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حصصري
اŒه إا ¤مرحلة تكوين الشصباب

@ العمل والتشصغيل

@ التربية

@ الموارد المائية
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ي - -ق - -وم وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة حسسÚ
نسس -يب ،ي -وم -ي  10و 11م- -ارسس ا÷اري
ب -زي -ارة ع -م-ل وت-ف-ق-د ıت-ل-ف مشس-اري-ع
القطاع بوليتي بشسار وأادرار.

زعÓن ‘ إاليزي

17585

يوسسفي يÎأاسس
يوما تقنيا حول
اŸناولة ‘ صسناعة
السسيارات

وزير الداخلية السسعودي ولوح باŸركز الوطني
لأÓنظمة اŸعلوماتية

ي -واصس -ل وزي -ر السس -ك-ن وال-ع-م-ران
واŸدينة عبد الوحيد طمار ،اليوم،
زي -ارت -ه اŸي -دان -ي -ة إا ¤ولي-ة أادرار
لدرار:
وك-ذا ال-ولي-ت ÚاŸن-ت-دب-ت Úأ
برج باجي ﬂتار وتيميمون.

ولد علي يعاين مشساريع
قطاعية بتمÔاسست
يقوم وزير الداخلية السسعودي عبد العزيز بن سسعود بن نايف بن عبد العزيز آال
سس-ع-ود ،رف-ق-ة وزي-ر ال-ع-دل ح-اف-ظ الخ-ت-ت-ام ط-يب ل-وح ،ب-زي-ارة ل-ل-م-رك-ز ال-وط-ن-ي
Óن-ظ-م-ة اŸع-ل-وم-ات-ي-ة ل-وزارة ال-ع-دل ب-ب-ئ-ر م-وارد رايسس وذلك اب-تداء من السساعة
ل -أ
 10:15صسباحا.

لشس -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة
ي -خ -ت -ت -م وزي -ر ا أ
والنقل عبد الغني زعÓن ،اليوم ،زيارة
ال -ع -م -ل وال -ت-ف-ق-د إا ¤ولي-ة إال-ي-زي ،م-ن
أاجل اŸتابعة اŸيدانية Ÿشساريع القطاع.

يÎأاسس وزير الصسناعة واŸناجم
ي-وسس-ف ي-وسس-ف-ي ،ال-ي-وم ،ي-وما تقنيا
حول اŸناولة ‘ صسناعة السسيارات،
لوراسسي ابتداء من
وذلك بفندق ا أ
السساعة  08:00صسباحا.

دور اŸؤوسسسسات
يوم دراسسي حول م حماية البيئة
ية ‘ ترسسيخ قي
لسسÓمي
‘ا إ
الدين
اليوم ،اŸركز الثقا رسسيخ قيم
ية ‘ ت
ينظم،

لدين
مية
ختصساصس،
طات الثقافية والعل ن« :دور اŸؤوسسسسات ا ن ذوي ال
–ت عنوا
ﬂتصس Úم
طار النشسا
اسسيا
‘ إا
ةو
ومرداسس.
ة بومرداسس يوما در ط» ،بحضسور أاسساتذ ي لولية ب
ظافة اÙي
لولي
لسسÓم
الثقا‘ ا إ
ئة ون
حا باŸركز
حماية البي  09:00صسبا
ى السساعة
عل
الحتفال
سسبة
لية بومرداسسÃ ،نا ن« :اŸرأاة ‘
ي لو
ع-ن-وا
الثقا‘ ا إ
لسسÓم ة مسس -ت -دي-رة –ت ى السساعة
ركز
س  2018عل
د
ينظم ا Ÿع -اŸي ل -ل -م -رأاة م -ائ  -ف لـ 7مارس
م ال -
عاء اŸصساد
لرب
ب -ال -ي -و ن» ،يوم ا أ
القرآا  09صسباحا.
:00

...ومائدة

Ÿرأاة ‘ القرآان»

مسستديرة حول «ا

Ãناسسبة  8مارسس

ندوة علمية حول ظاهرة اÿلع والطÓق با÷زائر
لعلى ،يوم  07مارسس ا÷اري ،ندوة علمية
لسسÓمي ا أ
ينظم اÛلسس ا إ
ب -ع -ن -وان «ظ -اه -رة اÿل -ع وال -طÓ-ق ب-ا÷زائ-ر» ،وذلك Ãق-ره اب-ت-داء م-ن
السساعة  10:00صسباحا.

حفل Ãناسسبة اليوم العاŸي للمرأاة

يوم برŸا ÊباÛلسس الشسعبي الوطني
ينظم اÛلسس الشسعبي الوطني ،اليوم ،يوما برŸانيا Ãناسسبة الحتفال باليوم
ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة وذلك –ت شس-ع-ار «م-ك-اسسب وإا‚ازات وره-ان-ات ل-ل-م-رأاة ا÷زائرية»
وذلك على السساعة  08:30صسباحا.

اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسسان ينظم مؤو“را وطنيا

لنسس -ان ،ال-ي-وم ،م-ؤو“را وط-ن-ي-ا ب-ال-ت-ع-اون م-ع
ي -ن -ظ -م اÛلسس ال -وط -ن -ي ◊ق -وق ا إ
لوسسط وشسمال إافريقيا– ،ت
ÓصسÓح ا÷نائي مكتب الشسرق ا أ
اŸنظمة الدولية ل إ
عنوان «›هودات تعزيز دولة القانون ‘ ا÷زائر :التطورات التشسريعية» ،بفندق
ا÷زائر ،على السساعة  9:00صسباحا.

لقاء حول السسينوغرا‘ عبد القادر فراح
ي-ن-ظ-م اŸسس-رح ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ،ال-ي-وم ،ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة خاصسة بلقاء حول
السسينوغرا‘ عبد القادر فراح اŸزمع تنظيمه يومي  13و 14مارسس – 2018ت
ع-ن-وان :ع-ب-د ال-ق-ادر ف-راح ...سس-ي-ن-وغ-راف ج-زائ-ري ‘ ف-رق-ة شس-كسس-ب ÒاŸلكية»،
وذلك على السساعة  10:30صسباحا بقاعة ا◊اج عمر ،اŸسسرح الوطني ا÷زائري
ﬁي الدين بشسطارزي.

تكر Ëالكاتب مولود معمري Ãكتبة شسايب دزاير
–تضس-ن ،ال-ي-وم ،م-ك-ت-ب-ة شس-ايب دزاي-ر ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ية لÓتصسال
ال -نشس -ر وا إ
لشس-ه-ار◊ ،ضس-ور ل-ق-اء وﬁاضس-رة م-ع اﬁيسس اوكسس-ل ج-وه-ل ،ل-ت-ك-رË
الكاتب مولود معمري الÎاث اŸسستلزم ،ا إ
لرث اŸفÎضس ابتداء من السساعة 14:00
بعد الزوال.

ملتقى حول تهيئة السسدود اÿضسراء ◊ماية األراضسي

ي-ن-ظ-م رئ-يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-ولئ-ي ك-ر Ëب-ال-ن-ور ،حفÃ Óناسسبة
اليوم العاŸي للمرأاة اŸصسادف للثامن مارسس –ت شسعار« :اŸرأاة اŸنتجة
قيمة مضسافة لتنمية اقتصسادية متنوعة».

تنظم ،اليوم ،اŸديرية العامة للغابات لقاء وطنيا –ت عنوان« :لنجند أانفسسنا
من أاجل تهيئة السسدود اÿضسراء ◊ماية ا أ
لراضسي وضسمان ا أ
لمن الغذائي بÍ
عكنون» ،وذلك على السساعة  09:30صسباحا.

ندوة حول رقمنة التأامينات بديكا نيوز

حفل فني بأاوبرا ا÷زائر

ينشسط سسو‘ حكيم اŸدير العام لشسركة التأامينات «ماسس ،»‘Òاليوم،
ندوة نقاشس Ãنتدى جريدة ديكانيوز حول «رقمنة ›ال التأامينات
كعامل للتطور» ،وذلك ابتداء من  10:30صسباحا.

تنظم أاوبرا ا÷زائر بوعÓم بسسايحÃ ،ناسسبة الحتفال باليوم العاŸي للمرأاة،
ع-رضس-ا ل-ل-رقصس وال-غ-ن-اء وأاداء السس-م-ارة وم-وسس-ي-ق-ي-ي-ه-ا وذلك ي-وم  8م-ارسس ع-لى
السساعة  17:00مسساء.

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

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة 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 الشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة
الهادي ولد علي ،غدا ،بزيارة عمل
وت -ف -ق -د إا ¤ولي -ة “Ôاسست ،ح -يث
سس -ي -ع -اي -ن ع -دة مشس -اري -ع ق -ط -اع -ي -ة
لشس-راف
لضس -اف-ة إا ¤ا إ
ب -ال -ولي -ة ،ب -ا إ
على إاعطاء إاشسارة انطÓق اŸهرجان
الوطني لـ 08مارسس اŸنظم من النادي
ال -ري -اضس -ي ل -ل -ه -واة م -ن أاج -ل ت-رق-ي-ة
الرياضسة النسسوية.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

اللقاء ا÷ماعي 241
÷مع الشسهادات
ي -ن -ظ -م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ي-وم  08مارسس
ا÷اري ،اللقاء ا÷ماعي ÷ 241مع شسهادات اÛاهدين
واÛاه - -دات ح - -ول م - -وضس - -وع «دور اŸرأاة أاث- -ن- -اء ال- -ث- -ورة
لوقات
التحريرية ‘ إاخفاء اÛاهدين وتضسليل العدو ‘ ا أ
الطارئة»Ã ،قره ،ابتداء من السساعة  14:00بعد الزوال.

...والعدد  167من حصسة
موعد مع التاريخ
ك -م -ا ي-ن-ظ-م ،غ-دا ،ال-ع-دد  167م -ن حصس -ة م-وع-د م-ع
التاريخ حول «دور الدبلوماسسية ا÷زائرية ‘ الثورة
التحريرية»Ã ،قر اŸدرسسة الوطنية العليا للعلوم
السسياسسية ،ابتداء من السساعة  10:00صسباحا ،و‘
ن - -فسس ال - -ت - -اري- -خ وال- -ت- -وق- -يت م- -ع م- -دي- -ري- -ة
اÛاه-دي-ن ب-ولي-ة خ-نشس-ل-ة ،ب-ال-ت-عاون مع
جامعة عباسس لغرور وÃقرها.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
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
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تعزيز أاواصشر العÓقأت التأريخية اŸتميزة ب Úالبلدين
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رئيسض ا÷مهوية يسشتقبل وزير الداخلية السشعودي
اسش-ت-ق-ب-ل رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة السش-ي-د عبد العزيز
ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق -ة ،أامسض ،ب -أ÷زائ -ر ال -ع -أصش -م -ة ،وزي -ر
لم Òعبد
الداخلية للمملكة العربية السشعودية ا أ
العزيز بن سشعود بن نأيف بن عبد العزيز آال سشعود.
لول أاحمد
وقد جرى السشتقبأل بحضشور الوزير ا أ
أاوي -ح -ي -ى ،وزي -ر الشش -ؤوون اÿأرج -ي -ة ع -ب-د ال-ق-أدر
مسش- -أه- -ل ،وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة وا÷م -أع -أت اÙل -ي -ة
والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي ووزير العدل

لختأم الطيب لوح.
حأفظ ا أ
لول،
وك- -أن ال- -وزي- -ر السش- -ع -ودي ق -د ح -ل ،أامسض ا أ
ب- -أ÷زائ- -ر ‘ ،زي- -أرة رسش -م -ي -ة ت -دوم ث Ó-ث -ة أاي -أم،
بدعوة من السشيدين بدوي ولوح.
وت- -ن -درج ه -ذه ال -زي -أرة ‘ إاط -أر ت -ع -زي -ز أاواصش -ر
ال-عÓ-ق-أت ال-ت-أري-خ-ي-ة اŸت-م-ي-زة ب Úال-ب-ل-دين وكذا
تطوير سشبل التعأون ب Úا÷زائر واŸملكة العربية
السشعودية.

أاششرف على ا◊فل مسشأهل وأانديرسض سشأمويلسشن

إاعادة افتتاح سشفارة الدا‰ارك با÷زائر

أاشش- -رف وزي- -ر الشش- -ؤوون اÿأرج -ي -ة
ع- - -ب- - -د ال- - -ق- - -أدر مسش - -أه - -ل ،ون - -ظÒه
ال- -دا‰أرك -ي أان -دي -رسض سش -أم -وي -لسش -ن،
أامسض ،ع- -ل- -ى م- -راسش- -م إاع- -أدة اف- -ت -ت -أح
سش-ف-أرة ال-دا‰أرك ب-أ÷زائ-ر ال-واق-ع-ة
بطريق دودو ﬂتأر ب Íعكنون.
خ Ó-ل م -راسس -م اف -ت -ت -اح السس -ف -ارة ال -ت-ي
أاغلقت سسنة  ،٢٠١٠أاكد مسساهل أان «إاعادة
اف -ت -ت-اح ه-ذه السس-ف-ارة ،ي-عّ-ب-ر ع-ل-ى اه-ت-م-ام
‡لكة الدا‰ارك بالعÓقات القدÁة بÚ
البلدين ،كما يعبّر عن ا’هتمام الذي نوليه
لتعزيز وتوسسيع العÓقات وإان كانت متميزة
ع- -ل- -ى اŸسس- -ت- -وى السس -ي -اسس -ي أاو ‘ اÛال
ا’قتصسادي».
وأاوضسح الوزير ،أانه سسيلتقي ’حقا مع نظÒه
ال-دا‰ارك-ي ال-ذي ي-ق-وم ب-زي-ارة رسس-م-ي-ة ب-ا÷زائ-ر
Ÿدة ثÓثة أايام ،حيث سسيتم «تبادل التحاليل حول

اأ’وضساع ‘ اŸنقطة و‘ بعضس اŸناطق من العا⁄
وك -ذلك ت -نسس-ي-ق ال-ع-م-ل ال-ث-ن-ائ-ي ‘ ›ا’ت اأ’·
اŸتحدة وغÒها».
كما –دث مسساهل عن منتدى رجال اأ’عمال
ا÷زائ -ري -ال -دا‰ارك -ي ال -ذي سس -ي -ف -ت-ت-ح ،ال-ي-وم،

واصس -ف -ا إاي -اه بـ «ل -ق -اء ج -د ه -ام م -ن أاج -ل
توسسيع العÓقات والشسراكة ب Úالبلدين».
وكشسف الوزير ،أان نظÒه الدا‰اركي
سس-ي-ق-وم ،خÓ-ل زي-ارت-ه ،ب-اف-ت-ت-اح م-ع وزير
الصس - -ح - -ة ﬂت - -ار حسس - -ب Ó- -وي ،مصس - -ن - -ع
جزائري -دا‰اركي إ’نتاج اأ’دوية بو’ية
البليدة.
من جانبه ،عّبر سسامويلسسن عن ارتياحه
إ’عادة افتتاح سسفارة بلده با÷زائر ،مؤوكدا
أاهمية تعزيز العÓقات الثنائية السسياسسية
وا’قتصسادية ب Úالبلدين.
Óشسارة ،تندرج هذه الزيارة التي يقوم
ل إ
بها وزير اÿارجية الدا‰اركي ،بدعوة من
ن- - -ظÒه ا÷زائ - -ري ‘ ،إاط - -ار م - -واصس - -ل - -ة ا◊وار
السسياسسي الذي ” بعثه خÓل الزيارة التي أاجراها
إا ¤ا÷زائر ،شسهر فÈاير  ،٢٠١6كريسستان جينسسن،
رئيسس الدبلوماسسية الدا‰اركية السسابق.

أاب -رز وزي -ر الشش -ؤوون اÿأرج -ي -ة ع -ب -د ال-ق-أدر
مسش -أه -ل ،أامسض ،ب -أ÷زائ -ر ال -ع-أصش-م-ة ،ال-عÓ-ق-أت
السش-ي-أسش-ي-ة «اŸت-م-ي-زة» ب Úا÷زائ-ر والدا‰أرك،
مششÒا إا ¤وج- -ود تشش- -أور «دائ- -م» ب Úال -ب -ل -دي -ن،
لسش -ي -م -أ ح -ول م-ك-أف-ح-ة الره-أب وال-ه-ج-رة غÒ
الششرعية والتطرف العنيف.
و‘ تصسريح له عقب ﬁادثاته مع نظÒه الدا‰اركي،
أانديرسس سسامويلسسن ،أاوضسح مسساهل أان اللقاء قد سسمح
ب -ت -ب -ادل وج -ه -ات ال-ن-ظ-ر ح-ول ال-قضس-اي-ا ذات ا’ه-ت-م-ام
اŸشسÎك وكذا حول الوضسع باŸنطقة ،مÈزا العÓقات
السسياسسية «اŸتميزة» ب Úا÷زائر والدا‰ارك.
كما سسمح اللقاء ،يقول الوزير ،بالتطرق إا ¤العÓقة

ب Úا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي ،مشسÒا إا ¤وجود تشساور
«دائ - -م» ب Úا÷زائ - -ر وال- -دا‰ارك ح- -ول ال- -ت- -ح- -دي- -ات
ب -اŸن -ط -ق -ة’ ،سس-ي-م-ا م-ك-اف-ح-ة ا’ره-اب وال-ه-ج-رة غÒ
الشسرعية والتطرف العنيف.
وأاضس -اف مسس -اه -ل أان -ه سس-ي-ت-م ،ال-ي-وم ،اف-ت-ت-اح مصس-ن-ع
جزائري -دا‰اركي إ’نتاج اأ’دوية بو’ية البليدة بحضسور
سسامويلسسن ووزير الصسحة ا÷زائري ،مÈزا أان منتدى
اأ’عمال ا÷زائري  -الدا‰اركي الذي سسينعقد ،اليوم،
سسيسسمح «بتحديد فرصس ا’سستثمار ’ ،سسيما ‘ ا÷زائر،
بهدف التخلصس من التبعية للمحروقات».
من جهته ،صسرح سسامويلسسن أانه تطرق مع نظÒه
ا÷زائري ،إا ¤فرصس تعزيز العÓقات الثنائية والتعاون،

’سس- -ي- -م -ا ‘ اŸي -دان ا’ق -تصس -ادي واأ’م -ن وم -ك -اف -ح -ة
اإ’رهاب .وأاضساف ،أان إاعادة افتتاح سسفارة الدا‰ارك
با÷زائر ،أامسس« ،سستسسمح بدفع العÓقات ب Úالبلدين».
وأاوضسح الدبلوماسسي الدا‰اركي أان اللقاء قد سسمح
ك -ذلك ب -ال -ت -ط -رق إا ¤ال -وضس-ع ‘ الشس-رق اأ’وسس-ط وك-ذا
ال-وضس-ع ‘ ا÷وار اŸب-اشس-ر ل-ل-ج-زائ-ر ،ع-ل-ى غ-رار ل-ي-ب-ي-ا
وال -ب-ل-دان اأ’خ-رى ،فضس Ó-ع-ن سس-ب-ل م-ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب
والتطرف العنيف.
Óشس- -ارة ،ت- -ن- -درج ه- -ذه ال -زي -ارة ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه -ا
ل - -إ
سسامويلسسن ،بدعوة من عبد القادر مسساهل ‘ ،إاطار
«ت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة’ ،سس -ي-م-ا دع-م ال-ت-ع-اون
ا’قتصسادي ب Úالبلدين».

مسشاهل يÈز العÓقات السشياسشية اŸميزة ب Úا÷زائر والد‰ارك

بششأأن التعأون الطأقوي الثنأئي

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -ط -اق-ة مصس-ط-ف-ى ق-ي-ط-و ،Êامسس
ا’ثن ،Úبا÷زائر ،وزير الشسؤوون اÿارجية الدا‰اركي،
أانديرسس سسامويلسسن ،الذي –ادث معه حول سسبل تعزيز
التعاون الثنائي ‘ قطاع الطاقة ،بحسسب ما أافاد به بيان
للوزارة .تطرق الطرفان خÓل هذا اللقاء ،إا ¤فرصس
اأ’عمال وا’سستثمار وكذا سسبل ووسسائل تشسارك اÈÿات
ب Úالبلدين وتقوية العÓقات الثنائية’ ،سسيما ‘ ›ال
اÙروق - -ات وال - -ط- -اق- -ات اŸت- -ج- -ددة ،ب- -حسسب ن- -فسس
اŸصسدر.
واسس -ت-ع-رضس ق-ي-ط-و Êاÿط-وط ال-ع-ريضس-ة ل-لسس-ي-اسس-ة
الطاقوية ا÷زائرية والفرصس اŸتوفرة ‘ أانشسطة اŸنبع
ال -بÎو‹ وال -غ -ازي و‘ ›ال بÎوك -ي -م -ي -اء وصس -ن -اع -ات

تنعقد بجنوب إافريقيأ

يشس -ارك عضس -و ›لسس اأ’م -ة ‘ ا’ج -ت -م-اع-ات
النظامية للجان الدائمة للŸÈان اإ’فريقي التي
تنعقد Ãدينة جوهانسسبورغ (جنوب افريقيا) ‘
الفÎة ما ب ٢ Úو 9من الشسهر ا÷اري.

تفاؤوله الكب Òبخصسوصس تطوير شسراكة مربحة للبلدين،
Óع- -م- -ال ب Úا÷زائ- -ر
’ف - -ت - -ا إا« ¤اأ’ف - -اق ا÷ي- -دة» ل - -أ
وال - -دا‰ارك ‘ ›ال اÙروق- -ات وط- -اق- -ات ال- -ري- -اح
والطاقة الشسمسسية على وجه اÿصسوصس.

وك-ذا ÷ن-ة ال-ت-ج-ارة وال-ه-ج-رة ،ال-ن-ق-ل وا’تصسا’ت
والطاقة .وسسيكون ›لسس اأ’مة ‡ث ‘ Óهذه
ا’ج -ت -م -اع -ات م -ن ط -رف عضس -و اÛلسس ﬁم -د
زوبÒي.

توافد ملفت للزوار على أاجنحة الششركأت الوطنية

مششاركة ا÷زائر ‘ الدورة  55للمعرضض الدو‹ للفÓحة بباريسض أاك Ìمن إايجابية
الششعب /كأنت مششأركة ا÷زائر ‘ الدورة
اÿأمسش- - -ة واÿمسش Úل- - -ل- - -م- - -ع- - -رضض ال - -دو‹
لحد
ل-ل-فÓ-ح-ة ب-ب-أريسض ،ال-ت-ي اختتمت يوم ا أ
 04مأرسض  ،2018أاك Ìمن إايجأبية.
وق -د ك -انت ا÷زائ -ر ‡ث -ل -ة ب -ق -وة ‘ م -ع -رضس
باريسس الدو‹ للفÓحة والذي جرت فعالياته ‘
الفÎة اŸمتدة من  ٢4فيفري إا ¤غاية  ٠4مارسس،
بعدد كب Òمن اŸنتجات اÙلية ،خاصسة منتجات
الزيتون (الزيتون وزيت الزيتون) ،التمور (التمور
ومشس- -ت- -ق- -ات- -ه- -ا) ،ال -ك -روم ،ال -ت( Úال -ت ÚاÛف -ف
ومشس -ت -ق -ات -ه) ،ال -ع -ج -ائ -ن ال -غ -ذائ -ي -ة ،ال -زع -ف -ران
واŸنتجات الفÓحية الغذائية ،التي ” عرضسها من
قبل اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية العمومية واÿاصسة.

Œدر اإ’شسارة إا ¤توافد عدد كب Òمن الزوار
ع-ل-ى اأ’ج-ن-ح-ة اıصسصس-ة ل-لشس-رك-ات ا÷زائ-ري-ة،
وق -د عÈوا ع -ن اسس -ت -حسس -ان -ه -م ÷ودة اŸن-ت-ج-ات
اÙلية.
‘ سس -ي -اق ذي صس -ل -ة ،أاج -رت ال -غ-رف-ة ال-وط-ن-ي-ة
للفÓحة ،التي كانت مسسؤوولة عن تنظيم مشساركة
ا÷زائر ‘ هذا اŸعرضس الدو‹ ،فضس Óعن ›مع
تثم ÚاŸنتجات الفÓحية (ﬁ ،)GVAPROادثات
م -ع م -ت -ع -ام -ل Úاق -تصس -ادي Úأاج -انب ح -ول ت -ع-زي-ز
منتجاتنا الفÓحية.
وسستؤودي هذه اÙادثات ‘ نهاية اŸطاف،
إا ¤شس- -راك- -ة Œاري -ة اق -تصس -ادي -ة م -ع اŸت -ع -ام -لÚ
ا÷زائ - -ري .Úب- -اإ’ضس- -اف- -ة إا ¤ذلك ،ف- -ق- -د اتصس- -ل

اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
ووزي -ر ال-ع-دل ح-اف-ظ اأ’خ-ت-ام
طيب لوح ،ببحث العديد من
ال- - -قضس- - -اي - -ا واŸسس - -ائ - -ل ذات
ا’هتمام اŸشسÎك ،باإ’ضسافة
إا ¤تبادل اÈÿات ‘ العديد
من اÛا’ت ب Úالبلدين.

...ويزور اŸتحف
اŸركزي للجيشض
أاج - -رى وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م- -أع- -أت
اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ورال-دي-ن
بدوي ،أامسض ،بأ÷زائر العأصشمة ،مبأحثأت
لم Òعبد العزيز بن
مع نظÒه السشعودي ا أ
سش -ع -ود ب-ن ن-أي-ف ب-ن ع-ب-د ال-ع-زي-ز آال سش-ع-ود
الذي يقوم بزيأرة رسشمية إا ¤ا÷زائر.
وتطرق الطرفان خÓل هذه اŸباحثات ،التي
حضس -ره-ا ق-ائ-د ال-درك ال-وط-ن-ي ال-ل-واء م-ن-اد ن-وب-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ال-ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي
واŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
ه -ام -ل ،إا ¤ال -ع Ó-ق -ات ال -ت -اري-خ-ي-ة اŸت-م-ي-زة بÚ
ا÷زائر والعربية السسعودية مع التأاكيد على ضسرورة
تعزيز عÓقات التعاون ب Úالبلدين وتطويرها ‘
جميع اŸيادين.
Óشسارة ،تندرج زيارة وزير الداخلية السسعودي
ل إ
ا ¤ا÷زائر والتي شسرع فيها ،أامسس اأ’ول ‘ ،إاطار
ت-ع-زي-ز أاواصس-ر ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة اŸتميزة بÚ
ا÷زائر واŸملكة العربية السسعودية وكذا تطوير
سسبل التعاون الثنائي.
وسس -تسس-م-ح ه-ذه ال-زي-ارة ال-ت-ي ت-دوم ثÓ-ث-ة أاي-ام
والتي جاءت بدعوة من وزير الداخلية وا÷ماعات

قام وزير الداخلية السسعودي اأ’م Òعبد العزيز
بن سسعود بن نايف بن عبد العزيز آال سسعود ،أامسس،
با÷زائر العاصسمة ،بزيارة ا ¤اŸتحف اŸركزي
للجيشس أاين اطلع على ﬂتلف مراحل تاريخ وكفاح
الشسعب ا÷زائري.
وق-دمت ل-ل-وزي-ر السس-ع-ودي ،ال-ذي ك-ان م-رف-وق-ا
خ Ó-ل ه-ذه ال-زي-ارة ب-وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي ووزير
ال -ع -دل ح -اف-ظ اأ’خ-ت-ام ال-ط-يب ل-وح ،ب-اŸن-اسس-ب-ة،
شسروحات وافية حول ﬂتلف ا◊قب التاريخية
التي عرفتها ا÷زائر منذ القدم وﬂتلف الثورات
وا’نتفاضسات وحركات اŸقاومة التي شسنها الشسعب
ا÷زائ- -ري ضس- -د اŸسس- -ت- -ع- -م- -ر إا ¤غ- -اي- -ة ال -ث -ورة
التحريرية واسستعادة السسيادة الوطنية ‘  ٥يوليو
.١96٢
وك -ان ال -وزي -ر السس-ع-ودي ق-د ت-رح-م ب-اŸن-اسس-ب-ة
Ãقام الشسهيد ،على أارواح شسهداء الثورة التحريرية
ب-وضس-ع إاك-ل-ي-ل م-ن ال-زه-ور أام-ام ال-نصسب ال-ت-ذك-اري
اıلد للشسهداء والوقوف دقيقة صسمت على أارواح
شسهداء الثورة التحريرية.

كعوان يسشتقبل سشف Òتركيا با÷زائر

›لسض اأ’مة يششارك ‘ ا’جتماعات النظامية للجان الدائمة للŸÈان اإ’فريقي
وأاوضسح بيان Ûلسس اأ’مة ،أامسس ،اأن اأ’مر
ي-ت-ع-ل-ق ب-ل-ج-ن-ة الصس-رف والشس-ؤوون اŸال-ي-ة ،ال-ع-دالة
وح - -ق - -وق اإ’سس - -ان ،الصس- -ح- -ة وال- -ع- -م- -ل والشس- -ؤوون
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ال-ب-ي-ئ-ة واŸوارد ال-ط-بيعية والزراعة

بدوي يتباحث مع نظÒه السشعودي

لعÓم
تبأحثأ سشبل إاقأمة عÓقأت تعأون ‘ ›أل التصشأل وا إ

قيطو Êيتحادث مع وزير خارجية الدا‰ارك
التحويل والطاقات اŸتجددة .وأاكد ‘ هذا اإ’طار ،عزم
ا÷زائر على العمل لتثم Úأافضسل Ÿواردها واسستكشساف
واسستغÓل ثروتها اŸنجمية ‘ ›ال اÙروقات.
كما قام وزير الطاقة بعرضس مشساريع الشسراكة التي
Áك -ن ع -ق -ده -ا ‘ ›ال ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة و“ث -ل
الشسراكة اŸربحة للطرف Úب ÚاŸؤوسسسسات ا÷زائرية
والدا‰اركية ،بحسسب قيطو ،Êرافدا حقيقيا للتطوير
ا’ق- -تصس- -ادي وم- -ن- -اسس- -ب- -ة ’سس -ت -غ Ó-ل ف -رصس اأ’ع -م -ال
وا’سستثمار اŸثمرة على اŸدي ÚاŸتوسسط والطويل ‘
اÛا’ت ذات ال -ق -ي -م -ة اŸضس -اف -ة واÓÿق -ة Ÿن -اصسب
الشسغل ،يضسيف البيان.
من جهته أابدى وزير الشسؤوون اÿارجية الدا‰اركي،

تنأول تعزيز عÓقأت التعأون ب Úالبلدين وتطويرهأ

ب-اŸت-ع-ام-ل Úا÷زائ-ري ،Úشس-رك-اء م-غ-اربة وأافارقة
من أاجل إاقامة شسراكات Œارية من جهة ،وتطوير
اإ’نتاج الفÓحي من جهة أاخرى.
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر أايضس -ا ،أان رئ -يسس ت-ن-ظ-ي-م ه-ذا
اŸعرضس ،الذي اسستقبل ‘ جناح ا÷زائر وثمن
ك- - -ثÒا اŸشس- - -ارك- - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ‘ ه - -ذا ا◊دث
ا’قتصسادي الدو‹ ،أاعرب عن رغبته ‘ أان تكون
ا÷زائر ‡ثلة بقوة ‘ اŸسستقبلÃ ،جموعة كاملة
من منتجاتها.
Óشس -ارة ” ،ت -ن-ظ-ي-م خÓ-ل أاشس-غ-ال ال-دورة ٥٥
ل -إ
للمعرضس ،أايام تذوق للمنتجات اÙلية ا÷زائرية،
خ -اصس -ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãن-ت-ج-ات ال-ك-روم ،ال-زي-ت-ون
والتمور.

بحث وزير التصشأل جمأل كعوان،
أامسض مع سشف Òتركيأ بأ÷زائر ﬁمت
بوروي ،سشبل إاقأمة عÓقأت تعأون بÚ
ا÷زائ - -ر وت - -رك- -ي- -أ ‘ ›أل التصش- -أل
لعÓ- -م ،ب- -حسشب م- -أ أاف- -أد ب- -ه ب- -ي -أن
وا إ
للوزارة.
وأاوضسح ذات اŸصسدر ،أان اللقاء الذي جمع
كعوان مع السسف ÒالÎكي Ãقر وزارة ا’تصسال،
ركز على «حاجة الطرف Úإا ¤إاقامة عÓقات
تعاون ‘ ›ال ا’تصسال واإ’عÓم ÷علها ‘
مسس -ت -وى ال -ع Ó-ق -ات ال -ت -ي Œم -ع ال-ب-ل-دي-ن ‘
اÛال ا’قتصسادي».
‘ ه -ذا اإ’ط -ار ،ت -ن -اول ال-ط-رف-ان «السس-ب-ل
وال -وسس -ائ -ل ل -ت-ح-ق-ي-ق ا’ت-ف-اق-ات بﬂ Úت-ل-ف
م- -ؤوسسسس- -ات اإ’عÓ- -م م- -ن أاج- -ل ت- -ك- -ث- -ي- -ف ال- -ت -ب -ادل
ا÷زائري-الÎكي الذي سسلم الطرفان أانه يسسهم ‘
وضسع ا÷سسور التي من شسأانها أان تقرب أاك ÌبÚ
الشسعب Úا÷زائري والÎكي».

وباŸناسسبة ،اسستعرضس الطرفان عÓقات التعاون
التي Œمع البلدين وأاكدا «عمق العÓقات التاريخية
والثقافية ب Úالبلدين وكذا ا◊ركية التي تشسهدها
ال -ع Ó-ق -ات ‘ السس -ن -وات اأ’خÒة وه -و م -ا ت -وضس -ح -ه
الزيارة اأ’خÒة للرئيسس أاردوغان إا ¤ا÷زائر».

بعد عرضض قدمته فرعون

÷نة التجهيز والتنمية تؤوجل مناقششة القانون إا ¤وقت ’حق

«الششعب» ـ ‘ إاطار دراسستها لنصس اÙدد
للقواعد العامة اŸتعلقة بالÈيد وا’تصسا’ت
اإ’ل-كÎون-ي-ة ع-ق-دت ÷ن-ة ال-ت-ج-هيز والتنمية،

Ûلسس اأ’مة ،اجتماعا Ãقر اÛلسس ،أامسس
ا’ثن ٠٥ Úمارسس  ٢٠١٨برئاسسة السسيد عبد
القادر موÿلوة رئيسس اللجنة ،اسستمتعت فيه
إا ¤ع -رضس ق -دم -ت-ه ‡ث-ل-ة ا◊ك-وم-ة السس-ي-دة
ه - - - -دى إاÁان ف - - - -رع- - - -ون ،وزي- - - -رة الÈي- - - -د
واŸواصس Ó- -ت السس - -ل - -ك - -ي - -ة وال Ó- -سس- -ل- -ك- -ي- -ة
وال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات وال-رق-م-ن-ة ،وذلك ب-حضس-ور
السس- -ي- -د ط- -اه- -ر خ- -اوة وزي -ر ال -ع Ó-ق -ات م -ع
الŸÈان.
وبعد ا’نتهاء من تقد Ëالسسيدة الوزيرة
لعرضسها ونظرا لÓرتباطات الطارئة للسسيدة
الوزيرة ” ،ا’تفاق مع أاعضساء اللجنة على
ت -أاج-ي-ل م-ن-اقشس-ة مشس-روع ال-ق-ان-ون إا ¤ت-اري-خ
’حق سسيتم –ديده فيما بعد.

إلثÓثاء  06مارسس  2018م
إلموإفق لـ  18جمادى إلثانية  1439هـ
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ليام التقنية حول اŸناولة لصشناعة اŸركبات
لو ¤من ا أ
أاششرف على افتتاح أاششغال الطبعة ا أ

يوسسفي :أ÷زأئر قادرة على رفع –دي أإ’دماج وإأطÓق صسناعة ألسسيارأت
نسشبة الصشادرات من الصشناعة خارج اÙروقات ناهزت  70باŸائة العام اŸنصشرم

أاكد وزير الصشناعة واŸناجم يوسشف
ي -وسش -ف -ي ،أان ا÷زائ -ر ق -ادرة ع -ل -ى رف-ع
لدم - - -اج وإاط Ó- - -ق صش - - -ن - - -اع- - -ة
–دي ا إ
السش -ي -ارات ،م -ذك-را أان ق-ط-اع الصش-ن-اع-ة
ع -رف م -ي Ó-دا ج -دي -دا ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج
رئ - -يسض ا÷م - -ه- -وري- -ة ،وان- -ت- -ق- -ل ع- -دد
اŸؤوسشسش -ات اŸت -وسش -ط -ة م-ن  43أال- -ف إا¤
 109.000آالف م- - -ؤوسشسش- - -ة ‘ ،ال - -فÎة
اŸمتدة ب 2010 Úو ،2016وارتفع عدد
اŸشش-اري-ع م-ن  350إا 2500 ¤مشش-روع ‘
ال- - - -ع - - -ام  ،2017وتضش- - - -اع- - - -ف ح - - -ج - - -م
السشتثمارات  11مرة ،وقد قفزت نسشبة
الصش - - -ادرات م - - -ن الصش - - -ن - - -اع - - -ة خ- - -ارج
اÙروقات إا 70 ¤باŸائة العام اŸنصشرم.

فريال بوششوية
أإك- -د وزي- -ر إلصش- -ن -اع -ة وإŸن -اج -م ي -وسش -ف
ي -وسش-ف-ي ،خÓ-ل ك-ل-م-ة أإل-ق-اه-ا ل-دى إشش-رإف-ه،
أإمسس ،على إفتتاح أإششغال إلطبعة إأ’و ¤من
إأ’ي- -ام إل- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة ح -ول إŸن -اول -ة لصش -ن -اع -ة
إŸركبات ،إلتي “يزت بحضشور عدة وزرإء
ب -ي -ن -ه -م وزي -ر إ’تصش-ال ج-م-ال ك-ع-وإن ،وزي-رة
إلÈي- -د وت- -ك -ن -ول -وج -ي -ات إ’ع Ó-م وإ’تصش -ال
وإل -رق -م -ن -ة ه -دى إÁان ف -رع -ون ،إ ¤ج -انب
رئيسس منتدى رجال إأ’عمال علي حدإد ،أإن
تركيب إلسشيارإت ليسس هدفا ‘ حد ذإته رغم
أإه -م -ي -ت -ه ‘ م-رح-ل-ة أإو’ ¤ك-تسش-اب خÈة ‘
إلتمرسس’ ،فتا إ ¤أإن إإ’دماج وإلتوجه نحو
صش- -ن -اع -ة إلسش -ي -ارإت ب -اŸق -اب -ل ه -و إل -ه -دف
إŸبتغى –قيقه.
إلبعضس يتسشاءل إذإ كنا سشننجح ‘ رهان
إطÓ- -ق صش- -ن -اع -ة إلسش -ي -ارإت ـ أإضش -اف ي -ق -ول
يوسشفي ـ« ،نحن ’ ننطلق من إلصشفر ،قبل 50
سش -ن -ة شش -رعت إلشش -رك -ة إل -وط -ن-ي-ة ل-ل-م-رك-ب-ات
إلصشناعية ‘ إنتاج بنسشبة إدماج ’ تقل عن 80
باŸائة ،وبنوعية جيدة مششهود لها ،وإكتسشبت
يدإ عاملة مؤوهلة ،ومنتوجا نوعيا وتنافسشيا».
وتوقف وزير إلصشناعة وإŸناجم ،عند أإبرز

إإ’شش -ك -ال -ي -ات إل-ت-ي ي-ن-اقشش-ه-ا إŸل-ت-ق-ى ل-رف-ع
إلتحدي ،و‘ مقدمتها كيف يتم إŸرور من
مرحلة تركيب إآ’’ف من إŸركبات سشنويا إ¤
مئات آإ’ف إلوحدإت ،مع إ◊رصس على وضشع
أإسش-ال-يب ع-م-ل ت-ت-ط-ور ب-اسش-ت-م-رإر وك-ي-ف ي-ت-م
–ضش– Òدي- -ات إل- -ن- -م- -اذج إŸسش- -ت- -ق- -ب- -ل -ي -ة
إ÷ديدة ،وللمتطلبات جديدة ،وكذإ للمعايÒ
إ÷دي- -دة وصش- -و’ إ ¤إلسش- -ي- -ارإت إل -ه -ج -ي -ن -ة
وإلسشيارإت ذإتية إلقيادة ،وإ ¤ذلك إششكالية
توجيه إلصشناعة لتسشاهم ‘ إإ’نتاج ،وكيف يتم
تكوين إطارإت وعمال للتمكن من إلصشمود
أإمام إŸنافسشة ،وتعزيز إلبحث إلعلمي لدعم
إلصشناعة إ◊ديثة.
ولدى حديثه عن إ◊يوية إلتي “يز قطاع
إلصشناعة ،أإششار إ ¤إسشتثمارإت «سشوناطرإك»،
‘ م - - -وإد إل- - -بÓ- - -سش- - -ت- - -يك وإŸن- - -ت- - -وج- - -ات
إل- -بÎوك- -ي- -م- -اوي- -ة ،و–ولت إ÷زإئ -ر ب -فضش -ل
إŸششاريع إلطموحة ‘ إنتاج موإد إلبناء ،من
مسشتورد إ ¤مصشدر بدءإ من هذه إلسشنة ،بعد
–ق -ي -ق إك -ت -ف -اء ذإت -ي م-ن ح-يث إح-ت-ي-اج-ات
إ’سش -م -نت وف -ائضس ي -ق -در بـ  30ب-اŸائ-ة‘ ،
إنتظار تغطية كاملة لÓحتياجات من إ◊ديد
وإلصشلب ‘ إلعام ’ ،2022فتا إ ¤أإن حصشة
إلصش -ن -اع -ة م-ن إلصش-ادرإت خ-ارج إÙروق-ات

قفزت من  66باŸائة ‘  ،2015إ 70 ¤باŸائة
‘  ‘ ،2016إن- -ت- -ظ- -ار ت- -دشش Úأإك Èمصش -ن -ع
ل-ل-نسش-ي-ج ب-إاف-ري-ق-ي-ا ب-و’ي-ة غ-ل-يزإن ‘ غضشون
إأ’سشابيع إŸقبلة ،وإلذي سشيوظف حوإ‹ 25
عام.Ó
وإسشتغل إŸناسشبة لتوجيه دعوة إ ¤جميع
إŸتعامل ÚإŸعني Úبسشوق إلسشيارإت ،إ ¤بذل
ج- -ه- -د م- -ن أإج- -ل إ‚اح صش -ن -اع -ة إلسش -ي -ارإت
با÷زإئر ،معتÈإ أإن إأ’يام إلتقنية إلتي تكلل
إل -ي -وم ب -ت -وق -ي-ع ح-وإ‹  15إت-ف-اق-ي-ة ،سشانحة
إ’طÓق حوإر بينهم Ãا يجسشد إŸناولة ويعزز
نسشبة إإ’دماج ،باعتبارها إÿطوة إلرئيسشية ‘
تصشنيع إلسشيارإت.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال إل -رئ -يسس إŸدي -ر إل -ع -ام
Ûمع «إيفال» ﬁمد بايري ‘ ،تصشريح أإد¤
ب -ه ع -ل -ى إل-ه-امشس إن إل-ل-ق-اء ي-ك-تسش-ي أإه-م-ي-ة
ك -بÒة ،م -ع -تÈإ أإن -ه ي -ؤوشش -ر ع -ل-ى وج-ود سش-وق
ح -ق -ي -ق -ي -ة ل -ل -م -ن -اول-ة ،وب-رأإي-ه ف-إان إإ’شش-ك-ال
إŸطروح إليوم أإن أإصشحاب مؤوسشسشات إŸناولة
يبحثون عن إلربح إلسشريع ،فيما إعت Èإلرئيسس
إŸدي -ر إل -ع -ام لـ «سش -وف -اك» م -رإد ع-ل-م-ي ،أإن
إŸصشنع Úأإهم حلقة إ’‚اح –دي إŸناولة،
إلتي ’ يوجد خيار غÒها ،بعد نصس دفÎ
إلششروط على –قيق نسشبة إدماج تناهز 40
باŸائة  20باŸائة منها موجهة للتصشدير‘ ،
غضشون  5سشنوإت ‘ إطار إلÎكيب.
إŸدير إلتنفيذي لبورصشة إŸناولة عزيوز
لعايب بدوره ،كششف عن إمكانية تطبيق إŸادة
 110من قانون إŸالية للعام  ،2017وإلتي تنصس
ع -ل -ى إع -ف -اء شش-رك-ات إŸن-اول-ة إل-ن-اشش-ط-ة ‘
قطاع إŸيكانيك من أإعباء إ÷مارك وإلرسشم
على إلقيمة إŸضشافة ،وإلذي سشيÎتب عنه
ح - -ت - -م - -ا إن - -خ- -ف- -اضس ﬁسش- -وسس ‘ أإسش- -ع- -ار
إلسشيارإت ،أإما إŸدير إلعام للقطاع إلعمومي
إل -ت -ج-اري ب-وزإرة إلصش-ن-اع-ة وإŸن-اج-م ج-م-ال
ششوتري ،أإششار إ ¤توقيع حوإ‹  15إتفاقية
ت - -خصس إŸن- -اول- -ة إل- -ي- -وم ،ت- -خصس إل- -ك- -وإب- -ل
وإلبطاريات وإلقطع إŸيكانيكية.

