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17609
ي -ق -وم وزي -ر الشش -ب-اب و ال-ري-اضش-ة
ال -ه -ادي ول -د ع -ل -ي ،ال -ي -وم ،ب -زي -ارة
ع -م -ل وت -ف -ق -د ا ¤ولي -ة اŸسش -ي -ل-ة،
حيث سشيعاين العديد من اŸششااريع
ال -ق-ط-اع-ي-ة ال-ري-اضش-ي-ة و الشش-ب-ان-ي-ة
ب-ب-ل-دي-ات اŸسش-ي-ل-ة ،بوسشعادة ،الهامل
ع◊ Úجل وسشيدي عيسشى.

اÛلسش الشضعبي الوطني يسضتأانف أاشضغاله
يÎأاسش وزي - - -ر اŸال - - -ي - - -ة ،ع - - -ب- - -د
ال- -رح- -م- -ان راوي- -ة،ال- -ي -وم ،ال -ن -دوة
لرضش -ي -ة اŸال -ي -ة
ال- -دول- -ي- -ة ح- -ول ا أ
ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ت- -ي ي -نشش -ط -ه -ا وزي -ر
اŸال- -ي- -ة السش- -اب- -ق ب- -ن خ -ال -ف -ة ع -ب -د
الرحمان ،وذلك بقاعة علي معاششي
صش- -اف- -كسش اب- -ت- -داء م- -ن السش- -اع -ة الـ
 08:30صشباحا.

افتتاح الأيام الطبية
ا÷راحية لأÓمن الوطني

الدالية تختتم الدورات
التكوينية حول اÿدمات
اŸوجهة للمعوقÚ
ا÷لسضات
وطنية للفÓحة
ال

يسشتأانف اÛلسش الششعبي الوطني أاششغاله يوم  09أافريل بجلسشة علنية تخصشصش
للتصشويت على كل من مششروع القانون اŸتعلق بحماية اŸسشتهلك وقمع الغشش،
لضشافة إا¤
لنششطة التجارية با إ
ومششروعي قانون اŸتعلق بششروط ‡ارسشة ا أ
مششروع القانون اŸتعلق بالقواعد ‘ ›ال التمه Úو ذلك ابتداء من السشاعة
الـ  09:00صشباحا.

تششرف وزيرة التضشامن الوطني و
لسشرة وقضشايا اŸرأاة غنية الدالية،
ا أ
ال - -ي - -وم ،ع - -ل - -ى اخ - -ت - -ت- -ام ال- -دورات
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ح-ول اÿدم-ات اŸوجهة
Óششخاصش اŸعوق Úو ذلك Ãدرسشة
ل أ
الضش -م -ان الج -ت -م -اع -ي ب Íع-ك-ن-ون
اب- -ت- -داء م -ن السش -اع -ة الـ  14:00بعد
الزوال.

الطبعة الـ  12لنصضف اŸاراطون الوطني للجيشش
ت-ن-ظ-م وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ال-ط-بعة الـ  12ل-نصش-ف اŸاراط-ون ال-وط-ني للجيشش
الوطني الششعبي اŸزمع إاجراؤوه يوم  06أافريل ،و ذلك Ãركز Œمع و –ضش Òالفرق
الرياضشية العسشكرية ب Íعكنون  /نع 1ابتداء من السشاعة الـ  07:30صشباحا.

لقاء حول منشضورات و أادب األطفال
ت -ن -ظ -م م -ك-ت-ب-ة شش-ايب دزاي-ر ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ة ال-وط-ن-ي-ة
لÓتصشال النششر و ا إ
لششهار ،اليوم ،لقاء حول منششورات و أادب
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منتدى الذاكرة حول
ضضحايا األلغام
تنظم جمعية مششعل الششهيد  ،اليوم،
م-ن-ت-دى ال-ذاك-رة Ãن-اسش-بة اليوم العاŸي
للغام من كل سشنة ،وذلك
لضشحايا ا أ
Ãنتدى اÛاهد ابتداء من السشاعة الـ
 10:00سشا.

اŸنتدى الثا Êللصضحة النفسضية العصضبية
ينظم ﬂ
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الجتماعي التحضضÒي للمناورة ا÷زائرية األوروبية للحماية اŸدنية
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وزير السشاب
الششÒاط-
أافريل ا÷اري Ãششاركة  07دول أاوروبية و اŸنظمة ا أ
لوربية للحماية اŸدنية ،و
ذلك Ãرك -ز ا إ
لعÓ-م ل-ل
القتصشادي وال ن خالفة.
م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ع Úال-ن-ع-ج-ة اب-ت-داء م-نب
ن
الرحما
السشاعة الـ  10:00صشباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسش مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

Óمن
يشش-رف ال-ل-واء اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
ال -وط -ن-ي ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل ،ال-ي-وم،
ليام الطبية
ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ف-عاليات ا أ
Óمن الوطني ‘ طبعتها
ا÷راحية ل أ
ال 11ح- -ول م- -وضش- -وع «الصش- -دم -ات
وال-رضش-وضش» ي-ك-ون م-ت-ب-وع بالتوقيع
ع- -ل -ى ات -ف -اق -ي -ة إاط -ار ب ÚاŸدي -ري -ة
Óمن ووزارة الصشحة ،وذلك
العامة ل أ
على السشاعة الـ  08:00صشباحا Ãركز
التكوين التقني اŸتواصشل بحيدرة.

اŸؤو“ر الدو‹
حول تدريسش الÎبية
اإلسضÓمية ‘
اŸؤوسضسضات الرسضمية

لعلى ،اŸؤو“ر الدو‹
لسشÓمي ا أ
ينظم اÛلسش ا إ
لسش Ó-م -ي -ة ‘ اŸؤوسشسش -ات
ح- -ول ت- -دريسش الÎب- -ي- -ة ا إ
ال-رسش-م-ي-ة ن-ح-و ف-اع-ل-ي-ة ‘ ظ-ل ال-ت-ح-ولت ال-عاŸية،
الذي سشيعقد يومي  23و 24أافريل الداخل بفندق
لوراسشي.
ا أ

قمة األمن السضيÈا Êاألفريقية
تنظم «إاكسش كوم آاجنسشي» ‘ الفÎة اŸمتدة بÚ
لم-ن السش-يÈاÊ
 03ا 05 ¤أاف -ري -ل ا÷اري  ،ق -م -ة ا أ
لف- -ري- -ق- -ي- -ة ،وذلك ب -ف -ن -دق الششÒاط -ون ب -وه -ران
ا أ
ابتداء من السشاعة الـ  18:00مسشاء.

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

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

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :
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رئيسس ا÷مهورية يهنئ عبد الفتاح السسيسسي
بعث رئيسس ا÷مهورية ,عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ,ب-رق-ي-ة تهنئة ا ¤الرئيسس
اŸصصري ,عبد الفتاح السصيسصيÃ ,ناسصبة
إاع -ادة ان -ت -خ -اب -ه ,أاك -د ل -ه م -ن خ Ó-ل-ه-ا
ع-زم-ه ال-راسص-خ واسص-ت-ع-داده التام للعمل
م-ع-ه ع-ل-ى ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات التعاون بÚ
البلدين وا’رتقاء بها إا ¤مسصتوى أاعلى
يسص- -ت- -ج- -يب Ÿا ي -ط -م -ح إال -ي -ه الشص -ع -ب -ان
الشصقيقان.
وكتب رئيسس أ÷مهورية ‘ برقيته« :يطيب
‹Ã ,ن- -اسض- -ب- -ة إأع- -ادة أن- -ت- -خ- -اب- -ك -م رئ -يسض -ا
÷م -ه -وري -ة مصض -ر أل -ع -رب-ي-ة وŒدي-د ألشض-عب
أŸصضري ألشضقيق ثقته ‘ سضيادتكم,أن أعرب
لكم ,باسضم أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة

ع- -ن ن- -فسض- -ي ,ع -ن خ -الصس أل -ت -ه -ا Êوأط -يب
ألتمنيات ,سضائ Óألله جل وع Óأن Áتعكم
Ãوفور ألصضحة وألعافية وينعم على ألشضعب
أŸصضري ألشضقيق باطرأد ألتقدم وألرخاء».
وأردف ألرئيسس بوتفليقة ﬂاطبا ألرئيسس
ألسضيسضي‘‘ :لقد أثبت ألشضعب أŸصضري ,مرة
أخ- -رىÃ ,شض- -ارك -ت -ه ‘ إأ‚اح أ’ن -ت -خ -اب -ات
أل-رئ-اسض-ي-ة ,وع-ي-ه أل-ع-ا‹ وسض-ل-وك-ه أ◊ضضاري
أŸتميز وإأرأدته ألقوية ‘ تخطي ألصضعاب
وأŸضض- -ي ق- -دم -ا ب -ك -ل ث -ق -ة وث -ب -ات ‘ ب -ن -اء
مسضتقبله ‘ كنف أأ’من و أ’سضتقرأر –ت
قيادتكم أ◊كيمة».
وأضض -اف ‘ ذأت ألسض -ي -اق« :إأن -ه -ا ل -ف-رصض-ة
سض -ع -ي -دة أغ -ت -ن-م-ه-ا أ’ع Èل-ك-م ع-ن أرت-ي-اح-ن-ا

ل -ل -ع Ó-ق -ات أŸت -م -ي -زة أل -ق -ائ -م-ة ب Úب-ل-دي-ن-ا
ألشض- -ق -ي -ق ,Úوأ’ؤوك -د ل -ك -م ع -زم -ن -ا أل -رأسض -خ
وأسضتعدأدنا ألتام للعمل معكم من أجل تعزيز
ع Ó-ق -ات أل -ت -ع -اون وألشض -رأك -ة أل -ق -ائ-م-ة بÚ
ب -ل -دي -ن -ا ,وأ’رت -ق -اء ب -ه -ا إأ ¤مسض -ت-وى أع-ل-ى
يسضتجيب Ÿا يطمح إأليه شضعبانا ألشضقيقان,
ويضضمن لهما أŸزيد من ألتقدم وألنماء ويعود
عليهما باŸنفعة وأ Òÿألعميم».
وخلصس رئيسس أ÷مهورية إأ ¤ألقول« :وإأذ
أسضأال ألله ألعلي ألقدير أن يوفقكم ‘ أدأء
م-ه-ام-ك-م أل-ن-ب-ي-ل-ة ‘ خ-دم-ة ألشضعب أŸصضري
ألشضقيق وبلدكم أ◊بيب ,تفضضلوأ ,فخامة
ألرئيسس وأخي ألعزيز ,بقبول أسضمى عبارأت
أإ’خاء وأŸودة».

