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ي -ق -وم وزي -ر ال -ع-دل ح-اف-ظ
’خ -ت-ام ال-ط-يب ل-وح ،ال-ي-وم،
ا أ
ب -زي -ارة م -ي -دان -ي -ة إا ¤و’ي-ة
ب-ات-ن-ة ،ي-ع-اي-ن خÓ-ل-ها هياكل
ومششاريع تابعة للقطاع.

1٧٥٦0
ت -ق -وم وزي -رة ال -تضش-ام-ن ال-وط-ن-ي
’سش- - -رة وقضش- - -اي- - -ا اŸرأاة غ- - -ن - -ي - -ة
وا أ
الدالية ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد
إا ¤و’ي -ة ت -يسش -مسش -ي -لت ،أاي -ن تضش-ع
ح- - -ي - -ز اÿدم - -ة اŸرك - -ز ال - -ن - -فسش - -ي
ال -ب -ي -داغ -وج -ي ل -ل -م -ع -وق Úذه -ن -ي-ا
وتسش- -ل- -م ح- -اف- -ل- -ة ل -ل -ن -ق -ل اŸدرسش -ي
ببلدية ثنية ا◊د ،كما سشتطلع على
’ق -ام -ي ب -اŸرك -ز
ظ -روف ال -ت -ك -ف -ل ا إ
Óط-ف-ال
ال -ن -فسش -ي ال -ب -ي -داغ -وج -ي ل -أ
اŸع -وق Úح -رك-ي-ا ب-ع ÚالÈج ،ح-يث
سشيتم خÓلها توزيع Œهيزات لذوي
ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصش-ة ،وغÒها من
اÙطات.

وزير خارجية
إلصسحرإء إلغربية
ينشسط ندوة صسحفية

زعÓن ‘ زيارة عمل
إإ ¤إŸسسيلة

ي- - -ع - -ق - -د وزي - -ر خ - -ارج - -ي - -ة
الصشحراء الغربية ﬁمد سشا⁄
ول - -د السش - -الك ،ال - -ي - -وم ،ن - -دوة
صشحفية ،على السشاعة ا◊ادية
عششرة صشباحاÃ ،قر السشفارة.

بن غÈيت ضسيفة
منتدى إإلذإعة
إلوطنية

زروإطي تعاين قطاع
إلبيئة با÷لفة

دورة تكوينية لضسباط إ◊ماية إŸدنية
’شش -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة
ي- -ح -ل وزي -ر ا أ
وال -ن -ق-ل ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ،ب-و’ي-ة
اŸسش -ي -ل -ة ،ال -ي-وم ‘ ،إاط-ار زي-ارة ع-م-ل
وت-ف-ق-د ،ي-ع-اي-ن خÓلها مششاريع تابعة
للقطاع.

’ذاعة للقناة
يسشتضشيف منتدى ا إ
’و ،¤غ - - - -دا ،وزي- - - -رة الÎب- - - -ي- - - -ة
ا أ
الوطنية نورية بن غÈيت ،للحديث
عن قضشايا السشاعة ‘ قطاع الÎبية،
وذلك على السشاعة  11:00صشباحا.

إللقاء إ÷ماعي رقم 233
÷مع شسهادإت إÛاهدين
ي -ن-ظ-م م-ت-ح-ف اÛاه-د ،ال-ل-ق-اء
ا÷م -اع -ي اŸوسش -ع رق-م  ،233ح -ول
م - - -وضش- - -وع «÷وء اÛاه- - -دي- - -ن ‘
ال- -ث- -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة إا“ ¤وي -ه
’خفاء
العدو عند اÿطر الداهم إ
هويتهم عند إاقدامهم على العمل
ال -ف -دائ -ي» ،وذلك ي-وم اÿم-يسس 8
ف- -ي- -ف -ري  ،2018ع- - -ل - -ى السش - -اع - -ة
ال- -ع -اشش -رة صش -ب -اح -اÃ ،ق -ر قسش -م -ة
اÛاهدين بالدويرة.

ندوة صسحفية
لوطنية لÎقية
للوكالة إ سستعمال إلطاقة
وترشسيد إ
ة وت-رشش-ي-د
ي -ة لÎق -ي -
ط -ن -
-ة

تنظم اŸديرية العامة للحماية اŸدنية دورة تكوينية› ‘ ،ال
’عÓم،
ا’تصشال ‘ حالة أازمات وكوارث لفائدة الضشباط اŸكلف Úبا إ
‘ الفÎة اŸمتدة من  4إا 8 ¤فيفري ا÷اري ،وذلك على مسشتوى
مديرية ا◊ماية اŸدنية لو’ية ا÷زائر.

وة صش-ح-ف-ي
ك -ال -ة ال -و
د
ت -ن -ظ -م ال -و اق-ة «أاب-رو» ،غ-دا ،ن -ت إا ¤الغاز
ال-ط-
ارا
اسش -ت -ع -م -ال برنامج –ويل السشي  ،20وذلك
 2021و30
عÓن عن
ل إ
Ó
ه‘
ب -اح -ا ،بÍ
Ÿسشال وأافاق تطوير اسش -ع -ة صش -
ش -اع -ة ال -ت -
ا
ع -ل -ى الس
عكنون.

لقاء مع إلكاتب
سسليمان سسعدون

قرإر يحاضسر باŸركز
إلثقا‘ إإلسسÓمي
يلقي اÿب ‘ Òتكنولوجيات
ا إ
’عÓ - - -م وا’تصش - - -ال ي - - -ونسس
قرار ،غداﬁ ،اضشرة بعنوان
ك -ي -ف ن -ت -ع-ام-ل إاي-ج-اب-ي-ا م-ع
شش- - - -ب - - -ك - - -ات ال - - -ت - - -واصش - - -ل
ا’ج -ت -م-اع-ي ،وذلك ع-ل-ى
السش-اع-ة ال-ع-اششرة صشباحا،
باŸركز الثقا‘ ا إ
’سشÓمي.

ت -ن -ظ -م م -ك -ت-ب-ة شش-ايب دزاي-ر ال-ت-اب-ع-ة
ل -ل -م -ؤوسشسش -ة ال -وط -ن -ي -ة ل Ó-تصش-ال ال-نشش-ر
’ششهار ،غدا ،لقاء مع الكاتب سشليمان
وا إ
سشعدون حول روايته «عودة ابن “رت»،
وذلك على السشاعة الثانية بعد الزوال،
باŸكتبة اŸتواجدة بباسشتور ا÷زائر.

إحياء إلذكرى Û 60زرة سساقية سسيدي يوسسف

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

إŸلتقى إلدو‹
إلسسابع للسسÒة إلنبوية

’وق-اف ل-و’ية
ت-ن-ظ-م م-دي-ري-ة الشش-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
ورق-ل-ة– ،ت ال-رع-اي-ة السش-ام-ي-ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-ورية
اŸل- - -ت- - -ق - -ى ال - -دو‹ السش - -اب - -ع ل - -لسشÒة ال - -ن - -ب - -وي - -ة
ب- -ع -ن -وان«:اŸن -ه -ج ال -ن -ب -وي ‘ م -واج -ه -ة أاسش -ب -اب
ال-تشش-دد ب-ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسشتدامة» ،يومي  19و
 20مارسس .2018

ت -ن -ظ -م ج-م-ع-ي-ة مشش-ع-ل الشش-ه-ي-د ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع اÛلسس الشش-وري ’–اد اŸغ-رب
’رب -ع -اء ،ل -ق -اء ت -ق-دم ف-ي-ه ك-ت-اب «الشش-عب ا÷زائ-ري ال-ت-ونسش-ي ‘
ال -ع -رب -ي ،ي -وم ا أ
مواجهة ا’حتÓل الفرنسشي» ،من إاصشدار وزارتي الدفاع ا÷زائرية والتونسشية،
م-ن ط-رف ال-دك-ت-ور ج-م-ال ي-ح-ي-اوي ي-ك-ون م-ت-ب-وع-ا ب-ن-قاشس حول تضشامن الششعوب
اŸغاربية إابان ا’حتÓل ،وذلك على السشاعة العاششرة صشباحاÃ ،قر اÛلسس.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

ت-واصش-ل وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اقات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
اليوم ،زيارة عمل وتفقد إا ¤و’ية
ا÷لفة.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(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

»æWh
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أ÷زأئر ل تقمع أحدأ وحرية ألعبادة ﬁمية ،غلم ألله:

يجب ﬁاربة كل ما قد يؤودي إا ¤تقسسيم ا÷زائريÚ
لحمديون وألسسلفيون جميعهم يعملون لصسالح قوى خارجية
ألشسيعة ،أ أ
لعلى
لسسلمي أ أ
أكد رئيسس أÛلسس أ إ
بوعبد ألله غلم ألله ،أمسس ،با÷زأئر
أل-ع-اصس-م-ة ع-ل-ى ضس-رورة م-كافحة كل ما
م -ن شس -أان -ه ت -قسس -ي -م أ÷زأئ -ري Úسس -ي -م -ا
ألطوأئف وبعضس ألتيارأت ألدينية ألتي
ت- -ع- -م- -ل لصس- -ال- -ح ق- -وى أج- -ن- -ب- -ي- -ة ضس -د
أŸرجعية ألوطنية وأمن ألبلد.
أاوضض - -ح غ Ó- -م ال - -ل - -ه ‘ ح- -ديث خصس ب- -ه
صض -ح -ي -ف -ة ال -وط -ن ان-ه «إاذا ك-ن-ا ن-حب ب-ل-دن-ا،
ونتمسضك باسضتقÓلنا ،يجب علينا مكافحة كل
ما من شضأانه تقسضيمنا .وان على ا÷زائري Úأان
ي -ع-ل-م-وا ب-أان األح-م-دي Úوالسض-ل-ف-ي Úي-ع-م-ل-ون
لصض -ال -ح ق-وى خ-ارج-ي-ة ،ف-ه-م ي-تصض-رف-ون ضض-د
اŸرجعية الوطنية».
‘ رده على سضؤوال يتعلق Ãوقف السضلطات
امام بعضس التيارات والطوائف الدينية ،سضيما
السض-ل-ف-ي-ة والح-م-دي-ة اشض-ار السض-ي-د غÓ-م ال-له
قائ« Óمن اŸهم بالنسضبة لنا كجزائري Úأان
Óطراف
‚نب بلدنا ان يكون سضاحة معركة ل أ
األج -ن -ب -ي -ة اŸتصض -ارع-ة ح-يث ي-ت-م اسض-ت-ع-م-ال
م -واط-ن-ي-ن-ا م-ث-ل ا◊طب ال-ذي ي-ؤوج-ج ال-ن-ار»،
مضضيفا «أانه ل يجب السضماح خاصضة بجعل
ا÷زائر سضاحة مواجهة ب Úالشضيعة والسضلفيÚ
مث.»Ó
كما أاكد أان الشضيعة واألحمدي ÚوالسضلفيÚ
«يعملون جميعا لصضالح قوى خارجية وضضد
مصضلحة بلدنا» مشضÒا إا« ¤أان هذا األمر ُيعtد
حقيقة يجب أان يعيها اŸواطن ا÷زائري».
و‘ معرضس تطرقه لطائفة األحمدية ،ذكر
غÓم الله أان األحمدي Úكانت ﬁل متابعات
قضض -ائ -ي-ة «ل-يسس بسض-بب اي-دي-ول-وج-ي-ت-ه-م وإا‰ا
بسض -بب اŸشض -ك -ل األم -ن -ي ال -ذي يشض -ك -ل -ون -ه»،
موضضحا أان «هدفهم يتمثل ‘ تكوين أاقلية

›ه - - -ول- - -ة وسض- - -ط الشض- - -عب
ا÷زائ-ري ،وت-ع-م-ل ك-طائفة.
وه - -و السض- -بب ال- -ذي أادى إا¤
تدخل السضلطات األمنية».
وت -اب -ع ق -ول-ه «ن-ح-ن ن-ق-ب-ل
بوجود اختÓفات ‘ الشضكل،
لكن ليسس ‘ اŸضضمون .إاذ
ج -اء ‘ ال -ق -رءان ال -ك-ر Ëأان
النبي ﬁمد هو آاخر النبي.Ú
وإاذا ك- - -ان األح- - -م- - -دي - -ون ل
ي-ؤوم-ن-ون ب-ال-ق-رآان فهذا يعني
أان - -ه - -م غ Òمسض - -ل - -م .Úأام- -ا
ا÷انب اآلخ- -ر ال- -ه- -ام ال -ذي
يجب أان يؤوخذ ‘ ا◊سضبان هو ظروف نشضأاة
هذه الطائفة حيث تشض Òعديد الكتابات ا¤
أانها وليدة اıابرات الÈيطانية».
ويرى رئيسس اÛلسس اإلسضÓمي العلى ان
مشض-ك-ل ال-ت-ك-وي-ن يشض-ك-ل أاه-م-ي-ة قصض-وى سض-واء
ب -ال -نسض-ب-ة ل-ل-مسض-ج-د او اŸدرسض-ة ،مضض-ي-ف-ا أان
معاهد تكوين األئمة «بحاجة إا ¤إاصضÓح» من
أاج -ل ال-تصض-دي بشض-ك-ل افضض-ل ل-ه-ذه ال-ظ-واه-ر
التي يعرفها اÛتمع ا÷زائري.
اما فيما يتعلق بحرية العبادة ،أاكد غÓم
الله على «أانها ﬁمية ولكن ‘ إاطار منظم»،
مضضيفًا أانه يجب على أاي (معتنق للمسضيحية)
أان «Áارسس عبادته ‘ مكان ﬁدد ومعروف.
وح -ت -ى الح -م -دي Úل -و م-ارسض-وا ع-ب-ادت-ه-م ‘
أاماكن ﬁددة Ÿا تعرضضوا ألية متابعات».
واضضاف ان ا÷زائر «ل تقمع أاحدا» ،مؤوكدا
ب -أان «أاول-ئك ال-ذي-ن ي-ت-ح-دث-ون ب-اسض-م السضÓ-م
ليسضوا جميعهم أابرياء» إاذ «يوجد من بينهم
الكث Òالذين يسضتغلون الدين».
و‘ رده ع -ل -ى سض -ؤوال ح -ول السض -ل -ف -ي-ة ‘

ا÷زائ -ر ،أاك -د غ Ó-م ال-ل-ه أان
ه -ذا ال-ت-ي-ار ك-ان «ق-وي-ا» ألن-ه
«Áت- - -لك ق - -وة اŸال» مشضÒا
إا« ¤أان -ه ي -ت -ح -ك -م ‘ السض-وق
اŸوازية غ Òالرسضمية التي
تهدد التوازنات اŸالية للبلد.
وان ه -ؤولء ال -ن -اسس ي -خ -ب-ئ-ون
أاموالهم من أاجل Œنب أاي
ت-ع-قب ألث-ره-ا ،وي-ف-ع-ل-ون ك-ل
شضيء من أاجل زيادة األرباح.
وان غالبية هؤولء التجار
ماهرون ‘ تضضخيم الفواتÒ
وال- -ت- -ه- -رب الضض- -ري- -ب -ي .وان
الدين بالنسضبة اليهم ليسس اًل غطاء يتسضÎون
وراءه».
اما فيما يتعلق Ãسضأالة مفتي ا÷مهورية،
فقد أاوضضح السضيد غÓم الله أان هذا اŸنصضب
ُيعّد مؤوسضسضة تابعة للدولة .و»أانني انا الذي
قدم مشضروعا بهذا الشضان ودافعت عنه ()...
لكن رئيسس ا÷مهورية جمده بعد دراسضته ‘
›لسس الوزراء» ،مؤوكدا على أان «أاولئك الذين
اعÎضضوا عليه كانوا متخوف Úمن النزاعات
ب ÚاŸؤوسضسضة القضضائية التي تصضدر قرارات
من شضأانها أان تعرضس على اŸفتي إلبداء رأايه
فيها».
وب -خصض -وصس ال -ه -ج -رة غ Òالشض-رع-ي-ة ،أاك-د
السضيد غÓم الله أانه  ⁄يقل يوما أان اÛلسس
اإلسض Ó-م -ي األع -ل-ى ق-د أاصض-در ف-ت-وى «–رم»
الهجرة غ Òالشضرعية ،ال انه اكد باŸقابل ان
ه -ؤولء الشض -ب -اب «ه -م ضض -ح -اي -ا أاول-ئك ال-ن-اسس
الذين يصضورون لهم أاوروبا على أانها جنة فوق
األرضس.

أÛلسس ألشسعبي ألوطني يسستأانف أشسغاله أليوم

انتخاب نائب لعضسوية اÛلسس الدسستوري
يسض-ت-اأن-ف اÛلسس الشض-ع-بي
الوطني اأشضغاله اليوم ‘ ،جلسضة
ع-ل-ن-ي-ة ت-خصضصس لن-ت-خاب نائب
ع - -ن - -ه ل- -ل- -عضض- -وي- -ة ‘ اÛلسس
الدسضتوري ،بحسضب ما اأفاد به،
اأمسس ،بيان لذات الهيئة.
واأورد ذات اŸصضدر ا÷دول
ال - -زم - -ن- -ي اÿاصس ب- -ا÷لسض- -ات
ال -ع-ل-ن-ي-ة خÓ-ل ال-فÎة اŸق-ب-ل-ة،

ح -يث سض -ي -ت -م م -ن -اقشض-ة مشض-روع
ال- -ق- -ان -ون اŸت -ع -ل -ق ب -ال -ت -ج -ارة
الإل- -كÎون- -ي- -ة ي- -وم- -ي ال -ث Ó-ث -اء
والأرب- -ع- -اء ال -ق -ادم ،Úع -ل -ى اأن
ي -خصضصس ي -وم اÿم -يسس ال -ق-ادم
لعقد جلسضة علنية لطرح الأسضئلة
الشضفوية.
وي -واصض -ل اÛلسس ج -لسض -ات -ه
ابتداء من مسضاء الأثن 12 Úاإ¤

مسض - -اء ال - -ث Ó- -ث- -اء  13فيفري
Ãن - -اقشض - -ة ال - -ب - -ي - -ان السض- -ن- -وي
Ùاف- - -ظ ب- - -نك ا÷زائ - -ر ع - -ن
ال -ت -ط -ور الق -تصض-ادي وال-ن-ق-دي
ل-ل-بÓ-د ،ل-يسض-ت-اأنف اأشضغاله يومي
الأح -د  18والث -ن 19 ÚفÈاير
Ãناقشضة مشضروع قانون تسضوية
اŸيزانية لسضنة .2015
ك - -م - -ا ي- -ع- -ق- -د اÛلسس ي- -وم

ال -ث Ó-ث -اء اŸواف-ق لـ 20فيفري
ال-ق-ادم ج-لسض-ة ع-ل-ن-ي-ة ل-لتصضويت
ع -ل -ى مشض -روع ال-ق-ان-ون اÙدد
للقواعد العامة اŸتعلقة بالÈيد
والتصض- - - -الت الإل- - - -كÎون - - -ي - - -ة
ومشض - -روع ال- -ق- -ان- -ون اŸت- -ع- -ل- -ق
ب- -ال- -ت- -ج- -ارة الإل -كÎون -ي -ة وك -ذا
مشضروع قانون تسضوية اŸيزانية
لسضنة .2015

لنشسطة ألتجارية ،حماية أŸسستهلك وقمع ألغشس
درأسسة مشسروعي قانو‡ Êارسسة أ أ

اللجنة القتصسادية للمجلسس الشسعبي الوطني تسستمع Ÿمثلي غرفة التجارة ؤالصسناعة
أسس -ت -م -عت ÷ن -ة ألشس -ؤوون ألق-تصس-ادي-ة
وألصسناعة وألتجارة وألتخطيط باÛلسس
ألشسعبي ألوطني ،أمسس ،إأ‡ ¤ثلي ألغرفة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ت -ج-ارة وألصس-ن-اع-ة ‘ إأط-ار
درأسس- -ة مشس- -روع- -ي ق- -ان- -ون Úي- -ت- -ع- -ل -ق -ان
لنشس -ط -ة أل -ت -ج -اري -ة
بشس- -روط ‡ارسس- -ة أ أ
وبحماية أŸسستهلك وقمع ألغشس.
ق-امت اŸدي-رة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-رف-ة وه-ي-بة بهلول
ب -ت-ق-د Ëع-دة م-قÎح-ات ب-إاع-ادة صض-ي-اغ-ة ب-عضس
اŸواد ‘ جلسضة ترأاسضها رئيسس اللجنة فؤواد بن
مرابط بحضضور إاطارات وزارة التجارة.
وفيما يتعلق Ãشضروع القانون اŸتمم للقانون
 08-04واŸت -ع -ل -ق بشض -روط ‡ارسض -ة النشض-ط-ة
التجارية ،اقÎحت السضيد بهلول توضضيح اŸادة
اŸتعلقة بالبوابة اللكÎونية اŸوجهة لتسضهيل
إاجراءات إانشضاء اŸؤوسضسضات.
ودع- -ا م- -ن ج- -ان- -ب- -ه رئ -يسس غ -رف -ة ال -ت -ج -ارة
والصض-ن-اع-ة ل-ل-م-دي-ة ع-ب-د ال-رح-م-ان ه-ادف الذي
شض-ارك بصض-ف-ت-ه ‡ث-ل رئ-يسس ال-غ-رف-ة ا÷زائ-ري-ة
ل -ل -ت-ج-ارة والصض-ن-اع-ة ‘ ا÷لسض-ة ،إا ¤اسض-ت-خ-دام
ال -ب -واب -ة الل -كÎون -ي -ة ل -وضض -ع ‰وذج ل -ل -وضض-ع-ي-ة
ال -ق -ان -ون-ي-ة Áك-ن ل-ل-م-ه-ت-م Úب-إانشض-اء م-ؤوسضسض-ات
–ميله ›انا.
واعت ‘ Èهذا السضياق بأان إاجراءات تأاسضيسس
نشضاط Œاري كشضخصس معنوي بطيئة جدا حاليا
‡ا يدفع اŸهتم Úبذلك إا ¤تأاسضيسس نشضاطهم
كشضخصس طبيعي.
غ Òأان أاعضضاء اللجنة و‡ثلو وزارة التجارة
أاوضضحوا بأان –ديد الوضضع القانو Êللمؤوسضسضة
يتم وفقا للقانون من طرف اŸوثق وبأانه ل Áكن
اعتماد ‰وذج موحد للوضضع القانو.Ê
كما طالب هادف الوزارة بإادارج مادة تلزم
التجار بتوف Òخدمات ما بعد البيع على مسضتوى
كل ولية او على القل كل منطقة.

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

وردت ن -ائب م-دي-ر ال-ت-ن-ظ-ي-م ب-وزارة ال-ت-ج-ارة
فاطمة عياشضي بأان مثل هذه التداب Òسضتشضكل
عبأا على التجار و–فز على بروز حالت احتكار
‘ بعضس النشضطة.
وشض -اط -ر ه -ذا ال -رأاي أاعضض -اء ال -ل-ج-ن-ة ال-ذي-ن
اع -تÈوا أان م -ث -ل ه -ذا الج -راء ق -ل-ي-ل ال-ف-ع-ال-ي-ة
وصضعب التجسضيد.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-ان-ون اŸع-دل واŸت-م-م
للقانون  03-09اŸتعلق بحماية اŸسضتهلك ،شضدد
‡ثلو الغرفة على ضضرورة توضضيح اŸادة  19التي
تكرسس ألول مرة ‘ ا÷زائر حق اŸسضتهلك ‘
العدول عن الشضراء.
وتنصس هذه اŸادة على أان اŸنتج اŸقدم
ل -ل -مسض -ت -ه -لك ي-جب أال ي-ل-ح-ق ضض-ررا Ãصض-ل-ح-ت-ه
اŸادية ول يجب أان يسضبب له ضضررا معنويا كما
Áلك اŸسضتهلك ‘ حالة البيع أاج Óللعدول دون
ان يلزم بدفع مبالغ إاضضافية.
ويتم –ديد قائمة اŸواد اŸعنية عن طرق
التنظيم بعد اŸصضادقة على هذا اŸشضروع من
طرف الŸÈان.
ويقÎح ‡ثلو الغرفة التعريف بدقة للعدول
ال -ذي ي -ظ -ل م -ف -ه -وم-ا غ-امضض-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-ع-ام-ة
اŸسضتهلك Úا÷زائري.Ú
كما اقÎحوا أان يتم –ديد اآلجال وقائمة
اŸواد اŸعنية عن طريق القانون.
واعت‡ Èثلو وزارة التجارة أانه سضيكون من
اŸف -ي -د إاع-ادة صض-ي-اغ-ة اŸادة  19قصض-د ت-قدË
توضضيحات أاك Ìوتفادي أاي لبسس.
ك- -م- -ا ” ال- -ت- -ط- -رق أايضض -ا إا ¤اŸادة  54من
مشضروع القانون التي تتعلق بالÎخيصس اŸؤوقت
Ÿطابقة اŸواد اŸسضتوردة.
وتنصس هذه اŸادة على ان يقدم الÎخيصس ‘
حالة ما إاذا لحظ اعوان اŸراقبة عدم مطابقة
اŸنتج وÁكن ‘ نفسس الوقت القيام بإاجراءات

اŸط-اب-ق-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى اŸن-اط-ق ا÷م-رك-ية او
الهيئات اŸتخصضصضة أاو ‘ Óﬁت اŸتدخل.
واع -تÈت اŸدي -رة ال -ع-ام-ة ل-ل-غ-رف-ة ب-أان ه-ذه
اŸادة Áكن أان تخلق لبسضا خاصضة وأانها “نح
لع -وان اŸراق -ب -ة صض Ó-ح -ي -ة ت -ق -ري -ر م -ط-اب-ق-ة
اŸنتجات وهو ما دفع Ãمثلة الوزارة إا ¤التأاكيد
بأان هذه اŸادة سضتكون ﬁل إاعادة صضياغة.
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اسستعراضس سسبل دعم التعاؤن الثنائي
اسض-ت-ق-ب-ل وزي-ر األشضغال
العمومية والنقل ،عبد الغني
زعÓن أامسس با÷زائر سضفÒ
ج - -م- -ه- -وري- -ة ك- -ي- -ن- -ي- -ا م- -وا
ليموشضÒا حيث –ادثا حول
سضبل دعم وتطوير عÓقات
ال- -ت- -ع- -اون ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘
›ال األشض -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة
حسضبما افاد به بيان الوزارة.
و ك - -ان ال- -ل- -ق- -اء ف- -رصض- -ة
ل- -ل- -ح- -ديث ع- -ن ال -ع -ن -اصض -ر
اŸشضÎكة للتعاون والشضراكة
ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن وال- -وسض- -ائ- -ل

اŸسضاعدة على تطويرها.
ك-م-ا اسض-ت-عرضس الطرفان
ال -ع -دي -د م -ن ال -ن -ق -اط ذات
اله-ت-م-ام اŸشضÎك خ-اصض-ة
م -ن -ه -ا ذات ع Ó-ق-ة ب-ال-ن-ق-ل
ا÷وي ،وال- - -ت - -ي ه - -ي ﬁل
م- -ت- -اب- -ع- -ة م- -ت- -واصض- -ل -ة بÚ
الطرف Úيضضيف البيان.
وقد ثمن الوزير وضضيفه
مسض -ت -وى ع Ó-ق -ات ال-ت-ع-اون
ا÷يدة التي تربط ا÷زائر
ب-ك-ي-ن-ي-ا م-ع-رب Úعن أاملهما
‘ تعزيزها أاك.Ì

ميهوبي يسستقبل ؤفدا فلسسطينيا

«ألشسعب» ـ اسضتقبل وزير
ال-ث-ق-اف-ة ،ع-زال-دي-ن م-يهوبي،
أامسس األح- -د Ãق- -ر ال- -وزارة،
وفدا فلسضطينيا من مؤوسضسضة
سض- -ي- -دة األرضس Soul of the
 Earth Foundationبرئاسضة
ال -دك -ت -ور ك -م -ال ا◊سض -ي -ن -ي،
الرئيسس التنفيذي للمؤوسضسضة،
وذلك ‘ إاط- - - - -ار زي - - - -ارة إا¤
ا÷زائر للتعريف بجهود هذه
اŸؤوسضسض -ة ال -ت -ي ت -ع-م-ل ع-ل-ى
ال -ت -ع -ري -ف والÎوي-ج ل-لصض-ورة
ا◊ضض - - -اري- - -ة وال- - -ث- - -ق- - -اف- - -ة
الفلسضطينية ‘ ﬂتلف أارجاء العا.⁄
وكانت هذه اŸناسضبة فرصضة Ÿمثلي هذه
اŸؤوسضسض -ة ال -ف -لسض -ط -ي-ن-ي-ة ل-ت-ق-دÙ Ëة ع-ن

نشض -اط -ات-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة م-ن
ب- -ي- -ن- -ه- -ا «أاوب -ريت شض -مسس
العروبة» حيث ” التفاق
اŸبدئي مع الوزير على
أان تكون ا÷زائر أاول بلد
‘ الوطن العربي يتم فيه
هذا العرضس الذي تشضارك
ف - -ي - -ه أاج - -م - -ل األصض- -وات
العربية وذلك Ãناسضبة يوم
الأرضس اŸواف - - - - - - - - -ق لـ31
مارسس .2018
و‘ األخ Òقدم الوفد
ال - -ف - -لسض - -ط- -ي- -ن- -ي ب- -اسض- -م
«مؤوسضسضة سضيدة األرضس» الوزير ،شضهادة لقب
سض -ي -دة األرضس ،ع -رف-ان-ا ب-دوره ال-ث-ق-ا‘ ن-ح-و
القضضية الفلسضطينية.

تسسهيل وصسول ذوي ألحتياجات للمرأفق ألعمومية

الدالية توجه تعليمات صسارمة لتفعيل الإجراءات

وج -هت وزي-رة ال-تضض-ام-ن
ال -وط -ن-ي والأسض-رة وقضض-اي-ا
اŸراأة ،غ - -ن - -ي- -ة ال- -دال- -ي- -ة،
«تعليمات صضارمة» Ÿديري
ال - -نشض - -اط الج - -ت - -م - -اع- -ي
وال - -تضض - -ام - -ن ب - -ال- -ولي- -ات
ت- -ل- -زم- -ه -م ف -ي -ه -ا بضض -رورة
ا◊رصس ع - -ل - -ى ت - -ف - -ع - -ي- -ل
الإجراءات اÿاصضة تسضهيل
وصض- - -ول الأشض - -خ - -اصس ذوي
الح -ت -ي -اج-ات اÿاصض-ة ا¤
اÙي-ط اŸب-ن-ي واŸراف-ق
العمومية ،حسضب ما اأفاد به
بيان للوزارة.
اأوضض- -ح ذات اŸصض- -در ،اأن- -ه «ت -ط -ب -ي -ق -ا
للنصضوصس التشضريعية والتنظيمية اŸتعلقة
ب- - -تسض- - -ه- - -ي- - -ل وصض- - -ول الشض - -خ - -اصس ذوي
الحتياجات ا ¤اÙيط اŸبني واŸرافق
العمومية ،ضضمانا لسضتقÓليتهم وتسضهيÓ
و–سض -ي -ن -ا ل -ظ -روف م -ع -يشض -ت -ه -م ،وج-هت
الوزيرة تعليمات صضارمة Ÿديري النشضاط
الج-ت-م-اع-ي وال-تضض-ام-ن بالوليات تلزمهم
ف- -ي- -ه- -ا بضض- -رورة ا◊رصس ع- -ل- -ى ت -ف -ع -ي -ل
الجراءات والتداب Òالهادفة اŒ ¤سضيد
سض- -ي- -اسض- -ة ال- -دول- -ة ‘ ه -ذا اÛال ورف -ع

مسض -ت -وى ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
ﬂت- - -ل - -ف اŸصض - -ال - -ح
اıتصض- - -ة ،سض- - -ي- - -م - -ا
ا÷ه-ات ال-ق-ائ-م-ة على
ا‚از اŸشض- - - - - -اري - - - - -ع
واŸنشض -اآت اŸف -ت-وح-ة
للجمهور».
‘ ه - - - -ذا الشض- - - -اأن،
شض -ددت ال-دال-ي-ة ع-ل-ى
«ت- - -ك- - -ث - -ي - -ف ا÷ه - -ود
ال- - -رام- - -ي - -ة ا“ ¤كÚ
ف- - - - - - - - - -ئ- - - - - - - - - -ات ذوي
الح-ت-ي-اج-ات اÿاصض-ة
وال -ع -ائ Ó-ت ال -ت -ي ت -ك -ف-ل-ه-م ،م-ن ق-رارات
ت-خصض-يصس السض-ك-ن-ات ال-واق-ع-ة ‘ ال-طوابق
الأرضضية من البنايات بناء على طلبهم مع
ت -ه -ي -ئ-ت-ه-ا وت-ك-ي-ي-ف-ه-ا Ãا ي-ت-واف-ق م-ع ن-وع
اعاقتهم».
واأك- -دت ال- -دال- -ي- -ة اأن ال- -ع- -م- -ل «ي -ب -ق -ى
متواصض Óمع ﬂتلف الفاعل› ‘ Úالت
ال -ه -ن -دسض-ة وال-ب-ن-اء ،وب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ك-اف-ة
الدوائر الوزارية والهيئات ذات الصضلة ،من
اج - -ل ال- -وصض- -ول ا ¤اله- -داف اŸنشض- -ودة
ضض- -م -ن اŸواصض -ف -ة ا÷زائ -ري -ة ل -تسض -ه -ي -ل
الوصضول».

ا÷زائر اŸسستقلة أامانة الشسهداء يبنيها أابناؤؤها بالتضسحية ؤالعمل ؤزرع األمل
أك- -د وزي- -ر أÛاه- -دي -ن أل -ط -يب
زي-ت-و Êمسس-اء أل-ي-وم ألأح-د ب-ع-ن-اب-ة
ب-اأن أ÷زأئ-ر أŸسس-ت-ق-ل-ة « أم-ان-ة تركها
ألشسهدأء وعلى أبنائها تقع مسسوؤولية
ب -ن -ائ -ه -ا ب -ال -تضس -ح-ي-ة وأل-ع-م-ل و زرع
ألأمل وألثقة ‘ أŸسستقبل»  .و أوضسح
ألوزير ألذي أسستهل زيارة أإ ¤هذه
أل- - - - -ولي- - - - -ة ت - - - -دوم ي - - - -وم Úوذلك
ل- - -لإشس- - -رأف ع- - -ل- - -ى ألح- - -ت - -ف - -الت
أل -رسس -م -ي-ة لإح-ي-اء ذك-رى أسس-تشس-ه-اد
ألبطل عمار شسطايبي باأن تضسحيات
ج ي ل أ ل ش س ه د أء و أ  Ûا ه د ي ن ت ت وأ ص س ل
أ ل ي و م م ن أ ج ل أ ◊ فا ظ ع ل ى أ ل ب لد و
م ك ت س س ب ا ته ا م ع ت  Èأ أ ن أ ÷ ز أ ئ ر ت ت س س ع
ل - -ك - -ل أب - -ن - -ائ - -ه - -ا و–ت - -اج دوم- -ا أإ¤
“اسس-ك-ه-م م-ن أج-ل تشس-ييد أŸسستقبل
ألوأعد .
وخ Ó- - -ل وضض - - -ع- - -ه ا◊ج- - -ر الأسض- - -اسس
Ûمعات مدرسضية و وضضع حيز اÿدمة
Ÿنشض -اآت ري -اضض -ي -ة ج -واري -ة ذك -ر السض -ي-د
زي-ت-و Êب-ا÷ه-ود ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا ال-دول-ة من
اأجل التكفل بفئة الشضباب الذين اعتÈهم

«مسض-ت-ق-ب-ل ال-بÓ-د وب-ه-م
ي- - -ت - -م ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى
اسض-ت-ق-راره-ا»  .وب-ب-لدية
ب - -رح- -ال اأشض- -رف وزي- -ر
اÛاه-دي-ن ع-ل-ى وضضع
ا◊ج -ر الأسض -اسس ل -ب-ن-اء
س ض ت ة › م ع ا ت م د ر س ضي ة
كما اأشضرف على توزيع
اأرب- -ع شض -اح -ن -ات ل -ن -ق -ل
ال- -ن- -ف- -اي- -ات اŸن- -زل- -ي -ة
ل -ف -ائ-دة ح-ظÒة م-رك-ز
ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ل-لنفايات
بÈح - - -ال و م - - -وؤسضسض - - -ة
« ع ناب ة ن ظ ي ف ة » و و ض ض ع ح ي ز ا  ÿد م ة ث  Óث ة
مÓ-عب ج-واري-ة ب-ك-ل م-ن م-ن-ط-ق-ة ط-اشض-ا
ب ب ل د ي ة ب ر ح ا ل و س ض ي د ي ع اش ضو ر و با ت ر ي س س
ل و م و م ب ا ب ب ل د ي ة ع ناب ة  .و Ãق ر م د ي ر ي ة
ا  Ûا ه د ي ن ل و ل ي ة ع ناب ة ا ل ذي ي ق ع بب ل دي ة
ا ل ب و  Êع اي ن ز ي ت و  Êس ض  Òن ش ض ا ط  ﬂت ل ف
اŸصض- -ال- -ح و اأك -د ع -ل -ى ضض -رورة عصض -رن -ة
اÿدم -ة وال -ت -ع -ام-ل ب-الأسض-ال-يب ا◊دي-ث-ة
خاصضة واأن اإدارة اÛاهدين دخلت كما

ق-ال -م-رح-ل-ة لم-ركزية
تسض- -ي ÒاŸن -ح م -ن اأج -ل
«ت- - - -ق - - -ريب اÿدم - - -ات
وت -خ -ف -ي -ف الأع-ب-اء ع-ن
ف - - -ئ - - -ة اÛاه- - -دي- - -ن»
.وÃدي- -ن- -ة ع- -ن -اب -ة اأدى
ال- -وزي -ر زي -ارة ›ام -ل -ة
ل-ل-م-ج-اه-د ع-ب-د السضÓ-م
شضابي اأحد صضناع ثورة
التحرير الوطنية Ãنزله
وسض-ل-م-ه ب-اŸن-اسض-ب-ة درع
وزارة اÛاه - - - - -دي - - - - -ن
.وسض - -ي - -واصض - -ل ال - -وزي- -ر
زيارته لعنابة يوم غد الثن Úبالإشضراف
ع -ل -ى الح -ت -ف -الت ال -رسض -م -ي -ة اıل -دة
ل -ل -ذك-رى ال  56لسض-تشض-ه-اد ال-ب-طل عمار
شض- -ط- -اي- -ب- -ي وذلك ب- -ب- -ل- -دي -ة شض -ط -اي -ب -ي
وسض -يشض -رف ب -اŸن-اسض-ب-ة ك-ذلك ع-ل-ى وضض-ع
ح -ي -ز اÿدم -ة لشض -ب -ك -ت -ي ال -ت -زوي -د Ãي-اه
الشض -رب و ال -غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ب-الإضض-اف-ة اإ¤
اإطÓق عده مشضاريع تنموية و تكر Ëعائلة
ا ل ش ض ه ي د ع م ا ر ش ض ط اي ب ي .

»æWh

أ’ثنين  05فيفري  2018م
ألموأفق لـ  18جمادى أأ’ولى  1439هـ

على هامشص تسسليم  2700مسسكن بسسيدي عبد الله

طمار :توزيع  3000وحدة سشكنية «عدل» قريبا
« 25هاكرز» أاجنبيا حاولوا اخÎاق موقع التسشجيل ‘ سشكنات LPP

كشسف وزير السسكن والعمران
واŸدينة عبد الؤحيد طمار ،أان
 25ه- -اك -رز م -ن خ -ارج ال -ؤط -ن
حاولؤا اخÎاق اŸؤقع اıصسصص
’ك -ت -ت -اب ا÷ال -ي -ة ا÷زائ -ري-ة
اŸق-ي-م ‘ Úاÿارج ف-ي-م-ا ي-خصص
الصسيغة السسكنية ا÷ديدة LPP
’ضس-اف-ة
الÎق -ؤي ال -ع-م-ؤم-ي ،ب-ا إ
إا ¤تسس- - -ج- - -ي- - -ل أاك Ìم - -ن 2000
ﬁاول- - - -ة اخÎاق م- - - -ن داخ- - - -ل
الؤطن.

صسونيا طبة
أك -د وزي -ر ألسض -ك -ن ع -ل -ى ه -امشس
تسضليمه أمسس مفاتيح سضكنات عدل
باŸدينة أ÷ديدة سضيدي عبد ألله
رفقة وزير ألشضباب وألرياضضة ووأ‹
و’ي- -ة أ÷زأئ -ر أل -ع -اصض -م -ة وأŸدي -ر
Óمن ألوطني أن أزيد من 6
ألعام ل أ
آأ’ف مغÎب متوأجدون خارج ألوطن
قاموأ بالتسضجيل ع ÈأŸوقع خÓل
 48سض -اع -ة أأ’خÒة ل Ó-سض-ت-ف-ادة م-ن
سض -ك-ن-ات ‘ إأط-ار ألصض-ي-غ-ة ألسض-ك-ن-ي-ة
أ÷ديدة ألÎقوي ألعمومي ،موضضحا
أن أ÷ال - -ي - -ة أ÷زأئ - -ري- -ة ‘ أÿارج

خصضصس ل - -ه - -م  2000وح-دة سض-ك-ن-ية
كمرحلة أو ¤وبعدها سضيتم أسضتئناف
ألعملية حسضب ألطلبات.
وأضضاف “ار ‘ ذأت ألسضياق أن
عملية ألتسضجيل ‘ صضيغة ألÎقوي
أل- -ع- -م- -وم- -ي ل- -ل- -م- -غÎب Úأن -ط -ل -قت
أÿم- -يسس و’ ت- -زأل م- -ت -وأصض -ل -ة عÈ
أŸوق- -ع أل- -ذي خصضصض- -ت- -ه أل- -وك- -ال- -ة
ألوطنية للÎقية ألعقارية ،موضضحا أن
ج -م-ي-ع أŸغÎب ÚأŸق-ي-م Úب-اÿارج
أŸسضجل Úلدى ألقنصضليات بإامكانهم
ألتسضجيل لكن شضرط أن ’ يكونوأ قد

أسضتفادوأ من قبل.
وفيما يخصس توزيع سضكنات عدل
ب -ال -ع-اصض-م-ة أوضض-ح أل-وزي-ر أن ت-وزي-ع
 2700مسضكن بسضيدي عبد ألله حاليا
كمرحلة أو ¤حيث سضتتوأصضل توزيع
 3000وحدة ‘ أقرب أآ’جال ،مشضÒأ
إأ ¤أن أأ’شضغال منتهية “اما ‘ حÚ
 ⁄يتم بعد إأ‚از أŸرأفق ألعمومية
وألربط بالشضبكات أıتلفة.
وأوضض -ح وزي -ر ألسض -ك -ن وأŸدي -ن -ة
وألعمرأن أن جميع أŸرأفق ألعمومية
باŸدينة أ÷ديدة سضيدي عبد ألله

بن مرادي :توف 1.5 Òمليار دو’ر سشنويا

أاك - -د وزي - -ر ال - -ت - -ج- -ارة ﬁم- -د ب- -ن م- -رادي أان
ا’جراء اŸتعلق بؤقف اسستÒاد  851من اŸنتجات
من شسانه ان يسسمح للجزائر بتؤف Òما قيمته 5ر1
مليار دو’ر سسنؤيا ،معربا عن امله ‘ اقتصساد 5ر1
م -ل-ي-ار دو’ر سس-ن-ؤي-ا ب-فضس-ل ت-ع-ل-ي-ق اسس-تÒاد 851
م-ن-ت-ج-ا م-ن ضس-م-نها  400م-ن اŸن-ت-ج-ات الصسناعية
ال-ت-ي ك-ل-فت م-ا ق-يمته  1م-ل-ي-ار دو’ر سس-ن-ة 2016
و 451من اŸنتجات الزراعية والغذائية.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق Ãخ -اوف ب -عضس أŸت -ع -ام -ل Úح-ول
أıاطر أÙتمل أن تعرقل نشضاطاتهم بسضبب توقيف
أسضتÒأد بعضس أŸنتوجات ( أŸدخÓت) ،أعت Èألوزير
خÓل مقابلة مع وأج أن ﬂاوف أŸتعامل Úأمر طبيعي
مشضÒأ بان ألهدف من هذأ أ’جرأء هو حمايتهم ،مؤوكدأ
أن أŸتعامل Úأ’قتصضادي Úألذين يحاولون معارضضة هذأ
أإ’جرأء هم أولئك ألذين ينشضطون ‘ ›ا’ت ﬁمية
“اما من طرف ألوزأرة ألتي منعت أسضتÒأد أŸنتوج
ألنهائي ،مشضÒأ أنه وبهذأ أ’جرأء قدمت ألوزأرة لهؤو’ء
أŸتعامل Úسضوقا على طبق.
و أوضضح بن مرأدي أن أŸشضكل ‘ أ’قتصضاد ألوطني
يكمن ‘ كون أن أŸتعامل Úأ’قتصضادي Úوبجهل حول ما
ي -ت -م أن -ت -اج -ه ‘ أل -ب Ó-د أو ب -أاه -دأف غ Òم-عÎف ب-ه-ا،
ي -فضض -ل -ون أسض -تÒأد أŸدخ Ó-ت ‘ ح Úأن ع -ددأ م -ن-ه-ا
مصضنع ‘ أ÷زأئر.
و حسضب ألوزير ي فقد قام ألعديد من أŸتعاملÚ
أ’قتصضادي Úبإا‚از أسضتثمارأت غ Òأنهم بقوأ ‘ مصضب
أل -نشض -اط و’ ي -رج -ع -ون إأ ¤أŸن -ب-ع ل-ت-ط-وي-ر أŸدخÓ-ت
أÙلية مع أسضتثناءأت قليلة جدأ.
و‘ ذأت ألسض - -ي - -اق أشض - -ار إأ ¤أو ¤ح- -ا’ت ت- -ع- -ل- -يب
أل-ط-م-اط-م م-وضض-ح-ا أن ه-ؤو’ء أŸسض-ت-ث-م-ري-ن ق-د أ‚زوأ
مصض-ان-ع ل-ت-ح-وي-ل أل-ط-م-اط-م ول-ك-ن ي-قومون بجلب»مركز
ألطماطم» من تركيا وبالتا‹ يقومون فقط بالتعليب،
موضضحا من جهة أخرى أن عدد فقط منهم شضرعوأ
بالعمل مع أŸزأرع.Ú
و م- -ع ذك- -ر شض- -ع- -ب- -ة أŸشض- -روب -ات ،أشض -ار أل -وزي -ر أن
أŸنتج ÚأÙلي Úيسضتعملون أŸاء كمدخل وأحد ﬁلي
ويعتÈون ألسضكر كمنتوج وطني بحجة أنه يحول ﬁليا،
‘ ح Úأن بقية أŸدخÓت مسضتوردة من أÿارج وأيضضا
أل-ن-ك-ه-ات ومسض-ت-خ-لصض-ات أل-ف-وأك-ه وأل-ت-ي ‘ أل-وأقع تنتج
ﬁليا.
من جهة أخرى ،أشضار بن مرأدي أن قطاعه سضيطلق
تقييما لÓقتصضاد ألوطني Áتد حتى سضنة « :2000نحن
بصض -دد أع -دأد ت -ق -ري -ر ل -ل -ح -ك -وم-ة ح-ول وضض-ع أل-ت-ج-ارة
أÿارجية لعام  2017ألذي سضوف نقوم بشضرح Ÿاذأ ”
تسضجيل عجز قدره أك Ìمن  11مليار دو’ر وŸاذأ ⁄
تنخفضس ألوأردأت Ãا فيه ألكفاية .وقبل كل شضيء سضنقوم
أ’ول مرة بتقييم على أŸدى ألطويل من سضنة 2000
ودرأسضة ما حدث ‘ أ’قتصضاد ألوطني بحيث سضندرسس
أسض-ب-اب أن-خ-ف-اضس حصض-ة أ’ق-تصض-اد أل-وط-ن-ي ‘ ت-غ-ط-ي-ة
ألطلب ألوطني «.
و بذكر ألصضناعة ألوطنية ،أشضار بن مرأدي أنه عندما
تصضدر أ÷زأئر  4منتوجات صضناعية باŸقابل تسضتورد
 100منتوج و»بهذأ فهي تسض Òنحو ألهاوية».

