ-عب وك-م-درب ،ووق-ع ع-ل-ي-ه
الختيار بعد تماطل زميله السسابق في تشسكيلة
«الحمري» ،سسي الطاهر شسريف الوزاني ،على
الرد على عرضس الرئيسس بلحاج ،حيث يتوجه نحو
العودة إالى اتحاد بلعباسس.

كأاسس ا÷زائر اŸمتازة لكرة القدم
المتوقع ان تجري في ظروف جيدة بحول الله مثلما تعّودنا».
Óتحادية إالى اإلسستراتيجية القادمة من أاجل رفع مسستوى التنسس الجزائري على
تطرق المسسؤوول األول ل إ
الصسعيد الدولي« :نحن اآلن نواصسل العمل على مسستوى اإلتحادية من أاجل الرفع من مسستوى التنسس
الجزائري على الصسعيد الوطني ،حيث قمنا باسستغÓل اإلتفاق مع اإلتحاد الدولي وإاسستفدنا من ثÓث منح
لكل من بشسرى مباركي ،إاناسس بكري ،زبدي فرقان وهذا الثÓثي سسيتنقل إالى مدينة الدار البيضساء المغربية
للدخول في تربصس بهذا المركز بينما يدخل رحان وبلقدور في تربصس بفرنسسا ،ولكن ذلك غير كاف يجب
أان يكون برنامج مكثف على الصسعيد الوطني وفي الخارج أاي بمعدل أاربعة سساعات على األقل لكي نسستطيع
مواكبة المسستوى العالمي».

إاجراء اللّقاء يوم الفا—
نوفم Èبالبليدة

تجرى مباراة كأاسس الجزائر الممتازة لكرة
ال-ق-دم ،ال-ت-ي سس-ت-ج-م-ع ب-ي-ن شس-ب-اب قسسنطينة
واتحاد بلعباسس ،يوم الفاتح نوفمبر المقبل
بملعب مصسطفى تشساكر بالبليدة.
وتّوج شسباب قسسنطينة بلقب البطولة الموسسم
الماضسي ،في حين نال إاتحاد بلعباسس كأاسس
الجزائر  2017ـ .201٨
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صصاحب أغنية
«عبد ألقادر يا بوعÓم»

’كسسج Úمن
ما هي مدة تدفق ا أ
’قنعة اŸوجودة ‘ الطائرة؟
ا أ
أاهو
أا  -نصسف سساعة
ب  ١٥ -دقيقة
ج  -سساعة واحدة
الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

 )١مرزقان شسعبان ،علي بن الشسيخ،
ار ،ي - -د ،ي.ي ،ام - -ر ،دل ،ال- -ق- -دوة،
م- - -ب- - -در ،ري ،رم - -ال ،ح - -م - -د ،ق،È
عمال ،مر ،سسرب ،يواكب ،رأاي ،دو،
شساب ،مسس ،ود ،بÒوت،

عموديا:

 )١م- -ع- -ط- -اوي ف- -ري- -د ،ل- -ر ،م -درب،
و.و.و ،زيارة ،امر ،ق ،Èقر ،شسكر،
ان ،ع - -م - -ال ،ب - -اب ،ن - -اي’ ،م ،ب- -ي،
دلسس ،رم- - -ال ،عشس ،دم ،ال - -و ،ب - -ي،
لبد ،سسي ،اخي ،دمارÁ ،رح ،باسسل،
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ي ي

ألكلمـــــــات:

اŸقياسس ،الÈمي ،الفحمي ،الديفو ،Êالسسلوري،
ا’ردفوسسي ،الكمÈي ،الÎيابسسي ،ا÷وراسسي،
’قصسى ،علوي ،الفلكي،
الطباشسÒي ،القطبي ،ا أ
الدوران ،اŸدار ،الكثافة ،معدل ،ا’رتفاع،
التضساريسس ،الكب ،Òالصسف،
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^ ١٥أاكتوبر  :١٩٥٧أانهى ا÷يشس الفرنسصي بناء خط موريسس
اŸك -ه -رب ع -ل -ى ا◊دود الشص -رق-ي-ة وشص-رع ‘ ب-ن-اء السص-د
اŸكهرب الثا« Êشصال» لعزل الثورة عن ا÷Òان.
جه بن يوسصف بن خدة ـ رئيسس
^  ١٥أاكتوبر  :١٩٦٠و ّ
بعثة جبهة التحرير الوطني ـ إا ¤أامريكا اللتينية،
رسص -ال -ة إا ¤اŸشص-ارك ‘ Úن-دوة ال-ل-ج-ن-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ال-دول-ي-ة
للتضصامن مع العمال ا÷زائري Úعشصية انطلق أاشصغالها ‘
هافانا (كوبا).
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الفريق ڤايد صشالح يششرف على التمرين التكتيكي ““ الضشحى ““2٠18
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’لية التعاون الشصرطي ““افريبول““
عشصية ا÷معية العامة الثانية آ

لهبÒي يسشتقبل إاسشماعيل ششرقي مفوضض السشلم
واألمن بال–اد اإلفريقي

شصرع الفريق أاحمد ڤايد صصالح
ن- -ائب وزي- -ر ال- -دف- -اع ال- -وط- -ن- -ي،
رئ- -يسس أارك- -ان ا÷يشس ال- -وط -ن -ي
الشص -ع -ب -ي امسس ا’ح -د  ‘ ،زي -ارة
ع -م -ل إا ¤ال -ن -اح -ي -ة ال-عسص-ك-ري-ة
اÿامسصة ،حيث سصيشصرف ابتداء
م -ن ال -ي -وم ا’ث -ن Úع -ل -ى “ري-ن
ت-ك-ت-ي-ك-ي ب-يا ÊبالذخÒة ا◊ية
““الضص-ح-ى  ،““٢٠١٨ت-ق-وم ب-ت-ن-فيذه
’و ¤اŸدرعة،
وحدات الفرقة ا أ
مدعومة بوحدات بّرية وجّوية.

اسص -ت -ق-ب-ل اŸدي-ر ال-ع-ام
لم -ن ال-وط-ن-ي ال-ع-ق-ي-د
ل -أ
مصص -ط-ف-ى ل-ه-بÒي ،امسس
ا’ح- -د  ،م -ف -وضس السص -ل -م
’م - - - - - - - -ن ب - - - - - - - -ا’–اد
وا أ
’ف- -ري -ق -ي ،اسص -م -اع -ي -ل
ا إ
شص- -رق- -ي Ãق- -ر اŸدي- -ري -ة
لم-ن ال-وط-ن-ي،
ال -ع-ام-ة ل -أ
ب- - -حضص- - -ور إاط- - -ارات م- - -ن
’م -ن ال-وط-ن-ي وك-ذا م-ن
ا أ
’ف-ري-قي
آال-ي-ة ال-ت-ع-اون ا إ
““أافريبول““.

ب -داي -ة ال-زي-أرة ك-أنت م-ن ال-ق-أع-دة ا÷وي-ة
ب- -بسش- -ك- -رة ،أاق- -رب م- -ك- -أن إا ¤ح -ق -ل ال -رم -ي
واŸن -أورات ب-أأم-دوك-أل ب-أل-ن-أح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة
اÿأمسشة ،أاين سشيُجرى التمرين ،فبعد مراسشم
السشتقبأل من قَِبِل اللواء حسشأن عÁÓية قأئد
ال-ن-أح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة ال-راب-ع-ة ،م-رفوقأ بأللواء
ع -م -أر ع -ث -أم -ن -ي -ة ق-أئ-د ال-ن-أح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة
اÿأمسش- -ة ،إال- -ت- -ق- -ى ال- -ف -ري -ق ›م -وع -ة م -ن
اإلطأرات ،أاين أاسشدى جملة من التوجيهأت
ذات الطأبع العمليأتي ،أاكد من خÓلهأ على
أانّ حضشوره Ÿثل هذه التمأرين ليسض فقط من

