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لعÓمي Úا÷زائري‡ ،Úثل اŸنظمة الدولية للهجرة يكشصف:
‘ لقاء مع ا إ

^ ا÷زائ ـ ـ ـر أاصسبح ـ ـت وجهـ ـ ـة اŸهاج ـ ـرين عل ـ ـ ـى ا Ÿـ ـدى الطوي ـ ـل ولي ـ ـسس بل ـ ـد عب ـ ـ ـ ـ ـور

اÛل ـسس الإسسÓم ـي األعـلى :الهج ـرة السسريـة حرام
200

أالف أاجنبي متواجـ ـدون حاليا
‘ ا÷زائ ـ ـ ـر بصسف ـ ـة رسسميـ ـة
صصـــ3
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5ـــ0ـ

ترحيــل  3آالف عائلــة في إاطـار المرحلــة الثالثـة مــن العمليـــة  ،23زوخ:

العملي ـ ـة  24لإع ـ ـادة
اإلسسك ـ ـان بالعاصسمـ ـ ـة
قبـ ـ ـ ـل شسهر رمضسـ ـ ـ ـ ـان
سستمسس  8آالف عائلـة
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ليراني
لعÓمي ا إ
الوفد ا إ
يـــــــزور «الشصعـــــــــــب»

ا÷زائ ـر بلـد مسستقـ ـر
وآامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن رغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
الظروف السستثنائية
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وزير اÛاهدين
‘ أام البواقي

زعÓن ‘ معسصكر

02

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

17575

نسصيب وبوعزغي يÎأاسصان ملتقى
حول توسصيع اŸسصاحات اŸسصقية

إاحياء اأ’سصبوع اŸغاربي
للصصحة اŸدرسصية وا÷امعية

يشس - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن ال- -ط- -يب
زي- -ت -و ،Êي -وم  3م -ارسس ال -داخ-ل ،ع-ل-ى
إاح -ي -اء ال -ذك -رى ’ 61سس-تشس-ه-اد ال-بطل
الرمز ﬁمد العربي بن مهيدي ،بو’ية
أام البواقي.

‘ إاط -ار اŸت -اب -ع -ة اŸي -دان -ي -ة Ÿشس-اري-ع
’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ية والنقل يقوم
ق-ط-اع ا أ
وزير القطاع عبد الغني زعÓن
بزيارة عمل وتفقد لو’ية معسسكر.

مرموري ‘ زيارة عمل إا ¤وهران

...ويشصرف على إاحياء الذكرى 56
Ÿظاهرات  27فيفري 1962
وسس -يشس -رف ع -ل -ى إاح -ي-اء ال-ذك-رى 56
Ÿظ- -اه -رات  27ف -ي -ف-ري  1962بو’ية
ورقلة وذلك يوم  27فيفري ا÷اري.

إاحياء الذكرى  42إ’عÓن
ا÷مهورية الصصحراوية

يشس- -رف وزي -ر الصس -ح -ة والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح
’سس-ب-وع
اŸسس -تشس -ف -ي -ات ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى إاح-ي-اء ا أ
اŸغاربي للصسحة اŸدرسسية وا÷امعية ،وذلك
ع -ل -ى مسس -ت -وى سس -اح -ة ا◊ري -ة ب -ب -اب السس -بت
Ãدينة البليدة ،وذلك على السساعة التاسسعة
صسباحا.

ت- -ن- -ظ- -م سس- -ف- -ارة ا÷م- -ه- -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة
الصس -ح -راوي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،أاي-ام
 26 ،25و 27ف -ي -ف -ري ا÷اري ،ف -ع-ال-ي-ات
’عÓن ا÷مهورية الصسحراوية
الذكرى  42إ
Ãخيمات الÓجئ Úالصسحراوي.Ú

اÛلسس الوطني
الشصعبي يسصتأانف أاشصغاله

ولد عباسس يÎأاسس
إاجتماع ا◊زب Ãيلة

بوعزغي ‘ زيارة عمل إا ¤و’ية سصوق أاهراسس

إاحياء اليوم الوطني للقصصبة

يوم مفتوح حول
رية بأام البواقي
قية العقا

لكشصفي السصابع
اŸؤو“ر ا

ية ،اليوم،
ئر
’سسÓ-م-ية ا÷زا سسابع –ت
اف-ة ا إال
ت-ن-ظ-م ال-كشس حي للمؤو“ر الكشسفي د وتخليدا
هي
تا
ا◊فل ا’فت لشسباب لرسسالة الشس ن الشس-ي-خ،
ار :وفاء ا
ل ب-وع-م-را
شسع
ح
ع-ام-ة Ÿواد
ع -م-ي-د ال-را
ال-
ل-
ل -روح ا Ãق -ر ال -ت -ع -اضس -دي-ة ن السساعة
ة ابتداء م
وذلك
زرالد
البناء ب  10صسباحا.
:00

ندوة و’ئية ◊ركة
البناء الوطني

تعقد حركة البناء الوطني ،غدا ،ندوة
و’ئ -ي -ة ب -ا÷زائ -ر وسس -ط ،يشس -رف ع -ل -ي-ه-ا
رئيسس ا◊ركة مصسطفى بلمهدي Ÿناقشسة
أاوراق ولوائح اŸؤو“ر ،وذلك بقاعة اŸراكز
ال-ث-ق-ا‘ ذب-ي-ح شس-ري-ف ب-اŸدن-ي-ة ابتداء من
السساعة  10:00صسباحا.

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

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
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التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ي- -ق- -وم وزي- -ر السس- -ي- -اح -ة والصس -ن -اع -ة
التقليدية حسسن مرموري ،اليوم ،بزيارة
ع- -م -ل وت -ف -ق -د إا ¤و’ي -ة وه -ران ح -يث
سسيشسرف على ا’فتتاح الرسسمي للطبعة
ال -ت -اسس -ع -ة ل -لصس -ال -ون ال -دو‹ ل-لسس-ي-اح-ة
’سسفار والنقل والتجهيزات الفندقية،
وا أ
ح -يث سس -ي -ع -اي-ن وي-دشس-ن ب-عضس اŸشس-اري-ع
والهياكل الفندقية.

يواصسل وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري عبد القادر
بوعزغي ،اليوم ،زيارته للعمل إا ¤و’ية سسوق أاهراسس ،حيث سسيقوم
ب -زي -ارة مسس -ت -ث -م -رات فÓ-ح-ي-ة ول-ق-اءات ون-ق-اشس-ات م-ع فÓ-ح-ي وم-رب-ي
ومتعاملي الصسناعات الغذائية بالو’ية.

يسستأانف اÛلسس الوطني الشسعبي ،اليوم،
يÎأاسس ا أ
’م Úالعام
أاشس -غ -ال -ه ‘ ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي-ة ت-خصسصس ل-ط-رح
◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-حرير
أاسسئلة شسفوية وعددها  ،14موجهة لكل من
ال- -وط- -ن- -ي ج- -م -ال ول -د
’ول ،ووزراء الداخلية وا÷ماعات
الوزير ا أ
عباسس ،يوم السسبت 24
اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع-م-ران-ي-ة ،وال-ط-اق-ة،
ف - - - - -ي - - - - -ف- - - - -ري ا÷اري
والصس -ح -ة والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس-ف-ي-ات،
والسسكن والعمران واŸدينة ،واŸوارد اŸائية ،ب - -ال - -ق- -اع- -ة م- -ت- -ع- -ددة
وال -ت -ج -ارة ،والشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة ،وال -ع-م-ل ال -ري -اضس -ات ح -ي ع -ب -د
وال -تشس -غ -ي -ل والضس -م -ان ا’ج -ت -م-اع-ي ،وذلك ال- -ل- -ه ب- -اشس- -ا ب- -ب- -ل- -دي- -ة
شس- - -ل- - -غ- - -وم ،ع- - -ل- - -ى
ابتداء من السساعة  10:00صسباحا.
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الÎ

يÎأاسس زي-را اŸوارد اŸائ-ي-ة ،وال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-يد
ال -ب-ح-ري ،حسس Úنسس-يب وع-ب-د ال-ق-ادر ب-وع-زغ-ي ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،ي-وم 28
فيفري ا÷اري ،ملتقى وطنيا حول تنفيذ برنامج رئيسس ا÷مهورية
لتوسسيع اŸسساحات اŸسسقية ،وذلك بجامعة اŸدية.

يشسرف وا‹ و’ية ا÷زائر ،اليوم ،على فعاليات إاحياء اليوم
ال -وط -ن -ي ل -ل -قصس -ب -ة ،ب-ح-يث سس-ي-ك-ون ا’ن-طÓ-ق م-ن م-ق-ر و’ي-ة
ا÷زائر على السساعة التاسسعة والنصسف صسباحا.

اللقاء اŸوسصع
رقم  237حول دور
اأ’سصماء اŸسصتعارة
ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط -ن -ي ل -ل -م -ج -اه -د
بالتنسسيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف
ا÷ه -وي -ة م-ن خÓ-ل م-ل-ح-ق-ات-ه-ا ال-و’ئ-ي-ة 60
ومديريات اÛاهدين ،اليوم ،اللقاء ا÷ماعي
’سسماء اŸسستعارة
اŸوسسع رقم  237حول دور ا أ
’سس-م-اء ا◊ق-ي-ق-ة
‘ ا◊ي -ل -ول -ة دون م -ع -رف-ة ا أ
للمناضسلﬁ Úل البحث وا’سستنطاق من طرف
السس -ل -ط -ات ا’سس-ت-ع-م-اري-ة ق-ب-ل واث-ن-اء ال-ث-ورة
التحريرية ،وذلك Ãقر قسسمة سسيدي أاﬁمد
ابتداء من السساعة  10:00صسباحا.

حفل تسصليم مفاتيح السصكنات
ا’جتماعية بالعاصصمة
يشس-رف وا‹ ال-ع-اصس-م-ة ع-ب-د ال-ق-ادر زوخ ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى ح-فل
تسسليم مفاتيح السسكنات ا’جتماعية ا’يجارية للمسستفيدين
م -ن -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى ب -ل-دي-ت-ي الشس-راق-ة واŸع-اŸة ،وذلك Ãرك-ز
’وŸب-ي ح-يث سس-ي-ك-ون
الصس -ح -اف -ة ال -ت -اب-ع Ÿل-عب  05ج -وي -ل -ي-ة ا أ
ا’نطÓق من مقر الو’ية ابتداء من السساعة  13:00زوا’.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

الصصالون الدو‹ للصصناعة
التقليدية « سصيات »2018
ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصس-ناعة
ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ال-ط-ب-ع-ة  22للصسالون
الدو‹ للصسناعة التقليدية «سسيات
 »2018خÓل الفÎة اŸمتدة من
 13إا 19 ¤م -ارسس ب -قصس -ر
اŸع- - - -ارضس Ãشس - - -ارك - - -ة 11
دولة.

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

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

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

»æWh

الخميسص  22فيفري  2018م
الموافق لـ  06جمادى الثانية  1439هـ

تعميق العÓقات ب Úالبلدين

بوحجة يسستعرضس مع السسف Òاإلسسبا Êالتعاون الŸÈاÊ
اسستقبل رئيسص اÛلسص الشسعبي الوطني،
السس-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،وسس-ف Òإاسسبانيا با÷زائر،
سس- -ان- -ت- -ي- -اغ- -و ك- -اب- -ان -اسص أاونسس -وري -ن -ا ،أامسص
’رب -ع -اء ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ال-ذي ب-حث
ا أ
معه سسبل تفعيل العمل الدبلوماسسي الŸÈاÊ
ل -ت-ع-زي-ز ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن،
حسسب ما أافاد به بيان للمجلسص.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أان الطرف Úنوها خÓل
هذا اللقاء بـ»عÓقات الصسداقة ا÷يدة والتعاون
النوعي الذي يربط البلدين ‘ اÛا’ت السسياسسية
وا’ق -تصس -ادي -ة وال -ث -ق -اف -ي -ة ،وأاك -دا ا◊رصص ع -ل -ى
اŸضسي قدما نحو تعزيز أاك ÌللعÓقات ودÁومتها
‘ ›ا’ت أاخرى».
وب -ع -د ت -أاك -ي -د ا÷ان -ب Úع -ل -ى»أاه -م -ي -ة ال -ع-م-ل
ال -دب -ل-وم-اسس-ي الŸÈا ‘ Êت-ع-م-ي-ق ال-عÓ-ق-ات بÚ
البلدين واŸعزز ’حقا بتنصسيب ›موعة الصسداقة

ا÷زائ -ري -ة اإ’سس -ب -ان -ي -ة» ،ذك -ر
ب- -وح- -ج- -ة Ãب- -ادئ السس- -ي- -اسس- -ة
اÿارج-ي-ة ا÷زائ-ري-ة «ال-قائمة
على السسلم و–قيق ا’سستقرار
وع - -دم ال - -ت - -دخ- -ل ‘ الشس- -ؤوون
الداخلية للدول وحل النزاعات
ب-ال-ط-رق السس-ل-م-ي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة
وهو ما يؤوهلها إ’قامة عÓقة
ث - -ق - -ة وت- -ع- -اون م- -ع الشس- -ع- -وب
والدول» .و‘ هذا اإ’طار ذّكر
رئ- - - -يسص اÛلسص بـ»م - - -وق - - -ف
ا÷زائ- -ر ال- -ث- -ابت Œاه قضس -ي -ة
الصس -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة وح-ل-ه-ا ‘
إاط- -ار ق- -وان Úالشس- -رع- -ي -ة ال -دول -ي -ة ول -وائ -ح اأ’·
اŸتحدة مع بذل ا÷هد أاك Ìمن أاجل –قيقها
لتمك Úالشسعب الصسحراوي من حقه ‘ ا◊رية

وا’سستقÓل».
وسس- - - -ج- - - -ل رئ - - -يسص اÛلسص
«ت- -ط- -اب- -ق وج- -ه -ات ال -ن -ظ -ر بÚ
البلدين ‘ العمل معا من أاجل
السس -ل -م وا’سس -ت-ق-رار ‘ م-ن-ط-ق-ة
اŸت - -وسس - -ط وﬁارب- -ة اإ’ره- -اب
كآافة Œاوزت ا◊دود إا ¤جانب
ا÷رÁة اŸنظمة واıدرات»،
›ددا «م- -واق- -ف ا÷زائ- -ر Œاه
القضسية الفلسسطينية وحق الشسعب
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ‘ إاق -ام -ة دول-ت-ه
اŸسس -ت-ق-ل-ة وع-اصس-م-ت-ه-ا ال-ق-دسص
الشس- -ري -ف ،ك -م -ا ث -م -ن اŸواق -ف
اŸناهضسة لقرار الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية بنقل
سسفارتها إا ¤القدسص.

ا’سستكشساف اŸنجمي

برنامج اسستثماري بـ  9,4مليار دينار خÓل  10سسنوات
ت -ع -ت-زم ا÷زائ-ر ت-ع-زي-ز ج-ه-وده-ا ‘
›ال ا’سستكشساف اŸنجمي بوضسع قيد
التنفيذ لÈنامج اسستثماري بقيمة 9,4
م -ل -ي -ار دي-ن-ار ل-ل-فÎة اŸم-ت-دة ب2018 Ú
و ،2028م -ن-ه-ا  1,5م-ل-ي-ار دي-نار لتمويل
مشس -اري -ع م-درج-ة خÓ-ل  ،2018حسس-ب-ما
أافاد به وزير الصسناعة واŸناجم يوسسف
ي - -وسس - -ف - -ي ‘ ح- -وار خصص ب- -ه ي- -وم- -ي- -ة
«اÛاه -د» .وأاوضس -ح ال -وزي-ر أان-ه سس-ي-ت-م
اطÓق برنامج اسستثماري هام بقيمة 900
م -ل -ي -ون دي -ن -ار/السس -ن -ة ‘ ›ال ال -ب-ن-ى
ال-ت-ح-ت-ي-ة ا÷ي-ول-وج-ي-ة اب-ت-داءا م-ن سس-ن-ة
 .2018وبخصسوصص اسسÎاتيجية اسستغÓل اأ’حواضص ا÷ديدة ‘
 ،2018تطرق الوزير إا ¤إاطÓق اŸشسروع الضسخم ’سستغÓل
ح -وضص اال-ف-وسس-ف-ات ل-بÓ-د ا◊دب-ة (و’ي-ة ت-بسس-ة) ال-ذي سس-ي-ت-م
إا‚ازه ‘ إاطار مشسروع مشسÎك ب Úسسوناطراك  -وأاسسميدال-
ومنال شسركة ذات اأ’سسهم ( ‘ 51اŸائة) وشسركة سسيتيك وانغ
فو ( ‘ 49اŸائة) .وتبلغ قدرات ا’سستخراج ‘ هذا ا◊وضص
نحو  6مÓي Úطن  /السسنة من الفوسسفات ،بقدرات إانتاجية
◊مضص الفوسسفوريك تصسل  1,5مليون طن /السسنة ،إاضسافة إا¤
قدرة إانتاج بـ  3مÓي Úطن  /السسنة من اأ’سسمدة .ولدى تطرقه
Ÿشسروع تطوير التنقيب عن ا◊ديد بغار جبيÓت ،أاوضسح
الوزير أان الدراسسات اأ’ولية إ’‚از اŸشسروع سسيتم اسستكمالها
خÓ- -ل السس- -داسس -ي اأ’ول م -ن  .2018وخ Ó-ل السس -ن -ة ا÷اري -ة،

يرتقب ايضسا ارتفاع وتÒة العمل ‘ منجم
ال - -رصس - -اصص-ال - -زنك لشس- -ع- -ب- -ة ا◊م- -راء
(سس -ط -ي -ف) ال -ذي أاع -ي-د ف-ت-ح-ه ‘ 2017
ب- - -ي- - -ن - -م - -ا سس - -ي - -ت - -م إاط Ó- -ق اأ’شس - -غ - -ال
الهيدروجيولوجيه وعمليات سسحب (نزح)
اŸياه للتنقيب عن الرصساصص -زنك ‘
ح-وضص خ-رزة ي-وسس-ف ،اŸت-واج-د بشس-ع-ب-ة
ا◊م- -راء ،خ Ó-ل السس -داسس -ي ال -ث -ا Êم -ن
 .2018ومن جانب آاخر ،سسيتم نهاية 2018
وضس - -ع Œه - -ي - -زات وم - -ع - -دات Ÿع - -ا÷ة
اŸعادن بقدرة إانتاجية تبلغ  30أالف إا¤
 40أالف طن /السسنة فيما يخصص التنقيب
‘ باريت ايشسمول (باتنة).
كما تطرق الوزير أايضسا إا ¤مشسروع إا‚از وحدة معا÷ة
اأ’تربة اŸشسطورة (تراب الدياتوميت أاو تراب الكفرى) اŸوجه
للتصسفية وللزراعة ‘ سسيق (معسسكر) ،بقدرة إانتاجية تصسل إا¤
 50الف طن /السسنة مباشسرة مع ترقب دخوله حيز اإ’نتاج ‘
نهاية  .2018ويرتقب أايضسا وحدة إانتاج اŸلح اŸكرر (اŸلح
ال -غ -ذائ -ي واŸل-ح الصس-ي-د’Ã )Êن-ط-ق-ة ال-وط-اي-ة (بسس-ك-رة) ‘
مرحلة اإ’نتاج خÓل الثÓثي اأ’ول من  ‘ ،2018ح Úسسيتم
إاطÓق وحدة إانتاج البنتونيت (ط Úغ Òنقي) بحمام بوغرارة
(تلمسسان) نهاية السسنة ا÷ارية بقدرة إانتاج تقدر بـ  120الف
طن /السسنة .ومن جهة أاخرى ” ،بر›ة عدة عمليات خÓل
 2018فيما يخصص نشساطات إانتاج الرخام ،يضسيف يوسسفي.

للمشساركة ‘ الدورة الشستوية
Ÿنظمة اأ’من والتعاون بأاوروبا

وفد مشسÎك ب Úغرفتي
الŸÈان بفيينا

يشس- - -ارك وف- - -د ب- - -رŸا ÊمشسÎك م- - -ن
ال -غ -رف-ت ‘ Úاج-ت-م-اع-ات ال-دورة الشس-ت-وي-ة
Ÿن-ظ-م-ة اأ’م-ن وال-ت-ع-اون ب-أاوروب-ا ،اŸزم-ع
انعقادها ابتداء من اليوم بفيينا ،حسسب ما
أافاد به ›لسص اأ’مة ،أامسص ‘ ،بيان له.
وسس-ت-ت-ن-اول ه-ذه ال-دورة ال-ت-ي سس-تسس-ت-مر
أاشسغالها على مدار يوم ،Úمواضسيع متعلقة
بـ»م -راق -ب -ة اأ’سس -ل -ح -ة وح -ظ -ر ان -تشس-اره-ا:
ال -ت-ح-دي-ات وال-ف-رصص اŸت-اح-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة
م -ن -ظ-م-ة اأ’م-ن وال-ت-ع-اون» و»اŸسس-اواة بÚ
ا÷نسس »Úو»الهجرة» و»مكافحة اإ’رهاب»،
يوضسح البيان.
يتكون الوفد الŸÈا ÊاŸشسارك ‘ هذه
ال -دورة م -ن رئ -يسص اÛم -وع -ة الŸÈان -ي-ة
ل-ل-ث-لث ال-رئ-اسس-ي Ãج-لسص اأ’م-ة ال-ه-اشس-م-ي
جيار وعضسو ›لسص اأ’مة زب Òطوافشسية
والنائب ÚباÛلسص الشسعبي الوطني نسسيمة
باية خÓف وﬁمد قاسسم العيد.

–سس Úا◊وار ا’جتماعي على مسستوى القاعدة

حسسبÓوي يسستقبل رئيسس النقابة الوطنية لأÓطباء العامÚ
اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر الصس-ح-ة والسس-كان
واصسÓح اŸسستشسفيات ،الÈوفيسسور
’رب-ع-اء،
ﬂت -ار حسس -ب Ó-وي ،أامسص ا أ
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،رئ-يسص النقابة
Óطباء العام Úصسالح لعور
الوطنية ل أ
وذلك ‘ اطار اللقاءات التشساورية
م-ع الشس-رك-اء ا’ج-ت-م-اع-ي ،Úبحسسب
ما أافاد به بيان للوزارة .وأاوضسح ذات
اŸصس- -در ،أان ال- -ل- -ق- -اء «ق- -د سس- -م- -ح
ب-تسس-ج-ي-ل ت-ط-اب-ق ل-وج-ه-ات ال-ن-ظر،
سسيما فيما يتعلق بضسرورة اسستعادة
ال- -ط- -ب- -يب ال- -ع- -ام Ÿك -ان -ت -ه ضس -م -ن

اŸنظومة الصسحية واÛتمع على
’خÓقيات
أاسساسص اŸبادئ العاŸية أ
مهنة الطب».
ك - -م - -ا اغ- -ت- -ن- -م ا÷ان- -ب- -ان ه- -ذه
اŸن -اسس -ب -ة ل -ل -ت-أاك-ي-د ع-ل-ى «ضس-رورة
توحيد وترتيب سسلم العÓجات من
اج -ل –سس Úال -ت -ك -ف -ل Ãسس-ت-ع-م-ل-ي
الصس -ح -ة ‘ اط -ار شس -ب-ك-ات م-د›ة
Œع- -ل م- -ن ال -ط -ب -يب ال -ع -ام ح -ج -ر
الزاوية ‘ تنسسيق عروضص العÓج».
واشس- -ار ب- -ي -ان وزارة الصس -ح -ة ا ¤ان
Óط-ب-اء
رئ -يسص ال -ن -ق -اب -ة ال-وط-ن-ي-ة ل -أ

ال- -ع- -ام Úق- -د اشس- -ار ا ¤الشس- -راك- -ة
ا◊ق- -ي- -ق- -ي -ة وال -ب -ن -اءة ال -ت -ي “ي -ز
عÓقات النقابة مع وزارة الصسحة
على اسساسص حوار صسريح وصسادق
وشس - -ف - -اف» .وخ - -لصست ال - -وزارة ‘
ا’خ Òا ¤ال -ت -أاك -ي-د ب-أان «ا÷ان-بÚ
قد تطرقا ايضسا خÓل هذا اللقاء
ا ¤النقاط اŸتعلقة بÎقية الطبيب
ال -ع -ام و–سس Úت -ك -وي -ن-ه وك-ف-اءات-ه
وك-ذا ا÷وانب اŸرت-ب-ط-ة ب-ت-حسسÚ
ا◊وار ا’ج -ت -م -اع-ي ع-ل-ى مسس-ت-وى
القاعدة.

اسستدراك الدروسس الضسائعة يوم السسبت وأامسسية الثÓثاء من كل أاسسبوع
ي -رت -قب –دي -د حصسصص ’سس-ت-دراك ال-دروسص
Óسساتذة الذي
الضسائعة بسسبب اإ’ضسراب اأ’خ Òل أ
يعرفه قطاع الÎبية ،بحسسب ما أاكدته مصسادر
م -ت -ط-اب-ق-ة م-ن وزارة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ون-ق-اب-ات
القطاع .وسسيتم –ديد هذه ا◊صسصص وفق نفسص

اŸصسادر ‘ كل من صسبيحة يوم السسبت وأامسسية
الثÓثاء واأ’سسبوع اأ’ول من العطلة الربيعية.
ويأاتي هذا اإ’جراء على ضسوء تطمينات وزيرة
الÎبية التي أاكدت ،أامسص اأ’ول الثÓثاء ،أانه ”
«ات- -خ- -اذ ج- -م- -ي- -ع اإ’ج- -راءات لضس- -م- -ان “درسص

التÓميذ واسستكمال برنامج السسنة الدراسسية على
أاحسسن وجه من أاجل –قيق مبدإا اإ’نصساف بÚ
ا÷م- -ي -ع» ،ك -م -ا ط -م -أانت ب -ن غÈيت ال -ت Ó-م -ي -ذ
وأاول -ي -ائ -ه -م ب -أان -ه «” اأ’خ -ذ ب -ع Úا’ع -ت-ب-ار ك-ل
الظروف التي مر بها التÓميذ».

‘ ورشسة حول التطرف العنيف بنيامي

اإلشسادة بدور ا÷زائر ‘ تعزيز جهود السسلم واألمن ‘ منطقة السساحل
أاشس -اد اŸشس -ارك -ون ،أامسص ‘ ،أاشس -غ -ال ال -ورشس-ة ح-ول
«مسساهمة وسسائل ا’عÓم ‘ الوقاية من التطرف العنيف
وم -ك-اف-ح-ت-ه» ‘ ن-ي-ام-ي ب-دور ا÷زائ-ر ‘ دع-م وت-ع-زي-ز
جهود السسلم وا’من ‘ منطقة السساحل اإ’فريقي.
وخÓل اŸناقشسات التي ميزت اŸداخÓت اŸقدمة
‘ صسبيحة اليوم اأ’ول من هذه الورشسة ،أاشساد اÈÿاء ‘
ا’تصسال و‘ اإ’رهاب اإ’لكÎو Êلبلدان منطقة السساحل
ب -دور ا÷زائ -ر ‘ ه -ذه اŸن -ط -ق -ة اإ’ف -ري -ق-ي-ة وخ-اصس-ة
إاسسهامها «الكب ‘ »Òتدعيم القدرات التقنية ‘ ›ال
الوقاية من اإ’رهاب ومكافحته.
‘ هذه اإ’طار ،ركز اÿب Òبوحدة اŸركز اإ’فريقي
للدراسسات واأ’بحاث حول اإ’رهاب الذي يوجد مقره
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ع-ل-ى ج-ه-ود ا÷زائ-ر ‘ م-ن-ط-ق-ة
السساحل أامام تهديدات التطرف العنيف.
كما أاشسار إا ¤أاهمية أاعمال التكوين ‘ ›ال الوقاية
م -ن اإ’ره -اب وم -ك -اف -ح -ت -ه ’سس -ي -م -ا ‘ إاط -ار اآ’ل -ي -ات
اإ’قليمية إاضسافة إا ¤اأ’عمال اإ’نسسانية لفائدة سسكان
اŸن-ط-ق-ة الصس-ح-راوي-ة ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن أاث-ار اإ’رهاب
والذين يقيمون Ãناطق النزاعات.
ومن جهته ،اعت Èالصسحفي اŸوريتا Êأاحمد سسا⁄
ولد ﬂتار أان ا÷زائر رفعت –دي مكافحة التطرف
العنيف بعد تعرضسها لويÓته ‘ التسسعينيات ،مضسيفا أانها

‚حت كذلك ‘ إاعداد وتطوير اسسÎاتيجيتها اŸتعلقة
Ãكافحة هذه الظاهرة.
‘ هذا السسياق ،أابرز «أاهمية» ا’سستفادة من التجربة
ا÷زائرية ‘ هذا اÛال ومهارة هذا البلد التي يضسعها
–ت تصسرف بلدان منطقة السساحل «قصسد ا’حتماء من
التطرف العنيف».
و من جهة أاخرى ،أاشسار خÈاء آاخرون إا ¤ا÷هود
التي تبذلها ا÷زائر ‘ ›ال الدعم اŸادي والتقني
Óليات اÿاصسة بالوقاية من اإ’رهاب ومكافحته على
لآ
غ - -رار ال- -ت- -ع- -اون وال- -ت- -نسس- -ي- -ق «اŸث- -م- -ر» ب Úمصس- -ال- -ح
ا’سستخبارات.
وأاوضسح اÿب Òا÷زائري ‘ ›ال ا’تصسال بوينون
العربي أان سسياسسة ا÷وار التي تنتهجها ا÷زائر ’سسيما
ت -فضس -ي -ل ا◊وار ل -تسس -وي -ة ال -ن-زاع-ات Ãن-ط-ق-ة السس-اح-ل
الصسحراوي ذات إاسسهام «مثا‹» من أاجل اسستعادة اأ’من
والسسلم ‘ اŸنطقة.
و” التطرق خÓل اليوم اأ’ول من هذا اللقاء إا¤
مسسائل عدة منها الدعاية اإ’رهابية ع Èوسسائل اإ’عÓم
وشسبكات التواصسل ا’جتماعي.
و“حورت اŸناقشسات حول بروز شسبكات التواصسل
ا’ج -ت -م -اع -ي ال -ت -ي سس -اه -مت بشس -ك -ل أاو ب -آاخ-ر ‘ نشس-ر
مضس -ام Úدع -ائ -ي -ة ل -ل -ت -ط -رف ال -ع -ن -ي -ف وال -رادي -ك -ال-ي-ة

واإ’رهاب.
وم -ن ب ÚاŸواضس -ي -ع اأ’خ -رى ال-ت-ي “ت م-ن-اقشس-ت-ه-ا
خÓل هذا اللقاء تقنيات اإ’قناع اŸسستعملة من طرف
الشس-ب-ك-ات اإ’عÓ-م-ي-ة ل-ل-ج-م-اع-ات اإ’ره-اب-ي-ة وال-ت-غ-طية
اإ’عÓ- -م- -ي- -ة اŸف- -رط- -ة أ’ع- -م- -ال ال- -ت -ط -رف ال -ع -ن -ي -ف
وال-رادي-ك-ال-ي-ة ’سس-ي-م-ا م-ن خÓ-ل اسس-ت-ع-مال مصسطلحات
مؤويدة للعمل اإ’رهابي.
وتتميز الورشسة التي تندرج ‘ إاطار نشساطات ﬂطط
ال -ع -م -ل ا’سسÎات -ي -ج -ي ÿل-ي-ة ا’تصس-ال ال-ت-اب-ع-ة ل-وح-دة
ا’ن- -دم- -اج وا’تصس -ال Ãشس -ارك -ة صس -ح -اف -ي Úوم -ك -ل -فÚ
با’تصسال قدموا من ا÷زائر وبوركينا فاسسو وليبيا وما‹
وموريتانيا والنيجر ونيجÒيا والتشساد وكوت دي فوار
وغينيا والسسينغال.
وسستتناول أاشسغال اليوم الثاŒ Êارب وسسائل اإ’عÓم
‘ الوقاية من اإ’رهاب ومكافحته من خÓل معا÷ة
اŸعلومة التي تخصص اÛال اأ’مني حيث سسيخرج اللقاء
Ãجموعة من التوصسيات.
تعد وحدة ا’ندماج وا’تصسال آالية إافريقية للتعاون
اإ’قليمي لدول اŸيدان يوجد مقرها با÷زائر بحيث
تشس-رف ع-ل-ى ال-ت-نسس-ي-ق ب Úأاع-م-ال ال-وق-اي-ة وال-ت-حسس-يسص
ومكافحة اإ’رهاب ’سسيما مع ا’–اد اإ’فريقي ومسسار
نواكشسط.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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راوية يتباحث مع سسف Òتركيا سسبل ترقية التعاون الثنائي
تباحث وزير اŸالية عبد
ال -رح-م-ان راوي-ة ،م-ع سس-فÒ
ت - -رك- -ي- -ا ب- -ا÷زائ- -ر ﬁمت
ب -وروي ،ح -ول سس -ب-ل ت-رق-ي-ة
وتطوير التعاون ا’قتصسادي
ال -ث -ن-ائ-ي حسسب م-ا أاف-اد ب-ه
بيان للوزارة.
وت- -ط- -رق ال -ط -رف -ان إا¤
ﬂت- -ل- -ف ج -وانب ال -ت -ع -اون
ا’قتصسادي الثنائي معربÚ
ع -ن ارت -ي -اح -ه -م -ا Ÿسس-ت-وى
ال -عÓ-ق-ات ا’ق-تصس-ادي-ة بÚ
البلدين والتي عرفت تطورا
ملحوظا خÓل السسنوات اأ’خÒة ’سسيما ‘ ›ال
ا’سستثماري حسسب البيان.
وحيا راوية مسستوى «التزام» الشسركات الÎكية
ب -ا÷زائ -ر وإارادت -ه-ا ‘ ت-ط-وي-ر شس-راك-ات-ه-ا ،داع-ي-ا
ا÷انب Úإا ¤اسستغÓل اÈÿة اÙصسلة من خÓل
ﬂتلف اŸشساريع اÛسسدة ◊د اآ’ن بشسكل يسسمح
Ãسس -اع -دة اŸت -ع-ام-ل Úم-ن ال-ب-ل-دي-ن ع-ل-ى –دي-د
فرصص جديدة لÓسستثمار تكون مربحة للطرف.Ú
من جهته ،كشسف سسف Òتركيا عن عدة اتفاقيات
ت -ع -اون ي -ج-ري –ضسÒه-ا ‘ ع-دة م-ي-ادي-ن تشس-ك-ل
أاولوية ‘ ›ال تنويع ا’قتصساد ا÷زائري على
غرار السسياحة والفÓحة.

...و يتباحث مع سسفÒة
كندا حول سسبل تطوير
الشسراكة ب Úالبلدين
–ادث وزي- - -ر اŸال- - -ي- - -ة ع- - -ب - -د
ال -رح -م -ان راوي -ة ،م -ع سس-فÒة ك-ن-دا
ب -ا÷زائ -ري بÎيسس -ي-ا مك ك-و’غ-ي،
ح -ول سس -ب -ل اسس -ت -غÓ-ل اإ’م-ك-ان-ي-ات
ال -ه -ام -ة ال -ت -ي ت -وف -ره -ا ال -عÓ-ق-ات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة م-ن أاج-ل Œسس-ي-د مشس-اريع
ت-ع-اون وشس-راك-ة م-ل-م-وسس-ة حسسب م-ا
أافاد به بيان للوزارة.
وخÓل جلسسة جمعت راوية مع السسفÒة التي
ك -انت م-رف-وق-ة ب-وف-د ع-ن «›لسص ت-ط-وي-ر ك-ن-دا-
ا÷زائ- -ر» ” ف- -حصص ودراسس- -ة مسس- -ت -وى ال -ت -ع -اون
ا’ق -تصس -ادي ب Úال -ب -ل-دي-ن ‘ ،ه-ذا اإ’ط-ار ت-ط-رق
الطرفان إا ¤اŸبادرات الواجب اتخاذها من أاجل
خ-ل-ق مشس-اري-ع ت-ع-اون وشس-راك-ة تÎج-م ا’م-ك-انيات
الهامة التي يزخر بها هذا التعاون.
وذكر راوية بهذه اŸناسسبة باإ’صسÓحات التي
باشسرتها ا÷زائر ‘ اÛال ا’قتصسادي› ،ددا
اسستعداد ا÷زائر للعمل من أاجل توسسيع ›ا’ت
ال-ت-ع-اون م-ع شس-ري-ك-ه-ا ال-ك-ن-دي وتسس-ه-ي-ل اسس-ت-ث-مار
الشسركات الكندية با÷زائر.

تعزيز فرصص التعاون الثنائي

زما‹ يتحادث مع وزيري العمل للمملكة العربية
السسعودية وا÷مهورية التونسسية
الشسعب /أاجرى وزير العمل
وال- - - -تشس - - -غ - - -ي - - -ل والضس - - -م - - -ان
ا’ج - -ت- -م- -اع- -ي ،م- -راد زم- -ا‹،
أامسصﬁ ،ادث- -ات م -ع ن -ظ -رائ -ه
ل- -ك- -ل م -ن اŸم -ل -ك -ة ال -ع -رب -ي -ة
السس- - -ع- - -ودي- - -ة وا÷م- - -ه - -وري - -ة
ال- -ت- -ونسس- -ي- -ة ،ب- -حضس- -ور سس- -فÒ
ا÷زائ -ر ب -اŸم-ل-ك-ة وم-ن-دوب-ه-ا
ال -دائ -م ل -دى م-ن-ظ-م-ة ال-ت-ع-اون
اإ’سسÓمي ،أاحمد عبد الصسدوق
وذلك ع - -ل - -ى ه - -امشص أاشس- -غ- -ال
ال - -دورة ال ّ- -راب - -ع - -ة ل - -ل- -م- -ؤو“ر
اإ’سس Ó- -م - -ي ل - -وزراء ال - -ع - -م - -ل
اŸنعقدة Ãدينة جّدة السسعودية.
وت -ب -احث ال -وزي -ر م -ع وزي -ر ال -ع -م -ل وال -ت -ن-م-ي-ة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-م-م-ل-ك-ة العربية السسعودية ،الدكتور
ع -ل -ي ب -ن ن-اصس-ر ال-غ-ف-يصص ،ب-حضس-ور وك-ي-ل ال-وزارة

وع -دد م-ن اإ’ط-ارات اŸرك-زي-ة،
اŸل - - -ف - - -ات ذات ا’ه - - -ت - - -م - - -ام
اŸشسÎك ،وتطرق الطرفان إا¤
ف -رصص ت -ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي
خاصسة ‘ ›ال العمل والتشسغيل
والضسمان ا’جتماعي.
كما كان للسسيد مراد زما‹
لقاء مع فوزي بن عبد الرحمن،
وزير التكوين اŸهني والتشسغيل
ب-ا÷م-ه-وري-ة ال-ت-ونسسية ،بحضسور
ال -ق-نصس-ل ال-ع-ام ال-ت-ونسس-ي ب-ج-دة
وع -دد م-ن اإ’ط-ارات اŸرك-زي-ة،
ح- -يث ن- -اقشص ا÷ان- -ب- -ان ف -رصص
التشسغيل وا’سستثمار لتنمية اŸناطق ا◊دودية بÚ
البلدين وكذا العمل على تعزيز التضسامن والتنسسيق
‘ هذا اÛال ‘ إاطار أانشسطة منظمة التعاون
اإ’سسÓمي.

سسي عفيف وسسف Òاإسسبانيا يؤوكدان على أاهمية تعزيز اŸبادلت الŸÈانية
أاك- - -د رئ- - -يسص ÷ن- - -ة الشس - -ؤوون
اÿارجية والتعاون وا÷الية عبد
ا◊ميد سسي عفيف لدى اسستقباله
السس- - -ف Òاإ’سس- - -ب- - -ا Êب - -ا÷زائ - -ر
سس-ان-ت-ي-اغ-و ك-اب-اناسص ،أامسص ،على
«أاه - -م - -ي - -ة ت - -ع - -زي - -ز اŸب - -اد’ت
الŸÈان -ي -ة وت-نسس-ي-ق-ه-ا أاك Ìع-ل-ى
جميع اأ’صسعدة» حسسب ما أافاد به
بيان للمجلسص الشسعبي الوطني.
وأاوضس- - - - -ح ذات اŸصس- - - - -در أان
ا÷انبان تطرقا خÓل هذا اللقاء
إا »¤ال -ع Ó-ق -ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي
تربط البلدين وأاكدا أاهمية تعزيز
اŸباد’ت الŸÈانية والتنسسيق Ãا يعود بالفائدة
على البلدين ويسسهم ‘ دعم عÓقاتهما الثنائية
على جميع اأ’صسعدة».
وذكر رئيسص ÷نة الشسؤوون اÿارجية والتعاون
وا÷الية ‘ بداية اŸقابلة بـ»العÓقات التاريخية
الوطيدة التي تربط البلدين بحكم ا÷وار والتاريخ
اŸشسÎك متطرقا بعد ذلك إا ¤التعديل الدسستوري

اأ’خ Òال -ذي م -ن-ح اŸع-ارضس-ة
دورا ف - - - - -ع - - - - -ا’ ‘ ا◊ي - - - - -اة
الŸÈان-ي-ة .وب-اŸن-اسس-ب-ة أاعلن
رئ- - -يسص ا÷لسس- - -ة ع- - -ن ق - -رب
تنصسيب اÛموعة الŸÈانية
ل-لصس-داق-ة «ا÷زائ-ر-إاسس-ب-انيا»
ل -ت-ك-ون أاداة إاضس-اف-ي-ة ل-ل-ت-ع-اون
الŸÈا Êب Úالبلدين ’سسيما
ع- -ن ط- -ري- -ق ت- -ب -ادل اÈÿات
والزيارات ودورات التكوين».
وشس-ك-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ف-رصسة
ل - -ل- -ت- -ط- -رق إا ¤قضس- -ي- -ة آاخ- -ر
اŸسس- -ت- -ع- -م- -رات اإ’ف- -ري -ق -ي -ة
«قضسية الشسعب الصسحراوي حيث دعا رئيسص اللجنة
إا ¤التعاون من أاجل إايجاد حل لها ،مؤوكدا ‘ هذا
اŸق -ام م -وق -ف ا÷زائ -ر اŸسس-ان-د ل-ق-رارات اأ’·
اŸتحدة ذات الصسلة وكذا حثها طر‘ النزاع على
ال -ت -وصس -ل إا ¤ح -ل ع -ادل ون-ه-ائ-ي يضس-م-ن ا◊ق-وق
اŸشسروعة للشسعب الصسحراوي باعتبارها غ Òقابلة
للتصسرف».