ا’سشتثمار الصشناعي قليل جدا
‘ القطاع اÿاصض
وب-خصض-وصس ألصض-ع-وب-ات أŸت-ع-ل-ق-ة ب-وقف أ’سضتÒأد،
أوضضح بن مرأدي أنه وبالرغم من أ’جرأءأت أŸتخذة
خÓل ألسضنوأت أ’خÒة أ’ أنها تبقى كثÒة منها أو’،
نظام ألدعم غ ÒأŸباشضر وغ Òألتطوعي للوأردأت.
وأضضاف قائ ،Óإأنه ومع سضعر ألصضرف أ◊ا‹ «ألدولة
تقوم بدعم ألوأردأت Ãفهوم أن أŸسضتوردين يحصضلون
من ألبنوك على عمÓت أجنبية مقابل ألدينار بسضعر غÒ
ح -ق -ي-ق-ي ،أي ’ ي-ع-كسس أل-ت-ك-اف-ؤو أ◊ق-ي-ق-ي ب Úأل-دي-ن-ار
وألعملة أ’جنبية.

وب- - -اإ’ضض- - -اف - -ة إأ ¤ذلك ،أشض - -ار
أل- -وزي- -ر أن- -ه ك- -ثÒأ م- -ا ي- -ت- -م دع- -م
أŸن - -ت- -ج- -ات أŸسض- -ت- -وردة ‘ ب- -ل- -د
أŸنشض-أا .ف-م-ن أأ’فضض-ل ل-ل-م-ت-عاملÚ
أÙلي Úأن يشضÎونها ‘ أÿارج
أفضضل من إأنتاجها ﬁليا».
وألسض- - -بب أل- - -رئ - -يسض - -ي أل - -ث - -اÊ
ل -ل -وأردأت أŸسض -ت-م-ر ع-ل-ى مسض-ت-وى
ع - -ال ،ه - -و ع - -دم ق - -درة أل- -ق- -ط- -اع
ألصض-ن-اع-ي أÿاصس –ق-ي-ق أل-ت-ن-وي-ع
وأŸسضاهمة بشضكل ملحوظ لتغطية
ألطلب أÙلي ،مشضÒأ إأ ¤ضضعف
أإ’نتاج ألصضناعي للبÓد« .أعتقدنا،
منذ فÎة طويلة ،أن ألقطاع أÿاصس سضوف يشضارك ‘
ألتنويع ،لكن أ÷زء أأ’ك Èمن أسضتثمارأته ” –قيقها ‘
أÿدمات وألبناء وبنسضبة ضضئيلة ‘ ألصضناعة».
وي -ع -ت Èب -ن م -رأدي أن ألصض -ن -اع -ة أل -وط -ن -ي -ة ب -ق -يت
«بدأئية» ،مشضÒأ ‘ هذأ ألسضياق إأ ¤درأسضة قامت بها
دأئرته ألوزأرية أظهرت بأان قيمة عمليات أ’سضتÒأد ألتي
“ت ‘  2017من طرف  35مؤوسضسضة عضضوأ ‘ جمعية
أŸنتج Úأ÷زأئري Úللمشضروبات ،تÎأوح ب 250 Úو300
مليون دو’ر ‘ ،مقابل صضادرأت  ⁄تتجاوز قيمتها 12
مليون دو’ر.
‘ هذأ أإ’طار ،يدعو ألوزير إأ ¤ألعمل تلقائيا على
أسضاسس ميزأن ألعملة ألصضعبة حسضب فرع ألنشضاط‡ ،ا
يسضمح باندماج وطني حقيقي مثلما هو أ◊ال ‘ شضعبة
أأ’دوية.
وقبل عشضرين عاما كانت أأ’دوية أŸسضتوردة تغطي
 ٪95من حاجيات ألسضوق ألوطني‡ ،ا دفع أ◊كومة إأ¤
ت -ع -ل -ي -ق رخصس أسض -تÒأد أأ’دوي -ة ،ع -دأ ت -لك أل-ت-ي “ن-ح
ل-لصض-ي-دل-ي-ة أŸرك-زي-ة ل-ل-مسض-تشض-ف-ي-ات أو ه-يئات عمومية
أخرى.
وسضمح هذأ ألنظام بتشضجيع أ’سضتثمار ‘ ألصضناعة
ألصضيد’نية ،حيث يتم إأنتاج ما قيمته  2مليار دو’ر

سض -ي-ت-م ت-وفÒه-ا وإأ“ام-ه-ا ‘ أل-وقت
أŸن-اسضب ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن أŸسضتفيدون
من أسضتÓم مفاتيح سضكناتهم.
وكشضف “ار عن ألشضروع قريبا ‘
أسض-ت-غÓ-ل أÓÙت أŸغ-ل-ق-ة أل-تابعة
لسضكنات «عدل « ،زيادة على أ’نتهاء
من أ‚از جميع أŸدأرسس أ’بتدأئية
باŸدينة أ÷ديدة سضيدي عبد ألله
قبل ألدخول أŸدرسضي ألقادم.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه أك -د وزي -ر ألشض -ب -اب
وألرياضضة أن أŸدينة أ÷ديدة سضيدي
عبد ألله تتوفر حاليا على  7مÓعب
ج-وأري-ة ،سض-ت-م-ك-ن أŸوأط-ن Úخاصضة
ع -نصض -ر ألشض -ب-اب م-ن أ’سض-ت-ف-ادة م-ن
خدماتها ،مبديا أسضتعدأده Ÿرأفقة
وزأرة ألسضكن ‘ تسضي Òوإأ‚از مرأفق
رياضضية ‘ ﬂتلف أŸدن وأأ’حياء
ألسضكنية أ÷ديدة.
Óمن
من جهته قال أŸدير ألعام ل أ
ألوطني أللوأء عبد ألغني هامل على
ه -امشس إأشض -رأف -ه ع -ل-ى ت-دشض Úم-ق-ر
Óم-ن أ◊ضض-ري ب-اŸدي-ن-ة أ÷دي-دة
ل -أ
سضيدي عبد ألله أن أŸقر من شضأانه
أن يسض- -اه- -م ‘ ت -دع -ي -م أŸن -ظ -وم -ة
أأ’م -ن -ي -ة وضض-م-ان أل-ت-غ-ط-ي-ة أأ’م-ن-ي-ة
لسضكان أŸدينة.

ﬁليا مقابل أقل من  2مليار دو’ر
م- -ن أل- -وأردأت ،ع -ل -م -ا أن إأج -م -ا‹
ألطلب ‘ ألسضوق يقدر بـ 4مÓيÒ
دو’ر ،يضض- -ي- -ف ألسض -ي -د ب -ن م -رأدي
معتÈأ بأان «أ’مور بدأت تتزن».
وأضض -اف« :ح -ال -ي-ا ت-ع-د أ÷زأئ-ر
ألبلد ألذي يحصضي أك Èعدد من
مصض - -ان - -ع أأ’دوي - -ة ‘ أŸن - -ط - -ق- -ة.
Œاوزن - - - -ا ت - - - -ونسس وأŸغ- - - -رب (‘
ألÎتيب) ونحن قريبون من مصضر».
و‘ رده على سضؤوأل حول رفع
تعليق أ’سضتÒأد بغضضون عام Úإأ¤
ثÓثة أعوأم أوضضح ألوزير بأان هذأ
ألقرأر ينبثق من ألقانون أŸؤوطر للتجارة أÿارجية ألذي
ي -نصس ع -ل -ى أن -ه ‘ ح -ال -ة تسض -ج-ي-ل ع-ج-ز Œاري Áك-ن
للحكومة أتخاذ تدأب Òوقائية من بينها ألتعليق «أŸؤوقت»
للوأردأت.
كما أشضار إأ ¤أن أŸرسضوم ألتنفيذي ألذي ينصس على
ت-ع-ل-ي-ق أسضتÒأد  851سض-ل-ع-ة ي-وضض-ح ب-أان أŸوأد أŸع-ن-ي-ة
معلقة لدى أ’سضتÒأد «مؤوقتا» إأ ¤غاية أسضÎجاع ميزأن
أŸدف -وع -ات ل -ت -وأزن -ه ،ك -م-ا سض-ي-ت-م أ’عÓ-ن ق-ري-ب-ا ع-ن
إأج -رأءأت أخ -رى ت -ه -دف إأ ¤إأع -ادة أل -ت-وأزن ل-ل-م-ي-زأنÚ
حسضب ألوزير.
و»يسض-م-ح إأج-رأء ت-ع-ل-ي-ق أ’سض-تÒأد ب-ت-ح-رير ألقدرأت
أ’نتاجية للمؤوسضسضات ألوطنية علما بأان أغلبية أŸصضانع
أ÷زأئ -ري -ة ت -وظ -ف ف-ق-ط  20إأ ٪30 ¤م -ن ط -اق-ات-ه-ا
أ◊ق-ي-ق-ي-ة ح-يث أن م-ن-ت-ج-ات-ه-ا أل-ن-ه-ائ-ي-ة أو أŸدخÓ-ت
أŸسض -ت-خ-دم-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات أ’ن-ت-اج ’ ت-ب-اع ،ب-ال-رغ-م م-ن
أسضعارها ألتنافسضية» وهي ألوضضعية ألتي تعرفها بعضس
ألشضعب على غرأر أÿزف وأŸشضروبات ،يؤوكد ألسضيد بن
مرأدي.
غ Òأنه أبدى أمله ‘ أ’ يلجأا أŸتعاملون ›ددأ إأ¤
أ’سضتÒأد بعد رفع ألتعليق ،معتÈأ أن ألرهان أ◊قيقي
يكمن ‘ ترسضيخ ثقافة أسضتهÓك أŸنتج أÙلي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قالت إان وزارتها تعمل على –سس Úأاداء اŸدرسسة ا÷زائرية

بن غÈيت :اإ’طÓق الرسشمي للطبعة اأ’وŸ ¤سشابقة «أاقÓم بÓدي»

أاع -طت ،أامسص ،وزي-رة الÎب-ي-ة
ال -ؤط-ن-ي-ة ن-ؤري-ة ب-ن غÈيت ،م-ن
اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ «م-ع-ط-ؤب ال-ؤناسص»
لع Úا◊مام ،الؤاقعة على بعد 60
ك - -ل- -م ،شس- -رق و’ي- -ة ت- -ي- -زي وزو،
إاشسارة ا’نطÓق الرسسمي للطبعة
’وŸ ¤سسابقة «أاقÓم بÓدي».
ا أ
ت -ه -دف ه-ذه أŸسض-اب-ق-ة أأ’دب-ي-ة ‘
ألوسضط أŸدرسضي إأ ¤تشضجيع ألقرأءة
وأل -ك -ت -اب -ة أإ’ب -دأع -ي -ة م-ا ب ÚتÓ-م-ي-ذ
أأ’ط-وأر أل-ثÓ-ث-ة أ’ب-ت-دأئ-ي وأŸتوسضط
وألثانوي ،حسضبما ذكرته ألوزيرة ألتي
أوضضحت أن أختيار هذه أŸدينة ألتي تقع على مرتفعات
جرجرة هو أعÎأف بالنتائج أ÷يدة ألتي سضجلتها هذه
أŸن -ط -ق -ة ‘ مشض -روع «أل -ق -رأءة :م-ت-ع-ة» أل-ذي أط-ل-ق-ت-ه
وزأرتها.
وأشض- -ارت ب- -ن غÈيت إأ ¤أن ه- -ذه أŸسض -اب -ق -ة أل -ت -ي
تنظمها مصضا◊ها Ãشضاركة ألديوأن ألوطني للمطبوعات

أŸدرسض - - -ي - - -ة ووزأرة أل - - -ث - - -ق - - -اف- - -ة
Óم-ازي-غ-ي-ة
وأÙاف -ظ -ة ألسض -ام -ي -ة ل -أ
وأÛلسس أأ’ع- -ل- -ى ل- -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي -ة
سض- -ت- -ف -ت -ح أل -ت -ن -افسس أم -ام ت Ó-م -ي -ذ
أŸؤوسضسضات ألÎبوية ألتي سضبق لها
وأن شضاركت ‘ مشضروعي «ألقرأءة:
«م- -ت- -ع -ة» و«أŸسض -رح» وه -ي ك -ل م -ن
أأ’غ-وأط وقسض-ن-ط-ي-ن-ة وب-ج-اية ،وكذأ
 300م-درسض-ة أب-ت-دأئ-ي-ة وم-ت-وسض-ط-ة
وثانوية منخرطة Ãنظمة أليونسضكو.
وت-ه-دف ه-ذه أŸسض-اب-ق-ة ألفكرية
‘ أŸقام أأ’ول إأ ¤تشضجيع قرأءة
أأ’عمال أŸتعلقة بالÎأث أأ’دبي ألوطني بجميع أللغات
وأك -تشض -اف م-ه-ارأت أل-ك-ت-اب-ة وت-ط-وي-ر م-ه-ارأت أل-ك-ت-اب-ة
أإ’ب -دأع-ي-ة ل-دى أل-تÓ-م-ي-ذ .ك-م-ا ت-ه-دف مسض-اب-ق-ة أقÓ-م
ب Ó-دي أل -ت -ي أخ -تصض -رت ‘ أسض -م «أق -ب-ل» إأ ¤أسض-ت-غÓ-ل
«أÿل -ف -ي -ة أأ’دب -ي -ة أ÷زأئ -ري-ة وت-رسض-ي-خ أÿي-ال أأ’دب-ي
أ÷زأئري ‘ أŸدرسضة»ي كما أضضافت ألوزيرة.

أاكد أان طاقة التخزين سستصسل قريبا إا 8,6 ¤مÓي Òم ٣با’غؤاط

نسشيب :نصشبنا ÷نة وطنية وأاخرى و’ئية Ÿواجهة تذبذب التزود Ãياه الششروب
كشض- - -ف وزي- - -ر أŸوأرد أŸائ- - -ي- - -ة،
«حسض Úنسضيب» نهار أمسس ،عن إأرتفاع
سض- -ع- -ة ت- -خ- -زي -ن أŸي -اه عﬂ Èت -ل -ف
و’يات ألوطن ،ألتي سضتصضل قريبا إأ¤
 8,6مÓي Òم 3سضنويا .متحدثا ‘
ألسضياق ذأته ‘ ،أليوم ألثا Êوأأ’خÒ
م -ن زي -ارت -ه ل -و’ي -ة أأ’غ -وأط ،خ Ó-ل
ألندوة ألصضحافية ألتي عقدها Ãقر
نزل ألو’ية إأ ¤إأسضÎأتيجية قطاعه،
ألتي سضتقضضي على ظاهرة ألتذبذب
‘ أل -ت -زود ب -اŸي -اه ألصض-ا◊ة ل-لشض-رب
أŸسض -ج -ل-ة ‘ فصض-ل ألصض-ي-ف أل-ف-ارط
باأ’غوأط ،وذلك من خÓل تنصضيب مصضالح وزأرته،
«÷نة وطنية و÷ان و’ئية Ÿوأجهة أŸشضكلة ،فضضÓ
ع -ن وج-ود مشض-اري-ع م-ه-ي-ك-ل-ة م-ن-ت-ظ-ر أسض-تÓ-م-ه-ا‡ ،ا
سضيسضاهم ذلك ‘ –قيق «–سضن أفضضل» للوضضعية ‘
هذه ألسضنة ،خاصضة وأنه كشضف بأان نسضبة ألتزود باŸياه
ألصضا◊ة للشضرب على أŸسضتوى ألوطني بلغت ،٪73
منها  ٪38على مدأر ألسضاعة ،مع بر›ة مشضاريع لفائدة
أŸناطق ألتي تسضجل «عجزأ» ‘ هذأ أÛال ،كما أكد

ألوزير ،من جانب آأخر ،بأانه سضيتم
أوأخ -ر سض-ن-ة  2019أسض-ت-كمال إأسضناد
تسض-ي ÒأŸي-اه ل-ل-م-ؤوسضسض-ات ألعمومية
ألتابعة للقطاع ع Èكافة ألبلديات
أل -ت -ي ت-ف-ت-ق-ر ل-ذلك وأل-ب-ال-غ ع-دده-ا
حاليا  574بلدية ،وهو أإ’جرأء ألذي
بصض -دد أل -ت -حضض Òل -ه ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
وألتهيئة ألعمرأنية ،مثلما ذكر وزير
ألقطاع.
و ل -دى وق -وف -ه ع -ل -ى ج-م-ل-ة م-ن
أŸشض -اري-ع ،ع-اي-ن «نسض-يب» Ãن-ط-ق-ة
أŸرج -ة ب -ب -ل-دي-ة ع-اصض-م-ة أل-و’ي-ةﬁ ،ط-ة ضض-خ أŸي-اه
ألصضا◊ة للشضرب بطاقة 4.500م/3ثانية وألتي حظيت
بعملية إأعادة ألتهيئة Ãبلغ  290مليون دج ،كما عاين
بذأت ألبلدية مشضروع إأ‚از  2.500م Îطو‹ كجدأر
وأقي من فيضضانات وأدي مزي ،وألذي أسضتلمت منه
◊د أآ’ن  200م Îطو‹.

األغواط :موسسى بوغراب

تسسهيل عمل اŸسستثمرين ‘ إانشساء أاكشساك حضسرية با÷لفة:

زرواطي  :مششروع ا◊ظÒة ا◊ضشرية بع Úوسشارة سشيكون جاهزا نهاية أافريل القادم
أع - -ل- -نت ،ن- -ه- -ار أمسس ،وزي- -رة
أل- -ب- -ي- -ئ- -ة وأل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة
«ف-اط-م-ة أل-زه-رأء زروأط-ي» أث-ناء
م- -ع- -اي -ن -ت -ه -ا أ◊ظÒة أ◊ضض -ري -ة
Ãدينة ع Úوسضارة شضمال و’ية
أ÷ل -ف -ة ،ب -أان -ه سض -ي -ت -م ت-خصض-يصس
غ Ó- -ف م- -ا‹ ’سض- -تÓ- -م مشض- -روع
أ◊ظÒة Ãا يزيد عن  95مليون
دج ،خ Ó-ل شض -ه -ر أف -ري-ل أŸق-ب-ل،
وه -و أŸشض -روع أل-ذي ب-ل-غت نسض-ب-ة
أشض -غ -ال -ه  75ب -اŸائ -ة ،وي-رت-قب
أ’نتهاء منها مطلع  ،2020مضضيفة
أن و’ية أ÷لفة حظيت بإا‚از عدة مشضاريع ،على
غرأر مشضروع أسضتكمال وŒهيز  14مفرغة عمومية
م-رأق-ب-ة ودرأسض-ة أق-ت-ن-اء وت-رك-يب ﬁرق-ة ل-ل-نفايات
بالو’ية رصضد لها  200مليون دج وغÒها ،مÈزة ‘
ذأت ألسضياق ،خÓل وقوفها على مشضروع أ◊ظÒة
أل -ت -ي تÎب-ع ع-ل-ى مسض-اح-ة  20ه-ك-ت-ارأ ،ع-لى غرأر
ضضرورة توف Òألعاب خاصضة باأ’طفال سضيما منها

أŸائ -ي -ة وت-وفﬂ Òت-ل-ف أÿدم-ات
ألتي يتطلبها ألزأئر لهذه أ◊ظÒة
من حظائر للسضيارأت وأكشضاك.
ه -ذأ وق -د أع -ج -بت «زروأط -ي»،
ل -دى م -ع-اي-ن-ت-ه-ا ‘ أول ﬁط-ة ل-ه-ا
ضضمن زيارة ألعمل وأŸعاينة ألتي
ت- -دوم ي- -وم Úل -ل -و’ي -ة ،ب -اŸشض -روع
أŸتوأجد باŸدخل ألشضما‹ Ÿدينة
ع Úوسضارة ألذي قالت إأن له أهمية
كÈى ‘ ،أسض - -ت - -غÓ- -ل أŸسض- -اح- -ات
وأل- -فضض- -اءأت أÿضض -رأء ،أل -ت -ي م -ن
شض -أان -ه -ا أن ت -ك -ون فضض-اء وم-ت-ن-فسض-ا
ح-ق-ي-ق-ي-ا ل-ل-ع-ائÓ-ت ب-ه-ذه أŸن-ط-قة ألتي تفتقد إأ¤
هكذأ فضضاءأت ،مطالبة ‘ ذلك ،ألسضلطات أÙلية
وألو’ئية ،بتسضهيل كل أإ’جرأءأت على أŸسضتثمرين،
خاصضة ما تعلق منها Ãنح حق أ’متياز للشضباب
أ÷اد لÓسضتفادة من هذه أأ’كشضاك حتى يكونوأ
بذلك إأضضافة لهذه أ◊ظÒة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

«إايدوم فاي »Èمزايا كثÒة وخدمات إاضسافية حسسب الطلب

 2600دج لÓسشتفادة من  2ميغا «مودم» خاصض لتفعيل اÿدمة
أاط- -ل- -قت م- -ؤؤخ- -را اتصس- -ا’ت ا÷زائ -ر ع -رضس -ا
ت-روي-ج-ي-ا ج-دي-دا «إاي-دوم ف-اي »Èم-ؤجه للزبائن
اÿؤاصص غ ÒاŸتعاقدين ،بحيث سسيكؤن متؤفرا
بشس -ك-ل ت-دري-ج-ي ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ك-اف-ة ال-ؤك-ا’ت
ال -ت-ج-اري-ة اŸؤزع-ة ع Èك-ام-ل الÎاب ال-ؤط-ن-ي،
’هلية ’كتتاب العرضص.
شسريطة تؤفر شسروط ا أ
علما أانه يجري تؤسسيع عملية نشسر شسبكة إايدوم
فاي ‘ ÈاŸناطق غ ÒاŸغطاة بعد.

سسعاد .ب
‘ شض -ك -ل ح -زم -ة ت -تضض -م -ن ن -ف -اذأ إأ ¤أ’إنÎنت ذي
أل -ت -دف -ق أ÷د ع -ا‹ وخ -ط ه -ات-ف-ي ث-ابت م-ع أشضÎأك
م - -ك - -اŸات غﬁ Òدودة ن - -ح - -و أÙل - -ي وأل - -وط - -ن- -ي
وت -خ -ف -يضض-ات ع-ل-ى سض-ع-ر أŸك-اŸات أل-دول-ي-ة ‘ ح-ال-ة
أختيار عرضس إأيدوم  1000دج موجهة للزبائن ألعاديÚ
ب- -ح- -يث يضض- -م- -ن أل- -ع -رضس –م -ي -ل ألصض -ور وأل -ب -وم -ات
أŸوسض -ي -ق -ى أو مشض -اه -دة أل-ف-ي-دي-وه-ات ع-ل-ى أŸب-اشض-ر
وبتقنية عالية ألدقة.
ي -ق -دم ع -رضس «إأي -دوم ف -اي »Èم -زأي -ا ك-ثÒة ل-زب-ائ-ن
أتصض -ا’ت أ÷زأئ -ر م -ن خ Ó-ل ت-دف-ق-ات أسض-رع وشض-ب-ك-ة
أنÎنت أك Ìأسضتقرأرأ مع تقليصس زمن أ’سضتجابة ألذي
Áكن أن يعاينه ألزبون عند مشضاهدة ألفيديوهات على
أŸباشضر وإأجرأء أŸكاŸات ألهاتفية ع Èأإ’نÎنت ،كما
يتيح ألعرضس خدمات إأضضافية عديدة ‘ خدمة ألهاتف

ألثابت حسضب ألطلب ،على غرأر أÙاضضرة عن بعد،
إأظهار رقم أŸتصضل ،وضضع أŸكاŸة موضضع أ’نتظار،
مكاŸة دون ترقيم– ،ويل أŸكاŸة ،ألÎقيم أıتصضر،
مع تطبيق نفسس ألشضروط أÿاصضة باÿطوط ألعادية.
بخصضوصس ألوثائق ألوأجب تقدÁها لÓسضتفادة من
أل-ع-رضس لÓ-سض-ت-ف-ادة م-ن أل-ع-رضس ،ي-جب ت-ق-د Ëوث-ي-ق-ة
إأثبات ﬁل أإ’قامة ،بطاقة ألهوية ،طلب خطي ،وÁكن
للزبون تقد Ëطلب تغي Òألرقم أو ألعنوأن على مسضتوى
وكالته ألتجارية ،أو ألتنازل عن خطه لشضخصس آأخر،
شضريطة تقد Ëطلب بذلك.
يتمثل ألعرضس أ÷ديد «فاي Èإأيدوم» ذو تدفقات
أنÎنت تÎأوح ب 2 Úميغا و 100ميغا وأشضÎأك‘ Ú
خدمة ألهاتف ألثابت من أختيار ألزبون على غرأر 2
ميغا ب  2600دج =  2100دج أنÎنت  500 +دج تكلفة
مكاŸات ألهاتف ألشضهرية بالنسضبة لسضعر أشضÎأك ‘
ألعرضس بـ  500دج ،ومن ثم فـ  4ميغا بـ  3700دج 8 ،ميغا
بـ  5500دج 20 ،ميغا  8400دج  50ميغا بـ  15ألف دج
وأخÒأ  100ميغا بـ  25ألف دينار.
بالنسضبة لسضعر ألشضهر با’شضÎأك ‘ ألعرضس بـ 1000
ج ،فبخصضوصس  2ميغا بـ  3100دج 4 ،ميغابـ  4200دج8 ،
ميغا بـ  6آأ’ف دج 20 ،ميغا  8900دج 50 ،ميغابـ 15500
دج وأخÒأ  100ميغا بـ  25500دج.
يتوقف سضعر أŸكاŸة ألتي يسضتقبلها ألزبون من خط
ثابت على نوع أ’شضÎأك ألذي يختاره ،إأذأ كان هذأ

أأ’خ ÒمشضÎكا ‘ عرضس إأيدوم ألثابت  250دج ويقطن
خ -ارج و’ي -ة إأق -ام-ت-ك-م ،ت-ط-ب-ق ع-ل-ي-ه تسض-عÒة أŸك-اŸة
ألوطنية.
Áك-ن ل-ل-زب-ون ب-ت-ع-ب-ئ-ة حسض-اب أإ’نÎنت ب-اسض-ت-ع-مال
بطاقات ألتعبئة أو ألتذأكر أو بوأسضطة خدمة ألتعبئة
أ’لكÎونية أو ألبطاقة ألبنكية « »CIBع Èفضضاء ألزبون
أو ألبطاقة ألذهبية لÈيد أ÷زأئر ،علما أن بطاقات
ألتعبئة متوفرة أيضضا ‘ أÓÙت ألتجارية كاأ’كشضاك
أŸتعددة أÿدمات ،مقاهي أإ’نÎنت ،كما Áكن إأجرأء
ألتعبئة على مسضتوى ألوكا’ت ألتجارية.
وبخصضوصس خط ألهاتف ألثابت ،يتلقى ألزبون كل
شضهرين فاتورة تتضضمن أ’شضÎأك ألذي أختاره سضوأء
كان إأيدوم  500أو إأيدوم  1000دج وأŸكاŸات خارج
أ’شضÎأك ،وتسض- -ه- -ر أتصض- -ا’ت أ÷زأئ- -ر ع -ل -ى ت -ع -زي -ز
أإ’نÎنت ذي ألتدفق أ÷د عا‹ ‘ ألتعي Úألذي يبدأ
من  50 ،20و 100ميغابايت ‘ ألثانية وجعله ‘ متناول
أ÷ميع من خÓل تكنولوجيا جد موثوقة.
Áكن للزبائن أ’سضتفادة من خدمة «إأيدوم فاي»È
فقط ألذين تكون بنايتهم مؤوهلة بالربط بخدمة «إأيدوم
ف-اي ،»Èب-ح-يث ت-ت-م ع-م-ل-ي-ة أل-رب-ط ب-ه-ذه أÿدم-ة ع-لى
مرحلت ،Úفكخطوة أو ،¤يتم نشضر ألشضبكة على مسضتوى
ألبناية ع Èما يعرف بنشضر ألشضبكة أأ’فقي ،وبعد ذلك
يتم نشضر شضبكة أأ’لياف بشضكل عمودي أي على مسضتوى
أل-ع-م-ود ألصض-اع-د ل-ل-ب-ن-اي-ة ،وب-ه-ذأ يصض-ب-ح ألزبون مؤوهÓ

لربطه بهذه أÿدمة.

اقتناء جهاز مودم  ONTلÓسشتفادة من العرضض

فيما يخصس شضروط أ’سضتفادة من عرضس «إأيدوم
فاي »Èيجب أن يكون ألزبون من ألزبائن أÿوأصس غÒ
م-ت-ع-اق-د ب-ت-خ-ف-يضس ،وأن ي-ك-ون م-ؤوه Ó-ل-رب-ط-ه بشض-ب-كة
أأ’لياف ،وأن يقتني جهاز أŸودم على مسضتوى ألوكا’ت
ألتجارية ’تصضا’ت أ÷زأئر  ،ONTوبعد أ’كتتاب يتم
تركيب مأاخذ بصضري على مسضتوى أŸسضكن ،كما يقوم
أل-زب-ون ب-ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ع-ق-د مشضÎك خ-اصس ب-ال-ه-ات-ف
أل- -ث- -ابت وأ’نÎنت وأل -ت -زأم م -دت -ه  12شض-ه-رأ ،وÁك-ن
أ’طÓع على أ◊زم أŸقÎحة من خÓل ألتقرب من
ÓطÓع أك Ìعلى ألتفاصضيل.
ألوكا’ت ألتجارية ل إ
ب -خصض -وصس مصض-اري-ف أل-رب-ط أÿاصض-ة ب-ع-رضس «إأي-دوم
فاي »Èفتقدر بـ  2000دج ،مع مرأعاة توفر شضروط أأ’هلية
وأحÎأم فÎة أل- - -ت- - -زأم ت- - -ق - -در بـ  12شض -ه -رأ ،أم-ا أسض-ع-ار
أŸكاŸات خارج أ’شضÎأك فبالنسضبة لـ « إأيدوم ألثابت»
أشضÎأك  500دج فهي  0دج بالنسضبة للمحلي وألوطني،
أما أÙمول فـ  8دج للدقيقة غ› Òزأة ،وبالنسضبة
لÓ- -شضÎأك  1000دج ف- -ه- -ي  0دج ل-ل-م-ح-ل-ي وأل-وطني
وبالنسضبة للمحمول يسضتفيد ألزبون من تخفيضس بنسضبة
 15باŸائة من  8دج للدقيقة غ› Òزأة ،أما تسضعÒة
أŸكاŸات ألدولية فتطبق أأ’سضعار أŸعمول بها بالنسضبة
لبلدأن ألوجهة.

»æWh

أ’ثنين  05فيفري  2018م
ألموأفق لـ  18جمادى أأ’ولى  1439هـ
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Ÿكافحة
داء السسرطان

‘ اليوم العاŸي Ÿكافحة السصرطان

توقعات بارتفاع عدد اŸصساب Úبالداء إا 61 ¤أالفا ‘ 2020

–صصي ا÷زائر سصنويا ما ب 45 Úأالفا و 50أالف حالة جديدة Ÿرضس السصرطان ‘ ﬂتلف
’صصابات سصينتقل من  41870حالة ( )2015إا¤
’نواع والرقم مرشصح لÓرتفاع ،وحسصب توقعات وزارة الصصحة فإان عدد ا إ
ا أ
 61000حالة سصنة  ،2020بحسصب ما كشصف عنه وزير القطاع حسصبÓوي.

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

رغم اسصتفحال الداء وتسصجيل أاك Ìمن  140حالة ‘ 2017

اليوم العاŸي Ÿكافحة داء السسرطان
Áر مرور الكرام ببومرداسص

حياة .ك
وضض-ع-ي-ة م-ق-ل-ق-ة ل-ت-ن-ام-ي دأء ألسض-رط-ان ‘
أ÷زأئ -ر م -ا أسض -ت -دع -ى وضض -ع أإ’سضÎأت-ي-ج-ي-ة
ألوطنية Ÿكافحة ألدأء وجعلها أولوية من قبل
ألسضلطات ألعليا لبÓد ،هذأ ما أكده ألوزير
حسضبÓوي خÓل ألكلمة ألتي ألقاها ،أمسس،
ب- -ن- -زل «أŸركÃ »Òن- -اسض- -ب -ة أل -ي -وم أل -ع -اŸي
للسضرطان ،ألذي جاء هذه ألسضنة –ت شضعار
«أسضتطيع ،نسضتطيع» ‘ لقاء جمع ألعديد من
أأ’طباء أıتصض› ‘ Úال مكافحة ألدأء،
وب -حضض -ور ‡ث -ل -ة م-ن-ظ-م-ة ألصض-ح-ة أل-ع-اŸي-ة
با÷زأئر.
أك -د حسض -ب Ó-وي ع -ل -ى أه -م -ي -ة أıط -ط
أل -وط -ن -ي Ÿك -اف-ح-ة ألسض-رط-ان أل-ذي ب-ادر ب-ه
ألرئيسس بوتفليقة ،وجندت له كفاءأت طبية
وط -ن -ي -ة ع-م-لت ب-دون ه-وأدة ح-ت-ى رأى أل-ن-ور
ودخل مرحلة ألتطبيق ،ويتمحور أسضاسضا حول
ألوقاية وألكشضف وألتشضخيصس أŸبكر وألتكوين
وأ÷وأنب أŸالية.
أبرز حسضبÓوي ‘ كلمته أهمية ألشضبكات
أل - -وط- -ن- -ي- -ة لسض- -جÓ- -ت ألسض- -رط- -ان أÿاصض- -ة
ب- -السض- -ك- -ان ،وأل -ت -ي تشض -ك -ل أدأة ضض -روري -ة ‘
أŸرأقبة ألوبائية للسضرطانات ،كما تعد وسضيلة
÷م-ع وت-خ-زي-ن وت-فسض ÒأŸع-ط-ي-ات أŸت-علقة
باŸرضضى أŸصضاب Úبالسضرطان.

شسبكة سسجÓت السسرطان للتحكم
‘ إاجراءات الوقاية
وأضض- -اف ‘ سض- -ي- -اق م- -تصض- -ل أن م- -رأق- -ب -ة
ألسض -رط -ان-ات م-ن خÓ-ل ألشض-ب-ك-ة ،تسض-اع-د ‘
أل -ت-ح-ك-م ‘ إأج-رأءأت أل-وق-اي-ة وأل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا
وتقييمها ،مشضÒأ إأ ¤أن أŸعطيات ألوبائية
أŸن -ب -ث -ق -ة ع -ن ألشض -ب -ك -ة أل-وط-ن-ي-ة لسض-جÓ-ت
ألسض -رط -ان -ات أل -ت -ي وضض -عت م-ن-ذ سض-ن-ة 2014
تندرج ‘ إأطار توجه تنموي عاŸي بالنظر
إأ ¤ب- -روز ع- -ام- -ل ألشض- -ي -خ -وخ -ة ل -دى سض -ك -ان
أ÷زأئ -ر وع -وأم -ل خ -ط -ر أخ-رى ن-اج-م-ة ع-ن
ألتحول ألوبائي ألذي عرفه ألبلد.
وذكر بهذه أŸناسضبة أن ألشضبكة ألوطنية
لسضجÓت ألسضرطان تعد أأ’و ¤من نوعها ‘
إأف-ري-ق-ي-ا وأŸت-م-ح-ورة ح-ول ثÓ-ث ت-نسضيقيات
جهوية (سضطيف ـ أ÷زأئر ألعاصضمة ـ وهرأن)

“كن أ÷زأئر من ألتوفر على معطيات ناجعة
وفقا للمعاي Òألدولية.
وأفاد ألوزير أنه ” تخصضيصس ما ’ يقل عن
 37م -ل -ي -ار دج سض -ن -ة ’ 2017سض -تÒأد أدوي-ة
معا÷ة ألدأء ،مشضÒأ إأ ¤أن  ٪60من أأ’دوية
ألتي أقتنتها أŸؤوسضسضة أ’سضتشضفائية ،موجهة
Ÿكافحة مرضس ألعصضر.
م -ن ج-ه-ت-ه ،رك-ز ألÈوفسض-ور ح-م-ادي ع-ل-ى
أل- -ه -دف م -ن ه -ذه ألسض -ج Ó-ت وأŸت -م -ث -ل ‘
–دي - -د ت - -أاث Òح - -ا’ت أŸرضض- -ى أŸصض- -ابÚ
بالسضرطان ،وتوجه أŸرضس وألتطور أ÷غرأ‘
وتوزيعه ،كما أنها تسضاهم ‘ توف Òمعطيات
ناجعة متعلقة بالسضرطانات ،بالنظر خاصضة
إأ ¤أهميتها ألكÈى ‘ أتخاذ ألقرأرأت ‘
إأطار أıطط ألوطني Ÿكافحة ألسضرطان
ألذي رصضد له  180مليار دج.

تطبيق اıطط يقلصص
احتمالت اإلصسابة بـ ٪15
من ب Úألسضرطانات ألتي تسضجل أرتفاعا
مقلقا ‘ عدد أإ’صضابات بها سضرطان ألثدي
وأل -رح -م وأل-ك-ول-ون وأŸسض-ت-ق-ي-م وألÈوسض-ت-ات

وهي ألسضرطانات ألتي “ثل نسضبة  ٪80من
ه -ذه أ◊ا’ت أإ’ج -م -ال -ي -ة ،وأل -ت-ي ت-دع-و إأ¤
مزيد من ألتكفل ،و–سض Úأأ’دأء خاصضة من
ح- -يث ن- -وع- -ي- -ة أ’سض -ت -ق -ب -ال أل -ذي ي -خصضصس
للمرضضى ع Èمرأكز ألعÓج ،حسضب ما أكد
ع- -ل- -ي -ه أأ’ط -ب -اء أıتصض ÚوأŸشض -ارك -ون ‘
أللقاء  ،وÁثل تقليصس أحتمال أإ’صضابات بها
‘ آأفاق  2020بنسضبة ( ٪15بدل  61000حالة
إأ 51000 ¤ح -ال -ة) أه -م –د ،وأل -ذي Áك -ن
بلوغه من خÓل تطبيق أıطط أŸذكور.
وي-ذك-ر أن أıط-ط أل-وط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة
ألسضرطان ” وضضعه سضنة  2015ويتضضمن 8
ﬁاور إأسضÎأتيجية ،ويتمحور باÿصضوصس
حول ألوقاية وألكشضف وألتشضخيصس أŸبكر
وأل -ت -ك -وي-ن وأ÷وأنب أŸال-ي-ة ،ونصس ك-ذلك
على تنصضيب ÷نة ألكشضف أŸبكر عن كل
أن-وأع ألسض-رط-ان ب-ا÷زأئ-ر ،سض-ي-م-ا سض-رط-ان
’كÌ
’نوأع أ أ
ألثدي ألذي يأاتي ‘ مقدمة أ أ
أنتشضارأ باÛتمع ولدى أŸرأة خاصضة وأن
هذأ ألنوع من ألسضرطان Áكن ألتحكم فيه
وألشض-ف-اء م-ن-ه ب-فضض-ل أل-كشض-ف وأل-تشض-خيصس
أŸبكر باسضتعمال وسضائل غ Òمكلفة ،كما
ي -ه -دف ﬂط -ط م -ك -اف -ح -ة ألسض -رط-ان إأ¤
’طباء ألعام.Ú
تكوين أ أ

’طباء مسصؤوولية اŸرضصى ،حسصبÓوي:
حّمل ا أ

منحة تنصسيب لفائدة األطباء اŸقيم Úتخصسصسها ا÷ماعات اÙلية
ت -وصص-ل ا’ج-ت-م-اع ح-ول
اإضص -راب ا’أط -ب -اء اŸق-ي-مÚ
الذي تراأسصه وزير الصصحة
والسص- - - - - -ك- - - - - -ان واإصصÓ- - - - - -ح
اŸسص - - -تشص - - -ف - - -ي- - -ات ﬂت- - -ار
حسص - - - - -بÓ- - - - -وي ،اأمسس ،اإ¤
م- -ن- -ح- -ة ت -نصص -يب ل -ف -ائ -دة
ا’أطباء اŸقيم Úتخصصصصها
ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ‘ اإط-ار
اÿدم- - -ة اŸدن- - -ي- - -ة حسصب
اŸن- -اط- -ق ال- -ت- -ي ي- -رسص- -ل -ون
اإليها.