...ويؤوكد ‘ ندوة صشحفية:

أ◊كومة ’ –دد أأسسعار ألسسيارأت أŸرّكبة با÷زأئر لكنها تتابع
ق- -ال وزي- -ر الصش -ن -اع -ة واŸن -اج -م ي -وسش -ف
ي- - -وسش - -ف - -ي ،إان ا◊ك - -وم - -ة ل –دد أاسش - -ع - -ار
السشيارات التي يتم تركيبها با÷زائر لكنها
تتابع ،لفتا إا ¤أانه طلب من أاصشحاب مصشانع
لسشعار ،وسشيتم نششرها
الÎكيب إاعÓمهم با أ
Ãجرد الطÓع عليها ،وبخصشوصض الرتفاع
ذكر ذات اŸسشؤوول أان دف Îالششروط واضشح،
ذلك أان سشعر اŸركبة با÷زائر ليسض أاعلى من
سشعرها مسشتوردة.

فريال بوششوية
أإخ -ذ إ◊ديث ع -ن إ’رت -ف -اع إل -ك -ب ‘ Òأإسش-ع-ار
إلسشيارإت ،حصشة إأ’سشد من إأ’سشئلة إلتي طرحت
على وزير إلصشناعة وإŸناجم ،خÓل ندوة صشحفية
نشش -ط -ه -ا ع -ل -ى ه -امشس إل -ط-ب-ع-ة إأ’و ¤م-ن إأ’ي-ام

إلتقنية حول إŸناولة لصشناعة إŸركبات ،و‘ هذإ
إلشش -أان ح -رصس ي -وسش -ف ي -وسش -ف-ي ع-ل-ى إل-ت-ذك Òأإن
إ◊ك- -وم- -ة ’ –دد أإسش- -ع- -ار إلسش- -ي- -ارإت إŸرك- -ب- -ة
با÷زإئر ،غ Òأإنها تتابع إلعملية.
وأإفاد إلوزير إلوصشي ‘ سشياق موصشول ،أإنه طلب
م -ن أإصش -ح -اب مصش -ان -ع ت -رك -يب إلسش -ي -ارإت إع Ó-م
إلوصشاية بقائمة إأ’سشعار ،إلتي سشيتم نششرها من
باب إإ’عÓم ،و’ ›ال لرفع إأ’سشعار ذلك أإن دفÎ
إلششروط وإضشح ،و’ Áكن بأاي حال من إأ’حوإل أإن
يتجاوز سشعر إلسشيارة إŸسشتوردة ،وأ’ن إلسشؤوإل حول
إ’رتفاع إلكب ‘ Òأإسشعار إلسشيارإت طرح ›ددإ،
فإان إلوزير أإششار ‘ رده إ ¤أإن إلوصشاية ’ تغفل
إŸسشأالة ،وتو‹ كل إ’هتمام لهذإ إ÷انب.
وب -ع -دم -ا ج -دد ت -أاك -ي -د سش -ه -ر وزإرة إلصش -ن -اع-ة
وإŸن- -اج -م ع -ل -ى إحÎإم دف Îإلشش -روط ،أإشش -ار ‘
معرضس رده على سشؤوإل يخصس وجود قائمة Ÿركبي

إلسشيارإت ،إ ¤عدم وجود أإي قائمة ،مضشيفا أإن
«من يجب عليه إلتوقيع على دف Îششروط على علم
بذلك» ،وبخصشوصس –دي إŸنافسشة إلذي يوإجه
إŸناول ،Úأإكد يوسشفي أإن إلكلفة وإ÷ودة ’ مناصس
منها ‘ سشوق تطبعه منافسشة ششريفة ،مؤوكدإ أإن كل
إŸكونات إلتي سشيتم إنتاجها با÷زإئر’ ،بد أإن
–Îم إŸوإصشفات وإŸقاييسس إلعاŸية ،وإŸنتج
مسشؤوول عنها.
و ⁄يفوت يوسشفي إŸناسشبة ،ليجزم أإن إلقاعدة
إلسش -اري -ة ‘ إ’سش -ت -ث-م-ار  51/49ت -ط-ب-ق ع-ل-ى ك-ل
إ’سش -ت -ث -م -ارإت دون إسش -ت -ث -ن -اء ،سش-وإء ت-ع-ل-ق إأ’م-ر
ب -اŸرك -ب Úأإو أإصش -ح -اب إل-ع-ت-اد ،وع-ل-ى إŸصش-ن-عÚ
إÙلي Úأإن يتكيفوإ مع إŸنافسشة للتمكن من بعث
صش -ن -اع -ة سش -ي -ارإت م -وث-وق-ة ،وم-ن-اول-ة ق-وي-ة ل-رف-ع
إلتحدي.

 600حالة بوحمرون بوليتي الوادي وورقلة ،حسشبÓوي من تيارت:

÷نة –قيق سستفصسح عن أأسسباب أنتشسار ألفÒوسس

شش- -دد ﬂت- -ار حسش- -ب Ó-وي وزي -ر الصش -ح -ة
والسش - -ك- -ان وإاصشÓ- -ح اŸسش- -تشش- -ف- -ي- -ات ،ع- -ل- -ى
ضش- -رورة ال -ت -ك -ف -ل ب -اŸريضض وإاسش -ع -اف -ه ف -ور
وصش -ول -ه إا ¤اŸصش -ح -ة ،ل-ك-ون-ه ا◊ل-ق-ة ال-ت-ي
لط-ب-اء وأاع-وان الشش-ب-ه ال-ط-ب-ي ،ك-م-ا
Œم -ع ا أ
أاك -د ع -ل -ى اسش -ت -ف -ادة اŸرضش -ى م-ن ال-ت-ح-ال-ي-ل
لشش -ع -ة ‘ ال -ع -ي -ادات ال -ت -ي يسش -ت -طب ب -ه -ا
وا أ
لجراء
وليسض النتقال إا ¤مصشحات أاخرى إ
التحاليل الÓزمة.
ج -اء ذلك إث -ر إل -زي -ارة إل-ت-ف-ق-دي-ة إل-ت-ي ق-ادت-ه،
أإمسس ،إ ¤و’ي -ة ت -ي -ارت ،وإل -ت -ي ت -ف -ق -د ب -ه-ا ع-دة
مششاريع حيث أإظهر عدم رضشاه على إنعدإم جهاز
إأ’ششعة باŸسشتششفى إلذي سشيفتح عما قريب ،طالبا
من مدير إلقطاع إلتخطيط قبل غلق إŸششاريع،
كما سشجل إلوزير مÓحظة وضشع قاعة إلعمليات
بعيدة عن مصشلحة إلتوليد بالطابق إلعلوي‡ ،ا
يصشعب نقل إŸرأإة إ◊امل.
ف -ي -م -ا ي-خصس دإء إل-ب-وح-م-رون إل-ذي إسش-ت-ف-ح-ل
بو’يتي إلوإدي وورقلة قال إلوزير إنه ” تسشجيل
 600حالة وباء بهذإ إلدإء إلذي  ⁄تششهده إ÷زإئر
م -ن -ذ عشش -رإت إلسش -ن Úبسش -بب إل -ت -ك-ف-ل ب-اأ’ط-ف-ال
بوإسشطة إلتلقيح ،مؤوكدإ أإنه ” تسشجيل عدة حا’ت
وف- -اة ب- -و’ي- -ة إل- -وإدي ،ف- -ي -م -ا ” إل -ت -ك -ف -ل إل -ت -ام
ب -اŸصش -اب ،Úك -اشش -ف -ا ع -ن إي-ف-اد ÷ن-ة –ق-ي-ق إ¤

إلو’يت Úللوقوف على أإسشباب إلدإء.
‘ إŸق -اب -ل أإشش -اد حسش -ب Ó-وي ب -ع -م -ل إأ’ط -ب-اء
إل -ع -ام ‘ Úإل -ت -ك -ف-ل ب-اŸرضش-ى ’ سش-ي-م-ا إل-ت-ك-ف-ل
Ãرضشى إلسشكري بالعيادة متعددة إÿدمات بحي
’ ك -ادإت إل -ت -ي شش-ه-دت ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ‘ ،إل-ت-ك-ف-ل
Ãرضش- -ى إلسش- -ك- -ري ،وق- -د ط- -م- -أان وزي -ر إلصش -ح -ة
إ◊ضشور بأانه سشÒفع إلتجميد عن مششاريع إلصشحة

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

وع -ل -ي -ه سش -تسش -ت -ف -ي -د و’ي -ة ت -ي -ارت م -ن مشش -اري-ع.
ك - -مصش - -ل - -ح- -ة م- -ع- -ا÷ة إ◊روق ومسش- -تشش- -ف- -ى دإء
إلسشرطان.
وÃسش -تشش -ف -ى  120سش- -ري -ر ب -السش -وق -ر أإع -رب
حسشبÓوي عن عدم رضشاه فيما يخصس إنعدإم جهاز
إأ’شش -ع-ة ،وأإع-ط-ى ت-وج-ي-ه-ات ل-ن-ق-ل ق-اع-ة إل-ت-ول-ي-د
ب -ال -ق -رب م -ن ق-اع-ة إج-رإء إل-ع-م-ل-ي-ات إ÷رإح-ي-ة،
مششيدإ بالسشلطات إÙلية على إلدعم وإ’هتمام
إل -ذي ق -دم -ت -ه ل -ق -ط-اع إلصش-ح-ة و’ سش-ي-م-ا Œه-ي-ز
إلعيادإت وإŸصشحات.
وكان إلوزير قد إسشتهل زيارته من مششروع إ‚از
وŒهيز مسشتششفى  120سشرير بالسشوقر ثم تفقد
مششروع مركب إأ’مومة وإلطفل بعاصشمة تيارت،
وبعدها عيادة تششخيصس خاصشة بالسشيد بن طرية
بحي إلتفاح ،إلعيادة إŸتعددة إÿدمات متحف
إلفرسس سشابقا كانت ﬁل معاينة مع عيادة حي
كارمان ،أإما مسشتششفى يوسشف وهي أإك Èمؤوسشسشة
إسشتششفائية بالو’ية فقد وقف عندها حسشبÓوي
مطو’ ليعرج بعدها على إŸعهد إلعا‹ للتكوين
إلششبه إلطبي ،حيث دإر حديث ب Úوزير إلصشحة
ومسشتخدمي وإطارإت إŸعهد إلذين طالبوإ بزيادة
عدد إŸسشتخدم.Ú
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لضشرابات إا ¤سشوء فهم القانون ،زما‹:
رد اŸنازعات وا إ

نقابات وهمية أججت ألوضسع وŒاوزت أÿطوط أ◊مرأء
أاغ- - -ل - -ب - -ي - -ة ال - -ن - -زاع - -ات ال - -ت - -ي أادت إا¤
لضشرابات والحتجاجات ناŒة عن «سشوء
ا إ
فهم القانون» من ك Óا÷انب Úوهذا ما حتم
ع - -ل - -ى وزارة ال- -ع- -م- -ل ال- -ت- -دخ- -ل ،وت- -ذكÒ
الشش -رك -اء ب -ق -وان Úا÷م -ه -وري -ة وال-ق-وانÚ
التي تسش Òا◊ركة النقابية ،حسشب ما أاكده
مراد زما‹ وزير العمل والتششغيل والضشمان
الجتماعي.

حياة كبياشش
إذإ كانت إ◊ركية إلتي تعرفها إلسشاحة إلنقابية
‘ إ÷زإئر ظاهرة صشحية كما يعتÈها إلبعضس،
فأاين تكون حدود ‡ارسشة هذإ إ◊ق إلذي يكفله
إلدسشتور ؟سشؤوإل أإجاب عنه إلوزير زما‹ ،أإمسس،
خÓل نزوله ضشيفا على «فوروم إإ’ذإعة « ،أإوضشح
من خÓله بعضس إأ’مور إلتي أإدى Œاهلها إ¤
Œاوز بعضس إلنقابات إÿطوط إ◊مرإء ،وإلزج
بالعمال ‘ دوإمة إ’حتجاجات وإلتسشبب ‘ ششل
ق- -ط- -اع- -ات ت- -ع -د إسشÎإت -ي -ج -ي -ة وه -ي «إلÎب -ي -ة «
و»إلصشحة» إلتي لها عÓقة وطيدة بحياة إŸوإطن.
وفيما يتعلق بالبيان إلذي أإصشدرته وزإرته قال
زما‹ إنه يهدف إ ¤توضشيح بعضس إأ’مور إŸتعلقة
Ãمارسشة إ◊ياة إلنقابية ،بهدف –قيق إلششفافية،
إبÓغ كل إلششركاء إ’جتماع Úمع ضشرورة تعزيز
إ’تصشال مع وسشائل إإ’عÓم“ ،ك ÚإŸوإطن Úمن
إ◊صشول على إŸعلومة ،وكذإ إنفتاح إŸؤوسشسشات
إلرسشمية على إÛتمع.

 102نقابة ‘ أ÷زأئر منها 65
نقابة عمالية
قال ‘ هذإ إلصشدد إن وزإرته ’حظت مؤوخرإ
نشش-اط-ات ل-ب-عضس «إل-ن-ق-اب-ات إل-وه-م-ي-ة وأإشش-خ-اصس
يّدعون إ’نتماء لنقابات ليسس لها أإي إطار قانو،Ê
ووصشل بهم إأ’مر إ ¤إلدعوة إ ¤إضشرإبات وجمع
إأ’موإل من إلعمال ،وهو ما دفعنا إ’صشدإر قائمة
إلنقابات إلناششطة قانونيا ،حتى يتب Úمن ينششط
‘ إطار إلقانون ومن ينششط خارجه» ،كاششفا ‘
هذإ إلسشياق أإن إ÷زإئر تضشم  102نقابة منها 65
نقابة عمالية بعدما حلت إلنقابة إŸسشتقلة لعمال
سشونلغاز نفسشها إرإديا ،وهي Œسشد حرية إلعمل
إلنقابي إلتي كرسشها دسشتور فيفري .2016
وبخصشوصس قانون إلعمل إ÷ديد إلذي  ⁄ير
إلنور بعد ،أإوضشح زما‹ أإن إأ’مر يتعلق بـ»تششريع
إل -ع -م -ل»و ل -يسس ق -ان-ون ،وه-و يضش-م  16ق-ان-ونا و3

مرإسشيم ومقرر وزإري ويحتوي على أإك Ìمن 670
مادة وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتوإفقا من جميع
إلشش-رك-اء إ’ج-ت-م-اع-ي’ ،Úسش-ي-م-ا ‘ ظ-ل إل-تغÒإت
إ’ق-تصش-ادي-ة وإل-ت-ك-ن-ولوجيات إ◊ديثة إŸتسشارعة،
مضشيفا أإن قانون إلعمل إ÷ديد سشيكون صشا◊ا
Óج-ي-ال إل-ق-ادم-ة ،وأإن-ه ي-خ-دم إ’ق-تصش-اد إلوطني
ل -أ
ويحافظ على مكتسشبات إلعمال ،وأإنه لن يكون فوق
إلدسشتور إلذي يكرسس إلعمل إلنقابي.

 ٪ 75من أŸسستفيدين من عقد
ألعمل أŸدعم ‚حوأ ‘ عا⁄
ألشسغل
و‘ سشياق مغاير أإبرز إلوزير إإ’‚ازإت حققها
قطاعه ‘ ›ال إلتششغيل ،وبلغة إأ’رقام كششف
زما‹ أإن أإك Ìمن  2.3مليون طالب عمل إسشتفادوإ
من آإلية عقد إلعمل إŸدعم ،وهم يتلقون روإتبهم
كاملة وتتكفل إلدولة بجزء منها ⁄ ،يبق ضشمن هذإ
إ÷هاز سشوى  500أإلف مسشتفيد فقط.
وأإكد ‘ هذإ إإ’طار أإن  1.8مليون طالب عمل
“ت تسشوية وضشعيتهم حيث ” ترسشيم حوإ‹ 596
أإلف بصشفة نهائية أإغلبهم ‘ قطاع إإ’دإرة ،بينما
إŒه إلششباب إآ’خرون إ ¤أإجهزة دعم وتششغيل
إلششباب «كناك» و» أإونسشاج» أإو إŒهوإ لعا ⁄إلششغل
بعد إكتسشابهم إÈÿة إلÓزمة ،مششÒإ إ ¤أإن 75
باŸائة من إŸسشتفيدين من عقد إلعمل إŸدعم
‚حوإ ‘ عا ⁄إلششغل ،مذكرإ أإنه ” منع إلتوظيف
‘ ق- -ط- -اع إإ’دإرة ،أ’ن إل -ق -ط -اع إ’ق -تصش -ادي ه -و
إلبديل ‘ خلق مناصشب إلششغل.

لوحال بـ  10سشدود قيد السشتغÓل
من أاجل نزع ا أ

رفع ألتجميد عن  9.7مليار دج ‘ إأطار ألÈنامج ألتكميلي
‚حت وزارة اŸوارد اŸائ- - - - -ي- - - - -ة ‘ رف - - - -ع
التجميد عن غÓف ما‹ يقدر بـ 9.7مليار
دج ‘ إاطار الÈنامج التكميلي من أاجل نزع
لوحال بـ  10سشدود قيد السشتغÓل ،حيث
ا أ
سش-تسش-م-ح ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ب-الرفع من قدرات
ه - -ذه السش - -دود واسشÎج- -اع  46م-ل-ي-ون مÎ
مكعب سشتعزز قدرات التخزين الوطنية ‘
ع -دة ›الت لسش -ي -م -ا ت -ل -ب -ي -ة اح-ت-ي-اج-ات
الوليات التي تتواجد بها هذه السشدود.

سشعاد بوعبوشش
وحسشب مصشادر مأاذونة لـ» إلششعب»سشيسشتغل
ه -ذإ إل -غ Ó-ف إŸا‹ ‘ إع -ادة إ’ع -ت -ب -ار ل-ع-دة
سش- -دود ق- -ي- -د إ’سش -ت -غ Ó-ل ل -ت -حسش Úأإدإئ -ه -ا ‘
إلتخزين ،ويتعلق إأ’مر بكل من سشد جرف إلÎبة
ببششار ،سشد مرجة سشيدي عابد بغليزإن ،سشد
ف -رق -وق Ãعسش -ك -ر ،ع -ل -م -ا أإن -ه ” إإ’عÓ-ن ع-ن
م -ن -اقصش -ات ب -خصش -وصس ه -ذه إلسش -دود إل -ثÓ-ث،
ب -اإ’ضش -اف -ة إ ¤سش -د إ◊م -ي -ز ب-ب-وم-ردإسس وسش-د
غ - -ريب ب - -ع Úإل- -دف- -ل- -ى وزردإزة بسش- -ك- -ي- -ك- -دة،
وبوحنيفية Ãعسشكر ،و” أإيضشا بخصشوصشها أإيضشا
إإ’عÓن عن مناقصشات ،فيما سشتتكفل إلوكالة
إلوطنية للسشدود وإلتحويÓت بنزع أإوحال بثÓث
سشدود وذلك بكل من سشد إلقصشب باŸسشيلة ،بني
عمرإن ببومردإسس وفم إلقيسس بخنششلة.
ويÎجم رفع إلتجميد عن هذإ إلغÓف إŸا‹
إŸعت Èإردإة إلدولة ‘ –كم أإمثل ‘ موإردها
إŸائية وتثمينها وترششيد إسشتغÓلها خاصشة وأإن
إلقطاع حظي بدعم ومتابعة من طرف رئيسس
إ÷مهورية عﬂ Èتلف برإ›ه إلتنموية ،وهو
م- -ا سش- -ي- -حسش- -ن م- -ن وف -رة ه -ذإ إŸورد إل -ث -مÚ
وإلتحكم إأ’مثل ‘ مؤوششرإت تسشيÒه وضشمان
دÁومة إلبنية إلتحتية وإلهياكل إŸنجزة ‘ إطار
إلÈإمج إÿماسشية منذ سشنة .2000
سش -تسش -اه -م ه -ذه إل -ع -م -ل-ي-ات ‘ رف-ع ق-درإت
إلتخزين لهذه إلسشدود إلعششرة ،وكذإ إسشتغÓلها
بعد نزع إأ’وحال إلتي طاŸا أإخذت مكان إŸياه
وضش -ي -اع -ه -ا ،وه -و م-ا سش-ي-ت-ع-زز أإك Ìخ-اصش-ة م-ع
إنطÓق تصشنيع ثÓثة بوإخر نزع إأ’وحال من

ط- -رف إŸؤوسشسش- -ة إ÷زإئ- -ري- -ة ل- -ل- -ت- -ج- -ه -ي -زإت
إلصش -ن -اع -ي -ة ف -رع إŸؤوسشسش -ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ه-ي-اك-ل
إŸعدنية وإلنحاسشية»أإلييكو» بحسش Úدإي Ãعدل
إدماج وطني يصشل إ 70 ¤باŸائة ،مع إمكانية
وصشولها إ %100 ¤مطلع .2022
وهو ما يجعل من إıططات وإلدرإسشات
إŸتعلقة بهذه إلبوإخر ملكية للوكالة إلوطنية
للسشدود ،حيث كلما دعت إ◊اجة لبناء أإعدإد
أإخرى من إلبوإخر تكون إإ’مكانية متاحة لها
بكل حرية ،وهي إلتجربة إأ’و ¤من نوعها ‘
بÓدنا ،حيث كانت إلوكالة تلجأا إ ¤ششرإئها من
إÿارج من إيطاليا وهو’ندإ.
و–صشي إ÷زإئر  78سشدإ قيد إ’سشتغÓل
بطاقة إسشتيعاب تقارب  8.2مليار م Îمكعب،
فيما تعززت إ◊ظÒة إلوطنية للسشدود بسشدين
آإخرين ” إسشتÓمهما مؤوخرإ و  04سشدود ينتظر
إسشتÓمهما ‘ آإفاق  2019ليصشل إلعدد إإ’جما‹
إ 84 ¤سشدإ وبسشعة تقارب  9مÓي Òم Îمكعب،
وبنزع إأ’وحال سشÎتفع إلقدرإت إلوطنية من
تخزين إŸياه خاصشة وأإن إلتسشاقطات إأ’خÒة
مكنت من نسشبة إمتÓء وطنية وصشلت إ55 ¤
باŸائة تختلف حسشب كل سشد ما يجعل بÓدنا
‘ أإريحية مائية وأإك– Ìكما ‘ أإمنها إŸائي.
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الموافق لـ  18جمادى الثانية  1439هـ

بخصسوصس صسيانة شسبكات إلطرق وإلهياكل إلقاعدية بإان أإمناسس

زعÓن :ضسرورة مراعاة خصسوصسية اŸناطق ا÷نوبية

’شسغال إلعمومية وإلنقل عبد
أإكد وزير إ أ
إلغني زعÓن ،أإمسس ،ببلدية إن إمناسس (240
’خ-ذ
ك -ل -م شس-م-ال إي-ل-ي-زي) ،ع-ل-ى ضس-رورة ““إ أ
’عتبار““ خصسوصسية إŸناطق إ÷نوبية
بع Úإ إ
‘ ع-م-ل-ي-ة صس-ي-ان-ة ﬂت-ل-ف شس-ب-ك-ات إل-ط-رق
وإلهياكل إلقاعدية.
أاوضس-ح ال-وزي-ر خÓ-ل م-ع-اي-ن-ت-ه ورشس-ات ت-دع-ي-م
م -نشس -آات م -ط -ار زرزاي-ت Úب-إان أام-ن-اسس ال-ذي يضس-م
أاشسغال إا‚از مدرج رئيسسي على مسسافة  3.200مÎ
طو‹ بعرضس يقدر بـ  60مÎا والذي بلغت نسسبة
تقدم اأ’شسغال به حدود  ‘ 86اŸائة وا’نتهاء من
اأ’شسغال اŸتعلقة بإاعادة ا’عتبار للمدرج الثانوي
أان ع -م -ل -ي -ة الصس -ي -ان-ة Ãدن ا÷ن-وب ت-خ-ت-ل-ف ع-ن
نظÒتها بو’يات الشسمال نظرا لشسسساعة اŸسساحة
ب -اŸن -ط-ق-ة وك-ذا ال-ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة وال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
اıتلفة.
و‘ هذا اإ’طار سسيتم العمل على نشسر مكاتب
دراسس -ات ت -أاخ -ذ ب -ع Úا’ع-ت-ب-ار ه-ذه اÿصس-وصس-ي-ة
فضس Óعن تثبيت ورشسات وﬂابر Ÿراقبة ومعاينة
وم -راف -ق -ة ﬂت -ل -ف ورشس-ات إا‚از اŸشس-اري-ع ك-م-ا
أاضساف.
وب -خصس -وصس اŸط-ارات ب-و’ي-ة إاي-ل-ي-زي ،أاوضس-ح
الوزير أان هذه اأ’خÒة تتوفر على ثÓثة ،اسستفادت

م-ن ع-م-ل-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة إ’ع-ادة ال-ت-أاه-ي-ل وا’ع-ت-ب-ار
Ÿنشس -آات -ه -ا ع-ن ط-ري-ق اسس-ت-ح-داث م-دارج ج-دي-دة
وإاعادة ا’عتبار أ’خرى من أاجل ضسمان خدمات
أافضس- -ل ل- -ل -زب -ائ -ن ،مشسÒا ‘ ه -ذا السس -ي -اق إا ¤أان
ال-و’ي-ة وب-ال-رغ-م م-ن شسسس-اع-ة مسس-اح-ت-ه-ا وصسعوبة
تضساريسسها إا’ أانها اسستفادت من عمليات تنموية
متعددة وذلك ‘ إاطار برنامج رئيسس ا÷مهورية
لفك العزلة عن قاطني هذه الو’ية ا◊دودية من
الوطن.
على صسعيد آاخر ،كشسف زعÓن أانه Œري حاليا

اأ’شسغال لربط منطقة الدبداب ا◊دودية بو’ية
ورقلة عن طريق دائرة الÈمة بالطريق الوطني
رقم  53على مسسافة  70كلم وذلك ضسمن الÈنامج
اÿاصس لتأام Úا◊دود الÈية.
كما يتم حاليا التكفل ببعضس اŸقاطع اŸهÎئة
ببعضس اÙاور سسيما الطريق الرابط ب Úجانت
وب - -رج ا◊واسس إاضس - -اف - -ة إا ¤ال - -ت - -ك - -ف- -ل ب- -ب- -عضس
ا’نشسغا’ت التي طرحتها السسلطات اÙلية والتي
سسيتم دراسستها والتكفل بها مسستقب Óفور –سسن
الظروف اŸالية للبÓد.
و‘ ختام زيارته العملية لو’ية إايليزي عاين
وزي -ر اأ’شس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ن -ق -ل ﬁط-ة ن-ق-ل
اŸسسافرين من الصسنف (ب) إ’ن أامناسس والتي هي
قيد اإ’‚از بنسسبة تقدر بـ  95باŸائة ،حيث شسدد
ع - -ل - -ى ضس - -رورة اإ’سس - -راع ‘ إا‚از ه- -ذا اŸرف- -ق
ا◊يوي الذي من شسأانه أان يسسهم ‘ –سس Úظروف
ن -ق -ل وت -ق -د Ëخ -دم-ات ن-وع-ي-ة وتسس-ل-ي-م-ه ‘ م-دة
أاقصساها شسهرين.
وعلى صسعيد آاخر ،ذكر الوزير أان مؤوسسسسة النقل
ا◊ضسري بصسدد إابرام اتفاقيات مع بعضس بلديات
ال -و’ي -ة م -ن أاج -ل ا’سس -ت -ف -ادة م -ن خ -دم -ات ه -ذه
اŸؤوسسسس- -ة ‘ ›ال ال- -ن- -ق- -ل اŸدرسس- -ي ل -ت -حسسÚ
ظروف التمدرسس.

بشس Òمصسيطفى من جامعة إŸسسيلة:

عصسرنة قطاع اŸؤوسسسسات Áر بسستة مفاتيح للنهوضس به
’سس - - -ب- - -ق بشسÒ
أإك - - -د ك - - -اتب إل - - -دول - - -ة إ أ
’ول
مصس- -ي- -ط- -ف- -ى خ Ó-ل إŸل -ت -ق -ى إل -دو‹ إ أ
إŸن- -ظ -م ،أإمسس ،ب -ج -ام -ع -ة ﬁم -د ب -وضس -ي -اف
ب -اŸسس -ي -ل -ة،ح -ول عصس -رن-ة ق-ط-اع إŸؤوسسسس-ات
إ’ق - - -تصس - - -ادي - - -ة إ÷زإئ - - -ري - - -ة ك - - -ب- - -دي- - -ل
للمحروقات .على أإن إŸؤوسسسسات إ’قتصسادية
ي -جب أإن ت -ل -عب إل -دور إل-ك-ب ÒوإŸه-م ‘ ظ-ل
عدم إسستقرإر أإسسعار إلنفط ونضسوب إŸوإرد
وفق إŸقومات إŸتوفرة.

اŸسصيلة :عامر ناجح
وأاشسار بشس Òمصسيطفى على هامشس اŸلتقى ‘
رده على سسؤوال ÷ريدة الشسعب حول اآ’ليات التي
يجب إاتباعها لعصسرنة قطاع الصسناعة واŸؤوسسسسات
ا’قتصسادية ،إا ¤أان عصسرنة القطاع تتطلب اŸرور
بسس -ت -ة م -ف -ات -ي-ح ل-ت-ط-وي-ر اŸؤوسسسس-ة وع-ل-ى رأاسس-ه-ا
اŸع -رف -ة ال -ت -ي ت -ع -ت Èالسس -بب ال -رئ-يسس-ي ‘ ‚اح
التسسي Òوفق ما يعرف بالتسسي ÒباŸعرفة وليسس
باأ’هداف والذي يتضسمن حسسبه تكوين وتدريب
وا’ط Ó-ع ع -ل -ى ﬂت -ل-ف ال-ع-ل-وم واأ’ب-ح-اث ك-ب-ن-اء

عÓقة مع اÙيط.
وبخصسوصس اŸفتاح الثا Êأاشسار كاتب الدولة
اأ’سس-ب-ق لÓ-سس-تشس-راف أان-ه ي-ت-ع-ل-ق ب-أا‰اط ال-تسسيÒ
وخاصسة اأ’‰اط ا÷ديدة التي تدخل ‘ تسسيÒ
اŸؤوسسسس -ات واŸت -ع -ل -ق -ة ب -أا‰اط ا◊وك -م-ة ،وك-ذا
تدريب العامل Úالذي يعت Èحسسبه مفتاحا ثالثا
يعتمد على تكوين العامل ،ÚمشسÒا إا ¤أانه ’بد
على كل موظف من التطور و‘ تقلد اŸناصسب من
خÓل رفع إانتاجيته من خÓل التدريب.

إحتضسنته كلية إ◊قوق وإلعلوم إلسسياسسية بجامعة إ÷لفة

خÈاء دوليون ووطنيون يحللون حقوق الطفولة
ب ÚاŸواثيق الوطنية والدولية

‘ سسابقة من نوعها عرفتها كلية إ◊قوق
وإل-ع-ل-وم إلسس-ي-اسس-ي-ة ب-ا÷لفة برئاسسة إلدكتور
حمام ﬁمد زه ،Òينظم ملتقى دو‹ شسامل
ح -ول ح -م -اي -ة إل-ط-ف-ول-ة ب Úق-وإع-د إل-ق-ان-ون
إ÷زإئري ،وأإحكام إلقانون إلدو‹ ،ضسم إليه
خ -مسس ج -ام -ع -ات دول -ي -ة ه -ي ت -رك-ي-ا وت-ونسس
’ضسافة إ ¤مشساركة أإكÌ
’ردن با إ
وإŸغرب وإ أ
من  20جامعة وطنية ‘ إشسكالية مسس ضسرها
ك - -ل ف - -ئ - -ات إلشس- -عب ب- -ع- -د إن- -تشس- -ار ظ- -اه- -رة
إ’ختطاف وقتل إلÈإءة.

نور الدين لعراجي

وكانت وجهة اŸؤو“ر هي تعيﬁ Úاور “سس
الشسأان الطفو‹ ‘ الوقت الراهن أامام –ديات
التكنولوجيات اŸعاصسرة وتزايد وتنامي التشسريع
ا÷زائي ‘ ميدان ا÷زائي إاذ من اŸقرر أان تشسهد
ا÷لسسة اأ’و ¤اŸقررة اليوم  6مارسس إالقاء 14
م -داخ -ل-ة م-ت-ك-ام-ل-ة ” ب-ر›ت-ه-ا م-ن أاج-ل ف-حصس
اÙور اأ’ول ل-ل-م-ل-ت-ق-ى وال-ق-اضس-ي ب-ال-ت-ع-رف على
ك-ام-ل ا◊ق-وق اŸدن-ي-ة ال-ت-ي ت-ل-ح ع-ل-ي-ه-ا اŸواثيق
الدولية ،و’سسيما ‘ أاهم قررات ›لسس اأ’من
الدو‹ اÿاصسة باأ’طفال زمن النزاع اŸسسلح .
وحسسب م- -ت- -ح- -دث لـ«الشس- -عب““ ف- -إان اŸل- -ت -ق -ى
سسيسستمع فيه ا◊ضسورا› ¤موعة من اŸداخÓت
Óسس-ت-اذة اŸغ-رب-ي-ة ال-ع-ث-م-اÊ
م-ن ب-ي-ن-ه-ا واح-دة ل -أ
سس -ع -ي-دة ب-خصس-وصس ال-ف-رق ب Úا◊م-اي-ة وال-رع-اي-ة
◊قوق الطفل ‘ القانون اŸغربي ،بينما سسيتوسسع
رئيسس اÛلسس العلمي للكلية العقون سسعد من
زاوي -ة ت -ك -ت -ي -ك -ي -ة ل -ت -ب -ي Úحضس-ر Œن-ي-د اأ’ط-ف-ال
وإاشس -راك -ه-م ‘ ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ع-دائ-ي-ة وف-ق ال-ق-ان-ون
الدو‹.
وب -ذا ت -ك -ون مسس -أال -ة اÙور اأ’ول ق -د ت -ن -امت
ب- -إاع- -ط- -اء اŸت- -ت- -ب -ع Úك -ل ›ال اŸن -ح وا◊ضس -ر
اŸسس -ت -ع -م -ل-ة ضس-د ال-ط-ف-ول-ة ع-اŸي-ا ،و‘ ا÷لسس-ة
الثانية من عمر اŸلتقى سسيسستفيد اŸتتبعون من
شسرح ıتلف آاليات ا◊ماية ا’جتماعية اŸقدمة
ل -ل -ط -ف-ل ك-ال-وسس-اط-ة ا÷زائ-ي-ة ودوره-ا ‘ ح-م-اي-ة
ال -ط -ف -ل ا÷ان -ح م -ن ج -ه -ة وا◊م -اي -ة ال -ق-ان-ون-ي-ة
Óط -ف -ال اŸت -خ -ل-ى ع-ن-ه-م ث-م ج-رÁة اخ-ت-ط-اف
ل -أ
اأ’طفال ودور اŸؤوسسسسات ‘ كفاحها ثم ا◊ماية
الصس -ح -ي -ة وا’ق -تصس -ادي -ة ل -ه -م وم -ن ه -ن -ا ان -ط -ل-ق

اŸتتبعون ‘ هاته ا÷لسسة من قاعدة الÎكيز
على جرÁة ا’ختطاف وسسبل حماية الطفل من
الوقوع فيها كإاجراءات وقائية تؤوول إا ¤ا◊ماية
ال -ت -ي ت -وف -ره -ا اŸؤوسسسس -ات م -ن ج -ه-ة وإا ¤ط-اب-ع
ال -ت -ن -ظ-ي-م وال-تشس-ري-ع السس-ب-اق ‘ Úال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ات-ه
الظاهرة ،لقد أاجمع اŸتتبعون Ùاور اŸلتقى
أانها جاءت مركزة وفق منهجية مطبقة أاقرها
العميد واللجنة العلمية ،و‘ آاخر جلسسة لليوم
اأ’ول والتي هي تلخيصس إاضسا‘ من حيث التطبيق
Óليات فإان اŸتتبع Úله سسيتعرفون على
كإاضسافة ل آ
اıاطر اÙدقة بالطفل ،ثم اأ’سسرة البديلة
ودورها ‘ حماية الطفل وحماية الطفل ‘ ظل
اŸيثاق العربي ،كما سستتم هناك قراءات ‘ اŸركز
القانو Êللمحارب ‘ Úالقانون الدو‹.
وسسيتعرف اŸتتبعون ‘ اليوم الثا Êمن عمر
اŸلتقى ‘ أاربع جلسسات متتالية حول اإ’شسكا’ت
القانونية اŸتعلقة با◊ضسانة ،واسستعراضس حقوق
اأ’طفال وحمايتهم من أاشسكال ا’سستغÓل ،وكيفيات
تنفيذ عقوبة اإ’عدام للحد من جرائم اأ’طفال،
وك -ذا ح -م -اي -ت-ه-م م-ن خÓ-ل آال-ي-ة ت-ق-د Ëالشس-ك-وى
وال -ب Ó-غ -ات ‘ ضس -وء الÈت -وك-و’ت ،وي-تسس-ع اأ’م-ر
بالتفصسيل إا ¤تناول حماية ا÷نائية للطفل من
ا’ع -ت -داءات ا÷نسس -ي -ة وا’غ -تصس-اب ،ب-ي-ن-م-ا تسسÒ
ا÷لسس -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن ال -ي -وم ال -ث -ا Êل -ت -أاك -ي -د دور
اŸنظمات الدولية اŸتخصسصسة ‘ حماية الطفل
وح -م -اي -ة ال -ق-اصس-رة ‘ ال-تشس-ري-ع ا÷زائ-ري ،وك-ذا
ح -م -اي -ت-ه ‘ ظ-ل ق-ان-ون ال-ع-م-ل ،وم-ن ج-ه-ة ث-ان-ي-ة
سس -ي -ت -م -ت -ع م -ت -ت-ب-ع-و ال-ف-ق-ه اŸن-او’ت اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -ا÷رائ -م اŸاسس -ة ب -ال -ط-ف-ل ‘ ال-ف-ق-ه اإ’سسÓ-م-ي
وال -ق -ان -ون ا÷زائ -ري ،ه -ذا وسس -ت -ع -رف م -واضس -ي-ع
ا◊ضسانة ،والطفل ا÷انح ،وصسحة الطفل طريقها
إا ¤التفصسيل من لدن خÈاء دولي Úمتخصسصس Úو‘
نفسس اإ’طار فقد تشسهد أاعمال اŸؤو“ر الدو‹
انطÓق ورشسات ينطمها أاسساتذة الكلية Ãشساركة
طلبة الدكتوراه ويأامل مÓحظون ‘ شسأان الكلية أان
توصسيات اŸلتقى سسوف تبلغ إا ¤نواب اÛلسس
وسسيتم إارسسالها إا ¤الوزارة اŸعنية بغرضس التكفل
بها حسسبما صسرح به الÈوفيسسور بلقومان ‘ اختتام
اŸلتقى الوطني اأ’ول حول حماية اŸسستهلك ‘
ظ -ل اıاط -ر اإ’ل -كÎون-ي-ة ال-ذي شس-ه-دت-ه ال-ك-ل-ي-ة
اأ’سسبوع اŸنصسرم.

