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ألعدد

ت - -ن - -ظ- -م م- -ؤوسصسص- -ة سص- -وف ف- -وأر
ل -ت-ن-ظ-ي-م أل-ت-ظ-اه-رأت وأŸع-ارضض،
أليوم ،ندوة صصحفية Ãقر ألوكالة
أل - -وط - -ن - -ي - -ة لÎق - -ي- -ة أل- -ت- -ج- -ارة
أÿارج -ي -ة «أ÷كسض» ،أسص -ت -ع -دأدأ
ل-ل-ط-ب-ع-ة ألثانية للصصالون ألوطني
’شص- -غ- -ال أل -ع -م -وم -ي -ة
ل- -ل- -ب- -ن- -اء وأ أ
للجنوب «باتي سصود» ،وذلك أبتدأء
من ألسصاعة  10:00صصباحا.
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بطولة لا عا ⁄للمسسايفة سسيدات  -صسنف
لا شسيشش ُ -كÈيات أ’وريدو مرحلة ا÷زائر

الذكرى  20لتأاسسيسش ›لسش اأ’مة

’ذأعة للقناة
يسصتضصيف منتدى أ إ
’و ،¤أل- - -ي- - -وم ،وزي - -رة ألÎب - -ي - -ة
أ أ
ألوطنية نورية بن غÈيت للحديث
عن قضصايا ألسصاعة ‘ قطاع ألÎبية،
وذلك على ألسصاعة  11:00صصباحا.

ندوة صسحفية حول اأ’يام الوطنية
عز الدين ›وبي Ÿسسرح عزابة
’حرأر
ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة أل-ف-ن-ان Úأ أ
Ÿسص-رح ع-زأب-ة ،ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة حول
’ي -ام أل -وط -ن-ي-ة ع-ز أل-دي-ن ›وب-ي
أ أ
Ÿسص -رح ع -زأب -ة ‘ ط -ب-ع-ت-ه-ا أل-ث-ال-ث-ة،
أŸزمع تنظيمها ما ب 15 Úو  20فيفري
 ،2018وذلك ب- - -اŸسص- - -رح أل- - -وط- - -ن- - -ي
أ÷زأئ-ري ب-فضص-اء ﬁم-د ب-ن ق-طاف،
أب- - -ت- - -دأء م- - -ن ألسص- - -اع- - -ة 10:30
صصباحا.

’م -ة ،غ -دأ ،أل -ذك -رى  20ل -ت -أاسص -يسص-ه ،وذلك –ت أل-رع-اي-ة ألسص-ام-ي-ة ل-رئ-يسض
ي- -ح -ي -ي ›لسض أ أ
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.
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سصتعمال أل
ي-ل وأف-اقرشص-ي-د أ
غ-از أŸسص

ت-
ل-
أل-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة و وي-ل ألسص-ي-ارأت إأ ¤أ  Íعكنون.
رن-ام-ج –م أل-وك-ال-ة
ة صصباحا ،ب
نب
ظ-
عة ألتاسصع
ت-ن -ح-ف-ي-ة ل -إ
لع-لن ع -ك على ألسصا
ن -دوة صص -
 ،2030وذل
‘  2021و
تطويره

اŸلتق

الدو‹ السسابع
ى

للسسÒة النبوية

ت ألرعاية
ة– ،
’وقاف لو’ية ورڤل Òة ألنبوية
نية وأ أ
ع للسص
مديرية ألشصؤوون ألدي أŸلتقى ألدو‹ ألسصاب د بالتنمية
باب ألتشصد
÷مهورية
تنظم
أسص
ضأ
ألسصامية لرئيس هج ألنبوي ‘ موأجهة رسض .2018
ن
 19و  20ما
بعنوأن« :أ Ÿمة» ،يومي
أŸسصتدأ

إاحياء الذكرى Û 60زرة
سساقية سسيدي يوسسف

جلسسة حوار ومناقشسة
خاصسة بالقضسية
الفلسسطينية بـ م.شش.و

ت- -ن -ظ -م ÷ن -ة ألشص -ؤوون أÿارج -ي -ة
وأل- -ت- -ع- -اون وأ÷ال- -ي- -ة ،أل -ي -ومÃ ،ق -ر
أÛلسض ألشصعبي ألوطني ،جلسصة حوأر
ومناقشصة خاصصة بالقضصية ألفلسصطينية
بحضصور سصف Òدولة فلسصط Úبا÷زأئر د.
ل -ؤوي ع -يسص -ى ،وذلك أب -ت-دأء م-ن ألسص-اع-ة
 09:30صصباحا.

قرار يحاضسر باŸركز الثقا‘ اإ’سسÓمي

ت- -ن- -ظ- -م ج- -م- -ع- -ي -ة مشص -ع -ل ألشص -ه -ي -د
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م-ع أÛلسض ألشص-وري ’–اد
’شصهار،
تنظم مكتبة شصايب دزأير ألتابعة للمؤوسصسصة ألوطنية للتصصال ألنشصر وأ إ
أŸغ-رب أل-ع-رب-ي ،ي-وم  7ف-يفري أ÷اري،
أليوم ،لقاء مع ألكاتب سصليمان سصعدون حول روأيته «عودة أبن “رت» ،وذلك على
ل- -ق- -اء ت- -ق- -دم ف -ي -ه ك- -ت- -اب ألشص -عب
ألسصاعة ألثانية بعد ألزوأل ،باŸكتبة أŸتوأجدة بباسصتور أ÷زأئر.
أ÷زأئ- - -ري أل- - -ت- - -ونسص- - -ي ‘ م- - -وأج- - -ه- - -ة
أ’حتلل ألفرنسصي
م -ن إأصص-دأر وزأرت-ي
أل -دف-اع أ÷زأئ-ري-ة
وأل- -ت- -ونسص- -ي- -ة ،م -ن
ط- - -رف أل - -دك - -ت - -ور
لرصصاد أ÷وية ‘ نشصرية جوية خاصصة عن أسصتمرأر تسصاقط ألثلوج على مرتفعات غرب
أعلن ألديوأن ألوطني ل أ
ج - -م - -ال ي - -ح- -ي- -اوي
ي - -ك - -ون م - -ت - -ب- -وع- -ا ألبلد ألتي يزيد علوها عن  900م Îلتلتحق تدريجيا بو’يات وسصط وشصرق ألوطن أليوم وأوضصح ذأت أŸصصدر أن تسصاقط
’غوأط.
ب- - - -ن - - -ق - - -اشض ح - - -ول ألثلوج سصيتوأصصل على و’يات سصعيدة و تيارت وألنعامة وألبيضض وكذأ جنوب تلمسصان وسصيدي بلعباسض وشصمال أ أ
تضص- -ام- -ن ألشص- -ع- -وب وتشص Òألنشصرية إأ ¤أن سصمك ألثلوج سصيبلغ أو يتجاوز  10سصم ﬁليا خلل مدة صصلحية ألنشصرية ألتي سصتمتد إأ ¤غاية
أŸغ - -ارب - -ي - -ة أث- -ن- -اء ألثالثة ( 03:00سصا) صصباحا من يوم ألثلثاء .وسصتلتحق هذه ألثلوج تدريجيا فيما بعد  -حسصب ذأت أŸصصدر  -ببعضض
أ’ح - -ت - -لل ،وذلك و’يات وسصط وشصرق ألوطن على غرأر أ÷لفة وأŸسصيلة وتيسصمسصيلت وع Úألدفلى وكذأ أŸدية وألبويرة وتيزي وزو
ع - - -ل - - -ى ألسص - - -اع - - -ة وبجاية مرورأ بجيجل وبرج بوعريريج وسصطيف .وخلصض أŸصصدر ذأته أ ¤أن سصمك ألثلوج سصيبلغ أو يتعدى ﬁليا 15
أل -ع -اشص -رة صص -ب -اح-ا ،سصنتم ،خلل مدة صصلحية ألنشصرية ألتي “تد من ألسصاعة ألثالثة ( 03:00سصا) صصباحا من يوم ألثلثاء إأ ¤ألسصاعة
ألتاسصعة مسصاء ( 21:00سصا) من ذأت أليوم.
Ãقر أÛلسض.

ترقب تسساقط الثلوج على و’يات وسسط وشسرق البÓد

يومية وطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
أ’قتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسض مالها أ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسض(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

العدد  163من حصسة موعد مع التاريخ

’علم وأ’تصصال يونسض قرأر ،أليومﬁ ،اضصرة بعنوأن كيف
يلقي أÿب ‘ Òتكنولوجيات أ إ
ن-ت-ع-ام-ل إأي-ج-اب-ي-ا م-ع شص-ب-ك-ات أل-ت-وأصص-ل أ’ج-ت-ماعي ،وذلك على ألسصاعة ألعاشصرة صصباحا،
’سصلمي.
باŸركز ألثقا‘ أ إ

لقاء مع الكاتب سسليمان سسعدون

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسصة أŸديرة ألعامة
مسصؤوولة ألنشصر

أامينة دباشش
مدير ألتحرير

فنيدسش بن بلة

أوريدو
شصريك
ألفيدرألية
أ÷زأئرية
للمسصايفة
بصصفته
أل-رأع-ي أل-رسص-مي
للفيدرألية
أ÷زأئرية للمسصايفة وأŸنتخب ألوطني،
رأف- -ق أوري- -دو أل -ف -ري -ق أ÷زأئ -ري إأن -اث
ل-ل-مسص-اي-ف-ة ‘ ب-ط-ول-ة أل-ع-ا ⁄ل-ل-مسص-اي-فة
سص- - -ي - -دأت  -صص - -ن - -ف ألشص - -يشض أوري - -دو-
م-رح-ل-ة أ÷زأئ-ر ،-وأل-ت-ي ُن-ظ-مت ب-قاعة
حرشصة حسصان با÷زأئر ألعاصصمة من 02
إأ 04 ¤فيفري .2018
شص-اركت أل-ن-خ-ب-ة أل-وط-نية ألنسصوية ‘
صصنف ألشصيشض ـ ُكÈيات ‘ هذأ أ◊دث
ألرياضصي ألعاŸي ألذي جمع أك Ìمن 139
م -ب -ارزة م -ث -ل -ن  25دول- -ة ‘ م- -ن -افسص -ات
ألفردي وحسصب ألفرق.
قّ - -دم أوري- -دو ،ط- -وأل ه -ذه أŸن -افسص -ة
أل-ع-اŸي-ة ،دع-م-ه وتشص-ج-ي-عاته للمبارزأت
أ÷زأئريات.
وقد نظمت على هامشض هذه أŸنافسصة
م-ب-ارأة أسص-ت-ع-رأضص-ي-ة جمعت ب Úمنتخب
عاŸي ومنتخب إأفريقي للمسصايفة.
’ضص - -اف - -ة إأ ¤ذلك ،وّف - -ر أوري - -دو
ب- - -ا إ
’نÎنت
خ-لل ه-ذه أŸن-افسص-ة أل-ع-اŸية ،أ أ
عا‹ ألتدفق ،لغرضض بثّ أŸنافسصة على
موقع ألفدرألية ألعاŸية للمبارزة.
ي- -ؤوك- -د أوري- -دو ،م- -رة أخ -رى ،دع -م -ه
ل- -ل- -ري- -اضص- -ي Úأ÷زأئ- -ري Úب -تشص -ج -ي -ع -ه
ل- -ل- -ف- -ري- -ق أل- -وط- -ن- -ي أ÷زأئ- -ري ‘ ه -ذه
أŸنافسصة ألدولية.

ي - -ن- -ظ- -م أŸت- -ح- -ف
ألوطني للمجاهد ،غدأ،
ألعدد  163من حصصة موعد
م -ع أل -ت -اري -خ ب -ع -ن -وأن «ك-ي-ف
يشص- - - -ارك أ÷م- - - -ي - - -ع ‘ إأث - - -رأء
أل- -ذأك- -رة أل- -وط- -ن -ي -ة وي -ح -اف -ظ
ع - -ل - -ي - -ه - -ا» ،وذلك Ãق - -ر أŸع - -ه - -د
أل - -وط - -ن- -ي ل- -ل- -ت- -ك- -وي- -ن أل- -ع- -ا‹
لط - -ارأت ألشص - -ب- -ي- -ب- -ة «م- -دÊ
ل --إ
سص- -وأح- -ي ،ت- -ي- -قصص- -رأي -ن» ،ع -ل -ى
ألسصاعة  10:00صصباحا.

...واللقاء ا÷ماعي رقم ÷ 233مع شسهادات اÛاهدين

ي -ن -ظ -م أŸت-ح-ف أل-ل-ق-اء أ÷م-اع-ي أŸوسص-ع رق-م  233ح -ول م -وضص-وع» ÷وء
أÛاهدين ‘ ألثورة ألتحريرية إأ“ ¤ويه ألعدو عند أÿطر ألدأهم
’خ-ف-اء ه-وي-ت-ه-م ع-ن-د إأق-دأم-ه-م ع-ل-ى أل-ع-مل ألفدأئي» ،وذلك يوم
إ
أÿم -يسض  8ف-ي-فري  ،2018ع-ل-ى ألسص-اع-ة أل-ع-اشص-رة صص-ب-احا،
Ãقر قسصمة أÛاهدين بالدويرة.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصصحابها نشصرت أو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شصهار
أŸؤوسصسصة ألوطنية للنشصر وأ إ
 1شصارع باسصتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسض(021)73.95.59... :

وسصسصات ألتالية:ألوسصط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شصركة ألطباعة  S.I.Oألشصرق :شصركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألثلثاء  06فيفري  2018م
ألمؤأفق لـ  19جمادى أألولى  1439هـ

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

تضشمنت التصشديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من البلدان

ألعدد
17561
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رئيسس ا÷مهورية يوّقع على سشبعة مراسشيم رئاسشية
وقع رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
أامسس ،ع -ل -ى سش -ب -ع -ة م -راسش -ي -م رئ-اسش-ي-ة ،ت-تضش-م-ن
التصشديق على اتفاقيات تعاون ب Úا÷زائر وكل
من إايطاليا وفرنسشا والتششاد وما‹ تتعلق بعدة
›ا’ت ،وذلك طبقا للمادة  9-91من الدسشتور،
بحسشب ما أافاد به بيان لرئاسشة ا÷مهورية.
وت -تضش -م -ن ه -ذه أŸرأسش -ي -م أل -تصش -دي-ق ع-ل-ى»أت-ف-اق
ألتعاون ‘ ميدأن ألنقل ألبحري ب Úحكؤمة أ÷مهؤرية
أ÷زأئ-ري-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة ألشش-ع-ب-ي-ة وح-ك-ؤم-ة جمهؤرية
إأيطاليا ،أŸؤقع با÷زأئر ‘  14نؤفم.»2012 È
ويتعلق أŸرسشؤم ألثا Êبالتصشديق على «ألتفاق بÚ

ح-ك-ؤم-ة أ÷م-ه-ؤري-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة ألشش-ع-بية
وح-ك-ؤم-ة أ÷م-ه-ؤري-ة أل-ف-رنسش-ي-ة بشش-أان تبادلت ألششباب
ألناششط ،ÚأŸؤقع بباريسس بتاريخ  26أأكتؤبر سشنة .»2015
أأم- -ا أŸرسش- -ؤم أل- -ث- -الث ف- -ي- -خصس أل -تصش -دي -ق ع -ل -ى
«ألت -ف -اق -ي -ة أŸت -ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ع-اون أل-قضش-ائ-ي ‘ أÛال
أŸد Êوأل -ت -ج-اري ب Úح-ك-ؤم-ة أ÷م-ه-ؤري-ة أ÷زأئ-ري-ة
أل -دÁق -رأط -ي -ة ألشش-ع-ب-ي-ة وح-ك-ؤم-ة ج-م-ه-ؤري-ة أل-تشش-اد،
أŸؤقعة با÷زأئر بتاريخ  7مارسس  ‘ ،»2016ح Úيتعلق
أŸرسشؤمان ألرأبع وأÿامسس على ألتؤأ‹ ،بـ «ألتعاون
أل-قضش-ائ-ي ‘ أÛال أ÷زأئ-ي» و«ألت-ف-اق-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
ب -تسش -ل -ي -م أÛرم »Úب Úن -فسس أل-ط-رف ÚأŸؤق-ع-ان ‘

نفسس ألتاريخ سشالف ألذكر.
كما وقع رئيسس ألدولة أأيضشا على «أتفاق ألتعاون بÚ
ح-ك-ؤم-ة أ÷م-ه-ؤري-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة ألششعبية
وح -ك -ؤم -ة ج -م -ه -ؤري -ة م-ا‹ ‘ ›ال ألصش-ح-ة ،أŸؤق-ع
ببماكؤ بتاريخ  3نؤفم Èسشنة .»2016
أأما أŸرسشؤم أألخ Òفيتضشمن ألتصشديق على «أتفاق
أŸقر ب Úحكؤمة أ÷مهؤرية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية
ألششعبية وأŸنظمة ألعربية للتنمية ألزرأعية بخصشؤصس
أسش-تضش-اف-ة أŸك-تب ألق-ل-ي-م-ي ل-ل-م-نظمة ألعربية للتنمية
ألزرأعية ‘ منطقة أŸغرب ألعربي ،أŸؤقع با÷زأئر
بتاريخ  26أأكتؤبر  ،»2016يضشيف أŸصشدر ذأته.

‘ زيارة إا ¤ا÷زائر

أاويحيى يسشتقبل السشيدة ماري فرونسشواز
ماري -نيلي ،مديرة دائرة اŸغرب العربي
’ثن ،Úبا÷زائر العاصشمة،
’ول أاحمد أاويحيى ،أامسس ا أ
اسشتقبل الوزير ا أ
السشيدة ماري فرونسشواز ماري-نيلي ،مديرة دائرة اŸغرب العربي ومالطا
’وسشط وششمال افريقيا للبنك العاŸي التي تقوم بزيارة عمل إا¤
والششرق ا أ
’ول .وجرى اللقاء بحضشور
ا÷زائر ،حسشبما أاوضشح بيان Ÿصشالح الوزير ا أ
وزير اŸالية عبد الرحمان راوية.

...و يتحادث هاتفيا مع نظÒه من النيجر
–ادث أل- -ؤزي -ر أألول أأح -م -د أأوي -ح -ي -ى ،أأمسس،
ه-ات-ف-ي-ا م-ع ن-ظÒه م-ن أل-ن-ي-ج-ر ،ب-ري-ج-ي رأف-ي-ن-ي،
بحسشب ما أأفاد به بيان Ÿصشالح ألؤزير أألول.

وأأوضشح ذأت أŸصشدر أأن ألطرف Úأأششادأ خلل
حديثهما بـ»نؤعية علقات ألخؤة وحسشن أ÷ؤأر
وألتعاون ألتي Œمع ألبلدين ،وذلك طبقا لتؤجيهات

ق-ائ-دي أل-ب-ل-دي-ن ،أل-رئ-يسس ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-يقة
ورئيسس ألنيجر ﬁمادو إأيسشؤفؤ».

’‡ية لصشالح عودة ا’سشتقرار إا ¤الكونغو
أاكد لها دعم ا÷زائر للجهود ا أ

سشبل تعزيز العÓقات ا’قتصشادية

مسشاهل يسشتقبل اŸمثلة اÿاصشة لألم Úالعام Ÿنظمة ال· اŸتحدة ليلى زروقي

أسش -ت -ق-ب-ل وزي-ر ألشش-ؤؤون أÿارج-ي-ة ،ع-ب-د أل-ق-ادر مسش-اه-ل ،أأمسس أألث-ن،Ú
لم Úألعام Ÿنظمة أأل·
با÷زأئر ألعاصشمة ،ليلى زروقي أŸمثلة أÿاصشة ل أ
أŸتحدة ورئيسشة بعثة أأل· أŸتحدة من أأجل ألسشتقرأر ‘ جمهؤرية ألكؤنغؤ
ألدÁقرأطية (مؤنؤسشكؤ) ،بحسشب بيان لؤزأرة ألششؤؤون أÿارجية.
أأوضشح ذأت أŸصشدر ،أأن مسشاهل جدد بهذه أŸناسشبة «تهانيه للسشيدة
زروقي ،مششÒأ إأ ¤أأن هذأ ألتعي Úدليل على ألثقة ألتي وضشعها ‘ ششخصشها
ل· أŸت -ح -دة ،أأن -ط -ؤن -ي -ؤ غ -ؤتÒأسس وت -ت -ؤي -ج -ا Ÿشش-ؤأره-ا
أألم Úأل -ع -ام ل  -أ
ألسشتثنائي ‘ خدمة ألسشلم» .وخلصس ألبيان إأ ¤أأن مسشاهل أأكد ›ددأ،
خلل هذأ أللقاء «دعم أ÷زأئر للجهؤد أأل‡ية لصشالح عؤدة ألسشتقرأر إأ¤
جمهؤرية ألكؤنغؤ ألدÁقرأطية.

بن مرادي يتحادث مع
سشفÒة سشويسشرا

«الششعب» ـ أأشش- -اد ﬁم- -د م- -ا ،Êرئ- -يسس ÷ن- -ة ألشش -ؤؤون
ألقانؤنية وأإلدأرية وحقؤق أإلنسشان وألتنظيم أÙلي وتهيئة
أإلق -ل -ي -م Ãج -لسس أألم -ة ،ب -أاح-دث أل-ت-ق-ن-ي-ات أل-ت-ي أأصش-ب-حت
“ت -ل -ك -ه -ا ألشش -رط -ة أ÷زأئ-ري-ة وŒرب-ت-ه-ا أل-رأئ-دة ‘ ›ال
–قيق أألمن وع Èعن إأفتخاره باŸكانة أŸرمؤقة ÷هاز
ألشش-رط-ة أ÷زأئ-ري-ة ،ح-يث أأصش-ب-حت ق-ب-ل-ة ألج-ه-زة ألشش-رط-ة
أل-دول-ي-ة ،م-ب-دي-ا إأع-ت-زأزه ب-ؤج-ؤد ألسش-ي-د أل-ل-ؤأء أŸدي-ر أل-عام
لم -ن أل -ؤط-ن-ي ع-ل-ى رأأسس أألف-ري-ب-ؤل ،م-ؤؤك-دأ ع-ل-ى إأرت-ي-اح
ل -أ
أŸؤأطن لنؤعية أÿدمات ألششرطية أŸقدمة.
جاء ذلك خلل ألزيارة ألتي قام بها وفد عن ›لسس
أألمة ،صشبيحة أأمسس ،إأ ¤مصشالح ألششرطة ،أ ÈıأŸركزي
للششرطة ألعلمية وألتقنية ،مركز ألقيادة وألسشيطرة ،أأمن ولية
أ÷زأئر ،حيث أسشتهل برنامج ألزيارة ،على مسشتؤى أÈı
لمن
أŸركزي للششرطة– ،ت إأششرأف ألسشيد أŸفتشس ألعام ل أ
ألؤطني ،أأين أطلع أأعضشاء ألؤفد على ﬂتلف ألدوأئر ألتابعة
له ،منها دأئرة ألبصشمة ألؤرأثية ،دأئرة ألكيمياء ألششرعية،
دأئ- -رة أل -ؤث -ائ -ق ،أÿط -ؤط وأل -ن -ق -ؤد أŸزورة ،دأئ -رة أل -طب
ألششرعي ودأئرة أسشتغلل أألدلة ألرقمية ،حيث قدمت لهم
ششروحات وأفية حؤل ﬂتلف أŸعدأت وألؤسشائل أŸتطؤرة
ألتي يسشتعملها خÈأء ألششرطة ألعلمية ‘ أأدأء مهامهم.

ت -ن -ق -ل وف -د ÷ن -ة ألشش -ؤؤون أل -ق-ان-ؤن-ي-ة وأإلدأري-ة وح-ق-ؤق
أإلنسشان وألتنظيم أÙلي وتهيئة أإلقليم إأ ¤مركز ألقيادة
لمن ألؤطني ،أأين تلقى عرضشا حؤل أأهم أ‚ازأت
وألسشيطرة ل أ
ألسش- -ي- -د أل- -ل- -ؤأء أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل- -لم -ن أل -ؤط -ن -ي› ‘ ،ال
تكنؤلؤجيات ألتصشال وألرقمنة ،باإلضشافة إأ ¤ألتعرف على
مهام هذأ ألصشرح أألمني ،لسشيما أŸسشاهمة ‘ تسشي Òحركة
أŸرور وألسش -ه -ر ع -ل -ى أنسش -ي -اب -ي -ت -ه -ا ،ألسش -ت -ج -اب-ة ل-ن-دأءأت
أŸؤأطن Úوألتكفل بها ،ع Èأÿط أألخضشر  1548وأسشتغلل
أألنظمة ألذكية وأ◊ديثة ‘ أأدأء أŸهام وألسشهر على أأمن
أألششخاصس وحماية أŸمتلكات.
وختم ألؤفد زيارته ،بالتؤجه إأ ¤مقر أأمن ولية أ÷زأئر،
ألجل ألتعرف على ألنظام ألذكي أ÷ديد ألذي جهزت به
لششخاصس أŸؤقؤف ،Úحيث نؤه
غرف أ◊جز –ت ألنظر ل أ
رئيسس ألؤفد من ›لسس أألمة بهذأ أŸكسشب ألذي يÎجم
مدى ألهتمام ألذي تؤليه ألقيادة ألعليا ‘ ›ال أÙافظة
على كرأمة أŸؤقؤف– Úت ألنظر ‘ ظل تطبيق قؤأنÚ
أ÷م -ه -ؤري-ة وم-ب-ادئ ح-ق-ؤق أإلنسش-ان ،مشش-ي-دأ ب-اŸم-ارسش-ات
أل-ق-ان-ؤن-ي-ة وأإلنسش-ان-ي-ة أل-ت-ي أأصش-ب-حت “ي-ز أل-ع-م-ل ألشش-رطي
ببلدنا ،وأŸكانة ألدولية ألتي تبؤأأتها ألششرطة أ÷زأئرية
على ألصشعيدين أإلقليمي وألدو‹.

أسش -ت -ق -ب -ل وزي -ر أل -ت -ج-ارة ﬁم-د ب-ن
م - -رأدي ،سش - -فÒة سش - -ؤيسش- -رأ ب- -ا÷زأئ- -ر
ماريال كؤها ،Êحيث –ادثا حؤل عديد
أŸؤأضش-ي-ع ألسش-ي-اسش-ي-ة وألق-تصشادية ألتي
Œم -ع أل -ب -ل -دي -ن وع -ن سش-ب-ل ت-ط-ؤي-ره-ا،
بحسشب ما جاء ،أأمسس ‘ ،بيان للؤزأرة.
أأك- -د أل- -ؤزي -ر ع -ل -ى ضش -رورة ت -ط -ؤي -ر
أل -ع -لق -ات ألق -تصش -ادي -ة ب Úأل -ب -ل -دي-ن،
خ- -اصش -ة ‘ ألشش -ق ألسش -ت -ث -م -اري ،مÈزأ
ت-ؤج-ه-ات أ◊ك-ؤم-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-قاضشية
إأ ¤جلب مزيد من ألسشتثمار ومرأفقته
ودعمه.
من جهتها ،أأبرزت ألسشفÒة أأن حجم
ألسشتثمارأت ألسشؤيسشرية عرفت تطؤرأ
م- -ل- -ح- -ؤظ -ا ‘ ألسش -ن -ؤأت أألخÒة ح -يث
أأحصشت  30مؤؤسشسشة أقتصشادية سشؤيسشرية
ناششطة با÷زأئر.
وأأعربت عن أأملها ‘ فتح عدة قنؤأت
ب ÚأŸتعامل Úألقتصشادي Úمن ألبلدين
لتطؤير ألششرأكة أإلسشÎأتيجية ألبينية.

’غلبية لصشا◊ها
نواب اÛلسس الششعبي الوطني يصشوتون با أ

خديجة يششكور أاول امرأاة نائب “ثل الغرفة السشفلى ‘ اÛلسس الدسشتوري
األحزاب اإلسشلمية “تنع و«األفافاسس» وحزب العمال غائبان

صش -وت ن-واب اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،أامسس،
’غ -ل -ب -ي -ة ع -ل-ى ال-ن-ائب ع-ب-اد خ-دي-ج-ة زوج-ة
ب -ا أ
يششكور ،لتمثل الغرفة السشفلى للŸÈان ‘ اÛلسس
ال -دسش -ت -وري ‘ ،ج -لسش-ة ع-ل-ن-ي-ة ت-رأاسش-ه-ا السش-ع-ي-د
’صشغر سشنا.
بوحجةÃ ،سشاعدة النائب Úا أ

¢TÉ«Ñc IÉ«M
‘ إأط - -ار أل - -ت - -ج - -دي- -د أ÷زئ- -ي ألعضش- -اء أÛلسس
أل -دسش -ت -ؤري ،ج -رت صش -ب -اح أل -ب-ارح-ة ع-م-ل-ي-ة ألقÎأع،
بحضشؤر  242نائب و 85وكالة (تؤفر ألنصشاب) ،وقد
كان ألتنافسس ‘ أألول على عضشؤية أÛلسس ألدسشتؤري
م -ن -حصش -رأ ب ÚمÎشش -ح Úع -ن أÛم -ؤع -ة ألŸÈان-ي-ة
◊زب جبهة ألتحرير ألؤطني ويتعلق أألمر بالسشيدة
لحرأر
يششكؤر وأÎŸششح عن أÛمؤعة ألŸÈانية ل أ
ﬁم -د أأب -ي أسش -م -اع -ي -ل ،ل -ي-نسش-حب ه-ذأ أألخ Òت-ارك-ا
أÛال لزميلته ألتي أأصشبحت أŸرششحة ألؤحيدة.
تعد خديجة يششكؤر أأول إأمرأة تنتخب عضشؤأ ‡ثل

عن ألغرفة ألسشفلى للŸÈان ،وهي قاضشية وﬁامية
سشابقة ،وقد حظيت بأاغلبية أألصشؤأت أŸع Èعنها،
ولعل هذأ ما جعل منافسشها ألنائب من كتلة أألحرأر
«ي- -ت- -ن- -ازل» ل- -ه -ا ،حسشب م -ا ع Èع -ن ذلك ‘ أل -ك -ل -م -ة
أŸقتضشبة ألتي أألقاها بعد سشحب ترششحه.
ولكؤنها أŸرششحة ألؤحيدة فإانه ” ألتصشؤيت عليها
برفع أليد ،حيث بلغ عدد أŸصشؤت Úبـ»نعم»  302صشؤت،
و ⁄تسشجل أأصشؤأت بـ»ل» ،بينما أمتنع  28نائبا عن
لحزأب أإلسشلمية «حمسس»
ألتصشؤيت ،وهم أŸنتمؤن ل أ
و»ألعدألة وألتنمية» ،مع أإلششارة أأنه ” تسشجيل غياب
نؤأب جبهة ألقؤى ألششÎأكية وحزب ألعمال.
وكان مكتب أÛلسس ألششعبي ألؤطني قد صشادق ‘
أجتماعه أŸنعقد يؤم  21جانفي ألفائت على مذكرة
خاصشة بالÎششح ،جاء فيها أأنه بناء على أŸادة  184من
ألدسشتؤر ،يششÎط للعضشؤية ‘ أÛلسس ألدسشتؤري بلؤغ
أل -عضش -ؤ سش -ن أأرب-ع )40( Úسش -ن -ة ك -ام-ل-ة ي-ؤم أل-ت-ع-ي Úأأو
ألنتخاب ألتمتع بخÈة مهنية مدتها ( )15سشنة على
أألقل ‘ ألتعليم ألعا‹ ‘ ألعلؤم ألقانؤنية ،أأو ( )15سشنة

الرئيسس بوتفليقة يؤوكد أانه «قامة وطنية “يزت بالدفاع عن ثوابت األمة»

أأك -د رئ -يسس أ÷م-ه-ؤري-ة ألسش-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بؤتفليقة ،أأن أÛاهد أŸرحؤم بن مصشطفى بن
عؤدة أŸدعؤ «عمار» ألذي وأفته أŸنية ،أأمسس
لثن ،Úعن عمر ناهز  93سشنة ،هؤ «رفيق سشلح
أ أ
وقامة وطنية “يزت بنكرأن ألذأت وبالدفاع عن
لمة ‘ فÎة صشعبة مريرة ألتحم فيها
ثؤأبت أ أ
ألششعب لنصشرة قضشيته» .وكتب رئيسس أ÷مهؤرية
‘ برقية تعزية بعث بها أ ¤كافة أأفرأد أأسشرة
أŸرحؤم قائل« :رزئت أ÷زأئر أليؤم ‘ وأحد
من أأبنائها ألذين عاهدوأ ألله وألششعب على أأن
لمة،
يضشحؤأ بأاروأحهم لنصشرة أ◊ق و–رير أ أ
فتؤأفدوأ إأ ¤سشاحات ألؤغى ينششدون ألنصشر أأو
ألششهادة غ Òعابئ Úبجحافل ألعدو ول بؤسشائله
لرضس فسشادأ وقتل
ألفتاكة ألتي عاث بها ‘ أ أ
وتدمÒأ».
وتابع رئيسس ألدولة قائل« :إأنه أŸغفؤر له بإاذنه
ع -م -ار ب -ن ع -ؤدة ،أŸن -اضش -ل ‘ أ◊رك -ة أل -ؤط-ن-ي-ة
وأÛاهد ‘ ألثؤرة ألتحريرية وأإلطار ألبا‘ Ê
صشفؤف ألدولة لؤطنية أ◊ديثة ،ألذي أنخرط ‘
أألرب- -ع- -ي- -ن- -ي -ات م -ن أل -ق -رن أŸنصش -رم ‘ أ◊رك -ة
أإلسشتقللية ◊زب ألششعب ،ومنها أنطلق ‘ عدة
نششاطات لسشيما ضشمن أÛلسس ألؤطني للثؤرة،
وششارك ‘ ألكث Òمن أجتماعات ومؤؤ“رأت قادة
ث -ؤرة أل -ت -ح -ري -ر ك-اج-ت-م-اع ›م-ؤع-ة  22ومؤؤ“ر
ألصشؤمام وأ◊كؤمة أŸؤؤقتة أألو .»¤لقد أكتسشب
ألفقيد يضشيف ألرئيسس بؤتفليقة «خÈة وŒارب
من نضشاله ألطؤيل مع قادة ألتحرير من أأمثال
زيغؤد يؤسشف وألعربي بن مهيدي ومصشطفى بن
بؤلعيد ،ومن إأليهم من لدأته ألذين تتابع رزؤوهم

فمضشؤأ ألؤأحد تلؤ أآلخر وكرت أأليام نحؤه أليؤم
ف -ان -ت -ق-ل إأ ¤رح-م-ة أل-ل-ه وع-ف-ؤه م-ط-م-ئ-ن أل-ن-فسس
م-رضش-ي-ا ع-ل-ي-ه Ãا ق-دم م-ن أأع-م-ال ج-ل-ي-ل-ة ل-ؤط-نه
و›تمعه ،ولكن ألذأكرة ألؤطنية سشتبقى ل ﬁالة
على عهد صشادق وذكر دأئم ŸسشÒتهم ألغرأء».

أاعزي فيه رفيق السشلح ،وقامة وطنية “يزت
بنكران الذات وبالدفاع عن ثوابت األمة
وأسش -ت -ط -رد رئ -يسس أ÷م -ه -ؤري -ة ق-ائ-ل« :وإأذ
أأع -زي -ه أل -ي -ؤم ف-إا‰ا أأع-زي ف-ي-ه رف-ي-ق ألسش-لح،
وقامة وطنية “يزت بنكرأن ألذأت وبالدفاع عن
لمة ‘ فÎة صشعبة مريرة ،ألتحم فيها
ثؤأبت أ أ
ألششعب لنصشرة قضشيته ،كما يلتئم ششمله أليؤم
لم -ن
ح- -ؤل قضش- -اي- -اه أŸصشÒي- -ة ‘ أل- -ؤح -دة وأ أ
وألسشتقرأر وبناء مؤؤسشسشاته صشؤنا لعهد ألششهدأء
ووديعة كل من أأخلصس للجزأئر» .وخلصس أإ¤
أل-ق-ؤل« :ف-ب-ب-ال-غ أل-ت-أاث-ر وب-ن-فسس رأضش-ي-ة ب-قضش-اء
أŸؤ ¤وقدره أأرفع رأحتي بالدعاء متضشرعا إأ¤
أŸؤ ¤جلت رحمته ألعا ÚŸأأن يكرم وفادته
لخؤأنه من
ويبؤئه أŸقام ألكر Ëألذي أرتضشاه إ
ألششهدأء ،ويلهم بنيه وحرمه وكل أأفرأد أأسشرته
أل -ك -رÁة ورف-اق ألسش-لح ج-م-ي-ل ألصش Èوع-ظ-ي-م
ألسشلؤأن ،وأأعرب لهم كافة عن عزأئي ألصشادق
ودع-ائ-ي أÿالصس ل-ل-م-ؤ ¤أأن ي-ح-ف-ظ-ه-م وي-جعل
لحزأن ،إأنه سشميع ›يب
حزنهم هذأ خا“ة أ أ
أل - -دع- -اء»« .وبشش- -ر الصش- -اب- -ري- -ن ال -ذي -ن إاذا
أاصش-اب-ت-ه-م مصش-ي-ب-ة ق-ال-وا إاّن-ا ل-ل-ه وإاّن-ا إال-ي-ه
راجعون ،أاولئك عليهم صشلوات من رّبهم
ورحمة وأاولئك هم اŸهتدون».

بن صشالح يششيد Ãناقب اÛاهد عمار بن عودة

خÓل زيارته إا ¤مصشالح الششرطة

وفد ›لسس األمة يششيد باŸمارسشات القانونية واإلنسشانية

‘ برقية تعزية ا ¤أاسشرة اŸرحوم بن مصشطفى بن عودة اŸدعو «عمار»

على أألقل ‘ ألقضشاء ،أأو ( )15سشنة على أألقل ‘ مهنة
ﬁام لدى أÙكمة ألعليا أأو لدى ›لسس ألدولة ،أأو
( )15سشنة على أألقل ‘ وظيفة عليا ‘ ألدولة.
وب- -ن -اء ع -ل -ى ه -ذه أŸادة ف -إان -ه يششÎط ‘ أل -ن -ائب
ألرأغب ‘ ألÎششح للعضشؤية ‘ أÛلسس ألدسشتؤري
تطبيقا ألحكام أŸادة  183من ألدسشتؤر ،أأن يسشتؤ‘
هذه ألششروط ،وأأن يرفق أسشتمارة ترششحه بالؤثائق ألتي
تثبت خÈته أŸهنية Ÿدة ( )15سشنة على أألقل (سشنؤأت
عمل فعلية) ‘ ،إأحدى ألؤظائف أأو أŸهن أŸنصشؤصس
ع -ل -ي -ه -ا صش -رأح -ة ‘ أŸادة  184م -ن أل-دسش-ت-ؤر ،وه-ي
ألششروط يقؤل نؤأب إأنها متؤفرة لدى ألنائب خديجة
يششكؤر.
وقد أعت Èبعضس نؤأب أÛلسس ألششعبي ألؤطني
أŸم- -ث- -ل- -ة أل- -ت- -ي أخ- -ت- -اروه- -ا ل- -ل -عضش -ؤي -ة ‘ أÛلسس
ألدسشتؤري« ،ذأت كفاءة وأأهل لهذأ أŸنصشب» ،وبدورها
عÈت يششكؤر عن ششكرها للثقة ألتي منحت لها ،وقالت
إأنها سشتعمل على أأن تكؤن ‘ مسشتؤى هذه ألثقة.

أأشش -اد رئ -يسس ›لسس أألم -ة ع -ب-د
ألقادر بن صشالحÃ ،ناقب أÛاهد
ع -م -ار ب -ن ع-ؤدة أل-ذي وأف-ت-ه أŸن-ي-ة
أأمسس ألثن ÚبÈوكسشل عن عمر ناهز
 93سشنة ،مششيدأ بنضشالته وتضشحياته
إأب- -ان أل- -ث- -ؤرة أل- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة وب- -ع -د
ألسش -ت -ق -لل و“ي -زه بشش -رف –م -ل-ه
ن-خ-ب-ة م-ن أل-رج-ال أل-ؤط-ن-ي Úأل-ك-ب-ار
أل -ذي -ن ضش -م-ت-ه-م ›م-ؤع-ة  22ألتي
أأصشدرت بيان أأول نؤفم.È
‘ ب -رق -ي -ة ت -ع -زي -ة ب -عث ب-ه-ا إأ¤
عائلة أŸرحؤم ،ششدد بن صشالح على أأن أÛاهد بن
عؤدة يحمل «ششرف نخبة من ألرجال ألؤطني Úألكبار
أل -ذي -ن شش -ك-ل-ؤأ ‘ خ-مسش-ي-ن-ي-ات أل-ق-رن أŸاضش-ي ،أل-ن-ؤأة
ألذهبية ألصشلبة لندلع ألكفاح أŸسشلح ،عندما أأصشدرت
›مؤعة  ،22وهؤ منهم ،بيان أأول نؤفم.»È
وأأضشاف رئيسس ›لسس أألمة بأانه «وإأن كانت ألكلمات
تظل قاصشرة عن إأيفاء مثل هؤؤلء ألرجال ما يسشتحقؤن
من إأجلل وتقدير ،نظ Òبلئهم وتضشحياتهم ألؤطنية،
فإان ألتاريخ سشيحتفظ بأاسشمائهم منارأت ومعا ⁄ترسشم
أألجيال على هديها أÿطؤأت نحؤ أŸسشتقبل».

كما تابع بن صشالح ‘ تعدأد
مناقب ألفقيد ألذي أأكد أأنه «من
م -ع-دن ج-ي-ل أل-ط-ل-ي-ع-ة وم-ن ط-ي-ن-ة
رج - - -ال ألصش- - -ف أألول» ،م- - -ذك- - -رأ
ب -نشش-أات-ه «م-تشش-ب-ع-ا ب-ذلك أل-رصش-ي-د
أل- -ؤط- -ن- -ي أŸن -ب -ث -ق م -ن نضش -الت
أ◊ركة ألؤطنية ألذي تؤجته ثؤرة
نؤفم ÈأŸظفرة» ليؤأصشل بعدها
ع -ل -ى ن -فسس أل -ن -ه -ج خ -لل ت -ق-ل-ده
ıتلف أŸهام وأŸسشؤؤوليات ألتي
أأوكلت إأليه ،حيث كان طيلة حياته
«كتابا مفتؤحا ألحدأث ووقائع ،وثق لها ‘ ألعديد من
أŸناسشبات».
وبذلك ،ظل ألفقيد إأ ¤آأخر أأيامه يضشيف رئيسس
›لسس أألم -ة «م -قصش -دأ ل-ل-ب-اح-ث ‘ Úأ◊رك-ة أل-ؤط-ن-ي-ة
وتاريخ ثؤرة ألتحرير أÛيدة»‡ ،ا يجعل من رحيله
«خسشارة فادحة» ،من منطلق كؤنه «خزأنا من ألذكريات
وألششهادأت ألنادرة».
وخ - -لصس ب- -ن صش- -ال- -ح إأ ¤أل- -ق- -ؤل إأن «أأد Ëأ÷زأئ- -ر
سشيحتضشن باعتزأز جثمان أÛاهد ألفذ عمار بن عؤدة
وسشتذكره أألجيال أŸتعاقبة وتفاخر به».

بوحجة :إاسشم اÛاهد اŸرحوم بن عودة ارتبط
بكل ﬁطات ثورة أاول نوفم ÈاÛيدة

بعث رئيسس أÛلسس ألششعبي
ألؤطني ،ألسشعيد بؤحجة ،بÈقية
تعزية أ ¤عائلة ألفقيد أÛاهد
ب -ن مصش -ط -ف -ى ب -ن ع -ؤدة ،أل-ذي
وأف -ت -ه أŸن -ي -ة ،أأمسس ،ع-ن ع-م-ر
ناهز  93سشنة إأثر مرضس عضشال،
أأب-رز ف-ي-ه-ا م-ن-اقب أل-رج-ل ألذي
«أرت -ب -ط أسش -م -ه ب-ك-ل أÙط-ات
أل - -ه - -ام - -ة ل - -ث- -ؤرة أول ن- -ؤف- -مÈ
أÛيدة».
وق- -ال ب- -ؤح- -ج- -ة أأن أ÷زأئ -ر
ف -ق -دت ‘ أل -رأح -ل «أأح -د أأب -رز
رجالها ألذين أرتبط أسشمهم بكل أÙطات ألهامة
ل -ث -ؤرة أأول ن -ؤف -م ÈأÛي -دة ق -ب -ل أن -دلع-ه-ا و‘
حضشنها وإأ ¤غاية أسشÎجاع ألسشيادة ألؤطنية وبناء
ألدولة».
وبهذه أŸناسشبة ألليمة ،أأعرب رئيسس أÛلسس
ألششعبي ألؤطني ألسشرة ألفقيد باسشمه ونيابة عن
ك- -اف- -ة أل- -ن- -ؤأب ‘ أÛلسس ألشش- -ع- -ب- -ي أل -ؤط -ن -ي،

ب»أأصش- -دق أل- -ت- -ع- -ازي وأأخ- -لصس
أŸؤأسشاة رأجيا من ألله ألعلي
ألقدير أأن يتغمد ألفقيد بؤأسشع
رح -م -ت -ه وأأن ي -ل -ه -م ك-اف-ة أأه-ل-ه
وذوي- -ه وإأخ- -ؤأن- -ه ورف- -اق درب- -ه
جميل ألصش Èوألسشلؤأن».
يذكر أأن أŸرحؤم أÛاهد
عضش - - -ؤ ›لسس أل - - -ث - - -ؤرة أب - - -ن
مصش- -ط- -ف- -ى ب- -ن ع -ؤدة أŸدع -ؤ
عمار كان ضشمن ›مؤعة 22
أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-ت-ي ف-ج-رت أل-ثؤرة
ألتحريرية وأأحد قادة أŸنطقة
ألتاريخية ألثانية وششارك ‘ عدة معارك من بينها
هجؤمات ألششمال ألقسشنطيني ‘  20أأوت ،1955
وه- -ؤ أأح- -د أأعضش- -اء أل- -ؤف- -د أ÷زأئ -ري أل -ذي أأدأر
مفاوضشات إأيفيان مع أŸسشتعمر ألفرنسشي ليؤأصشل
بعد ألسشتقلل ‘ ﬂتلف مؤأقع أŸسشؤؤولية ألتي
تقلدها أأهمها سشفÒأ للجزأئر ‘ ليبيا ثم رئيسشا
Ûلسس ألسشتحقاق ألؤطني.
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الثÓثاء  06فيفري  2018م
الموافق لـ  19جمادى اأ’ولى  1439هـ

أاكد أاننا «‘ دولة القانون واŸؤوسشسشات» ،لوح:

ألوزأرة تششجع ألعقوبات ألبديلة وإأصشÓحات ألعدألة ‘ ألطريق ألسشليم
نوه ،أامسش ،وزير العدل حافظ
’خ - - - - -ت- - - - -ام ال- - - - -ط- - - - -يب ل- - - - -وح،
ا أ
’صشÓ-ح-ات ال-ت-ي ع-رف-ه-ا ق-طاع
ب-ا إ
ال- -ع- -دال -ة ‘ ا÷زائ -ر ‘ السش -ن -وات
’خÒة ،واصش- - - - - -ف- - - - - -ا إاي- - - - - -اه - - - - -ا
ا أ
بـ»ا÷وه-ري-ة» ،خ-اصش-ة ت-لك ال-ت-ي
م ّسش - - -ت حسشب ال - - -وزي - - -ر ق- - -ان- - -ون
’ج- -راءات ا÷زائ- -ي -ة ،وإاخضش -اع
ا إ
الضشبطية القضشائية Ÿراقبة وكيل
ا÷م - -ه- -وري- -ة وإاصشÓ- -ح ﬁك- -م- -ة
ا÷ن - -اي - -ات وعصش - -رن- -ة ال- -ق- -ط- -اع
التي قال إانها على عÓقة وطيدة
’نسش-ان وضش-م-ان ح-ريات
ب-ح-ق-وق ا إ
اŸواطن Úوا◊فاظ على حقوقهم.

