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جÓب ‘ عنابة

زرواطي تواصضل
برنامج قافلة اŸدينة
اÿضضراء بعنابة

02

info@ech-chaab..com
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العدد

يقوم وزير التجارة سشعيد جÓب،
ال - -ي - -وم ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل إا ¤ولي- -ة
عنابة.
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الدالية تÎأاسس
ملتقى إاعÓميا

ميهوبي ‘ ع Úالدفلى

بوعزغي ‘ البليدة
ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر ال- - -فÓ- - -ح- - -ة
وال -ت -ن -م -ي -ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د
البحري عبد القادر بوعزغي،
ال- -ي- -وم ،ب- -زي -ارة مسش -ت -ث -م -رات
ف Ó- -ح - -ي - -ة ،ت - -رب - -ي- -ة اŸواشش- -ي
ومششاريع قطاع الغابات بولية
البليدة ،كما سشيكون له لقاء مع
ال- - -فÓ- - -ح ،Úم- - -رب - -ي اŸواشش - -ي
وم-ت-ع-املي الصشناعات الغذائية
بالولية.

تشش-رف وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اقات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
ال -ي -وم ‘ ،إاط -ار م -ت-اب-ع-ة ال-نشش-اط-ات
ال- -ب- -ي -ئ -ي -ة ال -ت -حسش -يسش -ي -ة اÿاصش -ة
ب- -ق- -اف- -ل- -ة اŸدي- -ن- -ة اÿضش -راء ع -ل -ى
مواصشلة الÈنامج من ولية عنابة.

إافتتاح الدورة التدريبية حول ا÷رائم اإللكÎونية
ي -ق -وم وزي -ر ال -ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن
م-ي-ه-وب-ي ،غ-دا ،ب-زي-ارة ل-ولية عÚ
ال -دف -ل -ىŸ ،ع -اي -ن-ة وت-ف-ق-د ع-دد م-ن
لششراف
ال-ه-ي-اك-ل ال-تابعة للقطاع وا إ
لف -ت -ت -اح ال -رسش -م -ي لصش -ال-ون
ع -ل -ى ا إ
اŸتاحف.

قراءة ‘ رواية
«برنوسس بابا سضيدو»
لسشÓ-م-ي،
ي -ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
اليوم ،قراءة ‘ رواية «برنوسض بابا
سشيدو» للكاتبة دليلة قدور متبوعة
ب- - -ن- - -ق - -اشض ح - -ول واق - -ع وآاف - -اق أادب
ال -ن -اشش -ئ ،وذلك Ãق -ره ،اب -ت-داء م-ن
السشاعة 13:30زوال.

دورة علمية
قرآانية ثانية

تششرف وزيرة التضشامن الوطني
لسش - -رة وقضش - -اي - -ا اŸرأاة غ- -ن- -ي- -ة
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اŸسش- -ت- -خ -دم ÚاŸت -خصشصش Úل -ب -ئ -ر
خادم.

الطبعة الثالثة للمسضابقة
الوطنية لتشضجيع
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لصشÓ-ح
لنسش-ان ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-ن-ظ-م-ة ا إ
ي -ن -ظ -م اÛلسض ال -وط -ن -ي ◊ق-وق ا إ
لوسش -ط وشش -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا ،ال -ي -وم وغ -دا ،ال -دورة
ا÷ن- -ائ- -ي م- -ك- -تب الشش -رق ا أ
لل-كÎون-ي-ة ،وذلك ع-لى السشاعة  09:00صشباحا،
ال-ت-دري-ب-ي-ة ح-ول ا÷رائ-م ا إ
بفندق نيو داي بحسش Úداي.

برنامج الطفل اÿاصس
بالعطلة الشضتوية لديسضمÈ
2018

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

الدكتور زيكي ضضيف
اÛلسس األعلى للغة
العربية
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ي -ق -وم وزي -ر الشش -ب -اب وال -ري-اضش-ة
ﬁم-د ح-ط-اب ،ال-ي-وم ،ب-زيارة عمل
وت -ف -ق -د Ÿشش -اري-ع مÓ-عب ال-دوي-رة،
براقي وتيزي وزو.

لقاء تقييمي حول
«حملة الفل»2018 Ú
ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-امة للغابات،
ال-ي-وم ،ل-ق-اء ت-ق-ي-ي-م-ي-ا ح-ول «ح-ملة
ال-ف-ل ،»2018 Úوذلك ع -ل -ى مسش-ت-وى
اŸدي -ري -ة ب Íع -ك -ن -ون ،اب -ت-داء م-ن
السشاعة  09:00صشباحا.

الندوة الوطنية للمرأاة
◊زب جبهة اŸسضتقبل
ت-ن-ظ-م ج-ب-ه-ة اŸسش-تقبل ،أايام 4،3
و 5ج-ان-ف-ي ال-ن-دوة ال-وطنية للمرأاة
–ت شش -ع -ار «اŸرأاة ب Úاسش -ت -م -راري-ة
النضشال وتطلعات اŸسشتقبل» ،وذلك
بقرية الفنان Úبزرالدة ،ابتداء من
السشاعة  09:30صشباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

ألثنين  24ديسضم 2018 Èم
ألمؤأفق لـ  16ربيع ألثاني  1440هـ
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تنفيذا لتعليمات رئيسش ا÷مهورية واŸلك عبد الله الثاÊ

ا÷زائر واألردن تبديأن إارادة ‘ تعزيز العÓقأت الثنأئية
لردن ،أامسش ،رغبتهما ‘
أابدت ا÷زائر وا أ
لم -ام
ال- -دف- -ع ب- -ال- -عÓ- -ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ا ¤ا أ
وت -ع -زي -زه -ا خ -اصض-ة ‘ اÛال Úالق-تصض-ادي
وال- -ت -ج -اري Ãا ي -خ -دم اŸصض -ل -ح -ة اŸشضÎك -ة
ل-لشض-ع-ب Úوذلك ت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ق-ائ-دي
ال -ب-ل-دي-ن ال-رئ-يسش ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
واŸلك عبد الله الثا.Ê
أأكد وزير ألشضؤؤون أÿارجية عبد ألقادر مسضاهل
‘ تصضريح للصضحافة عقب أÙادثات ألتي جمعته
بنظÒه ألرد ÊأÁن ألصضفدي «وجؤد تطابق ‘
أآلرأء وط -م -ؤح -ات ورغ -ب -ة ‘ ت -ع -زي -ز أل -ع Ó-ق-ات
ألثنائية ‘ ›الت ألقتصضاد وألتجارة وألتعليم
وذلك ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس أ÷مهؤرية ألسضيد
عبد ألعزيز بؤتفليقة وملك ألردن عبد ألله ألثا،»Ê
مÈزأ بانه « ل بد للجان ألفرعية أŸنبثقة عن
ألدورة ألثامنة للجنة أŸشضÎكة أ÷زأئرية ألردنية
أŸن -ع -ق -دة ‘ ي -ن -اي -ر أل-ع-ام أŸاضض-ي ب-ا÷زأئ-ر أن
Œتمع حتى نعطي للتعاون ألثنائي حقه ‘ إأطار ما
هؤ ‡كن و‘ سضياق ما نريد أن نبنيه مع دولة
شضقيقة كاألردن».
كما أفاد ألؤزير أأنه تطرق أيضضا خÓل لقائه مع
نظÒه ألرد Êإأ ¤عدد من ألقضضايا ألتي «تهمنا
ك -ع-رب» سض-ؤأء ت-ع-ل-ق ألم-ر Ãن-ط-ق-ت-ن-ا ‘ أŸغ-رب
أل- -ع- -رب- -ي أأو ‘ ألشض- -رق ألوسض- -ط و‘ ج- -ؤأرن -ا ‘
م -ن -ط -ق -ة ألسض -اح -ل ،مشض -ددأ ع -ل -ى أن «ل -ل -ج -زأئ -ر
وأŸم -ل -ك -ة ألردن -ي-ة ن-فسس أŸؤأق-ف إأزأء أل-قضض-ي-ة
ألفلسضطينية».
ودعا ‘ هذأ ألسضياق إأ « ¤أأهمية ألعمل معية
ع -ل -ى أŸسض -ت -ؤى أل-ث-ن-ائ-ي وع-ل-ى مسض-ت-ؤى أ÷ام-ع-ة
ألعربية حتى نكؤن حقيقة ‘ أŸقدمة للدفاع عن
أ◊قؤق ألشضرعية إلخؤأننا ألفلسضطيني.»Ú
وشضكل مؤضضؤع إأصضÓح جامعة ألدول ألعربية من
جهة أأخرى أأحد ﬁاور أÙادثات ألتي جمعت
أل- -ؤزي- -ري- -ن ،ح -يث أأوضض -ح مسض -اه -ل أأن -ه « :ي -ؤج -د
–ديات وإأذأ أأردنا حقيقة أأن نعمل كعا ⁄عربي
لرفع هذه ألتحديات ف Óبد أأن نقؤم بإاصضÓحات
عميقة على مسضتؤى أ÷امعة ألعربية».
وأسضÎسض -ل ق -ائ  Ó-إأن ﬁادث -ات -ه م -ع ألصض -ف -دي
أسضتعرضضت بعضس ألسضتحقاقات وأŸؤأعيد ألتي
سض -ي -ع -يشض -ه-ا أل-ع-ا ⁄أل-ع-رب-ي م-ن-ه-ا أل-ق-م-ة أل-ع-رب-ي-ة
أألوروبية بالقاهرة وألقمة ألعربية ببÒوت بدأية
ألسضنة أ÷ديدة وألتي –تم علينا كما أأبرز مسضاهل
«تنسضيق أŸؤأقف وألتكلم بصضؤت وأحد كعرب كما
يفعله أألوروبيؤن ألتي تربطنا بهم عÓقات جؤأر
وشضرأكة».
من جهته ،أأكد ألؤزير أألرد Êأأن بÓده «تتطلع
لتعزيز ألتعاون مع أ÷زأئر ‘ ›الت ألقتصضاد
وألسضتثمار وألتبادل ألتجاري وألثقا‘ وألتعليم و‘
كل أŸلفات ألخرى ألتي تهمنا من منطلق أننا
‰لك على مسضتؤى ألقياديت Úألرأدة أŸشضÎكة من
أجل تفعيل ألعÓقات ألثنائية وألسض Òبها أ ¤ألمام
بطرق عملية ملمؤسضة ».
وأأضضاف ،أأن «هنالك ألكث‡ Òا يجمعنا وقد
أت -ف -ق -ن -ا خ Ó-ل أŸرح -ل -ة أل -ق -ادم -ة ع -ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
أجتماعات فنية تبحث ‘ كيفية –ديد خارطة
طريق للنهؤضس بالعÓقات ب Úألبلدين» ،مشضÒأ إأ¤
أأن للجزأئر «دورها ومكانتها ونريد لعÓقاتنا معها
أأن تتطؤر».
وب -ال -نسض -ب -ة ل -ل -مسض -ؤؤول أألرد Êف -إان أل -ل-ق-اء م-ع
ألطرف أ÷زأئر «كان فرصضة أيضضا للتباحث ‘
ألقضضايا أŸشضÎكة سضيما منها ألرهاب ألذي يشضكل
خطرأ علينا وألذي أسضتطاعت أ÷زأئر من خÓل
جهؤد ﬁاربته أأن تصضبح من أأك Ìألدول أسضتقرأرأ

‘ ألعا ⁄ما مكنها من أكتسضاب Œربة مهمة »،
مشضÒأ إأ ¤أأن بÓده «لها دور ‘ ›ال ألتصضدي
لهذه ألظاهرة عسضكريا وأأمنيا وفكريا».
أأم -ا ع -ن أل -قضض -ي-ة أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-تÈ
Óردن وأ÷زأئر»
«أل-قضض-ي-ة أŸرك-زي-ة ب-ال-نسض-ب-ة ل -أ
فقد أأبرز ألصضفدي ‘ تصضريحه أأن أŸباحثات
ألثنائية تناولت « كيفية أسضتمرأر ألعمل من أجل
كسض -ر ألنسض -دأد ألسض -ي -اسض -ي وأل -ت -ق -دم ن-ح-ؤ أف-ق
سض -ي -اسض -ي ي -ؤؤدي أ ¤ح -ل ألصض -رأع ع -ل-ى ألسضسس
أل -ؤح -ي -دة أل -ت -ي تضض -م -ن ح -ل -ه أل وه-ي حصض-ؤل
ألفلسضطيني Úعلى حقؤقهم أŸشضروعة ألكاملة
و‘ مقدمتها حقهم ‘ أ◊رية و‘ أقامة دولتهم
على ترأبهم وعلى خطؤط ألرأبع من يؤنيؤ 1967
وعاصضمتها ألقدسس ألشضريف».
ك- -م- -ا أسض- -ت- -ع- -رضضت أÙادث- -ات ب Úمسض- -اه- -ل
وألصضفدي حسضب هذأ ألخ Òألؤضضع ‘ سضؤريا
و»أ◊اجة أ ¤تكثيف ألعمل أŸشضÎك من أأجل
أي -ج -اد ح -ل ي -ن-ه-ي ه-ذه أŸأاسض-اة وأل-ك-ارث-ة وي-ع-ي-د
للشضقيقة سضؤريا أمنها وأسضتقرأرها ودورها سضؤأء ‘

أأم -ن وأسض -ت -ق-رأر أŸن-ط-ق-ة أأو ‘ م-ن-ظ-ؤم-ة أل-ع-م-ل
ألعربي أŸشضÎك».
وكان وزير أÿارجية وشضؤؤون أŸغÎب ÚأألردÊ
أÁن ألصضفدي قد حل با÷زأئر ،مسضاء أأمسس‘ ،
زي -ارة ت -ن -درج ‘ إأط -ار «ت -ع-زي-ز عÓ-ق-ات أل-ت-ع-اون
وأألخؤة ب Úألبلدين ألشضقيق».Ú
وكان ‘ أسضتقبال ألؤزير أألردÃ Êطار هؤأري
بؤمدين ألدو‹ وزير ألشضؤؤون أÿارجية عبد ألقادر
مسض -اه -ل ،ح -يث صض-رح ب-ال-ق-اع-ة ألشض-رف-ي-ة أأن ه-ذه
ألزيارة تندرج «‘ إأطار ألبحث عن ألسضبل ألكفيلة
باŸضضي قدما بالعÓقات ألثنائية إأ ¤آأفاق وأعدة
خدمة Ÿصضلحة ألبلدين».
وأأبدى ألسضيد ألصضفدي باŸناسضبة« ،رغبة بÓده
‘ أأن تسض ‘ ÒعÓقاتها مع أ÷زأئر إأ ¤أألمام»
منؤها ب»ألدور ألرئيسضي ألذي تقؤم به أ÷زأئر ‘
ألعمل ألعربي أŸشضÎك».
وبلغ باŸناسضبة «–ية أŸلك أألرد Êعبد ألله
ألثا Êإأ ¤رئيسس أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة».

أاويحيى يسشتقبل وزير اÿأرجية وششؤوون اŸغÎب ÚاألردÊ

أسضتقبل ألؤزير أألول أأحمد أأويحيى ،أأمسس ،با÷زأئر ألعاصضمة ،وزير أÿارجية وشضؤؤون
أŸغÎب Úللمملكة ألهاشضمية أألردنية أأÁن ألصضفدي ،ألذي يقؤم بزيارة عمل أ ¤أ÷زأئر،
بحسضب ما جاء ‘ بيان Ÿصضالح ألؤزير أألول.
جرى أللقاء بحضضؤر وزير ألشضؤؤون أÿارجية ،ألسضيد عبد ألقادر مسضاهل.

يندرج ‘ اطار التفاقية اÈŸمة ب Úالبلدين ‘ ›ال ا◊ماية اŸدنية

تعأون جزائري موريتأ ‘ Êالتكوين والوقأية من اıأطر الكÈى

اسض -ت -ع -رضش اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -ح -م -اي-ة اŸدن-ي-ة،
ال- -ع- -ق- -ي- -د ب- -وع Ó-م ب -وغ Ó-ف ،أامسش ،م -ع ن -ظÒه
اŸوري- -ت- -ا ،Êخ Îول- -د ﬁم- -د م- -ب- -ارك› ،الت
التعاون ب Úالبلدين ‘ ›ال الوقاية من ﬂتلف
اıاطر والتكوين وتسضي Òالكوارث الكÈى.
وباŸناسضبة ،أأوضضح أŸدير ألعام للحماية أŸدنية ‘
كلمة له أأن «ألتعاون ب ÚأŸؤؤسضسضت Úيهدف أ ¤تطؤير
وترقية ألقطاع Úعن طريق تبادل أÈÿأت وألتجارب
‘ ›ال أل -ؤق -اي -ة وتسض -ي Òأل -ك -ؤأرث وت -ك -ؤي -ن وت-أاه-ي-ل

ألف -رأد Ÿؤأك -ب -ة أل -ت-ط-ؤر أل-ع-ل-م-ي وأل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي وك-ذأ
مؤأجهة أألخطار وألتصضدي لها لضضمان ألسضÓمة وأألمن
Ÿؤأطني ألبلدين».
ك -م -ا أأك -د ع -ل -ى ضض -رورة وضض -ع «ﬂط -ط -ات ك -ف -ي-ل-ة
Óخطار وألكؤأرث ألطبيعية وتؤف Òألؤسضائل
بالتصضدي ل أ
أŸادية ألÓزمة وألعمل على تكؤين وتأاهيل ألفرأد Ãا
يضضمن ألتكفل ألناجع بضضحايا هذه ألكؤأرث».
وي- -ن- -درج أل -ت -ع -اون أ÷زأئ -ري-أŸؤري -ت -ا ‘ Êأط -ار
ألتفاقية أÈŸمة ب Úألبلدين ‘ ›ال أ◊ماية أŸدنية

‘  20ديسضم ،2016 Èوألتي تقؤم أأسضاسضا على تبادل
أÈÿأت وألتكؤين وكذأ أŸسضاعدأت أŸشضÎكة.وÃؤجب
ه -ذه ألت -ف-اق-ي-ة ،أسض-ت-ف-اد  46إأط-ارأ ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ية
أŸؤري -ت -ان-ي-ة م-ن ت-ك-ؤي-ن ب-اŸدرسض-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
أŸدن -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ ﬂت -ل -ف أÛالت أŸرت -ب -ط -ة
بتسضي Òألكؤأرث.
Óشضارة يقؤم أŸدير ألعام للحماية أŸدنية بزيارة
ل إ
أ ¤أ÷زأئر من  23أ 27 ¤ديسضم Èأ÷اري وذلك بدعؤة
من أŸدير ألعام للحماية أŸدنية ،ألعقيد بؤغÓف.

أاشضرف عليها سضي عفيف

تنصشيب اÛموعة الŸÈأنية للصشداقة «ا÷زائر-الÈتغأل»
” أامسش با÷زائر العاصضمة تنصضيب اÛموعة
الŸÈانية للصضداقة «ا÷زائر -الÈتغال» بهدف
ت- -ع- -زي- -ز ال- -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي ،ل سض -ي -م -ا ‘ اÛال
الŸÈا ،Êحسضب ما أافاد به بيان للمجلسش الشضعبي
الوطني.
وأأوضض -ح ذأت أŸصض -در أأن ع -م -ل-ي-ة أل-ت-نصض-يب أأشض-رف
عليها رئيسس ÷نة ألشضؤؤون أÿارجية وألتعاون وأ÷الية
باÛلسس ألشضعبي ألؤطني ،عبد أ◊ميد سضي عفيف،
بحضضؤر ألسضف ÒألÈتغا‹ با÷زأئر ،كارلؤسس أأولفÒأ ،إأ¤
جانب ‡ثل عن وزأرة ألشضؤؤون أÿارجية.
و‘ كلمة له بهذه أŸناسضبة ،أسضتعرضس سضي عفيف
«ع -م-ق أل-عÓ-ق-ات ألسض-ي-اسض-ي-ة ب-ن أل-ب-ل-دي-ن أل-ت-ي شض-ه-دت
ت -ط -ؤرأت ه -ام-ة م-ن-ذ أل-ت-ؤق-ي-ع ع-ل-ى وث-ي-ق-ة أŸشض-اورأت
ألسضياسضية ‘ مارسس  ،2003وتعززت Ãعاهدة ألصضدأقة
وحسضن أ÷ؤأر وألتعاون ،وهؤ ألتؤجه ألسضÎأتيجي ألذي
عÈت عنه زيارة رئيسس أ÷مهؤرية ،ألسضيد عبد ألعزيز

بؤتفليقة ،أ ¤ألÈتغال سضنة  2005وألتي أأكدت أللتزأم
من أأجل تعزيز وتثم ÚألعÓقات ب Úألبلدين».
ك-م-ا أأث-ن-ى سض-ي ع-ف-ي-ف ع-ل-ى «أل-عÓ-ق-ات أل-ت-ي Œمع
ألبلدين ألصضديق Úعلى ﬂتلف أŸسضتؤيات» ،مشضÒأ إأ¤
«أحتضضان ألشضعب ألÈتغا‹ نخبة من ألشضباب أ÷زأئري
ألذي صضنع ›د ألكرة ألÈتغالية على غرأر رأبح ماجر،
برأهيمي وسضليما ÊوغÒهم».
وخÓ- - -ل أل- - -ل- - -ق- - -اء ،أأب - -رز ذأت أŸسض - -ؤؤول ألŸÈاÊ
«أل-عÓ-ق-ات أل-دب-ل-ؤم-اسض-ي-ة أŸم-ت-ازة ألتي Œمع أ÷زأئر
وألÈتغال» ،مشضÒأ إأ ¤أأن «أŸبادلت ألقتصضادية بÚ
ألبلدين ل ترقى مع ذلك إأ ¤طمؤحات ألشضعب ،Úخاصضة
مع تسضجيل نؤع من ألتقهقر ‘ حجم أŸبادلت بÚ
ألبلدين ‘ سضنة  2017مقارنة ب.»2016
ورغم ذلك يقؤل سضي عفيف «تؤجد قطاعات حيؤية
هامة وحسضاسضة ﬁل تشضاور وأتفاق ب Úألبلدين على
غرأر قطاعات ألطاقة ،ألبناء وألشضغال ألعمؤمية».

على ألصضعيد ألŸÈا ،Êشضدد سضي عفيف على ضضرورة
«إأعطاء زخم Ûمؤعة ألصضدأقة ألŸÈانية ب Úألبلدين
بغية تعزيز ألتعاون ألثنائي ‘ جميع أŸسضتؤيات Ãا
يسض- -م -ح Ãؤأك -ب -ة أإل‚ازأت وأل -ت -ط -ؤرأت أل -ت -ي م -ي -زت
ألعÓقات ألسضياسضية وألقتصضادية ب Úألبلدين».
كما أأعرب رئيسس ÷نة ألشضؤؤون أÿارجية وألتعاون
وأ÷الية باÛلسس ألشضعبي ألؤطني عن أأمله ‘ أأن تسضهم
هذه أÛمؤعة ألتي يرأأسضها ألنائب ﬁمد أأم‘ ،Ò
«تعزيز ألتعاون ألŸÈا Êب Úألبلدين ودعم مكتسضبات
ألعÓقة ألسضÎأتيجية».
بدوره ،أأشضاد سضف Òدولة ألÈتغال با÷زأئر ب»متانة
ألعÓقات ب Úألبلدين أللذين تربطهما عÓقات قؤية
ويحافظان على حؤأر دأئم وذلك بالنظر إأ ¤ألروأبط
أل-ت-اري-خ-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة أل-ت-ي Œم-ع أل-ب-ل-دين» ،معربا عن
طمؤحه ‘ «مسضاهمة هذه أÛمؤعة ‘ تعزيز ألتعاون
ألثنائي ب Úألبلدين».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يوسشفي وسشفÒة كوبأ يتطرقأن إا ¤التعأون الصشنأعي
اسض - -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر الصض- -ن- -اع- -ة
واŸناجم ،يوسضف يوسضفي ،أامسش،
با÷زائر ،سضفÒة كوبا با÷زائر،
السض-ي-دة ك-ارل م-ارغ-ريتا بوليدو
اسضكوندال ،التي تطرق معها إا¤
ال-ت-ع-اون الصض-ن-اع-ي ب Úال-بلدان،
حسضب بيان للوزارة.
وخÓل هذأ أللقاء ،تطرق ألطرفان
إأ ¤سضبل تعزيز ألتعاون ألثنائي لسضيما
‘ ›الت ألصض- -ن- -اع -ة ألصض -ي -دلن -ي -ة
وألكمياء.
و‘ هذأ ألطار ،أأكد ألؤزير على
ضضرورة تعزيز ألتعاون ألثنائي ‘ هذه
أÛالت ،مشضÒأ إأ ¤أأن ت- - - - - -ب - - - - -ادل
ألزيارأت تشضكل أأول خطؤة ‘ هذأ أŸسضار.
وم -ن ج -ان-ب-ه-ا ،أأع-ربت سض-فÒة ك-ؤب-ا رغ-ب-ة

ب Ó-ده -ا ‘ ت -ط-ؤي-ر شض-رأك-ات رأب-ح-رأب-ح م-ع
أ÷زأئر.

شضارك ‘ اجتماع «أاوابك» بالكويت ،:قيتو:Ê

إاتفأق أاوبك وششركأئهأ سشيكون إايجأبيأ على سشوق النفط
صضرح وزير الطاقة ،مصضطفى قيتو،Ê
أامسش ،بالكويت ،أانه ل يزال «واثقا» بشضأان
لخÒ
أاسضسش سض- -وق ال- -ن- -ف- -ط إاث -ر ال -ق -رار ا أ
لوبك وخارج أاوبك ،حسضبما أافاد به بيان
أ
للوزارة.
وردأ ع -ل -ى سض -ؤؤأل ل -لصض -ح -اف -ة ع -ل-ى ه-امشس
ألدورة  101للمجلسس ألؤزأري Ÿنظمة ألدول
أŸصض -درة ل -ل -ن-ف-ط (أأوأبك) ح-ؤل وضض-ع-ي-ة سض-ؤق
ألنفط ،أأوضضح ألؤزير أأن آأثار ألتفاق أألخÒ
ألوبك سض -ت -ك -ؤن أي -ج -اب -ي -ة ع -ل-ى ألسض-ؤق ق-ائ:Ó-
«تذكروأ أأن أألمر أسضتغرق ثÓثيا من  2017لبلؤغ
ألثار أŸتؤقعة لتعديÓت نهاية .»2016
وأأوضضح أقيتؤ Êأأيضضا أأن «إأنتاج أأوبك سضيكؤن
أأقل بكث Òمقارنة Ãسضتؤى أإلنتاج شضهر أأكتؤبر
 2018حيث أأن  21من  24دولة من أأوبك سضتقلصس
إأنتاجها Ãحضس إأرأدتها أبتدأء من شضهر يناير وأأن
بعضضهم سضيقلصضؤن أأك Ìمن ذلك بسضبب ألÎأجع
ألطبيعي أأو غ ÒأŸقصضؤد ،كما أأعلنت عنه سضابقا
أŸملكة ألعربية ألسضعؤدية».
وأأفاد ألؤزير قائ« :Óسضنلتقي ›ددأ ‘ أبريل
أŸق -ب -ل م -ن أج -ل ت -ق -ي -ي -م ظ -روف ألسض-ؤق وب-حث
أمكانية ألتصضرف وفقا لذلك ،لقد أأظهرنا من قبل
مرونتنا وأسضتجابتنا خÓل ألسضنت ÚأŸاضضيت.»Ú
وأأكد ألؤزير أأيضضا أأن تنفيذ أتفاق أوبك-خارج
أوبك سضيسضاعد على –قيق تؤأزن ألسضؤق.
ودع- -م ق- -ي- -ت- -ؤ Êب- -ق- -ؤل- -ه أأن «ه -ذأ سض -يسض -اع -د
ألسض -ت -ث -م -ارأت وأل -ن -م -ؤ ألق -تصض -ادي أل -ع-ام .ه-ذأ
سض-ي-ج-ذب ألسض-ت-ث-م-ارأت ‘ سض-لسض-ل-ة إأن-ت-اج أل-ن-ف-ط
بطريقة “كننا من تلبية ألطلب مسضتقب .Óنهجنا
يصضب ‘ مصضلحة أŸسضتهلك ÚوأŸنتج.»Ú
ولفت قيتؤ ‘ Êهذأ أإلطار إأ ¤أن مسضتؤى
أمتثال دول أأوبك لتطبيق أتفاق ألتعاون بلغ نسضبة
 ‘ 115أŸائة.
وفيما يتعلق با÷زأئر صضرح « :لقد تقيدنا دأئما
بالتزأمنا وسضنؤأصضل أللتزأم بالتفاق أ÷ديد».