ي -أأت -ي ه -ذا ال-ل-ق-أء عشش-ي-ة
ان- -ط Ó-ق اشش -غ -أل ا÷م -ع -ي -ة
ال-ع-أم-ة ال-ث-أن-ي-ة آللية التعأون
الشش -رط -ي ‘‘اف -ري -ب-ول‘‘ ،ال-ت-ي
–تضش-ن ا÷زائ-ر ف-ع-أل-ي-أت-ه-أ
يومي  15و 16أاكتوبر 2018
ب -ف -ن -دق الوراسش-ي ،ب-حضش-ور
‡ث - -ل - -ي أاج- -ه- -زة الشش- -رط- -ة
األف -أرق-ة وال-ه-ي-ئ-أت األم-ن-ي-ة
الدولية واإلفريقية.
وأاكد لهبÒي على أاهمية
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بأب التششجيع والتحفيز ،ولكن أايضشأ من أاجل
اŸت- -أب- -ع -ة اŸي -دان -ي -ة اُŸح -ي -ن -ة ل -ل -مسش -ت -وى
التحضشÒي الذي بلغه قوام اŸعركة للجيشض
الوطني الششعبي ،إاÁأنأ منه بأأن تنمية اÈÿة
القتألية وترسشيخ اŸعأرف والقدرات وغرسض

سش- -ل- -وك- -ي- -أت ال- -ع- -م- -ل ا÷م- -أع -ي اŸنسش -ج -م
واŸتكأمل ،هي غأيأت عمليأتية ل سشبيل إا¤
–قيقهأ إال من خÓل اÙك اŸيدا Êأاي
إاج-راء ال-ت-م-أري-ن ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ب-ألذخÒة ا◊ية
بنجأح تأم.

التعأون والتنسشيق ب Úأاجهزة
الششرطة اإلفريقية ‘ سشبيل
ت -وح -ي-د ا÷ه-ود وتضش-أف-ره-أ
ل - -ل - -تصش - -دي ل - -ك - -ل أاشش- -ك- -أل
ا÷رÁةÃ ،أ فيهأ اإلرهأب
Óوطأن ،
وا÷رÁة العأبرة ل أ
من جهته ،ثمن مفوضض السشلم
واألم -ن ب -أل–أد اإلف -ري -ق-ي
إاسش -م -أع -ي -ل شش -رق -ي ا÷ه-ود

ال- -ت- -ي ت- -ب- -ذل -ه -أ ا÷زائ -ر ‘
›أل ت- -ع- -زي -ز ال -ت -ع -أون بÚ
أاج- -ه -زة الشش -رط -ة األف -أرق -ة
م-ذك-را ان اج-ت-م-أع ا÷م-ع-ي-ة
ال-ث-أن-ي-ة ‘‘أاف-ري-ب-ول‘‘ سش-تسش-م-ح
ب - - -ت - - -ب - - -أدل اآلراء واÈÿات
وتوطيد ›ألت التنسشيق بÚ
الدول اإلفريقية ‘ إاطأر آالية
‘‘أافريبول‘‘.

‘ عمليات متفرقة قامت بها مصصالح الشصرطة

حجز  1728وحدة من اŸششروبات الكحولية بدون فوات Òبتيارت
م-واصص-ل-ة ÷ه-ود مصص-ال-ح الشصرطة
‘ ال -تصص -دي ل-ك-ل أاشص-ك-ال ال-ب-ي-ع غÒ
ال- - -ق- - -ان- - -و Êخ- - -اصص- - -ة اŸشص- - -روب - -ات
ال-ك-ح-ول-ي-ة“ ،ك-نت ع-ن-اصصر الفرقة
اŸتنقلة للشصرطة القضصائية بتيارت
م- -ن ح- -ج- -ز ك- -م- -ي- -ة م -ن اŸشص -روب -ات
الكحولية قدرت بـ  ١٧٢٨وحدة من
’ح-ج-ام  ،وق-ائ-ع
’ن-واع وا أ
ﬂت -ل-ف ا أ
القضصية تعود إا ¤اسصتغلل معلومات
مفادها قيام شصخصص Úمشصتبه فيهما
ي - - -ق - - -وم - - -ان بÎوي - - -ج اŸشص- - -روب- - -ات
ال- -ك- -ح- -ول- -ي- -ة ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى أاح -د
اŸسص - -اك - -ن ،ل - -ي - -ت - -م إاسص - -تصص - -دار إاذن
ب-ت-ف-ت-يشص-ه سصمح بحجز  ١٧٢٨وحدة
م-ن اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ولية ،وتوقيف
اŸشصتبه فيهما.