باتنةŸ :وششي حمزة
وأاششار الوزير لوح ،خÓل زيارة عمل وتفقد
قادته ،أامسش ،لعاصشمة اأ’وراسش باتنة ،لتدششÚ
عدة مرافق ومعاينة أاخرى ،إا ¤تبني ا÷زائر
سشياسشة جزائية فعالة ترتكز على الوقاية ‘
ﬁارب -ة ا÷رÁة ق -ب -ل ال -ردع ،ك -اشش -ف-ا ‘ ذات
اإ’طار عن “ك Úالنيابة من –ريك الدعاوى
ال-قضش-ائ-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة بصش-ف-ة ت-ل-ق-ائ-ي-ة مع إالغاء
صشÓحياتها بخصشوصش أامر اإ’يداع الذي أاصشبح
‘ يد قاضشي ا◊كم ،مششÒا إا ¤تنامي عدد
ا÷رائم اأ’خÓقية ‘ السشنت Úاأ’خÒت Úعلى
غرار جرÁة القذف حيث ” إاحصشاء أاك Ìمن 4
آا’ف جرÁة ‘ هذا اÛال.
ودعا لوح خÓل تدششينه ﬁكمة سشريانة التي
تضشم  3قاعات للجلسشات وتغطي  3دوائر هي
اŸع -ذر ،سش -ري-ان-ة وع Úج-اسش-ر ب-ت-ع-داد سش-ك-اÊ
يفوق  100أالف نسشمة إا ¤أاهمية تطبيق اأ’حكام
ال -قضش -ائ -ي -ة ب -ح -ذافÒه -ا وا’سش -ت -ع -ان-ة ب-ال-ق-وة
ال -ع -م -وم -ي-ة م-ت-ى ت-ط-لب اأ’م-ر لضش-م-ان احÎام
القانون وتطبيقه على ا÷ميع أ’ننا يضشيف لوح
‘ «دولة القانون واŸؤوسشسشات».
ورافع لوح مطو’ خÓل كلمة أالقاها Ãجلسش
قضشاء باتنة ،للجهود الرامية إا ¤عصشرنة القطاع
ت-ط-ب-ي-ق-ا ŸقÎح-ات وت-وصش-ي-ات اللجنة الوطنية

إ’صشÓ- -ح ال- -قضش- -اء وال -ت -ي
بادر بها رئيسش ا÷مهورية
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ‘
ب -داي -ة ع -ه-دت-ه ال-رئ-اسش-ي-ة
اأ’و ،¤م - - - -شش Ò- - - -ا إا ¤أان
دائرته الوزارية تركز على
اسش- -ت- -قÓ- -ل- -ي- -ة السش- -ل- -ط- -ة
ال - -قضش - -ائ - -ي - -ة وت - -ن - -م- -ي- -ة
اŸورد ال -بشش -ري ل -ت -ف -ع-ي-ل
أاداء ا÷ه -از و“اشش -ي -ه م-ع
التطورات ا◊اصشلة.

إأجرأء أŸثول ألفوري مك ّن من تخفيضس
نسشب أ◊بسس إأ ¤حدود %60

وخÓ- -ل وق- -وف- -ه ع- -ل- -ى مشش- -روع اÙك- -م -ة
اإ’دارية بالقطب العمرا Êحملة ،أاكد أان الرقابة
اإ’لكÎونية للمحبوسش Úتدخل ‘ إاطار إاصشÓح
ششامل للسشياسشة العقابية بالÎكيز على العقوبات
ال -ب -دي -ل -ة م -ث -ل ع -ق -وب -ة ال -ن-ف-ع ال-ع-ام وال-فضش-اء
اŸفتوح ،وأاخÒا الرقابة اإ’لكÎونية ،وقال إان
الهدف منها هو –قيق اŸزيد من ا’ندماج
ا’جتماعي واŸهني للمحبوسش.Ú
ومن جانب آاخر كششف وزير العدل حافظ
اأ’خ -ت -ام أان إاج -راء اŸث -ول ال -ف -وري م -ك -ن م -ن
تخفيضش نسشب ا◊بسش إا ¤حدود  ‘ 60اŸائة
ببعضش اÛالسش القضشائية بالوطن ،مؤوكدا على
ضش -رورة ت -خصش -يصش ق-اضش خ-اصش ب-ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذا
اإ’جراء.
وبخصشوصش مششروع القانون اÿاصش بتطبيق
اŸادة  188من الدسشتور اŸعدل لسشنة 2016
واŸتعلق Ãبدأا الدفع بعدم الدسشتورية سشيحال
على الŸÈان ششهر مارسش من السشنة ا÷ارية ‘
إاطار التكيف مع روح الدسشتور ا÷ديد.
وتنصش اŸادة  188من دسشتور  2016والتي
ق- -رأاه- -ا ال -وزي -ر ل -وح ع -ل -ى أان -ه»Áك -ن إاخ -ط -ار
اÛلسش ال-دسش-ت-وري ب-ال-دف-ع ب-ع-دم ال-دسش-تورية
بناء على إاحالة من اÙكمة العليا أاو ›لسش
ال- -دول- -ة ،ع- -ن- -دم- -ا ي- -دع- -ي أاح- -د اأ’ط -راف ‘

اÙاك - - -م - - -ة أام - - -ام ج - - -ه - - -ة قضش - - -ائ - - -ي - - -ة أان
ا◊كم التششريعي الذي يتوقف عليه مآال النزاع
ي- -ن- -ت- -هك ا◊ق- -وق وا◊ري -ات ال -ت -ي يضش -م -ن -ه -ا
الدسشتور’’.

ثـ ـ ـÓث سشن ـ ـوأت ’سشتفـ ـ ـادة أÙـبـ ـوسس من
ألرقابة أإ’لكÎونية
وب -خصش-وصش قضش-ي-ة اسش-ت-ف-ادة اÙب-وسش م-ن
الرقابة اإ’لكÎونية ،دافع لوح بششدة على موقف
ال- -وزارة ‘ ه- -ذا الشش- -أان ،م- -ؤوك -دا أان -ه ’ Áك -ن
الÎاجع عن اعتماد ششرط  3سشنوات كعقوبة
أاقصشى نهائية أاو ما تبقى من العقوبة لÓسشتفادة
م -ن ه -ذا ا◊ق ،وه -و م -ب -دأا م-ت-ع-ارف ع-ل-ي-ه ‘
التششريع ا÷زائري ،مششددا أايضشا على السشلطة
ال -ت -ق -دي -ري -ة ل -ل -ق -اضش -ي ‘ ت -ق -دي-ر م-ا إاذا ك-ان
اÙب -وسش يسش -ت -ح -ق ال -رق -اب-ة اإ’ل-كÎون-ي-ة م-ن
عدمها ،وهذه السشلطة ’ Áكن للتكنولوجيا أان
تتدخل فيها ،ليضشع بذلك الوزير حدا للجدل
اŸثار منذ مدة حول هذه القضشية.
وفصشل لوح ‘ اŸوضشوع بالتأاكيد على أانه ‘
ح -ال شش -ك-ل اÙب-وسش اŸسش-ت-ف-ي-د م-ن ال-رق-اب-ة
اإ’لكÎونية خطرا على اأ’من العام فإان النائب
ال - -ع- -ام Áك- -ن- -ه إال- -غ- -اء ه- -ذا اإ’ج- -راء ،وÁك- -ن
للمحبوسش أان يدان من جديد ‘ حال عدم
التزامه Ãا حدده له القانون.
كما ششدد لوح على أان مواد القانون جاءت
ب -ع-د دراسش-ة Œارب ال-ب-ل-دان ال-ت-ي سش-ب-ق-ت-ن-ا إا¤
تطبيق هذه العقوبة ،وأان حق الطعن مكفول،
وأاوضشح أان اŸسشبوق قضشائيا Áكنه هو اآ’خر
ا’سش -ت -ف -ادة م-ن ال-رق-اب-ة اإ’ل-كÎون-ي-ة ،وق-ال إان
اسشتثناء أاصشحاب بعضش ا÷رائم من هذه العقوبة
البديلة أامر ترك للسشلطة التقديرية للقاضشي.
وأالح ‡ثل ا◊كومة على أان وزارة العدل
تششجع وبقوة العقوبات البديلة أ’نها ‘ صشالح
اÙبوسش و“كنه من ا’ندماج اجتماعيا ،وهي
أايضشا أاقل كلفة ،مششÒا إا ¤إاتباع طريقة التدرج
Óدماج
‘ ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا أ’ن اŸصش-ال-ح اÿارج-ي-ة ل -إ
موجودة ‘ بعضش الو’يات فقط.

دعت إا ¤التكفل ومرافقة ذوي ا’حتياجات اÿاصشة :الدالية

إأعادة “ديد عقد  147أألف من عمال ألششبكة أ’جتماعية إأ ¤غاية 2019
دعت وزيرة التضشامن الوطني واأ’سشرة وقضشايا اŸرأاة
الدالية غنية ،اŸششرف Úعلى تأاط Òوتعليم الفئات الهششة
من اŸعاق Úذهنيا وطيف التوحد من اأ’طفال بضشرورة
م-راف-ق-ت-ه-م وال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م م-ن ج-انب ال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ك-ف-ل
با÷وانب البيداغوجية والصشحية ،والÎفيهية واأ’سشرية
م -ن خ Ó-ل إاطÓ-ع اأ’ول-ي-اء ع-ل-ى ط-رق ت-ع-ل-ي-م-ه-م وط-لب
اŸسشاعدة من اأ’ولياء للبوح بكل ما يقوم به الطفل خارج
فضشاء التعلم.
وشش -ددت ال -وزي -رة ع -ل -ى ضش -رورة ال -ت -ك -ف -ل ال -ف -ع -ل-ي
باأ’طفال اÙصش Úضشمن طيف التوحيد والذين اتضشح
من خÓل معاينتها لهم باŸركز النفسشي البيداغوجي
لÓطفال اŸعاق Úحركيا بع ÚالÈج أانهم يحتاجون إا¤
تكفل أاك Ìرغم اÿدمة التي يقدمها اŸششرفون على
اŸرك -ز وال -ت-ي أاث-نت ع-ل-ي-ه-ا ال-وزي-رة رف-ق-ة ال-وا‹ ح-يث
ق -دمت ل -ه تشش -ك -رات -ه -ا ج -راء اŸسش -اع -دة ال -ت-ي ق-دم-ه-ا
ويقدمها للفئات الهششة ،وبذات اŸركز أاششرفت على
توزيع Œهيزات لذوي ا’حتياجات اÿاصشة كالكراسشي
اŸتحركة وŒهيزات أاخرى ثمنها أاولياءهم.
أاوضشحت الدالية أان الدولة تتكفل بآا’ف اأ’ششخاصش
دون مأاوى مؤوكدة أان وزارة الصشحة ششريك مهم ‘ عملية
التضشامن والتكفل بالفئات الهششة ،وأان مراكز التكوين

اŸه- -ن- -ي أاصش- -ب- -حت تسش -اع -د ع -ل -ى
اإ’دماج لفئة اŸعاق Úواأ’طفال من
خÓل إادماجهم وهي نتيجة باتت
ظ-اه-رة ل-ل-ع-ي-ان م-ن خÓ-ل ال-تنسشيق
ب Úوزارت - -ي ال - -ت - -ك - -وي - -ن اŸه- -ن- -ي
والتضشامن.
صشرحت داليا على هامشش زيارة
ال -ع -م -ل ال -ت -ي ق -امت ب-ه-ا إا ¤و’ي-ة
ت- -يسش -مسش -ي -لت لـ»الشش -عب» ح -ول م -ا
يشش -اع م -ن ت -وق -ي -ف ع-م-ال الشش-ب-ك-ة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ق-ائ-ل-ة« :إان ال-دول-ة لن
تتخلى عن أابنائها خاصشة وقد ”
“ديد  147أالف عقد عمل مؤوقت لفائدة اŸسشتفيدين
Ãا يسشمى بالششبكة ا’جتماعية لسشنة  ،2011وهي فئة
تقدم خدمات ‘ أاماكن تواجدها ،مششÒة إا ¤أان و’ية
ت- -يسش- -مسش- -ي -لت اسش -ت -ف -ادت م -ن  400م -نصشب ◊ام -ل -ي
Óششخاصش اŸعاق.»Ú
الششهادات ،و 600منحة ل أ
وقد كانت الزيارة فرصشة لتوزيع قروضش بنكية قصشد
“وي- -ل مشش- -اري- -ع مصش -غ -رة وشش -ه -ادات تسش -دي -د ق -روضش
مصش-غ-رة ،وت-وزي-ع م-اك-ي-ن-ات خ-ي-اط-ة أ’سش-ر ري-ف-ية ،وبدار
الثقافة ” اإ’عÓن عن تخصشيصش حصشصش إاضشافية تخصش

ﬂت -ل -ف ب -رام -ج ا’دم -اج وال -ت-ن-م-ي-ة
ا’جتماعية وكذا حصشة إاضشافية من
القروضش اŸصشغرة واŸتمثلة ‘ 400
قرضش ’قتناء مواد أاولية.
ك -م -ا أاع -طت ب -اŸن -اسش -ب-ة إاشش-ارة
ان -ط Ó-ق ل -ق -اف -ل -ة تضش -ام-ن-ي-ة –م-ل
مسش-اع-دات أ’سش-ر م-ع-وزة ب-ال-ب-ل-ديات
النائية.
م - -ن ج - -ه - -ت - -ه أاب- -دى وا‹ و’ي- -ة
ت -يسش -مسش-ي-لت ع-ب-د ال-ق-ادر مسش-ع-ودي
اسش -ت -ع -داده Ÿسش -اع-دة ك-ل م-ا ي-خ-دم
ال -ف -ئ -ات ال-هشش-ة وذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات
اÿاصشة بحضشور مديرة التضشامن وقضشايا اŸرأاة ،وهو ما
دفع الوزيرة إا ¤تثم Úعمل السشلطات اÙلية طالبة من
‡ثلتها بالو’ية اغتنام فرصش اŸرافقة واŸسشاعدة.
وع -ل -ى ه -امشش ال -زي -ارة صش-رح ال-ه-ادي اŸدي-ر ال-ع-ام
ل -ل -وك-ال-ة اÙل-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة لـ»الشش-عب» أان-ه ” إاب-رام
توأامة ب Úا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي ‡ث ‘ Óفرنسشا
لضش - -ب - -ط اسشÎات - -ي - -ج - -ي - -ة ‘ اإ’دم- -اج اŸه- -ن- -ي ل- -ذوي
ا’حتياجات اÿاصشة.

إاثر قراءات غ Òدقيقة لتصشريحات ولد قدور ،مبتول يوضشح:

تيارت.ع.عمارة

أأوروبا تبقى ششريكا أسشÎأتيجيا للجزأئر ‘ ›ال ألطاقة
مرونة أاك ‘ Èمواجهة سشوق الغاز العاŸية التي تعرف –و’ت كبÒة
ح -ت -ى إاذا ك-انت ال-ع-ق-ود ط-وي-ل-ة اŸدة
تنقضشي ‘  ،2020 / 2019فإان ا÷زائر
ت -ع -ت -زم احÎام ال -ت -زام -ات -ه -ا ال -دول -ي-ة
بتموين أاوروبا بالغاز عن طريق انبوبي
«ميدغاز» و»ترانسشميد».

سشعيد بن عياد
أاوضش-ح ال-دك-ت-ور ع-ب-د ال-رح-م-ان م-ب-ت-ول ‘
قراءته لتصشريحات اŸدير العام لسشوناطراك
عبد اŸؤومن ولد قدور «أان هذا اأ’خ ⁄ Òتكن
لديه نية التهجم على أاوروبا التي تبقى ششريكا
اسشÎاتيجيا للجزائر ‘ ›ال الطاقة ،خÓفا
ل -ت -ح -ال -ي -ل تضش -ل-ي-ل-ي-ة وردت ‘ ب-عضش وسش-ائ-ل
اإ’عÓم» ،مششÒا بع Úاÿب Òإا ¤أان «اŸوقف
ال -رسش -م -ي ل -ل -ج -زائ -ر م-ع-ل-ن ع-ن-ه ‘ ﬂت-ل-ف
البيانات الصشادرة عن وزارة اÿارجية».
وأاك- -د ب- -ه -ذا اÿصش -وصش أان اŸم -ارسش -ة ‘
عا ⁄اأ’عمال ’ ›ال فيها للعواطف ومن

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

ثمة تعتزم ا÷زائر الدفاع عن
مصش -ا◊ه-ا م-ث-ل-م-ا ت-داف-ع أاوروب-ا
ه - -ي اأ’خ- -رى ع- -ن مصش- -ا◊ه- -ا،
مضش - -ي - -ف - -ا أان ا’سش - -ت - -ث - -م- -ارات
اŸدرج- -ة ‘ ن- -اقÓ- -ت ال- -ن -ف -ط
ل-تصش-دي-ر ال-غ-از تسش-م-ح ل-ل-ج-زائ-ر
بالتفك ‘ Òتوجيه صشادراتها من
ال - -غ - -از إا ¤أاسش - -واق أاخ - -رى غÒ
أاوروبا‡ ،ا يتيح لها مرونة أاكÈ
‘ مواجهة سشوق الغاز العاŸية
التي تعرف حاليا –و’ت كبÒة.
وح- -ت- -ى إاذا ك- -انت ال- -ع -ق -ود ط -وي -ل -ة اŸدة
تنقضشي ‘  ،2020 /2019فإان ا÷زائر تعتزم
احÎام ال -ت -زام -ات -ه-ا ال-دول-ي-ة ب-ت-م-وي-ن أاوروب-ا
ب -ال -غ -از ع -ن ط -ري -ق أان -ب -وب -ي «م-ي-دغ-از» عÈ
اسشبانيا و»ترانسشميد» ع Èايطاليا وهو أاكÈ
أانبوب ،علما أان ا’سشتثمارات ‘ الغاز تصشنف
بالثقيلة وبطيئة النضشج.
وبخصشوصش البÎول والغاز الصشخري فإان

ا÷زائ -ر ت -ت -وف -ر ع -ل -ى
ثالث أاك Èخزان عاŸي
(ح -وا‹  20أال-ف م-ليار
م Îم -ك -عب م -ن ال -غ -از
حسشب دراسشة أامريكية)
وŒري ﬁادث - - - - - - - - -ات
خ - -اصش - -ة م - -ع شش - -رك- -اء
أاجانب هام Úمن بينهم
اي-كسش-ون م-وب-ي-ل ،توتال
وشش- - -ال ال- - -خ ،...ح - -ول
ا’سش- -ت- -كشش- -اف ول- -يسش ا’سش- -ت- -غ Ó-ل ،ب -ي -ن -م -ا
اŸردودية لن تكون قبل سشبع أاو ثما Êسشنوات،
ع-ل-م-ا أان ال-ه-دف ا’سشÎات-ي-ج-ي م-ث-ل-م-ا أاعلنه
وزير الطاقة يتمثل ‘ التوجه نحو النوعية
الطاقوية وتششجيع الطاقات اŸتجددة التي
“لك فيها ا÷زائر موارد وإامكانيات هامة
وهو اأ’مر الذي يتطلب اÙافظة على البيئة
واŸياه كما أان التششاور مع اÛتمع اŸدÊ
أاصشبح ضشروريا.

العدد
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قال إان ربط اŸسشيلة بالطريق السشيار يسشتوجب تأاهيل الطريق الوطني ٦0

مرأقبة أ◊مولة ألزأئدة للحفاظ على مكتسشبات ألطرق

’شش- -غ- -ال
أاك - -د وزي- -ر ا أ
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ع-بد
ال- -غ- -ن- -ي زعÓ- -ن ،خ Ó-ل
زي - -ارت - -ه ال - -ت - -ف - -ق- -دي- -ة
ل-ق-ط-اع-ه أامسش ب-اŸسش-ي-ل-ة
ع - -ل - -ى ضش - -رورة ت - -ق- -ي- -د
سش -ائ -ق -ي م -رك-ب-ات ال-وزن
ال - -ث - -ق - -ي - -ل ب - -ا◊م - -ول- -ة
ال-ق-ان-ون-ي-ة ل-لحفاظ على
مكتسشبات الطرق وعدم
ارت -ف -اع ف -ات-ورة صش-ي-ان-ة
الطرق وضشرورة بر›ة
عمليات –سشيسشية وردعية.

اŸسشيلة :عامر ناجح
زعÓن ‘ مسشتهل زيارته Ÿتفرق الطرق
بع Úالديسش أاششار إا ¤وجود دراسشة تتعلق
بنصشوصش قانونية من أاجل معاقبة اıالفÚ
أ’وزان ا◊م- -ول- -ة ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة وف -ق ق -وانÚ
مدروسشة.
ون ّ-وه اŸت -ح -دث إا ¤أان ا◊م -ول -ة ال -زائ-دة
للمركبات تؤوثر بششكل كب Òعلى وضشعية الطرق
‘ ما يتعلق Ãبالغ الصشيانة خاصشة وأان واحد
كيلوم Îحسشبه من الطريق يتطلب ماب01 Ú
م -ل -ي -ار سش -ن -ت -ي -م وم -ل-ي-ار ونصش-ف م-ن صش-ي-ان-ة
الطريق ،و‘ حالة عدم القيام بالصشيانة التي
يفÎضش القيام بها كل سشنة واŸقدر بـ3000
ك -ل -م م-ن أاصش-ل  30أال-ف ك-ي-ل-وم Îم-ن ال-طرق
الوطنية فقد تضشطر مصشا◊ه إا ¤التنقل إا¤
عملية وصشف تدعيم الطريق والذي يكلف -
حسشبه  -مÓي Òللكيلوم Îالواحد من الطرق
ع -ل -ى أاق -ل ت -ق-دي-ر أاك Ìم-ن  02م-ل-يار سشنتيم
ل -ل -ك -ي -ل -وم Îال -واح-د .وأاضش-اف اŸت-ح-دث أان
الدولة مطالبة بصشيانة  10باŸائة من الطرق
الوطنية كل سشنة.
اعت ÈزعÓن خÓل معاينته لنموذج ضشبط

وزن اŸركبات ÃفÎق الطرق
ع Úال - - - -ديسش أان اŸشش - - - -روع
يعت Èإا‚ازا كبÒا وسشوف يتم
ت-ع-م-ي-م-ه ع-ل-ى ج-م-ي-ع م-ناطق
ال -وط -ن ‘ ال -ق -ريب ال -ع -اج-ل
ل -ل -ح -د م -ن ا◊م-ول-ة ال-زائ-دة
ıت-ل-ف اŸرك-ب-ات وم-ع-اق-بة
اıال - -ف Úوا◊ف - -اظ ع- -ل- -ى
مكتسشبات الطرق ع ÈالÎاب
الوطني.
ششدد ‡ثل ا◊كومة خÓل
زي- -ارت- -ه Ÿط- -ار ع Úال- -ديسش
ب -ب -ل -دي-ة أاو’د سش-ي-دي إاب-راه-ي-م ع-ل-ى ضش-رورة
تسش -ل -ي-م أاج-زاء اŸط-ار اıت-ل-ف-ة ع-ل-ى غ-رار
إا‚از مدرج جديد وفتح الطريق ا’جتنابي
للطريق الوطني رقم  ‘ 45أاجالها القانونية
خاصشة وأان اŸششروع كلف خزينة الدولة 4
مÓي Òدج ويجب فتحه ‘ اآ’جال القانونية،
م -ؤوك -دا رصش -د م -ب-ال-غ ك-بÒة ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج
رئيسش ا÷مهورية إ’‚از مدرج ثا Êلهبوط
الطائرات ذات ا◊جم الصشغ Òوكذا لضشمان
السشÓ- -م- -ة ا÷وي- -ة واأ’م -ن -ي -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى
اŸطار.
و‘ ختام زيارته اŸيدانية أاكد زعÓن ‘
رده على مطلب ربط اŸسشيلة بالطريق السشيار
شش- - -رق غ- - -رب اع - -ت Èأان اŸط - -لب شش - -رع - -ي
يسشتوجب إاعادة تأاهيل الطريق الوطني رقم
 60وفق اإ’مكانيات اŸتوفرة وأانه سشوف تكون
دراسشة بدون التزام وهو ما يعت Èحسشبه بداية
ل- -ل -ح -ل ل -ل -مشش -ك -ل -ة .وكشش -ف وزي -ر اأ’شش -غ -ال
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ع-ن وج-وب ت-ف-ع-ي-ل اÿط
القد Ëللسشكة ا◊ديدية اŸسشيلة  -ا÷زائر
لتخفيف العبء على الطرق وتفعيل خط باتنة
 مسشيلة  -ا÷زائر وكذا اسشتÓم  151كيلومÎي -رب-ط مسش-ي-ل-ة ب-وغ-زول قصش-د ل-عب اŸسش-ي-ل-ة
دورها ا’قتصشادي باعتبارها قطبا صشناعيا
وفÓحيا.

اŸفتشش العام بوزارة العمل والتششغيل والضشمان ا’جتماعي ،زوب Òجغام:

لأ عمال أŸوظفون بصشيغة عقود لأ عمل أŸدعمة لهم نفسس حقوق عمال أŸؤوسشسشة

نّبه اŸفتشش العام بوزارة
العمل والتششغيل والضشمان
ا’ج-ت-م-اع-ي زوب Òج-غام،
إا ¤أان ال - -ع- -م- -ال اŸوظ- -فÚ
بصش- -ي- -غ- -ة ع- -ق- -ود ال- -ع- -م- -ل
اŸدع -م-ة ،يسش-ت-ف-ي-دون م-ن
ن- - - -فسش ا◊ق- - - -وق ال- - - -ت- - - -ي
يسش- -ت- -ف- -ي- -د م- -ن- -ه- -ا ع- -م- -ال
اŸؤوسشسشة وتقع عليهم نفسش
الواجبات ،و‘ السشياق أاششار
إا ¤تسش- - -ج - -ي - -ل  240األف
زي -ارة Ÿف -تشش-ي ال-ع-م-ل خÓ-ل  11أاششهرا
’و ¤م- -ن السش- -ن -ة اŸن -قضش -ي -ة ،ت -وجت
ا أ
بتحرير  190أالف وثيقة بينها  40أالف
ﬁضشر ﬂالفة ،مششÒا إا ¤تقلصش عدد
اıالفات.

فريال بوششوية
قدم اŸفتشش العام بوزارة العمل والتششغيل
والضش-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي زوب Òج-غ-ام ،حصش-ي-لة
نشش -اط اŸف -تشش -ي -ة ال -ع -ام -ة ل-ل-ع-م-ل إا ¤غ-اي-ة
ن- -وف -م Èاأ’خ ،Òول -ع -ل أاه -م م -ا ف -ي -ه -ا ع -دد
الزيارات اŸسشجلة  240أالف زيارة ،ما بÚ
ع- -ادي -ة ومضش -ادة وخ -اصش -ة Ãع -دل  37زيارة
للمفتشش ‘ الششهر ،غطت
كل القطاعات ’سشيما منها
اÿاصش بسش - -ب- -ة  ،٪80إا¤
ج -انب مسش -اع -دة الشش -ريك
ا’ج-ت-م-اع-ي وم-راف-قته ‘
إاع - - -داد ا’ت - - -ف- - -اق- - -ي- - -ات
ا÷ماعية.
و‘ م -ع -رضش رده ع -ل -ى سش -ؤوال ح -ول ع -دد
اŸفتشش ،Úأاششار اŸفتشش العام بوزارة العمل
وال- -تشش- -غ- -ي -ل والضش -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي إا ¤أان
عددهم اإ’جما‹  900بينهم  ‘ 645اŸيدان،
والباقون يضشمنون التأاط ،Òموضشحا أانه وفق
اŸعاي ÒالعاŸية كل مفتشش يغطي  10آا’ف
عامل ،وبالنسشبة للجزائر فإان اŸفتشش يغطي
حوا‹  12أالفا.
وذكر ‘ السشياق أان اŸفتشش عون رقابة
ﬁلف وﬁضشره له ا◊جية ،وبأانه ينتقل إا¤
اŸيدان ‘ حال تسشجيل خرق للقانون’ ،فتا
إا ¤أان اŸششرع منحه السشلطة التقديرية ‘
حال تسشجيل Œاوز ،يحدد نوع اÙضشر الذي
ي -ح -رره ،إام -ا كشش -ف م Ó-ح -ظ-ة ،أاو إاع-ذار ،أاو
ﬁضشر ﬂالفة 190 ،أالف وثيقة منها  40أالف
ﬁضشر ﬂالفة ،أاغلبها مÓحظات وإاعذارات
ت -ع -كسش ال -ع -م -ل ال -ت -وع -وي ال -ذي ي -ق -وم ب -ه-ا

اŸفتشش ،و‘ حال تعنت أارباب
العمل ورفضش ا’متثال للقانون،
فإانه مضشطر إا ¤دفع غرامات
مالية التي سشجلت ارتفاعا كبÒا
‘ اŸبلغ Ãوجب قانون اŸالية
للعام .2018
وردا ع - - -ل - - -ى سش- - -ؤوال ح- - -ول
اÙاضش -ر ال -ت -ي أاح -ي -لت ع -ل-ى
ال-ع-دال-ة ،ذك-ر  40أال-ف ﬁضش-ر
ﬂال- -ف -ة “ت إاح -ال -ت -ه -ا ع -ل -ى
ا÷هات القضشائية للفصشل بها ‘ ،سشياق مغاير
أاك -د ب -أان م -ف -تشش ال -ع -م -ل و‘ ح -ال تسش -ج-ي-ل
ظ- -روف ع- -م- -ل م- -زري- -ة ق -د ت -ل -ح -ق أاضش -رارا
بالعمال ،بإامكانه التوجه إا ¤الوا‹ الذي يأامر
بغلق اŸقر ،إاجراء يأاتي بعد –رير ﬁضشر
ﬂالفة ،إا’ أانه  ⁄تسشجل ـ حسشبه ـ حا’ت من
هذا النوع.
وأاك -د أاه -م -ي -ة ا’ت -ف -اق -ي-ات ا÷م-اع-ي-ة ‘
ت- -ك- -ريسش ا◊وار و–سش Úع Ó-ق -ات ال -ع -م -ل،
م -ؤوك -دا أان ال -ع -م -ل م -ا ب Úأاع -وان اŸف -تشش-ي-ة
وﬂت -ل -ف ال -ن -ق -اب -ات ‘ ال-فÎة اŸم-ت-دة بÚ
جانفي ونوفم 2017 Èتوج ،بإاعداد  95اتفاقية
جماعية و 377اتفاق جماعي’ ،فتا إا ¤أان
ا’أو ¤تتطرق إا ¤اأ’جور
وال -تصش-ن-ي-ف وك-ل ال-ن-ق-اط،
أاما ا’تفاق فيخصش نقطة
أاو اث- - - -ن Úع - - -ل - - -ى اأ’ك،Ì
وعÓ- - - -وة ع - - -ل - - -ى ذلك ”
تسشجيل مطابقة ما ’ يقل
ع - -ن  738ن-ظ-ام داخ-ل-ي،
و÷ان اŸشش- -ارك- -ة ال- -ت- -ي تسش- -اه- -م ‘ تسش -يÒ
اŸؤوسشسشات ،و” تسشجيل ÷ 22نة خÓل نفسش
الفÎة.
و ⁄ي -ف -وت اŸن -اسش -ب-ة ل-ي-ق-دم ت-وضش-ي-ح-ات
تخصش عÓقة العمل التي تتم Ãوجب عقد
العمل اŸدعم ،مؤوكدا بأانه عامل مثله مثل اأي
ع- -ام- -ل ‘ اŸؤوسشسش- -ة ،ي- -خضش- -ع ل Ó-ت -ف -اق -ي -ة
ا÷ماعية والنظام الداخلي ،يسشتفيد من نفسش
ا◊قوق وتقع عليه نفسش الواجبات.
وبعدما ذكر أان اŸفتششية هيئة ذات طابع
إاداري ششهدت عصشرنة جذرية ‘ العام ،2005
من حيث الصشÓحيات والتنظيم ،ترافقها 8
مفتششيات جهوية باإ’ضشافة إا ¤مكاتب تابعة
ل -ه -ا ،أاك -د اأ’ه -م -ي -ة ال -ت -ي ت -ول -ي-ه-ا ل-ل-وسش-ائ-ل
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ا◊دي -ث -ة ،مششÒا إا ¤وج -ود
صشفحة على موقع فايسشبوك ،وإا ¤فتح وششيك
Ÿوقع إالكÎو.Ê

 240أألف زيارة Ÿفتششي
ألعمل ...و–رير  40أألف
ﬁضشر ﬂالفة

الثÓثاء  06فيفري  2018م
الموافق لـ  19جمادى اأ’ولى  1439هـ
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اÛاهد وعضسـو ›موعة  22التاريخية «عمار بن عــودة» ‘ ذمة الله

عنابة تنتظر تشسييع جثمان الراحل ÃقÈة زغوان

عنابة :صسحراوي .ح
ت - - -و‘ ،أاول أامسس ،ب - - -ال - - -ع - - -اصس - - -م- - -ة
ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة ب-روكسس-ل ،ب-ع-د ن-قله إاليها
ل -ل -ع Ó-ج ،عضس -و ›م-وع-ة  22اÛاهد
مصس-ط-ف-ى ب-ن ع-ودة ،اŸدع-و ع-م-ار ب-ع-د
صس -راع م-ع اŸرضس ،ع-ن ع-م-ر ي-ن-اه-ز 93
سسنة ،على أان يتم نقل جثمان الفقيد
إا ¤أارضس ال- -وط- -ن ،ل- -يشس- -ي- -ع ج- -ث- -م- -ان
اÛاهد الراحل ÃقÈة زغوان شسمال
و’ي- -ة ع- -ن- -اب -ة ،أاي -ن اع -ت -ادت ع -ائ -ل -ة
الراحل دفن أافراد العائلة.كما علم من
أاحد أاقاربه.
اÛاه -د م -ن م-وال-ي-د  27سش-ب-تم1925 È
Ãدي -ن -ة ع -ن -اب -ة ،أاح-د ال-ق-ادة ال-ك-ب-ار ال-ذي-ن
سش -اه -م-وا ‘ صش-ن-اع-ة فÎة ه-ام-ة م-ن ت-اري-خ

ا÷زائر ا◊ديث ،الششخصشية الوطنية ماقبل
’خÒة م- -ن ›م- -وع- -ة  22ال-ت-اري-خية التي
اأ
’على قبل اÛاهد الذي
تلتحق بالرفيق ا أ
’يزال على قيد ا◊ياة «عبد القادر عمودي «
أاطال الله عمره ،وهي اÛموعة التاريخية
ال- -ت- -ي ك- -ان ل -ه -ا ال -فضش -ل ‘ ت -ف -ج Òال -ث -ورة
التحريرية.
حسشب ششهادة صشديقه اÛاهد عمار بن
عيشس ،اÛاهد عمار بن عودة رحمه الله
بدأا عمله الوطني بانخراطه ‘ الفÎة ما بÚ
 1937-1936ومع ظهور ا◊ركة الكششفية ‘
فوج «اŸنى» ،والذي أاصشبح يعمل ‘ هذا
ا◊زب بسشرية إا ¤أان أالقي عليه القبضس رفقة
’ول مرة ‘ سشنة  .1944وأاصشدر
مناضشل Úأ
عليه ا◊كم بالسشجن مدة عام Úو 60أالف
فرنك فرنسشي كغرامة وخمسس سشنوات كمنع
Óقامة.
ل إ

انضشم اÛاهد الراحل إا ¤اللجنة الثورية
ل- -ل -وح -دة وال -ع -م -ل ب -ج -انب زي -غ -ود ي -وسش -ف
’زمة
وديدوشس مراد والتي تكونت نتيجة ا أ
التي كان يعا Êمنها حزب الششعب  -حركة
إانتصشارا◊ريات الدÁقراطية ولكن Ãجرد
ظهور مؤوششرات فششلها ،سشعى كل من ديدوشس
مراد -زيغود يوسشف -مصشطفى بن عودة إا¤
اŸششاركة ‘ بلورة فكرة اند’ع الثورة حيث
ك- -ان ب- -ن ع- -ودة م- -ن ب Úال -ذي -ن شش -ارك -وا ‘
اج-ت-م-اع الـ 22إاضش -اف -ة إا ¤ه -ذه اŸشش -ارك -ة
سشاهم ‘ كتابة بيان أاول نوفم ،Èواسشتعان ‘
هذه العملية Ãناضشل Úمن اŸنظمة السشرية.
وبعد اند’ع ثورة أاول نوفم Èاجتمع زيغود
يوسشف وبن طوبال وبن عودة لتقييم الوضشع
خاصشة بعد اسشتششهاد عدد من اÛاهدين
ع -ل -ى رأاسش -ه -م ب -اج-ي ﬂت-ار ،دي-دوشس م-راد
واعتقال آاخرين ،ومن أاجل إاعادة ا’طمئنان
إا ¤نفوسس اÛاهدين وتششجيعهم Ÿواصشلة
ال -ك-ف-اح اŸسش-ل-ح ورب-ط ال-ث-ورة ب-الشش-عب ق-ام
هؤو’ء بعدة كمائن ضشد القوات ا’سشتعمارية
وعدة هجومات كهجوم  20أاوت  1955الذي
’وسشاط الفرنسشية
كان له صشدى كبÒا ‘ ا أ
وفئات الششعب ا÷زائري.
تواصشلت نششاطات سشي عمار إا ¤أان ششارك
‘ مؤو“ر الصشومام  20أاوت  1956الذي يعد
حسشب رأاي -ه Ãث -اب -ة ب -ي -ان أاول ن -وف -م Èث-اÊ
يؤوسشسس إا ¤تنظيم صشفوف الثورة التحريرية.
‘ م- - -ارسس  1962ظ -ه -ر ع-م-ار ب-ن ع-ودة
ب -رف -ق -ة ب -وم -دي-ن وب-ع-ده-ا ك-ل-ف Ãه-م-ة إا¤
باريسس كملحق عسشكري .بعد ا’سشتقÓل ،أاين
ت-ق-ل-د م-نصشب م-ل-ح-ق عسش-ك-ري ‘ ال-ق-اه-رة،
باريسس ثم تونسس ،وبعدها سشفÒا ‘ ليبيا سشنة
 .1979وأاخÒا م- - - - - - -نصشب رئ- - - - - - -يسس ›لسس
ا’سش -ت -ح -ق -اق ال -وط -ن -ي أاث -ن-اء فÎة ال-رئ-يسس
الششاذ‹ بن جديد.

كان له الدور البارز ‘ اŸعارك وهجومات جيشس التحرير

زيتو :Êبن عودة قطب من أاقطاب ا◊ركة الوطنية
م -ن ج -ه -ت -ه ت -ل-ق-ى وزي-ر اÛاه-دي-ن،
الطيب زيتو ،Êنبأا ارتقاء روح اÛاهد
اŸرحوم ،عضسو ›موعة  22التاريخية،
ب- -ن مصس- -ط- -ف- -ى ب- -ن ع- -ودة ،إا ¤رح- -م- -ة
ال -ب -اري ،ع -ز وج -ل ،أاسس -دل ال -ل -ه ع -ل-ي-ه
شسآابيب اŸغفرة والثواب.

ن.ل
اع -ت Èزي -ت-و Êال-ف-ق-ي-د ق-ط-ب-ا م-ن أاق-ط-اب
ا◊رك -ة ال -وط-ن-ي-ة ،وم-ن ﬂط-ط-ي وم-ن-ظ-ري
الكفاح اŸسشلح ضشمن ›موعة  22التاريخية
اŸباركة اŸفجرة للثورة التحريرية اÛيدة،
وم-ن مسشـؤوو‹ وق-ي-ادي-ي اŸن-ط-ق-ة ال-ت-اري-خ-ية
الثانية ،أاين كان له دور بارز ‘ عدة معارك

وه -ج -وم -ات م -ن ب -ي -ن -ه -ا ه -ج-وم-ات الشش-م-ال
القسشنطيني  20أاوت  ،1955كما كان للمرحوم
مششاركة ‘ مؤو“ر الصشومام  20أاوت ،1956
ليواصشل سشي عمار نضشاله وجهاده ‘ اÿارج،

وتسشند إاليه مهمة التسشليح وا’تصشا’ت العامة،
قبل أان يكون ضشمن الوفد اŸفاوضس ‘ إايفيان
الذي –قق بفضشله النصشر اŸب ‘ ،Úنفسس
السشياق يضشيف أانه ظل وفيا ÿصشاله ومتمسشكا
Ãب -ادئ -ه ،م -ل -ت -زم-ا بشش-رف ال-نضش-ال م-ن أاج-ل
ا◊ري -ة واسشÎج -اع السش -ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ،ف-ك-ان
ا’سشتقÓل الوطني ﬁطة ‘ مسشÒته التي
ت- -واصش- -لت ب- -ن- -فسس ال- -روح وا’ل- -ت- -زام ل- -ب- -ن -اء
مؤوسشسشات الدولة ا÷زائرية اŸسشتقلة ‘ كل
اŸناصشب واŸسشؤووليات التي تقلدها.
مقدما أاصشدق مششاعر التضشامن واŸواسشاة
‘ م -واج -ه -ة ه -ذه اÙن -ة اأ’ل -ي -م-ة ب-ف-ق-دان
اŸن -اضش -ل ال -وط-ن-ي واÛاه-د ال-رم-ز اÿادم
الو‘ لوطنه Ãا قدمه من جليل اأ’عمال ‘
معركتي التحرير والبناء والتششييد.

›اهدون واألسسرة الثورية يشسيدون بخصسال الراحل بن عودة
اأشس- -اد ›اه- -دون واأب- -ن- -اء
شس - -ه - -داء ب - -و’ي - -ة ع- -ن- -اب- -ة
Ãج- -رد ا’إعÓ- -ن ع- -ن وف -اة
اÛاه - -د ع - -م - -ار ب- -ن ع- -ودة
عضسو ›موعة  22والرجل
ال - - -رم - - -ز ،اأمسس ،ب - - -خصس - - -ال
ال- -راح -ل ومسس -اره ال -نضس -ا‹
من اأجل اسستقÓل البÓد.
فببلدية ششطايبي حيث Œري
مراسشم اإحياء الذكرى  56لوفاة
اÛاهد عمار ششطايبي والتي
يششرف عليها وزير اÛاهدين
ال - -ط - -يب زي - -ت - -و Êصش- -رح ل- -واأج
اÛاه -د م -زي -ان غ -زي-ل-ي ب-اأن-ه
برحيل عمار بن عودة «فقدت
ا÷زائ - - -ر اأح - - -د اأب - - -ن - - -ائ - - -ه - - -ا
الششجعان».
«ل -ق -د ع -رفت سش -ي ب -ن ع-ودة
عقب ا’سشتقÓل واأنا اأعت Èاأن
ال - -ع - -ظ - -م - -اء ’ Áوت - -ون اأب- -دا»
حسش- - -ب- - -م - -ا اأع - -رب ع - -ن - -ه ذات
اŸتحدث الذي اأردف «لقد خدم بن عودة
بÓده بكل حب واإيثار».
ومن جهته ،قال ا’أم Úالو’ئي Ÿنظمة
اأبناء الششهداء خميسشي دواسشية باأن عمار
ب -ن ع -ودة ك -ان «رم -زا ب -ال -نسش -ب-ة Ûم-وع
ا÷زائري.»Ú
واأضشاف «بن عودة عضشو ›موعة 22
كان واحدا من الكبار فقد كرسس حياته
من اأجل ا÷زائر والتزامه من اأجل بÓده

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن عودة عمار ..دائم ا◊ضسور ‘ النقاشس التاريخي

حماية األجيال من قراءات مغرضسة لألحداث وإابراز ÿصسال الشسهداء

رحل اÛاهد عمار بن عودة ،عضسو ع - -ل - -ى ال- -ت- -زام ق- -واع- -د ا◊ك- -م- -ة وال- -ه- -دوء
من ›موعة  22التي خططت ’ند’ع واŸسشؤوولية ‘ معا÷ة قضشايا حسشاسشة من
ال- -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة ل -تسس -ط -ر ب -ذلك ت -اري -خ ث-ورت-ن-ا م-ن اج-ل ح-م-اي-ة اأ’ج-ي-ال م-ن
ال- -ط- -ري- -ق الصس- -عب وا’Œاه الصس- -ح -ي -ح انعكاسشاتها السشلبية ذلك أان من قام بالثورة
’سسÎجاع السسيادة الوطنية وتخليصس بشش- -ر وم- -ع- -رضش- -ون ل- -لـ»خ- -ط- -أا» و’ ي- -ن- -ب -غ -ي
الشس - - -عب ا÷زائ - - -ري م - - -ن ال - - -ق - - -بضس- - -ة مطاردتهم تاريخيا وترك التقدير للمؤورخÚ
ا’سس -ت -دم -اري-ة ال-ت-ي دام ل-ي-ل-ه-ا ا◊الك النزهاء.
ط - -وي  Ó- -إا ¤أان أازاح - -ت- -ه ب- -تضس- -ح- -ي- -ات
ولعله كان يبدي أاŸا مثل كافة اÛاهدين
وع - - -ذاب- - -ات ق- - -ل- - -م- - -ا
اıلصش Úجراء ما عرفته
تتحملها الشسعوب.
العقيد بن عودة ’ يÎدد ال - - -ب Ó- - -د ‘ ظ - - -ل أازم - - -ة
ك- -ان ل- -ل- -رج- -ل مسش -ار ‘ ا◊ديث ع - -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال- -تسش- -ع- -ي- -ن- -ات م- -ت- -ع- -ددة
ا÷وانب التي ششكلت فيها
’عÓمية أاو
املتشش-ح-ره -يورد ،ل -غه أاÒث -ان -ناهء ثو -اوجرهة ﬂتلف اŸنابر ا إ
الظاهرة اإ’رهابية هاجسشا
‘ م - -رح - -ل - -ة م - -ا ب- -ع- -د ال-ت-اري-خ-ي-ة ،خ-اصس-ة خÓ-ل ل-ت-ت-ح-ول إا ¤ك-اب-وسس ج-ث-م
’سش - -ت - -ق Ó- -ل م - -واق - -ف فÎة ال -تسس -ع -ي -ن -ات ،ف -ي-ث Òل - -عشش - -ري - -ة ع - -ل - -ى صش - -در
و’ت اÛتمع ا÷زائري قبل أان
ع -دي -دة م -ثÒا ج -د’ ‘ جد’ هنا ويفجر تسسا ؤ
ﬂت - - - -ل- - - -ف اأ’وسش- - - -اط
ي -ف -ل -ح م -ن ل -دي -ه-م بصشÒة
اŸه- -ت- -م- -ة أاو اŸع- -ن- -ي- -ة
وإاÁان Ãسشتقبل الوطن ‘
بالتاريخ .وقبل أان يأاخذ منه اŸرضس ما بقي إاعادة انتششال ا÷زائر بلدا وششعبا من دوامة
من قوة للبدن والذهن سشجل بن عودة مششاركة جهنمية كادت أان تأاتي على اأ’خضشر واليابسس.
ثرية ‘ أاك Ìمن مناسشبة تتعلق بأاحداث تاريخ
كان ب Óششك مثل جميع اŸتعلق Úبا◊رية
ال -ث -ورة ومسش -ارات ق -ادت -ه -ا ‘ ت -لك اŸرح-ل-ة وا◊ريصش Úعلى مكاسشب اأ’مة يتطلع إا ¤أان
الصشعبة صشعوبة تضشاريسس اأ’وراسس وجرجرة تعود ا÷زائر إا ¤الريادة حاملة من جديد
والونششريسس والصشحراء التي ششكلت ا◊لقة ت -لك ال -رسش -ال -ة ال-ت-ي ك-ت-ب-ه-ا شش-ه-داء ث-ورة أاول
ا÷وه-ري-ة ‘ م-ف-اوضشات
ن- -وف- -مÃ Èا ف- -ي- -ه- -ا م -ن
ايفيان.
خ -ي -ارات وم -واق-ف وق-ي-م
كان العقيد بن عودة ’
ي -ب -ق -ى ال-راح-ل ب-ن ع-ودة إانسش-ان-ي-ة .وه-و م-ا ح-م-لته
يÎدد ‘ ا◊ديث ع- - -ل - -ى م-ادة ل-ن-ق-اشس-ات ك-م-ا كان هو اŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ال-تي
مسش-ت-وى ﬂت-ل-ف اŸن-اب-ر ح-اضس-را ف-ي-ه-ا ط-ي-ل-ة ح-ياته ت- - -وجت مسش- - -ار ال- - -وئ- - -ام
اإ’عÓ-م-ي-ة أاو ال-ت-اريخية ،كشس-اه-د ع-ل-ى م-راحل بارزة اŸد Êل - -ت - -درك ال - -بÓ- -د
شش- -اط- -ئ اأ’م -ان ف -ت -ك -ون
ال-خ -ت - -س -ش-اع-صي-ش-ن- --ا-ةت،خ-ف---ي-ثÒÓلجفدÎة’ صس- -ن- -ع- -ت -ه -ا أاع -ظ -م ث -ورة ‘
مثا’ للدÁقراطية البناءة
ه- -ن- -ا وي- -ف -ج -ر تسش -اؤو’ت العا⁄
وال- -ت- -ع -ددي -ة ال -ت -ي “ن -ح
ه -ن -اك وط-ب-ي-ع-ي أان Œد
للجميع مكانا ‘ السشاحة.
م -واق -ف -ه أاو ق -راءات-ه و–ال-ي-ل-ه ح-ول مسش-ائ-ل
ويبقى الراحل بن عودة مادة لنقاششات كما
تاريخية ،اسشتحسشان البعضس وامتعاضس البعضس كان هو حاضشرا فيها طيلة حياته كششاهد على
اآ’خر .و–مل الرجل انتقادات ’ذعة ‘ عدة مراحل بارزة صشنعتها أاعظم ثورة ‘ العا⁄
م -ل -ف -ات دون أان ي -واج -ه ذلك ب -أاي شش -ك-ل م-ن اŸعاصشر بششهادة الششعوب التي تدرك معناها
أاششكال العنف اللفظي وإا‰ا تقبل ما يصشدر أاو عانت من ويÓت ا’سشتدمار .وهي اŸيزة
من ﬁيطه خاصشة وأان اÛتمع دخل بششكل ال -ت -ي ك -ان م -ث-ل ب-اق-ي إاخ-وان-ه ي-ح-رصس ع-ل-ى
Óجيال وإاقحامها ‘ كل النقاششات
’ رج -ع -ة ف -ي -ه ‘ اŸم -ارسش -ة ال -دÁق -راط-ي-ة إابرازها ل أ
والتعددية.
ذلك أان للتاريخ وصشناعه فضش ÓكبÒا ‘ إارسشاء
كان يعلم أان ا◊ديث عن جوانب الثورة مسشار ا÷زائر إا ¤ا’أبد.
تث Òردود فعل ﬂتلفة إا’ انه أابدى حرصشا

سسعيد بن عياد

اعتÈوه قامة وموسسوعة خالدة..