يذكر أأن منظمة أوبك قد أتفقت بدأية ديسضمÈ
مع شضركائها ومنها روسضيا ،من أأجل تقليصس ألنتاج
بحؤأ‹  1.2مليؤن برميل /أليؤم أبتدأء من يناير.
وخ Ó-ل أل -دورة Û 101لسس أل-ؤزرأء Ÿن-ظ-م-ة
أأوبك ،بحث ألؤزرأء نتائج وتؤصضيات أأشضغال ﬂتلف
أللجان ألتقنية ،إأضضافة إأ ¤تطؤر وضضعية ألسضؤق
ألنفطية ألعاŸية.
وع -ل -ى ه -امشس ه-ذأ ألج-ت-م-اع ،أل-ت-ق-ى ق-ي-ت-ؤÊ
وأل-رئ-يسس أŸدي-ر أل-ع-ام Ûم-ع سض-ؤن-اط-رأك ع-ب-د
أŸؤمن ولد قدور مع وزير ألنفط ألعرأقي ،ثامر
غضضبان.
و” خÓل أللقاء بحث فرصس ألسضتثمارأت ‘
ألبلدين سضيما ‘ ›ال أسضتكشضاف أÙروقات،
كما “ت مناقشضة إأمكانية إأشضرأك سضؤناطرأك ‘
تطؤير حقؤل ألنفط وألغاز ‘ ألعرأق ،باألخذ ‘
ألع -ت -ب -ار خÈت -ه -ا ‘ ه -ذأ أÛال وأح -ت -ي -اج-ات
ألعرأق ‘ ›ال أÙروقات.
كما ” خÓل هذأ أللقاء ألتطرق Ÿسضأالة تطؤير
أŸؤأرد أل -بشض -ري -ة وت -ب -ادل أÈÿة ب Úأل-ب-ل-دي-ن ‘
›ال ألتكؤين ب Úألبلدين.
يذكر أأن ألدول أألعضضاء لوأبك هم أ÷زأئر
وأŸم-ل-ك-ة أل-ع-رب-ي-ة ألسض-ع-ؤدي-ة وأل-ك-ؤيت وأل-بحرين
وألمارأت ألعربية أŸتحدة وقطر وألعرأق وسضؤريا
ومصضر.

زعÓن يسشتقبل رئيسش الهيئة العأمة للطÒان اŸد Êالقطري
أسض-ت-ق-ب-ل وزي-ر ألشض-غ-ال أل-ع-مؤمية وألنقل،
عبد ألغني زعÓن ،أأمسس ،با÷زأئر ،رئيسس
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-طÒأن أŸد Êب-دول-ة قطر،
ع -ب -د أل -ل-ه ب-ن ن-اصض-ر ت-رك-ي ألسض-ب-ي-ع-ي ،ح-يث
شضكلت سضبل تعزيز ألتعاون ب Úأ÷زأئر وقطر
‘ ›ال ألطÒأن أŸدﬁ Êؤر ﬁادثات بÚ
أل- -ط- -رف ،Úحسضب م- -ا أف -اد ب -ه ب -ي -ان ل -ؤزأرة
ألشضغال ألعمؤمية وألنقل.
وأأوضضح ألبيان أأن أÙادثات ب ÚألطرفÚ
قد “حؤرت حؤل سضبل تعزيز ألتعاون وتبادل
أÈÿأت ب Úأ÷زأئ - - - -ر وق - - - -ط - - - -ر ‘ ›ال
أل- - -طÒأن أŸد ÊوأŸط- - -ارأت وأل- - -ؤسض - -ائ - -ل
أŸسضاعدة على تطؤيرها.
وب -ه -ذه أŸن -اسض-ب-ة ،ث-م-ن أل-ط-رف-ان ن-ؤع-ي-ة
ألعÓقات ألتي تربط ألبلدين خاصضة ‘ ›ال

أل-ن-ق-ل أ÷ؤي وأل-ع-م-ل ع-ل-ى م-ؤأصض-ل-ة أ÷هؤد
ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-ط-ل-ع-ات أŸسض-ت-ق-ب-لية ألتي تخدم
أŸصضالح أŸشضÎكة.

لرضضية
جثة الضضحية  ⁄يتم انتشضالها بعد لوعورة ا أ

تأأكيد وفأة الششأب عيأشش العألق ‘ بئر ارتوازية بقرية «أام الششمل»
” ال-ت-أاك-د م-ن وف-اة الشض-اب ع-ي-اشش ﬁج-وب-ي
( 31سض -ن -ة) ال -ع -ال -ق م -ن -ذ سض -ت -ة أاي -ام داخ-ل ب-ئ-ر
ارت -وازي-ة ب-ع-م-ق  30مÎا ب -ق -ري -ة «أام الشض -م -ل»
ببلدية ا◊وامد ( 75كلم جنوب غرب اŸسضيلة)،
حسض -ب-م-ا صض-رح ب-ه امسش م-دي-ر ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
بالولية العقيد فؤواد لعÓوي.
وأأوضضح نفسس أŸسضؤؤول أŸتؤأجد بع ÚأŸكان
لـ/وأأج أأن عناصضر أ◊ماية أŸدنية بذلؤأ جهؤدأ
منذ ألشضروع ‘ عملية أإلنقاذ ألثÓثاء أŸاضضي من
خÓل حفر عميق على ﬁيط أألنبؤب رغبة ‘
ألؤصضؤل إأ ¤ألضضحية.
وأأضضاف أأن جثة ألضضحية  ⁄يتم أنتشضالها بعد
بسضبب وعؤرة أألرضضية وتدفق أŸياه أ÷ؤفية على
ﬁيط أألنبؤب بغزأرة ،مشضÒأ إأ ¤أأنه رغم ذلك
ف -إان ع-ن-اصض-ر أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ي-ؤأصض-ل-ؤن أ◊ف-ر

ألجل أنتشضال جثة ألشضاب.
وذكرت مصضالح أ◊ماية أŸدنية بع ÚأŸكان
أأن ألضضحية علق يؤم ألثÓثاء أŸاضضي ‘ ماسضؤرة
هذه ألبئر على عمق  30مÎأ ما أسضتحال إأخرأجه
من دأخلها وأسضتدعى ألقيام بعملية أ◊فر من
أÿارج باسضتقدأم جرأفات ووسضائل إأزألة أألتربة
وشضفط أŸياه مع قطع أأنبؤب ألبئر ‘ كل مرة عند
مسضتؤى أ◊فر.
وق -د أأب-دى م-ؤأط-ن-ؤن ب-اŸن-ط-ق-ة وآأخ-رون م-ن
باقي أأرجاء ألبÓد تضضامنا من خÓل ألتؤأفد على
أŸنطقة للمسضاهمة ماليا ‘ دفع تكاليف أ◊فر
Ãعية بعضس مÓك أ÷رأفات وآألت أ◊فر ،فيما
سضاهم ألبعضس أآلخر ‘ ألتكفل بإاطعام ألقائمÚ
على عملية أ◊فر وأإلنقاذ ألتي أأشضرفت عليها
أ◊ماية أŸدنية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Œسسيدإ لÈنامج إلنتعاشض إلقتصسادي إلذي بادر به رئيسض إ÷مهورية

ﬁافظ بنك إ÷زإئر ‘ عرضض إلتطورإت إŸالية وإلنقدية

اŸؤوسسسسات ا÷زائرية تتوفر على مؤوهÓت ا’سستجابة لطلبات الزبائن

ارتفاع القروضض اŸوجهة إا ¤ا’قتصساد مواصسلة ÷هود ا’سستثمار

تسسليم  356شساحنة «مرسسيدسض  -بنز» إا ¤مؤوسسسسات عسسكرية ومدنية تراجع احتياطي الصسرف إا 82.12 ¤مليار دو’ر مع نهاية 2018
لن
إلبيع» ،وإعت Èأإن ذلك هام جدإ ،أ
إŸركبة إذإ توقفت ،ل بد أإن يكون تدخل
إلششركة إŸصشنعة سشريعا وفوريا «وهذإ
لسش -ع -ار إل -ت -ي
ه- -و دورن -ا» ،م -ف -ي -دإ أإن إ أ
تعرضشها إلششركة «معقولة».

إŸؤوسسسسة إÿاصسة للمياه
إŸعدنية «منبع قليعة»:

اقتناء  150مركبة

” ،أإمسض ،بالناحية إلعسسكرية،1
و–ت إشس-رإف م-دي-ري-ة إلصس-ن-اعات
إلعسسكرية بالرويبة إلتوقيع على 4
ﬁاضس- - -ر تسس- - -ل- - -ي - -م  356شساحنة
م - - -ت - - -ع - - -ددة إŸه- - -ام م- - -ن عÓ- - -م- - -ة
«م- -رسس- -ي- -دسض  -ب- -ي- -ن -ز» ،م -ن -ه -ا 215
شس-اح-ن-ة ل-ف-ائ-دة إŸدي-رية إŸركزية
للعتاد بوزإرة إلدفاع إلوطني.

الرويبة :حياة  /ك

مؤوسشسشات إقتصشادية عمومية على غرإر
ن- -ف- -ط- -ال ،و«إي -ت -وزإ» وخ -اصش -ة إل -ت -ي ”
تصش -ن -ي -ع-ه-ا م-ن ق-ب-ل إلشش-رك-ة إ÷زإئ-ري-ة
لصش- -ن- -اع- -ة إل- -وزن إل -ث -ق -ي -ل م -ن ع Ó-م -ة
«م -رسش-ي-دسش ب-ن-ز» ب-ال-ن-اح-ي-ة إل-عسش-ك-ري-ة
لو ¤بالرويبة.
إأ

إلعقيد ردإوي:

اإ’‚ازات أاكسسبت ا÷يشض
ا÷اهزية العملياتية والقتالية

تندرج عملية إلتسشليم هذه ‘ إطار
م -وإصش -ل -ة Œسش -ي -د ب -رن -ام -ج إلن -ت -ع-اشش
إلق- - -تصش- - -ادي إل- - -ذي ب- - -ادر ب - -ه رئ - -يسش
إ÷مهورية إلسشيد عبد إلعزيز بوتفليقة،
من خÓل دعم إلششرإكة كمحرك لتطوير
إل-نسش-ي-ج إلق-تصش-ادي إل-وط-ن-ي ،وت-ط-ب-يقا
ل -ت -ع -ل -ي -م-ات إل-ف-ري-ق ن-ائب وزي-ر إل-دف-اع
إل -وط -ن -ي ،إل -ه-ادف-ة إ ¤ت-ط-وي-ر ﬂت-ل-ف
إلصش- -ن -اع -ات إل -عسش -ك -ري -ة وب -اÿصش -وصش
إŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة م-ن-ه-اÃ ،ا يلبي إحتياجات
إ÷يشش إل- -وط- -ن- -ي إلشش- -ع- -ب- -ي وﬂت- -ل -ف
إŸؤوسشسش -ات إل -ع-م-وم-ي-ة وإÿاصش-ة ،وه-ي
ع- -م- -ل- -ي -ة ت -ه -دف إ ¤ت -ط -وي -ر ﬂت -ل -ف
إلصش- -ن -اع -ات إل -عسش -ك -ري -ة وب -اÿصش -وصش
إŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة م-ن-ه-اÃ ،ا يلبي إحتياجات
هياكل إ÷يشش إلوطني إلششعبي ،وﬂتلف
إŸؤوسشسشات إلعمومية وإÿاصشة.
ك- -م- -ا ت- -ؤوك- -د ه- -ذه إلصش- -ف -ق -ات ق -درة
إŸؤوسشسش -ة إ÷زإئ -ري -ة ،لصش -ن -اع -ة إل -وزن
إلثقيل ،على إلسشتجابة لطلبات زبائنها
لج - -ال إÙددة ،وذلك م - -ن خ Ó- -ل
‘إ آ
إلسشÎإتيجية إلتي سشطرتها وزإرة إلدفاع
إلوطني مع ﬂتلف إلهيئات وإŸؤوسشسشات
إŸع -ن -ي -ة وإل -ه -ادف -ة إ ¤ب -عث وت -ف -ع -ي -ل
إلصش-ن-اع-ة إل-وط-ن-ي-ة ،وت-ق-د Ëم-ن-ت-وج ذي
جودة ونوعية Ãوإصشفات دولية.

أاهمية اÿدمات ما بعد البيع

وÃوجب ﬁضش -ر إل -تسش-ل-ي-م ،سش-ت-ت-ع-زز
إŸديرية إŸركزية للعتاد بوزإرة إلدفاع
إلوطني بـ  215ششاحنة ﬂصشصشة لنقل
إ÷ن -د وإل -تصش -ل -ي -ح إÿف -ي-ف ،وخ-زإن-ات
إŸي -اه ،وشش -اح -ن -ات ﬂصشصش -ة ك -م -رإك-ز
قيادة ،بالضشافة إ 141 ¤مركبة لصشالح

من جهته –دث جمال ﬁيوت إŸدير
إل -ع-ام ل-ل-ت-وزي-ع ‘ شش-رك-ة «‘ »AMS-mb
تصش -ري -ح ل -لصش -ح -اف -ة ع -ل -ى إل -ه-امشش عن
إŸن -ت-وج-ات إل-ت-ي تصش-ن-ع-ه-ا إلشش-رك-ة م-ن
عÓمة «مرسشيدسش بنز» ،قائ« Óل يكفي
أإنك ت-ب-ي-ع م-رك-ب-ة م-ه-م-ا ك-انت ن-وع-ي-ت-ه-ا
و›ال إسش- -ت- -ع- -م- -ال- -ه- -ا (ن- -ق- -ل بضش- -ائ- -ع
أإوركاب ،)..لبد أإن نكون قادرين على
ت -وف Òق -ط -ع إل -غ -ي -ار وإÿدم -ة م -ا ب-ع-د

 215شساحنة للمديرية اŸركزية
للعتاد بوزارة الدفاع الوطني

‘ إلكلمة إلتي أإلقاها إلعقيد ردإوي
تهامي ‡ثل إŸديرية إŸركزية للعتاد،
أإبرز من خÓلها أإهمية إŸنتوجات إلتي
” إسشتÓمها للرفع من قدرإت إ÷يشش
م -ن خÓ-ل ت-ط-وي-ر إلصش-ن-اع-ة إل-عسش-ك-ري-ة
إŸت -مشش -ي -ة م -ع إلسش -ي -اسش -ة إلق -تصش -ادي-ة
إŸع-ت-م-دة م-ن ط-رف رئ-يسش إ÷م-ه-وري-ة
وإلهادفة لتفعيل إلصشناعة إلوطنية.
ب -ع -د إسش -ت Ó-م إ◊صش -ة م -ن إل -ع -رب -ات
إلتكتيكية من طرف إŸديرية إŸركزية
للعتاد ،قال إلعميد إنها تؤوكد إÿطوإت
إلعمÓقة إلتي خطاها إ÷يشش ،بفضشل
ل‚ازإت إŸع- - -تÈة ع- - -ل- - -ى ج- - -م- - -ي- - -ع
إإ
لنشش -ائ-ي-ة،
إŸسش -ت -وي -ات إل -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة إ إ
إل -ت -ج -ه -ي -زي -ة ،إل-تسش-ل-ي-ح-ي-ة وإل-ت-ك-وي-ن-ي-ة
لع- -دإدي- -ة‡»،ا أإكسش -ب -ن -ا إŸزي -د م -ن
وإ إ
إلنضشج وإلتمرسش وإلتطور وإلتحديث ،من
أإج -ل ت -نشش -ي -ط وت -ف -ع -ي -ل ك-اف-ة إل-ع-وإم-ل
إŸوصش -ل -ة إ ¤إع -دإد إل -ق -وة وإل -ن -ج-اع-ة
إلعمÓتية إلضشرورية لقوإم إŸعركة.

إŸدير إلعام للتوزيع ‘
شسركة «: »AMS-mb

وم -ن ج -ه -ت-ه– ،دث م-دي-ر إŸؤوسشسش-ة
إÿاصشة للمياه إŸعدنية «منبع قليعة» ‘
تصش -ري -ح ل -لصش-ح-اف-ة ع-ل-ى إل-ه-امشش ،ع-ن
لو ¤إلتي أإبرمت
أإهمية هذه إلصشفقة إ أ
م-ع شش-رك-ة «م-رسش-ي-دسش ب-ن-ز» ،م-ف-ي-دإ أإن
لن  150مركبة من
›معه إقتنى ◊د إ آ
ششاحنات وغÒها ،وكان توإجده إلبارحة
من أإجل تقد Ëطلبية أإخرى ،وذلك ‘
إطار عملية إسشتثمار سشتقوم بها ششركته
لم -دإد
‘ إ÷ن- -وب ،ب- -ه- -دف ت- -دع- -ي -م إ إ
وإل -ت -وزي -ع ب -وإسش-ط-ة شش-اح-ن-ات ،وأإك-د أإن
إختيار ششركته للمنتوج إÙلي من خÓل
إŸؤوسشسش- -ة إل- -عسش- -ك- -ري- -ة ،ك- -ون- -ه -ا “ث -ل
لŸا.Ê
إلنضشباط وإلنوعية مع ششريكها إ أ

إŸدير إلعام للشسركة
إ÷زإئرية «مرسسيدسض بنز»:

إانتاج  2000شساحنة وحافلة
سسنة 2018

أإف- -اد ي -وسش -ف ب -وع -ل -ي إŸدي -ر إل -ع -ام
لن-ت-اج إل-وزن إل-ثقيل
ل-لشش-رك-ة إ÷زإئ-ري-ة إ
لعÓمة «مرسشيدسش بنز» بالرويبة خÓل
مدإخلته عقب مرإسشم إلتوقيع ،أإنه ”
تسشيلم أإك Ìمن  350ششاحنة لسشتعمالت
م-ت-ع-ددة إ◊م-ولت وإل-ت-ت-ط-ب-ي-قات ،ومن
إŸزم - - -ع أإن ت - - -ق - - -وم إلشش - - -رك - - -ة حسشب
ﬂط -ط -ات -ه -ا ب -ت -زوي-د إلسش-وق إل-وط-ن-ي-ة
بششاحنات خفيفة ومتوسشطة إ◊مولة من
طرإز «إرششينو» و»إتيغو» لتلبية حاجيات
إŸقاول Úوإلقتصشادي ،Úمنها ششاحنات
لنقل إلبضشائع ،وأإخرى ششاحنات إلتÈيد،
أإخ- -رى ضش- -اغ -ط -ة ح -ام -ل -ة ل -ل -ن -ف -اي -ات،
لضشافة إ ¤ششاحنات لصشيانة إلطرق.
با إ
وقال بوعلي إن هناك ‰اذج أإخرى
هي حاليا ‘ طور إلدرإسشة ،سشيعلن عنها
ليام إلقادمة.
‘إ أ
مضش -ي -ف -ا ‘ سش -ي -اق ذي صش -ل-ة أإن ه-ذه
إلشش- -رك- -ة أإن- -ت- -جت زه- -اء  2000ششاحنة
وحافلة خÓل  ،2018ليتجاوز إ‚ازها
إلكلي أإك Ìمن  5200ششاحنة وحافلة ◊د
لن ،ووع -د ب -ت -ق -د‰ Ëاذج ج -دي -دة ‘
إآ
لرضش-اء زب-ائ-ن-ها ولتلبية
لي-ام إل-ق-ادم-ة ،إ
إأ
حاجيات إلسشوق إلوطنية ،كما تسشاهم ‘
خلق مناصشب إلششغل ،يسشتفيد أإصشحابها
بتكوين وتأاهيل حسشب إŸعاي Òإلدولية،
مششÒإ إ ¤أإن إلششركة تهدف إ ¤خلق
م -ن -اول -ة ونسش -ي -ج صش -ن -اع -ي ب -اŸق-اي-يسش
إلعاŸية.

لرهاب وﬁاربة إ÷رÁة
‘ إطار مكافحة إ إ

توقيف  102منقب عن الذهب وحجز مركبات ﬂتلفة
‘ إطار مكافحة إلتهريب وإ÷رÁة
إŸنظمة ،أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني
إلششعبي ،يوم  22ديسشم 2018 Èبع Úقزإم
وبرج باجي ﬂتار/ن.ع )102( ،6.منقب
عن إلذهب وضشبطت سشت ( )06مركبات
رباعية إلدفع و( )04درإجات نارية و()91
م-ول-دإ ك-ه-رب-ائ-ي-ا و( )78م -ط -رق-ة ضش-غ-ط
و( )12جهاز كششف عن إŸعادن ومعدإت
تفج.Ò

...توقيف Œ 5ار ﬂدرات
وإاحباط هجرة  42شسخصسا
من جهة أإخرى ،أإوقفت مفارز مششÎكة
ل-ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ب-ال-ت-نسش-ي-ق مع
مصش- -ال -ح إألم -ن إل -وط -ن -ي ‘ ،ع -م -ل -ي -تÚ
م- -ن -فصش -ل -ت Úب -ك -ل م -ن ت -ل -مسش -ان/ن.ع2.
وبششار/ن.ع ،3.خ- - - - -مسش - - - -ة (- - - - Œ )05ار

ﬂدإرت وضشبطت ( )9,5كيلوغرإم من
إلكيف إŸعالج ‘ ،ح Úأإحبط حرإسش
إلسش-وإح-ل وع-ن-اصش-ر إل-درك إل-وط-ن-ي بكل
م- - - - -ن ع“ Úوشش- - - - -نت وت- - - - -ل- - - - -مسش - - - -ان
ووهرإن/ن.عﬁ 2.اولت ه- - -ج - -رة غÒ
ششرعية ل ـ ( )42ششخصش على م Ïقوإرب
تقليدية إلصشنع.

ق.و

كشس- -ف ﬁاف- -ظ ب- -نك إ÷زإئ- -ر
ﬁمد لوكال ،إأمسض ،عن ترإجع
إح - -ت- -ي- -اط- -ي إلصس- -رف إ82 ، 12 ¤
م-ل-ي-ار دولر ن-ه-اي-ة شس-ه-ر نوفمÈ
م- -ن إلسس- -ن- -ة إ÷اري- -ة ،وإرت- -ف -اع
م-ع-دل إل-تضس-خ-م ب-ع-د ق-رإب-ة عام
م - -ن إع - -ت - -م - -اد إل - -ت - -م - -وي - -ل غÒ
إل - -ت - -ق - -ل- -ي- -دي ‘ ،ح Úإأف- -اد ع- -ن
تسس-ج-ي-ل إل-ب-ن-وك لرت-ف-اع نسسبة
إلأم- - - -وإل إŸودع- - - -ة م - - -ن ط - - -رف
إلأف - - -رإد وإلأسس- - -ر ،وإŸوؤسسسس- - -ات،
وه -و م -ا ي -ع -ت Èم -وؤشس-رإ إي-ج-اب-ي-ا،
مشس- -ددإ ع -ل -ى إرت -ف -اع إل -ق -روضض
إŸوج- -ه- -ة إ ¤إلق- -تصس -اد ‘ إط -ار
إ◊ركية إŸتبعة من إأجل تشسجيع
إلسس-ت-ث-م-ار إŸن-ت-ج وإل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
إلتبعية للمحروقات.

م.شش.و :جÓل بوطي
إأوضش - - -ح ل - - -وك- - -ال ،إأمسش ،إأن ت- - -رإج- - -ع
إح- -ت- -ي -اط -ات صش -رف إ÷زإئ -ر إ82 . 12 ¤
م -ل -ي-ار دولر م-ق-اب-ل  97 . 33م-ل-يار دولر
نهاية  ،2017لكن ذلك باسشتثناء إلذهب،
إأي ما يعادل  15 . 21مليار دولر ‘ غضشون
 11ششهرإ.
وإأفاد لوكال ‘ جلسشة علنية باÛلسش
إلشش-ع-ب-ي إل-وط-ن-ي ت-رإأسش-ه-ا م-عاذ بوششارب
رئيسش إÛلسش خصشصشت لعرضش تقرير
ب- -نك إ÷زإئ -ر ح -ول إل -ت -ط -ورإت إŸال -ي -ة
وإل -ن-ق-دي-ة ل-ل-وط-ن ،إأمسش ،إأن إح-ت-ي-اط-ات
إلصشرف قدرت بـ  86 . 08مليار دولر نهاية
سشبتم 2018 Èبدل  88 . 61مليار دولر
نهاية جوإن .2018
وح -ول إل -ت -م -وي -ل غ Òإل -ت -ق -ل-ي-دي ذك-ر
ﬁاف -ظ ب -نك إ÷زإئ -ر إأن -ه ب -ع -د ت -ع -دي-ل
قانون إلنقد وإلقرضش إلسشنة إŸاضشية بات
Áثل حوإ‹  28باŸئة من إلنا œإلدإخلي
إÿام ب-اح-تسش-اب م-ب-ل-غ
 4 . 005مليار دج كقائم
ل -ه -ذإ إل -ت -م -وي-ل ن-ه-اي-ة
سشبتم Èمن سشنة 2018
وطلب “ويل جديد بـ
 1187 ،2م -ل -ي-ار دج
سش- -ج -ل خ Ó-ل ن -وف -مÈ
إŸاضش - - - - - -ي ،مششÒإ إأن
نسش -ب -ة إل -ت -م -وي -ل غ Òإل -ت -ق -ل -ي-دي ل-ل-ن-اœ
إلدإخلي إÿام لـ  2017إنتقلت من 19 . 7
باŸئة نهاية سشبتم 2018 Èإ ¤حوإ‹ 28
ب-اŸئ-ة ح-ال-ي-ا ب-اح-تسش-اب إل-ط-لب إ÷دي-د
على هذه إلتمويل.
وب -ل -غ-ة إلأرق-ام ت-ط-رق ل-وك-ال إ ¤إأب-رز
إŸع -ط -ي -ات وإŸوؤشش -رإت إل -ت -ي ع -رف -ت-ه-ا
إلسش -وق إل -ن -ق -دي -ة إل -وط -ن -ي -ة ب -ع -د إق -رإر
إل -ت -م -وي -ل غ Òإل -ت -ق -ل-ي-دي ،ح-يث إأك-د إأن
إل-ق-ائ-م إŸسش-ج-ل ن-ه-اي-ة سش-ب-تم ÈإŸاضشي
ي -ت -وزع ع -ل-ى إأسش-اسش  1470م-ل-يار دينار
لتغطية عجز إÿزينة إلعمومية و 2264
م -ل -ي -ار دي-ن-ار ل-ت-م-وي-ل
إلدين إلعمومي.
وإأشش- - -ار إ ¤إأن - -ه ”
خÓ- -ل ج- -ان -ف -ي 2018
إصش- - -دإر  1400مليار
دينار منها  900مليار
دينار من بنك إ÷زإئر
كتسشبيق لتغطية جزئية
ل - - -ع - - -ج- - -ز إÿزي- - -ن- - -ة
إلعمومية و  500مليار دينار كتخصشيصش
ل-لصش-ن-دوق إل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-اع-د لسش-د دي-ونه
Œاه إلصش - -ن - -دوق إل - -وط - -ن - -ي ل - -لضش - -م - -ان
إلجتماعي.
‘ مقابل ذلك إأكد لوكال إأنه ” إصشدإر
 420مليار دينار ‘ إطار صشيغة إلأوإرق
إلنقدية إŸطبوعة منها  100مليار دينار
لإعادة ششرإء سشندإت إÿزينة إلعمومية
إلتي ‘ حوزة إلقرضش إلششعبي إ÷زإئري
مقابل تطه Òديون ششركة سشونلغاز و320
مليار دينار للصشندوق إلوطني لÓسشتثمار
إلذي سشيقرضش بدوره هذإ إŸبلغ للقرضش
إلششعبي إ÷زإئري قصشد “ويل موؤخرإت
تسش -دي-د ب-رن-ام-ج إلسش-ك-ن «ع-دل» لسش-ت-ن-ي
 2017و .2018