’موال اŸدخرة «يبقى حرا»
قال إان سسحب ا أ

بنك ا÷زائر يدعو البنوك إا ¤اŸزيد من اŸرونة ‘ التعامل مع اŸدخرين
’ربعاء ،تعليمة
وجه بنك ا÷زائر ،أامسص ا أ
إا ¤ال- -ب- -ن -وك ي -ح -ث -ه -م ف -ي -ه -ا ع -ل -ى احÎام
التزاماتهم القانونية بضسمان مرونة أاك‘ È
’موال والتصسرف فيها من
عمليات ايداع ا أ
ط- -رف اŸدخ- -ري- -ن ،حسس- -ب -م -ا كشس -ف ع -ن -ه
مسس - -ؤوول - -ون م - -ن ه - -ذه اŸؤوسسسس- -ة اŸال- -ي- -ة
لـ»وأاج» »،ي- -ب -دو أان -ه ل -ت -أاوي -ل ت -عسس -ف -ي وغÒ
’موال
مؤوسسسص ،لبنود القانون حول تبييضص ا أ
’ره -اب ،أاق -دمت ب -عضص اŸك -اتب
و“وي- -ل ا إ
’موال
البنكية على رفضص إايداع وسسحب ا أ
ب-ط-ري-ق-ة ت-عسس-ف-ي-ة وب-دون أاع-ذار ق-ان-ون-ية»،
حسسب ت -ع-ل-ي-م-ة ب-نك ا÷زائ-ر .ه-ذا ال-ت-أاوي-ل
«اŸقيد» الذي تعتÈه بعضص البنوك تطبيقا
Óج -راءات ال -ق -ان -ون -ي -ة وال -ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ي-ت-م
ل -إ
مÓحظته خصسوصسا لدى افتتاح ا◊سسابات،
’جال اŸبالغ فيها»
’موال و»ا آ
وقبول إايداع ا أ
’موال .هذه السسلوكات « سستبقى
لتقد Ëا أ

عائقا أامام –قيق ا’ندماج البنكي وخلقت
ل- -دى اŸدخ- -ري- -ن إاحسس -اسس -ا ب -ع -دم ال -ف -ه -م
وا◊Òة» حسسب نفسص اŸصسدر .ولهذا ،قدم
بنك ا÷زائر هذه التعليمة إا ¤جميع البنوك
يدعوهم فيها إا« ¤التوقف عن اŸطالبة،
لدى كل عملية إايداع أاموالÈÃ ،رات غÒ
ت -لك اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ع -ري-ف ال-زب-ون ‘ إاط-ار
’جراءات التنظيمية اŸعمول بها» .كما أاكد
اإ
’موال اŸدخرة
بنك ا÷زائر أان سسحب ا أ
«يبقى حرا» ،داعيا البنوك إا ¤اŸزيد من
’موال إا ¤الزبائن».
«التسسهيل ‘ تقد Ëا أ
و‘ ه- -ذا الصس- -دد ،أام- -ر ال- -ب- -نك اŸدي- -ري -ن
العام Úللبنوك واŸؤوسسسسات اŸالية بتجنيد
’مر
مصسا◊هم العملياتية ،حتى وإان تطلب ا أ
إاق -رار ب -رام -ج ت -ك -وي -ن -ي-ة وإاطÓ-ق ع-م-ل-ي-ات
–سس-يسص ،ل-ت-ط-وي-ر ال-تضس-م Úال-ب-ن-كي وجلب
’موال بصسفة ناجعة.
اأ
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اختتام اŸلتقى حول اŸدينة ا÷زائرية ،طمار:

التوصسيات سستسستغل ‘ ترقية الأحياء ا÷زائرية
اخ-ت-ت-م ،أامسس ،اŸل-ت-ق-ى ح-ول اŸدي-نة
ا÷زائ-ري-ة ب-ا÷زائ-ر ب-إاصسدار ›موعة
م- -ن ال -ت -وصس -ي -ات ال -رام -ي -ة إا ¤ت -رق -ي -ة
’حياء اŸوجودة وبناء أاحياء جديدة
ا أ
“اشسيا مع التنمية اŸسستدامة والبيئة،
ح- -يث أاوصس- -ى اŸشس- -ارك- -ون ال- -وط- -ن -ي -ون
’جانب ‘ هذا اŸلتقى الذي نظمته
وا أ
وزارة السس - -ك - -ن وال - -ع - -م - -ران واŸدي- -ن- -ة
ب - -ال - -ت - -نسس - -ي - -ق م - -ع وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة
’ق-ل-ي-م
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وت -ه-ي-ئ-ة ا إ
بالشسروع فورا ‘ مسسار بإاشسراك ›موع
اŸت- - -دخ - -ل Úم - -ن أاج - -ل ت - -رق - -ي - -ة اŸدن
ا÷زائرية.
وحسشب هؤو’ء فإان إاششراك اÛتمع اŸدÊ
(ا÷معيات و÷ان اأ’حياء) ‘ هذه النششاطات
وترسشيخ ثقافة اŸدينة ’سشيما لدى اأ’طفال
والششباب يعد حتمية من أاجل ترقية اŸدينة،
كما أاوصشى اŸششاركون بتحي Úاإ’طار القانوÊ
اŸسش Òل -ل-ج-وانب اŸرت-ب-ط-ة ب-ب-ن-اء وا◊ف-اظ
ع -ل -ى اŸدن إاضش -اف -ة إا ¤وضش -ع اسشÎات -ي-ج-ي-ة
وطنية ششاملة يتم إاعدادها على أاسشاسس ا◊وار
والتششاور.
م - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،دع- -ا اŸشش- -ارك- -ون ‘
ال-ورشش-ات اŸوضش-وع-ات-ي-ة اأ’رب-ع-ة خÓ-ل ه-ذا

ال -ل -ق -اء إا ¤إاع -ادة ب -عث ج -ائ -زة ا÷م -ه -وري -ة
السش -ن -وي -ة اÿاصش -ة ب-أاج-م-ل م-دي-ن-ة ج-زائ-ري-ة
وإانششاء بنك معطيات حول بطاقة وتراث كل
مدينة ،وحسشب اŸششارك Úفإانه من الضشروري
م- -ن- -ح وضش- -ع خ- -اصس ل- -ل- -م -دن ال -كÈى ن -ظ -را
لÎك-ي-ب-ت-ه-ا اŸع-ق-دة وŒه-ي-زها بأانظمة إانذار
ومراقبة للتحذير من الكوارث الطبيعية.
وقد أابرزت التوصشيات أايضشا دور اŸواطن

‘ عقلنة واسشتهÓك الطاقات ا◊فرية بهدف
ت-ق-ل-يصس ال-ت-ل-وث وت-رق-ي-ة اسش-ت-ع-م-ال الطاقات
البديلة واÙافظة على اŸياه.
و‘ تصشريح للصشحافة عقب هذا اللقاء أاكد
وزير السشكن والعمران واŸدينة عبد الوحيد
ط- -م- -ار أان ›م- -وع ال- -ت- -وصش- -ي -ات ال -ت -ي “ت
صشياغتها خÓل هذا اŸلتقى سشتششكل أارضشية
Óع-م-ال اŸسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة لصش-ال-ح ت-رق-ي-ة اŸدن
ل -أ
ا÷زائرية واÙافظة عليها.
‘ هذا الششأان أاوضشح الوزير أان ا÷ماعات
اÙلية ششكلت دوما صشميم كل مششروع يرمي
إا ¤ترقية اŸدينة ،مضشيفا أان هذه الÎقية
ي-ن-ب-غ-ي أان ت-راف-ق ال-ن-م-و ا’ق-تصش-ادي وح-ماية
البيئة طبقا للمفاهيم العصشرية للحي الذكي.
Óششارة ششكل ملتقى «اŸدينة ا÷زائرية
ل إ
‘ م -واج -ه -ة –دي -ات ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة»
م -ن -اسش -ب -ة ل -لشش -روع ‘ ت -ف -ك Òب Úال -ب -اح -ثÚ
واŸق -رري -ن واŸه -ن -ي Úوال -ف -اع-ل ÚاŸع-ن-يÚ
بالتنمية اŸسشتدامة حول اŸدينة ومسشتقبلها
وطرق تطويرها.
وسش -م -ح ال -ل-ق-اء ال-ذي صش-ادف إاح-ي-اء ال-ي-وم
ال -وط -ن -ي ل -ل -م -دي-ن-ة ب-اŸسش-اه-م-ة ‘ م-ع-ا÷ة
إاشش-ك-ال-ي-ة اŸدي-ن-ة وت-ن-م-ي-ت-ه-ا ودÁومتها على
الصشعيدين اÙلي والوطني.

ترحيل  3آا’ف عائلة ‘ إاطار اŸرحلة الثالثة من العملية  ،23زوخ:

العملية  24إلعادة اإلسسكان بالعاصسمة قبل شسهر رمضسان سستمسس  8آالف عائلة
سس -ي -ت -م ا’ن -ط Ó-ق ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة 24
’إعادة ا’سسكان بو’ية ا÷زائر قبل
شس -ه -ر رمضس -ان اŸق-ب-ل تسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا
 6000اإ 8000 ¤ع-ائ-ل-ة م-ن ق-اطني
السسكن الهشس Ãا فيهم القاطنون ‘
اŸسس- -اك -ن الضس -ي -ق -ة ،حسس -ب -م -ا اأك -ده،
اأمسس ،ب- - -ال- - -ع- - -اصس- - -م- - -ة وا‹ و’ي - -ة
ا÷زائر عبد القادر زوخ.
وقال زوخ خÓل ندوة صشحفية نششطها
Ãناسشبة انطÓق اŸرحلة الثانية لعملية
الÎحيل  23والتي تخصس اأزيد من 2000
عائلة اأنه بعد ا’نتهاء من اŸرحلة الثالثة
من العملية  23والتي تخصس  3000عائلة
اأخ- -رى (دون –دي- -د ت- -اري- -خ -ه -ا) سش -ي -ت -م
الشش- -روع ق -ب -ل شش -ه -ر رمضش -ان اŸق -ب -ل ‘
العملية  24التي سشتخصس ما ب 6000 Úو
 8000عائلة من اأصشحاب السشكن الهشس.
و اأوضشح الوا‹ اأنه «” القضشاء على
ا’أحياء القصشديرية و ⁄يتبق اإ’ السشكن
ال- -هشس وا’أح- -واشس» ،م- -وؤك- -دا اأن- -ه «ب- -ع- -د
ا’ن -ت -ه -اء م -ن السش -ك -ن ال -هشس وا’أح -واشس
سشيتم التكفل بقاطني اŸسشاكن الضشيقة».
اأما بخصشوصس اŸرحلة الثانية لعملية
الÎح- -ي -ل ’ 23إع- -ادة ا’سش -ك -ان ب -و’ي -ة
ا÷زائ -ر ف -ق -د ان -ط -ل -قت ال -ي -وم ا’أرب-ع-اء
لفائدة اأزيد من  2000عائلة ،فيما “ت
اŸرح -ل -ة ا’أو ¤ل -ن -فسس ال -ع -م -ل -ي-ة ‘ 26
ديسشم Èالفارط وذلك لفائدة  3000عائلة

‘ انتظار اŸرحلة الثالثة للعملية  23التي
 ⁄يعلن الوا‹ عن تاريخ انطÓقها.
يذكر اأن العملية ’ 23إعادة ا’إسشكان
ب -و’ي -ة ا÷زائ -ر ت -خصس Ãج -م -ل -ه-ا 8000
عائلة.
وكانت اŸرحلة  2للعملية ’ 23إعادة
ا’إسش -ك -ان ب -و’ي -ة ا÷زائ -ر ق -د ان -ط -ل-قت
صشبيحة ،اأمسس ،لفائدة قاطني  19موقعا
ل-ل-ب-ي-وت ال-قصش-ديرية و 120ع-ائ-ل-ة تقطن
ا’أق- - -ب- - -ي- - -ة وا’أسش- - -ط- - -ح ‘ عشش - -رة ( )10
مقاطعات اإدارية وهي «مقاطعات حسشÚ
داي وا◊راشس ودار البيضشاء وبراقي وبئر
مراد رايسس ودرارية وبوزريعة وبئر توتة

والششراقة وسشيدي اﬁمد».
واأكد الوا‹ اأن اŸرحلة الثانية للعملية
’ 23إعادة ا’إسشكان سشمحت بـ «اسشÎجاع
اأك Ìم- - -ن  39ه -ك -ت-ارا م-ن ا’أراضش-ي ‡ا
سشيمكن من –رير ا’أرضشيات اıصشصشة
ل-ع-دة مشش-اري-ع ع-م-وم-ي-ة ول-ت-ب-لغ اŸسشاحة
ا’إجمالية اŸسشÎجعة منذ انطÓق عملية
اإعادة ا’إسشكان ‘ يونيو  2014حوا‹ 500
هكتار».
اأما بخصشوصس قضشايا التزوير والتحايل
للحصشول على سشكن بدون وجه حق اأكد
الوا‹ اأن هناك « 1100قضشية مطروحة
ح -ال -ي -ا اأم -ام ال -ع -دال -ة» ،مضش-ي-ف-ا اأن-ه» ”
الفصشل ‘ اأك Ìمن  500قضشية صشدرت
فيها اأحكاما صشارمة ضشد اŸتهم.»Ú
ول- -فت زوخ اإ ¤اأن» قضش- -اي- -ا ال -ت -ح -اي -ل
والتزوير للحصشول على سشكن بدون وجه
حق بداأت تتناقصس ششيئا فششيئا».
ي -ذك -ر اأن -ه ب -ع-د ا’ن-ت-ه-اء م-ن اŸرح-ل-ة
الثانية من العملية  23تكون و’ية ا÷زائر
ق -د ق -امت ب -اإسش -ك -ان م -ا ي-ق-ارب  44األف
عائلة منذ انطÓق العملية ‘ يونيو 2014
ب- -ا’إضش- -اف- -ة اإ 13 ¤األ -ف ع -ائ -ل -ة اأخ-رى
اسشتفادت ضشمن برامج السشكن ا’جتماعي
ال -تسش-اه-م-ي وب-ذلك يصش-ل ع-دد ال-ع-ائÓ-ت
اŸسش -ت -ف -ي -دة م -ن ع -م-ل-ي-ات ا’إسش-ك-ان اإ¤
حوا‹  57األف عائلة وهو ما يعادل 285
األف نسشمة.

’هقار
’م بعاصسمة ا أ
أاشسرف على إاحياء اليوم الدو‹ للغة ا أ

عصساد :اللغة األمازيغية قيمة مضسافة للوحدة الوطنية
’م Úال- -ع- -ام ل- -ل- -م- -ح- -اف- -ظ- -ة
أاك- -د ا أ
’م-ازي-غ-ي-ة ه-اشس-م-ي
السس -ام -ي-ة ل-ل-غ-ة ا أ
عصس - - -اد ،م - - -ن “Ôاسست ،أان ال- - -ل- - -غ- - -ة
’م -ازي -غ -ي-ة ق-ي-م-ة مضس-اف-ة ل-ل-وح-دة
ا أ
ال -وط -ن -ي -ة ،م -ا ج -ع -ل ال -دول -ة ت -ب-ذل
›ه-ودات ج-ب-ارة م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ت-ه-ا،
خ- -اصس- -ة ب- -ع- -د ق- -رار ف- -خ- -ام -ة رئ -يسس
ا÷مهورية ،ترسسيم  12يناير من كل
سس-ن-ة ع-ي-دا وط-ن-ي-ا وع-ط-ل-ة م-دف-وعة
’ج -ر ،ال -ق -رار ال -ذي ي -ع -زز ال-ث-وابت
ا أ
ال - -وط - -ن - -ي- -ة Ãق- -وم- -ات- -ه- -ا ال- -ثÓ- -ث- -ة
’م-ازي-غ-ي-ة،
’سسÓ-م-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة وا أ
ا إ
وكذا اŸصسا◊ة الوطنية من أاجل دعم
الوحدة الوطنية حول تاريخ ا÷زائر
وه - -وي - -ت - -ه - -ا وق - -ي - -م - -ه - -ا ال - -روح - -ي- -ة
وا◊ضسارية.
كشش -ف عصش -اد ل-دى إاشش-راف-ه ع-ل-ى إاح-ي-اء
’م ،بدار الثقافة بعاصشمة
اليوم الدو‹ للغة ا أ
ا’هقار ،أان إاحتضشان و’ية “نغسشت لهذه
’عتزاز Ãرجعيتنا
التظاهرة هو عربون ا إ
’مازيغية اŸتجذرة ‘ التاريخ
ا◊ضشارية ا أ
وق -وة إارت -ك -ازي-ة ‘ ال-ع-ط-اء ÿدم-ة ال-وط-ن
وتعزيز اللحمة ب Úأابناء الششعب ا÷زائري،
وهي سشانحة للتواصشل أاك Ìمع كل الفاعلÚ
‘ حقل الÎاث اŸادي والÓمادي ،وتهيئة
ك -ل ال -ظ -روف اŸوضش -وع -ي-ة ل-ت-ث-ب-يت م-ك-ان

’مازيغية ‘ إاطار العمل
اأ
اŸؤوسشسشاتي.
و ي- - -ت - -أات - -ى ذلك حسشب
عصشاد بالعمل على تعميم
م-ت-غ Òال-ت-م-ه-اق ‘ ال-طور
’بتدائي ،أاو’ ثم اŸرور
اإ
’خ- -رى م -ع
’ط- -وار ا أ
إا ¤ا أ
ت-ع-زي-ز نصش-يب ال-و’ي-ة من
اŸن - - -اصشب اŸال - - -ي - - -ة ‘
الÎب-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ني
ب - -دءا م- -ن ،2019 /2018
و–سش Úوتشش- - - - -ج- - - - -ي- - - - -ع
اŸت -حصش -ل Úع-ل-ى شش-ه-ادة
البكالوريا للتسشجيل ‘ معهد التعليم العا‹
الذي فتح مؤوخرا تخصشصس «لغة أامازيغية»،
وك-ذا ال-ت-نسش-ي-ق م-ع اŸرك-ز ا÷ام-ع-ي ل-ف-ت-ح
’م-ازي-غ-ي-ة ب-عاصشمة
قسش-م ال-ل-غ-ة وال-ث-ق-اف-ة ا أ
’هقارŸ ،واكبة اŸكاسشب التي –ققت ‘
اأ
جامعة (تيزي وزو ،بجاية ،بويرة ،باتنة)،
وتعميم اسشتعمال «التيفيناغ» ‘ الواجهات
الرسشمية÷ ،عل “نغسشت مدينة ‰وذجية
‘ ›ال مزغنة اÙيط.
’م Úالعام للمحافظ السشامية
أاضشاف ا أ
’م- -ازي- -غ- -ي -ة أان اŸغ -زى م -ن ه -ذا
ل- -ل- -غ- -ة ا أ
’شش-ادة ب-ال-تعددية
’ح-ت-ف-ال ه-و ال-ت-ن-وي-ه وا إ
اإ
الثقافية واللغوية التي “يزنا كجزائري،Ú

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

وه -و ي -ن -درج ضش -م -ن سش -ي-اق
’·
شش- - -ع- - -ار م - -ن - -ظ - -م - -ة ا أ
اŸتحدة لسشنة – 2018ت
ع- -ن- -وان «أاه- -م- -ي- -ة ال- -ت -ن -وع
وال -ت -ع -دد ال -ل-غ-وي م-ن أاج-ل
تنمية مسشتدامة»  ،وتضشمنت
التظاهرة التي تتواصشل على
م -دى ي-وم ،Úن-دوة ع-ل-م-ي-ة،
وورشش-ات ل-ت-دوي-ن ﬂت-ارات
أادب -ي -ة Ãت-غ Òال-ت-م-ه-اق م-ن
طرف ﬂتصش Úوأاسشاتذة.
‘ سشياق متصشل ،أاضشاف
ه-اشش-م-ي عصش-اد ،أان-ه سش-ي-تم
إاصش -دار ط -اب -ع ب -ري -دي ب -اŸن -اسش -ب-ة ،وه-ذا
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م-ع وزارة الÈي-د وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
’براز اÛهودات التي
’تصشال ،إ
’عÓم وا إ
اإ
تقوم بها اÙافظة من خÓل ربط جسشر
مع الكث Òمن القطاعات الوزارية ،والتي
سشتكون بالتيفيناغ ،حيث أاكد على أاهمية
’صش -دار ال -ذي يÎج -م دسشÎة ال -ل -غ -ة
ه -ذا ا إ
’مازيغية ،خاصشة أان قطاع الÈيد يرافق
اأ
’م-ازي-غ-ي-ة م-ث-ل
‘ الصش-م-ي-م ت-رق-ي-ة ال-ل-غ-ة ا أ
“وي- -ل مشش- -روع م -درسش -ة إافÎاضش -ي -ة وك -ذا
’مازيغية.
قاموسس بواسشطة النت للغة ا أ

“Ôاسضتﬁ :مد الصضالح بن حود

العدد
17575

ا÷امعة تفتح ملف ا’نتقال الطاقوي

04

للبحث العلمي دور أاسساسسي ‘ تنمية الطاقات اŸتجددة
ف- - -ت- - -ح  Èﬂدراسس- - -ات و–ل - -ي - -ل
السسياسسات العامة ‘ ا÷زائر وكلية
ال- -ع- -ل- -وم السس- -ي- -اسس- -ي- -ة وال- -ع Ó-ق -ات
ال - -دول - -ي- -ة ““ا÷زائ- -ر ،““3-ن- - -ق- - -اشس - -ا
مسس-ت-ف-يضس-ا ح-ول ا’ن-تقال الطاقوي
‘ ا÷زائ- - -ر ،ب- - -ه- - -دف ال- - -ت- - -ت- - -وي - -ج
ÃقÎح - -ات ع - -م - -ل - -ي - -ة تسس - -اه- -م ‘
تسس -ط Òوإارسس -اء سس-ي-اسس-ات ط-اق-وي-ة
ن- -اج- -ع- -ة ت- -ع -ت -م -د ع -ل -ى ال -ط -اق -ات
اŸت -ج -ددة وال -ن -ظ -ي -ف -ة ،م -ن شس -أان -ه-ا
Œسسيد أامن طاقوي حقيقي.

فضضيلة .ب
’م -ن ال -ط-اق-وي ج-وه-ر
شش -ك -ل ا’ن -ت -ق -ال وا أ
م- -داخÓ- -ت ال- -ع -دي -د م -ن اÈÿاء وال -ب -اح -ثÚ
اŸشش -ارك ‘ Úم -ل-ت-ق-ى وط-ن-ي ح-ول ““ا’ن-ت-ق-ال
ال - -ط - -اق - -وي ‘ ا÷زائ - -ر..أاي آاف- -اق؟““ ،ال- -ذي
اح -تضش -ن -ت -ه ك -ل -ي -ة ال -ع-ل-وم السش-ي-اسش-ي-ة ÷ام-ع-ة
ا÷زائر ،3ح -يث اف -ت -ت -ح ه -ذا اŸل -ت -ق -ى ال-ذي
ت- -ط- -رق إا ¤قضش -اي -ا السش -اع -ة اŸه -م -ة ،م -دي -ر
ا÷امعة الدكتور رابح ششريط ،وأاكد الدكتور
شش-ري-ط أان ل-ل-ج-زائ-ر إام-ك-ان-ي-ات ط-اق-وية كبÒة
وف -رت ل -ه -ا م -وارد م -ال -ي -ة ل -ت -م -وي -ل ب-را›ه-ا
اıتلفة ،غ Òأانه اعÎف ‘ سشياق متصشل أان
ه-ذه ال-ط-اق-ة أاسش-ف-رت ع-ن مشش-ك-ل-ت ،Úوي-ت-ع-ل-ق
’مر بالتلوث البيئي ،وضشرورة ا’نفتاح على
اأ
ال-ط-اق-ات ال-ن-ظ-ي-ف-ة واŸت-جددة ،باإ’ضشافة إا¤
’ك Ìت- -أاثÒا ‘ ع -ا⁄
ا’ن- -ت- -ق- -ال ال- -ط- -اق- -وي ا أ
ا’قتصشاد.
و–دث الدكتور ششريط عن توجه ا÷زائر
لÓ-سش-ت-ث-م-ار ‘ ال-ط-اق-ات ال-ن-ظ-ي-فة ،مششÒا ‘
نفسس اŸقام إا ¤أان البحث العلمي يلعب دورا
مهما ‘ اسشتغÓل الطاقات اŸتجددة والنظيفة
إا ¤ج -انب ال -ت-ق-ل-يصس م-ن أاسش-ع-اره-ا وك-ل-ف-ت-ه-ا،
وخلصس إا ¤القول إانه إاذا كان اأ’من الطاقوي
ره-ان-ا اج-ت-م-اع-ي-ا ،ف-إان ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ي-ع-تÈ

رهانا أاك ،Èكاششفا أانهم حريصشون على تعزيزه.
بينما تطرق اÿب Òششمسس الدين ششيتور اإ¤
ضشرورة مواكبة الثورة الكهربائية ،على اعتبار
أانه ‘ آافاق عام  2035سشتصشبح  30باŸائة من
ح-ظÒة السش-ي-ارات ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،م-غتنما الفرصشة
ليدعو إا ¤ضشرورة تصشنيع السشيارات الكهربائية،
وت- -ن- -اول إا ¤ج- -انب ذلك مشش- -ك- -ل ال -ن -ف -اي -ات،
وضش-رورة ا’ن-طÓ-ق بسش-رع-ة ل-ت-جسش-ي-د ال-ت-ن-مية
اŸسشتدامة ،ومن جهة أاخرى توقع اÿب‘ Ò
الطاقة عبد اÛيد عطار أان يسشجل تراجع
ﬁسشوسس ’سشتهÓك البÎول والفحم ‘ آافاق
عام  2035مقارنة بالطاقات اŸتجددة ،وحذر
‘ حالة عدم –قيق ا’نتقال الطاقوي ‘ عام
 2050من مواجهة العديد من اŸششاكل ‘ .حÚ
ال -دك -ت -ور قسش -ايسش-ي-ة إال-ي-اسس وق-ف ع-ل-ى اأ’م-ن
الطاقوي ب– Úدي أامن اإ’مدادات واأ’من
البيئي ،وعكفت خديجة بتقة على تششريح ‰و
الطلب العاŸي على اŸوارد الطاقوية ،وصشعود
مسشتهلك Úكبار جدد.
ي -ذك -ر أان أاشش -غ -ال ه -ذا اŸل -ت-ق-ى ال-ط-اق-وي
تتواصشل إا ¤غاية اليوم اÿميسس ،ويتناول فيه
ا’سشتثمار الطاقوي ومعوقات تطور الطاقات
اŸت-ج-ددة وسش-ب-ل م-ع-ا÷ت-ه-ا وك-ذا ت-ت-وي-ج ه-ذا
اŸلتقى بتوصشيات عملية.
ا÷دير باإ’ششارة أان هذا اŸلتقى حرصس
ع -ل -ى تسش -ل -ي -ط الضش -وء ع -ل -ى ره -ان-ات ت-ط-وي-ر
ال - -ط - -اق - -ات اŸت- -ج- -ددة ،ال- -ذي ي- -ع- -د –دي- -ا
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وم-ال-ي-ا ،وت-ت-طلب مواجهته تظافر
ج -ه-ود ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل ،Úب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤ت-ن-وي-ع
ا◊ل- -ول اŸم- -ك -ن -ة ‘ إاط -ار ال -ت -ع -اون وت -ب -ادل
اÈÿات ،م -ن خ Ó-ل ا’سش -ت -ف-ادة م-ن الشش-راك-ة
الدولية .ويتوقع أان تششهد الطاقات اŸتجددة
مثل الطاقة الششمسشية والرياح والكتلة ا◊يوية
وحرارة اأ’رضس ،تطورا بطيئا رغم أانها تعد من
اŸوارد اŸتجددة والنظيفة التي ’ تنتج اآ’ثار
السشلبية ،علما أانه سشلط الضشوء على الظروف
الدولية اŸرتبطة باŸوارد الطاقوية ومسشتقبل
ه- -ذه اŸوارد وعÓ- -ق- -ات -ه -ا ب -ان -ب -ع -اث غ -ازات
ا’حتباسس ا◊راري.

’ذاعي Úالعرب
انطÓق فعاليات ا’جتماع  10للمنسسق Úا إ

مناقشسة ثرية ماب Úالفاعل ÚلÓرتقاء أاك Ìباÿدمة اإلخبارية

ان- -ط- -ل- -قت ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة،
’ذاعي،Ú
فعاليات ا’جتماع  10للمنسسق Úا إ
’خبار
–ت إاشسراف اŸركز العربي لتبادل ا أ
والÈام - -جÃ ،شس - -ارك - -ة  13دول -ة ع -رب-ي-ة،
’ول مناقشسة ثرية مابÚ
شسهدت ‘ يومها ا أ
ال-ف-اع-ل Úح-ول سس-ب-ل ت-ط-وي-ر آالياتها حفاظا
ع -ل -ى آان -ي-ت-ه-ا وضس-م-ان ال-ت-ع-ام-ل م-ع ﬂت-ل-ف
’ح-داث وال-نشس-اط-ات
ال -وك -ا’ت ل -ت-غ-ط-ي-ة ا أ
ال -ت -ي ت -ق -ع ب -اŸن -ط -ق -ة ال -ع -رب -ي -ة م -ع إاع-داد
’خ- -ب- -ار بÚ
اÿط - -ط ال Ó- -زم- -ة ل- -ت- -ب- -ادل ا أ
الهيئات وفق نظرة متطورة تخدم اŸسستمع.

آاسضيا مني
‘ كلمة افتتاحية Ÿدير اŸركز العربي لتبادل
اأ’خبار والÈامج سشليماﬁ Êسشن كر ،Ëأاكد أاهمية
هذه ا’جتماعات الهادفة لتبادل اآ’راء ،من خÓل
ضشمان تبادل اأ’خبار ‘ ماب Úالهيئات واأ’عضشاء
‘ اإ’–اد ،حيث يعد حسشبه Ãثابة صشرح إاعÓمي
ه -ام ي -ت -م عÈه م -ن -اقشش -ة وإاث -راء ك -ل ا’نشش -غ-ا’ت
ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ال-رق-ي ب-ال-بث اإ’عÓ-م-ي حتى تسشتجيب
والتطور ا◊اصشل ‘ اŸششهد اإ’عÓمي العربي.
أابدى سشلما ‘ Êإاطار تطوير نششاطات اŸركز
اه -ت -م-ام ال-ه-ي-ئ-ات ب-ال-ب-حث ع-ن ا ÈÿواŸواضش-ي-ع
اŸتصشلة Ãا يحدث على مسشتوى القارة اإ’فريقية
وذلك ‘ إاط- - - -ار ال- - - -ت- - - -ع- - - -اون
اإ’ف -ري -ق -ي ال -ذي ي -ط -م-ح إال-ي-ه
مسش-ت-ق-ب Ó-ول-ع-ل مشش-اركة بعضس
ال- - -دول اإ’ف - -ري - -ق - -ي - -ة ي - -ق - -ول
سشليما »:Êسشتسشاهم بششكل كبÒ
‘ ترقية هذا الطموح».
أابرز مدير اŸركز العربي،
أان م- -ث- -ل ه -ذه ا’ج -ت -م -اع -ات،
ف- -رصش- -ة ل- -ت -ط -وي -ر ال -ع Ó-ق -ات
اŸهنية مع ﬂتلف ‡ثلي الدول لÓرتقاء بالعمل
اإ’ذاع -ي وﬁاول -ة إاي -ج -اد الصش-ي-غ اÓŸئ-م-ة ل-ف-ت-ح
اÛال لتبادل اإ’خباري ،مبديا ‘ السشياق ذاته
طموح اŸركز ‘ إاعطائها البعد الدو‹ على غرار
ما يعرفه البث التلفزيو.Ê
وأاثنى سشلما ‘ Êتصشريح للصشحافة على هامشس
اإ’جتماع ،اŸششاركة الهامة Ÿمثلي الدول العربية
وا◊ضشور ا’سشتثنائي Ÿسشؤوو‹ اإ’ذاعة والتلفزيون
من الكامرون ،وجمهورتي جيبوتي وجزر القمر
أ’ول مرة ،ما أاعطى ا◊دث بعدا إافريقيا ،وكان
حضشورهما يضشيف سشليما Êقائ « :Óكضشيف ششرف
ب-ط-لب م-ن-ه-م ‘ إاط-ار ن-ظ-رة مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر
ال -ت -ع -اون اإ’ذاع -ي وال -ت -ل -ف -زي -و Êب ÚاŸن -ط-ق-تÚ

العربية واإ’فريقية».
وعرف ا’جتماع ‘ يومه اأ’ول ،عرضس حصشيلة
نشش -اط ال -ت -ب -اد’ت اإ’ذاع-ي-ة وال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة خÓ-ل
سشنة 2017وم- -ا م- -ي- -زه -ا م -ن ﬂت -ل -ف اأ’ح -داث
السشياسشية واأ’منية ونششاطات ثقافية واجتماعية
واقتصشادية ورياضشية حيث ” تسشجيل تبادل أاك9 Ì
سشاعات إاذاعية يوميا بنسشبة اسشتخدام وصشلت إا¤
 57باŸائة كما ” تبادل أاك Ìمن  13000خÈ
ت-ل-ف-زي-و Êسش-نويا و 80ح -دث -ا دول -ي -ا وأاك Ìم -ن 50
ب -رن-ا›ا م-ت-ن-وع-ا ب Úال-ث-ق-ا‘ والÎاث-ي وال-ع-ل-م-ي
والديني والتاريخي ،كما اسشتخدمت ما يفوق 2000
خ Èع -رب -ي اتسش -مت ب -اŸه -ن -ي -ة واسش -ت -ج-ابت ل-ك-ل
م -ق -اي -يسس وم -ع -اي Òال -ت -ب-ادل
اŸعروفة دوليا.
اŸن -اسش -ب -ة ،ك -انت ف-رصش-ة
Óششادة بالدور اŸميز الذي
لإ
ت- -ق -وم ب -ه دول -ة ف -لسش -ط‘ Ú
سش-ب-ي-ل ت-ب-ادل اأ’خ-ب-ار وتوفÒ
ا Èÿللهيئات العربية بصشورة
آان -ي-ة وم-ن-ظ-م-ة وتضش-م-ن ن-ق-ل
اأ’ح- - -داث ‘ وق- - -ت- - -ه - -ا عÈ
اŸق-اط-ع الصش-وت-ي-ة اإ’خبارية
ما يششكل حسشب العرضس اŸقدم اÿاصس بتقرير
اŸرك- -ز ح- -ول حصش- -ي -ل -ة ال -ت -ب -اد’ت اإ’ذاع -ي -ة 13
باŸائة.
وسشيعرف اإ’جتماع السشنوي العاششر للمنسشقÚ
اإ’ذاعي Úالذي سشيدوم إا ¤غاية  27من الششهر
ا÷اري بفندق الششÒاطون ا÷زائر العاصشمة ،عدة
ج -لسش -ات سش -ي -ت -ط -رق م-ن خÓ-ل-ه-ا اŸشش-ارك-ون إا¤
ﬂت -ل -ف ال -ت -ح -دي -ات ال -ت-ي ي-ت-وجب أاخ-ذه-ا ب-عÚ
ا’عتبار مسشتقب Óلرقي أاك Ìبالبث اإ’ذاعي مع
بحث سشبل تبادل اأ’خبار مع ا’–ادات اإ’ذاعية
ال-ع-اŸي-ة وال-ت-ع-ام-ل م-ع وك-ا’ت اأ’ن-ب-اء والشش-بكات
ال -ع -اŸي -ة و–دي -د آال -ي -ة ه -ذا ال -ت -ب-ادل وال-ت-ع-ام-ل
وتطويرها لفائدة الهيئات اأ’عضشاء.

سسليما :ÊاŸركز العربي
لتبادل األخبار والÈامج
يطمح لتحقيق التبادل
الدو‹
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مؤوكدأ ““–ر ““Ëفعل ألهجرة ألسصرية

اÛلسس اإلسصÓمي األعلى يقÎح اسصتحداث هيئة تتو ¤ظاهرة الهجرة
لع- -ل- -ى،
لسص Ó- -م - -ي أ أ
أقÎح أÛلسس أ إ
أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع-اصص-م-ة ،أسص-ت-ح-دأث
مؤوسصسصة تتو ¤ظاهرة ألهجرة ،مؤوكدأ
لنها
على ““–ر ““Ëفعل ألهجرة ألسصرية أ
تؤودي إأ ¤ألتهلكة بالنفسس ألبشصرية.
و‘ تصسريح للصسحافة ،عقب تنظيم ندوة
حول““ دواعي الهجرة غ Òالشسرعية :األسسباب
واألخ -ط -ار““ ،أاك -د رئ-يسش اÛلسش اإلسسÓ-م-ي
األع -ل -ى ،ب -وع -ب -د ال-ل-ه غÓ-م ال-ل-ه ،أان ه-ي-ئ-ت-ه
اقÎحت اسس-ت-ح-داث ه-ي-ئ-ة أاو م-ؤوسسسس-ة ت-اب-ع-ة
ل -ل -دول -ة ت -ت -و ¤م -ه -م-ة ال-ت-ح-ك-م ‘ ال-ه-ج-رة،
والبحث عن ا◊لول الناجعة لظاهرة الهجرة
السسرية التي وصسفها بـ ““اŸتوحشسة““.
ك- -م- -ا دع -ا غ Ó-م ال -ل -ه ،إا ¤إاج -راء دراسس -ة
متعددة ا÷وانب حول الهجرة السسرية ،وذلك
بهدف –ديد األسسباب الكامنة وراء تفشسي
ه -ذه ال -ظ -اه -رة ‘ اÛت -م -ع ،وال -ب -حث ع -ن
ا◊لول الناجعة Ÿعا÷تها.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،ق- -دم رئ -يسش ÷ن -ة اإلف -ت -اء
باÛلسش اإلسسÓمي األعلى ،كمال بوزيدي،
النظرة الفقهية للهجرة السسرية ،مقدما شسرحا
مفصس Óعن اآلثار السسلبية الناجمة عن هذه

ال-ظ-اه-رة ،خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ت-ع-ريضش النفسش
ال -بشس -ري -ة إا ¤ال -ت -ه -ل -ك -ة وﬂال-ف-ة و‹ األم-ر
(ا◊اكم) إا ¤جانب ما يÎتب عنها من إاهانة
للنفسش وخرق للمعاهدات الدولية التي تنظم
دخول وخروج اŸواطن.Ú
وبناء على ذلك ،أابرز أان ““الهجرة اŸؤودية
إا ¤اŸوت حتما أاو يغلب الظن على عدم أامن
وسسÓمة اإلنسسان ،تعد فعﬁ Óرما ل ينبغي
ول يجوز أان يأاتيه اŸسسلم،مسستشسهدا ‘ هذا

الشسأان بأادلة من القرآان الكر Ëوالسسنة النبوية
الشسريفة.
واقÎح الباحث ‘ علم الجتماع ،سسعيد
ع - -ي - -ادي ،إاج- -راء دراسس- -ة سس- -يسس- -ي- -ول- -وج- -ي- -ة
أانÌوبولوجية من أاجل –ليل هذه الظاهرة
ال -ت -ي تسس -ت -وجب ك -م -ا ق -ال Œم -ي -ع ال -ق-وى
وا÷هود من أاجل دراسسة األسسباب ا◊قيقة لها
ووضسع ا◊لول اŸناسسبة.
ب- -دوره أارج- -ع اÙل -ل الق -تصس -ادي ،ع -ب -د
اÛيد قدي ،تنامي ظاهرة الهجرة السسرية
إا ¤ع-وام-ل اق-تصس-ادي-ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ارت-فاع
نسسبة البطالة وكذا انخفاضش معدلت الرفاه
الجتماعي ،إا ¤جانب تزايد ‘ الرغبة ‘
–سس Úظروف اŸعيشسة خاصسة ‘ أاوسساط
الشسباب.
ك- -م- -ا رب -ط ذات اŸت -دخ -ل ،ان -تشس -ار ه -ذه
ال -ظ -اه -رة ،ب -ت -ن -ام -ي Œارة اıدرات ع -ل-ى
اŸسستوى الدو‹ ،وا◊اجة إا ¤تسسويق هذه
اıدرات ،م-ع-رج-ا ع-ل-ى األث-ار الق-تصس-ادي-ة
الناجمة عن هذه الظاهرة ،لسسيما ما تعلق
بحرمان اÛتمع من طاقاته الشسابة اŸؤوهلة
وانتشسار اليأاسش لدى فئة الشسباب.

لعÓمي Úأ÷زأئري‡ ،Úثل أŸنظمة ألدولية للهجرة يكشصف:
‘ لقاء مع أ إ

ا÷زائر أاصصبحت وجهة اŸهاجرين على اŸدى الطويل وليسس بلد عبور
@ ٢٠٠ألف أجنبي متوأجدون حاليا ‘ أ÷زأئر بصصفة رسصمية

أكد ‡ثل أŸنظمة ألدولية للهجرة
باسصكال رينتجينز أن أ÷زأئر  ⁄تعد
لجانب
بلد عبور بالنسصبة للمهاجرين أ أ
وإأ‰ا أصص- -ب- -حت وج- -ه- -ت -ه -م ع -ل -ى أŸدى
أل -ط -وي -ل ك -اشص -ف-ا أن  ٢٠٠أل-ف أج-ن-بي
م -ت -وأج -دون ح -ال -ي -ا ‘ أ÷زأئ -ر بصص-ف-ة
رسصمية.

صصونيا طبة

ع -ل -ى ه -امشش ال -ل -ق -اء ال-ذي ن-ظ-م-ت-ه ،أامسش،
م - -ن - -ظ- -م- -ة األ· اŸت- -ح- -دة م- -ع اإلعÓ- -م- -يÚ
ا÷زائ- -ري Úال- -ذي- -ن Áث -ل -ون ﬂت -ل -ف وسس -ائ -ل
اإلعÓم بفندق السسوفيتال أاكد باسسكال رينتجينز
أان اŸن -ظ -م -ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ه-ج-رة تسس-ع-ى ج-اه-دة
إليجاد حلول للمهاجرين الذين يتواجدون ‘
ا÷زائ -ر ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة،
مشسÒا إا ¤أان  42باŸائة من األفارقة ،ما‹
والنيجر يفضسلون السستقرار ‘ ا÷زائر رغم
–سسن الظروف األمنية لبلدانهم.
وأاشسار إا ¤أاهم اÙاور التي تقوم اŸنظمة
الدولية للهجرة ‘ ا÷زائر بدراسستها على غرار
العمل على مراجعة النصسوصش التنظيمية للهجرة
وكذا إاحصساء عدد اŸهاجرين الذين يتواجدون

‘ ا÷زائ -ر واŸغ -ادري -ن م -ن-ه-ا ،ب-اإلضس-اف-ة إا¤
مدى مسساهمة ا÷زائري ÚاŸقيم ‘ Úاÿارج
‘ تطور القتصساد ا÷زائري.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،كشس -ف ‡ث -ل م -ن -ظ -م -ة األ·
Óغ-ذي-ة وال-زراع-ة ‘ ا÷زائ-ر ن-ب-ي-ل
اŸت-ح-دة ل -أ
عسساف عن مشساريع Œمع اŸنظمة بوزارات من
بينها وزارة اŸوارد اŸائية والتجارة وكذا وزارة
ال -فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري
بهدف زيادة اإلنتاج الفÓحي و–قيق األمن
ال -غ -ذائ-ي وﬁارب-ة ال-ف-ق-ر خ-اصس-ة ‘ اŸن-اط-ق
الريفية ،كما سستقوم اŸنظمة بإاطÓق مشسروع
لرفع التوعية لدى اŸواطن Úا÷زائري Úمن
أاجل التقليل من التبذير الغذائي.
ب - -حسسب ‡ث- -ل م- -ن- -ظ- -م- -ة األ· اŸت- -ح- -دة
Óغ -ذي -ة وال -زراع -ة ف -إان ا÷زائ -ر ت -ن -ت-ظ-ره-ا
ل -أ
–ديات كبÒة للحفاظ على أامنها الغذائي عÈ
زيادة مردودية اإلنتاج و–قيق الكتفاء الذاتي،
مشس- -ي- -دا ب -الÈن -ام -ج ال -ذي اع -ت -م -دت -ه ال -دول -ة
ا÷زائرية للتجدد الريفي والزراعي الذي من
شس -أان -ه أان يسس -اه -م ‘ ت -ف -ع -ي -ل ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة
والتنمية الريفية.
أام -ا ‡ث -ل -ة اŸن -ظ -م-ة ال-ع-اŸي-ة ل-لصس-ح-ة ‘
ا÷زائ- -ر ال- -دك -ت -ورة ت -ري -ف -و Êف -ق -د أاك -دت أان
ا÷زائ-ر اسس-ت-ط-اعت ال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن

األم - - - -راضش اŸع - - - -دي - - - -ة اÿطÒة ب - - - -فضس- - - -ل
إاسسÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا ال-وق-ائ-ي-ة ك-اشس-فة عن انخفاضش
عدد اŸصساب ÚباÓŸريا ‘ ا÷زائر من 332
إاصسابة هذه السسنة مقارنة بالسسنة اŸاضسية التي
سسجلت  700حالة مسستوردة.
وق- -الت ال- -دك- -ت -ورة ت -ري -ف -و Êإان اŸن -ظ -م -ة
العاŸية للصسحة تعمل على مسساعدة ا◊كومة
ا÷زائ-ري-ة ل-ت-ح-دي-د إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ت-ع-ت-م-د ع-لى
م-ع-رف-ة ج-م-ي-ع ال-ت-ف-اصس-ي-ل اŸت-علقة باألمراضش
واألوبئة التي تهدد الصسحة العمومية ،بداية من
الوضسعية ا◊قيقية إا ¤السسبل الوقائية وتطوير
نظام اإلنذار داعية إا ¤ضسرورة اسستمرار متابعة
مكافحة األمراضش التي Áكن أان تظهر ›ددا.
من جهته ،أاوضسح منسسق مقيم لنظام األ·
اŸت -ح -دة ب -ا÷زائ -ر اي -ريك أاوف -ر ف -اسست أان
ال- -ه- -دف م- -ن ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء ا◊م- -ي -م -ي م -ع
الصس -ح -ف -ي Úي-ك-م-ن ‘ ال-ت-ق-رب م-ن-ه-م ن-ظ-را
لدورهم الهام ‘ نقل اŸعلومات ا◊قيقية
والتعريف بالنشساطات التي تقوم بها منظمة
األ· اŸتحدة ‘ ا÷زائر إا ¤الرأاي العام
داع -ي -ا ج -م -ي -ع اإلع Ó-م -ي Úا÷زائ -ري Úم-ن
ﬂت -ل -ف وسس -ائ -ل اإلعÓ-م إا ¤اŸسس-اه-م-ة ‘
التوعية ونقل الرسسالة وإا‚اح برامج اŸنظمة
للتصسدي ıتلف التحديات ا÷ديدة.

أكد إأيفاد ‡ثل Úعن أل–اد لبحث سصبل ألتصصدير بدول إأفريقية وأوروبية

صصويلح :آافاق التصصدير واعدة بعد إاعطاء دفع للمنتوج الوطني
سصليق :السصوق الروسصية واعدة للمنتوج ا÷زائري

لم Úألعام ل–Ó-اد أل-ع-ام
شص- -دد أ أ
ل -ل-ت-ج-ار وأ◊رف-ي Úأ÷زأئ-ري Úصص-ال-ح
صص- -وي- -ل- -ح ،ع- -ل -ى أه -م -ي -ة أل -تصص -دي -ر ‘
أŸرح-ل-ة أŸق-ب-ل-ة م-ن ألق-تصصاد ألوطني،
خ- -اصص -ة ‘ ظ -ل إأع -ط -اء دع -م وأول -وي -ة
للمنتوج ألوطني ،وكشصف ‘ ألسصياق عن
إأي - - -ف - - -اد ‡ث - - -ل Úع - - -ن أل–اد ل - - -دول
أفريقية وأوروبية لبحث سصبل Œسصيده
ميدأنيا ،من جهته أÿب Òألقتصصادي
أل - -دك - -ت - -ور ت - -وم - -ي ن - -ب- -ه إأ ¤أه- -م- -ي- -ة
أل-دب-ل-وماسصية وألتنظيمات ألقتصصادية
أ÷زأئ- -ري- -ة أل- -ت- -ي لب -د أن ي -ك -ون ل -ه -ا
“ث -ي -ل ع -ل-ى ألصص-ع-ي-د أل-دو‹ ‘ إأ‚اح
أŸسص - -ع - -ى ،وت - -وق - -ف رئ - -يسس صص - -ن- -دوق
أل-ت-ع-اون أل-ع-رب-ي ـ أل-روسص-ي ﬁي أل-دين
سصليق مطول عند ألفرصس ألسصتثمارية
‘ أل- - -ب- - -ل- - -دي- - -ن ‘ ›الت أل- - -ف Ó- -ح - -ة
وألسصياحة.