أاويحيى يسستقبل وزير الشسؤوون اÿارجية الروماÊ

اسص -ت -ق -ب -ل ال -وزي-ر ا’أول
اأح - - - - -م- - - - -د اأوي- - - - -ح- - - - -ي- - - - -ى
اأمسس،ب - - - -ا÷زائ - - - -ر وزي- - - -ر
الشص - - - - -وؤون اÿارج - - - - -ي- - - - -ة
ال -روم -ا Êالسص -ي -د ت -ي -ودور
م- -ي -ل -ي -تشص -ان -و ال -ذي ي -ق -وم
بزيارة رسصمية ا ¤ا÷زائر
حسص- -ب- -م -ا اأشص -ار ال -ي -ه ب -ي -ان
Ÿصص - -ال - -ح ال- -وزي- -ر ا’ول ،و
اسص - -ت- -ن- -ادا ا ¤ذات اŸصص- -در
ف-ق-د ج-رى ال-ل-ق-اء ب-حضص-ور
عبد القادر مسصاهل وزير
الشصوؤون اÿارجية.
وق- - - - - - -د شض - - - - - -رع رئ - - - - - -يسس
أل-دي-ب-ل-وم-اسض-ي-ة أل-روم-انية منذ
أ ل س ض - - - -ب ت أ  Ÿا ض ض - - - -ي ‘ ز ي - - -ا ر ة
رسض - -م- -ي- -ة أ ¤أ÷زأئ- -ر ت- -دوم
يوم Úبدعوة من مسضاهل.

وع - -قب أÙادث - -ات أل - -ت - -ي
أج - -رأه - -ا م - -ع مسض- -اه- -ل أمسس
أ’حدي أكد ألوزير ألروماÊ
أن أ÷زأئر “ثل بالنسضبة لبلده
« أح- - - - -د أه- - - - -م ألشض- - - - -رك- - - - -اء
أ’قتصضادي.»Ú

وع -ل -ي -ه ف -ق -د ق -رر أل -ب-ل-دأن
أنشض -اء ›م -وع -ة ع -م-ل ت-ك-ل-ف
باإعدأد « خارطة طريق» قصضد
عرضس سضبل و وسضائل تعزيز
ألتعاون ألثنائي.
وأشض - -ار أل - -وزي- -ر أ ¤أن- -ه ”

ألتطرق أ ¤أمكانية أسضتدعاء
أللجنة أŸشضÎكة ‘ أÛال
أ’ق - -تصض- -ادي « ‘ أق- -رب وقت
‡كن».
وب - -ه- -ذه أŸن- -اسض- -ب- -ة وق- -عت
أ÷زأئر و رومانيا على برنامج
ت - -ع - -اون ‘ ›ال أل - -ت- -ك- -وي- -ن
أŸه-ن-ي ب-ه-دف ضض-م-ان ’سض-يما
ن- -ق -ل أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا وت -ب -ادل
أÈÿأت.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -ري -ي –ادث
ألوزير ألروما Êمع ألسضيد مرأد
م - - - -دلسض - - - -ي رئ- - - -يسس أÛلسس
أل - -دسض - -ت- -وري ح- -ول وضض- -ع- -ي- -ة
أل- -عÓ- -ق- -ات أل- -ث -ن -ائ -ي -ة وأآف -اق
تطويرها ’سضيما ب ÚأÛلسس
و أÙك- - -م- - -ة أل- - -دسض - -ت - -وري - -ة
لرومانيا.

’ول
بدعوة من الوزير ا أ

رئيسس ا◊كومة ا’سسبانية يقوم بزيارة إا ¤ا÷زائر اليوم
ي -ق-وم رئ-يسس ا◊ك-وم-ة ا’سص-ب-ان-ي-ة
م-اري-ان-و راخ-وي ب-راي ،ال-يوم ،بزيارة
ا ¤ا÷زائر بدعوة من الوزير ا’ول
أاحمد أاويحيى للمشصاركة ‘ الدورة
ال 7لÓ-ج-ت-م-اع ال-ث-ن-ائ-ي ا÷زائ-ري-
ا’سصبا Êالرفيع اŸسصتوى حسصب بيان
Ÿصصالح الوزير ا’ول صصدر أامسس.،
و أكد ذأت أŸصضدر أنه « بدعوة من
’ول أحمد أويحيى يقوم رئيسس
ألوزير أ أ

أ◊ك-وم-ة أ’سض-ب-ان-ي-ة م-اري-ان-و رأخوي برأي
بزيارة أ ¤أ÷زأئر أليوم ألثÓثاء  3أفريل
 ‘ 2018أطار أنعقاد ألدورة أل 7لÓجتماع
أل- -ث- -ن- -ائ- -ي أ÷زأئ -ري-أ’سض -ب -ا Êأل -رف -ي -ع
أŸسضتوى».
’و‹
وحسضب ب - -ي - -ان مصض- -ال- -ح أل- -وزي- -ر أ أ
سض-ي-ن-ظ-م م-ن-ت-دى أع-م-ال ج-زأئ-ري-أسض-باÊ
ب -ا÷زأئ -ر ع -ل -ى ه -امشس ه-ذأ أ’ج-ت-م-اع-ي
ألوزأري أŸشضÎك ألرفيع أŸسضتوى».

موأصضلة نشضاطاتها لكن لن يكون لديها أ◊ق ‘
ألتفاوضس خÓل ألنزأعات ألنقابية ».وقام مرأد
زما‹ بتدشض Úمقر فرع ألوكالة ألوطنية للتشضغيل
’شضغال إأعادة
ببلدية أبن مهيدي ألذي خضضع أ
تهيئة ,قبل أن يزور وحدة لصضنع و تصضليح ألسضفن
ب -ا◊وأيشض -ي-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة ب-حÒة أل-ط-ي-ور و
مؤوسضسضة مصضغرة ” إأنشضاؤوها ‘ إأطار ألوكالة
أل-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشض-غ-ي-ل ألشض-ب-اب م-ت-خصضصض-ة ‘
أل -تصض -ن-ي-ع ألصض-ن-اع-ي ل-ل-م-ن-ت-ج-ات أŸصض-ن-ع-ة م-ن
أÿرسض -ان -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى م -ن-ط-ق-ة أل-نشض-اط-ات
Ãطروحة .كما عاين ألوزير ألذي كان Ãعية
ألسض-ل-ط-ات أÙل-ي-ة أشض-غ-ال إأع-ادة ت-أاه-ي-ل وحدة
«أون-اف» أŸت-وأج-دة ب-ال-ق-ال-ة أل-ت-ي ت-ق-وم سض-ن-ويا
’جزأء
بإانتاج ما يقارب  2000جهاز لÎميم أ أ
أل-ت-ال-ف-ة ‘ أ÷سض-م ’سض-ي-م-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-مصضابÚ
ب -قصض -ور أل -عضض Ó-ت .وأع -ط -ى زم-ا‹ ت-ع-ل-ي-م-ات
’شضغال ألتي أطلقت
للمسضؤوول Úبتسضريع وتÒة أ أ
‘  2014و ألتي تشضهد تأاخرأ كبÒأ.

‘ لقاء جمع مباركي ورئيسس اÛلسس الروما Êلعمداء ا÷امعات

ا÷زائر و رومانيا تبحثان سسبل تطوير تعاونهما ‘ ›ال التكوين
تطرق وزير ألتكوين و ألتعليم أŸهنيÚ
ﬁمد مباركي و عميد كلية ألزرأعة و ألطب
أل- -ب- -ي- -ط- -ري ل- -ب- -وخ- -ارسضت رئ -يسس أÛلسس
ألروما Êلعمدأء أ÷امعات رأدو سضيمبيانو
أمسس ،با÷زأئر ألعاصضمة إأ ¤سضبل ووسضائل
تطوير ألتعاون ب Úألبلدين ‘ ›ال ألتكوين
أŸهني.
‘ تصض-ري-ح ل-لصض-ح-اف-ة ع-قب ل-ق-اء ج-م-عه
مباركي ركز أŸسضؤوول ألروما Êعلى أهمية
–ديد سضبل ووسضائل تطوير أŸباد’ت بÚ
ألبلدين ‘ ›ال ألتكوين أŸهني ‘ إأطار
برنامج ألتعاون ألذي ” ألتوقيع عليه أمسس

’حد با÷زأئر ألعاصضمة على هامشس زيارة
أأ
وزي -ر ألشض -ؤوون أÿارج -ي -ة أل -روم-ا Êت-ي-ودور
مليشضكانو.
ب -دوره صض -رح م -ب -ارك -ي أن أل -ت -ف -ت-ح ع-ل-ى
’جنبية ألناجحة ‘ ›ال أصضÓح
ألتجارب أ أ
أنظمة ألتكوين أŸهني أŸرتبط باحتياجات
سض -وق ألشض -غ -ل ه -و «مسض-ع-ى دأئ-م» ل-ق-ط-اع-ه
مضض -ي -ف -ا أن «ألشض -روع ‘ ب -رن -ام -ج ت -ب -ادل و
شض -رأك -ة م -ع روم -ان -ي-ا ي-ن-درج ‘ إأط-ار ه-ذه
أŸقاربة».
و أوضضح مباركي أن «أŸتوقع من هذه
ألشضرأكة هو دعم تعزيز ألرأسضمال ألبشضري

« الشص - -عب » اسص - -ت - -ق - -ب - -ل رئ- -يسس
اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي السص-ع-ي-د
ب - - -وح- - -ج- - -ة امسس ا’ث- - -نÃ Úق- - -ر
اÛلسس سص- -ف Òال- -و’ي- -ات اŸت -ح -دة
اŸكسصيكية با÷زائر خوان خوسصي
غونزاليز ميخاريسس الذي أادى له
زي- -ارة وداع ،وق- -د حضص- -ر ال- -ل- -ق- -اء
جمال بوراسس نائب رئيسس اÛلسس
الشصعبي الوطني.
وشضكل هذأ أللقاء فرصضة لتقييم
مسض-ار أل-عÓ-ق-ات أل-ت-اري-خ-ي-ة ألتي Œمع
”
ألبلدين منذ أك Ìمن  50سضنة كما ّ
أل -ت -ط -رق إأ ¤حصض -ي -ل -ة أل -ت -ع -اون ب -ي -ن -ه -م -ا ‘ شض -ت-ى
أÛا’ت ،ح -يث “ت أل -دع -وة إأ ¤ت -ث -م Úأل -ق-وأسض-م
أŸشضÎك -ة ل -ت -ط-وي-ر أسض-ال-يب أل-ت-ع-اون ’ سض-ي-م-ا ع-ل-ى
أŸسضتوى ألŸÈا Êخدمة Ÿصضالح ألبلدين.وخصضصس
جانب من هذأ للقاء ،للحديث عن قدرة أ÷زأئر ‘
ت- -ث- -ب -يت ع -وأم -ل ألسض -ل -م وأ’سض -ت -ق -رأر ‘ ﬁي -ط -ه -ا
أ÷ي -وسض -ي -اسض -ي وذلك ب -ال-ن-ظ-ر إأ ¤م-ا ت-ت-م-ت-ع ب-ه م-ن
أسض -ت-ق-رأر وإأم-ك-ان-ي-ات أق-تصض-ادي-ة .وق-د أك-د ألسض-ع-ي-د
بوحجة ‘ هذأ أŸقام ،حرصس أ÷زأئر على مرأفقة
دول أ÷وأر للخروج من أزماتها بطرق سضلمية ودون
تدخل ‘ شضؤوونها ألدأخلية ،مذكرأ Ãوأقفها ‘ دعم

أ◊قوق أŸنصضوصس عليها ‘ ميثاق أأ’· أŸتحدة
و‘ مقدمتها حق ألشضعوب ‘ تقرير أŸصض.Ò
ومن جهته ،نّوه ألسضف ،Òبدعم أ÷زأئر لÎشضح
‡ثل بÓده لرئاسضة أ’–اد ألŸÈا Êألدو‹ ،منتهزأ
ألفرصضة ليشضيد بالسضياسضة أÿارجية أ÷زأئرية ألتي
باتت معروفة Ãبادئها ألثابتة ’ سضيما فيما يتعلق
ب -ح -ل أل -ن -زأع -ات ب-ال-ط-رق ألسض-ل-م-ي-ة وأحÎأم سض-ي-ادة
ألدول ،وأعت ،Èأن ألبلدين أللذين يوأجهان –ديات
مشضÎكة مثل ألهجرة غ Òألشضرعية مدعوأن إأ ¤بذل
م-زي-د م-ن أ÷ه-ود لÓ-رت-ق-اء ب-ت-ع-اون-ه-م-ا أل-ث-ن-ائي إأ¤
مسضتويات أفضضل.