كما إأفاد ﬁمد لوكال إأن رصشيد حسشاب
إÿزينة لدى بنك إ÷زإئر يدين بـ 1475
مليار دينار خÓل نهاية سشبتم Èإلفارط،
إأما بالنسشبة للمبلغ إ÷ديد  1187 . 2مليار
دينار إلذي ” طلبه ‘ نوفم ÈإŸاضشي
سش -ي-وج-ه بصش-ف-ة ك-ل-ي-ة ل-لصش-ن-دوق إل-وط-ن-ي
ل Ó-سش -ت -ث-م-ار Ãب-ل-غ  735 . 2م-ل-ي-ار دي-ن-ار
لشش -رك-ة سش-ون-اط-رإك بـ 452م-ل-ي-ار دينار،
مضش- -ي -ف -ا إأن ع -م -ل -ي -ة إع -ادة شش -رإء دي -ون
إÿزينة إلعمومية من طرف بنك إ÷زإئر
بوإقع  9 . 4مليار دينار “ثل تعويضشات
لفارق إأسشعار إلوقود إÎŸإكمة من 2012
إ 2014 ¤سشتسشاهم ‘ “ويل جزء من
إلÈنامج إلسشتثماري لششركة سشوناطرإك.
فيما يتعلق بخصشوصش مبلغ إلتمويل
غ Òإلتقليدي إأبرز لوكال إأنه ” إصشدإره
خÓل إلثÓثي إلأخ Òمن  2017وإŸقدر بـ
 2185مليار دينار ،حيث وزع على إأسشاسش
 570مليار دينار لتمويل إلعجز إلإجما‹
ل-ل-خ-زي-ن-ة إل-ع-مومية لسشنة  2017و 354
م- - -ل- - -ي- - -ار دج م- - -وج - -ه - -ة
ل- - -لصش - -ن - -دوق إل - -وط - -ن - -ي
لÓ-سش-ت-ث-م-ار و  452مليار
دينار لإعادة ششرإء جزء
من سشندإت إÿزينة ،إلتي
هي ‘ حوزة سشوناطرإك
و 545مليار دينار لإعادة
شش -رإء سش -ن -دإت إÿزي -ن -ة
إŸت -ع-ل-ق-ة ب-دي-ون سش-ون-ل-غ-از و  264مليار
دي -ن -ارل -تسش -دي-د إ÷زء إلأول م-ن إل-ق-رضش
إلسشندي إلوطني.
وحسشب إلتقرير إلششامل إلذي عرضشه
لوكال فاإن إÿزينة إلعمومية قامت بتعبئة
إأموإل إلتمويل غ Òإلتقليدي لدى بنك
إ÷زإئر مقابل إصشدإر سشندإت حكومية
ذإت إآجال إسشتحقاق تÎإوح ب 5 Úسشنوإت
و 30سشنة.
كما تطرق لوكال إ ¤إأهم إŸوؤششرإت
إلتي سشجلها بنك إ÷زإئر و‘ مقدمتها
إرت -ف -اع نسش -ب -ة إي-دإع إلأم-وإل ‘ إل-ب-ن-وك
دإع - - -ي - - -ا إŸصش - - -ارف إ¤
ت -وج -ي -ه إسشÎإت -ي -ج -ي -ت -ه-ا
÷لب إŸوإرد إŸك- -ت- -ن- -زة
خ -ارج إل -ق -ن -وإت إل-ب-ن-ك-ي-ة
وإŸق- - -درة بـ 2000مليار
دج .وششدد لوكال ‘ نفسش
إلوقت على إأن تطبيق هذه
إلإجرإءإت ل بد إأن ترإفق
ب- - - -ا◊ي- - - -ط - - -ة وإ◊ذر ‘
مكافحة تبييضش إلأموإل.
وجدد إلتاكيد باŸناسشبة على وجوب
تطبيق إŸذكرت Úإÿاصشة برفع إلعوإئق
ع -ن ف-ت-ح إ◊سش-اب-ات وإل-ودإئ-ع وإل-ت-ح-وي-ل
لسشتعادة إلثقة ب Úإلبنوك وإŸصشارف من
طرف إلأفرإد وإلأسشر وكذإ إŸوؤسشسشات،
حيث سشجل إرتفاع بـ 13 . 85باŸائة نهاية
 ،2017قائ Óإن ذلك يوؤكد على عودة ثقة
إلزبائن ‘ إلبنوك إلوطنية ‘ ،ح Úإأششار
إ ¤إمكانية إرتفاع إلنسشبة بششكل كب Òبعد
إعتماد إلصشÒفة إلإسشÓمية قريبا.
وسش -ج-ل ل-وك-ال ك-ذلك ت-وإصش-ل هشش-اشش-ة
إلق -تصش -اد إل -وط-ن-ي بسش-بب إل-ت-ب-ع-ي-ة شش-ب-ه
إŸطلقة للمحروقات من جهة وإلإنفاق
إلعمومي من جهة إأخرى.

 200مليار دج مكتنزة
خارج القنوات اŸصسرفية
تسستدعي إاجراءات ÷لبها

مذكرتان لرفع عوائق فتح
ا◊سسابات ،الودائع
والتحويل ’سستعادة
ثقة اŸواطن

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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د.مبتول :ا÷زائر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية و“وين زبائنها
مراجعة القوان Úوصسياغة ‰وذج جديد لÓسستهÓك
–رصس أ÷زأئ-ر ع-ل-ى أل-وف-اء ب-ال-ت-زأم-ات-ه-ا أŸت-ع-ل-ق-ة ب-تموين ألزبائن بالغاز ألطبيعي ،ولن
يعيق أرتفاع ألسصتهÓك ألدأخلي Œسصيد ذلك ‘ كل ألظروف.
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تسشاءل اÿب Òعبد الرحمان مبتؤل عن
أاي سش -ي -اسش -ة ط -اق -ؤي-ة ي-ن-ب-غ-ي للجزائر
ان -ت -ه -اج -ه -ا ل -ل-ؤف-اء ب-ت-ع-ه-دات-ه-ا ال-دول-ي-ة
ل- -تصش- -دي- -ر ال- -غ- -از ،أام- -ام ارت- -ف -اع ح -ج -م
السش-ت-هÓ-ك ال-داخ-ل-ي وال-ع-ج-ز ال-ه-ي-ك-ل-ي
لشش-رك-ة سش-ؤن-ل-غ-از ،م-ذك-را ب-تصش-ري-ح وزي-ر
ال- -ط- -اق- -ة ‘  13ديسش- - -م Èا÷اري أان - -ه
بالؤتÒة الراهنة لÓسشتهÓك اŸنز‹ من
الغاز الطبيعي ،لن يبقى ششيئ للتصشدير.
وأاششار مبتؤل إا ¤أان ا÷زائر تنتج حاليا
 130م -ل -ي-ار م Îم-ك-عب م-ن ال-غ-از ي-ؤج-ه
نصشفه لÓسشتهÓك الداخلي و 30باŸائة
تبقى ‘ اآلبار لتبقى نششيطة ،بينما Áثل
غ- -از ال- -ب- -ؤت -ان  40ب- -اŸائ -ة م -ن ح -ج -م
السشتهÓك ،وهؤ نؤع ل Áكن التخلي عنه
بفعل عدم إامكانية تغطية كامل الÎاب
الؤطني بششبكة الغاز الطبيعي.
وي -دع-م ه-ذا ال-تشش-خ-يصص ت-ق-ري-ر ÷ن-ة
ضشبط الكهرباء والغاز الذي يشش Òإا ¤أان
احتياجات سشؤنلغاز لؤحدها انتقلت من
 12مليار م Îمكعب ‘ سشنة  2000إا27 ¤
مليار م Îمكعب ‘ سشنة  ،2014لتتجاوز
وفقا للتقديرات  60مليار م Îمكعب آافاق
 2030و 100مليار م Îمكعب آافاق .2040
واعت ÈاŸتخصشصص ‘ الششؤؤون الطاقؤية
أان ك -ل ه -ذا يسش -ت -دع -ي سش -ي -اسش-ة ج-دي-دة
ل-ل-دع-م وع-ام-ة اع-ت-م-اد سش-ي-اسش-ة ط-اق-ؤي-ة
ج -دي -دة ،م -ؤضش -ح -ا أان سش -ؤن -ل -غ -از ك-ؤن-ه-ا
مؤؤسشسشة لتجسشيد الÈامج العمؤمية فإانها
م -ل-زم-ة بضش-م-ان دÁؤم-ة اÿدم-ة ال-ع-ام-ة
وت -ل -ب -ي -ة ال -ط -لب ،ل -ذلك ف -ان -ه -ا ت-ت-ح-م-ل
اسش-ت-ث-م-ارات ه-ام-ة وŒن-ي-د م-ؤارد م-ال-ي-ة
وهؤ تؤجه معقد ‘ ظرف تقلصص هذه
األخÒة.
ت -ع -د سش-ؤن-ل-غ-از إا ¤ت-اري-خ أاول ج-ان-ف-ي
 2018حؤا‹  9.184.962زبؤن ‘ ششبكة
ال - -ك - -ه - -رب - -اء ب - -ط - -ؤل  358.260كلم،
و 5.267.104زبؤن ‘ ششبكة الغاز التي
ي-ب-ل-غ ط-ؤل-ها  120.315ك-ل-م .و” اع-ت-م-اد
تنظيم جديد بتقليصص فروع الششركة إا¤
 16مؤؤسشسشة تخضشع للمراقبة اŸباششرة من
اÛم -ع ال -ع -م -ؤم-ي ،ك-م-ا ي-ؤضش-ح اÿب،Ò

مضشيفا ان التنظيم ا÷ديد يسشتجيب إا¤
ضش- - -رورة ب- - -ل- - -ؤغ ‚اع- - -ة أاك Èوك- - -ف- - -اءة
م-ن-اجÒي-ال-ي-ة ‘ ›ال ق-ي-ادة اŸشش-اري-ع،
–قيق مداخيل وإانتاج القيمة اŸضشافة
بأاقل اسشتثمارات .التنظيم ا÷ديد الذي
” إاق-راره ‘ ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ج-مع،
سشبق أان أاعلن عنه وزير القطاع ‘ 2015
مؤؤكدا أان الظرف الراهن اŸتميز بÎاجع
شش -دي -د Ÿداخ-ي-ل ال-دول-ة ي-ق-تضش-ي إاي-ج-اد
حلؤل دائمة Ÿسشالة الؤفرة اŸالية ،وهي
مهمة ترتكز على عدة ﬁاور ،حددها ‘
ما يلي:
^ أول :ضش -رورة م -راج -ع-ة ت-ن-ظ-ي-م
اÛم -ع إلع -ادة ت -رك -ي -ز م -ه-م-ت-ه ،ت-أاك-ي-د
اŸسشؤؤوليات ،تعزيز وتدعيم التاط.Ò
^ ثانيا :اختيار األنششطة التي –قق
قيمة مضشافة بأاقل اسشتثمارات.
^ ثالثا :بدء “رين للتقييم اŸنتظم
اŸسش- -ت -م -ر واŸسش -ؤؤول يشش -م -ل نشش -اط -ات
اÛمع.
^ رأبعا :تطبيق تنظيم جديد لتقليصص
كلفة وحجم الفروع.
^ خ - -امسص- -ا :ضش- -رورة إاصش Ó-ح ج -دي -د
للقانؤن اŸتعلق بالكهرباء لسشنة  2000من
أاجل السشماح بإاعادة تقييم دور الضشبط.
^ سصادسصا :كان الرئيسص اŸدير العام
السشابق قد سشطر إاطÓق عملية اقÎاضص
بؤاسشطة سشندات ع Èبؤرصشة ا÷زائر ‡ا
ي-ظ-ه-ر اŸي-ل اŸن-ت-ظ-م لÓ-سش-ت-دان-ة قصشد
“ؤي -ل اسش -ت -ث -م -ارات أاصش -ب -حت م -ره -ق -ة
بالنظر للمؤارد.
و‘ ن -فسص ال -ت -ح -ل -ي-ل سش-ج-ل اÿب Òأان
الؤضشع اŸا‹ السشلبي لسشؤنلغاز أاصشبح ل
ي-ح-ت-م-ل ب-ف-ع-ل تسش-ق-ي-ف سش-ع-ر ال-ك-ه-رب-اء،
معددا أاربعة أاسشباب برأايه ،وهي:
^ أول :حسشب اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة 99
ب -اŸائ -ة م -ن اŸداخ -ي -ل مصش-دره-ا ال-غ-از
الطبيعي ،بينما الطاقات اŸتجددة تكاد
ل تذكر ،فقد انتقل إانتاج الكهرباء من
 6000م -ي -غ -اواط ‘  2000إا19.000 ¤
ميغاواط ‘  2017مع تؤقع  25أالفا ‘
 2030قصشد تفادي النقطاعات ،مؤضشحة
أان السش -ت-هÓ-ك سش-ج-ل ذروت-ه ‘ ج-ؤي-ل-ي-ة
 2018ب  13.900ميغاواط.

وب- -ال- -ن- -ظ- -ر لضش- -ع- -ف الصش- -ن- -اع -ة ف -إان
السش- -ت -ه Ó-ك اŸن -ز‹ خ Ó-ف -ا ل -ل -ب -ل -دان
اŸت -ط -ؤرة ي -ت -ج -اوز مسش -ت -ؤى اسش -ت-هÓ-ك
القتصشاد اŸنتج .وبلغت السشتثمارات ‘
 2017حدود  311مليار دينار فيما ترتفع
أاحجام السشتثمارات اŸقررة من ›مع
سش -ؤن -ل-غ-از ب 2019 Úو 2030إا2.500 ¤
مليار دينار ،أاي  300إا 400 ¤مليار دينار
‘ السشنة ‘ ظل معؤقات مالية –د من
اإلنفاق.
^ ثانيا :التسشعÒة الطاقؤية اŸرتبطة
بسش -ي -اسش -ة ا◊ك -ؤم -ة ول -يسص بسش-ؤن-ل-غ-از ل
تغطي كلفة اإلنتاج ،ما يلزم الششركة طلب
قروضص طؤيلة اآلجل بفؤائد مدعمة مع
تأاجيل التسشديد إل‚از اسشتثماراتها وتلبية
الطلب اŸتزايد ‘ مناطق ا÷نؤب ،وكذا
ال -تصش -دي -ر Ãؤجب ات -ف-اق-ي-ات م-ع ت-ؤنسص
واŸغرب ،وبالتا‹ الرفع من حجم الطاقة
اŸؤج -ه -ة ل -ل -تصش -دي -ر ل -ي -ن -ت -ق -ل م -ن 100
ميغاواط إا ¤أاك Ìمن  300ميغاواط ،علما
أان ه -ن -اك ع -م -ل-ي-ة مسش-ط-رة إل‚از ك-اب-ل
بحري نحؤ اسشبانيا.
ويقدر سشعر إانتاج  1كيلؤاط سشاعي بـ 12
دي- - - -ن- - - -ارا ،غ Òأان السش - - -ع - - -ر اıصشصص
للمسشتهلك أاقل (معدل  4دنان ،)Òوحسشب
الؤزارة فإان التسشعÒة لن تتغ Òللقسشط
السشتهÓكي من  250إا 500 ¤كيلؤاط التي
تباع بـ  1.77دينار مقابل  9.06دينار ‘
اŸغرب و 3.39دينار ‘ تؤنسص ،علما أان
حصش-ة السش-ت-هÓ-ك األك Ìارت-ف-اع-ا ت-ع-ن-ي
ك- -ب- -ار اŸسش- -ت- -ه- -ل- -ك .Úه- -ذه ال -ف -ئ -ة م -ن
اŸششÎك Úتسش -ت -ف -ي-د م-ن سش-ع-ر  4دنانÒ
مقابل  15.98دينار ‘ اŸغرب و 14دينار
‘ تؤنسص ،ومن ثمة فإان التفك ‘ Òمسشأالة
السشعر يجب أان يششمل هذه ا◊صشة.
ولهذا يضشيف اÿب ،Òتأاث Òعلى حسشاب
السش -ت -غ Ó-ل ل -لشش -رك-ة ،ال-ت-ي ب-ل-غ مسش-ت-ؤى
مديؤنيتها لدى الدولة  1650مليار نهاية
 2018مقابل  2017 ‘ 1400رغم نسشبة
الفائدة اŸدعمة ويحل أاجل تسشديد بعضص
القروضص آافاق  .2022ويشش Òإا ¤أانه إاذا ⁄
تفصشح تقارير سشؤنلغاز عن ذلك صشراحة
فإانه تقÎح بطريقة مبطنة إاقرار زيادة ‘
األسش -ع -ار أاو ت -ت -ح -م -ل ا◊ك -ؤم -ة ال-ف-ارق،

وتقدر الزيادة اŸأامؤلة حسشب ذات ا÷هة
ي -ك-ؤن Ãع-دل  11ب-اŸائ-ة سش-ن-ؤيا لتمؤيل
السشتثمارات.
ويسش - -ج - -ل اÿب Òأان اÛم- -ع ي- -ؤاج- -ه
صشعؤبات ‘ ا◊صشؤل على ديؤنه اŸقدرة
بحؤا‹  50مليار دينار لسشنة 63 ،2015
مليار ‘  2016و 58مليار دينار ‘ 2017
نصشفها على عاتق مؤؤسشسشات عمؤمية و20
باŸائة على عاتق مؤؤسشسشات اقتصشادية
و 20ب- -اŸائ- -ة ع- -ل- -ى ع- -ات -ق أاشش -خ -اصص
طبيعي.Ú
وع- -ن سش- -ؤؤال ح- -ؤل ط- -ب- -ي- -ع- -ة ال- -ع -م -ل
اŸطلؤب القيام به ،أاوضشح مبتؤل اأن الغاز
ب -ا◊ج -م ول -يسص ب -ال-ق-ي-م-ة Áث-ل ‘ 2017
ح- - - -ؤا‹  47ب - -اŸائ - -ة م- -ن الصش- -ادرات
ا÷زائ -ري-ة 32.9( ،ب-اŸائ-ة غ-از ط-ب-ي-عي
‡يع و 14.4باŸائة بÎول خام و25.2
باŸائة 4.4 ،باŸائة مكثف (كؤندنسشا)،
 15.6باŸائة منتجات مكررة 7.6 ،باŸائة
غاز بروبان ‡يع.
ويطرح هذا حالة اسشتعجال مراجعة
ق- - - -ان- - - -ؤن اÙروق - - -ات ÷ 2013ذب
السشتثمارات ،مضشاعفة القدرات وتنششيط

ب-اŸؤازاة ق-ان-ؤن ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از خاصشة
فيما يخصص ÷نة الكهرباء والغاز التي لها
م- -ه -م -ة اإ‚از وم -راق -ب -ة اŸرف -ق ال -ع -ام،
السش-تشش-ارة ل-ف-ائ-دة السش-ل-ط-ات ال-ع-م-ؤم-ية
ح -ؤل سش -ؤق ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از وم -راق-ب-ة
احÎام القؤان Úوالنظم ذات الصشلة.
ويلخصص قراءته للمؤضشؤع أان الكهرباء
وال -غ -از ع -نصش -ران أاسش -اسش -ي -ان ل -ل -ت -ن -م -ي -ة
القتصشادية واŸؤاطن‡ Úا يطرح سشؤؤال
حؤل ‰ؤذج السشتهÓك الطاقؤي ‘ آافاق
 2030/2025علما أانه ‘ ظرف  12سشنة
ينضشب الغاز التقليدي حسشب وزير القطاع
كؤن حجم السشتهÓك الداخلي Áثل ‘
 2030مقابل الصشادرات ا◊الية التي تصشل
بصشعؤبة  55مليار م Îمكعب من الغاز،
ويقؤد هذا اإ ¤البحث عن مصشادر طاقؤية
بديلة مع العمل على التحكم ‘ تقنيات
الغاز الصشخري (ا÷زائر ثالث خزان ‘
العام) مع النششغال بحماية البيئة .لذلك
فان للجزائر القدرات للؤفاء بالتزاماتها
الدولية ششريطة تعديل سشريع للتششريعات
واإزالة تامة للبÒوقراطية ‘ قطاع سشريع
التغ ÒواŸنافسشة.

لنتاج مليون هاتف ٪60 ،منها توجه للتصصدير
تطمح إ

«بومار كومبا »Êتعزز موقعها ‘ السسوق بعرضض هواتف ذكية

حما Êرئيسس جمعية أŸنتج Úأ÷زأئري Úللمشصروبات لـ«ألشصعب»:

السسجل التجاري اإللكÎو Êيكشسف العدد ا◊قيقي للمنتجÚ
 600مؤوسسسسة تتنافسض لعرضض مشسروبات صسحية
أك- -د رئ- -يسس ج- -م- -ع- -ي -ة أŸن -ت -جÚ
أ÷زأئري Úللمشصروبات علي حماÊ
لـ»ألشص- -عب» ،أن ألسص- -ج- -ل أل- -ت- -ج- -اري
للكÎو Êألذي وضصع بدأية ألشصهر
أ إ
أ÷اري يسص -م -ح ب -تصص -ح-ي-ح وضص-ع-ي-ة
أŸؤوسصسصات ألناشصطة بالسصوق ويعطي
أل-ع-دد أ◊ق-ي-ق-ي Ÿن-ت-ج-ي أŸشصروبات
با÷زأئر.

»côJ øH IódÉN
أاوضش- -ح ح- -م -ا ‘ Êتصش -ري -ح خ -اصص لـ»
الشش- -عب « أان ال- -ع- -دد ال- -ذي وصش -لت إال -ي -ه
ا÷معية واŸقدر ب 400 Úو 600مؤؤسشسشة
ناششطة بعدما كان  800سشابقا ،سشيسشتبدل
ب- -إاحصش- -اء رسش- -م- -ي ع- -ن ع- -دد م- -ن -ت -ج -ي
اŸششروبات الذي يعرف فؤضشى كبÒة
انعكسشت سشلبا على أاداء القطاع سشؤاء من
ن -اح -ي -ة اŸن -ت -ج Úأاو أان -ؤاع اŸشش -روب-ات
اŸؤجؤدة ‘ السشؤق ا÷زائرية .
وقال حما Êإان العملية تسشمح بتحديد
وتصشنيف نؤعية اŸششروبات التي تنقسشم

إا ¤مششروب بقاعدة الفؤاكه مششروبات
غازية وأاخرى مصشنؤعة با◊ليب ،األمر
ال- -ذي شش- -ج- -ع- -ه -م ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع وزارة
الصش -ن -اع-ة ال-ق-ي-ام Ãشش-روع ألج-ل –سشÚ
النؤعية وفق معاي Òدولية و الؤصشؤل إا¤
مشش-روب-ات صش-ح-ي-ة ت-ع-م-ل ا÷م-ع-ي-ة ع-ل-ى
–سشينها وتطؤيرها منذ سشنة .2015
وتطرق اŸتحدث ذاته إا ¤الدراسشات

والبحؤث التي تقام ‘ فرع اŸششروبات
ألجل –سش ÚاŸنتؤج وتطؤيره للحفاظ
على الصشحة العمؤمية من خÓل التقليل
م- -ن نسش -ب -ة السش -ك -ر ال -ت -ي Œرى ع -ل -ي -ه -ا
الدراسشات ‘ كل مرة سشؤاء من طرف
اıتصش Úب- -اح- -ث Úوح- -ت -ى ال -ط -ل -ب -ة ‘
اŸدارسص العليا يعملؤن ‘ هذا اÛال
الذي يسشجل ما نسشبته  4.55مليار ل Îمن
السشتهÓك السشنؤي.
وأاششار حما Êإا ¤ا÷معية التي تعمل
وفق قؤان Úومقاييسص إانتاج اŸششروبات،
حيث وضشعت مؤؤخرا خلية على اŸسشتؤى
الؤطني Ÿراقبة اŸنتؤج ومدى خضشؤعه
ل -ل -م -ع -اي Òال -دول -ي -ة ،ح -يث ب -اشش-ر خÈاء
دوليؤن معاينة اŸنتؤج سشؤاء من ناحية
اÙت -ؤى ال -ذي ي-خضش-ع ال-ي-ؤم ل-ت-خ-ف-يضص
نسش -ب -ة السش -ك -ر ب -ق -رار م -ن وزارة الصش-ح-ة
والتجارة وعلى مدار  3سشنؤات ،أاو من
ناحية الغطاء اÿارجي ومدى مطابقته
ل -ن -ؤع -ي -ة اŸشش -روب اŸع -روضص ب -السش -ؤق
ا÷زائرية.

أك - -د أŸدي- -ر أل- -ت- -ج- -اري ل- -ب- -وم- -ار
ك -وم-ب-ا ،Êأرزق-ي زي-ا Êأن ألشص-رك-ة
لدم-اج ألوطني
ت-ع-ت-زم رف-ع نسص-ب-ة أ إ
Ÿن-ت-ج-ات-ه-ا م-ن أل-ت-ل-ف-زي-ون-ات إأ75 ¤
باŸائة و  65باŸائة بالنسصبة للهوأتف
م -ع ح-ل-ول سص-ن-ة  ،2020م-وضص-ح-ا أن-ها
تطمح لتصصنيع  3مليون وحدة60 ،
باŸائة منها سصتوجه للتصصدير.
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كششف اŸسشؤؤول التجاري بششركة بؤمار
ال -رائ -دة ‘ الصش -ن -اع -ة اإلل -كÎون -ي -ة ع -ن
تشش -ك -ي -ل -ة ج -دي -دة م -ن ال-ه-ؤات-ف ال-ذك-ي-ة
ل -ل -ع Ó-م -ة «سش »ËÎوال-ت-ي ت-دخ-ل السش-ؤق
الؤطنية بداية من ششهر جانفي اŸقبل،
حيث تسشتهدف الششركة اإنتاج مليؤن وحدة
‘ السش- -ن- -ة ،م- -ع ب -ل -ؤغ أاك Èنسش -ب -ة اإدم -اج
Ÿنتجاتها ‘ السشنؤات القادمة.
وأاضش -اف زي -ا Êأان -ه سش -ي -ت-م الشش-روع ‘
تسش- - - -ؤي- - - -ق ال- - - -ه- - - -ؤات- - - -ف ال- - - -ذك- - - -ي- - - -ة
ا÷دي- -دة السش- -ب- -ع -ة ‘ أاق -رب اآلج -ال ‘
جميع نقاط البيع» سش ËÎسشيسشتم سشتؤر»

ب- -أاسش- -ع- -ار ت- -ن -افسش -ي -ة ‘ ان -ت -ظ -ار إان -ت -اج
مؤديÓت أاخرى ليصشل عدد التششكيلة 12
مؤدي ،Óتتطابق واŸعاي Òالدولية كؤنها
Œم -ع اأح -دث الب-ت-ك-ارات ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة
وت -ت -م -ي -ز ب -تصش -م -ي -م عصش -ري وأاداء ع-ا‹
ا÷ؤدة.
وع -ن اŸؤاصش -ف -ات ال -ت -ق -ن-ي-ة ال-ك-ام-ل-ة
ل-تشش-ك-ي-ل-ة ال-ه-ؤات-ف ال-ن-ق-ال-ة ،ق-ال اŸدير
ال - -ت - -ج - -اري ل - -ل - -عÓ- -م- -ة إان أاول ه- -ات- -ف
«ايفريسشت» الذي يحؤي معالج  1.5جيغا
ه- - -رت- - -ز ث- - -م- - -ا Êال - -ن - -ؤاة وشش - -اشش - -ة « 6
ب- -ؤصش- -ة وال- -ذاك -رة بـ  64ج-ي-ج-ابايت و4
جيجابايت وكامÒا أامامية  5ميغابيكسشل
وغÒها.
وحسشب ذات اŸسش -ؤؤول ف -إان م -ن -ت-ج-ات
بؤمار كؤمبا Êتسشعى إا ¤تلبية ا◊اجيات
ا÷ديدة للسشؤق ا÷زائرية بفضشل كفاءات
واإمكانيات جزائرية  100باŸائة ،مششÒا
إا ¤اأنها ششرعت ‘ تصشدير منتجاتها نحؤ
أاوروبا منذ  2015واآلن تسشعى إا ¤الرفع
من نسشبة إانتاجها قصشد تصشدير نسشبة أاكÈ
إا ¤اÿارج.
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اإ’ثنين  24ديسشم 2018 Èم
الموافق لـ  16ربيع الثاني  1440هـ

لبحاث ا÷ديدة ‘ تخصشصس التاريخ:
يندرج ضشمن ا أ

إابراز أاهمية النفط ‘ أاجندة السشياسشة اÿارجية أ’مريكا
الطالبة ﬁمدي تتأالق ‘ أاطروحة الدكتوراه مششرف جدا
–صشلت الطالبة مليكة ﬁمدي من
ج -ام -ع -ة ال-ب-ل-ي-دة ،ع-ل-ى درج-ة مشش-رف
ج-دا ‘ أاط-روح-ة ق-دم-ت-ه-ا ل-ن-ي-ل شش-ه-ادة
ال -دك-ت-وراه ال-ع-ل-وم ‘ ال-ت-اري-خ ا◊ديث
واŸع - - - -اصش- - - -ر  ،2018/2017واŸع- -ن -ون -ة
بـ«ال -ب -ع -د ال -ن -ف -ط -ي ‘ سش -ي -اسش-ة أام-ري-ك-ا
الشش- -رق أاوسش- -ط- -ي- -ة م- -ن ن- -ه -اي -ة ا◊رب
ال-ع-اŸي-ة ال-ث-ان-ي-ة إا ¤الصش-دمة النفطية
 ،»1973-1945وه -ذا ب -ج -ام -ع-ة ا÷زائ-ر
 02أابو القاسشم سشعد الله قسشم التاريخ ،
أاششرف عليها الدكتور مصشطفى نويصشر
م- -ن ال- -ب- -داي -ة إا ¤ال -ن -ه -اي -ة م -ن خ Ó-ل
التوجيهات ا÷ادة وتقد Ëالنصشائح .