فريال بوشصوية
تصصوير :عباسس تيليوة

أاعلن صسالح صسويلح ‘ ندوة نظمها ال–اد
العام للتجار وا◊رفي Úا÷زائري ،Úأامسش،
Ãقره اŸركزي بالعاصسمة ،عن إايفاد ‡ثلÚ
عن ال–اد إا ¤دول إافريقية وأاوروبية ودول
أاخرى ،لبحث سسبل تصسدير اŸنتوج الوطني
ا÷زائ- -ري ،م -ؤوك -دا أان ال -دف -ع ال -ذي أاع -ط -ي
Óنتاج الوطني عامل هام ‘ إا‚اح
مؤوخرا ل إ

ب -عث ال -تصس -دي-ر ب-ق-وة ،وم-ن أاج-ل ذلك ي-ع-ت-زم
ال–اد اسس -ت -كشس -اف ال -ف -رصش ال -ت -ي ت-وف-ره-ا
األسسواق الدولية لهذا اŸنتوج.
م -ن ج -ه -ت -ه ،اع -ت Èم-نشس-ط ال-ن-دوة رئ-يسش
صسندوق التعاون العربي ـ الروسسي ﬁي الدين
سسليق ،روسسيا سسوقا واعدة بالنسسبة للمنتوجات
ا÷زائرية لسسيما منها الفÓحية ،مذكرا أانها
تضسم  150مليون نسسمة بينهم  30مليون مسسلم
يبحثون عن اŸنتوج ““ا◊Óل““ ،ونظرا لعامل
اŸناخ فإان الزراعة بها غ Òناجحة وتضسطر
إا ¤اسستÒاد كل منتوجاتها ،ويتم حاليا اقتناء
منتوج البطاطا إاليها على سسبيل اŸثال.
وأافاد ‘ السسياق ،أان السستقرار الذي تنعم
به ا÷زائر ل يشسكل فقط نقطة قوتها ،وإا‰ا
يجعل منها قبلة سسياحية ◊وا‹ مليون روسسي
على األقل ‘ حال Œسسيد مرافق سسياحية،
خاصسة وأانها تزخر Ãا ل يقل عن  1600كلم
سسواحل ،وإا ¤ذلك فإان اŸسساحات الصسا◊ة
للزراعة غ ÒاŸسستغلة تناهز  40مليون هكتار
ـ حسسبه ـ سستجعل من ا÷زائر بلدا مصسدرا
لروسسيا بامتياز.

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

غ Òأان التصسدير وفق ما أاكد ﬁي الدين
سسليق ،مرتبط بتوفر شسروط أاخرى ل تقل
أاهمية ‘ مقدمتها التسسويق والتعليب ،والتي
يتم –ديدها على أاسساسش خصسوصسية كل بلد،
ف -م -ث  Ó-ال -ت -م -ور ل تسس -ت -ه-لك ب-كÌة م-ن ق-ب-ل
ال -روسس -ي ،Úوع-ل-ى ه-ذا األسس-اسش ع-ن-دم-ا ي-ت-م
تصسديرها لبد من مراعاة الكمية ،فعوضش
وضسع علب بـ  1كلغ ،يتم تصسنيع علب لـ 100
غرام فقط لضسمان بيعها.
وبرأايه فإان ا÷زائر ل تضسم قائمة تصسدير
ك -بÒة ،ق -ائ -م -ة Áك -ن ت-وسس-ي-ع-ه-ا ب-ع-د دراسس-ة
األسس-واق ال-دول-ي-ة ل-ل-ت-م-ك-ن م-ن اف-تكاك موقع
بها ،منها على سسبيل اŸثال اÛمع الغذائي
الروسسي الضسخم ،ومن أاجل هذا أاكد ضسرورة
إاط Ó- -ق م - -ن - -ت - -وج وط- -ن- -ي ق- -وي ،وت- -ط- -وي- -ر
السستثمارات اŸشسÎكة من خÓل مؤوسسسسات
Óن -ت -اج اŸشسÎك ‘ ،ال -ف Ó-ح -ة والسس-ي-اح-ة
ل -إ
وال -تسس -وي-ق ،إا ¤ج-انب ب-ن-اء ق-اع-دة سس-ي-اح-ي-ة
قوية.
ون -ب -ه ال -دك -ت -ور ت -وم -ي ‘ م -داخ -ل -ت-ه ،إا¤
ضسرورة األخذ بع Úالعتبار اإلطار التشسريعي
وآال -ي -ات السس -ت-ث-م-ار ،مشسÒا إا ¤أان-ه ي-ن-قصس-ن-ا
ب -عضش أاسسسش ال -ت -ج -ارة ال -دول -ي -ة ،وخ-لصش إا¤
القول ““إاذا أاردنا اÿروج من عمق الزجاجة
والتخلصش من التبعية Ÿداخيل النفط ،ل بد
م- -ن دب- -ل- -وم- -اسس -ي -ة ج -زائ -ري -ة و“ث -ي -ل ق -وي
للتنظيمات القتصسادية ،و‘ مقدمتها ال–اد
ال -ع -ام ل -ل -ت -ج-ار وا◊رف-ي Úا÷زائ-ري Úال-ذي
ينبغي أان يجد مكان ‘ اŸعادلة القتصسادية
ا÷زائرية““.

العدد
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إانتاج السصمك حقق ارتفاعا بـ ٪13سصنة 2017
اŸضصاربة سصاهمت ‘ ارتفاع أاسصعاره

سص - -ت - -ع- -رف أسص- -ع- -ار ألسص- -مك خ- -اصص- -ة
ألسصردين ،أنخفاضصا تدريجيا أبتدأء من
فصص- -ل أل- -رب -ي -ع أŸق -ب -ل ،ب -ع -د ألرت -ف -اع
لشصهر
أ÷نو Êألذي وصصلت إأليه خÓل أ أ
لخÒة ،م- -ا ج- -ع- -ل أسص- -ت- -ه Ó-ك أل -ف -رد
أ أ
أ÷زأئ -ري ل ي -ت-ع-دى  4ك-ل-غ ‘ ألسص-ن-ة،
ب -حسصب م -ا أف -اد ب -ه ط -ه ح -م -وشس أŸدي-ر
ألعام للصصيد ألبحري وتربية أŸائيات.

حياة .ك
أارج- -ع ح- -م- -وشش ارت- -ف- -اع أاسس- -ع -ار السس -مك
والسسردين بصسفة خاصسة خÓل نزوله ،أامسش،
ضس-ي-ف-ا ع-ل-ى م-ن-ت-دى ج-ري-دة ““اÛاه-د““ ،إا¤
انخفاضش العرضش مقابل ارتفاع الطلب ،وعدم
وج -ود ال -وف -رة ال -ت -ي Œع-ل ث-م-ن-ه ‘ م-ت-ن-اول
اŸسستهلك ا÷زائري ،مشسÒا إا ¤أان األسسباب
التي أادت إا ¤ذلك ،منها انخفاضش اإلنتاج ‘
فصسل الشستاء نتيجة الظروف اŸناخية التي
تعيق نشساط الصسيد.
وذك -ر أان -ه م -ن شس -ه -ر أاوت إا ¤أاك -ت-وب-ر م-ن
السس- -ن- -ة اŸاضس- -ي- -ة ،ع- -رفت أاسس- -ع- -ار السس -مك
ان -خ -ف -اضس -ا ك -بÒا ،ن -ظ -را Ÿسس -ت -وي-ات الÌوة
السس -م -ك -ي -ة ال -ت -ي ت -وصس -ل -ن-ا إال-ي-ه-ا ع-ن ط-ري-ق
ال -ت-ق-ي-ي-م-ات وان-طÓ-ق-ا Ÿؤوشس-رات اإلن-ت-اج ‘
اŸن -ط -ق -ة اŸت-وسس-ط-ي-ة ،ف-إان أاسس-ع-ار السس-مك
ت -ع-رف ارت-ف-اع-ا ‘ األوق-ات ال-ت-ي ت-ق-ل ف-ي-ه-ا
خ -رج -ات ب-واخ-ر الصس-ي-د ،وت-ن-خ-فضش ع-ن-دم-ا
تكون اÿرجات متاحة ،باإلضسافة إا ¤تكلفة
الصسيد التي ارتفعت.

السصتثمار ا◊ل الوحيد للرفع من العرضس
وتوازن السصوق
و÷عل السسمك ‘ متناول اŸسستهلك ““ل بد
من حل شسامل““ هذه هي نظرة حموشش لهذه
اإلشسكالية التي تطرح بشسكل مسستمر ،مؤوكدا
أان ا◊ل ي- -ك- -م- -ن ‘ السس- -ت- -ث -م -ار ‘ ت -رب -ي -ة
اŸائ- -ي -ات ،ل -ل -رف -ع م -ن الإن -ت -اج ع -ن ط -ري -ق
األق -ف -اصش ال -ع-ائ-م-ة أاو ع-ن ط-ري-ق األح-واضش
ع - -ل - -ى مسس- -ت- -وى اŸزارع ،Úأاو ع- -ن ط- -ري- -ق
األحواضش على مسستوى اŸسستثمرين ‘ تربية
اŸائيات ‘ اŸياه العذبة‡ ،ا سسيؤودي إا¤
الرتفاع ‘ العرضش وبالتا‹ توازن السسوق.
واعÎف اŸت - -ح - -دث ‘ ه - -ذا الصس - -دد أان
اŸضساربة سساهمت ‘ رفع أاسسعار السسمك ،كما
ق - -ال إان- -ه ي- -وج- -د  5300وح -دة صس -ي -د ع-ل-ى

اŸسستوى الوطني ،تنتج سسنويا إا ¤نهاية السسنة
اŸاضسية  108آالف طن منتوج بحري و50
مشس -روع -ا ‘ ›ال ت -رب -ي -ة اŸائ -ي-ات ب-ق-درة
إانتاجية تصسل إا 4200 ¤طنÃ ،جموع 113
أالف طن ،بزيادة تصسل إا 13 ¤باŸائة مقارنة
بسسنة .2016

 900مشصروع ‘ إاطار آالية التشصغيل ““أانسصاج““
وأاضساف ‘ سسياق متصسل ،أانه للوصسول إا¤
 200أالف طن اŸسسطرة ‘ نهاية اıطط
اÿماسسي الذي صسادقت عليه ا◊كومة ،الذي
يهدف إا ¤إانتاج  100أالف طن من صسيد البحر
و  100أال -ف ط-ن م-ن ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ،ال-ت-ي
سس-ت-ن-ت-ج ع-ل-ى مسس-ت-وى السس-دود واŸسس-ط-حات
اŸائية وكذا األقفاصش العائمة.
وب- -ال- -نسس- -ب -ة ل -ل -مشس -اري -ع ‘ ›ال ت -رب -ي -ة
اŸائيات أافاد اŸتحدث ‘ رده على أاسسئلة
الصسحافة خÓل النقاشش أان نصسيب الشسباب
م-ن-ه-ا  900مشس -روع ‘ إاط -ار آال -ي -ة ال -تشس-غ-ي-ل
““أاونسساج““ ،مشسÒا إا ¤أان السستثمار ‘ هذا
اÛال متاح بالنظر إا ¤حجمه اŸا‹ الذي
يÎاوح ما ب 100 Úمليون سسنتيم إا 1 ¤مليار
سسنتيم.
ونفى ‘ رده على سسؤوال حول الصسيد ‘
أاع -ا‹ ال -ب -ح -ار ،ن -ف -ى اŸت -ح -دث اسس -ت -ع-م-ال
الديناميت ،وأاكد أان هناك حالت معزولة،
ألن ح -راسش الشس -واط -ئ واŸع-ن-ي Úب-اŸرصس-اد
Ÿن -ع م -ث -ل ه -ذه الع -ت-داءات اŸضس-رة ب-ن-ت-اج
الÌوة والبيئة.
و‘ رده على سسؤوال طرحته ““الشسعب““ حول
كمية اسستهÓك الفرد ا÷زائري للسسمك ،قال
حموشش إان معدل السستهÓك حاليا حوا‹
 4.5كلغ للفرد سسنويا ،ويعتقد أان هذا اŸؤوشسر
سسÒتفع ،مع الزيادة ‘ اإلنتاج وتوفر العرضش
ال-ذي سس-ت-ح-ق-ق-ه اŸشس-اري-ع ال-ت-ي ت-نجز والتي
سستنجز مسستقب.Ó

 ٢4فÈأير مكسصب للعمال أ÷زأئري ،Úحمو طوأهري لـ ““ألشصعب““:

اختيار الرئيسس الراحل بومدين لهذا التاريخ سصديد

“ر  47سسنة على تأاميم اÙروقات
من حاسسي مسسعود من خÓل اسسÎجاع
ف - -وائ - -د الشس - -رك - -ات ال- -كÈى اŸت- -ع- -ددة
ا÷نسس -ي -ات م -ث -ل ““ب -ري -ت -يشش ب -يÎول-ي-وم““
و«ايسس -و““ و«شس -ال““ أاو ““م -وب-ي-ل““ ب-ا÷زائ-ر،
وت- -ب- -ع -ه -ا أام -ر وق -ع ‘  11اأف -ري-ل 1971
بصس- - -دور ال- - -ق- - -ان- - -ون األسس - -اسس - -ي ح - -ول
اÙروقات الذي يحدد بالتا‹ اإلطار
الذي من اŸفروضش أان يجري فيه نشساط
الشسركات األجنبية ‘ ›ال البحث عن
اÙروقات واسستغÓلها ،بقرار شسجاع من
ال-رئ-يسش ال-راح-ل ه-واري ب-وم-دي-ن ل-ت-كون
خÒات البÓد ‘ ا÷زائر وألبنائها جيÓ
بعد جيل ،ومكسسبا للطبقة الشسغيلة التي
ق -دمت ع Èسس -ن -وات ج -ه -ودا م -ن -ق -ط -ع-ة
النظ Òوحافظت على ثروات البÓد.
ب- -فضس- -ل ه- -ذا ال- -ق- -رار السسÎات -ي -ج -ي
أاصسبحت ا÷زائر– ،وز على  51باŸائة
على األقل من فوائد الشسركات اŸكتتبة
الفرنسسية التي تعمل ‘ ا÷نوب مثل ““سسي
أاف بي ا« و«بيÎوبار““ و«أاسش أان بي ا«
و«ك -وب -اراكسش““ وغÒه -ا ،ك -م -ا ” ي -وم 24
فÈاي- -ر  1971اŸصس -ادف ل -ذك-رى إانشس-اء
ال–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úت-أام-يم
جميع الفوائد اŸنجمية اŸتعلقة بحقول
الغاز الطبيعي ،وكذا كل الفوائد اÙصسلة
م- -ن ط -رف شس -رك -ات ن -ق -ل اÙروق -ات.
و“ت ال-تسس-وي-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-لخÓفات التي
‚مت عن هذا القرار بالتوقيع يوم 30
جوان  1971ب Úسسوناطراك و«سسي أاف بي
ا« ويوم  13ديسسم Èمن نفسش السسنة بÚ
سسوناطراك و«أاو أال أاف-اأو أار ا بي““ ،على

ات- -ف -اق Úح -ول الشس -روط ا÷دي -دة ال -ت -ي
تسس Òنشساطاتها با÷زائر.
‘ ه- -ذا الصس- -دد ،اع- -ت Èاألم Úال -ع -ام
ل-ل-ف-ي-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لمحروقات والغاز
وال -ك -ي -م -ي -اء ح -م -و ط -واه -ري ،ذك-رى 24
فيفري مكسسبا لعمال القطاع ،ألنه كان
–ديا رفعه العمال سسنة Ã 1971واصسلة
تسسي ÒاŸؤوسسسسات ،بعدما ظنت الشسركات
األجنبية أان ا÷زائر سستسسقط ،لكن بفضسل
سسواعد ا÷زائري Úالذين سسهروا ليا‹
ه -ن -اك وم -ن  ⁄ي -غ -ادروا ورشس-ات-ه-م Ÿدة
أاسسبوع كي يسستمر اإلنتاج وا◊فر بشسكل
ع - - -ادي ،ق - - -ائ  «:Ó- - -ك- - -ان ه- - -ن- - -اك –د
للمهندسس Úوللتقني Úا÷زائري Úوالعمال
الذين ‚حوا ‘ اŸيدان““.
وأاضس- -اف األم Úال- -ع- -ام ل- -ل -ف -ي -درال -ي -ة
الوطنية للمحروقات والغاز والكيمياء أان
العمال ل ينسسون هذه الذكرى اŸزدوجة
ل -ت -أام -ي -م اÙروق -ات وت -أاسس -يسش ال–اد
العام للعمال ا÷زائري ،Úألنها تع Èعن
سسيادة ا÷زائر ،مؤوكدا أان اختيار الرئيسش
ال -راح -ل ه -واري ب -وم -دي -ن ه -ذا ال-ت-اري-خ
ل - -ت - -أاسس - -يسش ال–اد ال - -ع - -ام ل - -ل - -ع - -م - -ال
ا÷زائري ،Úهو برهان على وجود عمال
ل-دي-ه-م اإلرادة والشس-ج-اع-ة ح-اف-ظ-وا على
اإلنتاج واسستقرار بلدهم ،مشسÒا إا ¤أان
اŸسس- -ت -ث -م -ري -ن ال -راغ -ب Úب -السس -ت -ث -م -ار
ب -ا÷زائ -ر ‘ إاط -ار ق -اع -دة راب -ح -راب -ح
وتزويدنا بالتكنولوجية ا÷ديدة مرحب
بهم.

سصهام بوعموشصة
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خلل ترؤوسصها اÛلسس التنفيذي الولئي لدائرة اŸالح

وا‹ ع“ Úوششنت تششدد على ترقية السشياحة بالولية
شص- - -ددت وا‹ ولي- - -ة ع“ Úوشص- - -نت
““ل -ب -ي -ب-ة وي-ن-از ““ خ-لل ت-رؤوسص-ه-ا أاشص-غ-ال
اÛلسس التنفيذي اÿامسس لولية عÚ
“وشص - -نت ب- -دائ- -رة اŸال- -ح شص- -م- -ال م- -ق- -ر
ال - - -ولي - - -ة ع - - -ل- - -ى ضص- - -رورة ال- - -ع- - -م- - -ل
ع -ل -ى –سص ÚاŸسص-ت-وى اŸع-يشص-ي لسص-ك-ان
اŸن-ط-ق-ة وال-ن-ه-وضس بالسصياحة بالولية
ك-اف-ة وم-ن-ط-ق-ة ت-ارق-ة خ-اصص-ة ن-ظ-را Ÿا
–تويه من مؤوهلت سصياحية من شصأانها
اسص -ت -ق -ط -اب السص-واح و–ق-ي-ق م-داخ-ي-ل
هامة من شصأانها النهوضس بهذه اŸنطقة،
م -ؤوك -دة أان -ه -ا ت -ب -حث ع -ن ك-ل ال-ظ-روف
اŸسصاهمة ‘ ترقية الولية.

وط -الب ‡ث -ل -و اÛت -م -ع اŸد Êبضش-رورة
تدخل السشلطات الولئية ◊ل هذا الششكال،
‘ ح Úط -الب سش -ك -ان ب -ل -دي -ة اŸال-ح ب-ق-اع-ة
ل -ل -ولدة ،وﬁط -ة ل -ل -ق -ط -ار وق -اع-ة م-ت-ع-ددة
الرياضشات زيادة على التهيئة والغاز الطبيعي،
‘ ح Úط -الب سش -ك -ان ب -ل -دي -ة شش -ع -ب-ة ال-ل-ح-م
بضش-رورة ت-وسش-ي-ع اıط-ط ال-ع-م-را Êل-ل-بلدية
وحقهم من السشكنات الريفية.
وردت الوا‹ على مششاكل السشكان بأانها قد
خصشت منطقة اŸالح بكم هائل من السشكن
م- -ن ﬂت- -ل- -ف الصش- -ي -غ ،ك -م -ا ط -ال -بت رؤوسش -اء
ال-ب-ل-دي-ات بضش-رورة إاي-ج-اد األوع-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة
و“كينهم من مششاريع اÓŸعب ا÷وارية بكل
من ششعبة اللحم واŸالح وتارقة وكذا اŸوافقة

على سشوق Ãنطقة تارقة ،مؤوكدة أانها تعطي
أاهمية بالغة لهذه اŸنطقة السشياحية.
و‘ هذا الصشدد طالبت مديرة البيئة ببحث
مششكل التلوث الناجم عن اŸياه القذرة وكذا
معا÷ة مششكل اÙاجر واŸرملة كما طالبت
م -دي -ر الصش -ح -ة بضش -رورة ال -ت -ك -ف -ل ب -ن-ق-ائصض
القطاع الصشحي رقم  ،2كما ششددت الوا‹
ع- -ل- -ى ضش -رورة ف -ت -ح ط -ري -ق م -ا ب Úق -ري -ت -ي
مسشاعيد بن باديسض واولد طاوي نحو ششاطئ
سش - - -اسش - - -ل ب - - -غ- - -ي- - -ة ت- - -دع- - -ي- - -م ال- - -ق- - -ط- - -اع
السش -ي -اح -ي ب -اŸن-ط-ق-ة ،وشش-ددت ع-ل-ى م-دي-ر
أامÓك الدولة من أاجل حل إاششكال التوسشيع
ال-ع-ق-اري ل-ب-ل-دي-ة شش-ع-ب-ة ال-ل-ح-م وت-ه-يئة ششارع
Óمكانيات اŸرصشودة.
الششهداء وذلك وفقا ل إ

سصلمت مفاتيح السصكنات Ÿسصتحقيها

سشلطات اŸدية تدعو إا ¤اإل‚از بجودة وبأاقل ثمن
افتتحت ،صصبيحة أامسس ،فعاليات
ت -ظ-اه-رة ““ورشص-ات م-ن-ت-وج ج-زائ-ري
Ãع -اي Òع -اŸي -ة .....ل -ن -ن -ج -ز م -ع -ا
ب- -ت -ك -ل -ف -ة أاق -ل““ اŸن -ظ -م -ة م -ن ق -ب -ل
م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ه -ي -زات ال-ع-م-وم-ي-ة
ل- -ولي- -ة اŸدي- -ة Ãشص- -ارك- -ة اÛلسس
اÙل-ي ل-ه-ي-ئ-ة اŸه-ن-دسص ÚاŸعماريÚ
ب- -ه- -ذه ال- -ولي- -ة –ت رع- -اي- -ة وا‹
ال- -ولي- -ة ب- -اŸركب ال- -ري- -اضص- -ي إام -ام
إالياسس.

اŸدية :علي ملياÊ

أاششار مدير التجهيزات العمومية للمدية،
ل -ل -ع Ó-ق-ة ال-وط-ي-دة ب Úم-ك-اتب ال-دراسش-ات
وم - -ؤوسشسش - -ات اإل‚از م- -ن أاج- -ل تشش- -ج- -ي- -ع
إاسش -ت -ع -م -ال اŸن -ت-وج اÙل-ي وك-ذا ضش-رورة
ضش-ب-ط إاصش-دار شش-ه-ادة اŸط-اب-ق-ة ıت-ل-ف
اŸواد اŸسشتعملة ‘ عا ⁄البناء دون نسشيان
دور ا÷ام- -ع- -ة ‘ ال- -ت- -ع- -ري- -ف وال- -ت- -ك -وي -ن
اŸتعلق Úبالبناء ،كما ششهد هذا اŸعرضض
حضشور قرابة  20عارضشا من ﬂتلف أارجاء
ال - -وط - -ن ،ك- -م- -ا سش- -يشش- -ه- -د أايضش- -ا ت- -ق- -دË

ﬁاضش - -رات ح - -ول ال - -ق - -وان Úال - -ت- -ق- -ن- -ي- -ة
ا÷زائرية ،إاعادة اإلعتبار للمواد اÙلية
ومواد الرسشكلة ‘ البناء.
وع -ل-ى صش-ع-ي-د ذي صش-ل-ة سش-ت-ق-وم ال-ولي-ة
Œسشيدا لÈنامج رئيسض ا÷مهورية الهادف
ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى مشش-ك-ل السش-ك-ن ،وت-زام-ن-ا مع
إاح -ي -اء ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل-ل-م-دي-ن-ة ،ب-تسش-ل-ي-م
اŸفاتيح للمسشتفيدين من حصشة سشكنية جد
م -ع -تÈة م -ن ﬂت -ل-ف الصش-ي-غ ،ت-ق-در بـن-ح-و
 1342سشكن.

..وأانششطة ﬂتلفة احتفاء باليوم العاŸي
للحماية اŸدنية
Œري مصش -ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ولي-ة
اŸدي -ة ه -ذه األي -ام ج -م -ل -ة م -ن األنشش -ط -ة
ال-ري-اضش-ي-ة –سش-ب-ا ل-ل-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-حماية
اŸدنية ،منها تصشفوية ،بر›ت ‘ الفÎة
اŸمتدة من  15إا 26 ¤فيفري ا÷اري‘ ،
كل من رياضشات الششطر„ وكرة القدم ما
ب Úأاعوانها ÷سض قدرات األفراد الفكرية
والعضشلية ،و‘ كرة القدم ما ب ÚاŸصشالح

األم -ن -ي-ة ،فضش Ó-ع-ل-ى م-ن-افسش-ات ‘ ال-ع-دو
ال -ري-ف-ي ب-ال-ب-دل-ة ال-ن-ظ-ام-ي-ة ،وب-اسش-ت-ع-م-ال
ا◊قيبة الظهرية.
كما سشتنظم ‘ الفا— من الششهر الداخل
أاب -واب م -ف -ت -وح-ة أاي-ام  01إا 03 ¤مارسض
ب -اŸركب ال -ري -اضش -ي الشش -ه-ي-د إام-ام ال-ي-اسض
ب -ع -اصش -م -ة ال -ولي -ة ،إا ¤ج -انب وضش -ع ح-ي-ز
اÿدمة ا÷ناح البيداغوجي Ãقر الوحدة
الرئيسشية وتكر Ëعدد من اŸتقاعدين مع
ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة لفائدة هؤولء ‡ن
أاحيلوا على اŸعاشض لسشنة .2018
سش -ج -لت ه -ذه ال -ه-ي-ئ-ة ‘ إاط-ار م-ه-ام-ه-ا
ال -ع -ادي -ة ب -ح -ر ه-ذا األسش-ب-وع  08حالت
اختناق مناصشفة ب Úكل من حي  24فيفري
ب -ع -اصش -م -ة ال -ولي -ة وح -ي ال -دÁاز ب -ب -ل-دي-ة
العمارية ،األمر الذي أاج Èأاعوانها على
التدخل إلنقاذ هؤولء البالغة أاعمارهم ما
ب 19 Úو 67سشنة بعدما تعرضشوا للغثيان
وضشيق ‘ التنفسض جراء اسشتنششاقهم لغازات
ﬁروقة منبعثة من آالت التسشخ ،Úعلما
أانه وبعد إاحصشاء هذه ا◊الت يكون إاجما‹
عدد اıتنق Úإا ¤غاية  21من هذا الششهر
قد وصشل حد  26ششخصشا من ا÷نسش.Ú

جمعية أاولياء التلميذ تدعو إا ¤تغليب مصصلحة اŸتمدرسصÚ

الششروع ‘ فصشل  28أاسشتاذا مضشربا بسشيدي بلعباسس

شص -رعت ،أامسس ،م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة مصشلحة التلميذ والعودة Ÿزاولة عملهم
ل -ولي -ة سص -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس ‘ ،ت-ب-ل-ي-غ للتمكن من إاسشتدراك الدروسض الضشائعة،
مديري اŸؤوسصسصات الÎبوية بتطبيق م - -ؤوك - -دا أان ع - -دد األسش - -ات- -ذة اŸع- -ن- -يÚ
إاج- -راءات ق- -رار ال -ع -زل م -ن اŸنصصب باإلششعار األول للفصشل بلغ  28أاسشتاذا وقد
ل- -ل- -م- -وظ -ف ÚاŸت -خ -ل -ف Úال -ذي -ن  ⁄يرتفع العدد إا 48 ¤أاسشتاذا ‘ حالة عدم
يلتحقوا Ãناصصبهم منذ دخولهم ‘ عودة البقية إا ¤مزاولة نششاطهم ،وأاششار
ا إ
لضص-راب ال-ذي ان-ط-ل-ق ن-ه-اي-ة شص-ه-ر أان القانون ينصض على تطبيق قرار الفصشل
ج- - -ان - -ف - -ي اŸنصص - -رم ،ح - -يث ق - -ررت بعد مرور  15يوما من اإلضشراب.
اŸديرية احتسصاب آاجال الفصصل بعد
وأاك- -د أان إاشش- -ع- -ارات ال- -فصش -ل سش -تصش -ل
مرور 15ي- -وم -ا ع -ن ع -دم ال -ت -ح -اق األسش -ات -ذة اŸضش -رب Úع -ن ط-ري-ق اإلدارة
العمال اŸضصربÃ Úناصصبهم ،ما أالزم وع -ن ط -ري-ق الÈي-د إا ¤م-ق-ر سش-ك-ن-ات-ه-م،
اŸديرية بتطبيق تعليمة ا◊كومة ح- -يث ي -ب -ل -غ ع -دده -م  28أاسش -ت -اذا ‡ن
وال - -وزارة ‘ شص - -أان فصص - -ل اŸضص - -رب Úاسشتوفت فيهم ششروط الفصشل من ›موع
وت -وق -ي -ف رات -ب -ه -م الشص -ه -ري ط-ب-ق-ا  48أاسشتاذا ،على ان تطبق نفسض القرارات
إ
لجراءات العزل اŸنصصوصس عليها ‘ على البقية بعد اسشتكمالهم لـ  15يوما من
اŸرسصوم التنفيذي رقم .321 .17
إاضشرابهم اŸتواصشل.
Óششارة فقد ششهدت عدة مؤوسشسشات
ول إ
سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ب-ولي-ة سش-ي-دي ب-ل-ع-باسض وقفات
احتجاجية تنديدا بالقرار الذي اتخذته
وج -ه م -ي -ل -ود ب -وع -زق-ي م-دي-ر الÎب-ي-ة م- -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ب -داي -ة ه -ذا الأسش -ب -وع
ل -ولي -ة سش -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسض ن-داء إا ¤ك-اف-ة والقاضشي باسشتخÓف  20أاسشتاذا ‘ الطور
األسش- -ات- -ذة اŸضش -رب Úم -ن أاج -ل ت -غ -ل -يب ال-ث-ان-وي م-ن األسش-ات-ذة اŸضش-رب ،Úاألم-ر
الذي  ⁄يتقبله التÓميذ الذين رفضشوا

ت-ع-ويضض أاسش-ات-ذت-ه-م Ãسش-ت-خلف Úودفعهم
إا ¤اإلحتجاج ومقاطعة الدراسشة بكل من
ثانويات ‚ادي ﬁمد ،مفتاحي وحسشيني
حسشÃ Úق -ر ع -اصش -م -ة ال -ولي-ة ،وث-ان-وي-ة
األخوة بوجمعة ببلدية ابن باديسض ،حيث
” فصش -ل ث Ó-ث -ة أاسش-ات-ذة وث-ان-وي-ة ﬁم-د
ب-وضش-ي-اف ب-ب-ل-دي-ة سش-ي-دي ◊سشن وغÒها
من الثانويات التي تضشامن أاسشاتذتها مع
زمÓئهم اÙتج.Ú
ودعا اŸكتب الولئي للجمعية الوطنية
ألول -ي -اء ال -ت Ó-م -ي -ذ ج-م-ي-ع أاف-راد األسش-رة
الÎبوية للÎيث ودراسشة مششاكلهم بحكمة
وتبصشر للحفاظ على مسشتقبل التÓميذ
وال- -ع- -ودة Ÿزاول- -ة ع- -م- -ل -ه -م ،ح -يث أاك -د
أان ق -رار فصش -ل األسش-ات-ذة م-ن م-ن-اصش-ب-ه-م
سشيعقد األمور ويفاقم الوضشع أاك Ìخاصشة
ب -ع -د إاق -دام ال -ت Ó-م -ي -ذ ع -ل-ى الح-ت-ج-اج
ورفضش -ه -م ال -ق -رار ،م -ؤوك -دي -ن أان-ه ت-زام-ن
وفÎة حسش -اسش -ة ب -اع -ت -ب -ار أان ال -ت Ó-م -ي -ذ
يسشتعدون إلجراء اختبارات الفصشل الثا،Ê
ن- -اه- -يك ع -ن اسش -ت -ع -داد ط -ل -ب -ة األقسش -ام
النهائية لجتياز اإلمتحانات اŸصشÒية.
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لطفال بورقلة
‘ اليوم الدراسصي التاسصع لطب ا أ

برنامج تكويني ألطباء اŸنطقة ‘ أامراضس األعصشاب

أاج-م-ع اŸت-دخ-ل-ون ‘ ال-يوم التاسصع
لط -ف -ال ال -ذي ن -ظ -م ،أامسس،
ل -طب ا أ
بورقلة ،على أاهمية الكشصف اŸبكر
لطفال
لعصصاب لدى ا أ
عن أامراضس ا أ
لي-ج-اب-ي ع-ل-ى م-راح-ل
وان-ع-ك-اسص-ه-ا ا إ
لضص- -اف- -ة إا ¤ت -وضص -ي -ح
ال- -ع- -لج ،ب- -ا إ
لسصنان بصصحة
علقة صصحة الفم وا أ
لعصص- -اب وال- -ت- -أاك- -ي- -د ع- -ل -ى ع -دم
ا أ
لسص-ن-ان
ال -ت -ه -اون ‘ ع -لج تسص -وسس ا أ
لم-راضس
ل-دى ال-ط-ف-ل وغÒه-ا م-ن ا أ
التي قد تصصيب الفم تفاديا ◊دوث
لعصصاب.
أاي آاثار سصلبية على ا أ

ورقلة :إاÁان كا‘

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار
ب -ع -د ع -رضض ب -عضض اŸدي-ري-ن ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ن
ل - - -واق - - -ع ق- - -ط- - -اع- - -ه- - -م وك- - -ذا اŸشش- - -اري- - -ع
اÙق-ق-ة ل-ل-ق-ط-اع ب-دائ-رة اŸال-ح ب-ب-ل-دي-ات-ه-ا
الرب-ع (اŸال-ح ،شش-ع-ب-ة ال-ل-ح-م ،اولد ال-ك-ي-ح-ل
وتارقة ) فتح اÛال Ÿمثلي اÛتمع اŸدÊ
وا÷م-ع-ي-ات ال-ذي-ن “ح-ورت م-ط-ال-ب-ه-م حول
مشش-اك-ل السش-ك-ن وال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضشرية والششباب
وال-ري-اضش-ة وق-ط-اع-ي السش-ي-اح-ة وال-فÓ-ح-ة ‘
غياب ‡ثلي بلدية أاولد الكيحل الذين ⁄
يسشجل لهم أاي تدخل ،فعلى مسشتوى بلدية
تارقة حمل السشكان مششاكل القطاع الصشحي
رقم  2وكذا قطاع النقل والسشكن واÙاجر
وطلب إا‚از سشوق وكذا البيئة نتيجة تفريغ
اŸي -اه ال -ق -ذرة ‘ ال -ب -ح -ر وم-ا ‚م ع-ن-ه م-ن
تلوث.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ي -دخ -ل ه -ذا ال -ل -ق-اء ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج
التكوين اŸتواصشل ألطباء اŸنطقة الذي
ت -ن -ظ -م -ه ك-ل سش-ن-ة ج-م-ع-ي-ة أاط-ب-اء ورق-ل-ة
بتأاط Òومششاركة ›موعة من األسشاتذة
من داخل وخارج الوطن ،وقد أاوضشح ‘
ه -ذا الصش -دد رئ -يسض ا÷م -ع -ي -ة ال -دك -ت -ور
““ل - - -وزي““ أان ط - - -رح م- - -وضش- - -وع اأم- - -راضض
األعصشاب لدى الطفل كان بهدف –ديث
معلومات اŸششارك ‘ Úهذا اليوم والذين
ف -اق ت -ع -داده-م  180إاط- -ار ‘ الصش -ح -ة،
وإاطÓعهم على مسشتجدات طب األطفال
‘ ا÷زائ - -ر و‘ ال - -ع - -ا ⁄م - -ن –دي - -ات
ورهانات ووسشائل وحلول مقÎحة اأيضشا.
من جانبه ،كششف الÈوفيسشور موسشى
عشش Òرئ - -يسض مصش- -ل- -ح- -ة طب األط- -ف- -ال

ب -اŸسش -تشش -ف -ى ا÷ام -ع -ي ل-طب األط-ف-ال
باألبيار اأن طاقم الأطباء اŸؤوطرين لهذا
اللقاء التكويني مكون من أاك Ìمن 10
أاطباء ﬂتصش ،Úحيث يتمحور هذا اليوم
الدراسشي على اأمراضض األعصشاب األكÌ
خ-ط-ورة ع-ن-د ال-ط-ف-ل وال-ت-ي ت-ع-د ح-الت
اإسشتعجالية وتسشتدعي التششخيصض اŸبكر
وال- -ت- -ك- -ف- -ل األحسش- -ن ب- -اŸصش- -اب Úب- -ه -ا،
ب - -اإلضش - -اف - -ة إا– ¤دي - -د مسش - -ت - -ج- -دات
األمراضض اŸعدية التي “سض مخ اإلنسشان
ع -ل -ى اŸسش -ت -وى ال -وط-ن-ي وال-ع-اŸي ،م-ن
خ Ó-ل ال -ت -ع -رف ع -ل -ى أاب -رز ال -ت -ح -دي-ات
ال -راه -ن -ة وأايضش -ا ال -ت -ع -رف ع -ل-ى وسش-ائ-ل
التششخيصض ا◊ديثة للكششف اŸبكر عن
ه-ذه األم-راضض وك-ي-ف-ي-ات ال-ت-ك-ف-ل ا÷ي-د
باŸرضشى.
ويندرج هذا اليوم حسشب الÈوفيسشور
عشش ‘ Òإاطار الأيام العادية التي يتم
تنظيمها منذ  15سشنة بالتعاون مع جمعية
اأط -ب -اء ورق -ل -ة واŸؤوسشسش-ة السش-تشش-ف-ائ-ي-ة
ال -ع -م -وم-ي-ة ﬁم-د ب-وضش-ي-اف ،ح-يث ي-ت-م
التطرق ‘ كل سشنة إا ¤موضشوع يخصض
ال- -تشش -خ -يصض وط -رق ال -ت -ك -ف -ل ب -أام -راضض
الطفل ،وتتوضشح أاهدافه ‘ فك العزلة
على اأطباء اŸناطق الداخلية للوطن من
خÓل اإتاحة مثل هذه الفرصض للتعاون
وت- -ب- -ادل اÈÿات م- -ن أاج- -ل ال- -رف -ع م -ن
مسشتوى األطباء وبالتا‹ –قيق التكفل
ا◊سشن باŸرضشى من هذه الفئة.

شصارك فيها مندوبو  ٤وليات

األطباء اŸقيمون ينظمون وقفة احتجاجية سشلمية بقلب البليدة

لط -ب -اء اŸق -ي -م -ون
ن -ظ -م ،أامسس ،ا أ
ل -ل -م -راك -ز السص -تشص -ف -ائ -ي -ة Ÿن -ط -ق-ة
ال -وسص -ط ،وق -ف -ة اح-ت-ج-اج-ي-ة ب-ق-لب
سصاحة ا◊رية وسصط البليدة ،ذكروا
ف -ي -ه -ا السص -ل -ط-ات ال-وصص-ي-ة ب-أارضص-ي-ة
مطالبهم التي سصبق وأان أاعلنوا عنها
ورفعوها إا ¤اŸسصؤوول.Ú

البليدة :لينة ياسسمÚ
شش -ه -د ﬁي -ط ال -وح -دة السش-تشش-ف-ائ-ي-ة
حسشيبة بن بوعلي بوسشط البليدة ،انطÓق
Óط -ب -اء اŸق -ي -م Úن-ح-و سش-اح-ة
مسشÒة ل  -أ
ا◊ري- - -ة ب- - -ب- - -اب السش- - -بت ،ح- - -يث سش- - -ار
اÙت -ج -ون وه -ت -ف-وا م-رددي-ن شش-ع-ارات،
ط-ال-ب-وا ف-ي-ه-ا ب-ت-جسش-ي-د ح-ق-وق-ه-م ،وعند
وصشولهم إا ¤سشاحة ا◊رية قام خÓلها
م -ن -دوب -ون ب-إال-ق-اء ك-ل-م-ة خ-ط-اب-ي-ة وسش-ط
اŸششارك Úمن األطباء ،والذين قدموا من

ولي- -ات ت- -ي- -زي وزو وب- -ج- -اي- -ة وا÷زائ -ر
ال -ع-اصش-م-ة وال-ب-ل-ي-دة ،وم-ن-دوب ع-ن ولي-ة
قسشنطينة.
واأكد اÙتجون تضشامنهم وتكاتفهم،
واأنهم أاطباء حضشاريون ول يريدون نششر
الفوضشى ،وهم يريدون –قيق مطالبهم
ال -ت -ي وصش -ف -وه -ا ب -اŸشش -روع-ة ،مصش-ل-ح-ة
اŸريضض والطبيب على السشواء ،ويريدون
أان يحسشنوا من الوضشع الصشحي ليسض إال،
م -ؤوك -دي -ن اأن -ه -م م -ت -ف -ق -ون ‘ وح -دت -ه-م
ومسشÒتهم السشلمية ،ول يريدون إال أان
تتجسشد مطالبهم على أارضض الواقع فقط،
وششددوا على مدى صشمودهم ومواصشلتهم
◊ركتهم الحتجاجية مهما كلفهم األمر،
ب -ال -رغ -م م -ن ال -ت -عب والضش-غ-وط-ات ال-ت-ي
تعرضشوا لها.
و ششهدت الوقفة الحتجاجية مرافقة
Óطباء اÙتج ،Úبششكل
أاعوان األمن ل أ
هادئ وسشلسض.

نظمتها مصصالح الشصرطة

ورششة تكوينية حول ﬂاطر األنÎنت لفائدة
األولياء واألطفال بسشكيكدة
نظمت ،أامسس ،مصصالح أامن سصكيكدة،
ع-ل-ى مسص-ت-وى ““م-رك-ز ال-تسصلية العلمية““
بوسصط مدينة سصكيكدة ،ورشصة تكوينية
لط- -ف- -ال ح- -ول
لول - -ي- -اء وا أ
ل - -ف - -ائ - -دة ا أ
لنÎنت ‘ ،إاط- -ار
م - -وضص - -وعﬂ ،اط - -ر ا أ
ال-نشص-اط ال-ت-وع-وي والتحسصيسصي Ÿصصالح
الشص - -رط- -ة ،وب- -ن- -اء ع- -ل- -ى ت- -وج- -ي- -ه- -ات
لم- -ن ال- -وط -ن -ي،
اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل - -أ
اŸتضص-م-ن-ة ت-ن-ظ-ي-م أاب-واب م-فتوحة على
شص-ك-ل ورشص-ات ‘ إاط-ار ح-م-اي-ة ال-طفولة
لنÎنت ،ي-ت-م م-ن خ-لل-ه-ا
م-ن ﬂاط-ر ا أ
لرشصادات عن
تقد Ëكافة النصصائح وا إ
لنÎنت
ﬂاط -ر السص -ت -ع-م-ال السص-يء ل -أ
لطفال.
خصصوصصا على فئة ا أ

سسكيكدة :خالد العيفة

ال - -ورشش - -ة ذات ال- -ه- -دف ال- -ت- -ك- -وي- -ن- -ي
والتوعوي تضشمنت العديد من األنششطة
التواصشلية لفائدة األطفال وكذا أاوليائهم،
م- -ن إاق -ام -ة م -ع -رضض خ -اصض ب -نشش -اط -ات
الوقاية اŸرورية وحماية الطفولة ،تقدË
م -داخ Ó-ت ح -ول ““ ال -ت -ع -ري -ف Ãخ-ت-ل-ف
برامج ا◊ماية اŸوضشوعة من قبل الدولة
◊ماية الطفل ““ و« حماية األطفال من
ﬂاط -ر األنÎنت وال -ت-ق-ن-ي-ات األسش-اسش-ي-ة

حول كيفيات اسشتعمال و–صش Úاألجهزة
اإللكÎونية ““ ،من تنششيط فرقة حماية
األشش- -خ- -اصض ال- -هشش -ة وف -رق -ة م -ك -اف -ح -ة
ا÷رÁة اŸعلوماتية ،لورششات تواصشلية
Óولياء
حول ﬂاطر األنÎنت موجهة ل أ
واألط - -ف- -ال –ت إاشش- -راف األخصش- -ائ- -يÚ
النفسشاني ÚالتابعŸ Úصشالح أامن الولية.
” خÓلها التطرق لـ ““األبعاد الدينية،
ال -ن -فسش -ي -ة والج -ت-م-اع-ي-ة وك-ذا الصش-ح-ي-ة
ال -ن -اŒة ع -ن السش -ت -ع-م-ال غ Òال-ع-قÊÓ-
Óول -ي -اء أاه -م
ÓنÎنت ““و ك -ذا ““ إاب -راز ل  -أ
ل -أ
األع -راضض ال -ت -ي Áك -ن ل-ه-م م-ن خÓ-ل-ه-ا
اكتششاف اأن طفلهم يتعرضض للمضشايقة أاو
السشتغÓل ع ÈالأنÎنت ““ ،إاضشافة إا¤
ت -ن-ظ-ي-م ورشش-ة ومسش-اب-ق-ة ل-ل-رسش-م ل-ف-ائ-دة
األطفال الوافدين للمكان حول اŸوضشوع،
م -ع ت -وزي -ع ه -داي-ا رم-زي-ة ع-ل-ى األط-ف-ال
ال -ف -ائ -زي -ن ،واŸب -ادرة لقت اسش-ت-حسش-ان-ا
كبÒا من قبل الوافدين للمركز خصشوصشا
من طرف األولياء واŸربي Úالذين ثمنوا
اÛه - -ودات اŸب - -ذول - -ة ‘ ع - -م - -ل- -ي- -ات
التحسشيسض من ﬂتلف اآلفات التي قد
“سض بششريحة هششة ‘ اÛتمع أال وهي
األطفال.