جÓل بوطي/واج
أوضض - - - -ح حسض - - - -ب Ó- - - -وي أن
أ’قÎأح وأف- -ق ع- -ل -ي -ه أل -وزي -ر
أ’أول أحمد أويحيى ‘ أإطار
ت - -ل - -ب - -ي - -ة م - -ط - -الب أ’أط - -ب- -اء
أŸضضرب ،ÚمشضÒأ أإ ¤أن ذلك
ياأتي ‘ أإطار أدأئهم للخدمة
أŸدن-ي-ة حسضب أŸن-اط-ق أل-ت-ي
يرسضلون أإليها وذلك بعد وضضع
أ’أط- -ر أل- -ق- -ان- -ون- -ي -ة أل Ó-زم -ة
ل- -تسض- -ي Òه- -ذه أŸن- -ح- -ة أل -ت -ي
تتكفل بها أ÷ماعات أÙلية.
أضضاف وزير ألصضحة خÓل
أإشض -رأف -ه ،أمسس ،ع -ل -ى أف-ت-ت-اح
أج -ت -م -اع أل -ل -ج -ن-ة أل-ق-ط-اع-ي-ة
للتفاوضس مع ‡ثلي ألتنسضيقية
ألوطنية لÓأطباء أŸقيم Úأن
أل - -وزي - -ر أ’أول أقÎح م - -ن- -ح- -ة
ت - -نصض - -يب ل - -ف - -ائ- -دة أ’أط- -ب- -اء
أŸقيم Úتخصضصضها أ÷ماعات

أÙلية لهذأ ألسضلك.
أم -ا ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اÿدم-ة
أŸدن- -ي- -ة ق- -ال حسض- -ب Ó-وي أإن
أل- - - -وزأرة تسض- - - -ع - - -ى ’إصض Ó- - -ح
أ’إخ -ت ’Ó-ت أŸسض -ج -ل -ة ب -ه-ذه
أ’آل -ي -ة أل -ت -ي ي -وؤدي -ه -ا أ’أط-ب-اء
أŸق- -ي- -م- -ون ب -اŸن -اط -ق أل -ت -ي
يوجهون أإليها ‘ ،ح Úع Èعن
أرت -ي -اح -ه ل -تسض -ج -ي -ل ت-ق-دم ‘
›ال أل -ت -ف -اوضس م -ع أ’أط -ب-اء
أŸق- -ي -م Úسض -ي -م -ا ‘ ›ا’ت
أÿدم- - -ات أ’إج- - -ت- - -م- - -اع - -ي - -ة
وأ’إدم- - - - - -اج و÷ن- - - - - -ة أÈÿأء
وأل -ت -ج -م -ع أل -ع -ائ -ل -ي وضض -م-ان
ألسضكن ألÓئق وألتكوين ألطبي
أŸت -وأصض -ل و–سض ÚأŸصض -ال-ح
ألتقنية.
‘ ه - - - - -ذ أ أ ل ص ض - - - -د د  ،أ ك - - - -د

حسض -ب Ó-وي أن أل-دول-ة رصض-دت
لها أموأ’ ضضخمة ،مضضيفا أن
ع - -دة مسض - -ائ - -ل ’ زألت ق - -ي- -د
ألدرأسضة سضيتم أإيجاد حلول لها
ع - - -ل - - -ى أŸدي ÚأŸت - - -وسض- - -ط
وأل- -ب -ع -ي -د ،وب -خصض -وصس أج -ور
أ’أطباء أŸقيم Úشضدد على أن
ه- - - -ذأ أŸط - - -لب غ Òق - - -اب - - -ل
ل-ل-م-رأج-ع-ة ‘ أل-وقت أل-رأه-ن،
دأع - -ي - -ا أ’أط - -ب - -اء أŸق - -ي- -مÚ
أŸضض -رب Úأإ ¤أل -ع -ودة ل-ل-ع-م-ل
وتفادي شضبح سضنة بيضضاء.
و أضضاف قائ« Óنحن ألقطاع
أل- -ع- -م -وم -ي أل -وح -ي -د أل -ذي ’
Áكنه باأي حال من أ’أحوأل
أل- -ت -خ -ل -ي ع -ن ع Ó-ج أŸريضس
وع- -ل- -ى ك -ل وأح -د م -ن -ا –م -ل
مسضوؤوليته».

من جهتها ،عÈت تنسضيقية
أ’أطباء أŸقيم Úعن “سضكها
Ãوأصضلة أ’إضضرأب و أبدت عن
عدم رضضاها بالنتائج أŸتوصضل
أإليها بشضكل نسضبي ،حيث أكد
ﬁمد طيلب ‡ثل ألتنسضيقية
‘ تصض -ري -ح ل -لصض -ح-اف-ة أن ك-ل
أŸقÎح - -ات أل- -ت- -ي أخ- -ذت- -ه- -ا
أللجنة بع Úأ’إعتبار ما هي أإ’
ح -ق -وق يضض-م-ن-ه-ا أل-ق-ان-ون ،أإ’
أنها  ⁄تكن تطبق على غرأر
ح -ق أل -ت -ج -م -ع أل -ع -ائ-ل-ي ،ه-ذأ
أ’أخ Òأل- -ذي أن- -ت- -ق- -د رب- -ط- -ه
باÿدمة أŸدنية.
وف - -ي - -م - -ا ي - -خصس م - -ن - -ح - -ة
أل- -ت- -نصض- -يب أل- -ت- -ي أقÎح -ت -ه -ا
أ◊ك- -وم- -ة ،أوضض -ح أŸت -ح -دث
أن -ه -ا ت -ق -در ب -ح-وأ‹  20ألف
دينار وجاءت كمقÎح لتعويضس
ألتاأخر ‘ صضب أجر ألطبيب
أıتصس خ Ó- -ل أدأء أÿدم- -ة
أŸدنية وألذي يصضل أإ ¤قرأبة
 8أشض-ه-ر ،ف-ي-م-ا أن-ت-ق-د ربطها
با÷ماعات أÙلية.
ك -م -ا ن -ف -ى ط -ي-لب أن ي-ك-ون
أ’أط-ب-اء أŸق-ي-م-ون ق-د ط-البوأ
ب - - - -رف - - - -ع أ’أج - - - -ور ،مÈزأ أن
أŸط -الب أل -ت -ي رف -ع -وه -ا ه -ي
أجتهاد منهم ‘ ظل معرفتهم
أÙدودة ب-ا’أم-ور أل-ق-ان-ون-ي-ة،
دأع- -ي- -ا أل- -ل- -ج- -ن- -ة أإ ¤ت -ق -دË
م -قÎح -ات -ه -ا وع -دم أ’إك -ت -ف-اء
ب -ا’سض-ت-م-اع أإل-ي-ه-م وأل-رد ع-ل-ى
مطالبهم.

ألعدد
17560

05

م - -ر ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي Ÿك- -اف- -ح- -ة داء
السصرطان اŸصصادف لـ  4فيفري من كل
سصنة مرور الكرام بو’ية بومرداسس،
رغم اسصتفحال هذا اŸرضس اÿبيث ‘
’خÒة وتسص -ب -ب -ه ‘ وف -اة
السص- -ن -وات ا أ
’طباء اıتصص،Ú
العشصرات بشصهادة ا أ
’نشص - -ط - -ة
ح- - -يث غ- - -ابت ﬂت- - -ل- - -ف ا أ
وال- -ن- -دوات ال- -ت- -حسص -يسص -ي -ة م -ن ق -ب -ل
م -دي -ري -ة الصص -ح -ة وب -اق -ي اŸؤوسصسص -ات
واŸراك - -ز الصص - -ح- -ي- -ة اŸط- -ال- -ب- -ة أاكÌ
بالتحرك لنشصر مزيد من الوعي بÚ
اŸواط -ن Úم -ن أاج -ل ال -وق-اي-ة م-ن ه-ذا
اÿطر الداهم.

بومرداسس :ز /كمال
تشض- -ه- -د و’ي- -ة ب- -وم -ردأسس ‘ ألسض -ن -وأت
’صضابات
’خÒة أرتفاعا ﬂيفا ‘ عدد أ إ
أأ
بهذأ ألدأء خاصضة سضرطان ألثدي بالنسضبة
ل-ل-نسض-اء وسض-رط-ان أل-رئ-ة ،أŸع-دة وأل-ق-ول-ون
بالنسضبة للرجال و–وله إأ ¤شضبح ﬂيف
للعائÓت بالنظر إأ ¤عدد ألوفيات ألناجمة
عن هذأ أŸرضس بعدما ” تسضجيل 142
حالة إأصضابة جديدة سضنة  ،2017مقابل كÌة
’سض-ب-اب أ◊ق-ي-ق-ي-ة أŸسض-ب-بة
أل-ل-غ-ط ح-ول أ أ
للدأء وتوسضعه بالو’ية أŸعروفة بطابعها
أل- -فÓ- -ح- -ي وكÌة أسض- -ت- -ع- -م- -ال أŸب- -ي -دأت
وﬂتلف أŸوأد ألكيماوية ◊ماية ألنباتات

وأÙاصضيل ألزرأعية خاصضة ﬁصضول عنب
أŸائ -دة أŸه -ي -م -ن ع -ل -ى أل-نشض-اط أÙل-ي
بنسضبة تزيد عن  ٪40من أŸسضاحة ألصضا◊ة
ل - -ل - -زرأع- -ة وب- -ط- -ري- -ق- -ة ’ –Îم شض- -روط
أ’سضتعمال وحماية أŸسضتهلك خÓل عملية
أ÷ني وألتسضويق ،ونفسس ألظاهرة يشضهدها
أيضضا نشضاط تربية ألدوأجن ألذي يسضتهلك
’دوي-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن رق-اب-ة أل-ب-ي-اطرة
أط-ن-ان أ أ
وأŸصضالح أıتصضة وعدم أحÎأم أŸدة
أل -ف-اصض-ل-ة ب Úأ’سض-ت-ع-م-ال وت-وزي-ع أŸن-ت-وج
ألتي تصضل إأ ¤ثÓثة أسضابيع وأك Ìلبعضس
’دوية أÿطÒة على صضحة أŸسضتهلك.
أأ
’م- -ر ع- -ل -ى أŸن -ت -ج -ات
و ⁄ي- -ق- -تصض- -ر أ أ
أل-فÓ-ح-ي-ة أل-ه-ج-ي-ن-ة وأ’سض-ت-ع-م-ال أŸفرط
’سض -م -دة أŸغ -ذي -ة ◊م -اي-ة
ل -ل -م -ب -ي -دأت وأ أ
أŸن -ت -وج م -ن أل -ت -ل -ف ،ب -ل أم -ت-دت ظ-اه-رة
ألÓمبا’ة ‘ ألصضحة ألعمومية إأ ¤أنتشضار
’فات ألسضلبية كالتدخ Úوأıدرأت بÚ
أآ
ألشضباب وحتى ‘ ألوسضط أŸدرسضي وغÒها
’خرى كتغ Òسضلوك وعادأت
من ألظوأهر أ أ
’كل وعدم أ◊رصس على تناول ألوجبات
أأ
ألصض -ح -ي -ة وك -ل -ه -ا ع -وأم -ل ت -ت -ط-لب –رك-ا
مسض -ت -ع -ج  Ó-م -ن ط -رف ج -م -ي -ع أل -ف -اع-لÚ
ل -ل -ت -حسض -يسس ب -خ -ط -ورة أل -وضض-ع-ي-ة وأت-خ-اذ
’ج -رأءأت أل Ó-زم -ة ب-اسض-ت-غÓ-ل م-ث-ل ه-ذه
أإ
أŸن -اسض -ب -ات أل-ع-اŸي-ة وأل-وط-ن-ي-ة وﬂت-ل-ف
’ع Ó-م -ي-ة ل-ت-حسض-يسس أŸوأط-نÚ
أŸن -اب -ر أ إ
وت -ن -ظ -ي -م ح -م -ا’ت إأع Ó-م -ي -ة ت-وع-وي-ة ‘
أŸدأرسس وأل -وسض -ط أ÷ام -ع -ي ،وه -ي ف -ئ -ة
حسضاسضة من أÛتمع بإامكانها فهم ألرسضالة
Óخ-ري-ن ،وﬁاول-ة نشض-ر ث-ق-افة
وت-ب-ل-ي-غ-ه-ا ل -آ
صضحية عن طبيعة أŸرضس وأسضبابه وكذأ
طرق ألوقاية وكيفية ألتقليل من ألدأء عن
ط-ري-ق تشض-ج-ي-ع أŸوأط-ن Úخ-اصض-ة ب-النسضبة
ل -ل-م-رأة ع-ل-ى أه-م-ي-ة أل-ق-ي-ام ب-ال-ف-ح-وصض-ات
وألكشضف أŸبكر كإاجرأء وحيد للتغلب على
’صضابة قبل مرحلة أ’سضتفحال.
أإ
’صضابات أŸسضجلة سضنويا
يذكر أن عدد أ إ
با÷زأئر حسضب إأحصضائيات وزأرة ألصضحة
وألسضكان بلغ  40ألف إأصضابة جديدة ٪70
م- -ن- -ه- -ا ح- -ا’ت م- -ت- -ق -دم -ة ،وه -و م -ا دف -ع
ب-السض-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة إأ ¤تسض-ط Òب-رنامج
خاصس Ÿضضاعفة أ÷هود من أجل مكافحة
ألدأء عن طريق فتح مرأكز عÓج جديدة
م -ت -خصضصض -ة خ Ó-ل ه-ذه ألسض-ن-ة وت-وف34 Ò
’جهزة إأ¤
جهازأ ‘ أنتظار توسضيع هذه أ أ
كافة أŸؤوسضسضات أ’سضتشضفائية أŸتخصضصضة
أŸن -ت -ظ -ر Œسض -ي -ده -ا ع Èه-ذأ أıط-ط
ألوطني.

مركز مكافحة السصرطان بسصيدي بلعباسس

اسستقبال قرابة  1000حالة خÓل  5أاشسهر فقط
تسصجل و’ية سصيدي بلعباسس أارقاما
ﬂي - - -ف - - -ة ◊ا’ت ا’إصص - - -اب- - -ة ب- - -داء
السصرطان ،حيث اسصتقبل مركز عÓج
م-ك-اف-ح-ة السص-رط-ان ال-ذي ف-ت-ح أابوابه
’ل-ف
شص -ه -ر سص -ب -ت -م ÈاŸاضص -ي ق-راب-ة ا أ
ح- -ال- -ة ” ال -ت -ك -ف -ل ب -ه -ا وإاخضص -اع -ه -ا
’شصعة والعÓج الكيماوي.
للعÓج با أ
’شضعة ألتي باشضرت
إأسضتقبلت مصضلحة أ أ
عملها منذ ألرأبع سضبتم ÈأŸاضضي923 ،
م- -ل -ف ،ح -يث ق -امت ب -إاج -رأء  269فحصس
إأشضعاعي للمرضضى ‘ ،ح ” Úإأخضضاع 130
ح-ال-ة ل-ل-عÓ-ج م-ن-ه-ا  10ح-ا’ت مسض-تعجلة،
فضض Ó- -ع- -ن إأسض- -ت- -ف -ادة  166م -ريضس م -ن
ألتصضوير بجهاز ألسضكان.Ò
’حصضائيات أيضضا إأ ¤ألتكفل بـ
وتشض Òأ إ
’ورأم وألعÓج
 696حالة Ãصضلحة طب أ أ
أل- -ك -ي -م -اوي ،ح -يث ” إأك -تشض -اف  21حالة
جديدة Ÿصضاب Úبدأء ألسضرطان ،تتصضدرها
’صض -اب-ة بسض-رط-ان أل-ث-دي وأل-رح-م
ح -ا’ت أ إ
ل- -دى ف- -ئ- -ة أل -نسض -اء وسض -رط -ان أل -رئ -ة ل -دى
ألرجال ،هذأ ويتوقع أŸركز أرتفاع عدد
أŸرضض- -ى أŸت- -ك- -ف -ل ب -ه -م ي -وم -ي -ا إأ500 ¤
م- -ريضس ب- -ع- -د دخ -ول مصض -ل -ح -ة طب أورأم
’طفال ،ومصضلحة علم ألدم أÿدمة نهاية
أأ
.2019
Óشضارة ،فإان مركز مكافحة أمرأضس
ول إ
ألسضرطان أ÷ديد قد تدعم مؤوخرأ بغÓف
’“ام
ما‹ إأضضا‘ قدره  150مليار سضنتيم ،إ
ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ج-ه-ي-ز أل-ناقصضة بسضتة مصضالح،
بكل من مصضلحتي أ÷رأحة ،مصضلحة ألعÓج

’شضعة ،مصضلحة أÈı
ألفيزيائي مصضلحة أ أ
ومصضلحة ألتشضريح ألطبي ،وهي أŸصضالح
ألتي سضتدخل أÿدمة تدريجيا حتى نهاية
سضنة  2019حيث سضيوفر ﬂتلف أÿدمات
ألصض -ح -ي -ة ل -ف -ائ -دة م -رضض -ى ألسض-رط-ان م-ن
ﬂتلف و’يات أ÷هت Úألغربية وأ÷نوبية
ألغربية للوطن.
و‘ أŸقابل تناشضد جمعية أمل ‘ أ◊ياة
Ÿسض - -اع- -دة م- -رضض- -ى ألسض- -رط- -ان بضض- -رورة
’سضرأع ‘ إأسضتكمال Œهيز أŸركز لتمكÚ
أإ
أŸرضض -ى م -ن أل -ع Ó-ج أل -ك -ام-ل دأخ-ل ه-ذه
أŸؤوسضسضة ألعصضرية ،بالنظر إأ ¤معاناتهم
أل- -ي- -وم- -ي- -ة ‘ رح -ل -ة أل -ب -حث ع -ن أل -ع Ó-ج
ب -اŸسض -تشض -ف -ي -ات أل-ب-ع-ي-دة ول-دى أÿوأصس،
مؤوكدة أن عدد أŸصضاب Úبالدأء ‘ تزأيد
مسض -ت -م -ر ح -يث تسض-ج-ل أ÷م-ع-ي-ة ل-وح-ده-ا
تكفلها بـ  2130مريضس من ألفئات ألهشضة،
ك -م -ا Œدد م -ط -ل -ب -ه -ا ل-لسض-ل-ط-ات أÙل-ي-ة
وأل-ق-اضض-ي ب-ت-خصض-يصس أرضض-ي-ة ل-تشض-ييد نزل
’سض- -ت- -ق- -ب -ال أŸرضض -ى وع -ائ Ó-ت -ه -م ،وه -و
’رضضية
أŸشضروع ألذي تأاجل بعد إأدرأج أ أ
أıصضصضة له ضضمن مشضروع مركز مكافحة
ألسض-رط-ان ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤ق-رب-ه-ا م-ن أŸرك-ز،
ح- -يث أك- -دت أ÷م- -ع- -ي -ة ضض -رورة ت -ع -ويضس
’رضض - -ي - -ة ب - -أاخ- -رى ل- -ت- -م- -ك Úأ÷م- -ع- -ي- -ة
أأ
وأÙسضن Úمن إأ‚از ألنزل ألذي سضيعطي
دفعا معنويا للمرضضى وسضÒفع ألغ Íعن
عائÓتهم.

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو

»æWh

اإ’ثنين  05فيفري  2018م
الموافق لـ  18جمادى اأ’ولى  143٩هـ

لسساتذة
تداعيات إاضسراب ا أ

جمعية أأولياء ألتÓميذ تدعو إأ ¤تغليب صسوت ألعقل
جعل أŸصسا◊ة فوق أية مصسلحة شسخصسية
لولياء
دعت ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-نية أ
ال - -تÓ- -م- -ي- -ذ ‘ ب- -ي- -ان ج- -دي- -د –وز
““الشس - -عب““ ع- -ل- -ى نسس- -خ- -ة م- -ن- -ه ،إا¤
–كيم الطرف الداعي إا ¤إاضسراب
وطني مفتوح ومقاطعة التدريسس،
““صس -وت ال-ع-ق-ل وا◊ك-م-ة““ ،وال-ع-ودة
إا ¤جادة الصسواب ،وجعل اŸصسلحة
ال-ع-ام-ة ف-وق أاي مصس-ل-ح-ة شس-خصس-ي-ة،
وا÷ل- - -وسس ل- - -ل- - -ت- - -ح - -اور ب - -ج - -دي - -ة
ومسس - -ؤوول - -ي - -ة ،ل- -ت- -ف- -ادي ال- -ع- -واقب
الوخيمة.

البليدة :لينة ياسسمÚ
قالت ا÷معية الوطنية أ’ولياء التÓميذ
إان اŸب -ال -غ-ة ‘ اإ’ضص-راب-ات ال-ت-ي ت-ت-ك-رر
(منذ العام  2012وقطاع الÎبية يعرف
ه- -زات ج -راء ال -ف -وضص -ى ال -ت -ي أاصص -ب -حت
–دث وت- -ن- -ج- -م ع- -ن ق- -رارات ن- -ق- -اب -ات
ا’ح-ت-ج-اج) ،ه-ي سص-اب-ق-ة خ-طÒة ب-ق-طاع
الÎب- -ي- -ة ،ورفضش ا◊وار حسص -ب -ه -م ،ي -ع -د
هروبا إا ¤اأ’مام ،خاصصة إاذا اتضصح أان
اŸط -الب ال -ت -ي ي -ن -ادي ب -ه -ا ال -ن -ق -اب-ي-ون
اŸضص- -رب -ون”” ،مشص -ك -وك ‘ شص -رع -ي -ت -ه -ا””
ومبنية على أامور شصخصصية بحتة ،وهو ما
ي - -ف - -رضش ‘ ه - -ذه ال - -ظ- -روف ،وإ’ن- -ق- -اذ
ال -ت Ó-م -ي -ذ ،ال -ع-دول ع-ن ق-رار اإ’ضص-راب
ال-وط-ن-ي ،وال-ع-ودة إا ¤م-ق-اع-د ال-تدريسش،
لتجنيب أابنائهم كوارث وصصدمات معنوية
ون -فسص -ي-ة ،ب-دأات ت-ظ-ه-ر م-ؤوشص-رات-ه-ا ع-ل-ى
البعضش منهم.
ن -داء اأ’ول -ي -اء ج -اء ب -ع -د ق -رار ن -ق-اب-ة

اÛلسش اŸسص- -ت -ق -ل أ’سص -ات -ذة ال -ت -ع -ل -ي -م
الثانوية والتقني ثÓثي اأ’طوار””كنابسصت””،
خ- -اصص- -ة وأان ال- -وقت وف- -رصص- -ة ت- -ع- -ويضش
واسص -ت -دراك م -ا ف -ات م -ن دروسش وإاج-راء
ام -ت -ح -ان -ات ال -فصص -ل اأ’ول ق -ائ-م-ة ،وه-م
م -ت -خ -وف -ون ج -دا ع -ل-ى مصص-ائ-ر أاب-ن-ائ-ه-م
للموسصم الدراسصي ا÷اري  2017و،2018
خ-اصص-ة ب-ع-د فشص-ل ال-ل-ق-اء ال-ت-ف-اوضصي بÚ
نقابة لكناباسصت ووزارة الÎبية الوطنية
مطلع اأ’سصبوع اŸاضصي ،وهم مع ذلك ’
ي -زال -ون ي -أام -ل -ون ‘ ي -ت -م ت-ع-ل-ي-ق ا◊رك-ة
ا’حتجاجية ومعها اإ’ضصراب ،أ’ن بعضصا
م- -ن أاب- -ن- -ائ- -ه- -م رفضص- -وا ال- -دراسص- -ة ل- -دى
اŸسصتخلف ،Úثم أان هناك نقصصا ‘ تعداد
اŸسصتخلف ،Úو ⁄يسصتفد كل التÓميذ من
أان م -قÎح ا’سص -ت -خ Ó-ف ،وال -وقت ال -ي-وم
ل- -يسش ‘ صص- -ا◊ه- -م ،أ’ن ال -فصص -ل ال -ث -اÊ

قصص ÒواŸدة قاربت على ا’نتهاء ،وهو
ما يعني لهم أان الوقوع ‘ سصنة بيضصاء ’
مفر منه.
و‘ سص - - -ي - - -اق ا◊دث رف - - -ع م- - -دي- - -رو
مؤوسصسصات تربوية وأاولياء تÓميذ دعوى
قضصائية ضصد التنظيم النقابي اŸسصؤوول
عن اإ’ضصراب ،وجاءت مÈراتهم ‘ أان
اÙاو’ت والوسصاطات وإايفاد ÷ان من
الوزارة واللقاءات اŸتكررة ⁄ ،تنجح ‘
دف -ع ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ن-ق-اب-ي ،إا ¤ال-ع-دول ع-ن
فكرته ا’حتجاجية ووقف اإ’ضصراب ،بل
وب -دل ذلك ت -ع -رضش ب-عضص-ه-م إا ¤إاه-ان-ات
وقذف بل وحتى إا ¤اعتداءات جسصمانية،
اعتÈوها إاهانات تعرضصوا لها ،وهم ⁄
ولن يقبلوا أان يتم إاهانتهم بالطريقة التي
وقعت ،وسصيدافعون ويتضصامنون مع بقية
الزمÓء ولن يفشصلوا.

لم Úالولئي ل–اد العمال ا÷زائري Úبتيارت:
ا أ

من يريد ألتمثيل ألنقابي عليه أأن يكون منخرطا

ع- -ق- -د ال–اد ال- -ولئ -ي
ل–Ó- -اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م -ال
ا÷زائ -ري Úب -ت-ي-ارت ،أاول
أامسس ،ال - -ن - -دوة ال- -ع- -ادي- -ة
للجنة التنفيذية الولئية
ل –Ó- - -اد Ãق - - -ر ال - - -ب - - -نك
ا÷ه-وي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
–ت اسس -م اŸرح -وم ““ع -اب-د
لم Úالولئي
بن حمودة““ ا أ
السسابق.

تيارت :ع.عمارة
ا’ج- -ت- -م- -اع ك- -انت ف- -رصص -ة
لتشصريح كل ما كان يدور خارج
أاسص -وار ا’–اد ال -و’ئ -ي ،وق -د
أاخ -ذ م -وضص -وع ع -م -ال الÎب-ي-ة
ح -ي-زا ك-بÒا م-ن ال-ن-ق-اشش ب-ع-د
ا’ف- -ت- -ت- -اح ال- -رسص -م -ي ل -ل -دورة
العادية من طرف اأ’م Úالعام
ال -و’ئ-ي خ-ال-دي ع-ب-د ال-ق-ادر،
ال - - - -ذي أاك- - - -د لـ«الشص- - - -عب”” أان
ا’–اد Áر ب - -ن - -ق - -ط - -ة –ول
جذرية حيث “ت هيكلة دوائر
م- -ه- -دي- -ة والسص- -وڤ- -ر وت- -ي -ارت
وف- -رن- -دة وال -ع -م -ل ج -اري م -ع
ال - -دوائ - -ر اأ’خ - -رى ،ك - -م - -ا ”
Œدي -د ال -ه -ي -اك-ل سص-واء داخ-ل
اأ’مانة الو’ئية أاو على مسصتوى
ال - -دوائ - -ر ،وق- -ال خ- -ال- -دي إان
ا’–اد ال -و’ئ -ي اسص -ت -ط -اع أان
يتدخل ◊ل خÓفات ‘ أاكÌ
م- -ن  6ق -ط -اع-ات ك-انت ﬁل
نزاع.
وعن سصؤوال حول عدم تفعيل
نقابة الÎبية والتي  ⁄تنشصط
م -ن -ذ سص -ن -وات ع -دي -دة ،أارج -ع

خ- - -ال- - -دي السص - -بب إا ¤رج - -ال
الÎب-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-و’ي-ة،
حيث ” اسصتدعاء اŸشصرفÚ
على الÎبية با’–اد  3مرات
ل- - -ل - -بث ‘ ال - -قضص - -ي - -ة غ Òأان
ال- -ت- -ف -اع -ل ح -ال دون –ق -ي -ق
الهدف.
وأاضصاف خالدي صصراحة أان
ال- -ن- -ق- -اب -ي Úأان -فسص -ه -م ال -ذي -ن
يريدون ترؤوسش نقابة الÎبية ⁄
ي-ج-ددوا ح-ت-ى ان-خ-راط-هم و⁄
ي-دف-ع-وا مسص-تحقات ا’شصÎاك
منذ سصنوات فكيف للمنخرطÚ
أان ي -ت-ب-ع-وه-م ،وأاث-ن-اء ال-ن-ق-اشش
ا◊اد الذي دار بقاعة الدورة
أال -ق -ى ال -ب -عضش ال -ت -ه -م -ة ع-ل-ى
ال -ف -ي -درال -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-م-ال
الÎب -ي -ة ال -ت -ي رفضصت ت -ف-ع-ي-ل
النقابة الو’ئية لعدم جديتها،
وق - -د ” ال - -فصص- -ل ‘ اÓÿف
م- - -ؤوخ - -را وع - -ادت اŸي - -اه إا¤
›اريها ،مشصÒا إا ¤أان عدد
ع- -م -ال الÎب -ي -ة ب -ل -غ  20أالف
ع- -ام- -ل ‘ سص- -ن- -وات م- -اضص -ي -ة
وأاصصبح اليوم بدون “ثيل .أاما
‡ثل دائرة مهدية فقد تأاسصف
Ÿا آالت إال -ي -ه ا’–ادي -ة ع -ل -ى
مسصتوى دائرته حيث قال من
ب 1400 Úمنخرط ‘ الÎبية
تضصاءل العدد إا 400 ¤فقط.
‡ث -ل ا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة
بالنقابة ذكر بدور النقابة ‘
تÓ-ح-م ال-ع-م-ال واŸشص-ارك-ة ‘
بناء ا’قتصصاد واإ’دارة ،وطالب
ا◊ضص - -ور ب- -ا’ل- -ت- -ف- -اف ح- -ول
ا’–اد الو’ئي.
أام -ا ‡ث -ل ا–ادي -ة الÎب-ي-ة

ع- -ل -ى مسص -ت -وى ا’–اد ال -ع -ام
باŸركزية ﬁمدي نور الدين،
فقال إان ا’–اد العام للعمال
ا÷زائ -ري Úخ -ط أاح -م -ر أ’ن -ه
مكسصب للطبقة الشصغيلة ،ومن
ث- - -واب- - -ت- - -ه- - -ا ،وأاع - -اب ع - -ل - -ى
اإ’صصÓ-ح-ات غ-ل-ق اŸؤوسصسصات
ال -ع-م-وم-ي-ة وم-ن-ح-ه-ا أ’ن-اسش ’
يحافظون على مناصصب العمل
وع- -ل- -ى ا’ق- -تصص- -اد ال- -وط- -ن- -ي
وط -الب اŸن -خ -رط Úب -ال-ع-ودة
بقوة إا ¤بيت ا’–اد.
وقبل اŸصصادقة على البيان
اÿت-ام-ي ل-ل-دورة ال-ذي ح-ظ-ي
ب- -اأ’غ- -ل- -ب- -ي- -ة ال- -ك- -ام- -ل- -ة دون
معارضصة ،أاجاب اأ’م Úالو’ئي
عن كل ا’نشصغا’ت ،فعن ملف
الÎب -ي -ة ق -ال خ -ال-دي إان ع-ل-ى
عمال الÎبية التكتل وبر›ة
ما يرونه مناسصبا لهم ونحن ‘
اÿدم - - -ة بشص - - -رط ا’ل- - -ت- - -زام
بتوصصيات ا’–اد العام للعمال
ا÷زائ- -ري ،Úوالشص -رط ال -ث -اÊ
هو ا’نخراط لكونه كما قال
خ - - -ال - - -دي أامضص- - -ى عشص- - -رات
اÙاضصر لكن العمل  ⁄يثمر
إا ¤درجة التمثيل الفعلي على
مسصتوى الو’ية.
ووعد خالدي عمال الÎبية
أانه خÓل نهاية الشصهر ا÷اري
سصيتم Œديد اŸكتب الو’ئي
ل-لÎب-ي-ة ،وخ-ت-م ال-ن-دوة ب-دع-وة
ال- -ع -م -ال إا ¤ا’ل -ت -ف -اف ح -ول
ا’–اد أ’ن ا÷زائ- -ر م- -ق -ب -ل -ة
على ﬁطات هامة ومشصرفة
‘ مسصÒت - -ه - -ا ا’ق - -تصص - -ادي - -ة
والنهوضش بالطبقة الشصغيلة.

تعود إا ¤ا◊قبة
السستعمارية

ألعثور على أربعة قذأئف
حربية بشساطئ أوقاسس
“ك- -نت اÿل- -ي -ة ال -رئ -يسس -ي -ة
ل -ت-ق-ن-ي-ات اŸت-ف-ج-رات ،ال-ت-اب-ع-ة
لم-ن ولي-ة ب-ج-اي-ة ،ب-ال-تنسسيق
أ
م -ع ع -ن-اصس-ر أام-ن دائ-رة أاوق-اسس،
م- -ن م- -ع- -اي- -ن- -ة ون- -ق- -ل ق- -ذائ -ف
حربية قدÁة ّ” ،العثور عليها
بشس -اط -ئ أاوق -اسس ب -ع -د ب Ó-غ م-ن
أاح- -د اŸواط- -ن Úم -ف -اده ع -ث -وره
ع - -ل - -ى جسس - -م غ- -ريب بشس- -اط- -ئ
أاوق- -اسس ،وع- -ل- -ى ال- -ف- -ور ت -ن -ق -ل
عناصسر الشسرطة إا ¤ع ÚاŸكان
حيث وقفوا على صسحة ا.Èÿ
وبعد تأام ÚاŸكان لتفادي عبور
اŸواط- -ن ”ّ ،Úم- -ب- -اشص- -رة ا’تصص- -ال
ب-الشص-رط-ة ال-ع-ل-م-ية وفرقة ا◊راقÚ
اıتصصة ‘ إابطال وتفكيك القنابل،
التابعة أ’من و’ية بجاية إا ¤جانب
مصص -ال -ح ال -ق -ط-اع ال-عسص-ك-ري ل-و’ي-ة
بجاية ،وÃجرد وصصول عناصصر فرقة
ا◊راق ÚاÛهزين بجميع الوسصائل
ال -ت -ق -ن -ي -ة اÿاصص-ة إا ¤ع ÚاŸك-ان،
قاموا بعملية تفتيشش دقيق للمكان،
ت -وّصص -ل-وا إا ¤أان اأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-أارب-ع
قذائف حربية قدÁة متÓصصقة مع
بعضصها البعضش ،مغمورة داخل رمال
الشصاطئي بفعل أامواج البحر.
وق- -ام ع -ن -اصص -ر ا◊راق Úب -ح -ف -ر
ال -رم -ال اÙي-ط-ة Ãك-ان ت-واج-ده-ا
و” اسصتخراجها ووضصعها ‘ مكان
آامن إ’جراءات اŸعاينة ،حيث تعلق
اأ’مر بقذائف حربية ‘ حالة نشصطة
كان من اŸمكن أان تشصكل خطرا على
ح- -ي -اة اŸواط -ن ،Úط -ول -ه -ا  50سصم
ووزنها اإ’جما‹ حوا‹  80كلغ ،تعود
إا ¤ا◊ق -ب-ة ا’سص-ت-ع-م-اري-ة ،ق-ذف-ت-ه-ا
”
أامواج البحر إا ¤الشصاطئ ،بعدها ّ
التكفل ونقل تلك القذائف السصالفة
ال - - -ذك - - -ر ،ووضص- - -عت –ت تصص- - -رف
ا÷هات العسصكرية اıتصصة.

بجاية :بن النوي توهامي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية ‘ بيان للفرع النقابي

أسساتذة جامعة ورڤلة يطالبون بالنظر ‘ ملف
ألسسكن ألوظيفي

ط -الب أاعضس-اء ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة
Óسس-ات-ذة ا÷ام-ع-ي Úف-رع ج-ام-ع-ة
ل -أ
ق- -اصس -دي م -رب -اح ورڤ -ل -ة ،بضس -رورة
لسس-اتذة فيما
ال-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غ-الت ا أ
ي -خصس ع -دة م -ل -ف -ات أاه-م-ه-ا السس-ك-ن
والذي يحظى بأاهمية قصسوى لدى
هذه الفئة ،وقد أاكد البيان الصسادر
ع- -ن ذات ال- -ف- -رع ال- -ن- -ق- -اب- -ي ت- -ل -قت
““الشس- -عب““ نسس- -خ -ة م -ن -ه أان -ه ون -ظ -را
لي ردود مقنعة
لعدم تلقي النقابة أ
Óسساتذة
ومÈرة للوضسعية اŸزرية ل أ
غ ÒاŸسس - -ت - -ف - -ي - -دي - -ن م - -ن السس- -ك- -ن
ال- -وظ- -ي- -ف- -ي ول ب- -خصس -وصس ال -ذي -ن
اسس -ت -ف -ادوا و ⁄ي -ت -م -ك -ن-وا م-ن شس-غ-ل
سسكناتهم ◊د السساعة فإان النقابة
سس - -تضس - -ط - -ر إا ¤ت - -ن - -ظ - -ي - -م وق - -ف- -ة
ليصس- - -ال صس- - -وت
اح- - -ت- - -ج- - -اج- - -ي- - -ة إ
لسساتذة.
ا أ

ورڤلة :إاÁان كا‘
اسص -ت -ن -ك -ر أاعضص-اء ال-ن-ق-اب-ة ال-ت-أاخÒات
اŸسصجلة ‘ إا‚از السصكنات واŸوجهة
إا ¤اأ’سصاتذة ا÷امعي Úبورقلة ،من بينها
ع-دم ان-طÓ-ق أاشص-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ية
◊صصة  150وحدة سصكنية التي ” تÈيرها
بسص Òإاج -راءات صص -رف اأ’غ -ل -ف-ة اŸال-ي-ة
اıصصصص- - -ة ل - -ه - -ا حسصب تصص - -ري - -ح - -ات
مسصؤوو‹ قطاع السصكن بالو’ية  -وفقا Ÿا
جاء ‘ البيان ‘ -ح Úاأكد اأنه سصيتم
إامداد السصكنات بشصبكة الكهرباء والغاز،
كما أاعرب أاعضصاء النقابة عن اسصتيائهم
الشصديد لبطء وتÒة تقدم أاشصغال اإ‚از

 80وحدة سصكنية التي تقدر نسصبة إا‚ازها
بـ  ‘ 25اŸائة والتي قدم اŸدير بشصأانها
وعدا Ãباشصرة اإ’دارة إاجراءات توزيعها
حال بلوغها نسصبة  ٪40من اإ’‚از.
ال -ن -ق -اب -ة ذك -رت أايضص -ا ب -ال -ع -دي -د م -ن
اŸطالب الهامة ودعت ا÷هات اŸعنية
إا ¤ضصرورة التكفل العاجل بها ،وأاهمها
تخصصيصش وحدات سصكنية جديدة لتغطية
Óسص -ات-ذة ال-ذي-ن
ال -ط -ل -ب -ات اŸت -زاي -دة ل  -أ
يعانون من عدم ا’سصتقرار ا’جتماعي
الذي يؤوثر سصلبا على قدراتهم ‘ تقدË
اأ’فضصل للجامعة ،تغطية العجز اŸتنامي
‘ السصكن عن طريق إاعادة فتح التسصجيل
‘ الصصيغ السصكنية اأ’خرى للراغب Úعلى
غرار صصيغة السصكن الÎقوي العمومي كما
ه - -و ا◊ال ‘ ال - -ك- -ث Òم- -ن ا÷ام- -ع- -ات،
ال-ت-ن-ازل ع-ن السص-ك-ن-ات ال-وظ-ي-ف-ي-ة لفائدة
اأ’سص -ات -ذة اŸسص -ت -ف -ي -دي-ن م-ن-ه-ا –ق-ي-ق-ا
لÓ-سص-ت-ق-رار ال-ع-ائ-ل-ي وا’جتماعي والذي
ي -ن -ع -كسش اإي -ج-اب-ا ع-ل-ى –سص Úال-ظ-روف
Óسص-ت-اذ ا÷ام-ع-ي ،ت-خصص-يصش
اŸه -ن -ي -ة ل  -أ
سص -ك -ن -ات ج -م -اع -ي -ة ل -ف -ائ -دة ال-زم-يÓ-ت
اأ’سصتاذات اللواتي يجدن صصعوبات كبÒة
Óيجار.
‘ إايجاد السصكن ل إ
ا’ج-ت-م-اع ك-ان ف-رصص-ة ل-ط-رح ال-تسصاؤول
ح -ول وضص-ع-ي-ة  24وح-دة سص-ك-ن-ي-ة اŸعلن
ع -ن-ه-ا سص-اب-ق-ا م-ن ط-رف م-دي-ر ا÷ام-ع-ة
والتي خصصصصها الوا‹ لفائدة اأ’سصاتذة
ا÷ام-ع-ي Úاإ’سص-تشص-ف-ائ-ي Úوال-ت-ي  ⁄ي-ت-م
ا’سصتفادة منها ◊د اآ’ن وقد وكان رد
م -دي-ر ا÷ام-ع-ة اأن اإ’ج-راءات اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -اسص -ت Ó-م ه -ذه السص -ك -ن -ات سص -ت-ت-م خÓ-ل
اأ’سصبوع اأ’ول من شصهر فيفري.

بسسبب رداءة إا‚از مشساريع سسكنية بدائرة عقاز

إأحالة مقاولت Úومكتبي درأسسات على ألعدألة Ãعسسكر
سسكان حي  600مسسكن يطالبون بالتحقيق ‘ سسكنات أ‚زت قبل  10سسنوأت
كشس-ف اŸدي-ر ال-ع-ام ل-دي-وان الÎق-ية
وال -تسس -ي Òال -ع -ق -اري ل -ولي -ة م-عسس-ك-ر،
خÓل زيارة بر›ت لقطاع السسكن يوم
اÿم- -يسس اŸاضس- -ي ،أان مصس- -ا◊ه رف- -عت
شسكوى ضسد مقاولت Úومكتبي دراسسات
بسس -بب ال -غشس ‘ إا‚از وح-دات سس-ك-ن-ي-ة
ع -م -وم -ي-ة ب-دائ-رة ع-ق-از ،ح-يث ظ-ه-رت
ع-ي-وب ه-ذه السس-ك-ن-ات  -ب-ع-د أان شس-غ-ل-ه-ا
اŸسس -ت -ف -ي -دون م -ن -ه -ا ـ م-ن خÓ-ل إان-ه-ي-ار
لرضس-ي-ة شس-ق-ق الطوابق السسفلى
ج-زئ-ي أ
لم-ر ال-ذي ن-ت-ج ع-ن-ه ه-ل-ع
ل -ل -ع-م-ارات ،ا أ
لمر بـ
العائÓت القاطنة بها ،ويتعلق ا أ
 60وحدة سسكنية ” توزيعها ‘ مارسس
اŸاضسي.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
ك -م -ا ه -دد اŸدي -ر ال -ع -ام ل-دي-وان الÎق-ي-ة
وال-تسص-ي Òال-ع-ق-اري Ÿعسص-ك-ر Ãت-اب-ع-ة مكاتب
ال -دراسص -ات اŸك -ل -ف -ة Ãت -اب-ع-ة أاشص-غ-ال إا‚از
اŸشصاريع السصكنية بالو’ية خاصصة تلك التي
تشصرف عليها مؤوسصسصات أاجنبية ،مؤوكدا أانه
سص -ي -ع -اد ال -ن -ظ -ر ‘ عÓ-ق-ة ال-دي-وان Ãك-اتب
ال-دراسص-ات ال-ف-اشص-ل-ة اŸك-ت-ف-ي-ة ب-ال-ت-فرج على
الوضصع واŸهملة Ÿتابعة القرارات والتقارير،
أاما عن اŸؤوسصسصات اأ’جنبية اŸشصرفة على
إا‚از برنامج سصكني مهم بالو’ية ‘ ‰ط
العمومي اإ’يجاري ،قال نفسش اŸسصؤوول إان 3
مؤوسصسصات صصينية متواجدة Ãعسصكر موجودة
ضصمن ’ئحة الوصصايا اŸتضصمنة اŸؤوسصسصات
اŸتقاعسصة ،من بينها موؤسصسصة صصينية تعمل
ع -ل -ى إا‚از  750سص-ك-ن ع-دل ب-ح-ي اÙط-ة
ب-ل-غت إاج-راءات فسص-خ ال-ت-ع-اق-د م-ع-ه-ا م-رحلة
م -ت -ق -دم-ة بسص-بب اسص-ت-هÓ-ك-ه-ا آ’ج-ال اإ’‚از
ال -ت-ع-اق-دي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى مشص-روع إا‚از 750
سصكن عدل بحي اÙطة ،زيادة على توقع
اتخاذ إاجراءات ‡اثلة مع مؤوسصسصات أاجنبية
 ⁄تسص -ل -م مشص -اري -ع -ه-ا م-ن ال-غشش وال-رداءة ‘
اإ’‚از.
و‘ سصياق متصصل بالغشش ‘ إا‚از برامج
سصكنية كان من اŸفروضش أان يكون لها أاثر
إايجابي على اŸسصتفيدين منها ،أاعرب سصكان
حي  600سصكن بطريق سصيدي بن جبار Ãدينة
م -عسص-ك-ر ع-ن ﬂاوف-ه-م م-ن ان-ه-ي-ار ع-م-ارات
كاملة اسصتلمت قبل  10سصنوات ،خاصصة وأان

العيوب التي ظهرت على سصكناتهم ’ تتعلق
بالتلبيسش أاو الطÓء أاو رداءة ‘ تركيب شصبكات
الغاز ومياه الشصرب إا‰ا تتعلق بانهيار أاجزاء
من الدعامات اأ’سصاسصية والقاعدية لعمارات
ا◊ي الواقع Ãوقع الزيتونة بطريق سصيدي بن
جبار ،حيث طالب هؤو’ء السصكان وا‹ الو’ية
بالتدخل إ’نقاذ ما Áكن إانقاذه قبل حلول أاي
كارثة.