سشهام بوعموششة
“ح-ورت إاشش-ك-ال-ي-ة ال-ط-ال-ب-ة ﬁم-دي ح-ول
الغاية من ربط الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية
سش -ي -اسش -ت -ه -ا اŒاه الشش -رق اأ’وسش-ط ب-ال-ن-ف-ط،
واأ’سشاليب التي اسشتعملتها لضشمان مصشا◊ها
النفطية ‘ اŸنطقة ،بحيث تفرعت عن هذه
Óجابة
اإ’ششكالية ›موعة من التسشاؤو’ت و ل إ
عنها اتبعت خطة “ثلت ‘ الفصشل التمهيدي
ال-ذي ي-ت-ن-اول ب-داي-ة ال-ت-ط-ل-ع اأ’م-ريكي لنفط
اŸنطقة أاين بدأات تظهر بوادر سشياسشة ششرق–
أاوسش -ط -ي -ة أام -ري -ك -ي-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة م-ن خÓ-ل
ال-ت-ط-رق إا ¤ال-ت-ن-افسس اأ’م-ري-ك-ي– الÈيطاÊ
على نفط اŸنطقة ،ثم السشياسشة اأ’مريكية
Œاه دول اŸن- -ط- -ق- -ة ق -ب -ل ا◊رب ال -ع -اŸي -ة
الثانية لتوسشيع مصشا◊ها النفطية .علما أانها
إاعتمدت منهجا سشرديا وصشفيا.
أام -ا ال -فصش -ل ال -ث -ا Êف-ح-اولت إاب-راز أاه-م-ي-ة
منطقة الششرق اأ’وسشط كإاحدى أاهم نقاط
اإ’رت- -ك- -از ‘ سش- -ي- -اسش- -ة ال- -و’ي- -ات اŸت -ح -دة
اأ’مريكية اÿارجية ‘ عهد ترومان ،للحفاظ
على مصشا◊ها النفطية واŸتمثلة ‘ مواجهة
الوجود السشوفياتي من خÓل السشعي إا ¤ربط
دول اŸن - -ط - -ق - -ة ب - -اأ’حÓ- -ف اإ’ق- -تصش- -ادي- -ة
وال -عسش-ك-ري-ة ،م-ن أاه-م-ه-ا م-ب-دأا ت-روم-ان سش-ن-ة
 1947وإاعÓن مششروع قاعدة الششرق اأ’وسشط
وت -دب Òاإ’ن -قÓ-ب-ات ال-عسش-ك-ري-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة

وب -ال -ت -ح -دي -د ‘ سش-وري-ا وا’عÎاف ب-ال-ك-ي-ان
الصشهيو ‘ Êماي .1948
أاما الفصشل Úالثا Êوالثالث فتناولت فيهما
سش-ي-اسش-ة ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة Œاه
اŸن-ط-ق-ة ‘ ع-ه-د ال-رئ-يسس إاي-زن-ه-اور ،وال-ت-ي
ك -انت إاسش -ت -م -رار لسش-ي-اسش-ة سش-اب-ق-ه م-ن خÓ-ل
الÎكيز ‘ سشياسشته على التهديد السشوفياتي
Ÿصش- -ال- -ح ال- -و’ي -ات اŸت -ح -دة ‘ اŸن -ط -ق -ة
وﬁاربة اأ’نظمة التقدمية ،مثلما حدث ‘
إايران والسشعي إا ¤إانششاء اأ’حÓف العسشكرية
كمنظمة الدفاع عن الششرق اأ’وسشط والتي
Œسشدت ‘ حلف بغداد عام  ،1955وإاعÓن
إايزنهاور والذي جاء بعد الدور الذي لعبته
اإ’دارة اأ’م- -ري- -ك- -ي- -ة ‘ أازم -ة السش -ويسس ع -ام
 ،1956وال -ظ -روف ال -ت -ي أاح -اطت Ãا م-ارسش-ه
إايزنهاور من ضشغوط على إاسشرائيل ،لسشحب
ق -وات -ه -ا م-ن اأ’راضش-ي اŸصش-ري-ة م-ع ت-وضش-ي-ح
أاهداف الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية من ذلك.
أام-ا ال-فصش-ل ال-راب-ع ف-ت-ط-رقت ف-ي-ه ال-ط-ال-بة
لسشياسشة التقارب للرئيسس كنيدي التي حاول
انتهاجها Œاه الدول العربية خاصشة مصشر،
م -ن خ Ó-ل ت -ق-د ËاŸسش-اع-دات اإ’ق-تصش-ادي-ة
ب-ه-دف ال-ت-وصش-ل ل-ت-ح-ق-ي-ق السشÓ-م ب Úال-عرب

وإاسشرائيل وأاهمية ذلك ‘ حماية
اŸصش -ال -ح اأ’م -ري -ك -ي -ة ،و‘ ن -فسس
ال -فصش -ل ت -ن -اولت سش-ي-اسش-ة ال-رئ-يسس
جونسشون اŸتمثلة ‘ دعم اأ’نظمة
اÙاف - -ظ - -ة واإ’ن - -ح - -ي - -از ال - -ت- -ام
إ’سشرائيل ودعمها ‘ حرب جوان
 ‘ ،1967ح Úت- - -ط- - -رق ال- - -فصش - -ل
اÿامسس لسشياسشة الرئيسس ريتششارد
نيكسشون ‘ اŸنطقة.
وق - -د إاع- -ت- -م- -دت ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸصش- - -ادر واŸراج- - -ع ب- - -ال- - -ل - -غ - -ة
اإ’‚ليزية ،منها مذكرات الرئيسس
اأ’م- -ري- -ك- -ي ت- -روم- -ان ‘ ج- -زئ،Ú
وم- -ذك -رات وزي -ر خ -ارج -ي -ت -ه دي -ن
أاتششيسشون ،مذكرات الرئيسس جون
كينيدي ،جونسشون ونيكسشون ووزير
خارجيته كسشينجر ،باإ’ضشافة إا¤
مذكرات الرئيسس إايزنهاور ورئيسس
ال -وزراء الÈي -ط -ا Êأان -ط -و Êإاي-دي-ن ،وب-ال-ل-غ-ة
العربية إاعتمدت على مذكرات اللواء ﬁمد
ف - -وزي وال - -رئ- -يسس اŸصش- -ري أان- -ور السش- -ادات
وبعضس السشاسشة اإ’سشرائيل Úمثل موششي دايان
وششمعون بÒيز وجولد مائ Òوبعضس اÓÛت
اŸهمة.
وخلصشت الطالبة للتأاكيد على أان النفط كان
فعﬁ Óور الصشراعات التي خاضشتها الو’يات
اŸتاحة اأ’مريكية ‘ منطقة الششرق اأ’وسشط
بعد العاŸية الثانية ،ما جعلها تعزز تواجدها
العسشكري ‘ اŸنطقة ◊ماية منابع النفط
ع Èخ - -وضس ا◊روب وان - -ت - -ه - -اك اŸواث- -ي- -ق
ال -دول -ي -ة ،وه -ذا م -ا جسش-دت-ه ‘ ح-رب-ه-ا ضش-د
العراق.
‘ ه -ذا الصش -دد ،ف -ق -د ن -وه ال -دك -ت -ور أاو’د
سشيدي الششيخ Ãجهودات الطالبة ‘ إاختيار
ه - - -ذا اŸوضش- - -وع ال- - -ذي ي- - -ن- - -درج ضش- - -م- - -ن
اŸوضشوعات ا÷ديدة ‘ تخصشصس التاريخ،
وت -وظ-ي-ف-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن اŸصش-ادر واŸراج-ع،
واصش-ف-ا إاي-اه-ا ب-ال-ب-اح-ث-ة ال-عصش-امية كونها من
أا‚ب الطالبات ‘ مرحلة الليسشانسس ،غ Òأانه
أاع -اب ع -ل -ى إاع -ت-م-اده-ا ع-ل-ى أاسش-ل-وب السش-رد
التاريخي بدل اŸنهج التحليلي.

اŸعرضس ا÷هوي للصشناعات التقليدية بالوادي

فضشاء للحرفي Úا÷زائري Úإ’براز إابداعاتهم
الوادي :قديري مصشباح
اف -ت -ت -ح أامسس ،ف -ع-ال-ي-ات اŸع-رضس ا÷ه-وي
ل -لصش -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة  ،ب -ال-وادي  ،وذلك
ب -حضش -ور السش -ل -ط -ات ال-و’ئ-ي-ة Ã ،شش-ارك-ة 30
ح-رف-ي-ا م-ن  10و’ي- -ات ع Èال -وط -ن  ،ح -يث
ق -دمت ل -ه -م ›م -وع-ة م-ن الشش-روح-ات ح-ول
اŸعرضس ا÷هوي من طرف اŸهني Úوالصشناع
التقليدي Úبششتى اŸنتوجات التقليدية على
غ- - - -رار ال- - - -ن - - -ج - - -ارة ال - - -ف - - -ن - - -ي - - -ة واÿزف
وال- -ن -ح -اسس وال -ف -خ -ار وال -ن -حت ع -ل -ى خششب
ال - -ع - -رع - -ار وا◊دادة ال- -ف- -ن- -ي- -ة إاضش- -اف- -ة إا¤
اأ’ثاث واÿياطة وا◊ياكة والطرز والديكور
اŸن - - - -ز‹ وال - - - -زراب - - - -ي واŸن - - - -ت - - - -وج- - - -ات
ا÷ل-دي-ة وال-ن-ب-ات-ات ال-ع-ط-ري-ة ومسشتخلصشاتها
وغÒها.
أاوضش -ح ع -م -ار م -دل-ل رئ-يسس غ-رف-ة الصش-ن-اع-ة
التقليدية أان اŸعرضس يحتوي على العديد من
اŸن-ت-وج-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي أاب-دع-ت-ه-ا أانامل
الصشانع التقليدي Ãختلف مناطق ا÷زائر،
ويعت ÈاŸعرضس ا÷هوي – حسشبه – فرصشة
سشانحة للحرفي Úقصشد عرضس إابداعاتهم ‘
›ال الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ول-تبادل التجارب
وخلق جسشور التواصشل بﬂ Úتلف ا◊رفيÚ
اŸشش - - - - - - - - - - - - - - - -ارك ‘ ÚاŸع - - - - - - - - - - - - - - - -رضس.

إارسشاء قاعدة صشناعية Ãعاي Òدولية –Îم ا÷ودة وا’بتكار
سشوق أاهراسس :سشم Òالعيفة
ن- -ظ- -مت أامسس ،م -دي -ري -ة الصش -ن -اع -ة واŸن -اج -م
بالششراكة مع ‡ثل عن «اأ’فسشيو» و‘ حضشور وا‹
سشوق أاهراسس فريد ﬁمدي ومدير جامعة ﬁمد
الششريف مسشاعدية وكذا ‡ثل عن اŸعهد الوطني
ل-ل-م-ع-اي ÒواŸط-اب-ق-ة الصش-ن-اع-ي-ة واŸعهد الوطني
للمعيارية‡ ،ثل عن مؤوسشسشة سشيتال عنابة نظمت
يوم إاعÓميا يتناول اŸعاي Òالصشناعية العاŸية ‘
سشبيل إارسشاء قاعدة صشناعية تسشتند إا ¤عناصشر
ا÷ودة وا’بتكار.
اليوم اإ’عÓمي تناول إاششكالية ا÷ودة وا’بتكار
ومطابقة اŸنتوج الصشناعي للمعاي ÒاŸعمول بها
‘ القانون ا÷زائري ◊ماية السشوق من اŸنافسشة
الغ Òششرعية ،وأايضشا ا◊فاظ على سشÓمة وصشحة
اŸسشتهلك من ﬂاطر اŸنتوجات اŸسشتوردة الغÒ
مطابقة.
وراف -ع م -دي -ر الصش -ن -اع -ة واŸن-اج-م ع-ن ت-رق-ي-ة
اŸن -ت -وج ال-وط-ن-ي وم-ط-اب-ق-ة اŸع-اي Òسش-واء ك-انت
وطنية أاو دولية Ãا يضشمن تنويع الصشادرات خارج
اÙروقات ترقبا ’نضشمام ا÷زائر إا ¤منطقة
ال- -ت- -ب- -ادل ا◊ر م -ع اÛم -وع -ة اأ’ورب -ي -ة وك -ذلك
ا’نضشمام إا ¤اŸنظمة الدولية للتجارة.
ول -كسشب ال -ره -ان -ات ‘ اأ’سش -واق ال -دول -ي -ة ال-ت-ي
تسشيطر عليها اŸنافسشة الششرسشة  ،اتخذت الدولة
ج -م-ل-ة م-ن ال-ت-داب Òف-ي-م-ا ي-خصس إاصش-دار نصش-وصس
قانونية تنظم ا’بتكار التكنولوجي وترقية النوعية
 ،وإانشش -اء ه -ي -ئ -ات ع -م -وم -ي-ة ذات صش-ل-ة ب-اŸع-ايÒ

واŸطابقة واŸلكية الصشناعية وا’عتماد والقياسشة
 ،إا ¤جانب العديد من اŸراكز التقنية ‘ ﬂتلف
الششعب الصشناعية وكل هاته الهيئات معÎف بها
دوليا .
وأاضشاف ‘ ذات السشياق انه ﬁليا انعكسشت هذه
التداب Òعلى النسشيج الصشناعي اÙلي لو’ية سشوق
أاهراسس  ،فهناك ثÓث مؤوسشسشات صشناعية ﬁلية
م-ت-حصش-ل-ة ع-ل-ى شش-ه-ادة اŸط-اب-ق-ة Ÿعاي Òا÷ودة
العاŸية  ،كما أان النسشيج ا’قتصشادي بو’ية سشوق
أاهراسس سشيعرف ‘ اŸسشتقبل القريب قفزة نوعية
م -ن خ Ó-ل مشش -روع ال -ق -طب الصش -ن -اع -ي ل -ت-ح-وي-ل
الفوسشفات بواد الكÈيت وانعكاسشاته ا’يجابية على
خلق وحدات ‘ اŸناولة الصشناعية
وأاششار ذات اŸسشؤوول ‘ هذا ا’طار أانه يجب
ع -ل -ى اŸؤوسشسش -ات الصش -ن -اع -ي -ة ال -ن -اشش -ط -ة ح -ال-ي-ا
والناششئة عن طريق ترقية ا’سشتثمار أان Œعل من
اŸعيارية أاداة إ’دماج النوعية ‘ اŸنتوج الصشناعي
ح -ت -ى –اف-ظ ع-ل-ى م-ك-ان-ت-ه-ا ‘ السش-وق ال-وط-ن-ي-ة
وتفتح لها آافاقا ‘ اأ’سشواق الدولية  ،ومدعوة
لÓسشتفادة من الÈامج التي وضشعتها الدولة حيز
التنفيذ الرامية للرفع من تنافسشيتها والتقرب من
الهيئات العلمية والبحثية من اجل ا’بتكار وتكوين
اŸوارد البششرية.
و” ع-ق-د ات-ف-اق-ي-ة شش-راك-ة ب Úق-ط-اع الصش-ن-اع-ة
واŸناجم وجامعة ﬁمد الششريف مسشاعدية ليسس
م- -ن اج- -ل وضش- -ع جسش- -ر ب Úال- -فضش- -اء الصش- -ن- -اع -ي
وا÷امعة فحسشب بل للتكفل بانششغا’ت اŸؤوسشسشة
الصش-ن-اع-ي-ة م-ن ت-ك-وي-ن ل-ل-م-وارد ال-بشش-ري-ة وال-بحث
العلمي وا’بتكار التكنولوجي .

السشلطات ترافق كوسشيدار الفÓحية ‘ اŸيدان

مششروع اسشتصشÓح  17أالف هكتار با÷نوب يدخل مرحلة اإ’نتاج
خنششلة :اسشكندر ◊جازي
‘ زي -ارة م -ي -دان -ي-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ا÷ن-وب-ي-ة ل-و’ي-ة
خنششلة ،تفقد ،أاول أامسس ،وا‹ خنششلة كمال نويصشر
اك Èمشش- -روع اسش -ت -ث -م -اري ف Ó-ح -ي ت -اب -ع لشش -رك -ة
كوسشيدار العمومية اŸنششاة حديثا واŸتخصشصشة ‘
الفÓحة ،حيث Œري عمليات ا’سشتثمار ‘ جزئها
اأ’ول على مسشاحة  8200هكتار على قدم وسشاق
بدخولها ‘ مرحلة اإ’نتاج بعد سشنة من إاطÓق
اŸششروع اŸتضشمن اسشتصشÓح  17أالف هكتار.
وق -ف ذات اŸسش -ؤوول ،ع -ل -ى ع -م-ل-ي-ة زرع ح-ق-ول
ال -ق -م -ح وإان -ت -اج ب -ذور ال -ق -م -ح ‘ اŸرح-ل-ة اأ’و¤
للمششروع الذي يعد اأ’ول من نوعه على اŸسشتوى
الوطني بششهادة وزير القطاع ،ويصشنف من أاولويات
السش -ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ك-اسش-ت-ث-م-ار ع-م-وم-ي
يسش -اه -م ‘ ت -ق -ل -يصس ف -ات -ورة ا’سش -تÒاد ويشش -ك-ل
مصشدر مهم للدخل.

اŸششروع دخل حيز اإ’نتاج ‘ ظرف قياسشي ‘
اقل من سشنة Ÿا سشخرت له من إامكانيات ضشرورية
إاداري- -ا وواق- -ع- -ي- -ا ت -رج -مت ‘ اŸي -دان ب -إاط Ó-ق
عمليات حفر  50بئر جو‘ بالتدرج مع فتح مسشالك
فÓحية و كذا إا‚از أاحواضس ضشخمة لتجميع مياه
السشقي و تزويدها Ãحطات الضشخ وششبكات الرشس
اÙوري بطريقة عملية انطÓقا من اŸسشاحات
اŸنطلقة بها عمليات الزرع وا’سشتصشÓح.
ي- -ذك- -ر أان السش- -ل- -ط- -ات اÙل -ي و‘ إاط -ار دع -م
ا’سش-ت-ث-م-ار ال-ع-م-وم-ي م-ن-حت ل-ه-ذه الشش-رك-ة ع-ق-د
تنازل عن  17آالف هكتار من اأ’راضشي Ãحيط
«قرقيط الصشفيحة» لصشالح هذه الششركة بعد عدة
اج -ت -م -اع -ات م -ع مسش -وؤول -ي -ه-ا ودراسش-ة مشش-روع-ه-ا
ا’سش-ت-ث-م-اري ب-اŸن-ط-ق-ة وب-ع-د ال-ت-أاك-د م-ن ف-ع-الية
وجدوى دراسشة هذا اŸششروع و‚اعته ا’قتصشادية
اŸضشمونة على اŸدى القريب واŸتوسشط والتي
تششكل مصشدر هام للدخل وتوف Òمناصشب الششغل
أ’بناء اŸنطقة.

 280ششابا ينطلقون من تيبازة ’كتششاف الو’يات الصشحراوية و الداخلية
تيبازة :علي ملزي

وأاكد مدلل ان هذا اŸعرضس يهدف ا ¤الرقي
Ãسشتوى ا◊رفي Úوالصشناعة التقليدية التي
تسش -اه-م بشش-ك-ل ك-ب ‘ Òال-ع-ج-ل-ة ا’ق-تصش-ادي-ة
الوطنية والتعريف باŸنتوج اّÙلي والوطني
وإابراز اŸوروث ا◊ضشاري والتّاريخي والّزخم
الشّش -ع -ب -ي ال -ذي ت -زخ -ر ب -ه م -ن -اط -ق ا÷زائ-ر

وت -وري -ث -ه وا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ه -وّي -ة ال -وط -ن-ي-ة
Ãختلف مقوماتها.
و“تد فعاليات اŸعرضس إا ¤غاية  28من
الششهر ا÷اري  30حرفيا من  10و’يات عÈ
الوطن.

التأاكيدعلى احÎام اآ’جال التعاقدية و معاي Òا÷ودة

ت -ف -ق -د ع-ب-اسس ب-داوي وا‹ اŸدي-ة مشش-روع
القطب ا÷امعي ببلدية وزرة ،رفقة اأ’مÚ
ال-ع-ام ل-ل-و’ي-ة  ،م-دي-ر ال-ت-ج-ه-يزات العمومية،
رئيسشة الدائرة ورئيسس اÛلسس الششعبي بهذه
ال -ب -ل -دي -ة  ،ك -م -ا ع -اي-ن اŸسش-ؤوول اأ’ول ب-ه-ذه
الو’ية موقع حادث ا’نهيار الذي عرفته
هذه الورششة اÿميسس الفارط حيث تعرضس 07
ع -م -ال إ’صش -اب -ات م-ت-ف-اوت-ة اÿط-ورة ،ح-يث
شش- -دد ع- -ل -ى ضش -رورة احÎام م -ع -اي Òاإ’‚از
وع -دم اغ -ف -ال أاي ت -داب Òوق -ائ-ي-ة ‘ ال-ع-م-ل،

لبتكار وا÷ودة » بسشوق اهراسس
يوم إاعÓمي حول « ا إ

–ت ششعار «Óﬁك يا بÓدي»

وا‹ اŸدية ‘ متابعته لبعضس الهياكل القاعدية

اŸدية/علي ملياÊ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خاصشة أاثناء القيام بصشب ا’سشمنت.
اط -ل -ع ال -وا‹ ع -ل -ى سش Òورشش -ات اŸشش-روع
ومدى تقدم اأ’ششغال بها وطلب بتكثيف العمل
Óششغال –ت
بها و عدم السشماح بأاي توقف ل أ
أاي عذر كان ،كما عاين مششروع سشكنات العدل
حصشة  1200سشكن بدورة الششيخ بن عيسشى،
ت -ت -م -ة ل -ل -زي -ارة ال-ت-ي ق-اده-ا إا ¤ع ÚاŸك-ان
سشابقا بعدما عاين تقدم اأ’ششغال اŸوكلة
لشش -رك-ة  ASLANالÎك -ي -ة وم-دى ت-ن-ف-ي-ذ
توصشياته ‘ تدعيم ورششاتها بالعدد الÓزم
من العمال لتدارك النقائصس اŸسشجلة لهذا
اŸشش- -روع ،م- -ع احÎام اآ’ج- -ال ال- -ت- -ع -اق -دي -ة
اŸعمول بها ‘ دف Îالششروط.

على صشعيد آاخر قام الوا‹ Ãعاينة العديد
من الهياكل ،من بينها التابعة ÷هاز العدالة
بدء الزيارة التي قادته اŸفتشس العام لوزارة
ال -ع -دل وق -ت -ه -ا إا ¤مشش -روع ا‚از اÙك -م -ة
بلديتي اŸدية والÈواقية ،ثم ﬁكمة اŸدية
،ح- -يث أام- -ر اŸق- -او’ت اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -ا’‚از
ب -إاك -م -ال اأ’شش -غ -ال ‘ غضش-ون اأ’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة
ال -ق -ادم -ة ع -ل-ى أان يسش-ل-م اŸشش-روع ‘ ال-وقت
اŸت -ف -ق ع -ل -ي -ه ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى ضش-رورة احÎام
م- -ع- -اي Òا÷ودة ال- -ت -ي ي -جب أان ت -ت Ó-ئ -م م -ع
اŸرافق السشيادية للدولة ا÷زائرية وا◊فاظ
على هذه اŸكتسشبات الهامة.

انطلق أامسس زهاء  280ششاب من ﬂتلف بلديات
و’ية تيبازة من دار الششباب لعاصشمة الو’ية باŒاه
عّدة و’يات داخلية وأاخرى صشحراوية ‘ رحÓت
ت-رف-ي-ه-ي-ة يشش-رف ع-ل-ي-ه-ا دي-وان مؤوسشسشات الششباب
وت -ن -درج ضش -م -ن ب -رن -ام -ج ت -ب -ادل الشش -ب -اب م-ا بÚ
الو’يات.
ومصشدر لـ «الششعب» من ديوان مؤوسشسشات الششباب
بأانّ جّل دور الششباب بالو’ية أاحصشت من  3إا5 ¤
ششباب منخرط Úلديها ضشمن اأ’فواج اŸششكلة و
ال -ت-ي أاع-ط-يت حصش-ة اأ’سش-د ف-ي-ه-ا ل-ب-ي-وت الشش-ب-اب
السشبعة بالو’ية Ãعدل  27إا 30 ¤ششاب لكل بيت
بحيث حظيت بيوت الششباب باأ’ولوية ‘ تنظيم
ال-رحÓ-ت ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤ق-درات-ه-ا ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ع-لى

اسش -ت -ق -ب-ال وف-ود ‡اث-ل-ة م-ن و’ي-ات أاخ-رى خÓ-ل
الفÎة الصشيفية.
وعن الو’يات اŸعنية بهذه الرحÓت ا›ÈŸة
تزامنا و العطلة الششتوية ،أاششار ذات اŸصشدرإا¤
بر›ة و’يات تلمسشان ومعسشكر وقاŸة والوادي
والو’ية اŸنتدبة تقرت ،بحيث يرتقب بأان يكتششف
الششباب اŸسشتفيدون من الرحÓت أاهم اŸعا⁄
السش-ي-اح-ي-ة واأ’ث-ري-ة وال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ذات
ال -و’ي-ات Ãع-ي-ة ا’ح-ت-ك-اك اŸب-اشش-ر م-ع شش-ب-اب-ه-ا
والتعرف على تقاليدها ورصشيدها الثقا‘ ،على أان
تسشتفيد ›موعات أاخرى من الششباب من رحÓت
‡اث -ل-ة خÓ-ل ال-ع-ط-ل-ة ال-رب-ي-ع-ي-ة ا’ أاّن ال-وج-ه-ات
اıتارة لن تكون هي نفسشها تلك التي ”ّ انتقاؤوها
هذه اّŸرة وذلك “اششيا ورغبات الششباب من جهة
ومدى اسشتعداد اŸنظم Úمن جهة أاخرى.