الخميسس  ٢٢فيفري  ٢01٨م
الموافق لـ  06جمادى الثانية  1٤٣9هـ
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موعد لتقييم ألمخطّطات ألمتعلّقة بالتّرميمات
معلم حضضاري ضضاع وسضط أأشضغال ’ تنتهي

تحيي الجزائر غدا اليوم الوطني للقصشبة المصشادف لـ  ٢٣فيفري من كل سشنة ،تخصص كل هذه
المعالم الحضشارية عبر و’يات الوطن وليسص في العاصشمة فقط ،قسشنطينة ،دلسص ،وغيرها
تروي مسشيرة عمران فريد في تصشميمه صشمد في وجه كل المحاو’ت الرامية إالى طمسشة
ومحوه ،خاصشة خÓل الفترة ا’سشتعمارية عندما عمل «مهندسشوه» على محاصشرة هذا الصشرح
’صشلية.
بالعمارة الحديثة ذات الطابع الغربي البعيدة كل البعد عن الّثقافة ا أ

جمال أاوكيلي

ب -ق -در م -ا ي-ك-ون ه-ذا ال-ي-وم ل-لّ-ذاك-رة ال-م-رت-ب-ط-ة
ب-ال-زم-ان وال-م-ك-ان وال-زاخ-رة ب-ا’ن-ت-م-اء إالى حّيز
ت -اري -خ -ي ب -أاب -ع -اده ال -ذات -ي -ة ،ف -إاّن ه-ذا ال-ت-راك-م
الداخلي يؤوّدي حتما إالى إاسسقاطه على الواقع من
خ Ó-ل الّسس -ع -ي ل -ت-حسس-يسس ال-ن-اسس ب-حضس-ور ه-ذه
ال -ق-ل-ع-ة ف-ي ال-نشس-اط-ات ال-م-ب-رم-ج-ة وال-م-ع-ارضس
المقامة هنا وهناك كتعبير عن العروة الوثقى
بين ا’نسسان وبيئته ،وحرصسه وإاصسراره على إابقاء
ت- -لك ال- -عÓ- -ق -ة ح -ت -ى وإان ك -ان الّشس -خصس خ -ارج
أاسسوارها لكن الحنين كالمغناطيسس يدفعه دائما
إالى ا’لتصساق بالمكان هذا التواصسل الفّياضس
وغ -ي -ر ال -م -ف-ه-وم أاح-ي-ان-ا ن-ظ-را ل-ح-م-اسس-ت-ه غ-ي-ر
المحدودة ،يفضسي في كل اأ’حوال إالى السسعي إالى
ت -ف-ك-يك ه-ذا ال-ل-غ-ز وا’ن-غ-م-اسس ف-ي أاغ-وار ه-ذه
ال ّ
طÓسسم لبلوغ الهدف المراد أا’ وهو فهم أاعماق
ال ّصسلة بين الفرد وإاقامته.
وأامام كل هذا «الفخر» ال ّ
ظاهر فإاّن هناك شسّقا
آاخرا أا’ وهو المتعلّق بالباطن الذي يتجاوز شسكل
ال-ت-ب-اه-ي ،ه-ن-اك م-ن يسس-ت-غ-ل أاو ب-اأ’ح-رى ي-غتنم
الفرصسة خÓل حلول هذا اليوم ليطالب بأان يكون
موعدا للتقييم أاي معرفة ما يجري في القصسبة،

هل هناك ورشسات ترميم مفتوحة؟ وماذا أانجز
إالى غاية يومنا هذا خاصسة منذ أان صسنّفت كتراث
عالمي من طرف اليونيسسكو؟ وما
هي اإ’جراءات الجديدة المّتخذة
’سستكمال هذا المسسعى؟
إاّنها اأ’سسئلة التي ’ تنتهي أاو’ و’
تجد لها أاجوبة ،ثانيا بحكم تعّقد
ملف القصسبة والخلفيات ال ّسسابقة
التي أاّثرت كثيرا على سسمعة هذا
الفضساء ،واأ’مر هنا يعني كل تلك اأ’غلفة المالية
ال -م -خّصس-صس-ة ل-ه-ا ل-ك-ن ل-م نصس-ل ب-ع-د إال-ى ال-غ-اي-ة
المدركة ،أاي تطبيق مخ ّ
ططات التّهيئة كما كان
يأامله الجميع ،ويتم ا’نتهاء من هذا الكابوسس
الذي اسسمه القصسبة بعد منح  ٢٤مليار دينار
للتكفل بهذا الفضساء في غضسون  ٤سسنوات ،وهذا
ب-ع-د إاسس-ن-اد ال-م-وق-ع ال-ت-اري-خ-ي ل-و’ي-ة ال-ج-زائر،
وت -خ -ل -ي وزارة ال -ث -ق -اف -ة ع -ن م -ت-اب-ع-ة اأ’شس-غ-ال
المتعلقة بالمعلم ،وتسسجّل حاليا على مسستوى دار
البارود مسسجد البراني ،مسسجد الداي ،وقصسر
حسسن باشسا ،دار المجاهدة جميلة بوحيرد ،دار
بشسطارزي ،ودويروتان بشسارع أاوسسليماني (لي زار
سسابقا) ،وتتراوح نسسب اإ’نجاز ما بين  ٣0و٪ 60
يضس-اف إال-ى ك-ل ه-ذا ع-م-ل-ي-ات اسس-ت-ع-ج-ال-ية منها

إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة  ٢1٢ب-ن-اية 7 ،م-ع-ال-م ت-اري-خية٥ ،
مسس-اج-د ع-ت-يقة 9 ،م -ن-ازل ق-دي-م-ة ٥7 ،فضساء،
تنظيف  11٤موقع ورفع  1٣0أالف متر مكعب من
الردوم والنفايات.
ك -ل ه -ذا ال -ع-م-ل ال-م-ن-ج-ز م-رج-ع-ي-ت-ه ال-ق-ان-ون-ي-ة
المرسسوم التنفيذي رقم  ،17٣ - 0٥المؤورخ في 9
ماي .٢00٥
وما ذكر من مواقع ال ّسسالفة الذكر ،ليسست القصسبة
ب -أاك -م -ل -ه-ا ب-ل أاج-زاء ف-ق-ط ،أادرجت ف-ي ع-م-ل-ي-ة
الّ-ت-رم-ي-م ،وق-د ’ح-ظ-ن-ا ذلك خÓ-ل زي-ارت-ن-ا إال-ى
أازّقة القصسبة لم نقف على أاي مشسروع ظاهر ’
لشسيء سسوى أ’ن أاغلبها تابعة أ’مÓك الخواصس،
واأ’غلبية مغلقة ناهيك ما سسقط من بنايات في
جلنا أاكواما
الوقت الراهن وصسلت إالى  ٤7كما سس ّ
من بقايا اأ’تربة ملقاة على اأ’رضس ،هذا هو
ا’شس-ك-ال ال-ي-وم أاي غ-ي-اب آال-ي-ة م-ت-اب-ع-ة م-ي-دان-ية
بعيدة عن المنطق ا’داري ،لذلك انعدمت الرؤوية
المتحّكمة في الواقع ،واختفت معها اأ’رقام حول
حركية نشساط القصسبة.
واسستنادا إالى ما هو موجود من معطيات ،فإان
ه -ن-اك  6٣0م-ن-زل ت-ق-ل-ي-دي ،م-ن-ه-ا  1٨7فارغة
ومغلقة ،و ٨9٣قطعة فارغة أاي لدينا  ٢9٢مالك بـ
 1٥1دار وق -ف (ح -ب -وسس) ب-م-ج-م-وع  ،٤٤٣و 1٨7
منزل فارغ ،أاي  6٣0دويرة ،و ٨9٣قطعة فارغة
يضس -اف إال-ي-ه-ا  6٣0تسس -اوي 1٥٢٣
دويرة.
وق -د ت -طّ-ل-ب اأ’م-ر دع-وة م-ل-ت-ق-ى
دولي حول حماية القصسبة انعقد
مؤوخرا أاي خÓل اأ’سسبوع اأ’خير
من شسهر جانفي علقت عليه آامال
عريضسة في اكتسساب أارضسية واضسحة في كيفية
ا’سستفادة من تجارب والخبراء ،وكل ما احتفظ
به من شسارك فيه هو مقولة الخبير اأ’لماني التي
مفادها أاّن ما صسرف على القصسبة من أاموال
ت-ج-اوز م-ا اسس-ت-ف-ادت م-ن-ه م-دي-ن-ة ن-ورم-ب-رغ ب-عد
ت-دم-ي-ره-ا ك-ل-ي-ة ع-قب ال-ح-رب ال-ع-ال-م-ي-ة الثانية،
والكثير انتظر أان ينزل المشساركون إالى القصسبة
في زيارة عمل لÓطÓع عن قرب على كل ما
Óسس-ف ه-ذا ل-م ي-ح-دث ’ ن-دري
ي -ق -ال ن -ظ-ري-ا ل -أ
لماذا؟ زيادة على اسستغÓل التوصسيات في شسكل
كتيب يتحّول إالى دليل تقني بعد أان يدّقق فيه
وي -ن-ق-ح-ه ال-ج-زائ-ري-ون ل-ي-وّزع ع-ل-ى ال-م-ؤوسّس-سس-ات
وال-ه-ي-ئ-ات وال-ج-م-ع-ي-ات ال-م-ه-تّ-م-ة ل-معرفة مسسار
المتابعة في الميدان.

إأعادة تهيئة
 ٢١٢بناية

تعّقد الوضشعية القانونية لسشكنات الخواصص بقصشبة دلسص

ألمرحلة ألّثالثة من ألمخطّط ألّدأئم تصضطدم بمشضكل ألورثة

’ تزال وضشعية قصشبة دلسص بششّقيها العلوي
والسش-ف-ل-ي ال-ت-ي تشش-م-ل ن-حو  ٢50ب-يت ق-ديم
وعّ-دة م-ع-ال-م ت-اري-خ-ي-ة ت-ع-ود في أاغلبها إالى
الفترة العثمانية تراوح مكانها بسشبب تعطل
مشش -روع إاع-ادة ال-ت-رم-ي-م ف-ي إاط-ار ال-م-رح-ل-ة
ال- -ث- -ال- -ث- -ة م- -ن ال- -م- -خ -ط -ط ال -دائ -م ل -ح -ف -ظ
واسش -تصش Ó-ح ال -ق -ط -اع ال -م -ح-ف-وظ ،ال-ذي تّ-م
اسش-ت-ح-داث-ه ب-م-وجب ال-ق-رار رق-م 07 / ٢76
ال- -م- -ؤورخ ف -ي  18سش-ب-ت-م-بر  ٢007ب -ع-د أارب-ع
سش-ن-وات م-ن زل-زال ب-وم-رداسص ،وم-ا ت-رك-ه م-ن
آاثار مدمّرة على هذا المعلم الحضشاري الذي
اسشتفاد من مخطّط اسشتعجالي زاد من تششويه
الحي العتيق بصشفائح الزنك.
بومرداسص :ز ــ كمال

المخ ّ
طط الدائم الذي دخل فعليا حيز التطبيق بعد
صسدوره بالجريدة الرسسمية لشسهر نوفمبر من سسنة
 ٢016بعد القرار الوزاري المشسترك الموافق على
المشسروع جاء إ’عادة إاحياء وتعمير حي القصسبة عبر
ثÓثة مراحل من ا’نجاز ،امتدت اأ’ولى من ٢007
إالى  ٢009عبر عملية التشسخيصس الشسامل ،وإانجاز
أاشس-غ-ال اسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ل-ت-دع-ي-م البنايات المتأاثرة من
زلزال  ٢1ماي  ،٢00٣وجمع المخلفات وتصسنيف
Óسسف فإان
الحجارة إ’عادة ترميم المسساكن ،لكن ول أ
هذه الفترة شسكلت أاسسوء مرحلة للحي نتيجة ما
تعرضس له المعلم من تخريب ونهب للحجارة اأ’ثرية
واأ’ب -واب ال -خشس -ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ود ل-ق-رون م-ن ال-زم-ن
بسسبب تواطؤو القائمين على أاشسغال الترميم ،وافتقاد
المعلم أ’عوان الرقابة والتسسييج الخارجي الذي كان
من المفروضس أان يقوم به المجلسس البلدي .كما
عرفت هذه المرحلة أايضسا ترميم عدد من المعالم

التاريخية والدينية منها المدرسسة القراآنية سسيدي
عمار ،ضسريح سسيدي محمد الحرفي ،جدار الصسد
عند الميناء وأاخيرا مسسجد اإ’صسÓح العتيق الذي
أاعيد فتحه للمصسلين قبل حوالي ثÓثة سسنوات.
ثم جاءت المرحلة الثانية والثالثة التي امتدت من
 ٢010إال - -ى ،٢01٣وخ ّصس -صست ل-ل-ق-ي-ام ب-ال-دراسس-ات
التاريخية والتيبولوجية لمختلف المعالم والبنايات
ال-مشس-ك-ل-ة ل-ل-م-ع-ل-م اسس-ت-ع-دادا لÓ-ن-طÓق في عملية
ال-ت-رم-ي-م ب-ع-د ت-رسس-ي-م ال-مشس-روع وتصس-ن-ي-ف القصسبة
ك-م-ع-ل-م وط-ن-ي ،ك-ان م-ن ال-م-ن-ت-ظ-ر أان ت-ل-ي-ها خطوة
أاخ -ي -رة ت -ت -ع -ل-ق ب-إانشس-اء م-ل-ح-ق-ة ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ل-ق-ط-اع-ات ال-م-ح-ف-وظ-ة ت-ت-ولى بالتنسسيق مع بلدية
دلسس مهام عملية الترميم التي سسيقوم بها الخواصس،
وم -ت -اب -ع -ة ك -ل أاشس -غ-ال ال-ب-ن-اء وال-ت-ع-دي-ل ب-ن-اء ع-ل-ى
ال-ت-وج-ي-ه-ات ال-ق-ان-ون-ية والتقنية للمخطط للحفاظ
ع -ل -ى أاصس -ال -ة ال -م -ع -ل -م وخصس -وصس -ي -ت -ه ال-م-ع-م-اري-ة
والهندسسية الفريدة ،لكن المشسروع توّقف عند هذه
المحطة اأ’خيرة التي كان من الممكن اأن تعيد
ل-ل-قصس-ب-ة م-ك-ان-ت-ه-ا ال-حضس-رية وتعطيه بعدا سسياحيا
كبيرا.
أام -ا ع -ن ب -عضس اأ’سس -ب -اب ال -رئ -يسس -ي -ة ال-ت-ي ك-ب-حت
مخ ّ
طط الترميم وإاعادة التهيئة الشساملة للمعلم،
الذي رصسد له أازيد من  ٢60مليون دينار فتعود
حسسب ما رصسدته «الشسعب» من معلومات بمديرية
الثقافة ومصسلحة التراث الثقافي إالى الصسعوبات
القانونية في تحديد أاصسحاب السسكنات اأ’صسليين،
وكثرة عدد الورثة في المسسكن الواحد من مجموع
ال -مسس -اك-ن ب-ال-قصس-ب-ة ال-ت-ي ت-ع-ود اغ-ل-ب-ه-ا ل-ل-خ-واصس
وأاكثرها شساغرة ومهجورة ،حيث خ ّصسصس المخطط
الدائم إاعانات مالية للمÓك من اأجل القيام بأاشسغال
ال-ت-ه-ي-ئ-ة وال-ت-رم-ي-م وف-ق ال-م-ع-اي-ي-ر ال-م-ح-ددة ،ل-كن
ال-مشس-روع اصس-ط-دم ب-ه-ذه ال-وضس-ع-ي-ة ال-م-عّ-ق-دة ال-تي
صسّعبت من تطبيق آاخر مرحلة من العملية.

الّناششط الجمعوي كمال بلعزوق

ننتظر حضضورأ قوّيا لبلدية ألقصضبة
كان يششرف عليها الباحث في التّراث بن مدور:

خلية أ’سضتماع وألمعلومات كانت وأسضطة بين ألموؤسّضسضات وألجمعيات وألموأطنين

يعد الباحث في الّتراث محمد بن مدور كفاءة
’ يسستهان بها في مجال القدرة الفائقة في
التكفل بملف القصسبة نظرا لخبرته الواسسعة،
وتجاربه الرائدة في إالمامه الكامل بمسسار هذا
الصس -رح ال -حضس -اري م -ن ك -ل ال -ج -وانب ،ك -ون -ه
أاشسرف على خلية ا’سستماع والمعلومات عندما
كان يشستغل بدار عزيزة ،وهذا بالعمل على
جمع أاكبر قدر من المعلومات بخصسوصس حالة
هذا الموقع في تواصسل يومي بالسسكان ،زيادة
ع -ل -ى إاحصس -اء شس -ام -ل ل-ك-ل م-ا ي-ح-دث ل-ح-ظ-ة
بلحظة ،ويقوم بدوره في نقلها إالى الجهات
ال- -مسس -ؤوول -ة قصس -د ات -خ -اذ ال -ق -رار ال -م -ن -اسسب
وا’جراءات الÓزمة حفاظا على هذا المكان،
ومنع أاو باأ’حرى وقف المزيد من التدهور
وكان في اتصسال دائم بالجمعيات المعنية بهذا
الجانب التي تزوده بكل صسغيرة وكبيرة إ’بÓغ
الوصساية بما يجري حتى يكون التفاعل في
الوقت المناسسب ،والتحكم في سسيرورة الوقائع
والثنائية في تبادل المعلومات وقفنا عليها في
مكتب بن مدور قبل أان يتركه وينسسحب عدد ’
يحصسى من الجمعيات التي تتوافد عليه كل

صسباح ،حاملة معها كل أاسسرار
القصسبة ،ونعني بذلك وضسعية
ال-ب-ن-اي-ات ب-دّق-ة متناهية يتبع
ذلك مباشسرة الحل الذي يراه
م - - -ن - - -اسس - - -ب - - -ا م - - -ن خ Ó- - -ل
ا’ق -ت -راح -ات ال -م -قّ-دم-ة إاّم-ا
بالترحيل أاو بإاعادة الترميم
وال -ت-ه-ي-ئ-ة ،وك-انت السس-ل-ط-ات
ال -و’ئ -ي -ة ت -ت -ع -ام -ل م -ع ه-ذه
ال -خ -ل -ي -ة ب -ك -ل ارت -ي-اح ن-ظ-را
ل-ك-ف-اءت-ه-ا وق-درت-ه-ا على حل
ال -مشس -اك -ل ال -ق -ائ-م-ة ب-ع-ي-دا ع-ن أاي ت-ه-ري-ج أاو
ت Ó-عب أاو ت -ج -اوزات ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-السس-ك-ن
الممنوح للمعنّيين أ’نّ الملفات كانت مصسّنفة
بكل نزاهة لمن يسستحقها.
اليوم ،تغّير الوضسع جذريا ’ توجد أاي آالية
م -ب -اشس -رة ت -رب -ط ب -ي -ن الّسس -ل -ط -ات ال-ع-م-وم-ي-ة
والسس -ك -ان ،ل -ذلك ان -ف -رط ه -ذا ال -ع -ق -د ك -ل-ي-ة
Óسسف ليسس هناك أاي معالم توحي بهذه
ول أ
الصسيغة التكاملية بين مؤوسسسسات الدولة وسسكان
القصسبة فيما يتعلق بواقع وآافاق هذه المنطقة.

ومنذ أان غابت خلية ا’سستماع
وال- -م -ع -ل -وم -ات ك -وسس -اط -ة ب -ي -ن
طرفين لم تعد هناك معطيات
منظمة في إاطار رسسمي تنقل
م-ب-اشس-رة إال-ى ال-مسس-ؤوول-ي-ن أاف-قيا
وعموديا لمعرفة حقا ما يمكن
ال- -ق- -ي- -ام ب- -ه ،وح- -ت- -ى ’ ت- -ك -ون
الصسحافة المصسدر حول انهيار
ال - -ع - -م- -ارات أاو ال- -ت- -رم- -ي- -م- -ات
وغ-ي-ره-ا .و’ب-د م-ن ال-ق-ول ه-نا
ب -أاّن ال-قصس-ب-ة تسسّ-ج-ل ف-ي اآ’ون-ة
الحالية سسقوط البعضس من البنايات لكن ’
يسسمع بها أاحد ،وهذا راجع إالى انعدام صسيغة
تواصسل في هذا المقام.
’بد من تغيير طريقة العمل بالقصسبة ،اأ’مر ’
يتعلق باأ’رقام حول إاعادة التهيئة بقدر ما هي
ت-ف-ك-ي-ر ف-ي ط-ري-ق-ة ا’تصس-ال ب-اآ’خ-ر ،خ-اصس-ة
بالجمعيات والمواطنين لتكون هناك سساهرة
على هذا المعلم الحضساري والّثقافي.
جمال أاوكيلي

دعا السسيد كمال بلعزوق ،ناشسط
جمعوي ،إالى ا’سسراع في التكفل
ب -ال ّ-ت-راث ال-ث-ري ال-ذي ت-زخ-ر ب-ه
ال- - -قصس - -ب - -ة ع - -ل - -ى ضس - -وء ق - -رار
ال ّسسلطات العمومية بتكليف و’ية
الجزائر ا’شسراف المباشسر على
ه -ذا ال-م-ع-ل-م ال-حضس-اري ،ت-دشس-ن
بتحرك المجلسس البلدي الجديد
ال -ذي ي -رأاسس-ه ع-م-ار زط-ي-ل-ي م-ن
خ Ó- -ل ت - -نسس - -ي - -ق ال - -ع - -م- -ل م- -ع
ال -ج -م -ع -ي -ات وك -ذلك ال-ب-اح-ث-ي-ن
إ’ي -ج -اد أارضس -ي-ة مشس-ت-رك-ة ت-ك-ون
بمثابة خارطة طريق في غضسون
اآ’فاق القادمة.
وأابدى بلعزوق ارتياحه لهذا التحول الذي طرأا على
ال -ج -ه -ة ال-مسس-ؤوول-ة ،ك-ون ال-و’ي-ة أادرى أاو ب-اأ’ح-رى
اأ’ق -رب م -ن ن-اح-ي-ة ال-حضس-ور ال-م-ي-دان-ي ،وم-ع-رف-ة
ا’نشسغا’ت بشسكل مرن بعيدا عن الّثقل ا’داري أاو
التهرب من المسسؤووليات في تسسيير أاي حادث طارئ
ق-د ي-ن-ج-ر ع-ن الّ-ت-أاث-ي-رات ال-م-ن-اخ-ي-ة ال-م-تسسّببة في
ا’نهيارات .و’بد أان يكون موعد  ٢٣فيفري مح ّ
طة
لتقييم ما أانجز إالى غاية اليوم من ترميمات وإاعادة
ت -ه -ي -ئ -ة ل-م-ع-رف-ة أاي-ن ن-ح-ن ب-ع-د ك-ل ت-لك السس-ن-وات
ال-ط-وي-ل-ة م-ن اأ’شس-غ-ال غ-ي-ر ال-م-ن-ت-ه-ي-ة ،وع-ل-ي-ن-ا أان
نتسساءل عن محطّتها اأ’خيرة لكن ماتزال العملية
مسستمّرة حتى اأ’ن من طرف مؤوسّسسسات كان عليها
أان تدمج في واحدة لتفادي العمل ا’نفرادي ،الذي
ي-ؤوّث-ر ك-ث-ي-را ع-ل-ى م-ا ي-ع-رف ب-ال-ت-نسسيق وا’نسسجام،
ونعّول في هذا الصسدد كثيرا على رئيسس البلدية

الجديد للقصسبة السسيد زطيلي في
إاع- -ادة ت- -نشس- -ي- -ط ه- -ذا ال- -م- -ل- -ف
ب- -إاشس- -راك ج- -م- -ي- -ع ال- -م -ع -ن -ي -ي -ن
والمتدّخلين ،واإحياء اأ’ماكن ذات
الطّابع السسياحي والّثقافي التي
ت- -ك- -ون مصس- -در دخ- -ل ب- -ال -نسس -ب -ة
لخزينة البلدية.
زيادة على بعث الذاكرة المتعلّقة
بمخابئ الفدائّيين للشّسهيد سسعيد
ت- -وات- -ي ،ذب- -ي- -ح شس- -ري -ف ،رام -ل،
وتفجير بناية لي زابديرام (شسارع
لخضسر بسسة حاليا) ،وغيرها من
اأ’ماكن ،واإعادة ا’عتبار لمواقع
قديمة كقاعتي سسينما نجمة واأوديون.
وت-أاسّس-ف السس-ي-د ب-ل-ع-زوق ل-غ-ي-اب ال-ج-م-عيات التي ’
ت -ظ -ه -ر إا’ ف -ي إاط -ار م -ن -اسس -ب -ات -ي ،مّ-م-ا ي-ف-ق-ده-ا
مصسداقيتها لدى السسكان و’ تسستطيع حتى الدفاع
عنهم والتّجربة عاشسها الكثير مّمن تأاثّروا للمواقف
ال ّسسلبية لهؤو’ء أ’ن انشسغا’تهم ’ عÓقة لها بما هو
مطلوب منهم بدليل أاّنها تركتهم لتدبير أاحوالهم.
ورفضس رفضسا مطلقا إاخÓء القصسبة من سسكانها
أ’ّنها سستكون جسسدا ب Óروح ،زيادة على اأّن اأغلب
السسكان مÓك ،أاي أاّن «الدويرات» تابعة لهم لذلك ’
ي-م-ك-ن إاج-ب-اره-م ع-ل-ى ال-م-غ-ادرة ،وب-إام-ك-ان ال-و’ية
ال -ت -دخ -ل ف -ي إاط-ار م-ق-ارب-ة ج-دي-دة ل-ف-ت-ح ه-ي-اك-ل
خ-دم-ات-ي-ة ك-ال-ف-ن-ادق وال-م-ط-اعم ،وكذلك اسسترجاع
اأ’مÓك الشّساغرة ومنحها أ’صسحاب الحرف التي
كانت سسائدة من قبل في كل زوايا القصسبة.
جمال أاوكيلي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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انط ـÓق أاشسغـال ﬁطـة ثانيـة لنق ـل اŸسسافرين Ãيلـ ـ ـة

“اط ـ ـل ‘ تسسدي ـ ـد مسستحق ـ ـات العمـ ـ ـال

كشش-ف م-دي-ر إل-ن-ق-ل ل-ولي-ة م-ي-ل-ة بأان أإششغـال
ﬁط -ة ث -ان -ي -ة ل -ن -قــل إŸسش -اف -ري -ن Ãي -ل -ة إل -ت-ي
لي- -ام إŸاضش- -ي- -ة ه- -و إم- -ت- -دإد
إن - -ط - -ل- -قت خÓ- -ل إ أ
لول إل-ذي ي-ع-ك-ف ع-ل-ى إ‚ازه أإح-د
ل-ل-مشش-روع إ أ
إŸسش -ت -ث -م -ري-ن إÿوإصس ك-ذلك ب-اŸدخ-ل إل-غ-رب-ي
Ÿدينة ميلة ،ويصشنفان ‘ إÿانة «ب» للمحطات
إلÈية لنقل إŸسشافرين ،وهما من إŸششاريع إلهامة
لن-ه-م-ا
ب -ال -نسش -ب -ة ل-ل-م-دي-ن-ة وسش-ك-ان-ه-ا ،وزوإره-ا أ
سشيخففان إلضشغط إŸروري إŸششهود حاليا به.

معاناة حقيقية ووضشعية مزرية بسشبب إنتششار إلقمامة

بعد أإن دخل عمال نظافة ‘
إضشرإب مفتوح عن إلعمل معاناة
حقيقية ووضشعية مزرية بسشبب
إن-تشش-ار إل-ق-م-امة Ãدينة مسشعد
‘ إ÷لفة يعيشس سشكان ﬂتلف
أإحياء مدينة مسشعد ‘ إ÷لفة،
ح-ال-ة م-ن إل-ت-ل-وث ج-رإء إنتششار
إلقمامة وترإكمها ‘ كل مكان،
وه- - -ذإ ب- - -ع - -د أإن دخ - -ل ع - -م - -ال
إل-ن-ظ-اف-ة ‘ إضش-رإب م-ف-توح عن
إل -ع -م -ل ،بسش -بب “اط -ل مصش-ال-ح
إلبلدية ‘ تسشديد مسشتحقاتهم
إŸالية إلعالقة منذ  06أإششهر.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة
وأاشسار المدير إالى أانه حال النتهاء من هذين
المشسروعين سستحول المحطة البرية الحالية
ال-ت-ي ه-ي ف-ي وضس-ع-ي-ة غ-ي-ر م-ري-ح-ة ك-محطة
ل -ل -ن -ق -ل ال -حضس-ري ،ح-يث سس-ت-ح-ول إال-ي-ه-ا ك-ل
مركبات النقل الحضسري الموزعة حاليا على
عدة نقاط بالمدينة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
ع- -ب- -ر سس- -ك- -ان م- -دي- -ن -ة مسس -ع -د ف -ي
تصسريحاتهم لـ»الشسعب» ،عن تذمرهم
الشس - -دي - -د م- -ن الن- -تشس- -ار ال- -ك- -ب- -ي- -ر
ل -ل -ق -اذورات وال -ق -م -ام -ة وت -راك -م -ه-ا
ب -األح -ي -اء ب -ع -دم -ا ت -ح-ولت الشس-وارع
واألح -ي -اء السس -ك -ن -ي -ة ب -ال -ع -دي -د م -ن
المناطق إالى مفارغ عمومية تتكدسس
ف-ي-ه-ا أاط-ن-ان م-ن ال-ن-ف-ايات المنزلية،
التي أاصسبحت الملجأا الوحيد للقطط
وال-كÓ-ب الضس-ال-ة وب-اتت ت-ه-دد ح-ي-اة
السسكان خاصسة في الظÓم ،في حين
سس -اه -مت بشس -ك -ل ك -ب -ي -ر ف-ي ان-تشس-ار
وتكاثر الناموسس والجرذان.
الن - -تشس- -ار ال- -ف- -ظ- -ي- -ع وال- -م- -ت- -زاي- -د
ل- -ل -ق -اذورات ج -ع -ل سس -ك -ان ال -م -دي -ة
ي-ن-زع-ج-ون م-ن اسس-ت-ف-ح-ال-ها بطريقة
رهيبة داخل األحياء ويتخوفون من
أان يتحول الوضسع القائم إالى ظاهرة
ق-ائ-م-ة ب-ذات-ه-ا ،ف-ي-م-ا أارج-ع السس-كان

العدد
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وتقدر كلفة المشسروع الذي يتربع على مسساحة
ت-ت-جاوز  4 ،10آالف م-ت-ر م-رب-ع،ال-ذي وضس-ع
ال -وال -ي ح -ج -ر األسس -اسس ل-ه ضس-م-ن الح-ت-ف-ال
المخلد ليوم الشسهيد ،أاكثر من  9مÓيير سسنتم،
فيما تعهد صساحب المؤوسسسسة التي أاوكلت لها
مهمة النجاز بتقليصس مدتها من  20إالى 15
شسهرا.
كما سسيوفر حال دخوله الخدمة  20منصسب
شسغل مباشسرة ،ناهيك عن مناصسب الشسغل غير
المباشسرة ،وهو يتوفر على  15رصسيفا خاصسا
بتوقف الحافÓت الكبيرة ما بين الوليات،
وأارصس -ف-ة أاخ-رى ت-ت-ح-م-ل  31ح-اف-ل-ة م-ا ب-ين
ال -ب -ل-دي-ات ،وأارصس-ف-ة ث-ال-ث-ة لسس-ي-ارات األج-رة
العاملة ما بين الوليات ( 36سسيارة) ،وأاخرى
لما بين البلديات ،باإلضسافة لبناية تتربع على
أاكثر من  1700متر مربع موجهة للمرافق التي
تقدم مختلف الخدمات للمسسافرين.

بلدية برهوم باŸسشيلة

العتماد على الوجبات اŸتوازنة والنظافة
لتجنب التسسمم الغذائي
السسبب إالى فشسل تسسيير المسسؤوولين
المحليين للبلدية خاصسة المنتخبين
ك-ون-ه-م ل-م يسس-اه-م-وا ف-ي إاي-ج-اد ح-ل
ل-ه-ذه ال-وضس-ع-ي-ة ال-ك-ارث-ي-ة ال-تي تهّدد
البيئة وتعكر صسفو حياة السسكان بهذه
ال -ت -ج -م -ع -ات السس -ك -ن -ي -ة ج -راء ع-دم
تسس-دي-د رواتب ع-م-ال ال-ن-ظ-اف-ة ال-تي
قاربت الـ 07أاشسهر ،والتي لم تعرف
طريقها ح ،Óمنددين في ذلك ،بما
وصس -ل -وا إال -ي -ه م -ن ظ -روف م -ع -يشس-ي-ة
صسعبة.
وه- -و م- -ا أادى ب -ال -ب -عضس م -ن -ه -م إال -ى

السستدانة من اأجل اقتناء حاجياتهم،
خ -اصس-ة وأان-ه-م كشس-ف-وا ،ب-أان-ه-م ت-ل-ق-وا
وعودا من طرف مسسؤوولي البلدية،
ب -تسس -وي -ة وضس -ع -ي -ات -ه -م ف -ي ال -ق-ريب
ال -ع -اج -ل ،ب -ع -د أان كشس -ف -وا ب -أان -ه ت -م
تخصسيصس مبلغ  02مليار سسنتيم في
إاط- -ار ع- -ق- -د صس -ف -ق -ة ط -ل -ب -ي -ة ب -ي -ن
المؤوسسسسة التي يعملون بها والبلدية،
م -خصسصس -ة ل -تسس -دي -د أاج -ور ال -ع -م-ال
Óشسهر القادمة ،إال أانهم ـ يقولون -
ل أ
ب -ق -يت ح -ب -را ع -ل-ى ورق ،م-ن-اشس-دي-ن
السسلطة العليا للبÓد التدخل بعد أان

فشسلت -حسسبهم  -كل المحاولت مع
السسلطات المحلية.
وهو األمر الذي جعلهم يدخلون في
إاضس-راب م-ف-ت-وح ع-ن ال-ع-م-ل ،ل-تصس-بح
بذلك مدينة مسسعد مفرغة للنفايات
وعبارة عن حظيرة كبيرة للنفايات
ال- -م- -ن- -تشس- -رة ع- -ب- -ر ك- -ام- -ل األح -ي -اء
والشس - -وارع ،ب - -م - -ا ف - -ي - -ه - -ا الشس- -وارع
ال -رئ-يسس-ي-ة ،وال-ذي ف-اق-م م-ن أاوضس-اع
سسكان المنطقة ،مشسّوها بذلك الوجه
الجمالي للمنطقة

...وتفعيل مشساريع اŸذبح ا÷هوي وﬂزن التÈيد اŸتوقفة عن النشساط ‘ ا÷لفة
بعد تدخل النائب البرلماني «األخضسر اإلبراهيمي
ل-ت-ح-ريك ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ب-الولية وتفعيل مشساريع
ال-م-ذب-ح ال-ج-ه-وي وم-خ-زن ال-ت-ب-ري-د ال-م-ت-وقفة عن
ال -نشس -اط ف-ي ال-ج-ل-ف-ة ،وضس-عت ال-مصس-ال-ح ال-ولئ-ي-ة
مخططا جديدا لتفعيل المشساريع التي ما تزال
م-ت-وق-ف-ة ع-ن ال-نشس-اط ،وال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا ت-ح-ريك
عجلة التنمية وخلق مناصسب شسغل بالمدينة ،حيث
من شسأان هذه المشساريع اإلسستثمارية ،وذلك تحت
إاشس-راف ال-رئ-يسس ال-م-دي-ر ال-ع-ام ل-م-ج-م-ع الصس-ن-اعة
الغذائية واللوجسستيك» «  agro logرفقة النائب
البرلماني «األخضسر اإلبراهيمي».
وفي سسياق متصسل ،تم تفعيل الوحدات التابعة

لمجمع الصسناعة الغذائية واللوجسستيك ،وذلك في
إاطار مسساعي النائب البرلماني «لخضسر براهيمي»
لدفع عجلة التنمية بقطاع الفÓحة بولية الجلفة
والذي تجسسد من خÓل لقائه بالرئيسس المدير
ال-ع-ام ل-ذات ال-م-ج-م-ع،ل-ت-دخ-ل ه-ذه المكاسسب حيز
ال-ت-ن-ف-ي-ذ ف-ع-ل-ي-ا وتصس-ب-ح م-كسس-ب-ا ه-ام-ا ي-رت-قي الى
ت-ط-ل-ع-ات سس-ك-ان ال-م-ن-ط-ق-ة ،وال-ت-ي ن-ج-د م-ن بينها
«وحدة مخزن التبريد بالجلفة» ،التي تحتوي على
ثÓث غرف للتبريد وأاخرى للتجميد بسسعة 2000م
مكعب و 06غرف أاخرى للتبريد العادي والتي كانت
شسبه معطلة ،فضس Óعن إاعادة فتح وحدة عين اإلبل
لتربية المواشسي بسسعة  7000رأاسس والتي سسننطلق

بـ 1200رأاسس ،باإلضسافة أايضسا إالى تفعيل المذبح
الجهوي بحاسسي بحبح الجاهز منذ  ،2013حيث
كشسفت
م-راسس-ل-ة ال-ن-ائب «األخضس-ر اإلب-راه-ي-م-ي» ،تسس-لمت
«الشسعب» نسسخة منها ،أان هذه الجهود من شسأانها أان
ت -ف -ت-ح ب-عضس م-ن-اصسب الشس-غ-ل وت-ع-دي-ل السس-وق ف-ي
م -ادت -ي ال -ب -ط -اط -ا وال -بصس -ل ،وك -ذا ال -قضس -اء ع-ل-ى
المضساربة والحتكار ،فضس ،Óعن فتح الباب أامام
المسستثمرين المتعاملين مع التبريد ،والحفاظ على
منتوج الفÓح الجلفاوي وتشسجيعه على اإلنتاج دون
أان ننسسى تشسجيع الموالين والحفاظ على السسÓلة
المحلية.

إŸدير إلعام عرقاب يدعو إ– ¤صشيل إلديون لسشتغÓلها ‘ إلسشتثمارإت،

الÈج –قق  ٪95نسسبة ربط بالغاز الطبيعي و ‘ 97.5الكهرباء

حل إلرئيسس إŸدير إلعام Ûمع سشونلغاز
ﬁم -د ع-رق-اب ب-زي-ارة ع-م-ل إ ¤ولي-ة ب-رج
ب- -وع- -ري- -ري- -ج رف -ق -ة إل -رئ -يسس إŸدي -ر إل -ع -ام
ل-لشش-رك-ة إ÷زإئ-ري-ة ل-توزيع إلكهرباء وإلغاز
ع -ج -ال م-رإد ‘ زي-ارة ع-م-ل ب-دع-وة م-ن وإ‹
ولية برج بوعريريج صشالح إلعفا.Ê
وتضس -م -ن ب -رن -ام -ج ال -زي-ارة اج-ت-م-اع ع-م-ل ع-ل-ى
مسستوى مقر الولية ،تم التطرق فيه اإلى عدة
مشساريع بغية الوصسول اإلى حلول لبعضس العراقيل
التي تواجه القطاع ،خاصسة ما تعلق بتوصسيل
ال-م-واط-ن-ي-ن ب-ال-غ-از وال-ك-ه-رب-اء ب-ب-عضس المناطق
ال-م-ت-ب-ق-ي-ة ب-ال-ولي-ة ،ع-ل-ى غرار قريتي غفسستان

والمجاز التابعتين لبلدية العشس جنوب الولية
وك -ذا ال -رب -ط ب -ال -ط -اق -ة ال -ك -ه-رب-ائ-ي-ة ب-ك-ل م-ن
ال-م-ن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة ال-ج-دي-دة مشس-ت-ة ف-ط-ي-م-ة
ببلدية الحمادية والرمايل ببلدية راأسس الوادي
ومشساريع اأخرى لتحسسين الخدمة العمومية.
م -ن ج -ه -ت -ه ث -م -ن ال-ع-ف-ان-ي م-ج-ه-ودات الشس-رك-ة
الإي-ج-اب-ي-ة م-ن اأج-ل ال-ت-ن-م-ي-ة ال-مسس-تدامة وعلى
ال-ت-غ-ط-ي-ة ال-م-ع-ت-ب-رة ل-ولي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج في
الكهرباء والغاز الطبيعي ،باإعتبار برج بوعريريج
قطعت اأشسواطا كبيرة باإعتبارها من الوليات
الرائدة التي حققت نسسبة  ٪95من الربط بالغاز
الطبيعي و ٪97 . 5في الربط بالكهرباء.

وق -ام ال -م -دي -ر ال-ع-ام لسس-ون-ل-غ-از ب-ال-رد ع-ل-ى ك-ل
النشس -غ -الت ال -م -ط -روح -ة وال -ت -ي اأخ-دت ب-ع-ي-ن
العتبار مشسيرا اإلى الدور الفعال للموؤسسسسة في
مرافقة التنمية واإلى المشساريع الطموحة التي
تخطط لها الموؤسسسسة لإيصسال الكهرباء والغاز
اإلى كل المواطنين وتقديم خدمة ذات نوعية،
خ -اصس -ة م -ا ت -ع -ل -ق ب -ال -ت -حضس -ي -ر لصس -ي -ف ب -دون
ان -ق -ط -اع -ات ك -م -ا ت -ط-رق اإل-ى اأه-م-ي-ة ت-حصس-ي-ل
ال -دي -ون ال -ع -ال -ق -ة ل -ت -وظ -ي -ف -ه -ا ف -ي ال -مشس -اري-ع
السس-ت-ث-م-اري-ة ال-ت-ي م-ن شس-اأن-ه-ا اإضس-اف-ة ال-م-زي-د
للجانب التنموي.

لعÓمي
إتفق إÙاضشرون خÓل إللقاء إ إ
وإل- -ت- -حسش- -يسش- -ي إıصشصس ل- -ف- -ائ -دة مسشÒي
ومسشتخدمي إŸطاعم إŸدرسشية وإŸنظم من
ق -ب -ل إÛلسس إل -ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة ب-ره-وم –ت
ششعار «صشحة أإبنائنا مسشؤووليتنا جميعا» على
أإن مؤوطري إŸطاعم إŸدرسشية يلعبون إلدور
إل - -ك - -ب Òوإل - -ه- -ام ‘ إ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى صش- -ح- -ة
إل-تÓ-م-ي-ذ وت-ف-ادي إل-تسش-م-مات إلغذإئية من
خÓل إتباع إلطرق إلوقائية.

اŸسسيلة :عامر ناجح
دعا رئيسس المجلسس الشسعبي لبلدية برهوم
عيسسى مرزوقي موطري المطاعم المدرسسية
خÓل اللقاء الذي حضسره مدراء المدارسس
وال -ق -ائ -م-ي-ن ع-ل-ى ال-م-ط-اع-م ال-م-درسس-ي-ة إال-ى
ضس -رورة ت -ق -دي -م وج-ب-ات م-ت-وازن-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
للحفاظ على صسحتهم وإاتباع شسروط النظافة
والحفظ وإاتباع األسساليب الحديثة في إاعداد
الطعام لتجنب قوع تسسممات غذائية خاصسة
واننا مقبلون على فصسل الصسيف ،مشسيرا في
حديثه إالى انه راسسل مديرية التربية لتعيين
 04م -دراء قصس -د تشس -ك-ي-ل م-ج-لسس ال-ت-نسس-ي-ق
والتشساور وفق ما يمليه المرسسوم التنفيذي 03
 1٨ /المؤورخ في  15جانفي .201٨

وإ÷امعة تسشعى لÎسشيم إŸلتقى وتوسشيعه إ ¤ششرإكة مع جامعات أإخرى

لبراهيمي ﬁور ملتقى دو‹ بالÈج
لدبي ‘ آاثار ا إ
اŸنجز الفكري وا أ

لبرإهيمي بÈج بوعريريج
إنطلق بجامعة إلبشش Òإ إ
إŸل -ت -ق -ى إل -دو‹ ح -ول أإع -م -ال إل-عÓ-م-ة ﬁم-د إل-بششÒ
لدبي
لبرإهيمي إلذي حمل عنوإن «إŸنجز إلفكري وإ أ
إ إ
لب-رإه-ي-م-ي» ،إŸل-ت-ق-ى ‘ ط-ب-عته
‘ آإث-ار ﬁم-د إل-بشش Òإ إ
لفتتاح
لدإب وإللغات وكان إ إ
لو ¤من تنظيم كلية إ آ
إ أ
ب-حضش-ور رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة إل-ع-ل-م-اء إŸسش-لم Úعبد إلرزإق
قسشوم وبعضس طلبة إلششيخ إلعÓمة على غرإر عثمان
تيبوت Úوأإسشاتذة من دإخل وخارج إلوطن.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
رئيسس جمعية العلماء المسسلمين في كلمته اعتبر بان الملتقى
هو عنوان للوفاء وتاج للوطن والأمة وموسسوعة علمية توؤكد
الوحدة والتنوع العلمي بكل منجزاته بحيث اأكد بان العÓمة
اأب -دع ف -ي ك -ل ال -م-ي-ادي-ن وف-ي ك-ل الخ-تصس-اصس-ات ،وت-اأسس-يسس
ملتقى بهذا الحجم لتخليد ماآثره والإسستفادة منها يعد واجبا
لنقل رسسالته اإلى الجيال.
وفي كلمة الفتتاح اأكد عميد الجامعة الأسستاذ الدكتور عبد
الكريم بن بعيشس بان المناسسبة سستسساهم اإرسساء الروابط بين
الأج-ي-ال لسس-ت-خÓ-صس ال-ع-ب-ر وال-ت-ذك-ي-ر ب-معاناة الشسعب اإبان
السستعمار وما قدمه الشسعب من تضسحيات ،بهدف مواصسلة
المسسيرة في خدمة الوطن واعتبر اأنه شسرف كبير اأن تسستقبل
العلماء من داخل وخارج الوطن لمناقشسة اأعمال ومنجزات
ال -ع Ó-م -ة ف-ي ج-ام-ع-ة ت-ح-م-ل اإسس-م-ه ،ل-ل-وق-وف وق-ف-ة ت-ذك-ي-ر
وعرفان لهذا الشسخصس مثمنا قرار رئيسس الجمهورية بحمل
اسسمه للجامعة.