أربع عائÓت تنجو من أŸوت بحي بابا علي
تناشصد أاربع عائÓت تشصغل بنايات هشصة ‘
أاحد اأ’زقة القدÁة ◊ي بابا علي العتيق
Ãعسصكر ،السصلطات اÙلية التدخل لتوفÒ
سصكنات بديلة عن التي يشصغلونها حاليا بشصارع
سصيدي علي شصريف ،خاصصة بعد أان انهارت
أاجزاء منها خÓل التقلبات ا÷وية اأ’خ Òقبل
يوم ، Úحيث ذكرت العائÓت التي عاينت
””الشصعب”” وضصعيتها يوم أامسش ،أان خلية اأ’زمة
اŸنصص-ب-ة ب-ب-ل-دي-ة م-عسص-ك-ر Ÿت-اب-ع-ة ال-ت-قلبات
ا÷وي -ة ن -ه -اي -ة اأ’سص-ب-وع  ،ق-د ت-دخ-لت رف-ق-ة
مصص -ال-ح اأ’م-ن وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة إ’جÓ-ئ-ه-م
وطلبت منهم مغادرة مسصاكنهم اŸنهارة ريثما
ت -وضص-ع ح-ل-ول م-ن-اسص-ب-ة ل-ه-ذه ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي
اضص -ط -رت إا ¤ال -ع -ودة إا ¤سص -ك -ن-ات-ه-ا ت-ف-ادي-ا
للمبيت ‘ العراء ،وأاوضصح السصكان أانهم قد
أاودع-وا ع-دة ط-ل-ب-ات لÓ-سص-ت-ف-ادة م-ن السص-ك-ن
ي -ع -ود ب -عضص-ه-ا إا ¤سص-ن-ة  ،86إا ¤أان وج - - - -دوا
أان -فسص -ه -م مشص -ردي -ن ‘ الشص -ارع ب -ع -د ان -ه-ي-ار
سصكناتهم القدÁة جراء التقلبات ا÷وية.
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اÛلسس اÙلي لهيئة اŸهندسض ÚاŸعماري Úبجيجل

مطالب بتسشوية اŸششاكل العالقة وتوف Òا÷و اÓŸئم للعمل

ط -ال -بت ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ال-ع-ادي-ة
ل- -ل- -م- -ج- -لسس اÙل -ي ل -ه -ي -ئ -ة اŸه -ن -دسضÚ
اŸع -م-اري Úب-ج-ي-ج-ل ،اŸن-ع-ق-دة م-ؤوخ-را،
السضلطات العمومية بتوف Òا÷و اÓŸئم
ل- -ل- -م- -ه- -ن- -دسض ÚاŸع- -م- -اري Úم- -ن خ Ó-ل
ال- -ت- -خ- -ل- -ي ع -ن صض -ي -غ ،دراسض -ة وإا‚از””،
دراسض -ة ت-ك-ي-ي-ف ،اسض-تشض-ارات م-ع-م-اري-ة
وفق منطق أاقل عرضس ما‹ ،واŸطالبة
Ãسضابقات معمارية وفق قاعدة ””أافضضل
تصض- -م -ي -م”” و‘ إاط -ار ””شض -ف -اف”” و«ن -زي -ه””
وب-دون م-ع-اي Òإاقصض-ائ-ي-ة أاو اح-ت-ك-اري-ة
وال -ت -نسض -ي-ق م-ع ال-ه-ي-ئ-ة ‘ إاع-داد دف-ات-ر
الشضروط ،و“ثيلها ‘ ÷ان التقييم.

جيجل :خالد ألعيفة
ط-ال-بت ذات ال-ه-ي-ئ-ة ““السس-ل-ط-ات ال-ع-مومية
واŸت -دخ -ل ‘ Úق-ط-اع ال-ب-ن-اء ب-ولي-ة ج-ي-ج-ل
با◊رصس على تطبيق اŸرسسوم التنفيذي 224
 16 /الصسادر بتاريخ  22أاوت  2016واŸتعلق
بأاتعاب السستشسارة الفنية ‘ البناء وŸا يعود
بالنفع العام على اإلنتاج اŸعماري ““ا÷انب

اŸا‹ ،وأاج - -ال إا‚از ال - -دراسس - -ة ل- -يسس ﬁل
منافسسة ،حل مشسكل أاجال متابعة اŸشسروع““،
وث -م -نت ال -ت -داب Òا÷دي-دة اŸزم-ع إاج-راؤوه-ا
““رخصس -ة ال -ب-ن-اء اإلل-كÎون-ي-ة ،اÿت-م اŸوح-د،
تنظيم طلبيات القطاع اÿاصس““.
وبخصسوصس برنامج ““عدل““ أاوصست ا÷معية
العامة لذات الهيئة Ãراجعة دف Îالشسروط
اÿاصس Ãهام الدراسسة أاو اŸتابعة ،والذي
ي -قصس -ي ال -غ -ال -ب-ي-ة اŸط-ل-ق-ة م-ن اŸه-ن-دسسÚ
اŸعماري Úع Èولية جيجل أاو ع Èالوطن،
إاضس- -اف- -ة إا ¤ت -ك -ريسس -ه ل Ó-ح -ت -ك -ار ،ورفضست
ﬁاولة احتكار دراسسة ““ 400 +700بشسادية
ب-ب-ل-دي-ة ق-اوسس““ ،وب-الÎاضس-ي ‘ إاط-ار صس-ي-غ-ة
دراسس -ة ،وإا‚از م -ن ق -ب -ل م-ه-ن-دسس م-ع-م-اري
واحد ،من داخل ولية جيجل أاو من خارجها.
ك -م -ا ط -ال -بت ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ال -ع -ادي-ة
ل- -ل- -م- -ج- -لسس اÙل- -ي ل- -ه- -ي- -ئ- -ة اŸه- -ن- -دسسÚ
اŸعماري ،Úديوان الÎقية والتسسي Òالعقاري
لولية جيجل ،بتسسوية اŸشساكل العالقة مع
اŸهندسس ÚاŸعماري ،Úبتسسوية اŸتبقي من
أات-ع-اب ال-دراسس-ة ،مÓ-ح-ق اŸت-اب-ع-ة ،وت-ق-دي-ر

تضسحية وعطاء اŸهندسس ÚاŸعماري ÚعÈ
ال -ولي -ة ‘ Œسس-ي-د ﬂت-ل-ف ب-رن-ام-ج السس-ك-ن
الجتماعي عﬂ Èتلف بلديات الولية.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى أاك-د ›لسس اŸه-ن-دسسÚ
اŸعماري Úعلى منخرطيه تشسريف مهنتهم
وال -ت -ح -ل -ي ب -أاع -ل-ى درج-ات اŸسس-ؤوول-ي-ة وأاداء
ال- -واجب واحÎام أاخÓ- -ق -ي -ات اŸه -ن -ة ،رغ -م
الوضسعية الجتماعية الصسعبة ألغلبيتهم ،بفعل
ن-قصس ب-رام-ج ال-ت-ج-ه-ي-ز ال-عمومي وŒميدها،
وكون اإلنتاج اŸعماري منفعة عمومية ،طلبت
الرتقاء به ،وهو مسسؤوولية ا÷ميع كما أاضسافت
ذات ال -ه -ي -ئ -ة ،ل -يسس م -ن اŸصس-ل-ح-ة أان ي-ب-ق-ى
اŸهندسس اŸعماري ا◊لقة األضسعف.
يذكر ،أان ا÷معية العامة العادية للمجلسس
اÙلي لهيئة اŸهندسس ÚاŸعماري ،Úعقدت
مؤوخرا ،بقاعة اÙاضسرات للمركز الثقا‘
اإلسسÓ- -م- -ي ب- -ج- -ي -ج -ل ” ،خ Ó-ل -ه -ا ت -ق -دË
التقريرين اŸا‹ واألدبي للمجلسس اÙلي
للسسنة اŸاضسية ،ومناقشسة القضسايا التي تشسغل
اŸهندسس ÚاŸعماري Úبالولية ،وفق منطق
““ا◊ق والواجب““ وتوجت.

’‚اح مشضاريع اŸسضتثمرين وتوف Òيد عاملة مؤوهلة
إ

إابرام اتفاقيت Úب Úجامعة سشكيكدة وقطاعي الغابات والصشيد البحري
أابرمت جامعة  20أاوت  55بسضكيكدة،
اتفاقيت Úمع كل من ﬁافظة الغابات
وم- -دي -ري -ة الصض -ي -د ال -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة
اŸائ -ي -ات ،ع -ل -ى ه-امشس ال-ي-وم ال-دراسض-ي
ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه ج-ام-ع-ة سض-ك-ي-ك-دة ،ح-ول
اŸناطق الرطبة صضنهاجة ،قرباز.

سسكيكدة :خالد ألعيفة
ج -اءت ف -ك-رة ع-ق-د ات-ف-اق-ي-ت-ي شس-راك-ة بÚ
ا÷امعة وقطاعي الغابات والصسيد البحري ‘
اÛال العلمي حسسب اŸشسرف Úعلى هذه
األخÒة ،ح-ت-ى يسس-م-ح ل-ل-ب-اح-ث Úوال-ط-ل-بة من
خÓ- -ل اسس- -ت- -غÓ- -ل اŸي- -دان إل‚از ﬂت -ل -ف
ال- -ب- -ح- -وث وط- -رح ا◊ل- -ول ال Ó-زم -ة Ÿع -ظ -م
النشس -غ -الت ‘ ،ال -وقت ال -ذي تسس -ت-ف-ي-د ف-ي-ه
اŸدي - -ري - -ت Úم- -ن ه- -ذه ال- -ب- -ح- -وث ‘ وضس- -ع
القÎاح-ات اŸن-اسس-ب-ة ،وال-ت-ي “ت دراسس-ت-ه-ا
بطريقة علمية ،التي كانت من بينها –سسيسس
السسكان باسستغÓل اŸوارد بطريقة عقÓنية
والتكوين الÎبوي ‘ اÛال البيئي.

التفاقية اÈŸمة مع قطاع الصسيد البحري
حسسب حسس Úبوصسبيع ،مدير الصسيد البحري
وتربية اŸائيات ““تسسمح للباحث Úوالطلبة من
جامعة  20أاوت  55بإاجراء بحوث ومتابعة
التنوع البيولوجي من جانب األسسماك بهذه
ال- -ب- -حÒات ،إاضس- -اف- -ة إا ¤أان ق- -ط- -اع الصس -ي -د
البحري يعرف إاسسÎاتيجية جديدة ‘ تربية
اŸائيات ‘ اŸياه العذبة ،و‘ البحر““ ،لهذا
أاردنا كما أاضساف بوصسبيع““ أان ندمج العلميÚ
‘ م -راف -ق -ة اŸسس -ت -ث -م-ري-ن ‘ ه-ذا اÛال،
وتفتح لهم آافاق ‘ عا ⁄شسغل ،فيما يتعلق
بالطلبة اŸتخرج ‘ Úعلوم البحرŸ ،رافقة
اŸسستثمرين ‘ ا‚از اŸشساريع السستثمارية
‘ هذا اإلطار““.
من جانبه الدكتور عمار فوفو من جامعة
سس- -ك- -ي- -ك- -دة أاوضس- -ح ان- -ه ““” اإلمضس- -اء ع- -ل -ى
اتفاقيت Úب Úجامعة  20أاوت  55ومديرية
الصس-ي-د ال-ب-ح-ري ،وﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ،ل-ت-فتح
ا÷ام- - -ع- - -ة ع- - -ل- - -ى اÙي- - -ط الق- - -تصس - -ادي
والج- -ت- -م- -اع- -ي ،وم- -ن ب Úام- -ت- -ي- -ازات ه -ذه
التفاقية ،التكوين ‘ ›ال قطاع الغابات،

خصس- -وصس- -ا وان ه -ذا ال -ق -ط -اع ل -ه انشس -غ -الت
بخصسوصس ندرة اليد العاملة اŸؤوهلة ‘ ›ال
الغابات ،بعد وصسول العديد من الكوادر إا¤
سسن التقاعد ،لهذا ا÷امعة أاحدثت مسسارات
التكوين ‘ الهندسسة الغابية ،تلبية لحتياجات
هذا القطاع ا◊سساسس ،بحيث تكون ﬁافظة
ال-غ-اب-ات ط-رف ف-اع-ل ‘ ال-ت-ك-وي-ن““ ،وأاضس-اف
ال -دك -ت -ور ““ك -م-ا يسس-ت-ف-ي-د ق-ط-اع ال-غ-اب-ات م-ن
وسس -ائ -ل ا÷ام -ع -ة م -ن اıاب-ر والك-ادÁيÚ
Ÿعا÷ة بعضس اÿصسوصسيات ،وإا‚از بعضس
ال- - -دراسس- - -ات واÈÿات ،وه - -و ن - -فسس األم - -ر
بالنسسبة لقطاع الصسيد البحري ،التي لها نفسس
اÿصس -وصس -ي -ات ال -ن -اŒة ع-ن انشس-غ-الت ه-ذا
القطاع لتعزيز هذه الشسراكة““.
أاما أاحمد بن سسديرة ﬁافظ الغابات فقد
ج -ع -ل ““ه -دف ه -ذه الت -ف -اق -ي -ة ب Úق -ط -اع-ه
وا÷ام -ع -ة ،ب -غ -رضس ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ال -ط -ل -ب-ة
والباحث Úقيما يخصس مركب اŸناطق الرطبة
صس -ن -ه -اج -ة ،ق -رب-از ،ح-ت-ى ن-ت-م-ك-ن م-ن إانشس-اء
ق -اع -دة ب -ي -ان -ي -ة ب -ه-ده األخÒة ،وب-ك-ل ق-ط-اع
الغابات بالولية الذي يعد كنزا ثمينا““.

ليما Êيتفقد أاشضغال القطب ا◊ضضري ا÷ديد

تسشليم  814سشكن للمسشتفيدين ششهر مارسس بالبويرة
كشضف مصضطفى ليما Êوا‹ البويرة،
ع- - -ل- - -ى ه- - -امشس زي - -ارت - -ه إا ¤ال - -ق - -طب
ا◊ضضري ا÷ديد ،عن اجتماع اللجنة
’سضبوع
ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-ط-ع-ون خÓ-ل هذا ا أ
’عÓن
لدراسضة  4000طعن قدم بعد ا إ
ع -ن ق -ائ -م-ة مسض-ت-ف-ي-د م-ن  814مسضكن،
ع -ل -ى أان ت -ع-ل-ن ال-ق-ائ-م-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ب-ع-د
دراسضة كل الطعون.

ألبويرة :ع .نايت رمضسان
‘ نفسس السسياق اعت Èأان وتÒة أاشسغال
إا‚از السس-ك-ن-ات ب-ك-ل أا‰اط-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال- - -ق- - -طب ا◊ضس- - -ري ا÷دي - -د تسس Òب - -وتÒة
م -رضس -ي -ة ب -ي-ن-م-ا أاب-دى ت-ذم-ره ل-وتÒة أاشس-غ-ال
التهيئة ،وعليه وجه تعليمات صسارمة Ÿديري
ديوان الÎقية العقارية ،الهيئة العمرانية وكذا
اŸقاول Úتطالبهم باإلسسراع ‘ وتÒة اإل‚از
ل -ت-م-ك Úإاسس-ك-ان اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن السس-ك-ن-ات

الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ‘ ظ -روف لئ -ق -ة وم -ن غÒ
اŸعقول تسسليم اŸفاتيح ‘ هذه الظروف.
كما طلب من مديرية التجهيز ومديرية

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

الÎبية اإلسسراع ‘ إا‚از اŸرافق الÎبوية
سس -واء اŸدارسس الب -ت -دائ -ي-ة أاو اŸت-وسس-ط-ات
وك-ذا ال-ث-ان-وي-ة ل-ت-ك-ون ج-اه-زة خÓ-ل الدخول
اŸدرسسي اŸقبل ،كما أامر بالقيام بتوسسعة
اŸدرسسة البتدائية التي هي ‘ طور اإل‚از
لتسستقبل كل تÓميذ سسكان القطب ا◊ضسري
ا÷ديد .وبخصسوصس قوائم اŸسستفيدين من
السسكنات ‘ كل من صسور الغزلن ومشسد الله،
قال سسيتم اإلعÓن عنها نهاية شسهر فيفري
ا÷اري.
و‘ نفسس اŸوضسوع أاكد ليما Êانه سسيتم
توزيع  4500سسكن بكل الصسيغ Ãا فيها 1760
سسكن اجتماعي خÓل سسنة .2018
أاما بالنسسبة لÈنامج عدل فإان الولية لها
حصسة  4000سسكن ” النطÓق ‘ إا‚از 2800
سسكن مدة إا‚ازها تÎاوح ب 18 Úو 20شسهرا.
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ل-يسس ل-دي-ه-ا وع-اء
عقاري ” تخصسيصس لها برامج سسكنية ‘
إاطار البناء الريفي.
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حصضيلة نشضاط الوكالة اÙلية للتشضغيل بدلسس

تنصشيب  1423طالب عمل سشنة 2017
«الشض - - - -عب» سض- - - -ج- - - -لت
الـوكالة اÙلية للتشضغيل
ب -دلسس و’ي -ة ب-وم-رداسس
سضنة  4361 ،2017طالب
عمـل 2667 ،من الذكور،
’ناث ،منهم
و 1694من ا إ
 1631مــن ال- - - -ف - - -ئـــة
اŸع - - - -ن - - - -يــــة ب- - - -ج- - - -هـــاز
’دم-اج
اŸسض-اعـــدة ع-ل-ى ا إ
اŸهني.
اسس -ت -ق-ب-لت ال-وك-ال-ة خÓ-ل
ن - - -فسس ال - - -فÎة 1474ع ـرضس
عمـ ـل ‘ 26 ،القطاع العـام
و ‘ 1438القطـ ـاع ا ÿـاصس
و 10فـ ـي ال-ق-طـاع األج-ن-ب-ي،
وتصسدرت أاشسغال البناء قائمة
العروضس بـ 672عرضس عمل،
تÓها قطاع الصسناعة بـ330
عرضس ،الفÓحة بـ 198عرضس
ع - - - -م- - - -ل ،وأاخÒا ق- - - -ط- - - -اع
اÿدمات بـ 168عرضس عمل.
أام- - - -ا ف- - - -ي - - -م - - -ا ي - - -خصس
ال-ت-نصس-ي-ب-ات ف-قد ” تنصسيب
 1423طالبي عمل ‘ القطاع
الكـÓسسيكي ‘ 341،ق -ط -اع
الصس -ن -اع -ة  ‘ 565ق- -ط- -اع
أاشسغال البناء  ‘ 176قطاع

ال -ف Ó-ح -ة  ‘ 237ق- -ط- -اع
اÿدم - -ات و ‘ 105ق -ط -اع
التجارة.
وقد سسجلت  173ع ـرضس
ع- - - - -مـل ‘ إاط- - - - -ار ج- - - - -هـاز
اŸسسـاع - -دة ع - -ل - -ى اإلدم- -اج
اŸه -ن-ي و 134ع-رضس ع-م-ل
فـي إاط - -ار ع - -ق - -ود ال - -ع- -م- -ل
اŸدعمة.
ك -م -ا سس -ج -لت ال -وك-ال-ة 95
ت- -نصس- -ي- -ب- -ا ‘ آال- -ي -ة اإلدم -اج
اŸه- -نـ ـي و 132ت -نصس-يب ‘
آالية عقود العمل اŸدعمة،
ب - -ح - -ي ـث سس - -هـلت ع - -م- -ل- -ي- -ة
الع-ت-م ـاد ن-ظ-ام اŸع-لوماتي
الوسسيـط وكذا العتماد على
اŸـدون -ة ا÷زائ -ري -ة ل-ل-م-هـن
م - -ع - -ا÷ة عـروضس ال - -ع - -م- -ل

اŸت - - - - - - - - - - - - - - - - - - -وفـرة حسسـب
ال - -ت - -خصسصس- -ات اŸط- -ل- -وب- -ة
وب- - -فضس- - -ل ال - -نشس - -ر وإاع ـÓن
العـروضس.
ك -م -ا “ك -نت ال -وك-ال-ة م-ن
تنصسيب  3طالبي العمل من
ف - -ئ - -ة ذوي اإلح - -ت - -ي - -اج- -ات
اÿاصسة وذلك ‘ إاطار جهاز
اŸسس - -اع- -دة ع- -ل- -ى اإلدم- -اج
اŸهني.
وفـي إاطار تعـزيـز ا÷انب
ال- -ت- -ك- -ون ل- -ط- -الـب- -ي ال -ع -مـل
واŸتمثلة فـي كيفـية إاعداد
السسÒة ال- -ذاتـي- -ة وال ـرسس- -ال- -ة
ال-ت-ح-ف-ي-زيـة وك-ذلك –ضس-يـر
اŸقابـÓت اŸهنيـ ـة ،تكفلت
ال-وك-ال-ة ب-ت-ك-وين  114طالب
عمل.

تدعم التشضاور ب Úالهيئة التنفيذية واŸنتخبÚ

تنصشيب اللجنة الو’ئية لتسشي Òمدينتي اÿروب وقسشنطينة

” تنصضيب اللجنة الو’ئية لتسضيÒ
م-دي-ن-ت-ي اÿروب وقسض-ن-ط-ي-نة من قبل
’ول ل -ل-و’ي-ة ،وه-ذا ‘ إاط-ار
اŸسض -ؤوول ا أ
تسضي Òشضؤوون ا÷ماعات اÙلية ،حيث
ت -أات -ي ه -ذه ال -ل -ج -ن -ة ك -دع -م ل -ل -تشض-اور
وال- -ت -ق -ارب ب Úال -ه -ي -ئ -ة ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة
واŸنتخب ÚاÙلي.Ú

قسسنطينة :أحمد.د

ت-ت-ك-ون ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة م-ن رؤوسس-اء ال-ب-لديتÚ
واÛلسس Úال -ب -ل -دي Úل -قسس-ن-ط-ي-ن-ة واÿروب
ومدراء الهيئة التنفيذية‡ ،ثل Úعن اÛلسس
الشسعبي الولئي ومدراء الشسركات العمومية
ومندوبي القطاعات ا◊ضسرية واŸؤوسسسسات
ال -ع-م-وم-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة وال-ولئ-ي-ة وك-ل ال-ف-اع-لÚ
واŸتعامل Úالقتصسادي ‘ Úإاقليم البلديت.Ú
وت -ع -د ه -ذه ال -ل -ج -ن -ة Ãث -اب-ة فضس-اء ع-م-ل
وتعاون من أاجل إايجاد ا◊لول اŸناسسبة لكل
ع-م-ل-ي-ات أاو إاشس-ك-ال-ي-ات تسس-ي ÒاŸدي-ن-ة ع-ل-ى
ت -راب ب -ل -دي-ت-ي قسس-ن-ط-ي-ن-ة واÿروب ،وأايضس-ا
ال -ت -ك -ف -ل ب -انشس-غ-الت اŸواط-ن ،Úك-م-ا ت-ع-ن-ى
ال-ل-ج-ن-ة ك-ذلك Ãت-اب-ع-ة م-دى ت-ن-ف-ي-ذ الÈامج
التنموية البلدية اŸسسجلة على عاتق ميزانية
ه -ات Úال -ب -ل-دي-ت Úوت-ط-ه Òم-دون-ة اŸشس-اري-ع
وتطه Òاألحياء ،وهذا حسسب ما أاكد عليه
اŸسسؤوول األول للولية.
وقد ” خÓل جلسسة العمل هذه والتي تعد
األو ¤م -ن ن -وع -ه -ا– ،دي -د ع -م -ل وم -ه-م-ات

اللجنة الولئية اŸنصسبة ،حيث كلف خÓلها
ال -وا‹ ،ك -ل م -ن رؤوسس -اء ال -دوائ -ر وال -ب-ل-دي-ات
ب -إاع -داد ﬂط -ط -ات ع -م-ل ت-خصس ك-ل ق-ط-اع
حضس-ري ع-ل-ى ت-راب ال-ب-ل-دي-ت Úل-ت-أاه-ي-ل ك-اف-ة
أاحياء مدينتي قسسنطينة واÿروب ،كما كلف
اŸدراء ال-ت-ن-ف-ي-ذي Úب-ت-ق-د Ëع-روضس موجزة
عن قطاعاتهم خÓل كل جلسسة شسهرية على
أان Œتمع اللجنة الولئية مرة كل أاسسبوع.Ú
وتناولت جلسسة العمل األو ¤دراسسة مشساكل
التهيئة ا◊ضسرية وﬁاربة البناءات الفوضسوية
وŒديد إاشسارات اŸرور والتوجيه مع القضساء
ع -ل-ى ال-ن-ق-اط السس-وداء اŸت-ع-ل-ق-ة ب-تسس-ري-ب-ات
ق- -ن -وات الصس -رف الصس -ح -ي واŸي -اه الصس -ا◊ة
ل- -لشس- -رب وك- -ذا ان- -تشس- -ار ظ- -اه- -رة ال -ب -ن -اءات
العشسوائية التي ” إاجÓؤوها من القاطنة ‘
إاط- -ار ﬂت- -ل- -ف ع- -م- -ل -ي -ات إاع -ادة اإلسس -ك -ان
باإلضسافة إا ¤تهيئة اŸسساحات اÿضسراء.
ا÷دير بالذكر و‘ إاطار اإلسسراع ‘ ا‚از
ب- -رام- -ج السس- -ك -ن ع -ل -ى ت -راب ال -ولي -ة ي -ق -وم
اŸسس -ؤوول األول ل -ل -ولي-ة ك-ل أاسس-ب-وع ب-زي-ارات
م-ي-دان-ي-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-دى ت-ق-دم األشسغال
ل -تسس -ل-ي-م ه-ذه اŸن-ج-زات ‘ وق-ت-ه-ا اÙدد،
حيث ينتظر أان يقوم اليوم بتفقد مشساريع
السس- -ك- -ن ب -ال -وح -دت Úا÷واري -ت 20( Úو)02
ب -اŸدي -ن -ة ا÷دي -دة ع-ل-ي م-ن-ج-ل-ي واÿاصس-ة
با◊صسصس ( 108مسسكن تسساهمي و 500و80
مسسكن عمومي ايجاري).

ضضمن برنامج التنمية العام لـ 2018بسضوق أاهراسس

بلديات الششريط ا◊دود تسشتفيد من مششاريع اجتماعية واقتصشادية
اسض-ت-ف-ادت ال-ب-لديات ا◊دودية الثÓث
(ا◊دادة وÿضضارة وأاو’د مومن) ضضمن
ب-رن-ام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة ل-ل-ع-ام  2018م -ن ع-دة
مشض -اري -ع ت -ن -م -وي-ة اج-ت-م-اع-ي-ة وسض-ك-ن-ي-ة
وري -اضض -ي -ة وأاخ -رى ت -خصس ›ال ال-ت-زود
باŸياه الصضا◊ة للشضرب.

سسوق أهرأسس :صسحرأوي.ح

بلدية ◊دادة التي اسستفادت من مشسروع
ال-ت-م-وي-ن ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ب-ال-ت-ج-مع الثانوي
الزلقة والتموين بالطاقة الكهربائية Ÿشساتي
اŸناير 2وف- -ج ع- -ي -اد وف -غ -ن -ات واŸن -اي -ر1
باإلضسافة إا ¤إاعادة تأاهيل الطريق البلدي
الرابط ب Úالطريق الوطني رقم  81ومشستة
الرملية مرورا على التجمع السسكا Êحمايدية
على مسسافة  6كلم .وكذا اقتناء آالة مسسوية
وكاسسحة ثلوج وآالة شسحن.
وتضساف إا ¤هذه اŸشساريع دراسسة ومتابعة
ا‚از تغطية اŸلعب البلدي للحدادة بالعشسب
الصس - - -ط- - -ن- - -اع- - -ي ودراسس- - -ة وإا‚از ›م- - -ع
مدرسسي وتهيئة منطقة النشساطات التجارية
با◊دادة.
ك -م -ا اسس-ت-ف-ادت ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة م-ن مشس-روع
إلعادة تأاهيل شسبكة اإلنارة العمومية ودراسسة
وا‚از قسس- -م Úت- -وسس- -ع -ة Ãدرسس -ة ك -راÁي -ة
نصس -ر.وك -ذا ا‚از قسس -م Úت -وسس -ع -ة Ãدرسس-ة

““زي- -غ- -ود ي- -وسس- -ف““ .فضس Ó- -ع -ن إا‚از ث Ó-ث
م Ó-عب ج -واري -ة ب -ا◊دادة م-رك-ز إا ¤ج-انب
إاع- -ادة ت- -أاه- -ي -ل اŸركب ال -ري -اضس -ي ا÷واري
ب -ا◊دادة وف-ت-ح مسس-الك غ-اب-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة ع-دة
م -ؤوسسسس -ات ت -رب -وي -ة ‘ األط -وار ال -ث Ó-ث-ة م-ع
ت -دع -ي -م ب -ل -دي -ات ك -ل م -ن ◊دادة و◊ضس-ارة
وأاولد مومن باŸياه الصسا◊ة للشسرب انطÓقا
من خزان فج عياد ( 2000م Îمكعب) مع
ا‚از شسبكة لتموين اŸشساتي اÛاورة.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا اسس-ت-ف-ادت ب-ل-دي-ة ÿضسارة من
عدة مشساريع منها التموين بالغاز الطبيعي
ل -ل -ت -ج -م -ع ال -ث -ان-وي ف-ج م-راو وإاع-ادة ت-أاه-ي-ل
الطريق البلدي الرابط ب Úاÿضسارة مركز
وحدود بلدية ا◊دادة مرورا Ãحطة البنزين
على مسسافة  5كلم وكذا اقتناء آالة مسسوية واآلة
شس-ح-ن وف-ت-ح مسس-الك غ-اب-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة م-ل-ح-قة
التكوين اŸهني باÿضسارة إاضسافة إا ¤تدعيم
بلدية ÿضسارة باŸياه الصسا◊ة للشسرب.
أام-ا اŸشس-اري-ع ال-ت-ي م-ن-حت ل-ف-ائ-دة ب-ل-دية
أاولد م -وم -ن ف -ت -ت -م -ث -ل ‘ ال -ت -م -وي -ن ب-ال-غ-از
ال -ط -ب-ي-ع-ي Ÿرك-ز ب-ل-دي-ة أاولد م-وم-ن وإاع-ادة
ت -أاه -ي -ل ل -ل -م-ق-اط-ع اŸتضس-ررة ع-ل-ى ال-ط-ري-ق
البلدي  61الرابط ب Úصسويبينة ورأاسس الكاف
على مسسافة  5.3كلم وتهيئة مؤوسسسسات تربوية
(ابتدائي –متوسسط وثانوي) إا ¤جانب تدعيم
بلدية أاولد مومن باŸياه الصسا◊ة للشسرب.

اإلثنين  ٠٥فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ ١٨جمادى األولى ١٤٣٩هـ

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

من مراسسلينا

قرية غدير الكبشس ببوراوي بلهادف بجيجل

إابادة  58خنزيرا إ’عادة
التوازن البيولوجي
للسشÓلة

يتطّلع سشكان قرية غدير الكبشس ببوراوي بلهادف بولية جيجل إا ¤فتح مركز الÈيد الذي  ⁄يَر النور منذ إا“ام اŸششروع قبل العششرية
لجال،
لعادة ترميمه وفتحه ‘ أاقرب ا آ
لمر الذي جعلهم يناششدون الوصشاية للتدخل إ
السشوداء ،ليتأاّخر فتح هذا اŸرفق الهام ‘ حياة السشكان ،ا أ
لدارة منهم.
للتخفيف على اŸواطن ‘ Úقضشاء مصشا◊هم ،وتقريب ا إ

أاما من جهة النقل اŸدرسضي فالقرية تعا Êمن هذا
ا÷انب ال -ذي أاث -ق -ل ك -اه -ل أاول -ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ،ح-يث إان
البلدية توفر النقل للبنات فقط‡ ،ا أاثر على العائÓت
وتسضبب األمر ‘ تخلي الذكور عن متابعة الدراسضة،
خصض -وصض -ا ل -دى ال -ع -ائ Ó-ت ال -ف -قÒة ع -ل -ى اÿصض -وصض،
ويتسضاءل اŸواطن ‘ حÒة ،لوضضعية اŸدرسضة القرآانية،
عن األسضباب التي اأخرت فتحها رغم اكتمال ترميمها،
كما يبقى الفرع البلدي هيك Óدون روح ،ليعّمق معاناة
اŸواط -ن ،وي -ج -ع -ل أام -ر ت-ق-ريب اإلدارة م-ن اŸواط-نÚ
›ّرد شضعار دون Œسضيد بقرية غدير الكبشض.
أاما جانب القطاع الصضحي بالقرية ،فرغم وجود قاعة
ل -ل-عÓ-ج «الشض-ه-ي-د صض-ي-ف-ي السض-ب-ت-ي»ﬂ ،صضصض-ة ل-ل-ح-ق-ن
واإلسض -ع -اف -ات األول -ي -ة ف-ق-ط ،ي-ع-م-ل ب-ه ‡رضض واح-د،
وطبيب ليوم واحد ‘ األسضبوع ،إال أانها تلقى عزوف

اŸواط -ن ،Úوال -ذه -اب إا ¤ال -ع -ي -ادة م-ت-عّ-ددة اÿدم-ات
Ãركز البلدية ،حسضبما صضرح أاحد اŸواطن ،Úفقاعة
العÓج دشضنت من قبل الوا‹ السضابق ،حيث ظلت مغلقة
ألك Ìمن  ١٥سضنة بسضبب العشضرية السضوداء ،ليعاد فتحها
من جديد لفائدة مواطني اŸنطقة.
رغم العزلة والتنمية الغائبة عن اŸنطقة ،فإان هذه
األخÒة تتمتّع Ãقومات السضياحة ا÷بلية ،اإن توفرت
اإلرادة ‘ السض- -ت- -ث -م -ار ‘ ه -ذا اÛال ،واإخ -راج ه -ذه
اŸنطقة من العزلة اŸفروضضة عليها ،فمنطقة غدير
الكبشض تتوفر على بحÒة «الزان» التي تعّد من بÚ
البحÒات اŸعلقة القليلة على اŸسضتوى الوطني التي
يفوق ارتفاعها  ٨٠٠م Îفوق سضطح البحر.

لصشحاب ا◊سشابات
 47أالف بطاقة ”ّ إاعدادها آاليا أ

 70أالف بطاقة ذهبية وزعها بريد ا÷زائر ببومرداسس

تواصضل مصضالح بريد ا÷زائر لولية
ب -وم -رداسض إاع -داد وت -وزي -ع ب -ط-اق-ات
السض -حب ال -ذه -ب-ي-ة ع-ل-ى زب-ائ-ن-ه-ا م-ن
أاصض-ح-اب ا◊سض-اب-ات الÈي-دي-ة ب-هدف
تعميم العملية ع Èكافة مراكز الولية
ل -ت -ع-ويضض ال-ب-ط-اق-ات ال-ق-دÁة ،وه-ي
إاج- -راءات ج- -دي- -دة ت- -دخ- -ل ‘ إاط -ار
عصض-رن-ة ال-ق-ط-اع ووسض-ائ-ل السضتعمال
و–سض Úمسض -ت-وى اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
ل-ل-مسض-ت-ع-م-ل Úخ-اصضة ﬁليا للتخفيف
م -ن ال-ط-واب Òوالضض-غ-ط ال-ك-ب Òال-ذي
تشض -ه -ده ع-دد م-ن اŸراك-ز ال-رئ-يسض-ي-ة
بعاصضمة الولية والدوائر..
تعّدت نسضبة توزيع بطاقات السضحب
الذهبية على الزبائن نسضبة  ٧٠باŸائة
بولية بومرداسض ـ حسضب مصضادر من
اŸديرية الولئية ـ أاي حوا‹  ٧٠أالف
بطاقة من ›موع أازيد من  ٩٧أالف
بطاقة تلقاها بريد ا÷زائر منها ٤٧

أالف بطاقة صضنعت آاليا ألصضحابها دون
ت - -ق - -د Ëط- -لب ع Èم- -وق- -ع األنÎنت
اıصضصض للعملية نسضبة كبÒة منها ل
ت - -زال م - -ك- -دسض- -ة Ãراك- -ز الÈي- -د ‘
ان-ت-ظ-ار ت-ق-دم أاصض-ح-اب-ه-ا لسضتÓمها،
خ - -اصض- -ة وأان- -ه- -ا –م- -ل ال- -ك- -ث Òم- -ن
الم -ت -ي -ازات ‘ ط -ري -ق-ة السض-ت-ع-م-ال
واÿدم -ات ال -ت -ي ت -وف -ره -ا ال-ب-ط-اق-ة
ا÷ديدة.
رغ -م ذلك ل ي -زال ال -ت -خّ-وف ي-خّ-ي-م
ع -ل -ى ه -واجسض زب-ائ-ن ب-ري-د ا÷زائ-ر
ب -ولي -ة ب -وم -رداسض م -ث -ل -م -ا اسض -ت-ق-ت-ه
«الشض- - -عب» ع Èع- - -دد م- - -ن اŸراك- - -ز
ألسض-ب-اب ع-دي-دة ع-ل-ى غ-رار ال-ت-ع-ط-ل
اŸسض -ت -م-ر ل-ل-م-وزع-ات اآلل-ي-ة وغ-ي-اب
السضيولة أاحيانا وعدم تعميم العملية
على كل اŸراكز Ãا فيها البلدية التي
ل ت -زال ت-ق-دم خ-دم-ات-ه-ا ب-اŸوزع-ات
ال- -ق- -دÁة ،إال أان اÿط- -وة وبشض- -ه -ادة

ال- -ك- -ث Òم- -ن ال- -زب -ائ -ن تشض -ك -ل –ّول
اي- -ج- -اب- -ي -ا ‘ مسض -ار م -ؤوسضسض -ة ب -ري -د
ا÷زائر التي تسضعى إا ¤ترقية مسضتوى
خ -دم -ات -ه -ا وعصض -رن -ة ط -رق ال-تسض-يÒ
Ÿواك -ب -ة ال -ت -ح -ولت ال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ة
وال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ق-ن-ي-ة وإاب-ع-اد ت-ه-م-ة
الكتظاظ والطواب Òاليومية أاسضوأاها
الشض -ه -ري -ة اŸصض -ادف -ة ل -ت -واري-خ صضّب
الرواتب ،وباألخصض لفئة اŸتقاعدين
التي ارتسضمت بهذا اŸرفق العمومي
الهام الذي جمع حوله الطبقة الشضغيلة
واŸوظ -ف Úم -ن ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات
اإلدارية والقتصضادية نظرا لسضÓسضة
إاجراءات العملية اŸالية والÓمركزية
‘ السض - -حب م - -ن ﬂت - -ل - -ف اŸراك- -ز
واŸوزع- -ات ع- -كسض ن- -ظ- -ام ال- -ب -ن -وك
اŸعقد.

بومرداسس..ز /كمال
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حملة الصشيد السشنوية
ببلعباسس:

التطلّع إا ¤تنمية ﬁلية توفر اŸرافق اÿدماتية وا÷وارية
ك- -م- -ا ي- -ط -الب اŸواط -ن -ون ال -ذي -ن ال -ت -قت ب -ه -م
{ zÖ©°ûdGرب-ط ال-ع-دي-د م-ن م-ن-ازل سض-ك-ان ال-ق-رية
بشضبكة اŸياه الصضا◊ة للشضرب ،حيث اإن العديد من
سض- -ك -ان ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ل يصض -ل -ه -ا اŸاء رغ -م أان
اŸشض -روع ال-ق-ط-اع-ي ‘ م-راح-ل-ه األخÒة ،ب-نسض-ب-ة
ا‚از تزيد عن  ٩٠باŸائة ،وهذا للنقائصض من
ح- -يث الصض- -م- -ام- -ات وع- -دم رب- -ط ب- -عضض م- -ن- -ازل
اŸواط- -ن Úبشض- -ب- -ك- -ة ت- -وزي- -ع اŸي -اه ،ح -يث ك -انت
اŸنطقة “ّول بالينابيع لكنها جّفت وأاصضبحت ل
تكفي كل سضكان القرية والتمويل من أابار «يرجانة»
من طرف ا÷زائرية للمياه غ Òكاف ،حيث يتم
تزويد القرية بـ ٣٠٠م مكعب ‘ األسضبوع فقط.
أاما فيما يخ ّصض تزود القرية بالغاز الطبيعي،
فأاوضضح السضكان أانه هنالك فوضضى ‘ اإل‚از من
ط -رف اŸق -اول -ة اŸك -ل -ف -ة ب -اŸشض-روع ال-ق-ط-اع-ي
وغياب اŸتابعة من طرف صضاحبة اŸشضروع ،حيث
إانه  ⁄ينجز اŸشضروع حسضب الدراسضة اŸوجودة
فهناك مقاطع عديدة ‘ الدراسضة  ⁄تنجز ،ناهيك
عن نسضبة التغطية للمنطقة غ Òكافية.
وناشضد سضكان هذه اŸنطقة ،السضلطات اÙلية
توسضيع قنوات الصضرف الصضحي لتشضمل كل اŸنطقة
وإاصضÓ- -ح اŸوج- -ودة ألن أاغ- -لب ق- -ن- -وات الصض- -رف
الصضحي اŸوجودة غ Òصضا◊ة ُر· منها ما ُر·،
والباقية تتسضرب منها القاذورات ألنها قدÁة ومنجزة
باألنابيب القدÁة غ Òالصضا◊ة ،إاضضافة إا ¤صضناديق
القمامة غ Òموجودة حيث أاصضبحت اŸنطقة عبارة عن
مزابل مفتوحة على الطبيعة ‘ ديكور مقزز.
وتأاسضف سضكان القرية من حرمان هذه األخÒة من
برامج التنمية اÙلية خÓل السضنوات األخÒة ،فالقرية
‘ عزلة كبÒة ،وسضكنات اŸواطن Úتفتقر إا ¤اŸسضالك،
األمر الذي حرمها من الربط بالغاز الطبيعي ،واŸاء
الصضالح للشضرب ،كما ذكر السضكان أان هذه اŸنطقة تفتقر
إا ¤اŸرافق الÎفيهية والرياضضية ،رغم أان ‘ الكث Òمن
اŸناسضبات ،رفعوا مطالبهم للجهات الرسضمية ،لتوفÒ
مسضاحات للعب لشضباب اŸنطقة للÎفيه عن النفسض ،إال
أان ذلك  ⁄يتحقق إا ¤حّد اآلن.

العدد

جيجل :خالد العيفة

مّكنت حملة الصضيد السضنوية التي انطلقت
منذ أاسضبوع Úبسضيدي بلعباسض من القضضاء
على  ٥٨خنزيرا بعد أان شضملت عددا من
ب -ل -دي -ات ال -ولي -ة ،وّ“ت ب -ال-ت-ع-اون م-ع ١٢
جمعية ﬁلية تنشضط ‘ ذات اÛال.
كشض-فت ‡ث-ل-ة مصض-ل-ح-ة ح-م-اي-ة ال-ن-باتات
وا◊يوانات التابعة Ùافظة الغابات أان
ع- -م- -ل- -ي- -ة الصض- -ي- -د ل ت- -ه -دف إلب -ادة ه -ذه
ا◊يوانات ،بل إلعادة التوازن البيولوجي
للسضÓلة على الصضعيد اÙلي ،حيث قامت
ف -ي -درال -ي -ة الصض-ي-ادي-ن وﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات
Ãشضاركة عدة جمعيات معتمدة ‘ ›ال
الصض-ي-د ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-مÓ-ت ل-لصض-يد للحّد من
ت- -ك- -اث- -ر اÿن- -ازي- -ر الÈي- -ة ب- -إاشض- -راف م -ن
ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ل-ولي-ة سض-ي-دي ب-لعباسض،
وبناءً على قرار السضيد وا‹ الولية رقم ٢٣١
ا- - Ÿؤورخ ‘  ١٤ي-ن-اير  ،٢٠١٤وشض - -رعت ١٣
جمعية صضيد معتمدة ‘ ،حملة القضضاء على
اÿن-زي-ر الÈي Ãخ-ت-ل-ف اŸن-اط-ق ال-غ-ابية
للولية ،والتي أاسضفرت ‘ أاسضبوعها األول
عن القضضاء على  ٣١خنزيرا برياÃ ،شضاركة
حوا‹  ١٩٢صضياد Ãختلف ا÷معيات و١٩٥
م- -ط- -ارد ‘ ،ح Úمّ- -ك- -نت ا◊م- -ل- -ة خ Ó-ل
األسضبوع الثا Êمن القضضاء على  ٢٧خنزيرا،
وق -د مّسض -ت ال -ع -م -ل -ي -ة ب-ل-دي-ات ال-ع-م-ارن-ة،
ت -افسض -ور ،ع Úاآدن ،شض -ي -ط -وان وت Ó-غ وب -ن
باديسض ،وهي اŸناطق التي شضهدت تكاثر
ه -ذه ا◊ي -وان -ات بصض -ف -ة ك -بÒة ‡ا شض ّ-ك -ل
خطرا على سضÓمة الفÓح ÚواŸوال Úمن
ج -ه-ة وال-ت-أاث Òع-ل-ى ح-رك-ة سض ÒاŸرك-ب-ات
بالطرق الغابية من جهة أاخرى ،فضض Óعن
إاتÓف اÙاصضيل الزراعية.