ثامن عملية تششهدها وهران منذ بداية السشنة

ترحيل  1600عائلة تقطن ا◊ي الفوضشوي بسشيدي البششÒ
وهران :براهمية مسشعودة
قضشت و’ية وهران على أاكŒ Èمع عمراÊ
ف -وضش -وي Ãدخ -ل -ه -ا الشش -رق -ي ب -ال-ق-رب م-ن
الطريق الوطني رقم  11الرابط ب Úوهران و
مسشتغا ،Âمع اسشÎجاع وعاء عقاري تزيد
مسش -اح -ت-ه ع-ن  22ه-ك-ت-ار ،سش-ي-وّج-ه إ’‚از
 2000وحدة سشكنية بصشيغة العمومي اإ’يجاري
مع اŸرافق العمومية اŸد›ة.
ج- - - - - -اء ذلك خÓ- - - - - -ل ع- - - - - -م- - - - - -ل- - - - - -ي - - - - -ة
الÎحيل الثامنة لوهران منذ بداية السشنة
ا÷ارية  ،والتي ششملت  1600عائلة تقطن
ا◊ي الفوضشوي بسشيدي البشش Òالتابع إاداريا
ل -ب -ل-دي-ة ب-ئ-ر ا÷ Òاع-ي-د اسش-ك-ان-ه-ا ب-ال-ق-طب
العمرا Êا÷ديد اللواء جمعي علي ببلقايد.
ج -رى ه -ذا وسش -ط أاج -واء سش -ع -ي-دة ه-ادئ-ة،
أانسشت العائÓت معاناة أاك Ìمن  15سشنة بحي
’ يتوفر على ادنى ششروط ا◊ياة ا’دمية.

وب- -اŸن- -اسش -ب -ة ،أاوضش -ح وا‹ وه -ران م -ول -ود
ششريفي ،أان العملية جاءت Œسشيدا لÈنامج
رئيسس ا÷مهورية الرامي إا ¤القضشاء على
اأ’ح -ي -اء ال -ف-وضش-وي-ة ،وت-وف Òال-ع-يشس ال-ك-رË
للمواطن ،مؤوّكدا أاّن السشلطات اÙلية تعمل
ج -اه -دة ،وف -ق اسشÎات -ي -ج -ي-ة ﬁك-م-ة ل-وق-ف
ال -ت -وسش -ع ال -ف -وضش -وي ال -ع -م -را Êوت-داع-ي-ات-ه
السشلبية.
كما أاّكد الوا‹ –ضش Òمصشا◊ه ،بالتنسشيق
م - -ع دي - -وان الÎق - -ي - -ة وال- -تسش- -ي Òال- -ع- -ق- -اري
«أاوبيجي» لعملية ترحيل  1000عائلة من 4
أارب- -ع ق- -ط- -اع -ات حضش -ري -ة ،ت -اب -ع -ة ل -ب -ل -دي -ة
وه -ران اأ’م ،م -ن ضش -م -ن-ه-ا  40ع-ائ-لة با◊ي
الششعبي العتيق «الدرب» ‘.وقت تسشتعد فيه
لتوزيع  20أالف سشكن خÓل سشنة  ، 2019من
ضشمنها  8000سشكن عمومي اجتماعي ،و10
أا’ف سشكن موجه لفائدة مكتتبي «عدل ،»2
وفق ما أاشش Òإاليه.
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اإلثنين  24ديسسم 2018 Èم
الموافق لـ  16ربيع الثاني  1440هـ

لنقاضس
لموإج إلعاتية تدّمر إŸبا Êو تطمر إلناسس –ت إ أ
إ أ

مئات الضشحايا جراء تسشونامي ضشرب السشواحل الغربية إلندونيسشيا
ق - - -ت - - -ل إل- - -عشض- - -رإت
وأإصض - - - - - -يب إŸئ- - - - - -ات ‘
إن - -دون - -يسض - -ي - -ا بسض- -بب
أإم- - - -وإج م- - - -د زل- - - -زإ‹
ع- -ات- -ي- -ة «تسض- -ون -ام -ي»
‚مت ع- - - - -ن ث- - - - -ورإن
ب - - - -رك - - - -ان ،وضض - - - -ربت
م- -ن -اط َ-ق ‘ ج -زي -رت -ي
جاوة وسضومطرة.
وذكرت الوكالة الوطنية
إلدارة ال - - - -ك - - - -وارث أامسس
األح- -د أان ع- -دد ال -ق -ت -ل -ى
جراء أامواج اŸد العاتية
بلغ  222قتي ‘ Óحصسيلة
أاولية  ،بينما أاصسيب 843
شس- -خصس -ا ،و” إاحصس -اء 28
آاخ- - - - - -ري - - - - -ن ‘ ع - - - - -داد
اŸفقودين.
وق -ال اŸت -ح -دث ب -اسس-م
الوكالة سسوتوبو نوغروهو إان األمواج دمرت
م -ئ -ات اŸن -ازل .ورج -ح أان ي -ك -ون سس-بب ه-ذه
األمواج حدوث انزلقات أارضسية –ت سسطح
البحر بعد ثوران بركان كراكاتاو بجزيرة أاناك
كراكاتاو.
وهذه ا÷زيرة الصسغÒة برزت فوق سسطح
البحر بعد نحو نصسف قرن من ثوران بركان
ك-راك-ات-او ع-ام  ، 1883ال- -ذي ي -ع -د أاح -د 127
بركانًا ناشسطًا ‘ إاندونيسسيا.
وت - -وق - -عت إادارة ال - -ك - -وارث ارت - -ف- -اع ع- -دد
الضس -ح -اي -ا م -ؤوك -دة أان الرت-ف-اع ال-ط-ب-ي-ع-ي ‘
م -نسس -وب م -ي -اه ال-ب-ح-ر بسس-بب اك-ت-م-ال ال-ق-م-ر
سساهم أايضسا ‘ زيادة شسدة األمواج.
يأاتي ذلك بينما تتواصسل عمليات اإلنقاذ،
ح- -يث ق -ال رئ -يسس ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة إلدارة
ال- - -ك- - -وارث إان- - -دان بÒم- - -ان - -ا Ùط - -ة مÎو
ال -ت -ل -ف -زي -ون-ي-ة إان الشس-رط-ة ت-ق-دم اŸسس-اع-دة
للضسحايا ‘ تا‚ونغ ليسسونغ بإاقليم بانت Úألن
ع -م -ال ال -ط -وارئ  ⁄يصس -ل -وا ب -ع -د اŸن-ط-ق-ة.
وأاضساف «كثÒون ‘ عداد اŸفقودين».
من جهتها ،ذكرت وكالة إادارة الكوارث أانها
ل تزال Œمع اŸعلومات ،وأان ثمة احتمال أان
يرتفع عدد الضسحايا.

حطام ودمار
وأاظ- -ه- -رت ل -ق -ط -ات مصس -ورة ال -ط -رق وق -د
أاغ-ل-ق-ه-ا ح-ط-ام اŸن-ازل اŸدم-رة والسس-ي-ارات
واألشسجار ،وجرفت اŸياه مسسرحا قريبا من

الشس-اط-ئ ح-يث ك-انت ف-رق-ة م-وسس-ي-ق-ي-ة ت-ق-دم
حف‡ Óا أاسسفر عن مقتل موسسيقي واحد
على األقل.
ودعت السسلطات السسكان والسسياح باŸناطق
السساحلية حول مضسيق سسوندا للبقاء بعيدا عن
الشسواطئ ،وأابقت على التحذير من ارتفاع
اŸد حتى يوم  25من الشسهر ا÷اري.
وق -د وّج -ه رح -م -ات ت -ري -ون -و رئ -يسس وك -ال-ة
األرصس -اد ا÷وي -ة ن -داَء –ذي ٍ -ر ب -ق-ول-ه «رج-اء
الب -ت -ع -اد ع -ن الشس -واط -ئ اÙي -ط-ة Ãضس-ي-ق
سسوندا».
وإان -دون -يسس -ي-ا أارخ-ب-ي-ل ي-ت-أال-ف م-ن  17أالف
جزيرة ،ويقع على «حزام النار» ‘
جزيرة و ُ
اÙيط الهادي حيث يؤوّدي احتكاك الصسفائح
التكتونية إا ¤زلزل متكررة ونشساط بركاÊ
كب.Ò
ويوم  28سسبتم ÈاŸاضسي ضسرب زلزال بقوة
 7.5درج -ات أاع -ق -ب-ه تسس-ون-ام-ي م-دي-ن-ة ب-ال-و
بجزيرة سسولويسسي ‡ا أادى إا ¤مقتل أاكÌ
من أالفي شسخصس وفقدان خمسسة آالف آاخرين
غالبيتهم طمروا –ت األنقاضس.
ي- -ذك- -ر أان -ه ‘ ع -ام  ،2004ضس -رب السس -اح-ل
الغربي ÷زيرة سسومطرة اإلندونيسسية أاقوى
زلزال ‘ العا ⁄خÓل أاربع Úعاما‚ ،م عنه
تسسونامي أاودى بحياة مئات اآللف ‘  12بلدا
مط Óعلى اÙيط الهندي.

أإخطر إلكوإرث مند 2004
فيما يلي عرضس لبعضس أاقوى الزلزل وأامواج

نصسف القتلى ‘ أاتشسيه.
  :2005سسلسسلة من الزلزل القوية علىالسساحل الغربي لسسومطرة ‘ أاواخر مارسس
ومطلع أافريل ،ومقتل اŸئات ‘ جزيرة نياسس
قبالة سساحل سسومطرة.
  :2006زل- -زال ق -وت -ه  6.8درج-ة ب-جنوبجاوة ،أاك Èا÷زر اإلندونيسسية من حيث عدد
السسكان ،يسسفر عن تسسونامي يضسرب السساحل
ا÷نوبي ومقتل قرابة  700شسخصس.
  :2009زلزال قوته  7.6درجة قرب مدينةبادانغ عاصسمة إاقليم سسومطرة الغربية ومقتل
ما يربو على  1100شسخصس.
  :2010زلزال قوته  7.5درجة على إاحدىجزر منتاواي قبالة سسومطرة يؤودي إا ¤أامواج
م -د ع-ات-ي-ة يصس-ل ارت-ف-اع-ه-ا إا ¤عشس-رة أام-ت-ار
وتدمر عشسرات القرى وتودي بحياة حوا‹
 300شسخصس.
  :2016زلزال يقع مركزه على مقربة منسسطح األرضس ‘ منطقة بيدي جايا بإاقليم
أاتشسيه ،ويسسفر عن دمار وذعر ألنه أاعاد إا¤
األذه - -ان ال - -دم - -ار ال - -ذي خ - -ل- -ف- -ه ال- -زل- -زال
والتسسونامي اŸميت عام  ،2004و ⁄يتسسبب
الزلزال ‘ تسسونامي لكن أاك Ìمن  100شسخصس
لقوا حتفهم بسسبب انهيار مبان.
  :2018زلزل شسديدة على جزيرة لومبوكالسسياحية تودي بحياة أاك Ìمن  500شسخصس
أاغلبهم على ا÷انب الشسما‹ من ا÷زيرة.
  :2018مقتل أاك Ìمن  2000شسخصس بسسببزل -زال ق-وي وتسس-ون-ام-ي ‘ م-دي-ن-ة ب-ال-و ع-ل-ى
السساحل الغربي ÷زيرة سسولويسسي.

ماكرون وترودو يزوران قوات بلديهما ‘ السشاحل اإلفريقي

ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس -ي «ه -ن-ا أاج-د ع-م-ل-ي-ا واق-ع
ال -ق -رارات ال -ت -ي ي -ن -ب -غ -ي ع -ل -ي ات-خ-اذه-ا ‘
فرنسسا».

ترودو ‘ ما‹
م -ن ج -ان -ب -ه ت -ف-ق-د رئ-يسس ال-وزراء ال-ك-ن-دي
جاسس Ïترودو خÓل زيارة إا ¤ما‹ قوات
بÓده العاملة ‘ إاطار بعثة األ· اŸتحدة
◊فظ السسÓم ‘ هذا البلد.
وق- -الت رئ- -اسس -ة ال -وزراء ‘ ب -ي -ان أامسس ،إان
«رئيسس الوزراء عاد اليوم بعدما زار Ãناسسبة
عيد اŸيÓد قاعدة القوات اŸسسّلحة الكندّية
‘ ما‹».
وخÓل زيارته التي رافقه فيها كل من وزير
ال- -دف -اع ه -ارج -يت سس -اج -ان ورئ -يسس األرك -ان
ا÷Ôال ج - -ون- -اث- -ان ف- -انسس ،ال- -ت- -ق- -ى ت- -رودو
العسساكر الكندي Úالعامل ‘ Úإاطار بعثة األ·
اŸت- -ح- -دة ل- -ت- -ح- -ق- -ي -ق السس -ت -ق -رار ‘ م -ا‹
(م- -ي- -ن- -وسس -م -ا) وشس -ك -ره -م «ع -ل -ى ت -ف -ان -ي -ه -م
وتضسحياتهم»

عقب زيارة كونتي إ ¤طرإبلسس وبنغازي

إايطاليا Œدد دعمها للمصشا◊ة الوطنية ‘ ليبيا

اŸد ال -ع -ات-ي-ة ال-ت-ي
ت - - -ع - - -رضست ل - - -ه - - -ا
إان- - -دون- - -يسس- - -ي- - -ا ‘
السس -ن -وات ال -ق -ل-ي-ل-ة
اŸاضسية:
  :2004زل - -زاله - -ائ - -ل ق - -وت- -ه 9.1
درجة على السساحل
ال- -غ- -رب- -ي إلق- -ل- -ي- -م
أاتشس-ي-ه اإلن-دون-يسسي
‘ شسمال سسومطرة
ي - - -وم  26ديسسمÈ
يسسفر عن تسسونامي
‘  14دولة ،ومقتل
 226أال -ف شس -خصس
ع - - -ل - - -ى ام - - -ت - - -داد
الشس-ري-ط السس-اح-ل-ي
ل -ل -م-ح-ي-ط ال-ه-ن-دي
وسس- -ق- -وط أاك Ìم -ن

لرهابي باŸنطقة لزإل قائما
إعتÈإ إلتهديد إ إ

اختار الرئيسس الفرنسسي إاÁانويل ماكرون،
ورئيسس الوزراء الكندي ،قضساء مناسسبة عيد
اŸيÓد مع قوات بلديهما الناشسطة ‘ دول
السس -اح-ل اإلف-ري-ق-ي ‘ إاط-ار م-ه-ام م-ك-اف-ح-ة
اإلرهاب وحفظ السسÓم والسستقرار.
وزار ماكرون العسساكر الفرنسسي ÚالعاملÚ
‘ قوة برخان الفرنسسية ‘ تشساد حيث التقى
أايضسا الرئيسس ادريسس ديبي.
وح- -طت ط- -ائ- -رة م -اك -رون ،أامسس األول‘ ،
قاعدة كوسسي ا÷وية بالقرب من ‚امينا،
مقر عملية برخان التي بدأات قبل أاربعة أاعوام
بقيادة فرنسسا Ÿكافحة اإلرهاب ‘ بوركينا
فاسسو وتشساد وما‹ وموريتانيا والنيجر.
وقد التقى الرئيسس التشسادي إادريسس ديبي
قبل أان يهنىء العسساكر البالغ عددهم ،1600
ويتناول معهم العشساء ‘ ،ثا Êزيارة له من
هذا النوع منذ تلك التي قام بها إا ¤النيجر
قبل عام.
و–دث الرئيسس الفرنسسي أايضسا إا ¤قادة
ال-وح-دات الÈي-ط-ان-ي-ة والسس-ت-ون-ية واألŸانية
والسسبانية اŸشساركة ‘ العملية.
و‘ ‚امينا يتو ¤مركز ا÷يوشس قيادة كل
ال -ع -م -ل -ي -ات ا÷وي -ة والÈي -ة ل-ق-وة ب-رخ-ان ‘
منطقة السساحل ب Óتوقف ،وقال العقيد لوي
آالن رئيسس مركز القيادة إان  600عملية Œري
كل شسهر بعضسها كب.Ò
وأاك- -د ل- -وي آالن بشس- -أان نشس- -اط ا÷م -اع -ات
اإلره -اب -ي -ة ‘ السس-اح-ل اإلف-ري-ق-ي»إان-ه-ا ع-دو
متقلب جدا ويرد بسسرعة ويتكيف بسسرعة،
نحن أايضسا يجب أان ‰لك القدرة على الرد»،
مؤوكدا أان «التهديد تراجع بشسكل عام لكنه
يتنقل».
من جهته ،قال ماكرون لقواته «‘ كل مكان
ن-ح-ارب ف-ي-ه اإلره-اب ،ن-ح-م-ي م-واط-ن-ينا ألن
هذا اإلرهاب هو الذي ضسرب سسÎاسسبورغ قبل
أايام».
وب- -ع- -دم -ا أاشس -اد بشس -ج -اع -ة عسس -اك -ره ،ق -ال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وبحسسب رئاسسة الوزراء الكندية فقد شسدد
ترودو ونظÒه اŸا‹ على «أاهمية مواصسلة
ا÷هود لتعزيز األمن وحقوق اإلنسسان وا◊كم
الراشسد».
وأاضس -اف ال -ب-ي-ان أان رئ-يسس-ي ال-وزراء «ات-ف-ق-ا
أايضسا على فوائد تعزيز مشساركة اŸرأاة ‘
السسياسسة».
وخÓل وجوده ‘ ما‹ اطّلع ترودو ميدانيا
ع -ل -ى اŸه -م -ات ال -ت -ي ت -ن ّ -ف-ذه-ا اŸروح-ي-ات
الكندية العاملة ‘ كندا ‘ ›ال اإلخÓء
الطبي ◊ماية قوات األ· اŸتحدة وكذلك
‘ ›ال النقل والدعم اللوجسستي.
و‘ تغريدة على توي Îقال ترودو إان «رجال
القوات اŸسسّلحة الكندية ونسساءها يقدمون
تضسحيات هائلة ÿدمة بلدنا وحمايتنا ،وقد
قمت بزيارتهم اليوم ‘ ما‹ ألشسكرهم باسسم
الكندي Úعلى عملهم الرائع».
وتتأالف القّوة الكندية ‘ ما‹ من حوا¤
 250فردا وثمانية طائرات عمودية ،وبدأات
البعثة الكندية عملها ‘ ما‹ ‘ جويلية 2018
Ÿدة عام غ Òقابلة للتمديد.

أاجرى رئيسس اÛلسس الرئاسسي ◊كومة
الوفاق الوطني الليبية ,فايز السسراج,
أامسسﬁ ،ادث - - -ات م - - -ع رئ- - -يسس ال- - -وزراء
اإليطا‹ جوزيبي كونتي تناولت تطورات
الوضسع السسياسسي ‘ ليبيا.
وذك- - -ر اŸك - -تب اإلع Ó- -م - -ي ل - -رئ - -يسس
اÛلسس الرئاسسي الليبي ‘ ,بيان له ,أان
اÙادث- -ات ت- -ن- -اولت اأيضس- -ا ال- -ع Ó-ق -ات
الثنائية وسسبل تنمية وتطوير التعاون بÚ
ال - -ب - -ل- -دي- -ن ‘ اÛالت الق- -تصس- -ادي- -ة
واألم -ن -ي -ة وت -ف -ع -ي -ل ات -ف -اق -ي -ة الصس-داق-ة
اŸشسÎك -ة ,والÎت -يب ل -ل -ق-اءات ال-ل-ج-ان
اŸشسÎكة مطلع العام اŸقبل.
وأاعرب السسراج ,بهذه اŸناسسبة ,عن
تطلع ليبيا لتنمية عÓقات التعاون بينها
وب Úاي -ط -ال -ي -ا ل -تشس -م -ل ›الت ح -ي-وي-ة
وقطاعات خدمية متعددة.
م - -ن ج - -ان - -ب - -ه ,ج - -دد رئ- -يسس ال- -وزراء
الي- -ط -ا‹ دع -م ب Ó-ده ◊ك -وم -ة ال -وف -اق

وج -ه -ود اŸصس -ا◊ة ال -وط -ن -ي-ة ول-ل-مسس-ار
ال-دÁق-راط-ي ,مÈزا اسس-ت-ع-داد ح-ك-ومته
لدعم برنامج اإلصسÓح القتصسادي الذي
اعتمده فايز السسراج ‘ سسبتم ÈاŸاضسي.
ووفق مصسادر إايطالية فإان زيارة كونتي
اإ ¤ليبيا والتي شسملت العاصسمة طرابلسس
وب- -ن- -غ- -ازي« ،ت- -ع- -كسس ج- -ه -ود إاي -ط -ال -ي -ا
لسس- -ت- -ك -م -ال م -ا ” –ق -ي -ق -ه ‘ م -ؤو“ر
بالÒمو يومي  12و 13نوفم ÈاŸاضسي
واسستمرار اŸراهنة على أان ﬂرج األزمة
يكمن ‘ بلورة حل توافقي ب Úالسسراج
وحف.»Î
وتريد إايطاليا اأن تقوم بدور «تسسهيل»
التصس -الت ب Úأاط -راف األزم -ة ال-ل-ي-ب-ي-ة،
ولعبت األجهزة األمنية اإليطالية التي ”
اإعادة تشسكيلها دورا رئيسسيا ‘ اإلعداد
للمهمة ا÷ديدة لرئيسس الوزراء جوزيبي
كونتي

من ضضمن إجرإءإت أإخرى إتخذتها إلقيادة إلفلسضطينية

حل اÛلسس التششريعي واإلنتخابات خÓل  6أاششهر
أاع -ل -ن ال -رئ -يسس ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي ﬁم-ود
ع -ب -اسس أان اÙك -م -ة ال-دسس-ت-وري-ة قضست
«ب -ح -ل اÛلسس ال-تشس-ري-ع-ي وال-دع-وة ا¤
ان-ت-خ-اب-ات تشس-ري-ع-ي-ة خÓ-ل سس-تة أاشسهر»،
مؤوكدا ً أانه سسيلتزم بـ»تنفيذ هذا القرار
فورا» .
وق -ال ع -ب -اسس ‘ ك -ل -م -ة خ Ó-ل ت-رؤوسس-ه
اجتماع القيادة الفلسسطينية ‘ مكتبه برام
ال -ل -ه ‘ الضس -ف-ة ال-غ-رب-ي-ة اÙت-ل-ة ،أامسس
األول ،إان «اÙكمة الدسستورية اأصسدرت
قرارا بحل اÛلسس التشسريعي والدعوة
لن-ت-خ-اب-ات تشس-ري-ع-ي-ة خÓ-ل سس-تة اأشسهر،
وه -ذا م -ا ي -ت -وّج -ب ع -ل -ي-ن-ا ت-ن-ف-ي-ذه ف-ورا
كخطوة أاو.»¤
وأاوضسح عباسس« ،إان القيادة الفلسسطينية
بدأات تنفيذ قرارات اÛلسس ÚاŸركزي
والوطني Ÿنظمة التحرير و‘ مقدمتها
مراجعة التفاقيات مع اإسسرائيل».
وخ Ó-ل ك -ل -م -ة ل -ه ‘ مسس -ت-ه-ل اج-ت-م-اع
ال -ق -ي-ادة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ب-رام ال-ل-ه ،اأوضس-ح
ع -ب -اسس أان أاو ¤الت -ف -اق -ي -ات ال -ت -ي ت -ت-م
مراجعتها مع إاسسرائيل ،هو اتفاق باريسس
الق -تصس -ادي ،ق -ائ  Óً-ط -ال -ب-ن-ا ب-إال-غ-ائ-ه اأو
تعديله.
وينظم اتفاق باريسس اŸوقع عام ،1994
ال - -عÓ- -ق- -ات ب Úإاسس- -رائ- -ي- -ل والسس- -ل- -ط- -ة
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ‘ ق -ط -اع-ات السس-تÒاد
والتصسدير والضسرائب وا÷مارك والبنوك
واإلن -ت -اج وال -ع -م Ó-ت اŸت -داول -ة وح-رك-ة
التجارة.
وجدد عباسس رفضسه Ÿا يسسمى صسفقة
ال- - -ق - -رن ،ورفضس ا◊وار م - -ع ال - -ولي - -ات
اŸت -ح -دة ،ك -ون -ه-ا ط-رف-ا غ Òن-زي-ه وغÒ
Óدارة
ﬁاي-د ،وأاضس-اف «سس-ن-ب-ق-ى ن-ق-ول ل -إ
األمريكية ل» .
وصسرح عباسس أان دولة فلسسط Úسستتوجه
Ÿزيد من اŸنظمات الدولية لÓنضسمام
ل-ه-ا ،م-ث-ل-م-ا انضس-م-م-نا للمحكمة ا÷نائية
الدولية والنÎبول الدو‹.

عريقات يوضضح
اع -ت Èاأم Úسس -ر ال -ل -ج -ن -ة ال -ت -ن -ف -ي -ذي-ة
Ÿن-ظ-م-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية صسائب
عريقات اأمسس ,اأن قرار حل اÛلسس
التشسريعي الفلسسطيني يهدف إا« ¤إانهاء
مرحلة السسلطة والنتقال إا ¤الدولة».
وقال عريقات إلذاعة (صسوت فلسسط)Ú
الرسسمية ,إان « قرار حل التشسريعي عند
نشس -ره ‘ ج -ري -دة (ال -وق -ائ -ع ال -رسس-م-ي-ة)
يصسبح سساري اŸفعول وليسس بحاجة ألحد
لتنفيذه».
واأضس- -اف اإن «ال- -ق- -رار ل ي -ت -ن -اقضس م -ع
ق -رارات اÛلسس ال -وط-ن-ي ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي
ال- -ذي اأع- -ل- -ن اأن اŸرح -ل -ة الن -ت -ق -ال -ي -ة
م-ن-ت-ه-ي-ة ,واŸرح-ل-ة الن-ت-ق-الية مكوناتها
اÛلسس ال- -تشس- -ري- -ع- -ي ورئ -يسس سس -ل -ط -ة
وحكومة».
وت-اب-ع «ع-ن-دم-ا ت-ن-ت-ق-ل م-ن السس-لطة إا¤
الدولة وتلجأا للقرار الدو‹ لسسنة 2012
والذي نصس على اأن اÛلسس الوطني هو
برŸان الدولة والرئيسس هو رئيسس دولة
ف -لسس-ط Úوال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة Ÿن-ظ-م-ة
ال -ت -ح -ري-ر ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة تصس-ب-ح ح-ك-وم-ة
مؤوقتة».
ورفضست ح -رك -ة اŸق -اوم -ة السس Ó-م-ي-ة
(ح- -م- -اسس) ق -رار ع -ب -اسس ب -ح -ل اÛلسس
ال- -تشس- -ري- -ع- -ي- -ة واع- -تÈت ان «ل ق -ي -م -ة
دسستورية اأو قانونية له».
وت -ع-ط-ل اÛلسس ال-تشس-ري-ع-ي م-ن-ذ ب-دء
النقسسام الفلسسطيني الداخلي على إاثر
سسيطرة حركة حماسس على األوضساع ‘
ق -ط -اع غ -زة م -ن -تصس -ف ال-ع-ام  2007بعد
ج- -ولت اق- -ت -ت -ال م -ع ال -ق -وات اŸوال -ي -ة
ل-لسس-ل-ط-ة ال-ف-لسس-ط-ينية ،ومنذ ذلك الوقت
تعقد حماسس جلسسات منفردة ألعضسائها
‘ قطاع غزة وسسط مقاطعة باقي الكتل
الŸÈان- -ي -ة و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ك -ت -ل -ة ف -ت -ح
الŸÈانية.
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@صصورة من اŸتوجات بجائزة
رئيسس ا÷مهورية
للصصحفي اÎÙف

كلمة العدد

حراك ثقافي
تعزيزا للهوية
الوطنية
تسستوقفنا سسنة  ٢٠١٨وهي على أابواب الّرحيل
بقلم :حبيبة غريب
ل-ل-رج-وع إال-ى أاه-م ال-م-ح-ط-ات وال-م-واع-ي-د التي
ميزت المشسهد الثقافي الوطني ،والتي صسنعها رجالت الفن والفكر واألدب بكل
أاجناسسه ،من خÓل المعارضض والملتقيات والندوات الفكرية .مواعيد وإان م ّسستها
سس-ي-اسس-ة ت-رشس-ي-د ال-ن-ف-ق-ات وال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا ع-رفت ال-ت-ق-ل-يصض ف-ي م-دة إاق-ام-تها،

اسستطاعت أان تبرز المواهب الجديدة ،وأان تعيد العتبار ألسسماء عظيمة طالها
غبار النسسيان.
المشسهد الثقافي في سسنة  ،٢٠١٨كان محط أانظار اإلعÓم بكل وسسائله السسمعية،
ال-بصس-ري-ة ،الل-ك-ت-رون-ي-ة وال-م-ك-ت-وب-ة ،وك-ان أايضس-ا م-ح-ط اه-تمام وتتبع المواطنين
والمثقفين عبر الشسبكة العنكبوتية ومواقع التواصسل الجتماعي ،بدليل الزوبعة
الكÓمية واإلعÓمية التي اقترنت ببعضض األفÓم السسينمائية الثورية والتاريخية أاو
بعضض من الصسراعات وانتقادات العديد من المثقفين للوزارة الوصسية.
وعرفت السساحة الثقافية هذه السسنة الجديد ،من خÓل قرارات سسامية لرئيسض
الجمهورية كترسسيم يوم  ١٢جانفي يوما وطنيا يحتفي بيناير ،واسستحداث جوائز
ومسس -اب -ق-ات إلب-راز ال-م-واهب الشس-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة واإلف-ري-ق-ي-ة ف-ي الشس-ع-ر وال-قصس-ة
Óبداع الشسبابي حصسة األسسد
والرواية ،والموسسيقى والسسينما .حراك إايجابي كان ل إ
فيه ،من خÓل تأاّلق األقÓم ال ّصساعدة ،التي ظهر العديد منها خÓل المعرضض
الدولي للكتاب ،أاو من خÓل فوزها بالمسسابقات األدبية العربية والوطنية.
هذا الحراك الذي يترجم إاصسرار المثقفين الجزائريين على إاعÓء وترقية الفكر
واإلبداع ،ومجهودات الشسباب في التمركز في المشسهد ووضسع بصسمتهم ،وكذا
اهتمام السسلطات العليا للبÓد وحرصسها على تمكين المواطن الجزائري من حقه
في الثقافة الذي سسّنه الدسستور ،إاضسافة إالى السسهر على الحفاظ على التراث
المادي وال ّ
Óمادي ،وعلى الهوية الوطنية للشّسعب الجزائري.