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

أاما اŸفتاح الرابع فيتعلق با’بتكار الذي هو من
واجب اŸؤوسسسس- -ة أ’ج- -ل ا’سس- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ا◊ل- -ول
وال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ال-رق-م-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة ‘ –سس Úتغليف
اŸنتج مث Óوالتحكم ‘ النفقات اإ’نتاجية ومع
وجود إاشسكالية اليد العاملة واآ’لة ،حيث –ل اآ’لة
ﬁل العامل ولكنها ’ تعت Èمشسك ‘ Óنظره أ’ن
تكوين العامل هو اأ’سساسس وإايجاد عمل له ‘ مكان
آاخ- -ر .واŸف- -ت- -اح اÿامسس حصس- -ره اŸت- -ح- -دث ‘
اسس-ت-ع-م-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا◊دي-ثة وا’تصسال والبيع
اإ’ل-كÎو Êوت-دف-ق اŸع-ل-وم-ات وحصس-ر مصس-ي-ط-فى
اŸف -ت -اح السس -ادسس واأ’خ ‘ Òت -ط -وي -ر وعصس -رن -ة
اŸؤوسسسس - -ات ا’ق - -تصس - -ادي- -ة إا ¤ف- -ت- -ح رأاسس اŸال
ا’ج-ت-م-اع-ي ك-ال-تشس-ج Òوال-ب-ي-ئ-ة و’ب-د م-ن ان-فتاح
اŸؤوسسسسة على ﬁيطها وتقد Ëفائدة للبيئة وخلق
نوع من رأاسس مال ا’جتماعي.
ودع- -ا مصس- -ي- -ط- -ف- -ى ’ت- -ب- -إاع السس -ي -اسس -ات ب -دل
اإ’ج- - -راءات واسس- - -ت- - -ح- - -داث وزارة ﬂصسصس- - -ة ‘
السس- -ي- -اسس -ات وزارة ت -خ -ط -ي -ط واسس -تشس -راف وزارة
اقتصساد وتنمية ،مشسÒا إا ¤أان اإ’جراءات مفيدة ‘
اŸدى القصس Òخاصسة وأانها أاعطت اأ’ثر السسريع
على اŸيزان التجاري الذي انخفضس عجزه بشسكل
’فت ،حيث ربحت ا÷زائر حوا‹  05مليار دو’ر
‘ السسنة ‘ اŸيزان التجاري وتقليصس الواردات
و–رراŸن -ت -وج اÙل -ي م -ن اŸن-افسس-ة اÿارج-ي-ة
ولكنها تبقى – حسسبه – إاجراءات ’ Áكن الذهاب
بها بعيدا لذا وجب انتهاج السسياسسات من نوع رؤوية
ا÷زائ- -ر  ‘ 2030ال-ت-ك-امÓ-ت وا’ق-تصس-اد ال-ك-ل-ي
وتطه Òالقطاع العام والشسراكة مع القطاع اÿاصس
وعصسرنته وتدريب العامل.Ú

إحياء للذكرى 60
’سستشسهاد إلبطل عبد
إلعزيز كبÒ

مديرية اÛاهدين لبومرداسس
–يي اŸناسسبة بندوة نقاشس

نظمت مديرية اÛاهدين لو’ية بومرداسس
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع إاذاع-ة ب-وم-رداسس ا÷ه-وي-ة ،ن-دوة
تاريخية Ãناسسبة الذكرى ’ 60سستشسهاد البطل
الرائد عبد العزيز كب ،Òنشسطها كل من اÛاهد
بوعÓم تعبسست ،رئيسس بلدية بوزقزة قدارة كمال
اخ -زرون واŸسس-تشس-ار ال-ث-ق-ا‘ ب-اŸدي-ري-ة ط-ارق
م- -ق- -را Êوه- -ذا “اشس- -ي- -ا م -ع ت -ع -ل -ي -م -ات وزارة
اÛاه-دي-ن ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ك-ل اأ’حداث التاريخية
وإاحياء اŸآاثر اÿالدة لشسهداء الوطن..
منشسطو الندوة التاريخية ركزوا ‘ تدخلهم
على أاهم ﬁطات النضسال والكفاح التي ميزت
ح -ي -اة الشس -ه -ي -د ع -ب -د ال-ع-زي-ز ك-ب Òال-ت-ي ب-دأاه-ا
مناضس ‘ Óصسفوف ا◊ركة الوطنية ثم التحاقه
بصس -ف -وف ال -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ب-داي-ة سس-ن-ة 1955
بالو’ية الرابعة وأاهم اŸعارك التي شسارك فيها
–ت ق -ي -ادة ال -رائ -د راب-ح م-ق-را ÊاŸدع-و سس-ي
ÿضسر إا ¤غاية يوم اسستشسهاده بتاريخ  4مارسس
سسنة  1958مع عدد من رفاق السسÓح منهم البطل
سس -ي ÿضس -ر خ Ó-ل م -ع -رك -ة ب -ج -ب -ال ب -ول -ق-رون
باŸنطقة الثانية التابعة حاليا لو’ية اŸدية.
ه- -ذا وت- -واصس- -ل م -دي -ري -ة اÛاه -دي -ن ل -و’ي -ة
بومرداسس بالتنسسيق مع اŸنظمة الو’ئية والبلديات
سس -لسس -ل -ة ن -دوات -ه -ا ال -ف -ك -ري -ة وﬂت -ل -ف اأ’نشس-ط-ة
واŸعارضس اıلدة لرموز الثورة التحريرية وأاهم
اأ’حداث التاريخية التي شسهدتها الو’ية الرابعة أاو
الصس -خ -رة السس -وداء ال -ت -ي ع -رفت م -يÓ-د ا◊ك-وم-ة
اŸؤوق -ت-ة ب-ق-ي-ادة ع-ب-د ال-رح-م-ان ف-ارسس ،وك-ل ه-ذا
بهدف غرسس الروح الوطنية لدى الشسباب وﬁاربة
ثقافة النسسيان التي تطال الذاكرة الوطنية.

بومرداسس..ز /كمال

ولد علي من سسوق أإهرإسس:
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ا÷زائر ملتزمة Ãواصسلة مكافحة اŸنشسطات ‘ الوسسط الرياضسي
أإكد وزير إلشسباب وإلرياضسة إلهادي ولد
ع -ل -ي ،أإمسس ،بسس -وق أإه -رإسس ،ع -ل -ى ““إل -ت-زإم
وإسستعدإد إ÷زإئر إلقوي من أإجل موإصسلة
مكافحة إŸنشسطات على جميع إŸسستويات و‘
إلوسسط إلرياضسي““.
ودعا الوزير خÓل إاشسرافه بقاعة اÙاضسرات
ميلود طاهري على افتتاح أاشسغال اŸلتقى ا÷هوي
ÓعÓم والتحسسيسس حول تعاطي اŸنشسطات ‘
ل إ
ال -وسس-ط ال-ري-اضس-ي Ãشس-ارك-ة  17و’ي -ة م -ن شس-رق
البÓد وذلك ‘ إاطار زيارة إا ¤هذه الو’ية إا¤
““ضس- -رورة إاشس- -راك ج- -م- -ي -ع ال -وزارات اŸع -ن -ي -ة ‘
السس-ي-اسس-ة ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا وزارة الشس-باب والرياضسة
Ÿكافحة هذه اآ’فة التي تهدد الوسسط الرياضسي““.
وأاوضسح ولد علي ‘ افتتاح هذا اللقاء اŸنظم
من طرف الوزارة الوصسية بالتنسسيق مع كل من
ا Èıالوطني للكشسف عن تعاطي اŸنشسطات ‘
الوسسط الرياضسي واŸركز الوطني للطب الرياضسي
واŸدي -ري -ة اÙل -ي -ة ل-لشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة أان ع-دد
الرياضسي Úالذين ” أاخذ عينات منهم للكشسف عن
تعاطي اŸنشسطات عرف ارتفاعا خÓل السسنوات
اÿمسس اŸاضسية وهو ما يÈز –حسسبه– ““العمل
اŸسستمر Ÿراقبة تعاطي اŸنشسطات ‘ الوسسط
الرياضسي““.
وضسمن ذات السسياق أاوضسح الوزير أانه ” تسسجيل
 98عينة سسنة  2013و 180عينة سسنة  2014و‘ 212
 2015و 2016 ‘ 225و.2017 ‘ 244
وذكر الوزير أان ثلثي هذه العينات أاخذت أاثناء
إاج -راء م -ن -افسس-ات دول-ي-ة وأاح-ي-ان-ا م-ن خÓ-ل أاخ-ذ
عينات من الرياضسي Úقبل اختيارهم ضسمن الفرق
واŸنتخبات الوطنية لتمثيل ا÷زائر ‘ البطو’ت
العاŸية واأ’لعاب اأ’وŸبية ،كاشسفا أايضسا أان نسسبة
ال -ع -ي-ن-ات اإ’ي-ج-اب-ي-ة ل-ت-ع-اط-ي اŸنشس-ط-ات ع-رفت

““انخفاضسا جد هام““ سسنة  2017قدر بـ  3 ،2باŸائة.
وسس -ت -ت -واصس -ل أاشس -غ -ال ه -ذا اŸل -ت -ق -ى ب -ت-ق-دË
م-داخÓ-ت م-ن-ه-ا ““ت-ع-اط-ي اŸنشس-طات ومكافحتها
Óسستاذة ليليا سسعادة من
ب ÚاŸاضسي وا◊اضسر““ ل أ
ا Èıال-وط-ن-ي ل-ل-كشس-ف ع-ن ت-ع-اط-ي اŸنشس-طات
ومكافحته و«مراحل مراقبة تعاطي اŸنشسطات““
ل -ل-دك-ت-ورة ح-ك-ي-م-ة ح-مÓ-وي م-ن اŸرك-ز ال-وط-ن-ي
للطب الرياضسي و«كيفية مسساعدة الرياضسي على
ال- -ت- -ط- -ور ‘ مسسÒت- -ه ال- -ري- -اضس- -ي- -ة دون ت -ع -اط -ي
Óسس-ت-اذة ن-ادي-ة ب-رن-اوي م-ن اŸرك-ز
م -نشس -ط -ات““ ل  -أ
الوطني للطب الرياضسي.
كما سسيواصسل الوزير زيارته التفقدية إا ¤هذه
الو’ية بالتوجه إا ¤بلدية سسدراتة ،حيث سسيعاين
القاعة متعددة الرياضسات ويضسع حجر اأ’سساسس
Ÿشسروع إا‚از مسسبح نصسف أاوŸبي ،كما سسيشسرف
باŸركب متعدد الرياضسات باجي ﬂتار بعاصسمة
الو’ية على إاعطاء إاشسارة انطÓق حملة تطوعية
لتنظيف حي  20أاوت  1955الواقع Ãحاذاة مديرية
الشسباب والرياضسة.

‘ لقاء جمع وزإرة إلÎبية إلوطنية بالكنابسست ،ولهة:

اإلتفاق حول تشسكيل ÷نة مشسÎكة للتكفل Ãلف الÎقيات
خ-لصس إل-ل-ق-اء إل-ذي ج-م-ع وزإرة إلÎب-ي-ة
إل -وط -ن -ي -ة وإÛلسس إل -وط -ن -ي Ÿسس -ت -خ -دم -ي
’ط-وإر ل-لÎبية (كنابسست)
إل-ق-ط-اع ثÓ-ث-ي إ أ
’ت -ف -اق ح -ول تشس-ك-ي-ل ÷ن-ة مشسÎك-ة
إ ¤إ إ
ت-ع-م-ل ع-ل-ى إي-ج-اد صس-ي-غ-ة ح-ول إلÎق-ية ‘
إŸناصسب إŸسستحدثة على أإن تكون مسسابقة
إلÎقية ‘ هذه إلرتب خÓل  ، 2018حسسب
ما أإكده إŸنسسق إلوطني للنقابة.
و‘ تصسريح لواج عقب هذا اإ’جتماع اŸغلق
ال -ذي ت -رأاسس -ت -ه وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن
غÈ- - -ي - -ت ودام  13سس- - -اع- - -ة م - -ن ا◊وار ““ا÷اد““
و«ال -ه -ادئ““ ب Úال -ط -رف ،Úأاك -د اŸنسس -ق ال -وط -ن-ي
للكنابسست سسليم ولهة أانه ” ““التوصسل إا ¤اإ’تفاق
ح -ول م -ط -لب ال -ن -ق-اب-ة اŸت-م-ث-ل ‘ تشس-ك-ي-ل ÷ن-ة
مشسÎك -ة ب Úال -وزارة وال-ن-ق-اب-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى إاي-ج-اد
صس-ي-غ-ة ل-لÎق-ي-ة ‘ اŸن-اصسب اŸسس-ت-ح-دث-ة (أاسستاذ
رئيسسي واسستاذ مكون) ،بحيث تكون هذه اللجنة
ﬁددة ‘ الوقت وتنتهي من أاشسغالها ‘  31مارسس
اŸقبل““.
و‘ نفسس السسياق أابرز ولهة أان هذه اللجنة
سستعمل على –ديد حصسصس (كوطات) الÎقية ‘
اŸناصسب اŸسستحدثة ‘ ﬂتلف اأ’طوار للÎبية
(ابتدائي متوسسط وثانوي) ،مشسÒا إا ¤أان الوزارة
أاكدت أانه ““سسيتم تنظيم مسسابقة تخصس الÎقية ‘
هذه الرتب خÓل سسنة .““2018
وم -ن ب Úال -ن -ق -اط ال -ت-ي ب-ق-يت ع-ال-ق-ة ‘ ه-ذا
اإ’ج -ت -م -اع يضس-ي-ف ن-فسس اŸصس-در مسس-أال-ة إاع-ادة
إادماج  436أاسستاذ فصسلوا بسسبب اإ’ضسراب ،حيث
أابقي الباب مفتوحا ب Úالوزارة والنقابة للنظر ‘
هذه النقطة التي شسددت بشسأانها وزيرة الÎبية أان
اأ’سس -ات -ذة اŸفصس -ول Úم -ن م -ن -اصس-ب-ه-م م-ط-ال-ب-ون
بتقد Ëطعون بصسفة انفرادية ‘ ح Úترى النقابة

أان ع-م-ل-ي-ة إاع-ادة إادم-اج-ه-م ت-ك-ون بصس-ف-ة م-ب-اشسرة
ودون تقد Ëطعون.
وحسسب ولهة فإان ا◊وار ب Úالوزارة والنقابة
م -ت -واصس -ل ح -ول ال -ن -ق -اط ال -ع-ال-ق-ة ،مشسÒا إا ¤أان
اŸك-تب ال-وط-ن-ي ل-ل-ن-ق-اب-ة سس-ي-ج-تمع ’حقا بغرضس
اسستدعاء اÛلسس الوطني لتباحث اŸسستجدات.
من جانبه ،أاكد رئيسس الديوان بوزارة الÎبية
ال -وط -ن -ي -ة ع -ب -د ال -وه -اب ق -ل -ي -ل أان ال -ل-ق-اء سس-م-ح
بـ«مناقشسة كل النقاط اŸطروحة من طرف نقابة
الكنابسست““ ،مشسÒا إا ¤أانه ” ““اإ’تفاق حول أاغلب
النقاط اŸطروحة““ وما تبقى يضسيف اŸتحدث
ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-وضس-ي-ح-ات ي-ت-م م-ن-اقشس-ت-ه-ا ع-لى مسستوى
النقابة.
وشسدد قليل أان وزارة الÎبية الوطنية ““تعمل على
تطبيق قوان Úا÷مهورية ،كما تعمل على إابقاء
ا◊وار م -ف -ت -وح -ا م -ن اأج -ل إاي -ج -اد إاج -اب-ات ح-ول
اŸلفات اŸطروحة““.
وت -ت -ع -ل -ق م-ط-الب ال-ك-ن-ابسست فضس Ó-ع-ن م-ل-ف
الÎق -ي -ات ب -ال -ت -ك -ف -ل ب -ب -عضس ا◊ا’ت ““اÿاصس -ة““
ب- -اŸن- -اصسب اآ’ي- -ل- -ة ل- -ل- -زوال (م- -ع -ل -م -و اŸدارسس
ا’بتدائية واأ’سساتذة التقنيون ‘ التعليم الثانوي
واÈıي -ون) م -ع ““ضس -م -ان ت -ك -وي -ن ل-ه-م إا ¤غ-اي-ة
التكفل بجميع هذه ا◊ا’ت““.
وت-ط-الب ال-ك-ن-ابسست أايضس-ا ب-ال-تشس-ك-ي-ل ال-رسسمي
لهياكل طب العمل على أان تكون هذه الهياكل عملية
Óسستاذ با◊صسول
‘ اŸيدان وايجاد صسيغة تسسمح ل أ
على سسكن إا ¤جانب اŸطالبة باحتسساب سسنوات
Óسساتذة ضسمن اŸسسار
الدراسسة باŸدارسس العليا ل أ
Óسستاذ وخÓل تقاعده فضس Óعن مطالبة
اŸهني ل أ
الوزارة بجرد أاموال اÿدمات ا’جتماعية وا◊ق
‘ منحة ا’متياز ومنحة ا÷نوب واحتسسابها على
أاسساسس شسبكة اأ’جور ا÷ديدة.

بودياب أإثناء تكر Ëإلفائزين من خريجي إŸعاهد إلعليا للتكوين إلبنكي :

تكوين اŸوارد البشسرية يسساهم ‘ تطوير اÿدمات اŸصسرفية ا÷ديدة

أإكد إلرئيسس إŸدير إلعام للقرضس إلشسعبي
إ÷زإئ -ري ع -م -ر ب -ودي -اب أإن ت -ك-وي-ن إŸوإرد
إل -بشس -ري -ة إŸؤوه -ل -ة م -ن شس -أان -ه أإن يسس -اه-م ‘
ت - -ط - -وي- -ر إÿدم- -ات إŸصس- -رف- -ي- -ة إ÷دي- -دة
وتأاهيل إلنظام إلبنكي ‘ إ÷زإئر .

صصونيا طبة

أاشسرف الرئيسس اŸدير العام للقرضس الشسعبي
ا÷زائ- -ري أامسس ،ب -ف -ن -دق ا÷زائ -ر ع -ل -ى ت -ك -رË
ال-ف-ائ-زي-ن م-ن خ-ري-ج-ي اŸع-اه-د ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ت-ك-وين
البنكي لطبعة  2017بحضسور اأ’م Úالعام لوزارة
اŸال -ي -ة و‡ث-ل ب-نك ا÷زائ-ر واŸدي-ري-ن ال-ع-امÚ
Ÿؤوسسسسات التعليم العا‹ البنكي .
جاء هذا ا◊فل تتويجا للجهود اŸبذولة من
طرف البنك والتي سسمحت ‘ سسنة  2017بتسسجيل
 114متخرجا ‘ التكوين العا‹ للبنوك منهم 37
ف-ائ-زا م-ت-خ-رج-ا م-ن م-ع-اه-د ج-زائ-ري-ة ودولية من
بينهم  2معهد “ويل التنمية للمغرب العربي تونسس
و  16من اŸدرسسة العليا للبنوك ا÷زائر و  3من
م-ع-ه-د ال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ب-ن-كية فرنسسا و  9م-ن اŸع-هد
ا÷زائري والعا‹ للدراسسات اŸصسرفية ا÷زائر .
وب -اŸن -اسس-ب-ة ،أاوضس-ح ال-رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام أان
ال -ق -رضس الشس -ع -ب -ي ا÷زائ -ري ي -و‹ أاه -م-ي-ة ك-بÒة
ل-ت-ط-وي-ر ال-ك-ف-اءات وت-ك-ي-ي-ف اŸوارد ال-بشس-ري-ة مع

ا’ح- -ت- -ي- -اج- -ات ال- -ن- -اŒة ع -ن مشس -اري -ع ال -ت -ح -ول
والتغيÒات ا÷ارية ،وهو ما يسسمح بتطوير الشسبكة
وم -ت -ط -ل-ب-ات ال-وظ-ائ-ف و–ق-ي-ق ج-م-ي-ع اأ’ه-داف
اŸرجوة.
وأاشساد بودياب بنوعية الشسراكة التي Œمع البنك
مع مرافقيها نظرا للمسساهمة الفعالة ‘ تنمية
›موعة من اŸهارات واŸؤوهÓت داخل البنك
وت -ط -وي -ر أانشس -ط -ت -ه-ا وشس-ب-ك-ت-ه-ا ال-ت-ج-اري-ة م-ه-ن-ئ-ا
ال-ف-ائ-زي-ن ل-ن-ج-اح-ه-م ‘ ﬂت-ل-ف ال-ت-كوينات العليا
للبنوك.
ووضس -ع ال -ق -رضس الشس -ع -ب-ي ا÷زائ-ري إاج-راءات
تتكامل مع خطط العمل وميزانيات البنك لتعزيز
التغيÒات الÓزمة ‘ أاداء القطاع اŸصسر‘ وقيادة
ا’نتقال إا ¤تسسي Òأا‚ع للعمليات من خÓل تطوير
م -ع -ام Ó-ت ج -دي-دة ل-دى اŸوظ-فŒ Úاه ال-زب-ائ-ن
وترجمة صسورة ونتائج البنك إا ¤أافعال للمسساهمة
‘ اŸشس-اري-ع ا÷دي-دة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ق-ي-م م-ه-ن-ي-ة
جديدة .
وسس-ت-ت-م-يز سسنة  2018ب-ال-ت-زام ق-وي ‘ ال-ت-عليم
العا‹ اŸصسر‘ ،حيث يسستفيد ما ’يقل عن 317
مÎبصس من عمليات التكوين ع Èعدة قنوات منها
 99مÎبصسا ‘ التكوين اŸصسر‘ باŸعهد العا‹
ل-ل-ب-ن-وك ا÷زائ-ر وم-ع-ه-د “وي-ل ال-ت-ن-م-ي-ة ل-لمغرب
’عمال
العربي تونسس و 218إاطارا ‘ ›ال ا أ
التجارية من الكليات اıتلفة اŸصسرفية .

الثÓثاء  06مارسض  2018م
المؤافق لـ  18جمادى الثانية  1439هـ

»æWh

نظمتها القيادة ا÷هوية اÿامسصة للدرك الوطني بقسصنطينة

الورشصة ا÷هوية للصصيد العشصوائي واŸتاجرة غ Òالشصرعية با◊يوانات الÈية
أاصصناف حيوانية مهددة باإلنقراضس وطائر ا◊سصون يتصصدر القائمة والوضصعية ‘ تفاقم

ن-ظ-مت ،أامسص ،مصص-ال-ح ال-ق-ي-ادة اÿامسصة
ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ““ الشص-ه-ي-د ب-وضص-رسص-ة ع-لي““
لعÓ-م-ية
ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،ال-ورشص-ة ا÷ه-وي-ة ا إ
وال- -ت- -حسص- -يسص- -ي -ة ح -ول الصص -ي -د ال -عشص -وائ -ي
واŸتاجرة غ Òالشصرعية با◊يوانات الÈية
وال -ت -ي ت -دوم ف -ع -ال-ي-ات-ه-ا ع-ل-ى م-دار ي-ومÚ
كامل ،Úوالتي عرفت حضصور كافة الفاعلÚ
‘ ال -تصص -دي ل -ه -ذه ال-ظ-اه-رة ال-ت-ي ل ت-ن-فك
لخÒة ي-ت-ق-دمهم قطاع
لون-ة ا أ
ت-ت-ف-اق-م ‘ ا آ
العدالة ،ا÷مارك ،الصصيد البحري.

الؤطنية للصسيادين ””الزاهي”” الذي أاكد أانهم يعملؤن
وقف قانؤن الصسيد  07-04اŸؤؤرخ بتاريخ  14أاوت
 2004والذي ينصض ‘ مادة  ‘ 35قانؤن مكافحة
اÙظ -ؤر ال -ذي ي -خ -ؤل ل -ه -م ك -ف -ي-درال-ي-ة ال-ع-م-ل
وﬁاربة الصسيد اÙضسؤر ،حيث أانهم يعملؤن على
اÙافظة على الطرائد من خÓل عدة تدابÒ
م -ن -ه -ا ح -راسض السس -ه -ؤ ،ا◊سس-يسض م-ع ال-ق-ط-اع-ات
اŸعنية ،و÷ان مؤزعة على اŸسستؤى الؤطني على
غرار ÷نة حماية ا◊يؤان والبيئة هذه األخÒة
التي تقؤم بتنصسيب ÷ان على مسستؤى كل الؤليات
حتى نضسمن التنسسيق ب Úالؤليات والقدرة على
التنسسيق األمثل.
وأاضساف ذات اŸتحدث أانهم مفتشسيات ولئية
تكؤن –ت وصساية وا‹ الؤلية وهي خليط من
األسسÓك األمنية وتشسكل أاك Ìمن  12عضسؤ مهمتهم
األوﬁ ¤اربة الصسيد العشسؤائي واŸتاجرة الغÒ
الشسرعية با◊يؤانات الÈية ،كما أاكد أان ا◊يؤانات
الÈية التي تتعرضض لÓنقراضض واŸصسنفة عاŸيا

ودول- -ي- -ا ال- -غ- -زال ،الضس- -ب- -اع ،األي- -ل الÈب- -ري ،طÒ
ا◊سسؤن الذي ‘ طريقه لÓنقراضض.
وحسسب ال -رائ -د ””غ -ي -ب -ؤب ع -ب-د ا◊م-ي-د”” ف-ق-د
عا÷ت الؤحدات اإلقليمية ‘ سسنة  2017حؤا‹
 17352قضسية متعلقة با÷رائم البيئية ” خÓلها
تؤقيف  6604أاشسخاصض ،حيث نفذت فرقة ا◊ماية
البيئية 6634خ - -دم - -ة وذلك ع Èال - -دوري - -ات عÈ
اإلق-ل-ي-م ،ح-مÓ-ت ال-ت-حسس-يسض ،ال-ت-دخÓ-ت ال-ت-قنية
والعلمية،اŸشساركة مع اللجان القطاعية ،حيث ”
على إاثرها معاينة ﬂ 2432الفة ،كما تتؤاجد 03
خ Ó-ي-ا ج-ه-ؤي-ة ◊م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ال-ت-ي ت-ق-دم ال-دع-م
التقني والعلمي للؤحدات ،أاما فيما يخصض جرائم
النظام العام للغابات فقد ” معا÷ة 396قضسية ”
خ Ó-ل-ه-ا ت-ؤق-ي-ف  388شس -خصض ،ج -رائ -م اŸسس-اسض
بالÌوة ا◊يؤانية والصسيد الÈي ” معا÷ة 162
قضسية ” تؤقيف  193شسخصض ،أاما فيما يخصض
الصس -ي -د ال -ب -ح -ري ف -ق -د ” م -ع-ا÷ة م-ا ي-ع-ادل 80
قضسية.

وصس -ع -ؤب -ت -ه ،خ -اصس -ة وه -م ي-ع-اي-ن-ؤن أاشس-غ-ال ا‚از
الزدواج-ي-ة ل-ل-ط-ري-ق ب Úع-اصس-م-ة ال-ؤلي-ة ومدينة
ع Úعباسسة ،لكن األشسغال يبدو انها ل تريد ان
تنتهي ،وتنهي معاناتهم اليؤمية ‘ منطقة يشسكل
ا÷ليد اÎŸاكم شستاء عام Óإاضسافيا من عؤامل
حؤادث اŸروربها.
وحسسب مديرية األشسغال العمؤمية للؤلية ،فان
اŸن -ط-ق-ة اسس-ت-ف-ادت ف-ع Ó-م-ن مشس-روع Úك-بÒي-ن
لزدواجية الطريق ‘ الطريق Úالؤطني74 Úو75
ال-راب-ط Úع-اصس-م-ة ال-ؤلي-ة ب-ك-ل م-ن م-دي-ن-ت-ي ب-ني
ورت -ي Ó-ن وب -ؤع -ن -داسض ع -ل -ى ال -ت -ؤا‹،وسس -ت-ن-ط-ل-ق
األشسغال قريبا ،فيما تتؤاصسل أاشسغال الزدواجية
من سسطيف ا ¤مدينة ع Úعباسسة ،على مسسافة 20
كم ،على عاتق الؤكالة الؤطنية للسسدود ،حسسب ذات

اŸصسدر.
ويشسكل الطريق الرابط ب Úعاصسمة الؤلية و17
ب -ل-دي-ة شس-م-ال ال-ؤلي-ة اح-د أاه-م انشس-غ-الت سس-ك-ان
اŸنطقة،وهذا منذ عشسرات السسن ،Úنظرا لكثافة
ا◊رك -ة اŸروري -ة ،وصس -ع -ؤب -ة اŸسس -الك ا÷ب -ل -ي-ة،
خاصسة ‘ فصسل الشستاء بسسبب الثلؤج وا÷ليد‡ ،ا
يتع Úمعه اخذ النشسغال بجد من طرف السسلطات
اŸعنية ،بتخصسيصض برنامج قطاعي مركزي ◊ل
اإلشسكال الذي وعد عدة مسسؤؤول Úللقطاع ،سسابقا،
بحله نهائيا ،لكن اŸؤاطن Úنفد صسÈهم ،حسسب
تصسريح الكث Òمنهم ‡ن يسستعملؤه هذا الطريق
بشسكل يؤمي.

سسطيف :نورالدين بوطغان

لو ‘ ¤زراعة اÙاصصيل الكÈى
–تل اŸرتبة ا أ

فÓحو سصيدي الشصحمي بوهران ينتظرون رفع التجميد عن مشصاريع السصكن الريفي

وهران :براهمية مسسعودة
واعتﬁ Èدثؤنا أان السسكن الريفي Áثل رهانا
أاسس -اسس -ي -ا أاول -ؤي-ة لسس-ك-ان ال-ري-ف ،ب-ق-در م-ا ت-ع-تÈ
ال- - - -ت - - -ج - - -ه - - -ي - - -زات واÿدم - - -ات األسس - - -اسس - - -ي - - -ة
من أاهم النشسغالت ،ولسسيما ما تعّلق منها بإايصسال
الكهرباء وفتح اŸسسالك الريفية ،لتفادي ظاهرة
ال- - -ه - -ج - -رة اŸك ّ- -ث - -ف - -ة ن - -ح - -ؤ اŸدن أاو اŸراك - -ز
ا◊ضسرية ...
و‘ هذا الصسدد ،كشسف بؤسسيف بشس ،Òرئيسض
÷نة الفÓحة على مسستؤى بلدية سسيدي الشسحمي

ع- - - -ن اتصس- - - -الت مسس- - - -ت- - - -م- - - -رة م - - -ع اŸسس - - -ؤؤول
األول ل-ل-ج-ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي ب-ؤه-ران م-ؤل-ؤد شس-ري-في
بخصسؤصض ملف السسكن الريفي ،كما أاعلن عن
مشساريع هامة ‘ ‘ ›ال السستثمار والتنمية على
مسستؤى البلدية ،تندرج ‘ إاطار اŸؤسسم الفÓحي
 2017/2016وبداية اŸؤسسم ا÷اري.
وأاشسار مسستدل Ãشسروع بناء ملبنت Úومشسروع
ب -ن -اء م-ذب-ح ل-ل-دواج-ن ب-اإلضس-اف-ة إا ¤م-ا ي-ف-ؤق 30
إاسس- -ط- -بّﬂ Ó- -صس- -صس- -ة لÎب- -ي -ة األب -ق -ار واألغ -ن -ام
والدواجن ،وقد – ّصسل أاصسحابها على رخصسة بناء
‘ إاطار انعقاد ÷نة الشسباك الؤاحد.
بدوره ،اعت Èبؤديسسة ﬂتار اŸندوب الفÓحي
ع -ل -ى مسس -ت -ؤى ب -ل -دي -ة سس -ي -د الشس -ح -م -ي ،أان ه -ذه
األخÒة ذات ط -اب -ع ف Ó-ح -ي ب -ام -ت -ي -از ت -ع -كسس-ه-ا
اŸسس- -اح- -ة الصس- -ا◊ة ل -ل -زراع -ة اŸق -درة ب4332
هكتار ،من مسساحة إاجمالية قدرها  6591هكتار،
فيما Œاوزت اŸسساحة اŸسسقية خÓل اŸؤسسم
الفÓحي الفارط  700هكتار.

وبذلك –تّل بلدية سسيدي الشسحمي اŸرتبة
األو ¤ع- - -ل- - -ى اŸسس - -ت - -ؤى ال - -ؤلئ - -ي ب - -ال - -نسس - -ب - -ة
ل -زراع-ة اÙاصس-ي-ل ال-زراع-ي-ة ال-كÈى ،ح-يث أان-ه-ا
“ك - - -نت خ Ó- - -ل اŸؤسس - - -م ال - - -فÓ- - -ح- - -ي ا÷اري
 2018/2017من زراعة  3115هكتار ،منها 2900
هكتار شسع Òو 86هكتارا قمح صسلب و 39هكتارا
قمح ل ،Úباإلضسافة إا 100 ¤هكتار أاعÓف ،مع
تعشسيب  115هكتار للقضساء على األعشساب الضسارة.
و–تل شسعبة األشسجار اŸثمرة اŸرتبة الثانية
ع-ل-ى مسس-اح-ة  400ه -ك-ت-ار زي-ت-ؤن وم-ا ي-ف-ؤق 100
هكتار من األشسجار ذوات النؤاة والبذور ،ثم شسعبة
اÿضسروات التي ل تقل أاهمّية عن سسابقتها ،حيث
وخÓل اŸؤسسم الفÓحي اŸاضسي ” 2017/2016
غرسض ما يفؤق  800هكتار بإانتاج قدر ب 57أالف
قنطار ثم شسعبة تربية األبقار ب 1970رأاسض منها ما
يفؤق  800رأاسض بقر حلؤب و 19أالف رأاسض غنم
و 595رأاسض من اŸاعز إاضسافة إا ¤تربية الدواجن.

لول مدير نفطال لـ ““الشصعب ““:
موازاة مع اسصتفادة تلمسصان من ﬁطت Úقبل نهاية السصداسصي ا أ

ﬁطة لÎكيب قارورات سصÒغاز للسصيارات بع“ Úوشصنت منتصصف شصهر مارسس

كشصف اŸدير ا÷هوي لنفطال عبد القادر
حايد ‘ تصصريح ÷ريدة ““الشصعب ““ اسصتفادة
ولي- -ة ع“ Úوشص- -نت م- -ن وح- -دة ج -دي -دة
لتحويل أانظمة تشصغيل السصيارات من طاقة
الوقود إا ¤السصÒغاز والتي سصتدخل حيز
اÿدمة خÓل منتصصف هذا الشصهر وذلك
Ãرك - -ز ت - -وزي - -ع اŸواد ال- -ب- -يÎول- -ي- -ة ب- -عÚ
“وشصنت.
هذه الؤحدة التي تعد الثانية ‘ اŸقاطعة بعد

م-ازال أاصص-ح-اب اŸؤوسصسص-ات اŸك-ل-ف-ة ب-إا‚از
مشص - -اري- -ع غ- -از اŸدي- -ن- -ة ب- -ولي- -ة ب- -ج- -اي- -ة،
ي- -ن- -ت- -ظ- -رون مسص- -ت- -ح- -ق -ات -ه -م ب -ال -رغ -م م -ن
الضصمانات التي تلقوها ،من طرف مسصؤوو‹
م -ؤوسصسص -ة ت -وزي -ع ال -ك-ه-رب-اء وال-غ-از ل-لشص-رق،
واŸتضصمنة ا◊صصول عليها غ Òأان ل شصيء
ّ Œسصد على أارضص الواقع.

حيث أاكد اŸعنيؤن ،اأن هناك من  ⁄يتحصسلؤا
ع -ل -ي -ه -ا م-ن-ذ أازي-د م-ن سس-ن-ة ونصس-ف ،ب-ال-رغ-م م-ن
الشس -ك-اوى واإلرسس-ال-ي-ات اŸت-ك-ررة ،م-تسس-ائ-ل Úع-ن
األسسباب التي جعلت ا÷هات اŸعنية تتأاخر ‘
التدخل من أاجل إانصسافهم.
وب -حسسب سس-م-ع-ؤن ﬁم-د م-ن ج-م-ع-ي-ة م-ق-او‹
ولي -ة ب -ج -اي -ة ،لـ”الشس -عب”” ،ن -ح -ن ن-ط-الب ب-تسس-ؤي-ة
مسس-ت-ح-ق-ات-ن-ا اŸال-ي-ة ال-ت-ي ت-أاخ-رت م-ن-ذ 18شسهرا،
حيث  ⁄نتلق فيها مسستحقاتنا بقيمة 220مليار
سسنتيم ،ول نفهم ألي جهة نتؤجه ◊لّ هذا اŸشسكل
العؤيصض ،الذي أاعاق عملها وحال دون اسستكمال
بقية اŸشساريع.
مع اإلشسارة إا ¤أاننا وافقنا على مؤاصسلة إا‚از
مشس -اري -ع ال -غ -از خ Ó-ل شس -ه -ر ف -ي -ف -ري م-ن السس-ن-ة
الفارطة ،وذلك بعدما تلقينا ضسمانات من طرف
مسسؤؤو‹ مؤؤسسسسة تؤزيع الكهرباء والغاز للشسرق،
بتسسؤية وضسعيتنا كؤننا وجدنا نقصسا ‘ اŸؤارد
اŸالية غ Òأان الؤعؤد  ⁄تر النؤر”.

أاخصصائيون وباحثون يؤوكدون من سصيدي بلعباسص:

اŸواطنون يطالبون باإلسصراع ‘ األشصغال وتخليصصهم من اÿطر

ط -الب ع -دد م -ن ف Ó-ح -ي ب -ل -دي -ة سص-ي-دي
الشص-ح-م-ي ال-ت-اب-ع-ة ل-دائ-رة السص-ان-ية بوهران
برفع التجميد عن اŸشصاريع اÿاصصة بالسصكن
الريفي الذي يندرج ‘ إاطار سصياسصة تنمية
اŸناطق الريفية وتثبيت السصاكنة اÙلية.

مقاولو بجاية يعتصصمون للمطالبة Ãسصتحقاتهم

هذه الؤضسعية الصسعبة أارغمت ،أامسض ،اŸقاولÚ
على تنظيم Œمع أامام مديرية تؤزيع الكهرباء،
للمطالبة بتسسؤية وضسعيتهم اŸالية وا◊صسؤل على
ك -ام -ل اŸسس -ت -ح -ق -ات ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤وضس-ع حّ-ي-ز
اÿدم -ة اŸشس -اري -ع ب -اŸن -اط -ق ال -ت -ي ان -ت-هت ب-ه-ا
األشسغال وبعث اŸشساريع التي تؤقفت ،وناشسدوا
ا÷هات الؤصسية التدخل من أاجل حل مشساكلهم
ب مسستحقات اŸؤؤسسسسات اŸتعاقدة،
اŸتعلقة ،وصس ّ

ازدواجية الطريق ب Úسصطيف والبلديات الشصمالية

ي-ط-الب سص-ك-ان اŸن-اط-ق الشص-م-ال-ية لولية
لسصراع
سصطيف السصلطات اÙلية للولية با إ
‘ ا‚از ال - - -ط - - -ري - - -ق اŸزدوج ال- - -راب- - -ط بÚ
ع-اصص-م-ة ال-ولي-ة ا ¤م-دي-ن-ة ب-وق-اعة ،على
مسص- -اف -ة 45ك- -م ،وذلك ت -ع -ويضص -ا ل -ل -ط -ري -ق
ا◊ا‹ ،وال - -ذي يسص - -م - -ون - -ه ط - -ري - -ق اŸوت،
وإانقاذهم من اÿطر،بسصبب كÌة ا◊وادث
اŸرورية التي تقع فيه ،منذ عدة سصنوات،
وه-و ال-ط-ري-ق ال-ذي أا‚ز ت-ع-ويضص-ا ،وبشص-ك-ل
مؤوقت ،للطريق الوطني السصابق رقم  75بعد
ا‚از سص - - - - - - - -د اŸوان  10ك- -م ع -ن ع -اصص -م -ة
الولية،قبل عدة سصنوات ‘ ،اطار مشصروع
التحويÓت اŸائية الكÈى للهضصاب العليا.
وي -ع-ا Êالسس-ائ-ق-ؤن ،ي-ؤم-ي-ا ،م-ن ضس-ي-ق ال-ط-ري-ق

17585

الضصمانات ووعود بقيت حÈا علـى ورق

بجاية :بن النوي توهامي

قسسنطينة :مفيدة طريفي
و‘ كلمة افتتاحية أالقاها العميد ””طاهر مغالط
”” القائد ا÷هؤي للدرك الؤطني والتي أاكد من
خÓلها على أان الهدف الرئيسسي من تنظيم هذه
الؤرشسة هؤ تؤحيد الرؤوى ب Úكافة القطاعات بشسان
حماية الÌوة الؤطنية ا◊يؤانية والغابية ،إاضسافة
إا ¤تعزيز اآلليات العملية اŸيدانية لبلؤغ أا‚ع
سسبل التنسسيق والتعاون ‘ ›ال مكافحة الصسيد
العشسؤائي ،مؤؤكدا ‘ ذات الشسأان أان ﬁاربة هذه
ا÷رÁة ل تنحصسر ‘ اŸعا÷ة األمنية الصسرفة
وإا‰ا تتعداها إا ¤تفعيل اآلليات الكفيلة بتجفيف
اŸنابع اŸغذية لهذا السسلؤك اإلجرامي.
وع-ل-ى ه-امشض ال-ط-ب-ع-ة السس-ادسس-ة ل-ه-ذه ال-ؤرشسة
ا÷ه - -ؤي - -ة اإلعÓ- -م- -ي- -ة ال- -ت- -ي ع- -رفت ع- -دد م- -ن
اÙاضس -رات ع -ل -ى رأاسس -ه -ا إاسسÎات -ي -ج -ي -ة ال-درك
الؤطني ‘ ›ال مكافحة جرائم اŸسساسض بالبيئة
والصس-ح-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة وال-ت-ي ق-دم-ها الرائد”” غيبؤب
ع -ب -د ا◊م -ي -د”” وك -ذا اإلط -ار ال -تشس -ري-ع-ي ◊م-اي-ة
ا◊يؤانات الÈية ‘ ا÷زائر واŸقدمة من طرف
ال -دك -ت -ؤرة ””ب -ؤسس -ك Úوح -ي -دة”” اŸدي -رة ال -ف-رع-ي-ة
◊م- -اي- -ة الÌوة ا◊ي- -ؤان -ي -ة ،إا ¤ج -انب ﬁاضس -رة
بعنؤان دور ا÷مارك ‘ ›ال مكافحة الŒار
غ Òالشس- -رع- -ي ب- -ا◊ي- -ؤان- -ات الÈي -ة وغÒه -ا م -ن
العناوين اŸهمة التي Ãقدورها إايجاد حلؤل فعالة
للحد من الظاهرة بشسكل تشساركي فعال.
””الشس-عب”” و‘ ح-دي-ث-ه-ا م-ع رئ-يسض ال-ف-ي-درال-ية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وح -دة ال -رمشس -ي ت -ل -مسس -ان ت -دخ -ل ضس-م-ن ب-رن-ام-ج
ال -ؤزارة ل -ل -قضس -اء ع-ل-ى ال-ت-ل-ؤث وت-خ-ف-يضض ف-ات-ؤرة
اسستÒاد الؤقؤد الذي ارتفعت تكاليف اسستÒاده،
ه -ذا وسس -ت -دخ -ل ال -ؤح -دة ع -م -ل -ي-ة الÎك-يب خÓ-ل
األسسبؤع اŸقبل بتكلفة  61أالف دج.
وجاءت هذه العملية تعزيزا لكÌة الطلب على
–ؤيل تشسغيل السسيارات إا ¤نظام سسÒغاز Ÿا
يؤفره من اقتصساد وحماية للبيئة خاصسة ‘ ظل
ارتفاع أاسسعار البنزين بعد الزيادة األخÒة ،هذا

وأاكد ذات اŸسسؤؤول على تعزيز مقاطعته بؤحدتÚ
خ Ó- - -ل السس - - -داسس - - -ي األول م- - -ن ه- - -ذه السس- - -ن- - -ة
ب-ت-ل-مسس-ان ل-ت-خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط ع-ل-ى وحدة الرمشسي
وذلك بكل من ﬁطة الكدية باŸدخل الشسما‹
Ÿدينة تلمسسان وأاخرى Ãحطة الزياني Úبالطريق
السسيار ،مشسÒا ان هذه اÿطؤات تأاتي تشسجيعا
للمؤاطن Úعلى تعميم اسستعمال سسÒغاز Ÿا له من
فؤائد على اŸؤاطن والبيئة.