جامعة البليدة تسستذكر فقيد الصسحافة والتاريخ «زه Òإاحدادن»

يتع Úاأن يتخذ كنموذج».
وÃج -رد ا’إع Ó-ن ع -ن وف -اة اÛاه -د
ع- -م- -ار ب -ن ع -ودة واسش -م -ه ا◊ق -ي -ق -ي ب -ن
مصشطفى بن عودة صشرح وزير اÛاهدين
اŸت -واج -د ب -و’ي -ة ع -ن -اب-ة ‘ اإط-ار زي-ارة
عمل باأن «تاريخ اÿامسس فÈاير من سشنة
 2018هو يوم حداد بالنسشبة للمجاهدين
وا’أسش-رة ال-ث-وري-ة وا÷زائ-ر ب-اأك-م-ل-ها التي
فقدت اأحد اأبطال هذه البÓد».
و” الوقوف دقيقة صشمت ترحما على

اÛاهد عمار بن عودة ببلدية ششطايبي.
وول- -د ع- -م -ار ب -ن ع -ودة ‘ سش -ن -ة 1925
ب -و’ي-ة ع-ن-اب-ة ح-يث ك-ان م-ن-اضش Ó-نشش-ط-ا
اإب -ان ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر اÛي-دة ’سش-ي-م-ا ‘
صشفوف ا◊ركة من اأجل انتصشار ا◊ريات
الدÁقراطية واŸنظمة السشرية.
وك - -ان عضش - -وا ‘ ›م - -وع- -ة  22التي
اجتمعت بتاريخ  25يوليو  1954باŸدنية
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش-م-ة م-ن اأج-ل ال-ت-حضشÒ
لثورة التحرير الوطني.

اح -تضس-نت ،ن-ه-ار أامسس ،ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم
’نسس -ان -ي -ة ب -ج -ام -ع -ة ع -ل -ي ل -ون-يسس ‘
ا إ
ال - -ع - -ف - -رون ال - -ب - -ل - -ي - -دة  ،2ت- -أاب- -ي- -ن- -ي -ة
الÈوف -يسس-ور زوه Òإاح-دادن ،حضس-ره-ا
أاصس -دق -اء ال -ف -ق -ي -د و›اه -دون وأاف -راد
ع -ائ-ل-ت-ه ،إاط-ارات أاك-ادÁي-ون ،وال-وزي-ر
’وق-اف
’سس -ب -ق ل -لشس -ؤوون ال -دي -ن -ي-ة وا أ
ا أ
سسعيد شسيبان.
التأابينية نظمها نادي الششعلة والذي أاطلق
عليه تسشمية زوه Òإاحدادن « بقسشم اإ’عÓم
وا’تصش- -ال ،اسش- -ت- -غ- -ل -ه -ا اŸشش -ارك -ون وذك -روا
Ãناقب وأافضشال الفقيد الراحل› ‘ ،ا‹
Óح -داث وا◊وادث ‘
ال- -ت -اري -خ وال -ت -أاري -خ ل  -أ
اŸشش - - -ه - - -د اإ’عÓ- - -م- - -ي ،خÓ- - -ل ا◊ق- - -ب- - -ة
ا’سش -ت -ع -م -اري -ة وم -ا ب -ع -ده -ا ،و‘ مشش -ارك-ت-ه
والعطاء الذي قدمه ‘ سشبيل قدسشية الثورة
التحريرية.
و اعت ÈأاكادÁيون حضشروا وسشط الطلبة
من بينهم اأ’سشتاذ عبد الكر Ëتفرغنيت ،أان
الفقيد الراحل يعت Èأايقونة بحق ‘ اŸششهد
اإ’عÓ-م-ي م-ن ح-يث أاك-ادÁي-ت-ي-ه ،وإاسش-هاماته

ب-ك-ت-اب-ات خ-ال-دة وم-ت-م-ي-زة ،أاث-رت اŸكتبة ‘
ا÷زائر ‘ جوانب ﬁددة ومدروسشة.
وبدوره  ⁄يتخلف رئيسس ا÷امعة الدكتور
خالد رامول ،عن التأاكيد أان ا÷زائر فقدت
معلما ‡يزا ،يششهد له الدا Êوالقاصشي Ãا
قدمه وأاضشاف وسشاهم به ‘ إاثراء مكتباتنا،
ودعا أاسشرة الفقيد لÓهتمام Ãا تركه الراحل،
وأان يتم ا’سشتثمار ‘ علمه وا◊فاظ عليه،
Óج -ي -ال ا◊اضش -رة
ح- -ت- -ى ي- -ب- -ق- -ى نÈاسش- -ا ل - -أ
والقادمة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

»æWh

إلثÓثاء  ٠٦فيفري  2٠18م
إلموإفق لـ  19جمادى إألولى  1439هـ

بهدف تشصجيعهم على إانشصاء مؤوسصسصات مصصغرة

دار اŸقاو’تية ÷امعة بومرداسس تنظم دورة تكوين للطلبة

ن - - -ظ - - -مت ،أامسس ،دار اŸق- - -اولت- - -ي- - -ة
÷امعة اﬁمد بوقرة ببومرداسس على
مسص- -ت- -وى ك -ل -ي -ة ال -ع -ل -وم الق -تصص -ادي -ة
وع-ل-وم ال-تسص-ي Òي-وم-ا ت-ك-وي-ن-ي-ا ل-ف-ائدة
ال-ط-ل-ب-ة ب-ال-ت-نسصيق مع الوكالة الولئية
ل- -دع- -م وتشص- -غ- -ي- -ل الشص- -ب- -اب ““اونسص -اج““
و‡ث - -ل- -ي ال- -ب- -ن- -وك وال- -ت- -أام Úخصصصس
ل-ع-رضس أاه-م الم-ت-ي-ازات ال-ت-ي ت-وف-ره-ا
الوكالة واليات إانشصاء مؤوسصسصة مصصغرة
بعد النتهاء من التكوين ا÷امعي.

مكون Úيقومون Ãهمة تكوين إلطلبة إلرإغبÚ
‘ ذلك Ÿدة ي- - - -وم ‘ Úإألسش- - - -ب- - - -وع ب- - - -دإر
إŸقاولتية على مسشتوى كليية إللكÎونيك،
كما كششف باŸناسشبة““عن فتح مكتب لوكالة
إل -تشش -غ -ي -ل إÙل -ي-ة دإخ-ل إ÷ام-ع-ة ل-ت-ق-ريب
إلطالب من عا ⁄إلششغل كخطوة إو ¤على
مسشتوى كافة جامعات إلوطن.
ب - -دوره - -ا إع - -تÈت إألسش - -ت - -اذة إŸك - -ون- -ة
إıتصش -ة ‘ إل -ت -دريب ب -غ -ل -ي ه -دى ““أإن دإر
إŸقاولتية ومنذ إعادة تفعيلها ششهر إكتوبر
إŸاضشي أإصشبحت تلعب دورإ كبÒإ ‘ إلتوعية
وإل -ت-حسش-يسس وتشش-ك-ل فضش-اء مÓ-ئ-م-ا ل-ت-ك-وي-ن
إل-ط-ل-ب-ة وت-وج-ي-ه-ه-م وك-ذإ ت-زوي-دهم Ãختلف
إŸع-ط-ي-ات إل-ق-ان-ون-ي-ة وإإلدإري-ة وإليات نششاء
إŸؤوسشسش -ة ب -ال -ت -نسش -ي-ق م-ع إلشش-رك-اء وت-ن-ظ-ي-م
ورشش-ات ت-دري-ب-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ل-ت-ع-ل-م إŸه-ارإت
وغرسس روح إŸقاولتية وششروطها إألسشاسشية
ك -وج -ود إل -ف-ك-رة إإلب-دإع-ي-ة ،إل-ث-ق-ة ب-ال-ن-فسس،
إلتوإصشل ،طرق إلتسشي ÒوغÒها من إلتقنيات
إألخرى إلتي يتطلع إليها حامل إŸششروع““.
يذكر أإن جامعة بومردإسس كانت قد أإمضشت
سش-ن-ة  2٠13إت -ف -اق ت-ع-اون م-ع وك-ال-ة إونسش-اج
توجت بإانششاء دإر إŸقاولتية لتقريب عا⁄
إلششغل من إلطلبة وإلعمل على إعÓم وتكوين

إل -ط -ل -ب -ة وم -رإف -ق -ت -ه-م ‘ إألط-وإر إل-ن-ه-ائ-ي-ة
وإŸت- -خ- -رج Úإ÷دد ح- -ول ك- -ي- -ف- -ي- -ة إنشش- -اء
م - -ؤوسشسش - -ة إق - -تصش- -ادي- -ة وإك- -تسش- -اب ث- -ق- -اف- -ة
إŸقاولتية ،إل أإن إŸرفق ظل ب Óروح ÷ملة
م -ن إألسش -ب -اب ،وه -و م-ا دف-ع ب-إادإرة إ÷ام-ع-ة
إلع-ادة ت-ف-ع-ي-ل إŸؤوسشسش-ة وت-ق-ري-ب-ه-ا أإك Ìم-ن
إلطلب ومنها جاءت فكرة تنظيم مثل هذه
إلدورإت إلتكوينية إلتي ششملت عدة كليات،
ك -م -ا ” أإيضش -ا أإث -ن -اء إل-ل-ق-اء ط-رح ج-م-ل-ة م-ن
إلنششغالت إŸطروحة من قبل بعضس إلطلبة
وإŸؤوطرين إ◊امل Úألفكار إبدإعية تتعلق
بالتمويل إألو‹ للمششروع أإو ما يعرف بعملية
إلتسشجيل وإ◊صشول على برإءة إلخÎإع إلتي
ت -ت -ط-لب دع-م-ا خ-اصش-ا ل-ل-ط-الب ،وه-ن-ا كشش-ف
مدير وكالة إونسشاج كاميو سشليمان““أإن إلوكالة
تقوم إ ¤جانب إلقرضس إıصشصس لتمويل
إŸششروع بتقد Ëمنحة تصشل إ 1٠٠ ¤مليون
سشنيتم لتششجيع مثل هذه إألفكار إŸبدعة““‘ ،
ح ÚإقÎح ‡ثل ““ جيل أإفسشيو““ أإهمية إلتوجه
نحو إŸؤوسشسشات إلقتصشادية لتجسشيد إلفكرة
وبالتا‹ “ويل إŸششروع.

ندوة للتعريف بقواعد
طالبوا ديوان الÎقية بتسصوية وضصعيتهم اŸالية
اŸنافسصة ‘ الصصفقات
مقاولو إا‚از مشصاريع السصكن ا’جتماعي على حافة العمومية بجامعة اŸسصيلة
اإ’فÓسس بالبويرة
ن-ظ-مت ك-ل-ي-ة إ◊ق-وق وإل-ع-ل-وم إلسش-ي-اسش-ي-ة

ط- -الب اŸق- -اول- -ون اŸك- -ل- -ف- -ون ب -ا‚از
اŸشص-اري-ع السص-ك-ن-ي-ة الج-تماعية ديوان
الÎق-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة ب-ال-ب-وي-رة ب-تسص-وي-ة
وضص-ع-ي-ت-ه-م اŸال-ي-ة ،ح-يث بلغت ديونهم
حسصب ما صصرحوا به أاك Ìمن  40مليار
دينار جزائري.

البويرة :ع .نايت رمضسان
أإكد حربي أإرزقي رئيسس إلفدرإلية إلولئية
ل–اد إلعام للمقاول Úإ÷زإئري ‘ Úتصشريح
لـ ““إلششعب““ أإن ديوإن إلÎقية  ⁄يقم بتسشوية
مسشتحقات إŸقاول Úإلذين يقومون با‚از
سشكنات إجتماعية مذ ششهر ديسشم ÈإŸاضشي،
وهو ما أإغرق إŸقاول ‘ Úديون وهناك من
ت- -وق- -ف ع- -ن إل‚از بسش- -بب إألزم -ة إŸال -ي -ة
إÿانقة وجعلهم على حافة إإلفÓسس ،دإعيا
ج -م -ي -ع إŸع -ن -ي ÚوإŸسش -ئ -ول Úع -ن إل -ق-ط-اع
للجلوسس إ ¤طاولة إ◊وإر لدرإسشة إألوضشاع
إلصش-ع-ب-ة إل-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا إŸقاول وإيجاد
حلول “كن من إإلسشرإع ‘ وتÒة إل‚از.
‘ نفسس إلسشياق صشرح أإرزقي أإن إŸقاولÚ
إلذين ينجزون مششاريع إلسشكنات إلجتماعية
هم ›اهدون ‘ سشبيل بناء إلوطن ذلك أإن

ث -م -ن إŸسش-ك-ن ل ي-ت-ع-دى  22٠م-ل-يون سشنتيم
بينما إلثمن إ◊قيقي يتعدى 5٠٠مليون سشنتيم
وهو مبلغ زهيد مقارنة باإرتفاع أإسشعار كل
م- -وإد إل -ب -ن -اء ك -ا◊دي -د إل -ذي يÎإوح سش -ع -ره
ب 12٠٠٠Úدج و  15٠٠٠د ج وك - - - -ذإ إ◊طب
بعدما كان سشعر إÿششب ل يتعدى  ٦٠٠دج ‘
ح Úسشعر إل‚از بقي على حاله.
من جهة أإخرى صشرح رئيسس إلفدرإلية
إلولئية ل–Óاد إلعام للمقاول Úإ÷زإئريÚ
بأان عدم إيجاد حلول ملموسشة للمقاول Úفإان
ذلك يؤوثر على وتÒة إل‚از ‡ا سشِيدي إ¤
عدم تسشليم إŸششاريع ‘ إآلجال وإ◊اصشر
إألك Èهو إŸوإطن إلبسشيط.
إŸقاول عباسس إحمد عينة من إŸقاولÚ
ينجز مششروع  5٠مسشكنا ببلدية ع Úإ◊جر،
حيث أإ‚ز  4٠مسشكنا ووصشلت نسشبة إل‚از
إ ¤أإك Ìم - - - - -ن  ،%8٠وع -دم تسش -دي -د ف -ات -ورة
إألشش -غ -ال إŸن-ج-زة وإل-ت-ي ت-ع-ادل  9٠٠مليون
سشنتيم أإجÈه على عدم إلنطÓق ‘ إ‚از 1٠
سشكنات إŸتبقية كما أإنه  ⁄يحصشل على قيمة
إŸششروع كاملة إلتي فاقت  12مليار بل على
إلنصشف ،مع إلعلم أإن إلولية تعرف برنامج
إ‚از أإك Ìمن  377٠سشكن إجتماعي.

قصصد إادراج تخصصصصهم ضصمن مناصصب عمل

طلبة قسصم الÎاث يشصلون ا◊ركة بجامعة
ع Úالذهب باŸدية
أإقدم عششرإت إلطلبة وإلطالبات بقسشم حفظ إلÎإث بجامعة يحي فارسس باŸدية صشبيحة
أإمسس ،على غلق أإبوإب كليتي إلعلوم إلجتماعية وإإلنسشانية ،وكذإ إآلدإب وإللغات على خلفية
عدم وصشول ‡ثليهم مع إإلدإرة إ ¤أإي حلول ميدإنية حول مطلبهم إلوحيد وإلقاضشي بضشرورة
إعÎإف وإدماج كل من وزإرتي إلتعليم إلعا‹ وإلÎبية إلوطنية ومصشالح إلوظيف إلعمومي
تخصشصشهم ضشمن قائمة إلتخصشصشات إلتي تسشمح لهم بالظفر Ãناصشب عمل مسشتقب.Ó
تأاتي عملية غلق أإبوإب إلكليت Úبجامعة ع Úإلذهب إلبارحة أإمام مرأإى أإفرإد إلششرطة
وأإعوإن إألمن هذه إŸؤوسشسشة إلتعليمية ،كما سشبق لهؤولء ﬁاورة مصشالح جامعة يحي فارسس
وإلتي حسشبهم عجزت عن إيجاد إ◊ل إلششا‘ وإلكا‘ Ÿطلبهم إلوحيد.

اŸدية:علي ملياÊ

ب-ج-ام-ع-ة ﬁم-د ب-وضش-ي-اف ب-اŸسش-ي-ل-ة صش-ب-اح
أإمسس ،بقاعة عبد إÛيد عÓهم وبالتنسشيق
مع مديرية إلتجار ندوة وطنية حول تطبيق
قوإعد إŸنافسشة ‘ إلصشفقات إلعمومية ‘
ظ- -ل إŸرسش- -وم إل- -رئ- -اسش- -ي  ،247/15قصش- - -د
إلتعريف بخصشوصشيات قوإعد إŸنافسشة ‘
إلصش- -ف- -ق -ات إل -ع -م -وم -ي -ة.ب -حضش -ور ﬂت -ل -ف
إلفاعل ‘ ÚإÛال إلقتصشادي وإلقانو،Ê
تطرق إلدكتور حمزة خضشري ‘ مدإخلته
حول ﬁدودية إŸنافسشة ‘ ›ال إلصشفقات
إلعمومية وإلششكل إلقانو ‘ Êظل إŸرسشوم
إل -رئ-اسش-ي  247 /15وم -دى مسش -اه -م-ت-ه ‘
ت-رشش-ي-د إل-ن-ف-ق-ات إل-ع-م-وم-ي-ة ‘ ،ح Úتطرق
مدير إلندوة إلعلمية إلدكتور عبد إلنور ‘
مدإخلته أإمام إ◊ضشور إ ¤إŸبادئ عقد
إلصش -ف -ق -ات إل -ع -م -وم -ي-ة إن-طÓ-ق-ا م-ن م-ب-دأإ
إŸنافسشة ‘ إ◊صشول على إلصشفقة وقوإعد
ÓعÓن عنها
إŸنافسشة ‘ إŸرحلة إلسشابقة ل إ
باإلضشافة إ ¤إدرإج ﬁور قوإعد إŸنافسشة
بعد منح إلصشفقات وإلتطرق للمنازعات
إŸتعلقة باŸنافسشة ‘ إلصشفقات إلعمومية.
من جانبه إŸكلف باإلعÓم على مسشتوى
جامعة إŸسشيلة ناجح ﬂلوف أإكد ‘ تصشريح
لـ«إلشش - -عب““ ع - -ل - -ى ه - -امشس إل - -ن - -دوة أإن - -ه- -ا
تهدف إ ¤فتح نقاشس ديناميكي ومثمر حول
خصش -وصش -ي-ة ق-وإع-د إŸن-افسش-ة ‘ إلصش-ف-ق-ات
إل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ضش- -م -ن إŸشش -ه -د إلق -تصش -ادي
إ÷زإئري ومدى كفاية إلضشمانات إلقانونية
لحÎإم إŸنافسشة ‘ إلصشفقات إلعمومية ‘
ظل إŸرسشوم إلرئاسشي . 247/ 15
وأإوضشح ﬂلوف أإنها “كن من إلتعرف
ع- -ل- -ى إل- -تصش- -ورإت إ÷دي -دة ◊م -اي -ة م -ب -دأإ
إŸنافسشة ‘ ظل إŸرسشوم إلرئاسشي إ÷ديد
إŸتعلق بالصشفقات إلعمومية ،مششÒإ إ ¤أإن
إلهدف إألسشاسشي وإ÷وهري من إلندوة فإان
إل -ه -دف إ÷وه -ري م -ن إل -ن -دوة ه -و ت -ق -ي -ي -م
ضش- -م- -ان -ات م -ب -دأإ إŸن -افسش -ة ‘ إلصش -ف -ق -ات
إلعمومية ‘ ظل إŸرسشوم  247/15ومدى
مسشاهمته ‘ ترششيد إلنفقات إلعمومية.

اŸسسيلة :عامر ناجح
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” إاقصصاؤوهم من برنامج وضصع ا◊اويات

سصكان التجزئات جنوب خنشصلة يطالبون برفع النفايات الصصلبة
ن -اشص -د ،صص -ب-اح أامسس ،م-واط-ن-و أاح-ي-اء
Œزئات طرق العيزار Ãدينة خنشصلة،
بابار 01وبابار 02وح - -ي  326قطعة،
السص- -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ال -ت -دخ -ل ال -ف -وري
ل-ت-دع-م أاح-ي-ائ-ه-م ب-ا◊اويات اıصصصصة
للقمامة ،متسصائل Úعن سصبب إاقصصائهم
م -ن ب -رن -ام -ج وضص -ع ه-ذه ا◊اوي-ات عÈ
أاحياء اŸدينة ،وكذا عدم بر›ة هذه
لحياء ضصمن حملة النظافة الولئية
ا أ
ا÷اري -ة –ت إاشص -راف خ -ل -ي -ة ال -ب -ي -ئ -ة
للديوان.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

بومرداسس..ز /كمال
إللقاء إإلعÓمي إلتكويني ششهد عدة ﬁاور
وم -دإخ Ó-ت م -ن ق -ب-ل إŸشش-ارك Úوإل-ف-اع-لÚ
إألسشاسشي ‘ Úميدإن إلششغل لششرح إلتدإبÒ
إŸتعلقة بإانششاء مؤوسشسشات مصشغرة وﬁاولة
تشش -ج -ي-ع إل-ط-ل-ب-ة ع-ل-ى روح إŸب-ادرة وت-ب-دي-د
إıاوف ومسش -ب -ب -ات إل -فشش -ل ب -ال -ع -م-ل ع-ل-ى
ت -ق -دŒ Ëارب ‰وذج -ي -ة ن -اج -ح -ة ‘ ›ال
إŸق -اولت -ي -ة شش -ارك أإصش -ح -اب -ه -ا ÃدإخÓ-ت
ت -ع -ري -ف -ي -ة ع -ن ط -ب-ي-ع-ة إŸؤوسشسش-ات إŸنشش-أاة
وخطوإتها وكيفية Œاوز إلعقبات وإسشتغÓل
إلفرصس وإمتيازإت وكالة إلدعم إÙلية ،مع
إلتششديد على أإهمية إلقناعة بضشرورة إلتوجه
وإلÎك -ي -ز ع-ل-ى إŸي-دإن إلق-تصش-ادي إل-ك-ف-ي-ل
بخلق إلÌوة ومناصشب إلششغل وضشمان مسشتقبل
مهني بعيدإ عن ششبح إلبطالة.
وعن طبيعة إŸوعد وأإهدإفه ،أإكد رئيسس
جامعة بومردإسس متحدثا لـ«إلششعب““أإن إللقاء
ي -دخ -ل ‘ إط -ار سش -لسش -ل -ة إألي -ام إل -ت -ك -وي-ن-ي-ة
وإإلعÓمية إلتي بادرت إليها دإر إŸقاولتية
ب -ج -ام -ع -ة إﬁم -د ب -وق -وة ل -ف -ائ -دة إل -ط -ل -ب -ة
ل- -تشش- -ج- -ي -ع -ه -م ع -ل -ى Œسش -ي -د أإف -ك -اره -م ‘
مؤوسشسشات مصشغرة وإلتفك Òمن إآلن ‘ هذإ
إلطريق إلقتصشادي إلبديل لضشمان مسشتقبل
مهني وخلق مناصشب ششغل ،مع تأاكيده أإيضشا
““أإن جامعة بومردإسس وضشعت كافة إلششروط
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع وك-ال-ة إونسش-اج ل-ت-وج-ي-ه إل-طلبة
وإط Ó-ع -ه -م ع-ل-ى ك-اف-ة إŸع-ل-وم-ات وشش-روط
إنششاء مؤوسشسشة مصشغرة وذلك بتسشخ Òأإسشاتذة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أإك -د ‡ث -ل -ون ع -ن إلسش-ك-ان ل«إلشش-عب““ ،أإن
إحيائهم تفتقر “اما ◊اويات جمع إلقمامة
م -ا إن -ع -كسس سش -ل -ب -ا ع -ل -ة تسش -يÒه-ا وج-م-ع-ه-ا
ووتسش -بب ‘ ت -ب -ع Ìإألك -ي -اسس ح -يث يضش -ط-ر
هؤولء ‘ كل مرة إ ¤حرق كميات معتÈة من
إلقمامة إŸنزلية إŸبعÌة وإلتي ل يرفعها
عمال حظÒة إلبلدية ،هذإ ‘ إلوقت إلذي
إسش- -ت- -ف -ادت ف -ي -ه إألح -ي -اء إألخ -رى ب -ال -دع -م
با◊اويات وبÈنامج مكثف لبعضشها.
ندد إلسشكان بعدم إسشتفادة أإحيائهم كذلك
م-ن ب-رن-ام-ج إ◊م-ل-ة إل-ولئ-ي-ة ل-ل-ن-ظ-اف-ة إل-تي

Œري –ت إششرإف وإ‹ إلولية ،لسشيما وإن
أإح-ائ-ه-م ج-دي-دة ي-ك Ìب-ه-ا إن-تشش-ار إل-قمامات
إلهامدة من بقايا إلبناء ما ششكل نقاط سشودإء
ع Èهذه إألحياء ،حيث يششهد حي بابار٠1
إŸذكور وجود نقطة سشودإء للقمامة إلصشلبة
وب -ق -اي-ا إل-ب-ن-اء زإدت م-ن تشش-وه م-ن-ظ-ر إ◊ي،
وإقعة ورإء ﬁول إلكهرباء إÿاصس با◊ي ⁄
تشش-م-ل-ه-ا ح-م-ل-ة إل-ن-ظ-اف-ة إŸذك-ورة وإل-تي ”
خÓلها إلقضشاء على إلنقاط إلسشودإء لعديد
إألحياء.
وأإضش- -اف ن -فسس إŸصش -در ،أإن خ -دم -ة رف -ع
إلقمامة ما زإلت تششهد إضشطرإبات متكررة
‘ جمعها حيث تفاجئوإ إألسشبوع إŸاضشي
بعدم رفع أإكياسس إلقمامة من أإمام إلبيوت من
طرف أإعوإن إلنظافة لبلدية خنششلة ،ما خلف
حينها إسشتنكار وإسشتياء كبÒين وسشط هؤولء
جرإء تنصشل إلبلدية من مسشؤوولياتها ،علما وأإن
نفسس إلظاهرة حدثت بعدة أإحياء ‘ مدينة
خ-نشش-ل-ة ق-ب-ل شش-ه-ور ،خ-اصش-ة ب-أاح-ياء إıرج
إلششرقي للمدينة أإين تكدسشت إلقمامة لعدة
أإيام دون رفعها ما خلف حينها روإئح كريهة
وششوه إŸنظر بششكل مقزز.
«إلشش- - -عب““ ،ح- - -اولت إلتصش- - -ال ب- - -رئ- - -يسس
إÛلسس إلشش -ع -ب -ي إل-ب-ل-دي ل-ع-اصش-م-ة إل-ولي-ة
لسشماعه حول إŸوضشوع إل أإننا  ⁄نتلق أإي رد.

ﬁافظة الغابات بسصطيف

توقع غرسس  145100شصجÒة زيتون ببوقاعة
ت -ع -رف م -ق -اط -ع -ة ال -غ -اب -ات ل -دائ -رة
بوقاعة ،شصمال ولية سصطيف ،والتابعة
ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-غ-اب-ات ،نشصاطا
ك -بÒا ◊م -اي -ة الÌوة ال -غ -اب -ي -ة ب-ه-ذه
اŸنطقة ا÷بلية ،وكذا من اجل تشصجيع
السص - -ك- -ان ع- -ل- -ى ال- -ب- -ق- -اء Ãن- -اط- -ق- -ه- -م
وا◊يلولة دون نزوحهم.

سسطيف :نورالدين بوطغان

م- -ن إج- -ل –ق -ي -ق ه -ذإ إل -ه -دف ،وضش -عت
إŸق -اط -ع -ة إŸذك -ورة ﬂط -ط -ا خصشصشت ل-ه
إع-ت-م-ادإت م-ال-ي-ة ه-ام-ة ،وشش-م-ل إل-ع-دي-د م-ن
إلعمليات على مسشتوى  2٠منطقة غابية تابعة
لختصشاصشها ،و“ثلت ‘ ششق وفتح إŸسشالك
وإلطرق ،حيث “ت بر›ة  225كيلوم Îأإ‚ز
منها ◊د إآلن  144كم ،لتبقى إلبقية ‘ طريق
إل‚از.
و‘ جانب إلتششج ،Òتقرر غرسس أإششجار

إلزيتون على مسشاحة إجمالية تقدر ب1451
هكتارإ ،وهذإ Ãعدل  1٠٠ششجرة زيتون ‘ كل
ه- -ك- -ت -ار ،وه -و م -ا ي -ؤودي إ ¤غ -رسس 1451٠٠
شش -ج -رة زي -ت -ون ،ل -ت -ج-دي-د إ◊ظÒة م-ن ه-ذه
إلششجرة إŸباركة ،وكذإ تعويضس ما يتلف منها
با◊رإئق كل سشنة.
 ⁄تغفل إŸقاطعة إلغابية لبوقاعة جانب
تربية إ◊يوإنات ،على غرإر إلبقر ،حيث ”
تسشليم  3٠وحدة للسشكانÃ ،عدل  1٠إبقار ‘
كل وحدة ،و 317وحدة من إلغنمÃ ،عدل 11
رأإسشا ‘ كل وحدة ،و 17وحدة لÎبية إŸاعز،
Ãعدل  11رأإسشا ‘ كل وحدة ،وأإخÒإ 74
وحدة لÎبية إلنحل،ومن ششأان هذه إلنششاطات
إل -ت -ي ت -خضش -ع ل -ل -م -رإق -ب-ة إل-دوري-ة إلشش-ه-ري-ة
للمقاطعة Ÿتابعتها ،وإلوقوف على نتائجها
وإلصشعوبات إلتي تعÎضشها ،إن تسشاعد إلسشكان
ماديا ،وكذإ تششجيعهم على إلبقاء ‘ إŸناطق
إلغابية إلتي يقيمون بها.

فيما وصصل عدد اŸسصافرين إا ¤مليون و 250أالف خÓل جانفي

ترامواي سصيدي بلعباسس يحقق أارباحا قياسصية
–صصيل  33مليون دينار خÓل شصهر

كشص-ف أامسس مسص-ؤوول-و شص-رك-ة سص-يÎام
أان ت -رام سص -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسس ي-ع-د م-ن بÚ
أا‚ح اŸشص -اري-ع ‘ ال-بÓ-د ،ب-ع-د –ق-ي-ق-ه
لرق- - -ام ق- - -ي- - -اسص - -ي - -ة م - -ن ح - -يث ع - -دد
أ
اŸسصافرين وعائدات نشصاطه.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

كشش -ف رئ -يسس مصش -ل -ح -ة إسش-ت-غÓ-ل ت-رإم-وإي
سشيدي بلعباسس رياضس فهيم خÓل تنششيط
ندوة صشحفية Ÿؤوسشسشة سشيÎإم ،عن إسشتعمال
أإك Ìم- - -ن  4م Ó-ي Úو ٦٠٠أإل -ف شش-خصس ل-ه-ذه
إلوسشيلة منذ ششهر أإوت إŸنصشرم وبلغ إجما‹
إلدخل قرإبة  157مليون دج.
وأإوضش- -ح ذإت إŸسش- -ؤوول أإن إإلسش -ت -غ Ó-ل ب -دأإ
نهاية جويلية بثمان قاطرإت ثم إنتقل إ 14 ¤ثم
إ 22 ¤ق- -اط- -رة خ- -اصش -ة وقت إل -ذروة م -ا بÚ
إلسش -اب -ع -ة وإل -ت -اسش -ع -ة صش -ب -اح -ا وإل-رإب-ع-ة ح-ت-ى
إلسشادسشة مسشاءإ ،وأإضشاف إن عدد إŸسشافرين
ع Èهذه إلوسشيلة ‘ إرتفاع متزإيد بعد إن قفز
من  25أإلف مسشافر يوميا إ 4٠ ¤أإلف من بينهم
 5آإلف مششÎك و 35أإلف مسشافر عادي ،كما
Œاوز ع -دد إل -رك -اب ‘ شش -ه -ر ج -ان -ف-ي ل-وح-ده
مليون و 25٠أإلف مسشافر ،هذإ وحققت إلششركة
رقما وصشل إ 33 ¤مليون دينار وهو إلدخل إلذي
 ⁄ي -ح -ق -ق -ه أإي خ -ط ت -رإم-وإي ع-ل-ى إŸسش-ت-وى
إلوطني خÓل ششهر وإحد.
وأإك -د إل -رئ-يسس إŸدي-ر إل-ع-ام ل-لشش-رك-ة بÒيك
ب -وي -ري -ه أإن إÿط ع -رف ‚اح -ا ك -بÒإ ب -فضش -ل
مسشاره إلذكي إلذي مر عﬂ Èتلف إŸناطق
وإألحياء إلكÈى ذإت إلكثافة إلعالية ،وﬂتلف
إل- -ه -ي -اك -ل إل -ه -ام -ة م -ث -ل إلصش -ح -ة وإ÷ام -ع -ات
وﬁطات نقل إŸسشافرين ،فضش Óعن ضشمانه
ل -رإح -ة إŸسش -اف -ري -ن وإلسش -رع-ة وإلنضش-ب-اط ‘
إŸوإعيد وكذإ –ديد سشعر إلتذكرة ب 3٠دج،
وكلها عوإمل ششجعت إŸوإطن Úعلى إسشتعمال

إلÎإم.
أإكدإ بويريه إنه وعلى إلرغم من مرور ٦
أإششهر فقط على دخوله حيز إلعمل ،إل أإن
حجم حركته تسشاوى حجم خط وهرإن إلذي
دخل إÿدمة منذ بعد  4سشنوإت ““يضشيف ““أإن
إلوضشع هذإ يششجعنا أإك Ìعلى بذل إŸزيد من
إ÷هد إلرضشاء إلزبائن ““ .وعن إمكانية “ديد
إÿط أإكد إلرئيسس إŸدير إلعام إن إألمر يعتمد
على موإفقة إلوزإرة أإول.
وعن إŸششاكل إلتقنية إلتي يعا Êمنها إلÎإم
سش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ،أإشش -ار م -دي-ر إلصش-ي-ان-ة ج-ان
فريدريك روكÓت أإن جل إألسشباب إلتي أإحدثت
تلك إإلختÓلت ‘ إلبدإية ” إلوقوف عليها
ودرإسش -ت -ه -ا ،وإل-ع-م-ل ج-اري لضش-ب-ط-ه-ا م-ن ق-ب-ل
إلعمال وإلششركات إلتي ل تزإل تعمل ‘ هذإ
إŸششروع ،وتتعلق معظمها بخطوط إلتصشال،
وإم- -دإدإت إل- -ط- -اق- -ة ل- -لÎإم ،وتسش- -ي Òإل- -ت- -ي- -ار
إلكهربائي إلعا‹.
أإما عن إŸرإقبة فقد أإكد مسشوؤولو إلششركة أإن
ت -ك -وي -ن إألع -وإن إŸك -ل -ف Úب-اŸرإق-ب-ة ” وف-ق
م -ب -دأإي -ن أإسش-اسش-ي Úه-م-ا إل-ل-ي-ون-ة وإ◊زم ‘ آإن
وإحد ،لضشمان تسشي Òجيد لعملية إŸرإقبة مع
ضشمان إŸعاملة إ÷يدة مع إلزبائن ،وهو إألمر
إلذي خفضس من نسشب إلحتيال ‘ إسشتعمال
إلتذإكر إ ¤أإقل من  5 ،3باŸائة.

الثÓثاء  06فيفري  2018م
الموافق لـ  19جمادى األولى  1439هـ
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لخÒة إا¤
–ول جبل ششنوة ‘ الفÎة ا أ
وج -ه -ة سش -ي -اح -ي -ة ب-ام-ت-ي-از ت-قصش-ده وف-ود
منظمة من ﬂتلف وليات الوطن لغرضض
اك- -تشش- -اف ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ة اÓÿب- -ة والÌوة
ا◊ي-وان-ي-ة وال-ن-ب-ات-ي-ة اŸت-مّ-يزة بالتنسشيق
م-ع ج-م-ع-ي-ات ﬁل-ي-ة ووط-ن-ي-ة وم-رششدين
سشياحي Úمن أابناء اŸنطقة.

فقرات تفوح منها نكهة اأمازيغية خالصسة لتبقى بذلك
هذه التظاهرة السسنوية شساهدة على تواصسل األجيال
لسسيما وأاّن ذات الوعدة يرجع تاريخ اعتمادها إا¤
عّدة عقود خلت من الزمن وظّلت تشسهد على مدار
عّدة سسنوات تبادل السسلع واŸنتجات ا÷بلية ب Úزوار
الضس -ري -ح ح-ي-ن-م-ا ك-ان اŸسس-ت-ع-م-ر ال-غ-اشس-م ﬁاصس-را
سسكان األرياف دون ان يوفر لهم القوت واŸؤوونة.
و ك -ان ي-ت-م ع-ق-د ج-م-ل-ة م-ن الصس-ف-ق-ات ال-ت-ج-اري-ة
اŸب -اشس-رة ه-ن-اك ع-ل-ى م-دار ي-وم Úوي-ت-م-ك-ن سس-ك-ان
اŸنطقة من اقتناء ›مل اŸنتجات التي تلزمهم
على مدار السسنة مقابل تقد Ëمنتجاتهم األصسلية
ليتم بذلك Œسسيد مبداأ التضسامن والكتفاء الذاتي
ب-ط-ري-ق-ة ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ح-ت-ة ،وم-ن ه-ذا اŸن-ط-لق يدرج
اŸرشسدون السسياحيون ‘ الغالب هذا اŸوقع ضسمن
اأهم ﬁطات التوقف للوفود اŸشساركة ‘ اÿرجات
السس-ي-اح-ي-ة ل-غ-رضض شس-رح وت-فصس-ي-ل م-ع-ط-يات الثقافة
اÙلية التي “تد جذورها ا ¤األزمنة الغابرة.

اسستطÓع :تيبازة :عÓء ملزي
عّدة جمعيات ﬁلية مهتمة باÛال البيئي تنظم
دوريا رحÓت سسياحية اسستكشسافية مشسيا على األقدام
وفق مسسارات ﬁددة سسلفا Ãحيط جيل شسنوة منذ
عّدة سسنوات خلت من منطلق إاعتقاد أاهل اŸنطقة
أاّن ج -ب -ل شس -ن -وة Áك -ن -ه أان يشس ّ-ك -ل م -ع -ل-م-ا سس-ي-اح-ي-ا
وإايكولوجيا متمّيزا مسستقب ،Óقبل أان تتطور أاشسكال
اÿرج- -ات اŸي- -دان- -ي -ة ل -غ -رضض ال -ت -ن -زه والسس -ي -اح -ة
والسستكشساف إا ¤أاوجه أاك Ìتنظيما وتأاطÒا.
أاضسحت تهتم بهذا اŸسسأالة عّدة جهات
ل -ه -ا ع Ó-ق -ة Ãوضس -وع ا◊ف -اظ ع-ل-ى
ال- -ب -ي -ئ -ة ك -اÙاف -ظ -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل-لسس-اح-ل ودار الشس-ب-اب ل-ب-ل-دي-ة
ت- -ي -ب -ازة وج -م -ع -ي -ة ح -م -اي -ة
اŸسس- -ت- -ه- -لك وغÒه -ا م -ن
ا÷م -ع -ي-ات ال-ت-ي أاق-ل-مت
نشس- - -اط- - -ات- - -ه- - -ا وف - -ق - -ا
ل- -ل- -ت -ط -ورات ا◊اصس -ل -ة
ب- -اŸن- -ط- -ق -ة ‘ ال -فÎة
األخÒة.
ي -ت -م ‘ ه -ذا اإلط -ار
ت- -ن- -ظ- -ي- -م خ -رج -ات إا¤
ا÷بل مشسيا على األقدام
Ûم -وع -ات م -ن -ظ-م-ة م-ن
ال-فضس-ول-ي Úوﬁب-ي ال-ط-بيعة
والراغب‡ ‘ Úارسسة اŸشسي
‘ أاجواء حميمية لغرضض اكتشساف
اŸك-ن-ون-ات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-ت-ي يزخر بها
ا÷بل سسواء تعلق األمر با◊يوانات اŸتميزة
أاو النباتات الفريدة من نوعها مع اإلشسارة إا ¤كون
كل خرجة يتم تأاطÒها Ãرشسد سسياحي يكون على
دراي-ة ك-بÒة ب-اŸسس-الك وال-ث-ق-اف-ة اÙل-ي-ة وال-عادات
والتقاليد.
ترفق اÿرجات عادة Ãأادبة غذاء يتم –ضسÒها
باŸنتجات الطبيعية اÙلية ووفقا للعادات اÙلية
أايضس -ا ،ك -م -ا ت -رف -ق ب -عضض اÿرج -ات ب-ع-روضض ف-ن-ي-ة
ت-ق-دم-ه-ا ف-رق ﬁل-ي-ة ت-ع-ن-ى ب-ال-ث-ق-اف-ة األمازيغية ‘
حالت عديدة منها ،مع اإلشسارة إا ¤كون األطباق
اÙضسرة تتماشسى واŸناسسبة أاو الفÎة الزمنية التي
تقام بها الرحلة على غرار ما حصسل Ãناسسبة موعد
ي -ن -اي -ر ل -لسس -ن -ة ا÷اري-ة ح Úح-ظ-يت وف-ود م-ن عّ-دة
وليات بتذوق أاطباق ﬁلية يتم –ضسÒها سسنويا
خصسيصسا لحتفال بهذا اŸوعد اŸقّدسض.

جبل شسنوة ﬁمية طبيعية وفقا للقرار
الو’ئي 1023
ح -ظ -يت م-ن-ط-ق-ة شس-ن-وة م-ن-ذ ال-ع-ام ال-ف-ارط 2017
بتصسنيفها من طرف وا‹ الولية كمحمية طبيعية
“نع على مسستواها عّدة نشساطات حيوية وتخضسع
ل -ق -وان Úصس -ارم -ة صس -دي -ق -ة ل -ل -ط -ب -ي -ع -ة وذلك وف-ق-ا
Ÿقتضسيات القرار الولئي رقم  1023الصسادر ‘ 20
ج-وي-ل-ي-ة اŸاضس-ي وال-ذي ي-ع-ت-م-د أاسس-اسس-ا ع-لى قانون
السساحل  02/02وقانون اÛالت اÙمية ‘ إاطار
التنمية اŸسستدامة رقم .02/11
ي -ت -ن -اول ه -ذا ال -ق -رار أاه -م اŸع-ل-وم-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
باÙمية الطبيعية ÷بل شسنوة من خÓل تقسسيمها
إا ¤ثÓث مناطق متفاوتة ‘ األهمية اإليكولوجية
واÿصس-ائصض ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ت-أات-ي ‘ م-ق-دم-تها اŸنطقة
اŸركزية ذات اŸسساحة الجمالية اŸقدرة بـ 1130
هكتار والتي ل يسسمح فيها إال باألنشسطة اŸتعلقة
بالبحث العلمي ،فيما تقدر مسساحة اŸنطقة الفاصسلة
أاو الثانية بـ  3052هكتار وهي منطقة يسسمح فيها
القيام بأاعمال ايكولوجية حية Ãا فيها الÎبية البيئية
والسس-ي-اح-ي-ة والي-ك-ول-وج-ي-ة وال-ب-حث ال-ت-ط-بيقي ،كما
تبقى مفتوحة للجمهور ‘ إاطار زيارات اسستكشسافيه
وذلك برفقة دليل سسياحي ول يسسمح بأاي تغي Òأاو
القيام بأاي عمل أاو نشساط من شسأانه إاحداث إاخÓل

ع Úبوقصسيب :مياه عذبة يتّÈك بها

بالتوازن
‘ ذات اŸنطقة.
فيما يخصض اŸنطقة
الثالثة التي تدعى أايضسا
Ãن-ط-ق-ة ال-ع-ب-ور ف-ت-قدر
مسساحتها ب ـ  4268هكتار
وت-ع-رف ع-ل-ى أان-ه-ا م-نطقة
–ي -ط ب -اŸن-ط-ق-ة ال-ف-اصس-ل-ة
و–م- -ي اŸن- -ط- -ق- -ت Úاألول -يÚ
وهي تختلف ‘ األنشسطة التي تقام
ع -ل -ي -ه -ا ع -ل -ى غ -رار اŸن -ط-ق-ت Úاألو¤
والثانية إاذ يرخصض فيها Ãختلف أانشسطة الÎفيه
والراحة والتسسلية والسسياحة كما Áكن أان تخصسصض
بها مواقع تسستخدم فيها أاعمال التنمية والبيئة.