ثمن عميد الجامعة دور جمعية العلماء المسسلمين في نشسر
ال -ف -ك -ر الإصس Ó-ح -ي وت -رب -ي -ة ال -نشس -ئ واإصس Ó-ح-ه وال-ت-ع-ري-ف
بالقضسية الجزائرية في مختلف المحافل الدولية ،واأضساف
بان العÓمة كان يتنقل بين الدول العربية حام Óراية العلم
اآم Óمن الجيل الحالي اأن يسستفيد من فكر العÓمة واأكد بان
ي -ك-ون ال-م-ل-ت-ق-ى مسس-ت-ق-ب Ó-مشس-ت-رك-ا ب-ي-ن ج-ام-ع-ت-ي-ن او اأك-ث-ر
لإعطائه بعدا اأكبر.
لÓإشسارة الملتقى سسيدوم يومين ،حيث سسيعرف العديد من
المداخÓت من دكاترة من الجامعات الوطنية ومن تونسس
حول عدة محاور منها نسسق الخطاب العقÓني الإبراهيمي
واأسسئلة الإنسسان الجزائري العربي والمسسلم ،واأسسئلة حول
الهوية ،الدين ،الوطن والحرية ،بالإضسافة اإلى التاأثير المحلي
والعالمي في كتابات الإبراهيمي ،ومحور حول خصسوصسيات
الخطاب الأدبي الإبراهيمي والبعد الحضساري في خطاب
جمعية العلماء المسسلمين الجزائريين خاصسة الإبراهيمي،
عبد الحميد بن باديسس ،الطيب العقبي ،العربي التبسسي.
...و تيبورتين تلميذ الإبراهيمي يهدي جامعة برج بوعريريج
اأكثر من  700كتاب ومجلد
على هامشس الملتقى الدولي حول اأعمال العÓمة محمد
ال -بشس-ي-ر الإب-راه-ي-م-ي ال-ذي ح-م-ل ع-ن-وان «ال-م-ن-ج-ز ال-ف-ك-ري
والأدبي في اآثار محمد البشسير الإبراهيمي الذي احتضسنته
جامعة البشسير الإبراهيمي ببرج بوعريريج.
اأعلن تلميذ العÓمة عثمان تيبورتين اأنه سسيهدي الجامعة
اأكثر من  700كتاب ومجلد وهذا خÓل حديثه عن اأسستاذه
العÓمة البشسير الإبراهيمي ومسسيرته في طلب العلم وتعليمه

داعيا في ذات السسياق الطلبة الى الطÓع على الكتب التي
سسيهديها والتسسلح بالعلم والمعرفة وكذا الحفاظ على مبادئ
جمعية العلماء المسسلمين وماآثر هذه الشسخصسية الجزائرية
العظيمة.

ومن جانبه مسستشسار التربية المدرسسية واضسح
مسس -ع -ود أاشس -ار ف -ي م -داخ -ل -ت -ه إال -ى أان األداء
ال -م -درسس -ي األحسس -ن ل -ل -ت -ل -م-ي-ذ ي-رت-ك-ز ع-ل-ى
العتماد على مخطط غذائي متوازن ونظيف
ل-ل-مسس-اه-م-ة ف-ي ن-م-و جسس-م ال-ت-ل-م-ي-ذ ب-الشسكل
ال -ج -ي -د والصس -ح -ي وت -ق -ي-ه م-ن أام-راضس سس-وء
التغذية.
وح -ذر ال -م-ت-ح-دث م-ن ال-تسسسس-م-ات ال-غ-ذائ-ي-ة
الناجمة عن عدة مسسببات على رأاسسها سسوء
ال -ح -ف -ظ وع -دم إات-ب-اع ال-نصس-ائ-ح واإلج-راءات
ال-وق-ائ-ي-ة وال-ن-ظ-اف-ة الشس-خصس-ي-ة ال-ت-ي تتطلب
حسسبه أاخذ حمام قبل بداية العمل والحتفاظ
ب-أاظ-اف-ر ن-ظ-ي-ف-ة وقصس-ي-رة والح-ت-ف-اظ بشسعر
نظيف ناهيك عن ارتداء لباسس العمل الذي
يسس -ت -وجب أان ي -ك -ون ن -ظ -ي -ف -ا وارت -داء واق -ي
للشسعر ،ونزع كل المجوهرات من اليد ألنها
ت -تسس -بب  -حسس -ب -ه  -ف -ي ن -ق -ل ال-م-ي-ك-روب-ات
وال -ب -ك -ت -ي -ري -ا واح-ت-رام ت-ع-ل-ي-م-ات م-ن-ع األك-ل
والشسرب وغسسل اليدين بمطهر قبل التعامل
مع مختلف أانواع الغذاء.
وأاضساف مسسعود مسستعرضسا في معرضس حديه
أاه-م ال-تصس-رف-ات ال-ت-ي يسس-ت-وجب ع-ل-ى مسس-ي-ر
المطعم العمل بها انطÓقا الفحصس السسريع
Óطفال المصسابين والسستنجاد بطبيب في
ل أ
ال -ح -ال أاو ت-ح-وي-ل ال-مصس-اب-ي-ن إال-ى م-ؤوسسسس-ات
طبية ،ناهيك عن الحتفاظ بالوجبة الشساهد
ليتمكن فريق الصسحة من اخذ عيينات قصسد
التحليل وإاعÓم السسلطات اإلدارية في أاقرب
وقت ممكن.
في حين ذهب ممثل طب العمل سسسسيليني
محمد الصسغير أابعد من ذلك عندما أاشسار إالى
وجوب تأاهيل العامل وعدم إاصسابته بأامراضس
مهنية وحتى المعدية منها خاصسة أان المطعم
يحوي معدات خطيرة على غرار السسكاكين
واألواني األخرى التي تشسكل خطرا محدقا
بالتلميذ لذا وجب  -حسسبه أاخذ  -الحيطة
وال -ح -ذر م -ن -وه-ا إال-ى أان ال-ع-ام-ل وجب ع-ل-ي-ه
القيام بفحوصسات دورية كل  06أاشسهر.
ممثلة طب العمل خرموشس لمية أاكدت في
ك- -ل- -م -ت -ه -ا ه -ي األخ -رى أان ال -ن -ظ -اف -ة داخ -ل
المطاعم تقي من مختلف األمراضس وتجنب
ال -تسس -م -م -ات ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ح-م-ل أاع-راضس
م -ت -ع -ددة ت -ظ -ه -ر ع -ل -ى ال -مصس -اب وت -خ -ت-ل-ف
ب-اخ-تÓ-ف ال-ب-ك-ت-ي-ري-ا ال-مسس-ب-ب-ة ل-لمرضس على
رأاسس-ه-ا آالم م-ع-وي-ة واإلسس-ه-ال وال-غ-ث-ي-ان ق-ي-ئ
حمى وصسداع وغيرها من األعراضس وجب
على كل عام التعرف عليها لتخاذ اإلجراءات
ال Ó-زم -ة ،وك-ذا ال-ت-ع-رف ع-ل-ى شس-روط ح-ف-ظ
األغذية والتعرف على تاريخ صسÓحية المواد
الغذائية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كارثة إانسشانية ‘ غزة

نواب أاوروبيون ونقابيون يسشتنكرون النهب اŸغربي للÌوات الصشحراوية
لوروبي
أاعرب اŸشساركون ‘ الندوة « نقابيون وتضسامن مع الصسحراء الغربية» التي نظمت ‘ اليوم ÚاŸاضسي ÚبالŸÈان ا أ
لوروبي
بÈوكسسيل عن «انشسغالهم العميق» حيال اسستمرار اŸغرب ‘ نهب اŸوارد الطبيعية للصسحراء الغربية داع Úال–اد ا أ
ومؤوسسسساته إا« ¤إادانة بشسكل واضسح» أاي اسستغÓل غ Òشسرعي لهذه اŸوارد».
خÓ- -ل ه- -ذه أل- -ن- -دوة أل- -ت -ي ن -ظ -مت
ب -م -ب-ادرة م-ن أل-يسش-ار أأ’وروب-ي ،دع-ا
ألمششاركون ك Óمن أ’تحاد أأ’وروبي
وألدول أأ’عضشاء وكذأ كل ألششركات
ألدولية إألى « ألتأاكد من أن أتفاقيات
أل -ت -ج -ارة أل -خ -ارج -ي -ة أل -م -ب-رم-ة م-ع
أل -م-غ-رب ’ ت-ن-ت-هك أل-ق-ان-ون أل-دول-ي
وأل -ق -ان -ون أ’نسش -ان -ي وأل -م -ع-اه-دأت
ألدولية لحقوق أ’نسشان» في أ’قاليم
ألصشحرأوية ألغربية ألمحتلة».
ودع-ا أل-ن-وأب أأ’وروب-ي-ون وأل-نقابيون
أل -دول -ي -ون أل -ذي -ن شش -ارك -وأ ف-ي ه-ذأ
أل -م -ل-ت-ق-ى أل-ذي دأم ي-وم-ي-ن أ’ت-ح-اد
أأ’وروب - - -ي وأل- - -دول أأ’عضش- - -اء إأل- - -ى
ألضشغط على ألمغرب من أجل «وقف
ن -هب أل -م -وأرد أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-لصش-ح-رأء
ألغربية «.
كما دعوأ ألدول أأ’عضشاء في أ’تحاد
وألمنظمات غير ألحكومية إألى ألعمل
من أجل أن تقوم ألمفوضشية أأ’وروبية
بوضشع حد لهذه ألمناورأت ألرأمية
إألى ضشم منتجات ألصشحرأء ألغربية
في أتفاقيات أ’تحاد أأ’وروبي مع
ألمغرب مذكرين في هذأ ألصشدد أن
ق-رأر م-ح-ك-م-ة أل-ع-دل أأ’وروب-ي-ة ك-ان
«وأضشحا» في هذأ ألششأان.
ورأفع رئيسص ألندوة أأ’وروبية لتنسشيق
ألتضشامن مع ألششعب ألصشحرأوي بيار
غ- -ال -ون ف -ي ه -ذأ ألسش -ي -اق م -ن أج -ل
إأن- -ج- -از درأسش- -ة ل- -ت- -ق- -ي- -ي -م أل -ك -ل -ف -ة
أ’قتصشادية ألناجمة عن نهب ألموأرد
ألطبيعية للصشحرأء ألغربية.

مجموعة رفاق ألولي.

معاناة داخل زنزانات
الحتÓل

ودع -ا أل -وزي-ر ألصش-ح-رأوي أل-م-ن-ت-دب
لدى أوروبا محمد سشيدأتي في هذأ
ألصش -دد أل -ن -ق-اب-ي-ي-ن إأل-ى أل-م-زي-د م-ن
ألتحسشيسص حول ألقضشية ألصشحرأوية.

خطة عمل إلطÓق سشراح
اŸعتقلÚ
على صشعيد آأخر ،توج أجتماع أللجنة
ألصشحرأوية ألمكلفة بمؤوأزرة ومتابعة
ودع- -م أل- -م -ع -ت -ق -ل -ي -ن ألسش -ي -اسش -ي -ي -ن
ألصش- -ح- -رأوي -ي -ن بسش -ج -ون أ’ح -ت Ó-ل

أل-م-غ-رب-ي ب-وضش-ع خ-ط-ة ع-م-ل وط-نية
ودول -ي -ة وتصش -ع -ي -د أل -ح -م-ل-ة إ’طÓ-ق
سش-رأح ج-م-ي-ع أل-م-ع-ت-قلين ألسشياسشيين
فورأ ومن دون قيد أو ششرط.
كما تناول أللقاء أأ’سشاليب وألطرق
أل- -ت- -ي م- -ن شش- -أان- -ه -ا تسش -ري -ع إأط Ó-ق
سشرأحهم من خÓل حششد ألتضشامن
أل -وأسش -ع وأل -ق -وي ل -دع -م صش -م -وده-م
ومؤوأزرة عائÓتهم.
وقد ألحت أللجنة في ختام بيانها
ع -ل-ى إأع-ط-اء أه-م-ي-ة ك-ب-رى ف-ي ه-ذأ
ألشش -أان خ -اصش-ة أل-م-ح-اك-م-ة ألصش-وري-ة
ألمرتقبة يوم  13مارسص ضشد أبطال
ألصش- - -ف أل- - -طÓ- - -ب - -ي ألصش - -ح - -رأوي

و’ زأل أل- -م -ئ -ات م -ن أل -م -ع -ت -ق -ل -ي -ن
ألسش -ي-اسش-ي-ي-ن ألصش-ح-رأوي-ي-ن ي-ق-ب-ع-ون
ب -السش -ج -ون أل -م -غ -رب -ي -ة م -ن ب -ي -ن -ه-م
م-ج-م-وع-ة «أك-دي-م أزيك « وم-ع-ت-ق-لي
ألصش- -ف أل- -ط Ó-ب -ي ألصش -ح -رأوي ف -ي
ظروف أقل ما يمكن ألقول عنها إأنها
منافية لكل أأ’عرأف أإ’نسشانية كما
دأبت سش -ل -ط -ات أ’ح -تÓ-ل أل-م-غ-رب-ي
على إأصشدأر أأ’حكام ألجائرة ضشدهم
أو أنتهاج سشياسشة ألتأاجيل وألمماطلة
أل  Ó-م-ت-ن-اه-ي-ة ل-م-ح-اك-م-ت-ه-م إ’ط-ال-ة
معاناتهم ومعاناة أسشرهم.
وم-ن ب-ي-ن صش-ور أ’سش-ت-ه-ت-ار أل-م-غربي
ب- -ح- -ق أل- -م -ع -ت -ق -ل -ي -ن ألسش -ي -اسش -ي -ي -ن
ألصش-ح-رأوي-ي-ن م-ا أق-ت-رف-ت-ه سش-ل-ط-ات
ه- -ذأ أل- -ب -ل -د م -ؤوخ -رأ ع -ب -ر ط -رده -ا
لمحاميتين فرنسشيتين مدأفعتين عن
معتقلي مجموعة «أكديم أيك».
للتذكير فإان  19مناضش Óصشحرأويا
م -ن م -ج-م-وع-ة أك-دي-م أزيك صش-درت
ضشدهم يوم  19جويلية  2017أحكام
قاسشية عقب محاكمة أسشتندت على
أدلة ما هي إأ’ أعترأفات منتزعة
تحت ألتعذيب.

حقوقيون يدينون معاملة اÙتج ÚكإارهابيÚ

األ· اŸتحدة تدعو إا ¤بدء حوار مع قيادة «حراك الريف»

Óمم
على بُعد أيام من أنعقاد ألدورة  37لمجلسص حقوق أإ’نسشان ،ألتابع ل أ
ألمتحدة ،كششف ألمجلسص أأ’ممي ،رسشالة ،توصشل بها حول موضشوع «حرأك
ألريف وحقوق أإ’نسشان» ،في إأطار أإ’عدأد لدورة ألمجلسص ،ألتي سشُتفتتح
أ’ثنين ألمقبل.
وقال مجلسص حقوق أإ’نسشان أأ’ممي إأنه توصشل برسشالة من منظمة ألششعوب،
ألمهددة با’نقرأضص ،وهي منظمة غير حكومية ذأت مركز أسشتششاري خاصص
لدى أأ’مم ألمتحدة.
ودعت ألرسشالة ،إألى «أإ’فرأج ألفوري عن جميع نششطاء حرأك ألريف ،ووقف
ألتحقيقات ألجنائية معهم» ،و«ضشمان حرية ألتجمع ،وألرأي ،وألصشحافة في
منطقة ألريف» ،وأيضشا إألى بدء حوأر مع قيادة ألحرأك من أجل حل سشلمي
للنزأع ،وتنفيذ ألمطالب.
وششددت ألوثيقة نفسشها على أن ألنششطاء «يعاملون على أنهم مجرمون أو
إأرهابيون».
ألرسشالة ألموجهة إألى أأ’مم ألمتحدة ،قالت إأنه ،في ماي  ،2017أعتقل زعماء
ألحرأك ،ما ششكل ضشربة موجعة أ’كبر حركة أحتجاجية عرفها ألمغرب،
مششيرة إألى أنه بعد أعتقال ألعششرأت من ألمتظاهرين« ،لم يمنح ألعفو ألملكي
سشوى لـ 41معتق ،Óصشيف عام .»2017
وأوضشحت ألوثيقة ذأتها أنه «’يزأل ما ’ يقل عن  400ناششط ،أو من مؤويدي
ألحرأك ينتظرون محاكمتهم ،و’ يزأل زعيم ألحرأك ناصشر ألزفزأفي في
ألسشجن مع نششطاء آأخرين ،وتنتظرهم أحكام قاسشية بعد أتهامهم بتقويضص أمن
ألدولة ،وألقتل ،وألتششجيع على ألنهب».
وترى ألمنظمة ألدولية ،أنه «بكل ألوسشائل حاولت ألسشلطات ألمغربية تخويف
ألصشحافيين ألوطنيين ،وألدوليين من أجل تقييد أإ’بÓغ عن حركة أ’حتجاج،
وأنششطتها ،وقد ألقي ألقبضص على عدد من ألصشحافيين».

أاحكام مششّددة بحق  6معتقلÚ
أصش-درت غ-رف-ة أل-ج-ن-اي-ات أ’ب-ت-دأئ-ي-ة ب-م-ح-ك-م-ة أ’سشتئناف بالحسشيمة ،أمسص
أأ’ول ،أحكاما في حق  6معتقلين على خلفية حرأك ألريف ،تترأوح بين 6
سشنوأت و 3سشنوأت سشجنا نافذأ.
وقضشت ألغرفة ،بإادأنة معتقل وأحد بالسشجن  6سشنوأت نافذة ،وبـ  5سشنوأت
سشجنا نافذأ في حق معتقل آأخر ،كما قضشت في حق  4آأخرين بالسشجن 3
سشنوأت نافذة.
وتعود خلفية أعتقال هؤو’ء إألى أحدأث  10ديسشمبر ألماضشي ألتي عرفتها
أم-زورن ،ع-قب ت-ن-ف-ي-ذ نشش-ط-اء ل-مسش-ي-رة أح-ت-ج-اج-ي-ة ل-ل-م-طالبة باطÓق سشرأح
معتقلي ألحرأك.

أامنسشتي :سشجن ﬁامي نششطاء ا◊راك سشابقة خطÒة

عب ـ ـ ـ ـ ـر الع ـ ـ ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـم

من جهتها ،أعتبرت منظمة ألعفو ألدولية (أمنسشتي) ،أن إأدأنة وألحكم بسشجن
محامي مغربي مدأفع عن حقوق أإ’نسشان «سشابقة خطيرة ،ومحاولة إ’سشكات
أنتقادأت موجهة لقوأت أأ’من» في ألبÓد.
وف- -ي  ٨ف -ي -ف -ري أل -ج -اري ،قضشت م -ح -ك -م-ة م-غ-رب-ي-ة بسش-ج-ن «ع-ب-د ألصش-ادق
ألبوششتاوي» ،محامي نششطاء «حرأك ألريف» ششمالي ألبÓد ،لمدة عام و٨
أششهر..
وق -الت «أم -نسش -ت -ي»،إأن إأدأن-ة أل-م-ح-ام-ي «م-ا ه-ي إأ’ م-ح-اول-ة إ’سش-ك-ات ج-م-ي-ع
أ’نتقادأت ألتي وجهت إألى قوأت أأ’من في تصشديها ’حتجاجات منطقة
ألريف».

اŸعتقلون يعاملون كإارهابيÚ
قالت ألجمعية ألمغربية لحقوق أإ’نسشان إأن ألمطالب ألتي رفعتها حركة 20
فبرأير سشنة  ’ 2011زألت لها رأهنيتها؛ مششيرة إألى أن ششعارأت ومطالب
أ’نتفاضشات وألحرأكات ألعديدة (حرأك ألريف ،أنتفاضشة ألعطشص بزأكورة،
أعتصشام أيميضشر ،حرأك جرأدة ،أوطاط ألحاج ،بني مÓل )...؛ تؤوكد على
ذلك.
وط-الب بÓ-غ ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ف-ي أل-ي-وم أل-ع-ال-م-ي ل-ل-ع-دأل-ة أ’ج-ت-ماعية« ،بوضشع حد
Óقصشاء وأ’سشتبعاد أ’جتماعي؛ وذلك بسشن سشياسشة أقتصشادية وأجتماعية
ل إ
تقطع مع ألريع ،وتقوم على ألتوزيع ألعادل للخيرأت وألثروأت ،وتضشمن حق
ألششعب ألمغربي في تقرير مصشيره أ’قتصشادي وألسشياسشي.
كما طالب بوقف نهب ألمال ألعام وألثروأت ألوطنية ،ووضشع حد إ’فÓت
ألمتورطين من ألعقاب وتقديمهم للعدألة مهما كانت مرأكزهم ،وجبر أأ’ضشرأر
ألناتجة عنها ،بما في ذلك أسشترجاع ألدولة للخيرأت وأأ’موأل ألمنهوبة وما
أرتبط بها من فوأئد».
وششددت ألجمعية على أن ألحلول تكمن في فتح حوأر جدي مع ألمحتجين،
وإأطÓق سشرأح معتقلي ألحركات أ’حتجاجية وإأسشقاط ألتهم وألمتابعات عنهم.

 20فÈاير تعود إا ¤الششوارع
خرج ،عصشر ألثÓثاء ،عدد من ششباب  20فبرأير ،إألى جانب نششطاء ألجمعية
ألمغربية لحقوق أإ’نسشان بوجدة ،إألى ألششارع لتخليد ذكرى أإ’نطÓقة أأ’ولى
لحركة  20فبرأير ألتي كانت في مثل هذأ ألتاريخ قبل  7سشنوأت.
وأسشتحضشر ألمحتجون ألعديد من ألششعارأت ألتي كانت ترفعها ألحركة من
قبيل «ألششعب يريد محاربة ألفسشاد وأ’سشتبدأد» ،وششعارأت تنادي بتحقيق
ألعدألة أ’جتماعية وألكرأمة للموأطن ألمغربي ،وأخرى تطالب بإاطÓق سشرأح
ألمعتقلين ألسشياسشيين.
ولم يفوت ألمحتجون ألفرصشة دون ،أن يعلنوأ تضشامنهم مع ألمحتجين في عدد
من ألمدن ألمغربية.

قتلى وجرحى ‘ سشرت

^ سسرت قتل ما ’ يقل عن  5أششخاصص وأصشيب  7آأخرون ،صشباح أمسص أأ’ربعاء ،إأثر
أنفجار سشيارة مفخخة أسشتهدفت ألبوأبة ألغربية لمنطقة ألجفرة غرب طريق ودأن
طرأبلسص.وذكرت مصشادر إأعÓمية ليبية ،أنّ ألسشيارة كان يقودها إأرهابي ،قبل تفجيرها
في بوأبة «ألكنششيلو» ألتي تقع على بعد حوألي  24كم من مدينة ودأن ،وتمثل إأحدى
نقاط تمركز ألقوأت ألمسشلحة ألموألية للجيشص ألليبي.

هجوم على ﬂفر للششرطة

^ بورت اليزابيث هاجمت مجموعة مسشلحة ،أمسص أأ’ربعاء ،مخفرأ للششرطة في
جنوب إأفريقيا وأسشتولت على أسشلحة نارية في أعتدأء أسشفر عن مقتل خمسشة

أع -ل -نت ب -ل -دي -ات ق -ط -اع غ-زة ،أمسص ،ح-ال-ة
أل -ط -وأرئ وت-ق-ل-يصص ت-ق-دي-م أل-خ-دم-ات أأ’سش-اسش-ي-ة
ب-نسش-ب-ة  50ف -ي أل -م -ائ -ة بسش-بب ن-قصص أإ’م-ك-ان-ات
ألمتاحة لطوأقمها.
وق- -ال رئ- -يسص أت- -ح- -اد ب -ل -دي -ات ق -ط -اع غ -زة ن -زأر
حجازي ،إأن أإ’جرأء تم أتخاذه لمنع أنهيار كامل
لخدمات ألبلديات «ألتي أصشبحت غير قادرة على
تقديم ألحد أأ’دنى من ألخدمات للسشكان في ظل
تصشاعد أأ’زمات».
وأرجع حجازي أإ’جرأء إألى تفاقم أزمة أنقطاع

لرهابية على مدرسستهم
بعد هجوم بوكو حرام ا إ

فقدان عششرات التلميذات ‘ نيجÒيا

ل ت- -زال عشس- -رات ال- -ت- -ل -م -ي -ذات ‘ ع -داد
اŸف-ق-ودي-ن ب-ع-د ي-وم Úع-ل-ى ه-ج-وم ج-ماعة
لره-اب-ي-ة ع-ل-ى م-درسس-ت-ه-ن ‘
ب -وك -و ح -رام ا إ
شس -م-ال شس-رق ن-ي-جÒي-ا ،وه-و م-ا أاث-ار شس-ك-وك
حول تعرضسهن للخطف على غرار ما حصسل
مع تلميذات هجوم شسيبكوك عام .2014
وك -ان دم -وي -و»ب-وك-و ح-رأم» أل-مسش-ل-ح-ون ق-د ن-ف-ذوأ
ه-ج-وم-ا أ’ث-ن-ي-ن ع-ل-ى ق-ري-ة دأب-تشش-ي ف-ي م-ن-ط-قة
بورسشاري في و’ية يوبي بعدما وصشلوأ على متن
شش-اح-ن-ات صش-غ-ي-رة وب-دأوأ ب-إاطÓ-ق أل-ن-ار وت-ف-ج-ي-ر
قنابل.
وفّ-ر أأ’سش-ات-ذة وأل-ت-ل-م-ي-ذأت ف-ي أل-م-درسشة ألعلمية

ال–اد اإلفريقي يدعو للتحلي بروح اŸسشؤوولية ‘ إاثيوبيا

دع -ا أ’ت-ح-اد أ’أف-ري-ق-ي
ج -م-ي-ع أ’أط-رأف أل-م-ع-ن-ي-ة ف-ي
أإث- -ي -وب -ي -ا أإل -ى أل -ت -ح -ل -ي ب -روح
أل -مسش-وؤول-ي-ة وأ’م-ت-ن-اع ع-ن أي
أع- -م- -ال ع -ن -ف ،م -وؤك -دأ ق -درة
أل- -ح- -ك- -وم- -ة ع- -ل- -ى م- -ع- -ال -ج -ة
أ’أح -دأث أل -رأه-ن-ة ،ي-اأت-ي ذلك
ب -ي -ن -م -ا وصش -ل أإل -ى أل -ع -اصش -م-ة
أديسص أبابا رئيسص دولة غينيا
أ’سشتوأئية ’إجرأء مباحثات.
وقال أ’تحاد في بيان أصشدره
رئ - -يسص م - -ف- -وضش- -ي- -ة أ’ت- -ح- -اد
أ’أفريقي موسشى محمد فكي،
أإن -ه ي -ت -اب -ع ع -ن ك-ثب ت-ط-ورأت
ألمششهد ألسشياسشي في أإثيوبيا،
وذلك في أول رد فعل أفريقي
على تطورأت أ’أحدأث هناك.
و أششار أإلى أن أإثيوبيا ’ تمثل
م - -ق - -ر أ’ت - -ح - -اد أ’أف - -ري- -ق- -ي
فحسشب ،بل هي دولة مهمة في
أ’ت- -ح- -اد أ’أف- -ري -ق -ي ل -دوره -ا
أل- -ق- -وي ف- -ي ت- -ع- -زي- -ز ألسشÓ- -م
وأ’أم-ن ب-ال-م-ن-ط-ق-ة وفي تنفيذ
أ’أجندة ألقارية.
وق -ررت أل -ح -ك -وم -ة أ’إث -ي-وب-ي-ة
بسش - -بب حصش - -ول «م- -وأج- -ه- -ات
ج- -دي- -دة ب- -ي -ن أل -م -ج -م -وع -ات
أ’إثنية» فرضص حالة ألطوأرئ
ألجمعة ألماضشي غدأة أسشتقالة
رئ- -يسص أل -وزرأء ه -ي Ó-م -ي -ري -ام
ديسشيلين.
وع ّ-ب -ر ف -ك -ى ع-ن ث-ق-ت-ه ب-ق-درة
أل -ح -ك -وم-ة أ’إث-ي-وب-ي-ة وألشش-عب

^ إاسسÓم آاباد أعلن وزير ألخارجية ألباكسشتاني خوأجه آأصشف أن بÓده تفادت
إأدرأجها على ’ئحة لدول متهمة باإ’رهاب ،وذلك خÓل أجتماع مالي يعقد في باريسص
أأ’سشبوع ألجاري.
وكتب آأصشف أن باكسشتان تمكنت من ألحصشول على تعليق للقرأر لثÓثة أششهر ،من قبل
«مجموعة ألعمل ألمالي» هيئة ألحكومات ألتي تتخذ من باريسص مقرأ لها ومهمتها
مكافحة تبييضص أأ’موأل وتمويل أإ’رهاب.

اسشتئناف العÓقات ب Úقطر وتششاد

أل -ث -ان -وي -ة ل -ل -ب -ن -ات ق-ب-ل وصش-ول أل-م-ه-اج-م-ي-ن إأل-ى
أل -م -درسش -ة خ-وف-ا م-ن أخ-ت-ط-اف-ه-م ك-م-ا ح-دث ف-ي
هجوم ششيبوك ،ألمنطقة ألقريبة من بورنو ،قبل
أربع سشنوأت.
وكانت بوكو حرأم أقدمت على خطف  276تلميذة
من بلدة ششيبوك في أفريل  ،2014ما أثار غضشب
ألعالم وسشلط ألضشوء على نششاطات أإ’رهابيين في
هذه ألمنطقة.
وبعد هجوم أ’ثنين ’ تزأل عششرأت ألتلميذأت
مفقودأت ما أثار خوف عائÓتهن ألتي تجمعت
صش -ب -اح أمسص أأ’رب -ع -اء أم -ام أل -م -درسش -ة ل -م -ع -رف-ة
مصشيرهن.

أاكد قدرة أاديسس أابابا على تخطي التحديات الراهنة

ششرطيين وجندي وأحد.وأقتحمت ألعصشابة مخفرأ ألششرطة بعد منتصشف ليل ألثÓثاء
إألى أأ’ربعاء في مدينة أنغكوبو ألصشغيرة في جنوب ألبÓد ،وفتحت ألنار على رجال
ألششرطة ألخمسشة وخطفت أثنين منهم.

Œنب تهمة “ويل اإلرهاب

ألكهرباء أ’كثر من  20سشاعة يوميا وتوقف معظم
أل -م -ن -ح أل -خ -ارج -ي -ة وت -م -وي-ل مشش-اري-ع أل-خ-دم-ات
أأ’سشاسشية خاصشة ألوقود وتششغيل عمال ألنظافة.
وأوضشح أنه سشيتم إأغÓق سشاحل بحر قطاع غزة
بالكامل وأللجوء لضشخ مياه ألصشرف ألصشحي غير
أل-م-ع-ال-ج-ة ن-ح-و أل-ب-ح-ر ل-ع-دم ق-درة أل-بلديات على
توفير ألوقود ألÓزم لتششغيل مضشخات ألمعالجة.
وح -ذر ح-ج-ازي م-ن أن «أسش-ت-م-رأر أل-وضش-ع بشش-ك-ل-ه
ألحالي مقدمة للوصشول لكارثة إأنسشانية محققة بما
يهدد بتوقف معها كافة خدمات ألبلديات وسشتؤوثر
على حياة ألموأطنين بششكل مباششر».

أ’إث - -ي - -وب- -ي ع- -ل- -ى م- -ع- -ال- -ج- -ة
أل -ت -ح -دي -ات أل -رأه -ن-ة وت-ع-زي-ز
أل -ت -ق-دم أل-م-ح-رز ف-ي أل-م-ج-ال
أ’قتصشادي وأ’جتماعي.
ك -م -ا رحب ب -ال -خ -ط -وأت أل -ت-ي
أت-خ-ذت-ه-ا أل-ح-ك-وم-ة أ’إث-ي-وب-ية
ألششهر ألماضشي من أجل توسشيع
أل- -مشش- -ارك- -ة أل- -دي- -م- -ق -رأط -ي -ة
وألسش - -ي - -اسش - -ي- -ة وب- -اسش- -ت- -ع- -دأد
ألحكومة لÓسشتمرأر في هذأ
ألمسشار.

–ديات مسشاعدة
ودع-ا ب-ي-ان أ’ت-ح-اد أ’أف-ري-ق-ي
ج-م-ي-ع أ’أط-رأف أل-م-ع-ن-ي-ة أإل-ى
أل- -ت- -ح- -ل- -ي ب -روح أل -مسش -وؤول -ي -ة
وأ’متناع عن أي أعمال عنف
من ششاأنها أن تقوضص ألسشÓم

وأ’سشتقرأر في أإثيوبيا ،مششيرأ
أإلى أن هذه مسشائل ثمينة ’
ي- - - -م- - - -ك - - -ن أن ت - - -زده - - -ر دون
ألديمقرأطية.
كما أكد فكي أسشتعدأد أ’تحاد
أ’أف-ري-ق-ي ل-ت-ق-دي-م أل-مسش-اعدة
أإذأ أسشتدعت ألضشرورة بالششكل
أل-م-ن-اسشب ل-م-ع-ال-جة ألتحديات
ف- -ي أإط- -ار مسش- -ع- -ى ل- -ت -ع -م -ي -ق
ألديمقرأطية وضشمان ألتنمية.
و أع -رب ع -ن أم -ل -ه ف -ي ت-ع-زي-ز
ألخطوأت ألمتخذة لÓسشتجابة
ل-م-ط-الب ق-ط-اع-ات وأسشعة من
ألششعب بروح ألحوأر وألتسشامح
ألمتبادل مع أ’لتزأم بمصشلحة
أإث -ي -وب -ي -ا أل-ت-ي ت-ت-ج-اوز ج-م-ي-ع
أل -خ Ó-ف -ات ألسش -ي-اسش-ي-ة وشش-دد
على أن أسشتقرأر أإثيوبيا حاسشم
ل -رف -اه -ي-ة شش-ع-ب-ه-ا وأل-م-ن-ط-ق-ة
وألقارة أ’أفريقية ككل.

^ الدوحة أعلنت حكومتا قطر وتششاد أسشتئناف ألعÓقات ألدبلوماسشية بين ألبلدين
وذلك بعد سشتة أششهر من قرأر نجامينا قطع ألعÓقات مع ألدوحة في أعقاب قطع
ألسشعودية وأإ’مارأت وألبحرين ومصشر ألعÓقات ألدبلوماسشية وروأبط ألتجارة مع قطر
في جوأن.وأعادت ألسشنغال سشفيرها إألى قطر في أوت سشعيا لتششجيع ألدول ألعربية
على حل ألخÓف.

تفكيك خلية إارهابية

^ الرباط أعلنت وزأرة ألدأخلية أنها تمكنت ،أمسص ،من تفكيك خلية إأرهابية موألية
لتنظيم «دأعشص» مكونة من سشتة عناصشر ،ينششطون بمدينة طنجة.
وفي نوفمبر  ،2017أعلن وزير ألدأخلية ،عبد ألوأفي لفتيت ،أن  1669مغربيا ،بينهم
 225معتقل سشابقا في قضشايا أإ’رهاب ،يمارسشون أإ’رهاب في صشفوف ألمجموعات
ألدموية (بالخارج) ،بينهم  929بصشفوف تنظيم «دأعشص» أإ’رهابي ،دون ذكر أأ’ماكن
ألمتوأجدين بها.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ألو’ية أŸنتدبة ع Úقزأم

’رصسفة بتندوف:
جار ألفوضسويون يحتلون أ أ
ألت ّ

عرقلة يومية ◊ركة آلرآجل Úوآلسضيارآت

آلسضكان يطالبون بتفعيل آŸرآفق آÿدماتية
معاناة مع صضناديق آلضضمان آ’جتماعي و‘ آلنقل وآلسضكن
خّلف قرأر أسستحدأث ألو’يات أŸنتدبة إأرتياحا لدى موأطني أ÷نوب ،نظرأ Ÿا يحمله من إأجرأءأت تنعكسس إأيجابا على أ◊ياة أليومية للموأطن،Ú
خاصسة أŸناطق ألتي تعرف بعد ‘ أŸسسافة عن عاصسمة ألو’ية ألتابعة لها.
“Ôأسستﬁ :مد ألصسالح بن حود
الولية اŸنتدبة ع Úقزام ا◊دودية ،التي تقع أاقصسى
ا÷نوب ا÷زائري ،وبـ  400كلم عن عاصسمة الولية
األم “Ôاسست ،وبتعداد يزيد عن  17أالف نسسمة ،هي
أاحد اŸسستفيدين من هذا القرار الذي أاثار اسستحسسان
ا÷م -ي -ع ،خ -اصس -ة وأان -ه -م ك -ان -وا ي -ن -ت-ظ-رون أان ي-ن-ه-ي
معاناتهم مع التنقÓت ‘ ،كل مرة يريد فيها اŸواطن
القيام بأابسسط اإلجراءات اإلدارية ،إال أان الواقع الذي
يعيشسه عكسس ذلك.
ويشستكي مواطنو ع Úقزام ا◊دودية من غياب بعضس
اŸرافق العمومية ıتلف القطاعات ،خاصسة تلك
ال -ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة م-ب-اشس-رة ب-ح-ي-ات-ه ال-ي-وم-ي-ة ‘ ،ه-ذا
الصسدد أاكد اŸواطن (إايداب Òعبد ا◊ليم) ،أان الولية
اŸنتدبة تعرف غيابا تاما Ÿمثليات بعضس الهياكل
ع -ل -ى غ -رار ف -روع ل -لصس -ن -ادي-ق الضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي
(ك- -ن- -اسس ،ك- -اسس- -ن -وسس)‡ ،ا ج -ع -ل اŸواط -ن اŸؤوم -ن
ﬁروما من اإلسستفادة من بطاقة الشسفاء‡ ،ا يضسطر
الراغب ‘ Úإاقتناء الدواء إا ¤إارسسال الوصسفة والبطاقة
إا ¤عاصسمة الولية ،وبالتا‹ قطع مسسافة  800كلم من
أاجل ا◊صسول على الدواء ،أاو حتى –يينها ،يحدث
هذا ‘ ظّل تواجد صسيدليت Úل تتعامÓن بها على
مسستوى اŸدينة ا◊دودية.
يضساف لها غياب بعضس اŸديريات اŸنتدبة على غرار
‡ثلية Ÿديرية النقل‡ ،ا إا‚ّر عنه انعدام Ÿدرسسة
ت -ع -ل -ي-م السس-ي-اق-ة ،ح-يث ي-ت-ن-ف-ل أاي م-واط-ن ي-رغب ‘
ا◊صسول عليها إا ¤عاصسمة األهقار ،يضسيف اŸتحدث
حتى ‘ حالة وجود بعضس اŸمثليات ،فإان صسÓحيتها
ﬁدودة وحضسورها شسكلي ،أاو تعÎضسها عراقيل على
غ-رار ‡ث-ل-ي-ات آال-ي-ات دع-م تشس-غ-ي-ل الشس-ب-اب (أانسس-اج،
أا‚ام ،كناك) والتي يبقى دورها مقيدا ‘ ظّل غياب
كلي ألي فرع من البنوك على مسستوى الولية األم.
و‘ نفسس السسياق يضسيف اŸواطن (باصسي تاقيدة) ،أان
اŸواطن بع Úقزام ل زال يعا Êمن بعد اإلدارة عنه،
رغم سسعي الدولة لتقريبها منه ،إال ‘ ع Úقزام التي

’رصسفة ببلدية تندوف إأ ¤فضساء مفتوح لعرضس ألسسلع وأŸنتجات من طرف
–ّولت أ أ
أصسحاب أÓÙت ‘ ،ح Úيسستمر بعضس أصسحاب أŸقاهي ومالكي ألسسيارأت ‘ أحتÓلها
Óنشسطة ألتجارية عرضس
‘ –ّد صسارخ ◊قوق أŸوأطنة ضسارب Úبالقوأن ÚأŸنظمة ل أ
’من و’ية
أ◊ائط ،هذأ ألوضسع دفع بفرقة شسرطة حماية ألبيئة وألعمرأن ألتابعة أ
تندوف إأ ¤ألتكثيف من خرجاتها وألتصسدي للتجاوزأت وسسط صسمت مصسالح بلدية
’و ¤عن تفشسي هذه ألظاهرة.
تندوف أŸسسؤوولة أ أ

تندوف :علي عويشس

ـ حسسبه ـ بعيدة ‘ كل شسيء ،حتى ترقية دائرة عÚ
قزام إا ¤ولية منتدبة ،وقرارات ،بضسرورة تقريب
اإلدارة من اŸواطن ⁄ ،تشسفع لهم أاو Œنبهم عناء
ال -ت -ن -ق -ل ،ح -يث أان اŸواط -ن وم-ن أاج-ل Œدي-د م-ثÓ-
بطاقة مربي مواشسي يضسطر إا ¤التنقل إا ¤عاصسمة
الولية ‘ ،وقت توجد ‡ثلية للفÓحة ،وغياب غرفة
الفÓحة ،أاما من أاجل تسسديد الضسرائب أاو اسستخراج
شسهادة اإلعفاء الضسريبي ،فا◊ال كذلك يحتم التنقل
إا ¤عاصسمة األهقار ،وهو ا◊ال بالنسسبة للحصسول
على دعم السسكن الريفي ،لعدم وجود فرع للصسندوق
الوطني للسسكن أاو حتى بنك كما سسبق ذكره ،يضسيف
باصسي غياب مديريات منتدبة على غرار البيئة ،و التي
إا ¤ح ّ-د اآلن ل ت -زال ت -اب -ع -ة ل -ل -م -وارد اŸائ-ي-ة ،رغ-م
إاسستقÓلها عنها وتعي Úوزارة خاصسة بها ،و‘ نفسس
السسياق ما تعرفه الصسحة من تد ،ÊفاŸدينة –توي
على عيادة ،أاقرب لقاعة عÓج من عيادة ‘ منطقة
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حدودية ،تشسهد حركة كبÒة للمسسافرين ،حيث يتمّ نقل
ا◊الت ا◊رجة إا ¤عاصسمة الولية ،وحتى حالت
ال -ولدة ال -ق -يصس -ري -ة ال -ت -ي ل Áك -ن أان ت-ت-ح-م-ل ط-ول
اŸسسافة.
ك -ل ه -ذه ال -ع-راق-ي-ل ،يضس-ي-ف اŸت-ح-دث-ون لـ»الشس-عب»
جعلت اŸواطن يعا Êإا ¤حّد السساعة ،رغم طلبات
اÛت -م -ع اŸد ÊاŸت -ك -ررة ل -ت -جسس -ي-د م-ب-دأا ت-ق-ريب
اإلدارة من اŸواطن ،من أاجل رفع عناء اŸشساقة عنه،
إال أانه وإا ¤حّد السساعة  ⁄يتم اإلسستجابة من طرف
القائم Úعلى الشسأان ،بالولية.
وج -دي -ر ب -ال-ذك-ر ،أان الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام Úع-ن
البطالة ،كان قد أاعلن عن إافتتاح فرع له على مسستوى
الولية اŸنتدبة مطلع السسنة ا÷ارية ،من أاجل تذليل
ال -ع -وائ -ق أام -ام الشس -ب -اب ال -راغب ‘ اإلسس -ت -ف -ادة م -ن
القروضس ،حسسب ما أافاد به اŸكلف بتسسي Òالوكالة
بالنيابة عبد الغا Êخرباشس لـ»الشسعب».

ح -يث سس ّ-ج -لت شس -رط -ة ال-ع-م-ران وال-ب-ي-ئ-ة
حوا‹ ﬂ 70الفة ”ّ –ريرها خÓل سسنة
 ،2017ومطلع العام ا◊ا‹ ،تتعّلق كلها
ب-ع-رضس وب-ي-ع السس-ل-ع واسس-ت-غÓ-ل األرصس-ف-ة
والسساحات العمومية بدون ترخيصس ،كما
” –ويل بعضس اıالفات اﬁ ¤كمة
ّ
تندوف للنظر فيها ،من جهتها– ،صسي
مصس-ل-ح-ة ح-م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك وق-مع الغشس
التابعة للمديرية الولئية للتجارة بتندوف
أازيد من  300تدخل سسنة  2017و توجيه
 200إاعذار للمخالف Úدون توقيع ﬁاضسر،
وأاك-د «م-ع-ي-ي-ف اب-راه-ي-م» اŸدي-ر ال-ولئي
للتجارة أان مصسا◊ه تعمل على وضسع حّد
ل -ظ -اه -رة اح-تÓ-ل األرصس-ف-ة ت-ط-ب-ي-قً-ا Ÿا
جاءت به نصسوصس القانون سسواء من خÓل
اÿرجات اليومية ألعوان الرقابة أاو من
خÓ- -ل ال -دوري -ات اŸشسÎك -ة م -ع شس -رط -ة
العمران ،و أاضساف اŸتحدث أان ظاهرتي
األسس -واق اŸوازي -ة وال-ب-اع-ة اŸت-ج-ول Úل
ت -ط -رح -ان إاشس -ك -اًل ‘ اŸن -ط -ق-ة وج-ه-ود
ب حاليًا على ﬁاربة احتÓل
الدارة تنصس ّ
األرصس - -ف - -ة م - -ن ط - -رف ب- -عضس ال- -ت- -ج- -ار
واŸقاهي.
ُيذكر أان أاعمال التهيئة وإاعادة العتبار
لبعضس الشسبكات والتي عرفتها اŸنطقة
مؤوخراً ،أاضسّرت بشسكل كب Òبشسبكة الطرق
واألرصسفة مع تخلف شسركات ال‚از عن
اللتزام ببنود العقد الذي يجمعها باإلدارة
وال-ق-اضس-ي-ة ب-إاع-ادة األرصس-ف-ة وال-طرق إا¤

للقضساء على أزمة ألسسكن ببشسار

ح -ال -ت -ه -ا ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ،ك-ل ه-ذه ال-ع-وام-ل
سساهمت ‘ تفاقم الوضسع وسسبّبت إاحراجاً
لبعضس العائÓت ومرتادي الطريق والذين
ي -ج -دون صس -ع -وب -ة ‘ اŸرور ب Úط-اولت
اŸقاهي واŸطاعم أاو السسلع اŸعروضسة
على قارعة الطريق بسسبب حالة األرصسفة
اŸهÎئة ‘ بعضس األحيان أاو انعدامها ‘
أاح- -ي- -ان أاخ -رى ‘ ،ح Úي -ل -ج -أا أاصس -ح -اب
اŸرك- -ب- -ات إا ¤رك- -ن سس- -ي- -ارات- -ه- -م ع- -ل -ى
الرصسيف بحثاً عن الظل أاو اللجوء إا¤
تسس -ي -ي -ج األرصس -ف -ة و–وي -ل -ه -ا إا ¤م -رأاب
للسسيارات وسسط غياب موقف ﬂصسصس
لهذا الغرضس.
Œدر الشسارة ا ¤أان السسلطات اÙلية
سسخرت كل إامكانياتها البشسرية واŸادية
لسس -ت -ع-ادة الأرصس-ف-ة م-ن ق-بضس-ة أاصس-ح-اب
اÓÙت ،فأاولت عناية قصسوى للملف من
خÓ- -ل إاصس- -دار ال- -ولة اŸت -ع -اق -ب Úع -ل -ى
الولية ترسسانة من القوان Úبدءاً بالقرار
الولئي رقم  14 / 525الصسادر بتاريخ 02
ديسسم ،2014 Èالذي يتضسمن منع عرضس
السس -ل -ع ال -غ -ذائ -ي -ة وغ Òال -غ -ذائ -ي-ة خ-ارج
اÓÙت التجارية ،ثم القرار الولئي رقم
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واŸتضس-م-ن إانشس-اء وتشس-ك-ي-ل ÷ن-ة م-راقبة
منع عرضس السسلع وبيعها خارج اÓÙت
التجارية واألرصسفة ،تعاُقب الولة وتتابع
ال -ق -وان ⁄ Úي -ك -ن ك -اف -ي ً-ا ل -ل -قضس -اء ع-ل-ى
الظاهرة وردع اıالف ،Úلتسستمر بذلك
معاناة اŸواطن بتندوف وتتواصسل معها
رحلته للبحث عن رصسيف يحفظ كرامته
ويقيه من حوادث اŸرور.