...حجز أازيد من  ٠1كيلوغرام من الكيف
اŸعالج ببلعباسض
‘ إاطأر مكأفحة الŒأر غ ÒاŸششروع
ب - -أıدرات“ ،ك - -نت ق - -وات الشش - -رط- -ة
بسشيدي بلعبأسض من حجز  01كيلوغرام و
 580غ -رام م -ن ال -ك -ي -ف اŸع -أل -ج ك-أنت
م -وج -ه -ة ل -لÎوي -ج ،م -ع ت -وق -ي -ف شش-خصض
مششتبه فيه  ،حيثيأت هذه العملية التي
نفذتهأ عنأصشر الفرقة اŸتنقلة للششرطة
القضشأئية لسشيدي بلعبأسض“ ،ت على إاثر
معلومأت مؤوكدة وردت إا ¤ذات العنأصشر،
مفأدهأ وجود ششخصض مششتبه فيه يقوم
بÎويج اıدرات ‘ وسشط ا◊ي الذي
ي -ق-ط-ن ف-ي-ه ،ب-ع-د –دي-د ه-وي-ت-ه وم-ك-أن
تواجده ” ،توقيفه وبحوزته  01كيلوغرام
و  580غ-رام م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-أل-ج ،ل-ي-ت-م
–ويله للمقر على ذمة التحقيق.

 ٤76 ....قرصض مهلوسض ببسشكرة

“ك -نت ق -وات الشش -رط -ة ب -بسش -ك -رة م-ن
حجز  4٧6قرصض من اŸؤوثرات العقلية،
مع توقيف ششخصض مششتبه فيه  ،حيثيأت
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ن-ف-ذت-ه-أ عنأصشر اŸصشلحة
الولئية للششرطة القضشأئية ببسشكرة“ ،ت
على إاثر توقيف مركبة على متنهأ ششخصض

مشش -ت -ب-ه ف-ي-ه ،ب-ع-د إاخضش-أع-ه-أ ل-ل-م-راق-ب-ة
اإلدارية واألمنية ” ،العثور بداخلهأ على
ك -م -ي-ة م-ن األق-راصض اŸه-ل-وسش-ة ق-درت بـ
 4٧6قرصض.

..الرقم األخضشر  15٤8يطيح بششبكة ﬂتصشة
‘ ترويج اıدرات بغرداية
بفضشل ثقأفة التبليغ التي أاصشبح يتحلى
بهأ اŸواطن بأعتبأره حلقة أاسشأسشية ‘
اŸعأدلة األمنية“ ،كنت فرقة البحث و
ال -ت -ح -ري ب -أŸصش-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشش-رط-ة
ال -قضش -أئ -ي -ة ب -غ-رداي-ة م-ن ت-ف-ك-يك شش-ب-ك-ة
ﬂتصشة ‘ ترويج اıدرات وحجز 03
كيلوغرام و  600غرام من الكيف اŸعألج،
مع توقيف سشبعة أاششخأصض مششتبه فيهم ،
وق -أئ -ع ال -قضش -ي -ة “ت ع-ل-ى إاث-ر م-ك-أŸة
ه- -أت -ف -ي -ة م -ن ق -ب -ل م -واط -ن ع Èال -رق -م
األخضشر  1548يبلغ عن تواجد ششخصض
مششتبه فيه يقوم بÎويج الكيف اŸعألج
وسش -ط م -دي -ن-ة غ-رداي-ة ،ب-ع-د اإلسش-ت-غÓ-ل
األمثل للمعلومة وتكثيف العمل اŸيدا،Ê
مكن عنأصشر الششرطة من توقيفه متلبسشأ،
ليتم –ويله للمقر على ذمة التحقيق.
بعد التحقيق معه تب Úأانه ينششط ضشمن
ششبكة متكونة من عدة أاششخأصض مششتبه
فيهم ،ليتم –ديد هويتهم وتوقيفهم ،أاين
” حجز  03كيلوغرام و  600غرام من
الكيف اŸعألج  ،بعد اسشتكمأل اإلجراءات
القأنونية ” تقد ËاŸششتبه فيهم السشبعة
‘ قضش - -ي - -ة ا◊أل ،أام- -أم السش- -ي- -د وك- -ي- -ل
ا÷مهورية اıتصض إاقليميأ  ،هذا وتبقى
قأعأت العمليأت ألمن الوليأت ›ندة
لي Óونهأرا للتكفل بألبÓغأت التي تصشلهأ
عن طريق الرقم األخضشر  ،15 48ورقم
ال -ن -ج-دة  1٧اŸوضش - - -وع –ت تصش- - -رف
ÓبÓغ عن كل مأ من ششأأنه أان
اŸواطن Úل إ
يهدد أامنهم وسشÓمة ‡تلكأتهم.