بن مرادي يسستقبل سسف Òليبيا

اسسÎاتيجية العمل ‘ اŸناطق ا◊دودية لتعزيز التنمية ع Èالشسريط من الطارف
صصرح وزير العمل و التشصغيل و الضصمان
ا’ج -ت -م -اع -ي م -راد زم -ا‹ امسس ا’ث -نÚ
ب -ال-ط-ارف ب-أان اسصÎات-ي-ج-ي-ة ال-ع-م-ل ال-ت-ي
تسص- -ت- -ه -دف ال -ب -ل -دي -ات ا◊دودي -ة ال26
التابعة لو’يات الطارف و الوادي و سصوق
أاه -راسس و ت -بسص -ة ت -ه -دف إا« ¤اسص -ت -ح-داث
م -ن -اصصب شص -غ -ل مسص -ت -دام -ة» لشص -ب-اب ه-ذه
اŸناطق «ذات صصلة مباشصرة باحتياجاتها و
مؤوهÓتها ».و‘ كلمته خÓل لقاء جهوي
اح -تضص-ن-ه م-ق-ر اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي,
أاوضص -ح ال -وزي -ر ب-أان «ه-ذه ا’سصÎات-ي-ج-ي-ة
تسص -ع -ى إا ¤تشص -ج -ي -ع الشص -ب-اب ع-ل-ى إانشص-اء
م - -ؤوسصسص - -ات مصص - -غ - -رة ت - -ث - -م- -ن اŸؤوهÓ- -ت
اŸوجودة بهذه اŸناطق ا◊دودية « .
وأضضاف بأان هذأ أŸسضعى «يعمل على تعزيز
تنمية ألشضريط أ◊دودي وفقا لتوجيهات رئيسس
أ÷مهورية ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة ‘ إأطار
رؤوي -ة شض -ام -ل -ة ق -ائ -م -ة ع -ل-ى أل-ت-وأزن أ÷ه-وي و

بوحجة يسستقبل سسف ÒاŸكسسيك وأادى له زيارة وداع

’عمال
اسصتعرضصا ضصرورة بعث التواصصل ب Úرجال ا أ

تسصتهدف اسصتحداث مناصصب شصغل مسصتدامة للشصباب  ،زما‹
ألعدألة ‘ ›ال ألتنمية أÙلية «  .وأوضضح
ألوزير ‘ هذأ ألصضدد بأان هذه أ’سضÎأتيجية
قائمة على وضضع جهاز خاصس موجه لتحديد
أح-ت-ي-اج-ات سض-وق ألشض-غ-ل وف-ق-ا ل-ل-م-ؤوهÓت ألتي
ت- -زخ- -ر ب- -ه- -ا ت- -لك أŸن- -اط- -ق و إأشض -رأك ج -ه -از
’دم -اج أŸه -ن -ي ‘ أÿدم -ة
أŸسض- -اع -دة ع -ل -ى أ إ
ألعمومية و إأعدأد خارطة إأقليمية لÓسضتثمارأت
‘ أŸنطقة أ◊دودية .وردأ عن سضؤوأل يتعلق
Ãمارسضة أ◊ق ألنقابي ذكر ألسضيد زما‹ ‘ لقاء
صضحفي با’تفاقية أŸوقعة مؤوخرأ ب Úدأئرته
أل -وزأري -ة و ق -ط -اع أل -غ -اب-ات أŸوج-ه-ة ل-تسض-ه-ي-ل
أسض -ت -ح -دأث م -ن -اصضب ألشض-غ-ل ذأت ألصض-ل-ة ب-ه-ذأ
أل- -ق- -ط- -اع .وق- -ال أل- -وزي- -ر ‘ ه- -ذأ ألصض- -دد أن -ه
Ãق -تضض -ى أل -ق-ان-ون رق-م  90-14أ- - - Ÿؤورخ ‘ 2
جويلية 199و أŸتعلق Ãمارسضة أ◊ق ألنقابي ”
–دي -د أل-ت-اري-خ أل-ن-ه-ائ-ي ل-ت-ق-ي-ي-م أل-ت-م-ث-ي-ل-ي-ات
ألنقابية بال 31مارسس من كل سضنة و بأانه ‘ حال
’جال «يكون بإامكان هذه ألنقابات
Œاوز هذه أ آ

مشصيدا بالسصياسصة اÿارجية للجزائر

‘ قطاع ألتكوين و ألتعليم أŸهني ‘ Úمهمة
م-رأف-ق-ة ح-رك-ي-ة ت-ط-وي-ر أل-ق-ط-اع أ’نتاجي
ألصض-ن-اع-ي م-ث-ل-م-ا ي-نصس ع-ل-ي-ه ﬂطط عمل
أ◊كومة».
م -ن ج -ه -ت -ه ,أك -د أŸسض-ؤوول أل-روم-ا Êأن
ألتمه Úو تعزيز كفاءأت ألفضضاء أ’نتاجي
’سض -ي-م-ا أŸؤوسضسض-ات ألصض-غÒة و أŸت-وسض-ط-ة
«عامل أسضاسضي» بالنسضبة للنمو أ’قتصضادي.
’ه -م -ي -ة أل -ت -ي ت -ول -ي -ه -ا
ك- -م -ا أشض -اد ب «أ أ
أ◊كومة أ÷زأئرية للتكوين أŸهني و ألتعليم
ألتقني» معتÈأ أن سضياسضة ألتكوين أŸهني ‘
أ÷زأئر «مكيفة مع رهانات ألتنمية».

اسصتقبل وزير التجارة ﬁمد بن مرادي ،
أامسس ،السصف Òالليبي با÷زائر ﬁمد ﬂتار
أاحمد مازن حسصبما أافاد به بيان الوزارة.
و‘ لقائه مع ألسضف Òألليبي أكد بن مرأدي على
ضض - -رورة ب - -عث أل - -ت - -وأصض- -ل ب Úرج- -ال أ’ع- -م- -ال
أ÷زأئري Úونظرأئهم ألليبي Úمعربا عن حرصضه
ألكامل على ألعمل لرفع حجم أŸباد’ت ألتجارية
ألبينية إأ ¤مليار دو’ر وزيادة حصضصس ألصضادرأت
إأ ¤ليبيا خارج أÙروقات وإأيجاد آأليات ÿلق
شضرأكات جديدة ‘ قطاعات متنوعة من خÓل
رفع ألقيود أ’دأرية وأ÷مركية على نقل ألسضلع بÚ
ألبلدين.
ك -م -ا شض -دد ع -ل -ى أه -م -ي-ة خ-ل-ق فضض-اء ل-ل-ت-ب-ادل
ألتجاري أŸغاربي مشضÒأ إأ ¤أسضتعدأد دأئرته
ألوزأرية على موأصضلة أ’طار ألتشضاوري من أجل
خلق فرصس للتبادل ألتجاري ب Úألبلدأن أŸغاربية
يضضيف ألبيان.

م -ن ج -ه -ت -ه ن -وه ألسض -ف Òأل -ل -ي -ب -ي ب -ال -ع Ó-ق-ات
أل -ت -اري -خ -ي -ة ب Úأ÷زأئ -ر ول-ي-ب-ي-ا م-ب-دي-ا أرت-ي-اح-ه
Ÿسضتوى ألتعاون أ’قتصضادي أÙقق ◊د ألسضاعة.

 ...ويسستقبل سسف Òلبنان
ول-دى أسض-ت-ق-ب-ال-ه ل-لسض-ف Òأل-ل-ب-ن-ا Êج-دد أل-وزير
أسضتعدأد أ÷زأئر إ’عطاء نفسس جديد للعÓقات
أل -ت -ج -اري-ة ب Úأل-ب-ل-دي-ن-ي دأع-ي-ا أل-ط-رف أل-ل-ب-ن-اÊ
للمزيد من أ’سضتثمارأت خاصضة ‘ ألتصضدير خارج
أÙروقات وأ’سضتفادة من ألتجربة أللبنانية ‘
هذأ أÛال.
ووصضف أŸمثل أ÷ديد للدبلوماسضية أللبنانية
‘ أ÷زأئر هذأ أللقاء ب»بالغ أأ’همية»ي مؤوكدأ
رغبة بÓده ‘ تطوير ألعÓقات أ’قتصضادية بÚ
ألبلدين وتفعيل أتفاقيات ألشضرأكة أل 11ألتي Œمع
ألبلدين ‘ ﬂتلف أÛا’ت حسضب بيان وزأرة
ألتجارة.

تعزيز التعاون ‘ ›ال البحث العلمي ﬁور ﬁادثات با÷زائر العاصسمة
اسصتقبل وزير التعليم العا‹ و البحث العلمي
ال -ط -اه -ر ح -ج -ار أاول أامسسÃ ،ق-ر ال-وزارة ع-م-ي-د
ك -ل -ي -ة ال -زراع-ة و ال-طب ال-ب-ي-ط-ري ل-ب-وخ-ارسصت
رئيسس اÛلسس الوطني لعمداء جامعات رومانيا
رادو سصورين سصيمبيانو حسصبما أافاد به أامسس بيان
للوزارة.
خ Ó-ل أÙادث -ات ت -ط -رق أل -ط -رف-ان إأ« ¤ع-دد م-ن
أŸسض -ائ -ل أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ و ب-ح-ث-ا ألسض-ب-ل و
ألوسضائل ألكفيلة بتعزيز ألتعاون ألثنائي سضيما ‘ ›ال
ألبحث ألعلمي».
وأوضضح ذأت أŸصضدر أن ألسضيد حجار أشضار إأ ¤أن

أ÷زأئر و رومانيا «يربطهما تعاون كثيف ‘ ›ال
ألتعليم ألعا‹ بﬂ Úتلف جامعات ألبلدين بالنظر إأ¤
أك Ìمن عشضر أتفاقيات أŸوقعة سضيما ‘ ›ال تبادل
أأ’سضاتذة و ألتجارب و مشضاريع ألبحث».
وأضضاف أن «رومانيا قدمت مئات أŸنح ألدرأسضية
للطلبة أ÷زأئري Úألرأغب ‘ Úمزأولة مسضار ألبحث و
ألتكوين ‘ ﬂتلف ألفروع على مسضتوى أ÷امعات و
مرأكز ألبحث ألرومانية» مؤوكدأ أن أللقاء شضكل أيضضا
فرصضة «لبحث أمكانية ألتوقيع عن قريب على أتفاق
أطار من شضأانه أن يسضمح ÷امعاتنا بتكثيف عÓقات
ألتعاون».