12

الثق ـ ـ ـا‘

لثنين  24ديسسمبر  2018م الموافق لـ  16ربيع الثإني  1440هـ العدد 17828
اأ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

سسنة حافلة ،حراك ثقافي بامتياز
ملتقيات  ،معارضض ،جوائز وتأالق للفكر واإلبداع

الأثنين  24ديسسمبر  2018م الموافق لـ  16ربيع الثإني  1440هـ العدد 17828

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

معارضض وطنية ودولية
متنوعة ُتنعشض المشسهد
الثقافي

الزخرفة ،النحت والفن التشسكيلي قيمة
مضسافة للثقافة الجزائرية

معإرضس أاخرى وإان لم يكن لهإ حضسور سسنوي ،إال أان
تنظيمهإ زاد للمشسهد الثقإفي في الجزائر مكإنة لدى
الجمهور الجزائري ومحبي الفنون ،ل سسيمإ المعرضس
التشسكيلي الذي تّم تنظيمه مع بداية السسنة حول القصسبة،
مبرزا تإريخ المدينة خÓل  03قرون خلت ،حيث أان مإ
مميزه هي اللوحإت التي تفنن في إابداعهإ فنإنون من
خ -إرج ال -وط -ن ،ع -ل -ى غ -رار ف-رنسس-إ ،سس-ويسس-را وان-ج-ل-ت-را
وفنإنون جزائريون على رأاسسهم التشسكيلي الكبير عمر
راسسم ،ليكون هذا المعرضس وقفة على تإريخ الجزائر
العريق بعإداته وتقإليده.
إالى جإنب الطبعة األولى لتظإهرة «ربيع الفنون» التي
ضسّمت معرضسإ للفنون التشسكيلية والنحت ،بمشسإركة 180
رسس -إم -إ ون -ح -إت -إ ،وزي -إرة سس-ف-راء ودب-ل-وم-إسس-ي-ي-ن ورج-إل
أاع -م -إل ،وال -ذي -ن أاشس -إدوا ب -ه -ذه ال -ت -ظ -إه -رة وف -ن -إن -ي -ه -إ
المبدعين ،معتبرين الجزائر من بين الدول القÓئل التي
تشسهدا تطورا كبيرا في مجإل الفن التشسكيلي والرسسم.
وقد أاكد وزير الثقإفة عز الدين ميهوبي على تحسسين
هذه التظإهرة مسستقب Óوتوسسيعهإ لتشسمل فنونإ أاخرى،
نإهيك عن مشسإركة فنإنين من خإرج الوطن وتوفير فضسإء
منإسسب لتبإدل الخبرات فيمإ بينهم ،كمإ سستمكن أايضسإ
الجمهور الواسسع من التعرف على مواهب جديدة في
مجإل الفنون التشسكيلية والنحت.

الجزائر ملتقى األدباء
والكّتاب والفنانين
على مدار سسنة كاملة

لدبية والفنية والفكرية ،معارضض وملتقيات ،جوائز ومسسابقات،
لنشسطة الثقافية والقاءات ا أ
كانت سسنة  2018حافلة با أ
وإاسسداء تكريمات وأاوسسمة رفيعة المسستوى لنخبة في شستى المجالت ،وتشسجيع للمواهب الشسابة ،خاصسة في الشسعر والرواية
لكبر»
لفÓم السسينمائية لبسض بعضسها الجدل والنقاشض الذي أاثاره المتتبعون للشسأان الثقافي من رواد مواقع التواصسل الجتماعي «سسي ..Óالتحدي ا أ
والقصسة القصسيرة ،ومحطات لصسناعة ا أ
ورحيل المثقفين غيبتهم المنية ..كلها محطات واكبتها الجريدة ،ويسستحضسرها «الشسعب الثقافي» في ملف الحصساد.
عاشست الجزائر على مدار السسنة انتعاشسا ثقافيا

المهرجانات الثقافية..

حإملة اسسم فقيدة الركح الجزائري صسونيإ .وفي
ذلك قإل محمد يحيإوي مدير المسسرح الوطني
ال-ج-زائ-ري ف-ي ك-ل-م-ت-ه الف-ت-ت-إحية إان
«ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ت-أإتي
وف - -إًء ل - -ج- -ي- -ل
مضسى واعترافإ
ألج- -ي -إل تصس -ن -ع
المسسرح»،
وأاضس-إف« :صس-ون-يإ
شسمعة مضسيئة من
ج - - - -ي- - - -ل اإلب- - - -داع
والتميز».
وق - - -إل ي - - -ح- - -ي- - -إوي
م- -ح- -إف -ظ م -ه -رج -إن
المسسرح المحترف إان
ال- -م -ح -إف -ظ -ة ح -رصست
ع- -ل- -ى ت- -ن- -وع األع -م -إل،
(ل-ل-ت-ذك-ي-ر ف-إن ال-منإفسسة
ال-رسس-م-ي-ة ل-وح-دهإ تشسهد
مشسإركة  18عرضسإ) ،وهي
ف-رصس-ة ل-ل-م-م-إرسس-ي-ن ل-ل-ق-إء
وال - -ن - -ق - -إشس وال - -ح - -وار ف- -ي
الفضسإءات النقدية عقب كل
ع- -رضس ،وف -رصس -ة ل -ل -ج -م -ه -ور
للتعرف على جديد الفن الرابع
الجزائري.

عين على البقاء واأخرى على التميّز

شسهدت سسنة  2018تنظيم فعاليات
مهرجانات تعّود جمهور الثقافة الجزائري
لتيان بالجديد
عليها ،تمكن بعضسها في ا إ
وتحقيق الجدوى المرتجاة منها .كما مثلت
هذه السسنة تحديا للعديد من هذه
المهرجانات ،التي نجحت في البقاء ضسمن
خارطة المهرجانات التي أاقرتها وزارة
لكبر مواصسلة
الثقافة ..وشسمل التحدي ا أ
النشساط واقتراح برنامج في المسستوى
وتنويع مصسادر التمويل لتخطي عقبة
التخفيضض المتواصسل للميزانية.
أاسسامة إافراح
حإولنإ في هذه السسإنحة التذكير بعدد من
ال -م -ه -رج -إن -إت ،وب -إألخصس السس -ي -إق ال-ذي
ج -إءت ف -ي -ه ،وإان ك -إنت ال -مÓ-ح-ظ-ة ال-ت-ي
ن- -ع- -ي- -ده- -إ ف -ي ك -ل م -رة ،ه -و ال -ن -وع م -ن
الك-ت-ظ-إظ ال-ذي يشس-ه-ده الشس-ه-ر األخ-ير
م - -ن السس - -ن - -ة ،ح - -يث ت- -ت- -داخ- -ل ب- -عضس
التظإهرات أاحيإنإ ،مقإبل «جفإف» قد
تشس- -ه -ده ب -عضس األوق -إت األخ -رى م -ن
السسنة.

يومان وطنيان
للمسسرح والسسينما

الموسسيقى ..تلك السساحرة
ك-إنت ال-م-ه-رج-إن-إت وال-ظ-إه-رات
الموسسيقية في مرحلة من هذه
السس- - -ن- - -ة ضس- - -ح - -ي - -ة ع - -دد م - -ن
الحتجإجإت ضسدهإ ،احتجإجإت
ذات طإبع اجتمإعي دعت إالى تخصسيصس ميزانية
ال -ح -ف Ó-ت وال -م -ه -رج -إن-إت ال-م-وسس-ي-ق-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
ال -م -ح -ل -ي -ة ،وك -إدت أان ت -تسس -بب ت -لك ال -م -وج-ة ف-ي
التشسويشس على افتتإح مهرجإن أاغنية الراي بسسيدي
بلعبإسس من خÓل دعوات إالى مقإطعته ،وإاطÓق
إاشسإعإت بأإنه تمت دعوة مغنين غير مرغوب فيهم
إال -ى ال -ت -ظ -إه -رة ،وه -و م -إ ف ّ-ن-ده ح-ي-ن-ه-إ م-ح-إف-ظ
المهرجإن ،وانتهى األمر بأإن سسإر المهرجإن بشسكل
عإدي .في المقإبل ،كإن رد وزير الثقإفة في أاكثر
م-ن م-ن-إسس-ب-ة ه-و أان ال-ث-ق-إف-ة ح-ق ل-ل-م-واط-ن ي-كفله
الدسستور.
ولكن هذه الموجة التي لم تدم طوي Óلم تطل عديد
التظإهرات التي مإ تزال تواصسل تأإلقهإ ،على األقل
م-ن ح-يث ال-ق-ي-م-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-مشس-إرك-ي-ن فيهإ .وعلى
سس -ب -ي-ل ال-م-ث-إل ،وت-حت شس-ع-إر ال-ع-يشس م-ع-إ بسسÓ-م،
تشسإرك  14دولة بمإ فيهإ الجزائر في الطبعة الثإلثة
عشسر من المهرجإن الدولي للموسسيقى األندلسسية
والموسسيقى العتيقة ،التي تختتم فعإليإتهإ سسهرة
غ -د ال -ث Ó-ث -إء .وف -ي -م -إ شس -ه -دت ال -ط-ب-ع-ة مشس-إرك-ة
السس -ن -غ -إل ،السس -وي -د وال -م -ج -ر ل-ل-م-رة األول-ى ،ف-ق-د
حضسرت أاسسمإء لمعة عديدة ،كمإ سسعى المنظمون
إالى إاعطإء التظإهرة صسبغة وطنية بإلنتقإل إالى
مختلف الوليإت.
قبل ذلك ،كإن محّبو الموسسيقى العإلمية على موعد
مع ممثلي  15دولة ،بمإ فيهإ الجزائر ،شسإركوا في
ال -ط -ب -ع -ة ال -ع -إشس -رة ل -ل-م-ه-رج-إن ال-ث-ق-إف-ي ال-دول-ي
للموسسيقى السسمفونية .وشسهدت الدورة التي كإنت
روسس -ي -إ ضس -ي -ف الشس -رف ف -ي -ه -إ ،ت -ك -ري -م ال-ف-ن-إن-ي-ن
الراحلين رشسيد طه وجمإل عÓم.
وصسإدف المهرجإن احتفإل أاوبرا الجزائر بمرور
سسنتين على تدشسينهإ ،مع الحتفإل بإلذكرى السستين
للعÓقإت الدبلومإسسية الجزائرية الصسينية ،واحتفل
بذلك بعرضس مشسترك للجوقين الجزائري والصسيني

ضسم أاكثر من  130عإزفإ على الخشسبة.
وف -ي اف -ت -ت -إح ال -ط -ب-ع-ة الـ 11ل-ل-م-ه-رجإن الوطني
للموسسيقى الحإلية بقإلمة ،التي سسجلت عودة هذا
المهرجإن بعد سسنتين من الغيإب ،قإل وزير الثقإفة
إان الفعإليإت الثقإفية التي تّم تنظيمهإ خÓل صسيف
 2018ع -رفت (ل -ح -د ذلك ال -وقت) إاق -ب-إل ج-م-ه-ور
ت-ج-إوز  700أال-ف م-ت-إب-ع ل-ل-نشس-إط-إت ع-ب-ر ال-وطن.
وت-وّق-ع ح-ي-ن-ه-إ أان ي-ت-ج-إوز ال-ع-دد ن-ه-إي-ة شس-ه-ر أاوت
(الفإرط) المليون.

األدب والنشسر والخط..
للمهرجان طعم آاخر

حملت الطبعة الـ 11من المهرجإن الدولي للشسريط
ال- -م -رسس -وم شس -ع -إر «ال -ج -زائ -ر ع -إصس -م -ة الشس -ري -ط
ال -م -رسس-وم» ،وشس-إرك ف-ي-ه-إ  18دول-ة م-ن م-خ-ت-ل-ف
القإرات ،من بينهإ ألول مرة كولومبيإ والسسويد،
فيمإ اختيرت كندا ضسيف شسرف لهذه السسنة .ومن
جديد هذه الطبعة مشسإركة الفنإنة األمريكية اليثإ
مإرتينيز ،مصسممة «عإلم واكندا» في فيلم «بÓك
بإنتر» الشسهير من إانتإج مإرفل.
وللشسعر الملحون حظ في تظإهرات هذه السسنة،
ون-خّصس ب-إل-ذك-ر ال-ط-ب-ع-ة السس-إدسس-ة م-ن ال-م-ه-رجإن
ال-وط-ن-ي ل-لشس-ع-ر ال-م-ل-ح-ون ب-مسس-ت-غإنم ،التي حملت
شسعإر «من الذاكرة وإالى الذاكرة» ،وأاهديت إالى روح
شسيخ الملحون «سسيدي لخضسر بن خلوف» ،وكرمت
أاحد أاعمدة الغنإء البدوي الوهراني الشسيخ جيÓلي
بن صسبإن (.)2005-1906
أامإ المهرجإن الثقإفي الدولي للخط والمنمنمإت
والزخرفة فقد وصسل هذه السسنة دورته العإشسرة،
وشسهد كإلعإدة مشسإركة أاسسمإء جزائرية وأاجنبية،
حضسروا هذه المرة من  12دولة .وعرضس في أاول

أايإم التظإهرة أاعمإل
ق-راب-ة األرب-ع-ي-ن ف-ن-إنإ من
ال- -ج- -زائ -ر ،ت -ونسس ،مصس -ر،
سسوريإ ،إايران وتركيإ.
فيمإ رفعت قسسنطينة شسعإر
ال- -م- -رأاة الشس- -إع- -رة ،ح -ي -ن -م -إ
احتضسنت الطبعة العإشسرة من
ال -م -ه -رج-إن ال-ث-ق-إف-ي ال-وط-ن-ي
للشسعر النسسوي ،بمشسإركة عربية
م- -ن ت- -ونسس ،ال- -م -غ -رب ،ل -ب -ن -إن،
واألردن .وبمنإسسبة الذكرى السسإدسسة لرحيل الفنإن
الجزائري الموسسيقإر محمد بوليفة ،قدم كل من
سسليمإن جوادي وفؤواد ومإن عرضسإ مشستركإ تكريمإ
للفقيد.

سسينما ..وفقط

يمكن القول ،إان السسينمإ متغير مختلف تمإمإ عن
ال- -م -ت -غ -ي -رات األخ -رى ف -ي ال -م -ع -إدل -ة ال -ث -ق -إف -ي -ة
ال- -ج- -زائ- -ري- -ة ،والسس- -بب واضس- -ح وبسس- -ي- -ط وه -و أان
الجزائر ،التي قدمت للسسينمإ العربية واألفريقية
أاكبر تتويجإتهإ العإلمية ،تبقى تعإني من مشسإكل
اإلنتإج ،والتوزيع ،والتكوين ،والتمويل ،والعرضس في
ظل غيإب فإدح لقإعإت السسينمإ ..كل هذه العوامل
تجعل أاي مهرجإن للسسينمإ عندنإ يحمل نوعإ من
النية المسسبقة لترديد عبإرة «المشسإركة من أاجل
المشسإركة».
م -ع ذلك ،اج -ت -م -عت أاف Ó-م ط-وي-ل-ة روائ-ي-ة وأاخ-رى
وثإئقية ،يجمعهإ قإسسم مشسترك هو تطّرقهإ إالى
مشسإكل المهإجرين والتأإقلم خإرج الوطن األم ،وكذا
مشسإكل اليد العإملة والنضسإل النقإبي وغيرهإ من
ال -قضس -إي -إ ال -راه-ن-ة ،اج-ت-م-عت ل-ت-ت-ن-إفسس ف-ي إاط-إر
م-ه-رج-إن ال-ج-زائ-ر ال-دول-ي ل-لسس-ي-ن-م-إ «أاي-إم ال-ف-ي-ل-م
الملتزم» ،الذي مإ يزال يسستقطب كل مرة أافÓمإ
من المسستوى العإلمي .وكإن المهرجإن قد افتتح
بعرضس الفيلم الفلسسطيني «واجب» للمخرجة آان
مإري جإسسر.
وقبل ذلك ،كإن الموعد مع مهرجإن وهران الدولي
ل-ل-ف-ي-ل-م ال-ع-رب-ي ،ال-ذي ف-إزت ب-ج-إئ-زت-ه ال-م-خ-رجة
يإسسمين شسويخ عن فيلمهإ «إالى آاخر الزمإن» ،فيلم

ل- -م ي- -واصس -ل
مسس-ي-رت-ه إال-ى «آاخ-ر األوسس-ك-إر»
بعدمإ خرج من خيإرات األكإديمية األمريكية.
وشس-ه-دت ه-ذه السس-ن-ة خ-روج م-ح-إف-ظ ال-م-ه-رج-إن،
إابراهيم صسديقي ،تحت أاضسواء اإلعÓم بُعيد اختتإم
ال -ت-ظ-إه-رة ،ح-يث ق-دم ح-وصس-ل-ة ل-ل-ط-ب-ع-ة ال-ح-إدي-ة
عشسرة ،معتبرا أان اسستقدام األفÓم ليسس بإألمر
الهين ،ومشسيرا إالى وجوب متإبعة كل مسستجدات
اإلنتإج السسينمإئي العربي .وقإل صسديقي حينهإ إان
أاه-م م-ع-ي-إري-ن ف-ي اخ-ت-ي-إر األفÓ-م ه-م-إ «ال-ج-ودة»
و»الجّدة» .كمإ تحدث عن المشسإركة الواسسعة في
الحدث ،الذي اسستضسإف  470مشسإركإ بين ضسيوف
ونقإد وإاعÓميين ومتربصسين ،من بينهم  107عربيإ
وأاجنبيإ ،ومن بين هؤولء  17صسحفيإ أاجنبيإ ،و50
صسحفيإ وتقنيإ من الصسحإفة الوطنية ،إاضسإفة إالى
الصس -ح -إف -ة ال -م -ح -ل-ي-ة .وردا ع-ل-ى اإلشس-إع-إت ،أاك-د
صسديقي حينهإ« :ضسيوفنإ لم يتقإضسوا فلسسإ واحدا».

وللمسسرح شسؤوون ..وشسجون

يشس-ه-د ال-مسس-رح ك-ث-ي-را م-ن ال-م-ه-رج-إنإت المتنوعة
تنوع أاشسكإل اإلبداع المسسرحي ،موزعة على الرقعة
الجغرافية للوطن ،منهإ مإ هو مرسسم معتمد ،على
غرار المهرجإن الوطني للمسسرح الفكإهي بإلمدية،
التي حملت طبعته لهذه السسنة اسسم «الطيب أابو
ال -حسس -ن» ،وال -م -ه -رج -إن ال -وط -ن -ي ل -مسس-رح ال-ه-واة
بمسستغإنم ،ومنهإ مإ يأإتي في شسكل أايإم مسسرحية
تنظمهإ جمعيإت نإشسطة في المجإل.
وقبل أايإم فقط ،كإن السستإر قد أاسسدل على فعإليإت
ال-ط-ب-ع-ة ال-ع-إشس-رة م-ن ال-م-ه-رج-إن ال-ثقإفي الوطني
للمسسرح األمإزيغي بإلمسسرح الجهوي ببإتنة ،حيث
ع -إدت ج -إئ -زة أاحسس -ن ع -م -ل م -ت-ك-إم-ل ل-مسس-رح-ي-ة
«تيمنفلة» من إانتإج المسسرح الجهوي أام البواقي
وإاخراج لحسسن شسيبة.

«صسونيا» تجمع المسسرحيين الجزائريين

ونحن نكتب هذه السسطور ،تتواصسل فعإليإت الطبعة
ال -ث -إل -ث -ة عشس -رة م-ن ال-م-ه-رج-إن ال-وط-ن-ي ل-ل-مسس-رح
المحترف ،التي افتتحت سسهرة أاول أامسس السسبت،

خÓ-ل اف-ت-ت-إح-ه ل-مهرجإن المسسرح
المحترف ،كشسف وزير الثقإفة عز
ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ع-ن مسس-إع-ي وزارته
في التأإسسيسس لليوم الوطني للمسسرح
واليوم الوطني للسسينمإ ،وذلك «سسيكون
ع-رف-إن-إ ل-ك-ل ال-ذي-ن أاسس-ه-م-وا ف-ي وضسع
ل-ب-ن-إت ال-ث-ق-إف-ة ال-مسس-رحية والسسينمإئية
في بÓدنإ».
ك -م -إ وع -د ال -وزي-ر ب-أإن ل ت-ك-ون أاي ع-م-ل-ي-ة ت-ت-عّ-ل-ق
بتطوير الحركة المسسرحية مجرد عملية إادارية،
وإانمإ «بإلتشسإور مع الفإعلين في الحركة المسسرحية
وهذا أاقل مإ يمكن تقديمه».
وأاشس -إد ال -وزي -ر ب -ج-إئ-زة مصس-ط-ف-ى ك-إتب ال-دول-ي-ة،
مشسيرا إالى أان عددا كبيرا من الدراسسإت المقدمة
هي غير جزائرية وهذا «دليل على أان المسسرح
الجزائري فرضس نفسسه عربيإ وعإلميإ ..علينإ أان ل
نسستهين بتجإرب المسسرح الجزائري»ـ
وأاضسإف ميهوبي بأإن الجمعيإت المسسرحية تجتهد
في تقديم أاعمإل جإدة« ،ونحن ندعم المسسرح في
م -ؤوسسسس -إت -ه (ي -قصس -د ال -مسس -رح ال-وط-ن-ي وال-مسس-إرح
ال-ج-ه-وي-ة) ،ك-م-إ ن-قّ-دم ال-دع-م ال-م-م-ك-ن ل-ل-جمعيإت
والتعإونيإت» .وأاشسإر ميهوبي إالى جإئزة «امحمد
ب -ن ق -ط -إف» ال -ت -ي ج -إءت ب-م-ب-إدرة م-ن ال-م-ج-ت-م-ع
المدني ببرج بوعريريج ،قإئ Óإانه يشسجع مبإدرات
إانشسإء الجوائز.قبل ذلك ،أاشسإد ميهوبي في كلمته
الف-ت-ت-إح-ي-ة ،ب-إخ-ت-ي-إر تسس-م-ية الدورة بإسسم الفنإنة
الراحلة صسونيإ ،التي «أاسسهمت في رقي المسسرح
ال -ج -زائ -ري ب -أإداءات -ه -إ ال -ق -وي -ة م -خ-رج-ة وم-م-ث-ل-ة
ومسس ّ-ي -رة» .ك -م -إ أاشس -إر إال -ى مشس -إرك-ة ك-ل ال-مسس-إرح
الجهوية في هذه التظإهرة بأإعمإل جديدة.
وأاع -رب م -ي -ه -وب -ي ع -ن ث -ق -ت -ه ف -ي ال -مسس -رح -ي -ي -ن
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،وه-م ي-م-ث-ل-ون مسس-رح-إ يشس-كل واجهة
ال-مسس-رح ال-ع-رب-ي ب-إم-ت-ي-إز ل-م-إ ي-ف-وز ب-ه م-ن ج-وائز
وأال-ق-إب« :مسس-ت-ق-ب-ل ك-ب-ي-ر ي-ن-ت-ظ-ر مسس-رحنإ في كل
تجليإته وأابعإده» ،يقول ميهوبي ،مضسيفإ أان الوزارة
ل -ن ت -ب -خ-ل ب-ت-ق-دي-م ال-مسس-إع-دة واإلم-ك-إن-ي-إت ل-م-ن
يحتإجهإ.
وذّك-ر م-ي-ه-وب-ي ك-ي-ف أان ال-مسس-رح ارت-ب-ط ب-إل-قضسية
الوطنية ،وكيف أان كبإر رجإلته دافعوا عن الوطن
بأإعمإلهم .كمإ لحظ الوزير وجود «رقي كبير في
ال -نصس -وصس» ،وق -إل إان-ه ق-ب-ل  3سس-ن-وات أاع-رب ع-ن
أامنيته في أان يرى نصسوصسإ جزائرية أاكثر« ،وهذا مإ
أاراه اليوم».

متنوعا ،على غرار المعارضض الوطنية والدولية
التي تسسعى لتنظيمها ،لتكون تقليدا سسنويا
راسسخا ،وقبلة للمثقفين والكتاب والمبدعين
وحتى الهواة ،ليسض من الجزائر وفقط وإانما من
خارج الوطن أايضسا ،لتكون بذلك أارضض للثقافة
لدباء والكتاب لتبادل
والفنون وملتقى ا أ
الثقافات واكتسساب الخبرات والمعارف  ،وتوطيد
العÓقات بين مختلف الدول المشساركة..

جمهور في الموعد

عنابة :هدى بوعطيح
ويعّد المعرضس الدولي للكتإب الذي تحتضسنه الجزائر
واح-د م-ن أاه-م ال-م-واع-ي-د ال-ث-ق-إف-ي-ة ،ح-يث ي-ع-ت-بر تحديإ
يرفعه القإئمون عليه كل سسنة ،ل سسيمإ وأان الصسإلون أاكد
حضسوره للمرة الـ ،23محققإ بذلك نجإحإ على المسستوى
الوطني والدولي ،ومإ الحضسور الكبير الذي يشسهده إال
دليل على المكإنة التي بإت يحتلهإ في نفوسس القراء
الجزائريين من جهة ،ولدى دور النشسر العربية واألجنبية
ال -مشس -إرك -ة م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،وال-ت-ي تسس-إه-م ب-دوره-إ ف-ي
إاثراءه بمختلف اإلصسدارات واللقإءات الفكرية والثقإفية
المتنوعة.
ول يمكن ألحد أان ينكر بأإن صسإلون الكتإب يشسهد نجإحإ
من سسنة إالى أاخرى ،ل سسيمإ وأان هذه السسنة شسهدت
مشسإركة أاكثر من  1000دار نشسر من  49دولة ،وزيإرة
مويإن الحإئز على جإئزة نوبل لعإم  ،2012وحسسب مإ جإء
على لسسإن وزير الثقإفة عز الدين ميهوبي ،فإن حجم
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م-ب-ي-ع-إت ال-م-ع-رضس ال-دول-ي ل-ل-ك-ت-إب ب-إل-ج-زائ-ر ت-ق-در بـ5
مÓيين دولر ،نإهيك عن أان أاهم مإ ميز نجإح «سسي»Ó
لسسنة  ،2018تسسجيل أاكثر من مليون و 400أالف زائر،
والذين سسإهموا في إاحيإء المشسهد الثقإفي الوطني.