...حجز  237٤٠وحدة من السشجائر
و 1977٠وحدة من الششمة بغرداية
“ك-نت ال-ف-رق-ة اإلق-تصش-أدي-ة و اŸأل-ي-ة
ب-أŸصش-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشش-رط-ة ال-قضش-أئية

ألمن ولية غرداية ،من حجز كمية معتÈة
من التبغ (سشجأئر و مأدة الششمة)“ ،ثلت
 23٧40ع-ل-ب-ة م-ن السش-ج-أئ-ر غÒ
‘
مفوترة و أاخرى أاجنبية الصشنع 19٧٧0 ،
علبة من مأدة الششمة اŸقلدة  ،حيثيأت
ال -ع-م-ل-ي-ة “ت ع-ل-ى إاث-ر دوري-أت م-راق-ب-ة
Ÿصش- -أل- -ح الشش -رط -ة ب -غ -رداي -ة ،أاي -ن ل -فت
انتبأههم مركبة مششبوهة وسشط اŸدينة،
عند ﬁأولة توقيف سشأئقهأ لذ بألفرار،
أاين ” توقيفه ،بعد إاخضشأعهأ للمراقبة
اإلدارية واألمنية تب Úأانهأ ﬁملة بكميأت
من مأدة الششمة والتبغ وعليه ” –ويل
اŸششتبه فيه للمقر على ذمة التحقيق.

 1٠1 ...قرصض مهلوسض وكمية من
الكيف بالعاصشمة
لمن
نفذت قوات الششرطة التأبعة أ
ولية ا÷زائر عمليأت مداهمة مسشت
لحيأء ،أاسشفرت عن توقيف
ﬂتلف ا أ
 103أاششخأصض مششتبه فيهم لرتكأبهم
ج-رائ-م ي-ع-أقب ع-ل-ي-ه-أ ال-ق-أن-ون ،ع-لى
غ--------رار ا◊ي--------أزة واŸت--------أج--------رة ‘
اıدرات واŸؤوثرات العقلية ،حمل
أاسش--ل--ح--ة ب--يضش--أء ﬁظ-ورة دون سش-بب
ششرعي ” ،من خÓلهأ حجز 585
غرام من الكيف اŸعألج101 ،قرصض
لضشأفة إا¤
من اŸؤوثرات العقلية ،بأ إ

كاريكات /ÒعنÎ

 2٧سشÓح أابيضض ﬁظور من ﬂتلف
لحجأم.
لنواع وا أ
ا أ

....واحباط ﬁاولة تهريب  17٠الف اورو
احبطت مصشألح ششرطة ا◊دود اكÌ
من  1٧0الف اورو  ،حيث كأنت العملية
الو ¤بتأريخ 13اكتوبر ” على اثرهأ
توقيف ششخصض بصشدد مغأدرة اŸطأر
بحوزته 83250الف اورو  ،امأ العملية
الثأنية ” على اثرهأ توقيف ششخصض
ب-ح-وزته  86800ال -ف اورو  ،ال -ت -وق-ي-ف
قأمت به مصشألح ششرطة ا◊دود Ãطأر
هواري بومدين الدو‹ .