توزيع آآ’ف آلقطع آأ’رضضية على آŸوآطنÚ
أزمة ألسسكن كانت و’ تزأل ألشسغل ألشساغل للموأطن وألدولة لتأام Úله مسسكن
’سسباب ألكامنة ورأء هذأ أŸشسكل ،من خÓل
يأاويه وقد حاولت «ألشسعــب» معرفة أ أ
لقاء مع أسستاذ علم ألنفسس ألسسيد شس ‹Óوألذي كشسف لنا عن ألتأاث Òألذي يسسببه
مشسكل ألسسكان ‘ بناء أÛتمع وأ’قتصساد ألوطني ومدى أŸعاناة ألنفسسية أيضساً
’نتاج لدى ألفرد مهنياً وأ’نعكاسس ألسسلبي على
وأنعكاسساتها على تطور قضسايا أ إ
ألبناء ألهرمي ألعائلي وأ’جتماعي وألثقا‘ وألÎبوي ،بحيث تتضسافر أوجه أŸعاناة
وأشسكالها لتشسكل ‘ ألنهاية أزمة حادة .
بشسار  /دحمان جمال
وبعد كل هذا كان حاولت «الشسعب» معرفة كم
Œزئ- - -ة ّ” إانشس- - -ائ- - -ه- - -ا ‘ إاط- - -ار السس- - -ك- - -ن
‘ ل- -ق- -اء م- -ع السس- -ي -د غ -ازي ي -ن -اشس -د ه -ذا الريفي فكان مصسدرنا اÿاصس قد زودنا بهذه
األخÒالسسلطات الولئية لتقد Ëيد اŸسساعدة اŸعلومات وبنسسخة تثبت إارادة وا‹ الولية
من أاجل ا◊صسول على سسكن ،حيث أاضساف ب -ال -ت -ك -ف -ل ا÷ي-د Ãشس-اك-ل وم-ع-ان-ات ط-ال-ب-ي
ق- -ائ Ó- -أان اŸسس- -ؤوول األول ب -ال -ولي -ة ي -ع -رف ال-ق-ط-ع األرضس-ي-ة ع-ل-ى نسس-خ-ة م-ن-ها الوضسعية
اŸشس- -ك- -ل ال- -ذي -ن ي -ع -ا Êم -ن -ه إال أان ه -ن -الك ال- - - - - -ت- - - - - -ق- - - - - -ن- - - - - -ي- - - - - -ة Ÿل- - - - - -ف رخصس - - - - -ة
أاشسخاصسا يريدون تضسليل الوا‹ الذي يعمل ال -ت -ج-زئ-ة ووضس-ع-ي-ة إاشس-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة ع12 È
من أاجل تنمية الولية وإاعطاء للمحتاج حقه ـ دائ- - -رة .وحسسب ك - -ل م - -وق - -ع ،ح - -يث صس ّ- -رح
” إانشساء ‘ أاطار السسكن
حسسب ما يحدده.
اŸتحدث قائ Óانه ّ
رضسوان  .ك من شسرق ا÷زائر و›موعة من الريفي Œ 100زئة تضسم  24256قطعة أارضسية
اŸواط- -ن Úوال- -ذي- -ن ات- -خ- -ذوا م- -ن اÓÙت ع Èكامل بلديات الولية خÓل سسنة  2011من
مسس -اك -ن ل -ه -م .ن -فسس اŸشس -ك -ل السس-ي-دة :ب  .اج - - - - - - -ل الÈن - - - - - - -ام - - - - - - -ج الضس - - - - - - -خ - - - - - - -م
أاسسماء أام لثÓثة أاطفال التي تسسكن هي كذلك ل -لسس -ك -ن ال -ري-ف-ي ال-ذي اسس-ت-ف-ادت م-ن-ه ولي-ة
Ãراب ببشسار ا÷ديد والتي  ⁄تتمكن من بشسار واŸقدر بأاك Ìمن  32200إاعانة خÓل
إاع- -ال- -ت- -ه -م ل -ول «ن -اسس ا »Òÿوا÷م -ع -ي -ات الÈن - - -ام- - -ج اÿم- - -اسس- - -ي ك- - -م- - -ا ّ” األخ- - -ذ
اÒÿية .وكذلك بالنسسبة للسسيد م  .م من بع Úالعتبار مراعاة توف Òجميع اŸرافق
العبادلة والذي يقيم ‘ احد اŸسساكان رفقة العمومية والظروف اÿدماتية وكذا ﬂتلف
عدد من اŸواطن Úبالعبادلة ،حيث كانت ‘ الرت - - - - - - - - -ف - - - - - - - - -اق - - - - - - - - -ات أاث- - - - - - - - -ن- - - - - - - - -اء
السسابق وكرا مهملة حيث دخلها مع ›موعة ال -دراسس -ة ول-تسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة اŸصس-ادق-ة ع-ل-ى
” إانشساء
من اŸواطن Úالذين ليسس لهم سسكن وانقذوا رخصس التجزئات ،أاشسار ﬁدثنا أانه ّ
هذه السساكنات من الضسياع والتخريب حفظا شس - - - - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - - - - -اك ع - - - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - - - -ى
على ملك الدولة ومؤوخرا –رك البعضس من مسستوى الولية يضسم جميع اŸصسالح التقنية
اجل دفع السسلطات على العمل على إاخراجهم بالقرارالولئي رقم  87بتاريخ 04أاوت ،2014
وذلك بحجة إاعادة تهدمها وإانشساء مشسروع .حيث “ت اŸصسادقة التقنية على رخصس
(ووجه رسسالة ا ¤الوا‹ والسسلطات من اجل التجزئة لـ Œ 67زئة Ãجموع  17059قطعة
إانصسافه ومنحه سسكنا يكون لئقا والعديد من خÓل السسداسسي الثا Êمن سسنة  ،2015أاما
اŸواط -ن Úي -ط -ل -ب -ون ب -ق -ط -ع -ة ارضس اŸه-م ب-اق-ي ال-ت-ج-زئ-ات ،ف-إان Œ 28زئ - -ة ‘ ط- -ور
يسستفاد لبناء سسكن يجمعه مع عائلة ويحميه اŸصس -ادق -ة Ãج -م-وع  6218ق-ط-ع-ة و‘ 04

منطقة جن ،Úضسيف الله يوجد  11أالف إاعانة
مالية للمسستفيدين من قطع األراضسي التي يتم
توزيعها عن قريب.

توزيع آلسضكن آ’جتماعي قريبا

طور الدراسسة Ãجموع  1065قطعة (وهي
Œزئ -ة ب-ل-دي-ة ت-اغ-يت وŒزئ-ت-ي ب-ب-ل-دي-ة ب-ن-ي
ون - - -ي - - -ف وه - - -ذا ل - - -فسس - - -خ الت - - -ف - - -اق- - -ي- - -ة
م- -ع م -ك -تب ال -دراسس -ات وأاسس -ن -ده -ا Ÿك -اتب
” إالغاء  16قطعة ببلدية بشسار
أاخرى) .وقد ّ
ب-اŸن-ق-ار  3ل-وج-وده-ا ف-وق «م-ل-عب م-ات-ي-كو»
و–ت الضسغط العا‹ ،إال أان قرارات رخصس
التجزئة  ⁄تصسدر إال لتجزئتي  86و 108
قطعة ببلدية ◊مر أاما باقي رخصس التجزئة
فلم يتم إاصسدار لعدم توفر عقود اŸلكية
اÿاصسة باألوعية العقارية و‘ سسنة ” ،2017
تسسويتها ب ÚإامÓك الدولة والبلدية .وهذا
حسسب مصس -در م -وث -وق ف -ق -د ح -اول التصس -ال
Ãدير الوكالة إال انه كان ‘ مهمة ومن هذا
العمل ا÷بار والذي سسمح باسستفادة اك Èعدد
من اŸواطن Úبقطع أارضسية وإاعانات 100
م -ل -ي-ون سس-ن-ت-ي-م ،ح-يث ك-ان لسس-ل-ط-ات ال-ولي-ة
إاجراء جديد لتلبية مطالب سسكنات الولية
وسسكن بلدية بشسار بالعمل على إانشساء قطب

جديد بحي ا÷ن Úضسيف الله Ãسساحة تفوق
 460هكتار يضسم Œ 27زئة –تضسن حوا‹
 7000ق -ط -ع -ة تضس -م ك-ل اŸراف-ق ال-ع-م-وم-ي-ة
ا÷وارية الضسرورية (تربوية شسبانية ،صسحية،
خ - -دم - -ات - -ي- -ة ،ري- -اضس- -ي- -ة÷ )...ع- -ل- -ه ق- -طب
متكامل بامتياز مع مراعاة توسسيع الشسوارع
والطرقات ومسساحة القطع التي تÎاوح مابÚ
 200و 250م 2وق- -د “ت اŸواف -ق -ة ع -ل -ى
ﬂط -ط ال -ت -ه-ي-ئ-ة ب-ت-اري-خ  14أاب-ري-ل 2015
ب - -حضس - -ور ك - -ل األط- -راف اŸع- -ن- -ي- -ة وب- -ه- -ذه
اŸعطيات حول هذه اŸدينة ا÷ديدة
وسسيكون توزيع األراضس قبل نهاية السسداسسي
األول من هذه السسنة ،ول يكون التوزيع بدون
تهيئة أاو منح قطعة ارضس ا ¤أاشسخاصس سسبق
وان اسستفادوا ومن هو ‘ حاجة ماسسة إاليها
وكذلك األمر ‘ ما يخصس السسكنات ،حيث
بحي الفجر لوحده أاك Ìمن  2300سسكن منها
 1300ج -اه -زة ك -م -ا ّ” الت-ف-اق ع-ل-ى –وي-ل
Œزئة اÿيلة  320من اŸنطقة الزرقاء ا¤

وصسرح مصسدر لـ «الشسعب» بأان موعد توزيع
السس -ك -ن -ات الج -ت -م-اع-ي-ة سس-ي-ك-ون م-ع ن-ه-اي-ة
السسداسسي األول من سسنة  ،2018حيث انتهت
اŸصسالح اıتصسة من عملية تطهÒالقوائم
وسسيتم اإلعÓن عن أاسسماء اŸسستفيدين عن
قريب ،حيث سسيتم توزيع سسكنات عمومية
إايجارية ،من شسأانها إانهاء معاناة اŸئات من
طالبي السسكن وكذلك توزيع القطع األرضسية
تفوق  11أالف قطعة وكانت مصسالح الدائرة و
البلدية قد أاكدت ‘ وقت سسابق بأان اإلعÓن
سس -ي -ك -ون ‘  20ن-ق-ط-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ب-ل-دية
بشسار لتسسهيل عملية اإلطÓع على األسسماء
اŸعنية بالسستفادة من السسكن واألراضسي ،كما
أان ال -ق-ائ-م-ة سس-ت-ك-ون شس-ف-اف-ة م-ن خÓ-ل نشس-ر
أاسس -م -اء اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن وب -عضس اŸع -ل -وم-ات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ه-م لضس-م-ان مصس-داق-ي-ت-ه-ا .وأاك-د
مصسدر موثوق من إادارة الولية لـ»الشسعب» بأان
دائرة و بلدية بشسار سستشسهد هي األخرى
توزيع سسكنات اجتماعية مع نهاية السسداسسي
األول من هذه السسنة ،حيث أاكد اŸصسدر بأان
اŸصس -ال -ح اŸع -ن -ي -ة ب -ال-ولي-ة أام-رت ب-ت-ط-هÒ
القوائم وكان للمواطن Úببشسار قد احتجوا
‘ الشسهور السسابقة ‘ أاك Ìمن مناسسبة بسسبب
ت -أاخ -ر ت -وزي -ع السس -ك-ن واألراضس-ي واسس-ت-م-رار
معاناتهم منذ  ،2013حيث سسيكون الفرج مع
ن - -ه - -اي - -ة السس - -داسس - -ي األول ،حسسب ت - -أاك- -ي- -د
اŸسسؤوول Úإلنهاء مشساكل اŸواطن Úمع أازمة
السسكن.
Óشسارة ،فإان العديد من البلديات الولية قد
ل إ
تشس-ه-د ت-وزي-ع م-ئ-ات السس-ك-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
وال -ق -ط -ع األرضس -ي -ة خ Ó-ل ن -ه -اي-ة السس-داسس-ي
األول.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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‘ انتظأر التنمية اÙلية

’سضواق اÿأرجية
زيت زيتون ورقلة يقتحم ا أ

قرى سصيأحية بحأجة ا ¤إالتفأتة بأأ’هقأر

Œربة رائدة تنأفسس نظÒتهأ اأ’جنبية
يشض -أرك اŸسض-ت-ث-م-ر ‘ زراع-ة ال-زي-ت-ون ب-و’ي-ة ورق-ل-ة ﬁم-د ع-ب-د ا÷ب-أر ب-ن سض-أسض-ي ك-أأح-د
’مأرات
‡ثل Úللمنتج الفÓحي ا÷زائري بأأك Èتظأهرة اقتصضأدية بإأمأرة دبي ‘ دولة ا إ
العربية اŸتحدة «قولف فود» والتي تضضم أاك Ìمن  2500عأرضض ،ويعّد هذا الشضأب اŸسضتثمر
من ب ÚاŸسضتثمرين الفÓحي ÚالقÓئل الذين اختأروا التخصضصض ‘ زراعة الزيتون والعمل
’نتأج الزيتون وزيت الزيتون مأ يعأدل
على تطوير هذه الشضعبة ﬁليأ ،إاذ تقدر تغطيته إ
 ‘ 70اŸأئة.
ب -وضص -وح ،ن -ظ -را أ’ن اŸن -ت -ج سص-ي-ك-ون واح-دا وه-و
ورقلة :إاÁأن كأ‘
الزيتون.
من شصأان هذه اŸشصاركة أان تدعم فكرة ا’نتقال وم - - -ن ام - - -ت- - -ي- - -ازات ه- - -ذا
بهذا اŸنتوج نحو التصصدير الفعلي وتعزيز حظوظه ا’سص- -ت- -ث- -م -ار ـ ي -ق -ول ع -ب -د
‘ السص -وق اÿل -ي -ج -ي -ة واأ’وروب -ي -ة ،ح -يث ي -ط-م-ح ا÷ب - -ار ب - -ن سص - -اسص- -ي ـ أان- -ه
لن- -ت- -اج اŸب -ك -ر
اŸسص -ت -ث -م-ر ب-ن سص-ي-اسص-ي ال-ي-وم إا ¤ت-ط-وي-ر زراع-ة مشص- -روع ل - -إ
الزيتون بالو’ية ع Èخلق مشصروع متكامل ينطلق ب - -اإ’ضص - -اف - -ة إا ¤أان درج- -ة
م -ن إان -ت -اج ال -زي-ت-ون و–وي-ل-ه إا ¤اŸعصص-رة اأ’و ¤ا◊موضصة منخفضصة ‘ هذا
والوحيدة من نوعها ‘ الو’ية للنتقال باŸنتوج اŸن - -ت- -ج إا 0,17 ¤وكذلك
إا ¤الصصناعة الغذائية وتوضصيب اŸنتوج وŒهيزه نسص- -ب- -ة ال -رط -وب -ة وأان -ه م -ن
ل -ل -تسص -وي -ق اÙل -ي وت -وج -ي -ه ك-م-ي-ات أاخ-رى ن-ح-و اŸسص -ت -ث -م-رة إا ¤اŸعصص-رة،
ال - -تصص- -دي- -ر إا ¤ال- -دول اأ’وروب- -ي- -ة ودول اÿل- -ي- -ج وباإ’ضصافة إا ¤اÛهودات
ومنافسصة العلمات اأ’خرى اŸوجودة ‘ السصوق الكبÒة التي بذلها ÿوضض
العاŸية .ويشصكل هذا ا’سصتثمار النوعي بالو’ية غ- -م- -ار Œرب -ة زراع -ة ه -ذه
مشصروعا فلحيا انتقل من الفلحة سصنة  ،2007إا ¤الشصعبة التي أاضصحت إاحدى
” ا’نطلق ‘ الشصعب اإ’سصÎاتيجية ﬁليا
الصصناعات الغذائية ‘  2014أاين ّ
تصص -ن -ي -ع زيت ال -زي -ت -ون ،ح -يث ت-ع-ت-م-د ف-ك-رة ه-ذا باإ’ضصافة إا› ¤هوداته ‘
ا’سصتثمار على ا’نطلق من إانتاج اŸادة اأ’ولية ال -ع -م -ل ع -ل -ى خ -ل -ق أاف -ك-ار
التي تتمثل ‘ الزيتون و–ويلها ‘ اŸعصصرة إا ¤ج - - - - -دي - - - - -دة لضص - - - - -م- - - - -ان
إاسص -ت-م-راري-ت-ه-ا ،ه-ذا فضص-ل
زيت زيتون ومن ثمة Œهيزها للتصصدير.
ومن ب Úما يعمل عليه حاليا صصاحب هذه اŸزرعة عن التسصهيلت التي قدمتها
ال -ن -م -وذج -ي -ة ه-و دم-ج ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ‘ زراع-ة اإ’دارة اÙل -ي -ة ع -ل -ى رأاسص-ه-ا وا‹ ال-و’ي-ة وال-ت-ي
ال- -زي- -ت- -ون وم- -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ت -ك -ون ه -ذه إاح -دى أاع- - -طت دف - -ع - -ة ل - -وتÒة اŸشص - -روع ،حسصب ن - -فسض
التجارب الفريدة من نوعها والتي –مل طابعا اŸتحدث .وتّÎبع مسصتثمرة الزيتون التي تقع على
خاصصا بحكم أان اسصتخدام مياه السصقي اŸسصتعملة بعد  15كلم عن عاصصمة الو’ية والواقعة –ديدا
‘ تربية أاسصماك اŸياه العذبة الغنية باأ’سصمدة Ãحيط قارات الشصوف ببلدية حاسصي بن عبد الله
الطبيعية سصيكون من اŸمكن قياسض و–ديد أاثرها التابعة لدائرة سصيدي خويلد على مسصاحة  100أالف

مع تسضجيل مÓحظأت من بعضض ‡ثلي اÛتمع اŸدÊ

تأأخر دخول مصصلحة ا’سصتعجأ’ت
اÿدمة بورقلة يث Òقلق اŸواطن

’سضتشضفأئية
يث Òموضضوع تأأخر افتتأح مصضلحة ا’سضتعجأ’ت الطبية ا÷ديدة بأŸؤوسضسضة ا إ
ال-ع-م-وم-ي-ة ﬁم-د ب-وضض-ي-أف اŸت-واج-دة ب-ع-أصض-م-ة ال-و’ي-ة ورق-ل-ة والتي  ⁄تدخل بعد حيز
اÿدمة العديد من التسضأؤو’ت لدى اŸواطن اÙلي.
ورقلة والتي تعرف تزايدا كبÒا ‘ عدد سصكانها يوما
ورقلة:إاÁأن كأ‘
بعد يوم.
حيث كان يتوخى منها تعويضض مصصلحة ا’سصتعجا’ت وعرج اŸتحدث على وضصع مصصلحة ا’سصتعجا’ت
ا◊الية من أاجل توف Òتكفل أافضصل باŸرضصى وتقد Ëا÷ديدة مشصÒا إا ¤أان قدرة اسصتيعاب اŸصصلحة تقدر
خدمات طبية ترقى للمسصتوى الذي يطمح إاليه سصكان بـ  17سصرير باإ’ضصافة إا ¤توفرها على  2قاعات
هذه اŸدينة بعد أان أاصصبحت ا’سصتعجا’ت ا◊الية للعمليات ا÷راحية ‘ الطابق السصفلي و 2قاعات
لعداد للفرز ،باإ’ضصافة إا Èﬂ ¤وقاعة للكشصف باأ’شصعة،
تشصهد اكتظاظا وضصغطا كبÒا و’ تسصتجيب ل أ
اŸتزايدة للمرضصى الذين يقصصدونها يوميا Ãعدل ح-يث أان ال-ط-اب-ق ال-ع-ل-وي ل-ل-مصص-ل-ح-ة حسص-ب-ه سص-يكون
ﬂصصصصا فقط لطاقم عمال اŸناوبة ،وفيما يتعلق
اسصتقبال يقارب ا◊وا‹  300حالة إاسصتعجالية.
هذا ويسصجل ‡ثلو اÛتمع اŸد Êعدة –فظات بنقل اŸرضصى من مصصلحة ا’سصتعجا’ت الطبية إا¤
على الوضصعية التي توجد عليها اŸصصلحة ا÷ديدة اŸصصالح التابعة للمسصتشصفى Ÿواصصلة مراحل العلج
والتي اعتÈوها غ Òمطابقة للمعاي ،Òحيث أاكد ‘ اأ’خ- -رى ف- -ق -د أاوضص -ح أان ت -ن -ق -ل اŸرضص -ى سص -ي -ك -ون
ب -اسص -ت -خ -دام سص -ي-ارة
ه -ذا السص -ي -اق ع -ب -د
اإ’سص- - -ع- - -اف ،مشصÒا
ال - - -ق - - -ادر دشص - - -اشض
إا ¤أانه سصيتم العمل
ال-عضص-و ا’سص-تشص-اري
ع- -ل- -ى زي- -ادة ق- -اع -ة
‘ ›لسض اÛتمع
أاخ- - -رى ل- - -ل - -ف - -حصض
اŸد Êب- -ورق- -ل- -ة أان
ال- - -ط - -ب - -ي خ - -اصص - -ة
العديد من النقائصض
ب -ال -نسص -اء واأ’ط -ف-ال
–ول دون فتح هذه
ك -م -ا سص -ي -ت -م ال -ع-م-ل
اŸصص-ل-ح-ة ا÷دي-دة
ت - -دري - -ج - -ي - -ا ع- -ل- -ى
وم -ن أاه -م-ه-ا غ-ي-اب
–سص Úكل الظروف
‡ر رئ -يسص-ي ي-رب-ط
بالتعاون مع ا÷هات
ب Úمصص- - - - -ل - - - -ح - - - -ة
اŸعنية.
ا’سصتعجا’ت
ومن جهة أاخرى أاكد
ا÷دي-دة واŸصص-ال-ح
ن- - - - -فسض اŸسص - - - -ؤوول
اأ’خ-رى ل-لمسصتشصفى
والذي من شصأان وجوده أان يسصمح بنقل اŸرضصى بشصكل والذي Á ⁄ر على تنصصيبه الشصهرين أانه يصصبو من
سص -لسص -ل Ÿواصص -ل -ة ع -لج-ه-م‡ ،ا سص-يضص-ط-ره-م إا ¤خلل تأادية اŸهام اŸنوطة به إا ¤الÎكيز على ترقية
التنقل على مسصافة تقدر ب 200 Úو 250م ‘ العراء اÿدمات الصصحية والتكفل الطبي ا◊سصن باŸرضصى
باإ’ضصافة إا ¤عدم وجود جهاز سصكان ،Òهذا بغضض وحتى اŸرافق Úلهم من خلل التأاكيد على –سصÚ
النظر عن بعضض اأ’مور التقنية ‘ معاي Òبناء هذه اÿدم -ة وحسص -ن م -ع -ام -ل -ة اŸريضض واŸراف -ق Úل-ه،
موضصحا أانه قد ÷أا إا ¤تزويد اŸراقب Úالطبي Úوهم
اŸصصلحة ا÷ديدة كما صصرح ذات اŸتحدث.
من جهته و‘ توضصيحه أ’سصباب تأاخر فتح مصصلحة إاطارات شصبه طبي Úذوو خÈة وأاقدمية على مسصتوى
ا’سصتعجا’ت ا÷ديدة ذكر مدير اŸؤوسصسصة العمومية مصصلحة ا’سصتعجا’ت ا◊الية وذلك من أاجل تكريسض
اإ’سصتشصفائية ﬁمد بوضصياف بورقلة طارق بلباي ‘ ف -ك -رة ال -ت -واصص -ل ا◊سص-ن م-ع اŸريضض ل-ف-ه-م وضص-ع-ه
ح -ديث لـ»الشص -عب» أان ال -ع -م -ل ج -ار ل-ف-ت-ح اŸصص-ل-ح-ة الصصحي ودرجة ا’سصتعجال ‘ حالته ،كما أاكد ‘
ا÷دي -دة وذلك ب -ع -د ا’ن -ت -ه -اء م -ن Œه -ي -زه-ا وف-ق-ا ن -فسض ال -وقت ع-ل-ى ال-دور ال-ه-ام ÷م-ع-ي-ات اÛت-م-ع
ل -ل -م -ع -اي Òال -ك -ف -ي-ل-ة بضص-م-ان أاري-ح-ي-ة أاك Ìب-ال-نسص-ب-ة اŸد Êالتي تعد شصريكا أاسصاسصيا ‘ قطاع الصصحة،
ل- -ل -م -رضص -ى وال -ع -م -ال ‘ ن -فسض ال -وقت ،خ -اصص -ة وأان مضص-ي-ف-ا أان ال-ع-م-ل سص-ي-ك-ون م-ع-ه-ا ‘ اإط-ار ت-نسص-ي-ق-ي
مصص-ل-ح-ة ا’سص-ت-ع-ج-ا’ت ا◊ال-ي-ة  ⁄ت-ع-د ق-ادرة ع-لى ل -ل -ج -ه -ود ال -ه -ادف -ة إا ¤ت -ط -وي -ر و–سص Úاÿدم -ات
اسص-ت-ي-ع-اب ال-ع-دد ال-ك-ب Òل-ل-م-رضص-ى ‘ م-دي-ن-ة بحجم الصصحية و‘ إاطار ما يخدم الصصالح العام.

شصجرة زيتون مثمرة وـ يضصيف اŸسصتثمر ـ أان
زراعة الزيتون اليوم ‘ الصصحراء تشصكل برهانا
ع -ل -ى ك -ون -ه-ا م-ن-ط-ق-ة ف-لح-ي-ة خصص-ب-ة م-ن اŸه-م
ا’سصتثمار ‘ قدراتها الباطنية وحتى اŸناخية من
أاجل –قيق إانتاجية كبÒة ،موضصحا أانه من اŸهم
التأاكيد على تعريف كقطب فلحي بامتياز بعد أان
ظ -لت لسص -ن -وات م -ع -روف-ة ب-ك-ون-ه-ا م-ن-ط-ق-ة إ’ن-ت-اج
اÙروقات.
أام -ا ع -ن اإ’ن -ت -اج اّÙق-ق خ-لل
العام اŸاضصي ‘ الزيتون فقد بلغ
 800طن و‘ هذا اŸوسصم وصصل
إا 1500 ¤ط -ن وي -ع -ود ارت -ف-اع
اإ’ن -ت -اج إا ¤م -ا أاف -رزت -ه ع -م -ل-ي-ة
ال -ت -حسصﬁ ‘ Úط -ات ال-ت-غ-ذي-ة،
ح- -يث م- -ن اŸت- -وق- -ع أان ي- -رت -ف -ع
اإ’ن- -ت- -اج أاك ‘ Ìال- -ع- -ام اŸق- -ب -ل
خ - -اصص - -ة ب - -ع - -د دخ- -ول ال- -ع- -ت- -اد
وال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ت-ي ّ” إاق-ت-ن-اؤوه-ا
ح- -دي -ث -ا م -ن أاج -ل ا’ن -ت -ق -ال إا¤
مرحلة مكننة اŸزرعة وŒهيزها
باآ’’ت ا◊ديثة والتي تتمثل ‘
م -اك -ي -ن -ات ال -ت -ق -ل -ي -م وم-اك-ي-ن-ات
ا◊صص- -اد ه- -ذا ويضص- -م اŸشص- -روع
مشصتلة متطورة يتم الÎكيز فيها
على الشصتلت التي تنتج ﬁليا،
أ’ن الشص- -ت- -لت ال- -ت -ي ت -ك -ون م -ن
مناطق أاخرى خارج اŸنطقة أاو
م - -ن اÿارج ’ ت - -ت- -أاق- -ل- -م ‘ ال- -غ- -الب م- -ع اŸن- -اخ
الصص-ح-راوي ،ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤ك-ون-ه-ا تسص-ق-ى ب-ج-ه-از
التقط Òبا’عتماد على طرق علمية وحديثة.
وذك -ر اŸسص -ت-ث-م-ر أايضص-ا أان ا’ت-ف-اق-ي-ة اÈŸم-ة م-ع
قسص -م ال -ع -ل -وم ال -زراع-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة ورق-ل-ة سص-م-حت
بالتوصصل إا ¤شصتلت تصصلح للتأاقلم مع الطبيعة
الصص -ح -راوي -ة ب -زراع-ات م-ك-ث-ف-ة وب-ن-وع-ي-ات ك-ثÒة
وج-ودة ﬂت-ل-ف-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-ب-ي-ك-وال واأ’رب-ي-ك-ي-ن-ا
واأ’رقوزانا وهي تنتج اليوم بكميات وفÒة وزيت
زيتون ذو جودة ونوعية ،وتعّد مسصتثمرته من جهة
أاخ -رى ›ال ب -حث ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن ال-ط-ل-ب-ة
اŸهتم Úبزراعة الزيتون ‘ اŸناطق ا÷افة وشصبه
ا÷اف -ة ،ح -يث تشص -ك -ل م-زرع-ت-ه ›ال ب-حث م-ه-م
بالنسصبة لهم.
ومن آافاق الرؤوية اŸسصتقبلية للمسصتثمرة اıتارة
كمسصتثمرة ‰وذجية ،العمل على الرفع من إانتاجية
زيت الزيتون من  20طن إا 40 ¤طن ‘ السصاعة،
كما أانه من اŸنتظر أان يتم ا’نطلق ‘ إا‚از
الدراسصة اŸتعلقة بتوسصعة اŸشصروع Ÿليون شصجرة
“ت اŸوافقة على التوسصعة من طرف وا‹
بعد أان ّ
الو’ية ‘ زيادة مقدرة بأالف هكتار ،باإ’ضصافة إا¤
تصص -دي -ر م-ن-ت-ج زيت ال-زي-ت-ون صص-ق-ر الصص-ح-راء إا¤
الدول اأ’وروبية ودول اÿليج.

ﬂتصضرات:
رؤؤية أافق ا÷زائر 2030
‘ مؤو“ر شصبأبي
رك - -ز اŸؤو“ر اأ’ول م - -ن ن- -وع- -ه ‘
ج- -ن- -وب ال- -وط -ن ال -ذي ن -ظ -م أامسض
بورقلة على مشصروع –ديث التعليم
‘ ا÷زائ- -ر وط- -رح تصص- -ور ال- -رؤوي -ة
اŸسصتقبلية لعصصرنة اŸدارسض التي
تسص- -ت- -دع -ي إادم -اج ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
ا◊ديثة لدعم طرق التعليم ا◊ديث
وتكييف التلميذ والطلبة مع هذه
الوسصائل التكنولوجية وا◊ديثة عÈ
ت -غ -ي Òط-ري-ق-ة ا÷ل-وسض ‘ ق-اع-ات
ال-دراسص-ة وت-وف Òل-وح-ات إال-كÎون-ية
للمتمدرسص ،ÚواقÎح هذا الÈنامج
الذي أاطلقه شصباب جامعي البحث
عن الدعم من ا÷مهور اŸشصارك
كل حسصب إامكانياته اŸتاحة وذلك
للنطلق ‘ تطبيق اŸبادرة على
أارضض الواقع من مدرسصة ابتدائية
واح - -دة وت - -ع - -م - -ي - -م- -ه- -ا ‘ ب- -اق- -ي
اŸؤوسصسصات التعليمية.
وأاجمع اŸشصاركون ‘ هذه الفعالية
ع -ل -ى أاه -م -ي -ة اŸب -ادرة وف -ائ -دت-ه-ا
اÛتمعية فضصل عن كونها واقعا
’ب -د م-ن ا’ن-دم-اج وال-ت-ع-ايشض م-ع-ه
واختصصار الوقت الذي قد يخصصصض
‘ سصبيل تأاهيل الواقع التعليمي ‘
ا÷زائ- - - -ر ‘ ح- - - -دود آاف - - -اق 2030
تكنولوجيا ،وهدف اŸؤو“ر الثقا‘

13

’طأكور ،وأاعلى قمة جبلية
سضلسضلة جبأل ا أ
بأ÷زائر «طأهأت» ،جبل «إايلمأن» وغÒهأ
’هقأر،
من ا÷بأل التي تشضتهر بهأ منطقة ا أ
تضض -أف ل -ه-أ ال-ن-ق-وشض الصض-خ-ري-ة ال-ت-ي ت-ع-ود
لفÎة مأ قبل التأريخ ،والتي تصضنف ضضمن
’ث - -ري - -ة ضض - -م - -ن ا◊ظ - -أئ - -ر
أاه - -م اŸع - -أ ⁄ا أ
ال -ث -ق -أف -ي -ة ،وت -ع-رف ل-دى ال-ع-أم واÿأصض،
’ق- -دار أان Œت- -م- -ع ه- -ذه ال- -ت- -ح -ف
شض- -أءت ا أ
ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة ب-ق-ري-ة ت-ره-ن-أنت وم-أ ج-أوره-أ
’ه -ق -أر،
«ت- -أق -م -أرت ،إاي -ل -م -أن» ب -ع -أصض -م -ة ا أ
ل- -تشض- -ك- -ل ق- -رى سض- -ي -أح -ي -ة تسض -ح -ر زائ -ره -أ
ب-ط-ب-ي-ع-ت-ه-أ اÓÿب-ة وم-نأخهأ اŸعتدل صضيفأ
’رت-ف-أع-ه-أ  1900م Îع -ن
وال-ب-أرد شض-ت-أءا ،إ
مسضتوى سضطح البحر  ،إا’ أان هذه العوامل ⁄
تشض- -ف- -ع ل- -ق- -أط- -ن- -ي ال -ق -رى السض -ي -أح -ي -ة ‘ ،
’سضتفأدة من تنمية ﬁلية ترفع عنهم و لو
ا إ
القليل من الغ. Í
“Ôاسضتﬁ :مد الصضألح بن حود
يشصتكي سصكان قرية ترهنانت الواقعة على بعد 70
كلم من عاصصمة الو’ية ،والقرى اÛاورة لها من
غياب التنمية اÙلية‡ ،ا ولد لديهم حالة من
اإ’سص -ت -ي -اء  ،خ -اصص-ة ب-ع-د ت-ق-د Ëوع-ود م-ن ط-رف
القائم Úعلى الو’ية ،بتجسصيد جملة من اŸشصاريع
م -ن شص -أان -ه -ا أان ت -فك ال -ع-زل-ة ع-ن السص-ك-ان ،وال-ت-ي
حسصبهم  ⁄ترى النور إا ¤حد اأ’ن.
أاكد أاحد سصكان القرية «موسصى اÿاه» أان القرية
التي أاصصبحت فرع بلدي منذ  ،2001تعا ‘ Êشصتى
اÛا’ت وهذا إانطلقا من الطريق غ ÒاŸعبد ،
والذي يعد عصصب التنمية ،حيث يعرف حالة كارثية
بسص- -بب ت- -ع- -رضص- -ه ‘ ك- -ل م- -رة إا ¤إا‚راف ج -راء
تسصاقط اأ’مطار‡ ،ا ينجر عنه عرقلة التنقل من
وإا ¤ع- - -اصص- - -م- - -ة ال - -و’ي - -ة ،خ - -اصص - -ة ‘ ا◊ا’ت

العلمي الذي نظم Ãبادرة ›موعة
م- -ن شص- -ب -اب ال -و’ي -ة وب -ت -أاط Òم -ن
ج-م-ع-ي-ة ال-قصص-ر ل-ل-ث-قافة واإ’صصلح
واح- -تضص- -نت ف- -ع- -ال- -ي- -ات -ه اŸك -ت -ب -ة
ال -رئ -يسص -ي -ة ل -ل -م -ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
«ﬁم- - -د ال- - -ت- - -ي - -ج - -ا »Êإا“ ¤كÚ
اأ’شصخاصض الراغب ‘ Úاسصتكشصاف
›ا’ت متعددة من نهل اŸعرفة
‘ يوم واحد .

دؤرة تكوينية حول ؤسصأئل
اإ’رشصأد ؤالتوجيه
احتضصنت اÙطة التجريبية لÎبية
اŸائيات الصصحراوية ببلدية حاسصي
بن عبد الله بورقلة دورة تكوينية
ح -ول وسص -ائ -ل اإ’رشص -اد وال -ت -وج-ي-ه،
وتتواصصل فعالياتها على مدار يومÚ
بحضصور إاطارات ومهني Úمن حوا‹
 6و’ي- -ات داخ -ل -ي -ة وه -ي ورق -ل -ة،
سصطيف ،قاŸة ،ع Úالدفلى ،سصيدي
بلعباسض ،غليزان.
وارتكز برنامج اللقاء الذي أاشصرفت
ع -ل -ي -ه اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -لصص -ي -د
ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-يات بالتعاون
مع اإ’–اد اأ’وروبي كما ذكر مدير
الصص-ي-د ال-ب-ح-ري واŸوارد الصص-ي-دية
ل - -و’ي- -ة ورق- -ل- -ة ن- -ذي- -ر ق- -ريشص- -ي لـ
«الشص- -عب» ع -ل -ى  3ورشص-ات ع-م-لية
تسص -ت-ه-دف ت-ط-وي-ر ع-م-ل-ي-ة اإ’رشص-اد
والتوجيه نحو تطوير وتنمية تربية
اŸائ- -ي- -ات ‘ ا÷زائ -ر ع Èدراسص -ة

لنعدام طبيب أاو
اإ’سصتعجالية كاŸرضض ،نظرا ل إ
‡رضض ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -ق -ري -ة ،ح-يث أان أاط-ف-ال
القرية عانوا كثÒا من إانفلونزا اŸوسصمية التي
إاسصتفحلت مؤوخرا.
أاما ‘ اÛال الÎبوي يضصيف اŸتحدث أان القرية
بها  04أاقسصام للطور اإ’بتدائي ،أاحدهم مطعم،
ت -ف -ت -ق -ر ك -ل -ه -ا إا ¤ال-ت-دف-ئ-ة ،ل-ع-دم رب-ط اأ’قسص-ام
بالكهرباء‡ ،ا أاضصر بالتلميذ كون اŸنطقة تتميز
بÈد قارصض ‘ فصصل الشصتاء ،ناهيك عن دورة
اŸياه الغ Òمهيأاة “اما ،يضصاف لها تذبذب ‘
لطفال.
تقد Ëالوجبات ل أ
و‘ سصياق متصصل ،يضصيف اŸتحدث أانه ‘ ظل
ه-ذه ال-ن-ق-ائصض ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا السص-ك-ان ،ت-عرف
القرية غياب لتغطية الهاتف النقال‡ ،ا يضصطر
السصكان إا ¤التنقل مشصيا على اأ’قدام إا ¤اأ’ماكن
التي تصصل إاليها التغظية إ’جراء إاتصصال ‘ ،ح Úأان
القرية ” ربطها باأ’لياف البصصرية والتي  ⁄يتم
إادخالها حيز اÿدمة إا ¤حد اأ’ن.
أاضصاف مواطن أاخر «غا‹ ﬁمد» من سصكان قرية
«تقمارت»  30كلم عن عاصصمة اأ’هقار ،أان الفرع
البلدي الذي سصخر من طرف الدولة ‘ ،إاطار
تقريب اإ’دارة من اŸواطن ،بقي هيكل بدون روح،
ن -ظ-را ل-ع-دم ق-ي-ام-ه ب-دوره ‘ ظ-ل ال-غ-ي-اب ال-دائ-م
للموظف اŸكلف بتقد Ëاÿدمة للمواطن ،وهذا
رغم تداول أازيد من  03مندوب Úعليه.
ون -ظ -را أ’ن ج -ل سص -ك -ن -ات ال -ق -ري-ة هشص-ة ،يضص-ي-ف
«اÿاه» سص -ك -ان ال -ق -ري -ة  ⁄يسص-ت-ف-ي-دوا م-ن ال-دع-م
اŸوج -ه ‘ إاط -ار ب -ن-اء السص-ك-ن ال-ري-ف-ي م-ن-ذ سص-ن-ة
 .2011هذا وأاكد رئيسض اÛلسض الشصعبي البلدي
“Ôاسصت ب -ادي الشص -ي -خ ،ت -نصص -يب م -وظ-ف ل-ل-ف-رع
البلدي ‘ أاقرب اأ’جال ،من أاجل إانهاء معاناة
السصكان مع التنقل Ÿقر البلدية اأ’م ،وكذا التكفل
بإانشصغا’تهم بحسصب قدرات البلدية.

اآ’ل -ي -ات وال -ت -ق -ن -ي -ات وال -ك -ي -ف-ي-ات
اأ’نسصب ‘ عملية اإ’رشصاد باإ’ضصافة
إا ¤الكشصف عن الصصعوبات وتقدË
ا◊ل- - -ول Ÿواج - -ه - -ت - -ه - -ا وذلك عÈ
الÎكيز على أاهمية التأاط ‘ Òدعم
شص -عب ت -رب -ي-ة اŸائ-ي-ات اıت-ل-ف-ة،
ب- -اإ’ضص- -اف- -ة إا ¤إاشص- -راك اŸه -ن -يÚ
وال -ف -لح Úوا÷م -ع -ي -ات اŸه -ت-م-ة
ب -ه -ذا ال -نشص -اط م -ن أاج -ل ت -رق -ي -ت -ه
والرفع من إانتاجيته.

مهرجأن ﬁلي للكتأب
بألقصصر العتيق
ت -ط -ل -ق ج -م -ع -ي -ة ال -قصص -ر ل-ل-ث-ق-اف-ة
واإ’صص- - -لح ورق- - -ل- - -ة وم- - -ن خ - -لل
›م- -وع- -ت- -ه- -ا ف -ك Òشص -ب -اب ال -ي -وم
اÿميسض الطبعة اأ’و ¤للمهرجان
اÙل -ي ل -ل -ك -ت-اب ب-ال-قصص-ر ال-ع-ت-ي-ق
وال-ذي سص-ت-ت-واصص-ل ف-ع-الياته بسصاحة
طامنة بني سصيسص Úالقصصر إا ¤غاية
 27فيفري ،وتهدف هذه التظاهرة
حسصب اŸشصرف Úعليها إا ¤توجيه
ا’ه -ت-م-ام ب-ال-ك-ت-اب ال-ت-اري-خ-ي عÈ
أاه-م اÙط-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة الوطنية
واÙلية وذلك بالتزامن مع ذكرى
مظاهرات  27فيفري  1962بورقلة
وقد جاء اختيار حي بني سصيسصÚ
على اعتبار اسصتقطابه إا ¤العديد
م -ن اŸارة ي -وم -ي -ا وم -ن شص -أان ه -ذه
التظاهرة التي جاءت –ت شصعار
«إاقرأا كتابك» –فيز ا÷مهور على

العودة إا ¤الكتاب ‘ ظل اكتسصاح
اأ’نÎنت وم - - -واق - - -ع ال - - -ت - - -واصص - - -ل
ا’جتماعي اŸسصاحات الكبÒة.