تلمسسان ﬁ :مد بن تر ار

العÓج الفعال للسصرطان يتطلب فريقا طبيا
متخصصصصا وملفا دقيقا لكل حالة

خ - -لصص اŸشص - -ارك- -ون ‘ ال- -ي- -وم ال- -دراسص- -ي
ال-ت-حسص-يسص-ي ح-ول داء السص-رط-ان اŸن-ظم من
قبل مديرية الصصحة ومركزعÓج السصرطان
بسصيدي بلعباسص إا ¤ضصرورة متابعة وعÓج
م - -ريضص السص- -رط- -ان م- -ن ط- -رف ف- -ري- -ق م- -ن
لطباء عن طريق ملف يحمل كل ما تعلق
ا أ
ب -ت -ط -ورات ومسص -ت -ج -دات ا◊ال -ة الصص -ح -ي-ة
لسصÎاتيجية عÓجية
للمريضص وإاخضصاعه إ
يشص -ارك ف -ي -ه -ا ال -ف -ري -ق ال -ط -ب-ي اŸت-خصصصص
بالكامل.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

دعا عبد القادر بؤصسهبة رئيسض مصسلحة العÓج
ال -ك -ي -م -ي -ائ-ي ب-اŸسس-تشس-ف-ى ا÷ام-ع-ي ب-ؤه-ران إا¤
اإلعتماد على هذه اŸنهجية كسسبيل لضسمان عÓج
فعال ،حيث أاكد ‘ مداخلته أان مريضض السسرطان
يتطلب اŸعا÷ة على يد عدد من األطباء كل ‘
إاختصساصسه وهي التقنية التي تضسمن التكفل ا÷يد
ب -اŸريضض وت -ق -لصض ت -ك -ال -ي -ف ال-عÓ-ج ،ك-م-ا Œنب
الطبيب مسسؤؤولية عÓج اŸريضض لؤحده ‘ أامراضض
م -تشس -ع -ب -ة ن -اج -م -ة ع -ن ال -داء ك-ا÷راح-ة ،ال-عÓ-ج
الكيميائي واإلشسعاعي .كما تسسمح التقنية أايضسا
ب-ال-ت-ح-ك-م ا÷ي-د ‘ اإلسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-عÓجية التي
تتضسمن عديد اŸراحل العÓجية.
ومن جهته أاشسار الÈوفيسسؤر أابؤ بكر فضسل الله
رئ-يسض مصس-ل-ح-ة ال-ت-ؤل-ي-د ب-اŸؤؤسسسس-ة السس-تشسفائية
للتؤليد وأامراضض النسساء بسسيدي بلعباسض أان داء
سسرطان الثدي يتصسدر قائمة السسرطانات من حيث
ع -دد اإلصس -اب-ات اŸك-تشس-ف-ة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ال-ؤلي-ة
وب -اق -ي ولي -ات ال -ؤط -ن ح -يث تشس Òاإلحصس-ائ-ي-ات
األخÒة إا ¤تسسجيل نحؤ  15أالف حالة جديدة كل
سسنة با÷زائر.

وأاضساف الÈوفيسسؤر أابؤ بكر أان اŸرضض يعرف
تفشسيا سسريعا وخطÒا ب Úالنسساء ‘ كافة دول
العا ⁄بنسسبة تفؤق  13باŸائة أاي ما يعادل إاصسابة
إامرأاة من ب Úكل  8نسساء ،وهؤ ما يتطلب التجسسيد
ÓسسÎات-ي-ج-ي-ة اŸسس-ط-رة Ÿكافحة الداء
ال-ف-ع-ل-ي ل -إ
والؤقاية منه ،من خÓل تكثيف حمÓت الكشسف
اŸبكر والعÓجات األولية.
و‘ ذات السسياق أاكد الÈوفيسسؤر طالب مراد
رئ -يسض مصس -ل-ح-ة األوب-ئ-ة Ãسس-تشس-ف-ى حسس-ا Êع-ب-د
القادر أان مصسلحته سسجلت ومنذ  630 ،2015ورما
خبيثا ،ليضسيف أان اإلصسابات بداء سسرطان لدى
النسساء تفؤق اإلصسابة لدى الرجال ‘ ،ح Úيحتل
سسرطان الثدي الصسدارة ‘ عدد اإلصسابات بنسسبة
 45باŸائة ،يليه سسرطان الكؤلؤن الذي اتسسعت
رقعة إانتشساره مؤؤخرا ثم سسرطان اŸعدة ،أاما لدى
ف-ئ-ة ال-رج-ال ف-ي-ع-د سس-رط-ان ال-رئ-ة األك Ìإان-تشس-ارا
بسسبب التدخ Úتليه سسرطانات اŸعدة والÈوسستات
وال-ب-ن-ك-ري-اسض ب-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-رضض األط-ف-ال الذين تقل
أاع -م -اره -م ع -ن  15سس- -ن -ة لسس -رط -ان ال -دم ك -أاكÌ
السسرطانات إانتشسارا يليه سسرطان اŸخ والقلب.

اسصتفاد منها أاعوان الوقاية ،التابعون Ÿديرية اÿدمات بسصكيكدة

اختتام الدورة التكوينية ‘ ›ال األمن والوقاية

اختتمت فعاليات الدورة التكؤينية ‘ طبعتها
الثانية لفائدة أاعؤان الؤقاية ،ا◊راسسة واألمن
التابعŸ Úديرية اÿدمات الجتماعية ÷امعة
 20اوت  ””1955سسكيكدة ،التي دامت أاسسبؤعÚ
ك -ام -ل ،Úب-حضس-ؤر ب-ن ق-ارة خ-ال-د ،م-دي-ر دي-ؤان
اÿدم- -ات ا÷ام- -ع- -ي- -ة ل- -ل- -ؤلي- -ة ،وك -ذا م -دراء
القامات ا÷امعية اŸتؤاجدة بؤلية سسكيكدة،
رؤوسساء مصسالح أامن ولية واإلطارات اŸشسرفة
ع-ل-ى ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-ؤي-ن-ية حيث شسهد اليؤم
اÿتامي تقد Ëعدة مناورات و“ارين Œريبية
من طرف أاعؤان الؤقاية واألمن Œسسد اŸعرف
ال -ت -ي ت -ل -ق-ؤن-ه-ا ط-ي-ل-ة م-دة ال-ت-ك-ؤي-ن م-ن خÓ-ل
ﬁاكاة لبعضض الؤضسعيات التي قد –دث أاثناء
تأادية مهامهم ،من بينها ﬁاولة بعضض الغرباء
اق -ت -ح -ام اإلق -ام-ة ا÷ام-ع-ي-ةﬁ ،اول-ة اعÎاضض
طريق الطلبة والنتحار بإاشسعال النÒان.
ال -ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ي ك-انت –ت إاشس-راف وت-أاطÒ
ق -ؤات الشس -رط -ة اŸت -خصسصس-ة م-ن مصس-ال-ح ام-ن

ال -ؤلي -ة ،وب -اشس -راك مصس-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة،
نالت اهتمام ا◊اضسرين الدين ثمنؤا احÎافية
ومهنية جهاز الشسرطة ،وكذا تفتحه على الهيئات
الخرى Ãنحه Œاربه وحنكته خدمة لصسالح
العام ،خصسؤصسا اعؤان األمن وا◊راسسة الذين
أابدوا سسعادتهم العارمة من التكؤين الذي تلقؤنه
ومن معاملة واحÎافية اŸؤؤطرين.
واخ-ت-ت-مت ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ؤرشس-ات ع-م-ل وع-م-ل-ي-ة
ﬁاكاة لبعضض الؤضسعيات اÿطÒة التي قد يجد
ع -ؤن ال -ؤق -اي -ة ا◊راسس-ة واألم-ن ن-فسس-ه ام-ام-ه-ا
وكيفية التدخل حيالها إل“ام اŸعلؤمات وصسقل
اŸعارف التي –صسل عليها خÓل هاته الدورة
التكؤينية التي Œسسد انفتاح اŸؤؤسسسسة الشسرطية
امام كافة الهيئات ،وكذا اطياف اÛتمع بهدف
مشساركة اÈÿات والحÎافية التي تزخر بها
Óمن الؤطني.
اŸديرية العامة ل أ

سسكيكدة :خالد العيفة

ل مراضص اŸزمنة Ãليانة
خاصص بأاصصحاب ا أ

ملتقى ألخصصائيي طب األسصنان

ي- -ع- -ت- -زم السص- -لك ال- -ط- -ب -ي ÷م -ع -ي -ة
لط -ب -اء الخ -تصص -اصص -ي Úل-ولي-ة عÚ
ا أ
ال- -دف- -ل- -ى ب- -ال- -ت- -نسص -ي -ق م -ع اŸسص -تشص -ف -ى
ا÷ام-ع-ي لب-ن مسص-وسص ت-ن-ظ-ي-م م-ل-ت-ق-ى
لسصنان
الصصباح الطبي اÿاصص بعÓج ا أ
لم-راضص اŸزم-ن-ة م-ن-ه-ا
ل-دى اŸصص-اب Úب-ا أ
السص- -ك -ري ي -وم 8م -ارسص ب -ق-اع-ة اŸسص-رح
العمومي Ãليانة.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

وب - -حسسب مسس - -ؤؤو‹ ج - -م - -ع - -ي - -ة األط- -ب- -اء
الخ- -تصس- -اصس- -ي Úل- -ؤلي- -ة ع Úال -دف -ل -ى ف -إان

اŸلتقى سسينكب حؤل عدة ﬁاور منها مرضض
القلب ب Úالطبيب وجراح األسسنان والتخÌ
وع Ó-ج مضس -اع -ف -ات األسس -ن -ان وك -ذا ال-ت-ك-ف-ل
الصس -ح -ي ب -اŸصس -اب ب -أام -راضض الشس-ك-ر ع-ن-د
ط- -ب- -يب األسس- -ن- -ان ،ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤اÓÿي- -ا
اÿاصسة بأاسساسسات األسسنان.
ومن اŸنتظر أان يعرف اللقاء عدة تدخÓل
طبية تخصض طريق العÓج ووجراحة األسسنان
التي مازالت ‘ حاجة إا ¤طرق ناجعة بعيدة
ع -ن األخ -ط -ار وت -ؤخ -ي ال -ط -رق ال-ؤق-ائ-ي-ة ‘
ال -ع Ó-ج ت -ف -ادي -ا ل -ل -مضس -اع -ف-ات ال-ت-ي Áك-ن
تسسجيلها.
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بسشبب البطالة والتهميشس

اسستغاثة اÙتجـ Úمتواصسلـة بج ـرادة ومـ ـدن أاخـ ـرى باŸغ ـ ـرب

ي -واصش -ل اŸواط -ن -ون اŸغ -ارب -ة رف -ع صش -وت
ا’سش - -ت - -غ - -اث - -ة ع Èت - -ن- -ظ- -ي- -م م- -ظ- -اه- -رات
واح -ت -ج -اج-ات شش-ع-ب-ي-ة ‘ ع-دي-د ﬁاف-ظ-ات
اŸم -ل -ك-ة أاه-م-ه-ا ج-رادة (شش-رق) ال-ت-ي ت-ع-يشس
ع -ل -ى وق -ع «ا’ن -ت -ف -اضش-ة» م-ن-ذ  22ديسشمÈ
اŸاضش -ي اث -ر مصش -رع شش -اب Úشش-ق-ي-قÃ Úن-ج-م
للفحم ا◊جري وثالث مطلع الششهر اŸاضشي
وك- -ذا ا◊سش -ي -م -ة (شش -م -ال) وع -دد م -ن م -دن
وقرى منطقة الريف ،منذ أاكتوبر اŸاضشي،
ل -ل -م -ط -ال -ب -ة بـ «ال -ت -ن -م -ي-ة ورف-ع ال-ت-ه-م-يشس
وﬁاربة الفسشاد».
ف -ق -د ع-اودت أ’ح-ت-ج-اج-ات ألشش-ع-ب-ي-ة ف-ي م-دي-ن-ة
جرأدة ألمغربية ،في أليومين أأ’خيرين وبقوة بعد
إأعÓن سشكانها فششل ألحوأر مع ألحكومة ،وأحتششد
أآ’’ف من سشكان ألمدينة في مسشيرة غاضشبة بعد
يوم وأحد من تششييع جثمان عامل منجمي جديد
ت -وف-ي ف-ي ح-ادث-ة صش-ع-ق ب-ال-ك-ه-رب-اء دأخ-ل م-ن-ج-م
عششوأئي في ضشوأحي ألمدينة.

خرج سشكان جرأدة ،أمسس أأ’ول ،في مسشيرة جابت
ألمدينة تحت ششعار «بدون بديل أنتظروأ ألرحيل»
رأفعين ششعارأت منددة بالصشمت ألحكومي .وخرج
محتجو ألمدينة هذه ألمرة على خطى ألمحتجين
بالريف ،حيث أطفأاوأ أضشوأء ألمنازل ،وقرعوأ على
أأ’وأن -ي أل -م -ع -دن -ي -ة ،أح -ت -ج -اج-ا ع-ل-ى ألسش-ل-ط-ات
ول -لضش -غ -ط ع -ل -ى أل -مسش -ؤوول -ي -ن م -ن أج -ل ت -ح-ق-ي-ق
م -ط -ال -ب -ه-م ،م-رددي-ن ه-ت-اف-ات م-ن ق-ب-ي-ل «ألشش-عب
يريد ..بدي Óأقتصشاديا حقيقيا».
أع- -ل- -ن أل -م -ح -ت -ج -ون بشش -ك -ل رسش -م -ي رفضش -ه -م
أل-م-ق-ت-رح-ات أل-ت-ي ق-دم-ه-ا سش-ع-د أل-دي-ن ألعثماني،
رئيسس ألحكومة ألمغربية ،وألذي قاد وفدأ وزأريا،
ق -ب -ل أسش -ب -وع-ي-ن ،إ’خ-م-اد ن-ي-رأن غضشب أه-ل ه-ذه
ألمنطقة.
توسشط هذه ألمسشيرة ألحاششدة إأضشرأب عام دعا
إأل -ي -ه أل -نشش -ط -اء ،ح -يث أظ -ه -رت صش -ور ت -دأول -ت -ه-ا
صشفحات محلية على موأقع ألتوأصشل أ’جتماعي،
محÓت تجارية مغلقة .وأكد ألمحتجون أن «هذه

ألخطوة هي مجرد إأنذأر ،سشتليه خطوأت تصشعيدية
أخرى يعتزمون تنظيمها خÓل أأ’يام ألمقبلة ،في
حالة عدم أ’سشتجابة لمطالب ألسشكان».
ي -ط -الب أب-ن-اء أل-م-دي-ن-ة بـ»أل-ت-ن-م-ي-ة أ’ق-تصش-ادي-ة
لمنطقتهم ،وبإايجاد حلول عاجلة لمششكلة ألبطالة
ألتي تعاني منها نسشبة مرتفعة من ألششباب ،مما
يدفعهم للمخاطرة بأاروأحهم في مناجم ألفحم،
ألملجأا ألوحيد للششباب ألعاطل».
يششار ألى أن محافظة ألحسشيمة وعدد من مدن
وقرى منطقة ألريف ،تششهد منذ أكتوبر ألماضشي،
أحتجاجات متوأصشلة ،للمطالبة بـ «ألتنمية ورفع
ألتهميشس ومحاربة ألفسشاد» .بدأت أ’حتجاجات
في أعقاب مصشرع تاجر ألسشمك محسشن فكري،
أل-ذي ق-ت-ل ط-ح-ن-ا دأخ-ل شش-اح-ن-ة ل-ج-م-ع ألنفايات،
خÓل محاولته أسشترجاع سشلعته .وعرفت مناطق
أخرى أحتجاجات في فترأت متقطعة ،مثل زأكورة
للمطالبة بتوفير ألماء ألصشالح للششرب.

فشسل ﬁاولت احتواء الحتجاجات
ط -الب أل-م-ح-ت-ج-ون م-ن سش-ك-ان ج-رأدة أل-ح-ك-وم-ة
ب -ارسش -ال ل -ج-ن-ة وزأري-ة ل-ل-ب-حث ع-ن ح-ل-ول شش-ام-ل-ة
للمحافظة ألتي يششكو سشكانها من تدهور خطير
لÓ-وضش-اع أل-م-ع-يشش-ي-ة .ك-م-ا رددوأ شش-ع-ارأت ت-طالب
ب-م-ح-اسش-ب-ة أل-مسش-ؤوول-ي-ن ع-ن ه-ذه أ’وضش-اع وت-وفير
بديل أقتصشادي لها يغنيهم عن أللجوء ألى مناجم
ألفحم ألتي تششهد حوأدث مميتة.
نقلت مصشادر أعÓمية عن مصشطفى أدعنين ،أحد
ق-ادة أ’ح-ت-ج-اج-ات ،ق-ول-ه إأن «أل-م-ح-ت-ج-ي-ن ق-رروأ
موأصشلة ألمظاهرأت ،فما قدمته ألحكومة ،خÓل
جلسشات ألحوأر مع نششطاء ألحرأك ’ ،يرقى إألى
طموحاتهم» ،موضشحا أن «ألحكومة لم تقدم لهم
ح Óلمششكل فوأتير ألماء وألكهرباء ،ألتي يرفضس
ألمحتجون أدأءها».

’منية الليبية
التقى القيادات العسشكرية وا أ

السسـ ـ ـراج يضس ـ ـع خط ـ ـة ◊ ـ ـل األزم ـ ـة ‘ جنـ ـوب الب ـ ـÓد

واصش -ل رئ-يسس اÛلسس ال-رئ-اسش-ي ◊ك-وم-ة
’ع-ل-ى
ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ال -ل -ي -ب -ي ،ال -ق-ائ-د ا أ
للجيشس ،فائز السشراج ،لقاءاته مع القيادات
’م -ن -ي -ة ل -ت -دارسس ا’وضش-اع
ال -عسش -ك -ري -ة وا أ
ال -راه -ن -ة ب-اŸن-ط-ق-ة ا÷ن-وب-ي-ة ،ب-ع-د دخ-ول
’شش -ت -ب-اك-ات أاسش-ب-وع-ه-ا ال-ث-ا ،Êووضش-ع أا‚ع
ا إ
ا◊ل- -ول ل- -رأاب الصش- -دع ب Úأاط- -راف ال -ن -زاع
’من ‘ ربوع البÓد.
وبسشط ا أ
أج-ت-م-ع ألسش-رأج ب-م-ق-ر أل-ق-ائ-د أأ’ع-ل-ى بالعاصشمة
ط -رأب -لسس ب -مسش -تشش -ار رئ -يسس أل -م -ج-لسس أل-رئ-اسش-ي
ل -لشش -ؤوون أل -عسش -ك -ري -ة ،ووزي -ر أل -دأخ -ل -ي-ة ،ورئ-يسس
أأ’ركان ألعامة ،وأمر ألحرسس ألرئاسشي ،ورئيسس
ألمخابرأت ألعامة ورئيسس ألمباحث ألعامة ومعاون
آأمر رئيسس ألحرسس ألرئاسشي للششؤوون أأ’منية ،كما
جاء في بيان للمجلسس ألرئاسشي.
أك -د ألسش -رأج ح -رصش -ه ع -ل -ى «أسش-ت-ت-ب-اب أأ’م-ن ف-ي
أل-م-ن-ط-ق-ة أل-ج-ن-وب-ية ،ومنع ألتدخÓت ألخارجية»،
وأق-ر خ-ط-ة ت-قضش-ي ب-دع-م أل-وف-د ع-ال-ي أل-مسش-ت-وى

ألمششكل من حكومة ألوفاق وأعضشاء من مجلسس
أل -ن -وأب وأل -م -ج -لسس أأ’ع -ل-ى ل-ل-دول-ة ل-ل-دخ-ول ف-ي
مصشالحة وطنية فاعلة بين أبناء ألوطن ألوأحد،
وتشش-ك-ي-ل ق-وة عسش-ك-ري-ة ل-ت-أام-ي-ن وح-م-اية ألمنطقة
ألجنوبية من كافة أأ’خطار ،إأضشافة إألى دعم ألقوة
ألتابعة لحكومة ألوفاق ألوطني بالمنطقة ألجنوبية
وألعمل على توفير أحتياجاتها بالكامل.
من جهة أخرى ،كان ألسشرأج قد أجتمع ألخميسس
ألماضشي بمقر ألمجلسس بأاعضشاء من مجلسس ألنوأب
ي-م-ث-ل-ون م-خ-ت-ل-ف م-ن-اط-ق ألجنوب ألليبي ،للتششاور
وألعمل على إأنهاء أ’قتتال ألدأئر في مدينة سشبها.
أك -د ع -ل -ى أن «ت -ح -ق -ي -ق أأ’م-ن وأ’سش-ت-ق-رأر ف-ي
أل-ج-ن-وب ي-ع-د أول-وي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-ج-لسس ألرئاسشي
وحكومة ألوفاق ألوطني ،وأن ألمجلسس يقف على
مسشافة وأحدة تجاه جميع أأ’طرأف ،وأنه يتوجب
ألعمل ألجماعي على قطع ألطريق أمام مثيري
ألفتن».
أتفق ألمجتمعون على تششكيل لجنة تضشم مختلف

أأ’طياف لتعمل على وقف إأطÓق ألنار ،ورعاية
أجتماع بين أأ’طرأف ألمتنازعة للوصشول إألى أتفاق
مصشالحة يعيد أأ’من ويضشمن ألتعايشس ألسشلمي بين
كافة أأ’طرأف.
كما تباحث ألسشرأج ،أمسس أأ’حد ،بطرأبلسس ،مع
أعضش-اء أل-ل-ج-ن-ة أل-م-ك-ل-ف-ة ب-ب-حث توحيد ألمؤوسشسشة
ألعسشكرية في ليبيا ،إأذ أجتمع مع أللوأء علي عبد
ألجليل وأللوأء سشالم جحا وألعقيد عبد ألباسشط
ششريع ،أعضشاء أللجنة ألمكلفة من ألقائد أأ’على
لÓجتماع في ألقاهرة مع نظرأئها من ألمنطقة
ألششرقية ،لـ «بحث توحيد ألمؤوسشسشة ألعسشكرية في
ل -ي -ب -ي -ا» .أوضش -ح ألسش -رأج ب -ال -م -ن-اسش-ب-ة أن «ت-وح-ي-د
ألمؤوسشسشة ألعسشكرية ضشرورة قصشوى لتأامين ألحدود
وموأجهة ألتحديات ألتي توأجه ألبÓد» ،مضشيفا أن
«هذأ ما يجب أن تدركه كافة أ’طرأف لتعمل بجد
ومسشؤوولية على أنجاح ألمسشار ألسشياسشي ألتوأفقي».

“ديد تسسجيل الناخبÚ

أشش -ارت أسش -ت -ط Ó-ع -ات أل -خ -روج م-ن م-ك-اتب
أ’ق -ت -رأع إأل -ى ت -ق-دم ت-ح-ال-ف أل-ي-م-ي-ن وأل-ي-م-ي-ن
ألمتطرف ،وألذي يضشم أسشاسشا حزب «إأيطاليا
إأل-ى أأ’م-ام» ل-رئ-يسس أل-ح-ك-وم-ة ألسش-اب-ق سش-ي-ل-فيو
برلسشكوني و»رأبطة ألششمال» ألمتطرفة ألمعادية
Óج-انب ولÓ-ت-ح-اد أأ’وروب-ي ،ف-ي أ’ن-ت-خ-ابات
ل -أ
ألتششريعية أإ’يطالية ألتي جرت أأ’حد.
ب -حسشب م -ا أف-رزت أ’سش-ت-طÓ-ع-ات ذأت-ه-ا ،ف-إان
أل -ت -ح-ال-ف حصش-ل ع-ل-ى م-ا ب-ي-ن  31و ٪ 41م -ن
أأ’صشوأت ،فهو بعيد عن أأ’غلبية ألمطلقة ألتي

’رهاب
انتقد ما أاسشماه حملة غربية ’سشتنهاضس ا إ

األسسد :الشسعب السسوري وحده صساحب القرار األخÒ

’سشد ،أان
أاكد الرئيسس السشوري بششار ا أ
الشش -عب السش -وري ي -ب-ق-ى صش-احب ال-ق-رار
’خ ‘ Òأاي خ - - -ي - - -ارات سش - - -ي - - -اسش- - -ي- - -ة
ا أ
مسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة ت -ت -ع -ل-ق ب-ب-ل-ده ،مÈزا ان
’عÓ-م-ي-ة والسش-ي-اسش-ي-ة ضش-د
«ا◊م -ل -ة ا إ
’نسشانية تهدف
سشوريا –ت العناوين ا إ
’ره-اب
بشش-ك-ل أاسش-اسش-ي إا ¤اسش-ت-ن-ه-اضس ا إ
’ره-اب-ي Úب-ع-د الضش-رب-ات اŸتÓ-ح-قة
وا إ
ضشدهم».

أف -ادت وك -ال -ة أ’ن -ب -اء ألسش-وري-ة (سش-ان-ا) ،أن
ألرئيسس أ’أسشد ششدد خÓل أسشتقباله حسشين
ج - -اب- -ري أنصش- -اري ك- -ب- -ي- -ر مسش- -اع- -دي وزي- -ر
ألخارجية أ’إيرأني للششوؤون ألسشياسشية ألخاصشة
وألوفد ألمرأفق له ،على ضشرورة وضشع أرضشية
مششتركة وفهم وأضشح ’أهم ألمخرجات ألتي
صشدرت عن موؤتمر سشوتششي وألتي أتفق عليها
ألمششاركون ألحاضشرون فيه مع ألتاأكيد على
أهمية ألتزأم ألوسشيط ألدولي بدوره كمسشهل
ل -ل -ح -وأر ف -ق -ط ،ك-م-ا ب-حث أل-ل-ق-اء ت-دأع-ي-ات
أل -ع -دوأن أل -ت -رك -ي أل -مسش -ت -م -ر ع -ل -ى ع-ف-ري-ن
وموأقف تركيا ألعدوأنية تجاه سشوريا .أكد
أل -رئ -يسس أ’أسش -د « أه -م -ي -ة أل-ت-نسش-ي-ق أل-مسش-ب-ق
وأل -دأئ -م ب-ي-ن سش-وري-ا وأل-دول ألصش-دي-ق-ة ح-ول
مختلف ألقضشايا في هذه ألمرحلة ألحسشاسشة
أل -ت -ي ت-م-ر ب-ه-ا أل-م-ن-ط-ق-ة» ،مشش-ددأ ع-ل-ى أن
ألششعب ألسشوري «هو صشاحب ألقرأر أ’أخير
في أي خيارأت سشياسشية مسشتقبلية تتعلق ببلده
و أن هذأ ألقرأر لن يكون بيد أي أحد أآخر».
أشش -ار أل -رئ -يسس أ’أسش -د أإل -ى أن أل -غ -ال -ب-ي-ة ف-ي
ألغوطة ألششرقية يريدون ألخروج من سشيطرة
أ’إرهابيين أإلى حضشن ألدولة ولذلك ألعملية
ضش -د أ’إره -اب سش -تسش -ت -م-ر ب-ال-ت-وأزي م-ع ف-ت-ح
ألمجال للمدنيين للخروج أإلى مناطق ألدولة.
يذكر أن ألجيشس ألسشوري تمكن أمسس ،من
أسش-ت-ع-ادة ألسش-ي-ط-رة ع-ل-ى أل-نشش-اب-ية وعدد من
ألقرى ألمحيطة بها ،خارج سشاعات ألهدنة

أ’إنسشانية أليومية ألتي حددتها روسشيا لمدة
خمسس سشاعات .وأنقضشى أليوم ألسشادسس من
أل -ه -دن -ة دون خ -روج أي م -دن -ي م -ن أل -غ -وط-ة
ألششرقية ،وتتهم سشوريا ألمسشلحين باحتجاز
ألمدنيين ومنعهم من ألمغادرة.
وتاأتي ألهدنة أ’إنسشانية ألروسشية بعد يومين
من تبني مجلسس أ’من ألدولي قرأرأ با’جماع
يقضشي بوقف ألعمليات ألقتالية فورأ ،لمدة 30
ي-وم-ا ،ب-اسش-ت-ث-ن-اء ت-ن-ظ-ي-م-ي (دأعشس) و(ج-ب-ه-ة
ألنصشرة) وألسشماح باإدخال مسشاعدأت أإنسشانية
وأخÓء ألجرحى.
كما تطرق ألرئيسس أ’أسشد أإلى ألعدوأن ألتركي
أل -ح -ال -ي ع -ل -ى ع-ف-ري-ن أل-ذي أع-ت-ب-ره «دل-يÓ-
ج -دي -دأ ع -ل -ى أسش -ت -م -رأر ت -رك -ي -ا بسش-ي-اسش-ت-ه-ا
ألعدوأنية تجاه سشوريا وأإثبات أآخر على أن
ألوثوق بهذه ألسشياسشة وألقائمين عليها أمر
غير ممكن».
في ألمقابل دخلت قافلة مسشاعدأت أإنسشانية
أرسش -ل-ت-ه-ا أ’أم-م أل-م-ت-ح-دة ،أمسس ،أإل-ى سش-ك-ان
«ألغوطة ألششرقية» ألتي تتعرضس لحصشار من
قبل ألجماعات ألمعارضشة ألمسشلحة منذ نحو
أسش-ب-وع-ي-ن ،وي-ع-ان-ي أه-ل-ه-ا وضش-ع-يات أإنسشانية
«كارثية».
ميدأنيا ،أفادت وكالة أ’نباء ألسشورية «سشانا»،
أمسس ،أن وح- - -دأت م - -ن أل - -ج - -يشس ألسش - -وري،
وأصش -لت ع -م-ل-ي-ات-ه-ا ضش-د أإره-اب-ي-ي م-ا ي-ع-رف
بتنظيم جبهة ألنصشرة وألمجموعات ألمسشلحة
ألتابعة له في ألغوطة ألششرقية بريف دمششق،
ب -ال -ت -وأزي م-ع أ’سش-ت-م-رأر ف-ي ت-اأم-ي-ن أل-م-م-ر
أ’آمن ألمحدد لخروج ألمدنيين ألمحاصشرين
ب-ات-ج-اه م-خ-ي-م أل-وأف-دي-ن ت-م-ه-ي-دأ لنقلهم أإلى
م -ق -ر أ’إق-ام-ة أل-م-وؤق-ت-ة ف-ي أل-دوي-ر .وب-د أت
عمليات جديدة ضشد أوكار ما يعرف بتنظيم
ج -ب -ه -ة أل -نصش -رة وأل -م -ج -م -وع -ات أ’إره -اب -ي-ة
أل -م -نضش-وي-ة ت-حت زع-ام-ت-ه ،وح-ق-قت خÓ-ل-ه-ا
تقدما ملحوظا نحو أجتثاث أ’إرهابيين من
ألمنطقة.

غداة تششكيلها ائتÓفا حكوميا

مÒكل تتعهد بإاعطاء دفع قوي لأوروبا

أع-ل-نت أل-م-ف-وضش-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ع-ليا لÓنتخابات،
أمسس ،تمديد تسشجيل ألناخبين في ألخارج إألى يوم
 12مارسس ألجاري .وكانت ألمفوضشية قالت في
وقت سشابق إأن ألليبيين ألمقيمين في ألخارج سشوف
ت-ت-اح ل-ه-م ع-م-ل-ي-ة أل-تسش-ج-ي-ل ،ع-ب-ر موقع إألكتروني
جرى تصشميمه لهذأ ألغرضس .أعلنت ألمفوضشية
أرت -ف -اع ع -دد أل -مسش-ج-ل-ي-ن ب-م-ن-ظ-وم-ت-ه-ا ل-تسش-ج-ي-ل
ألناخبين ،مششيرة إألى أن sعدد ألمسشجلين وصشل إألى
 1.8م-ل-ي-ون ن-اخب ،م-نهم» 369أل -ف و 993ناخبا
سش -ج -ل -وأ ب -ع -د ف -ت -ح ب -ال -تسش -ج -ي -ل ف-ي  6ديسشمبر
ألماضشي».

ا’نتخابات التششريعية ‘ إايطاليا

اليمـ ـ ـ ـ ـ ÚاŸتطـ ـ ـرف يث ـ ـ ﬂ Òـ ـاوف بروكسس ـ ـل

أاشش-ارت اسش-ت-طÓ-ع-ات ال-رأاي ع-ند اÿروج
م - -ن م - -ك - -اتب ا’قÎاع إا ¤ت - -ق - -دم –ال - -ف
ال -ي -م Úوال -ي -م ÚاŸت -ط -رف ‘ ا’ن -ت -خ -اب-ات
’حد،
’ي-ط-الية التي جرت ،ا أ
ال-تشش-ري-ع-ي-ة ا إ
’صشوات،
بحصشوله على ما ب 31 Úو ٪ 41من ا أ
فيما باتت حركة «خمسس ‚وم» الششعبوية
أاول حزب ‘ البÓد بحصشولها على ما ب29 Ú
’غلبية.
و ،٪ 32و ⁄يحصشل أاي طرف على ا أ

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

ألعدد
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سشتتيح له فرصشة تششكل حكومة.
باتت حركة «خمسس نجوم» ألششعبوية أول أحزأب
ألبÓد ،إأذ من ألمتوقع أن تحصشل على ما بين 29
و .٪ 32أما «ألحزب ألديمقرأطي» ألحاكم (يسشار
أل -وسش -ط) ،وأل -ذي ك -اف -ح إ’يصش-ال رسش-ال-ت-ه ح-ول
ألحفاظ على أ’سشتقرأر أ’قتصشادي ،فقد حل
ث -ال -ث -ا .ق -ال أل -عضش-و أل-ب-ارز ف-ي «خ-مسس ن-ج-وم»
أل -يسش -ان -درو دي ب -ات -يسش -ت-ا «أل-ج-م-ي-ع سش-ي-ك-ون-ون
مضش -ط -ري -ن ل -ل -ق -دوم وأل -ت -ح -دث إأل-ي-ن-ا» .ح-زب
أل -رأب -ط -ة أل -ذي أث -ار زع -ي-م-ه م-ات-ي-و سش-ال-ف-ي-ن-ي
ÓسشÓم قارع
أ’نتقادأت بسشبب خطابه ألمعادي ل إ
ح -زب ب -رلسش-ك-ون-ي «ف-ورزأ إأي-ط-ال-ي-ا» ف-ي حصش-د
أأ’صشوأت ،وذكر أحد ألتوقعات أن ألرأبطة قد
يحل أو’ ،ما قد يغير ميزأن ألقوى في ألتحالف.
صشرح زعيمه ماتيو سشالفيني مرأرأ أنه سشيحظى
بالترششيح لرئاسشة ألحكومة في حال حل حزبه
أو’ ،وهو أحتمال أثار مخاوف ألمسشتثمرين في

إأيطاليا.
’ يمكن لسشيلفيو برلسشكوني ،ألذي تولى رئاسشة
ألوزرأء في إأيطاليا ثÓث مرأت ،أن يعود إألى
هذأ ألمنصشب بسشبب إأدأنته سشابقا في قضشية
فسشاد ،إأ’ أنه رششح رئيسس ألبرلمان أأ’وروبي
أنطونيو تاجاني لهذأ ألمنصشب.
يقول محللون إأنه إأذأ لم يتمكن أي تحالف من
نيل أأ’غلبية فإان أحد ألسشيناريوهات ألمطروحة
سش - -ي - -ك- -ون ت- -ح- -ال- -ف- -ا ك- -ب- -ي- -رأ يضش- -م «أل- -ح- -زب
ألديمقرأطي» ألحاكم وحزب «فورزأ إأيطاليا»،
وهو ما قد يطمئن ألمسشتثمرين.
وي -ع -ود ت -ق -دم أل -ت -ي -اري -ن أل -ي -م-ي-ن-ي أل-م-ت-ط-رف
وألششعبوي في هذأ أ’قترأع ألمصشيري بالنسشبة
إ’ي -ط -ال-ي-ا وأ’وروب-ا إأل-ى غضشب أإ’ي-ط-ال-ي-ي-ن م-ن
أسشتقبال مئات آأ’ف ألمهاجرين ألذين وصشلوأ
إألى ألبÓد في ألسشنوأت ألماضشية ،إأضشافة إألى
أإ’حباط ألناجم عن ألتعافي ألبطيء لÓقتصشاد.