بلعباسس :غ  .ششعدو

مدير التششغيل بÈج
بوعريريج:

ندعـ ـ ـ ـو الششب ـاب
لÓلتحاق Ãراكز
التك ـويـ ـن اŸهن ـي
’كتسشاب حرفـ ـ ـة
أاوضضح مدير التشضغيل لولية برج بوعريريج
سضاكري الصضالح ،أان الشضباب الرافضض للعمل
لدى القطاع اÿاصض لسضنة  ٢٠١٧بلغ ،٢٥٧٣
مشضÒا إا ¤أان هذه العقلية ل تخدم الشضاب
” توفÒها ‘ ذات السضنة
وأان اŸناصضب التي ّ
بلغت  ١٦٢٦٦منصضب ‘ جميع الصضيغ‘ ،
ح ّ” Úإادماج  ٩٤٣٦٦شضاب بصضفة نهائية
داع -ي -ا الشض -ب-اب ال-ذي-ن ل-يسضت ل-ه-م شض-ه-ادات
تسضمح لهم بالظفر Ãنصضب عمل والذي بلغ
عددهم  ٢٦٩٣٨التوجه إا ¤مراكز التكوين
اŸهني من اجل ا◊صضول على شضهادة ،ل
سض -ي -م -ا وان ولي -ة ب -رج ب-وع-ري-ري-ج سض-تشض-ه-د
انطÓق مؤوسضسضات اقتصضادية خÓل السضنوات
القادمة.
وق -د ع -رضض م -دي -ر ال -تشض -غ-ي-ل ل-ولي-ة ب-رج
ب-وع-ري-ري-ج حصض-ي-ل-ة نشض-اط-ات ال-وك-ال-ة لسضنة
 ،٢٠١٧ا ¤جانب توقيع اتفاقية ب Úوكالة
ال -تشض -غ -ي -ل وم -رك -ز تسض -ي ÒاŸؤوسضسض-ات ه-ذه
الت -ف -اق -ي -ة ت -ع -ت Èاألو ¤م -ن ن -وع -ه -ا ع-ل-ى
اŸسض -ت -وى ال-وط-ن-ي وأاوضض-ح م-دي-ر ال-تشض-غ-ي-ل
السض -ي -د سض -اك -ري الصض -ال -ح ب -أان -ه ” تسض-ج-ي-ل
 ٤٢٣٣٤ال -ف ط -الب ع -م-ل م-ن ب-ي-ن-ه-م ٦١١١
خريج مراكز التكوين اŸهني و ٨٧٩٥جامعي

واأشض- -ار ذات اŸسض- -ؤوول إا ¤تسض- -ج -ي -ل ١٠٧٣٨
طالب عمل بدون شضهادة و‘ هذا الشضأان،
ناشضد هذه الفئة بالتوجه إا ¤مركز التكوين
اŸهني من اجل ا◊صضول على تكوين Áكنهم
من ا◊صضول على منصضب عمل وحتى ل نلجأا
إا ¤جلب شضباب من خارج الولية.
أاما بالنسضبة لعروضض العمل اŸسضجلة ”
تسضجيل  ١٨٩٢١عرضض عمل .أاما فيما يخ ّصض
العمل اŸأاجور ”ّ تسضجيل  ١٧٢٠١طلب حيث
ع-رضض ق-ط-اع الصض-ن-اع-ة  ٦٥٢٦ع-رضض ع-مل
وقطاع البناء  ٦١٠٤واÿدمات  .٦٠٠٤ويأاتي
قطاع الفÓحة ‘ اŸرتبة األخÒة بـ ٢٨٨
عرضض .و‘ هذا الشضأان ابرز مدير التشضغيل
بأان ولية برج بوعريريج قطاع صضناعي هي
كذالك ولية فÓحية بامتياز والتي من شضأانها
خلق مناصضب عمل اإضضافية ،مشضÒا ‘ ذات
السضياق ا ¤اأن سضياسضة التشضغيل بالولية تسضÒ
بشضكل حسضن حيث بلغت نسضبة البطالة ٧.٣٤
‘ اŸائة.

برج بوعريريج :بلقاسشم جبار
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الصسحراء الغربية

وفد من اÙكمة اإ’فريقية ‘ زيارة ıيمات الÓجئÚ
لفريقية ‘ زيارة ıيمات الÓجئÚ
يشسرع ،اليوم ،وفد من اÙكمة ا إ
الصسحراوي Úتدوم يوم Úأاين سسيقوم بعديد ـالزيارات إا ¤اŸؤوسسسسات
الصسحراوية ،كما سستجمعه لقاءات مع مسسؤوول Úسسام ‘ Úالدولة
الصسحراوية وجبهة البوليسساريو.
سس -ي -ق -وم وف -د إÙك -م -ة إإلف -ري-ق-ي-ة
ب- - -حسسب إألج - -ن - -دة بـ ““زي - -ارة إ ¤وزإرة
إÿارجية وإÛلسس إلوطني إلصسحرإوي
وولية إلعيون وجمعية أإولياء إŸعتقلÚ
إلسس - - -ي- - -اسس- - -ي Úإلصس- - -ح- - -رإوي Úوإ–اد
إÙام Úوإل -ل -ج -ن -ة إل -وط -ن -ي -ة ◊ق -وق
إإلنسس- - -ان وإŸركب إلصس- - -ح- - -ي إل- - -بشسÒ
إلصسالح““ ،حسسب ما أإوردته وكالة إألنباء
إلصسحرإوية (وإصس).
وسس-ي-ق-دم إل-وف-د إإلف-ري-ق-ي ﬁاضسرة
Ãق- -ر وزإرة إÿارج- -ي -ة ،ك -م -ا سس -ي -ق -وم
بزيارة إ ¤متحف إŸقاومة وسسيلتقي مع
‡ثلي إÛتمع إŸد Êإلصسحرإوي.

د.صصالح الشصقباوي .جامعة ا÷زائر

و‘ إلسس- -ي- -اق ذإت- -ه ،سس -ي -ل -ت -ق -ي وف -د
إÙك -م -ة إإلف -ري -ق -ي -ة م -ع وزي-ر إلعدل
وأإعضساء من إÛلسس إلدسستوري ،كما
سسيسستقبل من طرف رئيسس إÛلسس
إل -وط -ن -ي إلصس-ح-رإوي ك-م-ا سس-ي-ج-م-ع-ه
أإيضسا لقاء توإصسلي مع جماه Òولية
إل -ع -ي -ون ل -ل -ت -حسس -يسس ب-دور إÙكمة
لفريقية.
إأ
و‘ خ--ت--ام زي--ارة وف--د إÙك--م--ة
لف--ري--ق--ي--ة سس--ي--ل--ت-ق-ي م-ع إل-رئ-يسس
إإ
لم Úإل---ع---ام ÷ب---ه--ة
إلصس---ح---رإوي إ أ
إل--ب--ول--يسس--اري--و إب--رإه--ي--م غ--ا‹ أإي--ن
سستنظم على شسرفه مأادبة عشساء.

القارة مقبلة على  18اسستحقاقا

اأ’· اŸتحدة وا’–اد اإ’فريقي يتفقان على تعزيز ششفافية ا’نتخابات
لف-ري-قي
ل· اŸت-ح-دة وال–اد ا إ
ات-ف-قت م-ن-ظ-م-ة ا أ
لعضس-اء ب-طلب
ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ت-ع-اون-ه-م-ا ودع-م ال-دول ا أ
م- -ن- -ه- -ا م- -ن أاج- -ل إاج- -راء ان- -ت -خ -اب -ات ““م -ن -د›ة وذات
مصسداقية وسسلمية““ ‘ إافريقيا حيث من اŸنتظر إاجراء
 18اسستحقاقا انتخابيا خÓل سسنة .2018
 ·ÓإŸتحدة أإن فريق إلعمل إŸشسÎك ب Úإأل·
ذكر بيان ل أ
إŸتحدة وإل–اد إإلفريقي إŸعني بالسسÓم وإألمن إلذي عقد
دورته إلسستشسارية إلرإبعة عشسرة هذإ إألسسبوع أإكد على ““
ضسرورة إ◊فاظ على إلزخم إإليجابي لهذه إلشسرإكة من أإجل
ت -ع -زي -ز إل -ع-م-ل إŸشسÎك لسس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-دع-م إج-رإء
إنتخابات ‘ إلقارة إإلفريقية““.
وشسكل هذإ إلجتماع فرصسة لبحث إلشسرإكة ب ÚإŸنظمتÚ
وكذإ إألوضساع ‘ كل من جمهورية إفريقيا إلوسسطى وغينيا -
بيسساو وجنوب إلسسودإن وإلقرن إإلفريقي.
وحسسب إŸصسدر ذإته فقد أإخذ فريق إلعمل إŸشسÎك علما

ليبيا

مقتل جنديÚ
‘ اششتباك مسشلح

ق -ت -ل ج -ن -دي -ان ل -ي -ب -ي-ان و 3مسسلحÚ
يشس -ت -ب -ه ‘ ان -ت -م -ائ -ه -م ل -ت -ن -ظ-ي-م ““داعشش
لرهابي““ ،وأاصسيب  5آاخرون ‘ اشستباكات
ا إ
عنيفة وقعت على مدار يوم Úقرب حقل
الظهرة النفطي ‘ جنوب شسرق ليبيا.
ووف -ق -ا لـوسس -ائ-ل إعÓ-م-ي-ة ،أإمسس ،ف-ق-د ق-ال
مسسؤوول ﬁلي إن قوإت ليبية قتلت ثÓثة عناصسر
يشستبه ‘ إنتمائهم لتنظيم ““دإعشس إإلرهابي““
قرب حقل نفطي ‘ جنوب شسرق إلبÓد.
وقال عمر إلفقي رئيسس بلدية مرإدة ،إلتي
تقع فيها إŸنطقة ،إن إثن Úمن إ÷نود قتÓ
أإيضس-ا وأإصس-يب خ-مسس-ة خÓ-ل إلشس-ت-ب-اك-ات إل-ت-ي
إسستمرت على مدى يوم Úمن بينها إشستباك وقع
بالقرب من حقل إلظهرة إلنفطي أإمسس إألول.
وأإضساف أإن معارك وقعت ‘ منطقة أإخرى يوم
إ÷معة.
وتدير إ◊قل شسركة إلوإحة ،وهي مشسروع
مشسÎك ب ÚإŸؤوسسسسة إلوطنية للنفط إ◊كومية
وث Ó-ث شس-رك-ات أإم-ري-ك-ي-ة ه-ي ه-يسس وم-ارإث-ون
وكونوكوفيليبسس.
وإلقوإت إلتي تقوم بحماية إŸنشسآات إلنفطية
وع -م -ل -ي -ات شس -رك -ة إل -وإح -ة م -وإل -ي-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة
إŸتمركزة ‘ إلشسرق ‘ ح Úتتمركز إ◊كومة
إل -ت -ي ت -دع -م -ه -ا إأل· إŸت -ح -دة ‘ إل -ع -اصس-م-ة
طرإبلسس غرب ليبيا.
وفجر مسسلحون خط أإنابيب لنقل إلنفط يتبع
شسركة ““إل -وإح -ة““ ويضس -خ إل -غ -از إÿام Ÿي -ن-اء
لمر إلذي تسسبب
إلسسدر ‘ ديسسم ÈإŸاضسي ،إ أ
Óنتاج إلليبي بنحو  100أإلف
‘ خفضس مؤوقت ل إ
برميل يوميا.

ع Èالعا⁄
ليسس احت’Ó

@ أانقرة :قال إلرئيسس إلÎكي رجب طيب
أإردوغ- -ان خÓ- -ل إتصس- -ال ه -ات -ف م -ع ن -ظÒه
إل -ف -رنسس-ي إÁان-وي-ل م-اك-رون ،إن إل-ع-م-ل-ي-ات
إل -عسس -ك -ري -ة إل -ت-ي يشس-ن-ه-ا إ÷يشس إلÎك-ي ‘
شس -م -ال سس -وري -ا ت -ه -دف إﬁ ¤ارب-ة وح-دإت
ح- -م- -اي- -ة إلشس -عب إل -ك -ردي -ة إل -ت -ي ي -ع -تÈه -ا
«›موعة إرهابية» ،مشسددإ على أإن بÓده
«ليسست لديها أإطماع بأارإضسي بلد آإخر».

بـ« إل- -ت- -ق- -دم إل- -ك -ب ““ÒإŸسس -ج -ل ع -ل -ى مسس -ت -وى إلشس -رإك -ة بÚ
 ·ÓإŸتحدة ورئيسس
إŸنظمت Úمرحبا بتوقيع إألم Úإلعام ل أ
إل–اد إإلفريقي ‘  27يناير إŸنصسرم على إطار مشسÎك بÚ
إل–اد إإلفريقي وإأل· إŸتحدة لتفعيل أإجندة إل–اد لسسنة
 2063وب-رن-ام-ج إŸن-ظ-م-ة إأل‡ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة إŸسستدإمة لسسنة
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كما أإخذ إلجتماع علما بالتقرير إŸسستقل حول –سسÚ
 ·ÓإŸتحدة مشسيدإ بعمل
أإمن قوإت حفظ إلسسÓم إلتابعة ل أ
إلقبعات إلزرق ‘ إفريقيا ““وإلذين يبدون شسجاعة ‘ بيئات
مضسطربة““.
وجدد أإعضساء إلفريق إÿاصس إلتأاكيد على أإن إرسساء شسرإكة
قوية ب Úإأل· إŸتحدة وإل–اد إإلفريقي يشسكل ““ مفتاح
‚اح عمليات حفظ إلسسÓم““ لسسيما ‘ سسياق يتسسم بتزإيد
إلصسرإعات إŸعقدة وبغياب تقدم ‘ إلعمليات إلسسياسسية.
وإنعقدت هذه إلدورة إلسستشسارية إلرإبعة عشسرة ‘ أإديسس

أإبابا ‘ ح Úسسينعقد إلجتماع إلقادم لفريق إلعمل إŸشسÎك
‘ سسبتم ÈإŸقبل ‘ نيويورك على هامشس أإشسغال إ÷معية
 ·ÓإŸتحدة.
إلعامة ل أ

تعليق مفاوضشات السشÓم

ق -رر وف -دإ إ◊ك -وم -ة إلسس-ودإن-ي-ة وإ◊رك-ة إلشس-ع-ب-ي-ة ق-ط-اع
إلشس-م-ال ،أإن ت-ق-وم آإل-ي-ة إل-وسس-اط-ة إألف-ري-ق-ي-ة رف-ي-عة إŸسستوى
برئاسسة ثابو أإمبيكي ،بتعليق مفاوضسات إلسسÓم إلتي جرت بÚ
إ÷انب Úمنذ أإول فÈإير إ÷اري ،بالعاصسمة إإلثيوبية أإديسس
أإبابا ،على أإن تسستأانف مباحثاتهما ‘ وقت يحدد لحقا.
وق -ال إل -ن -اط -ق إل-رسس-م-ي ب-اسس-م وف-د إ◊ك-وم-ة إلسس-ودإن-ي-ة،
إلسسف Òحسسن حامد  ‘ -تصسريح باÿرطوم -إن إلوفدين
عقدإ جلسسة مباحثات مشسÎكة بحضسور إلوسساطة إألفريقية،
إمتدت حتى إلسساعات إألو ¤من صسباح أإمسس ،إنتهت إ ¤تعليق
إŸفاوضسات ،وإعتماد بيان مشسÎك بتوقيع رئيسسي إلوفدين.

تشسكيل ÷نة عليا لتنفيذ قرارات اÛلسش اŸركزي

يسس- - -ع- - -ى ت- - -رإمب إلŸا Êإلصس - -ل
إ‚لكا ÊإŸذهب بروتسستا Êإلعتقاد
إ ¤إعطاء إشسارة إلنطÓق لبدإيات
بزوغ إلعصسر إليهودي إلعاŸي  ،بعد
إعÓ- -ن- -ه إل- -ق -دسس ع -اصس -م -ة ل -دول -ة
إسسرإئيل .
ف - -ه - -و ي- -ري- -د ‘ إل- -زم- -ن إل- -ق- -ريب
إلع Ó-ن ع -ن صس -ف -ق -ة إل -عصس-ر وإل-ت-ي
يقضسي بها على إحÓم إلفلسسطينيÚ
ب- -أان ي -ك -ون ل -ه -م دول -ة وع -ل -م ونشس -ي -د
وشس- -رع- -ن- -ة إلسس- -ت -ي -ط -ان  ،وإسس -ق -اط
مصس -ط -ل -ح إلرإضس -ي إÙت -ل-ة ع-ام 67
وإعتبار منظمة إلتحرير إلفلسسطينية
م -ن -ظ -م -ة إره -اب -ي -ة وإخÎإع ع-اصس-م-ة
ل-ل-ك-ي-ان إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ““ إب-و ديسس““ ك-ما
إخÎعوإ وجود إلشسعب إليهودي .
ف- -ف- -ك- -رة ت -رإمب ه -دف -ه -ا ت -خ -ل -ي
إلفلسسطيني عن حق إلعودة إ ¤إرإضسي
 48من قبل تسسلسسل منطقي ووجودي
مع فكرته بفرضس كافة قضسايا إ◊ل
إل -ن -ه -ائ -ي ““ إل -ق -دسس،إل Ó-ج -ئ ، Úح-ق
إل -ع -ودة ““ تشس -م -ل إلصس-ف-ق-ة ك-ذلك ضس-م
إل-ك-ت-ل إلسس-تيطانية  ٪10م -ن مسس-اح-ة
إلضس -ف -ة إلسس -رإئ -ي -ل م -ق -اب -ل ت -ن-ازلت
إسسرإئيلية شسكلية ‘ إ÷ليل إلعلى .
وإعطاء صسÓحيات إدإرية ووظيفية
ل-ل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ‘ Úإدإرة م-ي-ن-اء إسسدود
وح -ي -ف -ا وم -ط -ار إل -ل -د ع-ل-ى إن ت-ب-ق-ى
إلصسÓحيات إلمنية بيد إسسرإئيل كما
يتم إنشساء ‡ر آإمن ب Úغزة وإلضسفة
ع -ل -ى إن ي -خضس -ع ل-ل-وصس-اي-ة وإ◊م-اي-ة
وإŸتابعة إلسسرإئيلية .

منظمة التحرير الفلسشطينية تطالب بفك ا’رتباط مع ا’حتÓل اإ’سشرائيلي
ط-ال-بت ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة Ÿن-ظ-مة
ال- -ت- -ح- -ري- -ر ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ا◊ك -وم -ة
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ب -ال -ب -دء ف -ورا ب -إاع -داد
اÿط- - - -ط واŸشس- - - -اري- - - -ع ÿط - - -وات فك
الرت - -ب - -اط م - -ع سس - -ل - -ط - -ات الح - -تÓ- -ل
السس-رائ-ي-ل-ي ع-ل-ى اŸسس-ت-ويات السسياسسية
لمنية.
لدارية والقتصسادية وا أ
وا إ
وقررت إللجنة إلتنفيذية عقب إجتماعها
‘ رإم إلله ،ليلة إلسسبت إ ¤إألحد ،برئاسسة
إل-رئ-يسس إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ﬁم-ود ع-باسس تشسكيل
÷نة عليا لتنفيذ قرإرإت إÛلسس إŸركزي
للمنظمة وÃا يشسمل تعليق إلعÎإف بدولة
إسسرإئيل إ ¤ح ÚإعÎإفها بدولة فلسسطÚ
على حدود عام  1٩67وإلغاء قرإر ضسم إلقدسس
إلشسرقية ووقف إلسستيطان وضسرورة –رير
سسجل إلسسكان وسسجل إألرإضسي من سسيطرة
سس - -ل- -ط- -ات إلح- -تÓ- -ل وم- -د ولي- -ة إل- -قضس- -اء
إلفلسسطيني وإÙاكم إلفلسسطينية على جميع
إŸق -ي -م Úع -ل-ى أإرإضس-ي دول-ة ف-لسس-ط– Úت
إلحتÓل.
كما قررت إلتقدم إ ¤إÙكمة إ÷نائية
إلدولية بطلب إحالة لفتح –قيق قضسائي ‘
ج -رإئ -م إلسس -ت -ي -ط -ان وإل -ت -م -ي -ي -ز إل -ع-نصس-ري
وإلتطه Òإلعرقي إ÷اري ‘ مدينة إلقدسس
وﬁيطها و‘ إلغوإر إلفلسسطينية ومناطق
جنوب إÿليل وغÒها من إŸناطق إÙتلة..
وأإيضسا إلتوجه Ûلسس إألمن إلدو‹ وإ÷معية
 ·ÓإŸت-ح-دة ح-يث ي-ل-ق-ي إل-رئ-يسس
إل-ع-ام-ة ل -أ
عباسس خطابا أإمام ›لسس إألمن خÓل إلشسهر

اسشÎجاع مسشاحات كبÒة
@ صس -ن-ع-اء :أإع -ل -ن ق-ائ-د إل-ل-وإء إÿامسس
حرسس حدود ‘ جبهة علب إليمنية إلعميد
صس- -ال- -ح ق- -روشس ،أإمسس ،أإن إ÷يشس إل -وط -ن -ي
“كن حتى إآلن من –رير مسساحات كبÒة ‘
جبهة «علب» Ãحافظة صسعدة ،شسمال غرب
إلعاصسمة صسنعاء.

مسشÒات ‘ اليونان
@ أاثينا :نظم إŸئات من إŸتظاهرين ‘
إل- -ي- -ون- -ان ،أإمسس ،مسسÒة وسس- -ط إل- -ع -اصس -م -ة
Óعرإب عن إحتجاجهم على
إليونانية أإثينا ،ل إ

إل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا إإلدإرة إألم-ري-ك-ي-ة مسس-تهدفة
إل -رئ -يسس وإل -ق -ي -ادة إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة و–م-ي-ل-ه-ا
مسس -ؤوول -ي -ة ع-دم إسس-ت-ج-اب-ت-ه-ا ل-ل-م-ف-اوضس-ات““،
م -ؤوك -دة إدإن -ت-ه-ا وإسس-ت-ن-ك-اره-ا لÓ-ق-ت-ح-ام-ات
إل -ي -وم-ي-ة ÷يشس إلح-تÓ-ل وإسس-ت-ب-اح-ة إŸدن
وإلقرى وإıيمات إلفلسسطينية كما يجري
إآلن ‘ ﬁافظة جن.““Ú

يومان للتصشعيد

إ÷اري.
وأإكدت إللجنة إلتنفيذية عزمها على تنفيذ
ق -رإرإت إÛلسس إŸرك -زي ب -رفضس سس -ي -اسس-ة
إل -رئ -يسس إألم -ري -ك-ي دون-ال-د ت-رإمب إل-ه-ادف-ة
ل- -ط- -رح مشس- -روع أإو أإف -ك -ار ت -خ -ال -ف ق -رإرإت
إلشسرعية إلدولية ◊ل إلصسرإع ودعت إإلدإرة
إألمريكية إ ““¤مرإجعة سسياسستها وإلكف عن
إل- -ت -ع -ام -ل م -ع إ÷انب إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ب -ل -غ -ة
إإلمÓءإت““.
وشس- -ددت إل- -ل- -ج -ن -ة ع -ل -ى رفضس -ه -ا إ◊ازم
لتهديدإت وتصسريحات ترإمب بأان إلقدسس ⁄
تعد مطروحة على طاولة إŸفاوضسات وبأان
إلفلسسطيني Úأإمام خيارين إما إلعودة لطاولة
إŸفاوضسات أإو وقف إŸسساعدإت إألمريكية
عن إلسسلطة إلوطنية إلفلسسطينية ،مؤوكدة ““ أإن

إ◊ق-وق وإŸصس-ال-ح إل-وط-ن-ي-ة إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ية ل
تخضسع لÓبتزإز وإŸسساومة وأإن على إإلدإرة
إألمريكية أإن تكف عن إلتعامل مع إ÷انب
إلفلسسطيني بلغة إلبتزإز وإلتهديد وسسياسسة
إلن- -ح- -ي- -از إألع- -م -ى ل -لسس -ي -اسس -ة إل -ع -دوإن -ي -ة
إلسستيطانية إلسستعمارية لدولة إسسرإئيل““.
وشسجبت إللجنة جميع إŸزإعم إلتي وردت
‘ خطاب نائب إلرئيسس إألمريكي مايك بنسس
أإمام إلكنيسست إإلسسرإئيلي بشسأان نقل إلسسفارة
إألم -ري -ك -ي -ة إ ¤إل -ق -دسس ق -ب -ل ن -ه -اي -ة إل-ع-ام
إŸقبل..ودعت إإلدإرة إألمريكية إ ““¤إلتوقف
عن خطاب إلكرإهية ونفي إلوجود إألصسيل
إŸم - -ت - -د ع Èإل - -ت - -اري- -خ ل- -لشس- -عب إل- -ع- -رب- -ي
إلفلسسطيني ‘ هذه إلبÓد““ .
ك-م-ا ن-ددت ““ب-ح-م-ل-ة إل-ت-ح-ريضس وإل-تشس-وي-ه

تسس-وي-ة ﬁت-م-ل-ة م-ن ج-انب ح-ك-وم-ة بÓ-دهم
◊ل إلنزإع إلقائم منذ سسنوإت مع جارتها
م-ق-دون-ي-ا بشس-أان إإلسس-م إل-رسس-م-ي ل-لجمهورية
إليوغوسسÓفية إلسسابقة.

–دد موعدإ لها بالضسبط.

–ديد موعد انتخابات الرئاسشة
@ ك -رك-اسش :دع -ا إل -رئ-يسس إل-ف-ن-زوي-ل-ي
نيكولسس مادورو إÛلسس إلنتخابي إلوطني
إ– ¤ديد موعد «دون تأاخ »Òلنتخابات
إلرئاسسة إŸقبلة ،وكانت إ÷معية إلتأاسسيسسية
إلوطنية أإعلى جهاز تشسريعي ‘ فنزوي ،Óقد
صس - -وتت ‘ وقت سس - -اب - -ق لصس - -ال- -ح ت- -أاج- -ي- -ل
إنتخابات ديسسم Èلبعضس إلوقت على أإن يتم
إج -رإؤوه ق -ب-ل  30أإف-ري-ل إŸق-ب-ل ،ول-ك-ن-ها ⁄

جرحى وقتلى ‘ سشيناء
@ ال-ق-اه-رة :ق- -الت مصس- -ادر أإم -ن -ي -ة إن
›ندين إثن Úومدنيا قتلوإ وأإصسيب خمسسة
›ن- -دي- -ن وم- -د ،Êأإمسس ‘ ،ت- -ف -ج Òع -ب -وة
ناسسفة إسستهدفت حافلة تابعة لقوإت إألمن
‘ جنوب مدينة إلعريشس عاصسمة ﬁافظة
شسمال سسيناء إŸصسرية وينشسط ‘ إÙافظة
إرهابيون منذ .2014

سشوريا تنفي
@ دمشسق :نفت وزإرة إÿارجية إلسسورية

إ ¤ذلك ،دعت إلقوى إلوطنية وإإلسسÓمية
إلفلسسطينية ‘ مدينتي رإم إلله وإلبÒة ،أإمسس،
إ ¤إعتبار إلثÓثاء وإ÷معة إŸقبل ÚيومÚ
للتصسعيد إŸيدإ Êوإلشسعبي ،تنديدإ باعتبار
إل -رئ -يسس إألم -ري -ك -ي دون -ال -د ت -رإمب م-دي-ن-ة
إلقدسس إÙتلة عاصسمة إلسسرإئيل.
وأإشسارت إلقوى ‘ ،بيان إ ¤إعتبار إلثÓثاء
إŸق -ب-ل ي-وم-ا ل-ل-تصس-ع-ي-د إŸي-دإ Êع-ل-ى ك-اف-ة
ن-ق-اط إلح-ت-ك-اك م-ع إلح-تÓ-ل ومسس-توطنيه،
ت- -أاك- -ي- -دإ ع- -ل- -ى ح- -ق إلشس- -عب ‘ إŸق- -اوم -ة،
وإسس -ت -م -رإرإ ل -ل -ف-ع-ل إلشس-ع-ب-ي إŸق-اوم رفضس-ا
إلعÓ- -ن ت- -رإمب ،وك- -ل إج- -رإءإت إلح- -تÓ- -ل
إلعدوإنية.
كما دعت إ ¤إعتبار يوم إ÷معة إŸقبل
للتصسعيد إلشسعبي ‘ كافة إŸناطق ،وإŸوإقع،
ردإ على جرإئم إلحتÓل ومسستوطنيه ،وهو
يوم تصسعيد شسامل ‘ كافة موإقع إلحتكاك
‘ إلريف ،وإلقرى ،وإلبلدإت ،يتم فيه قطع
إلطرق أإمام إŸسستوطن ،Úوتشسويشس حياتهم
بكل إإلمكانات إŸتاحة.
إتهامات أإمريكية بأان قوإتها إسستخدمت أإسسلحة
كيماوية ‘ إلغوطة إلشسرقية قرب دمشسق ضسد
إŸع-ارضس Úإل-ذي-ن يسس-ي-ط-رون ع-ل-ي-ه-ا ق-ائلة إن
إلتهامات أإكاذيب ل دليل عليها.

توتر داخل اÛموعة اأ’وروبية
@ ب-روكسسل :ب -دأإ إلسس-ب-اق Óÿف-ة ج-ان
كلود يونكر على رأإسس إŸفوضسية إألوروبية ‘
إلكوإليسس ،لكن إلدول إألعضساء ‘ إل–اد
إألوروبي لتزإل بعيدة عن إتفاق حول قوإعد
إل -ل -ع -ب -ة ،ويÈز إسس -م م -يشس -ال ب -ارن -ي -ي-ه ك-بÒ
مفاوضسي إإل–اد إألوروبي ‘ ملف بريكسست
ح -ال -ي -ا ،ب ÚإŸرشس -ح ÚإÙت -م-لÓÿ Úف-ة
يونكر ‘ خريف .201٩

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي
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ا أ

11

السسياحة الثقافية ‘ ا÷زائر..
راهن مؤؤ ⁄وآاليات تنتظر صسحؤة ضسمÒ

@ تنسسيق ا÷هؤد حتمية لتطؤير آافاقها ﬁليا
@التحسس ÚبÎقية اŸنتؤج السسياحي
@ تثم ÚاŸؤروث الثقا‘ باسستحداث اقتصساد الÎاث
كلمة العدد

الÎويج لعظمة الؤطن

نور الدين لعراجي

ت-ع-يشش ال-ك-ث Òم-ن ال-دول وال-ب-ل-دان ع-ل-ى
ع-ائ-دات ال-ث-ق-اف-ة السس-ي-اح-ي-ة ب-إاع-ت-بارها
رك -ي -زة إاشس -ه -اري -ة ،ت -روج ◊اضس -ر ال-دول
وم - -اضس - -ي - -ه - -ا ،ول - -ع- -ل اŸآاث- -ر واŸع- -ا⁄
واŸن -ارات م -ن مسس -اج -د ع -ت -ي -ق -ة ،ودور
ع-ث-م-ان-ي-ة وإاسس-ب-ان-ي-ة وحضس-ارات ﬂت-ل-فة
ال -ب -ن -ى ،ت -فصس -ل -ه -ا ت-لك اŸن-م-ن-م-ات م-ن
ا◊قب التاريخية ،السسابقة مشسكلة –فة
فنية ،من اŸوزاييك.
تشسكل السسياحة الثقافية موردا إاقتصسادا

@التسسؤيق مرهؤن بؤسسائل اإعÓمية
Óخر بشسكل جديد
تÈزها ل آ
@سسلؤك السسائح يتحدد بنؤعية وبسسعر اÿدمة اŸقدمة له

ه -ام -ا ‘ ،م-وازن-ة اÿزي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،وÁك-ن ل-ل-م-ت-اح-ف واŸك-ت-ب-ات
اŸسساهمة ‘ –فيز ا÷مهور لزيارتها والتعرف على ماضسي األ·
السس -اب -ق -ة ،واألم-ر ن-فسس-ه ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-خ-ط-وط-ات ال-ق-دÁة ،وال-ن-ادرة،
اŸوجودة ‘ جنوبنا الكب ،Òو‘ الزوايا القدÁة.
إان ال-ت-ف-ك ‘ Òب-عث السس-ي-اح-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وم-واك-ب-ت-ه-ا ب-التشسجيع وإاحياء
لقتصساد
اŸبادرات ،من شسأانه أان يرسسم سسياسسة ثقافية تكون ﬁفزا ل إ
العادي.
تعت Èا÷زائر من ب Úأاهم بلدان شسمال إافريقيا موقعا جغرافيا وقيمة
حضسارية ،إاذ تتوسسط ضسفة اŸتوسسط ،و“تاز بطبيعة متميزة إاذ هي
صسيفية معتدلة بإامتياز وأاحيانا –وز على  ٤فصسول ‘ يوم واحد ما
Áك -ن ال -زوار والضس -ي -وف م -ن ا◊ج إال -ي -ه -ا وال-ت-ع-رف ع-ل-ى ه-ذه اآلث-ار
واŸع -ا ،⁄واÙط -ات ال -ت -اري -خ -ي-ة ،وزي-ارة اŸدن ال-ق-دÁة ك-ال-قصس-ب-ة
ب- -ال- -ع -اصس -م -ة ودلسش وورڤ -ل -ة ،واŸدن األخ -رى ك -األغ -واط وت -ل -مسس -ان
وقسسنطينة وغرداية.

عندما تتوفر اإلرادة ‘ بلوغ أاي شسيء ،فل Áنعها من ذلك أاي حاجز
مهما كان.
كيف نروج لثقافتنا سسياحيا ،تلك مسسأالة –تكم إا ¤تقاسسم األدوار بÚ
القطاعات اŸعنية من جهة ،وب Úالعمل ‘ حد ذاته إاذ لبد أان ينطلق
من قناعة مطلقة عن طريق الÈامج واللفتات واŸطويات والصسور
ال -ت -ي ي -فÎضش تسس-ل-ي-م-ه-ا ب-اŸط-ارات ال-دول-ي-ة ،ل-ك-ل السس-واح األج-انب،
وضس -رورة إال -ت-زام أاصس-ح-اب ال-وك-الت السس-ي-اح-ي-ة ب-ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى ه-ؤولء
القادم Úإا ¤ا÷زائر ،ليتعرفوا على أاهم هذه اŸعا ،⁄وإادراجها ضسمن
برامج العملية السسياحية ،ناهيك عن ترجمتها إا ¤كل لغات العا ،⁄حيث
يحملها هؤولء إا ¤بلدانهم كوثيقة ا÷زائر.
األمر ل يقتصسر على هؤولء الشسركاء بل يحتاج إا ¤عملية إايصسالية –فز
األجانب على زيارة هذه اŸواطن ،وتقد Ëخدمات تكون ‘ اŸسستوى
اŸطلوب بدءا من أاول خطوة يضسعها السسائح األجنبي إا ¤أاثناء مغادرته
البلد ،لتكون الصسورة صسادقة وأاك Èإاجابة عن عظمة البلد.
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@@إن إلتنسسيق ب Úجميع إŸصسالح إŸعنية ،من أإجل إلÎويج للÎإث إلثقا‘ كعنصسر من إŸقومات إلسسياحية للمنطقة ،وإعتماد برإمج ‘
’سستثمار ‘ ›ال إلسسياحة إلتي تعتمد
إŸؤوسسسسات إلتعليمية وإ÷امعية للتعريف باŸوروث إلثقا‘ كجزء من إلهوية إلوطنية ،وصسو’ إ ¤إ إ
’عÓم ،وإسستعمال
على إلÎإث إلثقا‘ كإا‚از إŸتاحف وإلفضساءإت وإلعروضض إلثقافية ،ومن ثم يتم تسسليط إلضسوء عليها من وسسائل إ إ
إلتكنولوجيات إ◊ديثة ،من إŸمكن أإن يسساهم ‘ إلتسسويق لسسياحة ثقافية وخلق أإلية لنجاعتها ،دون إغفال دور إÛتمع و–ليه بالسسياحة
’ثرية إŸنتشسرة ‘ إلهوإء إلطلق كالطاسسيلي وإلهڤار.
’ثار وإŸتاحف إ أ
’فرإد ◊ماية إ أ
إلثقافية من خÓل سسلوكيات إ أ

الشسعبية ‘ اŸنتجات السسياحية التي تقّدمها للزبائن ،دون
إاهمال التسسعÒة التي تعد أاحد مكونات التسسويق السسياحي ومن
أاكÌه-ا ت-أاثÒا ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ب-ي-ع ل-ل-خ-دم-ات السس-ي-اح-ي-ة ،وكذلك
لتأاثÒها على ا◊ركة السسياحية ‘ جميع البلدان ،باعتبار أان
ق -رار السس -ائ -ح ي -ت-أاّث-ر ح-ت-م-ا بشس-دة Ãق-دار ال-ت-ك-ل-ف-ة أاو تسس-عÒ
اÿدمات السسياحية اŸتاحة تبعا لدخله النقدي ،إاذ يتحّدد
سسلوك السسائح بسسعر اÿدمة اŸقدمة له من قبل الشسركات أاو
اŸنشسآات السسياحية اÿاصسة أاو ا◊كومية.

ضسرورة تكامل إلقطاعات إŸعنية لضسمان ‚اعة إل ّسسياحة إلّثقافية

بن مسسعؤد :العمل اŸنسسق ب Úالفاعل Úلتجسسيد سسياحة ثقافية
مرمؤري :تطبيق تؤصسيات اّ ı
ططات الّتؤجيهية لقطاعي ال ّسسياحة والّثقافة

ترقية وتطؤير الّتنمية ال ّسسياحية
وإانتعاشسها والّتعريف Ãنافذ الّتؤزيع

’ث-ار م-ا ق-ب-ل إل-ت-اري-خ ب-اŸرك-ز
ت -رى أإسس-ت-اذة ع-ل-م إ آ
إ÷ام- -ع- -ي إ◊اج م- -وسس- -ى أإق إخ -ام -وخ ،إل -دك -ت -ورة
مسس -ع -ودة ب -ن مسس -ع -ود ،وﬁاف -ظ -ة إلÎإث إل -ث-ق-ا‘
سسابقا ،بضسرورة إلعمل على خلق تنسسيق وتنظيم
ب Úج -م -ي -ع إل-ف-اع-ل Úل-ت-جسس-ي-د سس-ي-اح-ة ث-ق-اف-ي-ة،
’هقار ،نظرإ Ÿا –توي
إŸتوإجدة فعليا Ãنطقة إ أ
ع-ل-ي-ه م-ن م-وإق-ع ط-ب-ي-ع-ي-ة وأإث-ري-ة ،وإل-تي حسسبها
تفتقر إ ¤إلّتنظيم ،إلعنصسر إلذي ’ بد أإن يكون
ب-ت-ك-ام-ل إل-ق-ط-اع-ات إŸع-ن-ي-ة ك-السس-ي-اح-ة وإل-ثقافة
وإلتعليم إلعا‹.
“Ôإسستﬁ :مد إلصسالح بن حود

أاّكدت مسسعودة بن مسسعود ،على أاّنه ‘ حالة –قيق تنسسيق
وتنظيم ب Úقطاعي السسياحة والثقافة ،خاصسة وأان قطاع
السسياحة يفتقر ıت ّصس ‘ ÚاÛال الثقا‘ ،من شسأانه أان
يج ّسسد سسياحة ثقافية ناجعة ‘ منطقة سسياحية بامتياز،
–وي معا ⁄أاثرية وتراث مادي و’مادي ،وصسناعة تقليدية
ينظر لها من جانبها (اإ’يطنوغرا‘)  -الذي يبحث عن
ت-اري-خ ا◊ل-ي ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة واÓŸبسض ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وغÒها -
Áك -ن أان ي -ك -ون مصس -در “وي-ل ي-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه بشس-ك-ل ك-بÒ
مسستقب. Ó
طالبت ﬁافظة الÎاث الثقا‘ (سسابقا) بديوان ا◊ظÒة
الثقافية بعاصسمة اأ’هقار ،من الوكا’ت السسياحية بالتفكÒ
‘ خلق بدائل وأافكار جديدة ،مؤوّكدة عليهم بعدم اإ’عتماد
على الدولة ،بإاقتصسارها على القيام با÷و’ت السسياحية ‘
اŸناطق السسياحية الطبيعية أاو اأ’ثرية فقط ،وذلك بإاعادة
اإ’عتبار لديوان السسياحة اÙلي ،خاصسة ‘ منطقة مثل
اأ’هقار التي تزخر Ãحيط سسياحي ثقا‘ انطÓقا من
اŸدي-ن-ة وأاح-ي-ائ-ه-ا ال-ع-ت-ي-ق-ة وصس-و’ إا ¤اŸواق-ع ال-ب-ع-يدة،
واŸصسنّفة كمحميات طبيعية عاŸية على غرار منطقتي
«سسقراسسان» و»أافÓل» ضسمن إاتفاقية رامسسار ،وكذا حظÒة

اأ’هقار اŸصسنّفة وطنيا ،مؤوّكدة على إاسستحقاق تصسنيف
منطقة «اأ’سسكرام» و»الطاسسيلي هقار» كمحميات عاŸية،
و‘ حالة العمل على هذا اŸنهج فإانه يتم التسسويق لسسياحة
ث -ق -اف-ي-ة رائ-دة ،شس-ري-ط-ة أان تسسّ-خ-ر ل-ه-ا وسس-ائ-ل إاعÓ-م-ي-ة
تÈزها للعا ⁄بشسكل جديد.
‘ سسياق متصسل ،أاكد عبد الوهاب مرموري ،مفتشض رئيسسي
ورئيسض مصسلحة السسياحة ،على ضسرورة تطبيق توصسيات
اıط -ط -ات ال -ت -وج -ي-ه-ي-ة ل-ق-ط-اع-ي السس-ي-اح-ة وال-ث-ق-اف-ة
اŸسستقاة من «اıطط الوطني لتهيئة اإ’قليم» اŸعد من
طرف خÈاء ‘ اÛال ،وتنفيذ متابعة ميدانية ،خاصسة
التي تتطلب إاصسدار النصسوصض التنظيمية التي من شسانها
تقد Ëاإ’ضسافة لتحقيق سسياحة ثقافية ،تقدم اإ’ضسافة
Óقتصساد الوطني ،خاصسة أاّن اŸنطقة تعد منطقة سسياحية
ل إ
ﬁمية Ãوجب القانون رقم  01 - 03اŸؤورخ ‘ / 04 / 17
 2003اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسستدامة ،والقانون 03 - 03
اŸؤورخ بنفسض السسنة اŸتعلق Ãناطق التوسسع واŸناطق
السسياحية .
ي -رى ع -ب -د ال -وه -اب م -رم-وري أاّن ال-ت-نسس-ي-ق ب Úج-م-ي-ع
اŸصس -ال -ح اŸع -ن -ي -ة ،م -ن أاج-ل الÎوي-ج ل-لÎاث ال-ث-ق-ا‘

ك-ع-نصس-ر م-ن اŸق-وم-ات السس-ي-اح-ي-ة ل-ل-م-ن-طقة ،واعتماد
ب-رام-ج ‘ اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وا÷ام-ع-ي-ة ل-لتعريف
باŸوروث الثقا‘ كجزء من الهوية الوطنية ،وصسو’ إا¤
’سستثمار ‘ ›ال السسياحة التي تعتمد على الÎاث
اإ
ال- -ث- -ق- -ا‘ ك- -إا‚از اŸت- -اح -ف وال -فضس -اءات وال -ع -روضض
الثقافية ،ومن ثم يتم تسسليط الضسوء عليها من وسسائل
’عÓم ،وإاسستعمال التكنولوجيات ا◊ديثة ،من اŸمكن
اإ
أان يسس -اه -م ‘ تسس -وي -ق لسس -ي -اح -ة ث -ق -اف -ي -ة وخ-ل-ق أال-ي-ة
لنجاعتها ،دون إاغفال دور اÛتمع و–ليه بالسسياحة
’ث-ار
’ف-راد ◊م-اي-ة ا آ
ال -ث-ق-اف-ي-ة م-ن خÓ-ل سس-ل-وك-ي-ات ا أ
’ث- -ري- -ة اŸن- -تشس- -رة ‘ ال- -ه- -واء ال- -ط- -ل- -ق
واŸت- -اح- -ف ا أ
كالطاسسيلي هقار ،وهذا بتحي Úالقانون  04 / 98اŸؤورخ
‘  1998 / 06 / 15اŸتعلق بحماية الÎاث ،ومنه رقمنة
الÎاث الوطني يحدد لكل منطقة موروثها الثقا‘ أاو
’ثري الذي “تاز به ،وهذا بالتنسسيق مع كل الباحثÚ
اأ
‘ الÎاث وإاشسراك ا÷امعات واŸعاهد اıتصسة ‘
‡ا يÈز سسياحة ثقافية تكون مورد مهم للعملة
ذلكّ ،
الصس -ع -ب -ة ،ي -عّ-ول ع-ل-ي-ه ‘ إاخ-راج ا÷زائ-ر م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة
للمحروقات.