جدران اÙو’ت الكهربأئية
للÎؤيج السصيأحي
أاط -ل -ق شص -ب -اب ح -ي ال -ف -ت -ح ب-دائ-رة
اŸق-اري-ن ال-ب-ع-ي-دة ب-حوا‹  170كم
ع-ن ع-اصص-م-ة ال-و’ي-ة ورق-ل-ة م-بادرة
تطوعية ’قت اسصتحسصان الكثÒين
ودع-وا إا ¤ت-ع-م-ي-م-ه-ا ،ح-يث اسص-تغل
ه- -ؤو’ء الشص- -ب -اب ج -دران اÙو’ت
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة إ’ب-راز م-واهبهم الفنية
وحولوها إا ¤لوحات فنية غاية ‘
الروعة وثقوا من خللها العديد من
اŸع- -ا ⁄وال- -وج- -ه- -ات السص- -ي- -اح -ي -ة
كالقصصور الصصحراوية لهذه اŸدينة
وكذا شصط ’لة فاطمة وعددا من
اŸناظر السصياحية والطبيعية التي
تعرف بها اŸنطقة.
وه -دفت ه -ذه اŸب -ادرة ال-ت-ط-وع-ي-ة
ب- -اأ’سص- -اسض إا ¤إازال- -ة ال- -رسص- -وم -ات
والكتابات غ Òاللئقة التي كانت
م- -ك -ت -وب -ة ع -ل -ى ج -دران اÙو’ت
واŸشصوهة للمنظر العام واسصتبدالها
بصص-ور ج-م-ال-ي-ة م-ب-دع-ة وج-داري-ات
فنية جذابة وأاك Ìد’لة وتعبÒا على
ما تخزنه هذه البلدة من مكنونات
طبيعية سصاحرة
ورقلة:إاÁأن كأ‘

الخميسض  ٢٢فيفري  ٢017م
الموافق لـ  0٦جمادى الثانية  1٤39هـ

ثقافة

ليام آلوطنية آلثالثة عز آلدين ›وبي بعزآبة (سسكيكدة):
آ أ

مسصرحية «كأاسصك يا سصقراط» ÷معية الرسصالة للمسصيلة تتّوج بجائزة «›وبي الذهبية»

ليام
لربعاء ‘ آختتام فعاليات آ أ
تّوجت مسسرحية «كأاسسك يا سسقرآط « ÷معية آلرسسالة للمسسيلة ليلة آلثÓثاء إآ ¤آ أ
آلوطنية آلثالثة «عز آلدين ›وبي» للمسسرح ببلدية عزآبة (شسرق سسكيكدة) بجائزة «›وبي آلذهبية».
وقد تّم اختيار هذه المسصرحية عن ن ّصض لعبد التشصجيعية باسصم المخرج المسصرحي الراحل المحلي من طرف مختصصين في مجال مسصرح
الرزاق الربيعي وإاخراج لحسصن بتقة من طرف أاحمد بوطاطة من سصكيكدة لجمعية إاشصراق الطفل.
لجنة التحكيم بالنظر إالى األداء الجيد ل أ
Óدوار الفنون وذلك عن مسصرحية «اغتراب».
كما دعت لجنة التحكيم خÓل هذا المهرجان
من طرف الممثلين وكذا حسصن كتابة الن ّصض ك-م-ا خّصص-صصت ل-ج-ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ج-وائ-ز أاخرى إال -ى ال -ت -ن -وي -ع ف -ي ال -م -واضص-ي-ع واألخ-ذ ب-ع-ي-ن
والسصينوغرافيا ،فضص Óعن اإلخراج المتميز ،تشصجيعية دون مقابل مالي حيث تّم تخصصيصض الع-ت-ب-ار ال-ك-ت-اب ال-ع-ال-م-ي-ي-ن ع-ام-ة وال-ك-تاب
حسصبما أاعرب عنه الفنان عنتر هÓل عضصو ج-ائ-زت-ي-ن تشص-ج-ي-ع-ي-ت-ي-ن «ألحسص-ن دور نسص-ائي الجزائريين خاصصة.
لجنة التحكيم.
واعد» تحصصلت عليهما مناصصفة كل من سصيلين وط -الب م -ن -ظ -م -و ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ال -ف -ن -ي -ة
وك -انت ه -ذه ال -مسص -رح -ي -ة ع -ن -وان -ا ل-ل-م-ث-ق-ف صصحراوي عن مسصرحية «بروسصي» من المدية السص -ل -ط -ات ال -م -ح-ل-ي-ة بضص-رورة ت-رم-ي-م ق-اع-ة
ال -م -ت -ح -رر م -ن ك-ل ال-ق-ي-ود واألخÓ-ق وال-ع-ل-م ونسصرين شصمدي لجمعية مسصرح الشصلف عن سصينما عزابة وتهيئة فضصاء للفعل السصينمائي
وتناولت إاسصقاطا لزمنين متباعدين حيث إان مسص-رح-ي-ة «صص-دي-ق-ي الشص-ب-ح» وك-ذا ج-ائ-زت-ي-ن وال-مسص-رح-ي ب-ه-ذه ال-ب-ل-دية بإامكانها احتضصان
أاصص-ح-اب ال-م-ب-ادئ وال-م-ث-ل دائ-م-ا م-ا ي-ت-ل-ق-ون تشصجيعيتين ألحسصن دور رجالي واعد مناصصفة مثل هذه التظاهرات الوطنية.
الجحود والنكران وتتسصارع األحداث إالى أان لكل من الممثل مراد مجرام عن مسصرحية للتذكير ،فقد احتضصنت دار الشصباب لمدينة
تنتصصر حرارة إايمانهم على كل األغÓل حتى «ب- -روسص- -ي» وك- -م- -ال ج- -ف- -ال ع- -ن مسص- -رح -ي -ة عزابة على مدار سصتة أايام هذه التظاهرة التي
أان- -عشصت ال- -مشص- -ه -د ال -ث -ق -اف -ي ب -ع -زاب -ة وذلك
ولو كانت حديدية ،حسصبما ورد في ملخصض «الزمارة» لجمعية اتفاق القلوب للمسصيلة.
حول هذه المسصرحية.
وقد اعتمدت لجنة التحكيم التي كانت مكونة بمشصاركة  9فرق مسصرحية من المدية والبليدة
وق- -د ع- -ادت ج- -ائ- -زت- -ا «م -ج -وب -ي ال -فضص -ي -ة» خ Ó-ل ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة ال -ت-ي ان-ط-ل-قت ف-ي  15وال- -ج- -زائ- -ر ال- -ع- -اصص- -م- -ة والشص- -ل -ف وق -ال -م -ة
و»مجوبي البرونزية» على التوالي لمسصرحية « ف-ب-راي-ر ال-ج-اري م-ن ال-ف-ن-ان ال-مسص-رحي عنتر وبومرداسض وجيجل والمسصيلة.
سص-ي-ادة ال-ن-ائب» ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-م-ث-لث هÓل والممثلين آامال حيمر وعثمان بن داود يذكر كذلك أانه تّم في افتتاح هذه التظاهرة
الواقي لقالمة ومسصرحية «بÓد زاد» لجمعية والمخرجة ليندة سصÓم في تقييمها ل أ
Óعمال التي اسصتهلت بعرضض مسصرحي خارج المنافسصة
المنار الثقافية لبومرداسض.
الفنية التي قدمت بالمناسصبة على اإلخراج لمركز الفنون الدرامية والركحية لصصفاقسض
أام -ا ج -ائ -زة أاحسص -ن دور رج-ال-ي ف-ن-ال-ه-ا ع-ب-د والسص-ي-ن-وغ-راف-ي-ا وال-م-ؤوث-رات الصصوتية والنصض (ت-ونسض) ب-ع-ن-وان «أاوذيب» ت-ك-ري-م وج-وه ف-ن-ي-ة
ال -ح -م -ي-د ب-ل-خ-وج-ة ع-ن مسص-رح-ي-ة «صص-دي-ق-ي أايضصا.
معروفة جزائرية وأاخرى تونسصية على غرار
الشصبح» لجمعية مسصرح الشصلف فيما تحصصلت وأاوصصت ل -ج -ن -ة ال -ت -ح -ك -ي -م بضص -رورة ت -ك -وي-ن أاح -م -د ب -ن ع -يسص -ى وج -م -ال ح -م-ودة وم-روان
زينب بوعزة على جائزة أاحسصن دور نسصائي الممثلين وتأاطير وتكوين الشصباب الموهوبين منصصوري والفنانتين التونسصيتين حفيظة بن
عن مسصرحية «لعبة الملوك» لجمعية الريان وال-م-ت-ع-طشص-ي-ن ل-ل-ف-ع-ل ال-مسص-رحي ،فضص Óعن ضصياف ولطيفة القفصصي.
ال -ث -ق -اف -ي -ة ل -ج -ي -ج -ل ب -ي-ن-م-ا ع-ادت ال-ج-ائ-زة أاهمية إاقامة ورشصات تكوينية على الصصعيد

من آخر ما أآ‚ز آلرآحل بسسطا‚ي مع أآحمد قريق آحسسن

كتاب ›موع القصصائد اŸولودية ‘ مدح اشصرف الÈية
آŸعروف عن آÛاهد آلرآحل رضسا بسسطا‚ي آلذي وآفته آŸنية ‘
 16من آلشسهر آ÷اري عن عمر يناهز  88سسنة ،آنه عميد آ◊ركة
لسسÓمية با÷زآئر ،لكن آلكث Òيجهل أآنه آسسمه مقرون
آلكشسفية آ إ
بكتاب شسيق وجميل  ” ،نشسره سسنة  2017من قبل آلوكالة آلوطنية
لشس-ه-ار ،و ي-ح-م-ل ع-ن-وآن› « :م-وع آل-قصس-ائ-د
ل Ó-تصس -ال و آل -نشس -ر وآ إ
آŸولودية ‘ مدح آشسرف آلÈية « وآلذي قدمه وأآلفه Ãعية آلباحث
آıتصص ‘ آلفيزياء آلفلكية أآحمد قريق أآحسس.Ú

Ãشساركة سست فرق مسسرحية من آلوطن

انطÓق فعاليات الطبعة الثالثة لأيام اللبؤوة

آن- -ط- -ل- -قت ف- -ع- -ال- -ي -ات
لي-ام
آل -ط -ب -ع -ة آل-ث-ال-ث-ة أ
آل-ل-ب-ؤوة آل-فضس-ي-ة للمسسرح
لرب -ع-اء
آل -وآق -ع -ي أآمسص آ أ
ب- -ت -ي -ارت Ãشس -ارك -ة سست
ف- - -رق مسس- - -رح- - -ي- - -ة م- - -ن
آل- -وط- -ن .وأآف- -اد ﬁاف- -ظ
هذه آلتظاهرة آلثقافية
آل-ف-ن-ان ﬁم-د ي-دو أآث-ناء
ك- -ل- -م- -ت- -ه آلف- -ت -ت -اح -ي -ة
ب-ق-اع-ة سس-ي-ن-ما «آلسسرسسو»
أآن ه-ذه آل-ط-ب-ع-ة ت-ن-تظم
تخليدآ للذكرى آلتاسسعة
ل-رح-ي-ل آŸسس-رحي Úآبناء
ولي- - -ة ت- - -ي - -ارت ﬁم - -د
ﬁم- -دي وع- -ب- -د آل -ق -ادر
ح- -اج مسس- -ع- -ود وسس- -ع- -ي- -د
مهيوبي وترمي أآيضسا إآ¤
بحث تطوير آŸسسرح.
وت- -م خ Ó-ل ح -ف -ل الف -ت -ت -اح
ت -ق -دي -م ال -ف -رق ال -مسص-رح-ي-ة
ال-مشص-ارك-ة ال-م-ت-ن-افسص-ة ع-ل-ى
ج- - - -ائ - - -زة أاحسص - - -ن ع - - -رضض
مسص-رح-ي م-ت-ك-ام-ل وال-قادمة
م -ن ولي -ات ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
وغ -ل -ي -زان ووه -ران وبسص -ك-رة
والنعامة وتيزي وزو وتكريم

ك- -ل م -ن ال -ف -ن -ان أاح -م -د ب -ن
عيسصى والمخرجة تونسض آايت
ع-ل-ي .وتضص-م ل-ج-ن-ة ال-ت-حكيم
ل-ت-ق-ي-ي-م األع-م-ال ال-مسصرحية
ال-م-ب-رم-ج-ة ف-ي هذا الموعد
الثقافي كل من المخرج عز
الدين عبار ومحمد بلقصصرية
وال-دك-ت-ورة ال-ن-اق-دة ل-ي-ل-ى بن
ع-ائشص-ة م-ن ج-ام-ع-ة سص-ط-يف
وهشص -ام صص -ق -ال م -ن ج-ام-ع-ة
وه -ران .وي -تضص -م -ن ب -رن -ام-ج
التظاهرة أايضصا ملتقى علمي

ب- -ع -ن -وان «إاع -داد ال -ف -ن -ان أام
إاعداد المتلقي» من تنشصيط
أاسصاتذة من جامعتي تلمسصان
وم- -عسص- -ك- -ر .ي- -ذك- -ر أان ه -ذه
الي -ام ال -مسص-رح-ي-ة ت-ن-ظ-م-ه-ا
ع- -ل -ى م -دى  5أاي-ام ت-ع-اونية
ال- - -ن- - -واة ل- - -مسص - -رح ت - -ي - -ارت
ب-مسص-اه-م-ة م-ديريتي الثقافة
والشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ل-ل-ولي-ة
ودار الثقافة «علي معاشصي»
لتيارت.

مسسابقة صسغار آلشسعرآء باŸدية

األخوان بوزيرة يفوزان بلقب اŸنافسصة
ت ّ-وج آل -ط -ف -ل ع -ب -د آل -رح-م-ان ب-وزي-ري
وأآخيه عبد آلباري تلميذين بإاكاŸية آلبشسÒ
لب- -رآه- -ي- -م- -ي Ãدي- -ن- -ة آŸدي- -ة ب- -ح -ر ه -ذآ
آ إ
لسس -ب -وع ب -ل -قب مسس -اب -ق -ة صس -غ -ار آلشس -ع-رآء
آ أ
آŸن- -ظ- -م- -ة م- -ن ط- -رف دآر آل- -ث- -ق -اف -ة حسس -ن
آ◊سس -ن-ي Ãن-اسس-ب-ة آل-ي-وم آل-وط-ن-ي ل-لشس-ه-ي-د
Ãشساركة  20تلميذآ وتلميذة.

إŸدية :علي علياÊ

أاعلنت دار الثقافة بهذه الولية نتائج هذه
ال -مسص -اب -ق -ة عشص -ي -ة أاول أامسض ،ع -ل -ى ه -امشض
األمسص-ي-ة الشص-ع-ري-ة ال-ت-ي أال-ق-يت ف-ي-ه-ا العديد
القصصائد الثورية والغزلية ،ومن بينها «كلنا
بالمرصصاد» للشصاعر سصمير شصعباني عبر كلمات
معبرة عن التصصدي لكل من يريد المسصاسض
بحرمة هذا الوطن ،و»من عشصقك بركاني»
تلك القصصيدة التي صصورت القراءة الصصادقة
للواقع المّر المعيشض بين حواء وآادم ومفارقاته
ال-ح-ي-ات-ي-ة ،م-ت-ب-وع-ة ب-قصص-ي-دة سص-راج ال-ح-ري-ة
للشصاعر محمد خاير التي تغنى فيها بالجزائر
وبأابطالها األشصاوسض بربوع الوطن خÓل ثورة

التحرير المجيدة.
دعت دار الثقافة الحضصور إالى تذوق كلمات
أالقاها الطفل عبد الرحمان بوزيري أابانت
تلك المجتمعات التي باتت تمجد السصذاجة
وال- -ت- -ك -رار ف -ي وقت وجب حسص -ب -ه ال -ت -ح -ل -ي
بالختÓف لنيل الريادة ألن ذلك هو الوجود
والبقاء باعتبار أان األرضض هي للجميع ،تلتها
قصصيدة «أانت وطني» و»صصار يزعجها الحبيب»
من إالقاء البرعم الواعد كريم اسصكندر ،فضصÓ
على إاطÓلة بسصيطة عن رواية «سصنجابي» تلك
القصصة الرمزية للروائية والسصيناريسصت تركية
ل - -وصص- -ي- -ف ،إال- -ى ج- -انب قصص- -ي- -دة «م- -ن وراء
القضصبان» للشصاعرة ايمان حاج احسصن.
هذا وقد شصارك في هذه األمسصية كل الشصاعر
عبد القادر صصادلي ،ومعمر رزق الله ،مروان
ب -ن رمضص -ان ،خ -ي -ر ال -دي -ن ب -ون -ادري ،ج-م-ال
ع-رق-اب ،أام-ال م-ي-م-ي ،ت-وف-ي-ق ن-اب-ي ،م-ح-م-د
صص -ف -اح ،وح -م -زة ت -ري-ك-ي ف-إان ه-ذه األمسص-ي-ة
ج -اءت ف -ي سص -ي-اق ت-ن-ظ-ي-م األن-فسض ل-ت-نشص-ي-ط
مسص-اب-ق-ة ان-ت-ق-ائ-ي-ة لشص-اع-ر ال-ت-ي-طري من بين
المهتمين بالكلمة المعبرة.

‘ طبعته آلثامنة بجامعة ورقلة

اŸلتق ـ ـ ـى الدو‹ يتعم ـ ـق ‘ خط ـ ـاب الثقافـ ـ ـات
لدآب وآللغات بجامعة قاصسدي مرباح ‘ ورقلة ‘ طبعته آلثامنة من فكرة
آنطلق أآمسص ‘ كلية آ آ
لن
لخر وذلك من إآشسكالية آعتبار آلعا ⁄آ آ
خطاب آلثقافات آŸتوجه من تأاكيد آلذآت إآ ¤معرفة آ آ
يشسهد صسرآعات حادة يعاد فيها رسسم خريطته آلعامة ‘ ظل ذوبان آ◊دود آ÷غرآفية بفعل وسسائل
آلتصسال آلرقمية آ÷ديدة وقنوآته آŸسستحدثة ويسستدعي فهمه وتفكيك عناصسره وموآجهة آثاره.

ورقلة  :إÁان كا‘

حبيبة غريب

يعتبر القصصيد المحمدي ،يقول أاحمد قريق أاحسصين« .تقليدا قديما
يعود ظهوره األول إالى حياة الشصيخ سصيدي عبد الرحمان الثعالبي خÓل
ال-ق-رن الـ 15م -ي Ó-دي وق -د ت Ó-شص -ى ،ك -ان ي-ق-ام ف-ي ال-م-ح-روسص-ة ف-ي
الحفÓت الدينية عامة و في المولد النبوي خاصصة و كان يبدأا مع
دخول ربيع األول وينتهي مع أاول شصهر ربيع الثاني ،حيت تقام في هذه
الفترة و لمدة  30يوما حلقات المديح و الذكر من مسصجد إالى آاخر،
تلقى فيها القصصائد التي تم تلحين الكثير منها على الطابع األندلسصي
الجزائري».
و»هذا التقليد ،يضصيف قريق قائ « : Óالذي قرب على الندثار اليوم،
بقي اليوم منحصصرا في ضصريح سصيدي عبد الرحمان ن يعاد كل سصنة
تزامنا مع الحتفال بالمولد النبوي الشصريف و شصأات صصدفة جميلة ،أان
يعود للحديث عنه من جديد وتدوين البعضض منه ،من خÓل اكتشصاف
دفتر دونه الشصيخ مماد بسصطانجي بخط يده و الذي كان باشض قصصاد
في وقته  ،من قبل الشصيخ الممثل طه العامري و هو البن الوحيد
لمماد بسصطانجي وابن عم الراحل رضصا بسصطنجي ».
وقد عرضض الشصيخ طه العامري الكتاب على الراحل رضصا بسصطانجي ،
فجاءت  ،يقول قريق « فكرة طباعة و نشصر هذا الكنز الكبير و تقديمه
للعامة و خاصصة محبي القصصيد المحمدي و التراث الجزائري الصصيل
و بدأات في تصصحيح و ضصبط األلحان  ،فكانت تمرة جهود سصنتين من
العمل بالتنسصيق مع الراحل رضصا بسصطنجي «.
و في سصياق آاخر ذكر رقيق قائ Óبشصأان محتوى الكتاب « :انه يحمل
قصصائد كانت شصبه مفقودة صصدرت ألول مرة كقصصيد « اقبل األفراح «
و بعضض القصصائد مجهولة القائل  ،و أاخرى معروف أاصصحابها كقصصيد
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« سصار النسصيم بالسصحر» لعبد الكريم بن سصماعيل  ،فقد تمت سصابقا
طباعة البعضض من النصصوصض في «مجموع القصصائد األدبي طبعة
ردوسصي أاو المطبعة الثعالبية « ،كما أان في تدوينه لهذه األعمال على
دفتره ،قام الشصيح مماد قد بالمحافظة على األلحان األصصلية ،و هي
على طباق و قياسض الموسصيقى األندلسصية» .
يدخل الكتاب في أاطار أارشصفة التراث الشصعبي الجزائري و يحمل
صصور لبعضض الشصيوخ و الشصعراء و كذا لقصصائد مكتوبة باليد و هناك
ملحق للكتاب يجمع قصصائد أاخرى و هناك مدخل إالى تاريخ الموسصيقى
الجزائرية.

ال-م-ل-ت-ق-ى ال-دولي تمحور حول
ع - -دة ن - -ق - -اط م - -ن- -ه- -ا ،األدب
وأازم- -ات ال -ب -حث ع -ن ال -ذات،
النقد العابر للثقافات ،الهيمنة
ال -ل -غ -وي -ة ،ال -ك-ت-اب ال-م-درسص-ي
ومشص -ك -ل -ة ال -ه -وي -ة ،ال -خ-ط-اب
ال -ت -ف -اع -ل -ي وأازم -ة ال -م -ت-ل-ق-ي
ويهدف هذا اللقاء من خÓل
ط -رح ه-ذا ال-م-وضص-وع ال-كشص-ف
ع -ن األسصسض ال -م -ع -رف -ي-ة ال-ت-ي
ت- -رت- -ك- -ز ع- -ل- -ي- -ه -ا خ -ط -اب -ات
ال -ث -ق -اف -ات ف-ي إان-ت-اج م-ع-رف-ة
ب -ال -ذات وم -ع -رف -ة ب-اآلخ-ر ث-م
تسص-وي-ق الصص-ورت-ي-ن وف-رضص-هما
ع -ل-ى السص-اح-ة ال-ع-ال-م-ي-ة وك-ذا
ضصبط األدوات المنهجية التي
ت - -م- -ك- -ن م- -ن ت- -ح- -ل- -ي- -ل ه- -ذه
ال -خ -ط -اب -ات وت-فسص-ي-ر ب-ن-ائ-ه-ا
واسص -ت-رات-ي-ج-ي-ات-ه-ا ف-ي ال-ع-م-ل
والتأاثير وأايضصا توضصيح الفرق
ب-ي-ن أاب-ع-اده-ا ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ال-تي
تحركها وتدفع بها إالى الهيمنة
وإالغاء اآلخر وما تعتمده من
أاسصاليب ظاهرة وخفية لتحقيق
ذلك كله ،باإلضصافة إالى تحليل
ن-م-اذج ب-ع-ي-ن-ه-ا م-ن الخطابات
ل- -ل- -كشص -ف ع -ن م -دى ن -ج -اع -ة
األدوات ال-مسص-ت-ع-م-ل-ة ف-ي ذلك

ال-ت-ح-ل-ي-ل ول-ل-كشص-ف ك-ذلك عن
تجليات الصصراع على مسصتوى
اللغة واألدب والنقد من جهة
وع -ل -ى مسص -ت -وى ال -م -ؤوسصسص -ات
وب -خ -اصص-ة ال-م-درسص-ة ووسص-ائ-ل
التصص -ال ال -رق -م -ي -ة م -ن ج-ه-ة
أاخرى ،فضص Óعن الكشصف عن
واقع تأاثير الخطاب المعتمد
على التكنولوجيا الحديثة على
الثقافة العربية اإلسصÓمية.
ي- -ذك- -ر أان م- -ل- -ت- -ق- -ى خ- -ط -اب
الثقافات عرف تلقي أاكثر من
 370طلب تمت الموافقة على

مشص- -ارك -ة  90م-داخ-ل-ة م-ن-ها
داخ -ل وأاخ -رى خ -ارج ال -وط-ن،
Óسص-ت-اذ
ع -ل-ى غ-رار م-داخ-ل-ة ل -أ
ال- -دك- -ت- -ور ع- -م- -ر ع- -ت -ي -ق م -ن
ف- -لسص- -ط- -ي- -ن ،ب -اإلضص -اف -ة إال -ى
األسصتاذة الدكتورة نجاة ذويب
م -ن ت -ونسض وم -ن -دوب -ة شص -ب -ك -ة
ضص -ي -اء ل -ل -م -ؤوت -م-رات ،وق-د ت-م
اعتماد نظام الورشصات ،تتوزع
ع- - -ل - -ى  3ورشص -ات ع -ل -م -ي-ة
م -ت -خصصصص -ة وذلك ع-ل-ى م-دار
ي-وم-ي-ن لخ-ت-ت-ام ف-ع-الياته غدا
الخميسض.

إأعدأد:

الخميسس  22فيفري  2018م
الموافق لـ 0٦جمادى الثانية 1439هـ
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aldjazairialsaghi@gmail.com

بقلم أمينة جابالله

الدروسس
اÿصصوصصية بÚ
مطرقة األسصعار
وسصندان الضصمائر
أاليسس من الغرابة أان يتمكن التلميذ خÓل سساعة
واحدة فقط أاو رÃا أاك Ìبقليل من فهم واسستيعاب
م - -ادة م- -ا وه- -ذا ع- -ن ط- -ري- -ق م- -وضس- -ة «ال- -دروسس
اÿصسوصسية « ‘ ح Úل يكاد يفهم أاي مادة خÓل
ع - - -دة سس - - -اع - - -ات أاث- - -ن- - -اء ال- - -دوام ال- - -دراسس- - -ي ؟
إاثر انتشسار اŸوضسة اŸذكورة آانفا التي باتت من
جملة الضسروريات التي تشسغل بال أاغلب األولياء
الذين يضسطرون و بإا◊اح إا ¤تلبية رغبة أابنائهم
اŸتمدرسس ‘ Úأاخذها,والتي عرفت مؤوخرا زيادة
‘ أاسسعار العروضس اŸقدمة من طرف اŸعنيÚ
باألمر  ..أاصسبح من اŸسستحيل أان نصسمت أامام
ابتزاز بعضس من يقدمون تلك الدروسس مقابل مبالغ
ت -ت -ف -اوت م -ن واح -د آلخ -ر ول -يسس غ -ري -ب-ا إان ط-ال
سسكوتنا إازاء هذا األمر أان نرى األسسعار عند بيت
أايا منهم “اما كما نراها ‘ أاسسواق اÿضسر و
الفواكه ..ولعل األمر فيما بعد سسيصسبح أامرا عاديا
ع -ن-دم-ا ن-رى م-ث:Ó-م-ادة ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ‘ ال-ط-ور
البتدائي ب3000دج ومع احتسساب مادة اإلمÓء
يصسبح اŸبلغ 4000دج .ولكم أان تتخيلوا عن مادة
ال - -ل - -غ - -ة ال - -ف - -رنسس- -ي- -ة م- -ع اح- -تسس- -اب اإلمÓ- -ء ..
حسس - -ن - -ا وم - -اذا ع - -ن دروسس ال - -دع - -م أاو ا◊صسصس
اإلسس-ت-دراك-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا ب-عضس اŸؤوسسسس-ات
الÎبوية ‘ عدة و ليات من الوطن أاليسست ناجحة؟
أام أان حمى التنافسس على نيل العلم من بعضس Œار
ال- -دروسس اÿصس -وصس -ي -ة ه -ي ا◊ل ال -وح -ي -د ال -ذي
سس- - -يضس- - -م- - -ن ‚اح تÓ- - -م - -ي - -ذن - -ا و ب Ó- -م - -ن - -ازع؟
طيب وماذا عن العائÓت اŸيسسورة ا◊ال حتى ل
نقول اŸعوزة التي “نعها ظروفها اŸعيشسية من
توف Òربع اŸبلغ اŸقÎح كي يتمكن أابناؤوها من
أاخذ تلك الدروسس التدعيمية اÿصسوصسية العجيبة
السس -اح -رة..ال -ت -ي ي -ت -ف -اخ -ر ب -ه -ا ب -عضس ال-تÓ-م-ي-ذ
أامامهم..وياليتها كانت دروسسا خصسوصسية ‘ تلقÚ
العتماد على النفسس ‘ اŸراجعة و ⁄تنحصسر
فقط ‘ حلقة حشسو عقل التلميذ باŸعلومات التي
ÈŒه على اللجوء إا ¤درسس آاخر و بثمن آاخر حتى
ي -ت -م -ك -ن م -ن ف -ه -م اŸادة خ Ó-ل سس-اع-ة أاو أاك.. Ì
فمن مطرقة األسسعارالتي حولت األمر إاŒ ¤ارة
ع -ن -د ب-عضس اŸدرسس Úاÿواصس ن-ن-اشس-د الضس-م-ائ-ر
ونقول أان الضسم Òاإلنسسا Êالراقي هو الذي يحول
ب Úالتحكم ‘ سسعر تلق Úالعلم و ب Úالهدف من
العلم ألبنائنا التÓميذ....وأالف شسكر Ÿن  ⁄تصسبه
حمى Œارة موضسة الدروسس اÿصسوصسية ..ونرجو
الشسفاء العاجل Ÿن وجد نفسسه مصسابا بها.

الطيب
العقبي
ه- -و ال -ط -يب ب -ن
ﬁم- - - - - - -د ب- - - - - - -ن
إاب- - -راه - -ي - -م ،ول - -د
Ãدي - -ن- -ة سس- -ي- -دي
ع - -ق - -ب - -ة ب - -ولي - -ة
بسسكرة ‘ ا÷زائر
ع - - -ام ( 1307هـ،
1898م) ،ي-ن-ت-ه-ي نسس-ب-ه إا ¤ق-ب-ي-ل-ة أاولد ع-ب-د ال-رح-م-ن
األوراسسية.
هاجر مع عائلته إا ¤اŸدينة اŸنورة وهو ابن خمسس
أاو سست سسنوات ،تلقى العلم ‘ ا◊رم النبوي الشسريف،
ع -م -ل م -ع شس -ري -ف م -ك-ة ‘ ج-ري-دة ال-ق-ب-ل-ة  .ع-اد إا¤
ا÷زائر عام (1337هـ 1920 ،م) .وكان من األعضساء
اŸؤوسسسس÷ Úمعية العلماء اŸسسلم.Ú

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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لآلباء الدور البارز ‘ تطوير قدرات ومواهب أابنائهم

رز Ëقرششي كاتب قصشصص ومبدع ‘ رسشم ششخصشياتها
»àeƒM …OÉgh ..
ي -ت -م -ت -ع األط -ف-ال ب-ق-درات ذه-ن-ي-ة ك-بÒة ‡زوج-ة
بالطموح والرغبة ‘ التأالق والنجاح وإابراز مواهبهم
‘ ﬂتلف اÛالت ،ولكنهم بحاجة إا ¤دعم معنوي
من طرفكم أايها اآلباء حتى تنموا فيهم الثقة بالنفسس
لكي يطوروا أافكارهم ويجسسدوها على أارضس الواقع
ف Ó-ت-ت-غ-اضس-وا ع-ن-ه-م وك-ون-وا سس-ن-دا ل-ه-م م-ن-ذ ب-داي-ة
الطريق.
نبيلة بوقرين
Ÿا يجد الطفل اÙيط اŸناسسب من أاجل اإلبداع
والتأالق لن يÎدد ‘ ذلك وسسيعمل على تطوير موهبته
ب -ك -ل ال -ط -رق سس -واء ‘ ا÷انب ال-ري-اضس-ي ،ال-ك-ت-اب-ة،
األشسغال اليدوية ،الرسسم وحتى األلعاب التي تتطلب
ذك -اء وت -رك -ي -ز ع -ل -ى غ-رار الشس-ط-ر„ وه-ن-ا يÈز دور
األسسرة ‘ إا‚اح تلك األعمال و جعلها مشساريع فعلية
Áكن اإلقتداء بها من طرف زمÓئهم ‘ اŸدرسسة أاو
ا◊ي ،النوادي الرياضسية ومن دون شسك فإان التفرغ
Ÿثل هذه األمور Œعله ينمي جسسمه وتتسسع دائرة
م-ع-ل-وم-ات-ه ويصس-ب-ح أانضس-ج ألن-ه سس-يشس-ع-ر ب-اŸسس-ؤوولية
وهنا تبدأا مسسÒة تكوين شسخصسية قوية قادرة على
حمل مشسعل بناء جزائر الغد.

يعت Èرز Ëقرشسي البالغ من العمر 9
سس -ن -وات ف -ق -ط ‰وذج -ا ح -ق-ي-ق-ي-ا ‘
›ال اإلبداع رغم صسغر سسنه إال أانه
ي- - -حب ك- - -ثÒا ›ال
ال- - -رسس- - -م وك- - -ت - -اب - -ة
ال - - - -قصسصس ال- - - -ت- - - -ي
–ت -وي ع -ل -ى أاف-ك-ار
يسس-ت-ن-ت-ج-ها من وحي
خ - -ي - -ال- -ه و‘ ب- -عضس
األحيان تكون عبارة
ع- - -ن نصس - -ائ - -ح أام - -ه
وأاسستاذته باŸدرسسة،
ح- -يث ق- -ام ب -ك -ت -اب -ة
قصسة بعنوان «األرنب
وال -ق-رد» –م-ل ع-دة
معا Êنسستنتجها من الرسسم الذي قام
ب -ه وال -ذي ي -ع Èع -ن أاه -م -ي -ة ال -دفء
ال -ع -ائ -ل -ي وضس -رورة ال -ت-ق-ي-د ب-نصس-ائ-ح
األولياء لتفادي الوقوع ‘ أاي خطر
و‘ نفسس الوقت هو تلميذ ›تهد ‘
القسسم ويتابع مع معلمته وينجز كل
واج-ب-ات-ه اŸن-زل-ي-ة ف-ك-ون-وا م-ث-ل-ه ل-ت-ن-ج-ح-وا أاع-زائ-ي
األطفال.
ولهذا فإاننا اليوم نوجه رسسالة واضسحة لكل األولياء
دون إاسستثناء ،يجب أان تهتموا بأابنائكم وتقÎبوا منهم
أاك Ìم -ن أاج -ل ال-ت-ع-رف ع-ل-ي-ه-م وإاك-تشس-اف ق-درات-ه-م

á` ` `ª°üH
ø` ` ` ` Wh

الفكرية ومواهبهم اıتلفة حتى ل تضسيع ألنها قد
تصس -ب -ح إا‚ازات ح -ق-ي-ق-ي-ة ‘ اŸسس-ت-ق-ب-ل خ-اصس-ة أان
الطفل له حق اŸشساركة ‘ ا◊ياة اليومية إاضسافة إا¤
التمدرسس ،اللعب واألكل و‘ ذات السسياق Œنبهم
ﬂاطر األنÎنيت ،وتبعدهم عن اآلفات اإلجتماعية

اإلمارات العربية

ت -رج -ع تسس -م -ي -ة اإلم -ارات ال -ع -رب-ي-ة
اŸتحدة إا ¤اإلمارات السسبع التي شسكلت ا–ادا ً فيما
بينها وهي :إامارة أابوظبي وإامارة دبي وإامارة عجمان واإمارة
الشسارقة وإامارة رأاسس اÿيمة وإامارة أام القيوين وإامارة الفجÒة.هي
دولة ا–ادية تقع ‘ شسرق شسبه ا÷زيرة العربية ‘ جنوب غرب قارة اآسسيا
تطل على الشساطئ ا÷نوبي للخليج العربي لها حدود بحرية مشسÎكة من
الشسمال الغربي مع دولة قطر ومن الغرب حدود برية وبحرية مع اŸملكة العربية
السسعودية ومن ا÷نوب الشسرقي مع سسلطنة ُعمان ،قبل  1971كانت دولة اإلمارات
العربية اŸتحدة معروفة باسسم اإلمارات اŸتصسا◊ة أاو سساحل ُعمان ‘ ،إاشسارة إا¤
هدنة ‘ القرن  19ب ÚاŸملكة اŸتحدة والعديد من شسيوخ العرب كما ”
اسستخدام اسسم سساحل القراصسنة ‘ إاشسارة إا ¤اإلمارات ‘ اŸنطقة من القرن
 18إا ¤القرن  ‘ 20وقت مبكر ويتكون النظام السسياسسي ‘ دولة اإلمارات
العربية اŸتحدة إاسستنادا ً إا ¤دسستور عام  1971من عدة هيئات
مرتبطة بشسكل معقد اإلدارة .اإلسسÓم هو الدين الرسسمي
واللغة العربية هي اللغة الرسسمية.
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جمال:اسسم علم مذكر عربي،معناه ا◊سسن ‘ الهيئة واŸعاملة،
الزينة الكاملة .وهو مصسدر يدل على حسسن اÿلق ،وحسس اÿلق .

ششاركنا با◊ل اŸناسشب وإاتصشل على الرقم
0674040596

◊ َسسن الوجه  ،الذي يعيشس برفاه ونعمة  ،الناعم
نضسÒة :ا÷ميل ا َ
ÿضسرة  ،الذهب  ،والفضسة  .بنو نضس: Ò
ا
د
ي
د
اللطيف  ،الشسجر الشس
ُ
من يهود يÌب نكثوا عهدهم مع النبي صسلى الله عليه وسسلم .فنفاهم
وصسادر أامÓكهم و معنى السسم نضسÒة  :غ sضسُة ،جميلة.

á°VÉjQ

الخميسس  22فيفري  201٨م
الموافق لـ  06جمادى الثانية 1٤39هـ

الرابطة اÎÙفة ا’أو¤

شس .قسسنطين ـ ـة يسسع ـ ـى للعـ ـ ـودة إا ¤جـ ـ ـو النتصسـ ـ ـ ـ ـارات
تتسشم ا÷ولة  21من بطولة الرابطة اÎÙفة ا’و ¤موبيليسس لكرة القدم ،اŸقررة مقابلتها يومي ا÷معة والسشبتÃ ،قابلة «الداربي»
’زلي Úا–اد ا÷زائر ومولودية ا÷زائر ،فيما سشيكون الرائد ششباب قسشنطينة ›Èا على وضشع نهاية
العاصشمي الكبÒة ب Úالغر ÚÁا أ
لفÎة الفراغ التي Áر بها حاليا ،من خلل Œاوز عقبة ضشيفه ا–اد بسشكرة.
سش-ي-ك-ون ف-ري-ق شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ال-ذي ⁄
(اŸركز التاسشع بـ  23نقطة) ،واŸنهزم ‘
ي -حصش -د سش -وى ن -ق -ط -ة واح-دة ‘ ا÷ول-تÚ
ا÷ولة اŸاضشية أامام ا–اد بسشكرة ب(،)0-2
اŸنصش- -رم- -ت ،Úم -ط -ال -ب -ا أاك Ìم -ن أاي وقت
ضشيفه وفاق سشطيف (اŸركز الثامن بـ 29
مضش- -ى ب- -السش -ت -ف -اق -ة واÿروج غ -ا‰ا م -ن
نقطة) ،وكله عزم على –قيق الفوز الذي
مواجهته اŸقبلة ،خاصشة وأانّ أاي تع Ìآاخر
يسش -اع -ده ع -ل -ى Œنب ال -دخ -ول ‘ م -ت-اه-ة
سشيكون Ãثابة هدية للملحق ÚاÎŸبصش.Ú
حسشابات نهاية اŸوسشم.
وعليه يتع Úعلى أابناء اŸدرب عبد القادر
ل -ك -ن ه -ذه اŸه -م -ة ل ت -ب-دو سش-ه-ل-ة اŸن-ال،
عمرا ،Êتوظيف جميع األوراق اŸتاحة من
ب -اع-ت-ب-ار أاّن ضش-ي-ف-ه-ا ‘ ه-ذه ا÷ول-ة اسش-م-ه
أاجل اÿروج بالزاد كامل من اŸقابلة التي
وفاق سشطيف ،الذي ل يقبل على نفسشه بأاي
ت-ب-دو م-ن-ط-ق-ي-ا ‘ م-ت-ن-اول-ه-م ،ب-اع-تبار أانهم
حال من األحوال التنقل إا ¤اŸدية ‘ ثوب
سشيسشتقبلون Ãيدانهم الضشيف ا–اد بسشكرة
ال-ف-ري-ق اŸسش-تسش-ل-م ،وسش-ي-ح-رصس على تأاكيد
(اŸركز 11بـ  22نقطة) ،الذي ينتمي إا¤
اسشتفاقته ‘ ا÷ولة اŸاضشية (الفوز على
كوكبة الفرق اŸهددة بالسشقوط.
ششباب بلوزداد  ،)1-2و–قيق نتيجة تليق
و‘ م -ق-اب-ل-ة ع-ن-وان-ه-ا ال-ت-ب-اي-ن والخ-ت-لف
باسشمه وطموحات ﬁبيه.
ال- -ك -بÒي -ن ‘ األه -داف ،يسش -ت -ق -ب -ل ف -ري -ق
و‘ اÿتام ،يسشتقبل متذيل ترتيب البطولة
مولودية وهران (اŸركز الثالث بـ  35نقطة)،
فريق ا–اد البليدة Ãجموع ( 12نقطة)،
ضش- -ي -ف -ه ا–اد ا◊راشس (اŸرك -ز  15ب -ـ 1٨
الذي باتت حظوظه ‘ البقاء ششبه منعدمة،
نقطة) .فاذا كان الششغل الششاغل Ÿولودية
Ãيدانه فريق دفاع تاجنانت ( 21نقطة)،
وه-ران ه-و –ق-ي-ق ال-ف-وز ل-ت-أاك-ي-د اح-ق-ي-ت-ها
اŸن -ت -م -ي إا ¤ك -وك -ب -ة ال -ف-رق غ ÒاŸه-ددة
بالفوز الثم Úوالكب Òالذي عادت به من
ب -السش -ق-وط ‘ ،م-ق-اب-ل-ة يسش-ع-ى ف-ي-ه-ا ف-ري-ق
مدينة الورود إا– ¤قيق نتيجة يبقي فيها
خارج الديار على ا–اد بلعباسس ( ،)2-5فإانّ
تششكيلة ا◊راشس ل تهدف سشوى إا– ¤قيق
على بصشيصس األمل الضشئيل ‘ البقاء.
نتيجة إايجابية Œدد بها أانفاسشها من أاجل
 الÈنامج -اŸواصشلة ‘ الرحلة الششاقة من أاجل البقاء.
وب -بشش-ار ،سش-تسش-ع-ى شش-ب-ي-ب-ة السش-اورة (اŸرك-ز
ا÷معة  23فÈاير:
الرابع بـ  31نقطة) ،التي يعود آاخر فوز لها
إا ¤ا÷ولة  16على حسشاب ششبيبة القبائل( -2م - -ا ف - -ت - -ئت Œلب ل- -ه- -ا إاع- -ج- -اب وإاشش- -ادة واسش -ت -ع -م -ال ك -ل األوراق اŸت -اح-ة م-ن أاج-ل
ششبيبة القبائل  -ا–اد بلعباسس 16:00(.......سشا)
 ،)0إا ¤تأاكيد قوتها Ãيدانها  20أاوت  55عند اŸتتبع.Ú
–ق-ي-ق ال-ف-وز ‘ اŸق-اب-ل-ة ال-ت-ي سش-يسش-ت-قبل
مولودية وهران  -ا–اد ا◊راشس 16:00(.....سشا)
اسشتقبالها للضشيف العاصشمي ششباب بلوزداد وسشيحرصس فريق النصشرية الذي  ⁄يتلق أاي فيها فريق ا–اد بلعباسس (اŸركز التاسشع بـ
نادي بارادو  -نصشر حسش Úداي 16:00(......سشا)
م -ن خ -لل –ق -ي -ق ف -وز ت -ع -ي-د ب-ه ال-ت-وازن هزÁة منذ ثما )٨( Êجولت ،إا ¤مواصشلة  23نقطة).
ششباب قسشنطينة  -ا–اد بسشكرة 17:00(.....سشا)
اŸفقود عقب الهزÁة اŸرة التي Œرعتها سشلسشلة نتائجه اإليجابية وهو األمر الذي  ⁄وسش -ت -ك -ون م -ه -م-ة اŸدرب ا÷دي-د ي-وسش-ف
ا÷ول- - -ة اŸنصش - -رم - -ة أام - -ام ن - -ادي ب - -ارادو يخفه اŸدرب بلل دزيري الذي أاكد أان بوزيدي ‘ غاية الصشعوبة واألكيد أانّ فريق (بدون جمهور)
بالعاصشمة بـ (.)0-3
ف -ري -ق -ه يسش -ع -ى إا ¤ال -ع -ودة ب -أاق-ل األضش-رار ا–اد بلعباسس لن يتنقل إا ¤تيزي وزو ‘
السشبت  24فÈاير
ول-ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-وا‹ سش-ي-لعب فريق اŸمكنة من كل اÿرجات.
ثوب الضشحية ،بل سشيسشعى هو اآلخر إا¤
ن -ادي ب -ارادو –ت ق -ي -ادة م-درب-ه السش-ب-ا Êوم -ن م -وق -ع ال -ف -ري-ق ال-ذي ل ي-حسش-د ع-ل-ى تدارك نكسشة ا÷ولة اŸاضشية أامام مولودية
اوŸبي اŸدية  -وفاق سشطيف 15:00(.......سشا
جوزيف ماريا نوغاسسÃ ،يدانه ضشد ا÷ار وضش-ع-ي-ت-ه ،ي-ت-ع Úع-ل-ى ف-ري-ق شش-بيبة القبائل وه -ران ( ،)2-5وذلك م - -ن خ - -لل ﬁاول- -ة
ششبيبة السشاورة  -ششباب بلوزداد 16:00(......سشا)
نصشر حسش Úداي (اŸركز السشابع بـ  30نقطة) ال -ذي ي -ع -يشس أازم -ة ن -ت-ائ-ج خ-ان-ق-ة ،ج-ع-ل-ت-ه ال-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة “كنه من –سشÚ
ا–اد البليدة  -دفاع تاجنانت  16:00(.......سشا)
‘ م -ق -اب -ل -ة ﬁل -ي-ة ع-اصش-م-ي-ة سش-اخ-ن-ة ب Úي-ت-م-وق-ع ضش-م-ن األن-دي-ة اŸه-ددة ب-السش-قوط موقعه ‘ الÎتيب العام.
ا–اد ا÷زائر  -مولودية ا÷زائر 17:00(...سشا)
فريق Úيطبقان طريقة لعب ‡يزة وجميلة (اŸركز  1٤بـ  19نقطة) ،بذل كل ا÷هود ومن جهته ،يسشتقبل فريق أاوŸبي اŸدية

سشليمان مسشدوي يؤوكد:

جئن ـ ـ ـا بÈنام ـ ـج ثـ ـ ـري إلعـ ـ ـادة الكارات ـ ـي ا÷زائ ـ ـ ـري للواجهـ ـ ـ ـ ـ ـة
’–ادية ا÷زائرية للكاراتي دو سشليمان مسشدوي عن أاهم النقاط التي يتضشمنها الÈنامج الذي جاء به
كششف ،صشباح أامسس ،رئيسس ا إ
’–اد الدو‹ وكان
’عادة هذه الرياضشة إا ¤الواجهة بعد رفع العقوبة من طرف ا إ
’هداف اŸسشطرة إ
’وŸبية ا◊الية وا أ
خلل العهدة ا أ
ذلك خلل نزوله ضشيفا على منتدى جريدة ديكا نيوز.