ثÓث بلديات تقتسسم إارث جبل شسنوة
اإ’يكولوجي
يتوسسط جبل شسنوة ك Óمن البحر اŸتوسسط شسمال
وسس-ه-ل م-ت-ي-ج-ة الشس-ه Òج-ن-وب-ا ويÎب-ع ع-ل-ى مسس-اح-ة
إاجمالية قدرها  8450هكتار على امتداد أاقاليم ثÓث
ب -ل -دي-ات م-ت-ج-اورة ه-ي ت-ي-ب-ازة وشس-رشس-ال وال-ن-اظ-ور،
ويصسل ارتفاع قمة ا÷بل حدود  905م Îوهو ارتفاع
مهم جدا بالنظر ا ¤كونه متاخما Ÿياه البحر ،كما
يشستهر ا÷بل بكونه يحوي عينات نادرة من األصسناف
ا◊يوانية التي تنتشسر بشسمال افريقيا دون سسواها من
اŸن -اط -ق ك -الضس -ب -ع اıط -ط اŸه -دد ب -الن-ق-راضض
وأانواع ﬂتلفة من النسسور والثعاب Úوالسسحليات.
مع اإلشسارة أايضسا إا ¤أانّ جبل شسنوة يحوي على 80
نوعا من الطيور Ãا يعادل  22باŸائة من الطيور
اŸتواجدة با÷زائر ،كما –وي غابات هذا ا÷بل
على أانواع كثÒة من النباتات التي تسستعمل عادة ‘
ال -طب ال -ب -دي-ل وغ-ي غÒه م-ن ال-نشس-اط-ات اŸف-ي-دة،
ويندرج ضسمن هذه النباتات اŸميزة شسجرة مر،Ë
نبتة الضسرو ،شسجر البلوط ،اÿروب الÈي ،الزيتون
الÈي ،الريحان ،نبتة كتان العصسفور التي تتواجد
با÷زائر واŸغرب دون سسواهما من البلدان ونبتة
سستاتيسض التي تتواجد بكل من ا÷زائر وتونسض دون

سسواهما.
Œدر اإلشس - -ارة إا ¤أان مشس - -روع تصس - -ن - -ي - -ف ه - -ذه
اÙم- -ي- -ة –ت إاشس -راف وزارة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات
اŸتجددة والسسلطات اÙلية للولية شسرع فيه منذ
 2007عن طريق دراسسات عديدة تطرقت إا ¤وصسف
وجرد الÌوة النباتية وا◊يوانية واŸنظرية ،إاضسافة
إا ¤وصسف الظرف الجتماعي القتصسادي و–ليل
التفاعÓت اŸتعلقة باسستعمال اÛال من طرف
السسكان اÙلي Úمع تقييم الÌوة وتوضسيح الرهانات
األسس -اسس -ي -ة و–دي -د ال -ع-وام-ل ال-ت-ي تشس-ك-ل ت-ه-دي-دا
ل- -ل- -م- -ج -ال اÙم -ي وإانشس -اء ﬂط -ط ع -م -ل ي -ح -دد
األه- -داف ال- -ع -ام -ة واŸي -دان -ي -ة
“هيدا لتصسنيفه كمحمية
طبيعية.
ل -ي-ت-ح-ول ج-ب-ل
شس - -ن- -وة ب- -ذلك
ق -ل -ع-ة ه-ام-ة
م - -ن ق Ó- -ع
السسياحة

الي-ك-ول-وج-ي-ة ‘
ا÷زائ-ر لسس-ي-ما
ع - -قب ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
اŸن-اط-ق ال-ثÓث
اŸشسكلة له وفقا
ل-ع-م-ل-ي-ة تصس-ن-ي-ف-ه،
ويفÎضض ان تتدخل
ك -ل م -ن مصس-ال-ح وزارة
ال- - -ب - -ي - -ئ - -ة وال - -ط - -اق - -ات
اŸت - - -ج - - -ددة واŸدي - - -ري- - -ات
ال-ولئ-ي-ة ب-ال-ولي-ة اŸع-ن-ية Ãباشسرة
نشساطات علمية واسستكشسافية وترفيهية وبيئية
ب -ه -ذا اŸوق -ع ل-ي-ك-تسسب ا÷ب-ل ب-ذلك صس-ب-غ-ة اÈı
العلمي الطبيعي الذي Áكنه اسستقطاب إاعداد هائلة
من الباحث.Ú

وعدة الو‹ الصسالح سسيدي براهيم بن
عيسسى ماتزال شساهدة على تواصسل اأ’جيال
ما يزال سسكان منطقة شسنوة وما جاورها ملتزمÚ
بإاقامة وعدة الو‹ الصسالح سسيدي براهيم بن عيسسى
الذي يقع ضسريحه على بع كيلومÎات قليلة من قرية
شس -ن -وة السس -ي -اح -ي -ة خ Ó-ل ي-وم-ي اÿم-يسض وا÷م-ع-ة
األخÒين من شسهر أاكتوبر لكل سسنة.
وهي الوعدة التي –ضسر لها كّل أانواع اŸأاكولت
الشسعبية وترفق باحتفال شسعبي ضسخم يشسمل عّدة

قد يتبادر اإ ¤أاذهان العقÓء أاّنه ل يعقل أان تسساهم
م-ي-اه م-ت-دف-ق-ة م-ن م-ن-ب-ع ط-ب-ي-ع-ي ج-لب ا◊ظ ل-ذوي
ا◊ظ التعيسض إال اأّن هذه اŸقاربة تبقى من ب Úأاهم
تقاليد سسكان اŸنطقة ولن يكون سسه Óعلى أاحد ﬁو
الفكرة من اأذهانهم لسسيما وأانّ الوافدين إا ¤الع Úأاو
اŸنبع لشسرب مياهها حصسلوا ‘ أاك Ìمن مّرة على ما
كانوا يرغبون فيه دون أان يتمكن أاحد من إاثبات
حصسول اŸبتغى علميا.
ول -ك -ن ه -ذه ال -ط -ق-وسض ل ت-زال تشس-غ-ل ب-ال سس-ك-ان
اŸنطقة Ãا ‘ ذلك جموع الوافدين من مناطق
بعيدة اعتقادا منهم بأان تناول شسربة ماء من الع Úقد
يذهب عنهم البأاسض والنحسض ويعبّد لهم طريق ا◊ظ
الذي يوصسل اإ ¤مسستقبل زاهر وتبقى هذه العÚ
بذلك نقطة هامة من النقاط التي يقصسدها الزوار
بجبل شسنوة ويتوقفون عندها لفÎات طويلة طلبا
للحظ وتÈكا Ãاء اŸنطقة العذب.

منطقة ““’’ ونزة““ حاضسنة لشسجرة زيتون
عمرت أ’زيد من أالف سسنة
تعت Èمنطقة لل ونزة بأاعا‹ جبل شسنوة من بÚ
النقاط اŸميزة التي يدرجها اŸرشسدون السسياحيون
‘ زياراتهم اŸوجهة بالنظر إا“ ¤يزها وارتباطها
ب -ت -اري-خ األج-داد ع Èأازم-ن-ة غ-اب-رة ،ب-ح-يث
ي- -ؤوّك- -د اŸرشس- -دون وم -ن ورائ -ه -م
سسكان اŸنطقة أاّن سسن هذه
الشس-ج-رة ي-ت-جاوز األلف
سس -ن-ة ول ت-زال ت-ن-ت-ج
ال -زي -ت -ون ب -ك-ث-اف-ة
دون أان ي -ت -وق -ف
عطاؤوها لتدرج
ب- -ذلك ضس- -م- -ن
خÒات ه - - - -ذا
ا÷ب- -ل ال -ل -غ -ز
الذي يحوي ‘
ط-ي-ات-ه وجنباته
ال- - -ع- - -دي - -د م - -ن
األسس - - -رار ال- - -ت- - -ي
تقتضسي بحوثا علمية
مكثفة.
ي- - -ؤوك- - -د ب- - -عضض سس- - -ك - -ان
اŸن -ط -ق-ة أاّن-ه-م ت-وارث-وا ح-ك-اي-ات
عمر الشسجرة اأبا عن جد واتفقت جّل روايات
األجداد على أاّن تاريخها Áتد على بسساط مئات
السسن Úدون أان تصسلها أايدي البطشض والدمار على
غرار ما حصسل ألشسجار ›اورة كانت تغطي اŸنطقة
كلها وتوفر الظÓل والثمار قبل أان تصسل إاليها النÒان
لتضسع حدا ÷مالها وعطائها ومسساهمتها ‘ “يّز
اŸنطقة عن غÒها من مناطق الوطن.
وتبقى هذه النقاط اŸميزة ›ّرد عينات وكفى
بالواجهة الشسرقية للجبل والتي يتم اعتمادها لتنظيم
لشسارة إا ¤تأاكيد
الرحÓت السستكشسافية مع ا إ
اŸرشسدين السسياحي Úعلى وجود كنوز أاخرى
لخرى والتي
أاك Ìجاذبية و“يّزا بالواجهات ا أ
يتم اختيارها أاحيانا لتنظيم الرحÓت ليتحول
ج-ب-ل شس-ن-وة ب-ذلك إا ¤وج-ه-ة سس-ي-اح-ي-ة م-ت-مّ-ي-زة
Œم-ع ب Úاك-تشس-اف ال-ط-ب-ي-ع-ة اÓÿب-ة وال-راح-ة
لطباق الشسهية.
والÎفيه وتناول ا أ

الثÓثاء  ٠٦فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ ١٩جمادى األولى ١٤٣٩هـ
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أكد تسصجيل  50ألف إأصصابة جديدة سصنويا ،ألÈوفيسصور بوزيد:

أıطط ألوطني Ÿكافحة ألسصرطان حقق نتائج طيبة
د .سصحا‹ :تسصجيل  165حالة جديدة بجيجل من ب 600 Úكل سصنة

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

إأحياء أليوم ألعاŸي للسصرطان

أك -د ك -م -ال ب -وزي -د رئ -يسس أ÷م-ع-ي-ة
Óن -ك -ول -و‚ي -ا أل -ط -ب -ي -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة ل  -أ
لورأم
ورئ -يسس مصص -ل-ح-ة Ãرك-ز عÓ-ج أ أ
لي-ام
ب-ي-ار وم-اري ك-وري ،ع-ل-ى ه-امشس أ أ
أل -دول -ي -ة ح -ول ““أل -ت -ك -ف -ل ب -السص -رط-ان
ل ““⁄أل-ت-ي أح-تضص-ن-ت-ه-ا ج-يجل
وعÓ-ج أ أ
م -ن ت -ن -ظ -ي -م ج -م-ع-ي-ة أضص-وأء Ÿسص-اع-دة
م- -رضص- -ى ألسص- -رط- -ان ،ع- -ل -ى أن أıط -ط
أل- -وط- -ن -ي Ÿك -اف -ح -ة ألسص -رط -ان““ -2015
 ““ 2019ح-ق-ق ن-ت-ائ-ج ط-ي-ب-ة ،ب-خصصوصس
أل-ت-ك-ف-ل ب-اŸرضص-ى أŸصص-اب Úب-ه-ذأ أل-دأء،
عﬂ Èتلف وليات ألوطن.

اŸصساب Úبالداء ““.
وأاعطى الÈوفيسسور رقم  ٥٠أالف إاصسابة
ج -دي -دة ب -السس -رط -ان سس -ن -وي-ا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
الوطني ،مرجعا سسبب انتشسار هذا اŸرضس
لعدة عوامل منها على وجه اÿصسوصس تغÒ
ال -ن -ظ -ام ال -غ -ذائ -ي والسس -م -ن -ة والشس -ي -خ -وخ -ة
والسستهÓك اŸفرط للحوم ا◊مراء ونقصس
النشساط البد.Ê
ك -م -ا أاوضس -ح ب -وزي -د ان ا÷ه -ود م-ت-واصس-ل-ة
ضسمن اŸرحلة الثانية من اıطط ،وذلك
بعد التقييم العام للمرحلة األو ¤التي اوشسكت
على نهايتها ،بعد ان عرفت النطÓقة خÓل
سسنة  ،٢٠١٤بتعي÷ Úنة للمتابعة ◊صسر كل
ا÷هود اŸبذولة ،وتدوين كل ما ” تطبيقه
وا‚ازه ،باإلضسافة ا ¤حصسر النقائصس ،وذلك
لتحسس Úالوضسعية خÓل اıطط الثا.““Ê
من جهتها أاكدت الدكتورة إالهام سسحا‹
رئ- - -يسس- - -ة مصس - -ل - -ح - -ة وح - -دة ع Ó- -ج األورام
Ãسس -تشس -ف -ى ﬁم -د الصس -دي -ق ب-ن ي-ح-ي-ى ب-أان
سسرطان الثدي األك Ìشسيوعا بولية جيجل من
خÓل تسسجيل  ١٦٥حالة جديدة يتم إاحصساؤوها

يشصتكي سصكان ألعمارأت أŸتضصررة من
أل-تشص-ق-ق-ات وألن-ه-ي-ارأت أ÷زئ-ية بحي
ب-ن ب-ول-ع-ي-د Ãدي-ن-ة قسص-ن-ط-ي-نة ،وألتي
ع -رفت أن-ه-ي-ارأت خ-طÒة م-ؤوخ-رأ ع-ل-ى
غ- - - -رأر ع- - - -م - - -ارة رق - - -م ““ ““9أ- - - - Ûاورة
للعمارت Úرقم ““ ““7و« ““12وألتي –ركت
م-ن أج-ل-ه-ا ألسص-ل-ط-ات أل-ولئ-ي-ة وق-ررت
بصص -ف -ة إأسص -ت -ع -ج -ال -ي-ة ت-رح-ي-ل ألسص-ك-ان
أل-ق-اط-ن Úب-العمارأت أŸتضصررة،وألذين
يشصكلون ما نسصبته 40باŸائة من ألسصكان
أŸتضصررين من ألنهيارأت أÿطÒة من
إأج -م -ال  250ع -ائ -ل -ة ق -اط-ن-ة ب-ح-ي ب-ن
بولعيد.

ال -ع -ائ Ó-ت ال-ت-ي “ت-لك شس-ق-ق-ا ذات  ٥غرف
و–وي عائÓت وسسط عائلة واحدة ،فضسÓ
عن معلومات عن ترحيل البعضس منهم فيما
سسيتم التخلي عن البعضس ألسسباب  ⁄توضسح
ا÷هات اŸعنية.
هددت العائÓت اŸتضسررة والتي تعيشس
–ت وطأاة النهيارات واŸوت –ت األنقاضس
باÿروج للشسارع ،بسسبب تخوفهم من أان يتم
ترحيل صساحب الشسقة اŸمثل ‘ األب دون
النظر إا ¤أابنائه اŸتزوج Úالقاطن Úمعه أاو
يتم فرضس عليهم التنقل مع العائلة نحو شسقة
ذات ثÓث غرف بعدما كانت كل أاسسرة “لك
غرفة منفردة حتى وإان كانت ضسيقة.
وهو األمر الذي اعتÈته العائÓت مشسكÓ
كبÒا وأان السسلطات عا÷ت اŸشسكل Ãشسكل
آاخر ،كما أاكدت العائÓت اŸتضسررة ““للشسعب““
أانهم يعيشسون معاناة العيشس بعمارات قدÁة
وآايلة للسسقوط فضس Óعلى أانها ضسيقة وبعيدة
كل البعد عن ا◊ياة الكرÁة موجه Úنداء
ل -وا‹ ولي -ة قسس -ن -ط -ي -ن -ة بضس -رورة الل -ت-ف-ات
Ÿشس -اك -ل -ه -م وال -ن-ظ-ر ل-وضس-ع-ي-ت-ه-م وع-دم ح-ل
اŸشسكل Ãشسكل آاخر يضسعهم ‘ موقف مع
عائÓتهم الصسغÒة ل يحسسد عليه.

جيجل :خالد العيفة
اع -ت ÈالÈوف -يسس -ور ب -وزي-د أان اıط-ط
‚ح ‘ اسس- -ت -ح -داث ال -ع -دي -د م -ن ال -ه -ي -اك -ل
واŸؤوسسسس-ات اŸوج-ه-ة ل-ه-ذا ال-غ-رضس ال-ن-بيل،
ك -اشس -ف -ا ان -ه ” م-ؤوخ-ر م-ن-د  ١٥ي-وم-ا تقريبا
تسس-ج-ي-ل ادوي-ة ج-دي-دة ،وسس-وف ي-ت-م ت-داول-ه-ا
خÓل الصسائفة اŸقبلة ،والتي تفيد ‘ عÓج

توقيف  19شصخصصا تورطوأ
‘ قضصايا ﬂتلفة

حجز 100,9غ من
أıدرأت و 168قرصص من
أبدوأ قلقا من إأقصصاء أبنائهم من عمليات ألÎحيل
عائلت عمارأت بن بولعيد أŸنهارة تناشصد وأ‹ قسصنطينة ألتدخل أŸؤوثرأت ألعقلية باŸيلية

قسسنطينة :مفيدة طريفي

إال أان ع -م -ل -ي-ة الÎح-ي-ل وط-ري-ق-ة ت-وزي-ع
الشسقق للعائÓت التي كانت تعيشس بسسكنات
ي- -ت- -ن- -وع ع- -دد غ- -رف- -ه- -ا م- -ا ب Úشس- -ق- -ق ذات
الغرفت Úو ٥شسقق خلقت مشسك ÓللعائÓت
التي تعيشس بهذه األخÒة واسستياء كبÒا Ÿا
ب-ل-غ-ه-م م-ن أاخ-ب-ار ت-ف-ي-د ب-أان ع-م-ل-ية الÎحيل
سستكون لسسكنات ذات  ٣شسقق وهو ما أاثار فزع

تشصجيع ألكفاءأت ألباحثة عن مقصصدها

شصفافية تسصي Òأموأل صصندوق ألزكاة ‘ يوم درأسصي بورقلة
ركز أليوم ألدرأسصي ألذي نظم أمسس
ب - -ق - -اع - -ة ﬁاضص - -رأت أŸرك - -ز أل- -ث- -ق- -ا‘
لسصÓمي بورقلة على شصفافية تسصيÒ
أ إ
أموأل صصندوق ألزكاة وذلك أنطÓقا من
أعتبار أموأل ألزكاة حقا ثابتا ‘ أموأل
لغ- -ن- -ي- -اء وأه- -م -ي -ة أل -ت -ع -ري -ف ب -ك -ل
أ أ
لموأل ألتي Œمع ‘ صصندوق
شصفافية با أ
ألزكاة وإأبرأز دورها ألتنموي سصوأء على
أŸسصتوى ألقتصصادي أو ألجتماعي.
و ه -دف ه -ذا ال -ل -ق -اء ال-ذي أاشس-رفت ع-ل-ى
افتتاحه السسلطات اÙلية إا ¤التأاكيد على
زي-ادة اله-ت-م-ام ب-ت-ف-ع-ي-ل دور صس-ن-دوق ال-زكاة
وإابراز دوره التنموي ‘ ا÷انب القتصسادي
والجتماعي وكذا تشسجيع الكفاءات الباحثة
‘ م -قصس -د ال -زك -اة وال -ت-ع-ري-ف Ãآال األم-وال
اÛموعة ‘ صسندوق الزكاة وإابراز ‰اذج
من عملية ا÷مع وآالياتها ،هذا باإلضسافة إا¤
ب -ل -ورة اÛه -ود اإلداري اŸق -دم ‘ ت -ف -ع -ي-ل

وخ-دم-ة ال-زك-اة وت-وصس-ي-ل ا◊ق-وق ألصس-ح-ابها
بكل شسفافية.
وت - -ط- -رق ال- -ي- -وم ال- -دراسس- -ي إاﬁ ¤وري- -ن
أاسس-اسس-ي Úت-ع-ل-ق األول م-ن-ه-م-ا ب-أام-وال ال-زك-اة
جمعا وتوزيعا ،فيما كان اÙور الثا Êحول
كفاءات التسسي ‘ Òتعزيز الدور القتصسادي
والجتماعي لصسندوق الزكاة ،هذا ويذكر أان
العديد من اŸداخÓت قدمت ‘ هذا اإلطار
على غرار مداخلة عبد ا◊فيظ بن سساسسي
حول الزكاة كعبادة ودورها ‘ تعزيز الثقة
باإلضسافة إاﬁ ¤اضسرة بعنوان الدور التنموي
والقتصسادي لصسندوق الزكاة وكذا ﬁاضسرة
سسليمان ناصسر حول دراسسة تقيمية لصسندوق
الزكاة فيما كانت ﬁاضسرة عبد ا◊ليم شسرع
حول شسرح عملية جمع وتوزيع الزكاة.

ورقلة :إاÁان كا‘

“ك -نت ع -ن -اصس -ر أام -ن دائ -رة اŸي-ل-ي-ة م-ن
توقيف  ١٩شسخصسا تÎاوح أاعمارهم ب١٦ Ú
و ٤٥سسنة من بينهم مطلوبون للعدالة تورطوا
‘ قضسايا ﬂتلفة شسملت حيازة اıدرات
واŸؤوثرات العقلية واŸتاجرة فيها ،السسرقة،
الضس-رب وا÷رح ال-ع-م-دي ب-اسس-ت-ع-مال أاسسلحة
بيضساء ،القيادة ‘ حالة سسكر ” ،من خÓلها
ح -ج -ز ك -م -ي -ة م -ن اıدرات ق -در وزن -ه -ا بـ
 ١٠٠.٩غ ،و ١٦٨قرصس من اŸؤوثرات العقلية
باإلضسافة إا ¤أاسسلحة بيضساء.
بعد اسستكمال اإلجراءات القانونية ‘ حق
اŸت -ورط ‘ Úه -ذه ال -قضس -اي -ا أام-ام ا÷ه-ات
القضسائية اıتصسة ،أامرت بإايداع  ١٥شسخصسا
ا◊بسس ،إاصسدار أاحكام با◊بسس Ÿدة سسنة
نافذة وغرامات مالية ‘ حق شسخصس Úفيما
” إاخÓء سسبيل الشسخصس ÚاŸتبقي ،Úهذا
وي -ب-ق-ى ال-ب-حث ج-اري-ا ع-ن شس-خصس Úآاخ-ري-ن
يتواجدان ‘ حالة فرار.

...وزيارأت تفقدية تضصامنية لفائدة
متقاعدي ألشصرطة
ن -ظ -م أام -ن ج -ي -ج -ل خ Ó-ل شس -ه-ر ج-ان-ف-ي
اŸنصسرم زيارات تفقدية لفائدة متقاعدي
الشس- -رط- -ة وذوي ا◊ق- -وق واŸرضس- -ى م -ن -ه -م
اŸت- -واج- -دي- -ن Ãن- -ازل- -ه- -م أاو ب- -اŸؤوسسسس- -ات
السستشسفائية ‘ ،إاطار نشساطاته الجتماعية
وال -تضس -ام -ن-ي-ة ،ح-يث أاشس-رف ع-ل-ي-ه-ا إاط-ارات
ومسس- -اع -دون اج -ت -م -اع -ي -ون م -ن اŸصس -ل -ح -ة
ال- -ولئ- -ي- -ة ل- -لصس -ح -ة ال -نشس -اط الج -ت -م -اع -ي
والرياضسات ،حيث بلغت  ١٥زيارة منها ٠٦
زي -ارات م -ن -زل -ي -ة واŸت -ب -ق -ي -ة ل-ل-م-ت-واج-دي-ن
باŸسستشسفى لÓطمئنان على حالتهم الصسحية
وتقد Ëالدعم اŸعنوي له.
تأاتي هذه الزيارات ‘ إاطار تعزيز الروح
اŸع -ن -وي -ة وال -ت -ك -اف -ل ل -دى م -ن-تسس-ب-ي األم-ن
ال-وط-ن-ي“ ،اشس-ي-ا وت-وج-ي-ه-ات ال-ق-ي-ادة ال-عليا
Óمن الوطني وعلى رأاسسها
للمديرية العامة ل أ
Óمن
اللواء عبد الغني الهامل اŸدير العام ل أ
الوطني الرامية إا ¤تعزيز التواصسل ب Úقوات
الشسرطة وا◊فاظ على روابط الصسلة فيما
بينهم سسيما اŸتقاعدين منهم الذين أافنوا
حياتهم ‘ خدمة اŸواطن وا◊فاظ على
أامنه و‡تلكاته.

جيجل :خالد .ع
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حملة ولئية بتيبازة للكشصف أŸبكر عن سصرطان عنق ألرحم

لم-وم-ة
ت -ت -وأصص -ل Ãخ-ت-ل-ف م-رأك-ز أ أ
وألطفولة بالعيادأت متعددة أÿدمات
لولية تيبازة أ◊ملة ألولئية للكشصف
أŸبكر عن سصرطان عنق ألرحم للنسصاء
أŸتزوجات إأ ¤غاية ألثامن من ألشصهر
أ÷اري وه - -ي أ◊م - -ل - -ة أل- -ت- -ي ت- -زأم- -ن
أطÓقها مع أليوم ألعاŸي للسصرطان.

تيبازة :عÓء ملزي

‘ كل سسنة ،وتسسجيل أاك Ìمن  ٢٤٠٠مريضس
ب -السس -رط -ان م -ن ط -رف مصس -ل-ح-ة السس-رط-ان،
Ãسستشسفى ﬁمد الصسديق بن يحي وذلك منذ
فتح هده اŸصسحة عام  ،““٢٠١٤وأاشسارت نفسس
اŸتحدثة ““بان  ٦٠٠حالة جديدة يتم تسسجيلها
كل سسنة بالولية““.
كشسفت سسحا‹ ‘ مداخلتها التي “حورت
حول ““التكفل بسسرطان الثدي بجيجل““ كشسفت
بأان عدد اŸصساب Úبهذا الداء ارتفع من ١١٧
حالة ‘  ٢٠١٤إا ‘ ١٦٥ ¤سسنة  ٢٠١٧مشسÒة
إا ¤أان- -ه ‘ ظ- -ل ع -دم وج -ود م -رك -ز ل -ل -ع Ó-ج
ب -األشس-ع-ة تضس-ط-ر اŸريضس-ات إا ¤ال-ت-ن-ق-ل إا¤
ولي-ت-ي قسس-ن-ط-ي-ن-ة وسس-ط-ي-ف وي-ت-ع Úع-ل-ي-ه-ن
حينها النتظار لزمن طويل من أاجل ا◊صسول
على موعد للعÓج باألشسعة.

العدد

دعت مصس -ال -ح الصس -ح-ة ب-ال-ولي-ة ‘ إاط-ار
حملة –سسيسسية واسسعة النطاق كّل النسساء
اŸت - -زوج - -ات ل - -ل - -ت- -قّ- -رب م- -ن اŸؤوسسسس- -ات
السستشسفائية لÓسستفادة من عمليات ›انية
ل -ل -كشس -ف اŸب -ك-ر ع-ن سس-رط-ان ع-ن-ق ال-رح-م
ب -ح -يث شس-ه-د ال-ي-وم-ان األول-ي-ان م-ن ا◊م-ل-ة
إاق -ب -ال واسس -ع -ا ل -ل -نسس -اء ال -ل -وات -ي ي -رغ‘ Í
ال - -كشس- -ف اŸب- -ك- -ر ع- -ن ه- -ذا ال- -داء وŒنب
اŸضس -اع -ف -ات السس -ل -ب -ي -ة ال -ت-ي ت-ع-قب ب-روزه
لديهن ،واسستفادت العديد منهن من العملية
بشسكل مباشسر و‘ اليوم ذاته فيما ”ّ تقدË
م-واع-ي-د أاخ-رى ل-نسس-اء أاخ-ري-ات ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
عدم توفر الشسروط الصسحية والتقنية إلجراء
العملية.
‘ سس -ي -اق ذي صس -ل -ة كشس -ف مصس-درن-ا م-ن
مسستشسفى سسيدي غيÓسس عن تكفل مصسلحة
لم- -راضس السس- -رط- -ان- -ي- -ة ب- -ه- -ذه اŸؤوسسسس- -ة
اأ

السستشسفائية بـ ٣١٥حالة جديدة خÓل العام
اŸنصس- -رم و‘ ﬂت -ل -ف أان -واع السس -رط -ان -ات
ليضساف هذا الرقم إا ¤أارقام أاخرى كانت قد
سسجلتها اŸصسلحة من ذي قبل األمر الذي
يÎجم مدى النتشسار األفقي الواسسع لهذا
الداء الذي يتطلب عÓجه إامكانات مالية
ومادية كبÒة.
أاشس -ار مصس -درن -ا أايضس -ا ا ¤ك -ون سس -رط -ان
ال- -ث -دي ي -أات -ي ‘ اŸرت -ب -ة األو ¤م -ن ح -يث
إاصس -اب -ة ال -نسس -اء ب -السس -رط -ان ي -ل -ي -ه سس-رط-ان
ال -ق -ول -ون أاو اŸسس -ت-ق-ي-م ‘ اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة
وسس -رط -ان ال -دم ‘ اŸرت -ب-ة ال-ث-ال-ثة ويأاتي
سس -رط -ان ع -ن -ق ال -رح -م راب -ع -ا وسس -رط -ان
اŸع -دة ‘ اŸرت-ب-ة اÿامسس-ة ف-ي-م-ا ي-ب-ق-ى
لو ¤بالنسسبة
سسرطان القولون ‘ اŸرتبة ا أ
للرجال يليه سسرطان الرئة فسسرطان الدم
وسسرطان اŸثانة.
ك -انت م -دي -ري -ة الصس-ح-ة والسس-ك-ان ل-ولي-ة
تيبازة قد نظمت حملة واسسعة للكشسف البكر
ع -ن سس -رط-ان ال-ث-دي وسس-رط-ان ع-ن-ق ال-رح-م
خÓل شسهر ماي من سسنة  ٢٠١٦وهي ا◊ملة
ال -ت -ي شس-ه-دت إاق-ب-ال م-ن-ق-ط-ع ال-ن-ظ Òف-ي-م-ا
اك -ت -فت ه -ذه السس -ن -ة بسس -رط-ان ع-ن-ق ال-رح-م
ألسس -ب -اب ق -د ت -رج -ع ا ¤صس -ع -وب -ة ال -ت -ك -ف -ل
ب-اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه-ن ب-الصس-اب-ة بسس-رط-ان الثدي
لسسيما وانّ العديد من اللواتي أاجرين كشسفا
ب- -األشس -ع -ة ل -ه -ذا ال -ن -م -ط م -ن السس -رط -ان ⁄
يحصسلن على النتائج الرسسمية بعد.

وفاة بناء بعد سصقوطه دأخل آألة خلط أإلسصمنت بوهرأن

ل- -ق -ي شص -اب ‘  29م-ن ع-م-ره ،ح-تفه،
لول ،إأث -ر ح -ادث سص -ق -وط
مسص- -اء أمسس أ أ
لسصمنت ،أثناء
‡يت دأخل آألة خلط أ إ
أدأئ- -ه ع- -م- -ل- -ه ب- -ح- -ي ه- -اشص- -م ب- -ب -ل -دي -ة
ب -وت -ل -ي -ل-يسس ،غ-رب وه-رأن ،ح-يث عÌ
ع- -ل- -ي- -ه م- -ت- -وف- -ي -ا ب -ع ÚأŸك -ان وأ÷ث -ة
م- -ق- -ط -ع -ة أشص Ó-ء ” ،ن -ق -ل -ه م -ن ط -رف
ع -ن -اصص-ر أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة إأ ¤مصص-ل-ح-ة
ح- -ف- -ظ أ÷ثث ب- -اŸسص- -تشص -ف -ى أ÷ام -ع -ي
ب Ó- -ط - -و ‘ حضص - -ور ع - -ن - -اصص - -ر أل - -درك
ألوطني.

....وإأصصابة طفل ‘ حادث أصصطدأمه
بعربة ترأموأي بحي جمال ألدين
أاصس -يب ،مسس -اء أامسس األول ،ط -ف -ل ي -ب -ل-غ م-ن
العمر  ١٤سسنة بجروح وإاصسابات متعددة ،اثر
اصسطدامه بعربة الÎامواي بحي جمال الدين
بينما كان يهم بقطع الطريق.
وب- -حسسب مصس- -ادر ““الشس- -عب““ م- -ن ا◊م- -اي -ة
اŸدن -ي -ة ل -وه-ران ،ف-ق-د ق-دمت ل-ه اإلسس-ع-اف-ات
األول- - - -ي - - -ة ب - - -ع ÚاŸك - - -ان ،ق - - -ب - - -ل أان ي - - -ت - - -م
ن- -ق -ل -ه إا ¤مصس -ل -ح -ة السس -ت -ع -ج -الت ال -ط -ب -ي -ة
Ãسستشسفى كنسستال لطب األطفال.
وأامام هذا الوضسع ،طالب عدد من سسكان حي

جمال الدين وايسسطو ،شسرق وهران بإانشساء جسسر
ل - - -ل - - -راج - - -ل Úع - - -ل- - -ى مسس- - -ت- - -وى ال- - -ط- - -ري- - -ق
اŸؤودي إاﬁ ¤كمة جمال الدين ،ل سسيما واأنه
يشسهد حركة نشسطة للسسيارات Ãختلف أانواعها.
اعت Èسسكان ا◊ي هذا الطريق من النقاط
السسوداء األك Ìخطورة عﬁ Èاور شسبكة الطرق
بولية وهران ،التي تتسسبب يوميا ‘ حوادث
م -رور ‡ي -ت -ة ،ج -راء السس -رع-ة ا÷ن-ون-ي-ة وع-دم
ال -ت-قّ-ي-د ب-ق-واع-د اŸرور ‘ ،ظ-ل ق-ل-ة ال-ل-وح-ات
اإلرشسادية واإلشسارات الضسوئية.
أاك- - - - - - - - - - -د ع- - - - - - - - - - -دد م- - - - - - - - - - -ن
مسستعملي هذا الطريق ل«الشسعب““ أانهم باتوا
ي -ج -دون صس -ع -وب -ة ك -بÒة ‘ ع -ب -وره ،خ -وف-ا م-ن
تعرضسهم ◊وادث مرور خطÒة ،خاصسة منهم
األطفال واألشسخاصس الطاعن ‘ Úالسسن وكذا
ذوي الحتياجات اÿاصسة واŸرضسى.
ك -م -ا شس ّ-ددوا ع -ل -ى ضس -رورة ال -ت -ع -ج-ي-ل ‘
إا‚از جسسر للراجل Úوتكثيف التغطية األمنية
م - - - - - - - -ن أاج - - - - - - - -ل وضس - - - - - - - -ع ح - - - - - - - -د ◊وادث
اŸرور اŸتكررة بهذا الطريق ،الذي تسسبب ‘
م- -ق- -ت- -ل ال- -عشس -رات وإاصس -اب -ة اŸئ -ات ب -ع -اه -ات
وإاع - - - - -اق - - - - -ات مسس - - - - -ت- - - - -دÁة ،سس- - - - -ي- - - - -م- - - - -ا
وأان -ه ي -ق -ع Ãح-اذاة خ-ط سس-ك-ة الÎام-واي ،ك-م-ا
يعÈه يوميا اآللف قاصسدين مقر الدائرة وكذا
اÙطة ا÷ديدة للسسيارات ما ب Úالوليات.

وهران :براهمية مسسعودة

أزيد من  23ألف أتصصال هاتفي ع Èأألرقام
أÿضصرأء لألمن ألوطني بسصكيكدة

ت- -ل -قت مصص -ال -ح أم -ن سص -ك -ي -ك -دة خ Ó-ل
ألسصنة أŸاضصية ،أزيد من  23ألف أتصصال
لرقام أÿضصرأء للمديرية
هاتفي ع Èأ أ
Óم -ن أل-وط-ن-ي ،ح-يث أسص-ت-ق-ب-ل
أل -ع -ام -ة ل  -أ
لمن ألولية خÓل نفسس
أÙول ألهاتفي أ
ألسص -ن-ة ،أزي-د م-ن  11.263م-كاŸة هاتفية
لخضص- - -ر
م - - -ن أŸوأط - - -ن Úع - - -ل - - -ى أÿط أ أ
““ ،““1548و 6313مكاŸة هاتفية على رقم
لضص- -اف- -ة إأ6143 ¤على
أل-ن-ج-دة ““ ،““17ب - -ا إ
أÿط ““ ““104أÿاصس بالفئات ألهشصة ،أي
Ãجموع  23719مكاŸة هاتفية.
سسمح العدد اŸعت Èمن التصسالت حسسب
ب -ي -ان ÿل -ي -ة التصس-ال وال-عÓ-ق-ات ال-ع-م-ة ألم-ن
الوليةÃ ،عا÷ة العديد من القضسايا التي شسملت
طلبات التدخل والنجدة واإلبÓغ عن حوادث
اŸرور وط -لب م -ع -ل-وم-ات وت-وج-ي-ه وغÒه-ا م-ن
األمور التي تهم اŸواطن ‘ ﬂتلف الظروف
والوضسعيات.
أاسس -ف -رت ه -ذه ال -ن -داءات ع -ل -ى م-دار السس-ن-ة
ونتيجة للتدخÓت اŸيدانية اآلنية ،من توقيف
ع -دد م -ن اŸت -ورط ‘ Úح -ال-ة ت-ل-بسس ،وت-ف-ادي
وق -وع ال -ع -دي -د م-ن ا÷رائ-م والع-تـداءات ع-ل-ى
اŸواطنيـن ،كما يÈز هذا الرقم درجة عالية من
ت -ن -ام -ي ال-وع-ي األم-ن-ي ل-دى اŸواط-ن ‘ ولي-ة
سسكيكدة.

توقيف متورط ‘ Úألسصرقة و–طيم موقف حافلت

أاوق- -فت مصس- -ال- -ح أام -ن سس -ك -ي -ك -دة شس -خصسÚ
مسسبوق Úقضسائيا يبلغان من العمر  ٢٢و ٢٣سسنة

عن قضسية السسرقة بالتعدد من داخل منزل عن
ط-ري-ق ال-تسس-ل-ق ،ب-ع-د ت-ق-دم الضس-ح-ي-ة م-بلغا عن
ت-ع-رضس مسس-ك-ن-ه ال-ع-ائ-ل-ي ال-ك-ائ-ن ب-ح-ي الزيتون
ب -وسس -ط اŸدي -ن -ة ،ل-لسس-رق-ة ب-ال-كسس-ر م-ن ط-رف
›هول.Ú
اسستهدف الفاعلون حليا و›وهرات وأاجهزة
رقمية ومبالغ مالية ،حيث “كنت قوات الشسرطة
م-ن تشس-خ-يصس اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه ال-رئ-يسس-ي و–دي-د
هويته بعدما ” التعرف عليه عن طريق النظام
اآل‹ للتعرف على البصسمات والذي يعد من ذوي
السس-واب-ق ال-قضس-ائ-ي-ة ،ل-ي-ت-م ت-وق-ي-ف اŸشس-تبه به،
ومن خÓل تكثيف عمليات البحث والتحري ‘
القضسية“ ،كنت ذات اŸصسالح و‘ ظرف وجيز
من توقيف اŸشستبه به الثا Êشسريكه ‘ عملية
السسرقة واسسÎجاع جميع اŸسسروقات وتسسليمها
للضسحية.
›ريات التحقيق ‘ القضسية بينت أان اŸشستبه
ب -ه -م -ا ق -ام ب-الÎصس-د ل-لضس-ح-ي-ة واسس-ت-غÓ-ل غ-ي-اب-ه
وزوجته عن اŸنزل إلجراء فحوصسات طبية لÓبن،
ليقوما اŸشستبه بهما بالتوغل إا ¤منزل الضسحية
ع Èشسرفة اŸنزل والولوج للداخل أاين اسستوليا
على كل ما خف وزنه وغلى ثمنه من حلي سسلسسلة
من اŸعدن األصسفر و ٠٢خوا” ،وأاجهزة رقمية،
كما بينت التحقيقات ان اŸشستبه به الرئيسسي على
م-ع-رف-ة مسس-ب-ق-ة ب-اŸن-زل ك-ون-ه ي-ع-ود ÷دت-ه ال-ت-ي
اكÎته للضسحية ،وأان اŸشستبه بهما متورطان ‘
قضس-ي-ة ال-ت-ح-ط-ي-م ال-ع-م-دي Ÿوق-ف ح-افÓ-ت على
مسستوى حي لسسيا.

سسكيكدة :خالد العيفة

‹hO

الثÓثاء  06فيفري  2018م
الموافق لـ  19جمادى األولى 14٣9هـ

‘ حالة رفضس اŸغرب ا◊ل السشلمي للقضشية الصشحراوية

ولد ألسشالك :للحكومة ألصشحرأوية حق مطالبة أل–اد ألفريقي بالتدخل عسشكريا
صشرح وزير الششؤوون اÿارجية للجمهورية العربية الصشحراوية الدÁقراطيةﬁ ,مد سشا ⁄ولد السشالك ,أامسس ا’ثن Úبا÷زائر
’نهاء ا’حتÓل اŸغربي وذلك Ãا يقتضشيه
العاصشمة ,انه من حق ا◊كومة الصشحراوية مطالبة ا’–اد ا’فريقي بالتدخل العسشكري إ
اŸيثاق التأاسشيسشي للهيئة ا’فريقية ‘ ,حال رفضس اŸغرب الدخول ‘ مفاوضشات مباششرة مع جبهة البوليسشاريو من أاجل إايجاد حل سشلمي
للقضشية الصشحراوية.

اأوضس - -ح ول - -د السس - -الك ‘ ن- -دوة
صس -ح -ف -ي-ة ع-ق-ده-ا Ãق-ر السس-ف-ارة
الصس -ح -راوي -ة ,لسس -ت -ع -راضس اآخ -ر
تطورات القضسية الصسحراوية ,اأنه
‘ «ح- -ال ع- -دم انصس- -ي -اع اŸغ -رب
لإرادة اŸع Èع- -ن- -ه- -ا م- -ن ط -رف
ال- -ق- -ادة الأف- -ارق- -ة خ Ó-ل ال -ق -م -ة
الثÓث Úل–Óاد»  -التي انعقدت
باأديسس ابابا يومي  28و  29جانفي
اŸاضسي  -والدخول ‘ مفاوضسات
سسÓم مع جبهة البوليسساريو طبقا
لÓلتزامات التي كان اŸغرب وقع
ع - -ل - -ي - -ه- -ا م- -ن ق- -ب- -ل م- -ع ا÷انب
الصسحراوي برعاية ال· اŸتحدة
ف- - -اإن ا÷م- - -ه- - -وري - -ة ال - -ع - -رب - -ي - -ة
الصس - -ح - -راوي- -ة ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة,
باعتبارها عضسوا فعال ‘ ال–اد
الف-ري-ق-ي ,ل-ه-ا ا◊ق ‘ م-ط-ال-ب-ة
ال- -ه- -ي -ئ -ة الف -ري -ق -ي -ة ب -ال -ت -دخ -ل
عسس- -ك- -ري- -ا حسسب م- -ا ي- -ق- -تضس- -ي- -ه
م-ي-ث-اق-ه-ا ال-ت-اأسس-يسس-ي ال-ذي يسسمح
للدول العضساء ‘ ال–اد طلب
التدخل من اأجل اإنهاء السستعمار
‘ اأي دولة» .
وبعد اأن جدد اسستعداد ا◊كومة
الصسحراوية الدخول ‘ مفاوضسات
م -ب -اشس -رة م -ع اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة
لإن - -ه - -اء ه - -ذا الح- -تÓ- -ل و“كÚ
الشس - -عب الصس- -ح- -راوي م- -ن ح- -ق- -ه
الثابت ‘ ا◊رية والسستقÓل من
خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م اسس -ت -ف -ت-اء ت-ق-ري-ر
اŸصس Òعادل ,حر ونزيه يشسارك
ف- -ي -ه الشس -عب الصس -ح -راوي وح -ده
باعتباره صساحب الكلمة الفصسل,
شسدد السسيد ولد السسالك على اأن
«ا÷انب الصس- -ح- -راوي ل- -ن ي- -ق- -ب -ل
ب- -اسس- -ت- -ف- -ت- -اء م -زور يشس -ارك ف -ي -ه
اŸغ - - -ارب - - -ة ب - - -دل م - - -ن الشس- - -عب
الصسحراوي».
واإذ اع- -ت ÈاŸسس- -وؤول الصس -ح -راوي
ال- -ق- -رارات الخÒة الصس- -ادرة ع- -ن
ال- -ق- -ادة الأف -ارق -ة خ Ó-ل ال -ق -م -ة
ال -ث Ó-ث Úل –Ó-اد ال -ت -ي ان-ع-ق-دت
باأديسس ابابا يومي  28و 29جانفي
اŸاضس -ي« ,م -ه -م-ة» ح-يث ط-ال-بت
ال- -دول- -ت Úال- -عضس -وي( Úالصس -ح -راء
ال -غ -رب -ي -ة واŸغ -رب) Ãف-اوضس-ات
مباشسرة من اأجل تنظيم اسستفتاء

ت- -ق- -ري -ر اŸصس ,Òواأنشس -اأت ل -ذلك
ميكانيزمات واآلية لتطبيق القرار
من خÓل اعطاء ماأمورية لرئيسس
ال–اد الف- - - -ري- - - -ق- - - -ي ورئ- - - -يسس
اŸفوضسية و›لسس السسلم والمن
واŸم - - -ث - - -ل السس - - -ام - - -ي ل–Ó- - -اد
الفريقي ا ¤الصسحراء الغربية
ل -ل -ت-ح-رك وب-ذل ›ه-ود م-ع ال·
اŸت-ح-دة ب-اإع-ت-ب-اره-ا ه-ي الخرى
شس- -ري- -ك- -ا ‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة تصس- -ف- -ي- -ة
السستعمار.
واأضس- -اف ول- -د السس- -الك اأن ال–اد
الفريقي «اأحيا خÓل القمة ايضسا
دور ÷نة روؤسساء ا◊كومات حول
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة» ال -ت -ي ك-انت
م -وج -ودة ‘ ن -ه -اي-ة السس-ب-ع-ي-ن-ات,
م -ذك -را ب -ان -ه -ا ه-ي ال-ت-ي اقÎحت
اج -راء اسس -ت -ف -ت -اء وال -ت -ف-اوضس بÚ
ج- -ب- -ه -ة ال -ب -ول -يسس -اري -و واŸغ -رب
وتنظيم اسستفتاء حر ,عادل ونزيه
ي - - -ق - - -رر م- - -ن خÓ- - -ل- - -ه الشس- - -عب
الصسحراوي مصسÒه.
اأما عن الدور الذي تلعبه ال·
اŸت -ح -دة ب -اع-ت-ب-اره-ا شس-ري-ك-ا م-ع
ال–اد الفريقي لإنهاء الحتÓل
اŸغ - - - - -رب - - - - -ي ,اأب - - - - -رز رئ- - - - -يسس

ال -دي -ب -ل -وم -اسس -ي -ة الصس -ح-راوي-ة اأن
ه- - -ورسست ك- - -وه- - -ل- - -ر اŸب - -ع - -وث
الشس- -خصس- -ي لÓ- -أم Úال -ع -ام ل Ó-أ·
اŸت-ح-دة اإ ¤الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة,
يقوم حاليا بالعديد من اÿطوات
م -ن اأج -ل اي -ج -اد تسس -وي -ة سس -ل-م-ي-ة
للقضسية ,حيث يعمل حاليا على
بعث مفاوضسات مباشسرة ب Úطر‘
النزاع.
ك -م -ا ي -ج -ري ل -ق -اءات م-ع ف-اع-لÚ
رئ- -يسس -ي ‘ Úالزم -ة م -ن ‡ث -لÚ
دائ- - -م› ‘ Úلسس الم- - -ن وك- - -ذا
ال–اد الف- - -ري- - -ق- - -ي ل- - -ت- - -حضسÒ
الرضس- -ي- -ة Ÿف -اوضس -ات م -ب -اشس -رة
واÿروج من مفÎق الطرق وايجاد
حل نهائي للقضسية الصسحراوية.
وزير اأول جديد
ع Úالرئيسس الصسحراوي ,المÚ
العام ÷بهة البوليسساريو ,ابراهيم
غا‹ ﬁمد الو‹ اعكيك وزيرا
اأول ◊ك-وم-ة ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ية
الصس -ح-راوي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة خ-ل-ف-ا
لعبد القادر طالب عمر ,حسسبما
ع -ل -م اأمسس ،م-ن مصس-ادر اعÓ-م-ي-ة
صسحراوية.

وي- -ع- -د ﬁم -د ال -و‹ اع -ك -يك م -ن
ط Ó-ئ-ع اŸن-اضس-ل Úالأوائ-ل ال-ذي-ن
التحقوا بصسفوف ا÷بهة الشسعبية
ل-ت-ح-ري-ر السس-اق-ي-ة ا◊م-راء ووادي
ال -ذهب .ول -د سس -ن-ة  1950بالعيون
اÙت -ل -ة ,م -ت -زوج واأب ل -ث -م -ان-ي-ة
اأطفال.
تو ¤العديد من اŸهام النضسالية,
الإداري- -ة وال- -عسس -ك -ري -ة ‘ ج -ب -ه -ة
البوليسساريو و‘ موؤسسسسات الدولة
الصس -ح-راوي-ة وم-ن اأب-رزه-ا ,عضس-و
م -وؤسسسس ل -ل -ف-رع السس-ري ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م
السسياسسي ‘ العيون اÙتلة واأحد
ق -ي -ادي -ي -ه اإب-ان ح-ق-ب-ة السس-ت-ع-م-ار
الإسسبا.1974-197٣ Ê
ت- - -و ¤ايضس - -ا م - -نصسب وا‹ ولي - -ة
وقائد ناحية عسسكرية وعضسو ‘
ه- -ي- -ئ- -ة الأرك- -ان ال- -ع- -ام -ة ÷يشس
التحرير الشسعبي الصسحراوي وهو
ح -اصس-ل ع-ل-ى شس-ه-ادة اأرك-ان ح-رب
م -ن ال -ك -ل-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ıت-ل-ف
الأسسلحة بشسرشسال.
تو ¤مهمة وزيرا لÓأرضس اÙتلة
وا÷ال -ي -ات وه -و عضس -و ‘ ه -ي -ئ -ة
اأم-ان-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م السس-ي-اسس-ي ÷بهة
البوليسساريو.

راسشـــــل الŸÈانــــــات الدوليـــــة

أÛلسض ألوطني ألفلسشطيني يطلب رفضض أŸسشاسض بوكالة أألونروأ

’· اŸتحدة
’عÓن رفضس اŸسشاسس بوكالة ا أ
ناششد رئيسس اÛلسس الوطني الفلسشطيني سشليم الزعنون ا’–ادات الŸÈانية الدولية ا إ
’صشرار على اÙافظة على اسشتمرار رسشالتها والربط الدائم ب Úإانهاء عملها وبÚ
’ونروا) وا إ
’غاثة وتششغيل الÓجئ Úالفلسشطيني( Úا أ
تنفيذ القرار  194القاضشي بالعودة والتعويضس ورفضس ﬁاو’ت –ويل مهام عملها إا ¤الدول اŸضشيفة.