أاكد على ضصرورة توطيد العÓقات ب Úا÷زائر وجنوب إافريقيا

حفيد ماندي Óيع Èعن إارتياحه لوجوده با÷زائر

’فريقي (ا◊زب
شصدد عضصو اŸؤو“ر الوطني ا إ
ا◊اكم ‘ جنوب إافريقيا) زويليفيليل ماندي,Ó
حفيد الزعيم التاريخي نيلسصون ماندي ,Óعلى
ضصرورة توطيد و“ت ÚالعÓقات ب Úا÷زائر
وجنوب إافريقيا ,حسصب ما أاورده  ،أامسس ،بيان
للمجلسس الشصعبي الوطني.
وخÓل أسضتقباله من طرف رئيسس ÷نة ألشضؤوون
أÿارج- -ي- -ة وأل -ت -ع -اون وأ÷ال -ي -ة ب -اÛلسس ألشض -ع -ب -ي
ألوطني ,عبد أ◊ميد سضي عفيفÃ ,قر أÛلسس,
ب -حضض-ور ع-دد م-ن أعضض-اء أل-ل-ج-ن-ة ,أك-د زوي-ل-ي-ف-ي-ل-ي-ل
م -ان-دي Ó-ع-ل-ى «ضض-رورة ت-وط-ي-د و“ت Úأل-عÓ-ق-ات بÚ

أ÷زأئر وجنوب أفريقيا» ,معتÈأ أن ذلك «سضيكون
Ãثابة أعÎأف بكل ما قّدمته أ÷زأئر ÷نوب أفريقيا
ولزعيمها ألسضياسضي ألرأحل».
وع Èحفيد ماندي Óعن أرتياحه لوجوده با÷زأئر
أل -ت -ي ي -ع -تÈه -ا «مصض -در إأل -ه-ام ل-ك-ل ق-ادة أل-ت-ح-رر ‘
ألقارة».
من جهته ,أعرب سضي عفيف عن «تقديره ألبالغ
لعÓقة ألصضدأقة وأأ’خوة أŸتميزة ألتي Œمع ألبلدين,
فضض  Ó-ع -ن مسض -اره -م -ا أل-ث-وري أŸرم-وق» ,دأع-ي-ا إأ¤
«أ◊فاظ على مسضار ألتعاون أإ’يجابي ألذي يطبع هذه
ألعÓقات’ ,سضيما على ألصضعيد ألقاري».
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أائمة صسÓة الÎاويح ›Èون على Œديد الرخصسة اŸمنوحة لهم سسنويا ،عيسسى يؤوكد:

ا÷زائر سستقف ضسد التقسسيمات الطائفية وأاي منظومة مذهبية تهدد مرجعيتها
^ تعليمــة لفتح حسســـاب بالفايسسبـــوك باسسم اŸسسـاجد للرد على اŸسسائل الدينيــــة
Óنهاء العملية
^ اآخر شسعبان هو اآخر يوم لسستقبال جواز سسفر باŸسسار اللكÎو Êل إ

أاك -د وزي -ر الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة» ﬁم-د
لم- -ن
ع - -يسس - -ى» أامسس بشس - -أان حصس- -ان- -ة ا أ
ال -ف -ك -ري وال -ق -وم -ي وت -ع -زي -ز الÎب -ي -ة
الروحية وﬁاربة التطرف أان للجزائر
ت-داب Òأام-ن-ي-ة اسس-ت-ث-ن-ائ-ية على ا◊دود
لرهاب الذي يعتÈ
Ÿقاومة ما يسسمى با إ
سسلوكا متطرفا وعنيفا ما يلزم إا ¤جانب
ج -ه -ود ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس-ع-ب-ي ع-ل-ى
لمن اŸشسÎكة كما
ا◊دود ومصسالح ا أ
أان الزوايا واŸسساجد دور فعال ‘ تأامÚ
ال- -ف- -ك- -ر ا÷زائ- -ري مشس- -ددا ع -ل -ى ق -رار
ﬁارب - -ة م - -ن ي - -ح - -اول - -ون تشس - -ك - -يك ‘
ان -ت -م -اءات ا÷زائ -ري -ن وم -رج -ع -ي -ت -ه-م
الدينية الوطنية.
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وحذر ﬁمد عيسصى ،أامسص ،خÓل نزوله
ضص -ي -ف -ا ع -ل -ى ال -ق-ن-اة اإ’ذاع-ي-ة اأ’و ¤م-ن أاي
ﬁاولة إ’حباط معنويات ا÷زائرين وكسصر
ا÷ذع اŸشصÎك الذي يوحدهم واŸتمثل ‘
اإ’سصÓم أاو اŸرجعية الدينية الوطنية التي
يحاولون كسصرها Ãختلف الطرق والوسصائل
مشصÒا إا ¤دور ال - -دول - -ة ال - -ف - -ع- -ال ‘ ت- -أامÚ
ا÷زائ -ري Úضص -د ال -ت -قسص -ي -م ال-ط-ائ-ف-ي أاو أاي
منظومة مذهبية.
وشصدد الوزير اللهجة ضصد ﬁاولة تخريب
البناء أاو اŸنظومة التي توحد ا÷زائري Úأاو
أاي ﬁاول - - -ة ت - - -روي - - -ج إا ¤م- - -ذاهب أاخ- - -رى
والقانون -يقول الوزير -واضصح ‘ هذا الشصأان
خاصصة على مسصتوى اŸسصاجد أاين يجب أان
يكون اÿطاب وفقا Ÿا جاء به اإ’سصÓم وأاي
ﬁاولة تضصليل تكون ‘ اŸرصصاد وفقا لقرار
رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
،مؤوكدا أان مشصروع تقسصيم الدولة إا ¤مذاهب
طائفية.
وأاّك -د وزي -ر الشص -ؤوون ال ّ-دي -ن -ي -ة واأ’وق -اف،
ع -يسص -ى ،أاّن اŸرّوج Úل -ف -رضص -ي -ة م-ت-اب-ع-ة 20
مليون جزائري دعاة ‘ اÿارج ع Èصصفحات

التواصصل ا’جتماعي الفايسصبوك غ Òصصحيح
ومصصالح اأ’من Áكنها التأاكد من ذلك ’ن
اإ’حصصائيات الرسصمية تقول أان  33باŸائة من
ا÷زائريون أاي ثلثهم موضّصحا أاّن ا÷زائر ’
ت -ع -يشص ‘ ال -ع -ا ⁄ا’فÎاضص -ي ب -ل ت -ع -يشص ‘
ال- -واق- -ع وا◊ي- -اة ال -ي -وم -ي -ة ب -الÎك -ي -ز ع -ل -ى
اŸسص- -اج -د ودور اأ’ئ -م -ة وك -ذا وزارة الÎب -ي -ة
وأاسصاتذتها.
ورد ع -يسص -ى ب -ل-ه-ج-ة شص-دي-دة ع-ل-ى ال-دع-اة
اأ’جانب الذين يريدون إاخراج ا÷زائري Úعن
م-رج-ع-ي-ت-ه-م اإ’سصÓ-م-ي-ة إام-ا ب-داع-ي اŸال أاو
قناعة فكرية أاو جهة اسصتخبارية والتّشصكيك ‘
إاسصÓميتهم وهذا من خÓل ÷وئهم إا ¤مواقع
ال -ت -واصص -ل اإ’ج -ت -م -اع -ي م -ن-ه-ا «ف-ايسص-ب-وك»،
م -ت-خ-ذي-ن م-ن ه-ذا ال-ع-ا ⁄ا’فÎاضص-ي فضص-اء
لÎوي -ج أاف -ك -اره -م وق -ن-اع-ات-ه-م ل-ل-ت-أاث Òع-ل-ى
ا÷زائري Úمكذبا ‘ ذات السصياق احد الدعاة
ال -ذي ت-زع-م أان اغ-لب م-ت-ت-ب-ع-ي-ه ع Èصص-ف-ح-ة
التواصصل ا’جتماعي هم جزائريون بقوله « أانا
أاكذب هذه اإ’حصصائيات اŸذكورة ،والداعية
هذا معروف ومنع من دخول ا÷زائر للÎويج
أ’فكاره معتÈا أان اÿط Òوغ ÒاÈŸر هو
م -ن ي -ع-ت-ق-د م-ن ب-ن-ي ج-ل-دت-ن-ا أان ا÷زائ-ر ‘
حاجة إا ¤هذا الداعية أاو غÒه ليعلمنا ديننا»

وطالب وزير الشصؤوون الدينية من جميع
أائمة ا÷زائر فتح حسصاب بالفايسصبوك باسصم
اŸسصجد الذي يدرسص فيه من أاجل التوضصيح
والرد على اŸسصائل الدينية ووضصع حد للتهويل
ا’فÎاضص - - -ي مشصÒا إا ¤ضص - - -رور إاج- - -ه- - -اضص
وإابطال اأ’سصسص الفكرية للخصصوم ع Èا◊ركة
اŸنتشصرة ‘ الفايسصبوك التي تقول ’ بد من
الرجوع إا ¤الشصيعة مشصÒا أان اŸروج Úللفكر
الشصيعي و السصلفي ينشصطون ضصمن منظومتÚ
مهيكلتÃ Úا يوحي بأان اأ’مر يتعدى اأ’فكار
الدينية.
وأاشص -ار ﬁم -د ع -يسص -ى إا ¤ضص -رورة إانشص -اء
÷نة وطنية قطاعية لدراسصة مضصام Úالكتب
الدينية التي تدخل ا÷زائر و اŸعاي Òالتي
يتوجب توفرها عليها و كذا إانشصاء ÷نة أاخرى
Ÿراق -ب -ة نسص -خ اŸصص -اح -ف ال-ت-ي ت-دخ-ل ه-ي
اأ’خ- -رى إا ¤الÎاب ال -وط -ن -ي ‘ ان -ت -ظ -ار أان
تسص -ت -ق -ل ا÷زائ-ر Ãط-ب-ع-ت-ه-ا اÿاصص-ة ل-ط-ب-ع
اŸصصاحف.
و‘ إاطار مسصالة اإ’مامة ‘ صصÓة الÎاويح
‘ شص- -ه- -ر رمضص -ان أاك -د أان اأ’ئ -م -ة ‘‘ي -جب أان
يسص-ت-ج-ي-ب-وا ل-ل-م-رجعية الدينية الوطنية‘‘مفيدا
ب - -أان - -ه - -م ›Èون ع - -ل - -ى Œدي- -د ال- -رخصص- -ة
اŸمنوحة لهم ‘ هذا اإ’طار سصنويا من اجل
الوقوف على تطور أافكارهم وكذا توجهاتهم
مشصÒا ا ¤م- - - -قÎح ال- - - -وزارة بشص- - - -ان ŒرË
«خطابات الكراهية «وخطاب التمييز» مؤوكدا
أان الدولة سصتقف ضصد كل ما Áسص اسصتقرارها
والتشصكيك ‘ مرجعيتها الدينية
وبشص - -ان م - -ل- -ف ا◊ج ق- -ال وزي- -ر الشص- -ؤوون
الدينية واأ’وقاف ﬁمد عيسصى ،أان العملية
ب - -دأات ب - -اŸسص - -ار ا’ل- -كÎو Êال- -ذي يسص- -م- -ح
بالتحضص ÒاŸبكر لهذا ا◊دث الديني الهام
أاين سصيكون يوم آاخر شصعبان أاخر يوم ’سصتقبال
ج- -واز سص- -ف- -ر ب -اŸسص -ار ا’ل -كÎو Êم -ن اج -ل
ا’نتهاء من العملية منتصصف ماي ،على أان
تكون أاول رحلة ‘  25جويلية القادم موضصحا
‘ ذات السصياق أان حج الرفاهية ’ يخلو من
الصصعاب خاصصة Ãشصعل منا.