نبيلة بوقرين
تصصوير :فواز بوطارن

اأكد الرئيسس ا÷ديد للإ–ادية اأنه جاء
م- -ن اأج- -ل اإع- -ادة  ⁄الشش- -م- -ل م- -ن اأج -ل
الإرتقاء بهذه الرياضشة مسشتقبل قائل
«ا÷م -ي -ع ي -ع -رف ال-وضش-ع الصش-عب ال-ذي
م- -رت ب- -ه ري -اضش -ة ال -ك -ارات -ي ‘ ال -فÎة
اŸاضش -ي -ة بسش-بب اŸشش-اك-ل ال-ن-اŒة ع-ن
اÿلفات والصشراعات اأثرت على مسشار
الكاراتي دو ا÷زائري ،ولكن الآن نطمح
اإ ¤ف-ت-ح صش-ف-ح-ة ج-دي-دة ب-ع-د ان-ت-خابنا
ع -ل -ى راأسس الإ–ادي -ة ع -قب اإن-ت-خ-اب-ات
ششفافة وتزكية ا÷معية العامة بحضشور
كل وسشائل الإعلم ،و‡ثل Úعن الوزارة
والإ–اد الدو‹ للعبة».
 ⁄الششمل و–قيق نتائج
مششرفة من ا’أولويات
اأضش -اف مسش -دوي ق -ائ -ل «سش -ن-ع-م-ل ب-ك-ل
جدية من اأجل الوصشول اإ ¤النقاط التي
تضشمنها الÈنامج الذي جئنا به والبداية
سشتكون باإعادة  ⁄ششمل عائلة الكاراتي
وط- -ي صش -ف -ح -ة اÿلف -ات والصش -رع -ات
اŸاضشية والإنطلق ‘ العمل والنقطة
الثانية تتمثل ‘  ⁄كل الكفاءات من
ري -اضش -ي Úسش -اب -ق Úوم-درب Úوك-ل اأب-ن-اء
هذه الرياضشة لأن اÈÿة من ششاأنها اأن
تسش- -اه -م ‘ رف -ع مسش -ت -وى اŸصش -ارع،Ú
وال -ن -ق -ط -ة ال -ث -ال -ث -ة ت -ت -م-ث-ل ‘ ضش-رورة
الوصشول اإ– ¤قيق نتائج على اŸدى

اŸتوسشط والبعيد وكل ذلك يكون بعد
اإعادة هيكلة الإ–ادية من كل ا÷وانب
وت -ع -ي Úم -دي -ر ف -ن -ي وم-دي-ري-ن ت-ق-ن-يÚ
ل- -ل- -ف -رق ال -وط -ن -ي -ة ‘ الأي -ام ال -ق -ل -ي -ل -ة
القادمة».
سشنع Úمديرا فنيا والطواقم
التقنية كخطوة اأو¤
واصش - -ل ذات ال- -رج- -ل الأول ع- -ل- -ى راأسس
الإ–ادية قائل «كما سشنع ÚاŸدربÚ
الذين لديهم الكفاءة وكل الطواقم الفنية
لكل الفرق الوطنية ‘ كل الفئات ،اأما
على اŸسشتوى اŸا‹ سشنعمل بالتنسشيق
م -ع وزارة الشش -ب -اب وال -ري-اضش-ة م-ن اأج-ل
ا◊صش- -ول ع -ل -ى م -وارد م -ال -ي -ة ج -دي -دة
للششروع ‘ تطبيق الÈنامج اŸسشطر من
ط - - -رف اŸك - - -تب ا◊ا‹ اسش- - -ت- - -ع- - -دادا
ل-ل-م-واع-ي-د ال-دول-ي-ة ال-ق-ادم-ة لأن-ن-ا ع-لى
–دي- -ات ك- -بÒة وال- -ب- -داي- -ة ب- -الأل- -ع- -اب
الأف -ري -ق -ي -ة ل -لشش -ب -اب ال -ت-ي سش-ت-ك-ون ‘
الصشيف القادم با÷زائر من اأجل –قيق
نتائج اإيجابية وتششريف الراية الوطنية «.
رفع العقوبة ودعم الوزارة
دافع كب Òمن اأجل النجاح
ت -ط -رق مسش -دوي اإ ¤رف -ع ال -ع-ق-وب-ة ع-ن
الكاراتي ا÷زائري قائل «ا◊مد لله ”
رف -ع ال -ع -ق-وب-ة ع-ن ال-ك-ارات-ي ا÷زائ-ري
واأصشبح اأوŸبيا بعد  10اأيام من اإنتخابنا
ع- -ل- -ى راأسس الإ–ادي- -ة ج- -اء ذلك ب- -ع- -د
مراسشلتنا للإ–اد الدو‹ ،ولهذا فاإننا
على موعد –ضش Òللمنافسشات الدولية
القادمة ‘ مقدمتها الألعاب الأوŸبية

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

للششباب بالأجنت Úوهي جد مهمة لأنها
سشتكون اأول مششاركة لنا ‘ هذا ا◊دث
ب -ال -نسش -ب-ة ل-ل-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ل-لآم-ال اأم-ا
ب-ال-نسش-ب-ة ل-لأك-اب-ر ت-ن-تظره –ديات وهو
ال -ت -حضش Òل -لأل-ع-اب الأوŸب-ي-ة ب-ط-وك-ي-و
 ،2020والبداية من خلل اإجتياز نظام
تنقيطي من اأجل جمع اأك Èعدد من
النقاط للتاأهل و‘ هذا اÛال لدينا
رياضشيون لهم اإمكانيات كبÒة وقادرون
ع -ل -ى “ث -ي -ل الأل -وان ال -وط -ن-ي-ة ‘ ه-ذا
اÙفل الكب Òولكن من خلل العمل
بجدية وتوف Òكل الظروف والإمكانيات
التي تسشمح لهم بالÎكيز على التدريبات
سش - - -واء ‘ ب - - -ا÷زائ - - -ر اأو م - - -ن خ- - -لل
اŸششاركة ‘ الدورات الدولية»– .دث

اÙاضشر عن اŸسشاعدة التي قدمتها
وزارة الششباب والرياضشة للإ–ادية ‘
ق -ول -ه «ك -ل ال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي سش -ب -ق ‹
ا◊ديث عنها سشتتجسشد Ãسشاعدة وزارة
الششباب والرياضشة التي كان لها تدخل
مهم ‘ الظروف الصشعبة التي عاششها
ال-ك-ارات-ي ونشش-ك-ره-ا ع-ل-ى ال-دعم الكبÒ
الذي قدمته لنا خاصشة اأنها سشتمسشح لنا
كل الديون اÎŸاكمة بعدما قدمنا ملفا
م- -فصش- -ل ‘ ه -ذا الشش -اأن ،وسش -نشش -رع ‘
ت -ط -ب-ي-ق الÈن-ام-ج ال-ذي ج-ئ-ن-ا ب-ه وف-ق-ا
للقدرات اŸادية من اأجل تدارك التاأخر
اŸسش -ج -ل ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-ال-ت-حضشÒات
اÿاصشة باŸواعيد القادمة على غرار
الألعاب الأفريقية والأوŸبية للششباب».

كرة الريششة:

ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر تطم ـ ـح إا ¤تنظي ـ ـ ـم بطول ـ ـ ـة عاŸي ـ ـ ـة لألواسس ـ ـ ـط

لواسشط ‘  2019أاو ،2020بعدما ‚حت باقتدار ‘
تطمح ا’–ادية ا÷زائرية لكرة الريششة  -بادمينتون -إا ¤تنظيم البطولة العاŸية ل أ
لكابر حسشب الفرق و‘ الفردي (ذكور -وسشيدات) التي جرت بقاعة حرششة حسشان با÷زائر حسشبما كششف
’فريقية ل أ
تنظيم البطولة ا إ
عنه رئيسس الهيئة أام ÚزوبÒي.
اأوضش - - -ح زوبÒي غ- - -داة اخ- - -ت- - -ت- - -ام واأضش -اف «ال–اد ال -ع -اŸي ل -ل -ع -ب -ة سشÒورة اŸنافسشة الفريقية» التي اإداري Úوح- - - -ك- - - -ام ،اإضش- - - -اف - - -ة اإ¤
اŸنافسشة القارية «بعدما “كنا من راسشل الكنفيدرالية الإفريقية واأعلن ج -رت ب -ا÷زائ -ر ،وك -انت ن-ت-ائ-ج-ه-ا الطاقم Úالفني والطبي» منوها بـ
اإ‚اح ا◊دث الف-ري-ق-ي ،اأصش-ب-ح-ن-ا ع -ن رغ -ب -ت -ه ‘ م -ن -ح ب-ل-د اإف-ري-ق-ي ت -بث م -ب -اشش -رة ع -ل-ى م-وق-ع ال–اد «ال -دور ال -ك -ب Òال -ذي ل -ع -ب -ت-ه وزارة
نطمح اإ ¤احتضشان بطولة عاŸية ششرف تنظيم منافسشة عاŸية تخصس ال- -ع -اŸي وه -و الأم -ر ال -ذي اع -تÈه الششباب والرياضشة والتي لها الفضشل
ل- -ف- -ئ- -ة الأواسش- -ط اإم -ا ‘  2019اأو فئة الأواسشط وا÷زائر ‘ اأحسشن زوبÒي «ن - -ق - -اط - -ا –سشب لصش- -ال- -ح ال - -ك- -ب ‘ Òت- -ن- -ظ- -ي- -م ه- -ذا ا◊دث
.»2020
رواق لحتضشان هذا ا◊دث».
ا÷زائر».
ال- -ق- -اري ،دون اأن ن- -نسش -ى م -دي -ري -ة
وشش -ارك ‘ ب -ط -ول -ة اف -ري-ق-ي-ا ال-ت-ي واأبلغ اŸسشوؤول ا÷زائري اأن الهيئة وحسشب اŸت- - - -ح- - - -دث ف- - - -اإن «‚اح الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة ل-ولي-ة ا÷زائ-ر
احتضشنتها ا÷زائر 95 ،رياضشيا من ال- -ع- -اŸي- -ة ل- -ل -ب -ادم -ي -ن -ت -ون ه -ن -اأت اŸن- -افسش- -ة ال- -ق- -اري- -ة ج -اء ب -فضش -ل ال-ت-ي سش-اع-دت-ن-ا ‘ ح-ف-ل-ي الف-ت-تاح
ب-ي-ن-ه-م  35سش- -ي- -دة ،م -ن  15دولة ،ال–ادي - - -ة ا÷زائ - - -ري - - -ة «◊سش- - -ن ›هودات كل اأعضشاء ال–ادية من والختتام».
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سشيد علي لكروم  -مهاجم ششباب بلوزداد لـ»الششعب»

طموحـ ـ ـنا ك ـ ـب Òلتشسري ـ ـف الكـ ـرة ا÷زائري ـ ـة
والظهـ ـور Ãسستـ ـوى جي ـ ـ ـ ـد ‘ ك ـ ـأاسس الك ـ ـاف
ع Èسشيد علي لكروم مهاجم ششباب بلوزداد ‘ حوار لـ«الششعب» عن سشعادته بقيادة فريقه للتأاهل إا¤
الدور اŸقبل من منافسشة كاسس الكاف ،مؤوكدا أان هدف الششباب هو لعب اŸنافسشة مباراة Ãباراة
للوصشول إا ¤أابعد نقطة ‡كنة.
(الشش -عب) ح -ق -ق -ت -م ال -ت -أاه -ل ل -ل -دور اŸق -ب -ل
Ÿنافسشة كاسس الكاف كيف كانت اŸباراة ؟
لكروم  -لقد حققنا األهم أامام منافسس ششكل
صشعوبات كبÒة لنا وهذا األمر كان متوقعا ،حيث
أاكد لنا اŸدرب قبل اŸباراة انهم سشيقومون بغلق
اŸسشاحات والعتماد على الهجمات اŸرتدة وهو
المر الذي حدث حيث حاولنا من البداية تسشجيل
هدف السشبق لكن ﬁاولتنا باءت بالفششل ا ¤غاية
تسش- -ج- -ي -ل ال -ه -دف الول ب -ع -د ارت -داد ال -ك -رة م -ن
ا◊ارسس وهو المر الذي حررنا كثÒا قبل نهاية
الششوط الول وهو المر الذي جعلنا ندخل الششوط
الثا Êبحرية اك Èورغم ان اŸنافسس اراد تعديل
النتيجة ال اننا اسشتطعنا تاكيد احقيتنا بالتاهل ا¤
الدور اŸقبل من خلل تسشجيل الهدف الثا Êالذي
كان قاتل وأاعطى األفضشلية للفريق.
@ ما هو هدفكم ‘ هذه اŸنافسشة ؟
@@ هدفنا كان التأاهل إا ¤الدور اŸقبل وهو ما
حدث حيث اسشتطعنا –قيق الهدف الول ويبقى
الهم بالنسشبة لنا تششريف الكرة ا÷زائرية ‘ هذه
اŸنافسشة وطموحنا كب Òللظهور بوجه مششرف من
اجل بلوغ ادوار متقدمة رغم صشعوبة اŸأامورية
وهدفنا األول هو التأاهل من دور إا ¤أاخر ول يجب
رفع سشقف الطموحات من الن خاصشة ان هناك
العديد من الندية اÎÙمة التي تششارك ‘ هذه
اŸنافسشة.
@ أانصش- -ار ال- -ف- -ري- -ق م -تشش -ائ -م -ون ب -خصش -وصس
مسشتقبل الفريق ‘ البطولة ؟
@@ ل يجب التسشرع ‘ ا◊كم على مسشتوى الفريق
‘ البطولة رغم اننا انهزمنا ‘ آاخر مباراة لكن
Áكننا صشنع الفارق خلل اŸباريات اŸقبلة حيث
سشنواجه ‘ ا÷ولة اŸقبلة فريق ششبيبة السشاورة
ب -بشش -ار ورغ -م ان اŸن -افسس اك -د ع -ل -ى ق-وت-ه ع-ل-ى
ارضشية ميدانه ال اننا عازمون على العودة بنتبجة
ايجابية من اجل –سش ÚاŸرتبة التي يتواجد فيها
الفريق خاصشة ان الرزنامة سشتسشمح لنا Ãواجهة
الندية التي تتواجد على مقربة منا على ارضشية
ميداننا وهو المر الذي Áنحنا الفضشلية خلل
اŸواجهات اŸقبلة.

@ م- -اذا ع- -ن مشش- -ارك- -تك ‘ ت -ربصس اŸن -ت -خب
اÙلي ؟
@@ انا فخور بنيل ثقة اŸدرب الوطني رابح ماجر
الذي منحني الثقة التي أا“نى ان أاكون اسشتحقها
وأات -ط -ل -ع لسش -ت -غ-لل ف-رصش-ة اŸشش-ارك-ة ‘ ت-ربصس
اŸن - -ت- -خب اÙل- -ي م- -ن اج- -ل –سش Úمسش- -ت- -واي
وال- -ظ- -ه- -ور ب- -وج- -ه أافضش- -ل لضش- -م -ان ال -ت -واج -د ‘
الÎبصش- -ات اŸق- -ب -ل -ة خ -اصش -ة ان ه -د‘ الول ه -و
اŸنافسشة على مكانة مع اŸنتخب الول رغم ان
اŸنافسشة كبÒة ب› Úموعة من اللعب Úلكن
م - -درب اŸن - -ت- -خب ف- -ت- -ح اÛال ام- -ام ا÷م- -ي- -ع
للمنافسشة على مكانة ضشمن اŸنتخب الول وهو
المر الذي يبقى حلم جميع اللعب.Ú

ششبيبة بجاية  -ششباب باتنة

زغ ـ ـدود يـ ـحثّ اللعـ ـب Úعلـ ـى التأاكيـ ـ ـ ـ ـد
سشيكون فريق ششبيبة
بجاية ‘ لقاء الغد أامام
ششباب باتنة◊ ،سشاب
ا÷ولة  21من الرابطة
اÎÙفة الثانية ـ موبيليسس
 ،مطالبا بتأاكيد النتائج
’يجابية التي حققها ‘
ا إ
’خÒة،
ا÷و’ت ا أ
ومواصشلة اŸششوار ‘ ظروف
حسشنة.
‘ ه- - -ذا الصش - -دد أاك - -د اŸدرب
زغدود لـ»الششعب»« ،سشنعمل كّل
م -ا ب -وسش -ع -ن -ا ل -ت -أاك -ي -د ال -ن-ت-ائ-ج
اإليجابية اŸاضشية ،وقد أاعطيت
ت -ع -ل -ي-م-ات ل-لع-ب Úقصش-د ع-دم
ال -ت -ه -اون وضش -رورة أاخ -ذ األم-ور
ب - -ج - -دي - -ة وع - -دم اسش - -تصش - -غ- -ار
اŸن-افسس ،وال-ذي سش-ي-ع-م-ل ع-لى
–سش Úوضش- -ع- -ي- -ت- -ه ‘ الÎت -يب
ال -ع -ام ،ون -ح -ن ب -دورن -ا ن -ط -م -ح
لتحقيق فوز آاخر يبقينا ضشمن
ف- -رق اŸق- -دم- -ة وال- -وصش -ول إا¤

ال- -ه- -دف اŸسش- -ط- -ر ‘ ن- -ه- -اي- -ة
اŸوسشم».
ومن جهته ،أاكد رئيسس ›لسس
اإلدارة ب - - - -وع - - - -لم ط- - - -ي- - - -اب،
«ال -ل -ق -اء ي -ك -تسش-ي أاه-م-ي-ة ك-بÒة
للفريق البجاوي ،وعلى اللعبÚ
مضش -اع -ف -ة اÛه-ودات لن-ت-زاع
النقاط الثلث من أاجل البقاء

ضش- -م- -ن ف- -رق اŸق- -دم -ة ،ح -يث
–دثت مع اللعب Úوطالبتهم
ب -ن -ق -اط ال -ل -ق -اء ك -م -ا وع-دت-ه-م
Ãنحة مغرية ،سشيما وأان الطاقم
ال-ف-ن-ي سش-يسش-ت-ف-ي-د م-ن خ-دم-ات
كافة اللعب.»Ú

بجاية :بن النوي توهامي

غا‹ معسشكر  -مولودية بجاية

بوعراطـ ـ ـ ـ ـ ـة أام ـ ـ ـ ـ ـام امتحـ ـ ـ ـ ـ ـان صسع ـ ـ ـ ـ ـب

سشيلعب فريق مولودية بجاية لقاء ‘ غاية
’همية ‘ ،اŸباراة التي سشتجمعه بفريق
ا أ
غا‹ معسشكر◊ ،سشاب ا÷ولة  21من
الرابطة اÎÙفة الثانية ـ موبيليسس ـ،
حيث تكتسشي اŸباراة أاهمية كبÒة
للبجاوي Úالذين يطمحون لتدارك التعÌ
’خ Òوتفادي اÿسشارة.
ا أ
وعن اللقاء أاكد اŸدرب بوعراطة ،لـ «الششعب»« ،تنتظرنا

م -ب -اراة صش -ع -ب -ة ل-ل-غ-اي-ة وه-ام-ة ‘ ن-فسس ال-وقت ،وق-د ق-مت
Ãع -ا÷ة ال -ن -ق -ائصس ال -ت -ي وق -فت ع-ل-ي-ه-ا خ-لل اŸب-اري-ات
ال -ف -ارط -ة ،قصش -د شش -ح -ن ب -ط -اري -ات ال -لع-ب Úوال-رف-ع م-ن
معنوياتهم ،كما ركزت على ا÷انب النفسشي وطالبتهم بنسشيان
الهزÁة الفارطة ،والÎكيز على هذا اللقاء الذي يعّد منعرجا
حاسشما لبقية اللقاءات وأاي خطأا سشيبعد الفريق عن فرق
اŸقدمة».

بجاية :بن النوي توهامي

وفاق القل

كمال لعجيمي يلوح بالسستقالة من رئاسسة «الدلف»Ú
ط -الب ك-م-ال ل-ع-ج-ي-م-ي رئ-يسس ف-ري-ق وف-اق ال-ق-ل م-ن
السشلطات اÙلية الوفاء بالوعود التي أاطلقتها ‘ وقت
سشابق ،بتقد Ëاإلعانة اŸالية اللزمة إلخراج الفريق
م -ن ه -ذه الضش-ائ-ق-ة ال-ت-ي لزم-ت-ه م-ن-ذ ان-ط-لق اŸوسش-م
ال -ري -اضش -ي ،وم-ط-ال-ب-ة ال-لع-بÃ Úسش-ت-ح-ق-ات-ه-م اŸال-ي-ة
العالقة ‘ كل فرصشة سشانحة ،األمر الذي أاثر على مردود
التششكيلة القلية.
وأاكد رئيسس الفريق أان العمل ا÷بار Ÿكتبه اŸسش،Ò
وال -ت -م -ك -ن إا ¤ح -د ك -ب Òم -ن إاب-ع-اد شش-ب-ح السش-ق-وط ع-ن

الفريق ،وبإامكان هذا األخ Òمغادرة مؤوخرة الÎتيب ،إال
أان ال -ع -م -ل م -ازال ط -وي -ل ‘ ظ -ل اŸع-ان-اة اŸسش-ت-م-رة،
وت -ه -رب رج -ال اŸال واألع -م -ال م -ن ت -ق -د Ëي -د ال-ع-ون
للفريق ،وأاضشاف لعجيمي» أان اŸكتب اŸسش“ Òكن من
اسشتعادة بريق الفريق ،رغم هذه الظروف الصشعبة ،وأان
اسشتمرار الوضشع على ما هو عليه يدفعنا إا ¤النسشحاب
من رئاسشة الفريق».

سصكيكدة :خالد العيفة

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  22ف-ي-ف-ري  :1٩٦1ن-ه-اي-ة اÙادث-ات ا÷زائ-ري-ة
ال- -ف -رنسس -ي -ة بسس -ويسس -را ب« Úال -ط -يب ب -و◊روف»
و«اأحمد بومنجل» و«جورج بومبيدو».
^  22فيفري  :1٩٦2اجتماع اÛلسش الوطني
للثورة ا÷زائرية بطرابلسش الغرب ،لدراسسة نصش
الت - -ف - -اق - -ي - -ة اّÙرر خ Ó- -ل اŸف- -اوضس- -ات السس- -ري- -ة بÚ
ا◊ك -وم -ة اŸوؤق -ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ،وا◊ك-وم-ة
الفرنسسية.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

الخميسش  0٦جمادى الثانية  1٤٣٩هـ الموافق لـ  22فيفري  2018م

توقيف  5عناصشر دعم ا÷ماعات اإلرهابية وتدمﬂ 7 Òابئ وضشبط أاسشلحة

قذأئف صسأروخية عيأر  122ملم
و( )13م -ف-ج-رأ وم-ع-دأت ت-ف-ج،Ò

ف- -ي- -م- -أ ” ت- -دم Òق- -ن- -ب- -ل -ة ()01
تقليدية ألصسنع بتبسسة/ن.ع.5.

و‘ إأط - - -أر ﬁأرب- - -ة أ÷رÁة
أŸنظمة ،أوقفت مفأرز للجيشس
أل - -وط- -ن- -ي ألشس- -ع- -ب- -ي ب- -ك- -ل م- -ن
“Ôأسست وع Úق- - - - - -زأم/ن.ع،6.
ثÓ- -ث -ة ( )03م- -ه- -رب Úوضس -ب -طت
شس -أح -ن-ة وم-رك-ب-ة رب-أع-ي-ة أل-دف-ع
و( )2,2طن من أŸوأد ألغذأئية
و( )1180ل Îمن ألوقود ومعدأت
تنقيب عن ألذهب ،فيمأ أوقفت
مفأرز أخرى ثÓثة ( )03مهربÚ
وضسبطت شسأحنة و( )4000ل Îمن
أل-وق-ود و( )23ق -ن -ط-أرأ م-ن م-أدة
ألتبغ و( )7464وحدة من ﬂتلف
أŸشس- -روب- -أت ب- -ك -ل م -ن بسس -ك -رة
وألوأدي وجأنت/ن.ع.4.

اختتام األبواب اŸفتوحة حول سشÓح ا÷و باŸدية حجز  03قناط Òمن
اللحوم الفاسشدة بوهران

كرمت دأر ألثقأفة نيأبة عن وزير ألقطأع ووأ‹
ألو’ية ومدير ألثقأفة بهذه ألو’ية ،على هأمشس
أ’ختتأم ،ك Óمن أللوأء عمأر عمرأ Êقأئد قوأت
ألدفأع أ÷وي عن أإ’قليم وألعميد ورتسسي أرسسÓن
ألقأئد أ÷هوي بألنأحية ألعسسكرية أأ’و ،¤وكذأ
ألعقيد سسرحأن عمر رئيسس خلية أإ’تصسأل بقيأدة
قوأت ألدفأع أ÷وي عن أإ’قليم بحضسور ألنأئب
عأشسور سسغوأن ‡ث Óلسسكأن هذه ألو’ية.

وصس -ف سس -رح-أن رئ-يسس خ-ل-ي-ة أإ’تصس-أل ب-ق-ي-أدة
قوأت ألدفأع أ÷وي بهذه أŸنأسسبة ‘ حديثه لـ
““ألشسعب““ جمهور هذه ألو’ية ،أنه أظهر أهتمأمأ
كبÒأ Ãثل هذه أŸبأدرأتŒ ،لي ذلك ‘ منأشسدة
ألعديد ‡ن –دث معهم بتمديد هذه أأ’بوأب
مسستقب ،Óنأعتأ هذه ألتظأهرة بأنهأ مكنت من
–قيق ألهدف أإ’تصسأ‹ أŸسسطر.

آŸدية :علي ملياÊ

حجز  1,6كلغ من الكيف وتوقيف  4أاششخاصص بقسشنطينة

“كنت فرقة ألبحث وألتدخل أ’من قسسنطينة
من تفكيك جمأعة إأجرأمية متكونة من  4أشسخأصس
تÎأوح أعمأرهم ب 28 Úو 40سسنة بتهمة حيأزة نقل
وت-خ-زي-ن أıدرأت وأŸؤوث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة ب-طريقة
غ Òشسرعية بغرضس ألبيع ‘ إأطأر جمأعة إأجرأمية
منظمة وبأسستعمأل مركبة ذأت ﬁرك ،وهذأ ‘
إأطأر ﬁأربة أ÷رÁة بكل أشسكألهأ.
تعود وقأئع ألقضسية ،بحسسب بيأن أ’من ألو’ية،
إأ ¤أعتزأم ›موعة من أأ’شسخأصس عقد صسفقة
بيع كمية معتÈة من أıدرأت على مسستوى حي
بوألصسوف ،وبعد ألتحريأت أŸكثفة لفرقة ألبحث
وأل -ت -دخ-ل ” –دي-د م-ك-أن ع-ق-د ألصس-ف-ق-ة ،ح-يث

أسسفرت عملية أŸدأهمة وبعد توقيف أŸشستبه فيه
وألذي كأن على م Ïسسيأرة بيجو  407من ألعثور
ب -ح-وزت-ه ع-ل-ى ك-يسس بÓ-سس-ت-ي-ك-ي ي-ح-ت-وي ع-ل-ى 17
صسفيحة من ألكيف أŸعألج يقدر وزنهأ بـ 1,6كلغ،
كمأ ” توقيف ثÓثة أشسخأصس آأخرين كأنوأ على
م Ïألسس - -ي - -أرة وب - -ع - -د إأخضس - -أع ه- -ذه أأ’خÒة إأ¤
ألتفتيشس ” أكتشسأف كمية معتÈة من أŸؤوثرأت
ألعقلية.
ب -ع-د أسس-ت-ك-م-أل إأج-رأءأت أل-ت-ح-ق-ي-ق ” ت-ق-دË
أŸشستبه فيهم أمأم وكيل أ÷مهورية ‘ أنتظأر
ﬁأكمتهم على ألتهم أŸنسسوبة إأليهم.

قسصنطينة :أآحمد .د

...و 85قرصشا مهلوسشا وإايداع صشاحبها السشجن Ãيلة
على إأثر بÓغ وأرد من إأدأرة بيت ألشسبأب Ãيلة،
ب -خصس -وصس ت -وأج -د ن -زي -ل ت-ظ-ه-ر ع-ل-ي-ه تصس-رف-أت
مشسبوهة ،ليلة أمسس أأ’ول ،سسأرع عنأصسر فرقة
ألبحث وألتحري ( )BRIإأ ¤مقر بيت ألشسبأب
Ãيلة أين ضسبط أŸشستبه فيه ألبألغ من ألعمر 22
سسنة متلبسسأ بحيأزة كيسس يحتوي على  85قرصسأ
مهلوسسأ من ﬂتلف أأ’نوأع.

” أقتيأد أŸشستبه فيه إأ ¤مقر فرقة ألبحث
وأل -ت -ح -ري ،ح -يث “ت م -ب -أشس-رة أل-ت-ح-ق-ي-ق م-ع-ه.
أŸشستبه فيه ” تقدÁه أمأم نيأبة ﬁكمة ميلة
ألتي أمرت بإأيدأعه رهن أ◊بسس أŸؤوقت عن تهمة
حيأزة مؤوثرأت عقلية لغرضس ألبيع وألÎويج.

ميلةﬁ :مد بوسصبتة

لفريقية
لبطال ا إ
رابطة ا أ

العميد Áطر ششباك ن.أاوتوهو بـ  9أاهداف كاملة
و يتأاهل ا ¤الدور القادم

“ك-نت ف-رق-ة شس-رط-ة أل-ع-م-رأن وح-م-أي-ة ألبيئة
أ’م -ن و’ي -ة وه -رأن م -ن ح -ج-ز ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
أللحوم ألفأسسدة قدرت بـ 03قنأط Òو 20كلغ بحي
ألعثمأنية .وقد نفّذت هذه ألعملية ألتي وصسفت
ب -أل -ن -وع-ي-ة Ãع-ي-ة مصس-أل-ح أŸرأق-ب-ة وق-م-ع أل-غشس
لبلدية ودأئرة وهرأن ،وذلك ‘ إأطأر خرجأتهم
أŸي -دأن -ي -ة أŸوج -ه -ة Ÿرأق -ب -ة أ÷ودة وأل-ن-وع-ي-ة
ومدى أحÎأم ألشسروط وأŸعأي ÒأŸتفق عليهأ ‘
›أل أŸمأرسسأت ألتجأرية.
وأسستنأدأ إأ ¤خلية أ’تصسأل وألعÓقأت ألعأمة
Óم-ن أل-وط-ني ،فإأّن
أل-ت-أب-ع-ة ل-ل-م-دي-ري-ة أل-و’ئ-ي-ة ل -أ
ألكمية أÙجوزة  ⁄ترأع فيهأ شسروط أ◊فظ
وألنظأفة وألتخزين‡ ،أ يشسكل خطرأ على صسحة
أŸسس -ت -ه -لك ،ل-ي-ن-ج-ز ‘ ه-ذأ أإ’ط-أر م-ل-ف إأج-رأء
قضسأئي ضسد أ÷زأر أŸعني.

وهرآن :برآهمية مسصعودة

تصصوير :آيت قاسصي
تأهل مسسأء أمسس فريق مولودية أ÷زأئر أ¤
ألدور ألقأدم لرأبطة أبطأل أفريقيأ بعد سسحقه
لنأدي أتوهو ألكونغو‹ بنتيجة  ‘ 0 – 9مبأرأة
ألعودة ألتي أحتضسنهأ ملعب  5جويلية ،علمأ أن
ألعميد كأن قد أنهزم ‘ لقأء ألذهأب بنتيجة 2 – 0
.فقد أمطر أشسبأل أŸدرب كأزو Êشسبأك أŸنأفسس
‘ أمسسية ‡طرة ب  9أهدأف كأملة ،و ألتي كأنت
من أŸمكن جدأ أن تكون أك Ìبألنظر للعدد ألهأئل
من أÙأو’ت ألتي ضسيعهأ مهأجمو أŸولودية.
وسسجلت أهدأف ‡ثلنأ ‘ أŸنأفسسة ألقأرية
من طرف كل كل من درأرجة ( د ) 5نقأشس ( د 23
 ،) 80 ، 66، 61 ،سسويبع ( د ،) 33أمأدأ ( ،) 46

حامد حمور

 20°ا÷زائر

 11°وهران
 09°وهران

الثمن  10دج

14°

11°

france prix 1

‘ زيارة ›املة إا ¤عميدة الصسحف ا÷زائرية

هاششمي”” :الششعب”” صشحيفة عريقة ومهمة

ا÷زائر بلد مسشتقر وآامن رغم الظروف السشتثنائية التي تعصشف باŸنطقة

ق -ام م -دي -ر وك -ال -ة أان -ب -اء ا÷م -ه -وري-ة
لي-ران-ي-ة ““إاي-رن-ا““ سسيد ضسياء
لسسÓ-م-ي-ة ا إ
ا إ
ال-ه-اشس-م-ي ،م-رف-وق-ا ب-إاط-ارات م-ن ال-وك-ال-ة
لي -ران -ي -ة
واŸل- -ح- -ق ال -ث -ق -ا‘ ب -السس -ف -ارة ا إ
ب -ا÷زائ -ر ،ب -زي -ارة ›ام -ل -ة إا ¤ج -ري-دة
““الشسعب““ ،أاين كانت ‘ اسستقباله الرئيسسة
اŸديرة العامة وإاطارات ا÷ريدة.

أآم Úبلعمري
تصصوير :عباسس تيليوة

خÓل جلسسة جمعت ألرئيسسة أŸديرة ألعأمة
÷ريدة ““ألشسعب““ أمينة دبأشس ،ومدير وكألة ““إأيرنأ““
سس -ي -د ضس -ي -أء ه -أشس -م-ي ،عّ-ب-ر أأ’خ Òع-ن سس-ع-أدت-ه
بتوأجده بجريدة ألشسعب ،ألذي قأل إأنهأ جريدة
عريقة ونأجحة ،معتÈأ أن هذأ ألنجأح أنعكأسس
لنجأحأت ألشسعب أ÷زأئري وأ÷زأئر ،ألتي قأل
إأنه أحسس فيهأ وكأنه ‘ إأيرأن ،مÈرأ أن ذلك –
ب -حسس -ب -ه – رأج -ع أ ¤وج -ود أل -ك-ث Òم-ن أل-ق-وأسس-م
أŸشسÎك -ة ب Úأل -ب -ل-دي-ن وألشس-ع-ب .Úك-م-أ  ⁄ي-خ-ف
هأشسمي إأعجأبه بأ÷زأئر وبطبيعتهأ ألرأئعة وكذأ
بتجربتهأ ألتي مكنتهأ من أن تكون أ’سستثنأء ‘
أŸنطقة على صسعيد أ’سستقرأر وأأ’من وهذأ رغم

أن-ه-أ م-ت-وأج-دة Ãن-ط-ق-ة ت-ع-يشس ظ-روف-أ أسس-تثنأئية
وأضسطرأبأت أمنية معقدة.
من جهتهأ عأدت أمينة دبأشس ألرئيسسة أŸديرة
ألعأمة ÷ريدة ألشسعب ،إأ ¤تأسسيسس جريدة ألشسعب
م-ب-أشس-رة ب-ع-د أ’سس-ت-قÓ-ل ،ك-م-أ ذّك-رت ب-أŸدي-رين
ألذين تعأقبوأ على إأدأرتهأ ،مؤوكدة أن ““ألشسعب““
بقيت وفية ÿطهأ أ’فتتأحي على مدأر  55عأمأ
بعيدأ عن أإ’ثأرة ،ألشستم وألقدح ،مؤوكدة أن هدفهأ
أأ’سسمى هو إأعÓم وطني هأدف وهأدئ.
و‘ رده -أ ع -ل -ى تسس -أؤول ضس-ي-ف ألشس-عب ،م-دي-ر
Óنبأء – ألذي شسغل سسأبقأ منصسب
وكألة ““إأيرنأ““ ل أ
ن- -أئب وزي- -ر ب- -بÓ- -ده Ÿرت – Úح- -ول ت- -أّث -ر أÿط
أ’فتتأحي للجريدة بتغ Òأ◊كومأت ،أكدت أمينة
دب -أشس أن ج -ري -دة ألشس-عب ت-ق-دم خ-دم-ة إأعÓ-م-ي-ة
ع -م -وم -ي -ة Œد ع -م -ق -ه-أ وروح-ه-أ ‘ م-ب-أدئ ث-ورة
نوفم ÈأÛيدة.
مدير أنبأء أ÷مهورية أإ’سسÓمية ““إأيرنأ““ ،ألتقى
‘ ختأم زيأرته ÷ريدة ألشسعب بألطأقم ألصسحفي
وأل -ت-ق-ن-ي ل-ل-ج-ري-دة ” ،ب-ع-ده أخ-ذ صس-ور ت-ذك-أري-ة
وألكتأبة على ألسسجل ألذهبي للجريدة.
للتذك ،Òتأتي هذه ألزيأرة أ ¤جريدة ألشسعب ‘
أط-أر ت-وأج-د سس-ي-د ضس-ي-أء ه-أشس-م-ي ضس-م-ن ب-رنأمج
تعأون ب Úوكألة أ’نبأء أ÷زأئرية (و.أ.ج) ووكألة
أأ’نبأء أإ’يرأنية ““إأيرنأ““.

اŸرحلة الثانية من الطبعة  15للدراجات

«غاييتون”” يحافظ على القميصص األصشفر و””رقيقي”” يفوز باŸرحلة الثانية
ح- -اف- -ظ ال- -دراج ال- -ب- -ل -ج -ي -ك -ي ““ب -ي -ل
غاييتون““ من نادي ““سسوفاك ناتورا فور
لصس-ف-ر ل-ل-مصس-ن-ف
إاي -ف -ر““ ،ب -ال -ق -م -يصش ا أ
لول ‘ الÎتيب العام للطبعة  15من
ا أ
ا÷ائ - -زة ال - -كÈى ال - -دول - -ي - -ة Ÿدي - -ن - -ة
ا÷زائ -ر ال -ع -اصس-م-ة ل-ل-دراج-ات ،ب-ع-دم-ا
“ك -ن م -ن إان -ه -اء اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة م-ع
لو ‘ ¤الÎت - -يب ال - -ع - -ام
اÛم - -وع - -ة ا أ
بتوقيت  ٣سساعات  ٤1دقيقة و 51ثانية،
وه-ي اŸرح-ل-ة ال-ت-ي أاق-ي-مت ان-طÓ-قا من
زرالدة ناحية تيبازة ،رجوعا إا ¤وسسط
مدينة زرالدة على مسسافة  1٤٤.5كلم
Ãشس-ارك-ة  87دراج- -ا م -ن  10جنسسيات
ﬂتلفة Áثلون  1٦فريقا ،بينها  7فرق
ج-زائ-ري-ة ‘ ،السس-ب-اق ال-ذي  ⁄ي-ت-ج-اوز
معدل سسرعته  ٤2كلم ‘ السساعة.

ﬁمد فوزي بقاصس

حشسود ( د) 70و بألغ ( د.) 76
وسسيطرت أŸولودية على كل أطوأر أŸبأرأة و
أعتمد كأزو Êعلى تعزيز خطي ألوسسط و ألهجوم
و  ⁄يجد نأدي أوتوهو ضسألته ’ ،سسيمأ ‘ أŸرحلة
ألثأنية ألتي عرفت معأنأة ’عبي ألفريق ألكونغو‹
بسسبب أإ’صسأبة وألÈد ألشسديد ألذي أضسطرهم أ¤
مغأدرة أرضسية أŸيدأن أ ¤غأية أن وصسل عددهم
’ 6عب ،Úوهو أأ’مر ألذي دفع بحكم أŸبأرأة أ¤
توقيف أŸوأجهة قبل  3دقأئق من نهأيتهأ بنتيجة
عريضسة للمولودية.
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قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك ‘ عدة وليات

«الشس - - - - - - -عب““  ‘ -إاط - - - - - - -ار
لره-اب وب-فضس-ل
م -ك -اف -ح -ة ا إ
لم- - - -ث- - - -ل
السس - - - -ت - - - -غÓ- - - -ل ا أ
ل -ل -م -ع-ل-وم-ات ،أاوق-فت م-ف-ارز
مشسÎك -ة ل -ل -ج -يشش ال -وط-ن-ي
الشس- -ع- -ب- -ي ،ي -وم  20فيفري
 ،2018خ Ó- - -ل ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ات
م- -ت- -ف- -رق -ة ب -ك -ل م -ن ب -ات -ن -ة
وجيجل/ن.ع ،5.خ- - - -مسس - - -ة
( )05عناصسر دعم للجماعات
لره- -اب -ي -ة ودم -رت سس -ب -ع -ة
ا إ
Óرهابي.Ú
(ﬂ )07ابئ ل إ
‘ سس- -ي- -أق م- -تصس- -ل ،ضس -ب -طت
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ني ألشسعبي
بÈج بأجي ﬂتأر/ن.ع)05( ،6.
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الظهر1٣.02.................:
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المغرب18.٣٩...............:
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فأز ألدرأج أ÷زأئري ““يأسس Úرقيقي““ بأŸرحلة
ألثأنية من ألطبعة  15من أ÷أئزة ألكÈى ألدولية
Ÿدينة أ÷زأئر ألعأصسمة للدرأجأت بعدمأ حل ‘
أŸركز أأ’ول بتوقيت  3سسأعأت  41دقيقة و51
ثأنية ،متقدمأ على أليونأ““ ÊكأسسÎأنتأسس شسأرأ’م““
من ألنأدي ألصسربي ““جأفأ بأرتيزأن برو سسيكل““Ú
ألذي حل ثأنيأ وأ÷زأئري ““ﬁمد ‚يب عسسأل““
م -ن ن -أدي أسس -ود أأ’ط -لسس أل -ب -ل -ي-دي أل-ذي ح-ل ‘
أŸرتبة ألثألثة بنفسس ألتوقيت.
توج أإ’سسبأ““ ÊريغÒو كورأل غأبريأل““ من نأدي
““فيبسس بور ألبحÒيني““ بألقميصس أŸنقط أ’حسسن
متسسلق بعدمأ فأز بنقأط ألتسسلق ألثÓث أ›ÈŸة
‘ أŸرحلة ألثأنية ،فيمأ توج أ÷زأئري ““يوسسف
رق -ي -ق -ي““ م -ن ن -أدي ““سس -وف -أك ن -أت -ورأ ف -ور إأي-ف-ر““
بألقميصس أأ’خضسر أ’سسرع درأج ،بعدمأ فأز بنقطة
ألسسرعة ألوحيدة أ›ÈŸة ‘ أŸرحلة ‘ ،حÚ
ح -أف-ظ أ÷زأئ-ري ““ي-أسس Úح-م-زة““ ع-ل-ى أل-ق-م-يصس
أأ’ب - -يضس أ’حسس - -ن درأج آأم- -أل ب- -ع- -دم- -أ دخ- -ل م- -ع
أÛم - -وع - -ة أأ’و ¤ب - -ن - -فسس ت- -وق- -يت ““رق- -ي- -ق- -ي““

و«غأييتون““.
ألفأئز بأŸرحلة ألثأنية ““رقيقي““ ،أكد أن ألفريق
دخل أŸرحلة ألثأنية بنية أ◊فأظ على ألقميصس
أأ’صس -ف -ر ،وق -أل ب -ه -ذأ ألصس-دد““ :ج-ئ-ن-أ م-ن ب-ط-ول-ة
إأفريقيأ سسأعة فقط قبل أنطÓق أŸرحلة أأ’و¤
ورغم ذلك “كنأ من كسسب ألقميصس أأ’صسفر ،ورغم
ألتعب ألذي نأل منأ إأ’ أننأ دخلنأ بقوة ‘ مرحلة
أليوم .أشسكر كل ألفريق ألذي سسأعد Êأليوم كي
أدخل ‘ أŸركز أأ’ول““ ،وتأبع حديثه ““سسيطرنأ
على أŸرحلة منذ ألبدأية أ’ننأ نحن من “كنأ من
ح -م -ل أل -ق -م -يصس أأ’صس -ف-ر ‘ سس-ب-أق ضس-د ع-ق-أرب

ألسس -أع -ة أل-ذي أق-ي-م أمسس ،ع-م-ل-ن-أ ل-ل-ح-ف-أظ ع-ل-ى
ألقميصس أأ’صسفر و‘ ألنهأية كل ألفرق كأنت ترمي
بكأمل ثقلهأ من أجل ألفوز بألسسبأق ،كنت مركزأ
جيدأ و“كنت من ألفوز بعدمأ خرج زميلي ““عبد
ألرحمن حمزة““ ‘ ألكلم أأ’خ Òورفع ألر” ،أ◊مد
لله فزت بأŸرحلة وحأفظنأ على ألقميصس أأ’صسفر
وهو أمر مشسجع لبأقي مشسوأر أ÷أئزة ألكÈى““.
Óشس--أرة ،سس--ت--ق--أم أŸرح--ل--ة أل--ث--أل-ث-ة،
ل --إ
صسبيحة أليومÃ ،دينة ألرويبة على مسسلك
مغلق على مسسأفة  112.5كلم من خمسس
دورأت بـ 22.5كلم.

كاريكات /ÒعنÎ