خ - -اطب اÛلسس ال- -وط- -ن- -ي ‘
م -ذك -رة اأرسس -لت اإ 11 ¤ا–ادا
وج- -م- -ع- -ي- -ة ب- -رŸان- -ي- -ة دول- -ي- -ة
واق-ل-ي-م-ي-ة ب-خصسوصس التطورات
الأخÒة اÿاصسة Ãا تتعرضس له
«الون - -روا» ‘ اأع - -ق - -اب ق- -رار
الإدارة الأم- -ري- -ك -ي -ة ت -خ -ف -يضس
الإسسهامات اŸالية ‘ ميزانية
ال - -وك- -ال- -ة واŸواق- -ف الأخ- -رى
الصسادرة عن اأركانها.
ودع -ا ‘ اŸذك -رة ال -ت -ي ت -ل-قت
واج نسسخة منها تلك ال–ادات
اإ« ¤ا◊فاظ على عمل وكالة
الأون -روا وت -ط -وي -ر م -داخ -ي -ل-ه-ا
ب -اع -ت -ب -ار اأن اÛت -م -ع ال -دو‹
يتحمل اŸسسوؤولية الكاملة عن
م - - -اأسس - - -اة ون - - -ك - - -ب - - -ة الشس - - -عب
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي وي-ق-ع ع-لى عاتقه
مهمة توف Òالرعاية والإغاثة
والصسحة والتعليم لÓجئ Úوحث
ال -دول اŸان-ح-ة واŸم-ول-ة ع-ل-ى
الوفاء بالتزاماتها اŸالية».
و” التحذير ‘ هذا الشساأن من
الآثار ا÷سسيمة لقرارات اإدارة
ال- -رئ- -يسس الم- -ري- -ك -ي دون -ال -د
ت- - - -رامب ع- - - -ل- - - -ى ال Ó- - -ج - - -ئÚ
ال-ف-لسس-ط-ي-ني Úواأنها سستعرضسهم
ل- -ل- -م- -خ -اط -ر ‘ ك -اف -ة اأق -ال -ي -م
ع - -م- -ل- -ي- -ات الأون- -روا اÿمسس- -ة
وسستزيد من اأزمة التمويل التي
ت - -ع - -ا Êم - -ن - -ه- -ا وسس- -ت- -وؤدي اإ¤
ت -ق -ل -يصس اÿدم -ات الأسس -اسس-ي-ة

وسستشسكل خطرا ً على حياة نحو
 %75من الÓجئ.Ú
كما رفضس اÛلسس ‘ مذكرته
الشسروط التي وضسعتها الإدارة
الأمÒكية على الوكالة لإحداث
ت -غ -ي ‘ ÒاŸن -اه -ج ال -دراسس -ي -ة
لشسطب كل ما له عÓقة بحق
ال - -ع - -ودة وقضس - -ي - -ة ال Ó- -ج- -ئÚ
واإسسقاط هوية القدسس كعاصسمة
ل-ل-دول-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية اŸنشسودة
واإل -غ -اء م -ا ي -خصس ال -نضس -ال اأو

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

اŸق - -اوم- -ة ضس- -د الح- -تÓ- -ل اأو
ت-ع-ب Òالن-ت-ف-اضسة الفلسسطينية,
وذلك لضسمان اسستمرار الدعم
الأمÒكي لÓأونروا الذي سسيتم
حصس- - -ره ‘ اإق - -ل - -ي - -م - -ي الأردن
والأراضسي الفلسسطينية اÙتلة
بدون سسوريا ولبنان من مناطق
عملياتها اÿمسس.
مقتل مسشتوطن
قتل مسستوطن اسسرائيلي اأمسس،

ع-ن-د م-دخ-ل مسس-ت-وط-ن-ة اري-ئيل
ال- -ق- -ري- -ب -ة م -ن ن -اب -لسس شس -م -ال
الضس-ف-ة ال-غ-رب-ي-ة اÙت-ل-ة ط-عنا
بسس - - -ك ‘ Úه - - -ج - - -وم ن - - -ف - - -ذه
ف- -لسس -ط -ي -ن -ي ،وف -ق م -ا اع -ل -نت
شسرطة الحتÓل.
وق - - - - - - - -ال ذات اŸصس- - - - - - - -در اأن
اŸسس - -ت - -وط - -ن «ت- -و‘ م- -ت- -اث- -را
بجراحه» وان البحث جار عن
اŸهاجم الذي لذ بالفرار.وقال
م- - - -ت - - -ح - - -دث ب - - -اسس - - -م ا÷يشس
السس -رائ -ي -ل-ي» ان ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي
ط -ع -ن اŸسس-ت-وط-ن السس-رائ-ي-ل-ي
وهو مد ‘ Êموقف للحافÓت
عند مدخل مسستوطنة اريئيل».
ونقل طاقم السسعاف اŸصساب
ا ¤مسستشسفى بلنسسون ‘ مدينة
بتاح تكفا قرب تل ابيب حيث
اأعلن عن وفاته.
وق- -ال ب -ي -ان ÷يشس الح -ت Ó-ل ان
«ضس-اب-ط-ا اسس-رائ-ي-ل-ي-ا ت-ع-رف على
اŸه - -اج - -م ولح - -ق - -ه بسس- -ي- -ارت- -ه
واأصسابه بسسيارته لكنه فر ،وتقوم
قوات ا÷يشس بالبحث عنه».
وقال موقع واي نت الخباري
ان اŸه - -اج- -م ت- -رك ‘ اŸك- -ان
حقيبة فيها هويته ومÓبسس.
وتعت Èمسستوطنة اريئيل مدينة
وم-ن كÈى مسس-ت-وط-ن-ات الضس-فة
ال- -غ- -رب- -ي- -ة وُت - -سس -م -ى ع -اصس -م -ة
«السسامرة» واقيمت على اراضسي
قرية سسلفيت عام .1978

العدد

17561

جماعات مسشلحة تعÎضشهم

09

حكومـ ـة ألوفاق ألليبية تندد Ãعاملة نازحي تاورغاء
نددت حكومة الوفاق الوطني أامسس ،باسشتمرار منع ›موعات مسشلحة لعششرات ا’ف
ا’ششخاصس الذين اضشطروا ا ¤النزوح من تاورغاء ،من العودة ا ¤ديارهم.

وكان اتفاق ” توقيعه بÚ
اÛلسس اÙل- -ي ‘ ت -اورغ -اء
و›لسس مصسراته الذي يتو¤
زمام المور ‘ تاورغاء منذ
ثورة  2011نصس على عودة نحو
 40الف نازح.
وت- -وج- -هت اÿم- -يسس اŸاضس- -ي
مئات السسر ا ¤اŸدينة لكن
ح- -واج -ز عسس -ك -ري -ة اأق -ام -ت -ه -ا
›م- - -وع- - -ات مسس - -ل - -ح - -ة م - -ن
مصس- -رات -ة اعÎضست ط -ري -ق -ه -ا
ومنعتها من التقدم.
و‘ بيان نشسر اأمسس ،اسستنكر
رئ -يسس ح -ك -وم -ة ال -وف -اق ف-اي-ز
السسراج «بشسدة ما تعرضست له
ع - -ائ Ó- -ت م - -ن ت - -اورغ- -اء م- -ن
ع- -م- -ل- -ي- -ات ت- -روي- -ع م- -ن ق- -ب -ل
›موعات مسسلحة بالقرب من
منطقة قرارة القطف» بالقرب
من بني وليد ( 185كلم جنوب
شس- -رق ط- -راب -لسس) ح -يث اق -ي -م
ﬂيم موؤقت.
واف- - -ادت شس- - -ه- - -ادات ع - -دة ان
مسس -ل -ح Úاأط -ل -ق -وا ال-ن-ار ع-ل-ى
›موعة من العائÓت بالقرب
من بني وليد لتخويفها ومنعها
من التقدم نحو تاورغاء.
لكن السسراج اأشساد ‘ اŸقابل
ب»ج -ه -ود اÛلسس ال-ب-ل-دي ‘
مصسراتة واÛلسس اÙلي ‘
ت - - -اورغ- - -اء و÷ان اŸصس- - -ا◊ة
وا◊ك - - -م- - -اء والع- - -ي- - -ان م- - -ن
اŸدي- -ن- -ت Úال -ذي -ن ي -واصس -ل -ون
العمل لتام Úعودة الها‹».
وح- -ثت م- -دي- -رة م- -ك- -تب الشس -رق
الوسس -ط وشس -م-ال اف-ري-ق-ي-ا ل-دى

منظمة «هيومن رايتسس ووتشس»
سسارة ليا ويتسسون حكومة الوفاق
على العمل بشسكل «عاجل بحيث
تتمكن الف السسر من تاورغاء
ع -ل -ى ال -ط -ري -ق م -ن ان ت -واصس -ل
التقدم باأمان».
ونددت ويتسسون بان هذه السسر
ل تزال عالقة على الطرقات
«دون اأي م - - - - - -اأوى وم - - - - - -ع زاد
ﬁدود».
وك- -انت اŸف -وضس -ي -ة السس -ام -ي -ة
ل  ·Ó-اŸت-ح-دة اأع-ل-نت الح-د
ت- -وزي- -ع ب -عضس ا◊اج -ي -ات م -ن

بينها اأكياسس للنوم على السسر
العالقة بالقرب من بني وليد.
وب-ع-د اخ-راج-ه-م م-ن م-دي-ن-تهم
ق - -ب - -ل سس- -ب- -ع سس- -ن- -وات ،ع- -اشس
الأه- - -ا‹ م- - -ن - -غ - -ل - -ق Úداخ - -ل
ﬂي - - -م - - -ات ع - - -ل- - -ى اأط- - -راف
ال-ع-اصس-م-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،و‘ م-دينة
بنغازي ‘ الشسرق اأو مشستتÚ
‘ اأن- -ح- -اء ال- -بÓ- -د ‘ ظ- -روف
م -اأسس -وي -ة ‘ م -واج -ه-ة ان-ع-دام
الأم -ن وت -ع -رضس -ه -م ل -ه -ج -م-ات
فصس-ائ-ل مسس-ل-ح-ة م-ن مصس-رات-ه
خصسوصسا.

’رهابي
بعد النصشر على داعشس ا إ

أأمريكـ ـ ـ ـا تخفـ ـ ـ ـ ـضض قوأتهـ ـ ـ ـ ـ ـا ‘ ألعـ ـ ـ ـ ـرأق
أاكد أامسس ،متحدث باسشم
ا◊كومة العراقية أان
’مريكية بدأات
القوات ا أ
بخفضس تواجدها ‘ العراق
بعد انتهاء مهامها القتالية
ضشد تنظيم داعشس
’رهابي ،وسشيبقى عدد من
ا إ
ا÷نود فقط لتدريب
وتأاهيل القوات العراقية
مع اسشتمرار الدعم
اللوجسشتي.
وق -ال م-ت-ح-دث ب-اسس-م ا◊ك-وم-ة
ال-ع-راق-ي-ة إان ال-ق-وات األم-ريكية
بدأات بالنسسحاب وفقا إلعادة
ت -ن -ظ -ي -م وت -غ -ي Òوظ -ي -ف -ت-ه-ا ‘
ال - -ع - -راق ب - -ع- -د إاعÓ- -ن ب- -غ- -داد
«النصسر» على اإلرهاب.
وسسيبقى حسسب اŸتحدث عدد
من ا÷نود األمريكي Úلتدريب
وت -أاه -ي -ل ال -ق-وات ال-ع-راق-ي-ة م-ع
اسستمرار الدعم اللوجسستي.
واسس -ت -ع -ادت ال -ق -وات ال -ع-راق-ي-ة
بدعم من التحالف الدو‹ الذي
ت-ق-وده ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ال-ع-ام
اŸاضس - -ي ك - -ل األراضس - -ي ال- -ت- -ي
سسقطت ‘ أايدي تنظيم داعشس
اإلرهابي ‘  2014وÃ 2015ا ‘
ذلك مدينة اŸوصسل التي كانت

ع-اصس-م-ة ف-ع-ل-ي-ة ل-دول-ة اÓÿف-ة
التي أاعلنها التنظيم اإلرهابي.
وصسرح اŸتحدث لوكالة رويÎز
«ب - -دأات ال- -ق- -وات األم- -ري- -ك- -ي- -ة
بخفضس تواجدها نظرا لنتفاء
ا◊اجة بعد إاعÓن النصسر على
الدواعشس».
وتابع «التنسسيق مسستمر من أاجل
مواصسلة الدعم (األمريكي) Ãا
ي -ت Ó-ءم م -ع م -ت-ط-ل-ب-ات ال-ق-وات
العراقية ‘ اŸرحلة اŸقبلة».
وك- -ان ل -دى ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
أاك Ìمن  5500جندي ‘ العراق

وقت ذروة معركة اŸوصسل ‘
جويلية عام  2017أاي ما Áثل
نصسف قوات التحالف ‘ البÓد.
ورفضس متحدث باسسم التحالف
تأاكيد أاو نفي البدء ‘ تخفيضس
أاعداد القوات ،وقال اŸتحدث
ال -ك -ول -ون-ي-ل ري-ان دي-ل-ون «ن-ن-وي
إاصسدار بيان عندما تبدأا القوات
‘ النسس - - - -ح- - - -اب» .وأاضس- - - -اف
«اسس- -ت- -م- -رار وج- -ود ال- -ت -ح -ال -ف
سس -ي -ت-ح-دد وف-ق-ا ل-ل-ظ-روف وÃا
يتناسسب مع ا◊اجة وبالتنسسيق
مع ا◊كومة العراقية».

نيجÒيا

مقت ـ ـ ـ ـل ششخصش ـ ـ ـ ‘ Úهج ـ ـ ـوم إأرهـ ـ ـ ـ ـابي

اقتحم إارهابيون من جماعة
بوكو حرام قرية ‘ ششمال
ششرق نيجÒيا حيث قتلوا
مدني Úاثن ،Úوفقا Ÿا أافاد
أاحد السشكان ومصشدر أامني
أامسس ‘ ،وقت أاعاد ا÷يشس
’رهابيÚ
التأاكيد على أان ا إ
تعرضشوا إا ¤الهزÁة.
ووق -ع ال -ه -ج-وم مسس-اء األح-د ‘
قرية الو-كوفا على بعد  12كلم
من مايدوغوري عاصسمة ولية
بورنو التي تشسهد اضسطرابات.
وقال بورلما بوكار الذي يعيشس
‘ أالو-كوفا ‘ تصسريح صسحفي
إان «بوكو حرام قدموا إا ¤قريتنا
الليلة اŸاضسية مطلق ÚالنÒان
من اŸسسدسسات وقذائف اآلر بي
جي».
وأاضس- -اف أان «شس- -خصس ÚاحÎق -ا
ح -ت -ى اŸوت واحÎقت ال -ق -ري-ة
بأاكملها Ãا ‘ ذلك طعامنا».
وقال بوكار الذي تعرضس والده
ل- -ط- -ل -ق ن -اري ‘ سس -اق -ه خ Ó-ل
الهجوم ،إان اŸتطرف« Úقدموا
–ديدا لسسرقة ماشسيتنا» لكنهم

اضسطروا إا ¤ترك القطيع لدى
وصسول قوات ا÷يشس.
وأاضس - -اف «ه- -اج- -م- -وا ال- -ق- -ري- -ة
األرب -ع -اء اŸاضس -ي ح -يث ق -ت-ل-وا
ثÓثة أاشسخاصس وأاخذوا معهم 50
رأاسس - - -ا م - - -ن اŸاشس - - -ي- - -ة .واآلن
ع -ادوا».وأاك -د مصس -در أام -ن -ي ‘
مايدوغوري طلب عدم الكشسف
ع -ن ه -وي -ت -ه ل -ك -ون -ه غﬂ Òول
ب -ال -ت -ح-دث إا ¤وسس-ائ-ل اإلعÓ-م
شسهادة بوكار.
وقال إانه «جزء من اسسÎاتيجية
القتال التي ينفذها اإلرهابيون
الذين يواجهون ضسغطا متزايدا
من ا÷يشس».
وأافاد ا÷يشس النيجÒي األسسبوع
اŸاضسي أان قواته طهرت غابة
سس -ام -ب -ي -زا ‘ ولي -ة ب -ورن -و م-ن
ع-ن-اصس-ر ب-وك-و ح-رام اإلره-اب-ية،
بعد أاك Ìمن عام على إاعÓن
‡اثل.
ونقلت تقارير عن اللواء روجرز
ايب نيكولسس الذي يقود معركة
السس- -ل- -ط- -ات ال- -ن- -ي- -جÒي- -ة ضس -د
ا÷ه- - -ادي Úق- - -ول- - -ه الث - -ن Úإان

اÛم -وع-ة اŸرت-ب-ط-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م
ال - -دول- -ة اإلسسÓ- -م- -ي- -ة «ه- -زمت
بالكامل».
لكن السسلطات النيجÒية أاعلنت
مرارا ‘ اŸاضسي بأان العمليات
ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ضس- -د اÛم -وع -ة
وصسلت إا ¤مراحلها األخÒة.
وأاع-ل-ن ال-رئ-يسس ال-ن-يجÒي ﬁمد
بخاري أاول مرة منذ العام 2015
أان الإرهابي»Úهزموا من الناحية
الفنية».لكن مصسادر أامنية أاكدت
أان «ال- -ق- -ول إان -ه -م ه -زم -وا “ام -ا
مبالغة» مشسÒة إا ¤أان اإلرهابيÚ
نقلوا معسسكراتهم إا ¤مناطق ‘
ﬁيط غابة سسامبيزا.
ورغ- -م أان ق- -درات ب- -وك- -و ح -رام
ضسعفت منذ ان سسيطرات على
اج -زاء م -ن األراضس -ي ‘ شس -م-ال
شسرق نيجÒيا عام  2014إال أانها
ل تزال تشسكل تهديدا.
وأاف -ادت شس -ب -ك -ة «ب -ي ب -ي سس -ي»
الشس -ه -ر اŸاضس -ي أان اŸسس -ل-حÚ
ق -ت -ل-وا  967شس- - -خصس- - -ا ‘ 150
هجوما عام  ،2017مقارنة بـ910
ع 127 Èعملية العام السسابق.
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ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
الثÓثاء  ٠٦فيفري  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٩جمادى ا’ولى  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٦١

صسناعة القرار اÙلي

اŸواطن شسريك دائم ‘ مرافقة برامج اÛالسس البلدية
ا’نفراد باŸداو’ت عطّل إا‚از اŸشساريع

كلمة العدد

رقم مهم
صص- - -ن- - -اع- - -ة ال - -ق - -رار
اÙل -ي أاخ -ذ ت-وّج-ه-ا
ج - - - - -دي- - - - -دا ع- - - - -قب
انتخابات  ٢٣نوفم،È
ون -ع -ن -ي ب-ذلك ت-ف-ادي
ا’ن -ف -راد ب-ه م-ن ق-ب-ل
ال- - -ف- - -ائ - -زي - -ن ب - -ذلك
اŸوع - - -د ‘ ق - - -اع- - -ة
م- -غ- -ل- -ق- -ة ث- -م ي- -ع- -ل -ق
لّ Ó
طÓع عليه من قبل
ك- -ل م- -ن ك- -ان داع -م -ا
جمال أاوكيلي
ق -وي -ا ل -ل -ق -ائ-م-ة ال-ت-ي
تّوجت باأ’غلبية.
هذه الّذهنية  ⁄تعد اليوم ﬁبّذة من قبل ال ّسصلطات
العمومية نظرا Ùدوديتها ‘ اأ’بعاد اŸنتظرة ’حقا
‡ا ي -ؤوّدي أاح -ي -ان -ا إا ¤تشص ّ-ن -ج ال-عÓ-ق-ة ب ÚاŸن-ت-خ-بÚ
ّ
والسص- -ك- -ان أ’ّن اŸداول- -ة – ⁄ظ ب- -ا’ج- -م -اع ،وأاقصصت
العارف Úبانشصغا’ت الّناسس ‘ اŸيدان.
اليوم هناك تفك Òآاخر أاك Ìتفتّحا على اÙيط وقابلية
إ’شصراك اŸواطن ‘ صصناعة القرار اÙلي من خÓل
دعوته لÓنضصمام إا÷ ¤ان اأ’حياء إاو ا÷معيات أاو
يسصتشصار ككفاءة قائمة بذاتها لÓد’ء بالرأاي اŸطلوب،
وغÒها من ال ّصصيغ اŸطروحة للعمل بها مسصتقب.Ó
هذا ما تشصّدد عليه ا÷هات اŸسصؤوولة للوصصول إا ¤هذا
الهدف بإاعداد أارضصية واضصحة اŸعا ’ ⁄يكون فيها أاي
سصحب لصصÓحيات رئيسس البلدية أاو Œاوز مهامه التي
خّولها إاّياه القانون ،وإا‰ا ال ّسصعي من أاجل ا’نفتاج على
اآ’خر واكتشصاف ما تتوفر عليه البلدية من مهارات
Áكن ا’سصتفادة منها أ’نّ الكث Òمن هؤو’ء انعزلوا عن
ه -ذا ال -وسص -ط ب -ع -دم -ا وق -ف-وا ع-ل-ى ‡ارسص-ات ’ ت-ل-ي-ق
Ãقامهم كأافراد متعّلم Úلهم قدرات هائلة ‘ مسصاعدة
من يطلبها أاو يريدها  ،يتقّدمون كأافراد بدون أاي قبعة
سصياسصية أاو ا’نتماء ◊زب مع Úأ’نّ اŸرحلة الّراهنة
تسصتدعي سصجا’ تنمويا بعيدا عن ا◊سصابات السصياسصوية
الضصيقة.
حاليا ،العديد من البلديات تتوّفر على تلك اآ’ليات
اŸذكورة آانفا ،أاي ÷ان اأ’حياء وا÷معيات وتنظيمات
أاخرى إاّ’ أاّن نظÒتها اأ’خرى  ⁄ترق إا ¤هذا اŸسصتوى
بعد ومايزال الّنشصاط فرديا بد’ من أان يكون مهيك.Ó
وم -ع ازدي -اد اŸه -ام اّıول -ة ل -ل-ب-ل-دي-ة ،ف-إاّن اŸراف-ق-ة
ضصرورية من قبل اŸواطن الذي على هو ا ّ
طÓع واسصع
Ãا يجري حوله ،وله كل ا’سصتعداد ‘ تنوير مسصؤوو‹
البلدية سصواء ا÷دد أاو القدامى ،خاصصة من ناحية فتح
باب ا’سصتماع وا◊وار حتى ’ تنقطع تلك ا◊يوية بÚ
الطرف Úما قبل وبعد ا’نتخابات ،وهذا هو ا’شصكال
‡ن كانوا اأ’قرب إا ¤رئيسس
الذي يشصعر به الكثّ Ò
البلدية خÓل ا◊ملة ا’نتخابية ثم وجدوا أانفسصهم على
الهامشس عندما حاز هذا اأ’خ Òعلى ثقة الناسس.
وعليه ،فإاّن اŸواطن يعد شصريكا فاع Óوأاسصاسصيا ‘
صص -ن -اع -ة ال -ق -رار اÙل -ي ،وم -ا ع-ل-ى رؤوسص-اء اÛالسس
الشّص -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي-ة إاّ’ ت-فّ-ه-م ذلك ،وع-دم اإ’ن-ع-زال ‘
مكاتبهم بالعمل فقط مع أاحزابهم ،هذا ’ يؤوّدي بهم
بعيدا وإا‰ا حاضصنتهم من انتخبوهم ليكونوا ‘ خدمتهم
كما وعدوهم بذلك.

á`````````jó∏ÑdG ô````````````≤e
Ö©``°û∏dh Ö©``°ûdÉH

اŸسسعؤولولى اولنت اواصÙسليلومنعباتيÛباتزمةعياŸشسدّددÊون منتخب ـ ـ ـو
وضسع خ ـ ـ ـارطة طريـ ـق ع Úالدفل ـ ـ ـ ـى
مواطنون يؤوّكدون
مشسÎك ـ ـة تÎج ـ ـ ـ ـ ـم مطالبون باعتماد
عدم Œسسيد ا◊ق
اإلنشسغ ـ ـالت اّŸلحـ ـ ـة مقاربة ا◊ـوار ‘ تسسي Òشسؤوونهم ميدانيا
فيما اعت Èم Òباتنة –قيق هذا
الهدف أاولوية بÈنا›ه
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لسستاذ عادل بلقاسسم:
ا أ

التواصسل ع Èالفضساء األزرق
تفاعل إايجابي ب ÚاŸواطن واŸسسؤوول

وضسع خارطة طريق مشسÎكة تÎجم اإلنشسغالت اŸلحّة
“ ⁄ر ال -ع -ه -دة ا◊ال -ي -ة ل -ل -م-ج-السس الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة
بتيبازة كسسابقاتها من حيث الÎكيبة البشسرية للهيئات
التنفيذية اŸسسÒة لها ،بحيث سسارع معظم روؤسسائها ا¤
اح- -ت- -واء اŸوق- -ف م- -ن خÓ- -ل اإشس- -راك ﬂت -ل -ف الأط -ي -اف
السس -ي -اسس -ي-ة اŸك-ون-ة ل-ل-م-ج-السس ‘ م-راك-ز ات-خ-اذ ال-ق-رار ‘
ب - -ادرة ت - -ه - -دف اإŒ ¤سس- -ي- -د م- -ف- -ه- -وم ال- -دÁوق- -راط- -ي- -ة
التشساركية ‘ مقر البلدية قبل الشسارع والأحياء.
تيبازة :عÓء ملزي
جاءت هذه اÿطوة غ ÒاŸسسبوقة Œسسيدا للتعليمات الصسارمة
لوا‹ الو’ية لÓأميار ا÷دد على هامشص حفل التنصسيب لكل منهم
على حدى ،بحيث األحّ على ضسرورة مسساهمة جميع اŸنتسسبÚ
ل -ل -م -ج -لسص ال -ب -ل -دي ‘ ب -عث ال -ت -ن -م-ي-ة اÙل-ي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن واق-ع
ي كان يتÓعب ÃصسÒ
الصسراعات مشسÒا ا ¤كونه لن يتسسامح مع اأ ّ
السس -اك -ن -ة ﬁل -ي -ا م -ن خ Ó-ل زرع ال -ف -ت -ن -ة وال -ت-ف-رق-ة ب Úاأعضس-اء
اÛلسص ،ا’أمر الذي فهمه اŸنتخبون جيدا وانسساقوا للسسياسسة
ا÷دي -دة اŸن -ت -ه -ج -ة م -ن ط -رف ال-وصس-اي-ة واŸت-م-ث-ل-ة ع-ل-ى وج-ه
اÿصسوصص ‘ Œسسيد مفهوم مشساركة جميع الفعاليات اŸهيكلة ‘
اتخاذ القرار كل على حسسب موقعه ،كما سسعت عّدة ›السص
شسعبية بلدية ا ¤ا’تصسال اŸباشسر با÷معيات النشسطة ﬁليا
لغرضص ادماجها مسستقبﬂ ‘ Óتلف اطوار ومراحل تسسي Òالشساأن
اÙلي ،وهو ا◊ال بالنسسبة لبلدية ع Úتقورايت التي دعا رئيسسها
ا÷ي ‹Óجربوعة مواطنيه لتشسكيل اك Èقدر من ا÷معيات على
مسستوى جميع ا’أحياء لغرضص توسسيع الÎكيبة البشسرية للمجلسص
ا’سستشساري البلدي والذي اأعت ÈخÓل العهدة السسابقة ‰وذجا
‡ّيزا يقتدى به على مسستوى هذه البلدية الفتية بالنظر ا¤
مسساهمته ‘ تقريب وجهات النظر ب Úالبلدية والسساكنة ،مع
ا’إشسارة ا ¤كون اÛلسص ا’سستشساري يعت Èاإطار غ Òرسسمي
تتشسكل من اطارات ‡ثلة Ûمل القطاعات ع Èاقليم البلدية
Œتمع مرة كل  6اأشسهر لغرضص التشساور مع الهيئة التنفيذية البلدية
‘ ﬂتلف اÙاور.
واإذا ك -انت ب -ل -دي -ة ع Úت -ق -ورايت سس -ارعت ا ¤ات -خ -اذ اÿط-وات
اŸيدانية لتشسكيل اÛلسص ا’سستشساري اÙلي على غرار ما
حصسل خÓل العهدة السسابقة بالنظر ا ¤خÈة رئيسسها ‘ هذا
اÛال ،فاإّن اÛالسص البلدية ا’أخرى ’ تزال تنتظر صسدور
القانون العضسوي اŸتعلق بالدÁوقراطية التشساركية ،اضسافة ا¤
ق -ان -ون ال -ب -ل -دي -ة وال -و’ي -ة ق-ان-ون ا÷م-اع-ات ا’إق-ل-ي-م-ي-ة ل-غ-رضص
اسستكمال ا’جراءات العملية وفق مسسارها الصسحيح ،حسسب ما
علمناه من العديد من ا’ميار والذين اأّكدوا اأيضسا على تلقيهم

لتعليمات من الو’ية ومن الدائرة اأيضسا مفادها ضسرورة اإشسراك
اÛتمع اŸد ‘ Êاتخاذ القرار اÙلي Œنبا لعدم رضسا السساكنة
بالقرار من جهة ولوضسع هوؤ’ء امام ا’أمر الواقع من جهة ثانية
باعتبار تسسي Òالشساأن اÙلي وتلبية ا◊اجيات اŸتشسّعبة اŸعّبر
عنها ﬁليا باإمكانيات مالية ومادية وبشسرية ﬁدودة ليسص با’أمر
الهّين ا’ اأّنه ‘ كل ا◊ا’ت ف Óيسستبعد باأن توؤسّسسص العهدة
ا◊الية للمجالسص البلدية لعهد جديد من الدÁوقراطية التشساركية
بالشسكل الذي يريح اŸواطن واŸسسوؤول على حّد سسواء.
‘ بادرة تعت Èا’أو ¤من نوعها ﬁليا اسستبق وا‹ و’ية تيبازة
م - -وسس - -ى غ Ó- -ي ا◊دث ورسس - -م اÿط - -وط ال- -ع- -ريضس- -ة Ÿف- -ه- -وم
ال-دÁوق-راط-ي-ة ال-تشس-ارك-ي-ة ال-ت-ي ت-ل-زم ع-ل-ى اŸن-ت-خ-ب ÚاÙل-يÚ
اإشسراك اŸواطن من خÓل ‡ثليه ‘ ﬂتلف القرارات اŸصسÒية
التي تعنى بتحديد حاجياته وحلحلة انشسغا’ته ،بحيث اجتمع وا‹
الو’ية Ãجمل اŸنتخب ÚاÙلي Úلكل دائرة اإدارية Ãعية ‡ثلي
اÛتمع اŸد Êالذين التزموا بتحي Úملفات جمعياتهم منذ شسهر
تقريبا وكان موضسوع النقاشص حينها يتمحور حول تقييم برامج
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ل-لسس-ن-ة اŸنصس-رم-ة واإقÎاح ب-رام-ج اأخرى للسسنة
ا÷ارية ،واأصسّر وا‹ الو’ية على هامشص اللقاءات العشسرة التي
ع -ق -ده -ا Ãم -ث -ل-ي ك-ل دائ-رة ع-ل-ى اأّن السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة م-ل-زم-ة
با’سستماع للمواطن واأخذ ا’نشسغا’ت اŸعّبر عنها ‘ ا◊سسبان
مشسÒا ا ¤اأّن ربح الوقت واŸال اأيضسا يقتضسي اأخذ اإنشسغا’ت
اŸواطن بع Úا’عتبار وهو الذي يبقى ﬁتفظا بكامل ا◊قوق
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ا’ط Ó-ع ع -ل-ى الÈام-ج ال-ت-ي Áك-ن-ه-ا –سس Úح-ي-ات-ه
اليومية.
وب- -اإشس -راك اŸواط -ن بشس -ك -ل غ Òم -ب -اشس -ر ‘ –دي -د ا’أول -وي -ات
اŸرت-ب-ط-ة بÈام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ي-ك-ون وا‹ ال-و’ي-ة ق-د وضسع
روؤسساء البلديات اأمام ا’أمر الواقع من حيث ضسرورة التنسسيق مع
‡ثلي اÛتمع اŸد’ ÊإطÓق اŸشساريع ا›ÈŸة ومتابعتها
متوعدا هوؤ’ء بتحويل كل مشسروع اأو برنامج  ⁄يتم اإطÓقه ‘
وقته اÙدد ا ¤بلدية اأخرى اأك Ìاسستعدادا لتجسسيده ،كما األّح
وا‹ الو’ية اأيضسا على ضسرورة مشساركة جميع اأعضساء اÛالسص
اŸنتخبة ‘ تسسي ÒالÈامج واŸصسالح العمومية برفقة رئيسص
البلدية وÃسساهمة ‡ثلي اÛتمع اŸد ،ÊمشسÒا ا ¤اأّن رئيسص
البلدية ’ Áكنه –قيق نتائج باهرة مهما كانت اإرادته قوية،
وملمحا ا ¤كون اأهم انشسغا’ت اŸواطن تكمن ‘ اŸاء الشسروب
وتصس -ري -ف اŸي-اه ال-ق-ذرة وال-ن-ف-اي-ات وا’إن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة
ال -ط -رق -ات اŸهÎئ -ة ،ب-ح-يث ي-جب اأن ي-ل-ت-زم اŸن-ت-خ-ب-ون ب-ت-ل-ب-ي-ة
ح -اج-ي-ات اŸواط-ن ال-ي-وم-ي-ة ل-ت-حسس Úا’ط-ار اŸع-يشس-ي ل-ه وع-دم
التقّيد Ãشساريع مكملة قد تسستنفذ ›مل طاقات اÛلسص البلدي
دون اأن يقتنع بذلك اŸواطن البسسيط.

أاعضساء اÛلسس البلدي لسسيدي سسليمان بتقرت:

سسنؤوسّسسس ›لسسا اسستشساريا يضسم كل الفاعلÚ
@ تفعيل دور اÛتمع اŸد ‘ Êتسسي Òالشسأان العام

أاقّر رئيسس اÛلسس الشسعبي لبلدية
سس-ي-دي سس-ل-ي-مان التابعة للمقاطعة
الداري -ة ل -ت -ق -رت م -ك-ي ق-ري-ر ،أاّن
ه -ن -اك ن -وع Úم-ن ال-ق-رارات ال-ت-ي
تتخذ على اŸسستوى اÙلي ،منها ما
ت-عّ-ل-ق ب-اŸواط-ن وبالتنمية اÙلية،
‡ا يتطلب إاشسراك اÛتمع اŸدÊ
ّ
باعتباره شسريكا أاسساسسيا.

ورقلة :إاÁان كا‘
واعت Èرئيسص بلدية سسيدي سسليمان أاّن انتهاج أاسسلوب ا◊وار هو
أافضس -ل الّسس -ب -ل ل -ت -ح -ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،و“ك ÚاŸواط-ن م-ن
اŸشساركة اإ’يجابية ‘ اتخاذ القرار اÙلي ،كما ذكر اŸتحدث أانه
‘ بعضص اأ’حيان يصسدر القرار من اŸواطن ويتبناه اŸسسؤوول،
خاصسة إاذا كان من طرف اŸواطن اıتصص القادر على اإ’قناع
واŸسساعدة ‘ اتخاذ القرار اÙلي الصسحيح.
كما أاوضسح نفسص اŸتحدث أاّنه من جانبه يح ّضسر لتأاسسيسص ›لسص
اسستشساري مكّون من رؤوسساء جمعيات وأاعيان اÛتمع اŸد ،Êوكذا
النشسطاء الفاعل ‘ Úمواقع التواصسل ا’جتماعي ووسسائل اإ’عÓم،
م -ؤوك -دا ع -ل-ى أاه-م-ي-ة م-ا ي-نشس-ر ع Èوسس-ائ-ل ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي
باعتبارها وسسيطا إ’حالة اهتمام اŸنتخب على انشسغا’ت اŸواطن
اÙلي ،وكل ما يخصص صسلب موضسوع التنمية اÙلية والصسالح
العام.
من جانبه ،يعت Èالعضسو اŸنتخب باÛلسص الشسعبي البلدي لبلدية
تقرت ﬁمد دندوقي ،أان من ب Úاأ’هداف التي يسسعى إاليها القانون
البلدي ا÷ديد  11 / 10هو جعل اŸواطن شسريك فعلي ‘ جميع
مراحل اتخاذ القرار اÙلي باعتباره اŸعني بهذه القرارات ،وعليه
فلقد أاصسبح من الضسروري وضسع آاليات ميدانية لتحقيق ذلك ،مشسÒا
إا ¤أانه رفقة عدد من اŸمثل Úلقائمة اأ’مل لبلدية تقرت سسبق وأان
اقÎحوا بعضص اآ’ليات التي من شسأانها –قيق ذلك ،ومن بينها
ال -ت -واصس -ل م -ع اŸواط -ن Úب -اسس -ت -خ -دام ﬂت -ل -ف ال-وسس-ائ-ل خ-اصس-ة
ال -وسس-ائ-ط ا’ل-كÎون-ي-ة اıت-ل-ف-ة ،ت-أاسس-يسص ›السص اسس-تشس-اري-ة ‘
ﬂتلف ا’ختصساصسات من مواطني البلدية واŸشسهود لهم بالتفوق
وا◊ضسور ا’جتماعي الكبÒين ،تفعيل نشساط ÷ان اأ’حياء Ÿا له
من أاهمية ‘ ا’قÎاحات والقرارات ،وخاصسة اŸتابعة واŸرافقة
ل -ب -عضص ال -ق -رارات ل -ل -وصس -ول Ÿرح -ل -ة ق -ن -اع -ت-ه ب-ت-ح-م-ل ج-زء م-ن

اŸسسؤوولية.
وباإ’ضسافة إا ¤ما ذكر فإان أاعضساء بلدية
تقرت يعتمدون حسسبه على آالية أاخرى،
وتتمثل ‘ تنظيم زيارات ميدانية أ’حياء
ال -ب -ل -دي -ة ب -ع -د اإ’ع Ó-ن ع -ن-ه-ا مسس-ب-قً-ا،
والتنسسيق مع سسكان اأ’حياء لÓلتقاء ‘
وسسط أاحيائهم ونقل انشسغا’تهم ورفع
ن- -ق- -ائصس- -ه- -م إا ¤اÛلسص Ÿن -اقشس -ت -ه -ا
وإاي -ج -اد ح -ل-ول ل-ه-ا ،وه-ي م-ب-ادرة ’قت
صسدى كبÒا على أارضص الواقع ،واسستحسسانا لدى الكث Òمن قاطنة
البلدية حسسبما ذكر ،حيث أاصسبح سسكان اأ’حياء هم من يطالبون
بزيارات ‡اثلة أ’حيائهم ،وقد اسستخلصست هذه التجربة العديد من
ال -ن -ت -ائ -ج اإ’ي -ج -اب-ي-ة ،وج-ع-لت اŸواط-ن ي-حسص ب-أاه-م-ي-ت-ه وضس-رورة
انخراطه من أاجل حل مشساكله بنفسسه ،وبالتشساور والتشسارك مع
بلديته باعتباره شسريكا مهما ’ Áكن ا’سستغناء عنه ،مؤوّكدا ‘ ختام
حديثه أان أاهم وسسيلة إ’شسراك اŸواطن ‘ القرارات تبقى تسسهيل
سسبل التواصسل معه وضسمان دÁومتها واسستمراريتها ،وكذا العمل
على توصسيل اŸعلومة له ‘ حينها.

وزن الفاعل اŸدÊ
و‘ نفسص السسياق ،يقول تامر العابد أانه كناشسط جمعوي ومتابع عن
Óمور ا’جتماعية والسسياسسية على الصسعيد الوطني واÙلي ،من
كثب ل أ
اŸهم تثم Úإاشسراك اÛتمع اŸد ÊواŸواطن Úعموما ‘ صسنع
القرارات اŸتعلقة بتداب Òالشسأان العام عن طريق التفاعل اŸباشسر مع
السسلطات القائمة على الصسعيد اÙلي بصسفة خاصسة ،وتأاتي أاهمية
الفاعل اŸد Êهنا ‘ اŸشساركة الفعالة Ÿكونات اÛتمع ‘ التنمية،
كون اÛتمع اŸد ÊاŸؤوثر هو رأاسص اŸال ا’جتماعي القوي الذي
يرافق رأاسص اŸال السسياسسي وا’قتصسادي ‘ مسسÒة البناء والتشسييد
وبناء دولة قوية لكن الفاعل اŸدÁ Êكن أان يتحول إا ¤أاداة هدامة
ل-ل-ب-ن-اء وال-ت-ن-م-ي-ة ،ن-ظ-را لصس-ع-وب-ة م-ه-م-ة –ديد اŸبادرات التي Áكن
للمواطن ÚتقدÁها ،وكذا الذين يتم إاشسراكهم على اختÓف أافكارهم
وتوجّهاتهم ،إان  ⁄يتم اسستحضسار جملة من الشسروط ،منها الوعي
Ãفهوم اŸواطنة ونبذ العنف اللفظي وغ Òاللفظي ‘ التعامل مع
اÛتمع اŸد Êمع العمل على احÎام القانون والشسفافية واحÎام
حقوق اآ’خرين ،واإ’Áان بالعمل التطوعي الهادف والنبيل ،وكذلك
تطبيق مبدأا اإ’شسراك والتشسارك ‘ اتخاذ القرار.
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وي- -رى ال- -دك- -ت -ور ع -ادل ب -ل -ق -اسس -م ﬂتصص ‘ ع -ل -م
اإ’جتماع بذات ا÷امعة ،أانه ولتطبيق هذه اŸبدأا
التشساركي ،يجب على اŸواطن اŸشساركة ‘ اتخاذ
القرارات ،كما يجب علينا أان ننبه إا ¤شسيء مهم
وهو التقارب من اŸواطن سسواء ع« Èالفايسسبوك» أاو
بطريقة مباشسرة ،لكون أان ذلك جعل هذا التفاعل
أاك ‘ Ìت- -ط- -ب- -ي- -ق ال- -ق- -وان Úال- -ت- -ي ت- -خّصص ا◊ي- -اة
اإ’جتماعية ،عÓوة على أان ما يجب أان ننّبه إاليه
أايضسا هو إاعادة هيكلة اأ’حياء ،إاذ أان الشسيء الذي
أاصس -ب-ح Áيّ-ز اŸواط-ن وصس-ار ك-ث-ق-اف-ة ه-و اه-ت-م-ام-ه
ب-ال-ب-ي-ئ-ة وال-ن-ظ-اف-ة ن-ت-ي-جة وجود ›تمع اŸعلومات
وانتشسار اŸعلوماتية ،حيث إان هذا اإ’نتشسار سساهم
بقوة ‘ –سسيسص اŸواطن وصسار بدوره يتابع يوميا
اأ’حداث بشسغف ع« Èالفايسسبوك» وأاهم الصسفحات
ال -ت -ي ان -تشس -رت ب -ق -وة وال -ت -ي ب -اتت ت -ت -ه -م ب -ا◊ي-اة
ا’جتماعية وخاصسة السسياسسية منها ووعي مؤوطريه
م -ا يÈز م -ن خ Ó-ل م -ا ت -ق -دم -ه ك-م-ادة م-ع-ل-وم-ات-ي-ة
تتماشسى مع الواقع اليومي للمواطن على اŸسستوى
اÙلي والتي بدورها أاصسبحت كأاداة فاعلة “تاز
ب -ا’سس -ت -م -راري-ة وخ-اصس-ة Ÿا ان-ف-ت-حت اإ’دارة ع-ل-ى
اŸواطن من خÓل هذا «الفايسسبوك» الذي مّكن من
التقرب من اإ’دارة الذي ’ يكلفك إا’ ثوان لÓتصسال
باŸسسؤوول اأ’ول ،كونها أاعطت مصسداقية ا Èÿحتى
أاصسبحت مصسدرا مهما ıتلف القضسايا Ãا ‘ ذلك
الصس -ح -اف -ة اÙل -ي-ة ،ح-اث-ا ‘ ه-ذا الشس-أان ﬂت-ل-ف
ال -ه -ي-ئ-ات أ’ن ت-ت-خ-ذ م-ث-ل ه-ذه اŸب-ادرة ل-ل-ب-حث ‘
تقو Ëما يجري من تفاعل بإاجراء دراسسات تقوÁية
اسستشسرافية ÿلق نوع من العرف اأو التقاليد التي
تشسّكل قاعدة علمية ’سستحداث قيم تضسبط ﬂتلف
التفاعÓت ا◊اصسلة من خÓل تأاطÒها للتماشسي مع
ا◊ياة ا’جتماعية ا◊ديثة ومسسايرة تطور ›تمعنا
مقابل اÛتمعات القريبة منا ‘ ظلّ الصسراعات