حضسور قوي للفن التاسسع

من جهة أاخرى ،يلتزم منظمو المهرجإن الدولي للشسريط
ال -م -رسس -وم ع -ل-ى أان ي-ك-ون-وا ف-ي ال-م-وع-د ،لك-تسس-إب ث-ق-ة
جمهور أالف الوقوف كل سسنة على إابدعإت رسسإمين من
م-خ-ت-ل-ف ج-ه-إت ال-ع-إل-م ،ع-ل-ى اع-ت-ب-إر أان ه-ذه ال-تظإهرة
تعرف بدورهإ مشسإركة كبيرة لعديد الدول محققة نجإحإ
سس -ن-وي-إ وإاق-ب-إل ك-ب-ي-را ل-عشس-إق الشس-ري-ط ال-م-رسس-وم ،ال-ذي

احتفل بمرور  10سسنوات على تأإسسيسسه ،مسسج Óفي طبعته
الـ 11مشسإركة  17بلدا ،وأاكثر من  100فنإن تتقدمهم
األمريكية «أاليثإ مإرتينيز» ،واإلسسبإني «أانطونيو أالتإريبإ
أاوردونيث» ،والكندي «جولي روشسرو».
ول ي -ق -تصس-ر ال-م-ع-رضس ع-ل-ى ال-رسس-وم-إت ف-حسسب ،وإان-م-إ
ع-رف ب-دوره ت-ن-ظ-ي-م ن-دوات ول-ق-إءات ف-ك-ري-ة اج-ت-مإعية
واقتصسإدية وثقإفية من واقع المجتمع ،على غرار الهجرة
السسرية وقضسية الÓجئين والحروب التي تعيشسهإ مختلف
ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ،ك-م-إ أان ال-م-ه-رج-إن ي-ع-د ورشس-ة م-ف-توحة
لتكوين الهواة الراغبين في تعلم أابجديإت وتقنيإت الفن
التإسسع ،وهو مإ شسهدته الدورة األخيرة من خÓل تنظيم
ورشسإت تكوين في «المإنجإ» ،مسسج Óبذلك نجإحإ على
المسستوى الثقإفي.

كمإ كإن للمهرجإن الثقإفي الدولي للخط والمنمنمإت
وال -زخ -رف -ة حضس -ورا ه -ذه السس -ن -ة ف-ي ط-ب-ع-ت-ه ال-ع-إشس-رة،
بمشسإركة فنإنين وخطإطين من  12دولة ،حيث يشسهد
ال -م -ه-رج-إن حضس-ورا ق-وي-إ ل-ج-م-ه-ور ي-رغب ف-ي اك-تشس-إف
إابداعإت فنإنين من الجزائر وخإرجهإ ،كمإ ل يفوت
مختلف اللقإءات التي يتمّ تنظيمهإ بهذه المنإسسبة حول
تإريخ فن الخط العربي والمنمنمإت والفنون التشسكيلية
من تنشسيط فنإنين ومختصسين جزائريين وأاجإنب ،نإهيك
عن تنظيم ورشسإت لتعليم تقنيإت الرسسم.
وإان كإن هنإك بعضس المعإرضس التي تخلفت عن موعدهإ
Óدب وكتإب
لسسبب أاو آلخر ،على غرار المعرضس الدولي ل أ
الشسبإب « ،»FELIVإال أان المشسهد الثقإفي في الجزائر
ي-ن-ت-عشس سس-ن-ة ع-ن أاخ-رى م-ت-خ-ط-ي-إ ك-ل ال-ظ-روف ،ل-ت-كون
الجزائر ملتقى األدبإء والكتإب والفنإنين من مختلف
جهإت العإلم تجسسيدا للتبإدل الثقإفي والفني..

مسسابقات وجوائز وطنية ودولية

 2018سسنة تشسجيع اإلبداع الثّقافي والفني واألدبي واإلعÓم المحترف
لبداع وتكريما لمجهودات
تشس-ج-ي-ع-ا ل-ل-م-وه-بة وا إ
لدباء والمثّقفين والفنانين في شستى
المفكرين وا أ
ال -م -ج -الت شس -ه -دت سس -ن -ة ت-ن-ظ-ي-م  2018طبعات
ج -دي -دة ل -ج -وائ -ز رئ -يسض ال -ج -م -ه -وري -ة ك -ج-ائ-زة
الصس -ح -ف -ي ال -م -ح -ت -رف وج -ائ -زة «ع -ل -ي م -ع -اشس -ي»
،2018واسس- -ت- -ح- -دثت ج- -وائ- -ز ومسس- -اب -ق -ات أاخ -رى
Óبداع وجائزة «المنارة
كجائزة «مريام ماكيبا» ل إ
لك -ب -ر» ،وك -انت
الشّس- -ع- -ري- -ة ف- -ي م- -دح ال- -ج- -ام -ع ا أ
مسسابقات محلية ووطنية لتشسجيع القصسة والشسعر
لفÓم
والّرواية ،وكذا الفن التشسكيلي وصسناعة ا أ
لنتاج المسسرحي والرقصض والموسسيقى ،والتي
وا إ
ح-م-لت ج-ل-ه-ا ال-م-ل-ت-ق-ي-ات وال-م-ه-رجانات الجهوية
وال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ها البÓد خÓل
هذا العام.
حبيبة غريب
طبعة أاخرى لجائزة «علي معاشسي» في اليوم
الوطني للفنان

تكريم «صسونيا» و»نوارة» و»بلوفة» بوسسام
الكمال الّثقافي

تقترن كل سسنة بإحيإء الجزائر لليوم الوطني للفنإن في
 08جوان ،وتربو إالى تشسجيع
المواهب الشسبإبية في اإلبداع
األدب - -ي وال- -ف- -ن- -ي ،ف- -ي ف- -ئ- -ة
ال-رواي-ة ،ال-ت-أإل-ي-ف ال-مسس-رحي،
ال - - -ف - - -ن - - -ون ال- - -مسس- - -رح- - -ي- - -ة
وال -ك-وري-غ-راف-ي-ة ،إاّن-ه-إ ج-إئ-زة
رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة ل-لمبدعين
الشسبإب «علي معإشسي» ،التي
أانشس - -ئت ف- -ي  2006واحتضسن
ح -ف -ل تسس -ل -ي -م -ه-إ ه-ذه السس-ن-ة
ال-مسس-رح ال-وط-ن-ي ال-ج-زائ-ري «م-ح-ي ال-دي-ن بشس-طإرزي»،
وكإنت منإسسبة لتكريم الراحلين أايقونة المسسرح الجزائري
«صسونيإ والمخرج السسينمإئي «فإروق بلوفة» صسإحب فيلم
«نه ،»Óإالى جإنب الفنإنة نوارة بوسسإم الكمإل الثقإفي من
قبل وزارة الثقإفة.
جائزة رئيسض الجمهورية للصسحفي المحترف

تشسجيع لمهنية اإلعÓم وصسناعة الخبر

كإنت تحت شسعإر «العيشس معإ في سسÓم» ،الذي تبنّته

رسسميإ المعمورة برعإية هيئة األمم المتحدة ،واسستجإبة
لطلب الجزائر الداعية دومإ وأابدا لل ّسسÓم واألمإن واألمن
والسس -ت -ق -رار .إاّن -ه -إ ج -إئ -زة رئ -يسس ال-ج-م-ه-وري-ة ال-ث-إن-ي-ة
للصسحفي المحترف ،التي تتزامن مع إاحيإء اليوم الوطني
لل ّصسحإفة الذي أاقّره رئيسس الجمهورية سسنة .2015
المسسإبقة التي تّوج بهإ إاعÓميّون وإاعÓميإت في صسنف
اإلعÓ-م ال-م-ك-ت-وب ،ال-ت-ل-ف-زي ،اإلذاع-ي والل-ك-تروني ،في
ح -ي -ن ح -ج -بت ال -ج -إئ -زة األول -ى ،ه-ي ت-ح-ف-ي-ز ل-ل-م-واهب
ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي م-ي-دان اإلعÓ-م بشس-ت-ى م-ي-إدي-نه وتشسجيع
ل -ل -م -ه -ن -ي -ة والخ -ت -راف-ي-ة وصس-ن-إع-ة اإلعÓ-م ب-ك-ل ن-زاه-ة
ومصسداقية لتنوير المواطن الجزائري ،وكذا الدفإع عن
صسورة الجزائر في الداخل والخإرج.
وكإن جديدهإ هذه السسنة إاصسدار طإبع بريدي خإصس
ب-إح-ي-إء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لصس-ح-إف-ة م-ن ق-ب-ل وزارة ال-ب-ريد
وت-ك-ن-ول-وج-ي-إت التصس-إل وت-ك-ريم  14اسس -م-إ م-ن شس-ه-داء
الواجب والصسحإفة الوطنية الذين اغتإلتهم أايإدي الغدر
واإلرهإب خÓل العشسرية السسوداء ،وإاسسداء أارواحهم وسسإم
العتراف والتقدير.
جائزة «مريام ماكيبا»..

«تكريم لإÓبداع وانتماء الجزائر اإلفريقي»

Óبداع الفني»
أانشسئت هذه السسنة جإئزة «ميريإم مإكيبإ ل إ
نسس-ب-ة إال-ى ال-م-غ-ن-ي-ة ال-ج-ن-وب
اإلف-ري-ق-ي-ة ل-م-وسس-يقى الجإز،
ال -م -ن -إضس -ل -ة ضس-د ال-ع-نصس-ري-ة
والتمييز العنصسري ،وصسإحبة
أاغنية أانإ «حرة في الجزائر»،
ل-م-ك-إف-أإة ال-م-بدعين األفإرقة
في مختلف الميإدين الفنية،
أاي األع- -م- -إل ال- -م -وسس -ي -ق -ي -ة
والسسينمإتوغرافية واألدبية.
ال-ج-إئ-زة ال-ت-ي ق-ي-متهإ 100
أالف دولر أامريكي ن ّ
ظمت برعإية من رئيسس الجمهورية
وال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ح-ق-وق ال-م-ؤول-ف وال-ح-ق-وق ال-مجإورة
(أاوندا) ،وأاسسديت في  15ديسسمبر بقصسر الثقإفة مفدي
زك-ري-إ ب-إل-ج-زائ-ر ال-ع-إصس-م-ة يوم  15سس-ب-تمبر  ،2018إال -ى
ال-م-ه-رج-إن اإلف-ري-ق-ي ل-لسس-ي-ن-م-إ وال-ت-ل-ف-زي-ون ل-واغ-إدوغو
(ف -يسس -ب -إك-و) ،أاق-دم م-ه-رج-إن ب-إف-ري-ق-ي-إ وال-ى ال-م-ؤوسسسس-ة
ال -ج -ن -وب اإلف -ري -ق -ي -ة ال -ح -إم -ل-ة لسس-م «م-ري-إم م-إك-ي-ب-إ»
لجوهإنسسبورغ ،وقد تلقى الديوان الوطني لحقوق المؤولف
والحقوق المجإورة (أاوندا) الممّول لهذه الجإئزة ،أازيد من

 100ترشسح من  40بلد إافريقي.
لعظم
جائزة المنارة الشّسعرية في مدح الجامع ا أ

مناسسبة إلعادة بعث
الشّسعر الجزائري من جديد

Óشسإرة ،تأإسّسسست الجإئزة الكبرى «آاسسيإ جبإر للّرواية»
ل إ
األدبية لترقية األدب الجزائري والدفع به اإلى النتشسإر
العإلمي سسنة  ،2015حيث تكإفئ األعمإل األدبية النثرية
بإللغة العربية واألمإزيغية والفرنسسية في القصسة والرواية
التي تتميّز بإإلبداع شسك Óومضسمونإ.
أاطلقها الّديوان الوطني للّثقافة والإعÓم

مسسابقة «نوفمبر بعيون أاطفالنا»
احتفاء بذكرى الثّورة

شسّكلت جإئزة «المنإرة الشّسعرية في وصسف جإمع الجزائر
األعظم» ،التي أاطلقت شسهر أاوت المإضسي ،تحت الّرعإية
ال ّسسإمية لفخإمة رئيسس الجمهورية ،السسيد عبد العزيز
بوتفليقة ،ونظمتهإ اإلذاعة الجزائرية بمشسإركة الديوان
الوطني لحقوق المؤولف والحقوق المجإورة (،)ONDA
م -ن-إسس-ب-ة ت-أإّل-ق م-ن خÓ-ل-ه-إ اإلب-داع الشس-ب-إب-ي ف-ي الّشس-ع-ر
القصسيد ،وكّرم من خÓلهإ رئيسس الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة.
وقد سسّلمت جوائز المسسإبقة بمنإسسبة إاحيإء ذكرى إانشسإء
اإلذاعة السسرية ،صسوت ثورة التحرير المجيدة في 16
ديسس-م-ب-ر  ،1956ه -ذه ال -مسس -إب -ق -ة ال -ت -ي ق-إل ع-ن-ه-إ وزي-ر
التصس -إل ج-م-إل ك-ع-وان إان-ه-إ «إاسس-ه-إم ث-م-ي-ن ف-ي ال-ت-وث-ي-ق
األدبي والفني لهذا الصسرح الديني والعلمي المنفرد اي
ال-ج-إم-ع األع-ظ-م ،ال-ذي م-ن شس-أإن-ه «نشس-ر ق-ي-م ال-وسس-ط-ي-ة
والعتدال ،في إاطإر التسسإمح والتعإيشس السسلمي الذي
جإء به ديننإ الحنيف قبل أازيد من  14قرنإ من الزمن».
جائزة آاسسيا جّبار للّرواية في طبعتها الّرابعة

تشسجيع للكتابة في الّرواية والق ّصسة

كإن ختإمهإ أامسس  23ديسسمبر  2018مع الطبعة الرابعة
من الجإئزة الكبرى آاسسيإ جبإر للّرواية  ،2018التي تن ّ
ظمهإ
المؤوسسسسة الوطنية لÓتصسإل النشسر والإشسهإر ()ANEP
وال-م-ؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-نون المطبعية ( ،)ENAGف -ي
ح-ف-ل ب-ه-ي-ج اح-تضس-ن-ه ال-م-رك-ز ال-دول-ي ل-ل-مؤوتمرات ،نإدي
الصسنوبر بإلجزائر العإصسمة.

تأإلّق هذه السسنة الديوان الوطني للثقإفة واإلعÓم بإلعديد
م-ن األنشس-ط-ة ال-ت-رف-ي-ه-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة وال-ث-ق-إف-ي-ة م-واكبإ كل
األعيإد الوطنية والدينية ،وحريصسإ على إاعإدة تصسإلح
ال -م-واط-ن م-ع دور السس-ي-ن-م-إ وال-ف-ن السس-إب-ع ،وك-ذا ت-ق-دي-م
برامج وأانشسطة للنّإشسئة بصسورة متواصسلة.
ومن أاهم المبإدرات الملفتة لÓنتبإه هذه السسنة إاطÓقه
لمسسإبقة بمنإسسبة إاحيإء الجزائر للذكرى  64لندلع ثورة
ال-ت-ح-ري-ر ال-م-ج-ي-دة ،وال-ت-ي ح-م-لت شس-ع-إر «نوفمبر بعيون
أاطفإلنإ» وكإنت مسسإبقة خإصسة بإلرسسم وكتإبة القصسة
القصسيرة ،خصسصست لهإ جوائز قّيمة ،وكإن الهدف منهإ
ت-رسس-ي-خ ال-ق-ي-م ال-وط-ن-ي-ة ل-دى ج-ي-ل ال-غ-د ،وم-عرفة صسورة
ال -ث-ورة ال-ج-زائ-ري-ة ال-م-ج-ي-دة ال-ت-ي شس-ك-ل-ه-إ األط-ف-إل ف-ي
مخيلتهم من جهة ،وفرصسة أايضسإ إلبراز واكتشسإف مواهب
النإشسئة من الفئة العمرية  6إالى  14سسنة في مجإل الرسسم
وكتإبة الق ّصسة القصسيرة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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سصيد علي سصليما – Êرئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة السصلة لـ «الشصعب»:

«مهرج ـ ـان اكتشش ـ ـ ـ ـاف اŸواهب الشّشاب ـ ـ ـة
فـ ـ ـ ـرصشى لنتقـ ـ ـ ـ ـاء أافضش ـ ـ ـ ـ ـل العناصشـ ـ ـ ـ ـر»

’كتشصاف اŸواهب الشصابة لكرة السصلة
تنطلق اليوم فعاليات اŸهرجان الوطني إ
’وŸبي بالبليدة بداية من السصاعة
بالقاعة اŸتعددة الرياضصات التابعة للمركب ا أ
 ،10:00وسصيسصتمر إا ¤غاية  28ديسصم Èا÷اري –ت إاشصراف وزارة الشصباب
’–ادية ا÷زائرية لكرة السصلة.
والرياضصة بالتنسصيق مع ا إ

نبيلة بوقرين

طار أامسس اŸنتخب الوطني اÙلي لكرة القدم إا ¤العاصصمة القطرية الدوحة – ّسصبا ÿوضس اŸباراة الودية اŸرتقبة التي
’ول ،وهي اŸواجهة التي يبحث من خÓلها اŸدرب «جمال بلماضصي» عن معاينة الÓعبÚ
سصتجمعه باŸنتخب القطري ا أ
’ول ،بعدما ‚ح ‘ إايجاد بعضس العناصصر القادرة على جلب
اÙلي Úعن قرب والتحضص Òلضصخ دماء جديدة للمنتخب ا أ
’خÒة ضصد اŸنتخب
’ضصافة لكتيبته من البطولة الوطنية ،يتقّدمها «أاسصامة شصيتة» الذي أابهر ا÷ميع ‘ خرجته ا أ
ا إ
’سصاسصية بعد أادائه الكب.Ò
الطوغو‹ ،ويكون قد رسصم مكانته ‘ التشصكيلة ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص
تنّقل اŸنتخب الوطني اÙلي
أامسس ع Èرح - - -ل- - -ة ع- - -ادي- - -ة إا¤
العاصشمة القطرية الدوحة – ّسشبا
ÿوضس غ -م -ار اŸواج -ه-ة ال-ودي-ة
اŸرت -ق -ب -ة ي-وم اÿم-يسس اŸق-ب-ل
ضش- -د اŸن -ت -خب ال -ق -ط -ري األول
الذي يح ّضشر لنهائيات كأاسس آاسشيا
 2019 ·ÓاŸزم-ع إاق-ام-ت-ه-ا
ل - - -أ
بدولة اإلمارات العربية اŸتحدة
ما ب 05 Úجانفي و 01فيفري.
وسش- -ي- -دخ -ل اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي
اÙلي بقيادة اŸدرب الوطني

«جمال بلماضشي» ‘ ترّبصس مغلق
قصش Òب- -ال- -ع- -اصش- -م- -ة ال -ق -ط -ري -ة
الدوحة يدوم  4أايام ،أاين سشيتم
ال -ت -حضش Òف -ي -ه م -ن ال -ن -اح -ي -تÚ
ال-ف-ن-ي-ة وال-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ل-ه-ذا ال-ل-قاء
Ãعدل حصشت ‘ Úاليوم الواحد،
قبل خوضس اللقاء ومن ثم العودة
‘ اليوم اŸوا‹ إا ¤ا÷زائر.
وكان «بلماضشي» قد اسشتدعى 19
لع -ب -ا ل -ه -ذا الÎبصس ،ب-ي-ن-ه-م 1٧
لع- -ب -ا م -ن ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة
األو ¤ل - -ك - -رة ال - -ق- -دم ،ولع- -بÚ
Îﬁف Úي -ت -ع -ل -ق األم-ر ب-أاحسش-ن
هّ- -داف ‘ ال- -ع- -ا ⁄لسش- -ن- -ة 2018

ه ّ- -داف اÿضش- -ر وف- -ري- -ق السش- -د
ال - -ق - -ط - -ري «ب - -غ - -داد ب- -و‚اح»،
ب- -اإلضش- -اف- -ة إا ¤صش- -ان- -ع أال- -ع- -اب
الÎج- -ي ال- -ري- -اضش- -ي ال- -ت- -ونسش- -ي
«ي -وسش -ف ب Ó-ي -ل -ي» ،وذلك قصش -د
إاشش -راك ك -ل ال Ó-ع -ب Úال-ذي-ن ”
اسش-ت-دع-اءه-م ل-ه-ذا الÎبصس ،ك-ما
“يزت القائمة باسشتدعاء لعبÚ
ل يتعدى سشنهم  24سشنة ،وهو ما
يؤوكد أانه يحضشر خلف اŸنتخب
الوطني األول.
هذا وششرح الناخب الوطني قبل
ان -ط Ó-ق ت -ربصس سش -ي-دي م-وسش-ى
ف-لسش-ف-ة ع-م-ل-ه لÓ-عب Úخصشوصشا

أان عددا معتÈا منهم  ⁄يعمل
م -ع-ه م-ن ق-ب-ل ،ك-م-ا ح-دث-ه-م ع-ن
األه- - -داف اŸرج- - -وة م - -ن ه - -ذا
الÎبصس وما ينتظره منهم.
Óشش-ارة ،سش-ي-ل-عب ال-ل-ق-اء ال-ودي
ل -إ
ب ÚاŸنتخب Úدون جمهور ودون
حضش -ور وسش -ائ-ل اإلعÓ-م ،ب-ع-دم-ا
طالب مدرب اŸنتخب القطري
ب -ذلك ،وق -د ت -ك-ون ه-ذه اÿط-وة
من أاجل إابعاد لعبيه عن الضشغط
قبيل انطÓق منافسشة كأاسس أا·
أاسشيا لكرة القدم ،وكذلك إلخفاء
أاوراق- -ه ع- -ن اŸن- -ت -خ -ب -ات ال -ت -ي
سشيواجهها ‘ الدور األول.

فيما أاقصصي ا–اد بلعباسس من كاسس «الكاف»

ششبيبة السشاورة –قق تاه Óتاريخيا ا ¤دور اÛموعات لرابطة األبطال
واصصل شصبيبة السصاورة صصنع
ا’‚ازات من خÓل افتكاكه
لبطاقة التاهل لدور اÛموعات
لرابطة ابطال افريقيا على حسصاب
ا–اد طنجة اŸغربي رغم خسصارته
‘ مباراة العودة بهدف وحيد فيما
اقصصي ا–اد بلعباسس من منافسصة
كاسس «الكاف» بعد خسصارته امام
اينوغو رينجرز النيجÒي بثنائية
نظيفة.

عمار حميسسي
حقق امسس الأحد ششبيبة السشاورة تاأهÓ
تاريخيا اإ ¤دور اÛموعات ‘ رابطة
الأب -ط -ال الإف -ري -ق -ي -ة وج -اء ت -اأه -ل اأب -ن -اء
ا÷نوب رغم اÿسشارة التي مني بها ‘
ل -ق -اء اإي -اب ال -دور  16ضش -د ا–اد ط-ن-ج-ة
ب -ه -دف لصش -ف-ر ‘ اŸغ-رب مسش-ت-ف-ي-دا م-ن

مازالوا –ت صصدمة
’قصصاء من الكأاسس
ا إ

فوزه ذهابا بثنائية نظيفة ببششار.
ويعت Èالتاأهل اإ ¤هذا الدور من رابطة
اأبطال اإفريقيا الأول من نوعه ‘ تاريخ
ششبيبة السشاورة التي تششارك للمرة الثانية
‘ هذه اŸنافسشة و كان الفريق قد اقصشي
من الدور الول خÓل مششاركته الو. ¤
و يبدو ان ششبيبة السشاورة اكتسشب خÈة ل
ب-اسس ب-ه-ا ‘ اŸن-افسش-ة الف-ري-ق-ي-ة ب-دل-ي-ل
–ديه الظروف الصشعبة التي جرت فيها
اŸباراة و قوة اŸنافسس الذي يعد حامل
لقب البطولة اŸغربية .
و من اŸنتظر ان يحظى الفريق باسشتقبال
البطال خÓل عودته ا ¤ارضس الوطن من
ط- -رف انصش- -اره ال -ذي -ن ك -ان -وا م -ت -ف -ائ -لÚ
بامكانية –قيق هذا ال‚از التاريخي من
بوابة ا–اد طنجة اŸغربي .
م - -ن ج - -ه- -ة اخ- -رى اأقصش- -ي ف- -ري- -ق ا–اد
ب-ل-ع-ب-اسس م-ن م-ن-افسش-ة ك-اأسس ال-ك-نفدرالية
الإفريقية لكرة القدم بعد انهزامه امسس

الأحد Ãدينة اإينوغو اأمام نادي اينوغو
را‚Òسس النيجÒي بنتيجة ( 2-0الششوط
الأول ‘ )2-0 :اإياب الدور السشادسس عششر
للمنافسشة.
وسش- -ج- -ل ه- -د‘ اŸب- -اراة ال Ó-عب ب -رايت
سش- -ي Ó-سس (د  6و  )1+45لصش-ال-ح اي-ن-وغ-و
را‚رسس.
وك -ان ح -ام -ل ل-قب ال-ك-اأسس ا÷زائ-ري-ة ق-د
اكتفى بالتعادل السشلبي ( ‘ )0-0مباراة
ال- -ذه- -اب ال- -ت- -ي ج- -رت ي -وم  15ديسشمÈ
بسشيدي بلعباسس.
و سشتعرف منافسشة كاسس الكاف مششاركة
ن -ادي ج -زائ -ري واح -د ف -ق -ط و ه -و نصش -ر
حسش Úداي الذي كان قد حسشم تاأهله اإ¤
الدور ال« 16مكرر» بعد فوزه على غرين
اإيغلز الزامبي بنتيجة  1-2مسشتفيدا من
التعادل السشلبي ( )0-0اŸسشجل ‘ لقاء
الذهاب بلوزاكا وسشتجري عملية القرعة
يوم  28ديسشم Èا÷اري بالقاهرة.