على هامشس افتتاحه اليوم العاŸي للتحسسيسس حول مرضس التوحد

حسسبÓوي يدعو إا ¤التحلي باليقظة وتلقيح األطفال ضسد البوحمرون
^ مسساهمة جميع القطاعات –سسن التكفل Ãرضسى التوحد

دع- -ا وزي- -ر الصس- -ح- -ة والسس- -ك- -ان وإاصس Ó-ح
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ﬂت-ار حسس-بÓوي إا ¤ضسرورة
ال -ت -ح -ل -ي ب -ال -ي-ق-ظ-ة اŸواط-ن-ون إا ¤ال-ت-ح-ل-ي
لط- -ف- -ال ضس -د داء
ب- -ال- -ي- -ق- -ظ- -ة وت- -ل- -ق- -ي- -ح ا أ
بوحمرون لتفادي اŸضساعفات اÿطÒة التي
تسس- -ب -بت ‘ وف -اة ب -عضس ال -ف -ئ -ات ﬁذرا م -ن
انتشسار اŸرضس بشسكل كب ‘ Òعدة وليات
من الوطن.
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وعلى هامشص اليوم العاŸي للتوحد الذي نظم
أامسص باŸعهد الوطني للصصحة العمومية با’بيار
أاك- -د حسص- -بÓ- -وي أان اأ’رق- -ام اıي- -ف- -ة ال- -ت- -ي ”
تسص- -ج -ي -ل -ه -ا ف -ي -م -ا ي -خصص ع -دد اإ’صص -اب -ات ب -داء
بوحمرون ‘ العديد من و’يات الوطن “لي على
ا÷ميع أان يكونوا حذرين من خÓل تلقيح أاطفالهم
م- -وضص- -ح- -ا أان وزارة الصص- -ح -ة تسص -ع -ى ج -اه -دة إا¤
–سصيسص اŸواطن Úبأاهمية القيام بالتلقيح .
وفيما يخصص ملف مرضصى التوحد كشصف وزير
الصص -ح -ة ع -ن م-ه-ام ال-ل-ج-ان ال-ق-ط-اع-ي-ة اŸشصÎك-ة

ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-اŸصص-اب Úب-ال-داء ،واŸت-م-ث-ل-ة ‘ ال-ل-جنة
اأ’و ¤اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -ال -ت -ك -وي -ن و–سص Úال -ع -ن -اي -ة
باŸرضصى ،باإ’ضصافة إا ¤اللجنة الوبائية التي تعمل
Óطفال اŸصصابÚ
على إاحصصاء العدد ا◊قيقي ل أ
بالتوحد ،واللجنة الثالثة التي سصيتم من خÓلها
تقييم اإ’مكانيات اŸتوفرة للتكفل بهذا الفئة بعد

كان داء التوحد ‘ ا÷زائر يفتقد إا ¤دراسصات
دقيقة.
وأاضصاف حسصبÓوي أان عمل اللجان اŸشصÎكة
من شصأانه أان يسصاهم ‘ تطبيق اıطط الوطني
ل -ل -ت -ك -ف -ل Ãرضص -ى ال -ت -وح -د وف-ق م-ا ق-رره رئ-يسص
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،زيادة على إادماج
جميع القطاعات للمسصاهمة ‘ –سص Úاÿدمات
اŸوجهة لهذه الفئة والتكفل بها ،من بينهم اأ’سصرة
وا÷معيات ومهنيو الصصحة بالتنسصيق مع قطاعات
أاخرى كوزارة الÎبية مشصÒا إا ¤تنظيم لقاء مع
وزارة التضصامن حول مرضصى التوحد ’سصيما وأان
التكفل بهم ليسصت مهمة وزارة الصصحة فقط وإا‰ا
تتطلب مسصاهمة ا÷ميع .
وعن قضصية اأ’طباء اŸقيم، Úكان وزير الصصحة
والسص -ك -ان وإاصصÓ-ح اŸسص-تشص-ف-ي-ات ق-د اج-ت-م-ع أاول
أامسص Ãمثلوهم Ÿناقشصة أاهم اÙاور اŸتعلقة
ب-انشص-غ-ا’ت-ه-م وم-ط-ال-ب-ه-م اŸط-روح-ة ،ح-يث خرج
ال -ل -ق-اء ب-ن-ت-ائ-ج ت-ب-دو أان-ه-ا م-رضص-ي-ة ل-ل-ط-رف Úدون
معرفة التفاصصيل إا’ أان اأ’طباء اŸقيمون أاكدوا أان
القرار النهائي اŸتخذ من طرفهم سصيتم اإ’عÓن
عنه اليوم أاي الثÓثاء بعد اسصتشصارة جميع اŸعني.Ú

لطباء
‘ لقاء جمع حسسبÓوي مع تنسسيقية ا أ

اتخاذ جملة من اإلجراءات لفائدة األطباء اŸقيمÚ
” مسس- -اء أاول أامسس ات- -خ- -اذ ج- -م- -ل- -ة م -ن
القرارات ‘ ختام اللقاء الذي جمع وزير
الصس-ح-ة و السس-ك-ان و اصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات,
ﬂت-ار حسس-بÓ-وي و ال-ت-نسس-ي-ق-ي-ة اŸسس-تقلة
Óط-ب-اء اŸق-ي-م-ي Úا÷زائ-ري Úم-ن ب-ي-ن-ه-ا
ل -أ
تلك اŸتعلقة Ãدة اÿدمة اŸدنية.
وب- -خصص -وصص اÿدم -ة اŸدن -ي -ة ف -ق -د ج -اء ‘
تقرير ا’جتماع الذي نشصرته التنسصيقية ما يلي
«–ديد مدة اÿدمة اŸدنية من ثÓث ( )3إا¤
أاربع ( )4سصنوات بالنسصبة Ÿدن شصمال البÓد التي
تتوفر على جامعات ومن سصنة ( )1إا ¤سصنت)2( Ú
بالنسصبة للمدن اأ’خرى Ãا فيها مدن ا÷نوب

التي تتوفر على جامعات» ,مضصيفا انه ” كذلك
اتخاذ قرار بشصأان السصكن.
وأاشص -ارت ال -ت -نسص-ي-ق-ي-ة ‘ ه-ذا الصص-دد أان-ه «”
ا’ت -ف -اق ع -ل -ى م -ب -دأا ت -وف Òسص -ك-ن خ-اصص ›ه-ز
وم -ك -ي -ف و’ئ -ق ق -ب -ل ال -ت -ع -ي ‘ Úإاط-ار اÿدم-ة
اŸدنية ‘ و’يات ا÷نوب و الهضصاب العليا و
اŸدن الواقعة على بعد  100كم او اك Ìعن مقر
سصكن الطبيب اŸعني» ,مشصÒة إا ¤أانه « ‘ حالة
ع- -دم ت- -وف- -ر اŸسص -ك -ن ف -إان -ه ي -جب ع -ل -ى م -دي -ر
اŸؤوسصسص -ة أان ي -ل -ج -أا ل -ت -وف Òمسص -ك-ن ع-ن ط-ري-ق
الكراء».
وحسصب تقرير ا’جتماع فإان الطبيب اıتصص

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

اŸع ‘ Úإاط- - -ار اÿدم- - -ة اŸدن- - -ي - -ة ي - -ب - -دأا ‘
ا’سصتفادة من راتبه فور تعيينه.
وأاشصارت التنسصيقية ‘ ذات الوثيقة إا ¤ان وزير
الصصحة اشصÎط مقابل تطبيق هذه ا’جراءات
«وقف اإ’ضصراب» و «اسصتئناف العمل».
واعلنت التنسصيقية عن انعقاد جمعيات عامة
الثÓثاء القادم ع Èكل الÎاب الوطني Ÿناقشصة
ه -ذه ال -وث -ي -ق -ة و اŸصص -ادق -ة ع -ل-ي-ه-ا او رفضص-ه-ا.
فالقرار ا’خ Òيعود حسصب ما يوضصحه تقرير
ا’جتماع ,إا ¤اأ’طباء اŸقيم ،Úواكدت الوثيقة
ان اŸكتب الوطني للتنسصيقية  ⁄يتم اتخاذ أاي
قرار ‘ هذا الشصان.
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الندوة الوطنية حول تطوير السسياحة الثقافية وترقيتها ،مرموري:

إادراج اŸتاحف واŸواقع األثرية واŸعا ⁄التاريخية ضسمن الدورات السسياحية

ي-ع-ول ق-ط-اع السس-ي-اح-ة ع-لى
اŸوروث ال- -ث- -ق- -ا‘ ك- -أا‚ع سس- -ب -ي -ل
لثرية التي من
لÎويج للمواقع ا أ
شسانها أان Œعل من ا÷زائر قطب
سس-ي-اح-ي وب-ام-ت-ي-از ،قصس-د –ق-ي-ق
ت -ن -م -ي -ة مسس -ت -دام-ة خ-ارج ق-ط-اع
اÙروق -ات ،و ه -و م -ا شس -دد ع -ل -ي-ه
وزي - -ر السس- -ي- -اح- -ة و الصس- -ن- -اع- -ات
ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة حسس- -ن م- -روري ‘
م- - -داخ- - -ل- - -ت- - -ه م- - -ن خ Ó- -ل إادراج
اŸتاحف واŸعا ⁄التاريخية ضسمن
ال - -دورات السس - -ي - -اح - -ي - -ة وإادم- -اج
لع -ي -اد واŸه -رج -ان-ات
م -ت -خ -ل -ف ا أ
لكÓت
الشس-ع-ب-ي-ة وإادراج أاط-باق ا آ
الشس -ع-ب-ي-ة ‘ الÈام-ج السس-ي-اح-ي-ة،
فيما أاكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي على أان
لمكانات
تنمية السسياحة الثقافية باسستغÓل ا إ
ال -ه -ائ -ل -ة ،ك -ف -ي -ل ب -ت -ح -ريك ال -ن -م -و الق-تصس-ادي
وال-ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة وا◊ف-اظ ع-ل-ى ه-ويتنا
لثرية واŸتاحف.
بتفعيل دور اŸواقع ا أ
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مرموري و‘ ‘ مداخلته لدى إاشصرافه على افتتاح
الندوة الوطنية حول تطوير السصياحة الثقافية وترقيتها
والتي “ت مناصصفة مع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي،
أاعرب عن أامله ‘ أان يكون هناك عمل مشصÎك مابÚ
الوزارت Úمن شصأانه أان يربط السصياحة بالÎاث ا◊ضصاري
لبÓدنا ،لÎقية وجهة ا÷زائر السصياحية وجعل منها
احد اŸقاصصد اŸرموقة التي توفر تنوع ‘ اŸنتجات
الÎاث -ي -ة ،ال-ت-اري-خ-ي-ة وال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة وﬂت-ل-ف
الوجهات بجودة عالية وتنافسصية.
ومن هذا باب اسصتعرضص وزير السصياحة والصصناعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ب-عضص اŸؤوشص-رات واأ’رق-ام اŸسص-ج-لة ‘
ب -ح -ر السص -ي -اح -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ع -ل-ى غ-رار ح-دي-ث-ه ع-ن
ا◊ظÒة الفندقية الوطنية التي بلغت طاقة إاسصتيعابها
 112.264سصرير فيما وصصل عدد اŸؤوسصسصات الفندقية
 1289م -ؤوسصسص -ة م-وزع-ة ع ÈالÎاب ال-وط-ن-ي ،ل-تصص-ل
حسصبه عدد الوكا’ت السصياحة واأ’سصفار ا2220 ¤
وكالة ،أاما عن عدد مكاتب السصياحية اÙلية فهيا
ت- -ق -در بـ 100م- -ك- -تب ي- -ع- -م -ل ‘ اŸي -دان الÎق -ي -ة
وا’سصتقبال والتوجيه السصياحي .
مرموري ذكر ،بدور الضصيافة التي صصارت ‘ تزايد
مسصتمر بتسصجيل توجه نحو هذا النوع من أا‰اط اإ’يواء
’سصيما ‘ مناطق الهضصاب العليا وا÷نوب الكب ،Òأاما ‘
›ال ا◊مامات اŸعدنية فبÓدنا يضصيف وزير السصياحة
قائ“ »Óتلك قدرات هامة تتمثل ‘  282منبع حموي
عدد ’بأاسص منه يقع ضصمن مواقع أاثرية وتاريخية ‡ا
يسصتدعي ا’سصتفادة من اÿدمات ا◊موية والتعرف
ع -ل -ى ت -اري -خ -ه -ا وط -اب -ع -ه -ا اŸع -م -اري ال-ذي ي-ع-ود ا¤
حضصارات مرت.
و‘ ظل كل هذه اإ’مكانيات الهامة التي تزخر بها
ا÷زائ -ر،أاع -ط -ي م -روري ت-وج-ي-ه-ات ل-ك-ل ك-ل ال-ف-اع-لÚ
اŸشصارك ‘ Úالندوة من أاجل إادراج اŸتاحف واŸواقع
اأ’ث-ري-ة واŸع-ا ⁄ال-ت-اري-خ-ي-ة ضص-م-ن ال-دورات السص-ي-احية
وإادماج ﬂتلف اأ’عياد واŸهرجانات الشصعبية وإادراج
أاطباق اأ’كÓت الشصعبية ‘ الÈامج السصياحية.
كما عرفت حركية ا’سصتثمار السصياحي ‘ بÓدنا
يضصيف مرموري وتÒة متصصاعدة حيث شصملت اعتماد
 1991مشصروع سصياحي يسصمح بإا‚از أاك Ìمن  262أالف
سصرير جديد من بينها  778مشصروع طور ا’‚از تبلغ
طاقة إايوائها أازيد من  100أالف سصرير ،وهي ا‚ازات
اسصتثمارية من شصأانها تعزيز قدرات اإ’يواء وتنشصيط
ا◊ركية السصياحية.
و‘ ›ال العقار اŸوجه لÓسصتثمار فقد ” تصصنيف
ي -ق -ول م -رم -وري 225 ،م-ن-ط-ق-ة ت-وسص-ي-ع سص-ي-اح-ي ع-ل-ى
اŸسص -ت -وى ال -وط-ن-ي Ã ،سص-اح-ة إاج-م-ال-ي-ة ت-ف-وق 56.472
ه-ك-ت-ارا ﬂصصصص-ة ل-غ-رضص اسص-ت-ق-ب-ال واح-تضصان مشصاريع

سص-ي-اح-ي-ة ذات ج-ودة ع-ال-ي-ة وه-ي م-ع-روضص-ة لÓ-سص-ت-ثمار
الوطني واأ’جنبي.
أاما بالنسصبة للصصناعة التقليدية التي Œمع ‘ طياتها
ال -ب -ع-د ال-ث-ق-ا‘ والÎاث-ي ف-ه-ي ت-ع-رف ت-زاي-دا م-ل-ح-وظ-ا
بتسصجيل تأاسصيسص  346آالف نشصاط وفر  890أالف منصصب
شصغل سصاهم ‘ النا œاÿام بـ 254مليار دينار.
وعاŸيا كشصف مروري عن تسصجيل ارتفاع ‘ عدد
السصياح بـ 7باŸائة بلغ فيها التوافد الدو‹ للسصياح مليار
و 322مليون ،عرفت من خÓلها القارة السصمراء ‰و بـ 8
باŸائة ،ما يؤوكد ارتفاع تصصاعدي من سصنة ا ¤أاخرى
يعكسص دورها الفعال ‘ –ريك عجلة ا’قتصصاد العاŸي
ج -اع  Ó-م -ن السص -ي -اح -ة ث -الث ق -ط -اع مصص -در ‘ ال -ع-ا⁄
Ãسصاهمتها بـ 10باŸائة ‘ النا œاÿام العاŸي و 1من
ب 10 Úمنصصب شصغل يتم إانشصاءه ‘ قطاع السصياحة.

لحداث وثبة Œعل
ميهوبي :يدعو إ
من بÓدنا قطبا سسياحيا

خريطة أاثرية وطنية على شسبكة
النÎنت وشسبكات التواصسل لسسائح

م -ي -ه -وب -ي راف -ع ‘ م -داخ-ل-ت-ه ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-ك-ريسص
اقتصصاد وطني ناشصئ وتبني مقاربة حديثة ترمي ا¤
تنويع ا’قتصصاد وتشصجيع ا’سصتثمار الوطني واأ’جنبي
الذي يحظى بامتيازات عديدة وهذا بغرضص إاحداث
وثبة Œعل من بÓدنا قطبا سصياحيا متوسصطيا يضصاف ا¤
رصص- -ي- -ده- -ا م- -ن ا’‚ازات اÙق- -ق- -ة ‘ ظ- -ل اأ’م -ن
وا’سصتقرار وا’زدهار  ،وهذا ما تضصمنه ﬂطط عمل
ا◊ك -وم-ة ال-رام-ي ب-إادراج ت-ط-وي-ر السص-ي-اح-ة والصص-ن-اع-ة
التقليدية وترقية وجهة ا÷زائر السصياحية.
وإاعت Èميهوبي هذه الندوة التي حملت شصعار «
السصياحة والثقافة ،شصراكة مسصتدامة ‘ خدمة وجهة
ا÷زائ -ر» ،فضص -اء م Ó-ئ -م -ا ل -ت-ب-ادل اÈÿات وال-ت-ج-ارب
وت-نشص-ي-ط ا◊رك-ي-ة السص-ي-اح-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة م-ن شص-أانها أان
تخرج بنتائج تهدف ا ¤خلق ثروة حقيقية من خÓل
الÎكيز على اسصتغÓل اŸمتلكات الثقافية ،حيث اغتنم
الفرصصة لتوجيه دعوة لكل الفاعل Úبضصرورة اÿروج
بتوصصيات هادفة قابلة لتنفيذ على أارضص الواقع وŒسصيد
أارضصية عمل مشصÎكة تضصمن التواصصل مع اŸتعامل‘ Ú
القطاع.Ú
اغتنم وزير الثقافة الفرصصة ،لدعوة القائم Úعلى
اÛال الفندقي بإاضصفاء Ÿسصة فنية ‘ اÿدمات
الفندقية من اجل ترقية الوجهة السصياحية من جهة
وال- -ت- -ع- -ري- -ف ب- -اŸوروث ال- -ث- -ق -ا‘ ا÷زائ -ري ال -ع -ري -ق
بحضصاراته الذي مايزال بحاجة ا ¤الÎويج له أاك ÌعÈ
ﬂت- -ل- -ف اŸؤوسصسص -ات اıتصص -ة ‘ –وي -ل ه -ذا اإ’رث
الثقا‘ ا ¤مادة سصياحية بإامتياز.
من هذا اŸنظور يرى ميهوبي ضصرورة وضصع خريطة
أاثرية وطنية يتم وضصعها على شصبكة ا’نÎنت وﬂتلف
شص-ب-ك-ات ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي م-ن أاج-ل تسص-ه-يل عملية
البحث على السصائح اأ’جنبي مع إاحÎام خصصوصصية كل
منطقة.

ندوة عاŸية ◊ديقة التجارب واŸرافعة ÷علها ﬁمية ،زوخ يكشسف :

تخصسيصص فضساءات ع Èالشسواطئ لعرضص اŸنتوجات واŸأاكولت التقليدية

اسس - -ت - -ع - -رضس وا ¤ا÷زائ - -ر،
عبد القادر زوخ ،واقع السسياحة
بعاصسمة البÓد حيث عدد بعضس
اŸواقع التي اسستفادت من إاعادة
تهيئة بعد أان ” تخصسيصس لها
أاغلفة مالية معتÈة ،مسستشسهدا
ب-ال-قصس-ب-ة اŸصس-نفة ضسمن اŸواقع
اÙم- -ي- -ة ع -اŸي -ا وال -ت -ي ت -ع -رف
توافد سسياح أاجانب سسنويا تشسهد
حاليا عمليات ترميم واسسعة ”
تخصسيصس لها لذلك 2400مليار
سس -ن -ت -ي -م ،ك-م-ا كشس-ف ع-ن ن-دوة
دول- -ي- -ة ح- -ول ح- -دي- -ق- -ة ا◊ام -ة ح -يث ي -رت -قب
اŸرافعة من اجل تصسنيفها ضسمن اŸناطق اÙمية
Ÿا –مله من بعد سسياحي هام.
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زوخ و‘ ك -ل -م -ة ل -ه ب -ال -ن -دوة ال -وط-ن-ي-ة ح-ول ت-ط-وي-ر
السص-ي-اح-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وت-رق-ي-تها،أامسص  ،بفندق ا’وراسصي،
كشص-ف ع-ن ﬂت-ل-ف اŸشص-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي اسصتفادت
منها ا÷زائر ‘ إاطار اıطط التوجيهي لها الرامي
ا ¤جعلها عاصصمة ترقى ومصصاف الدول العاŸية وبعث
السصياحة فيها أاك.Ì