إلّناقد إŸسسرحي بوجمعة بن عمÒوشض

الّتظاهرات الّثقافية سساهمت بشسكل فّعال ‘ الّترويج لل ّسسياحة الّثقافية

ن
أإّكد إلناقد إŸسسرحي بوجمعة بن عمÒوشض على أإ ّ
إلتظاهرإت إلّثقافية إلقاّرة إلتي رسسمتها إلوزإرة
إلوصسية سساهمت إ ¤حد بعيد ‘ إلÎويج لل ّسسياحة
إلّثقافية ،و’ يزإل إلدور معّلقا على إلتظاهرإت
إÙلية إŸماثلة إلتي تتكّفل بتنظيمها دور إلثقافة
ع Èإلوطن.

تسستقبل الدار دوريا عّدة وفود أاجنبية ‘ اطار التبادل
الثقا‘ ب Úالدول .وسساهم حضسور هذه الوفود ‘ الÎويج
للسسياحة اÙلية بامتياز ،بحيث ’ ينكر أاحد بأانّ اŸنطلق
‘ ك ّ-ل م ّ-رة ’ ي -خ -ل م -ن ال -نشس -اط ال -ث -ق -ا‘ ،وت-وؤّك-د ه-ذه
العروضض والتظاهرات على أان الوزارة الوصسية كانت قد
سسطرت برنا›ا ثريا لدعم السسياحة الثقافية منذ عّدة
سسنوات خلت.

ضسمن ا’سسÎاتيجية الؤطنية لدعم ال ّسسياحة
الّثقافية قضسيّة ترسسيم تظاهرة شسهر الّتراث سسنؤيا

تيبازة :عÓء ملزي
ومن منطلق كونه رافق مسسÒة ترسسيم التظاهرات الثقافية
ع Èالوطن منذ سسنة ،2001بحكم شسغله Ÿنصسب مسستشسار
بالوزارة ورئيسض مكتب التظاهرات الثقافية الوطنية على
مرحلت Úومدير دار الثقافة بكل من اŸسسيلة وتيبازة ،فقد
أاشسار بوجمعة بن عمÒوشض إا ¤أانّ الوزارة الوصسية رسسمت
منذ أاك Ìمن عقد من الزمن تصسورا واضسحا بشسأان تنويع
وتدعيم التظاهرات الثقافية الوطنية منها والدولية التي
تقام على أارضض الوطن“ ،اشسيا ومتطلبات كل منطقة،
وبالشسكل الذي Áكن ا÷هة اŸنظمة من إابراز تقاليد
وعادات وتراث اŸنطقة ،وفق ما يخدم الÎاث الثقا‘
الوطني ،مشسÒا إا ¤كون عدد ’ يسستهان به من السسياح
سساهمت ‘ جلبهم تلك التظاهرات اŸوسسمية التي تقام
هنا وهناك ،و’سسيما تلك التي تقام بالصسحراء ا÷زائرية
ك-م-ه-رج-ان أاه-ال-ي-ل ب-ت-مÔاسست وم-ه-رج-ان ال-دي-وان ب-بشسار
وم-ه-رج-ان ت-ي-م-ي-م-ون وم-ه-رج-ان ال-ف-ي-ل-م ال-ع-رب-ي ب-وه-ران
واŸه-رج-ان ال-دو‹ ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى السس-ن-ف-ون-ي-ة ،وغÒه-ا من
اŸهرجانات التي سساهمت بشسكل فعال ‘ جلب السسواح
والÎويج للسسياحة اÙلية عن طريق النشساطات الثقافية،
و’ Áكن أ’حد Œاهل مسساهمة اŸهرجانات الثقافية ‘
ج -لب السس -واح اأ’ج -انب Ÿن -ط -ق -ة الصس -ح-راء ،ك-م-ا سس-اه-م
مهرجان الديوان ببشسار ‘ التعريف بهذا النمط الفني،
والتأاكيد على كونه ينتمي للÎاث الشسعبي ا÷زائري ،و’
عÓقة له بÎاث دولة شسقيقة ›اورة.

اعتماد الّتظاهرات اŸعنية ‘ إاطار الّتبادل الّثقا‘ ب Úالدول

وعلى اŸسستوى اÙلي ،أاشسار بوجمعة بن عمÒوشض إا ¤أان
اŸؤوسسسس -ات ال -ث -ق -اف-ي-ة ال-رسس-م-ي-ة –تضس-ن م-ن ح Úآ’خ-ر
تظاهرات ’ تقل أاهمية عن تلك التي اعتمدتها الوزارة
الوصسية كتظاهرات قارة ع Èالوطن ،وهي الّتظاهرات
التي –مل ‘ طياتها وعن جدارة طابعا وطنيا بالنظر إا¤
طبيعة ونوعية اŸشسارك ،Úوتسساهم هي اأ’خرى ‘ الÎويج
للسسياحة اÙلية بامتياز ’سسيما وأاّن الزوار هنا ينحدرون
من فئة اŸتذوق Úللنشساط الثقا‘ ،و’ يضسيعون فرصض
زيارة اŸناطق اأ’ثرية التي تشسهدها اŸنطقة ،وبتيبازة
مث– Óتضسن دار الثقافة بالقليعة سسنويا ك Óمن اأ’يام
الوطنية أ’غنية الشسعبي واأ’يام الوطنية للمسسرح والصسالون
ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ون ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة واأ’ي-ام ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-موسسيقى
اأ’ن-دلسس-ي-ة ،واŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ل-لشس-ع-ر ال-نسسوي والصسالون
الوطني للعرسض واللباسض التقليدي Úوأايام موسسيقى الشسباب
وغÒها ،وهي كلها تظاهرات تسساهم فعليا ‘ جلب اŸزيد
م -ن ال -زوار والسس -واح بشس -ك -ل  ⁄ي -ك -ن ل-ي-أاخ-ذ ذاك ا◊ج-م
والزخم ‘ حال عدم اعتماد التظاهرات اŸعنية ،كما

غ Òأانّ هذه السسياسسة اŸنتهجة من قبل القطاع اصسطدمت
‘ الواقع بعّدة عوائق ميدانية ،تأاتي ‘ مقدمتها ﬁدودية
اŸيزانيات اŸرصسودة ıتلف التظاهرات ،وعدم قدرة
اŸؤوسسسسات الثقافية على تبني تظاهرات رفيعة اŸسستوى،
إاضسافة إا ¤الغÓء الفاحشض الذي تشسهده هياكل ا’قامة
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى اÙل -ي ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤ن -درت -ه -ا وان-ع-دام
اŸنافسسة فيها ،ولكن هذه العوائق “ ⁄نع دار الثقافة
ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال ’ ا◊صس-ر م-ن ت-ن-ظ-ي-م عّدة
رحÓت Œوال وتنزه واسستكشساف من باب ا’طÓع على
الÎاث اÙلي Ãختلف اŸناطق اأ’ثرية بكل من تيبازة
وشسرشسال ıتلف الوفود الفنية اŸشساركة بالتظاهرات
ال -وط -ن -ي -ة اŸق -ام -ة ه-ن-اك ،وي-ع-ت Èذلك –صس-ي-ل ح-اصس-ل
ونتيجة مباشسرة إ’قامة التظاهرات الثقافية والفنية ،كما
تندرج ضسمن ا’سسÎاتيجية الوطنية لدعم السسياحة الثقافية
قضسية ترسسيم تظاهرة شسهر الÎاث سسنويا ،وهي التظاهرة
التي –وي عّدة أانشسطة متنوعة لها صسلة مباشسرة بالثقافة
والسس -ي -اح -ة م -ع -ا ،وه -ي ت -ت-ي-ح ل-ل-زوار اك-تشس-اف ﬁت-وي-ات
اŸتاحف واŸعا ⁄التاريخية واŸناطق اأ’ثرية من خÓل
تنظيم جملة من اŸلتقيات واللقاءات التي تناقشض مواضسيع
لها عÓقة مباشسرة بالÎاث الشسعبي والعادات والتقاليد،
وا◊ضسارات القدÁة التي مّرت بنقاط عديدة من ا÷زائر
العميقة.
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‚اح إل ّسسياحة إلّثقافية مرهون بعقلنة تسسعÒإت إÿدمات

دعؤة الؤكا’ت ال ّسسياحية إ’دراج اŸقّؤمات ضسمن اŸنتجات ال ّسسياحية

ترإهن مديرية إلسسياحة لو’ية إŸدية على تثمÚ
م -وروث -ه -ا إل -ط -ب -ي -ع-ي وإل-ث-ق-ا‘ إل-ه-ام إ÷اذب ıت-ل-ف
ن إلو’ية تعد قطبا سسياحيا هاما بإامتياز
إلسسياح ،أ
’ ّ
من خÓل موقعها إ’سسÎإتيجي إŸميز ،وإضسعة بذلك
حسسب م- -دي- -ره- -ا إلسس- -ي- -د ن- -ور زول- -ي- -م إسسÎإت -ي -ج -ي -ة
’سس -اسس -ي -ة
ل- -ل -تسس -وي -ق إلسس -ي -اح -ي ك -أاح -د إŸرت -ك -زإت إ أ
لتحسس Úإلسسياحة إلثقافية بÎقية إŸنتوج إلسسياحي
ع Èآإليات إلتوزيع إلسسياحي ،إلÎويج إلسسياحي كون
ذلك م- -ن شس -أان -ه أإن يسس -اه -م أإك ‘ Ìت -ط -وي -ر وت -رق -ي -ة
إلقطاع إلسسياحي وضسمان إ’سستمرإرية وإŸنافسسة Ãا
’ه- -دإف إŸسس -ط -رة ،وخ Òم -ث -ال ع -ل -ى ذلك
ي- -ح- -ق- -ق إ أ
إıطط إلتوجيهي للتهيئة إلسسياحية آإفاق .2025
إŸدية :علي ملياÊ
–صسي اŸقّومات الّثقافية للو’ية التابعة للدولة كل من آاثار
اأ’شس« ÒاŸدينة اإ’سسÓمية» التي تعود إا ¤العصسور الوسسطى
والواقعة ببلدية الكاف اأ’خضسر ،وهو تراث مصسنّف ضسمن
القائمة الوطنية بتاريخ  ،1922 / 09 / 20إا ¤جانب آاثار
رابيديوم وهو معلم عسسكري روما Êيقع بلدية جواب ،وهو
ت -راث مصس ّ-ن -ف أايضس-ا ضس-م-ن ال-ق-ائ-م-ة
ال- -وط- -ن- -ي -ة ‘  ،1918فضس  Ó- -ع - -ل- -ى
اإ’ق -ام-ة الشس-ت-وي-ة ل-ل-ب-اي مصس-ط-ف-ى
بومزراق (دار اأ’م Òعبد القادر)
ب- -وسس- -ط م- -دي- -ن- -ة اŸدي- -ة ،وه -و
م- -ع -ل -م م -د Êع -ث -م -ا ،Êوت -راث
مصسنف ضسمن القائمة الوطنية
ب- -ت- -اري- -خ / 03 / 09
” –ويله فيما
 ،1993والذي ّ
ب- -ع- -د إا ¤م -ت -ح -ف ج -ه -وي
للفنون والتقاليد الشسعبية،
ويعد بحق فضساء لتثمÚ
الÎاث ال- -وط -ن -ي وأاح -د
مصس- - -ادر السس- - -ي- - -اح - -ة
ال - -ث - -ق - -اف - -ي- -ة ب- -ه- -ذه
الو’ية.
ك- -م- -ا ت- -وج -د ع -دة
أاماكن تراثية غÒ
مصس-ن-ف-ة م-ن-ه-ا م-ا
ه- -و ت- -اب- -ع ل- -ق -ط -اع الشس -ؤوون
ال-دي-ن-ي-ة وال-ت-اب-ع-ة ل-ل-دولة ،كمنارة ا÷امع
اأ’ح -م -ر (م -ع -ل -م إاسسÓ-م-ي م-ن ال-ع-ه-د ال-ع-ث-م-ا )Êي-ق-ع
على مقربة من هذا اŸتحف ا÷هوي ،إا ¤جانب منارة ا÷امع
ال-ع-ت-ي-ق Ÿسس-ج-د الشس-ي-خ ال-فضس-ي-ل اسس-ك-ن-در ،وه-ي أايضس-ا م-ع-ل-م
إاسس Ó-م -ي م -ن ال-ع-ه-د ال-ع-ث-م-ا Êي-ق-ع ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة ،فضسÓ-
على حوشض الباي مصسطفى بومزراق (اإ’قامة الصسيفية) معلم
مد Êعثما Êيوجد ‘ حالة كارثية حيث تقطنه عائÓت بصسفة
غ Òقانونية ،عÓوة على كل من باب اأ’قواسض ،برج اŸراقبة

معلم Úرومان ،Úيحتاج اأ’ول إا ¤إاعادة ترميم ،ناهيك عن
ضسريح سسيدي الصسحراوي (معلم إاسسÓمي من العهد العثما،)Ê
وصسلت عملية اإ’عتبار له حد انتهاء اأ’شسغال ‘ الفصسل اأ’ول
من  ،2007إا ¤جانب ا◊مامات الرومانية ،معلم مد Êمن
الفÎة الرومانية ‘ شسكل آاثار دفينة تقع ببلدية الÈواقية،
فضس Óعلى مقÈة اŸفا–ة والتي هي على شسكل معلم من
الفÎة الرومانية تقع ببلدية اŸفا–ة ،وهي بأامسض ا◊اجة إا¤
عملية الصسيانة حتى تكون مزارا سسياحيا مسستقب.Ó

تثم ÚاŸؤروث الّثقا‘ باسستحداث ما يسسّمى «اقتصساد الّتراث»

أاّكد مدير السسياحة والصسناعات التقليدية بهذه الو’ية ،أاّن
عملية تثم ÚاŸوروث الثقا‘ ’ يتم إا’ من خÓل اسستحداث ما
يسسمى باقتصساد الÎاث ،والذي من شسأانه  -وفقه  -أان يؤوّثر
إايجابيا على التنمية اÙلية من حيث إانشساء خدمات وهياكل
قاعدية سستؤودي حتما إا ¤اسستحداث مناصسب شسغل وتقليصض
البطالة ،وهواأ’مر الذي سسيضسع اŸدينة أامام –ّد كب‘ Ò
اŸسستقبل بالنظر إا ¤نسسبة البطالة اŸسسجلة حاليا ،كما يتم
ت -ث -م Úه -ذا اŸوروث أ’سس -ب -اب سس -ي-اح-ي-ة ب-غ-ي-ة ج-ذب السس-ي-اح
للبلديات ،واآ’ثار ا’قتصسادية التي تنتج عن ذلك.
Óقليم  -حسسبه  -على غنى اŸنطقة
ويقوم ا÷ذب السسياحي ل إ
ب -اŸوروث ال -ط-ب-ي-ع-ي وال-ث-ق-ا‘ وا◊ضس-ري واه-ت-م-اًم-ا ب-ج-انب
ال - -دÁوم - -ة ،إاذ ي - -ت- -وّج- -ب ع- -ل- -ي- -ن- -ا اÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى ه- -ذا
اŸوروث بتثمينه و–سسيسض الزوار بغناه وهشساشسته ،ولذلك فإاّن
ه -ذا اإ’ه -ت -م -ام ي -ه-دف إا ¤ت-ع-ري-ف ال-زوار ب-ال-ط-اب-ع
ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي ل-ل-م-وروث ال-ط-بيعي والثقا‘
Óق -ل -ي -م ،وت -ث-م-ي-ن-ه وإاب-رازه
ل -إ
’سس ّ- -ي - -م - -ا ع- -ن

ط- -ري- -ق إادم -اج
السس-ي-اح-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ‘ هذه
ا◊رك- -ي- -ة ووضس- -ع اŸواق -ع ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة
الرئيسسية ‘ الواجهة بهدف حمايتها ،والسسهر على
سسÓمتها والتعريف بها ،مع تطبيق خطة تنفيذية تسسعى لتثمينه

Óقليم ع Èجرد اŸبا Êذات
والتعريف باŸوارد الثقافية ل إ
القيمة اŸعمارية والرمزية واقÎاح تصسنيفها ،إا ¤جانب العناية
ب -اŸن -ت -وج السس -ي-اح-ي ال-ث-ق-ا‘ ب-دع-وة ال-وك-ا’ت السس-ي-اح-ي-ة ‘
اŸيدان إ’دراج هذه اŸناطق واŸواقع اأ’ثرية واإ’حتفا’ت

اسستطرد زوليم ،مدير هذا القطاع قوله بأان هذه التدابÒ
يجب أان ترتبط بعملية التوزيع ،حيث يجب أان تقوم اŸؤوسسسسة
السس -ي -اح -ي-ة وخ-اصس-ة ال-وك-ا’ت السس-ي-اح-ي-ة ب-ا’تصس-ال اŸب-اشس-ر
بالسسياح من خÓل وسسائل ا’تصسال اŸتعارف عليها ،خاصسة
مواقع التواصسل اإ’جتماعي أاوعن طريق ا◊ضسور الشسخصسي
ل -لسس -ائ -ح أاوب -واسس -ط -ة ف -روع خ -اصس -ة ب -اŸؤوسسسس-ة أاو اŸع-ارضض
السسياحية ،فضس Óعلى أاهمية الÎويج للسسياحة الثقافية بهدف
ﬁاولة التأاث Òعلى اŸدركات ا◊سسية بالشسكل الذي يخدم
اأ’هداف اŸسس ّ
طرة ‘ اإ’سسÎاتيجية السسياحية ،وإاقناع السسياح
اÙتمل ‘ Úاأ’سسواق اŸسستهدفة ،بقصسد العمل على ترقية
وتطوير التنمية السسياحية وإانعاشسها ،والتعريف Ãنافذ التوزيع
من وسسطاء ومن ّ
ظمي رحÓت سسياحية ووكÓء السسفر.
تعتمد عملية إاعادة تفعيل وإاحياء هذه اŸقّومات ،حسسب أاحمد
موفقي رئيسض هيئة اŸهندسس ÚاŸعماري Úبهذه الو’ية على
–دي -د ع -ن -اصس -ر ال-ه-وي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ت-ي شس-ك-لت سس-اب-ق-ا ق-وة
اسستقطاب السسياح نحو مراكز أاو نقاط سسياحية ع Èاإ’قليم،
ال -تشس -خ -يصض ال -ع -م -ي-ق أ’سس-ب-اب ت-د Êأاو ضس-ع-ف ه-ات-ه اŸراك-ز
السسياحية الثقافية وأاسسباب عزوف السسياح نحوها ،إا ¤جانب
ضسرورة اعتماد اŸشسرف Úعلى هذا القطاع على رسسم خارطة
طريق من أاجل إاعادة إاحياء النشساط السسياحي الثقا‘ بجدولة
وإاحصس-اء اŸراك-ز السس-ي-اح-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ف-ع-ال-ة اŸتواجدة عÈ
ت -راب ال -و’ي -ة ك -أاشس ،Òراب -ي-دوم ،إاضس-اف-ي-ة ،اŸدي-ن-ة ال-ق-دÁة،
ت-ي-ب-حÒي-ن ،وك-ذا ال-ع-م-ل ع-ل-ى إاع-داد دراسس-ات ف-ن-ي-ة م-ع-مارية
تهدف إا ¤ترميمها ،إاعادة تهيئتها ،وكذا توجيه وسسائل اإ’عÓم
وا’تصسال ‘ نفسض السسياق أ’جل فتح النقاشض وا◊وار بÚ
ﬂت- -ل- -ف اŸت -دخ -ل ‘ Úه -ذا ال -ق -ط -اع ،م -ن م -ت -خصسصس‘ Ú
السس -ي -اح -ة ،ال -ث -ق-اف-ة ،م-ع-م-اري ،Úأاسس-ات-ذة ،دك-ات-رة ج-ام-ع-ي،Ú

منتخبﬁ Úلي Úوالسسلطات ،مؤوكدا ‘ هذا الصسدد بأانه من بÚ
أاسسباب تد Êخدمات هذه اŸقّومات يرجع أاسساسسا إا ¤غياب
سسياسسة عامة من ﬂتلف اŸتدربÃ Úا فيهم اÛتمع اŸد،Ê
وكذا إارادة القائم Úأادت مع مرور الوقت إا ¤اندثار وتدÊ
اŸعا ⁄واأ’ماكن السسياحية الثقافية ،دون نسسيان تأاث Òالعشسرية
السسوداء على إاضسعاف الوعي ا÷ماعي نحوها.
جلت مؤوخرا عملية ترميم سسور القصسر
هذا و‘ اŸقابل سس ّ
العتيق ،حيث خصسصض لها قيمة مالية قدرها  8مليون دينار
( 800مليون سسنتيم) ،بحيث سستنطلق اأ’شسغال ‘ أاقرب اآ’جال،
وهذا بعد تقد Ëملف كامل ومفصسل حول وضسعية القصسر
Óثار.
العتيق لكل من وزير الثقاقة ومدير الوكالة الوطنية ل آ

كنوز أإثرية تزخر بها روسسيكادإ بإامكانها أإن تتحّول إ ¤قطب سسياحي بامتياز

اŸسسرح الروما Êشساهد على حضسارة غابرة

’رث إلتاريخي وإلثقا‘ لو’ية سسكيكدة ،يسسمح بتطوير فضساء سسياحي ذي طابع ثقا‘ ،فاŸاضسي
’ثرية وإ إ
تنوع إŸعا ⁄إ أ
’عياد إÙلية إلتي تشستهر بها يدفع
’ثار إلرومانية ونصسب إلدوŸان إŸنتشسرة ع Èربوع إقليم إلو’ية وإ أ
إلتاريخي للو’ية وإ آ
حتما إ ¤تشسجيع هذإ إŸنتوج إلسسياحي وتسسويقه ﬁليا ،وÁكن إسستغÓله ‘ إلدليل إلسسياحي للو’ية .إلو’ية تزخر
’ثرية إلتي وإن إسستغلت إسستغ ’Óسستحولها إ ¤قطب سسياحي بامتياز ‘ هذ إ÷انب ،ومن ب Úتلك إŸوإقع
بالعديد من إŸوإقع إ أ
’ث-ار إل-روم-ان-ي-ة إŸق-دسس-ة أإو ك-م-ا ت-ع-رف Ãوق-ع «Ÿسس-اج-د» أإو «ب-ارسس-ي-ان-يسض» إل-وإق-ع-ة ب-ا÷هة
إل-ت-ي ّ” إك-تشس-اف-ه-ا ب-ال-و’ي-ة إ آ
إلشسمالية إلشسرقية لبلدية فلفلة Ãحاذإة شساطئ قرباز إ÷ميل على بعد  53كلم شسرق مدينة سسكيكدة.
نفسض اŸصسدر ،فإان اكتشساف هذه اآ’ثار التي بأاك Ìمن  4هكتارات واŸتضسمن على عدد
سسكيكدة :خالد إلعيفة
ت- -ع- -ود ل- -ل- -م- -دي- -ن- -ة ال- -روم- -ان- -ي- -ة اŸق -دسس -ة كب Òمن ا◊جارة اŸنحوتة ومعاصسر للزيتون
حسسب مصسدر من مديرية الثقافة للو’ية« ،ب -ارسس -ي-ان-يسض» ي-ق-دم رؤوي-ة واضس-ح-ة ل-ن-وع-ي-ة وكذا مطاحن للقمح.
فإان اآ’ثار الرومانية اŸقدسسة التي تعود إا ¤ال-ت-ج-م-ع-ات ال-ع-م-ران-ي-ة ال-روم-ان-ي-ة ‘ شس-مال
فسسيفسساء تشسك ّل أاسسطؤرة حاضسر
الفÎة الرومانية هي عبارة عن ›موعة من إافريقيا ،باÿصسوصض وأانها تقع على التماسض
وماضسي روسسيكادا تقاوم النسسيان
ا◊ج-ارة اŸن-ح-وت-ة اŸت-ن-اث-رة ع-ل-ى مسس-اح-ة مباشسر مع شساطئ البحر زيادة إا ¤ذلك ،فإان
كما تتواجد ببلدية القل آاثار تعود إا ¤ا◊قبة
تقّدر بأاربعة هكتارات تتواجد بها إا ¤جانب قطعة الفسسيفسساء التي ”ّ العثور عليها بذات
ال -روم -ان-ي-ة ،واŸت-مّ-ث-ل ‘ «م-ع-ب-د ن-ب-ت-ون» ّ”
ذلك بناية رومانية مهدمة عليها آاثار واضسحة اŸكان تقدم نظرة شساملة عن خصسوصسية هذه
اكتشسافه خÓل عملية ترميم Ÿسسجد سسيدي
ل- -ل- -ج- -دران اŸن- -ح- -وت- -ة وأايضس -ا ق -ط -ع -ة م -ن اŸدينة .اŸوقع هذا ،خ ّصسته وزارة الثقافة
علي الكب Òبالقل الذي بني عام  ،1756وعÌ
الفسسيفسساء كبÒة ا◊جم –توي على زخارف خÓل سسنة  ،2012إا ¤جانب اŸوقع اأ’ثري
” خÓل
ه -ن -دسس -ي -ة م -ت-عّ-ددة اأ’ل-وان زي-ادة إا ¤وج-ود الروما ÊاŸعروف باسسم قلعة «القلة» بأاو’د على أادراج –ت اأ’رضض ،حيث أانه ّ
ا’حتÓل الفرنسسي اكتشساف ‘ نفسض اŸكان
بعضض اآ’ثار أ’وا Êفخارية وجزء ح -ب -اب -ة ،واÎŸب -ع -ة ع -ل -ى مسس -اح -ة ت -ف-وق 9
حجارة كتب عليها بالÓتينية «نبتونو» كما يعّد
ل- - -ع- - -م - -ود ف - -خ - -اري .ه -ك -ت -ارات ب -دع-م م-ا‹ ه-ام م-ن أاج-ل إاع-ادة
اŸسس -ج -د ال-ك-ب Òك-ن-زا أاث-ري-ا ب-ن-ي م-ن ط-رف
تأاهيل اŸوقع Úاأ’ثري Úبالو’ية ،حيث ”
وحسسب
ّ ال-ع-ث-م-ان-ي ،Úف-اآ’ث-ار ال-ت-اري-خية ّ Œسسد البعد
الشس -روع ‘ ع -م -ل-ي-ة –دي-د ا◊دود ال-ف-ع-ل-ي-ة
التاريخي للمنطقة الضسارب جذوره ‘ عمق
أ’ث -ار «ب -ارسس -ي -ان -يسض» ب -غ -رضض إا‚از دراسس-ة
ال -ت -اري -خ م -ن ب -ي -ن -ه-ا م-ا ت-زخ-ر ب-ه-ا م-ن-ط-ق-ة
ıط -ط ا◊م-اي-ة وال-ت-ث-م Úع-ل-ى غ-رار ج-ل
ّ “الوسض وكركرة با÷هة الغربية من الو’ية
اŸوقع اأ’ثرية اŸتواجدة ع Èالو’ية ،والتي
وكذا سسوق اليهود بالقرب من منطقة بوالنغرة
ك -ان م -ن اŸق ّ-رر أان سس-تشس-ه-د ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة
ب-أاو’د اع-ط-ي-ة ،تشس-م-ل روائ-ع م-غ-ل-ي-ت-ية هامة
واسس -ع -ة حسسب أاه -م -ي -ة اŸوق -ع ووضس -ع -ي -ت -ه،
ع- -ب -ارة ع -ن نصسب م -ع -ا ⁄ت -ع -ود إا ¤ال -عصس -ر
كاŸوقع اŸكتشسف باŸكان اŸسسمى «دوار
النيوليتي أاي  20أالف سسنة قبل اŸيÓد زيادة
ال -رضس-وان-ي-ة» ب-ب-ل-دي-ة السس-بت ج-ن-وب  -شس-رق
على وجود العديد من اآ’ثار التي تعود إا¤
مدينة سسكيكدة ،والذي هو عبارة عن مزرعة
ا◊ق-ب-ة ال-ف-ي-ن-ي-ق-ي-ة م-ن ال-قرن11 Úو 12ق.م
رومانية قدÁة تÎبع على حوا‹  6هكتارات
باÿصسوصض على طول الواجهة البحرية بكل
ويضسم هذا اŸوقع تابوتا حجريا ومعاصسر
م -ن روسس -ي-ك-ادا «سس-ك-ي-ك-دة» ،وشس-ول-و «ال-ق-ل»،
ل-ل-زي-ت-ون وأاوا Êف-خ-اري-ة ج-نائزية ،باإ’ضسافة
وسس- -ط- -ورة ،ن- -اه- -يك ع -ن اآ’ث -ار ال -روم -ان -ي -ة
إا ¤خ- -زان –ت اأ’رضض ك -ان يسس -ت -ع -م -ل إام -ا
اıتلفة ’ سسيما تلك التي تؤورخ ◊كم اŸلك
لتخزين اŸاء أاو اŸواد الغذائية ،إاضسافة ا¤
أانطونيوسض خÓل الفÎة ما ب 182 Úو 96بعد
اŸوقع اأ’ثري الواقع ببلدية أام الطوب والذي
اŸيÓد والتي من خÓلها عاشست روسسيكادا
يعود إا ¤ا◊قبة الرومانية واŸمتد إا ¤غاية
أازه -ى أاي -ام -ه -ا ال -ذه -ب -ي -ة ،إا ¤ج -انب اآ’ث -ار
إاقليم بلدية ب Úالويدان على مسساحة تقدر
ال-ون-دال-ي-ة واإ’سسÓ-مية .وي -ع -رف اŸسس-رح

ال -روم -ا Êال -ذي ي -ع -ود ع-ه-ده إا ¤فÎة ح-ك-م
اإ’مÈاطور أادريان ‘ القرن الثا ،Êتدهورا
كبÒا رغم أان أاشسغال الÎميم  ⁄تنتهي من
سسنوات ،ووضسعيته تعقدت أاك ،Ìإاضسافة ا¤
ا◊ديقة اأ’ثرية اŸلحقة باŸسسرح الروماÊ
التي خضسعت أ’عمال تهيئة كبÒة من قبل ،ا’
أان اأ’ح- - -وال ا÷وي- - -ة اأ’خÒة اث - -رت ع - -ل - -ى
ا◊ائط الذي انهار و–تاج هي اأ’خرى ا¤
عناية جادة.

تعزيز جذور الؤ’ية
الضساربة ‘ غابر اأ’زمان

رغم العمليات الهامة التي قادت إا ¤الكشسف
عن مواقع أاثـرية ‘ سسكيكدة ،والتي نفضست
ال -غ -ب -ار ع -ن ت -اري-خ وإارث حضس-اري Úوع-ززت
جذور الو’ية الضساربة ‘ غابر اأ’زمان ابتداء
من عصسر ما قبل التاريخ وصسو’ إا ¤ا◊قبة
ا’سستعمارية مرورا بالعديد من ا◊ضسارات
والثقافات التي تعاقبت عليها’ ،تزال هوية
سسكيكدة اأ’ثـرية ع Èا◊ضسارات اŸتعاقبة
ب Úمطرقة اإ’همال وسسندان ا÷هل ،تشسهد
اŸواقع اأ’ثرية اŸتواجدة Ãدينة سسكيكدة
ح- -ال- -ة م- -ن اإ’ه -م -ال ال -ذي أاث -ر ع -ل -ى ب -ق -اء
ﬂزون -ات ه -ذه اŸواق -ع ‘ اŸت -اح -ف ال-ت-ي
وضسعت فيها.
وإاذا كانت بعضض اŸواقع مثل «قرباز»« ،قلعة
القلة»« ،مسسجد سسيدي علي الذيب» و»قصسر
مر Ëعزة» الشسه Òب Íقانة قد حازت على
التصسنيف ،فإان معظم اŸواقع  ⁄يتسسن لها
ذلكÃ ،ا ‘ ذلك ت - -لك ال - -واق - -ع - -ة Ãدي - -ن- -ة
سسكيكدة واŸتمثلة ‘ «اÿزانات الرومانية»
Ãنطقة سسطورة و»خزانات سسبع أابيار» ،لكن
ظّلت هذه اŸواقع غ Òمصسنفة◊ ،د اآ’ن،
حيث تشس Òبعضض اŸصسادر إا ¤وجود عدد من
العراقيل اإ’دارية البÒوقراطية التي حالت
دون وضسع حّد لعبث اإ’نسسان لتÎك مفتوحة
على الهواء وعرضسة للتلف واإ’همال.
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الديوان والفردة والقناوي وا◊ضسرة ....من منطقة السساورة

الثق ـ ـ ـا‘

فلكلور شصعبي صصحراوي قد يسصأهم ‘ إانعأشش السصيأحة الثقأفية

ا÷ميل ‘ الفن اŸوسسيقي خاصسة منه الطبوع الذي تعتمد على الصسوت وإايقاع
’’ت ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ك-ال-ط-ب-ل وال-ق-مÈي وال-ف-ردة ،أان-ه-ا ت-ت-ح-دى ا◊دود وت-كسسر ‘
ا آ
’حيان أاسسوار اÛتمع اÙافظ ،وا÷ميل أان تكون هذه الطبوع سسفÒة
الكث Òمن ا أ
’غا ÊالقدÁة التي توارثتها أاما عن جدة،
باللباسش التقليدي واŸوهبة الفذة وا أ
ل-ت-ف-ت-ح م-ن خÓ-ل ال-ع-روضش ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا وال-ت-ي ك-ان آاخرها ا◊فل الذي
احتضسنته أامسش قاعة ابن زيدون برياضش الفتح ،نافذة على عا‡ ⁄يز تهيم فيه
’نام ﬁمد عليه الصسÓة والسسÓم ،وعلى ثقافة عريقة
الروح غالبا ‘ مدح خ Òا أ
قد تخدم السسياحة باŸناطق الصسحراوية وتعود على أاهلها بالنفع الكب.Ò
حبيبة غريب
هن ﬁافظات على الذاكرة الشسعبية والهوية
والÎاث الÓمادي Ÿنطقة السساورة با÷نوب
ال-غ-رب-ي ل-ل-بÓ-د ،م-ن خÓ-ل ح-ف-ظ-هن وأادائهن
لعدة طبوع فنية تشسكل جانبا مهما من ثقافة
›تمعات هذه اŸنطقة الواسسعة من البÓد،
وكذا اإ’قبال اŸتزايد عليها من قبل السسياح
الوافدين إاليها من داخل وخارج الوطن ،طبوع
ف- -ن -ي -ة ‘ ح -اج -ة إا ¤اŸزي -د م -ن ا’ه -ت -م -ام
واŸراع -اة م -ن ق-ب-ل ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ق-ط-اع-ي
الثقافة والسسياحة وحتى البحث العلمي ،كونها
إارث قد ،Ëمتداول شسفاهيا و‘ أامسش ا◊اجة
إا ¤تصسنيف وتدوين وأارشسفة.
ت- -ع- -د ط- -ب -وع ال -ق -ن -اوي وا◊ضس -رة وال -دي -وان
والفردة وا÷باريات وا◊يدوسش من اأ’لوان
ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي تصس-ن-ع ف-ل-ك-ل-ور م-ن-ط-قة ا÷نوب
الغربي ،شسأانها شسأان اإ’مزاد والتاندي Ãنطقة
ا’هقار ،وهي فنون ،وآا’ت موسسيقية قدÁة
وتقليدية ،وعادات وأالبسسة وحلي ‘ حاجة أان
ت-ق-ام ل-ه-ا م-دارسش ل-ت-ع-ل-ي-م-ه-ا ل-ل-جيل الصساعد

ول -تشس -ج -ي -ع اŸواهب الشس -اب -ة ،وم -ه -رج-ان-ات
دولية ،قد تنعشش السسياحة الثقافية ‘ البÓد،
كما هو ا◊ال ‘ البلدان اÛاورة وخاصسة
اŸغرب ومهرجان موازين العاŸي.
إان الكث Òقد أا‚ز اليوم ‘ منطقة “Ôاسست
للحفاظ على فن ا’مزاد وكل ما يدور حوله
من ثقافة وتقاليد عريقة “د جذورها ‘
اŸاضس -ي ال-ب-ع-ي-د Ûت-م-ع ال-ت-وارق وك-ان وراء
الفكرة امرأاة ،فريدة سسÓل التي اسستطاعت أان
تزرع ديناميكية إايجابية لدى شسباب وفناÊ
وسس-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ،ح-يت أاصس-ب-ح ه-ذا ال-ط-اب-ع
ال -ف -ن-ي والÎاث-ي ي-ج-لب ال-ك-ث Òم-ن اŸه-ت-مÚ
بالصسحراء وÃا تزخر به من مناطق أاثرية
سساحرة تعود إا ¤حقبة ما قبل التاريخ ،وثقافة
وف -ن -ون وت -ق-ال-ي-د ع-ري-ق-ة ،أاصس-ب-حت م-ع-روف-ة
ع -اŸي -ا .و‘ اŸق -اب-ل ،و‘ م-ن-ط-ق-ة ا÷ن-وب
ال- -غ- -رب- -ي– ،اول ام- -رأاة أاخ- -رى ،أان ت- -ن- -فضش
بدورها الÎاب عن طبوع وفنون وتراث عريق
آاخر ،راودتها الفكرة مند سسنوات واسستطاعت
أان تقنع  11امرأاة من القنادسسة من بينهم
«الفنانة الكبÒة حسسنة البشسارية» بتكوين فرقة

نسس -وي -ة ت -ك -ون سس -فÒة ال-ط-ب-وع ال-ف-ن-ي-ة السست
اŸذك- -ورة أاعÓ- -ه ،و–دي ن- -وع -ا م -ا ق -ب -ل -ي -ة
وعصس- -ب -ي -ة اÛت -م -ع الصس -ح -راوي اÙاف -ظ
للتعريف Ãواهبهن ‘ هذا اÛال.
فكانت مبادرة الفنانة الشسابة سسعاد عسسلة التي
اسستطاعت ‘ ظرف قياسسي أان تكون فرقة
ال -ل -م -ة ال -بشس-اري-ة ،وŒم-ع  11ام- -رأاة تÎاوح
أاعمارهن ب 74 Úو  20سسنة –ت لواء ا◊فاظ
على هذه الطبوع الفنية اŸعروف عنها ‘
م -ن -ط-ق-ة السس-اورة وخ-ارج-ه-ا أان-ه-ا ح-ك-ر ع-ل-ى
ال -رج -ال ف -ق -ط ،ف -ك -ن سس-فÒات ل-ه-ذا الÎاث
القيم حملنه إا ¤العاصسمة وإا ¤اŸغرب وقريبا
إا ¤فرنسسا من خÓل ا÷ولة الفنية اŸقررة

أامال عيشسوشش مديرة السسياحة بسسيدي بلعباسش

تأأخر التصصنيف يحرم اŸدينة من قصصورهأ التأريخية
أاك -دت أام-ال ع-يشس-وشش اŸدي-رة
ال -و’ئ -ي -ة ل -لسس -ي -اح -ة بسس -ي-دي
ب- -ل -ع -ب -اسش ،أان ال -و’ي -ة ت -زخ -ر
Áكنها من
بإارث مادي و’مادي ّ
خ-ل-ق سس-ي-اح-ة ث-ق-اف-ي-ة متميزة
باعتبار أان السسياحة ا◊ديثة
أاصسبحت تتجه أاك Ìفأاك Ìإا¤
اÿصس-وصس-ي-ة ال-ث-ق-افية ،وهوما
دف- -ع ب- -ال- -ك- -ث Òم- -ن ال -دول إا¤
تبني السسياحة الثقافية كأاحد
أاهم عناصسر النشساط السسياحي
ال -ع -اŸي ،ب -اع-ت-ب-اره-ا Œم-ع بÚ
مكونات الÎاث الثقا‘ بشسقيه
اŸادي وغ ÒاŸادي.
بلعباسش :غ شسعدو
أاوضس- -حت اŸت- -ح- -دث- -ة ،ب- -أان و’ي- -ة
سس -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسش “لك ال-ك-ث Òم-ن
اŸواق - -ع واآ’ث- -ار ال- -ت- -ي ت- -ؤوه- -ل- -ه- -ا
إ’حتÓل مكانة سسياحية مرموقة و’
ي- - - - - - -ن- - - - - - -قصس- - - - - - -ه - - - - - -ا ‘ ذلك إا’
التخطيط وا’سسÎاتيجية من خÓل
إاحياء هذه اأ’ماكن وترميمها وبعث
ال- -روح ف -ي -ه -ا ب -إاق -ام -ة ال -نشس -اط -ات
ال- -ث- -ق -اف -ي -ة اŸت -ن -وع -ة اŸرت -ب -ط -ة
بالتنشسيط السسياحي ،كالÎاث اأ’دبي
وا’جتماعي واŸوسسيقي الذي يعد
مادة ثقافية سسياحية حّية ومعّبرة،
خ- -اصس- -ة إاذا اسس- -ت- -غ- -ل ‘ اأ’م- -اك- -ن
ال-ت-اري-خ-ي-ة .ف-ال-ه-دف ال-رئ-يسسي من
ه -ذا ال -ن-وع م-ن السس-ي-اح-ة ه-و زي-ارة
اŸواقع اأ’ثرية واŸعا ⁄التاريخية
واŸتاحف والتعرف على الصسناعات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة أاو أاي شس-ك-ل م-ن أاشس-ك-ال
ال -ت -ع-ب Òال-ف-ن-ي وك-ذا حضس-ور ب-عضش
ال -ف -ع -ال -ي -ات ال -ث-ق-اف-ي-ة ك-اŸع-ارضش
واŸهرجانات.
ف -السس -ي -اح -ة ال-ث-ق-اف-ي-ة حسسب ذات
اŸتحدثة ،تعتمد على شسق ،Úاإ’رث
اŸادي ال - -ذي ت - -زخ- -ر ب- -ه ال- -و’ي- -ة
واŸت -م-ث-ل ‘ ال-قصس-ور ح-يث ي-ط-ل-ق
ع -ل -ي -ه-ا اسس-م م-دي-ن-ة ال-قصس-ور ،ل-ك-ن
ت-أاخ-ر تصس-ن-ي-ف-ه-ا ع-ط-ل من عمليات
ت -أاه -ي -ل -ه -ا واسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ،ح-يث ك-ان
Ÿديرية السسياحة عديد اŸراسسÓت
بهذا الشسأان باعتبار أان هذه القصسور
ت -اب -ع -ة Ÿدي -ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ومصس-ال-ح
ال-ب-ل-دي-ة ،وع-م-ل-ي-ة صس-ي-ان-ت-ها وإاعادة
اإ’عتبار لها تقع على عاتق عديد
اŸصس- -ال- -ح ›ت -م -ع -ة .وأاضس -افت أان
عملية الÎميم م ّسست قصسر البلدية
ال -ذي ي -ق-ع ب-وسس-ط اŸدي-ن-ة وي-ع-تÈ

ا’ج-انب ،م-ا ي-عّ-د ت-روي-ج-ا ح-ق-ي-قيا
للسسياحة الثقافية اÙلية والتعريف
Ãوروث- -ه -ا ال Ó-م -ادي ،اأ’م -ر ال -ذي
يتطّلب ا◊فاظ على هذه اŸكاسسب
وتشسجيع اأ’نشسطة اأ’ندية واŸراكز
ال -ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ه-ي ع-ام-ل م-ه-م ‘
تنشسيط السسياحة والثقافة خاصسة ‘
موسسم الصسيف من خÓل العروضش
وا◊فÓ- -ت واأ’نشس -ط -ة اıت -ل -ف -ة،
والفنون التشسكيلية وعروضش اأ’زياء
إارث -ا ﬁل-ي-ا ،ع-ل-ى أان ت-ن-ط-ل-ق أايضس-ا واŸأاك- -و’ت الشس- -ع- -ب- -ي- -ة ،وت- -ق- -دË
عملية ترميم قصسر «ليون باسستيد « ا◊رف اÙل- -ي- -ة و‘ ه -ذا الصس -دد
أاو كما يعرف بقصسر نابوليون والذي أاكدت أان الو’ية تضسمّ  ٦1٦٦حر‘
يعود تاريخ إانشسائه إا ¤سسنة  ،1٨٦٥م-ن ﬂت-ل-ف ال-ت-خصسصس-ات ،إاسس-ت-فاد
‘ ح Úتبقى عديد القصسور تنتظر ح - -وا‹  1142م -ن -ه -م م -ن Óﬁت
أادوارها منها ما هو ‘ حالة حسسنة برنامج الرئيسش ،هذا ويبقى العمل
كقصسر لومي الذي تشسغله مديرية م -ت -واصس  Ó-ل -تشس -ج -ي -ع ا◊رف-ي‘ Ú
ال-ث-ق-اف-ة وك-ذا ال-قصس-ر ال-ذي يشس-غ-له ‡ارسس- -ة وإاح- -ي -اء ﬂت -ل -ف ا◊رف
حزب جبهة التحرير الوطني والذي ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي ت-ع-ط-ي دف-ع-ا ق-ويا
ي -ط -ال -ه اإ’ه -م -ال بشس -ك-ل ك-ب ،Òأام-ا للسسياحة اÙلية.
وأاضس - - - - - - -افت ،أان
قصس- -ر بÒي- -ن ال -ذي
ت -ده-ور بشس-ك-ل ك-ل-ي الÎويــــــج للسسياحــــــة و’ي - - -ة سس - - -ي- - -دي
ف - - - - - -أاك - - - - - -دت ذات الثقافية مرهون باإحياء ب -ل-ع-ب-اسش وب-ح-ك-م
موقعها ا÷غرا‘
اŸت-ح-دث-ة Ãواصسلة
وبعث الــــــÎاث
اŸت -وسس -ط لسس -ت -ة
السس - -ع- -ي إا ¤ج- -رده
وتصس -ن -ي -ف -ه وم-ن ّ” اŸـــــادي والÓمـــــادي و’ي - -ات ب- -ا÷ه- -ة
ال -غ -رب -ي -ة ،فضس Ó-
إاخضس -اع -ه ل -لÎم -ي-م
ع -ن إاح-ت-وائ-ه-ا إ’م-ك-ان-ات سس-ي-اح-ي-ة
واإ’سستغÓل السسياحي.
ون ّ- -وهت أايضس - -ا إا ¤السس - -ي - -اح - -ة هامة توؤهلها لتصسبح قطبا سسياحيا
التاريخية التي تعّد جانبا هاما من ب -اŸن -ط -ق-ة ال-داخ-ل-ي-ة ،وم-ن ج-م-ل-ة
السسياحة الثقافية وتتجلى ‘ زيارة السس -ي -اح -ات ال-ت-ي Áك-ن تشس-ج-ي-ع-ه-ا
اŸواقع التاريخية التي تتوفر عليها ب -ال -و’ي-ة‚ ،د السس-ي-اح-ة اŸن-اخ-ي-ة
اŸن -ط -ق -ة ك -م -راك -ز ال-ت-ع-ذيب إاب-ان اإ’ك -ول -وج -ي -ة ،ب -ج -ب-ل تسس-ال-ة ،ج-ب-ل
الفÎة اإ’سستعمارية ،كمركز بوسسوي ،الضس -اي -ة وب -حÒة سس-ي-دي ﬁم-د ب-ن
اŸعصس- -رة واŸت- -ح- -ف ن -اه -يك ع -ن ع -ل -ي ،وسس -دي صس -ارن -و وال -ط -اب -ي-ة،
ال- - -زواي- - -ا واŸسس- - -اج- - -د واŸدارسش السسياحة الغابية والتي تعتمد الو’ية
ال -ق -رآان -ي -ة ال -ع -ت -ي -ق -ة وال-ت-ي تشس-ك-ل فيها على اŸسساحات الغابية التي
عنصسرا هاما ‘ ما يسسمى بالسسياحة تزخر بها الو’ية كغابة بوحريز التي
” تأاهيلها إ’سستقبال العائÓت.
الدينية.
ّ
لتختم حديثها بالتذك ،Òبأان الو’ية
حركية سصيأحية بفضصل
اسس -ت -ق-ب-لت السس-ن-ة اŸنصس-رم-ة 1٥00
اŸهرجأنأت الثقأفية ترّوج
سس -ائ -ح أاج -ن -ب -ي م -ن خ Ó-ل ال-ع-م-ل،
للموروث الثقأ‘
واأ’عمال التجارية .مذكرة بخارطة
أام- -ا ع- -ن اإ’رث ال Ó-م -ادي ف -ق -الت اÿدمات السسياحية بالو’ية والتي
مديرة السسياحة ،أان الو’ية شسهدت تضسم  14فندقا بسسعة  ٨٦2سسريرا
خ Ó-ل السس -ن -وات اŸاضس -ي -ة ح-رك-ي-ة م-ن-ه-ا  11مصس-ن-ف-ة و ‘ 03ط -ري-ق
سسياحية معتÈة بفضسل اŸهرجانات التصسنيف ،وكذا  32وكالة سسياحية
الثقافية التي نظمت بها على مدار - - - -Ãا ‘ ذل- - - -ك  4وك-ا’ت ت-ن-ت-ظر
ال -عشس-ر سس-ن-وات ،ك-م-ه-رج-ان ال-دو‹ اإ’عتماد .كما Œري حاليا اأ’شسغال
للرقصش الشسعبي ومهرجان الوطني إ’‚از تسس -ع -ة مشس-اري-ع إاسس-ت-ث-م-اري-ة
أ’غ -ن -ي -ة ال -راي وال -ل-ذان إاسس-ت-ق-ط-ب-ا جديدة بسسعة إاجماية تقدر بـ ٦43
أاعداد معتÈة من السسياح من داخل سس- -ري- -ر ،ع -ل -ى ت -وف -ر م -ع دخ -ول -ه -ا
ال - -و’ي - -ة وخ - -ارج- -ه- -ا وح- -ت- -ى م- -ن اÿدمة  ٥47منصسب عمل.