لنسسجام مرجعية لبناء منظومة متكاملة
ا إ

علينا بإاعادة النظر ‘ أا‰اط التسسي ÒاÙلي

اŸدية:ع .علياÊ

حوار سساخن ع Èالفايسسبوك ب ÚاŸنتخب ÚواŸواطن Úببومرداسس

مرافعات مباشسرة لطرق تسسي Òالشّسأان اÙلي

منتخبو ع Úالدفلى مطالبون باعتماد مقاربة ا◊وار
لختÓلت ‘
يعرف التسسي ÒاÙلي لدى اÛالسس البلدية اŸنتخبة بولية ع Úالدفلى بعضس ا إ
لخر ‘
لنفراد بالرأاي بعيدا عن مشساركة اÛتمع اŸد Êوا◊ركة ا÷معوية ،فيما يلجأا البعضس ا آ
ا إ
لراء على حّد اعتبار
لقÎاحات وجمع ا أ
إاشسراك ‡ثلي السسكان وأاعيان اŸنطقة كخطوة لتوحيد ا إ
أان مصسلحة اŸنتخب Úوالسسكان ‘ –قيق التنمية اÙلية تفرضس هذا النمط من التسسي Òحسسب
لمة أاعمر بورزق والنائب الŸÈاﬁ Êمد ناجم ورئيسس بلدية بوراشسد نور الدين
عضسو ›لسس ا أ
لعيان.
سسلمان وكذا بعضس ا أ
ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
ننّدد بها ونعمل على ﬁاربتها ،تدخل من باب التحلي
ب -اŸسس -وؤول -ي -ة وال -ع -م -ل ا÷م -اع -ي ال -ذي ت -ظّ-ل نسس-ب-ة
أاج- -م- -ع ﬁدث- -ون- -ا ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ال -تسس -ي ÒاŸشسÎك ا’أخطاء فيه ضسئيلة جدا يشس Òعضسو ›لسص ا’أمة
للجماعات اÙلية ب ÚاŸنتخب ÚواŸواطن Úو‡ثلي ال- -ذي ط -الب ه -وؤ’ء ب -ا’إل -ت -زام ب -ال -تسس -ي Òا÷م -اع -ي
اÛت -م -ع اŸد Êوا÷م-ع-ي-ات وأاع-ي-ان ال-ق-رى واŸدن والشس -ف -اف-ي-ة ‘ ات-خ-اذ ال-ق-رارات وال-ت-وزي-ع ال-ع-ادل ‘
‡ن كان لهم الفضسل ‘ انتخاب ›لسص بلدي متعّدد ا’إسس -ت-ف-ادات واŸشس-اري-ع ،وال-ت-ي ‚ده-ا ل-دى ال-ب-عضص
يرعى شسؤوون الواقع التنموي ويلبي طلبات السسكان دون غ -ائ-ب-ة‡ ،ا ي-وؤج-ج ال-عÓ-ق-ة ب ÚاŸن-ت-خ-ب Úوالسس-ك-ان ا’أفكار وا’أراء و–قيق الراأي اŸشسÎك والناجح،
النظر إا ¤أاطيافهم التي كانت ‘ وقت سسابق مبنية واŸت-ع-ام-ل Úك-اŸق-اول Úال-ذي-ن ي-ك-ون-ون ضس-ح-ية عدم ‡ا يجعل نسسبة اÿطاأ ضسئيلة لدى مسسÒي البلديات
على التنافسص اإ’نتخابي ا◊ّر والنزيه لكسسب ثقة أابناء ،تشس -ه ÒاŸشس -اري -ع وع -رضس -ع -ه -ا ع -ل -ى م-راأى ا÷م-ي-ع ،م -ن اŸن -ت -خ-ب ÚاÙل-ي .Úم-ذك-را اأن Œرب-ة رئ-اسس-ة
ليضسفي ‘ النهاية إا ¤جعل مسساءلة التسسي Òتأاخد طابع وط -ري -ق -ة ي -ت -ب -ع -ه -ا ب -عضص روؤسس -اء ال -ب-ل-دي-ات وك-اأن-ه-م اÛلسص الشسعبي الو’ئي التي مّر بها خÓل العهدة
ال -تشس -اور واإ’سس -ت -م -اع ل -ل-غŸ Òن ك-ان سس-ب-ب-ا ‘ م-يÓ-د يتصسرفون ‘ اأمÓكهم اÿاصسة ،فمثل هذه ا’إنفرادية السسابقة منحته فرصسة ترسسيخ هذه الطريقة لدى
تشسكيلة هذا اÛلسص أاو ذاك ،يقول كل عضسو ›لسص ‘ ال -تسس -ي Òت -ه ّ-دد ال -عÓ-ق-ة ب Úالسس-ك-ان واŸن-ت-خ-ب Úروؤسساء اÛالسص البلدية لتك العهدة اŸشسÎكة ،لذا ـ
اأ’مة أاوعمر بورزق والŸÈاﬁ Êمد ناجم ورئيسص وت-ع-رق-ل ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ال-ت-ي ي-ح-رصص ع-ل-ي-ها وا‹ ي -ق -ول ذات اŸن -ت -خب ـ ح -رصس -ن -ا خ Ó-ل ب -داي -ة م-دة
بلدية بوراشسد نور الدين سسلمان والفÓحان ا◊اج عبد الو’ية ‘ كل بلدية يقول عضسو ›لسص ا’أمة بورزق.
عهدتنا الŸÈانية على تشسجيع ا◊وار وتبادل ا’أراء،
القادر شساشسوو ومصسطفى بن عيني.
وم- -ن ج- -ه- -ة اأخ -رى ،ي -رى ال -ن -ائب الŸÈا Êورئ -يسص ولن يكون ذلك اإ’ من خÓل التقرب من اŸواطن
ومن جانب اآخر ،فاإن خرجتنا اŸيدانية لÓإطÓع على اÛلسص الشسعبي الو’ئي السسابق ﬁمد ناجم اأن من حسسب تعليمات رئيسص حزبنا جمال ولد عباسص الذي
واقع تسسي Òاأعضساء اÛالسص البلدية ـ يقول اأوعمر مواصسفات التسسي Òالناجح هو اإشسراك ا÷ميع ‡ن ح -م -ل ال -ن -واب م-ن تشس-ك-ل-ت-ن-ا ع-ل-ى ت-ف-اع-ل م-ن-ت-خ-ب-ي
بورزق ـ كانت بهدف تذك Òهوؤ’ء بتعليمات فخامة ل -ه-م عÓ-ق-ة بشس-وؤون ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة م-ن اÛت-م-ع اÛالسص ال- -ب -ل -دي -ة م -ع السس -ك -ان واÛت -م -ع اŸدÊ
رئيسص ا÷مهورية اŸوجهة لهوؤ’ء ‘ ندوتهم الوطنية واأع -ي -ان ال-ق-رى واŸدن وا÷م-ع-ي-ات ال-ف-اع-ل-ة و÷ان و÷ان ا’أحياء باإعتبارها ا’أقرب اإ ¤الفعل التنموي
ا’أخÒة حول اإشسراك ا÷معيات واŸواطن وجعله ع Úا’أح -ي-اء والشس-خصس-ي-ات اÙل-ي-ة ذات ال-وزن الشس-ع-ب-ي م -ن ج -ه -ة وح -ام -ي اŸك -تسس-ب-ات اÙق-ق-ة م-ن ج-ه-ة
التنمية اÙلية وهدفا من اأهداف –قيق التجاوب والتمثيلي والذين يراهم ذات النائب الŸÈا Êمن اأخرى .اأما عن هذه الطريق واÿطة ‘ التسسي ،Òاأكد
وا’إسستماع ’أرائه واإقÎاحاته حول طبيعة اŸشساريع اأصسحاب اŸبادرات التي تهدف اإ– ¤قيق اŸنفعة اأن-ه-ا دع-ام-ة ل-ل-ث-ق-ة وت-ق-وي-ة ال-عÓ-ق-ة .ول-هذا الغرضص
والعمليات التي يحتاجها كاأولوية للوصسول اإ ¤ما Áكن العامة لسسكان البلدية من قاطني ا’أرياف واŸدن .فتحنا مداومة للقرب من اŸواطن وا’إسستماع اإليه
تسس-م-ي-ت-ه ب-ا’نسس-ج-ام وت-وح-ي-د ال-روؤي-ة حول التحديات ف -ا◊وار ب ÚاŸن -ت -خ-ب Úوالسس-ك-ان م-ن شس-اأن-ه تÓ-ق-ح
ال -ت -ي ت -واج -ه ال -ب -ل -دي -ة وف -ق م -ن -ظ -ور ال-دÁق-راط-ي-ة
لسستاذة سسعاد عباسسي من جامعة اŸدية:
ا أ
التشساركية التي اأكد عليها القاضسي ا’أول ‘ البÓد عبد
العزيز بوتفليقة يقول عضسو ›لسص ا’أمة الذي اأرجع
اأن بعضص ا’إحتجاجات التي تسسجل هنا وهناك عل
تعت Èالدكتورة سسعاد عباسسي أاسستاذة بجامعة اŸدية بأان الدÁقراطية التشساركية يجب أان ’ تبقى شسعارا أاجوف ،بل
قلّتها والتي مع ا’أسسف تعود بالضسرر وا’إنعكاسسات يتطلّب اأ’مر أان تنفتح على اÛتمع بÎقية فرصص تقريب اŸؤوسسسسات من ا◊ياة اليومية للسساكنة وبخاصسة نحو
السس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة واإم-ك-ان-ي-ات ال-ب-ل-دية ﬂتلف الفئات العمرية وا÷نسسية للسسماح لها باإ’ندماج ‘ العملية التنموية با’عتماد على مبدأا اŸواطنة ،فضس Óعلى
وب -را›ه -ا ،ت -ع -ود ‘ ا’أسس -اسص اإ ¤ضس -ع-ف ا’إنسس-ج-ام توف ÒاŸناخ اإ’يجابي الذي من شسأانه أان يعمل على اسستعادة وبعث الثقة لدى اŸواطن ولدى مؤوسسسسات الدولة بغية
وغياب ا◊وار ب ÚاŸواطن و‡ثله من رئيسص ا÷معية مشساركة ‘ التنمية اŸنشسودة ،مؤوكدة بأان السسعي إا ¤تطبيق هذه الرؤوية يفرضص على ا÷ماعات ﬁلية وأاصسحاب القرار
وا’أحياء ،وهذا ‘ حّد ذاته اإخÓل باأسساليب التسسي Òإاعادة النظر ‘ ﬂتلف اأ’فكار اŸتعلقة بالتسسيﬂ ‘ Òتلف القطاعات بدءا من العمل بسسجل ا’قÎاحات أاو
الدÁقراطي التي يرفضص البعضص العمل بها وتنفيذها الشسكاوى أاواÿط اأ’خضسر اŸعمول بها لدى هذه اŸؤوسسسسات العمومية واÿاصسة على حّد سسواء.
وتشس Òهذه الباحثة ‘ اختصساصص السسلوكيات ،إا ¤أانه وأ’جل الوصسول إا ¤هذه اآ’ليات العملية يجب ا’بتعاد عن
ميدانيا وهو ما ”ّ تسسجيله ‘ الواقع ح Úعاينا بعضص
روؤسس -اء ال -ب -ل-دي-ات Ãا ف-ي-ه-م مسس-وؤول-و ال-دوائ-ر ال-ذي-ن مركزية التسسي Òوأاسسلوب التسسي Òالفوقي ،مع إاثارة التفاعل ما ب Úأاصسحاب القرار وفئات اÛتمع داخل اŸؤوسسسسات
يتغاضسون عن تطبيق هذه التعليمات والتي نذكر بها دون أاي تهميشص للكفاءات أاو إاقصساء لها ،إا ¤جانب إاخراجها من طابعها النظري أاو النمطي إا ¤مشساركة حقيقية
ه -وؤ’ء اŸن -ت-خ-بŒ Úن-ب-ا لÓ-إصس-ط-دم-ات ب ÚاÛلسص للمواطن ‘ ›ا’ت التنمية اÙلية بتوظيف مهاراته وخÈاته واقÎاحاته كفرد أاو ›موعات مثل ما هو مطلوب لدى
ال -ب -ل-دي-ة والسس-ك-ان وال-ت-ي ع-ادة م-ا ت-وؤث-ر ع-ل-ى ال-واق-ع اÛالسص الشسعبية البلدية ،اأ’مر الذي يجعلنا ـ حسسبها ـ أامام خيار الدفع بأاصسحاب القرار اÙلي إ’عادة النظر ‘
التنموي ومصس ÒاŸنتخب .ومثل هذه السسلوكات التي السسياسسة التي تنادي بهذه الدÁقراطية التشساركية والتي هي بعيدة كل البعد عن اŸفهوم ا◊قيقي لها ،لكون أان هذه
الدÁقراطية هي أافعال و‡ارسسات وليسص كÓم فقط.

القائمة ‘ ﬂتلف اÛا’ت والتي “ ّسص كل فئات
اÛتمع من رجال الثقافة إا ¤الدين إا ¤السسياسسة،
ك- -م- -ا أان -ه ’ Áك -ن أان ن -ن -ك -ر ت -أاث Òه -ذه ال -وسس -ائ -ل
ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ة ا◊دي-ث-ة ‘ خ-ل-ق ﬂت-ل-ف ال-قضس-اي-ا
والظواهر التي –كمنا من زاوية «كيف كان بإامكان
كل مواطن أان يدخل هذه الفضساءات الزرقاء التي
ب -اتت Ãث -اب -ة أارشس -ي -ف م -ؤورخ آال -ي-ا ي-ل-خصص ﬂت-ل-ف
مشساهد ا◊ياة ويسسمح للمواطن بالتعب Òعن اأفكاره
واقÎاحاته وانتقاداته ع Èالصسورة والصسوت ،لذلك
وجب علينا اليوم ـ حسسبه ـ أان نفكر ‘ تأاط› Òتمع
اŸعلومات ع Èهندسسة معلوماتية توافق هندسسة
اÛتمعات شسك Óوفكرا مراعاة ÿصسوصسية ﬂتلف
اÛتمعات اÙلية وكذا فئات اÛتمع اŸنظمة
واŸهيكلة وتشسغيل مسساحات جغرافية واسسعة حتى
ي-رت-ب-ط وي-ت-ف-اع-ل ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه من خÓل دÁقراطية
تشساركية تأاخذ بع Úاإ’عتبار قيم العقد ا’جتماعي
ال-ذي ي-ت-واف-ق م-ع ﬂت-ل-ف ال-تشس-ك-يÓ-ت ا’جتماعية
ل-ك-ي يسس-ت-ف-ي-د اÛت-م-ع م-ن ت-ن-م-ي-ة ون-هضس-ة شس-ام-لة
ت - -ؤوسسسص Ûت - -م - -ع م- -ت- -وازن وي- -واكب ال- -ت- -ط- -ورات
ا◊اصسلة على مسستوى ا÷ماعات اÙلية بالÎكيز
على القيم اŸسستحدثة التي تنطلق من على مسستوى
اأ’سسرة وا◊ي إا ¤اŸدينة ومفهومها ا’جتماعي
وان -ف -ت -اح -ه -ا ع -ل -ى ك -ل ‡ا ي -ح -ي -ط ب-ن-ا م-ن خÓ-ل
التدفق الهائل للمعلومات ‘ كل جزء من الثانية
ت- - -ق- - -ري- - -ب- - -ا ،إاذ ‚د ت - -أاثÒات ق - -وي - -ة م - -ن خ Ó- -ل
بعضص الصسفحات الناشسطة و‘ ﬂتلف اÛا’ت
والقضسايا ا’جتماعية ا’أك Ìتدفقا كونها تع Èعن
ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة وب-عضص الشس-خصس-ي-ات ال-ف-اع-ل-ة ال-ت-ي
تشس -ك -ل ت -ارة مصس -درا م -ه -م-ا ل-ل-م-ع-ل-وم-ة اŸؤوث-رة ‘
صسناعة اŸواطنة والفعل الدÁقراطي التشساركي.

مّ-ر أاك Ìم-ن شس-ه-ري-ن ت-ق-ري-ب-ا ع-ل-ى ت-نصس-يب اÛالسس
البلدية اŸنتخبة بولية بومرداسس وسسط تقديرات
م -ت-ب-اي-ن-ة ل-ل-م-واط-ن ÚاŸت-اب-ع Úب-اه-ت-م-ام ل-ت-ح-رك-ات
لول- -وي- -ات
لم- -ي- -ار ا÷دد ‘ اŸي- -دان ،حسسب سس- -ل- -م ا أ
ا أ
اŸسس-ط-رة ‘ ب-رن-ام-ج ال-ع-م-ل ،ول-و أان ه-ذه ال-ت-ح-رك-ات
حسسب تقييم اŸتابع Úمتفاوتة من بلدية إا ¤أاخرى،
أاغ -ل -ب -ه -ا ﬁتشس -م -ة شس -م -لت ب -عضس اŸل -ف-ات واŸشس-اري-ع
ال- -بسس- -ي- -ط- -ة ،وأاخ- -رى  ⁄ت -ت -ح ّ-رك Ÿب -اشس -رة اŸه ّ-م -ة
وŒسسيد الوعود اŸقّدمة أاثناء ا◊ملة.
بومرداسس :ز ــ كمال
باأسسلوب حواري مثا‹ واأخوي’ ،أننا نبحث عن تقوية
الثقة ’أنها قاطرة النجاح ودعامة لتحقيق التنمية
اÙلية بكامل و’يتنا التي تتطلّع اإ ¤اأن تكون و’ية
‰وذجية ‘ التسسي ÒاÙلي Ûالسسها التي ترفضص
ك -ل انسس -داد حسسب ت -ع -ل -ي -م -ات ال -وا‹ ح Úت -نصس-ي-ب-ه
ل-روؤسس-اء اÛالسص ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي ح-ث-ه-ا ع-ل-ى ت-وسس-يع
اŸشس- -ارك- -ة ’أب- -ن- -اء اŸن -ط -ق -ة ‘ اإع -داد اŸشس -اري -ع
واŸقÎحات والÈامج التنموية التي ينبغي اأن تنطلق
م-ن-ه-م وت-ع-ود ب-ال-ن-ف-ع ع-ل-ي-ه-م ب-ال-درج-ة ا’أو ¤يقول ـ
النائب الŸÈا Êـ لتجسسيد هذا اŸطلب ‘ واقع
التسسي Òبالبلديات ينطلق ـ حسسب رئيسص اÛلسص
”
الشسعبي البلدي ـ لبوراشسد نورالدين سسلمان الذي ّ
اإع-ادة اإن-ت-خ-اب-ه ل-ل-ع-ه-دة ال-ث-ان-ي-ة ب-ال-نظر اإ ¤العÓقة
اŸت -م -ي-زة ال-ت-ي ت-رب-ط-ه ب-اÛت-م-ع اŸد Êوالسس-ك-ان
وو‡ث -ل -ي ا’أح -ي -اء وا÷م -ع -ي -ات وشس -ي -وخ اŸن -ط -ق-ة
واŸداشسر الذين اأكدوا اأن ‚اعة ›لسسهم تتمثل ‘
م -رون -ة ت -ع -ام -ل-ه م-ع-ه-م وحسس-ن ا’إصس-غ-اء Ÿط-ال-ب-ه-م
ومشساكلهم ،ا’أمر الذي خلق اأواصسر العÓقات القوية
وفق العمل باŸقÎحات واŸبادرات التي يتخذها
هوؤ’ء والتي تطبق بنوع من الرضسى وا’إرتياح ،وهو ما
اعتÈه رئيسص اÛلسص البلدي خطوة مشسجعة مكنت
من اسستثمار كل اŸقÎحات خÓل العهدة السسابقة
ك -م -ا م ّ-ه -دت ال -ط -ري -ق ل -ب -داي -ة ق-وي-ة وضس-ع-ن-ا ف-ي-ه-ا
ا’أولويات كطريقة مثلى لتحقيق رغبات السسكان .لذا
كان علينا التناغم وا’إنسسجال ضسمن ما اأصسطلح عليه
ب -ال -دÁق -راط -ي -ة ال -تشس -ارك-ي-ة ك-اأسس-ل-وب ‡ارسس-ة بÚ
اŸنتخبي اÛلسص وهذا الشسريك الفّعال من السسكان
جئنا ÿدمتهم وا’إصسغاء ’أرائهم ،وقد وجدنا ‘ هذا
” بر›ته من
” ا‚ازه وما ّ
النهج مبتغانا فيما ّ
مشساريع تنموية من سسكن ريفي واإجتماعي وعمليات
تخ ّصص الطرقات والتجارة واŸاء الشسروب والصسرف
الصس-ح-ي وم-ل-ف-ات اأخ-رى وع-دت-ن-ا السس-ل-طات الو’ئية
بدعمها حسسب تعهد الوا‹ ضسخÓل عملية التنصسيب
يقول م Òبوراشسد.

–ّولت م -نّصس-ات ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ب-ب-وم-رداسص خ-اصس-ة
الفايسسبوك إا ¤منابر مف ّضسلة
ل -ل -مسس -اءل -ة وت-ق-ي-ي-م اأ’شس-ه-ر
اأ’و ¤م- - - -ن ت- - - -و‹ رؤوسس - - -اء
ال -ب -ل-دي-ات ا÷دد Ÿه-ام-ه-م،
وصسلت ‘ بعضص الصسفحات
إا ¤ت- -ق- -د Ëم- -ا يشس- -ب -ه سسÈ
اآ’راء لتحديد رئيسص البلدية
الناشسط الذي أاثبت حضسوره
‘ فÎة قصسÒة م- - - - - - - - - - - - - - -ن
اŸت -ق-اعسص ،وه-ي م-ؤوّشس-رات
إاي-ج-اب-ي-ة بّ-ي-نت م-دى Œاوب
اŸواط-ن Úوم-ت-اب-ع-ت-هم لسسÒ
الشس- -أان اÙل -ي اأ’ق -رب إا¤
اه-ت-م-ام-ات-ه-م وت-ف-اع-ل-هم مع
ﬁي-ط-ه-م ا’ج-ت-م-اع-ي ،ك-ما
جعلت الطرف اآ’خر ‘ منصسب اŸسس Òيتحسسسص Ãسسؤووليته،
واقتناعه أانه مراقب ومتابع و’ Áكن أان يسسلم من التعليقات
اليومية ع Èهذه اŸواقع.
ب -اŸق -اب -ل ت -ف ّ-ط -نت ال -ك-ث Òم-ن اÛالسص ال-ب-ل-دي-ة ’أه-م-ي-ة
التواصسل مع اŸواطن ،ÚواسستغÓل ﬂتلف منابر ا’تصسال
لتبليغ الفكرة واسستقبال اŸقÎحات اŸرفوعة من القاعدة
ل Ó-سس-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا ،وإاع-ط-اء ح-ق
اŸشس - - -ارك- - -ة ‘ تسس- - -ي Òالشس- - -أان
اÙلي ،وأاحسسن مثال على ذلك
بلدية بودواو ،التي عرضست ع Èصسفحتها الرسسمية برنامج
ال -نشس -اط -ات وأاه -م اŸشس -اري -ع اŸقÎح -ة ل ‚Ó-از م -ن ق -ب -ل
السسلطات اÙلية وفئة اŸسستثمرين ،وأاخرى عرضست وأ’ول
م -رة م -داو’ت ع -م -ل-ي-ة اŸصس-ادق-ة ع-ل-ى ت-ع-ي Úن-واب رئ-يسص
اÛلسص الشسعبي البلدي ورؤوسساء اللجان اıتلفة خاصسة
م -ن -ه -ا ÷ن -ة الصس -ف -ق -ات ال -ع -م-وم-ي-ة والشس-ؤوون ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وباأ’سسماء ،مع فتح خطوط التواصسل مع السسكان و‡ثلي
اأ’حياء والقرى على غرار بلدية دلسص ،وهي اŸبادرات التي
تركت اسستحسسانا لدى اŸهتم ÚواŸعلق Úعلى مثل هذه
اÿطوات ا’يجابية التي سستفتح اÛال دون شسك للمزيد من

الشسفافية ‘ التعامل وتسسي Òالشسؤوون اÙلية ،واأ’هم من كل
ذلك هو إاشسراك اŸواطن ‘ عملية الرقابة ،وا’طÓع على ما
ي -دور ‘ ﬁي -ط-ه وع-ل-ى ﬂت-ل-ف ب-رام-ج ومشس-اري-ع ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙل -ي -ة ال -ت -ي ت -ه -م -ه ب -ال-درج-ة اأ’و ،¤و ’ ⁄إاب-داء ال-رأاي
واŸشسورة فيما يخصص أاولوية ا’نشسغا’ت اŸطروحة حسسب
كل منطقة عمÃ Óبدأا الدÁقراطية التشساركية التي أاصسبحت
قاعدة أاسساسسية ‘ ترقية مفهوم التسسي Òوإادارة شسؤوون البلدية
بطريقة شسفافة ومتكاملة.
الّÓفت أايضسا من خÓل الÎكيبة ا÷ديدة لرؤوسساء اÛالسص
البلدية اŸنتخبة اŸتكونة من نسسبة ’ بأاسص بها من اإ’طارات
الشسابة واŸثّقفة ،أاّن أاغلبها أادركت أاهمية التواصسل وربط
ع Ó-ق -ات م-ت-ي-ن-ة م-ع ‡ث-ل-ي ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد ÊعÈ
مواقع التواصسل ا’جتماعي ،واليوم ‚د العديد من رؤوسساء
ال- - -ب- - -ل - -دي - -ات Áل - -ك - -ون
صس-ف-ح-ات شس-خصس-ي-ة على
ال-ف-ايسس-ب-وك كمؤوشسر على
ال -ت -ف -ت -ح ن -ح -و اÛت -م-ع
واسس - -ت - -ق - -ب - -ال ط- -ل- -ب- -ات
اŸواط -ن Úوت -ع -ل-ي-ق-ات-ه-م
اıت -ل -ف-ة ن-ح-و ﬂت-ل-ف
اŸشس- -اك- -ل ال- -ي- -وم- -ي -ة ‘
اÙي - -ط السس - -ك - -ن - -ي ‘
ان -ت-ظ-ار ت-ع-م-ي-م ال-ع-م-ل-ي-ة
ع - -ل - -ى ب - -اق - -ي اÛالسص
اأ’خ - - -رى ب - - -اÿصس- - -وصص
الريفية منها ،وهي تقريبا
لب اإ’شسكالية التي أاردنا
م- - -ع- - -ا÷ت- - -ه- - -ا ‘ ه- - -ذا
اŸوضسوع ،واŸتعلقة باهتمامات اŸواطن ورؤويته للقائمÚ
على شسؤوونه اÙلية ومدى Œاوبه مع واقع التسسي ،Òودرجة
التكفل باهتماماته اليومية وطريقة إايصسال هذه ا’نشسغا’ت.
وعليه Áكن القول ‘ اأ’خ Òأاّن ÷وء بعضص البلديات بو’ية
بومرداسص إا ¤تفعيل ا’تصسال عن طريق مواقع التواصسل
ا’جتماعي قد أازال الكث Òمن اللبسص لدى اŸواطن ،وجعله
ي-ت-ف-اع-ل أاك Ìم-ع ب-رام-ج ال-ت-ن-م-ية
اÙلية وﬁاولة فهم ما يفيده،
أاو ع -ل -ى اأ’ق-ل ت-ك-ون ل-ه ال-ف-رصس-ة
للحصسول على اŸعلومة الصسحيحة التي كانت شسبه مغّيبة
سسابقا أاو ’ تصسله بطريقة واضسحة ،وكانت هذه الوضسعية سسببا
‘ الكث Òمن النّزاعات وظاهرة ÷وء اŸواطن Úإا ¤غلق
البلديات والطرقات العامة للمطالبة بحقوقهم ا’جتماعية،
وهي تقريبا نفسص الرسسالة التي أادركها اŸنتخبون ا÷دد
بفتح قنوات التواصسل ب Úالطرف ،Úوتقريب الفجوة الفاصسلة
إا ¤أادن -ى ن -ق -ط -ة ‡ك -ن -ة م -ن أاج -ل كسس -ر ا◊واج -ز ،وج -ع-ل
اŸواطن شسريكا فّعا’ بإامكانه لعب دورا إايجابيا ‘ إا‚اح
اسسÎات -ي -ج -ي-ة ال-تسس-ي ÒاŸشسÎك ل-لشس-أان اÙل-ي ب-ع-ي-دا ع-ن
اإ’قصساء والتصسادم.
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فيما اعت Èم Òباتنة –قيق هذا الهدف أاولوية بÈنا›ه

مواطنون يؤوّكدون عدم Œسسيد ا◊ق ‘ تسسي Òشسؤوونهم ميدانيا
أاصسبحت مشساركة اŸواطن ‘ تسسي Òشسؤوونه اÙلية أامرا ضسروريا خاصسة مع التطورات اŸتسسارعة التي تعرفها ا÷زائر ،خاصسة
لخÒة Ãناسسبة مرور  51عاما على إاصسدار أاول قانون
مع دعوة رئيسض ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة ‘ رسسالته ا أ
لبعاد للمهام والتحديات
البلدية ‘ ا÷زائر ،رؤوسساء اÛالسض الشسعبية البلدية ،ورسسمه ÿارطة طريق حقيقية متعددة ا أ
لعوام اŸقبلة ،ترتكز على مشساركة اŸواطن ‘ تسسي Òشسؤوونه اÙلية ،داعيا
والرهانات التي تنتظر رؤوسساء اÛالسض اŸنتخبة ‘ ا أ
إاياهم إا ¤الوفاء باللتزامات التي قطعوها على أانفسسهم أامام من انتخبوهم ،وذلك بأان يتكفلوا بانشسغالته ويسسعوا من أاجل
Œسسيد تطّلعاته.
باتنةŸ :وشسي حمزة
ح -ق -ه ‘ اإلط Ó-ع ع -ل -ى ك -ل اŸسش -ت-خ-رج-ات
اÿاصشة باŸداولت ،ولكن ◊د اآلن ل تزال
البلدية والولية تسش Òدون إاششراكهﬂ ،الفة
تعت Èعاصشمة األوراسص باتنة ببلدياتها الـ ٦1
بذلك  0٥مواد من القانون.
من ب Úالوليات التي ششرعت ‘ السشنوات
وأاوضشح أاحد األسشاتذة بجامعة باتنة إا ¤أان
األخÒة ‘ ت- -ط- -ب- -ي- -ق م- -ب- -دأا ال -دÁق -راط -ي -ة
مششاركة اŸواطن ‘ تسشي Òالششؤوون اÙلية
التششاركية ،خاصشة ببلديات الكÈى ،على غرار
هو حق مكرسص دسشتوريا ،و‘ قانو Êالبلدية
بلدية باتنة التي أاكد رئيسشها ا÷ديد مÓخسشو
وال- -ولي- -ة ،مششÒا إا ¤أان اŸشش- -رع ا÷زائ -ري
ن-ور ال-دي-ن م-ن-ذ ان-ت-خ-اب-ه ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ترقية
أاعطى أاهمية كبÒة للدÁقراطية التششاركية
ال -دÁق -راط -ي -ة ال -تشش -ارك -ي -ة ع-ل-ى اŸسش-ت-وى
وكرسشها ‘ الدسشتور وﬂتلف القوان ،ÚغÒ
اÙلي بهدف تطبيق التداب Òا÷ديدة التي
أان تطبيق ذلك ‘ اŸيدان يششوبه نقصشا كبÒا
أاق ّ-ره -ا ال -رئ -يسص ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘
‘ آاليات ووسشائل التطبيق.
التعديل الدسشتوري األخ ،Òمن خÓل وضشع
وبخصشوصص كيفية مششاركة اŸواطن فÒاها
آاليات جديدة تهدف إا– ¤فيز اŸواطن على
اŸششاركة ‘ تسشي Òششؤوونه اÙلية من خÓل ال -دÁق-راط-ي-ة ال-تشش-ارك-ي-ة ،لف-ت-ا إا ¤أان ه-ذا م Òباتنة حسشب ما أافاد به خÓل أاول دورة
Ûلسشه ،أانها تتمثل ‘ إاششراك اŸواطن ‘
حضش- - - -وره ﬂت- - - -ل- - - -ف ج- - - -لسش- - - -ات اÛلسص ا◊ق مكرسص دسشتوريا.
واج-ت-م-اع-ات-ه ال-رسش-م-ي-ة اÿاصش-ة ب-اŸصش-ادقة وقد سشأالت جريدة «الششعب» بعضص اŸواطن Úال -ن -ق -اشش -ات وال -ت -حضش Òل -ل -مشش -اري-ع ال-واجب
بالبلدية ،والذين أاّكدوا أان القوان Úواضشحة ‘ إاط Ó-ق -ه -ا ‘ ب -ل -دي-ت-ه ،وال-ت-ك-ف-ل ب-انشش-غ-الت
على اŸداولت.
وأاشش -ار مÓ-خسش-و خÓ-ل ت-نصش-ي-ب-ه إا ¤ح-رصش-ه هذا اÛال غ Òأان مششاركتهم الفعلية ‘ اŸواطن Úبغية إارسشاء دÁقراطية تششاركية ‘
الششخصشي على ترقية هذا ا◊ق للمواطن ،Úتسشي Òششؤوونهم اÙلية تبق دون تطلعاتهم› ،ال ال -تسش -ي ÒاÙل -ي ،م -ن خ Ó-ل ت -ن -م -ي -ة
خ -اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-اقÎاح اŸشش-اري-ع ا◊ي-وي-ة رغم أان قانو Êالبلدية والولية واضشح ‘ Úمتعددة القطاعات.
Ãخ- -ت- -ل- -ف أاح- -ي- -اء اŸدي- -ن- -ة ذات اŸن- -ف -ع -ة هذا الششأان ،فقد أاششار السشيد «شص ﬁ -مد» وأاششار مÓخسشو خÓل اسشتقبالته للمواطنÚ
العمومية ،وذلك عن طريق التواصشل اŸباششر ال -ق -اط -ن ب -ب -ل-دي-ة ع Úال-ت-وت-ة ،إا ¤أان قضش-ي-ة إا ¤أان ال -تسش -ي ÒاÙل -ي ا÷ي -د ال-ق-ائ-م ع-ل-ى
تسش- -ي ÒاŸوط- -ن لشش- -ؤوون- -ه غ› Òسش- -دة م- -ن ال -تشش -اور ل Áك -ن أان ي -ت -ح -ق -ق إال م-ن خÓ-ل
أاو من خÓل الوسشائط التكنولوجيا ا◊ديثة.
وط-الب مÓ-خسش-و م-ن-دوب-ي اÓŸح-ق ال-ب-لدية الناحية العملية ،حيث ل يحضشر اŸواطنون اتصشال جيد Áسص أاك Èعدد ‡كن من السشكان
ب -ال -ت -ق -رب أاك Ìم -ن م -واط -ن -ي األح -ي-اء ال-ت-ي أاششغال اÛالسص البلدية ،ألنهم يجدون أابواب عندما يتعلق األمر على سشبيل اŸثال بإاطÓق
يسشÒون -ه -ا ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ح-ق-ي-ق-ة انشش-غ-الت ا ÒŸمغلقة ‘ باقي األيام ‘ وجوههم وبتا‹ مشش -اري-ع ت-ن-م-وي-ة وشش-رح ف-ائ-دت-ه-ا ال-ع-م-وم-ي-ة
حا على الدور الهام للمجتمع
السشاكنة والتكفل بها ،ونقلها للمجلسص البلدي يعتقدون أان ل حق لهم ‘ ا◊ضشور.
للمواطن ،Úمل ّ
‘ ح -ال Œاوزت صش Ó-ح -ي -ات -ه -م ‘ ،م -ق -اب-ل بدوره اŸواطن «سشم - Òع» ،أاششار إا ¤أان اŸد ‘ Êال- -تسش- -ي Òال- -تشش -ارك -ي‡ّ ،ا ي -فّسش -ر
دع -وت-ه ل-ل-م-واط-ن Úب-ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ل-ل-مشش-ارك-ة مشش- -ارك- -ة اŸواط- -ن ‘ تسش- -ي Òشش- -ؤوون- -ه ح -ق األه-م-ي-ة ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أان ي-ح-ظ-ى ب-ه-ا وج-عله
بفاعلية ‘ تسشي Òششؤوونهم اÙلية ع Èتفعيل م-ك-ف-ول دسش-ت-وري-ا ك-ح-ق-ه ‘ حضش-ور ج-لسش-ات Ãث -اب -ة اسش -ت -ث -م -ار ل -ل-دول-ة ‘ ›ال ال-ت-ك-ف-ل
÷ان األح- -ي- -اء ،وال- -ت- -م- -ت- -ع ح- -ق -ا Ãم -ارسش -ة اÛالسص الشش -ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة وال-ولئ-ي-ة ،وك-ذا بالششؤوون العمومية.

يوم دراسسي حول أامراضض القصسور الكلوي ببجاية

التأاكيد على ضسرورة الوقاية

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

لتأام Úحدودنا الغربية من عمليات التهريب

اجراءات مراقبة صسارمة Ÿنع
إادخال اıدرات أاو الهجرة السسرية

باشسرت ا÷زائر ‘ تأام Úحدودها الغربية
خ - -اصس - -ة ‘ ›ال ت - -ه - -ريب اŸواد اŸدع - -م- -ة
وم-ق-ايضس-ت-ه-ا ب-السس-م-وم ع-ل-ى غرار اıدرات
والق -راصض اŸه -ل -وسس -ة زي -ادة ع-ل-ى م-واج-ه-ة
الهجرة السسرية .
تلمسسان :بن ترارﬁمد
هذا ورغم تراجع تهريب اŸواد اŸدعمة نتيجة
تفعيل ﬂطط لل مغنية ال ان الهجرة السشرية
والسش - -م - -وم ع - -ل - -ى غ - -رار األق - -راصص اŸه- -ل- -وسش- -ة
واıدرات لتزال ‘ تضشاعف كب Òما اسشتوجب
اسشتعمال طرق جديدة Ÿكافحة التهريب .
ك-ت-ع-م-ي-ق اÿن-ادق وت-وسش-ي-ع-ه-ا ضش-م-ن ﬂطط لل
مغنية قطع دابر تهريب اŸواد اŸدعمة وادخل
سشكان ا◊دود ‘ خانة اإلنتاج اإليجابي.
وه -ك -ذا أاخ -دت ا÷زائ -ر ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا ﬂط-ط-ا
◊م -اي -ة اق -تصش -اده -ا وك -ب-ح ال-ت-ه-ريب ال-ذي ع-رف
توسشعا كبÒا واسشتنزف ثروات البÓد وقضشى على
ال -ت -ن -م -ي -ة ب -ا◊دود ال -غ -رب -ي -ة  ،الم -ر ال-ذي ح-ول
اŸن -ط -ق -ة ا ¤ع -ال-ة ع-ل-ى اÛت-م-ع وغ-ابت ب-وادر
العمل واإلنتاج  ‘ ،ظل تنامي التهريب وما يحققه
م- -ن أارب- -اح- -ا ك -بÒة وف -وري -ة  ،الم -ر ال -ذي ت -ق -رر
التخلصص من هذا اŸششكل قبل توسشعه وفقدان
التحكم فيه .
وهكذا تقرر إاقامة ﬂططا لتوقيف التهريب حمل
اسشم الولية الصشا◊ة لل مغنية والذي انطلق ‘
تنفيذه من خÓل توسشيع اÿنادق ا ¤حدود 08
أامتار وتعميقها ا ¤حدود 1٢م ودعمها بدوريات
امنية مسشلحة راجلة وراكبة مع دعم اŸنظومة
القانونية بقوان Úردعية انتهت بتقليصص التهريب
تدريجيا ا ¤غاية ان ” فقدان المل من قبل
اŸهرب ، Úخاصشة من خÓل اطÓق حملة لتهدË
مسشتودعات تهريب اÙروقات واŸنتجات واحالة
أاصشحابها على القضشاء ومراقبة العملية التجارية
ع -ل -ى ا◊دود ال -غ -رب -ي -ة م -ن خ Ó-ل ت-ف-ع-ي-ل م-رك-ز
اŸراقبة رقم  . ٣٥هذه اإلجراءات جعلت سشكان
اŸنطقة ا◊دودية يتخلون على التهريب تدريجيا
والدخول ‘ خانة اإلنتاج خاصشة بتششجيع الدولة
للعمل الفÓحي والصشناعي حيث توسشعت مسشاحات
اŸزروع -ة اŸسش -ق -ي -ة وك -ذا ح -ق -ول ال-زي-ت-ون ك-م-ا
عرفت ششعبة تربية ا◊يوانات ‰وا كبÒا ‘ حÚ
قامت السشلطات الولئية بإاسشتحداث  0٣مناطق
صشناعية بكل من مغنية والزوية والسشوا Êوهو ما
حول اŸنطقة ا ¤منطقة انتاج لبناء لÓقتصشاد

الوطني واختفت مظاهر ازمة الوقود وحركية
السشيارات الغريبة من الطرقات وهو ما اعتÈ
مؤوششرا إايجابيا ‘ التعامل مع مششكل التهريب .
وام- -ام ت -ن -ام -ي ت -ه -ريب اıدرات واسش -ت -غ Ó-ل
اŸهرب Úلطرق احتيالية من أاجل عبور ا◊دود
وا◊اق ششحنات كبÒة من اıدرات والقراصص
اŸهلوسشة عن طريق الرمي بها من بعد خاصشة ‘
اŸناطق السشكانية القريبة تدعم اıطط الذي
مكن من –قيق نتائج جد إايجابية منذ بداية
تفعيل ﬂطط لل مغنية  ،حيث باششرت الدولة ‘
إاقامة جدار عازل على الششريط ا◊دودي الذي
ي-ع-رف أاك ÈاŸن-اط-ق ت-ه-ري-ب-ا ل-ل-م-خدرات وطريقا
خصش -ب -ا ل -ب -ارون -ات ال -ت -ه -ريب  ،خ -اصش -ة Ãن -ط -ق -ة
الزحاحفة ولل عيششة حيث ” مباششرة إاقامة
ج -دار ب -ع-ل-و  1٢م وه - -و ج- -دار م- -ن اÿرسش- -ان- -ة
اŸسش- -ل -ح -ة م -ن شش -أان -ه ال -تصش -دي ل -ك -ل ﬁاولت
الخÎاق وا◊فر المر الذي جفف منابع التهريب
نهائيا وسشهل مهام عمل حراسص ا◊دود  ،وادخل
اليأاسص ‘ نفوسص اŸهرب Úالذين سشارعوا ا ¤بحث
سشبل السشتثمار من طرق أاخرى .
وÃرسشى بن مهيدي وخاصشة منطقة ب÷ Úراف
التي بينت السشتطÓعات األمنية انها أاصشبحت
طريق لتهريب السشموم بحكم انها اقرب منطقة
حدودية واحتوائها على وادي من القصشب وحماية
للمصشطاف Úقررت السشلطات مباششرة إاقامة سشياج
عازل .
و‘ ظل التطور الكب Òالذي يعرفه العا ⁄وكذا
ا◊راك األم -ن -ي ال -ذي تشش -ه -ده ا◊دود ال -غ -رب -ي -ة
والخطار الكÈى اÎŸبصشة ‘ ظل تنامي ا÷رÁة
العابرة للحدود وتزاج ما ب Úالتهريب وﬂتلف
ا÷رائم األخرى رأات ا÷زائر ان تقيم صشمامة
أام - -ان ◊دوده- -ا ال- -غ- -رب- -ي- -ة  ،م- -ن خÓ- -ل ادخ- -ال
التكنولوجية ‘ مكافحة التهريب ومراقبة ا◊دود
ال -غ -رب -ي -ة وذلك م -ن خÓ-ل إاق-ام-ة م-رك-ز م-راق-ب-ة
الكÎو Êمعتمد على كامÒات متطورة باعا‹ جبل
عصشفور الذي يعت Èاعلى قمة باŸنطقة  ،حيث ”
تفعيل العملية خÓل هذه السشنة بعدما كانت ﬁل
دراسشة منذ سشنة . ٢01٦
هذا اŸركز الذي يدعم مراكز اŸراقبة اŸتقدمة
ال ٣٢اŸوجودة على الششريط ا◊دودية Ãعلومات
ان -ي -ة ع -ن ال -ت -ح -رك -ات ع -ل -ى ا◊دود م -ع –دي-د
اŸواق -ع م -ن خ Ó-ل الح -داث -ي -ات ال -ط -ب-وغ-راف-ي-ة
سشاهم بششكل فعال ‘ خلق صشمامة امان للجزائر
وان -ه -اء اŸع -ان -اة م -ع –رك -ات شش -ب-ك-ات ال-ت-ه-ريب
با◊دود .

لعادة العتبار للوجه ا÷ما‹ للمدينة
إ

حملة لتطه Òوسسط تبسسة من التجارة الفوضسوية
فتحت جمعية القصسور الكلوي ببجاية نقاشسا حول أامراضض الكلى واŸسسالك البولية وكيفية معا÷تها ،بحضسور العديد من
لخصس-ائ-ي ،Úال-ذي-ن ت-ط-رق-وا إا ¤ك-ي-ف-ي-ة Œنب اŸضس-اع-ف-ات وال-ت-ك-ف-ل ب-اŸرضس-ى ،ح-يث انصس-بت جّ-ل التدخÓت حول
لط-ب-اء ا أ
ا أ
لطباء
م-وضس-وع ال-ع-ج-ز ال-ك-ل-وي اŸزم-ن ‘ م-رح-ل-ت-ه ال-ن-ه-ائ-ي-ة ،وال-ن-ا œع-ن أام-راضض ال-ك-ل-ى وا÷ه-از ال-بو‹ ،ما يسستلزم تدخل ا أ
اıتصس Úبالعمل من اجل ضسمان التكفل الناجع
اŸت -ح -دث ،ان-خ-ف-اضص ك-م-ي-ة ال-ب-ول ،ال-غ-ث-ي-ان باإلضشافة إا ¤العÓج عن طريق زرع الكلية ‘
بجاية :بن النوي توهامي
وال -ت -ق-ي-ؤو ،الضش-ع-ف ،ون-قصص الشش-ه-ي-ة وال-ت-عب ،جسشم اŸريضص والتي يتم التÈع بها من قبل
وب- -حسشب ال- -ط -ب -يب ي -ح -ي -اوي ،ف -إان أاسش -ب -اب وهي األعراضص التي تدوم ألششهر أاو سشنوات ،ششخصص تو‘ أاو من متÈع حي.
اإلصش -اب -ة ب -ال-قصش-ور ال-ك-ل-وي ،ي-ع-زى ل-لضش-غ-ط ويؤودي الضشرر اÎŸاكم لنخفاضص أاداء الكلية أاّما الوقاية ،فتششمل اÙافظة على اللياقة
البدنية والقيام بنششاط بد ،Êللتقليل
ال -دم -وي وال -داء السش -ك-ري ب-نسش-ب-ة ٧0باŸائة ،واإلصش -اب -ة اŸزم -ن -ة ،وه -ن -اك ع-دة
من ضشغط الدم حيث أاثبتت البحوث
وهو ما يسشتدعي اŸصشاب Úبالضشغط الدموي ط- -رق ب- -اإلم- -ك- -ان اسش- -ت- -خ- -دام- -ه- -ا
أانها حافظه ألداء الكلية ،إا ¤جانب
والداء السشكري ،إا ¤القيام بتحاليل طبية مرة لتششخيصص اإلصشابة بالفششل الكلوي،
اÙافظة على مقدار السشكر ،حيث
خÓ- -ل السش- -ن- -ة ،ع- -ل -م -ا أان ا◊الت ا÷دي -دة ع -ل -ى غ-رار إاج-راء ف-ح-وصش-ات ال-دم
م -ا ي -ق -ارب نصش -ف م -رضش -ى السش -ك-ري
ألمراضص القصشور الكلوي ببÓدينا تÎاوح ما ‡ا يسش -م -ح ال -وق-وف ع-ل-ى مسش-ت-وى
يعانون من ضشرر بالكلى ،واÙافظة
مواد الفضشÓت ،إا ¤جانب فحصص
ب 1000 Úو1٥00حالة سشنويا.
على ضشغط دم سشليم ألن ضشغط الدم
وأاوضشح أان الكلى تقوم بتصشفية الّدم وطرح البول للتحقق من وجود مواد معينه
الفضشÓت وفائضص السشوائل إا ¤البول ،وعند وال -ت -ي ق -د ت -ؤودي الضش -رر ب -أاداء ال-ك-ل-ى ،وك-ذا اŸرتفع فضش Óعن أانه يضشر بأاداء القلب ،فهو
إاصشابة أاداء الكلى تÎاكم الفضشÓت وفائضص إاج-راء ف-ح-وصش-ات ال-تصش-وي-ر Ÿشش-اه-دة م-ب-ن-ى أايضشاً مسشبب للقصشور الكلى ،ويضشاف إا ¤هذه
النصشائح ضشرورة ا◊فاظ على الغذاء الصشحي
السش -وائ -ل ‘ ا÷سش -م ،م-ا يشش-ك-ل خً-ط-را ع-ل-ى الكلية للتأاكد من إاصشابة الكلى.
Óششارة فإان اŸعدل السشنوي
اŸريضص ،ح- -يث ي- -ك -ون أاداء ال -ك -ل -ى ب -ط -ي -ئ -ا وفيما يخصص العÓج ،يضشيف الطبيب يحياوي ،والوزن السشليم .ول إ
ويتفاقم الفششل الكلوي اŸزمن إا ¤أان يصشل يتم الÎكيز على اسشتعمال ‘الدياليز‘ ،بواسشطة لزرع الكلى با÷زائر بلغ ٢٣0عملية ،وهو عدد
إا ¤مراحل متأاخرة ،وعند تقدم اŸرضص يصشل أاجهزه طبية يتم خÓل إادخال الّدم عن طريق ضشئيل بالنظر إا ¤الطلبات اŸؤوهلة اŸقدرة
ال -وضش -ع إا ¤ع-دم ع-م-ل ال-ك-ل-ي-ت Úك-ل-ي-ا بسش-بب أانبوب ÷هاز يصشفي الدم ويعيده إا ¤ا÷سشم باآللف ،وكانت أاحسشن حصشيلة سشجلت من
بعد التصشفية ،وتسشتغرق هذه العملية سشاعات طرف طاقم طبي ششاب بباتنة ،والذي Œاوز
اإلصشابة.
وم -ن أاع -راضص ال -فشش -ل ال -ك -ل-وي ب-حسشب ذات م - -ع - -دودة ،وذلك ع ّ- -دة م- -رات ‘ األسش- -ب- -وع٢00 ،عملية زرع كلى.
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باششرت فرق رقابة تابعة Ÿصشالح مديرية التجارة
Ãعية مصشالح بلدية تبسشة وÃرافقة مصشالح األمن
 ‘ ،إازالة الواقيات ا◊ديدية ،األبواب والطاولت
التي يسشتعملها الباعة غ Òالششرعي‡ ‘ Úارسشة
نششاطهم التجاري وكذا كل الوسشائل التي من ششأانها
أان تعيق سش ÒاŸارة وتششوه اÙيط وتششكل عبأا
ثقي Óعلى التجار اللذين Áارسشون نششاطهم بششكل
قانو ، Êوجاءت العملية ‘ إاطار إاعادة العتبار
ل-ل-وج-ه ا◊ضش-اري وا÷م-ا‹ ل-ل-م-دي-ن-ة واÙافظة
على نظافة اÙيط وتنفيذا لتوصشيات وا‹ الولية
بوجوب القضشاء على الفضشاءات التجارية اŸوازية
وﬁاربة التجارة الفوضشوية بششكل تدريجي خاصشة
داخل النطاق العمرا Êمع ا◊رصص على توفÒ
البدائل.
العملية ششملت وسشط اŸدينة والحياء اŸتصشلة
بها –ديدا «زنقة اŸزابية ،حي ششهرزاد ،سشاحة
الششهداء ،فرانز فانون» ،وتتواصشل لتششمل نقاطا
أاخرى ،ولضشمان ‚اح العملية ودÁومتها للقضشاء
على ظاهرة األسشواق اŸوازية لتسشتعيد اŸدينة

نظافتها وجمالها ،تبقى اŸصشالح اŸعنية رفقة
مصشالح األمن متواجدة ‘ اŸيدان على مسشتوي
األحياء والششوارع
واسشتفادت خÓل األيام األخÒة 80 ،عائلة من
بلدية « بكارية « التابعة اداريا لدائرة الكويف من
مفاتيح سشكنات اجتماعية بصشيغة السشكن العمومي
اليجاري «  L P Lوذلك بعد انتهاء األششغال
بها وتهيئتها وتزويدها بكل الضشروريات من كهرباء
وغ -از وم -اء ،وال -ع -م -ل -ي -ة ع -رفت اسش-ت-حسش-ان ك-بÒا
خصشوصشا وأانها “ت ‘ ظروف حسشنة وبإاششراف
السشلطات اÙلية لدائرة الكويف.
فيما ششهدت عملية بلدية « ا◊مامات « بدائرة بئر
م-ق-دم ع-م-ل-ي-ة ت-وزيع  100سش-ك-ن اج-ت-ماعي خÓل
ن -ه -اي -ة السش -ن -ة اŸاضش -ي -ة ،ع-ل-ى مسش-ت-ح-ق-ي-ه-ا ب-ع-د
اسش -ت -ك -م -ال ج -م -ي -ع م -راح -ل ت -ه-ي-ئ-ت-ه-ا وت-زوي-ده-ا
بالضشروريات ،حيث عÈوا
اŸسشتفيدون عن عميق ارتياحهم للعملية التي “ت
‘ ظروف جيدة و‘ أاجواء احتفالية.
تبسسة :خالد .ع

ثقافة

ألثÓثاء  06فيفري  201٨م
ألموأفق لـ  19جمادى أأ’ولى  1٤٣9هـ

‘ أاول عرضس بقاعة ““أاحمد باي““ بقسسنطينة

فيلم ““م““Ÿ ..سسة جزائرية من كÓسسيكيات سسينما الرعب

ي-ق-دم ال-دي-وان ال-وطني
’عÓم أامسسية
ل-ل-ث-ق-افة وا إ
ال -ي -وم ،ب -ق -اع -ة ا◊ف Ó-ت
ال- - - -كÈى““اح - - -م - - -د ب - - -اي““
ب- -قسس- -ن- -ط- -ي- -ن -ة ،ال -ع -رضس
’ول للفيلم ا÷زائري ““م
ا أ
للمخرج عمار زغاد““.