واسص -ت-ط-رد ي-ؤوك-د ‘ م-داخ-ل-ت-ه
ع -ن إاع -ط -اء مصص -ا◊ه ج -انب م -ن
ا’ه -ت -م-ام ل-لصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ح -يث ي -ت -م ال -ت -ف-ك ‘ Òت-خصص-يصص
م -ن -اط -ق ع Èشص -واط -ئ ال -ع-اصص-م-ة
لعرضص ﬂتلف ما تزخربه ا÷زائر
من موروث حضصاري هام سصيشصكل
فضص -اء سص-اي-ح-ي ه-ام ي-ج-م-ع م-ابÚ
ﬂت-ل-ف ال-ت-ق-ال-ي-د ال-ت-ي ت-زخر بها
ا÷زائ-ر ع Èم-ن-اط-ق-ه-ا الشصاسصعة،
ك -م -ا ي -رت -قب ف-ت-ح فضص-اءت خÓ-ل
موسصم ا’صصطياف القادم فضصاءات
لفائدة اŸرأاة اŸاكثة ‘ البيت لعرضص ﬂتلف منتجاتها
التقليدية من حلويات..
وع -رج ل -ل -ت-ذك Òع-ن اıط-ط ال-ت-وج-ي-ه-ي -2015
 ‘2025شصقه اŸتعلق بتزين العاصصمة حيث ” كمرحلة
الولية إاعادة تهيئة وترميم واجهة العمارات ” لذلك
تخصصيصص غÓف ما‹ يقدر بـ 4مليار اشصرف عليها 400
مكتب دراسصة عملية يقول زوخ سصمحت بفتح  12آالف
منصصب شصغل خÓل .2017
والعملية ما تزال متواصصلة حيث أاكد زوخ انه سصيتم
ت- -خصص- -يصص غÓ- -ف م- -ا‹ ي- -ق -در بـ 1700م-ل-ي-ار سص-نتيم
’سص -ت -ك -م -ال ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ارات ع Èك-ل ب-ل-دي-ات
العاصصمة.
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الثÓثاء  03أافريل  2018م
الموافق لـ  16رجب  1439هـ

أاكد أان مصسانع اŸناولة وقطع الغ Òهي اللب ،يوسسفي:

ا◊كومة تشضجع صضناعة السضيارات و –مي اŸسضتهلك و اŸواطن
أاكد وزير الصسناعة يوسسف يوسسفي على
هامشس زيارة العمل و التفقد التي قادته إا¤
و’ي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج أان ا◊ك-وم-ة تشس-جع
صسناعة السسيارات وليسس تركيب السسيارات
واعت Èأان مصسانع اŸناولة وإانتاج قطع الغيار
وأاجزاء السسيارة هي لب صسناعة السسيارات،
’ي صسناعة.
وبدونها ’ معنى أ

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
وأاضشاف يوسشفي أان أاسشعار السشيارات ’بد أان
تكون ‘ ششفافية باعتبار أان ا◊كومة تسشعى إا¤
تششجيع اŸصشانع ا◊الية للسشيارات و تششجيع هذه
الصشناعة ‘ البÓد لكنها من جهة أاخرى تسشعى إا¤
ح -م -اي-ة اŸسش-ت-ه-لك و اŸواط-ن م-ن خÓ-ل –ق-ي-ق
شش -ف -اف -ي-ة ‘ أاسش-ع-اره-ا و أاك-د ي-وسش-ف-ي أان مصش-ال-ح
الوزارة حاليا تعكف على دراسشة الوضشعية ا◊الية

Óسشعار و تتابع الوضشعية
ل أ
وخ Ó-ل زي -ارت -ه ل -و’ي -ة ب -رج
بوعريريج ع Èالوزير عن رضشاه
على التطور الكب Òالذي عرفته
اŸؤوسشسش- -ات ا’ق- -تصش -ادي -ة بÈج
ب -وع -ري -ري -ج  ،و ال -ت-ي ق-ال أان-ه-ا
و’ية رائدة و Œربة ناجحة ‘
اÛال اإ’قتصشادي و اإ’سشتثمار
 ،مششيدا بالتنوع الكب ÒاŸوجود
باŸناطق الصشناعية التي زارها.
وقام يوسشفي بزيارة عدد من
اŸؤوسشسش- - - -ات ا’ق- - - -تصش - - -ادي - - -ة
العمومية و اÿاصشة بالو’ية و
اسش - -ت- -ه- -ل- -ه- -ا ب- -زي- -ارة Ÿشش- -روع
اŸنطقة الصشناعية ا÷ديدة مششتة فطيمة و التي
تعد مكسشبا للو’ية و التي تÎبع  ¤أاك Ìمن 400

هكتار ،و قال الوزير أان مششاريع
اŸناطق الصشناعية ا÷ديدة بلغت
 50منطقة جديدة على اŸسشتوى
الوطني.
وواصش -ل ال-وزي-ر زي-ارت-ه-م إا¤
وح-دة «ب-رج سش-ت-ي-ل» اŸت-خصشصش-ة
‘ صشناعة الهياكل اŸعدنية  ،و
مؤوسشسشة أ’نابيب اŸتخصشصشة ‘
عتاد السشقي الزراعي و مؤوسشسشة
 embagاŸتخصشصشة ‘ التوضشيب
و طباعة الورق و التغليف و هي
م - -ؤوسشسش - -ات ع - -م - -وم - -ي- -ة  ،ه- -ذا
ب- -اإ’ضش -اف -ة إا ¤م -ؤوسشسش -ة ج -ي -ون
إاي-ل-ي-كÎون-يك و م-ط-اح-ن ال-ب-ي-بان
ليكون ختام الزيارة Ãؤوسشسشة اÿياطة و النسشيج
 coobatالتابعة إايضشا للقطاع العمومي.

تزويد اŸواطنÃ Úاء الشسروب قبل الصسيف أاولوية ،نسسيب يؤوكد من تيارت:

مشضروع الشضط الشضرقي مسضتقبل اŸوارد اŸائية للولية
 15٠مليار سسنتيم برنامج إاسستعجا‹

أاكد وزير اŸوارد اŸائية نسسيب حسس Úمن
’ول- -وي -ة ل -ل -مشس -اري -ع سس -ت -ك -ون
ت- -ي- -ارت ان ا أ
لتزويد اŸواطن ÚباŸاء الشسروب التي تعتÈ
م- -ن أاول- -وي- -ات ا◊ك- -وم- -ة و ي- -ل- -ي -ه -ا السس -ق -ي
ال - -ف Ó- -ح - -ي ،مضس - -ي - -ف- -ا ان 3مÓ- -ي Úنسس -م -ة
سس- -يسس- -ت- -ف- -ي- -دون اŸاء الشس- -روب ه- -ذا ال -ع -ام
،مضس -ي-ف-ا أان ج-لب اŸي-اه ل-ل-م-واط-ن Úسس-ي-ك-ون
قبيل حلول شسهر رمضسان.
و أاضشاف الوزير أان اŸغياثية اŸطرية لهذا
العام زادت من منسشوب اŸياه ،حيث حددت نسشبة
امتÓء السشدود ب 63وطنيا و100باŸائة بسشدود
و’ية تيارت ،مششÒا إا ¤ان سشدود ا÷هة الششرقية
من الوطن فاقت نسشبة امتÓئها  70باŸائة منها 12
سش -دا ب-نسش-ب-ة  100ب -اŸائ -ة  ،مضش -ي -ف-ا ان ال-تسش-يÒ
التكنولوجي أاتى أاكله حيث يسش Òسشد بني هارون
عن طريق اأ’قمار ا’صشطناعية .
وقد سشطرت ا◊كومة مششاريع واعدة سشتجسشد
قريبا للحد من نقصض أاو ندرة اŸياه بالو’يات
اŸتضشررة ،على غرار برنامح –ويل مياه التحلية
عن طريق البحر» اŸاو» من مسشتغا Âوا ¤و’يات
و غليزان وتيارت مششروع سشتكون
معسشكر
له قفزة نوعية ‘ القضشاء على ندرة اŸياه با÷هة
الغربية و تيارت سشيمسض  19منطقة منها.
وعن سشؤوال حول إاسشناد السشدود الصشغÒة و
ال -ت -ج-م-ع-ات اŸائ-ي-ة ال-كÈى إا ¤ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
للسشدود قال نسشيب ان اŸششروع ” اعتماده من

طرف ا◊كومة و سشيمكن من
ال- -زي- -ادة ‘ اسش- -ت -غ Ó-ل الÌوة
اŸائ -ي -ة  ،زي -ادة ع -ل-ى ح-م-اي-ة
السشدود و حراسشتها.
ﬁليا أاعلن اŸسشؤوول اأ’ول
عن القطاع انه ” تخصشيصض
مبلغ  150مليار سشنتيم كÈنامج
اسشتعجا‹ لو’ية تيارت التي
ت - - -ع - - -ت Èو’ي- - -ة ف- - -قÒة م- - -ن
ح- -يث اŸوارد اŸائ -ي -ة  ،ك -م -ا
شش -م -لت م-ع-اي-ن-ة ا‚از ح-اج-ز
 كاف بن حيدر-مائي
ب -ب -ل -دي -ة مشش-رع الصش-ف-ا ،ح-يث
أاع- -ط- -ى ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات إ’ن- -ه -اء
اŸششروع ‘ الوقت اÙدد .
كما عاين الوزير ﬁطة معا÷ة مياه سشد بن
خدة اŸمون الرئيسض لسشكان بلدية تيارت و ما
جاورها باŸاء الششروب  ،اما ببلدية سشيدي بختي
فقد اششرف الوزير نسشيب رفقة السشلطات الو’ئية
على تدشش Úمششروع توصشيل اŸاء الصشالح للششرب
أ’ك Ìمن 6آا’ف نسشمة،أاما ببلدية تاخمارت با÷هة
الغربية للو’ية فوقف على تهيئة وŒهيز ﬁيط
للسشقي الفÓحي و الذي يعت Èمن ب ÚششرايÚ
السشقي باŸنطقة.
أاما أاك Èمششروع “ت معاينته و تقد Ëعرضض
ع -ن -ه ه -و مشش -روع ت -دع -ي -م ب -ل -دي -ات ف-رن-دة وعÚ

كرمسض ،مدريسشة ومادنة و سشيدي
ع -ب -د ال -رح -م -ان و ال -رصش -ف-ة Ãي-اه
الششرب ،انطÓقا من منبع الششط
الشش -رق -ي ب-و’ي-ة سش-ع-ي-دة اŸشش-روع
الضشخم الذي ينتظره أاك Ìمن140
أال -ف نسش -م -ة ب-و’ي-ة ت-ي-ارت و ال-ذي
خصشصض ل -ه م -ب -ل -غ م-ا‹ ق-در ب-أاكÌ
من  1.6مليار دج ،و الذي ينتظر
أان تنتهي به اأ’ششغال قريبا حيث
تسشتفيد من خدماته  6بلديات هي
فرندة و ع Úكرمسض و مدريسشة و
سشيدي عبد الرحمان و الرصشفة و
مادنة ما سشيمكن من القضشاء على
أازمة اŸياه خÓل الصشائفة اŸقبلة
وبشش -م -ال ت-ي-ارت ف-ان  16ب-ل-دي-ة سش-تسشتفيد من
مششروع –لية مياه البحر و التي سشتسشتغل للسشقي
Óراضش-ي
ال -ف Ó-ح -ي و ت -وسش -ي -ع مسش -اح -ة السش -ق -ي ل -أ
الفÓحية  ،كما “ت معاينة مششروع ا‚از وحدة
ال- -ت -ج -ف -ي -ف اŸي -ك -ان -ي -ك -ي وه -ي تصش -ف -ي -ة اŸي -اه
اŸسش-ت-ع-م-ل-ة ب-ع Úب-وشش-ق-ي-ف ب-ل-دي-ة م-هدية ليختتم
زيارته بتدششينه ÿزان Úمائي Úبسشعة 1500م.3
من جهته كششف مدير اŸوارد اŸائية على
هامشض الزيارة عن اŸوافقة على  800رخصشة ◊فر
اآ’بار بالنسشبة للفÓح Úمن ب 4000 Úطلب مودع.