وع - -دت اŸسش - -تشش - -ارة ا’Ÿان - -ي- -ة ان- -غ- -يÓ- -
مÒك- -ل ،أامسس ،ب- -أان ح- -ك- -وم- -ت- -ه -ا ا÷دي -دة
سش-ت-ب-دأا ال-ع-م-ل سش-ري-ع-ا وسش-ت-ع-ط-ي دف-ع-ا قويا
’وروب -ا ،غ -داة تشش -ك-ي-ل-ه-ا ائ-تÓ-ف-ا ح-ك-وم-ي-ا
ج -دي -دا ل -و’ي -ة راب -ع -ة .وب -ع-د أاسش-اب-ي-ع م-ن
اŸفاوضشات الششاقة ،وافق ا◊زب ا’ششÎاكي
ال -دÁوق -راط -ي ،ث -ا Êاك Èح -زب ‘ أاŸان -ي-ا،
ا’ح -د ع -ل -ى ال -ت -م -دي -د ل Ó-ئ -ت Ó-ف ال-ك-بÒ
اŸن -ت-ه-ي-ة و’ي-ت-ه (ي-ع-رف ب-ع-ب-ارة «غ-روك-و»
’Ÿان -ي -ة) م -ن -ه -ي -ا ب -ذلك ازم -ة سش -ي -اسش -ي -ة
ب -ا أ
ششهدتها البÓد منذ ا’نتخابات التي جرت ‘
سش- -ب- -ت- -م ÈاŸاضش- -ي .ق- -الت مÒك- -ل ‘ ب- -ي- -ان
م - -ق - -تضشب «ب - -ع - -د ن - -ح - -و سش - -ت - -ة اشش- -ه- -ر م- -ن
ا’نتخابات ،الناسس ينتظرون حصشول ششيء
’ن».
ما ا آ
وأضشافت ألمسشتششارة «نحن نرى أن أوروبا توأجه
تحديات وأن دفعا قويا من ألمانيا ،ألى جانب دفع
فرنسشا وألدول أ’خرى ضشروري» ،في أششارة ألى
مجموعة من ألموأضشيع ألتي تحتاج ألى أهتمام من
أل -ت-ج-ارة أل-دول-ي-ة أل-ى أل-ح-رب ف-ي سش-وري-ا .وق-الت

ميركل كل ذلك «يتطلب منا أن نبدأ ألعمل بسشرعة
في ألحكومة».
بعد تحقيقها فوزأ ضشعيفا في أ’نتخابات ألتي
ج -رت ف -ي سش -ب -ت -م -ب -ر ل-م ت-ت-م-ك-ن ع-ل-ى أث-ره-ا م-ن
ألحصشول على أ’غلبية ألمطلقة ،وأجهت ميركل
صشعوبات إ’يجاد ششركاء لها في ألحكومة.
حقق حزبها أسشوأ نتيجة له في مرحلة ما بعد
ألحرب ،وكان ششريكها ألسشابق ألحزب أ’ششترأكي
ألديموقرأطي رفضس تجديد أ’ئتÓف معها ،قبل
أن يعود ويترأجع عن قرأره .ترأجع ألمحافظون
بزعامة ميركل وأ’ششترأكيون ألديموقرأطيون في
أ’ن -ت -خ -اب -ات ج -رأء أخ -ت -ي -ار ج -زء م-ن أل-ن-اخ-ب-ي-ن
ألتصشويت لمصشلحة حزب ألبديل من أجل ألمانيا
أليميني ألمتطرف تعبيرأ عن غضشبهم أزأء وصشول
أكثر من مليون طالب لجوء ألى ألمانيا منذ .2015
وأنتقد حزب ألبديل من أجل ألمانيا أ’حد قرأر
ألحزب أ’ششترأكي ألديموقرأطي ألدخول مجددأ
في أئتÓف حكومي مع ميركل متوقعا أن «فاتورة
ذلك سشتسشتحق على أبعد تقدير في  ،»2021عندما
يتوجه ألناخبون مجددأ ألى صشناديق أ’قترأع.
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ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
الثÓثاء  ٠٦مارسس  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٨جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٨٥

وجوه نسسوية بارزة من ا÷زائر العميقة

كفاءات مسسيّرة وجمعوية تنشسط ‘ صسمت

لطــــــار القـــــــــانو Êوسّسع من حضسور اŸرأاة ‘ اŸؤوسسسسات
ا إ
الباحثة ‘ علم الطب
للكÎو،Ê
لنف ا إ
وÎﬂعة ا أ
نصسÒة لشسلق:

فضسلت ا÷زائر على كل
العروضض األجنبية
مديرة اŸدرسسة الوطنية
للمناجمنت الدكتورة
حسسناء أامينة مسسايد:

أاحرصض على انتقاء طلبة
متفوق Úوأاسساتذة أاكفاء
لتخريج إاطارات ل يعرفون
معنى للبطالة
أاول إامرأاة ‘ ا÷لفة تقتحم
قطاع تأام Úالسسيارات

كاتيا زيتو...Ê
وفاء والتزام Ÿهنتها

مهندسسة البيئة ببلدية باتنة،
شسيماء فÓح :

اŸرأاة صسانعة للتنمية
ولبد من إاشسراكها

كلمة العدد

صسمود ..مشسهود
’ تخلو ا÷زائر العميقة من عينات نسسوية
تنشسط ‘ اŸيدان بعيدا عن اأ’ضسواء ،و‘
شستى القطاعات ا◊يوية  ⁄تعد حكرا على
الرجل بالرغم من تعقدها أاحيانا تتطّلب
ا’ل -ت -زام ال -دائ -م واŸت -اب -ع -ة ال-ي-وم-ي-ة ،و‘
مقابل ذلك ،فإان عائلتها ‘ انتظارها كل
مسس -اء ب -ل -ه -ف وشس -غ -ف ب-ع-د ي-وم ك-ام-ل م-ن
الغياب عنهم.
وث- -ن -ائ -ي -ة ا◊ضس -ور ه -ذا ‘ م -ق -ر ال -ع -م -ل
واŸنزل يعّد –ديا واقعيا بالنسسبة للمرأاة
ال -ع -ام -ل -ة ،خ-اصس-ة ت-لك ال-ت-ي بصس-دد ت-رب-ي-ة
جمال أاوكيلي
صسغارها ،قبل ا’لتحاق بعملها تراها حاملة
معها ابنها رفقة حقيبته باŒاه الروضسة أاو اŸربية با◊ي الذي تقطن فيه

لتفادي متاعب التنقÓت ،ناهيك عن أاشسغال أاخرى تزيد ‘ قلقها النفسسي،
جراء تكفلها با◊اجيات الضسرورية للبيت كإاعداد اأ’كل أ’فراد العائلة ،دون
ذكر مسسائل أاخرى أاك Ìحّدة.
هذا العا ⁄اÿاصص باŸرأاة هو ضسغط متواصسل تشسعر به بداخلها ،غ Òأان
قدرتها على التحّمل فاقت سسقفا معينا ،ما جعلها تتكّيف مع هذا اŸسسار مع
مراعاة آاثاره الصسحية خاصسة ،وهذا هو الشسغل الشساغل للمرأاة ‘ الوقت
الراهن– ،اول جاهدة أان تتغلّب على كل الصسعاب التي تعÎضسها ‘ الطريق
أاو على اأ’قل التخفيف من وطأاتها و’ يتأاتى كل هذا إا’ باŸسساعدة التي
تتلقاها من زوجها خاصسة الذي هو مدعو أاو باأ’حرى مطلوب منه أان يكون
مسساعدا أاسساسسيا لها.
’بد من اإ’شسارة هنا إا ¤أان هذه اإ’رادة اŸتوفرة لدى اŸرأاة وكذلك ما
يّÎتب من هذا الصسمود ‘ وجه التداعيات اليومية Á ⁄نع من وجود وجوه
بارزة ‘ شستى اÛا’ت ا◊يوية تسسÒها بكفاءة مهنية عالية بشسهادة كل من
يعمل عن قرب من هذه النماذج وتسسهر شسخصسيا على أان يكون أاداؤوها منظما
ومتوازنا قصسد الوصسول إا ¤اأ’هداف اŸرسسومة.
هذه الصسورة اŸقدمة قد نلمسسها ‘ ملفنا هذا من خÓل مراسسلينا ‘ عÚ
اŸكان الذين يوافوننا ببعضص ا◊ا’ت التي ُتظهر مدى التحدي الذي ترفعه
اŸرأاة ‘ إادارتها لشسؤوون عملها أاو نشساطها ‘ اÛتمع واإ’ضسافة التي
تقدمها على ضسوء مسساهمتها القوية ‘ الدورة ا’قتصسادية ،وتوغلها ‘ خبايا

وخفايا اÛتمع للكشسف عن سسÒورته ،خاصسة لدى الناشسطات ‘ ا÷معيات
الÓئي يقمن بعمل جّبار ،ومشسهود بقيم التضسامن ب Úالناسص ومسساعدتهم على
Œاوز اŸراحل الصسعبة ،وهناك أاخريات يعملن ‘ صسمت من أاجل ترقية
معا Êالعدالة ا’جتماعية أاي التكفل بالفئات الهشّسة ومنحها ما –تاج من
التغطية والرعاية الصسحية ،وهذا ‘ حّده شسكل من أاشسكال إاثبات الذات،
وكذلك مد يد العون واŸسساعدة للسسلطات العمومية قصسد معرفة حقيقة ما
Óشسخاصص
يجري ‘ اŸيدان من خÓل حا’ت تتعلّق با÷انب اإ’نسسا Êل أ
العاجزين واŸرضسى.
وهذا اŸناخ السسياسسي وا’قتصسادي وا’جتماعي والثقا‘ الذي تنشسط فيه
اŸرأاة ا÷زائرية حاليا  ⁄يأات من العدم ،بل هو نتاج تفك Òسسديد سسعى من
أاجل إادماج اŸرأاة ‘ مؤوسسسسات الدولة اسستنادا إا ¤مرجعية دسستورية واضسحة
‘ هذا الشسأان وثابتة تزداد إاثراءً وعناية من قبل ا÷هات اŸسسؤوولة ‘ توسسيع
دائ -رة م -ن -ح اŸزي -د م -ن اŸن -اصسب ل -ل -م-رأاة وإادراج-ه-ا ضس-م-ن ه-ذا اŸن-ظ-ور
اŸتطور وإاشسراكها ‘ صسناعة القرار.
و’ تخلو اŸؤوسسسسات من ا◊ضسور النسسوي وحتى بالنسسبة للمجالسص اŸنتخبة
وغÒها من الهياكل اأ’خرى ،وتتغ ‘ Òكل مرة ،باŒاه اأ’فضسل ‘ تو‹
تسسي Òالشساأن العام وإاسسناد لهن مناصسب ‘ اŸسستوى اŸطلوب ،نظرا Ÿا
يتمتعن به من جدية ‘ العمل ،وهذا ما نÓحظه اليوم ‘ ا◊ياة اŸؤوسسسساتية
‘ ا÷زائر.
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للكÎوÊ
لنف ا إ
الباحثة ‘ علم الطب وÎﬂعة ا أ

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

فضصلت ا÷زائر على كل العروضس اأ’جنبية

لبحاث Ãعهد العلوم الغابية باŸدية:
ربعية قويدري مكلفة با أ

أاحرصس على انتقاء طلبة متفوق Úوأاسصاتذة أاكفاء لتخريج إاطارات ’ يعرفون معنى للبطالة

حضصور دائم ‘ اŸيدان لّÓطÓع على الظروف ا’جتماعية للعائÓت

لبحاث Ãعهد العلوم الغابية بولية اŸدية إاحدى الكفاءات اللواتي كرسسن أانفسسهن
تعّد الباحثة ربعية قويدري مكلفة با أ
لهتمام Ãجال التحولت الطبيعة واŸناخية.
ÿدمة العلم والوطن ،لكونها أابدت اسستماتة كبÒة ‘ ا إ
اŸدية :علي ملياÊ

مهندسسة البيئة ببلدية باتنة ،شسيماء فÓح لـ «الشسعب»:

اŸرأاة صصانعة للتنمية و’بد من إاشصراكها ‘ صصناعة القرار
إا ¤وجوب التذك Òبأان السسيوخ ◊مر كانت ‘
القرون السسابقة ‘ شسكل هضسبة وبعد حدوث
ال- -ز’زل ل- -ق -رون ت -ول ّ-دت ل -دي -ن -ا أاراضس -ي غÒ
صسا◊ة للزراعة وتسسبب هذا الوضسع ‘ حدوث
ت -كسس -رات ط -وي -ل -ة ب-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة واŸن-اط-ق
اÛاورة ،إاذ اسس -ت -ن -ادا ل -ل -دك -ت -ور ج -وغ-وم-ون
ﬂتصس ‘ ا÷يولوجيا  ،1973فإان اŸيوسسن»
ظ-ه-ر م-ت-ع-ارضس-ا ل-ل-ك-ري-ت-اسسي Ãنطقة اŸدية،
كما أانه Ÿا غادر بحر اŸيوسسن اŸدية حدثت
العديد من اأ’حداث التكوتونكية وتشسكلت ما
يسسمى باعوجاج وانكسسار ‘ الطبقات ،وÁكن
لنا مشساهدة ذلك حسسب نوعية الصسخور ،ووفق
ال- -دك -ت -ور ب -ل -ط -رشس ع -ب -د ال -ق -ادر ﬂتصس ‘
ا÷يومورفولوجيا  ،1987فتواجد Ãنطقة وزرة
تشسققات م ّسست الطبقات الصسخرية «الصسفاح»
بكل من كاف الرمل وكاف بوخليل وكاف زمبا،
وهذه التشسققات سساعدت على ظهور واد وزرة
ال - -ع- -ا‹ اŸسس- -ار واıط- -ط ع- -ل- -ى ال- -ي- -مÚ
والشس -م -ال ،ع Ó-وة ع -ل -ى أان ه -ذه ال -تشس -ق-ق-ات
سساعدت وكذا نزول اŸياه بكاف بوخليل على
ظهور عدة منابع مائية وآابار تعطينا مياه حلوة
وعذبة وÁكن اسستغÓها ‘ الشسرب والسسقي
الفÓحي.
أاشسارت ﬁدثتنا بأان اإ’سسÎاŒية الواجب
اتباعها مسستقب ‘ Óا◊ّد من التبعية للخارج
‘ ›ال الغذاء تتّم باإ’عتماد على مواردنا
الطبيعية بالعودة إا ¤اإ’قتصساد اأ’خضسر ،أ’ن
مناطق اŸدية وبخاصسة وزرة كانت مشسهورة
ب -غ -راسس -ة أاشس -ج -ار ال-ك-روم «ال-ع-نب» ‘ ال-ع-ه-د
” اإ’سستغناء عن هذه
اإ’سستعماري وبعده ،و ّ
اŸسس-اح-ات ال-فÓ-ح-ي-ة اÿصس-ب-ة وتشس-ي-ي-د بد’
عنها قرى فÓحية ،غ Òأانه حاليا نÓحظ بأان
سس -ي -اسس -ة ال -دول -ة ال -رشس-ي-دة أاع-ادت ب-عث ه-ذه

مديرة اŸدرسسة الوطنية للمناجمنت الدكتورة حسسناء أامينة مسسايد لـ«الشسعب»

الّناشسطة جميلة بلحميشس لـ «الشسعب»:

كرسصت نفسصي ÿدمة العلم والوطن وا◊ّد من ظاهرة ا‚راف الÎبة

الغراسسةÃ ،ا ‘ ذلك أاشسجار كل من التفاح
وال -زي-ت-ون ل-ت-ث-ب-يت اأ’رضس وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ه-ذه
الظاهرة ،إا’ أان هذه ا◊ركية يجب أان تقابلها
عملية ا‚از اÙاجر اŸائية والسسدود وعدم
التفريط ‘ مياه اأ’مطار الثلوج لسسقى هذه
الفواكه ،كما أانه يكمن القول ـ حبسسها ـ ‘ هذا
الصسدد بأان مثل هذه الغراسسة هي آالية من
آال -ي -ات ال -ت -ق -ل -ي -ل م-ن مشس-ك-ل-ة ا‚راف الÎب-ة
خصسوصسا ‘ اŸناطق الطينية.
واصسلت هذه الباحثة إافادتها بالقول «لقد
سسمحت ‹ أابحاثي من التعرف على مدى
صس-دق م-ا ت-ن-اول-ت-ه ج-ري-دة ال-وط-ن ب-ال-ف-رنسس-ية
بتاريخ  ‘ ،2012 / 03 / 18قولها بأان انز’ق
الÎبة أاخذ بعدا وهالة كبÒين بشسأان هÓك
اآ’’ف من الهكتارات من اأ’راضسي الفÓحية
بهذه الو’ية وتدهور اإ’قتصساد الريفي ،لكون
أان مثل هذه الطبقات من اأ’راضسي الصسا◊ة
للزراعة تسستغرق عدة مÓي Úمن السسنوات من
أاجل إاعادة تكوينها واسستغÓلها ..وقد ’حظت
أايضسا ‘ اŸيدان بطريق شسيخ بن عيسسى ،حيث
ه -وت اأ’ع -م -دة ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة وفسس -اد أاسس-وار
ا◊ج-ارة اŸصس-ف-ف-ة ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ني رقم
 ،01كما أانني ’ حظت أايضسا مدى صسدق
سسقوط « الكورنيشسة « بطول  3كم ب Úوزرة
وق-ري-ة ب-ن ح-دو ،م-ن-اشس-دة السس-ل-ط-ات ال-عليا
Óسستعانة بأامثالها قبل الشسروع ‘
واÙلية ل إ
ا‚از هياكل ومنشسآات كبÒة والسسماح للمرأاة
الريفية باŸشساركة ‘ العملية التنموية مثل
م -ا ح -دث ‘ ﬁاف -ظ -ة ال -غ -اب -ات ‘ ›ال
التشسج Òوتثبيت السسكان بالريف ،مثمنة عÈ
هذه السسانحة ›هود هذه اÙافظة ‘
ال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ب -عضس اŸشس -اك-ل ال-ت-ي ت-هّ-دد
اÙيط.
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منذ تعيينها على رأاسس اŸدرسسة الوطنية العليا للمناجمنت بالقليعة سسنة  ،2014حرصست الدكتورة حسسناء أامينة مسسايد على تكريسس شسعار اŸدرسسة «مدرسسة
الكفاءة اŸزدوجة» ،من خÓل جملة من العوامل اÎŸابطة التي مّكنت اŸدرسسة من تكوين اطارات ل تعرف معنى البطالة.
القليعة :عÓء ملزي
و‡ث-ل Úع-ن ال-وك-ال-ة وال-ن-ادي ال-ع-ل-م-ي
ا’رتقاء والنجاح.
للطلبة الذي يسساهم ‘ تنظيم ﬂتلف
Œدر اإ’شس - -ارة إا ¤أاّن حسس- -ن- -اء أام- -ي- -ن- -ة
‘ هذا ا’طار –رصس مديرة اŸدرسسة منذ الوهلة اأ’و ¤ال - -ت - -ظ - -اه - -رات اŸت - -ع- -ل- -ق- -ة Ãي- -دان
مسس-اي-د ت-ل-قت ت-ك-وي-ن-ا ‘ م-ي-دان ال-ع-ل-وم
على حسسن انتقاء الطلبة اŸتحصسل Úعلى شسهادة التدّرج اŸن -اج -م -نت ،وسس-اه-مت ﬂت-ل-ف ه-ذه
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة واŸن-اج-م-نت م-ن ا÷ام-عة
‘ شستى التخصسصسات بالتوازي مع اختيار أاسساتذة ذوي العوامل Ãعية عوامل أاخرى ‘ ضسمان
ا÷زائ- -ري- -ة ،ث -م –صس -لت ع -ل -ى شس -ه -ادة
خÈة ومسستوى عا‹ مع إاثراء اŸكتبة اÙلية برصسيد ت -وظ-ي-ف م-ا ي-رب-وع-ن  90ب-اŸائ-ة ،من
الدكتوراه سسنة  1982من جامعة باريسس 7
وث -ائ -ق -ي م -ت -ن -وع وح -ديث ج -ع -ل-ه-ا تسس-ت-ق-طب ط-ل-ب-ة ج-ل خريجي اŸدرسسة لدى اŸؤوسسسسات التي
ع -ن اأ’ط -روح -ة ال -ت -ي ك -ان م -وضس -وع -ه-ا
اŸدارسس الوطنية بالقطب ا÷امعي للقليعة ،ناهيك عن تعاملوا معها أاثناء التكوين ،فيما تبقى
«إاشسكالية نقل التكنولوجيا».
عّدة مؤوسسسسات جامعية بو’يات ›اورة ،فيما –رصس النسسبة القليلة اŸتبقية فئة مسستهدفة
بدأا مشسوارها اŸهني ‘ مؤوسسسسة وطنية،
إادارة اŸدرسسة بتأاط Òمباشسر من اŸديرة أامينة مسسايد بشسكل مباشسر من طرف عّدة مؤوسسسسات
كمكلفة بالدراسسات ‘ مديرية التكوين
على اتباع تداب Òخاصسة لبلوغ ا÷ودة اŸنشسودة على غرار وطنية وﬁلية.
واŸسستخدمŸ Úدة سسنت ،Úثم انتقلت
احÎام ا◊جم السساعي للتدريسس خÓل اŸوسسم و“ك Úوعن سسؤوال يتعلّق بكيفية بلوغ درجة التوفيق ب Úالعمل إا ¤ق-ط-اع ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ك-أاسس-ت-اذة مسس-اع-دة ث-م أاسس-ت-اذة
ال -ط -ل -ب -ة م -ن حضس -ور ﬁاضس-رات م-ن ت-نشس-ي-ط خÈاء م-ن وا’لتزامات العائلية دون الوقوع –ت طائل الضسغط قالت التعليم العا‹ منذ سسنة  2000إا ¤حّد اآ’ن ،وبالتوازي مع
القطاع ا’قتصسادي وا’جتماعي جول مواضسيع وقضسايا اŸديرة أامينة مسسايد بأانّ التوفيق ب Úالعمل والبيت مسسأالة التدريسس ‘ جامعة ا÷زائر ،قدمت أامينة مسسايد دروسسا
السس -اع -ة ‘ اŸن -اج-م-نت م-ع ف-رضس م-ن-ه-ج-ي-ة صس-ارم-ة ‘ ق- - -دÁة وحسس- - -اسس - -ة ب - -ح - -يث أان اŸرأاة سس - -واء ك - -انت ‘ ‘ ج -ام -ع -ة ع -ن -اب -ة وج -ام -ع -ة ب -ج-اي-ة وج-ام-ع-ة ال-ت-ك-وي-ن
ﬂت -ل -ف الÎبصس -ات اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ت-حضس Òم-ذك-رات ن-ه-اي-ة اÛتمعات الغربية أاو العربية تشستكي من الضسغط التي اŸت -واصس -ل ،ح -يث ك -انت م -ك -ل -ف -ة ب -ت -ك-وي-ن اإ’ط-ارات ‘
الدراسسة على مسستوى اŸؤوسسسسات من خÓل تكفل الطالب تعيشسه يوميا Ùاولة التوفيق ب Úا’ثن ،ÚوإاعÎفت بأاّنها ›ا’ت شس-ت-ى ل-ل-م-ن-اج-م-نت ،وق-امت ب-ت-أاط Òال-ع-دي-د م-ن
بتحليل ومناقشسة مشسكل مهم تعا Êمنه اŸؤوسسسسة واقÎاح تّلقت صسعوبات كثÒة من حيث أانه يظهر من اŸعجزة اŸذكرات واأ’طروحات.
حلول وتداب Òله وفق ما تلقاه من مفاهيم نظرية ‘ ا÷مع ب Úتربية اأ’و’د وا‚از اأ’شسغال اŸنزلية بالتوازي وعÓوة على وظيفة التعليم ،مارسست وظيفة البحث ‘
مشسواره الدراسسي ،وما يلفت ا’نتباه ‘ هذا اŸشسوار كون مع اŸكوث سساعات طوال Ãقر العمل ،و‘ هذه ا◊الة ،م -رك -ز ال -ب -حث ‘ ا’ق -تصس -اد اŸط -ب-ق م-ن أاج-ل ال-ت-ن-م-ي-ة
الطلبة ’ يزالون مواظب Úعلى عملية تقييم أاسستاذتهم –اول اŸرأاة أان تطور اسسÎاتيجية مبنية على التدب )CREAD( Òمنذ  1986إا ¤يومنا هذا ،وبفضسل البحوث
دوريا من حيث اأ’داء والتمّيز بإايعاز من مديرة اŸدرسسة والعÓقات العائلية وا÷وارية ،مشسÒة إا ¤كون Œربتها ‘ التي قامت بها ‘ اŸيدان ،اسستطاعت أان تشسارك ‘
اأ’مر الذي يسساهم بشسكل مسستمر ‘ –سس Úأاداء اأ’سساتذة اŸي -دان أاث -ب -تت ب -أاّن اŸرأاة ›Èة ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي-م ي-وم-ه-ا ملتقيات وطنية ودولية ،ونشسرت عدة مقا’ت وكتب حول
ب-الشس-ك-ل ال-ذي ي-وّف-ر م-زي-دا م-ن ا’رت-ق-اء ل-ل-ت-ك-وي-ن داخل بعقÓنية تامة بحيث أانها تسستغل كل ثانية من الوقت ،مواضسيع ﬂتلفة مثل :اŸؤوسسسسة الصسغÒة واŸتوسسطة،
وتبذل جهودا مضساعفة من أاجل إابعاد اإ’حسساسس بالندم ‘ التكوين اŸهني ،التطور ا’قتصسادي ،ا’تصسال الداخلي
اŸؤوسسسسة.
ولغرضس ربط الطلبة باÙيط ا’قتصسادي وا’جتماعي ،حالة ما إاذا مرضس الطفل أاو –صسل على نتائج مدرسسية وغÒها فيما التحقت باŸدرسسة الوطنية العليا للمناجمنت
فقد سسعت مديرة اŸدرسسة لدى وكالة دعم تشسغيل الشسباب سسيئة أاو ‘ حالة عدم إامكانية اسستقبال عائلة الزوج وغ Òعندما فتحت أابوابها سسنة  ،2011وشسغلت منصسب مديرة
إ’نشساء دار للمقاو’تية وهي الدار التي سساهمت كثÒا ‘ ذلك ،ولذلك تؤوكد أامينة مسسايد بأانّ اŸرأاة اإ’طار على مسساعدة للتكوين اŸتواصسل والعÓقات اÿارجية إا ¤أان
انتعاشس ثقافة العمل باŸشساريع باعتبارها تشسهد حاليا رأاسس مؤوسسسسة ما تبذل جهودا أاك Èمن الرجل من أاجل ع-ي-نت م-دي-رة ل-ل-م-درسس-ة سس-نة  ،2014وه -واŸنصسب ال -ذي
متابعة  15مشسروعا ﬂتلفا من طرف أاسساتذة اŸدرسسة شسغل منصسبها ،بحيث يعت Èذلك عام Óمهما من عوامل تشسغله إا ¤يومنا هذا.

تعّد الÈوفيسسور نصسÒة لشسلق ابنة ولية سسيدي بلعباسس ،من النسساء الÓتي دخلن عا ⁄الطب من أابوابه الواسسعة وخلدن
للكÎو ،Êفهي تعّد واحدة من
لنف ا إ
لخÎاع ÷هاز ا أ
أاسسماءهن من ذهب ‘ سسجله التاريخي بعد حصسولها على براءة ا إ
لخÎاع بعد أان برهنت للعا ⁄أان للمرأاة من القدرات ما
اللواتي أاثب Ïتفّوق اŸرأاة ا÷زائرية ‘ ›ال البحث العلمي وا إ
للف خطأا مقولة «ل Áكن للمرأاة أان تصسنع آالة».
Áكنها من صسنع التفوق ،وتؤوكد للمرة ا أ
ّ
‘ م -رح -ل-ة أاو ¤ق-ب-ل
بلعباسس :غ  .شسعدو
فحوصسات إاضسافية ،وبالتا‹
ا’نتقال ا ¤تصسديره
ت-ف-ادي ت-ك-ال-ي-ف زائ-دة .ك-م-ا
ل - -ل- -خ- -ارج .وأاضس- -افت
Óسستخدام
نصسÒة لشسلق اŸنحدرة من منطقة سسيدي أاّنه موجه أايضسا ل إ
الÈوفيسسور لشسلق ،أان
اب-راه-ي-م بضس-واح-ي سس-ي-دي ب-ل-عباسس “ّكنت ‘ ع -دي -د اŸي-ادي-ن اأ’خ-رى
’ع- -ادة
ال - -وقت ح- -ان إ
وبفضسل بحوثها العلمية التي دامت لسسنوات كتحديد نوعية العصسائر و‘
ال - - -ن - - -ظ- - -ر ‘ ط- - -رق
م - -ن ال - -ت - -وصس- -ل إا ¤إاخÎاع ج- -ه- -از اأ’ن- -ف م - -ع- -ا÷ة اŸي- -اه وح- -ت- -ى ‘
’م -راضس
تشس- -خ -يصس ا أ
اإ’ل - -كÎو Êال - -ذي يسس - -ت - -ع- -م- -ل ‘ ع- -دي- -د ›ال ال -ب-ي-ئ-ة ك-ت-ل-وث ال-ه-واء
بطريقة دقيقة ،حيث
اÛا’ت ال - -ط- -ب- -ي- -ة ،خ- -اصس- -ة م- -ا ت- -عّ- -ل- -ق والصس -ن -اع -ة ال-غ-دائ-ي-ة ،وك-ذا
أان ال- - - -ع - - -دي - - -د م - - -ن
ب - -ال- -تشس- -خ- -يصس وال- -كشس- -ف ع- -ن اأ’م- -راضس Áك -ن اسس -ت -خ-دام-ه م-ن ق-ب-ل
العÓجات ا◊الية تتّم
كالسسكري ،أامراضس النسساء ،اأ’ورام وغÒها مصسالح ا÷مارك وغÒها.
ب-ط-رق غ Òصس-ح-ي-ح-ة
م - - - -ن اأ’م - - - -راضس Ãا ‘ ذلك اأ’م - - - -راضس وأاضس - -افت الÈوف- -يسس- -ور ،أان
العديد من العروضس منحت لها لتبني ا÷هاز ن-ت-ي-ج-ة ال-تشس-خ-يصس اÿاط-ئ ل-ل-مرضس ،ما
البسسيطة كاإ’نفلونزا.
ق -الت الÈوف-يسس-ور ال-ب-اح-ث-ة ‘ ع-ل-م ال-طب من طرف شسركات ومؤوسسسسات خارج البÓد يسس-ت-دع-ي ت-ط-وي-ر ه-ذه ا◊ل-ق-ة ال-ت-ي تعّد
وخÓل تقدÁها لشسروح مفصسلة عن ا÷هاز بحكم أانها كانت مقيمة ‘ تولوز بفرنسسا ،أاهم حلقة ‘ رحلة العÓج ،لتؤوكد ›ددا
’لكÎو ّ” Êتصسميمه
’نف ا إ
الذي صسنع Ãواد ووسسائل جزائرية بنسسبة لكن غÒتها وحبها لوطنها جعلها تعود إا ¤أان جهاز ا أ
’ط-ب-اء ال-ع-ام،Ú
ت -ف -وق  90ب -اŸائ -ة أان م -ن -ت-وج-ه-ا ا÷دي-د الوطن حاملة إاخÎاعها ا÷ديد بنية خدمة ل-ه-ذا ال-غ-رضس ل-يسس-اع-د ا أ
اÿاصس ب -اأ’ن -ف اإ’ل -كÎون-ي-ة يسس-اع-د ع-ل-ى وطنها وأابناءه .حيث دخلت منذ حوا‹ سسنة اıتصس Úوح - -ت- -ى اÈıي Úم- -ن أاج- -ل
كشس - -ف وتشس - -خ - -يصس اأ’م - -راضس ،ول - -ه م - -ن ‘ م -ف -اوضس -ات م -ع م-ؤوسسسس-ة «أاي-ن-ي سس-ي-دي التوصّسل إا ¤التشسخيصس الدقيق ‘ وقت
اŸم -ي -زات م -ا Áك -ن -ه م -ن تسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة بلعباسس» من أاجل إابرام إاتفاقية شسراكة ق -ي -اسس -ي وب -ت -ك -ال -ي -ف أاق-ل ،وع-ن تسس-وي-ق
الفحصس داخل الوسسط اإ’سستشسفائي وداخل ب ÚاŸؤوسسسس -ة اŸذك -ورة وم -رك -ز ت-ط-وي-ر ا÷هاز قالت الÈوفيسسور بأانها إاعتمدت
اıاب-ر ال-ط-ب-ي-ة أايضس-ا ،ف-ه-وج-ه-از م-ت-طّ-ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اŸت-ط-ورة ال-ذي انضسمت على إامكانياتها اÿاصسة ‘ صسنع ا÷هاز
سسهل اإ’سستعمال على شسكل أاداة تثبت على إال- -ي -ه الÈوف -يسس -ور لشس -ل -ق ،ع -ل -ى أان ي -ت ّ-م بداية Ãرحلة البحث التي دامت سسنوات
ط-اول-ة وت-وضس-ع داخ-ل-ه ال-ع-ي-ن-ات ال-ت-ي سسيتم Ãوجبها الشسروع ‘ تصسنيع هذا ا÷هاز وإا ¤غاية Œسسيد اŸشسروع ،لكنها تطمح
فحصسها على أان تظهر النتائج خÓل  30على مسستوى مركب «ايني» الذي Áلك حاليا للحصسول على إاهتمام من السسلطات
’ل-كÎون-ي-ة ال-ت-ي تسس-اع-ده على اÙل -ي -ة م -ن أاج -ل تسس-وي-ق ج-ه-ازه-ا عÈ
’رضس-ي-ة ا إ
دقيقة عوضس التحاليل الروتينية التي تدوم ا أ
” تسسويقه ﬁليا كافة اŸسستشسفيات واıابر.
يوم ،Úكما أانه يجنب اŸريضس اللجوء إاŒ ¤سسيد اŸشسروع ،ومن ّ

أاك-دت رب-ع-ي-ة ت-زام-ن-ا م-ع إاح-ي-اء ال-و’ي-ة ل-ل-يوم
ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة ب-أان-ه وم-ن م-ن-ط-ل-ق ت-ك-ل-ي-ف-يها
باأ’بحاث ‘ علم جيومورفولوجيا وديناميكية
الوسسط الفزيائي وعملها بهذا اŸعهد من سسنة
 ،1982إا ¤يومنا هذا ارتبطت اهتمامتها منذ
سسنوات Ãحاو’ت البحث النظري واŸيداÊ
إ’ي -ج -اد ا◊ل -ول ال -واق -ع -ي -ة ل-ظ-اه-رة ا‚راف
الÎب -ة ال -ت -ي ب -اتت ت -هّ-دد ال-ع-دي-د م-ن و’ي-ات
الوطن على غرار و’ية اŸدية ،وقد شسجعتها
ه -ذه اإ’ه -ت -م -ام -ات ‘ إاث -راء ›Óت وط -ن-ي-ة
ودول -ي -ة وك-م-ا أال-قت ال-ع-دي-د م-ن اÙاضس-رات
با÷زائر وباÿارج.
وت-رى ال-ب-اح-ث-ة ب-أان ه-ذه ال-ظ-اه-رة ال-ط-ب-ي-ع-ية
«ا‚راف الÎبة» التي تدخل ضسمن الكوارث
ال -ت -ي شس -م -ل -ه -ا ه -ذا الشس -ع -ار ال -ذي سس -ط -رت-ه
اŸديرية العامة للحماية اŸدنية  ⁄تسسلم منها
و’ية اŸدية ،باعتبارها تقع بحوضس نيوجÚ
Ãتوسسط الشسلف ،وهذا ا◊وضس يتطور بهذه
اŸنطقة إا ¤أاعلى هضسبة ما ب 1000 Úو1200
م ،Îكما أان هذا اŸوقع ا÷غرا‘ هو الذي
حتمها على دارسسة دينامكية السسيول اŸتدفقة
من ا÷بال ‘ الزمان واŸكان من سسنة 1988
إا ¤يومنا هذا ،موضسحة بأان ظاهرة اإ’‚راف
ال -ن -اج -م -ة م -ن اŸي-اه ‘ ا÷زائ-ره-ي ظ-اه-رة
خطÒة وتسستدعي القيام بتجارب وبحوث ‘
اŸيدان واıابر على حّد سسواء ،فضس Óعلى
أان -ه وم -ن أاج -ل ال -ت -ق -ل -ي-ل م-ن مشس-ك-ل-ة ام-تÓ-ء
السس- -دود ب -ال -ط -م -ي ي -جب ال -تصس -دي ل -ل -رم -ال
واأ’ت -رب-ة اŸن-ج-رف-ة ال-ت-ي ت-ؤوث-ر ع-ل-ى وضس-ع-ي-ة
وخدمات هذه السسدود ،وقد تب Úـ حسسبها ـ بأان
الدراسسات اأ’و ¤تؤوكد بأان ا÷بال اŸرتفعة،
حيث يوجد الغطاء النباتي اŸتنوع فإان ذلك
Áنع من ا‚راف الÎبة بنسسبة  80باŸائة،
بينما تعمل السسيول الناجمة عن اŸياه الغزيرة
على نقل اأ’تربة إا ¤السسدود واأ’حواضس عن
طريق ا‚راف الÎبة ‘ شسكل خطوط وكذا
انز’ق الÎبة ف وقت الفيضسانات الكبÒة.
ت-ن-اولت اŸه-ت-م-ة Ãي-دان ج-ي-وم-ورف-ول-وج-يا
وديناميكية الوسسط الفزيائي بعضسا من أاعمالها
قائلة «لقد قمت بتجارب ‘ مسسأالة ا‚راف
الÎب- -ة Ãن- -ط- -ق- -ة ك- -اف ب- -وخ -ل -ي -ل ب -السس -ي -وخ
◊مربوزرة الشسبه رطبة وÃنطقة ع Úعزرو
ب -السس -واق -ي شس-ب-ه ا÷اف-ة ،واتضس-ح ب-أان-ه ه-ن-اك
ا‚راف الÎب -ة م -ل -ح -وظ ب -ه-ات ÚاŸن-ط-ق-تÚ
لكونهما –تويان على مادة الط Úبنوعيها
الزرقاء وا◊مراء» ،داعية ‘ هذات الصسدد
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لوراسس باتنة «تعشسق» البيئة وتهتم بالتنمية اŸسستدامة ،حيث يكفي ا◊ديث عن رائدات البيئة إال
 ⁄يكن من الصسعب علينا إايجاد سسيدة بعاصسمة ا أ
وتكون السسيدة شسيماء فÓح اإحداهن قوة وتأالقا و“يزا بفعل تواجدها الدائم واŸسستمر ‘ اŸيدان ،من خÓل حضسورها القوي ‘ كل ما يتعّلق بحماية
البيئة.
وهذا الرفضس من اأ’صسدقاء واÛتمع ‘ ال- -ه- -واء ال -ط -ل -ق
إا’ دليل آاخر على مكانتها.
باتنةŸ :وشسي حمزة
واأ’هم من اأ’سساتذة عّزز لديها اÿوف لÎسسيخ البعد البيئى
وأان تصس- - - -ل إا ¤م - - -راك - - -ز
ضسيفة جريدة «الشسعب» هذه اŸرة ‘ م -ن اŸسس -ت -ق -ب -ل ،ح -يث ك-انت اÿط-وات ل -دى سس -ك-ان ب-ات-ن-ة،
صسناعة القرار ‘ ا÷زائر،
ه -ذا ال -ع -دد اŸت -م -ي -ز Ãن-اسس-ب-ة ع-ي-ده-ا اأ’و ¤نحو عا ⁄البيئة ﬁفوفة باÿوف م- - -ن خÓ- - -ل أايضس - -ا
م - -رت - -ك - -زة ع - -ل - -ى اإ’رادة
العاŸي ،حيث يعت Èا’هتمام بالتفاصسيل م -ن ال -فشس -ل ال-ذي ت-فّ-وقت ع-ل-ي-ه شس-ي-م-اء اŸناشسÒ
السسياسسة ا÷ادة والصسادقة
والنواحي ا÷مالية والقدرة على ا‚از ببداية ولعها بالبيئة من خÓل اÿرجات واŸط -وي -ات ،وك -ذا
لفخامة رئيسس ا÷مهورية
الدورات
عدة أامور بتفاٍن وإاصسرار ‘ آان واحد ،اŸيدانية والعلمية واأ’بحاث الدراسسية.
السس - -ي - -د ع - -ب - -د ال - -ع- -زي- -ز
مهارات و‡يزات Œتمع لدى شسيماء وأ’ن قوتنا الناعمة شسيماء تؤومن بفكرة ال - -ت- -حسس- -يسس- -ي- -ة ‘
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وتوّفر وقاعدة
التي وجدناها ‘ آاخر لقاء منهمكة ‘ أان اŸرأاة أاك Ìالتصساقا بالبيئة وحبا لها› ،ال م- - - - -ع- - - - -ا÷ة
تشس-ري-ع-ي-ة داع-مة وراسسخة
ال -ت -حضس Òل -ع -دة مشس -اري -ع ب -ي -ئ -ة ه-ادف-ة وي -ه -م -ه -ا اŸظ -ه -ر ال -ع -ام وال -ت -ف -اصس -ي -ل ال- -ن- -ف- -اي -ات وط -رق
ل- - -دوره- - -ا ‘ اŸشس - -ارك - -ة
ّ
وفعالة ،اسستطاعت أان Œعل منها صسانعة ا÷م-ال-ي-ة ال-دق-ي-ق-ة ال-ت-ي ق-د ي-غ-فل عنها الفرز ا’نتقائي لها.
اإ’ي- - -ج- - -اب- - -ي- - -ة ‘ مسسÒة
الرجل ،لتقّرر بعد التخرج مباشسرة العمل
التنمية.
للتنمية.
ة
بدأات السسيدة فÓح شسيماء زوجة قرابة كإاطار ‘ ا◊ظÒة الوطنية بلزمة Ÿد
وأاضس - - -افت ح- - -ول خصس- - -وصس- - -ي- - -ة اŸرأاة
مشصاركة اŸرأاة ‘ التنمية
ثÓث سسنوات رسسخت ‘ ذهنها فكرة أان
ومسس-اه-م-ت-ه-ا ‘ ح-م-اي-ة ال-بيئة وا◊فاظ
والتي تعمل كمهندسسة دولة ‘ علم البيئة
البيئية حتمية ’ خيار
ال -ب -ي -ئ -ة م -وج-ودة ‘ ك-ل ت-ف-اصس-ي-ل ح-ي-اة
على اÙيط أانها تتحلى بقيم العطاء
واÙيط النباتي مشسوارها بالتفوق ‘
اإ’نسسان وتعّزز عشسقها للبيئة من خÓل
والثبات وحب اŸعرفة ،إاضسافًة إا ¤الصسÈ
اأ’ط -وار ال -ت -ع -ل -ي -م -ة ال-ثÓ-ث-ة وصس-و’ إا¤
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جامعة ا◊اج ÿضسر بباتنة  ،01بعد أان
أاكسسبها خÈة ‘ اÛال بفعل ا’حتكاك مصس-ل-ح-ة ال-وق-اي-ة واŸسس-اح-ات اÿضسراء النجاح ثم التميز واإ’بداع و‚ح اŸرأاة
ر
و
ن
س
س
د
ن
ه
Ÿ
ا
ر
و
د
ب
ة
ه
و
ن
م
،
ة
ن
ت
ا
ب
ة
ي
د
ل
ب
ب
ّ
اخ-ت-ارت ع-ل-م ال-ب-ي-ول-وج-ي-ا ،ح-يث درسست م -ع اÈÿاء واıتصس ،Úل-ت-ك-م-ل ب-ع-ده-ا
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آاخرها البيئة وكان وقتها تخصسصس البيئة وتغÒات شساملة.
ح -ريصس-ات ع-ل-ى ال-ن-ج-اح وال-ت-م-ي-ز أ’ن-ه-ن
حسسب ضسيفة «الشسعب» ‘ ذيل الÎتيب وتسسÎجع السسيدة شسيماء بدايات عملها ‘ ›ال البيئة وحماية اÙيط ،شساكرة ي- -خشس Úال- -فشس -ل وي -ك -ره -ن -ه ،أ’ن اŸرأاة
وكونها من اŸتفوق Úكان من اŸتوقع ببلدية باتنة ،من خÓل ا‚ازها لدراسسة للم Òالسسابق عبد الكر Ëماروك ا◊ا‹ تدرك أان فشسلها يعني فشس Óلكل النسساء،
اخ- -ت- -ي- -اره- -ا ل- -ف- -رع ال- -ب- -ي- -وك- -ي- -م -ي -اء أاو إاحصس-ائ-ي-ة Ÿدة ثÓ-ث سس-ن-وات ل-ل-ن-ف-ايات مÓخسسوعلى الثقة اŸتاحة إ’براز نتاج لذلك Œدها –رصس على التحدي.
اŸيكروبيولوجي ،أ’نها تخصسصسات “نح الصس -ن -اع -ي -ة ل -ل -وح -دة الصس-ن-اع-ي-ة ب-ات-ن-ة ،سس -ن Úم -ن ال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ،م-ؤوك-دة أان وخ-ت-مت ﬁدث-ت-ن-ا ق-ول-ه-ا ب-دع-وت-ه-ا ل-كل
«حصسرا» للمتفوق Úاأ’وائل فقط ،غ Òأان اب-ت-ع-ت-ه-ا ب-دورات –سس-يسس-ي-ة ل-لتعامل مع اŸرأاة بﬁ Óفزات وثقة ’ تنجح ،أ’نها النسساء Ÿواصسلة النضسال كل ‘ ›الها
ا◊ ّسس ال- -ب -ي -ئ -ي ال -ك -ب Òال -ذي ك -ان ل -دى ال-ن-ف-اي-ات ال-ط-ب-ي-ة م-ع ال-ع-يادات اÿاصسة أاحد أاهم أاطراف العملية التنموية ،و’ م -ن أاج -ل ا÷زائ -ر ،وم -واج -ه -ة ﬂت -ل -ف
اŸرحومة والدتها ورغبتها ‘ رؤوية شسيما والعامة ،وإاطÓقها Ÿنافسسة كÈى للبيئة ي -ق -ل دوره -ا ع -ن دور ال -رج -ل ‘ إاي -ج -اد التحديات فالتجارب أاثبتت أانه بإامكان
م -ه -ن -دسس -ة ‘ ال -ب -ي -ئ -ة حسس -م اخ-ت-ي-اره-ا ‘ الوسسط اŸدرسسي بالتنسسيق والتعاون حلول لتحديات تغ ÒاŸناخ ودعم ا÷هود اŸرأاة كما كانت دون أان تصسنع مسستقبل
تخصسصس البيئة ،رغم معارضسة أاسساتذتها مع مديرية الÎبية ،وغÒها من اŸشساريع من أاجل مسستقبل مسستدام ،وما اعتماد أافضسل من خÓل تعزيز إاشسراك اŸرأاة ‘
ك -ون -ه -ا اأ’و ‘ ¤ال -دف -ع-ة ،و‘ ن-ظ-ره-م ال -ت -ن -م -وي -ة ال-ه-ادف-ة ع-ل-ى غ-رار تشس-ج-ي-ع ال- -دول أ’ه -داف ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسس -ت -دام -ة –ق -ي -ق ا’سس -ت-دام-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة‡ ،ا ي-ع-ن-ي
ف -ت -خصسصس ال -ب -ي-ئ-ة ل-يسس أاول-وي-ة ل-ط-ال-ب-ة اŸسس -اح -ات اÿضس-راء ع-ن ط-ري-ق إاق-ام-ة ا÷دي - -دة ل- -ع- -ام  ،2030وإاق - -رار ال- -ع- -ا ⁄احÎام اŸرأاة وم- -ع- -رف- -ت- -ه- -ا وق -درات -ه -ا
أايام –سسيسسية ومعارضس كبÒة للمشساتل بأاهمية دور اŸرأاة ‘ –قيق ا’سستدامة ،وحقوقها.
‚يبة ومتفوقة.