مدّرب «الكناري» يطالب الّÓعبŒ Úاوز الهزÁة اّŸرة با÷دية ‘ العمل

يواصشل رئيسس ششبيبة القبائل ،ششريف مÓل،
ق -بضش -ت -ه ا◊دي -دي -ة م -ع األنصش -ار ،م-ن خÓ-ل
رفضشه تدعيم الفريق ‘ «اÒŸكاتو» الششتوي
ا◊ا‹ ،ب-أاسش-م-اء لم-ع-ة ت-ع-ط-ي ال-دف-ع الÓ-زم
ل -ل -تشش -ك -ي -ل -ة ا◊ال -ي-ة ب-ه-دف –ق-ي-ق ال-ه-دف
اŸسشطر من قبل اإلدارة ،واŸتمثل ‘ اللعب
على «البوديوم» ،غ Òأاّن مÓل يرفضس الفكرة
ج -م -ل -ة وت-فصش-ي Ó-وي-فّضش-ل ع-دم ال-ت-ع-اق-د م-ع
لعب Úتعادل أاجرتهم  200مليون سشنتيم ،على
اعتبار أان ذلك ل يدخل ‘ السشياسشة التي
ج -ل -ب -ه -ا م -ع -ه ،ك -م -ا أاّن ضش-م لع-ب Úم-ن ذلك
الصش -ن -ف ي -ع -د Ãث -اب-ة إاه-ان-ة ل-ل-ع-ن-اصش-ر ال-ت-ي
يضشّمها الفريق ‘ الوقت الراهن.
كما قالت مصشادر من بيت ششبيبة القبائل إانّ
اŸدرب ال -ف -رنسش -ي ف -رانك دوم -ا ⁄ ،ي -ق -ت-ن-ع
باŸسشتوى الذي ظهر به الثÓثي كنزي ،زنادي
وك -م-ار اŸت-واج-د ق-ي-د ال-ت-ج-ارب ‘ تشش-ك-ي-ل-ة
«الكناري» ،وهو ما يؤوّكد أان إادارة الششبيبة لن
توّقع له ،وذلك بعد ما وقف التقني الفرنسشي

على اŸسشتوى اÙدود لÓعب ÚالثÓثة الذين
أاشش -رك -ه -م ك -أاسش -اسش -ي ‘ ÚاŸواج -ه -ة ال -ودي-ة
األخÒة التي أاجراها الفريق ظهÒة ا÷معة
أام-ام شش-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ال-ت-ي ع-ادت ف-ي-ه-ا ال-غلبة
للششبيبة بهدف Úنظيف.Ú
كما قالت ذات اŸصشادر ،إانّ اŸدرب دوما ⁄
ي -هضش -م اŸسش -ت -وى ال -ذي ظ-ه-ر ب-ه ال-ف-ري-ق ‘
الودية األخÒة ،ملّمحا إا ¤أان ذلك لن يخدم
الفريق ‘ اŸرحلة اŸقبلة ،ومن ششأانه أان
يؤوثر على نتائج الششبيبة ‘ مرحلة اإلياب من
البطولة.
و‘ سشياق آاخر ،و‘ خرجة منه لتÈئة لعبه
سشÓمة من كل النتقادات التي طالته طيلة
األسش -ب -وع ال -ف -ارط ،م-ن-ح اŸدرب دوم-ا شش-ارة
ال -ق -ي -ادة ل Ó-ع -ب -ه سش Ó-م-ة ب-ه-دف ال-رف-ع م-ن
معنوياته ،إاضشافة إا ¤كون ذلك رسشالة مباششرة
جموا عليه عقب
إا ¤أانصشار الفريق الذين ته ّ
اإلقصشاء أامام أامل غريسس ‘ الدور  32من
كأاسس ا÷مهورية ،خصشوصشا بعدما قام أاششباه

األنصش -ار ب -ت -دوي -ن ت -غ -ري -دة ‘ حسش -اب ع -ل-ى
أانسشتغرام باسشم سشÓمة ،انتقدوا فيها األنصشار
وت-هّ-ج-م-وا ع-ل-ي-ه-م ،فضش Ó-ع-ن ن-عتهم بصشفات
ششنيعة ،علما أان سشÓمة كان قد تّÈأا من كل ما
نسشب إاليه ع Èفيديو نششره على «اليوتوب».

ي - -ع - -رف اŸوع- -د مشش- -ارك- -ة
ق- -راب -ة الـ  900شش-اب وشش-ابة
تÎاوح أاعمارهم ب 14 Úو15
سش -ن-ةÁ ،ث-ل-ون  28ولي-ة م-ن
ﬂت- -ل- -ف م- -ن- -اط- -ق ال- -وط -ن
سش-ي-ت-ن-افسش-ون ‘ إاط-ار ال-روح
ال -ري -اضش -ي-ة ألن ال-ن-ت-ائ-ج غÒ
م -ه-م-ة ،حسش-ب-م-ا أاك-ده رئ-يسس
اإل–ادي- -ة ا÷زائ -ري -ة ع -ل -ي
سش -ل-ي-م-ا ‘ Êتصش-ري-ح خ-اصس
÷ري -دة «الشش -عب» ‘ ق -ول-ه:
«اŸهرجان الوطني إلكتششاف
اŸواهب الششابة سشيكون ‘
ال -فÎة اŸم -ت -دة م-ن  23اإ¤
غ -اي -ة  28ديسش - -م Èا÷اري
ب -ال -ق -اع -ة ال -ت -اب-ع-ة ل-ل-م-ركب
ال-ري-اضش-ي ب-ال-ب-ليدة Ãششاركة
م- - -ا ي- - -ق - -ارب الـ  900ششاب
وششابة تÎاوح أاعمارهم بÚ
 14و  15سشنة Áثلون  28ولية
من ﬂتلف مناطق الوطن،
وسشيكون –ت إاششراف وزارة
الشش- -ب- -اب وال- -ري- -اضش- -ة ال -ت -ي
سش -اع -دت -ن -ا Ãب -ل-غ م-ا‹ ك-ان

م-دع-وم-ا Ãب-ل-غ ت-ك-م-يلي من
طرف وا‹ الولية ومديرية
الششباب والرياضشة للبليدة».
واصش- - -ل ﬁدث- - -ن - -ا ق - -ائ :Ó- -
«األه - -داف اŸسش ّ- -ط- -رة م- -ن
خÓ- -ل ت- -ن- -ظ- -ي -م م -ث -ل ه -ذه
اŸواع -ي -د ت -ت-م-ث-ل ب-ال-درج-ة
األو ‘ ¤ال- - - - -ب - - - -حث ع - - - -ن
اŸواهب الشش- -اب- -ة م- -ن أاج- -ل
انتقاء األفضشل لتمثيل األلوان
ال - -وط - -ن - -ي - -ة ‘ األصش - -ن - -اف
الصش -غ -رى ول ت -ه -م ال -ن -ت -ائ-ج
اÙق- - - -ق- - - -ة ،خ- - - -اصش - - -ة أان
اŸهرجان سشيحضشره مدربÚ
وطني Úلهم كفاءة عالية من

أاج -ل إان -ت-ق-اء ال-ع-ن-اصش-ر ال-ت-ي
سشتÈز خÓل اŸباريات التي
سش- -ت- -ل- -عب وف- -ق- -ا ل -لÈن -ام -ح
اŸسش- -ط -رة Ãا أان -ن -ا ‘ فÎة
العطلة الششتوية ،ما يعني أانها
فرصشة مواتية Ÿششاركة أاكÈ
ع- - - -دد م - - -ن اŸوه - - -وب‘ Ú
ري- -اضش- -ة ك- -رة السش- -ل -ة رف -ق -ة
ال - -ع - -ائ Ó- -ت ألّن الÈن - -ام - -ج
اŸسش-ط-ر سش-ت-ت-خّلله نششاطات
ت-رف-ي-ه-ي-ة وخ-رج-ات سشياحية
لك- -تشش- -اف ج- -م- -ال م- -دي -ن -ة
ال- -ورود ال- -ب- -ل -ي -دة ب -ال -نسش -ب -ة
ألط -ف -ال ا÷ن -وب وال-هضش-اب
العليا».

البطولة الوطنية اŸدرسصية للعدو الّريفي بالشصلف

مششاركة قياسشية لـ  611عّداء من أاغلب الوليات
احتضصن مسصلك الشصهيد أاحمد كلوشس Ãنطقة موافقية بالشصلف فعاليات البطولة
الوطنية اŸدرسصية للعدو الريفي ،التي شصارك فيها  611عداء من ﬂتلف
’–ادية
الرابطات الوطنية لـ  44و’ية ضصمن تنظيم ﬁكم أاثار ارتياح رئيسس ا إ
الوطنية واıتصص ‘ Úمثل هذه السصباقات اÿاصصة بالعدو الريفي.

الشسلف :و  -ي  -أاعرايبي

ب -حسشب ال -ف-اع-ل ‘ Úال-ري-اضش-ة اŸدرسش-ي-ة ،ف-إان
تنظيم هذه التظاهرة ‘ مثل هذه اŸيادين سشيمنح
بنظر رئيسس اإل–ادية عبد ا◊فيظ إازام الفرصشة
للطاقات الششابة إلبراز إامكانياتهم وقوة التنافسس
لتحقيق النتائج التي اعتÈها ذات اŸسشؤوول مؤوهلة
للبطولة اŸغاربية بسشاقية سشيدي يوسشف التونسشية،
خاصشة وأان العدد هذه السشنة فاق 611متسشابقا
منهن  300فتيات و 311ذكور جاء من  44وليةÃ ،ا
فيهم ولية اŸسشيلة التي سشجلت حضشورها بعد

سشنوات من الغياب ،يقول ذات اŸسشؤوول الذي أاششاد
ب-ال-ت-ن-ظ-ي-م ا÷ي-د ل-ل-دورة ب-أاسش-ل-وب يجعل اŸسشلك
مؤوّه ÓلكÈى السشباقات من ا◊جم الدو‹ ،يقول
رئيسس اإل–ادية.
هذا وكان Ûهودات مديرية الÎبية والششبيبة
وال - - -ري - - -اضش - - -ة دورا ك- - -بÒا ‘ إا‚اح اŸوع- - -د
الرياضشي ،الذي اسشتقطب جمهورا غفÒا مع
العائÓت التي وجدت الظروف مناسشبة Ÿتابعة
ك- -ل السش- -ب- -اق- -ات Ãسش -لك ج -ي -د كشش -ف ق -درات
الرياضشي ،Úالذين يتأاّهبون Ÿششاركات عديدة ‘
ﬂتلف اŸسشابقات الوطنية والدولية.

جّدد ثقته ‘ اŸدّرب زغدود

رئيسس رائد القبة يتقّدم بششكوى ضشد الّرابطة لدى «الفيفا»

حّمل رئيسس رائد القبةﬁ ،مد الصشغ Òفارسس،
رئيسس الرابطة اÎÙفة لكرة القدم ،مدوار،
مسش-ؤوول-ي-ة ال-ب-داي-ة ال-ع-رج-اء ل-ل-رائ-د ‘ اŸوسش-م
ا÷اري ،مششÒا إا ¤أان شش- - -ك- - -واه سش- - -تصش- - -ل إا¤
اÙكمة الرياضشية وأاروقة الفيفا قريبا.
ق- -ال ﬁم- -د الصش- -غ Òف- -ارسس ‘ تصش- -ري- -ح- -ات
صشحفية إاّن ﬁامي الفريق األسشتاذ ﬁمد ماÊ
سشعادة قّدم عريضشة مطالب للرابطة قبل حوا‹
أاسش -ب -وع ،Úول -ك -ن دون ت -ل -ق -ي أاي رد م-ن ه-ي-ئ-ة
مدوار ،وهو ما سشيدفعه لتقد Ëششكوى للفيفا:
«ق-ب-ل  15ي-وم-ا قّ-دم-ن-ا لئ-ح-ة م-ط-الب للرابطة
اÎÙفة ،وبعد انتهاء مهلة ثمانية أايام  ⁄نتلق
أاي رد ،ولذلك سشنح ّضشر عريضشة أاخرى إلرسشالها
إا ¤ال -ف-ي-ف-ا» ،م-وضش-ح-ا« :ل-ع-ب-ن-ا ثÓ-ث م-ب-اري-ات
متتالية بÓعبي الرديف ،وهذا قرار ›حف من
الرابطة التي حرمتنا من إاجازات لعبي الفريق
األول بقرار غ Òقانو ‘ Êاألصشل..ل تهّمني
ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي ت-ف-ك-ر ب-ه-ا ال-راب-ط-ة واأله-م هو
إايجاد حل لتلك اŸباريات التي لعبناها بالفريق
الثا..Êولو أانه من حق منافسشينا رفضس إاعادة
اŸب- -اري- -ات ،ألن- -ه- -م ف -ازوا ع -ل -ي -ن -ا ‘ أارضش -ي -ة
اŸيدان».
وأاضش -اف ن -فسس اŸت -ح-دث ‘« :ا÷ول-ة ال-ث-ان-ي-ة
قّدمنا ملفا كام Óللرابطة ولكن مدوار  ⁄يرد
علينا إال بعد مرور  10أايام ،فكيف لنا أان ل
نششكك ‘ مؤوامرة مدبرة ضشدنا..تسشي Òهيئة
مثل الرابطة التي ينضشوي –تها  32فريقا ‘
بÓد بقيمة ا÷زائر ،هو أاك Èبكث Òمن مدوار،
والذي أا–داه أان يظهر لنا ششهاداته التعليمية،
◊د اآلن الرابطة تعمل دون أام Úعام» ،ثم
واصشل« :أالوم األششخاصس الذين صشّوتوا لصشالح
مدوار لÎأاسس الرابطة».
وفيما يخصس مباراة الدور  32لكأاسس ا÷زائر
أامام مولودية ا÷زائر ،والتي أاثارت جدل كبÒا

‘ ب -يت ال -رائ -د بسش -بب م-ك-ان إاج-رائ-ه-ا ،أاوضش-ح
فارسس« :لسشت السشبب ‘ إاقصشاء الرائد أامام
اŸولودية ،وعلى ّﬁبي الفريق أان يعلموا أاّنني
وافقت على التنقل إا ¤ملعب  5جويلية لعدة
أاسشباب ،منها ضشمان حضشور جماهÒي كب Òمن
الفريق ،Úألّن مدرجات ملعب بن حداد ل تسشع
ألنصشارنا فما بالك بجمهور اŸولودية العريضس،
إاضشافة إا ¤أان جهة من مدرجات ملعبنا مهÎئة
وتششّكل خطرا على سشÓمة اŸناصشرين ،كما أان
ع -ددا م -ن سش -ك -ان ال -ع -م -ارات اŸق -اب -ل -ة ك -ان-وا
م -ت -خ -وف Úم -ن وق -وع أاع-م-ال شش-غب ‘ اŸل-عب
وخ -ارج-ه ،م-ث-ل-م-ا ح-دث ‘ م-ب-ارات-ن-ا م-ع ا–اد
ا◊راشس ،الذي حضشر عنه حوا‹  500مششجع
فقط» ،ثم أاضشاف« :زغدود ،يتحّمل جزءا كبÒا
من مسشؤوولية اإلقصشاء أامام مولودية ا÷زائر،
ألنه كان مÎددا ‘ خوضس اŸباراة ‘  5جويلية،
م -ا أاّث -ر ك-ثÒا ع-ل-ى م-ع-ن-وي-ات الÓ-ع-ب ،Úوع-ل-ى
ال -ع -م -وم ال -ك-أاسس ل ت-هّ-م-ن-ا ك-ثÒا ب-ق-در –ق-ي-ق
ال-ب-ق-اء» ،واسش-ت-ب-ع-د رئ-يسس ال-رائ-د إاق-ال-ة زغدود
وصش ّ-رح« :سش -ن -ج -ت -م -ع غ -دا م -ع ال -ط-اق-م ال-ف-ن-ي
للحديث عن العديد من األمور Ãا فيها مباراة
اŸول-ودي-ة ومسش-ت-ق-ب-ل ال-ف-ري-ق ،وع-ل-ى العموم ل
زلت أاثق ‘ قدرات اŸدرب ا◊ا‹ زغدود».

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  ٢٤ديسسم– : ١٩٥٥ ÈضسÒا للتحاقهم بالثورة
التحريرية منتخبون من ال–اد الدÁقراطي
للبيان ا÷زائري  « :اأعضساء ›لسض الشسيوخ،
مسستشسارون ‘ ال–اد الفرنسسي ،مندوبون لدى
ا÷م- -ع- -ي- -ة ا÷زائ -ري -ة  ،مسس -تشس -ارون ‘ ال -ب -ل -دي -ات
واÛالسض العامة» يسستقيلون من مهامهم.

٢٤

لثنين  ١٦ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ٢٤ديسسمبر  ٢٠١٨م
ا أ

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة
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رئيسش ا÷مهورية ٌيكّرم بدرع السستحقاق

قدم التكر Ëكل من أام Úشسيكر الرئيسض اŸدير العام
للمؤوسسسسة الوطنية لÓتصسال ،النشسر واإلشسهار ومسسعودي
حميدو اŸدير العام للمؤوسسسسة الوطنية للفنون اŸطبعية
وتسسلمه نيابة عن رئيسض ا÷مهورية كل من وزير التصسال
جمال كعوان ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي.
حبيبة.غ

«سسÒان» »،امهفال»و«عيون منصسور»
تفوز ا÷ائزة الكÈى آاسسيا جبار

اŸركز الدو‹ للمؤو“رات  :حبيبة غريب
تصسوير فواز بوطارن

كعوان :جائزة لتكر Ëمسسار
الأكادÁية واألديبة العاŸية
ميهوبي :حان الوقت إلنشساء
مؤوسسسسة آاسسيـ ـ ـ ـا جب ـ ـ ـار
اŸسسابقة األدبية التي أاصسبحت تقليدا سسنويا يحتفي
ب -اإلب -داع ‘ ال-رواي-ة وال-قصس-ة ه-ي م-ن ت-ن-ظ-ي-م اŸؤوسسسس-ة
الوطنية لÓتصسال النشسر واإلشسهار « »ANEPواŸؤوسسسسة
الوطنية للفنون اŸطبعية «  ،»ENAGوجاءت ‘ الطبعة
الرابعة ‘ حفل راق احتضسنه اŸركز الدو‹ للمؤو“رات

 ٢١°ا÷زائر

 ٢٢°وهران

الثمن  ١٠دج

1٧٨٢٨

٢١°

france prix 1

الفريق ڤايد صسالح :جاهزية
ا÷يشش القتالية ضسرورية
Ÿواجهة التحديات

اعÎاف متجدد لروح الكاتبة العاŸية

لسس -ي -ا ج -ب -ار ‘ ال -ل-غ-ة
ع -ادت ا÷ائ -زة ال -كÈى آ
العربية ‘ الطبعة الرابعة من ا÷ائزة للروائية
ناهد بوخالفة عن روايتها «سسÒان..وجهة رجل
م- -ت- -ف- -ائ- -ل» الصس -ادرة ع -ن دار ال -نشس -ر ال -ب -غ -دادي.
لمازيغية للكاتب
وعادت ا÷ائزة الكÈى باللغة ا أ
من ذوي الحتياجات اÿاصسة مهني حليفي عن
روايته «امهفال»(اÛان )Úالصسادرة عن منشسورات
مؤوسسسسة الشسيخ ﬁمد ا◊سسن .أاما ا÷ائزة الكÈى
ب-ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ف-ك-انت ه-ذه السس-نة من نصسيب
رواي -ة «ع -ي -ون م -نصس -ور» ل -ل -ك -اتب ري-اضض جÒود
الصسادرة عن دار النشسر الÈزخ.

 ١7°ا÷زائر

 ٢٠°وهران

٢٢°

عاين الوحدات باŸناطق ا◊دودية
ودشسن ثكنة لوحدة الدفاع ا÷وي بورڤلة

نظ Òدعمه للثقافة والفكر

ك -رمت ك -ل م -ن اŸؤوسسسس -ة ال -وط-ن-ي-ة لÓ-تصس-ال ،ال-نشس-ر
واإلشس-ه-ار»لن-اب» واŸؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-نون اŸطبعية
«ايناغ» ،اŸنظمت Úللجائزة الكÈى آاسسيا جبار ،أامسض،
رئيسض ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،بإاسسدائه
درع السستحقاق للجائزة نظ Òرعايته السسامية ودعمه
Óدب
الدائم للثقافة والفكر والفن وتشسجيعه اŸتواصسل ل أ
واإلبداع واŸبدع ÚواŸثقف Úا÷زائري..Ú

الفجر٠٦.٢٠................:
الشسروق٠7.٥٨..............:
الظهر١٢.٤٨.................:
العصسر١٥.٢٠................:
المغرب١7.٣7...............:
العشسـاء١٩.٠٦.................:

عبد اللطيف رحال بنادي الصسنوبر ،ا÷زائر العاصسمة.
هذا بحضسور ‡يز لبعضض من أاعضساء الطاقم ا◊كومي
ومؤوسسسسات الدولة واŸثقف ÚواŸشسارك ‘ ÚاŸسسابقة.
قال جمال كعوان وزير التصسال ‘ كلمته باŸناسسبة
إان ه -ذه ا÷ائ -زة ه -ي ت -ك -ر Ëم -ت -ج -دد ل -روح ال-ك-ات-ب-ة
العاŸية آاسسيا جبار التي جعلت من روح حب الوطن
لدب-ي-ة
ع-ق-ي-دة م-ق-دسس-ة ل-ه-ا سس-اي-رت خÓ-ل مسسÒت-ه-ا ا أ
لمثل
الطويلة كل أاحداث الوطن لتقدم للعا ⁄الصسورة ا أ
لنقى عن ا÷زائر».
وا أ
وأاضساف كعوان أان اŸشساركة ‘ هذه اŸسسابقة هو
Ãثابة عربون وفاء لرسسالة األديبة التي كرسست حياتها
ÿدمة األدب والوطن».
ودعا من جهته وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إا¤
إانشس -اء م -ؤوسسسس -ة –م -ل اسس -م ال-راح-ل-ة آاسس-ي-ا ج-ب-ار وال-ت-ي
سس -ت -ح -ظ -ى حسس -ب -ه ب -ك -ل ال -دع -م اŸا‹ ال Ó-زم م-ن ق-ب-ل
اŸؤوسسسس -ت Úال -وط-ن-ي-ت ÚاŸن-ظ-م-ت Úل-ل-ج-ائ-زة وال-ت-ي م-ن
شسأانها أان –مل هذه األخÒة إا ¤العاŸية.
وأاضس -اف م -ي -ه-وب-ي أان ت-أاسس-يسض ج-ائ-زة آاسس-ي-ا ج-ب-ار ه-و
ع -رف -ان وت-ك-ر Ëم-ن ا÷زائ-ر ألب-ن-ائ-ه-ا وط-ري-ق-ة ل-ت-ع-ل-ي-م
الناشسئة كيفية المتنان والعÎاف بإابداع الكبار الذين
خدموا بلدهم وثقافتهم.
Óشسارة تكونت ÷نة التحكيم ،التي ترأاسستها الكاتبة
ل إ
واألكادÁية عائشسة كسسول من الدكتور حميد بوحبيب،
ال-ف-ن-ان-ة ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ك-رÁة م-ن-دي-ل ،الصس-ح-ف-ي Úبوخالفة
أام -ازيت ،ي-وسس-ف سس-اي-ح ،ال-روائ-ي الصس-ح-ف-ي ح-م-ي-د ع-ب-د
القادر إا ¤جانب الشساعر عاشسور فني.
وشسارك ‘ اŸسسابقة هذه السسنة  66عم Óباللغات
العربية والفرنسسية واألمازيغية من بينها روايات لقامات
أادبية معروفة على الصسعيدين الوطني والعاŸي.

ب-غ-رضض ال-وق-وف ع-ل-ى م-دى ا÷اه-زية العملياتية
ل -وح -دات ا÷يشض ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي اŸراب-ط-ة ع-ل-ى
ا◊دود ،و‘ السسياق اŸتواصسل للزيارات اŸيدانية إا¤
ﬂتلف النواحي العسسكرية  ،قام الفريق أاحمد ڤايد
صس -ال -ح ،ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع ال -وط-ن-ي ،رئ-يسض أارك-ان
لحد ،بزيارة عمل
ا÷يشض الوطني الشسعبي ،أامسض ا أ
وتفقد إا ¤الناحية العسسكرية الرابعة بورقلة.
بعد مراسسم السستقبال ،وÃعية اللواء حسسان عÁÓية،
قائد الناحية العسسكرية الرابعة ،اسستهل زيارته إا ¤الناحية من
القطاع العملياتي شسمال  -شسرق إان أامناسض ،أاين تفقد عددا
من الوحدات اŸرابطة بهذا القطاع ،وهذا ‘ سسياق معاينة
ال -وح -دات اŸن -تشس -رة ب -اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة ،ل -ي-ق-وم ب-ع-ده-ا
بتدشس Úثكنة ﬂصسصسة لوحدة من وحدات الدفاع ا÷وي عن
اإلقليم ،تتوفر على جميع اŸرافق الضسرورية التي تسسمح
Óطارات واألفراد بالقيام Ãهامهم على أاكمل وجه ،كما تابع
ل إ
عرضسا شسام Óحول هذه الوحدة قدمه قائدها.
وب-ن-فسض ال-ق-ط-اع ق-ام ال-ف-ري-ق ب-زي-ارة إا ¤ال-وح-دة ال-ط-بية
ا÷راح -ي-ة ب-ال-دب-داب ،وه-ي ال-وح-دة ال-ت-ي تضس-م-ن ال-ت-غ-ط-ي-ة
الصسحية والعÓج ألفراد الوحدات ،فضس Óعن تقد Ëخدمات
صسحية للمواطن Úالقاطن Úبهذه اŸنطقة وهذا من قبل
أاطباء ﬂتصس Úوعام Úوجراح Úوأافراد شسبه الطبي ،فضسÓ
ع -ن ت -ق -ن -ي Úم -ؤوه -ل Úم -ك -ل -ف Úب-تشس-غ-ي-ل ﬂت-ل-ف اŸع-دات
والتجهيزات اŸتطورة وا◊ديثة ،الفريق أاكد باŸناسسبة على
أان هذا اإل‚از الهام Áثل حلقة وصسل قوية ‘ ›ال “تÚ
اللحمة أاك Ìفأاك Ìب Úا÷يشض الوطني الشسعبي سسليل جيشض
التحرير الوطني وعمقه الشسعبي.
وÃدينة إان أامناسض ،أاشسرف السسيد الفريق على وضسع حجر
األسساسض لنادي اŸوقع بعدها التقى الفريق بأافراد وحدات
إاشسهار

ه-ذا ال-ق-ط-اع أاي-ن أال-ق-ى ك-ل-م-ة ت-وج-ي-ه-ي-ة ت-اب-عها جميع أافراد
وحدات الناحية ع Èتقنية التخاطب اŸرئي عن بعد ،أاكد ‘
بدايتها على أاهمية هذا اللقاء الذي يأاتي أاياما قليلة بعد
احتفال الشسعب ا÷زائري بواحدة من ذكرياته التاريخية
اÿالدة ،أال وهي الذكرى الثامنة واÿمسسون Ÿظاهرات 11
ديسسم 1960 ÈاÛيدة› ،ددا التاأكيد على األهمية القصسوى
ال -ت-ي ي-ول-ي-ه-ا شس-خصس-ي-ا ل-ل-رف-ع م-ن ج-اه-زي-ة وح-دات ا÷يشض
الوطني الشسعبي:
« إانكم تعلمون جيدا ،أانني أامنح للجانب العملياتي أاهمية
قصسوى وأاداوم بإاصسرار شسديد ،على توف Òكل مقومات الرقي
به إا ¤مسستوياته اŸطلوبة ،فكل التعليمات والتوجيهات تصسب
ج -م -ي -ع -ه -ا ‘ خ-ان-ة إادراك األف-راد ل-ه-ذه ا◊ق-ي-ق-ة ب-ل ل-ه-ذا
اŸطلب ا◊تمي ،وكل التوصسيات التي أاصسدرها تباعا و‘
اŸيدان مع كل زيارة ميدانية ،تركز ‘ ›ملها على إا‚اح
اŸسسعى العملياتي الذي يتسسم بالطموح ويطغى عليه الشسعور
باكتسساب كافة القدرات وكافة الوسسائل واإلمكانيات التي
Áكن لها –قيق هذه األهداف اŸشسروعة التي سسعى ا÷يشض
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ‘ السس-ن-وات ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة إا ¤ب-ل-وغ
م-ن-ت-ه-اه-ا ،ألن األم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-اك-تسس-اب ال-ق-درات ال-ع-م-ل-ياتية
وا÷اهزية القتالية التي Áكن من خÓلها لقواتنا اŸسسلحة ‘
أاي وقت وح Úوعند الضسرورة ،أان تواجه ﬂتلف بل كل
التحديات وترفعها ميدانيا ،وأان تواجه أايضسا كل الرهانات
وتكسسبها ميدانيا أايضسا ،وذلكم هو صسلب العمل اŸتفا Êالذي
ما فتئنا نؤوديه بكل جدية وإاخÓصض ‘ ظل توجيهات ودعم
رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ال-ق-ائ-د األع-ل-ى ل-ل-ق-وات اŸسس-ل-ح-ة ،وزي-ر
ال-دف-اع الوطني» .ل -يسس -ت -م -ع ‘ األخÒإا ¤ت-دخÓ-ت أاف-راد
القطاع الذين جددوا وفاءهم الﬁÓدود لشسعبهم ولوطنهم.
ق.و