شسهر مارسش القادم لتقد Ëوترويج اأ’لبوم
اأ’ول للفرقة .وبعد أان ناضسلن من أاجل إاصسدار
أاول أالبوم الذي يحمل  12أاغنية ‘ الطبوع
السستة ا◊ضسرة والديوان والفردة وا◊يدوسش
والقناوي وا÷باريات ،الذي يعد –ديا كبÒا
للفرقة كون النسسوة  ⁄ 11يتسسن لهن قبل ذلك
ال -ت -ع -ام -ل م -ع أاج -واء اأ’سس -ت -ودي -و وت -ق -ن -ي -ات
ال-تسس-ج-ي-ل ا◊دي-ث-ة ه-ن ي-ح-اول-ن-ا ال-ي-وم ت-قول
سس -ع -اد عسس-ل-ة–« ،سس-يسش السس-ل-ط-ات ال-وصس-ي-ة
حول «أاهمية ا◊فاظ على هذا الÎاث ،وخلق
مدرسسة له ‘ بشسار ’سستيعاب ومسساعدة كل
اŸواهب الشسبانية و للحفاظ على هذا اإ’رث
من الزوال».

وأاشسارت عسسلة ‘ هذا السسياق إا ¤ضسرورة
تدوين هذا الفلكلور والعمل على التعريف به
داخل وخارج الوطن.
وŒدر اإ’شس -ارة ه -ن -ا إا ¤أان السس -ي -اح -ة ال -ت-ي
ت -ع -رف ان -ت -ع -اشس -ا ك-بÒا ‘ السس-ن-وات اأ’خÒة
باŸنطقة ،تعتمد كثÒا على الفرق اŸوسسيقية
التقليدية اŸتخصسصسة ‘ هذه الطبوع ،فماذا
لو يقام مهرجان سسنوي لها ،وتبقى ‘ انتظار
ذلك حسسنة البشسارية وسسعاد عسسلة وا◊اجة
زازة وم - -ا Êوف - -خ - -ي - -ت - -ة ومÈوك- -ة وغÒه- -ن
ال- -رائ- -دات اŸداف- -ع- -ات ع -ن ف -ن -ون السس -اورة
وجانب من ثقافتها طاŸا بقي حبيسش قصسور
الطوب العتيقة.

تشسكل أاحد اÿزانات الثقافية الهامة ‘ شسمال إافريقيا

تنسصيق ا÷هود حتمية لتطوير آافأق السصيأحة الثقأفية ﬁليأ

’ثرية
’ماكن ا أ
’سس-اسش ع-لى زيارة ا أ
ت-ع-ت Èالسس-ي-اح-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة إاح-دى اÛا’ت السس-ي-اح-ي-ة ال-ت-ي ت-رت-ك-ز ب-ا أ
’همية التي تكتسسيها السسياحة من جهة كمصسدر هام للدخل الوطني
واŸعا ⁄الثقافية .وعلى الرغم من ا أ
واÙلي ومن فرصش كبÒة للتعريف بالثقافة اÙلية لدولة بحجم قارة كا÷زائر التي تشسكل أاحد اÿزانات
ن حضسور هذا النوع من
الثقافية الهامة ‘ شسمال إافريقيا Ÿا –وز عليه من تراث ثقا‘ مادي و’ مادي ،إا’ أا ّ
’ثرية والثقافية
ل غياب رؤوية مرجعية لتطويرها وتفعيل الفضساءات ا أ
السسياحة يعّد شسبه غائب ﬁليا ‘ ظ ّ
اŸت-واج-دة ع Èال-وط-ن ÷ع-ل-ه-ا أاق-ط-اب سس-ي-اح-ة ث-ق-اف-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،رغ-م مسس-اع-ي ال-دولة لبعث هذا النوع من
اŸشساريع حتى تسساهم ‘ تنويع مصسادر “ويل ا’قتصسادي الوطني بعيدا عن الريع النفطي.
ك -مسس-ؤوول-ي-ة اج-ت-م-اع-ي-ة ع-ل-ى غ-رار م-ا السسياحة ﬁجوبي من أاروع الوجهات
ورقلة :إاÁان كا‘
قامت به جمعيات وشسباب من اÛتمع السسياحية التي إاذا ”ّ ا’عتناء بها من
ب -ال -نسس -ب -ة Ÿف -تشش السس -ي -اح -ة ورئ -يسش اŸد ÊلÎميم قصسور غرداية و–ويلها شس - -أان- -ه- -ا –ق- -ي- -ق دوره- -ا ‘ الÎوي- -ج
مصس-ل-ح-ة السس-ي-اح-ة Ãدي-ري-ة السس-ي-اح-ة إا ¤أام -اك -ن سس-اح-رة وصس-ان-ع-ة ل-ل-ف-رج-ة للسسياحة الثقافية للمناطق هي القصسور
والصسناعات التقليدية بورقلة العايشش ب -ا◊ف -اظ ع -ل -ى ط -اب -ع -ه -ا اŸع -م -اري الصس -ح -راوي -ة أاو قصس-ور ال-واح-ات ال-ت-ي
ﬁج -وب -ي ،ف -إان ال -تسس -وي -ق ل -لسس -ي-اح-ة التقليدي اÙلي الذي تتميز به هذه ي -ت-ج-اوز ع-دده-ا  12قصس- -را ‘ و’ي- -ة
الثقافية وخلق آاليات ‚اعتها لن يتأاتى القصسور ،أ’نه من اŸهم كما أاوضسح ،ورقلة ،هذا باإ’ضسافة إا ¤العديد من
إا’ بتنسسيق ا÷هود ب Úقطاعي الثقافة الÎويج للسسياحة الثقافية اÙلية ع ÈاŸسس -اج -د ال -ع -ت -ي -ق -ة ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا¤
اأ’سس- -واق ال -ي -وم -ي -ة واÙي -ط -ة ب -ه -ذه
والسسياحة
ال - -قصس - -ور ،ح - -يث ت - -عّ- -د ه- -ذه إاح- -دى
وي-ح-ت-اج تدعيم
الفضساءات اإ’بداعية للفنون اŸعمارية
ه -ذا ال -ن-وع م-ن
ب -اŸن -ط -ق -ة ال -ت-ي ت-كشس-ف ع-ن دق-ة ‘
السسياحة
ال-تصس-م-ي-م وع-ب-ق-ري-ة ال-ع-م-ارة ال-ط-ي-نية
ا’ن- - -ط Ó- -ق ‘
وت -ب -ق-ى أاح-د اŸرج-ع-ي-ات اŸعÈة ع-ن
تصسنيف
تكريسش اإ’نسسان لفكره من أاجل التكيف
اŸعا⁄
م -ع ب -ي -ئ -ت-ه الصس-ح-راوي-ة و“ث-ل خ-زان-ا
الثقافية
حضساريا وتاريخيا كبÒا ‘ اŸنطقة،
وت -ف-ع-ي-ل آال-ي-ات
كما مازالت العديد منها –تل جزءا
إاع-ادة ت-رم-يمها
ك -بÒا م-ن ال-ذاك-رة ا÷م-اع-ي-ة وال-ه-وي-ة
وا’ه-ت-م-ام ب-ه-ا
الشس -خصس -ي -ة ل -ل -م -ن -ط-ق-ة وال-ت-ي ط-ال-ه-ا
بالنسسبة للقطاع
Óسس -ف وج-ع-ل م-ن ب-عضس-ه-ا
اإ’ه -م -ال ل  -أ
اÙف -وظ ب -و’ي -ة ورق -ل -ة ع -ل -ى غ-رار
قصسر ورقلة العتيق ،قصسر “اسس ،Úأ’ن واج -ه -ات ج -اذب -ة ل -لسس -واح ،م-ع-تÈا ‘ جواهر آايلة للزوال تدريجيا ،وفضسÓ
زيارة اŸعا ⁄كما هي بدون ترميم لن نفسش الوقت أان و’ية ورقلة “لك كل ع-م-ا ذك-ر ،ف-إان الصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دية
تسساهم ‘ جذب السسائح ـ حسسبه ـ وإاذا اŸقومات الطبيعية واللوجيسستية بـ  3التي تعرف بها و’ية ورقلة تعّد أاحد
زارها مرة و– ⁄ظى بإاعجابه فإانه مطارات باإ’ضسافة إا ¤نشساط كب Òع Èال -وج -ه -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ه-ي
قد ’ يعود وقد يقنع أاشسخاصسا آاخرين خ- -ط- -وط ال- -ن- -ق -ل الÈي ،وم -ع ذلك  ⁄اأ’خرى ،فما Œود به أانامل النسساء ‘
بالتخلي عن فكرة زيارة هذه اŸنطقةّ– ،ق- -ق ال- -رواج اŸط- -ل- -وب ل- -ل- -م -ن -ت -وج ال -ط -رز ال -ت -ق -ل -ي -دي اÿاصش Ãن -ط-ق-ة
كما أان السسائح يريد زيارة أاماكن تتوفر السسياحي اÙلي ،مؤوكدا على نقصش ت- -ق- -رت أاو اÿاصش Ãن- -ط- -ق- -ة ورق- -ل- -ة
على كل مرافق وليسش أاطŸ ’Óعا ⁄دور اإ’عÓم ‘ الÎويج ل إ
Óرث الثقا‘ وغÒها من ا◊رف التقليدية حفاظا
إارث ث -ق -ا‘ أاو حضس -اري Ÿن -ط -ق-ة م-ا ،ال -ذي ت -زخ -ر ب -ه اŸن-ط-ق-ة ومشسÒا ‘ ع- -ل- -ى إارث ا’أج- -داد ي -ع ّ-د شس -ك  Ó-م -ن
خاصسة وأان القاعدة العامة ‘ السسياحة نفسش الوقت إا ¤أان مديرية السسياحة أاشس- -ك- -ال ال- -ت- -مّسس -ك ب -ب -ق -اي -ا ال -ذاك -رة
–دي -دا ت -رت -ك -ز ع -ل -ى أاه -م-ي-ة إارضس-اء بالو’ية من جهتها تسسعى إا ¤القيام ا÷ماعية للمنطقة هذا ،باإ’ضسافة إا¤
السسائح حتى يعود لزيارة اŸكان مرة بالدور التعريفي لو’ية ورقلة السسياحية صس-ن-اع-ة السس-ع-ف ،والصس-ن-اع-ة ال-ط-ي-ن-ية
أاخرى وقد يزداد عدد اŸرافق Úله ع Èتطبيق إالكÎو Êسسيتم إاطÓقه ع Èالتي عرفت بها اŸنطقة منذ القدم
أايضسا‡ ،ا يؤوكد على صسÓحية اŸكان الشس-ب-ك-ة خÓ-ل اأ’سس-اب-ي-ع ال-ق-ادمة وهو ول -ط -اŸا ك -انت مصس-در ج-ذب ل-لسس-واح
ت-ط-ب-ي-ق سس-ي-ك-ون م-ت-اح-ا ل-ل-تعريف بكل اأ’ج - -انب لسس - -ن Úمضست ،فضس  Ó- -ع - -ن
‘ ا÷ذب وا’سستقطاب.
اŸك-ن-ون-ات السس-ي-اح-ي-ة للمنطقة بثÓث إاح -ي -اء اأ’ع -ي-اد واŸن-اسس-ب-ات اÙل-ي-ة
أامأكن سصأحرة بطأبعهأ
لغات ،عربية ،فرنسسية وإا‚ليزية.
التي اختفت الكث Òمنها بفعل تراجع
اŸعمأري التقليدي
ا’هتمام بها والتي تختلف مسسمياتها
ا’لتفأت إا ¤الكنوز السصيأحية
ث
ح
ب
ل
ا
ن
م
ومع ذلك ،أاشسار إا ¤أانه ’بد
إا’ أانها تهدف ‘ ›ملها إا ¤بعث
Ãنطقة الواحأت ضصرورة
اليوم عن حلول بديلة Ÿعا÷ة اÿلل
صس -ورة اج -ت -م -اع -ي-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة اÙل-ي-ة
وت- -دارك ال -ع -ج -ز ع Èدع -م م -ب -ادرات من جهته يرى اŸتحدث أانه من اŸهم
وت - -خ - -تصس- -ر م- -ن خÓ- -ل اŸوسس- -ي- -ق- -ى
اÛت -م -ع اŸد ÊاÙل -ي وتشس -ج -ي-ع-ه ا’ل -ت -ف-ات إا ¤ال-ك-ن-وز السس-ي-اح-ي-ة ال-ت-ي
واللوحات الراقصسة العديد من العادات
على إاطÓق مثل هذه اأ’فكار وعدم –تضسنها منطقة الواحات والتي هي
والتقاليد اÙلية بشسكل فني وإابداعي
انتظار “ويل الدولة إ’عادة ترميم هذه ج -م -ي -ع -ه-ا تسس-ت-ح-ق ال-ع-ن-اي-ة ،وم-ن بÚ
واضسح و‡يز.
اŸع -ا ⁄وت -رسس-ي-خ ال-ث-ق-اف-ة السس-ي-اح-ي-ة النماذج العديدة التي اعتÈها مفتشش
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وليد درارجة (مولودية ا÷زائر) لـ «الششعب»:

الفوز على الششباب يجعلنا ننافسس بقوة على كل ا÷بهات
تأالق بششكل ‡يز ‘ الداربي العاصشمي ب ÚاŸولودية والششباب وقاد العميد إا ¤الفوز والتأاهل إا ¤الدور ربع النهائي من منافسشة كأاسش ا÷مهورية بعد
توقيعه لثنائية ‘ مرمى ا◊ارسش «صشا◊ي» ،اقÎبنا من اŸهاجم «وليد درارجة» الذي أاكد لنا أان مباراة الكأاسش ضشد الششباب كانت منعرجا حقيقيا والفوز بها
سشيجعل اŸولودية تصشارع على كل ا÷بهات بقوة ،موضشحا أان تسشجيله للثنائية هو ›هود عمل كل اÛموعة التي كانت منضشبطة فوق أارضشية اŸيدان
’مور ‘ هذا ا◊وار :
وطبقت تعليمات اŸدرب ،كما –دث عن مباراة أاوŸبي اŸدية التي تلعب غدا ،وعن عديد ا أ
أحقيتي باللعب أسضاسضيا.
@ أاظهرت أامام الششباب بأانك –ب مباريات الكأاسش
وتسش -ج -ل ف -ي -ه -ا ‘ ك -ل م-ن-اسش-ب-ة ب-دل-ي-ل ت-وق-ي-عك
لثنائية أامام الششباب ؟
@@ صضحيح ،منذ تقمصضي أ’لوأن ألعميد سضجلت ألكث Òمن
الششعب  :ما تعليقك على التأاهل إا ¤الدور ربع
أأ’ه -دأف ‘ م -ن -افسض -ة ك -أاسش أ÷م -ه-وري-ة ،وأم-ام شض-ب-اب
النهائي من منافسشة كأاسش ا÷مهورية ؟
بلوزدأد سضجلت ثنائية ودخلت تاريخ أŸولودية وألدأربي،
وليد درارجة  :ألفوز على فريق شضباب بلوزدأد وألتأاهل
خصضوصضا أ Êأول ’عب يسضجل ثنائية أمام ألشضباب ‘
على حسضابه إأ ¤ألدور ربع ألنهائي خصضوصضا أن ألشضباب هو
منافسضة كأاسش أ÷مهورية ،كما أن ألثنائية ألتي سضجلتها
حامل أللقب له طعم خاصش ،خصضوصضا بعدما شضاهدنا تلك
بلغت بها عتبة أÿمسضة أهدأف ،وألفضضل ‘ ذلك يعود
Óنصضار فوق أŸدرجات بعد نهاية
ألفرحة أألكبÒة ل أ
÷م -ي-ع ألÓ-ع-ب Úدون أسض-ت-ث-ن-اء أل-ذي-ن ط-ب-ق-وأ ت-ع-ل-ي-م-ات
أŸوأجهة ألتي أسضعدتنا كثÒأ وجعلتنا ندرك مرة أخرى
أŸدرب ع -ن ح -ذأفÒه -ا ،وق -ف-وأ أل-ن-د ل-ل-ن-د م-ع ألشض-ب-اب
ق -ي-م-ة أل-ف-وز أÙق-ق أل-ذي سض-ي-ت-ح-دث ع-ن-ه ألشض-ن-اوة ‘
وأعربوأ عن نيتهم ‘ –قيق ألفوز وألتأاهل.
معاقل ألنادي طوي ،Óأسضبوعا فقط بعدما خيبناهم ‘
@ اŸعنويات ارتفعت بعد الفوز على الششباب هل
م-ب-ارأة أل-ب-ط-ول-ة أل-ت-ي ع-ادوأ ف-ي-ه-ا إأ ¤أل-دي-ار Ãع-ن-ويات
’يجاب عليكم ‘ باقي اŸنافسشات ؟
هذا سشينعكسش با إ
منحطة بعد ألتعادل ألسضلبي ،فوزنا بالنتيجة وأأ’دأء و‘
@@ بطبيعة أ◊ال ،مبارأة ألكأاسش كانت منعرج أŸوسضم
مبارأة عرفت مسضتوى رأئعا وكانت مليئة باإ’ثارة يؤوكد بأاننا
بالنسضبة لنا ،لو ” إأقصضاؤونا أمام ألشضباب كنا سضنضضيع كل
فريق قوي ومتكامل وسضيصضارع على أأ’لقاب هذأ أŸوسضم.
شضيء ،لكن ألبقاء ‘ سضباق ألتنافسش على ألكأاسش ألتاسضعة
@ رغم تضشييعكم لركلة ا÷زاء التي جاء بعدها
ألتي ينتظرها أ÷مهور على أحر من أ÷مر وألتي سضتكون
مباششرة هدف السشبق من بلوزداد  ⁄يؤوثر عليكم
عنوأنا لتسضيدنا لهذه أŸنافسضة بخطفنا أ’ك Èعدد من
بتاتا ؟
أل -ت -ت -وي -ج -ات ‘ أŸن -افسض -ة ،وأإ’ب -ق -اء ع-ل-ى دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
@@  ⁄نÎك ›ا’ لكي يتسضرب ألشضك ‘ أنفسضنا وشضرعنا
أ’نتصضارأت وأŸباريات دون هزÁة ألتي أرتفعت أمام
‘ ألضضغط على دفاع ألشضباب مباشضرة بعد تلقينا للهدف
ألشض -ب -اب إأ ¤أŸب -ارأة أل-ث-ام-ن-ة ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ ب-ع-د ه-زÁة
أأ’ول ،وأل -فضض -ل ‘ ع -ودت -ن -ا ‘ أل-ن-ت-ي-ج-ة ي-ع-ود ل-ل-م-درب
أإ’–اد ،كما أن هذأ ألفوز سضيبقينا ‘ سضباق ألتتويج
«كازو »Êألذي وجهنا جيدأ قبل نهاية أŸرحلة أأ’و¤
باللقب رغم أننا ضضيعنا نقطت Úثمينت ‘ Úألدأربي أمام
وب Úألشضوط Úوقبل أنطÓق ألوقت أإ’ضضا‘ ،و’ أخفي
شضباب بلوزدأد ‘ لقاء ألبطولة ،سضنحضضر Ãعنويات جد
ع -ل -يك أن دع -م أنصض -ارن -ا ك -ان ل -ه وزن ك -ب Òأ’ن -ه-م ك-ان-وأ
م-رت-ف-ع-ة Ÿوأج-ه-ة أوŸب-ي أŸدي-ة وسض-ن-ت-ن-ق-ل إأ ¤أŸدية
ينهضضون كرجل وأحد لتشضجيعنا ‘ أأ’وقات أ◊سضاسضة من
Ãعنويات عالية قصضد –قيق ألفوز وتقليصش ألفارق عن
أŸبارأة ،ومنذ مدة  ⁄نشضاهد أأ’نصضار بذلك أ◊ماسش
ألكب Òفوق أŸدرجات ،وأ“نى أن يكونوأ بقوة ‘ أللقاء كنت خارج حسضابات ألطاقم ألفني ،لكن أ◊مد لله  ⁄ألرأئد شضباب قسضنطينة وتضضييق أÿناق عليه ،هو ألذي
ألقادم ضضد فريق شضباب قسضنطينة ليحفزونا على أإ’طاحة أيأاسش ووأصضلت ألعمل بقوة ‘ ألتدريبات ،وبعد حصضو‹ سض -ي -ك -ون ضض -ي -ف-ن-ا ب-رسض-م أ÷ول-ة أل-عشض-ري-ن م-ن أل-رأب-ط-ة
على فرصضتي أثبتت للجميع أ Êأسضتحق مكانة ‘ ألتشضكيلة أÎÙفة أأ’و ¤لكرة ألقدم ،كما أن –قيق ألفوز أمام
بهم.
@ ‘ داربي البطولة كنت احتياطيا وانتفضشت ‘ أأ’سضاسضية للفريق ،وسضأاعمل كل ما ‘ وسضعي من أجل تأاكيد أأ’وŸبي سضيجعلنا ندخل مبارأتنا أأ’و ‘ ¤أŸنافسضة
مكانتي ‘ أŸباريات أŸقبلة ،أمام شضباب بلوزدأد –ررت ألقارية بكل قوة لنضضمن نتيجة إأيجابية هناك تسضمح لنا
الكأاسش بتسشجيلك ثنائية ؟
@@ ’ أخفي عليك أنني مررت Ãرحلة صضعبة للغاية Ÿا وأآ’ن علي وضضع أأ’رجل ‘ أأ’رضش وموأصضلة ألعمل لتأاكيد بتخطي ألدور ألتمهيدي بسضÓم.

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
تصسوير ﬁ :مد آايت قاسسي

الدور ربع النهائي لكأاسش ا÷مهورية

قمتان ب Úأاندية الرابطة اأ’و..¤وشس .الزاوية يواجه ج.ع Úمليلة
سضيعرف ألدور ربع ألنهائي لكأاسش أ÷زأئر
‘ ك - -رة أل- -ق- -دم  ،2018مشض -ارك-ة أل-ن-ادي
«أŸفاجأاة» ،شضباب ألزأوية أŸنتمي للقسضم
أ÷ه- -وي ل- -رأب -ط -ة أل -ب -ل -ي -دة ،إأ ¤ج -انب
أختصضاصضيي ألكأاسش ،مولودية أ÷زأئر (8
كؤووسش) وشضبيبة ألقبائل ( ،)5حيث سضيوأجه
جمعية ع Úمليلة صضاحب أŸركز ألثا‘ Ê
ب -ط -ول -ة أل -رأب -ط -ة أل-ث-ان-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا Œري
مبارأتان ب Úأندية ألرأبطة أأ’و.¤
وسض -ي -ك -ون ل -ق -اء أ–اد ب-ل-ع-ب-اسش -شض-ب-ي-ب-ة
ألسضاورة ،أŸقرر على ميدأن ألنادي أأ’ول،
قمة هذأ ألدور.

أما أللقاء ألثا Êب Úأندية ألرأبطة أأ’و،¤
فسضيحتضضنه ملعب  1نوفم Èبتيزي وزو
ب Úشض- -ب -ي -ب -ة أل -ق -ب -ائ -ل وأ–اد أل -ب -ل -ي -دة،
أŸتوأجدين كليهما ‘ منطقة أÿطر ‘
م -ن -افسض -ة أل -ب -ط-ول-ة .وسض-ت-ك-ون أأ’فضض-ل-ي-ة
لصض -اح-ب-ة  5ك -ؤووسش ك -ون -ه -ا ت -ل -عب أم-ام
جمهورها ‘ ،ح Úيحاول ‡ثل مدينة
ألورود ،أجتياز عقبة ألكناري بنجاح.
أم- -ا أل- -ل- -ق -اء أل -رأب -ع وأأ’خ Òل -ل -دور رب -ع
ألنهائي ،فسضيكون عرسضا كرويا Ãلعب 5
جويلية (أ÷زأئر) ب Úفريق ÚكبÒين ،أ’
وه -م -ا م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر أل-ت-ي ت-ط-م-ح أن

ت -ك -ون أول ف -ري -ق ي -ظ-ف-ر ب-تسض-ع-ة ك-ؤووسش،
وم- -ول -ودي -ة ب -ج -اي -ة أŸت -وج -ة ع -ام 2015
بكأاسضها أأ’و.¤
وقد تأاهل لهذأ ألدور أŸقرر أيام  1و  2و  3مارسش،
خ -مسض -ة أن -دي -ة م-ن أل-رأب-ط-ة أأ’و ،¤ون-ادي-ان م-ن
ألرأبطة ألثانية وناد من ألقسضم أ÷هوي.
برنامج الدور ربع النهائي:
مولودية ا÷زائر – مولودية بجاية
ششبيبة القبائل – ا–اد البليدة
ا–اد بلعباسش – ششبيبة السشاورة
ششباب الزاوية – جمعية ع Úمليلة

اÒŸكاتو الصشيفي

أاندية ا‚ليزية كبÒة تسشتعد للمنافسشة على التعاقد مع ﬁرز

تسشتعد عدة أاندية إا‚ليزية كبÒة
Ÿنافسشة قوية ،للتعاقد مع النجم
ا÷زائري ،رياضش ﬁرز ،جناح ليسشÎ
سشيتي خÓل فÎة ا’نتقا’ت الصشيفية
اŸقبلة.
ذك -رت صض -ح -ي -ف -ة أكسضÈيسش أن ﬁرز سض -ي-ح-اول
›دًدأ ألرحيل عن صضفوف ألثعالب ‘ ألصضيف،
حيث ُيقال أن نادي آأرسضنال مهتم با◊صضول على
خدماته ،خاصضة ‘ حال فشضل ألغانرز ‘ ضضم
توماسش ليمار من موناكو ألفرنسضي.
و‘ نفسش ألوقت أشضارت ألصضحيفة إأ ¤أن آأرسضنال
لن يكون ألنادي أإ’‚ليزي ألكب Òألوحيد أŸهتم
Ãح- -رز ن- -ه -اي -ة أŸوسض -م أ÷اري ،ب -ل إأن ن -ادي -ي
تشضيلسضي ومانشضسض Îيونايتد يرأقبان أيضًضا عن
كثب وضضع ألÓعب أ÷زأئري..
ولفتت إأ ¤أن رياضش ﬁرز ( 26عاًما) كان على
وشضك أ’نضضمام Ÿانشضسض Îسضيتي خÓل أÒŸكاتو
ألشضتوي أأ’خ ،Òإأ’ أن تعنت إأدأرة ليسض Îسضيتي
ح- -رم- -ه م- -ن أ’نضض- -م- -ام ل- -ف- -ري- -ق أŸدرب ب- -يب
غوأرديو’ ،ما دفع ألÓعب إ’عÓن عدم ألرضضى
ضضد ناديه ،وأنقطع عن ألتدريبات عدة أيام.

بطولة افريقيا
للدراجات على اŸضشمار

مششاركة  ١١دراجا
جزائري ـ ـا ‘ موعـ ـ ـ ـ ـ ـد
الـ ـ ـ ـ ـ ـدار البيضشـ ـ ـ ـ ـ ـاء
يشش- - - -ارك اŸن - - -ت - - -خب ا÷زائ - - -ري
للدراجات على اŸضشمار اŸششكل من
’ف-ري-ق-ي-ة
 11دراج-ا ‘ ال-ب-ط-ول-ة ا إ
لهذا ا’ختصشاصش ،اŸقررة من  7إا¤
 10فÈاي-ر  ،2018ب-ال-دار ال-بيضشاء
(اŸغ- -رب) ،حسش- -ب- -م- -ا أاع- -ل- -نت ع -ن -ه
ا’–ادية ا÷زائرية للدراجات.
وحسشب اŸدرب ال - -وط - -ن - -ي ع - -ب- -د
ال -ب-اسش-ط ح-ن-اشش-ي ال-ذي ك-ان دراج-ا
دول- -ي- -ا سش- -اب- -ق- -ا ،ي -ت -ك -ون اŸن -ت -خب
ا÷زائ -ري اŸشش-ارك ‘ م-وع-د ال-دار
ال-ب-يضش-اء م-ن  7دراج Úأاك- -اب- -ر و ٤
أاواسش - -ط .وسش - -ي - -ل - -ت- -ح- -ق اŸن- -ت- -خب
ا÷زائ -ري ب -ال -دار ال -ب -يضش -اء ي-وم 6
فÈاير.
قائمة الدراج Úا÷زائري:Ú
’كابر :سشماعيل ’لوششي
صشنف ا أ
– اÿاصشب سشاسشان – عبد الرحيم
كر Ëحاج بوزيد – أايوب كرار –
ﬁمد بوزيدي – يسش ÚششعÓل –
زين الدين طاه.Ò
’واسشط :يوسشف بوخاري –
صشنف ا أ
الصش -دي -ق ب -ن ق -ن-ي-ف – ﬁم-د أامÚ
نهاري – عبد ا÷ليل جيجلي.

ديبورتيفو ’كورونيا

إاقال ـ ـ ـة اŸـ ـ ـ ـدرب
كريسشتوبال بارالو

أاخب ـ ـ ـ ـ ـار م ـ ـ ـ ـ ـن ا’–ادي ـ ـ ـات الرياضشي ـ ـ ـ ـ ـة

’ثقال :دخل أŸنتخب ألوطني للشضبÓت ،يوم ألسضبت‘ ،
@ رفع ا أ
تربصش يدوم إأ ¤غاية  23فÈأيرÃ ،دينة مغنية (تلمسضان) ،من أجل
–ضض Òأأ’ل-ع-اب أإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-لشض-ب-اب  2018ب-ا÷زأئ-ر وأأ’لعاب
أŸتوسضطية  2018بإاسضبانيا وبطولة إأفريقيا Ã 2018صضر.
@ كونغ فو ووششو – :صضلت أ’–ادية أ÷زأئرية للكونغ فو ووشضو
‘ نهاية شضهر جانفي ألفارط على قرأر أ’عتماد ألرسضمي من
طرف وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية.
@ ري -اضش-ة ج-ام-ع-ي-ة  :ت-ن-ظ-م أ’–ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-ري-اضض-ة
أ÷امعية وألرأبطة ألو’ئية للرياضضة أ÷امعية لتيارت ألبطولة
ألوطنية أ÷امعية للعدو ألريفي ،ب 8 Úو 10فÈأيرÃ ،دينة تيارت.

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

وسضتكون هذه أŸنافسضة مؤوهلة إأ ¤ألبطولة ألعاŸية أ÷امعية
للعدو ألريفي أŸقرر إأجرأؤوها Ãدينة سضان غالن (سضويسضرأ).
@ الرماية  :جرت بطولة و’ية أ÷زأئر للرماية على أأ’طباق،
يومي  2و  3فÈأيرÃ ،يدأن ألرماية بشضنوة (تيبازة) ،وذلك من
ت -ن -ظ -ي-م رأب-ط-ة و’ي-ة أ÷زأئ-ر ل-ل-رم-اي-ة و–ت إأشض-رأف م-دي-ري-ة
ألشضباب وألرياضضة.
@ كرة السشلة  :يوأصضل رئيسش أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألسضلة علي
سضليما ،Êزيارأته أŸيدأنية وألتفقدية للرأبطات ألو’ئية وأ÷هوية،
حيث سضيحل أليوم با÷لفة وغدأ ألثÓثاء بالبيضش و‘ أليوم أŸوأ‹
يتجه نحو أأ’غوأط قبل أن يزور عنابة يوم  11فÈأير أ÷اري.

أاع-ل-ن دي-ب-ورت-ي-ف-و ’ك-ورون-يا،
أامسش ،إاقالة اŸدير الفني للفريق
’ول ل -ك -رة ال-ق-دم ك-ريسش-ت-وب-ال
ا أ
ب -ارال -و لسش -وء ال -ن -ت-ائ-ج ،حسشب م-ا
ذكره النادي ا’سشبا Êع Èموقعه
’نÎنت.
الرسشمي على ششبكة ا أ
ن قرار إاقالة
وأاوضشح «الديبور» أا ّ
ب-ارال-و ج-اء ب-ع-د ه-زÁة ال-ف-ري-ق
مسشاء السشبت بخماسشية أامام ريال
’سشبانية
سشوسشييداد ‘ البطولة ا إ
ل-ك-رة ال-ق-دم ،ل-ي-تأازم بذلك وضشع
ال -ف -ري-ق ال-ذي ب-ات ي-ح-ت-ل اŸرك-ز
الثامن عششر برصشيد  17نقطة.
وك -ان ب -ارال -و ق -د ت -و ¤ت -دريب
ف -ري-ق دي-ب-ورت-ي-ف-و ’ك-ورون-ي-ا ‘
شش-ه-ر أاك-ت-وب-ر اŸاضش-ي خ-ل-ف-ا ل-بيبي
م -ي -ل ال-ذي أاق-ي-ل ه-و أايضش-ا بسش-بب
سشوء النتائج.

ألعدد
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بوعراطـ ـ ـة يثّمن ›هـ ـ ـودات الÓعـ ـ ـبÚ

“كنت مولودية بجاية من اقتطاع تأاششÒة التأاهل للدور القادم ،حيث حققت فوزا ثمينا أامام
مولودية وهران ،بهدف يتيم من توقيع صشا◊ي عن طريق ضشربة جزاء وفجّرت بذلك مفاجأاة
مدوية ‘ ،مباراة  ⁄يقّدم خÓلها الفريقان مردودا إايجابيا ،بسشبب نقصش الفعالية وعدم الÎكيز
واÿوف من اŸغامرة.
و‘ ه - - -ذأ ألصض - - -دد ن ّ- - -وه أŸدرب ب - - -وع - - -رأط- - -ة،
ب -اÛه -ودأت أل-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ف-ري-ق-ه ،ح-يث وصض-ف
ألتأاهل بالنجاح ألكب ،Òبالرغم من أن أللقاء كان
صضعبا أمام أسضتماتة أŸنافسش وإأصضرأره على –قيق
نتيجة إأيجابية ،معتÈأ ألفوز حافزأ معنويا لÓعبÚ
Ÿوأصض -ل -ة أŸشض -وأر ب -ك ّ-ل أري -ح -ي-ة ،إأ ¤ج-انب أن-ه
سضيسضمح بتعزيز ألثقة لدى ’عبيه.
ولكنه حّذر من مغبة ألوقوع ‘ فخ ألغرور ،حيث
أكد أنه يتع Úعلى ألÓعب Úضضرورة وضضع أأ’رجل
على أأ’رضش أ’ن أŸشضوأر مازأل طوي ،Óوأضضاف أن
أل-ف-وز ك-ان مسض-ت-ح-ق-ا رغ-م ب-عضش ألصض-ع-وب-ات أل-تي
سضّببها أŸنافسش ،وأعرب أŸدرب ألبجاوي عن أمله
‘ أن ي- - -ك - -ون إأ‚از ألسض - -بت أل - -ف - -ارطÃ ،ث - -اب - -ة
أ’نطÓقة أ◊قيقية لفريقه ويسضاهم ‘ –قيق
نتائج إأيجابية أخرى ‘ أللقاءأت ألقادمة.
وك- -انت أŸب- -ادرة ل -ف -ائ -دة أصض -ح -اب أأ’رضش م -ن -ذ
ألدقائق أأ’و ،¤إأ’ أن ألزوأر صضمدوأ أمام أآ’لة
ألبجاوية ،و“ركزوأ ‘ منطقتهم وأختاروأ عدم
أŸغ -ام -رة وح-رم-وأ ب-ال-رغ-م م-ن ألضض-غ-ط ع-ل-ي-ه-م،
وأنتهت بذلك أŸرحلة أأ’و ¤دون أهدأف ،وأّما
أŸرحلة ألثانية  ⁄تختلف عن سضابقتها ،حيث رمى
ألبجاويون بثقلهم من أجل ألتهديف ،لكن نقصش
ألÎكيز وعدم ألفعالية كان عائقا كبÒأ لتحقيق
أŸسضاعي ،و‘ ألدقيقة (ّ – )80صضل فريق أŸوب
على ضضربة جزأء ،بعد خطأا من طرف أŸدأفع

حÁÓية ،و”ّ –ويلها من ألÓعب صضا◊ي إأ¤
هدف ثم Úحّرر أأ’نصضار ألذين صضّفقوأ مطو’.