ت-ع-ت Èالسس-ي-دة ج-ميلة بلحميشس
أاو «أام وسس -ي -م» ك -م -ا ي -ح -ل-و ل-ه-ا ان
تسسمي نفسسها ،أاول امرأاة تنتمي
إا ¤ج -م -ع -ي -ة ب -ب-ل-دي-ة م-دريسس-ة
ب- -ولي- -ة ت- -ي- -ارت ،وانضسّ- -م -ت إا¤
ع-ا ⁄الشس-غ-ل ك-ك-ات-بة Ãتوسسطة
ك -م -ال الط-رشس ‘ إاط-ار تشس-غ-ي-ل
شس- - -ب- - -اب م- - -دي- - -ري- - -ة ال- - -نشس- - -اط
الج-ت-م-اع-ي ك-ون-ها –مل شسهادة
خ- -ري- -ج- -ي ج- -ام- -ع- -ة ال- -ت- -ك- -وي -ن
لعمال.
اŸتواصسل قانون ا أ
تيارت :ع  -عمارة
وسساهمت السسيدة جميلة ‘ تكوين بعضس الفتيات ‘
›ال صس -ن-ع ا◊ل-وي-ات ب-ب-ي-ت-ه-ا Ãسس-اع-دة وال-دت-ه-ا ال-ت-ي
تعتÈها قرة عينها واŸرأاة التي سساعدتها على مواصسلة
درب ا◊ياةّﬁ ،دثتنا شسغلت عاملة Ãخبزة خاصسة لصسنع
ا◊لويات ببلدية ﬁافظة ’ تعمل فيها اŸرأاة ‘ غÒ
›ا’ت ا’دارة ،الصسحة والتعليم ،وآاخر منصسب شسغلته
◊د اآ’ن هو عون إادارة بالبلدية ،وهي ا’ن ب Úعملها
ككاتبة وعملها التطوعي ‘ الهÓل اأ’حمر ا÷زائري.
فتحت لنا السسيدة «أام وسسيم» سسريرتها لتفصسح عن مدى
اك-تسس-اب-ه-ا ل-ق-ل-وب ا÷م-ي-ع وال-ع-م-ل ع-ل-ى ّ ⁄شس-م-ل بعضس
اأ’سسر بحكم التجربة التي خاضستها ‘ الزواج و ⁄تنجح
كونها تطلقت ‘ ظروف صسعبة ‘ غياب الوالد اŸتو‘
وت- - -رب- - -ي- - -ة «وسس- - -ي - -م» ،ال - -ول - -د ال - -وح - -ي - -د ّ‡ا أادى ا¤
صسعوبة التوفيق ب Úالعمل والوقوف مع «وسسيم».
و‘ هذا اŸوضسوع تقول السسيدة جميلة إان الطÓق ’
يعت Èعائقا أامام اŸراة كما يعتقد البعضس ،فهو ﬁطة
‘ مسسار ا◊ياة ،وŒربة نتوقف عندها برهة ونكمل
اŸسسÒة ،وليسس ﬁطة أاخÒة .تقول ﬁدثتنا إان خدمة
الناسس البسسطاء تنسسيك هموم الدنيا و’ سسيما عندما
–تك ب- -اÙت- -اج Úوال- -ذي- -ن ’ سس- -ن- -د ل- -ه -م ،ال -ك -ات -ب -ة
وا÷معوية جميلة دخلت قلوب الناسس عن طريق الهÓل
ا’حمر ا÷زائري ،الذي عرفت من خÓله كما قالت
ف -ئ -ات ك -ثÒة م -ن اÛت -م -ع ‘ أامسس ا◊اج -ة ل -ك -ن-ه-ا ’
يشستكي حتى تدخل عليها أاعضساء ا÷معية.
ومن ب Úما حصسل مع «أام وسسيم» أانها أاطلقت على طفل
اسسم «ابن الهÓل» كون هذا الطفل «وليد» كان صسغÒا
ج- -دا وّŒرأا وذهب إا ¤م- -ق- -ر م- -ك- -تب ال -ه Ó-ل ا’ح -م -ر
ا÷زائري Ãدريسسة ،وطالبهم بتوف Òطرد أ’مه اŸريضسة
‘ البيت ‘ غياب اأ’ب اŸتو‘ .حصسل ذلك سسنة 2008
واسستقبله اŸشسرفون على ا÷معية ومنحوه ما أاراد ،بينما
 ⁄ت -نسس -اه «أام وسس -ي -م» وت -اب-ع-ت-ه وط-ل-بت م-ن-ه ال-ع-ودة ا¤
اŸكتب يوميا أ’خذ ما –تاجه ا’سسرة ‘ شسهر رمضسان.
الطفل «وليد» كسسب ثقة ا÷ميع بسسبب جرأاته وفطنته
أ’ن ب -عضس الشس -ب -اب أاو ا’ط-ف-ال ي-خ-ج-ل-ون م-ن مسس-اع-دة
الوالدين و’ سسيما أاخذ اأ’غذية ،بينما «وليد» فعلها،
حيث كان يقطع قرابة  1كلم ونصسف من البيت إا ¤مقر

مكتب الهÓل ا’حمر ،ومن ذلك اليوم
والسس-ي-دة ج-م-ي-ل-ة ت-ع-تÈه اب-ن-ه-ا وتعطف
عليه وتسستقبله ‘ بيتها وتعتÈه أاخ ابنها
وسسيم ،كما أانها تسساعده ‘ الدراسسة و‘
حل جميع مشساكله ⁄ .تتمالك ﬁدثتنا
نفسسها وذرفت الدموع عند ا◊ديث عن
«اب-ن-ه-ا ول-ي-د» ال-ذي ي-درسس ب-اŸت-وسس-ط
وه -ي ج -د مسس -رورة ك -ون -ه م -ت -ف -وق-ا ‘
الدراسسة وتتمنى أان تراه إاطارا كبÒا ‘
اŸسس-ت-ق-ب-ل وت-تشس-رف ‘ اŸسس-اه-م-ة ‘
تكوينه.
واكتسسبت ضسيفتنا مهارة ‘ العمل وŒربة ‘ ا◊نان،
بحكم عملها ‘ البلدية تلتقي مع جميع أاطياف اÛتمع،
ومن ب Úما تفتخر به ضسيفتنا هو اŸسساهمة ‘ فك
اÓÿف -ات ب Úا’سس -ر ع -ن -دم -ا ي -ط -لب م-ن-ه-ا ذلك ،ف-ق-د
اسستطاعت ان تفك خصسام طÓق ب Úزوج Úباعتبارها
تعمل ‘ مصسلحة عقد الزواج ،وسساعدت الكث‡ Òن
يجهلون اهمية عقد الزواج بالنسسبة للمتزوج Úعرفيا
واسس- -ت- -ط- -اعت  -ك -م -ا ق -الت  -أان Œد م -ك -ان -ة ل -ل -م -رأاة
Ãدريسسة من خÓل تخصسيصس شسباك للنسساء ‘ اسستخراج
الوثائق ا’دارية ،وتقد Ëاÿدمة لهن و’ سسيما اأ’رامل
واŸسسنات.
وطالبت جميلة من خÓل من Èجريدة «الشسعب» أان تتكتل
النسساء اأ’رامل واÙتاجات ‘ جمعيات وكسسب قوتهن
بأايديهن من خÓل اÿياطة وصسنع ا◊لويات ،واŸشساركة
‘ مسس -اع -دة اسس -ره -ن ع -ن ط -ري -ق ا’دم -اج ‘ ال-ق-رضس
اŸصس -غ -ر ال -ذي اط-ل-ق-ت-ه ال-دول-ة ن-ظ-را بصس-ع-وب-ة ظ-روف
اŸعيشسة.
وعن التوفيق ب Úالعمل كإادارية Ÿدة  8سساعات ‘ اليوم
وأاسسرتها اŸتكونة من الوالدة وا’بن وسسيم ،قالت إان
الفضسل يعود ا ¤ا’م التي سساعدتها كثÒا و’ سسيما ‘
ا’وقات ا◊رجة التي مرت بها بعد الطÓق ،فلم Œد
سس -وى وال -دت -ه -ا ال -ت-ي اح-تضس-ن-ت-ه-ا وسس-اع-دت-ه-ا ،و’ ت-زال
تسساعدها فرغم سسنها ا’ انها ’ تزال تقوم باشسغال البيت
مثل الطبخ والغسسيل والكث Òمن ا’عمال ،وكذا مرافقة
«وسس- -ي- -م» إا ¤اŸدرسس- -ة ،وال -ذي ’ ي -زال ي -ن -ادي ج -دت -ه
«مامي» أ’ّنها ربته وأاحسسنت اليه.
«لن أارد جميل أاّمي» تقول السسيدة جميلة بلحميشس أ’ن
«قيمة فضسلها كبÒة جدا ،ولن أاسستطيع رد فضسائلها علي
‘ ال -دن -ي -ا،أا“ن-ى ل-ه-ا الصس-ح-ة وال-ع-اف-ي-ة وخ Òاÿا“ة،
وÃناسسبة عيد اŸرأاة أاقول إانّ أاّمي هي أافضسل امرأاة ‘
العا« .»⁄وأاعت - Èتقول ضسيفتنا  -النسساء اŸنخرطات
أاو اŸسس- -جÓ- -ت ‘ ال- -هÓ- -ل اأ’ح -م -ر Ãدريسس -ة ك -نسس -اء
مثاليات ’نهن يكافحن رغم الصسعاب و’ سسيما ا’رامل
ال Óّ-ئ -ي ق -م -ن -ا ب -زي-ارت-ه-ن ‘ اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة ،وأاق-ول
ل -ل -مسس -ؤوول ÚاÙل -ي Úال -ت-ف-ت-وا ا ¤ال-نسس-اء اÙت-اج-ات
وا’رامل وذوي ا◊اجات ،ووّفروا لهن ما يحتجن ،من
عمل ،سسكن ،عطف وحنان ،وأاقول للشسباب بّروا والديكم
يّÈك-م أاب-ن-اءك-م ،وع-ي-د سس-ع-ي-د ل-ك-ل نسس-اء ا÷زائ-ر وع-ل-ى
رأاسسهن أامّي».

اŸرأاة الّريفية ببومرداسس
بحاجة إا ¤التفاتة
بومرداسس :ز ــ كمال
تتطلّع اŸرأاة الريفية بو’ية بومرداسس ‘ كل مناسسبة وخاصسة
يوم  8مارسس العيد العاŸي للمرأاة إ’لتفاتة صسادقة من قبل
ا÷م- -ي -ع ك -ع -رب -ون ﬁب -ة واعÎاف Ÿا ق ّ-دم -ت -ه ه -ذه اŸرأاة
اŸكافحة من تضسحيات خÓل ثورة التحرير ،وما تقوم به
اليوم من مهام تربوية ورعاية ونشساط يومي ’ يكل داخل
البيت وخارجه بنشساطات موازية ‘ اÛال الفÓحي ،تربية
اأ’بقار واأ’غنام ،جني الزيتون دون أان تهمل إابداعات أانامل
يدها ‘ ميدان الصسناعات التقليدية وا◊رف.
تضسحيات كبÒة تقوم بها اŸرأاة الريفية بو’ية بومرداسس،
Óت ﬁيطها السسكني ‘ القرى ا÷بلية
تلك اŸكافحة التي م أ
اŸن -تشس-رة ع Èب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة شس-ب-ه ال-ري-ف-ي-ة ‘ م-رت-ف-ع-ات
ع -م -ال ،ت -ي -م-زريت ،أاو’د ع-يسس-ى ،أاع-ف ،Òب-وزق-زة ب-ال-نشس-اط
وا◊يوية من تربية اأ’بناء إا ¤خدمة اأ’رضس ،واŸسساهمة ‘
النشساط ا’قتصسادي على اأ’قل ‘ توف Òبعضس ا◊اجيات
اأ’سساسسية اليومية للعائلة وسسط ظروف اجتماعية صسعبة،
لكنها  ⁄تنل من عزÁتها وقوتها عند الشسدائد ،وهو سسر
تفّوقها وصسÈها ‘ أاحلك الظروف التي مرت بها ا÷زائر
والو’ية خÓل العهد ا’سستعماري ،وفÎة اÙنة اأ’منية أاثناء
العشسرية السسوداء.
اليوم وإاحياء للعيد العاŸي للمرأاة اŸصسادف لـ  8مارسس من
Óسس-ف ب-رام-ج ا’ح-ت-ف-ا’ت وال-ت-كرÁات
ك-ل سس-ن-ة ،ت-ن-ح-از ول -أ
اŸسس-ط-رة ب-و’ي-ة ب-وم-رداسس ع-ن ه-ذه الشس-خصس-ي-ة ال-ع-ظ-ي-م-ة
ال -ف ّ-ذة ،وأاح -د أارك -ان اÛت-م-ع وم-كّ-ون-ات-ه اأ’سس-اسس-ي-ة ،ف-ي-ت-م
نسسيانها وحتى تهميشسها بكلمة شسكر وعرفان Ÿا تقوم من
›هودات وأاعباء شساقة ‘ صسمت بعيدا عن أاضسواء وسسائل
اإ’عÓ-م ،وم-ظ-اه-ر ال-ف-ان-ت-ازي-ا ال-ت-ي ي-ت-بّ-ج-ج ب-ه-ا اŸسسؤوولون
اÙليون عند ا’حتفال بالذكرى ،وتكر ËاŸرأاة العاملة التي
تقوم هي اأ’خرى بدور رئيسسي ‘ ›ال التنمية اÙلية و‘
مكان عملها سسواء ‘ قطاع الÎبية ،اإ’دارة ،الصسحة وغÒها
من اÛا’ت اأ’خرى ا◊سساسسة التي اقتحمتها هذه اأ’خÒة
بشسجاعة واقتدار ‘ ،وقت ’ يتذّكر أاحد حتى القائم Úعلى
قطاع النشساط ا’جتماعي أان هناك فئات هشسة من اÛتمع
بحاجة إا ¤وقفة تكر Ëوتضسامن أايضسا منها اŸرأاة الريفية.
كما  ⁄يتذّكر ولن يتذّكر هؤو’ء اŸسسؤوولون أايضسا أانّ نسسبة
كبÒة من العائÓت كثÒة العدد معيلهم الوحيد هذه اŸرأاة
الريفية إاما Ãعاشس رمزي أاو منحة جزافية خاصسة بكبار
السسن ’ تتعدى ثÓثة آا’ف دينار شسهريا ،تسستقبلها بقناعة
وت-واصس-ل ح-ي-ات-ه-ا ب-ح-ي-وي-ة وشس-م-وخ ،أام-ل-ه-ا ال-وحيد هو تربية
أابنائها وإاسسعادهم وتوف Òحاجياتهم اليومية و–صسينهم من
كل أاشسكال اآ’فات وا’نحرافات ،وكل مشسّكك ‘ هذا الدور
ال -ك -ب Òع -ل -ي -ه Ãج -السس -ة أاه -ل ا’خ -تصس -اصس م -ن ال -ب -اح -ثÚ
ا’جتماعي ،Úالذين أادركوا ‘ النهاية أان هذه اŸرأاة كان لها
شسأانا عظيما ‘ بناء اÛتمع وا◊فاظ على “اسسك اأ’سسرة
ا÷زائرية ،خاصسة خÓل ا◊قبة ا’سستعمارية ،وبالتا‹ إا¤
تلك البطلة نرفع القبّعة Ãناسسبة الثامن مارسس.
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أاول إامرأاة ‘ ا÷لفة تقتحم قطاع تأام Úالسسيارات

كاتيا زيتو...Êوفاء والتزام Ÿهنتها

افتّكت حرفة ظّلت حكرا على الّرجال بالشسلف

اقتحمت السسيدة كاتيا فتيحة زيتو Êبفضسل إارادتها عا ⁄التأامينات بو’ية ا÷لفة ،بعد أان برهنت على قدرات عالية ‘ ›ال
‡ا سسمح لها بتحسس Úاÿدمات ‘ اŸؤوسسسسة وإاعطائها وجها جديدا ،وبذلك تكون
تسسي Òفرع الوكالة الوطنية للتأامّ ،saa Ú
’و ¤على مسستوى اŸديرية ا÷هوية Ãوزاية.
قد كسسرت احتكار الرجال لهذه اŸهنة ،بعد أان تصسدرت وكالتها اŸراتب ا أ
ا÷لفة :موسسى بوغراب
الكث Òمن سسكان ا÷لفة من يسسميها باŸرأاة
ا◊دي-دي-ة ،وب-نÈة ك-ل-ه-ا ث-ق-ة ت-ت-ح-دث ف-تيحة
زيتو Êعن مسسÒة طويلة ‘ حياتها العملية لـ
«الشس- -عب» ،ب- -ع- -د أان اسس- -ت- -ط- -اعت أان ت -كسسب
احÎام زبائنها ،باعتبار أان وكالتها من أاكفأا
وأاحسس- - - -ن ال- - - -وك- - - -ا’ت ع- - - -ل- - - -ى مسس - - -ت - - -وى
اŸدي-ري-ة .وب-خصس-وصض ط-ب-ي-ع-ة ع-ملها ،أاّكدت
ذات اŸتحدثة أانّ اŸنصسب الذي تشستغل فيه
شساق ،مشسÒة إا ¤أاّنها بعد أان بدأات ‘ عملها
وج -دت صس -ع -وب -ات ‘ ال -ب -داي -ة ،ب -اع -ت-ب-ار أان
الوكالة كانت مهددة بالزوال ،خاصسة وأانه مر
على تسسيÒها  04مدراء ،و ⁄يسستطيعوا البقاء
أ’زيد من شسهر ،إا’ أانه بعد تكليفها برئاسسة
ال-وك-ال-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة ،قّ-ررت أان ت-ف-رضض وجودها
وتعيد اسسم ومكانة الشسركة الوطنية للتأامÚ
مثل السسنوات القدÁة ،بعد أان كانت تسسيطر
على السسوق .كما ذكرت السسيدة كاتيا فتيحة
زي -ت -وÃ ÊسسÒة ال-وك-ال-ة ب-ا÷ل-ف-ة واÿدم-ات
ال -ت -ي م -ا ف -ت -ئت ت-ق-دم-ه-ا وف-اءا ’ل-ت-زام-ات-ه-ا
ول -زب-ائ-ن-ه-ا ،ال-ذي-ن أاب-دوا اسس-ت-حسس-ان-ه-م ل-ه-ذه
اÿدم -ات ال -ت -ي تشس-م-ل ال-ت-أام Úضس-د ح-وادث
ال-ط-رق-ات وال-ك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ية والÈد وحتى
الـتأام Úعلى ا◊ياة وغÒها ،معÈة ‘ السسياق
ذات- -ه ،ع- -ن سس- -ع- -ادت- -ه- -ا ب- -ال- -ع- -م- -ل ،م -ن -وه -ة
باÛهودات اŸبذولة من طرف موظفيها،
الذين قالت أانها تعتÈهم مثل أافراد عائلتها،
وجميعهم يسساهم ‘ ترقية الوكالة Ÿا هي
عليه اليوم ،وكشسفت زيتو Êكاتيا أان مؤوسسسستها
كسس -بت ث -ق -ة زب -ائ -ن -ه-ا ،ن-ظ-را ◊رصس-ه-ا ع-ل-ى
مصس -ا◊ه -م وت -ط -وي -ر خ -دم -ات -ه -ا ع-ن ط-ري-ق
التسسهيÓت واÿدمات التي يتلقاها اŸؤومنون
بإارسسال رسسائل  smsوالتي تخصض انتهاء

عقد التجديد أاووجود صسك
التعويضض ،خاصسة وأان أاكÌ
نسس -ب -ة ال -ت -أام -ي -ن-ات ت-ت-ع-ل-ق
ب- -الشس -رك -ات أاواŸؤوسسسس -ات
ال -وط-ن-ي-ة أاواÿاصس-ة ،وك-ذا
اŸواط - - -ن ،Úفضس Ó- - -ع- - -ن
ق-ي-ام-ه-ا ب-زي-ارات م-ي-دان-ية
م-ن-ه-ا ل-ل-ع-م-ل وم-ن-ه-ا قضساء
ومسساعدة أاشسخاصض الذين
‚ده- - - -م ‘ ان- - - -ت- - - -ظ - - -ار
اŸسساعدة أاو مبادرة ،كما
كشسفت من جهتها مديرة الوكالة ،إا ¤أان وا‹
ا÷ل-ف-ة ح-م-ان-ة ق-ن-ف-اف ي-ت-اب-ع ب-ن-فسس-ه نشساط
م -ؤوسسسس -ت -ه -ا ،ب-ع-د أان ” ع-ق-د ات-ف-اق-ي-ات م-ع
م-ه-ن-دسس ،Úوت-ن-ظ-ي-م ال-ع-دي-د م-ن اŸل-ت-ق-ي-ات
واأ’ي -ام ال -ت-ي شس-اركت ف-ي-ه-ا الشس-رك-ة ،واضس-ع-ة
بذلك بصسمة فيها ،مؤوكدة ‘ معرضض حديثها
أان شسركتها أاطلقت Ãناسسبة عيد اŸرأاة منذ
العام اŸاضسي  ،pack lalaKتخفيضض لكل
سسيدة “لك سسيارة  ٪ 60تخصض فيها جميع
اأ’خطار ،أاوأاي مشسكل تتعرضض له السسيدة أاوأاي
ع - -طب  24ع -ل -ى  ،24خ - -اصس- -ة وأان قضس- -ي- -ة
تعويضسات اŸؤومن - Úعلى حد قولها  -تتم ‘
ظروف جيدة و‘ آاجالها القانونية ،خاصسة ما
تعلق منها بتأام Úالسسيارات وكذا التأام Úعلى
ال-بضس-ائ-ع واÙاصس-ي-ل ال-فÓ-ح-ي-ة وا◊ي-وان-ي-ة
ب- -ك- -ل أان- -واع- -ه- -ا ،فضس Ó- -ع -ن ال -ت -أام Úع -ل -ى
اŸم -ت -ل-ك-ات وح-ت-ى اأ’شس-خ-اصض واŸن-ق-و’ت،
إاضس -اف -ة إا ¤ال -ت -أام Úع -ل -ى السس -ل-ع وت-أام‘ Ú
›ال ال- -ب- -ن- -اء م- -ن- -ذ ب -داي -ة اŸشس -روع ح -ت -ى
اسس-تÓ-م-ه ،ب-ح-يث ت-ع-دت ال-ت-أام-ي-ن-ات ه-ن-ا Ãا
يقارب  7مÓي Òمداخيل الوكالة خÓل سسنة
 ،2017مشسÒة ‘ السسياق ذاته ،إا ¤أان هناك
دي -ون -ا مÎاك -م -ة ت -ع -ا Êم -ن-ه-ا الشس-رك-ة ،ع-ل-ى

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات
لويزة بلقاسضمي تقتحم عا⁄
إانتاج العسضل وتربية الّنحل

غ -رار ب -عضض الشس-رك-ات ال-ت-ي
ت -ت -أاخ -ر ‘ ال -دف -ع أ’سس -ب -اب
التقشسف أاو اÿزينة ،أاوعدم
وجود سسيولة لها ‘ الوقت
الراهن ،كما أان السسيدة كاتيا
ت - -ع- -ت Èك- -ف- -اءة ت- -وف- -ر ا÷و
اÓŸئم للعمل الذي تنشسط
ف -ي -ه م-ه-م-ا ك-انت ال-ظ-روف،
وه- - - -ي –سس - - -ن إا ¤ج - - -انب
وظ-ي-ف-ت-ها النشساط وا◊يوية،
وتشس -ج -ع ع-م-ال-ه-ا ع-ل-ى ب-ذل
اŸزيد من ا÷هود ،ومن عادتها أان تعمل بجد
‘ مكتبها إا ¤أان تنتهي اŸهام اŸكلفة بها.
هذا وأاضسافت «كاتيا» أانها –صسلت على
أاول وظيفة بعد تخرجها ‘ وقت سسابق ‘
 SAAببشسار منذ سسنة  1998إا ¤غاية
سس-ن-ة  ،2000ل-ي-ت-م ت-رق-ي-ت-ه-ا ويتم تنصسيبها
على رأاسض الوكالة بو’ية ا÷لفة كمديرة
للشسركة ،وذلك بعد أان ” –ويل زوجها
إا ¤ذات ال----و’ي---ة ،اع---ت---م---دت سس---ي---اسس---ة
اŸسساعدة والقيام بزيارات عمل ميدانية،
’شسخاصض الذين
تتعلق بقضساء ومسساعدة ا أ
Œدهم ‘ انتظار اŸسساعدة أاو اŸبادرة
’م م-ع أاب-ن-ائ-ه-ا،
وال--ت--ح-دث إال-ي-ه-م ب-ل-غ-ة ا أ
وقررت أان تكون كذلك لتحتويهم بعقلها
وقلبها ،وتقدم لهم النصسائح التي هم ‘
أامسض ا◊اجة إاليها ،عÓوة على أانها تتابع
خطوة بخطوة تسسي Òمؤوسسسستها ،وهذا -
حسسبها  -بفضسل دعم وا‹ الو’ية ،من
خÓ-ل إاي-ج-اد اŸه-ن-دسس ÚواŸسس-ت-ث-م-ري-ن
وأاصسحاب اŸشساريع ،حتى تكون لهم نظرة
أاخرى Ÿسستقبل البÓد ،خاصسة بعد اختيار
اسس--ت--ح--داث ال--ورشس--ات ال-ذك-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف
القطاعات.

’مينة الو’ئية للمركزية النقابية بتلمسسان سسعاد بارودي:
ا أ

أاعادت ا’–اد إا ¤ا◊ياة بعد جمود Œاوز  ١٤سضنة

تعت Èاأ’مينة الو’ئية ل–Óاد العام للعمال
ا÷زائري Úالسسيد سسعاد بارودي ابنة قبيلة
او’د نهار أاحدى اهم السسيدات بالو’ية ،نظرا
Ÿا ح -ق -ق -ت -ه ع -ل -ى مسس -ت -وى ا’–اد ال-و’ئ-ي
للعمال ا÷زائري Úالذي أاعادته ا ¤ا◊ياة
بعد موت دام 14 ،سسنة ،هذه السسيدة التي
كانت تشستغل معلمة للخياطة بالتكوين اŸهني
رفعت التحدي سسنة  ،2014رغم اŸشساكل التي
كان يعانيها ا’–اد الذي زال اثره ،وباشسرت
ال -ع -م -ل ع -ن ط -ري -ق اع -ادة ا’ع-ت-ب-ار ل-ل-ف-روع
اÙلية ،حيث احيث الفرع اÙلي للرمشسي
ب-ع-د  20سس -ن -ة م -ن ا÷م-ود ك-م-ا أاع-ادت ف-رع
سسبدو ا ¤النشساط بعد  21سسنة من التوقف
واطلقت فرع الغزوات بعد  17سسنة من الزوال،
كما عملت على اسستعادة الفروع العمالية ا¤
ا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úبعدما زال
من الوجود خÓل العشسرية اŸاضسية واكتسساح

ال -ن -ق -اب-ات اÿاصس-ة Ÿي-دان
العمل النقابي ،فقد “كنت
م - - -ن اسسÎج- - -اع  400فرع
ن-ق-اب-ي وت-ف-ع-يل نشساطهم ‘
ظ- - - -رف 03سس- -ن -وات ،ورغ -م
الصس-راع-ات ال-داخ-ل-ي-ة ال-ت-ي
ك -انت ت -ه -ز ب -ي-ت-ه-ا م-ن آاون-ة
أ’خ - -رى م - -ن ق - -ب - -ل ب - -عضض
النقابي Úالطا Úﬁا’ انها
اسس -ت -ط -اعت ا◊ف -اظ ع -ل-ى
مسسارها الذي فشسل العديد
‘ بلوغه وهناك من حكم عليها بالفشسل منذ
البداية ،لكن تضسحياتها التي ظهرت جليا ‘
اŸي -دان م -ك -نت م -ن ب -ل-وغ-ه-ا م-نصسب عضس-وة
للمرأاة العاملة ‘ اŸنظمة الوطنية للشسغل،
ك -م -ا “ك -نت اسس -ت -ع -ادة ع-دة ق-ط-اع-ات ع-ل-ى
رأاسسها هياكل قطاع الصسحة التي تخلت عن

ا’–اد منذ مدة طويلة من
العمل ،حيث شسكلت فروعا
لÓطباء وا’طباء اŸقيم،Ú
واع- - - -وان ال- - - -ت- - - -خ- - - -دي - - -ر
وال - -ق - -اب Ó- -ت ورف - -ع ع- -دد
اŸن - -خ- -رط Úا 26 ¤الف
م -ن-خ-رط سس-ن-ة  ،2017ك -م-ا
تضس -اع -ف ع -دد ال-ف-روع ا¤
 400فرع مؤوسسسسة و 20فرعا
ﬁل -ي -ا ل -ل -دوائ -ر ،و“ك -نت
ذات السسيدة من حل العديد
من اŸشساكل ما ب Úالعمال واŸؤوسسسسات وهو
ما أاعطاها ثقة كبÒة وسسط الطبقة الشسغيلة
بالو’ية ،ما مكنها ان –قق نتائج كبÒة ‘
ظرف ’ يتجاوز اأ’ربع سسنوات.
تلمسسان ﬁمد بن ترار

مديرة السسكن لو’ية تلمسسان ،حبيبة حاكم:

اŸرأاة ا◊ديدية التي قضضت على السضكن الهشّش

’ ح- -ديث ‘ و’ي- -ة ت- -ل -مسس -ان ‘ اآ’ون -ة
اأ’خ Òا’ على ما حققته الو’ية من
تقدم ملحوظ ‘ ›ال السسكن من قبل
اŸديرة حبيبة حاكم التي توصسف باŸرأاة
ا◊ديدية التي نالت ثقة اإ’دارة والسسكان
على حّد سسواء ،خاصسة ‘ ظلّ ‘ ‚احها
‘ ضس -م -ان اسس -ت -ف -ادة ال -و’ي -ة م-ن 2671
مسس -ك -ن ج -دي -د ‘ اط -ار ب -رن -ام -ج ع -دل
و 5300اعانة ريفية جديدة ضسمن برنامج
السسكن الريفي اŸوجه للقضساء على ازمة
السسكن بالريف ،و 1100سسكن من صسيغة
ال-ع-م-وم-ي الÎق-وي وذلك ضس-م-ن ب-رن-ام-ج
ا◊كومة لسسنة  ،2018وهو ما يعني التكفل
ب-ال-ط-ل-ب-ات اŸق-دم-ة ل-ف-ائ-دة سسكان عدل
نتيجة تسساوي العروضض مع الطلبات من
جهة والتخفيف من ازمة السسكن باأ’رياف
وت- - - -ث- - - -ب- - - -يت ال- - - -ف Ó- - -ح ÚواŸوال‘ Ú
مداشسرهم.
كما ان هذه ا◊صسة اÿاصسة بالسسكنات
ال -ري -ف -ي -ة ال -ت -ي ت -دخ -ل ضس -م -ن ال -ك -وط-ة
اŸوجهة للو’ية واŸقدرة بـ 14الف أاعانة

ريفية سسوف يتم توزيعها
على البلديات بغية إاقامة
ق-وائ-م اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن من
السس -ك -ن ال -ري -ف -ي ،ح -يث
“ك - -نت اŸدي- -رة ال- -ت- -ي
ت -رأاسست ق -ط -اع -ه-ا سس-ن-ة
 ،2014ب- -ف -ع -ل نشس -اط -ه -ا
وعÓ- - -ق - -ات - -ه - -ا ب - -إا‚اح
ب-رن-ام-ج السس-ك-ن ال-ري-ف-ي
م - -ن خ Ó- -ل اسس - -ت - -ف- -ادة
الو’ية ‘ الفÎة اŸمتدة ما ب1997 Ú
و 2017من  ،51126اعانة ريفية ما أادى
ا ¤ت - - -ت- - -ب- - -يث اŸوال Úوال- - -فÓ- - -ح‘ Ú
أاراضس-ي-ه-م ،ك-م-ا شس-ه-د ق-ط-اع-ه-ا ان-ت-ع-اشسا
كبÒا سسواء ‘ ›ال السسكن الريفي أاو
ا’جتماعي او التسساهمي وهو ما تÎجمه
ع -م -ل -ي -ات ت -وزي -ع السس -ك -ن الشس -ب-ه ي-وم-ي-ة
Ãختلف انحاء الو’ية واŸشساريع الكÈى
ال -ت -ي ّ” اط Ó-ق -ه -ا وه -ي تسس -ي Òب-وتÒة
م -ن-ت-ظ-م-ة م-ا يضس-م-ن ال-قضس-اء ع-ل-ى ازم-ة
” توزيع 8637
السسكن قريبا ،وذلك بعدما ّ

سسكن ريفي خÓل السسنة
اŸاضسية واطÓق 8530
سسكن اخر وتوزيع أاك Ìمن
 500سس -ك -ن اج-ت-م-اع-ي
Ãخ -ت -ل-ف دوائ-ر ال-و’ي-ة،
ما قضسى على العديد من
اÛم- -ع- -ات السس- -ك- -ن- -ي- -ة
ال -قصس -دي -ري-ة ع-ل-ى غ-رار
ح- - -ي وادي ال- - -ن- - -ام - -وسض
ب-ال-رمشس-ي ،وح-ي ال-ق-رابة
بسس-ي-دي اح-م-د واو’د م-ي-م-ون وت-ل-مسسان،
وهناك برنامج للقضساء على حي وادي
السسبع القصسديري وآاخر للقضساء على حي
قداحة العتيق وانهاء معاناة اك Ìمن 600
” بر›ة توزيع
عائلة بهذه اŸناطق ،كما ّ
 11717مسس -ك -ن خ Ó-ل اأ’شس -ه-ر اŸق-ب-ل-ة
لتحقيق فاعلية كÈى ‘ ›ال السسكن،
ه-ذا وسس-ب-ق ل-ل-ع-دي-د م-ن ا÷م-ع-ي-ات التي
أاخدت مبادرة تكرÁها بصسفتها اŸديرة
اأ’‚ح ‘ الهيئة التنفيدية للو’ية.
تلمسسانﬁ :مد بن ترار

تنتصسب شساﬂة ‘ بيئة ما كان لها أان
تÈز وسسط حشسد من النسساء من صسنف
ع-م-ره-ا ،ال-ذي ج-ع-ل-ه-ا تشس-ق ط-ري-ق-ا ⁄
يكن إا ¤وقت قريب من إاختصساصص بنات
جنسسها ،بعدما ظل حكرا على الرجال ‘
و’ي- - -ة الشس- - -ل- - -ف ،ل- - -ت- - -خ- - -رج ل - -وي - -زة
بلقاسسمي صساحبة مؤوسسسسة تربية النحل
وانتاج العسسل من الصسنف اŸمتاز ،وبكل
’ن- -واع ال- -ت- -ي ج -ادت ب -ه -ا
’صس- -ن- -اف وا أ
ا أ
ع -ب-ق-ري-ت-ه-ا ‘ رح-ل-ة دامت أاك Ìم-ن 10
سسنوات.
الشسلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
 ⁄يكن لهذه الوديعة صساحبة ا◊سض اإ’نتاج
الذي امتلكها وهي تقاوم براءتها على هاجسض
–ق-ي-ق ح-ل-م-ه-ا ك-ن-ح-ال-ة ب Úوسس-ط ع-ائ-ل-تها،
والتي  ⁄تكن على دراية بهذه اŸهنة التي
ف-اج-أات ب-ه-ا ع-ائ-ل-ت-ه-ا ب-و’ي-ة الشس-ل-ف ،ح-ينما
’مسست البدايات اأ’و ‘ ¤عملية تربية النحل
ع Èعدد قليل من اÓÿيا أاو ما يطلق عليها
بالتسسمية اÙلية «÷باح» ،التي اعتاد عليها
‡ارسس -و ه -ذه ا◊رف -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ‘ ع-ا⁄
الريف الشسلفي ،ولعل هذه اÿاصسية ‘ وسسط
اŸداشسر حفزت لويزة بلقاسسمي للولوج إا¤
عا ⁄أانواع النحل ومنتجلته وطرق تسسويقه
ب -وسس -ائ -ل ﬁدودة ،حسسب م -ا أاّك -دت -ه ل -ن -ا ‘
ل -ق -ائ -ن -ا ب -ه -ا ‘ م -ع-رضض ا◊رف والصس-ن-اع-ة
التقليدية التي جادت بها أانامل الفتيات على
غرار بنات الريف اللواتي ذه Íبعيدا ‘ عا⁄
إاثبات ذواتهن ‘ عا ⁄ا◊رف واŸهن ليفتكن
ب -ج -دارة ا◊رف -ة م -ن ال -ع -ا ⁄ال-رج-ا‹ ،ل-ك-ن
ب-درج-ة م-ن ال-ل-مسس-ة ال-ف-ن-ي-ة ودي-كور التسسويق
والعرضض التي تفوقت فيه لويزة وأابانت عن
موهبة وإامكانيات هائلة ،تقول ﬁدثتنا التي
“تلك كّما هائ Óمن اŸعلومات حول عا⁄
النحل والعسسل كمورد غذائي وشسفاء للناسض
‡ا يحيط
تشس Òلويزة بنÈة الباحة اŸتمكنة ّ
بإانتاجها وسسلعتها التي راقت كل اŸشساهد
واسستهوت كل ذوق وذواق للمنتوج.
هدوء بلقاسسمي التي تدخل ضسمن النشسطاء
وال -ن -اشس -ط -ات ‘ ع-ا ⁄الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وا◊رف البالغ عددهم  8155على مسستوى
و’ي -ة الشس -ل -ف ضس-م-ن اإ’حصس-اء ال-ذي كشس-فت
ع -ن -ه م -دي -ري -ة غ -رف -ة الصس -ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة

وا◊رف ب -ال -و’ي-ة ،وال-ت-ي ب-واسس-ط-ت-ه-م “ّك-ن
القطاع من ضسمان  12453منصسب عمل حسسب
التقرير اآ’خ Òللغرفة .لكن تبقى بلقاسسمي
ل -يسض ك -ه -ؤو’ء ب -ل اسس -ت -ط -اعت –ق-ي-ق ذات-ه-ا
ورغبتها التي تتفتق يوما بعد يوم ،ولعل منطق
وراء بعد كل مشسكلة يولد تفك Òجديد ‘
عا ⁄حرفتها التي تعلقت بها بعدما أاخذت
من شسبابها ما يشساهده اŸقبلون على مثل
هذه التظاهرات الغقتصسادية بالدرجة اأ’و¤
والثقافية من ناحية ثانية .لكن ﬁطة التغيÒ
‘ يوميات بلقاسسمي جاءت بعد خلق مؤوسسسسة
تسسي Òمسستقلة بعدما – ّصسلت على الدعم من
ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -دع -م وتشس-غ-ي-ل الشس-ب-اب
ب -ال-و’ي-ة ل-ت-ق-ت-ح-م م-رح-ل-ة ج-دي-دة ،وب-ن-ظ-رة
ال-تسس-ي ÒاŸؤوسسسس-ات-ي ال-ذي ي-خضس-ع ل-ل-مراقبة
واŸراف- -ق- -ة م- -ن ط- -رف ه- -ذا ا÷ه -از ،وه -ي
مرحلة توسّسعت إا ¤فتح ›ال التشسغيل نحو
خلق مناصسب لفائدة البطال Úبهدف ضسمان
لقمة العيشض ،واكتسساب مهنة جديدة بالنسسبة
للمشسغل ‘ Úتربية النحل وانتاج العسسل.
أاما بخصسوصض عا ⁄التسسويق الذي يبقى هو
اŸعضسلة ‘ اŸسسار ا◊ر‘ لـ «لويزة» ،فإاّن
ه -ذه اأ’خÒة اعÎضس -ه -ا ان-ع-دام ال-ع-م-ل ع-ل-ى
الرغم من أان الوا‹ السسابق قد وّزع عليهن 50
 Óﬁمهنيا ضسمن قرارات اإ’سستفادة ،إا’ أان
ذهابه جعل السسلطات اÙلية تÎاجع عن
هذه اإ’سستفادة ،وتطالب اŸسستفيدات بدفع
الكراء للمحل ب Úمبلغ  10و 13أالف دج ،وهو
ما عجزت عنه اŸسستفيدات بدفعه شسهريا ‘
وقت أان اŸبيعات بطيئة والتسسويق ’ يتعد
م -ن -اط -ق خ -ارج ال -و’ي -ة ،اأ’م -ر ال-ذي ي-ج-ع-ل
ﬁدودي -ة اŸب -ي -ع-ات ق-ل-ي-ل-ة و’ ت-ك-ف-ي ل-دف-ع
مسستحقات اإ’يجار.
يبقى التوجه نحو تقد ËاŸسساعدات والسسهر
على إانتاج هذه اŸؤوسسسسات ومرافقتها خاصسة
كهذه التي ضسمنت تشسغيل  4عمال وعامÓت
م -ن شس -أان -ه -ا ت -ف -ع -ي -ل اإ’ن -ت-اج ال-ب-دي-ل ،ت-ق-ول
بلقاسسمي التي و÷ت عا ⁄إانتاج هذه اŸادة
ال-غ-ذائ-ي-ة ضس-م-ن تشس-ج-ي-ع الصس-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ية
اŸط - -ل - -وب - -ة ‘ اأ’سس- -واق اÙل- -ي- -ة وح- -ت- -ى
اÿارجية إان وسسعت آافاقها ،وتطورت أاسساليب
ان-ت-اج-ه-ا وف-ق اŸق-اي-يسض واŸع-اي Òال-دول-ي-ة،
وهو ما يدفع «لويزة» بضسرورة اŸغامرة وفتح
آافاق واعدة ،تقول ﬁدثتنا.