قسشنطينة  /احمد.د

ويصضنف هذأ ألفيلم ألذي
أنتجته مؤوسضسضة ”” قسضطنطÚ
ل - - -لسض - - -م - - -ع - - -ي ـال - - -بصض- - -ري””
بقسضنطينة،و يدوم  70دقيقة،
ضض- -م- -ن كÓ- -سضـي -ك -ي -ات أف Ó-م
أل -رعب أل -ط -وي-ل-ة ،وه-و ع-م-ل
سض-ي-ن-م-ائ-ي ك-تب نصض-ه ””شض-وقي
زيد”” وتتقاسضم أدوأره نخبة من
أŸم- -ث- -ل Úألشض- -ب -اب ﬁ«:م -د
دل-وم ،سض-ام-ي أل-ع-م-رأ،Êهاجر
سض-رأوي ،نسض-ي-ب-ة ع-ط-اب،ري-ان
ديب،أسضامة مهني””.
وتتلخصس قصضة هذأ ألفيلم
ألذي يعت Èأأ’ول من نوعه ‘
هذأ أÛال ‘ ،أن ›موعة
م- -ن ألشض- -ب- -اب أل -ه -وأة ،ك -ان -وأ
متوأجدين دأخل مغارة بهدف
تصضوير فيلم،ودون أن ينتابهم
أدنى شضعور حول ما Áكن أن
ي - - - - -أاوي - - - - -ه ه- - - - -ذأ أŸك- - - - -ان
أŸه- -ج- -ور..غ Òأن أأ’ح -دأث
تأاخذ ›رى آأخر ح ÚيعÌون
على ق Èدهاليز ألكهف ،هنا
ت -تسض -ارع أŸشض -اه -د وأح-دأث
أل -رعب أل -ت -ي “ث -ل أل -ق-اع-دة
ألتي بني عليها ألفيلم و –مل

‘ طياتها عنصضر ألتشضويق.
ف-السض-ي-ن-اري-و ي-ع-ت-مد على
قصض-ة ت-ت-م-ي-ز ب-ال-ط-ابع ألثقا‘
أ÷زأئري و–مل أيضضا ألروح
ألشضبابية ،فالفيلم موجه أصضÓ
ل- -ل- -ج- -م- -ه- -ور أل- -وأسض- -ع ح- -يث
تسض -ت -خ -دم ف -ي -ه أك Ìم -ن ل-غ-ة
ل - -ل - -ح - -وأر ،ل - -يÎك ‘ أأ’خÒ
ل - -ل - -مشض - -اه - -د ›ا’ وأسض - -ع- -ا
للتصضور و أÿيال.
أ÷دير بالذكر أن ””عمار
زغ - -اد”” ه - -و ﬂرج و م - -ن- -ت- -ج
سضينمائي جزأئري ،من موأليد
 1979ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ت-ل-قى ‘
سض - -ن م - -ب - -ك - -رة ت - -ك- -وي- -ن- -ا ‘
أŸوسض -ي -ق -ى ل -ك-ن سض-رع-ان م-ا
–ول أه- - -ت- - -م- - -ام- - -ه إأ ¤ف - -ن
أل -تصض -وي-ر أل-ف-وت-وغ-رأ‘،أ‚ز
ب - - -ع - - -ده - - -ا أل- - -ع- - -دي- - -د م- - -ن

أل-روب-ورت-اج-ات أل-ث-قافية ،كما
ع - - -م- - -ل مسض- - -اع- - -د ﬂرج ‘
أل-ف-ي-ل-م””ÚسضÒت-ا عشس أل-نسضر””
سض- - -ن - -ة  ،2015و« خ- - - -ف - - -اي - - -ا
قسض-ن-ط-ينة ””(،)2016و‘ سض -ن-ة
 2017وبغية ألنهوضس بسضينما
أ◊رك - -ة وأل- -رعب ‘ سض- -اح- -ة
تغلب عليها ألسضينما ألتاريخية
و أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،أخ-رج ف-ي-ل-م ””
ميم”” وهو أول عمل سضينمائي
طويل له من نوع ألرعب.

عروضض مسسرحية لأÓطفال
و‘ إأطار ألÈأمج ألشضهرية
ل -ل -دي -وأن أل-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة و
أإ’ع Ó-م أÿاصض -ة ب -اأ’ط -ف-ال،
–تضض- - -ن ق - -اع - -ة أل - -ع - -روضس
أل -كÈى””أح -م -د ب -اي”” ك -ل ي-وم
ج- -م- -ع- -ة م- -ن شض -ه -ر ف -ي -ف -ري

أ÷اري،ع- -روضض- -ا مسض- -رح- -ي -ة
متنوعة تشضارك بها جمعيات
مسضرحية من ﬂتلف و’يات
ألوطن.
وتشض -م -ل ه -ذه أل -ع -روضس”” :
مسض -رح -ي -ة ””أل -لصس و أŸه -رج””
أل -ت -ي أخ -رج -ه-ا ””ع-ب-د أل-رزأق
ق -وأدري”” وأن -ت -ج -ت -ه -ا ف -رق -ة
‚وم أŸسض- -ت- -ق- -ب- -ل ل -ل -مسض -رح
أ÷هوي ببجاية ،و مسضرحية ””
حورية و ألشضهيد”” ıرجها ””
ÿضض -ر ب -ن سض -يب”” وه -و ع-م-ل
أنتجته جمعية ””ألطفولة للعمل
أل -ث-ق-ا‘ و ألÎب-وي”” Ãن-اسض-ب-ة
أ’ح- -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم أل -وط -ن -ي
ل -لشض -ه-ي-د ،وأخÒأ مسض-رح-ي-ة ””
م- -ع- -رك- -ة أ ””Òÿل- -ل -ج -م -ع -ي -ة
أل-ث-ق-اف-ي-ة ”” أل-ن-غ-م-ة”” ب-ب-ج-اية،
للمخرج ”” لوناسس حماشس””.

الشساعر ﬁمد بك Òيدعو النقاد واإلعÓمي ÚلÓهتمام با◊راك الشسعري الشسبابي با÷زائر

ي -رى الشس-اع-ر الشس-اب ﬁم-د ب-كÒ
عمر ،متحصسل على عدة جواز قيمة
منها جائزة رئيسس ا÷مهورية على
م- -ع- -اشس -ي ل -لشس -ع -ر سس -ن -ة  2016نال
اŸرت- -ب- -ة ال- -ث- -ان -ي -ة ون -فسس ا÷ائ -زة
ل -ل -مسس -رح سس-ن-ة  2017ت-وج خÓ-ل-ه-ا
ب - -اŸرت - -ب - -ة ال - -ث - -ال - -ث- -ة ،آان ا◊راك
الشسعري ا÷ديد لدى فئة الشسباب
ب -ا÷زائ -ر ي -ع -د Œرب -ة ج -د م -ه -م -ة
أابرزت أاعما’ جدية وقيمة سساهمت
وسس- -ائ -ل ال -ت -واصس -ل ا’ج -ت -م -اع -ي ‘
‚احها خÓل العشسرية ا÷ارية Ãا
ي -ج -ع -ل -ه -ا ج -دي -رة ب-اه-ت-م-ام ال-ن-ق-اد
’عÓم لينافسس روادها نظراءهم
وا إ
‘ اŸشسرق العربي.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

أوضضح ﬁمد بك Òل«ألشضعب”” ‘ هذأ
ألسضياق ،أن وسضائل ألتوأصضل أ’جتماعي
خ Ó-ل أل -عشض -ري -ة أ÷اري-ة شض-ك-لت أسض-اسس
ظ -ه -ور ه -ذأ أ◊رأك ألشض -ع -ري ألشض -ب-اب-ي

أ÷لي وإأبرأز Œارب جدية وأعمال جد
قيمة ‘ أŸشضهد ألشضعري با÷زأئر ،مثل
Œربة أŸعبد أÛهول ،وهي ›موعة
فايسضبوكية من ألشضعرأء وأقعية وأفÎأضضية
ت -ع -م -ل م -ن أج -ل إأح -دأث م -ع -اي÷ Òودة
ألنصس ألشضعري مبنا ومعنا وأ’شضتغال على
أŸوروث ألثقا‘ أ÷زأئري لتمييز ألشضعر
أ÷زأئري عن غÒه.
من ب Úروأد ›موعة أŸعبد أÛهول
ألشضعرأء ،سضيد علي جفال ،أحمد صضÓي،

عقبة مازوزي ،رأبح فÓح ،عبد ألقادر
صضديقي وموسضى برأهيمي.
ودعا ﬁدثنا ألنقاد وأإ’عÓمي ،Úإأ¤
أ’هتمام بهذأ أ◊رأك ألشضعري ألشضبابي
أ÷زأئري للتعريف به وتشضجيعه للتأاكيد
على أن أ÷زأئر تزخر Ãوأهب شضعرية
وŒارب ’ ت -ق -ل ق -ي -م -ة ع -ل -ى ن -ظÒأت-ه-ا
ب -ال -دول أل -ع -رب -ي -ة سض -ي -م -ا وأل -ن -ج -اح -ات
أÙق - -ق- -ة م- -ن ط- -رف شض- -ع- -رأء شض- -ب- -اب
جزأئريﬁ ‘ Úافل دولية مثل برنامج
أم Òألشضعرأء ‘ أبو ضضبي حيث تأالقت
أمنة حزمون ولطيفة حسضا.Ê
وق - -ال ﬁم - -د ب - -ك ””Òدع - -وت - -ي ه - -ذه
لÓهتمام بهذأ أ◊رأك ألشضعري ،ترمي
إأ ¤تثمينه وجعله أك ÌتأاطÒأ ’سضيما عÈ
مشضاركة أإ’عÓم ‘ ألتعريف به وإأيصضاله
إأ ¤ج -م -ه -وره م -ن م -ت -ذوق -ي ألشض -ع -ر Ãا
سضÒسضخ هذه ألتجربة ألتي تهدف لتبيان
وإأب -رأز وج -ود ه -وي -ة شض -ع -ري -ة ج -زأئ -ري-ة
تنافسس نظÒأتها باŸشضرق ألعربي.

التنمية اŸسستدامة باŸناطق ا◊دودية موضسوع ملتقى دو‹ بتندوف

تندوف :عويشش علي

يأاتي أŸلتقى على هامشس
ت-ن-ظ-ي-م أل-ط-ب-ع-ة أÿامسضة من
موسضم جاكن أأ’بر –ت شضعار
””أل -ق -وأف -ل أ÷ك -ن -ي-ة و دوره-ا

أل - -ت - -اري - -خ - -ي ‘ أل - -ت- -وأصض- -ل
أ÷زأئري أŸوريتا ،””Êو ألذي
سض-ع-ى أل-ق-ائ-م-ون على تنظيمه
أ ¤إأب -رأز م -ك -ان-ة أŸن-ط-ق-ة و
دور سض - -ك- -ان- -ه- -ا ‘ ت- -نشض- -ي- -ط
أ◊ركة ألتجارية ب Úأ÷زأئر
و موريتانيا و منها أ ¤دول
غرب إأفريقيا ،و هو ما جاء
ت -أاك -ي-دأً ع-ل-ى لسض-ان ””أل-ط-اه-ر
نورألدين”” رئيسس جمعية جاكن

أأ’بر للثقافة و ألÎأث مÈزأً
ألدور ألكب Òألذي لعبته مدينة
ت- -ن- -دوف ‘ ب -عث أل -ت -ب -اد’ت
أ’ق- -تصض- -ادي- -ة ب Úأل- -ب- -ل- -دي -ن
أ÷ارين ،و أضضاف أŸتحدث
أن أخ - -ت - -ي- -ار ه- -ذأ أŸوضض- -وع
ل -ل-م-ن-اقشض-ة و أإ’ث-رأء ج-اء م-ن
منطلق تطابق وجهات ألنظر
و مسض -اي -رة ت -وج -ه -ات أل -دول -ة
أل-رأم-ي-ة أ ¤أسض-ت-ح-دأث م-عÈ

بري ب Úأ÷زأئر و موريتانيا،
م -ث -م -نً-ا ه-ذه أÿط-وة وأصض-فً-ا
إأي -اه -ا ب -ال -ه -ام -ة ع-ل-ى أ◊ي-اة
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة وأل- -ت- -ج -اري -ة
’منية للمنطقة ككل.
وأ أ
م-ن ج-ه-ت-ه ،أك-د ””أم-وم-ن
مرموري”” وأ‹ تندوف أن
أف----ت----ت---اح أŸع ÈألÈي بÚ
أ÷زأئ-ر و م-وري-ت-ان-ي-ا ””ُي-عد
نقطة –ول كبÒة للبلدين و
ج---اء ك---اسض--ت--ج--اب--ة ◊اج--ة
ألدولت ””Úمؤوكدأً ‘ ألوقت
ذأت---------ه أن أŸع Èأ◊دودي
ب Úألبلدين سضيفتتح قريبًا
بشض--ك-ل رسض-م-ي أم-ام ح-رك-ة
أل--بضض--ائ-ع و أŸسض-اف-ري-ن ،و
ذلك بعد أسضتكمال أشضغال
إأ‚از أل---ب---ن---ى أل---ت---ح---ت---ي--ة
أŸتعلقة به.

17561

’ول من نوعه
““م““ فيلم الرعب الطويل ا÷زائري ا أ

‘ قاعات العرضض بداية من  21فيفري

مبادرة جريئة ،تسستحق التشسجيع
ق - -ام ب - -ه - -ا ›م- -وع- -ة م- -ن الشس- -ب- -اب
ا÷زائ- - - -ري اıتصس ‘ صس - - -ن - - -اع - - -ة
’ف Ó-م السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،ع-ل-ى رأاسس-ه-م
ا أ
اıرج الشس -اب ع -م -ار زغ -اد و ك -اتب
السس-ي-ن-اري-و شس-وق-ي زي-د ،وه-و إان-تاج
فيلم مطول من نوع الرعب جزائري
 100ب- -اŸائ -ة  ،و ال -ذي ك -ان ع -رضس -ه
الشسر‘ امسسية السسبت بقاعة اŸوقار
بالسسينما.

حبيبة غريب

Œربة “لك مقومات منافسسة نظÒاتها بالعا ⁄العربي

احتضسن اŸركز ا÷امعي
بتندوف يوم أامسس أاشسغال
م- - - - - - -ل- - - - - - -ت - - - - - -ق - - - - - -ى دو‹
ح-ول ال-ت-ن-م-ية اŸسستدامة
ب - - -اŸن - - -اط - - -ق ا◊دودي - - -ة
ودوره - - - -ا ‘ ت - - - -ط - - - -وي- - - -ر
ال- - -عÓ- - -ق- - -ات م - -ع ب - -ل - -دان
ا÷وارÃ ،شساركة دكاترة
م -ن ا÷زائ -ر و م-وري-ت-ان-ي-ا
وضسيوف شسرف من اŸملكة
ال - -ع - -رب - -ي - -ة السس - -ع- -ودي- -ة
وج- - - -م- - - -ه- - - -وري- - - -ة م - - -ا‹
والصسحراء الغربية.

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

ألعدد
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صضرح ،أمسس عمار زغاد ﬂرج فيلم
ألرعب ””م””  ،أن فيلمه ألذي جاء وفق
لفكرة و ﬁاولة سضد ألفرأغ ألذي تعرفه
أŸشض -ه -د ألسض -ن -ي -م-ائ-ي
أل - -وط - -ن - -ي ‘ ›ال
أفÓم ألرعب ’ سضيما
و أن أ÷م- - - - - - -ه - - - - - -ور
أ÷زأئري ذوأق كثÒ
Ÿث -ل ه -ذه أل -قصضصس
أŸرع- -ب- -ة ،ف -ارأ دأن
يخوضس Œربة أنتاج
فيلم رعب جزأئري
م- - -ائ - -ة ب - -اŸائ - -ة و
بنكهة جزأئرية ،مع
‡ث - - -ل Úشض- - -ب- - -اب
أغلبهم هوأة ،فكان
ف - -ي- -ل- -م ””م”” أل- -ذي
صضورت أحدأثه ‘
م-غ-ارأت ط-ب-ي-ع-ية
ب Úق - - - - - - - - - - - - - - - -اŸة و
قسضنطينة.
و يسض -رد أل -ف -ي -ل -م قصض -ة ›م -وع-ة م-ن
ألشضباب دخلوأ إأحدى أŸغارأت لتصضوير
فيلم وثائقي ،فقاموأ بحكم ألفضضول و
حب أŸغامرة بنبشس ق Èوجده هناك،
لتبدأ و تتسضلسضل بعدها أحدأث خارقة

ل- -ل- -ع- -ادة ب- -ظ- -ه- -ور روح شض- -ري- -رة ت -ط -ارد
أÛموعة .
وأل -قصض -ة مسض -ت-وح-اة ،ي-ق-ول أıرج ن
خ Ó-ل ت -نشض-ي-ط-ه أمسض-ن ل-ن-دوة صض-ح-ف-ي-ة
بقاعة أŸقار بالعاصضمة ،من ألثقافة و
ألÎأث ألقسضنطيني ،حيت ترتكز أحدأثه
على قصضة أŸرأة
باÓŸية
ألسض - -ودأء أل - -ت - -ي
تسض- -ك- -ن روح- -ه- -ا
أŸغارة.
أل- -ف -ي -ل -م أل -ذي
صض- -ور ب- -ت- -ق- -ن- -ي -ة:
 DCPي -دوم 70
دق- -ي -ق -ة وه -و م -ن
أن -ت -اج قسض -ط -ن-طÚ
Óن -ت -اج ألسض -م -ع -ي
ل -إ
أل-بصض-ري ،سض-ي-ناريو:
شض - -وق - -ي زي- -د ،ق- -ام
باأ’دوأر ﬁمد دلوم
 سض -ام-ي أل-ع-م-رأ-Êه - - -اج - - -ر سض - - -رأوي-
نسضيبة عطاب -ريان ديب -أسضامة مهني،
ك -م -ا سض -ي-ق-وم أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة
وأإ’ع Ó-م ب -ع -رضض -ه ل -ل -ج-م-ه-ور ب-ق-اع-ات
ألسضينما ألتابعة له بكل من ألعاصضمة،
وه -رأن ،ع -ن -اب -ة قسض-ن-ط-ي-ن-ة و ب-وم-ردأسس
بدأية من  21فيفري أ÷اري.

اتفاقية تعاون ب Úا÷امعة و اŸسسرح الوطني و اŸركز
الوطني للسسينما

فرصسة تواصسل ب Úالبحث العلمي و الثقافة ‘ خدمة
الطلبة اŸوهوبÚ
” ال -ت-وق-ي-ع أامسس ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ة
ال - -ت - -ع - -اون و الشس - -راك - -ة ،ال- -دي- -وان
ال -وط -ن -ي ل -ل -خ -دم -ات ا÷ام -ع-ي-ة  ،و
اŸسسرح الوطني ا÷زائري ،و اŸركز
ال- -وط- -ن- -ي ل- -لسس- -ي- -ن- -م- -ا و السس- -م- -ع- -ي
البصسري ،الهدف منها تعزيز أاواصسر
ال - -ت - -ع - -اون ب ÚاŸؤوسسسس - -ات ال- -ثÓ- -ث
Ÿسس-اع-دة اŸواهب الشس-اب-ة ا÷ام-ع-ية
على الÈوز و “كينها من التشسبع
بخÈات اÎÙف› ‘ Úال اŸسسرح
و السسينما.

حبيبة غريب

تقوم أ’تفاقية ألتي تؤوسضسس مسضتقبÓ
إأ ¤أتفاقية إأطار ب Úوزأرة ألتعليم ألعا‹
و ألبحث ألعلمي و وزأرة ألثقافة ”” على
ألعديد من ألبنود منها ”” :تقد Ëعروضس
سض- -ي -ن -م -ائ -ي -ة و مسض -رح -ي -ة ‘ أ’ق -ام -ات
أ÷امعية ،و إأدرأج أنتاجات ألطلبة ضضمن
برأمج أŸسضرح و أŸركز و كذأ بر›ة
زيارأت ثقافية و ترفيهية و فنية للطلبة
إأ ¤كل من أŸسضرح ألوطني و أŸسضارح
أ÷هوية وأŸركز””
كما يقتضضي أ’مر أيضضا ”” :مسضاهمة
كل من أŸسضرح أ÷هوي و أŸركز ألوطني
للسضينما و ألسضمعي ألبصضري ‘ ﬂتلف
أل -ق -ام -ات و أ÷ام -ع-ات ب-ت-ق-د Ëع-روضس
مسض- - - -رح- - - -ي - - -ة و أف Ó- - -م ن أإ ¤ج - - -انب
أسض - -ت - -ف - -ادت - -ه- -م- -ا م- -ن خÈة أأ’سض- -ات- -ذة
أ÷ام- -ع- -ي ‘ Úأل- -ل -ج -ان و ‘ أل -ل -ق -اءأت
ألعلمية ألتي ينظمها””.
و‘ ذأت ألسضياق تشضرف أŸؤوسضسضت،Ú
خÓل ألسضنت Úألقادمت ”” Úعلى تنشضيط
ورشضات تكوينية ‘ ألفن ألرأبع و ‘

ألسض -ي -ن -م -ا و ألسض -م -ع-ي أل-بصض-ري ل-ف-ائ-دة
ألطلبة يؤوطرها ﬂتصضون ‘ ألسضينما و
أŸسضرح ن كما ترحب بالطلبة أ÷امعيÚ
ألرأغب ‘ Úتعزيز معارفهم ‘ أÛالÚ
أل -ف -ن -ن -ي و أل -ب-حث ’سض-ت-غÓ-ل أأ’رشض-ي-ف
وأأ’ع -م -ال أŸن -ج -زة”” ،و يسض -اه-م ك-ل م-ن
أŸسضرح و أŸركز ‘ إأ‚اح أŸهرجان
أل-وط-ن-ي ل-ل-مسض-رح أ÷ام-ع-ي و أŸه-رجان
ألوطني ألفيلم أ÷امعي.
و ق - -د صض- -رح ‘ ه- -ذأ ألشض- -أان ﬁم- -د
يحياوي أŸدير ألعام للمسضرح ألوطني ،أن
هذه أ’تفاقية ألتي دخلت حيز ألتنفيذ
مند يوم أمسس ،سضتمسس أيضضا أŸسضارح
أ÷هوية بكل ربوع ألوطن ،ألهدف منها
بناء جسضر قوي ب Úأ÷امعة و أŸسضرح و
ألسض -ي -ن -م -ا ،مضض -ي-ف-ا أن-ه ب-إام-ك-ان أل-ط-ل-ب-ة
أ’سضتفادة من  70باŸائة تخفيضس على
تذأكر ألدخول أ ¤ألعروضس أŸدرسضية.
وأشض -ار م -ن ج -ه -ت -ه ب -وك -ل -ي -خ -ة ف-اروق
أŸدير ألعام للخدمات أ÷امعية أن هذه
أ’تفاقية جاءت لتسضتدرك ألتأاخ Òألقائم
‘ ›ال ألتعاون ب Úأ÷امعة و ألثقافة
وه- -ي سض -ت -ك -ون وسض -ي -ل -ة ن -اج -ع -ة تسض -م -ح
باكتشضاف أŸوأهب ألشضابة ألتي تزخر بها
أ÷امعة و تشضجيعها و تأاطÒها لتبلغ
مسضار أ’حÎأفية و ألنجومية.
وأك - - -د ‘ ن - - -فسس أإ’ط- - -ار ،ن- - -اصض- - -ر
بومعزورة مدير أŸركز ألوطني للسضينما
وألسض -م -ع -ي أل -بصض -ري ع -ل -ى أه -م-ي-ة ه-ذه
أ’ت -ف -اق -ي -ة أل -ت -ي سض -ت-ف-ت-ح ›ا’ وأسض-ع-ا
للتعاون ب ÚأŸركز وأ’طارت أ÷امعية و
كذأ أمام ألطلبة ألرأغب ‘ Úخوضس ›ال
ألفن ألسضابع ،مؤوكدأ على أن أŸركز يضضع
–ت تصض -رف -ه -م ك -ل أل -ت-ق-ن-ي-ات أŸت-اح-ة
أ’بحاثهم و تكوينهم.

á°VÉjQ

الثÓثاء  06فيفري  2018م
الموافق لـ  19جمادى اأ’ولى 1439هـ

لو ¤لكـــرة القـــدم
ا÷ولــــة  ١9مــــن الرابطــــة اÎÙفــــة ا أ

قمـ ـ ـ ـ ـ ـة كـ ـ ـ ـ ـبÒة ب ـ ـ ـ ـ Úشش.السسـ ـ ـ ـ ـ ـاورة،و.سسطيـ ـ ـ ـف
لو ¤لكرة القدم ،تتقدمها القمة الكبÒة ب Úشصبيبة السصاورة ووفاق سصطيف التي
تلعب ،اليوم ،ثÓث مواجهات عن ا÷ولة  ١9من الرابطة اÎÙفة ا أ
سصتسصتقطب إاليها اهتمام عشصاق الكرة اŸسصتديرة ‘ ا÷زائر ،وسصتكون اŸواجهة الثانية لها تأاث Òكب Òعلى باقي مشصوار البطولة ح Úيسصتقبل أاوŸبي اŸدية
نادي مولودية ا÷زائر ‘ مباراة مفتوحة على كل الحتمالت ‘ ،ح Úسصيحتضصن ملعب  ٢٠أاوت بالعناصصر قمة مؤوخرة الÎتيب ب Úشصباب بلوزداد وضصيفه
إا–اد بسصكرة وشصعارهما الفوز لÓبتعاد مؤوقتا عن دائرة ا◊سصابات.

ﬁمد فوزي بقاصص

سسيكون ملعب  20أاوت ببشسار مسسرحا لقمة اأ’سسبوع  19من
الرابطة اÎÙفة اأ’و ¤لكرة القدم بداية من اÿامسسة
مسساء ،ح Úيسستقبل فريق شسبيبة السساورة ضسيفه وفاق
سسطيف ‘ مباراة حماسسية وبطابع ثأاري للزوار الذين ”
إاقصساؤوهم من منافسسة كأاسس ا÷مهورية ‘ الدور  16أامام
شسبيبة السساورة ‘ نفسس اŸلعب قبل أاسسبوع ،Úوهو ما
سس-ي-ج-ع-ل أاب-ن-اء ع Úال-ف-وارة ي-ت-ن-ق-ل-ون ب-ن-ي-ة العودة بنقاط
اŸواجهة للثأار من هزÁة الكأاسس وإاعادة ا’عتبار للفريق
الذي  ⁄يحقق أاي انتصسار منذ مباراة ا÷ولة  14من
اÎÙف اأ’ول أامام الضسيف دفاع تاجنانت Ãلعب الثامن
ماي بسسطيف ،ليدخل الفريق ‘ سسلسسلة النتائج السسلبية
غ ÒاŸنتهية بداية من ا÷ولة  15ح Úعاد بهزÁة من
بلعباسس أامام اإ’–اد اÙلي بهدف Úلواحد ،بعدها تعادل
‘ ا÷ول- -ة السس- -ادسس -ة عشس -ر سس -ل -ب -ا Ãل -عب أاول ن -وف -مÈ
باÙمدية ،وانهزم ‘ ا÷ولة اŸوالية بعقر الديار ضسد
مولودية ا÷زائر بهدف Úلواحد ،قبل أان يقصسى ‘ الكأاسس،
وانهزم ›ددا ‘ ا÷ولة اŸاضسية أامام إا–اد بسسكرة
ب -ه-دف ن-ظ-ي-ف ،ل-ت-ك-ون م-ب-اراة ال-ي-وم رÃا آاخ-ر ام-ت-ح-ان
للمدرب ا÷ديد «عبد ا◊ق بن شسيخة» الذي  ⁄يتمكن
من إاعادة الفريق إا ¤سسكة ا’نتصسارات ،أامام منافسس ⁄
ينهزم ‘ ميدانه وأامام جمهوره منذ  3سسنوات وشسهر
–ديدا منذ جانفي  ،2015وهو مطالب بتحقيق الفوز
أاك Ìمن أاي وقت مضسى إاذا أاراد البقاء مع كوكبة اŸقدمة
وا’حتفاظ بوصسافة الÎتيب العام ،خصسوصسا بعد انهزامه
‘ مواجهت Úمتتاليت ‘ Úالبطولة أامام متذيلي الÎتيب
إا–اد بسسكرة وإا–اد البليدة على التوا‹ ،ما جعل إا–اد
العاصسمة ومولودية ا÷زائر يلتحقان به ‘ اŸركز الثاÊ
برصسيد  30نقطة.
وسسيحتضسن ملعب «اإ’مام إالياسس» بداية من السساعة الثالثة
بعد الزوال ،مباراة قمة ‘ اإ’ثارة ب ÚأاوŸبي اŸدية
اŸنتشسي بفوز ‘ آاخر جولة أامام إا–اد ا◊راشس Ãلعب

أاول نوفم ÈباÙمدية الذي سسيسستقبل فريق مولودية
ا÷زائر الذي يعيشس سسلسسلة من النتائج ا’يجابية بلغت 8
مواجهات دون هزÁة تواليا ،آاخرها كان الفوز أامام شسباب
بلوزداد والتأاهل إا ¤الدور ربع النهائي من منافسسة كأاسس
ا÷مهورية ‘ ،مواجهة بأاهداف متباينة حيث يبحث
صساحب الضسيافة عن –قيق الفوز وا’بتعاد ولو مؤوقتا عن
دائرة ا◊سسابات ،خصسوصسا أان فارق النقاط بينه وب Úأاول
الناج Úمن السسقوط فريق دفاع تاجنانت  4نقاط‘ ،
ح Úي -ت -ن -ق-ل أاشس-ب-ال اŸدرب ال-ف-رنسس-ي «ب-رن-ارد ك-ازو»Ê
Ãعنويات مرتفعة وعينهم على خطف النقاط الثÓث
لتضسييق اÿناق على رائد ترتيب البطولة شسباب قسسنطينة
وﬁاول -ة ت -ق -ل -يصس ال -ف -ارق ع -ن شس -ب-ي-ب-ة السس-اورة وا–اد
العاصسمة ‘ حالة تعÌهما ‘ هذه ا÷ولة ،قبل التنقل إا¤
الكونغو صسبيحة اÿميسس ÿوضس أاول لقاء “هيدي ‘
إاط -ار م -ن -افسس -ة راب-ط-ة اأ’ب-ط-ال اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
Ãعنويات جد مرتفعة.
وسس -ي -ح -ل ف-ري-ق إا–اد بسس-ك-رة ال-ع-ائ-د ب-ق-وة ‘ ا÷و’ت

اأ’خÒة ضس -ي -ف-ا ث-ق-ي Ó-ع-ل-ى ف-ري-ق شس-ب-اب ب-ل-وزداد ال-ذي
يتواجد ‘ وضسعية جد حرجة بعد إاقصسائه من منافسسة
كأاسس ا÷مهورية أامام العميد وعدم تذوقه لطعم الفوز
منذ ا÷ولة الثالثة من الرابطة اÎÙفة لكرة القدم ،وهو
بحاجة للفوز بأاي ثمن من أاجل تنفسس الصسعداء وتعميق
ال -ف -ارق ع -ن أاصس -ح -اب م -ؤوخ -رة الÎت -يب ال-ذي-ن اسس-ت-ف-اق
غالبيتهم ‘ ا÷و’ت اأ’خÒة ،وأاي تع Ìجديد يعني بأان
الشسباب سسيدخل أازمة حادة قد Œعله يدخل أ’ول مرة منذ
ان -ط Ó-ق اŸوسس -م م -ع ال -ثÓ-ث-ي اŸه-دد ب-السس-ق-وط ،ه-ذه
اŸعنويات اŸنحطة للشسباب ومرحلة الشسك غ ÒاŸنتهية
يريد أابناء الزيبان ا’سستثمار فيها من أاجل العودة على
اأ’قل بنقطة التعادل من ملعب  20أاوت التي سستسسمح لهم
من مواصسلة سسلسسلة النتائج اإ’يجابية.
Óشسارة ” تقد ËاŸباريات الثÓثة للسسماح Ÿولودية ا÷زائر
لإ
وشسباب بلوزداد من أاجل التنقل ‘ ظروف مريحة إا ¤الكونغو
وما‹ على التوا‹ ،وكذا لفريق وفاق سسطيف من التحضس Òجيدا
’سستقبال منافسسه «ريال بانغي» من جمهورية إافريقيا الوسسطى.

عـــــ Èعــــن أامنيتـــــه ‘ التتويــــج بكـــــأاسس إافريقيــــا كمـــــــدرب

ماجرﬁ« :رز مطالب بالعودة إا ¤التدريبات والعمل بقوة للفت انتباه األندية الكبÒة»

طالب مدرب اŸنتخب الوطني رابح ماجر لعب
ليسص Îسصيتي رياضس ﬁرز بضصرورة العودة إا¤
التدريبات من جديد والعمل بجد من أاجل
الظفر بعقد احÎا‘ ‘ نهاية اŸوسصم منوها
Ãكانته ‘ اŸنتخب.

عمار حميسسي

أاكد ماجر خÓل حواره ،أامسس ،مع موقع «غول» العاŸي
ان أابواب اŸنتخب مفتوحة أامام ’عب ليون حسسام عوار
إان اختار اللعب للجزائر ،واصسفا اياه بصساحب ا’مكانيات
الكبÒة.
و  ⁄يفوت ماجر الفرصسة ليؤوكد رغبته بالفوز بكاسس
افريقيا كمدرب بعد ان فاز بها كÓعب خÓل الدورة التي
جرت با÷زائر ‘ سسنة  1990مؤوكدا ان ا÷يل ا◊ا‹
يسستطيع –قيق هذا الهدف.
–دث ماجر عن وضسعية ﬁرز حيث قال « ﬁرز ’عب
‡تاز ومهم وصسراحة ’ ادري ماذا حدث خÓل الفÎة
اŸاضسية وŸاذا فشسلت عملية انتقاله ا ¤فريق مانشسسسÎ
سسيتي وكنت ا“نى حدوث ذلك أ’نه ’عب كب Òومن حقه
الطموح باللعب ‘ فريق ينافسس على اأ’لقاب لكنه ا’ن
مطالب بالعودة ا ¤الواقع وا’ندماج ‘ تدريبات فريقه
والعمل بقوة للظفر بعقد احÎا‘ ‘ نهاية اŸوسسم كما ’
يجب اغفال دوره ‘ اŸنتخب وبقاؤوه على هذه ا◊الة
سسيؤوثر على مكانته ‘ الفÎة اŸقبلة وهو ا’مر الذي ’
أا“ناه».
وع Èماجر عن رغبته ‘ الفوز بكاسس افريقيا حيث قال «
لقد فزت بكاسس افريقيا كÓعب سسنة  1990وا“نى تكرار
هذا ا’مر من جديد كمدرب خاصسة ان ا÷يل ا◊ا‹
Áلك اŸؤوهÓت التي تسسمح له برفع التحدي «.
وجه ماجر سسهام النقد لبعضس وسسائل ا’عÓم التي شسوهت
صسورته لدى الÓعب ÚاÎÙف Úوهو ا’مر الذي عرفه
خÓل اول تربصس حيث قال « ‘ البداية الÓعبون كانوا
يخافو ÊقليŸ Óاذا؟ أ’ن الصسحافة –دثت كثÒا كون
ماجر ’ يحب الÓعب ÚاŸغÎب Úوأاكدوا لهم أانني أافضسل
الÓعب ÚاÙلي Úوهذا خطأا وأاحÎم كثÒا الÓعبÚ
الذين ينشسطون ‘ أاوروبا ودائما ما يؤوكدون حضسورهم
للجزائر ...نحن هنا عائلة واحدة وŸا حضسر اŸغÎبون

تربصس اÿضسر فهموا أان البعضس كذب عليهم «.
سصليما Êلعب كب Òويحظى بثقتي
أاشساد مدرب اŸنتخب الوطني بامكانيات سسليما Êحيث
قال « سسليما’ Êعب كب Òويحظى بكامل ثقتي أانا أاعتمد
عليه دائما رغم معاناته من نقصس اŸنافسسة أاحيانا أ’نه
’عب جيد وأانا ’ أاوافق من يقول أان الÓعب الذي ’
يشسارك مع فريقه باسستمرار ’ يجب اسستدعاؤوه أانا أاختار
دائما اأ’فضسل أانا من يختار التشسكيلة وأا–ّمل مسسؤوولية
خياراتي أ’ Êأادرك أان سسليما Êبإامكانه قلب أاي مباراة ‘
أاي ◊ظة هذه الطريقة التي أاعتمد عليها ‘ اختيار
ال Ó-ع -ب ’ Úت -خصس سس -ل -ي -م -ا Êف -ق -ط ب -ل ك-ل الÓ-ع-بÚ
ا÷زائري.« Ú
أابواب اŸنتخب مفتوحة أامام عوار
فتح صساحب الكعب الذهبي ابواب اŸنتخب امام ’عب
ليون حسسام عوار حيث قال «عوار ’عب جيد جدا ’ أادري
أاي ُمنتخب إاختار حاليا و‘ حالة ما أاراد اللعب معنا
فمرحبا أابواب اŸنتخب الوطني مفتوحة له وأاي عنصسر
ُيكون قادرا على تقد Ëإاضسافة لنا سسنكون سسعداء بتواجده
معنا ُمسستقب.»Ó

بعـــــد إاقصصائهـــا مــــن طــــرف م .بجايــــة ‘ كـــأاسس ا÷زائــــــر

ال Ó-ع -ب -ون ا◊ال -ي -ون ه -م ‚وم ال -ي -وم وع -ل -ي -ن-ا
تأاطÒهم
أاكد الناخب الوطني رابح ماجر أانه يتع Úعليه رفقة
الطاقم الفني أان Áنح خÈته كÓعب ‘ اŸسستوى العا‹
لنجوم اليوم ‘ صسورة ﬁرز وسسليما Êوبراهيمي وغÒهم
من الÓعبÚ
وق -ال م-اج-ر « ك-ن-ا ’ع-ب Úسس-اب-ق Úوع-ل-ي-ن-ا ال-ت-ع-ام-ل م-ع
الÓعب Úا◊الي Úفهؤو’ء هم ‚وم اليوم لسسنا نحن النجوم
بل هم ونحن هنا من أاجل مسساعدتهم ومنحهم خÈتنا ‘
كرة القدم نريد مسساعدتهم من أاجل اإ’نطÓق من قاعدة
قوية فاإ’حÎام اŸتبادل مهم جدا ومهمتنا هي رؤوية
الÓعب Úينجحون وهم أايضسا يريدون رؤوية مدربهم ينجح «.
الÓعب الكب Òل يكون بالضصرورة مدربا ناجحا
أاكد رابح ماجر أانه ليسس كل ’عب كب Òمدرب ناجح إا’ إاذا
أاراد ذلك وضس - -رب م- -ث- -ا’ Ãدرب م- -انشسسس Îسس- -ي- -ت- -ي ب- -يب
غوارديو’ وقال ماجر « العديد من الناسس يؤوكدون أانه ليسس
بالضسرورة أان تنجح كمدرب كما ‚حت كÓعب و‘ اعتقادي
أانه Áكن أان تنجح كمدرب إاذا كنت مهتما بذلك فهناك من
هو غ Òمهتم بأان يصسبح مدربا هو ‘ نهاية اŸطاف خيار
فمث Óغوارديو’ كÓعب سسابق ‚ح كمدرب «.
فغو‹ ليسس حالة خاصصة
رفضس رابح ماجر منح أاي تفسس Òبخصسوصس إاسستبعاد الدو‹
ا÷زائري سسفيان فغو‹ عن صسفوف اŸنتخب الوطني رغم
تأالقه ‘ تركيا وقال خريج مدرسسة النصسرية « ’ أاريد الدخول
‘ التفاصسيل لن أا–دث عن حا’ت خاصسة أاعتقد أان فغو‹
ل-يسس ال-وح-ي-د اُŸسس-ت-ب-ع-د ه-ن-اك أايضس-ا رشس-ي-د غ-زال إاسس-حاق
بلفوضسيل وآادم أاوناسس وأاسسماء أاخرى لقد قمت بخيارات
وسسÔى مُسستقب Óمن هم اأ’حق باإ’سستدعاء نحن نبحث دائما
عن نوعية خاصسة من الÓعب Úتتناسسب مع الرسسم التكتيكي
الذي ُنطبقه وهذا أامر ليسس بالسسهل «.
وفتح الناخب الوطني رابح ماجر الباب أامام إامكانية
إاج -راء م -ب -اراة ودي -ة أام -ام اŸن -ت-خب ال-ف-رنسس-ي ‘ اأ’ي-ام
القادمة حيث قال «  ’ ⁄نواجه اŸنتخب الفرنسسي مرة
أاخرى سستكون مباراة صسداقة بطابع لقاء العودة بعد مباراة
الذهاب التي كانت سسنة  2001أانا مع إاجراء هذه اŸقابلة
وأا“نى أان تتجسسد ‘ ا’يام القادمة على أارضس الواقع وما
علينا اآ’ن سسوى إانتظار قرارات مسسؤوو‹ إا–اديتي البلدين
سسÔى ماذا سسيحدث «.

م .وهران تقدم احÎازات على خلفي ـة من ـع أانصساره ـا م ـن دخـ ـول اŸلع ـب

قدمت إادارة مولودية وهران طعنا على مسصتوى اللجنة
اŸنظمة Ÿنافسصة كأاسس ا÷مهورية لكرة القدم على خلفية
منع أانصصار فريقها من الدخول إا ¤ملعب بجاية ‘ اŸباراة
التي خسصرها أابناء الباهية أامام مسصتضصيفهم مولودية بجاية
( ،)٠-١السصبت اŸنصصرم برسصم الدور ثمن النهائي.
وعلم ،أامسس ا’ثن ،Úمن إادارة النادي الناشسط ‘ بطولة الرابطة اأ’و¤
‘موبيليسس ‘ أان فحوى ا’حÎازات التي قدمتها هو اŸطالبة بتطبيق
اŸادة  11من قوان Úكأاسس ا÷زائر .وحسسب هذه اŸادة ،فإانه وما عدا
اŸباراة النهائية التي تقام –ت إاشسراف ا’–اد ا÷زائري للعبة ،فإان
الفريق اŸنظم ‘ اأ’دوار اأ’خرى مطالب بتخصسيصس مكان آامن
ومعزول عن اŸدرجات اأ’خرى لصسالح أانصسار النادي الضسيف.
وتؤوكد ذات اŸادة أايضسا أانه و‘ حال عدم وجود اتفاق مكتوب بÚ
الفريق ÚاŸتنافسس ،Úفإان النادي اŸسستقبل عليه أان يحجز ما نسسبته
 10باŸائة من قدرة اسستيعاب اŸلعب أ’نصسار الفريق الزائر ،وأان

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

اإ’خÓل بهذه الواجبات يعرضس النادي اÙلي ÿسسارة اŸباراة على
البسساط وعقوبة مالية واإ’قصساء من اŸشساركة ‘ اŸنافسسة خÓل
اŸوسسم ÚاŸوالي.Ú
وقد منع مئات من أانصسار مولودية وهران من حضسور مباراة فريقهم
أامام مولودية بجاية رغم تنقلهم إا ¤عاصسمة ا◊مادي ،Úعلما وأان
أاحداث شسغب كانت قد نشسبت ب Úأانصسار الفريق ‘ ÚاŸقابلة التي
جمعت بينهما بنفسس اŸلعب اŸوسسم الفارط ضسمن بطولة الرابطة
اأ’و ،¤ما حتم على مصسالح اأ’من التدخل وإاخراج أانصسار الفريق
الضسيف من اŸلعب بعد دقائق من انطÓق اللقاء.
وهي اŸرة الثالثة التي يلتقي فيها فريقا مولودية بجاية ومولودية
وهران ‘ ظرف أاربعة مواسسم برسسم منافسسة الكأاسس ،حيث عادت
الكلمة اأ’خÒة ‘ اŸرات الثÓث للبجاوي Úالذين يحتلون الصسف
الثا ‘ Êترتيب الرابطة الثانية ويسستهدفون العودة إا ¤الرابطة اأ’و¤
‘ نهاية اŸوسسم ا◊ا‹.

بطولة الهواة (›موعة الوسصط)

إا .خمـ ـ ـ ـ ـ ـيسش اÿشس ـ ـ ـ ـ ـنة
يواجه شش .الدار البيضساء

Œري ،اليوم الثÓثاءÃ ،لعب حي
ا÷ب -ل (ا÷زائ-ر) م-ب-اراة م-ت-أاخ-رة ع-ن
ا÷ولة  17لبطولة الهواة لكرة القدم
(›موعة الوسسط) ب Úا–اد خميسس
اÿشسنة وشسباب الدار البيضساء.
وكانت هذه اŸباراة قد ” تأاجيلها
بسسبب مشساركة شسباب الدار البيضساء ‘
الدور ثمن النهائي لكأاسس ا÷زائر حيث
أاقصسيت من اŸنافسسة يوم ا÷معة من
طرف شسبيبة القبائل (.)1-0
اليوم  6فÈاير (سسا )15:00
ا–اد خميسس اÿشسنة  -شسباب الدار
البيضساء

العدد

17561

ولـــــد علــــــي لـ «الشصعـــــــب»:
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سسيتم إاجراء تقييم موضسوعي لنتائج اŸنتخب الوطني لكرة اليد
أاكد وزير الشصباب والرياضصة الهادي ولد علي ‘ تصصريح خاصس ÷ريدة «الشصعب» أانه سصيتم العمل
ل–ادية لتجاوز
لعادة كرة اليد ا÷زائرية إا ¤الواجهة من جديد من خÓل العمل اŸشصÎك مع ا إ
إ
لشصهر اŸاضصية والتي منعت الفريق الوطني من التحضص Òا÷يد للموعد
الصصعوبات التي كانت ‘ ا أ
القاري.