بجاية :بن النوي توهامي

عزيز عباسش – مدرب ا–اد ا◊راشش لـ «الششعب»

متفائل بالنجاح ‘ قيادة الفريق لضشمان البقاء
اأبدى اŸدرب ا÷ديد ’–اد ا◊راشش
عزيز عباسش ‘ حواره مع «الششعب»
تفاوؤ’ كبÒا باإمكانية اإنقاذ الفريق من
ششبح السشقوط خاصشة اأن التششكيلة
ا◊الية حسشبه تتوفر على ›موعة
‡يزة من الÓعب. Ú

حاوره  :عمار حميسسي

من جهة أخرى ،كشضف عزيز عباسش أن ألعقد ألذي
يربطه بالفريق يدوم Ÿدة سضنت Úمنوها بسضياسضة
أإ’دأرة ألتي سضÎتكز على أ’سضتقرأر خÓل ألفÎة
أŸقبلة بعد ألتغيÒأت ألكثÒة ألتي عرفتها .
وأكد عباسش أنه وأجه نفسش ألسضيناريو عندما درب
أندية أخرى و أسضتطاع أنقاذها من شضبح ألسضقوط و
هو أأ’مر ألذي سضيجعله مطالبا بالتاكيد بدأية من
موأجهة شضباب قسضنطينة ألتي وصضفها بالصضعبة .
(الشش -عب) ه -ل ت -ؤوك -د ال -ت -ح -اقك ب-ال-ع-ارضش-ة
الفنية ’–اد ا◊راشش ؟
عباسش – أأ’مر ” بالفعل بعد أŸفاوضضات ألتي
جمعتني برئيسش ألفريق ﬁمد ألعايب ألذي وضضع
ثقته ‘ شضخصضي من أجل تدريب ألفريق حيث
سض -ي-م-ت-د أل-ع-ق-د أل-ذي سضÒب-ط-ن-ي ب-ا–اد أ◊رأشش
Ÿدة سضنت Úمع وضضع بند يسضمح إ’دأرة ألفريق
بانهاء مهامي دون تعويضضات ‘ حال  ⁄أوفق ‘
قيادة ألفريق لتحقيق ألبقاء هذأ أŸوسضم و أن
ح -دث ه -ذأ أ’م -ر سض -أاوأصض -ل م -ه -ام -ي ع-ل-ى رأسش
ألفريق أ ¤غاية نهاية عقدي .
@ أا’ ت -خشش -ى م -ن ال -فشش -ل ‘ ظ -ل ال -وضش-ع-ي-ة
الصشعبة التي يتواجد فيها الفريق ؟
@@ أكيد أن ألوضضعية صضعبة وحتى ألرئيسش ألعايب
كان صضريحا معي وأكد ‹ أن ألنادي يوأجه بالفعل
شضبح ألسضقوط لكنه باŸقابل كان متفائ Óبإامكانية
حدوث ألعكسش وهو أ’مر ألذي قاسضمته أياه خاصضة
أنني شضاهدت ‘ أك Ìمن مناسضبة فريق أ–اد
أ◊رأشش هذأ أŸوسضم وبالتشضكيلة أ◊الية أعتقد
أنه Áكنني قيادة ألفريق لتحقيق ألبقاء خاصضة أنها
تتوفر على ›موعة ‡يزة من ألÓعب Úمقارنة
ب-ان-دي-ة أخ-رى ت-ت-وأج-د ‘ م-رت-ب-ة أفضض-ل وأل-ع-ائ-ق
ألوحيد حسضب رأيي هو غياب ألنتائج وأ’هم ‘
أل -فÎة أŸق-ب-ل-ة أع-ادة أل-ث-ق-ة أ ¤أÛم-وع-ة أل-ت-ي
ت -اث -رت حسضب أع-ت-ق-ادي ب-ال-ه-زÁة غ ÒأŸت-وق-ع-ة
أم -ام أوŸب -ي أŸدي -ة وه-و م-ا أث-ر ع-ل-ى م-ع-ن-وي-ات
ألÓعب Úحيث سضنعمل على تصضحيح أ’مور ألفنية
وأعادة ألروح للفريق بدأية من أŸبارأة أŸقبلة
أمام شضباب قسضنطينة .
@ ما الذي ششجعك على قبول العرضش رغم
صشعوبة اŸأامورية ؟
@@ أو’ أنا كمدرب عشضت سضابقا Œارب من هذأ
ألنوع وأسضتطعت –قيق هدف ضضمان ألبقاء مع

أندية شضباب باتنة وأهلي برج بوعريريج وحتى مع
أم- -ل م- -روأن -ة ع -ن -دم -ا ك -ان ي -نشض -ط ‘ أل -رأب -ط -ة
أÎÙف- -ة أل- -ث- -ان- -ي- -ة وك- -ان م- -ه- -ددأ ب- -السض- -ق- -وط
وأسض-ت-ن-ج-دت أ’دأرة ب-خ-دم-ات-ي وأسض-ت-طعت بفضضل
ألله أنقاذ ألفريق من ألسضقوط وبالتا‹ لدي خÈة
‘ ألتعامل مع هذه ألوضضعيات كالتي يتوأجد عليها
أ–اد أ◊رأشش وهو ما يجعلني متفائ Óبامكانية
ألنجاح قبل نهاية أŸوسضم و ضضمان بقاء ألفريق .
@ كيف ترى مواجهة ششباب قسشنطينة وهل
هناك برنامج خاصش لتحضش Òالفريق ؟
@@ فيما يخصش –ضض Òألفريق لهذه أŸوأجهة
فقد وأفقت على عرضش ألرئيسش ألعايب ب›Èة
تربصش قصض Òباÿروب بفندق قوسش قزح وهذأ
ألÎبصش ألقصض Òسضيفيد ألفريق كث Òو يسضهل من
م -ه -م -ت -ي ‘ أل-ت-وأصض-ل م-ع ألÓ-ع-ب Úخ-اصض-ة أن-ن-ي
مدرب جديد وأ’قامة مع ألÓعب ÚلفÎة تسضمح ‹
ب -ف -ه -م ت -ف -كÒه -م وأل -ت -ع -رف ع -ل -ى شض -خصض -ي -ت-ه-م
وبخصضوصش أŸوأجهة أمام شضباب قسضنطينة فÓ
يخفى عليكم أن هذأ أ’خ Òهو متصضدر ألÎتيب
ويسضعى طبعا لتعزيز صضدأرته من خÓل –قيق
أ’نتصضار وهو أ’مر ألذي نسضعى لتجنبه وهدفنا
هو ألعودة بنتيجة أيجابية حيث سضنقوم بتحضضÒ
أل -ف -ري -ق ج -ي -دأ وŒه -ي -ز أÿط -ة أÓŸئ -م -ة أل -ت-ي
سضتسضمح لنا بالعودة بنتيجة أيجابية .

نظ Òمششواره الناجح وتأالقه اŸسشتمر

جمعية «راديوز» تكرم اÓŸكم ﬁمد ياسشا
تنقل أعضضاء من جمعية «رأديوز» بقيادة قادة
ألشض -ا‘ و›م-وع-ة م-ن أل-ري-اضض-ي Úأل-دول-ي Úع-ل-ى
غرأر حاج عد’ن ،أ◊كم ألدو‹ ألسضابق حنصضال،
دريوشش ،وأ◊ارسضان ألدوليان ألسضابقان بن شضيحة
وح -م -ن -اد أ ¤ب-ل-دي-ة أل-ن-اصض-ري-ة ب-و’ي-ة ب-وم-ردأسش
لتكر Ëألبطل ألعاŸي ‘ أÓŸكمة ﬁمد ياسضا
وذلك ب- -حضض- -ور ج- -م- -ع غ- -ف Òم -ن سض -ك -ان ب -ل -دي -ة
أل -ن-اصض-ري-ة وألسض-ل-ط-ات أÙل-ي-ة وك-ذأ ‡ث-ل Úع-ن
Óم -ن أل -وط-ن-ي و‡ث-ل وزأرة
أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل  -أ
ألشضباب وألرياضضة.
شضهادة أعÎأف وأوسضمة أسضتحقاق وهدأيا قيمة
ق -دمت ل -ل -ب -ط -ل أل -ع -اŸي ﬁم-د ي-اسض-ا أل-ذي ك-ان
مرفوقا بوألده ألذي تأاثر كثÒأ بهذأ ألتكر Ëشضاكرأ

مبادرة جمعية رأديوز وكذأ أ’هتمام وأŸرأفقة
Óم-ن أل-وط-ن-ي وع-ل-ى رأسض-ه-ا
ل -ل -م -دي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
أŸدير ألعام أللوأء عبد ألغا Êهامل.
ووعد ياسضا ألرياضضي Úوﬁبيه بنتائج أيجابية ‘
أŸسضتقبل موأصضلة لثمانية عشضر منازلة فاز بها من
ضضمن عشضرين ضضمن ألتصضنيف ألعاŸي.
رئيسش جمعية ألرأديوز قادة شضا‘ صضرح أمام
أ◊ضض- -ور أن ت- -ك- -ر Ëي- -اسض- -ا ﬁم- -د ه- -و ن- -ت- -اج
لÓهتمام ألكب ÒوأŸبادرأت أ÷وأرية ألتي تقوم
بها جمعية رأديوز ‘ قرى وبلديات أ÷زأئر كما
ت -ع -ت Èه -ذه أ’ل -ت -ف -ات -ة Ãث-اب-ة رسض-ال-ة ل-ل-ن-وأدي
أل-ري-اضض-ي-ة ح-ت-ى ت-ك-ون ه-ن-اك ج-دي-ة ‘ أخ-تيار
ألرياضضي. Ú
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اإلثنين  ٠٥فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٨جمادى األولى  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٥٦٠ :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال اÒÿ

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

ا◊مل

القوة ليسست دائمًا فيما
ن -ق -ول ون -ف -ع -ل ..أاح-ي-انً-ا
ت -ك -ون ف -ي -م -ا نصس -مت ع -ن-ه  ..ف-ي-م-ا
نÎكه بإارادتنا  ..و فيما نتجاهله
عن فهم.

الثور

ه -ن-اك أان-اسس ت-ب-حث عْ-ن
أاخطائك لكي ترحل عنك ،وهناك
أان-اسس ت-ع-م-ي ع-ي-ون-ه-ا ع-ن أاخ-ط-ائك
لنها َتحبك
أ

ا÷وزاء

ا◊ي -اة ط-ري-ق-ان :إام-ا ت-ق-ول ا◊ق
وت -غضسب ال-ن-اسس ع-ل-يك ،إام-ا ت-رضس-ي
الناسس ول تقول ا◊ق.

ولول اسستقامــة أاخÓقنــــا
Ÿـا أاخلصس الشّسعب يوما نضسالــه
ولول –الف شسعـب ورxب
Ÿـا حّقق الرب يومــا سسؤوالـه
هو الدين يغمـر أارواحنــا
بنـور اليقيـن ويرسسي العدالــه
للــه
إاذا الشّسعب أاخلـف عهد ا إ
وخـان العقيــدة فارُقب زواله

أأخبار

مثÒة

مزارعون يابانيون
ينجحون فى إانتاج موز
ل يحتاج إا ¤تقشسÒ

السسرطان

لن - -ف Áك - -ن أان ي - -ت - -ذك - -ر
❊ أان ا أ
 50,000رائحة ﬂتلفة؟
ن الزهور
❊ إاذا اسستطعت أان تقنع الّذباب أا ّ
أان -ظ -ف م -ن ال -ق -م -ام -ة ،تسس -ت -ط -ي-ع أان ت-ق-ن-ع
ن القيم أافضسل من اŸال.
الفاسسدين أا ّ

حكم وأامثال

❊ أان أاوراق شس -ج -رة ال -ق -ب -ي -قب ك-بÒة
جدا بحيث أانك لو وضسعت أاوراق عشسر
شس -ج -رات م -ن-ه-ا ل-غ-طت مسس-اح-ة ت-زي-د
على أاربعة هكتارات؟

❊ م -رت ط -ائ -رة ف -وق أادغ-ال
لسسد:
أافريقيا فسسأال الشسبل أاباه ا أ
ما هذا ا◊يوان الضسخم يا أابي؟
لسس - -د :إا ّن - -ه - -ا ط - -ائ - -رة ك - -بÒة
ا أ
وليسست حيوانا بني.
الشسبل :وهل تؤوكل يا أابي؟
لسس-د :إان-ه-ا م-ث-ل ال-ب-يسس-ط-اشس ي-ؤوك-ل م-ا ب-داخ-لها
ا أ
فقط يا بني.

º°ùàHG

❊ ع ّ- - - -ل - - - -م - - - -ت- - - -ن- - - -ا
ال ّ-ري -اضس -ي -ات أاّن ل -ك -ل
›ه- -ول ق -ي -م -ة..ف Ó-
ن - - -ح- - -ت- - -ق- - -ر أاح- - -دا ل
نعرفه.

احÎم الشس- - -خصس ال- - -ذي ي- - -خÃ ÊÈا
ي- -زع- -ج- -ه مّ- -ن -ي لأّن -ه ي -ف -ت -ح ‹ ط -رق ً-ا
لÓ-ع-ت-ذار ع-كسس الشس-خصس ال-ذي ي-ك-تم
ويحقد باÿفاء

ششغل
عقلـك

األسسد

ج -ل ُيَ-ؤوّك-د
❊ر ُ
أان ج ّ- - - -ده أاك Èم- - - -ن
أابيه بثÓث سسنوات !
كيف ذلك ؟

لبيضس يّتسسخ بالسسواد وعندما
❊ عندما نلبسس ا أ
لسس-ود ي-تسس-خ ب-ال-بياضس..فهل يدري
ن-ل-بسس ا أ
أاحدكم ما لون الوسسخ ا◊قيقي؟

حل العدد السسابق
❊ بجع.

لهمال ل يأاتي إا آ
ل
❊ا إ
م - -ن اث - -ن ، Úإاّم - -ا شس - -خصس
ل- -دي- -ه ب- -دي- -ل أاو شس- -خصس ل
ي -ري -دك أاسس-اسسً-ا ؛ ال-ظ-روف
بريئة.

IÈ©∏d

اإلنسسانية زينة البشسر

لشس- -ي- -اء وج- -عً- -ا
أاك Ìا أ
إاّننا نعلم أان ُهناك َيوم ِحسساب ،وأانّ
ُهناك من ُيحاسِسب على مِثقال ذّرة
ومع ذلك ل ن ” كثًÒا.

العذراء

ال - -غ - -ب - -اء أان ت - -ت- -مسسك
بشس - -خصس ل ي- -ري- -دك وأانت ت- -ع- -ل- -م
ذلك.

اŸيزان
ك - -ل شس - -يء ‘ ه - -ذه ال- -دن- -ي- -ا إام- -ا أان
يÎكك أاو تÎك- -ه إال ال -ل -ه إان أاق -ب -لت
إال - -ي - -ه أاغ- -ن- -اك وإان ت- -رك- -ت- -ه
ناداك.

العقرب

ال sسس- -ع- -ادة شس- -ع- -ور ول -ك -ن ‘ ب -عضس
لوقات ي شسخصس مع.Ú
ا أ

القوسس
كشس- - -فت صس- - -ح- - -ي- - -ف- - -ة ال - -ت - -ل - -ي - -ج - -راف
الÈيطانية ،عن ‚اح مزارع Úياباني،Ú
فى إانتاج نوع من فاكهة اŸوز Áكن أاكله
بشس- - -ك- - -ل ك - -ام - -لÃ ،ا ف - -ى ذلك ال - -قشس - -رة
اÿارجية..
وقالت الصسحيفة الÈيطانية فى تقرير
لها ،إان إانتاج هذا النوع الفريد من اŸوز
ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى ت-ق-ن-ي-ة Œميد ” تطويرها
ف -ى م -زرع -ة Ãن -ط -ق -ة أاوك -وي -ام -ا غ -رب-ى
البÓد بدون أاى مواد كيماوية ،كما تعتمد
ط -ري-ق-ة ع-رفت خÓ-ل ال-عصس-ر ا÷ل-ي-دي،
ب-إاب-ق-اء ال-ف-اك-ه-ة ف-ى ح-رارة م-تدنية تقل
عن  60درجة مئوية..
وأاشس - -ارت الصس - -ح - -ي - -ف- -ة ،إا ¤أان الÈودة
ال -ب-ال-غ-ة ت-ؤودي إا– ¤ف-ي-ز ال-ن-م-و السس-ري-ع
ل-ل-ف-اك-ه-ة ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل نبتة اŸوز تنبت
ف-ى ق-راب-ة  4أاشس-ه-ر ف-ق-ط ع-وضس-ا ع-ن مدة
ع-ام ÚاŸت-ع-ارف ع-ل-ي-ه-ا ،ول-ك-ن إانتاج هذا
ال- - -ن- - -وع م - -ن اŸوز م - -ا ي - -زال ﬁدودا ف - -ى
اŸنطقة ،إاذ ل تباع منه سسوى عشسر حبات
لسسبوع ،وسسعر كل واحدة منها يفوق
فى ا أ
أاربعة جنيهات إاسسÎلينية..

اŸعروف ل يضسيع أابدا ،رÃا
لم-ر ب-عضس ال-وقت ولكن
يسس-ت-غ-رق ا أ
اŸع-روف م-ث-ل ح-ق-ي-ب-ة السس-ف-ر ع-ل-ى
ج -ه -از سس Òا◊ق -ائب سسÒج -ع إال-يك
مرة ثانية.

ا÷دي

ا◊ياة كالورود –تاج
دائ- - -مً- - -ا م- - -ن ي- - -راه- - -ا م - -ن
لج-مـل دون ال-ن-ظ-ر إا¤
ال -ن -اح -ي-ة ا أ
لشسواك ا÷ارحة فيها.
ا أ

الدلو

سسقط رجل عجوز على الرصسيف ‘ أاحد الشسوارع
لسس -ع -اف إا ¤اŸسس-تشس-ف-ى واسس-ت-ط-اعت
ف -ح -م -ل -ت -ه سس -ي -ارة ا إ
اŸمرضسة أان تقرأا من ﬁفظة الرجل اŸلوثة اسسم وعنوان
شساب على ورقة كارت ظنت اŸمرضسة انه ابن هذا العجوز
فبعثت إاليه برسسالة عاجلة فحضسر ..
وعندما وصسل إا ¤اŸسستشسفى ،قالت اŸمرضسة للعجوز الذي
لوكسسج« Úابنك هنا».
غطي بكمامة ا أ
ف -م -د ال -رج -ل ي -ده ،وه -و –ت ت -أاث ÒاŸه -دئ-ات ،ف-أاخ-ذه-ا
الشساب وضسمها إا ¤صسدره بحنان Ÿدة أاربع سساعات !!
لخر ،كانت اŸمرضسة تطلب من الشساب أان
وب Úا◊ Úوا آ
يسسÎيح أاو يتمشسى قلي .. Óفيعتذر بلطف !!
وعند الفجر ،مات الرجل العجوز ...

فقال الشساب للممرضسة:
م -ن ه -و ذلك ال -ع -ج -وز اŸت -وف -ى؟! ف -أاج -ابت ‘ ذه -ول :ان -ه
أابوك! ،فقال :ل ،انه ليسس أابي ،بل إانني  ⁄أاره قبل ذلك ‘
ح-ي-ات-ي ،فسس-أال-ت-ه :وŸاذا  ⁄ت-ق-ل ذلك ع-ن-دم-ا صس-ح-بتك إا¤
سسريره؟! فقال :لقد أادركت أان هناك خطأا ما قد حصسل،
ولكنني عرفت من عينيه التي ل ترى شسيئًا انه ‘ حاجة إا¤
ابنه ،وهو ل يعرف ول يدرك إان كنت أانا ابنه أام ل ،وهكذا
بقيت وتواصسلت معه إا ¤أان توفاه الله ،وهو قرير الع!! Ú
العÈة:
قuدم اŸ Òÿن يحتاجة Œد من يقدم لك ا Òÿمن حيث
ل –تسسب !.

صس -دق م -ن ق-ال :ج-م-ال
اŸك- -ان Ãن راف- -قك إال -ي -ه،
وجمال الوقت Ãن شساركك فيه.

ا◊وت

لشس -ي -اء قضس -اء
أاج -م -ل ا أ
وق- - - - -تك م- - - - -ع شس- - - - -خصس
يتحّدث
بÈاءة..،ويضسحك
بطريقة ُتشسعرك أانّ أاوجاع ا◊ياة
انتهت.

الفجر٠6.١٩................:
مواقيت الظهر١٣.٠٢.................:
العصشر١٥.٥6................:
الصشÓة المغرب١٨.٢١...............:
العششـاء١٩.٤١..................:
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^  ٠٥ف -ي -ف-ري  :١٩٥٥سشقوط
ح - -ك - -وم- -ة «م- -ان- -ديسض ف- -رانسض»
ب -فضش -ل ال -زخ -م ال -ث -وري اŸتصش-اع-د
با÷زائر.

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

’ولى  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  ٠٥فيفري  ٢٠١٨م
’ثنين  ١٨جمادى ا أ
ا إ

الفريق ڤايد صشالح :ل يحق توريط بعضش اŸتقاعدين
وتوظيفهم ألغراضش ل تخدم وطنهم

’هـــداف واŸرامـــي ’ يجد اŸسشتحيل إاليها سشبيــÓ
@ رؤويتنـا ﬁددة ا أ
@ مكونات جيششنا ششبيهـــة بخليــــة نحــل تعمـل بوعي لتحقق النجاح

تفعيل كافة القدرات اŸتاحة وحششد
الطاقات يحمل معه مكاسشب جديدة

«إن رؤويتنا ‘ إ÷يشس إلوطني إلشسعبي ،سسليل
ج -يشس إل -ت -ح -ري -ر إل -وط-ن-ي ،ل-يسست ﬁدودة إألف-ق
وإلطموح بل ﬁددة إألهدإف وإŸرإمي وإلغايات،
رؤوية ل يجد إŸسستحيل إليها سسبي ،Óوهذإ بشسهادة
إŸيدإن وليسس بقول إللسسان ،ألن منطلقها إ÷زإئر،
بكل ما –مل من قيم خالدة وتاريخ وطني زإخر
وع -ري -ق ،وم -ن -ت -ه -اه-ا إ÷زإئ-ر ،ب-ك-ل م-ا يسس-ت-ح-ق-ه
Óجل ذلك
مسستقبلها من رفعة إŸقام و›ده ،ف أ
حشس -دت إل -ط -اق -ات و” ت -ف -ع -ي -ل ك -اف -ة إل -ق -درإت
إŸت -اح -ة ،و” ت -وف Òك -ل إل -وسس -ائ -ل وإإلم-ك-ان-ي-ات
إŸمكنة ،و” بالتا‹ ﬁددة إألهدإف وإŸرإمي

وإلغايات ،رؤوية ل يجد إŸسستحيل إليها سسبي Óإلتي
جعلت من كل يوم Áر بنا ،إل وهو يحمل معه
مكاسسب جديدة ،تؤوكد مسستوى إ÷دية وتشسهد على
مدى إ◊رصس إلذي توليه إلقيادة إلعليا للجيشس
إلوطني إلشسعبي ،على بلوغ إŸرجو من إألهدإف
إŸسس-ط-رة ب-فضس-ل إل-ع-ن-اي-ة إŸت-وإصسلة وإلتوجيهات
إلرشسيدة ،إلتي ما إنفكت تلقاها قوإتنا إŸسسلحة،
من قبل فخامة إلسسيد رئيسس إ÷مهورية إلقائد
إألع-ل-ى ل-ل-ق-وإت إŸسس-ل-ح-ة ،وزي-ر إل-دف-اع إل-وطني،
وهو ما جعل من كافة مكونات جيشسنا شسبيهة بخلية
ن -ح -ل ح -ق -ي -ق -ي -ة› ‘ ،ال إل -ك-د وإ÷د ،وإل-ع-م-ل
إلوإعي وإŸثابر وإإلصسرإر على –قيق إلنجاح““.

التمسشك بقيم الثورة التحريرية يقتضشي
الولء للمصشلحة العليا للجزائر

إلفريق أإكد على أإن إلوفاء لتضسحيات قوإفل
إلشسهدإء على مر إلسسن ،Úوإلتمسسك بقيم إلثورة
إلتحريرية إŸباركة ،يقتضسي بالضسرورة إلولء ،كل
إل-ولء ل-ل-مصس-ل-ح-ة إل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-زإئ-ر وشس-عبها ،وعدم
إلنسس- -ي -اق ورإء م -ن يسس -ع -ى إ ¤ت -وري -ط ف -ئ -ة م -ن
إŸت -ق -اع -دي -ن ‘ أإم -ور لت -خ -دم مصس -ل -ح -ت -ه-م ول
مصسلحة بÓدهم:
«و‘ ظ- - -ل ه- - -ذإ إل - -ت - -ف - -ا ،Êو‘ خضس - -م ه - -ذإ
إإلخÓصس ،إŸشسفوع دوما بحب إلوطن ،يوإصسل
إ÷يشس إل -وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي ،ب-ح-رصس شس-دي-د ،مسس-ار
نهجه إلعملي إلذي تـنـبـثـق قيمه من رصسيد ثورتنا
إل-ت-ح-ري-ري-ة وم-ن ت-اري-خ-ن-ا إل-وطني إلزإخر بالوفاء
ل -ل-ج-زإئ-ر ،وب-ال-ولء Ÿصس-ل-ح-ت-ه-ا إل-ع-ل-ي-ا وصس-ورت-ه-ا

قامت بها مفارز ا÷يشض والدرك ‘ عدة و’يات

اإلرهابي ““الششعانبي““ يسشلم نفسشه بتمÔاسشت بحوزته رششاشش وذخÒة
«إلشسعب““  ‘ -إطار مكافحة إإلرهاب وبفضسل جهود
قوإت إ÷يشس إلوطني إلشسعبي ،سّسلم ،صسبيحة يوم 04
فيفري  ،2018إإلرهابي إŸسسمى““ع .حاج قويدر““ إŸكنى
““إلشسعانبي““ ،نفسسه للسسلطات إلعسسكرية بتمÔإسست بإاقليم
إلناحية إلعسسكرية إلسسادسسة ،وبحوزته مسسدسس رشساشس
من نوع كÓشسنيكوف و(ﬂ )04ازن ذخÒة ‡لوءة.
إإلرهابي كان قد إلتحق با÷ماعات إإلرهابية سسنة .2011

حجز  96كلغ من الكيف ومششروبات كحولية
و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
حجزت مفارز مشسÎكة للجيشس إلوطني إلشسعبي
سسÓحا ناريا ( )01بباتنة/ن.ع 5.و( )2353وحدة من
ﬂتلف إŸشسروبات ببسسكرة/ن.ع ،4.فيما ضسبط

حرسس إ◊دود ( )96كيلوغرإما من إلكيف إŸعالج
بتلمسسان/ن.ع.2.من جهة أإخرى و‘ إطار ﬁاربة
إلصس -ي -د غ Òإلشس -رع -ي ل -ل -م -رج -ان ،ضس-ب-ط ح-رسس
إلسس-وإح-ل ب-ال-قالة/ن.ع ،5.ق- - -ارب - -ا ( )01ت-ق-ل-ي-دي
إلصسنع ،إضسافة إ ¤معدإت غطسس.

’خÒة اŸصشحوبة بالثلوج
إاثر التقلبات ا÷وية ا أ

أافراد ا÷يشش ‘ اŸيدان لفك العزلة وتقد ËاŸسشاعدات

‘ إط -ار إŸه -ام إإلنسس -ان -ي -ة ل -ل -ج-يشس إل-وط-ن-ي
إلشس -ع -ب -ي ،وإث -ر م -وج -ة إلÈد إألخÒة وإل -تسس -اق-ط
إلكثيف للثلوج إلتي عرفتها بعضس مناطق إلوطن،

تدخلت مفارز للجيشس إلوطني إلشسعبي بكل من
سس- -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس وت -ل -مسس -ان/ن.ع ،2.وج- -ي- -ج- -ل
وسسكيكدة/ن.ع ،5.وإل- -ب- -ل- -ي- -دة وإل- -ب- -وي- -رة وت -ي -زي
وزو/ن.ع ،1.خÓل إليوم Úإلفارط ،Úلفك إلعزلة
وف -ت-ح إŸسس-الك إŸق-ط-وع-ة وت-ق-د ËإŸسس-اع-دإت
ل -ل -م -وإط -ن ÚإŸتضس -رري -ن ،أإي -ن ” تسس -خ Òوم -ن-ذ
إلسساعات إألو ،¤كافة إإلمكانات إلبشسرية وإŸادية
إلعادة فتح إلطرق إŸغلقة.
ه-ذإ وت-ب-ق-ى وح-دإت إ÷يشس إل-وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي
على أإهبة إلسستعدإد للتدخل إلسسريع كلما دعت
إلضسرورة لذلك.

 20°ا÷زائر
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‘ زيارة عمل وتفتيشض إا ¤الناحية العسشكرية السشادسشة بتمÔاسشت

«الشش-عب””  -ق-ام ال-ف-ري-ق أاح-مد
ڤ -اي -د صش-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع
ال- -وط -ن -ي ،رئ -يسض أارك -ان ا÷يشض
ال -وط -ن -ي الشش -ع-ب-ي ،امسض ا’ح-د،
ب - -زي - -ارة ع - -م - -ل وت - -ف - -ت- -يشض إا¤
ق- -ط- -اع- -ات ووح- -دات ال- -ن- -اح -ي -ة
ال-عسش-ك-رية السشادسشة بتمÔاسشت.
وت-دخ-ل ال-زي-ارة ‘ إاط-ار ال-ت-ف-قد
ال -دوري ل -ل -وح -دات ال -عسش -ك -ري-ة
اŸراب- -ط- -ة ع- -ل- -ى ط -ول الشش -ري -ط
ا◊دودي ÷ن - - - - -وب ال - - - - -بÓ- - - - -د،
وم -ت -اب-ع-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج سش-ن-ة
ال- -ت -حضش Òال -ق -ت -ا‹ ٢٠١٨/٢٠١7
ع Èك- - - - -اف - - - -ة وح - - - -دات ا÷يشض
الوطني الششعبي.
إلزيارة إسستهلت من أإقصسى إ◊دود إ÷نوبية
للبÓد بتفقد وتفتيشس وحدإت إلقطاع إلعملياتي
ب -رج ب -اج-ي ﬂت-ار ،أإي-ن ك-ان إل-ف-ري-ق رف-ق-ة إل-ل-وإء
مفتاح صسوإب ،قائد إلناحية إلعسسكرية إلسسادسسة
لقاء مع أإفرإد هذه إلوحدإت.
بعد مرإسسم إلسستقبال ،أإلقى باŸناسسبة كلمة
توجيهية بثت إ ¤جميع وحدإت إلناحية ،ع Èتقنية
إل -ت-ح-اضس-ر ع-ن ب-ع-د ،ح-ي-ا ف-ي-ه-ا إ÷ه-ود إŸضس-ن-ي-ة
وإŸثابرة إلتي يبذلها أإفرإد هذه إلوحدإت ميدإنيا
وفعليا وفاء منهم لشسعبهم ولبÓدهم إ÷زإئر ،وهي
جهود تعكسس مدى إلتشسبع بقيم إلفدإء وإلتضسحية
وإإلÁان بضسخامة إلدور إŸنوط بهم مهما كانت
إلظروف وإألحوإل.
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إل -ن -اصس -ع -ة إل-ت-ي ت-ب-ق-ى دوم-ا ف-وق ك-ل
إعتبار.
ه -ذه إألخ Ó-ق -ي-ات إل-ت-ي ي-ت-ع Úأإن
ي -ك -ون ع -م-اده-ا إ◊رصس ع-ل-ى ح-ف-ظ
ه -ذه إلسس -م -ع-ة إل-ن-اصس-ع-ة ،إل-ت-ي ت-ع-تÈ
إم -ت-دإدإ ط-ب-ي-ع-ي-ا ل-ت-لك إل-ت-ي رسس-م-ه-ا
إلشس -ه -دإء ب -ح -روف م -ن دم -ه -م ،ه -ذه
إلصسورة إلتي ل يحق ألي كان أإن يسسيء
إليها بأاي شسكل من إألشسكال ،فهل من
مصس- -ل- -ح- -ة إ÷زإئ -ر أإن ت -ع -م -ل ب -عضس
إألطرإف دون حسس ول ضسم Òعلى
توريط بعضس إŸتقاعدين وتوظيفهم
ألغرإضس ل تخدم بتاتا مصسلحتهم ول
مصسلحة وطنهم .هذه إألطرإف إلتي
تسس -ع -ى م -ن خ Ó-ل ب-عضس إألقÓ-م م-ن
ذوي إلنوإيا غ ÒإلÈيئة إ ¤بلوغ مبتغاها ،إلرإمي
إ ¤إإلسساءة إ ¤وطن إسسمه إ÷زإئر ،إلتي تبقى
دوما ،رغما عنهم ،تسسمو بها همتها إ ¤موإجهة
وكسسب كافة إلتحديات و–قيق إŸزيد من إألمن
وإلسس -ت -ق-رإر إل-ذي ي-ك-ف-ل ل-ه-ا م-وإصس-ل-ة مشس-وإره-ا
إلتنموي إلطموح.

ل لإÓسشاءة لعمق التحولت ‘ ا÷يشش
الوطني الششعبي

إن من يغرر بهذه إألقÓم وينسسف ‘ هذه إألبوإق
يعي جيدإ ما يرمي إليه من أإهدإف مغرضسة ،يريد من
خÓلها ،يائسسا ،إإلسساءة لعمق إلتحولت إلتي يعرفها
إ÷يشس إلوطني إلشسعبي ،متناسسيا ،بل ،متجاه Óأإنه ل
Áك -ن ت -غ -ل -ي -ط م -ن ي -ؤوم -ن إÁان -ا ق -اط -ع -ا Ãب-دإ أإن
إŸوإطن إلصسالح وإلوإعي وإıلصس وإلصسادق ،هو
من يسسأال نفسسه دوما ،ماذإ قدم للوطن؟ قبل أإن يسسأال
ماذإ قدم له إلوطن““.
‘ ختام إللقاء ُفسسح إÛال أإمام أإفرإد إلناحية
للتعب Òعن إنشسغالتهم وإهتماماتهم وإلذين أإكدوإ
›ددإ إل -ت -زإم -ه -م إل-دإئ-م وغ ÒإÙدود ◊م-اي-ة
إ◊دود إل -وط -ن -ي -ة م -ن ك-ل إل-ت-ه-دي-دإت وإألخ-ط-ار
وإلشسرور وإآلفات.
ق-ام إث-ره-ا إل-ف-ري-ق ب-ت-ف-ق-د وت-ف-ت-يشس إŸسستودع
إل -ق -ط -اع -ي ل -ل -وق-ود إل-ذي يضس-م-ن “وي-ن وح-دإت
إل -ق -ط-اع إل-ع-م-ل-ي-ات-ي بÈج ب-اج-ي ﬂت-ار Ãخ-ت-ل-ف
إŸوإد إلطاقوية ،حيث إسستمع إ ¤عرضس حول هذإ
إŸسستودع وطاف Ãختلف مكوناته.

اختتام منافسشة كأاسض العا⁄
للمبارزة ششيشض إاناث

روسشيا بطلة الطبعة
حسشب الفرق

إختتمت ،مسساء أإمسس ،فعاليات منافسسة كاسس
إلعا ⁄للمبارزة شسيشس إناث كÈيات فردي وفرق
إلتي جرت وقائعها –ت رعاية رئيسس إ÷مهورية
عبد إلعزيز بوتفليقة على مدإر ثÓثة أإيام بقاعة
حرشسة.
توج منتخب روسسيا بلقب هذه إلطبعة بعدما
تغلب ‘ موإجهة إلنهائي على إلفريق إلفرنسسي
بنتيجة  42مقابل  ،32فيما عاد إŸركز إلثالث
لÓمريكيات بعد تغلبهن على إليطاليات ‘ إللقاء
إلÎتيبي بنتيجة  45مقابل .34
أإما مبارزإت إلفريق إلوطني فاكتف ÚباŸركز
إألخ Òب-ع-دم-ا إن-ه-زم-ن ‘ إل-ل-ق-اء إلÎت-ي-ب-ي إل-ذي
جمعهن مع شسبÓت إلسسويد ،إل إن إÙطة مهمة
بالنسسبة لعناصسر إÿضسر لكسسب إÈÿة وإلتجربة
Óل-ع-اب إألوŸب-ي-ة إل-ت-ي
وج -م -ع إل-ن-ق-اط ل-ل-ت-أاه-ل ل -أ
سستكون بطوكيو  .2020بهذإ إلصسدد إكد ولد علي
إنه ““جد فخور للنجاح إلكب Òلهذه إلطبعة وهو
دل -ي -ل ع -ل -ى إله -ت-م-ام إل-ك-ب Òم-ن ط-رف إل-رئ-يسس
بوتفليقة إلذي قدم كل إلدعم من إجل إ‚اح مثل
هذه إلتظاهرإت إلعاŸية ،ودليل على إلعمل إلكبÒ
إلذي يقوم به رئيسس إل–ادية برناوي““.
كما أإثنى على إŸسستوى إلعا‹ إلذي عاشسته
قاعة حرشسة بحضسور عدد كب Òمن إلرياضسيات
إلعاŸيات وإلوŸبيات وعلى إلصسعيد إلقاري أإيضسا
Áثلون  25بلدإ وهي إلطبعة إÿامسسة على إلتوإ‹
وبهذإ أإقول ““هنيئا للمبارزة إ÷زإئرية““.

نبيلة بوقرين
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الرئيسش الصشحراوي يجري تعدي Óحكوميا
أإج -رى إب -رإه -ي -م غ -ا‹ إألم Úإل -ع -ام ل -ل -ج-ب-ه-ة
إلشسعبية لتحرير إلسساقية إ◊مرإء ووإدي إلذهب
رئ-يسس إ÷م-ه-وري-ة إلصس-ح-رإوي-ة ،ت-ع-دي Ó-ح-ك-وم-يا
م ّسس م- -نصسب إل- -وزي- -ر إألول ،ف- -ق- -د ع Úإل- -رئ -يسس
إلصس- -ح- -رإوي ﬁم- -د إل- -وإ‹ أإع- -ك- -يك ع -ل -ى رأإسس
إ◊ك-وم-ة إلصس-ح-رإوي-ة ،خ-ل-فً-ا ل-لسس-ي-د ع-ب-د إل-قادر
طالب عمر .وقد تقلد ولد إعكيك عديد إŸناصسب
‘ إلدولة إلصسحرإوية.

تندوف :علي عويشش

بحضشور طمار وولد علي رفقة اللواء هامل

تدشش Úمقر أامن حضشري جديد باŸدينة ا÷ديدة ““سشيدي عبد الله““
““إلشس- -عب““  -أإشس- -رف وزي- -ر إلسس -ك -ن وإل -ع -م -رإن
Óمن
وإŸدينةÃ ،عية إللوإء هامل إŸدير إلعام ل أ
إل-وط-ن-ي ،ب-حضس-ور وزي-ر إلشس-ب-اب وإل-ري-اضس-ة ووإ‹
ولية إ÷زإئر وكذإ إطارإت من إلمن إلوطني،
إمسس إلحد ،على تدشس Úمقر أإمن حضسري جديد
ووضسعه حيز إÿدمة باŸدينة إ÷ديدة ““سسيدي
عبد إلله““ ،حيث قدمت لهم شسروحات حول هذإ
إŸرف - -ق إألم- -ن- -ي إل- -ذي ي- -ت- -وف- -ر ع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع
إŸسستلزمات وإلوسسائل إلتي تسسمح بتقد Ëأإفضسل
إÿدم-ات إلشس-رط-ي-ة وإألم-ن-ي-ة ل-ل-م-وإط-ن ‘ ،إطار

م- -ب- -ادئ إلشس- -رط- -ة إ÷وإري- -ة وإلسس -ه -ر ع -ل -ى أإم -ن
إŸوإطن وسسÓمة إŸمتلكات.
خÓل تفقده Ÿكاتب إŸرفق إألمني على غرإر
غرف إلوقف –ت إلنظر أإكد إلسسيد إللوإء عبد
Óمن إلوطني ،أإن هذه
إلغني هامل إŸدير إلعام ل أ
إŸرإفق إلشسرطية إ÷ديدة ،تعد مكسسبا هاما ‘
ت -ع -زي -ز إل-ت-غ-ط-ي-ة إألم-ن-ي-ة ‘ ظ-ل ت-ط-ب-ي-ق ق-وإنÚ
إ÷مهورية وإحÎإم مبادئ حقوق إإلنسسان ،وإلتي
Áي -زه-ا حسس-ن إلسس-ت-ق-ب-ال وإل-ت-ع-ام-ل إل-ن-وع-ي م-ع
إŸوإطن.

بعد معاناة مع اŸرضض

الدكتور ششريبط أاحمد ششريبط ‘ ذمة الله
شش- -ي -عت عصش -ر ،أامسضÃ ،قÈة
سش- -ي -دي ح -رب Ãدي -ن -ة ع -ن -اب -ة
ج -ن -ازة ال -ف-ق-ي-د شش-ري-ب-ط اح-م-د
شش - - -ري- - -ب- - -ط ،ب- - -حضش- - -ور ا’ه- - -ل
’سش-رة ا÷ام-ع-ي-ة
’صش-دق-اء وا أ
وا أ
’دب-اء،
وﬁب -ي -ه م -ن ال -ك-ت-اب وا أ
ي -ت-ق-دم-ه-م رئ-يسض ا–اد ال-ك-ت-اب
ا÷زائ - -ري Úا’سش - -ت - -اذ ي- -وسش- -ف
شش -ق -رة وم -دي -ر ال -ك -ت -اب ب-وزارة
ال-ث-ق-اف-ة ج-م-ال ف-وغ-ا‹ وم-دير
ال -ث -ق -اف -ة ادريسض ب-وذي-ب-ة ،وق-د ذك-ر ا’سش-ت-اذ
◊سش -ن ‘ ك -ل -م -ة ال -ت -اب Úن -ي -اب -ة ع -ن ا’سش -رة
ا÷ام -ع -ي -ة ،م -ن -اقب ال -ف -ق -ي -د وح -ب -ه ل -ل -ب-حث
وال-ت-دريسض ،وعشش-ق-ه ل-ل-ج-ام-ع-ة ،واصش-فا موته
ب- -اÿسش- -ارة ال- -ك- -بÒة ل- -ل -ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ري -ة
والثقافة الوطنية.

إل- -ن -خ -اع ،وب -ق -ي يشس -ارك ‘ ب -عضس
إŸل- -ت- -ق- -ي- -ات وي- -ح -ج -ز م -ك -ان -ا ‘
مصسحات إلدياليز ‘ إلعاصسمة كي
ي-ت-م-ك-ن م-ن إق-ام-ة بضس-ع-ة أإي-ام ك-م-ا
فعل مع مؤو“ر إ–اد كتاب إلعرب
‘ .2005
ي-ن-ت-م-ي إل-ب-احث شس-ري-ب-ط أإح-مد
شسريبط إ ¤ذلك إ÷يل من إلكتاب
وإألدباء إ÷زإئري ،Úإلذي برز ‘
م -رح -ل -ة إلسس -ب -ع -ي -ن-ي-ات م-ن إل-ق-رن
إŸنصسرم وقد صسدرت له مؤوخرإً إألعمال إألدبية
إل -ك -ام -ل -ة ‘ ط-ب-ع-ة ع-ن م-نشس-ورإت م-ؤوسسسس-ة ب-ون-ة
ل-ل-ب-ح-وث وإل-درإسس-ات Ãدي-ن-ة ع-ن-اب-ة ،وب-دع-م م-ن
وزإرة إلثقافة إ÷زإئرية،حيث توزعت على عشسرة
›لدإت ضسخمة،جمع فيها إلباحث أإحمد شسريبط
ك- - - -ت- - - -اب- - - -ات- - - -ه إŸت- - - -ن- - - -اث- - - -رة ب Úإلصس - - -ح - - -ف،
وإÓÛت،وإل -نشس -ري -ات،وإل -ك -ت -ي -ب-ات،وإل-ت-ي Áت-د
ت -اري -خ -ه -ا إ ¤أإك Ìم -ن أإرب -ع Úسس -ن -ة ،ت -وف -ر ت-لك
إلكتابات للباحث ،ÚوإŸهتم Úباألدب إ÷زإئري،
وإلثقافة إلعربية مرجعًا لدرإسسة إلتحولت إلثقافية
‘ هذه إلربوع،ول سسيما أإن مؤولفها يعد وإحدإً من
أإدباء إ÷زإئر إلذين عنوإ عناية خاصسة بقضسايا
إألدب إ÷زإئري،وإلثقافة إلعربية،حيث نÓحظ ‘
هذه إÛلدإت إلعشسرة ،بأانه يو‹ ألدباء إ÷زإئر
عناية خاصسة ،ويركز على قضسايا فكرية وثقافية
متنوعة أإغلبها يتصسل بقضسايا إلثقافة إ÷زإئرية،
وهو إب لطفلة وإحدة.

إن -ت -ق -ل إ ¤رح -م -ة إل -ل -ه ت -ع -ا ،¤أإمسس إألح -د،
إإلعÓمي ﬁمد طوإهرية ،مرإسسل يومية إ،Èÿ
بولية أإدرإر ،بعد مرضس عضسال أإ ⁄به طيلة ثÓث
سسنوإت ،بحسسب ما علم من عائلة إلفقيد
وقد عمل إلفقيد ﬁمد طوإهرية ‘ حقل

إإلعÓم Ÿدة تزيد عن عشسرين سسنة ،حيث كان
مرإسس÷ Óريدتي إŸسساء وإ÷مهورية ،ثم يومية
إ Èÿبأادرإر وبشسار ،إ ¤أإن وإفته إŸنية Ãسستشسفى
أإدرإر عن عمر ناهز  54سسنة ،تاركا ورإءه عائلة
متكونة من أإرملة وخمسسة أإبناء

عنابة :يوسسف صسحراوي

ينحدر إلفقيد من بلدية ب Úإلويدإن غرب ولية
سسكيكدة مسسقط رأإسسه ،ليسستقر بعدها بولية عنابة
Óدب وإل -ن-ق-د إل-ع-رب-ي ب-ج-ام-ع-ة ب-اج-ي
ك -أاسس -ت -اذ ل  -أ
ﬂتار ،كرسس حياته خدمة للثقافة وإلفكر وإلفن،
Óدب وإلنقد إ÷زإئري،Ú
إلرجل إلذي قدم كثÒإ ل أ
كتب عن إألدب إ÷زإئري ‘ ›Óت عربية كثÒة،
وإهتم بأاعÓم إ÷زإئر من إلكتاب إلشسهدإء وخصس
كتابا لـ ““ زليخة إلسسعودي ““ مع إعادة نشسر نصسوصسها
إلقصسصسية .هكذإ كان أإحمد شسريبط جزإئريا حتى

اإلعÓمي ﬁمد طواهرية ‘ ذمة الله

كاريكات /Òلعروسشي حميد