ثقافة

الثÓثاء  0٦مارسض  201٧م
الموافق لـ  18جمادى الثانية  1439هـ

‘ طبعة أو« ¤تأأسسيسسية» لسسوق ألفن ألتشسكيلي بأ÷زأئر

ميهوبي ُيعلن عن «ربيع الفنون» ماي اŸقبل

نشس-ط وزي-ر أل-ث-ق-أف-ة ع-ز أل-دي-ن م-ي-ه-وبي
ن- -دوة صس- -ح- -ف- -ي- -ة أمسس ،ت- -ط- -رق ف- -ي- -ه -أ إأ¤
ت- -ظ- -أه- -رة «رب- -ي- -ع أل- -ف- -ن -ون» ،وه -ي ألسس -وق
أıصسصس- -ة ل- -ل- -ف- -ن- -ون أل- -تشس- -ك- -ي- -ل- -ي -ة أل -ت -ي
سسيحتضسنهأ قصسر ألثقأفة من  5إأ 12 ¤مأي
لو¤
أŸقبل .وأعت Èميهوبي هذه ألطبعة أ أ
ت- -أأسس- -يسس -ي -ة وف -رصس -ة ل -ت -ق -ي -ي -م أل -ت -ج -رب -ة
وتقوÁهأ ،وفتحهأ أمأم أك Èعدد ‡كن من
أل -ف -ن -أن Úوأروق -ة أل-ع-رضس ،دأع-ي-أ ﬂت-ل-ف
أŸؤوسسسس- - -أت إأ ¤ألن - -خ - -رأط ب - -ق - -وة ‘ ه - -ذه
أل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ذأت أل- -ط- -أب- -ع أŸزدوج أل- -ث- -ق- -أ‘
وألقتصسأدي.

قصصر الثقافة :أاسصامة إافراح
تصصوير :فواز بوطارن

«ه- -ذا ال- -ل -ق -اء ف -رصص -ة الإع Ó-ن ع -ن ال -مشص -روع
ال -ت -اأسص -يسص -ي لأول سص -وق ف -ن-ي-ة ج-زائ-ري-ة ،ح-يث
شصكلنا فريقا علميا ينتقي الأعمال الفنية في
المعرضض المفتوح من  5اإلى  12ماي القادم في
كل اأجنحة دار الثقافة» ..بهذا التصصريح قّدم
ميهوبي تظاهرة «ربيع الفنون» ،وما شصجّع على
المضصي فيها هو «الإرادة التي تميز بها عدد من
التشصكيليين الجزائريين والمختصصين في النقد
ال-ف-ن-ي ،ال-ذي-ن ح-اول-وا دائ-م-ا اإق-ام-ة سص-وق ل-لفن
التشصكيلي» ،ولحظ ميهوبي لحظ باأسصف غياب
لوحات لفنانين جزائريين كبار في الكثير من
ال -م -وؤسصسص-ات ،م-وؤك-دا اأن «الأول-وي-ة ه-ي لق-ت-ن-اء
اللوحات والأعمال الفنية الجزائرية ،واأن تكون
موجودة في مختلف الموؤسصسصات الرسصمية وغير
الرسصمية ،اأول تشصجيعا لÓإبداع ،وثانيا لمسصاعدة
ال-ف-ن-ان-ي-ن ل-ت-ح-ق-ي-ق المداخيل الÓزمة لجهدهم
الفني والفكري».
واأضص-اف م-ي-ه-وب-ي ب-اأن وزارة ال-ث-ق-اف-ة ه-ي ال-ت-ي
تتكفل بالجوانب اللوجيسصتيكية ،لإتاحة الفرصصة
لأه -م الأسص -م-اء ال-ف-ن-ي-ة ال-ن-اشص-ط-ة ف-ي السص-اح-ة،
والتنقل اإلى عدد من الوليات يسصمح باكتشصاف
ف-ن-ان-ي-ن م-ت-م-ي-زي-ن .وت-وّق -ع ب-اأن ت-كون المشصاركة
كبيرة وواسصعة ،اأما اللجنة المختصصة (المتكونة
م- -ن ال- -ع- -ق -ون ،اأورف -ال -ي ،اآيت ال -ح -ارة ،ج -ودت
قسص -وم -ة ،ع -ن -ت -ري ،خ -ل-ي-ف-ات-ي) ال-مشص-رف-ة ع-ل-ى

التظاهرة فهي التي سصتختار المشصاركين ،الذين
سص-ي-رسص-ل-ون ط-ل-ب-ات-ه-م م-ع ن-م-اذج لأعمالهم ،اإلى
جانب مشصاركة  10اأروقة فنية تعرضض اأعمالها
ل-ل-ب-ي-ع ،ي-ق-ول م-ي-ه-وب-ي ،م-ت-منيا حضصور الأسصماء
الكبيرة التي فرضصت نفسصها وبقيت وفية لهذا
الفن الراقي ،خاصصة واأن هذه التظاهرة «خطوة
اأول -ى لإدخ -ال ال-ع-نصص-ري الق-تصص-ادي ال-ت-ج-اري
لهذه السصوق».
وق - -ال ال- -وزي- -ر اإن- -ه سص- -ي- -ت- -م دع- -وة م- -وؤسصسص- -ات
اق-تصص-ادي-ة ،ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى م-ع-اي-ي-ر ال-ب-ي-ع م-تروكة
للجنة .وسصتكون هذه السصوق تاأسصيسصية ،حسصب
الوزير ،وسصتخضصع طبعتها الأولى اإلى التقييم
والدراسصة ،و»السصنة القادمة نتجه نحو البيينال
الجزائري ،باأن تتسصع هذه السصوق اإلى فعاليات
اأخرى مرتبطة بها ،من ندوات وورشصات تكوين
وتكريمات ،مع اإمكانية مشصاركة فنانين اأجانب
في هذه التظاهرة التي قد يكون لها محافظة
دائمة تسصيرها».
واغتنم الوزير هذه السصانحة للحديث عن الفن
التشصكيلي الجزائري ،حيث نوه بوفرة المدارسض
ال-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل ب-ال-ت-ك-وي-ن ف-ي تخصصصصات مختلفة
شص-ه-دت ب-دوره-ا ت-ط-وي-را .وحّ-ي -ا ك-ل ال-م-ب-ادرين
بافتتاح اأروقة فنية سصمحت بالتعريف بالكثير

م-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن .واع-تبر ميهوبي اأن
سصوق الفن هذه تاأتي لتسصهم في «وضصع الفن
التشصكيلي في واجهة العمل الثقافي المسصتمر»،
موؤكدا على اأن هذا الفن «ليسض متروكا على
ال -ه -امشض ،ب -ل ه -و ف -ن اأصص -ي -ل ول -ل -ج -زائ -ر ف -ي-ه
م-رج-ع-ي-ات ك-ب-ي-رة ع-ل-ى غ-رار راسص-م ،اإسص-ي-اخ-م،
خ -دة ،م -ارت -ي -ن -از ،خ -وج -ة ،ب -اي -ة وزي -ان-ي ،وك-ل
المدارسض ممثلة بل اإن هناك من ابتدع مدارسض
جديدة في الفن الجزائري ،وطرقا اأخرى في
العمل الفني ،دون نسصيان الخط ويعتبر المعرضض
الدولي بقصصر الثقافة من اأنجح التظاهرات».
كما تحدث عن اإصصدار كتاب فاخر موؤخرا حول
م-ح-م-د راسص-م ب-اع-ت-ب-اره رائ-د ال-م-ن-م-ن-م-ات ،في
انتظار اإصصدار كتب اأخرى في نفسض الصصدد ،اإلى
جانب العمل على اسصتعادة بيت الفنان الراحل
خدة لتحويله اإلى ملحقة تابعة لمتحف الفنون
الجميلة .وكشصف الوزير عن تعاون وتشصاور مع
ال -ن -ظ-راء الإم-ارات-ي-ي-ن م-ن اأج-ل ع-رضض ل-وح-ات
تشصكيلية جزائرية في متحف لوفر اأبوظبي.
سصاألنا الوزير عن القانون الداخلي للتظاهرة،
وتفاصصيلها التنظيمية كطريقة الترشصح والتكفل
ب -الإق-ام-ة والإع-اشص-ة ل-ل-مشص-ارك-ي-ن ،ف-اأج-اب ب-اأن
ال -ق -ان -ون ال -داخ -ل -ي م -وج -ود وك -ل ال -م-ع-ل-وم-ات
الÓزمة متوفرة على اأنترنت ،وسصيمكن لكل فنان
ال-مشص-ارك-ة بـ 5ل -وح-ات ،اأم-ا ال-ت-ك-ف-ل ب-الإق-ام-ة
فسصيكون هذه السصنة على عاتق الوزارة ،فيما
ي-ت-ك-ف-ل ال-مشص-ارك-ون ب-مصص-اريفهم السصنة المقبلة
لأنها عملية تجارية ،يوؤكد ميهوبي.
سص-األ-ن-اه ع-ن ال-عÓ-ق-ة ال-وث-ي-ق-ة ب-ي-ن ال-نقد الفني
والسص -وق ،ف -اأج -اب -ن -ا ب -اأن ال -ن -ق -د م -وج-ود ول-ك-ن
ال-م-ن-اب-ر ه-ي م-ا ي-ن-قصض ،وت-ح-دث ع-ن اإم-ك-ان-ية
مسص -اع -دة م -ت -ح-ف م-ن ال-م-ت-اح-ف ع-ل-ى اإصص-دار
م -ج -ل -ة دوري-ة ت-تضص-م-ن ق-راءة ف-ي اأع-م-ال ف-ن-ي-ة
وت-ح-ال-ي-ل ل-ت-ج-ارب ف-ن-ي-ة ،وسص-ي-ك-ون منبرا مهما
للنقاد الجزائريين .كما اأشصار اإلى مشصروع تتكفل
ب-ه ال-م-ن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-ل-تربية والثقافة والعلوم
«األيكسصو» ترجمة واإصصدار كتاب باللغة الفرنسصية
م -ن  4اأج-زاء ل-ح-اج ال-ط-اه-ر ح-ول ت-اري-خ ال-ف-ن
التشصكيلي في الجزائر.

Œسسيدأ للقرأءة أ÷وأرية بشسÓلة ألعذأورة

مكتبـ ـة الق ـ ـدسس الذهبي ـ ـة تع ـ ـرضس العديـ ـ ـد م ـ ـن الكتب وبيع ـا باإله ـ ـداء
احتضصنت دار الشصباب ،ببلدية شصÓلة
ال---ع---ذاورة ،ب---ولي---ة ال---م--دي--ة ،أاول أامسض،
معرضض الكتاب من تنظيم مكتبة «القدسض
ال-ذه-ب-ي-ة» م-ن الشص-راق-ة ب-ال-ع-اصصمة والتي
حرصصت على توزيع الكتاب وتقريبه من
لولى كانت
القارئ في عدة محطات ،ا أ
ب-حسصب خ-ارط-ة ط-ري-ق-ه-ا ب-م-اج-ي-نو وهي
لسصتعمارية
التسصمية القديمة من الحقبة ا إ
ال-م-رت-ب-ط-ة بشص-خصص-ي-ة ال-ج-ن-رال م-اج-ي-ن-و
الفرنسصي على أان يجوب هذا المعرضض
مدن البرواقية وتابÓط وقصصر البخاري،

تزامنا مع عطلة الربيع المقبلة.
شصارك في انجاح هذا المعرضض بمدينة
شصÓ--ل-ة ال-ع-ذاورة  25دار نشص-ر ب-م-خ-ت-لف
لصصدارات العلمية والدينية والكتاب شصبه
اإ
ال--م--درسص--ي وح--ت--ى ال--رواي--ات ال--ط--وي--ل--ة
وال--قصص-ي-رة ،ورسص-وم ال-م-ت-ح-رك-ة،ك-م-ا أاك-د
منظم هذه التظاهرة سصيد علي قنفوذ أان
السصير العام لهذا المعرضض ،شصهد توافدا
ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ف-ئ-ات ال-ع-م-رية من الجنسصين
وبخاصصة التÓميذ الذين جنحوا إالى رواق
الكتاب شصبه المدرسصي ،وقد كانت هذه
الفرصصة مواتية للتÓقي مع الكاتب والفوز

لصص--دار ال--ج--دي--د ،إاذ
ب--ال--ت--وق--ي--ع ع--ل--ى ا إ
اسص-ت-ق-ط-بت ال-م-ؤول-ف-ة ل-وصص-ي-ف تركية أاهم
لن-ظ-ار والشص-غ-وف-ي-ن ل-ل-ع-م-ق ف-ي م-ؤولفها
اأ
ب-ع-ن-وان« :أاسص-ط-ورة سص-ن-ج-اب-ي» ،ال-موجهة
لجمهور فئة المراهقين من هواة الفنون
ال-ق-ت-ال-ي-ة وعشص-اق السص-ي-اح-ة ال-جبلية وكذا
«م-ن-ت-زه ف-رج-ي-ن-ي-ا « ال-م-ح-دد زم-نه بوقت
لقدام السصود بالجزائر ،وهذا بعد
خروج ا أ
لهداء عن دار
عرضصهما في اطار البيع با إ
النشصر تيديكلت المشصهورة.

اŸدية :علي ملياÊ

أŒه إأ ¤مرحلة تكوين ألشسبأب

عبد القادر ال ّسسيكتور ينقل Œربته الفكاهية من أاوروبا إا ¤الغزوات
كشسف عبد ألقأدر أرحمأن ،أŸعروف بأسسم عبد ألقأدر
ألسس -أك -ت -ور ‘ تصس -ري -ح صس -ح-ف-ي ÷ري-دة «ألشس-عب « ع-ن ن-ق-ل-ه ب-رن-أ›ه
أل-ف-ك-أه-ي م-ن أسس-ت-دي-وه-أت أورب-أ أ ¤ق-أع-أت أل-ع-رضس بفندق أولد زيري
ب -أل -غ -زوأت ،أي -ن يشس -رف ع -ل-ى أنشس-أء ب-رن-أ›ه أ÷دي-د ب-دع-م م-ن م-دي-ر
ألفندق بوري ،وجمعية ألخوي Úبألغزوأت ألتي لعبت دورأ فعأل ‘ نقل
فنه من أوروبأ أ ¤ألغزوأت ،مؤوكدأ عن تنشسيط حفل Úنأجح Úبقأعة
ألفرأح لفندق زيري وأشسأر أنه نقل عمله ألذي أحتضسنته قأعأت ألعرضس
بأوربأ ،طيلة  10سسنوأت أ ¤مسسقط رأسسه Ãدينة ألغزوأت.

تلمسصانﬁ :مد بن ترار

من جانب آاخر ،أاشصار السصاكتور
الذي دخل العالمية سصنة 2009
م- -ن خÓ- -ل ت- -نشص- -ي- -ط ح- -ف Ó-ت
ب -ك -ب -ري -ات ال-ق-اع-ات ف-ي اورب-ا،
خ -اصص -ة وان -ه سص -ج -ل أاول نشص-اط
باللغة العربية سصنة  ،2009بعنوان
«كلبي بوبي « الى دخول عمله
من الفردية والثنائية الى العمل
ال-ج-م-اع-ي ف-ي نشص-اط-ه ،ف-بعدما
سص -ب -ق وان ن -ج -ح ف -ي اداء ع -م-ل
ث- -ن- -ائ- -ي م -ع ج -م -ال دب -وز ف -ي :
«اطلق السصكتور» عم Óجماعيا
بعد ان نجح في تكوين شصابين
م -ن ال -غ -زوات ف -ي ال -ع -م -ل م-ع-ه
وال -ل -ذي-ن أاظ-ه-را م-واهب ه-ائ-ل-ة
وي-ت-ع-ل-ق الم-ر ب-ك-ل م-ن ع-ك-اشصة

ويوسصف
اللذين نجحا في المشصاركة في
ال- -ح- -ف- -ل -ت -ي -ن ال -ت -ي ن -ظ -م -ه -م -ا
ب-ال-غ-زوات ،ه-ذا وأاك-د السص-اك-ت-ور
أانه لن يشصارك في اي برنامج
ت- -ل- -ف- -زي -ون -ي ه -ذه السص -ن -ة رغ -م
ال-ع-روضض ال-ك-ب-ي-رة ال-ت-ي ت-ل-ق-اه-ا
وه -ذا ب -ف -ع-ل ك-ث-اف-ة نشص-اط-ات-ه
للبومه الجديد ،كما
وتحضصيره أ
أاشصار عن مشصاركته في مهرجان
الضص-حك ل-مسص-ت-غ-ان-م ،وح-ف-ل في
فندق فينكسض بوهران ،يوم 08
م -ارسض ب -م -ن -اسص -ب -ة ع-ي-د ال-م-رأاة
وآاخر يوم  01جوان في فندق
الميريديان بنفسض المدينة زيادة
على اقامة سصهرات يومية خÓل
شص- -ه- -ر رمضص- -ان ب- -ف- -ن -دق زي -ري
ب-ال-غ-زوات ه-ذا وام-ت-ن السص-اكتور

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تعـــرضض فيــــه أافـــــÓم وأامسسيـــــات أادبيــــة نسسوية

دار الثقافـ ـة حسس ـن ا◊سسنـ ـي باŸديـ ـة تسسطـ ـر
برنا›ـ ـا ثري ـا ◊ـواء اŸبدعة

ليأم ألولئية ألـ
لثن ،Úأ أ
أحتضسنت دأر ألثقأفة حسسن أ◊سسني بأŸدية ،صسبيحة أمسس أ إ
 07لفن ألتطريز ألتقليدي وتزي Úألبيوت Ãنأسسبة أليوم ألعأŸي للمرأة وألتي سستدوم من 05
أ 08 ¤مأرسس أ÷أري ،وهذأ –ت رعأية وزير ألثقأفة ووأ‹ ألولية.

اŸدية :علي ملياÊ

سص - -ي - -ك- -ون ج- -م- -ه- -ور ه- -ذه
ال -م -ؤوسصسص -ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ع-ل-ى
م - - -وع - - -د م - - -ع م - - -ع - - -رضض
الب -داع -ات ف-ي م-ج-ال ف-ن
ال-ت-ط-ري-ز ال-ت-قليدي وتزيين
ال-ب-ي-وت ،م-ت-ب-وع-ا ف-ي ال-يوم
ال- -ث- -ان- -ي ب- -ن- -دوة ث- -ق -اف -ي -ة
مشص-ت-رك-ة ل-ف-ائ-دة السص-ي-دات
لمهات في
موضصوعها دور ا أ
حماية أابنائهن من مخاطر

لل-ك-ت-رون-ي-ة ع-ل-ى
لل -ع-اب ا إ
اأ
الشصبكة العنكبوتية بمشصاركة
م- -م- -ث -ل -ي -ن ع -ن ق -ط -اع -ات
ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ،ال-درك
لمن الوطنيين ،مديريات
وا أ
ال -ت-رب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،الشص-ؤوون
لوق -اف ،إال -ى
ال- -دي- -ن- -ي- -ة وا أ
جانب أامسصية شصعرية.
كما سصتخصض سصيدات هذه
الولية بحصصة تكوينية في
لول -ي -ة ،م -ع
لسص- -ع- -اف- -ات ا أ
اإ
Óلسصبة
اقامة عرضض أازياء ل أ

ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ال-نسص-وي-ة ،إال-ى
جانب دعوة هاته السصيدات
إالى عرضض فيلم «عائشصات»
للمخرج سصعيد ولد خليفة،
ل- -ت -خ -ت -ت -م ه -ذه ال -م -ب -ادرة
ب -إاق -ام -ة ح -ف -ل ف -ن -ي ع -ل-ى
شص- - - -رف ال- - - -م - - -ب - - -دع - - -ات
ال - - -مشص - - -ارك- - -ات وسص- - -ائ- - -ر
السص -ي -دات ت -ح-ي-ي-ه ال-ف-ن-ان-ة
ب-ري-زة سص-ط-اي-ف-ي-ة وخديجة
الوهرانية.

حّددت يوم  25مأرسس أ◊أ‹ موعدًأ لنطÓقه

«سسعـ ـود البابطـ ـ »Úالثقافيـ ـة تعلن أاسسمـ ـاء
اŸشسارك ـ ـ ‘ Úمهرج ـ ـان ربي ـ ـع الشسعـ ـر الع ـربـ ـي
ح -ددت م -ؤوسسسس -ة «ع -ب -د أل -ع -زي -ز سس -ع-ود
ألبأبط »Úألثقأفية بألكويت ،يوم أÿأمسس
وأل -عشس-ري-ن م-ن شس-ه-ر م-أرسس أ◊أ‹ ،م-وع-دًأ
لن -ط Ó-ق م-ه-رج-أن رب-ي-ع ألشس-ع-ر أل-ع-رب-ي ‘
م - -وسس- -م- -ه أ◊أدي عشس- -ر ،وسس- -وف يسس- -ت- -م- -ر
أŸه -رج -أن ث Ó-ث -ة أي-أم ع-ل-ى مسس-رح م-ك-ت-ب-ة
«ألبأبط »ÚأŸركزية للشسعر ألعربي ،برعأية
م- -ن رئ- -يسس ›لسس أل- -وزرأء ألشس- -ي- -خ ج- -أب -ر
مبأرك أ◊مد ألصسبأح.

نور الدين لعراجي

قال األمين العام للمؤوسصسصة عبد الرحمن خالد
البابطين في تصصريح لجريدة «الشصعب» ،أان
رئيسض المؤوسصسصة الشصاعر عبد العزيز سصعود
البابطين وجه الدعوة إالى كوكبة من الشصعراء
من داخل دولة الكويت وعدة أاقطار عربية
أاخ- -رى ،إلح -ي -اء األمسص -ي -ات الشص -ع -ري -ة ال -ت -ي
يشصارك فيها المحتفى بهما في المهرجان:
ال -دك -ت -ورة سص -ع -اد الصص -ب -اح وال -دك -ت -ورة ث -ري-ا
العريضض وكل من الشصعراء :عبد العزيز سصعود
البابطين ،وعبد الرحمن النجار ،وعبد الله
الفيلكاوي ،ومحمد المطيري ،وموضصي رحال،
ونورة الفيلكاوي ،ومشصعل الحربي من الكويت،
ومن مصصر يشصارك أاحمد مصصطفى عنت ،ومن
سص -وري -ة م -روة ح Ó-وة ،وأاري-ج رشص-ي-د ،وم-ه-ن-د
ال -مشص-ع-ل ،وم-ن السص-ع-ودي-ة ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف ب-ن
ي -وسص -ف ،وم -ن ال -م -غ-رب ع-م-ر ال-راج-ي ،وم-ن
األردن راب- -ع- -ة ال- -م- -وم- -ن- -ي ،وم- -ن السص- -ن -غ -ال
عبدالعزيز لوه.

أاضصاف األمين العام ،سصوف تعقد ندوتان عن
الشصاعرتين الدكتورة سصعاد الصصباح والدكتورة
ثريا العريضض ،وسصيتم اإلعÓن عنهما قريبًا،
وتتضصمن الندوتان دراسصات وشصهادات عنهما،
يقدمها أادباء وأاكاديميون ،كما سصوف تصصدر
المؤوسصسصة عشصرين مطبوعة ما بين كتب نقدية
ودراسص-ات شص-ع-ري-ة وت-راج-م ودواوي-ن شص-ع-رية،
وأاك -د أان ال -دع -وة م -ف -ت -وح -ة ل -ك -ل ال -ج-م-ه-ور
والمهتمين لحضصور هذا المهرجان.

لخذ بيدهأ
لبرأزهأ وأ أ
فرصسة إ

لدبي بجيجل
نادي اŸواهب ا أ
‘ طبعة جديدة
Œدد أŸوعد مع نأدي أŸوأهب ألدبي بجيجل،
هذأ ألفضسأء –ول بحسسب آأرأء أŸشسأرك Úبهذه
أل -ط -ب -ع -ة أ÷دي -دة ،أ ¤م-ل-ت-ق-ى أŸب-دع Úسس-وأء
ألقدأمى منهم أو أŸبتدئ‡ ،Úأ سسهل ألحتكأك
ب Úهذه ألفئة أŸثقفة ،أ ¤جأنب أنه يعد فرصسة
لخذ بيدهأ.
لبرأز أŸوأهب ،وأ أ
إ

ب -ق -وة ج -م -ه-وره ال-ذي ي-ع-ت-ز ب-ه،
مؤوكدا أان سصر نجاحه هو تمتعه
ب -م-ي-زاج ف-ك-اه-ي ب-الضص-اف-ة ال-ى
ال-ل-ه-ج-ة ال-غ-زوات-ية المميزة التي
ت -ج -لب ال -ج-م-ه-ور وال-ت-ي ع-رف،
كيف يسصتغلها ويوظفها طيلة 30

سصنة من نشصاطه الفكاهي ،هذا
واكد عبد القادر السصاكتور انه
م-ن ال-ف-ك-اه-ي-ي-ن ال-ذي-ن ي-ع-م-ل-ون
على لم شصمل السصرة من خÓل
الب -ت-ع-اد ع-ن ال-ك-ل-م-ات ال-ب-ذي-ئ-ة
والجارحة.

سصكيكدة :جيجل :خالد  -ع.

ع -اشصت م -ؤوخ -را ،ق-اع-ة ال-ع-روضض ل-م-ت-ح-ف ك-ت-ام-ة
ال-م-رك-زي ب-ج-ي-ج-ل أاج-واء اإلب-داع وال-ف-ن ب-مناسصبة
تنظيم عدد جديد من فعالية نادي المواهب األدبي
الشص-ه-ري ،ل-م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ولي-ة ،ع-ل-ى مدار
سص -اع -ت -ي -ن ونصص -ف م -ن ال -زم-ن م-ع م-ج-م-وع-ة م-ن
المواهب األدبية الجديدة والقديمة من مختلف
بلديات الولية ،قرأات ،فأابدعت فتأالقت مرفوقة

بعزف متميز على آالة العود للفنان السصتاذ بورغود
ع -ب -د ال-وه-اب وب-حضص-ور ضص-ي-ف الشص-رف السص-ت-اذة
ال-ك-ات-ب-ة ب-ل-ح-رشض صص-وري-ة م-ع أاداء ألغ-ان-ي وط-ن-ية
راق -ي -ة ل -ل -ف -ن -ان -ة رق -ي-ة ب-وال-ك-ور ،وق-راءة م-ت-م-ي-زة
للمبدعة جوهرة مÓك في ركنها الجديد ،ليفسصح
ال-م-ج-ال ل-ق-ام-ات أادب-ي-ة وشص-ع-ري-ة ول-ج-ن-ة ال-تحكيم
للقراءة والبوح والتقييم فمر على منصصة «النادي «
ياسصين أافريد ،جمال بن مريومة ،علي بوملطة،
لجين عز الدين ،باديسض سصرار ،عصصام كرديد ،كمال
عميرة ،عبد الناصصر خÓف ،بوبرطخ عادل رفقة
المتخرجين من النادي عريوة أاسصماء ،مشصطري
عبد الرحيم ،شصهرزاد بوحجيلة ،وليد زروق ،فكان
ال-ل-ق-اء ف-ي مسص-ت-وى ت-ط-ل-ع-ات ال-م-ن-ظ-م-ي-ن ،ل-ت-ك-ون
الخاتمة مع تكريم ضصيف الشصرف السصتاذة الكاتبة
بلحرشض صصورية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  0٦مارسص  201٨م
الموافق لـ  1٨جمادى الثانية 1٤3٩هـ

لفريقيـــــة لكـــــــرة ألقــــــــــــدم
كــــــــأاسس ألكـــــونفدرأليـــــة أ إ

شضباب بلوزدأد

ي -واج -ه ف -ري-ق شض-ب-اب ب-ل-وزداد ضض-ي-ف-ه ن-ك-ان-ا
ال-زام-ب-ي Ãع-ن-وي-ات م-ن-ح-ط-ة ن-وع-ا م-ا ب-ع-د
ال -ت -ع -ادل األخ ‘ Òال -ب -ط -ول -ة أام -ام أاوŸب -ي
اŸدية بعقر الديار ،تعادل خلف غليانا كبÒا
‘ الشضارع الرياضضي البلوزدادي ،بعد حرمان
أانصض -ار ال -ع -ق -ي -ب -ة ال Ó-ع -ب Úم -ن اسض -ت-ئ-ن-اف
ال -ت -دري -ب -ات السض-بت اŸاضض-ي Ãرك-ز ت-دريب
نصضر حسض Úداي «بن صضيام» بعد اقتحامهم له
م - -ا اضض - -ط - -ر اŸدرب اŸغ - -رب - -ي «رشض - -ي- -د
ال- -ط- -اوسض -ي» إلل -غ -اء ا◊صض -ة خصض -وصض -ا م -ع
اقÎاب موعد تدرب الفريق الضضيف ناكانا
الزامبي ‘ نفسص اŸركز.
بعد عودة الشضباب إا ¤النقطة الصضفر ،يود كل
ال Ó-ع -ب Úوال -ط -اق -م ال-ف-ن-ي إاع-ادة الع-ت-ب-ار
للفريق من خÓل مباراة الدور الـ  1٦من كأاسص
الكاف ،رغم أان اŸواجهة سضتجمعهم بالفريق
األك Ìتتويجا بزامبيا نكانا صضاحب الـ 12
بطولة والـ  ٦كؤووسص ﬁلية والذي بلغ نهائي
ك-أاسص األن-دي-ة ال-ب-ط-ل-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ‘ مناسضبة
واحدة ‘ طبعة  1٩٩0وخسضرها ضضد شضبيبة
القبائل ‘ زامبيا بضضربات الÎجيح.
‡ا سض -ي -زي -د م -ن م -ت-اعب ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي

تنظيـ ـ ـم الطبعـ ـ ـ ـة 9
للتجمع الوطني العسضكري
للإناث لألعـ ـ ـاب القـ ـوى

نكانا ألزأمبي

ل -لشض -ب -اب ،ال -غ-ي-اب ال-وشض-يك ل-ل-ق-لب ال-ن-ابضص

يحتضضن ملعب  20أؤت
للفريق ،ويتعلق األمر بالظه ÒاألÁن «أامÒ
بالعناصضر ،عشضية أليوم ،مبارأة
ب Ó-ي -ل -ي» ال-ذي ي-ت-ج-ه ل-تضض-ي-ي-ع اŸواج-ه-ة
بسضبب معاناته من نفخ ‘ الكاحل بعد
أل- - - - -دؤر ألـ  16م -ن م -ن -افسض -ة ك-أاسس
تعرضضه لتدخل خشضن ‘ مباراة ا÷ولة
لفريقية لكرة ألقدم بÚ
ألكونفدرألية أ إ
ال- -ث- -ان- -ي- -ة وال- -عشض -ري -ن م -ن ال -راب -ط -ة شض -ب -اب ب-ل-وزدأد ؤضض-ي-ف-ه أل-ع-م-لق أل-زأم-ب-ي
ا
ÙقÎأاف-و-ةŸاب -أليو اŸ¤ل- -ديك- --ةرةواال-ل -ت-ق -يدمج-ع-ضل-ض -ت-هد نكانا ‘ أŸوأجهة ألتي يود من خللها أشضبال
ف -ري -
ي -غ -ادر أارضض -ي -ة اŸي-دان ب-ع-د ن-ح-و  20أŸدرب أŸغ -رب -ي «رشض -ي -د أل -ط -اؤسض-ي» ضض-م-ان
دقيقة من انطÓق اŸواجهة اÿميسص نصض -ف ؤرق -ة أل -ت -أاه-ل ه-ن-ا ب-ا÷زأئ-ر ق-ب-ل
لجرأء
ألتنقل إأ ¤زأمبيا ،بعد أسضبوع ،إ
الفارط ،ورغم تلقيه العÓج اŸكثف إال
أانه ل يزال يعا Êمن آالم حادة مصضحوبة
لم-ر ل
م -وأج -ه -ة أل -ع-ودة ؤل-و أن أ أ
ب-ان-ت-ف-اخ ك-اح-ل-ه ،وه-و م-ا ي-وح-ي ل-غ-ي-اب-ه عن
يبدؤ سضهل للعاصضمي.Ú
اŸواجهة خصضوصضا أانه ضضيع تدريبات الفريق
ويحضضر للملعب بالزي اŸد ،Êوهو األمر
الذي يؤورق اŸدرب اŸغربي Ãا أان «بÓيلي»
لعب م -ه -م ‘ ال -ن -ه -ج ال -ت -ك-ت-ي-ك-ي ل-لشض-ب-اب
ويسضاعد كثÒا الهجوم بصضعوده الدائم للخط
األمامي وتقدÁه كرات حاسضمة للمهاجم،Ú
كما أانه الÓعب الذي ينفذ الكرات الثابتة
ل -ل -ف-ري-ق وت-ع-ويضض-ه سض-ي-ك-ون شض-ب-ه مسض-ت-ح-ي-ل
بالنظر إا ¤غياب اŸنافسضة ‘ منصضبه هو
الذي يلعب أاسضاسضيا كل مواجهات الفريق منذ
موسضم Úونصضف وكسضب الكث Òمن اÈÿة.

^ غا‹ معسضكر

حنك ــــــــــــ وشش
م ـــــــ درًبا جدي ـــــ ًدا

عينت إأدأرة غا‹ معسضكر أŸدرب ﬁمد
حنكوشس على رأسس ألعارضضة ألفنية لفريقها
لؤل ،بحسضب ما علم من ألنادي ألناشضط ‘
أ أ
ألرأبطة أÎÙفة ألثانية .يخلف حنكوشس
زميله ﬁمد قدأؤي ،ألذي أقيل من منصضبه بعد
خسضارة ألغا‹ على ميدأنه أمام مولودية بجاية
( ‘ )1-2أ÷ولة ألفارطة ،ؤألذي أنتقل بدؤره
لتدريب مثالية تيغنيف من بطولة ما بÚ
أ÷هات (أÛموعة ألغربية).
سضيكون هدف أŸدرب أ÷ديد لغا‹ معسضكر،
ألذي سضبق له ؤأن تقمصس ألوأن هذأ ألنادي
كلعب ؤكمدرب أيضضا ،إأنقاذ تشضكيلة مدينة
لم Òعبد ألقادر من ألسضقوط ،خاصضة ؤأنها
أ أ
–تل أŸرتبة ألـ  12بعد  21جولة ؤمتقدمة
بنقطت Úفقط عن أؤل فريق مهدد بالنزؤل ؤهو
مولودية ألعلمة .ؤيسضاعد حنكوشس ‘ مهمته كل
من أم Úبن فطة ؤقادة صضديقي.
لدأرة
قبل ألتعاقد مع أŸدرب أ÷ديد ،كانت إ
ألغا‹ أتصضالت مع ألثنائي رحمو -ÊموسضوÊ
ؤكذأ عمر بلعطوي.

^ نادي ليفانتي

اإقال ـــــــــ ة ا Ÿـــــــ درب
خوان رامون لوبي ــــــ ز

أقالت إأدأرة نادي ليفانتي مدرب ألفريق ،خوأن
رأمون لوبيز مونيز ،عقب تعادل ألفريق أمام
ألضضيف أسضبانيول برشضلونة ( )1-1برسضم أ÷ولة
 27من ألبطولة ألسضبانية لكرة ألقدم ،بحسضب ما
أعلن عنه ألنادي  .أؤضضح ألنادي على موقعه
«باكو لوبيز ،أŸدرب أ◊ا‹ لفريق ألحتياط،
لؤل حتى نهاية أŸوسضم».
أصضبح مدربا للفريق أ أ
أسضندت أŸهمة إأ ¤مدرب فريق ألحتياط باكو
لوبيز بعد ترأجع ألفريق أ ¤أŸركز ألسضابع عشضر
برصضيد  21نقطة ،ؤأقÎب من ألسضقوط أ¤
ألقسضم ألثا ،Êبفارق نقطة ؤأحدة فقط عن
صضاحب آأخر مرأكز ألهبوط .كان خوأن رأمون
لوبيز قاد ألفريق ‘ أŸوسضم أŸاضضي إأ– ¤قيق
لؤل.
ألصضعود أ ¤ألقسضم أ أ

^ نابو‹

ا◊ارسش رينا يعلن رحيله
عن النادي نهاية اŸوسضم
أعلن ألسضبا Êبيبي رينا حارسس مرمى نابو‹
لكرة ألقدم ‘ تصضريح نقله موقع (توتو مÒكاتو)
لخ Òله مع ألنادي
أن أŸوسضم أ◊ا‹ يعد أ أ
ليطا‹  .قال رينا « :ل أحد يعلم ما هو شضكل
أ إ
أŸسضتقبل ؤ ⁄أحدد ؤجهتي أŸقبلة».
يشضار إأ ¤أن بيبي رينا سضبق له أللعب مع
ل‚ليزي ؤنادي بايرن ميونيخ
ليفربول أ إ
لŸا .Êكانت تقارير صضحفية تناؤلت أقÎأب
أ أ
حارسس نابو‹ ألسضبا Êمن ألنتقال إأ ¤أنÎ
ميلن خلل أÒŸكاتو ألصضيفي أŸقبل.

باŸقابل
سضيسضتفيد الطاقم الفني للشضباب من عودة
اŸداف -ع اÙوري «سض -ف -ي -ان ب -وشض-ار» وق-لب
الهجوم «كر Ëعريبي» اللذان غابا عن اللقاء
ال- -ف- -ارط أام- -ام األوŸب- -ي بسض- -بب ال- -ع -ق -وب -ة
اŸسضلطة عليهما من قبل الرابطة Ãباراة
واحدة ،وسضيشضهد اللقاء أايضضا عودة اŸهاجم
الشضاب «بشضو» الذي شضارك الثÓثاء اŸاضضي
أاسضاسضيا ‘ مباراة اŸنتخب األوŸبي ضضد
اŸنتخب الفلسضطيني وهو ما جعل الطاقم

الفني للشضباب يبعده عن اللقاء بسضبب عدم
اسضÎجاعه.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،سض-ي-دي-ر اŸواج-ه-ة ثÓ-ث-ي
–كيم تونسضي وصضل أارضص الوطن ،يوم األحد
اŸاضض-ي ،ف-ي-م-ا سض-ي-ك-ون ﬁاف-ظ ال-ل-ق-اء من
مصضر وحل با÷زائر يوم السضبت الفارط.

1٧5٨5

^ إأحتفاء بعيد أŸرأة:

«أابن ـ ـاء العقيب ـة» يسضعـ ـ ـ ـ ـ ـون لضضمـ ـ ـ ـان
نتيج ـ ـة مريح ـ ـة قب ـل مبـ ـ ـاراة الع ـ ـودة
ﬁمد فوزي بقاصص

العدد
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Óشضارة ،حل نادي نكانا الزامبي بالعاصضمة،
لإ
يوم ا÷معة اŸاضضي ،بوفد مكون من 2٧
عضضوا ،وذلك أاربعة أايام كاملة قبل اŸواجهة
للتعود على اŸناخ هنا بالعاصضمة ،ولتفادي
اإلرهاق بسضبب الرحلة ا÷وية الطويلة بÚ
البلدين.

Œرى ألطبعة ألتاسضعة للتجمع ألوطني
لناث لألعاب ألقوى ،يوم
ألعسضكري ل إ
ألربعاءÃ ،ركز Œمع ؤ–ضض Òألفرق
ألرياضضية ألعسضكرية ب Íعكنون (أ÷زأئر
ألعاصضمة)Ã ،شضاركة «أحسضن ألعدأءأت»
ألعسضكريات ،بحسضب ما أفاد به بيان لوزأرة
ألدفاع ألوطني.
يأاتي ذلك «أحتفاء باليوم ألعاŸي للمرأة
أŸصضادف للثامن من مارسس لكل سضنة‘ ،
أطار أ◊رصس ألدأئم للقيادة ألعليا للجيشس
ألوطني ألشضعبي على تعميم أŸمارسضة
ألرياضضية أ÷ماهÒية ‘ صضفوف أ÷يشس
ألوطني ألشضعبي» ،بحسضب نفسس أŸصضدر.
تنتمي ألعدأءأت أﬂ« ¤تلف قيادأت
ألقوأت ؤألنوأحي ألعسضكرية ؤكذأ
أŸديريات أŸركزية لوزأرة ألدفاع ألوطني
ؤألهيئات ألتكوينية للجيشس ألوطني
ألشضعبي».
يعكسس تنظيم مثل هذه ألتظاهرأت
«ألتزأم ألرياضضة ألعسضكرية ألفعلي ؤألدأئم
ÿدمة ؤترقية ؤتطوير ألرياضضة ألنسضوية
‘ صضفوف أ÷يشس ألوطني ألشضعبي من
خلل تفعيل مشضاركة ألعنصضر ألنسضوي ‘
ﬂتلف ألتظاهرأت ألرياضضية ذأت ألطابع
ألوطني».
أختتم ألبيان «بهذه أŸناسضبة ،فإان
أ÷مهور ،ل سضيما ألعنصضر ألنسضوي مدعو
◊ضضور هذه ألتظاهرة ألرياضضية ألهامة
أحتفاء بهذأ أليوم ألعاŸي ؤتكرÁا للمرأة
أ÷زأئرية».

منــــح موأفقتــــه ل›Èــــة موأجهــــة ؤديــة أمـــام أŸنتخـــب ألسضعـــودي

ماجر :ل تغيÒات على قائمة اللعب ÚاŸعنيÃ Úواجهتي تنزانيا و إايران
حسضم مدرب أŸنتخب ألوطني رأبح
ماجر ‘ قائمة أللعب ÚأÎÙفÚ
ألذين سضيدعمون ألتشضكيلة خلل
موأجهتي إأيرأن ؤ تنزأنيا ؤديا ألشضهر
أ◊ا‹ فيما منح موأفقته على
موأجهة منتخب ألعربية ألسضعودية
ؤديا قبل أŸونديال .