نبيلة بوقرين
يأاتي ذلك ،بحسسب ولد علي ،من خÓل توف Òالظروف
الÓزمة للمنتخب «الكل على دراية تامة بالصسعوبات التي
عاشسها الفريق الوطني ‘ اأ’شسهر اŸاضسية والتي عرقلت
مهمته ‘ التحضس Òلبطولة أافريقيا التي جرت بالغابون
بسسبب غياب اإ’سستقرار واÙيط اŸتوتر واإ’نتقادات
التي أاثرت سسلبا على معنويات اÛموعة فيما بعد أ’نها
 ⁄تشسجعه على العمل ‘ ظروف جيدة».
أاضساف اŸسسؤوول اأ’ول عن قطاع الشسباب والرياضسة ‘
ذات السسياق «حاليا سسيكون تقييم موضسوعي للنتائج التي
ع -اد ب -ه -ا ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي م-ن ال-غ-اب-ون خÓ-ل ال-ب-ط-ول-ة
اأ’ف -ري -ق -ي -ة ،ب -ع -ده-ا سس-ن-ك-ون أاك Ìح-رصس-ا ع-ل-ى ضس-م-ان
ا’سستقرار والظروف اŸواتية للعمل حتى يحقق نتائج
إايجابية مشسرفة للجزائر والدليل على ذلك ا◊فاظ على
الطاقم التقني الذي يشسرف على الفريق حتى يواصسل
العمل الذي شسرع فيه من قبل».
لنه عامل
لسصتقرار الÓزم أ
نهدف ا ¤توف Òا إ
النجاح
وأاشسار الوزير قائ« ÓوÃا أان اإ’سستقرار هو عامل مهم
للنجاح حرصسنا على توفر هذا العامل وبعدها سسيشسرع
الفريق ‘ العمل مسستقب Óب›Èة عدة تربصسات مع
اŸشساركة ‘ دورات ودية تسسمح لÓعب Úبلعب مباريات
ودية تسساعد ‘ رفع مسستواهم الفني والبد Êأاك Ìوكل
هذا سسيكون بالتنسسيق مع اإ’–ادية لتدارك النقائصس
واأ’خطاء اŸرتكبة ‘ السسابق حتى يكون الفريق جاهزا
للمواعيد الدولية القادمة».
ث-م-ن ول-د ع-ل-ي ت-واج-د ال-ت-ح-ك-ي-م ا÷زائ-ري ‘ م-واج-ه-ة
النهائي قائ« Óالكل يتكلم عن مشساركة منتخب كرة اليد ‘
ال-ب-ط-ول-ة اأ’ف-ري-ق-ي-ة و ⁄ي-ت-ح-دث-وا ع-ن ت-واج-د ال-ت-ح-كيم
ا÷زائري ‘ مواجهة النهائي التي جمعت ب Úتونسس
ومصسر وهذا شسرف كب Òلنا ودليل على اŸسستوى العا‹
الذي Áكله ا◊كام ا÷زائريون وعلينا أان نشسجعهم أاكÌ
للمواصسلة ‘ هذا العمل خاصسة أانهم سسيتواجدون ‘
البطولة العاŸية «.
أاهنئ إا–ادية الكاراتي
‘ جانب آاخر هنأا الوزير إا–ادية الكاراتي بعد رفع
العقوبة اŸسسلطة عليها من طرف اإ’–اد الدو‹ «أاهنئ
رئ -يسس اإ’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ك -ارات-ي دو وك-ل أاعضس-اء
اŸك -تب ال -ف -ي -درا‹ Ãن -اسس-ب-ة رف-ع ال-ع-ق-وب-ة ال-ت-ي ك-انت
مسسلطة من طرف اإ’–اد الدو‹ للعبة وهذا ما سسيسسمح

للفريق الوطني وكل اŸصسارع Úا÷زائري Úمن العودة
للمشساركة ‘ اŸواعيد القارية والدولية القادمة».
ركز ولد علي على اŸسستوى الكب Òالذي يتمتع به عناصسر
الفرق الوطنية ‘ هذه الرياضسة قائ« :Óالكل يعرف بأان
ا÷زائر “لك عناصسر من اإ’ناث والذكور لهم مسستوى
عال وبإامكانهم تشسريف اأ’لوان الوطنية مثلما كان عليه
ا◊ال ‘ السسابق وأاجدد شسكري لرئيسس اإ’–ادية الدولية
الذي Œاوب بشسكل سسريع فيما يخصس نداءنا الذي توجهنا
به مؤوخرا لرفع العقوبة حتى يعود الكاراتي ا÷زائري
للمنافسسة على الصسعيد الدو‹ ونحن كلنا أامل ‘ أان تكون
نتائج إايجابية ‘ قادم اŸواعيد والعودة Ãيداليات من
ﬂتلف اŸعادن بحول الله».
أاما عن جاهزية ا÷زائر إ’حتضسان اŸواعيد الدولية ‘
ﬂتلف اŸنافسسات قال الوزير «أانا جد فخور بالنجاح
الكب Òالذي حققته اإ’–ادية ا÷زائرية للمسسايفة وهي
اŸرة اÿامسسة على التوا‹ التي تنظم فيها كأاسس العا⁄
شسيشس إاناث كÈيات والتي عرفت مشساركة  140مصسارعة
Áثلن  25بلدا وهذا ليسس باأ’مر السسهل ما يعني أان اإ’–اد
الدو‹ راضس على اŸسستوى التنظيمي من كل ا÷وانب
خاصسة أانها الوحيدة على الصسعيد اأ’فريقي وهي دليل
على ثقل الهيئات الدولية ‘ ا÷زائر إاضسافة إا ¤توفر
اإ’مكانيات والقدرات التي تسساهم ‘ إا‚اح مثل هذه
اŸواعيد».

مونديـــــــال ٢٠١٨

عبيد شسارف يشسارك ‘ ورشسة عمل للفيفا بالدوحة
يشسارك ا◊كم ا÷زائري ،مهدي عبيد شسارف ‘ ،ورشسة
عمل ا’–اد الدو‹ لكرة القدم (الفيفا) ،إا ¤غاية يوم
ا÷معة اŸقبل ،بالعاصسمة القطرية الدوحة ،واıصسصسة
◊كام كأاسس العا ⁄روسسيا ،2018-بحضسور  48حكما من
جميع القارات.
وتعد هذه الورشسة ثا Êندوات الفيفا التي تقام بقطر بعد
اأ’و ¤ال- -ت- -ي ج- -رت م- -ا ب Úي -وم -ي ال -ث Ó-ث -اء وا÷م -ع -ة
اŸاضسي ،Úوالتي كانت قد خصسصست للمحاضسرين الفنيÚ
بحضسور  100شسخصس.
وسس -ت -ق -ام دورة ث -ال -ث -ة ‘ ال-فÎة م-ن  12إا 16 ¤فÈاير
ا÷اري ،خاصسة با◊كمات اŸرشسحات ( 80حكمة) إ’دارة
مونديال فرنسسا للسسيدات  ‘ ،2019ح Úسستقام الدورة

الرابعة واأ’خÒة خÓل الفÎة من  19إا 22 ¤من نفسس
الشسهر Ùاضسري ا◊كام Ãشساركة ﬁ 100اضسر.

الـــــدوري الذهبــــي Ÿدينــــة نيــــسس للسصباحــــة:

أاسسامـ ـة سسحن ـ ـون يف ـ ـوز بذهبيـ ـ ـة ٥٠م سسباح ـ ـة ح ـ ـرة

افتك السسباح ا÷زائري أاسسامة سسحنون اŸيدالية الذهبية
’ختصساصس  50م Îسسباحة حرة ،سسهرة ا’حد ،ضسمن
التجمع الدو‹ ل–Óاد الفرنسسي «الدوري الذهبي -كامي
م -وف-ات» ال-ذي اح-تضس-ن-ت-ه م-دي-ن-ة ن-يسس ال-ف-رنسس-ي-ة (4-2
فÈاير).
وح -ق-ق سس-ح-ن-ون وق-ت-ا ق-دره (22ث -ا و69ج) م-ت-ق-دم-ا على

ال -ف -رنسس-ي Úم-اكسس-ي-م غ-روسس-ي (22ث- -ا و71ج) وج -ÁÒ-ي
سسÎافيوسس (22ثا و80ج).
وي-ع-د ه-ذا ال-ف-وز ال-ث-ا Êم-ن ن-وع-ه ب-ال-نسس-ب-ة ’ب-ن م-دي-ن-ة
قسسنطينة ‘ نفسس ا’ختصساصس ( 50م- Îسسباحة حرة)
ب -ن -يسس ،ب -ع-د ال-ذي ح-ق-ق-ه ‘  2017ب -وقت ق -دره (23ثا
و06ج).

البطولـــــة الوطنيــــة للجيـــــــدو (أاواسصط)

إاج ـ ـراء اŸنافسس ـ ـة ببواسسماعي ـ ـل يوم ـ ـ ـي  16و 17فيفري
سس-ت-ج-ري ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-جيدو لصسنف اأ’واسسط ‘
اختصساصس الفردي يومي  16و 17فيفري بالقاعة اŸتعددة
الرياضسات ببو اسسماعيل (تيبازة) ،بحسسب ما أاعلنت عنه
ا’–ادية ا÷زائرية لهذه اللعبة على موقعها الرسسمي.
وسس -ت-ك-ون اŸن-افسس-ة م-ف-ت-وح-ة ل-ل-ج-نسس( Úذك-ورا وإان-اث-ا) م-ن
مواليد ما ب 1998 Úو 2000حسسب ا◊صسصس ا÷هوية ،يضساف
إاليها أاصسحاب منصسات اŸوسسم اŸاضسي .وتوضسح الهيئة

ا’–ادية بأانه «على الراغب ‘ ÚاŸشساركة ‘ هذه اŸنافسسة
إارسسال طلباتهم ل–Óادية ا÷زائرية للجيدو ثمانية أايام قبل
تاريخ اجرائها» ،مضسيفة بأان اŸناز’ت سستسستغرق  4دقائق
وسستكون إاقصسائية .وسستجري عملية وزن اŸصسارع Úيوم
اÿميسس  15فÈاير ما ب Úالسساعة  17:00والسساعة ،18:00
تكون متبوعة مباشسرة با’جتماع التقني وعملية القرعة.
وسستنطلق اŸنافسسات يوم ا÷معة  16فÈاير (سسا .)09:00

التصصنيــــــف العـــــاŸي لÓعبـــــي التنــــــــسس

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـادال يحتف ـ ـ ـ ـ ـظ بالصس ـ ـ ـ ـ ـ ـدارة

احتفظ ’عب التنسس ا’سسبا Êرافائيل نادال بصسدارة
التصسنيف العاŸي لÓعب ÚاÎÙف Úالصسادر أامسس
ا’ثن Úعن ا’–اد الدو‹ للعبة متقدما بفارق ضسئيل
على غرÁه السسويسسري روجيه فيدرر ،بعد أاسسبوع ⁄
يشسهد أاي تغي Òعلى مسستوى الÓعب Úالعشسرة اأ’وائل
‘ التصسنيف .وكان فيدرر قد توج قبل ثمانية أايام
بلقب بطولة أاسسÎاليا اŸفتوحة  20له ‘ البطو’ت
الكÈى ‘ ح Úغادر نادال البطولة من الدور ربع
ال-ن-ه-ائ-ي إ’صس-اب-ة عضس-ل-ي-ة ت-ع-رضس ل-ه-ا ليتقلصس الفارق
بينهما إا 155 ¤نقطة فقط.

لوائل:
وفيما يلي تصصنيف الÓعب Úالعشصرة ا أ
 -1رافائيل نادال (اسسبانيا)  9760نقطة
 -2روجيه فيدرر (سسويسسÒا)  9605نقطة
 -3مارين سسيليتشس (كرواتيا)  4960نقطة
 -4غريغور دÁيÎوف (بلغاريا)  4630نقطة
 -5أالكسسندر زفÒيف (اŸانيا)  4610نقطة
 -6دومينيك ثيم (النمسسا)  4060نقطة
 -7ديفيد جوف( Úبلجيكا)  3460نقطة
 -8جاك سسوك (أامريكا)  2880نقطة
 -9خوان مارت Úديل بوترو (ا’رجنت 2810 )Úنقطة
 -10بابلو كارينيو بوسستا (اسسبانيا)  2705نقطة

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
الثÓثاء  ٠٦فيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٩جمادى األولى  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٥٦١ :

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

ياحمل ..اŸتعة ‘ ا◊ياة أان
تكون مشسغو ً
’ بهدف ذو قيمة
كبÒة بد’ من أان تكون كتلة من
’وج- -اع شس- -اك ً-ي -ا أان ال -ع -ا ⁄ ⁄ي -ك -رسس
ا أ
نفسسه من أاجل سسعادتك.

الثور

أاحسِس - -ن ال - -ظّ - -
ن ي- -اث- -ورَ ..و’
م
يأاُخذك َذكاُئك إا ¤أان –اول ِفه َ
َمقاصسد النَاسس َولو إاتضسح ما أاتضسح أاَمامك
َمارسس ا ِ
’ح َسسان َوعّود ظُنونك على لعله
ولعله.

ا÷وزاء

ِاسسأال فرنسسا وقد خابت أامانيها
نصسر” الله ‘ –رير أارضسكموا
صسة للمجد نرويها
فصسر“وا ق ّ
أانتم أاسساتذة الّتحرير ثورتكم
للعا ⁄ا◊ر إايقاظا وتنبيها
مقتطف من قصسيدة ‘ «حب ا÷زائر»
لعائضس القر.Ê

أأخبار

مثÒة

اسشتبدال األعضشاء
البششرية بأاجزاء روبوتية
بالكامل بحلول 2070

السشرطان

* أان  15م-ل-ي-ار سس-ي-جارة يتم
تدخينها ‘ جميع أانحاء العا ⁄كل
يوم!
«‘ حياتك :سستجد قومًا ينشسغلون بشسكل
الÈتقالة ويختلفون على طريقة تقشسÒها
وي-نسس-ون ط-ع-م-ه-ا ،وط-رق زراع-ت-ه-ا ف Ó-تكن
منهم»

حكم وأامثال

º°ùàHG

@ال - -رسس - -ال- -ة ال- -ت- -ي
ترسسلها للناسس...تعود
إال -يك م-ن ن-فسس ال-ن-وع
 ...ف-ان-ظ-ر م-اذا ت-فعل
و ماذا تقول.

أاخ- -ط- -اؤون -ا الصس -غÒة ج -زء م -ن
إانسسانيتنا وإالتزام البعضس Ãظ ر اŸثالية
ع- -ل- -ى ال- -دوام ل- -يسس إا’ “ث- -ي- -ل م -ت -ق -ن
ف-ال-ك-م-ال ي-اسس-رط-ان ..ل-يسس م-ن طبيعة
البشسر.

* أان ج -ه -ازك اŸن -اع -ي ي -دم -ر خ -ل-ي-ه
’ق- -ل ي- -وم- -ي- -ا  ..ك- -انت
واح - -ده ع - -ل - -ى ا أ
سستتحول لسسرطان لو عاشست.

@رأاى رج -ل غ Ó-م-ا يشس-رب
اŸاء ب -ي-ده ال-يسس-رى ف-ق-ال ل-ه :ي-ا
غÓم!!! بيمينك.
ب -ع -د ع -دة أاي -ام رأاه م-رة أاخ-رى
يشس- -رب ب- -يسس -اره ف -ق -ال ل -ه :ه -ل أانت

أايسسر؟
فقال له ’ :أانا «توشسيبا».
وع -م ال -ف -رح أارج -اء ال -ق-ري-ة واشسÎوا ج-م-ي-ع-ه-م
’بتوب توشسيبا موديل  220هـ

@’ ت -زَرع -وا ‘ الّ-ن-اسِس
ِحْقًدا وَت ْ
طُلبوا منهم الوsد،
ف-إا ّن-م-ا ي-ط-لُ-ع م-ن-هم ِجْنُسس ما
زَرْعُتموه.

IÈ©∏d
ق -ال ك -ريسس م -ي -دل-ت-ون الصس-ح-ف-ى وخ-بÒ
ال -روب -وت -ات أان أاجسس -ادن -ا Áك -ن اسس-ت-ب-دال-ه-ا
بالكامل مع أاجزاء روبوتية فى أاقرب وقت
بحلول عام  ،2070مؤوكدا أاننا لسسنا بعيدين
’ى شسخصس شسراء
عن اŸسستقبل ،حيث Áكن أ
’جزاء التى تعطيه القوى اÿارقة..
ا أ
ووفقا Ÿوقع «ديلى ميل» الÈيطا Êجرب
ال -ع -دي -د م -ن اŸت -خصسصس Úب -ال -ف -ع-ل ت-رق-ي-ة
أاجسسادهم ،من خÓل زرع رقائق تسسمح لهم
’بواب ع– Èريك أايديهم ،وبالتا‹
بفتح ا أ
فإان التنبؤوات ليسست بعيدة اŸنال..
وقال ميدلتون لصسحيفة ديلى سستار« :فى
مرحلة ما ب 50 Úأاو  100سسنة فى اŸسستقبل،
’نسس - -ان ك - -ل - -ه ق- -ابÓ- -
ق - -د يصس - -ب - -ح جسس - -م ا إ
ل Ó-سس -ت -ب -دال وال -ت -ع -دي-ل أاو ل-لÎق-ي-ة ،ول-ن
أاراهن على ذلك ،فيمكننا أان نرى بالفعل أان
Óسسف  -أان
بعضس التقنيات تشسجع الناسس  -ل أ
’’ت ،لكن فى الوقت
تتصسرف أاك Ìمثل ا آ
’’ت أاك Ìإانسس- -ان- -ي- -ة،
ن- -فسس- -ه ،أاصس- -ب- -حت ا آ
وسسÒى وال- - -ي- - -كسس- - -ا ،وب - -اق - -ى اŸسس - -اع - -دات
الشسخصسية أامثلة على ذلك»..
’نواع من
وقال خب Òالروبوتات إان هذه ا أ
’عطاء السسيطرة
التقنيات Áكن أان تتقدم إ
’يام أاصسبح الناسس
للجنسس البشسري ،فهذه ا أ
أاك Ìتقب Óبالفعل على أان يقال لهم ما يجب
’’ت ،مثل اŸشسي
عليهم القيام به من قبل ا آ
 10آا’ف خ - -ط - -وة ي- -وم- -ي- -ا أاو ا÷ري ح- -ول
ا◊ديقة ،أاو ا’Œاه إا ¤اليسسار أاو اليم..Ú

 ⁄ت -ك -ن ا◊ي-اة سس-ي-ئ-ة ي-ومً-ا ،ب-ل
ن-ح-ن م-ن أاسس-أان-ا ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ها ،فالصسÓة
’صس -دق -اء أارب -ع -ة
’ه- -ل وا أ
وال- -دع- -اء وا أ
أاشس- -ي -اء ك -ف -ي -ل -ة ب -إاسس -ع -ادن -ا ا ¤السس -م -اء
السسابعة أاليسس كذلك ياجوزاء؟

@ أاحد الشسباب اسستهزأا بعامل النظافة فقال
ل-ه :ي-ا م-دي-ر ب-ك-م ك-ي-ل-و ال-زب-ال-ة عندك؟
ف-رّد ع-ل-ي-ه ال-ع-ام-ل :ت-فّضس-ل وتذوقها
ولن نختلف على السسعر.

ششغل
عقلـك

األسشد

@ ك- -ل- -م- -ة م- -ن
سس - -ب - -ع - -ة أاح - -رف إاذا
ح - - -ذف- - -ن- - -ا ح- - -رف- - -ا
اصس-ب-حت ث-م-ان-ية..
ف- - - -م - - -ا ه - - -ي ه - - -ذه
الكلمة؟
ح- -ل ال- -ع -دد
السسابق
@ جده أابو
والدته.

زوجة تكششف لزوجها سشرًا بعد  60عاماً

سس-ت-ون ع-امً-ا ع-لى زواجهما
ك- -ان- -ا خÓ- -ل -ه -ا ي -تصس -ارح -ان
ح- - - - - - - - -ول ك - - - - - - - -ل شس - - - - - - - -يء
لكن أامرًا واحدًا فقط بقي ‘
سسر الكتمان.
ك - -انت ال- -زوج- -ة –ت- -ف- -ظ
بصس -ن -دوق وح -ذرت زوج -ه -ا
مرارا من فتحه وكان الزوج
ي- - -حÎم رغ- - -ب- - -ة زوج- - -ت- - -ه
إا ¤أان كان يوم مرضست فيه
ال -زوج -ة وق -ال ال -ط -ب-يب إان
أاي -ام-ه-ا ب-اتت م-ع-دودة ،وب-دأا
الزوج ا◊زين يضسع حاجات
زوج-ت-ه ‘ ح-ق-ائب ل-ي-حتفظ
ب- - - - -ه- - - - -ا ك- - - - -ذك- - - - -ري- - - - -ات..
ث - -م وق - -عت ع - -ي - -ن - -ه ع - -ل - -ى
الصسندوق فحمله وتوجه به
إا ¤زوجته التي ابتسسمت ‘
ح - -زن وق - -الت ل - -ه ’ :ب - -أاسس
بإامكانك فتح الصسندوق ...
ف - -ت - -ح ال - -رج - -ل الصس - -ن- -دوق
ووج -د ب-داخ-ل-ه دم-ي-ت Úم-ن
ال - - -ق - - -م - - -اشس وإاب- - -ر نسس- - -ي- - -ج
’شسياء
و–ت كل ذلك مبلغ  75أالف دو’ر ،فسسأالها عن تلك ا أ
فقالت :عندما تزوجتك أابلغتني أامي أان سسر الزواج الناجح
يكمن ‘ تفادي ا÷دل والناقر والنق...Ò
ونصس-ح-ت-ن-ي ب-أان-ه ك-ل-م-ا غضس-بت م-نك ،أاك-ت-م غضس-ب-ي وأاقوم
بصسنع دمية.
’نه فهم أانه  ⁄يغضسبها سسوى مرتÚ
شسعر الزوج بالسسعادة أ

’ ت ّ- -ن- -سس- -ى ن- -فسسك ‘ ِزح- -ام
ا◊ي- -اة ي- -ا أاسس- -د ،..وت- -نسس- -ى Ÿا خ -ل -قت،
تذكر نفسسك بصسدقة أاو اسستِغفار يكّفر
ف موعدًا و’طرق
ذنُوبك ،فاّŸوت ’يّعِر ُ
الباب.

العذراء

ُك ّ
ن تُكون
ن َكأافضَسل ما ُيمِكنك ا ّ
ع الناسسّ يُقولون َما يُقولون واعلّم يا
 ,وَد ْ
ع -ذراء ..أاّن ال -ك -ون ل -ه رّب ً-ا يُ-ق-ول عَ-ل-ى
ِنياتُكم ُترَزُقون

اŸيزان

من اŸسستحيل أان يذهب لغÒك
شس- -يء ق -د ك -ت -ب -ه ال -ل -ه لك ي -ام -ي -زان،..
فاطمئن ’ –سسد و’ –قد وعشس بقلب
أاب -يضس ن-ق-ي ون-ي-ة صس-اف-ي-ة وك-ن م-ع ال-ل-ه
يكن الله معك.

العقرب

ل-يسست ف-ك-رة َج-ي-دة أان ت-ب-حث
ُم -ج -ددًا ع -ن ُك -ل م-آا أاضس-عت ي-اع-ق-رب،..
’شس-ي-اء ُت-سسÎد وتُ-ع-ود ل-ه-ا
ول-يَسس-ت ُك-ل ا أ
’و.¤
قيمتها ا أ

القوسس
من أاجل أان نعيشس واقعا أاجمل علينا
أان ن - -درك ب - -أان ك - -ل م - -ا ك - -ان ‘ اŸاضس- -ي
ياقوسس ..هو ›رد درسس وليسس خيبات
نحملها على عاتق حاضسرنا.

ا÷دي

إاذا  ⁄يكن بوسسعك أان تلفت
’خرين على شسيء جميل رائع
إانتباه ا آ
ياجْدي..فليسس بÓئق عليك أان تلفتهم
على شسيء قبيح سسيء.

الدلو

ال -ت -ف-اؤول وق-ود ال-روح وه-ي
ح-ال-ة إاي-ج-اب-ي-ة Œع-ل صس-اح-ب-ها،
ي-رى ال-ف-رصس اŸت-اح-ة ب-د’ م-ن ال-ف-رصس
الضسائعة ،وينظر إا ¤ما Áلكه بدل أان
ينظر إا ¤ما خسسره..أاعد القراءة ثانية
يادلو وابتسسم.

’نه وجد دميت Úفقط.
أ
ثم سسأالها:لكن ماذا عن  75أالف دو’ر؟.
أاج -اب -ت -ه زوج -ت -ه :ه -ذا ه -و اŸب -ل -غ ال-ذي ج-م-ع-ت-ه م-ن ب-ي-ع
الدمى.
’نسس -ان ال -ذي ي -ت -أا ⁄و’ ي -ت-ك-ل-م ..ي-ب-ك-ي و’
م -ا أاج -م -ل ا إ
يصس -رخ .....ف -ل -يسس ك -ل إانسس -ان م -ب -تسس -م سس-ع-ي-د ف-وراء ك-ل
ابتسسامة أا ⁄شسديد..كم أانت عظيمة أايتها اŸرأاه.

ا◊وت

’ ت - -ك - -ذب ع - -ل - -ى ن - -فسسك اذا
اك-تشس-فت ب-ه-ا ع-يً-ب-ا ،سساعدها ياحوت،..
ودّرب-ه-ا ع-ل-ى ال-ت-حسس ،Úت-قّ-ب-ل ف-ك-رة أان
ك-ل ال-ن-اسس ب-ه-ا ع-ي-وب ل-كّ-ن أا‚ح-ه-م من
ُيجيد التعامل معها

الفجر06.1٨................:
مواقيت الظهر1٣.02.................:
العصشر1٥.٥6................:
الصشÓة المغرب1٨.22...............:
العششـاء1٩.42..................:
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^ 06ف -ي-ف-ري  :1٩٥6زي - -ارة «غ - -ي م- -و‹» رئ- -يسس
ا◊ك-وم-ة ال-ف-رنسش-ي ل-ل-جزائر ،تقابلها جماهÒ
اŸسش-ت-وط-ن Úب-ال-ط-م-اطم والششتائم تعبÒا عن
رفضشها ’صشÓحاته اŸقÎحة.
^  06ف -ي-ف-ري  :1٩٥٩ب -داي -ة ت-ط-ب-ي-ق ﬂط-ط
’مداد
ا÷Ôال ششال (Ù )challeاصشرة الثورة وقطع ا إ
عنها ،با◊دود الغربية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
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‘ اليوم الثا Êمن زيارته إا ¤ن.ع ،6.الفريق ڤايد صشالح:

قواتنا جديرة بالثقة اŸوضسوعة فيهم Ÿواصسلة اŸشسوار اإلعدادي والتحضسÒي
’مة القوية وحدها تسشتطيع ضشمان أامنها واسشتقرارها ‘ عا ⁄مضشطرب
ا أ

””الشش- -عب””ـ واصش- -ل ال- -ف -ري -ق أاح -م -د ڤ -اي -د
صش -ال -ح ن -ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسس
أاركان ا÷يشس الوطني الششعبي زيارته إا¤
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-كرية السشادسشة بتمÔاسشت ‘
يومها الثا Êبتفتيشس وتفقد بعضس الوحدات
اŸن -تشش -رة ب -إاق -ل-ي-م ال-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي عÚ
قزام ،على غرار الكتيبة  64مششاة مسشتقلة،
وعقد لقاءات توجيهية مع إاطارات وأافراد
وحدات هذا القطاع.

«فالغاية كل إلغاية هي أإن يبلغ جيشصنا مبلغه وأإن
تشصمخ إ÷زإئر بهامتها ب Úإأل· ،فاأل· إلقوية
وحدها ،نعم وحدها ،هي إلتي تسصتطيع أإن تضصمن
أإمنها وإسصتقرإرها ‘ هذإ إلعا ⁄إŸضصطرب وغÒ

إŸسصتقر وغ ÒإŸأامون ،إن إلصصورة إلناصصعة إلتي
بات يعرف بها إليوم إ÷يشص إلوطني إلشصعبي ،من
ح -يث إ÷اه -زي -ة إل -ق -ت -ال -ي -ة ،وم -ن ح -يث إل-ك-ف-اءة
إلعملياتية ،ومن حيث إلنسصجام إŸهني وإلوظيفي
ب Úكافة مكوناته وتشصكيÓته ،ومن حيث ،بالتأاكيد،
إسصتعدإده إلدإئم ،ليل نهار ،هي قدرته إلفائقة على
موإجهة أإي طارئ ““.

التشسبع بقيم الفداء والتضسحية سسلوك
يعكسض إاÁان قواتنا بوطنهم ا÷زائر
إلفريق أإكد أإن إألفرإد إلسصاهرين على حماية
حدودنا إلوطنية ،هم فع Óمن طينة إلرجال إلذين
م -ن -ح -وإ ◊ب إل -وط -ن م-ع-ان-ي-ه إ◊ق-ي-ق-ي-ة ،وأإك-دوإ
ميدإنيا وفعليا بأان قلوبهم تبقى دوما تنبضص بالوفاء
لبÓدهم إ÷زإئر ،وتبقى تقدسص مصصلحة شصعبهم
وطنيا وإقليميا ودوليا ،وهو سصلوك يعكسص مدى
إلتشصبع بقيم إلفدإء وإلتضصحية وإإلÁان بضصخامة
إلدور إŸنوط بهم:
«فتلكم هي إلدرجات إŸرموقة إŸتوصصل إليها
وإلتي ل –تاج منا ألي برهان أإو دليل ،فاŸيدإن
إلعملي هو من يشصهد على ذلك ،وإلنتائج إÙققة
على أإك Ìمن مسصتوى ،هي من تؤوكد هذه إلصصورة
إلتي إسصتطعنا بلوغها ،بفضصل إلله تعا ¤وقوته ،ثم
بفضصل ما يحظى به جيشصنا بكافة مكوناته من سصند

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

توقيف Œ 5ار ﬂدرات وضسبط  85كلغ من الكيف

‘ إط -ار ﬁارب -ة إ÷رÁة إŸن -ظ -م -ة وب -فضص-ل
إلسص -ت -غ Ó-ل إ÷ي -د ل -ل -م -ع-ل-وم-ات ،أإوق-فت م-ف-رزة
للجيشص إلوطني إلشصعبي وعناصصر إلدرك إلوطني،
يوم  04فيفري  ،2018خمسصة (Œ )05ار ﬂدرإت
وضص-ب-طوإ ( )85,6ك-ي-ل-وغ-رإم-ا م-ن إل-ك-ي-ف إŸعالج
بوهرإن/ن.ع ‘ ،2.ح Úضص - -ب - -ط ح- -رإسص إ◊دود
بتلمسصان ( )4915قرصص مهلوسص.

توقيف  13مهاجرا غ Òشسرعي وحجز
سسÓح Úناري ÚوذخÒة

وبباتنة/ن.ع ،5.أإوقف عناصصر إلدرك إلوطني شصخصصا
ضُص -ب -ط ل -دي-ه سصÓ-ح-ان ( )02ن -اري -ان وك -م -ي -ة م-ن إل-ذخÒة
ومنظار ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )13مهاجرإ غ Òشصرعي من
جنسصيات ﬂتلفة بكل من بشصار وإألغوإط وتلمسصان.

قوي ودعم متوإصصل من لدن فخامة إلسصيد رئيسص
إ÷مهورية ،إلقائد إألعلى للقوإت إŸسصلحة ،وزير
إلدفاع إلوطني ،وهو ما يكفل ÷يشصنا موإصصلة هذه
إ÷ه - -ود ،وŒسص - -ي - -ده- -ا ع- -ل- -ى إŸي- -دإن و–وي- -ل
مسصاعيها إ ¤إ‚ازإت حقيقية أإخرى ،وذلكم هو
صصلب غاياتنا““.
وأإُخ -ت -ت -م إل -ل -ق -اء ب -فسص-ح إÛال أإم-ام إط-ارإت
وأإف -رإد وح -دإت إل -ن -اح -ي -ة ،إل-ذي-ن أإك-دوإ ب-دوره-م
إسصتعدإدهم إلدإئم وإلÓمشصروط ◊ماية إ÷زإئر
أإمانة إلشصهدإء من أإي مكروه.

ÓكادÁية
خÓل حفل تكر Ëإألم Úإلعام ل أ
إÛتمع إŸد Êإ÷زإئري إلذي عرف حضصور
إلعديد من إلشصخصصيات،من بينهم نائب سصفÒ
دولة فلسصط ‘ Úإ÷زإئر وإلوزير إلسصابق للنقل
بوجمعة طلعي و‡ثلو إÛتمع إŸد ،Êأإشصار
إŸتدخلون إ ¤إإل‚ازإت إلتي قام بها إلدكتور
أإح -م -د شص -ن -ة ‘ ت -أاط Òإل -ق-درإت إلج-ت-م-اع-ي-ة
إلوطنية وتفعيلها لتحقيق منظومة عصصرية قوية
تسصتجيب لتطلعات إÛتمع إ÷زإئري.
Ãن-اسص-ب-ة إخ-ت-ي-اره شص-خصص-ي-ة إلعام  2017من
قبل مؤوسصسصة سصيدة إألرضص إلفلسصطينية قال شصنة
أإن هذإ إلتكر Ëيعد –ية رمزية من إلشصعب
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نظ› Òهوداته ‘ تعزيز العÓقات ب Úا÷زائر وطوكيو

اليابان تسسدي وسسام ““الشسمسض اŸشسرقة““ Ùمد ÁاÊ

ق ّ-ل -د السش -ف Òال -ي -اب-ا Êب-ا÷زائ-ر ،م-اسش-اي-ا
ف-وج-ي وارا ،وسش-ام (الشش-مسس اŸشش-رق-ة أاشش-ع-ة
’وŸب -ي
ال- -ذهب وال- -فضش- -ة) Ÿدي -ر اŸت -ح -ف ا أ
ا÷زائ- - - - -ري ﬁم- - - - -د Áا ،Êوذلك خ Ó- - - -ل
’ق -ام -ة
ا’ح- -ت -ف -ال -ي -ة ال -ت -ي اح -تضش -ن -ت -ه -ا ا إ
الرسشمية لسشعادته ب Íعكنون.

إلفلسصطيني إ ¤إ÷زإئري وتثمينا للجسصور إلتي
تربط إلبلدين منذ زمن مشصÒإ إ ¤أإنه تكرË
÷ميع إلشصعب إ÷زإئري إلذي ع Èعن حبه
للفلسصطني Úودعمه للقضصية إلفلسصطينية.
وأإضص -اف إلم Úإل -ع -ام ألك -ادÁي -ة إÛت -م -ع
إŸد Êأإن إل -ت -ك -ر Ëسص-ي-ك-ون ح-اف-زإ Ÿزي-د م-ن
إل -ع -ط -اء وب -ذل ›ه -ودإت أإك ‘ Èسص -ب -ي-ل دع-م
إل - -قضص - -ي - -ة إل - -ف - -لسص - -ط- -ي- -ن- -ي- -ة دإخ- -ل إل- -وط- -ن
وخارجه.وفيما يخصص موقف أإكادÁية إÛتمع
إŸد Êإ÷زإئ - -ري ف - -ي - -م - -ا ي - -خصص إل - -قضص - -ي- -ة
إلفلسصطينية أإوضصح إنه ل يختلف عن موإقف
إلدولة إ÷زإئرية إلتي  ⁄تتغ Òوسصتظل على
حالها ‘ دعم إلقضصية إلفلسصطينية خاصصة ‘
هذإ إلظرف إ◊سصاسص وإÿط Òإلذي “ر به
فلسصط.Ú
وإع- -ت Èإألم Úإل- -ع- -ام ألك- -ادÁي -ة إÛت -م -ع
إŸد Êإ÷زإئري قرإر رئيسص إلوليات إŸتحدة
إألمريكية إŸتمثل ‘ نقل سصفارة بÓده من تل
أإب -يب إ ¤إل -ق -دسص ب-ال-ق-رإر إل-ظ-ا ⁄إل-ذي خ-رق
سصنوإت عديدة من نضصال إلشصعب إلفلسصطيني

هذإ وحضصر مرإسصم إسصدإء هذإ إلوسصام عدد من
إلوجوه إلرياضصية وإلثقافية إ÷زإئرية .وباŸناسصبة
أإلقى إلسصف Òإليابا Êكلمة أإشصاد فيها با÷هود إلتي
ب- -ذل- -ه- -ا لعب إ÷م- -ب -از ﬁم -د Áا ‘ Êت -ع -زي -ز
إل- -ع Ó-ق -ات ب Úب Ó-ده وإ÷زإئ -ر ،م -ذك -رإ أإن -ه أإول
رياضصي جزإئري يشصارك ‘ إأللعاب إألوŸبية إلتي
إحتضصنتها طوكيو سصنة  ،1964كما أإشصاد فوجي وإرإ
باŸشصوإر إلرياضصي إلطويل وإ◊افل للسصيد ﬁمد
Áا.Ê
من جهته ،أإلقى Áا Êكلمة أإعقبت تقليده هذإ
إلوسصام ،بدإ خÓلها متأاثرإ بهذإ إلتكر Ëإ ¤درجة
أإنه  ⁄يسصتطع حبسص دموع فرحه وتأاثره ،فهو –
بحسصبه – تكر Ëعاد به إ ¤ذكرياته باليابان إلذي

””الشش- - -عب””‚ -حت عـن - -اصش - -ر الشش - -رط - -ة
’من دائرة قمار بالوادي ،أامسس‘ ،
التابعة أ
اسشÎجاع مركبة “ت سشرقتها من قـبل أاحـد
اÛه-ول ،Úال-ع-م-ل-ي-ة “ت ب-ع-د تلقي مصشالح
الشش -رط -ة لشش -ك -وى م -ن قـب-ل أاح-د اŸواط-نÚ
مفـاده تعرضس مركبته للسشرقة من قبل أاحد
’ششخاصس ،أاين أاطلقت عناصشر ششرطة قـمار
ا أ
ع-ل-ى ال-ف-ور ع-م-ل-ي-ات ال-ب-حث وال-تحري التي
ت -وجت ب -إاسشÎج -اع اŸرك -ب -ة ‘ ظ-رف زم-ن-ي
قياسشي  ⁄يتجاوز  24سشاعة.
‘ إطار مكافحة ظاهرة إآلفات إإلجتماعـية
‚حت عناصصر شصرطة قمار من وضصع حد لنشصاط
مروج إŸشصروبات إلكحولية وسصط إلشصباب ،إلعملية
قام بها عناصصر إلشصرطة بعد إسصتغÓل معلومات
ت -ف -ي -ذ ب-وج-ود شص-خصص ح-ول مسص-ك-ن-ه إل-ع-ائ-ل-ي إ¤
ﬂم -رة أإي -ن سص -ارع ع -ن-اصص-ر إلشص-رط-ة ب-ع-د إت-خ-اذ
إإلجرإءإت إلقانونية إلÓزمة إلقيام بعملية تفتيشص
إŸسص -ك -ن ﬁل إلشص -ب-ه-ة ،ح-يث عـ Ìب-دإخ-ل-ه عـل-ى
كـم -ي -ة م -ن إŸشص -روب -ات إل -ك -ح -ول-ي-ة ق-درت ب ـ112
ق -ارورة خ -م -ر م -ن ﬂت -ل-ف إألن-وإع وإألح-ج-ام م-ع
توقيف صصاحبها.
و ب -ع -د إسص -ت-ي-ف-اء ج-م-ي-ع إإلج-رإءإت إل-ق-ان-ون-ي-ة
إل Ó-زم -ة ” ،إع -دإد م -ل -ف -ات قضص -ائ-ي-ة ل-ل-م-وق-وف

وحكومته ضصد إلكيان إلصصهيو.Ê
وق- -ال شص- -ن- -ة أإن أإك- -ادم -ي -ة إÛت -م -ع إŸدÊ
سصتعمل من خÓل مكاتبها إŸتوإجدة ‘ إÿارج
على إعادة تفعيل إلقضصية إلفلسصطينية وإيصصال
ك -ل -م -ة إ◊ق إ ¤إل -رأإي إل -ع -ام إألروب-ي وإل-دو‹
ودعمها بكل إلطرق وإلوسصائل إلبطال إلقرإر
إألمريكي.
م-ن ج-ه-ت-ه أإك-د إل-رئ-يسص إل-ت-ن-ف-ي-ذي Ÿؤوسصسصة
سص-ي-دة إألرضص إل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ك-م-ال إ◊سصيني أإن
تكر Ëإألم Úإلعام ألكادÁية إÛتمع إŸدÊ
أإحمد شصنة هو تكر Ëلكل إلشصعب إ÷زإئري
إلذي أإثبت حبه ودعمه للقضصية إلفلسصطينية منذ
سصنوإت وإ ¤غاية إليوم
وأإضصاف إ◊سصيني أإن إلقضصية إلفلسصطينية ‘
م -ن -ع -رج خ -ط ‘ Òظ -ل ق -رإر رئ -يسص إل -ولي -ات
إŸتحدة إألمريكية إŸتمثل ‘ نقل إلسصفارة إ¤
إلقدسص ،وبالتا‹ فانها بحاجة إك Ìمن أإي وقت
سصابق إ ¤دعم قوي من قبل جميع إلدول إلعربية
ألن إلقدسص إلتي تعد أإو ¤إلقبلت Úهي قضصية كل
إŸسصلم Úوليسص إلفلسصطيني Úفقط.

قال إنه بلد كان دإئما ‘ طليعة إŸدإفع Úعن
إلقيم إإلنسصانية إلنبيلة ،كما ذكر لعب إ÷مباز
إ÷زإئري أإنه  ⁄ينسص أإنه تعلم إ÷مباز على يد
مدرب يابا Êح Úكان يلعب –ت أإلوإن إلسصتعمار
إلفرنسصي.
يذكر ،أإن لعب إ÷مباز ﬁمد Áا Êرفضص كل
إل- -ع- -روضص وإŸغ- -ري- -ات وفضص- -ل م- -غ -ادرة ف -ري -ق -ه
إلفرنسصي سصنة  1964وإللتحاق وإŸنافسصة –ت
إأللوإن إلوطنية.

ششلت ا◊ركة ما ب Úششمال وجنوب الو’ية

عواصسف ثلجية Œتاح مرتفعات تلمسسان
عاشصت إŸنطقة إ÷نوبية لولية تلمسصان على
وقع عوإصصف ثلجية كبÒة إأدت إ ¤غلق إلطرق
وشص- -ل إ◊رك- -ة م- -ا ب Úإلشص- -م- -ال وإ÷ن -وب ،ح -يث
تسصببت إلثلوج ‘ قطع إلطرق إلرئيسصية وإلفرعية
م- -ا أإدى إﬁ ¤اصص- -رة إل -ع -دي -د م -ن إŸسص -اف -ري -ن

أامن دائرة قمار يسسÎجع مركبة مسسروقة

مؤوسسسسة ““سسيدة األرضض““ تكرم وتختار أاحمد شسنة شسخصسية العام 2017
صصونيا طبة

الثمن  10دج

بعد تلقيه ششكوى من أاحد اŸواطنÚ

تقديرا Ûهودات أاكادÁية اÛتمع اŸد Êا÷زائري ‘ دعم القضشية الفلسشطينية

’ك-ادÁي-ة اÛت-م-ع
’م Úال -ع -ام أ
أاخ -ت Òا أ
اŸد Êا÷زائري أاحمد ششنة ششخصشية العام
’رضس
 2017م- -ن ق- -ب- -ل م- -ؤوسشسش- -ة سش- -ي- -دة ا أ
ال -ف -لسش -ط-ي-ن-ي-ة ،ت-ق-دي-را ل-ل-م-ج-ه-ودات ال-ت-ي
ي -ب -ذل -ه -ا ع -ل -ى الصش -ع -ي -د ال -وط-ن-ي وع-رف-ان-ا
بدعمه اŸتواصشل للقضشية الفلسشطينية.

 10°وهران

09°

أم Úبلعمري

تفقد جدار التأام Úا◊دودي على بعد 500
م Îمن ا◊دود الوطنية مع دولة النيجر

كفاءة عملياتية وانسسجام مهني ووظيفي
ب Úكافة التشسكيÓت

 20°ا÷زائر

عنابة

’ولى  14٣٩هـ الموافق لـ  06فيفري  201٨م
الثÓثاء  1٩جمادى ا أ

إل -ف -ري -ق وخ Ó-ل ت -ف -ق -د ه -ذه إل -وح-دإت ،ت-اب-ع
ع -روضص -ا شص-ام-ل-ة ح-ول م-ه-ام-ه-ا ‘ ه-ذه إŸن-ط-ق-ة
إ◊سص -اسص -ة ،وع -اي -ن ع -ن ك -ثب ﬂت -ل -ف م-رإف-ق-ه-ا
وŒهيزإتها ،وقام بتفقد جدإر إلتأام Úإ◊دودي
على بعد  500م Îمن إ◊دود إلوطنية مع دولة
إل- -ن- -ي- -ج- -ر ،ك -م -ا أإسص -دى ج -م -ل -ة م -ن إل -ت -وصص -ي -ات
وإلتعليمات ،مؤوكدإ ‘ كل ﬁطة تقديره وعرفانه
ل-ه-ؤولء إل-رج-ال إل-ذي-ن أإث-ب-ت-وإ وه-م ي-رإب-ط-ون ع-لى
إلثغور ،يبذلون قصصارى إ÷هود إŸضصنية ،أإنهم أإهل
ل -ل -مسص-ؤوول-ي-ة إل-ت-ي ي-ت-ح-م-ل-ون-ه-ا وج-دي-رون ب-ال-ث-ق-ة
إŸوضص -وع -ة ف -ي -ه -م ،سص -وإء ت -ع -ل-ق إألم-ر Ãوإصص-ل-ة
إŸشص -وإر إإلع -دإدي وإل -ت -حضصÒي ل -ق-وإم إŸع-رك-ة
للجيشص إلوطني إلشصعبي وتطوير و–ديث قدرإته،
أإو بعمليات مكافحة بقايا إآلفة إإلرهابية Ãختلف
جيوبها وتفرعاتها إإلجرإمية.
و‘ إج -ت -م -اع م -ع أإف -رإد ه -ذه إل -وح-دإت Ãق-ر
إل-ك-ت-يبة  64مشص-اة مسص-ت-ق-ل-ة ،أإل-ق-ى إل-ف-ري-ق ك-ل-م-ة
توجيهية ،تابعها جميع أإفرإد وحدإت إلناحية ،ثمن
فيها إإلرإدة إلقوية إلتي –دو جميع إألفرإد ‘
سصبيل أإدإء إلوإجب إلوطني إŸقدسص وتأادية إŸهام
إلنبيلة إıولة لهم ،مقدرإ لهم ،كل إلتقدير إ÷هد
إŸتفا Êإلذي يبذلونه:

 23°ا÷زائر

 13°وهران

11°

وتقدÁه أإمام إ÷هات إلقضصائية إıتصصة.

وضسع حد لنشساط مروجي اŸؤوثرات
العقلية وسسط الشسباب

‘ إطار مكافحة ﬂتلف أإشصكال إإلجرإم ‚ح
عناصصر شصرطة إلدبيلة ،أإمسص ،من توقيف مروج
إŸؤوثرإت إلعقلية وسصط إŸدينة .إلعملية قامت بها
ع-ن-اصص-ر شص-رط-ة إل-دب-ي-ل-ة أإث-ن-اء ق-ي-ام-ه-م ب-دوري-ات
م -ي -ك -ان -ي -ك -ي -ة ‘ إإلق -ل -ي -م إ◊ضص-ري قصص-د ت-أامÚ
إألشصخاصص وإŸمتلكات ،أإين لفت إنتباههم مركبة
سصياحية مشصبوهة على متنها شصابان وبعـد عـملية
ت-وق-ي-ف-ه-ا ب-ال-ط-ري-ق-ة إل-ق-ان-ون-ي-ة وم-رإق-ب-ة وثائقها
وتفتيشصها ع Ìبحوزة رإكبيها على ثÓث صصفائح
من إ◊ـبـوب إŸهـلـوسصـة.
إلشص- -رط- -ة ب -ع -د إسص -ت -ي -ف -اء ج -م -ي -ع إإلج -رإءإت
إل -ق -ان -ون -ي -ة إل Ó-زم -ة ” إع -دإد م -ل-ف-ات قضص-ائ-ي-ة
ل -ل -م -ت -ورط Úوت -ق -دي -ه-م أإم-ام إ÷ه-ات إل-قضص-ائ-ي-ة
إıتصصة إلرتكابهم جرم حيازة وشصرإء قصصد إلبيع
إŸؤوثرإت إلعقلية بطريقة غ Òشصرعية.

ب -ال -ط -رق .ف-ع-ل-ى مسص-ت-وى دإئ-رة م-نصص-ورة تسص-ب-بت
إلثلوج إŸتهاطلة إ ¤سصاعة متأاخرة من نهار أإمسص
‘ شص -ل إ◊رك -ة ب -ال -ط-ري-ق إل-وط-ن-ي رق-م  22على
مسصتوى قرية تل ت ÊÒإلتابعة لبلدية ت ÊÒبني
هديل ،ما أإدى إ ¤إنقطاع إ◊ركة نحو دإئرة سصبدو
ومعها وليتي إلنعامة وبشصار.
ع -ل -ى مسص -ت -وى ج -ب -ل عصص -ف -ور ق-ط-عت إل-ث-ل-وج
إل-ط-ري-ق إل-وط-ن-ي رق-م  99إل-رإب-ط م-ا ب Úم-غ-ن-ي-ة
وإل-ع-ريشص-ة وم-ع-ه-ا ” شص-ل إ◊رك-ة ن-ح-و م-ن-ط-ق-ت-ي
إلعابد وإلبويهي إ ¤غاية ماقورة ‘ ،ح Úإنقطعت
إلسص -ب -ل ع -ل -ى مسص -ت -وى إل-ط-ري-ق إل-ولئ-ي رق-م 107
إلرإبط ما ب Úسصبدو سصيدي إ÷ي ‹Óعلى مسصتوى
مناطق سصيدي يحيى وتاج إلرتيلة وإمتد إلشصلل إ¤
غ -اي -ة إل -ق -رى إÛاورة م -ا ق -ط -ع سص -ب -ل إلتصص-ال
بعشصرإت خيم إلبدو إلرحل.
من جهة أإخرى تسصببت إلعوإصصف إلثلجية ‘
ق -ط -ع إل-ط-ري-ق إل-وط-ن-ي رق-م  43إل -رإب -ط م-ا بÚ
تلمسصان وإلعابد ما أإدى إ ¤شصل إ◊ركة ببلديات
ب -ن -ي سص -ن -وسص وع Úغ -رإب -ة ،ك -م -ا ق -ط-عت إل-ث-ل-وج
إلطريق إلرإبط ما ب Úسصبدو وإلقور وصصول إ¤
إلبلديات إ÷نوبية لسصيدي بلعباسص وقرى جنوب
ع Úتالوت وبني صصميل.
من جهتها سصخرت مديرية إألشصغال إلعمومية
ك -اف -ة ط-اق-ات-ه-ا Ãسص-اع-دة ق-وإت إ÷يشص إل-وط-ن-ي
إلشصعبي وإ◊ماية إŸدنية من إجل فتح إلطرق
ودعم إلسصيارإت إÙاصصرة وعائÓت إلبدو إلرحل
إل -ت -ي ع -اصص -رت -ه -ا إل -ث-ل-وج م-ن خÓ-ل ت-وزي-ع إŸؤون
وقارورإت إلغاز للتدفئة.
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