عمار حميسسي

ل يفكر مدرب «اÿضضر» ‘ اجراء تغيÒات
كثÒة على التشضكيلة مقارنة بالتي شضاركت ‘
الÎبصص السضابق حيث يتجه لسضتدعاء نفسص
السض - -م - -اء ال- -ت- -ي شض- -اركت ‘ اŸواج- -ه- -تÚ
السض -اب-ق-ت Úم-ع ت-واصض-ل اسض-ت-ب-ع-اد م-ب-و◊ي و
فيغو‹ .
منح ماجر موافقته Ÿسضؤوو‹ ال–ادية على
مواجهة منتخب العربية السضعودية وديا قبل
اŸونديال حيث سضيتم ترسضيم تاريخ و مكان
اŸواجهة خÓل الفÎة اŸقبلة بعد ان كان
«األخضض -ر» السض -ع-ودي ي-ري-د م-واج-ه-ة رف-ق-اء
ﬁرز ،نهاية شضهر أافريل .
يسضتبعد بر›ة اŸواجهة ‘ هذا التاريخ Ãا
انه ل يدخل ضضمن تواريخ الفيفا وهو ما
سضيجعل من الضضروري بر›ة اŸباراة ‘
أاح -د ت -واري-خ ال-ف-ي-ف-ا ق-ب-ل اŸون-دي-ال وال-ذي
سضيكون بنسضبة كبÒة ،شضهر ماي اŸقبل .
بحسضب الصضحافة السضعودية فإان مكان إاجراء
اŸباراة سضيكون بنسضبة كبÒة Ãلعب  5جويلية

Ãا ان اŸنتخب السضعودي سضيجري تربصضه
ال -ت-حضضÒي ب-إاسض-ب-ان-ي-ا وه-و م-ا سض-يسض-ه-ل م-ن
م -ه -م -ة ال -ت -ح -اق -ه ب -ا÷زائ -ر رغ-م ان ب-عضص
اÙل -ل Úالسض -ع-ودي Úأاك-دوا إام-ك-ان-ي-ة إاج-راء
اŸباراة بأاحد مÓعب اسضبانيا .يصضر مسضؤوولو
ال–ادية السضعودية على مواجهة «اÿضضر»
وديا Ãا انهم متواجدون ‘ نفسص ›موعة
اŸنتخب اŸصضري وهو ما يجعلهم يضضمنون
مواجهة منافسص ‘ نفسص إامكانيات أاشضبال
األرجنتيني كوبر .
سض -ودأ Êؤسض -ل -ي -م -ا Êم -ع -ن -ي-ان بÎبصس
مارسس
يتواجد اŸهاجمان اسضÓم سضليما Êو العربي
هÓل سضودا ‘ Êمفكرة ماجر رغم الصضابة
التي يعانيان منها و هو ما يجعل اسضتدعاؤوهما
أامرا غ Òمرحب به من طرف ناديا نيوكاسضتل
ودي -ن -ام -و زغ-رب .ي-فضض-ل مسض-ؤوول-و ال-ن-اديÚ
اŸذكورين بقاء سضودا Êوسضليما Êمن اجل
العÓج و تفادي سضفرهما ا ¤ا÷زائر و هو ما
سضيجعل عملية العÓج تطول أاك Ìو عودتهما
ا ¤اÓŸعب “تد لفÎة أاخرى.
عودة فغو‹ ؤمبو◊ي مسضتبعدة
رغم اŸسضتويات اŸميزة التي يقدمها حارسص
التفاق السضعودي رايسص وهاب مبو◊ي ‘
اآلونة الخÒة ،إال ان عودته من جديد ا¤
اŸنتخب الوطني يبقى أامرا مسضتبعدا خاصضة
بعد تراجع شضعبيته وسضط زمÓئه الÓعب. Ú
يبدو ان قرار ماجر باسضتبعاد مبو◊ي  ⁄يكن
فرديا و لكنه كان يعكسص رغبة اÛموعة

التي كانت ترى ان تواجد مبو◊ي اصضبح
ي -زع -ج ال -ك -ث Òم -ن ال -ع-ن-اصض-ر ال-ت-ي رات ان-ه
يسضاهم ‘ تشضتيت ذهن الÓعب.Ú
نفسص المر ينطبق على لعب غلطة سضراي
الÎكي سضفيان فغو‹ الذي و رغم انه يتأالق ‘
اآلونة الخÒة مع فريقه ،لكن عودته من
جديد ا ¤اŸنتخب يبقى امرا مسضتبعدا ‘

عبــــد ألـــرؤؤؤف برنــــــاؤي لـ «ألشضعب»:

ظل رغبة ماجر منح عناصضر اخرى الفرصضة
على غرار فرحات.
حسض-م أÿي-ارأت أÙل-ي-ة ب-ع-د م-باريات
ألبطولة
ت -ت -واج -د ق -ائ-م-ة الÓ-ع-ب ÚاÙل-ي Úال-ذي-ن
سضيدعمون التشضكيلة خÓل مواجهتي تنزانيا و
ايران ‘ ذهن الناخب الوطني لكنه فضضل

^ مولودية ؤهرأن

نح ّضضر بجدية كبÒة لأللعاب اإلفريقية للشضباب اŸقّررة با÷زائر
ل–ادية أ÷زأئرية لرياضضة أŸبارزة
أكد رئيسس أ إ
عبد ألرؤؤؤف برناؤي ‘ حوأر خاصس ÷ريدة
«ألشضعب» أنهم يوأصضلون ألعمل بكل جدية من أجل
ضضمان أفضضل إأسضتعدأد Ÿبارزي أŸنتخب ألوطني إأناث
لفريقية للشضباب ألتي سضتجري
للعاب أ أ
ؤذكور ل أ
ؤقائعها با÷زأئر شضهر جويلية ألقادم ،ثمن أيضضا
لحتضضان كأاسس
ألتنظيم أÙكم ؤألنجاح ألكب Òإ
لسضابيع ألقليلة
لناث كÈيات ؤأؤأسضط ‘ أ أ
ألعا ⁄ل إ
أŸاضضية.

حاورته :نبيلة بوقرين

«ألشض- -عب» :ك- -ي- -ف Œري أل- -ت- -حضضÒأت أÿاصض -ة
لفريقية للشضباب؟
للعاب أ أ
با أ
«برناؤي» :ال-ت-حضضÒات اÿاصض-ة ب-األل-ع-اب األف-ري-ق-ي-ة
ل -لشض -ب -اب ت -ت-واصض-ل ب-دل-ي-ل ان-ن-ا نشض-ارك ‘ ك-ل اŸواع-ي-د
ال-دول-ي-ة ،إاضض-اف-ة إا ¤اŸن-افسض-ات ال-ت-ي ق-م-ن-ا ب-ت-ن-ظ-ي-م-ها
با÷زائر والتي سضمحت لنا بإاشضراك عناصضر شضابة من أاجل
اإلحتكاك وكسضب اÈÿة خاصضة أاننا تأاخرنا كثÒا ‘
إانطÓق عملية التحضض Òبسضبب نقصص اإلمكانيات والتي
نأامل أان ل تكون عائقا ‘ اŸسضتقبل ألنه  ⁄يعد هناك
وقت.
@ ما هو تقييمك للمشضاركة أ÷زأئرية ‘ بطولة
ألبحر أŸتوسضط؟
@@ مسض-ت-وى م-ن-افسض-ة ب-ط-ول-ة ال-ب-ح-ر اŸت-وسض-ط ل-لمبارزة
م -ع -روف وع-ال ج-دا ع-ل-ى الصض-ع-ي-د ال-ع-اŸي ألن-ه يشض-ه-د
مشضاركة أاقوى الدول على غرار إايطاليا ،تركيا ،فرنسضا،

اليونان كلها “لك مسضتوى عالٍ ونحن شضاركنا ‘ الطبعة
ال -ت -ي ج -رت م -ؤوخ -را Ãصض -ر ب -ف-ري-ق شض-اب وه-و اŸع-ن-ي
ب-األل-ع-اب األف-ري-ق-ي-ة ل-لشض-ب-اب ال-ت-ي سض-ت-ك-ون با÷زائر ‘
جويلية القادم وا◊مد لله حققنا اŸركز الثالث بحسضب
الفرق لدى اإلناث وعند الصضغريات نايلة بن شضقور مركز
ثالث ومر Ëمباركي تأاهلت للدور ربع النهائي إانهزمت
ضضد إايطالية بنتيجة  15مقابل  13وقدمت مسضتوى مقبول
وهناك وجوه أاخرى أابرزت إامكانيات جيدة تبشضر باÒÿ
وŒعلنا نتفائل للمواعيد القادمة من أاجل –قيق نتائج
إايجابية بحول الله ألننا تنقلنا إا ¤مصضر بـ  20رياضضيا ‘
ﬂتلف األعمار لدى الصضنف Úأاواسضط وأاصضاغر وعدنا
Ãيداليت.Ú
@ ه -ل ن -ف-ه-م م-ن ك-لمك أن أل-ع-ن-اصض-ر أل-وط-ن-ي-ة
جاهزة للموعد ألقاري؟
@@ أاكيد نحن اآلن نعمل على تدارك النقصص الكبÒ
اŸسض -ج -ل م -ن ن -اح -ي -ة ال -ت -حضضÒات اÿاصض -ة ب -األل-ع-اب
األفريقية للشضباب التي  ⁄يبق يفصضلنا عنها الكث Òمن
الوقت ،ولهذا السضبب شضاركنا ‘ بطولة البحر اŸتوسضط
بفريق شضاب حتى يحتك مع اŸسضتوى العا‹ وا◊مد لله
كانت النتائج مشضرفة Ãصضر وسضنواصضل العمل بوتÒة عالية
حتى نصضل إا ¤الهدف اŸسضطر خÓل اŸوسضم الرياضضي
ا◊ا‹ ،لكي نحقق نتائج مشضرفة خÓل اŸوعد الذي
سضتحتضضنه ا÷زائر ‘ الصضيف القادم.
@ ما هو تقييمك لكأاسس ألعا ⁄لسضيف أ◊سضام
كÈيات ؤشضيشس إأناث أؤأسضط؟
@@ هناك إاختÓف ب Úالتنظيم و–قيق النتائج وكل
جانب له إامكانياته اÿاصضة به ونحن حاليا أاصضبحت لدينا

حسضم ا ¤ما بعد مباريات البطولة تفاديا ألي
طارئ خاصضة فيما يخصص الصضابات  .لن
ت -ك-ون ه-ن-اك م-ف-أاج-ات ك-ثÒة رغ-م ام-ك-ان-ي-ة
اسض -ت -دع-اء ب-عضص ال-ع-ن-اصض-ر ال-ت-ي شض-اركت ‘
ت-ربصص اÙل-ي Úع-ل-ى غ-رار م-داف-ع شض-ب-ي-ب-ة
القبائل بلكالم الذي يبقى من العناصضر التي
يراهن عليها ماجر ‘ الفÎة اŸقبلة.

بوعكاز يؤوكد :األولوية للفريق ا◊ا‹

خÈة كبÒة ‘ التنظيم بعدما إاحتضضنا اŸنافسضات الدولية
‘ عدة مرات وصضنفت ضضمن احسضن الطبعات ‘ العا⁄
بشضهادة ا÷ميع سضواء على الصضعيد األفريقي أاو الدو‹
وهناك من أاصضبح يطلب اÈÿة التي إاكتسضبناها وهذا
شضرف كب Òلنا ،ولكن فيما يتعلق بالرياضضي Úأامر آاخر
اŸهمة تتطلب إامكانيات كبÒة ومراكز للتدريب وبر›ة
تربصضات مكثفة و‘ هذا الوضضع إان اإلمكانيات اŸوجودة
غ Òكافية بالنظر إا ¤النتائج اŸطلوبة من اŸبارزين.
@ هل هناك تربصضات خاصضة باŸوعد ألقاري؟
–Óادية
@@ لدينا برنامج على مسضتوى اŸديرية الفنية ل إ
والتي تخصص بطولة العا ⁄أاول ،وبر›نا معسضكرات ‘
ا÷زائر و‘ اÿارج حتى يكون جل الرياضضي Úجاهزين
من كل النواحي للموعد األفريقي الذي سضيكون Ãثابة
حدث كب Òخاصضة أانه سضيكون با÷زائر ولكن نتمنى أان
تتوفر اإلمكانيات Ãا يتماشضى مع الÈنامج اŸسضطر حتى
نتمكن من تطبيقه ونصضل إا ¤هدفنا اŸسضطر والذي
–دثت عنه ‘ البداية خاصضة بعد اإلجتماع اÈŸمج من
ط -رف م -ع -ا‹ وزي -ر الشض -ب-اب وال-ري-اضض-ة وال-ذي ضض-م ك-ل
الطراف اŸعنية باŸنافسضة وسضمح لنا بتبادل األفكار
للتحضض ‘ Òأاعلى مسضتوى.

أكد مدرب مولودية ؤهرأن ،معز بوعكاز ،أنه Áنح
لؤ¤
لؤلوية لفريقه أ◊ا‹ ألناشضط ‘ ألرأبطة أ أ
أ أ
أÎÙفة موبيليسس لكرة ألقدم بعد أنتهاء عقده معه
‘ جوأن أŸقبل.
صضرح ألتقني« :صضحيح أن عقدي مع أŸولودية
سضينتهي ‘ جوأن أŸقبل ،لكنه قابل للتجديد ،ؤأنا أمنح
لؤلوية لفريقي أ◊ا‹ خاصضة ؤأ Êأطمح لتحقيق
أ أ
أشضياء رأئعة معه».
أنضضم بوعكاز إأ ¤مولودية ؤهرأن ألصضائفة أŸاضضية،
ؤ“كن من كسضب ؤد أنصضار نادي عاصضمة ألغرب
أ÷زأئري بفضضل ألنتائج أ÷يدة ألتي يسضجلها مع
أشضباله ‘ ألبطولة ،حيث –تل أŸولودية ألصضف ألثاÊ
‘ ألÎتيب بفارق أربع نقاط عن أŸتصضدر ،شضباب
قسضنطينة ،ؤبناقصس مقابلة.
بدأ ألكث Òمن أنصضار ‘‘أ◊مرأؤة‘‘ ‘ ألضضغط على
لقناعهم باŸسضارعة لتجديد عقد أŸدرب،
مسضÒيهم إ
خشضية منهم ‘ رحيله نحو فريق آأخر ،سضيما ‘ ظل
ألسضمعة أ÷يدة ألتي أضضحى يتمتع بها بفضضل ألعمل
لندية أ÷زأئرية ألتي
ألذي قام به مع ﬂتلف أ أ
لخÒة .أشضار بوعكاز أ ¤بأانه
دربها ‘ ألسضنوأت أ أ
Áلك بعضس ألعرؤضس من أندية أخرى تريد
ألسضتفادة من خدماته –سضبا للموسضم أŸقبل ،ؤلكنه
فضضل عدم ذكر أسضماءها.
طمأان أŸدرب أنصضار فريقه بأانه لن يفرط ‘ ألثقة
ألتي ؤضضعها فيه رئيسس ألنادي ،أحمد بلحاج ،ألذي
تربطه به علقة حميمية ،على حد قوله ،مثنيا ‘
لؤل ‘ أŸولودية ،ألذي
ألوقت نفسضه على ألرجل أ أ
يتميز ،بحسضبه ،عن غÒه من معظم رؤؤسضاء ألفرق
أ÷زأئرية بعدم تدخله ‘ ألشضؤوؤن ألفنية لتشضكيلته،
ؤهو أحد أسضرأر ‚اح أبناء ‘‘ألباهية‘‘ هذأ أŸوسضم.
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مواقيت
الصشلة

^  ٠٦مارسش  :١95١بداية اÙاكمة الكÈى ’أعضشاء
اŸن-ظ-م-ة اÿاصشة  l’OSب-وه-ران (م-نظمة مسشلحة
مهمتها التحضش Òللثورة).
^ ٠٦م -ارسش  :١957مصشـــــادرة ›لـــــة ل- -ي -كسشÈسش
 L’Expressال- -ف -رنسش -يــــــــــة بسش -بـــــــب م -قـــــــال
لـ«جون بول سشارتر» بعنوان «انتصشار حول ا’سشتنطاق».

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الثلثاء  ١٨جمادى الثانية  ١٤٣9هـ الموافق لـ  ٠٦مارسش  ٢٠١٨م
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العقيد تريكي :التخفيف من حوادث اŸرور –xد يجب رفعه سصنة 2018

’فـــراط ‘ السشرعــــة
@ سشحب  1,6مليــــون رخصشــــــة سشياقـــة بسشبب ا إ
’سشاسشي
’نسشان الفاعل ا أ
@ –صشيل  ٣٣9مليار سشنتيم للخزينة العمومية وا إ
ع- - -اي - -نت وح - -دات ال - -درك
الوطني خلل سشنة  ٢٠١7على
’قليمي
مسش-ت-وى اخ-تصش-اصش-ها ا إ
 ١٠5٠5ح-ادث ل-ل-م-رور ،خ-لف
 ٢9١٣ق-ت-يل و ١٨١75جريح.
أارق- -ام ق- -ال بشش- -أان- -ه -ا ال -ع -ق -ي -د
ﬁمد تريكي مدير الوحدات
اŸشش - -ك - -ل - -ة ب - -ق - -ي - -ادة ال - -درك
ال -وط -ن-ي ب-اŸن-خ-فضش-ة م-ق-ارن-ة
’خÒة،
’رب- -ع ا أ
ب - -السش - -ن- -وات ا أ
’ج- -راءات
ب - -فضش - -ل ج - -م- -ل- -ة ا إ
اŸت-خ-ذة ل-ل-ت-خ-فيف من إارهاب
الطرق على اŸسشتوى الوطني.

العاصسمة :آاسسيا مني

تضشافر ا÷هود اŸبذولة من قبل
لطراف الفاعلة ‘ ميدان
جميع ا أ
السش- - - - -لم- - - - -ة اŸروري - - - -ة ،غ Òأان
اÿسش- - -ائ- - -ر ال- - -بشش - -ري - -ة ،اŸادي - -ة
ا÷سش -ي -م -ة ال -ت -ي ت-خ-ل-ف-ه-ا ح-وادث
اŸرور ت -ب -ق -ى تشش-ك-ل –دي ي-جب
رفعه.
وارجع العقيد تريكي انخفاضش
‘ نسش - - - -ب - - - -ة ح- - - -وادث اŸرور ا¤
ال-ت-واج-د اŸك-ث-ف ل-وحدات الدرك
ال -وط -ن -ي ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ط-رق-ات
وتعزيز وسشائلها التقنية على غرار
ال- -رادارات واŸرك- -ب- -ات اŸم- -وه -ة
Ûاب - -ه - -ة السش- -رع- -ة خ- -اصش- -ة وان
ا◊ظÒة الوطنية للسشيارات بلغت
لحصش - - - -ائ - - - -ي - - - -ات
حسشب آاخ - - - -ر ا إ
 8.858.162مركبة ،تطلب التكثيف
من اÛهودات اŸبذولة عن طريق
ت - -واج - -د ال - -وح- -دات ع Èشش- -ب- -ك- -ة
ال -ط -رق -ات ،اسش -ت -ع -م -ال ال -وسش -ائ-ل
ال-ت-ق-ن-ي-ة (ال-رادارات) اŸزودة ب-ه-ا،
ال-ع-م-ل ال-دائ-م ب-ال-وسشائل اŸموهة،
إاضشافة إا ¤تصشور وإاعداد اÿدمات
ال - -ت - -ي ت - -خضش - -ع إا ¤اŸع - -ط- -ي- -ات
لحصش - - - -ائ - - - -ي - - - -ة ◊وادث اŸرور
اإ

اŸسش -ج -ل-ة حسشب خصش-وصش-ي-ات ك-ل
إاقليم.

مركبات النقل اŸشصÎك
أاك Èمتسصبب ‘ ارتفاع
ا◊وادث
له - -م ال- -ع- -وام- -ل
و‘ شش - -رح - -ه أ
اŸتسشببة ‘ وقوع حوادث اŸرور،
أاكد ‡ثل قيادة الدرك الوطني أان
مركبات النقل اŸششÎك للبضشائع،
لجـرة
ل - -ل- -مسش- -اف- -ريـن ،سش- -ي- -ارات ا أ
تورطت ‘  2.790حادث ،ما يعادل
 ٪26,56م- - - -ن ›م - - -وع ا◊وادث،
أاسشفرت على  959قتيل ما يعادل
 ٪32,92م- - -ن اÛم - -وع ال - -ك - -ل - -ي
للقتلى 5.624،ج- -ري -ح م -ا ي -ع -ادل
 ٪30,94م- - -ن اÛم - -وع ال - -ك - -ل - -ي
للجرحى.
وأاك-د ال-ع-ق-ي-د ت-ري-ك-ي ‘ ن-دوة
صشحفية ” عقدها Ãقر القيادة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -درك ال -وط -ن -ي ،أان
العاصشمة احتلت الصشدارة من حيث
عدد ا◊وادث اŸسشجلة بـ٪ 7.22
م -ن ح -وادث اŸرور ف -ي -م -ا اح-ت-لت

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

تدم 31 Òقنبلة تقليدية الصصنعﬂ 4 ،ابئ واسصÎجاع مواد متفجرة
«الشش- -عب”” ‘ -إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح -ة
اإلرهاب وإاثر عملية بحث و“ششيط
بالبويرة/ن.ع ،1.كشش - - - -فت ودم- - - -رت
مفرزة للجيشش الوطني الششعبي ،يوم
 04مارسش  )31( ،2018قنبلة تقليدية
الصشنع ‘ ،ح Úدمرت مفارز أاخرى
ب- - - -ك- - - -ل م- - - -ن ت- - - -ي - - -زي وزو/ن.ع1.
وباتنة/ن.ع ،5.أارب - -ع- -ة (ﬂ )04اب- -ئ

لره- -اب- -ي– Úوي م- -وادغ -ذائ -ي -ة،
ل - -إ
ب -اإلضش -اف -ة إا ¤اسشÎج -اع ك -م-ي-ة م-ن
الذخÒة.
و‘ إاط- - - - - -ار ﬁارب - - - - -ة ا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م -ف-رزة ل-ل-ج-يشش
ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب-ي وح-راسش ا◊دود
بÈج ب- -اج -ي ﬂت -ار/ن.ع ،6.ث-م-ان-ية
( )08مهرب Úبحوزتهم ( )03مولدات

ك -ه-رب-ائ-ي-ة و( )05م - -ط- -ارق ضش- -غ- -ط
و( )800ل Îم - - -ن ال - - -وق - - -ود ‘ ،حÚ
ضش - - - - -ب - - - - -طت م- - - - -ف- - - - -رزة أاخ- - - - -رى
بغرداية/ن.ع ،4.تسش - - - - - - -ع - - - - - - -ة ()09
كيلوغرامات من الكيف اŸعالج .كما
” توقيف ( )24مهاجر غ Òششرعي
م- -ن ج- -نسش- -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م -ن
تلمسشان وورقلة وع Úقزام.
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افÎقنا و  ⁄نلتق  ،لكن ذكريات الثانوية بقيت راسشخة
و بينما اخÎتي اŸلحة ا÷وية ،اخÎت انا امواج األث.Ò
‘ أاحد األيام و أانا ‘ رحلة ا ¤اÿارج تعرفت على
صشوتك و أانت تعلن◊ Úظة اقلع الطائرة  .قدمت نحوي و تبادلنا أاطراف ا◊ديث
وأاخÈتني حينها نبأا زواجك من عزيز فارسش  ،زميل طيب و Îﬁم من القناة الذاعية .3
ا◊ياة عبارة عن مفÎقات طرق متتالية لكن ذكريات الثانوية ل “حوها األيام
والسشنون ...رحمك الله نعيمة  ،تعازي القلبية إا ¤زوجك  ،أاطفالك و كل اقاربك ‘
كل من باتنة  ،ا÷زائر العاصشمة و كندا ،وسشيششيع جثمانها يوم  08مارسش ÃقÈة باتنة.
انا لله و انا اليه راجعون
زميلتك ‘ الثانوية أامينة دباشش
الششعب ٢٠١٨/٠٣/٠٦

 23°ا÷زائر

ولي -ة مسش -ي -ل -ة الصش -دارة م-ن ح-يث
تسشجيل قتلى اŸرور 4.84قتيل.
وع -ن ال -ط -ري -ق السش -ي-ار شش-رق -
غرب ،كششف العقيد تريكي أانه ”
على مسشتواه تسشجيل  709حادث ما
Áث -ل نسش -ب-ة  ٪6,75م- - -ن ا◊وادث
اŸعاينة سشنة ،2017الطرق الوطنية
سشجلت  5.855حادث ،أاي ما نسشبته
 ٪55,74مقارنة مع باقي أاصشناف
ال- -ط- -رق ،وسش- -ج- -ل ع- -ل -ى مسش -ت -وى
ال -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي رق-م 559 ،01
حادث ،أاي ما نسشبته  ٪5,32من
ا◊وادث اŸع - -اي - -ن- -ة سش- -ن- -ة ،2017
وشش - -ك - -لت نسش - -ب - -ة ا◊وادث ع- -ل- -ى
مسش -ت-وى ال-فÎة الصش-ي-ف-ي-ة ،٪32.06
‘ ح Úوصش -بت ب -ال -فÎة الشش -ت -وي -ة
 ٪19.80من ›وع حوادث اŸرور.
كما سشجلت  ٪31.50من حوادث
لح - - -د
اŸرور أاي- - - -ام اÿم - - -يسش وا أ
و 39.13من حوادث اŸرور سشجلت
خ - - - -لل ال - - - -فÎة ال- - - -زم- - - -ن- - - -ي- - - -ة
15و21سش-اع-ة.وق-ال ال-ع-ق-ي-د تريكي
لك Ìتورطا ‘
أان ششريحة السشن ا أ
حوادث اŸرور هي ششريحة السشواق
التي تÎاوح أاعمارهم ب 25 Úو34
سش -ن -ة ،ب -نسش -ب-ة  ٪35.28ب-تسش-ج-ي-لها
5901ح -ادث م -رور ب-نسش-ب-ة ٪35.28
مؤوكدا ان  ٪ 98من اŸتسشبب Úفيها
من فئة الذكور من.
كما ” تسشجيل ضشمن ا◊صشيلة
السش -ن -وي -ة ل -ق -ي-ادة ال-درك ال-وط-ن-ي
 16.724سش-ائ-ق م-رك-ب-ة م-ت-ورط ‘
ح - - - - -وادث اŸرور ،و10.470سشائق،
حائزين على رخصشة سشياقة اقل من
 5سش- -ن- -وات ،م- -ن ›م -وع 16.724
سش -ائ -ق م -رك-ب-ة م-ت-ورط ‘ حـوادث
اŸرور .وبلغت اÿدمات اŸوجهة
لج - - -رام اŸروري
Ÿك - - -اف - - -ح - - -ة ا إ
 ٪42,79م - - - -ن ›م - - - -وع نشش - - - -اط
لداري- -ة ،ال- -ت -ي ع -رفت
الشش- -رط- -ة ا إ
ارت- -ف- -اع  ٪01,79م- -ق- -ارن -ة بسش -ن -ة
لثر إايجابي
 ،2016والتي كان لها ا أ
‘ ت- -ق- -ل -يصش ع -دد ح -وادث اŸرور
وارت- - - -ف- - - -اع ع - - -دد اıال - - -ف - - -ات
اŸرفوعة.
وأاششار تريكي إا ¤أان السشتعمال
اŸك-ث-ف ل-ل-وسش-ائ-ل ال-تقنية Ÿراقبة
السش -رع -ة (ال-رادارات) لسش-ن-ة ،2017
سش -اه -م ‘ ارت -ف -اع حصش-ي-ل-ة نشش-اط
ال- - -وح- - -دات م- - -ن ن - -اح - -ي - -ة ع - -دد
اıالفات اŸرفوعة ،كما سشاهم
موقع طريقي ‘ –سشيسش السشواق،
ح- -يث سش- -ج- -ل اب- -ت- -داء م -ن ت -اري -خ
إاطلقه ،باŸوقع أاك Ìمن  13مليون
زائ -ر م -ت -وسش-ط م-ا ي-ق-ارب 30.000
معاينة ‘ اليوم وأاك Ìمن  87مليون
اسش- -ت- -فسش- -ار م -ت -وسش -ط م -ا ي -ق -ارب
 200.000إاسشتفسشار يوميا.

امرأاة تلقي بنفسصها من
الطابق الثا Êبكنسصتال
‘ وهران

لقيت ،صشبيحة أامسش ،ششابة تبلغ من العمر 28
سشنة ،مصشرعها ‘ ع ÚاŸكان متأاثرة بجروحها
اÿطÒة إاثر سشقوطها من الطابق الثا Êلعمارة
تقع بكنسشتال.
الضشحية وبحسشب مصشادرنا هي زوجة ششرطي،
ه -وت م -ن ال -ط -اب -ق ال -ث-ا‡ Êا أادى إا ¤إاصش-اب-ت-ه-ا
بكسشور وجروح خطÒة كانت سشببا ‘ وفاتها بعÚ
اŸكان.
وفور إاعلمهم تنقل عناصشر ا◊ماية اŸدنية
إا ¤مكان وقوع ا◊ادثة رفقة عناصشر الششرطة
والطبيب الششرعي الذي عاين ا÷ثة وأامر بتحويلها
إا ¤مصشلحة حفظ ا÷ثث Ãسشتششفى إايسشطو ،فيما
فتحت مصشالح األمن –قيقا Ÿعرفة األسشباب.

وهران :براهمية مسسعودة

 15°وهران

 20°ا÷زائر

 15°وهران

الثمن  ١٠دج

17585

أاك Ìمن عششرة آا’ف حادث مرور خلفت  ٢9١٣قتيل سشجلتها مصشالح الدرك

مقارنة بحصشيلة حوادث اŸرور
لسشنة  ،2016يقول مدير الوحدات
اŸششكلة،انه ” تسشجيل انخفاضش
‘ عدد ا◊وادث ،القتلى وا÷رحى
بنسشبة  ،٪27.31فيما يخصش عدد
ا◊ - -وادث و ٪11.89ف- -ي -م -ا ي -خصش
ال -ق -ت -ل -ى و ٪29.29ف- -ي- -م- -ا ت- -ع- -ل -ق
ب-ا÷رح-ى وي-ب-ق-ى ال-ع-ام-ل ال-بششري
حسشب ت - -أاك - -ي - -دات ت - -ري - -ك - -ي ه- -و
اŸتسش - -بب ال - -رئ- -يسش- -ي ‘ ح- -وادث
اŸرور ب - -نسش - -ب- -ة  ،٪92,97وه- - -ذا
ن- -ت- -ي- -ج -ة ع -دم احÎام -ه ل -ق -واع -د
السشياقة السشليمة.
لط - -ار أاك - -د م- -دي- -ر
و‘ ه - -ذا ا إ
الوحدات اŸششكلة للدرك الوطني
أان نسشبة الغرامات اŸسشددة جراء
ﬂال -ف -ات السش Òب-ل-غت ، ٪85,72
حيث ” –صشيل ما ل يقل عن 339
م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م ل-ل-خ-زي-ن-ة العمومية،
مششÒا ا ¤أانه ” خلل سشنة 2017
سش- - - -حب 1600000رخصش -ة سش -ي -اق-ة
لفراط ‘
معظمها كانت نتيجة ا إ
السشرعة.
وأاك- -د ت- -ري- -ك- -ي ان -ه ” تسش -ج -ل
ب-إاق-ل-ي-م اخ-تصش-اصش ال-درك الوطني
إانخفاضش معت ‘ Èعدد ا◊وادث،
القتلى وا÷رحى منذ سشنة 2014
وصش- - -ول إا ¤سش- - -ن - -ة  ،2017ن-ت-ي-ج-ة
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’من ا◊ضشري الثا Êبالوادي
قام بها عناصشر ا أ

توقيف شصاب بحوزته مؤوثرات عـقـلـية

«الششعب”” -أاوقف عـناصشر
لم-ن
الشش -رط -ة ال -ت -اب -ع Úل  -أ
ا◊ضشري الثا Êبالوادي يوم
أامسش شش -اب ‘ ال -عشش-ري-ن-ي-ات
من العمر بحوزته  ١٨قرصش
من اŸؤوثرات العقلية ،مهيأاة
ل -لÎوي -ج ع -ل-ى شش-ك-ل ث-لث
حبات ‘ كل مششط.
ال -ع -م -ل -ي -ة ق -ام ب-ه-ا ع-ن-اصش-ر
الشش- - -رط- - -ة ع - -قب إاسش - -ت - -غ - -لل
م -ع -ل -وم -ات ت-ف-ي-د ب-وج-ود شش-اب
يقوم بÎويج ا◊بوب اŸهلوسشة
وسشط ششباب اŸدينة ،أاين باششر
عناصشر الششرطة عمليات البحث
والتحري وجمع اŸعلومات عن
الشش- -خصش ﬁل الشش- -ب -ه -ة ل -ي -ت -م
–دي-د ه-وي-ت-ه وم-ع-رف-ة سش-م-اته
الششكلية وترصشد –ركاته وسشط
أاح -ي -اء ع -اصش -م -ة ال -ولي-ة ،ل-ي-ت-م
ت-وق-ي-ف-ه ب-ك-ل إاحÎافية وإاقتياده
إا ¤مقر األمن ا◊ضشري الثاÊ
وأاثناء إاخضشاعه لعملية التلمسش
ا÷سشدي ع Ìبحوزته على كمية
م- -ن اŸؤوث- -رات ال- -ع -ق -ل -ي -ة ق -در
ع- - -دده - -ا ب ـ 18ق- - -رصش م - -ن
اŸؤوثرات العقلية وعلبة سشيجارة

بها قطعة من اıدرات ،وبعد
إا“ام كافة اإلجراءات القانونية
اللزمة ” إاعـداد ملف قضشائي
جزائي للمتورط وتقدÁه أامام
ا÷هات القضشائية التي أاصشدرت
‘ ح- -ق -ه أام -ر إاي -داع اŸؤوسشسش -ة
ال -ع -ق -اب -ي-ة ع-ن إارت-ك-اب-ه ج-ن-ح-ة
ا◊ي- - -ازة قصش- - -د ال - -ب - -ي - -ع Ÿواد
ﬂدرة.

…وفرقة البحث والتحري تضصع
حدا لسصارقي قارورات الغاز

« الشش- - -عب ”” ‚ح عـن- - -اصش- - -ر
فرقة البحث والتحري (B-R-
 )Iخلل اليوم ÚاألخÒين من
وضشع حد لنششاط ششبكة إاجرامية
–Îف سش -رق -ة ق -ارورات ال -غ-از
م -ن اŸن -ازل .ال-ع-م-ل-ي-ة ق-ام ب-ه-ا
عناصشر فرقة بالبحث والتحري
بعد تلقي ششكوى من طرف أاحد
اŸواط - -ن Úم - -ف - -اده ت - -ع- -رضش- -ه
ل- -لسش- -رق- -ة م- -ن ق- -ب- -ل ›ه -ولÚ
إاسشتهدفت 114قارورة غاز كانت
متواجدة داخل اÙل ،لتباششر
عناصشر الششرطة عمليات البحث
وال- -ت- -ح -ري ال -ت -ي أاسش -ف -رت عـن

–دي -د ه -وي -ة اŸشش -ت-ب-ه ف-ي-ه-م،
وبعد إاعداد خطة ﬁكمة من
ق -ب -ل ع -ن-اصش-ر ال-ف-رق-ة ” إال-ق-اء
ال -ق -بضش ع -ل-ى ع-ن-اصش-ر الشش-ب-ك-ة
وت-وق-ي-ف-ه-م ب-كل إاحÎافية واحد
تـل- -وى اآلخ- -ر ،وي- -ت- -ع- -ل -ق األم -ر
بسشبـ ـ 07ـع - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة أافـراد ‘
ال-عشش-ري-ن-ي-ات م-ن ال-ع-م-ر ،وب-ع-د
إاق -ت -ي -اده -م إا ¤م -ق -ر الشش -رط -ة
وإاخضشاعهم للتحقيق ” التعرف
على مكان تواجد قارورات الغاز
ﬁل السش- -رق- -ة ،وع- -قب إات- -خ -اذ
ك- -اف- -ة اإلج- -راءات ال- -ق -ان -ون -ي -ة
اللزمة لتفتيشش اŸسشاكن باششر
عناصشر الششرطة تفتيشش مسشاكن
األشش- -خ- -اصش اŸوق- -وف Úل- -ي- -ت -م
إاسشÎج- -اع اŸسش- -روق- -ات وب- -ع -د
إا“ام كافة اإلجراءات القانونية
اللزمة للتحقيق ” إاعداد ملف
قضش-ائ-ي ل-ل-م-ت-ورط Úوت-ق-دÁهم
أام- - -ام ا÷ه - -ات ال - -قضش - -ائ - -ي - -ة،
إلرتكتابهم جرم تكوين جمعية
أاششرار لغرضش اإلعداد إلرتكاب
جناية السشرقة اŸقÎنة بظر ف
ال- -ل- -ي- -ل وال- -ت -ع -دد وال -كسش -ر م -ع
إاسشتحضشار مركبة.

’من تلمسشان
‘ عملية احÎافية أ

اإلطاحة بشصبكة دولية لتهريب اıدرات وحجز
 54كلغ من الكيف بالغزوات

“كنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصشلحة
ال-ولئ-ي-ة ل-لشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة م-ن الط-احة بششبكة
دولية لتهريب اıدرات وحجز  54كيلوغرام من
اıدرات.وقائع القضشية تعود ا ¤منتصشف ليلة
أاول أامسش اين وردت معلومات إا ¤مصشالح فرقة
ال -ب -حث وال -ت -دخ-ل ب-اŸصش-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشش-رط-ة
القضشائية معلومات مؤوكدة مفادها وجود جماعة
إاجرامية بحوزتها كمية معتÈة من مادة اıدرات
بصشدد نقلها من منطقة مغنية إا ¤ولية وهران
ع -ل-ى م Ïم-رك-ب-ة م-ن ن-وع رون-و سش-ام-ب-ول ي-ق-وده-ا
اŸدعو”” ب م« ،وهي تسشلك الطريق الوطني رقم
 99ل -ي -ت -م رصش -د اŸرك -بـة ع -ل -ى مسش-ت-وى اŸسش-لك
الرابط ب Úمنطقة ندرومة والغزوات أاين لذت
بالفرار وغابت عن األنظار بسشرعة مفرطة بعد
مششاهدة مصشالح األمن ليتم رصشدها مرة أاخرها
ع Èن -فسش اŸسش -لك ع -ل -ى مسش-ت-وى م-دخ-ل م-دي-ن-ة
الغزوات أاين ” توقيفها من قبل مصشالح األمن،
وسش- -ط م- -دي -ن -ة ال -غ -زوات م -ع ت -وق -ي -ف سش -ائ -ق -ه -ا
اŸدعو””ب م ””  34سشنة ،كما ” توقيف مرافقه
وشش -ري -ك -ه اŸدع -و””ج ح«  34سش -ن -ة ،وق -د ت -ب Úان
اŸرك -ب-ة ت-اب-ع-ة ل-وك-ال-ة ك-راء السش-ي-ارات و ⁄تسش-ف-ر
عملية تفتيشش اŸركبة على أاي كمية اıدرات،
وبالتحقيق مع اŸدعو ””ب م« ،الذي أاعÎف أانه قام
رفقة ششريكه اŸذكور بإاخفاء كمية اıدرات بعد
مشش -اه -دت-ه-م-ا Ÿصش-ال-ح األم-ن ح-يث أاخ-ف-ي-ا ك-م-ي-ة
اıدرات وسش - -ط األح - -راشش Ãن - -ط- -ق- -ة ج- -ام- -ع
الصشخرة بدائرة الغزوات ،كما دل مصشالح األمن
ع -ل -ى م -ك -ان إاخ-ف-ائ-ه-ا ب-الضش-ب-ط ،أاي-ن ع Ìع-ل-ي-ه-ا
باŸكان اÛدد تب Úأانها كانت موضشوعة داخل
أاربعة حقائب متوسشطة ا◊جم موزعة على ششكل
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كلغ ليتم –ويل اŸوقوف Úوالسشيارة واıدرات
ا ¤مركز المن لسشتكمال التحقيق.

…واإلطاحة بشصبكة تبييضض األورو
والدينار Ãغنية

“كنت قوات الششرطة للفرقة اŸتنقلة للششرطة
القضشائية بني بوسشعيد من تفكيك جمعية أاششرار
ﬂتصش- -ة ‘ ت- -ب- -ي- -يضش األم- -وال م- -ت -ك -ون -ة م -ن 03
اششخاصش تÎاوح أاعمارهم ما ب 36 Úو 37سشنة.
ال-ع-م-ل-ي-ة ج-اءت ع-ل-ى اث-ر م-ع-ل-وم-ات وردت ا¤
مصش-ال-ح ال-ف-رق-ة اŸت-ن-ق-ل-ة ل-لشش-رط-ة القضشائية بني
ب -وسش -ع -ي -د م -ف -اده -ا وج -ود سش -ي -ارت Úمشش -ب-وه-تÚ
متواجدت Úبالزوية ‘ حدود منتصشف الليل ،ليتم
ت -وق -ي -ف السش -ي -ارت Úب -ال -ق -رب م-ن م-فÎق ال-ط-رق
ا÷رابعة باıرج الغربي Ÿدينة مغنية ،األو¤
من نوع أاكسشنت هيونداي التي كان يقودها اŸدعو””
ب سش ””  36سشنة ،كان برفقته اŸدعو””ه م«  36سشنة،
واŸرك -ب -ة ال -ث -ان-ي-ة م-ن ن-وع أاودي  ،4Aال-ت-ي كان
يقودها اŸدعو”” شش ح ””  37سشنة ،وبعد عملية
التفتيشش ” العثور باŸركبة األو ¤من نوع أاكسشنت
على مبلغ ما‹ معت Èمن العملة الصشعبة قدرت
العملة الصشعبة بواحد وخمسشون أالف وثلثة مائة
أاورو ( )EURO51300بالضشافة ا ¤مبلغ بالعملة
الوطنية قدرة Ãائة وسشتة وثمانون مليون سشنتيم
جزائري ( 1860000.00دج) ومن خلل اŸعلومات
األولية تب Úأان اŸبلغ اŸا‹ اÙجوز ” تسشليمه
من قبل صشاحب اŸركبة أاودي  ،4Aليتم –ويل
اŸرك -ب -ات وك -دا اŸوق -وفŸ Úق -ر أام -ن ال -دائ -رة،
لسشتكمال التحقيق ‘ القضشية.
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