تيارت :ع.عمارة

زعÓن و حجار خÓل اجتماع تنسسيقي:

التفاق على وضضع خطة عمل للتكوين ‘ عدة تخصضصضات
”  ،أامسس ،ع- - -ق - -د اج - -ت - -م - -اع
ت -نسس -ي -ق-ي Ãق-ر وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م
ال- -ع- -ا‹ وال- -ب- -حث ال- -ع- -ل -م -ي بÚ
’خÒة وإاط-ارات
إاط -ارات ه -ذه ا أ
وزارة ال- - - -ن- - - -ق- - - -ل و ا’شس - - -غ - - -ال
ال - -ع - -م - -وم - -ي - -ة ت- -رأاسس- -ه وزي- -ري
ال -ق-ط-اع Úط-اه-ر ح-ج-ار و ع-ب-د
الغني زعÓن بهدف إاعطاء دفع
Óشسغال
ل-ل-م-ن-ظ-وم-ة ال-تكوينية ل أ
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-نقل حسسب ما أافاد
به بيان للوزارة.
واوضشح ذات البيان انه ” خÓل

ه -ذا ا’ج -ت -م -اع ا’ت -ف -اق ع-ل-ى وضش-ع
خطة عمل من أاجل اعتماد برامج

ال -ت -ك -وي -ن ‘ ﬂت -ل -ف ال -ت -خصشصش-ات
خاصشة التي توفرها اŸدرسشة الوطنية

العليا البحرية ببوسشماعيل وهذا ‘
إاط-ار ال-وصش-اي-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ل-وزارة
التعليم والعا‹ والبحث العلمي.
ك- - -م - -ا اشش - -ار ا ¤أان ا’ج - -ت - -م - -اع
التنسشيقي كان فرصشة ايضشا Ÿناقششة
بعضض اŸسشائل التي تخصض التكوين
ال- -ع- -ا‹ ‘ ﬂت -ل -ف اÛا’ت ال -ت -ي
ت -خصض ق -ط -اع اأ’شش -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة
وال- -ن- -ق -ل ال -ذي ي -و‹ أاه -م -ي -ة ك -بÒة
ل -ت -ك -وي -ن اŸورد ال -بشش -ري ب -اع -ت-ب-اره
أاسشاسض التنمية وأاهم عوامل النهوضض
با’قتصشاد الوطني.

الصسالون الدو‹ الثا Êللسسياحة من  19إا 22 ¤أافريل ا÷اري

عنابة ا◊لقة األضضعف ،ودعوة قوية للمشضاركة ‘ التظاهرة

سستكون و’ية عنابة على موعد مع الصسالون
الدو‹ الثا Êللسسياحة ،والذي –تضسن فعالياته
حظÒة السسيارات Ÿلعب  19ماي  ‘ ،1956الفÎة
اŸمتدة من  19إا 22 ¤أافريل ا÷اري– ،ت شسعار
«عنابة سسياحة» ،حيث تنظم هذه التظاهرة من
ط-رف م-ؤوسسسسة– ، DMZ GRAPHICSت إاشس -راف
وا‹ الو’ية بالتنسسيق مع مديرية السسياحة.

عنابة :هدى بوعطيح
كششف مدير السشياحة لو’ية عنابة مقداد ثابت خÓل
ندوة صشحفية ،نششطها بفندق الششÒاطون ،بأان التظاهرة
ح-ظ-يت ب-اه-ت-م-ام وزي-ر السش-ي-اح-ة والصش-ناعات التقليدية
حسشن مرموري ووا‹ و’ية عنابة ،وهو ما يÈز ا’هتمام
ال-ك-ب Òال-ذي ت-ول-ي-ه السش-ل-ط-ات ل-ه-ذا ا◊دث ،وق-ن-اع-تهم
بضشرورة تضشافر ا÷هود لÎقية الفعل السشياحي بالو’ية.
وأاك -د ب -أان ال -ق -ائ -م Úع-ل-ى ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-دول-ي-ة
سشيعملون على إا‚اح الصشالون الدو‹ الثا Êللسشياحة،
ح -يث Áل -ك -ون اŸق -وم -ات اأ’سش -اسش -ي -ة ل -ت -ح -ق-ي-ق ذلك،
وه-دف-ه-م ه-و ت-رق-ي-ة ال-وج-ه-ة السش-ي-اح-ي-ة Ÿدي-نة عنابة،
و“ك Úجميع اŸتعامل Úالسشياحي Úالوطني Úواأ’جانب،
وكذا اŸهني Úمن ا’حتكاك وا’تصشال اŸباششر فيما
بينهم وعرضض منتجاتهم السشياحية ،والسشماح للجمهور
ال -ع-ريضض م-ن ال-زوار ب-ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸق-اصش-د
وال -ع -روضض السش -ي -اح -ي -ة اŸت -وف -رة Ÿوسش -م ا’صش -ط-ي-اف

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

اŸقبل.
وحسشب م- -دي- -ر م- -ؤوسشسش -ة  DMZ GRAPHICSنعيم
عيادي سشيعرف اŸعرضض مششاركة  05دول ،على غرار
السش -ع-ودي-ة ،اإ’م-ارات ال-ع-رب-ي-ة اŸت-ح-دة ،مصش-ر ،روسش-ي-ا
اŸمثل الوحيد من أاوروبا ،ومششاركة قوية لتونسض بديوان
السشياحة التونسشي،وكا’ت السشفر وسشلسشلة من الفنادق،
إا ¤جانب ا÷زائر التي سشتكون بدورها حاضشرة بقوة ‘
هذه التظاهرة ،من خÓل قسشنطينة ،الطارف ،قاŸة
والعاصشمة ،إا’ أان مدير اŸؤوسشسشة أاعاب على اŸششاركة
الضشعيفة Ÿتعامل Úسشياحي Úمن عنابة ،دون أاي سشبب
يذكر ،مششÒا إا ¤أان معرضض السشياحة سشيحتضشن 75
جناحا ،حيث اعت Èعيادي هذا الغياب نقطة اسشتفهام،
وذلك بالرغم من ا’تصشال بهم وتأاكيد البعضض منهم على
اŸششاركة ،إا’ أانه حسشب اŸتحدث إا ¤يومنا هذا ⁄
يتقدم أاحدهم إالينا ،بالرغم من أان عنابة تتوفر على 06
وكا’ت سشياحية و 45فندقا ،ماعدا فندق صشÈي الذي

أاكد مششاركته ‘ الفعالية.
وه -و م -ا أاع-اب ع-ل-ي-ه م-دي-ر السش-ي-اح-ة م-ق-داد ث-ابت،
مششÒا إا ¤أان ›هودات كبÒة بذلت أ’جل إا‚اح هذا
ا◊دث ،والتسشهيÓت اŸقدمة ،إا’ أان حضشور عنابة يبقى
م- -ت- -واضش -ع -ا ،وق -ال ب -أان ه -دف -ه -م ب -ال -درج -ة اأ’و ¤ه -و
اŸشش -ارك -ة ال -ق -وي -ة ل-ل-ج-زائ-ر أ’ج-ل ال-ن-ه-وضض ب-ال-وج-ه-ة
السش-ي-اح-ي-ة ب-ع-ن-اب-ة ،وال-ت-ي “لك م-ق-وم-ات كبÒة مقارنة
بالو’يات اأ’خرى.
وأاضشاف تابت بأانهم سشيعملون قبل انطÓق التظاهرة،
ع-ل-ى –ف-ي-ز اŸت-ع-ام-ل Úالسش-ي-اح-ي Úب-ع-ن-اب-ة للمششاركة،
ح -يث ي -ن -ت -ظ -رون إاق -ب -ا’ ه -ام -ا خ Ó-ل اأ’ي -ام اŸق -ب -ل -ة
للمسشاهمة ‘ الÎويج السشياحي لو’يتهم.
ودع-ا ت-ابت بضش-رورة ت-غ-ي Òال-ذه-ن-ي-ات ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى
أاه -م -ي -ة ال -ت -ق -اء اŸت -ع -ام -ل Úالسش -ي -اح-ي ‘ Úم-ث-ل ه-ذه
اŸناسشبات وا’حتكاك ببعضشهم البعضض ،على اعتبار أان
الهدف اأ’ول لصشالون السشياحة هو الÎويج السشياحي لهذه
اŸدي -ن -ة ،ال -ت-ي ت-ع-ت Èوج-ه-ة سش-ي-اح-ي-ة ب-ال-درج-ة اأ’و¤
للمقومات الطبيعية التي “تلكها.
وأاك -د م -دي -ر السش -ي -اح -ة ع -ل -ى أان -ه-م ق-ام-وا ب-تسش-طÒ
ﬂط -ط ت -روي-ج-ي أ’ج-ل إاق-ن-اع اŸت-ع-ام-ل Úالسش-ي-اح-يÚ
بعنابة من أاجل اŸششاركة ‘ صشالون السشياحة ‘ دورته
الثانية ،مششÒا إا ¤أان ترقية السشياحة مسشؤوولية ا÷ميع
بدون اسشتثناء ،خاصشة وأان الÎويج للمنتوج السشياحي –د
صشعب ،وهو بحاجة لÓسشتثمار الفعلي للرفع من العرضض
السشياحي و–سش Úالنوعية.
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’حياء السسكنية ا÷ديدة مكتملة اŸرافق
مشسددا على أان تكون ا أ

طمار يشضرف على توزيع  999مسضكن عمومي إايجاري بالنعامة

أاششرف وزير السشكن والعمران
واŸدي -ن -ة ع -ب -د ال -وح-ي-د ط-م-ار
امسض اإ’ثن Úبو’ية النعامة على
ع-م-ل-ي-ة رم-زي-ة ل-تسش-ل-ي-م اŸف-اتيح
ل-ل-مسش-ت-ف-ي-دين من حصشة إاجمالية
ق- -وام- -ه -ا  999وح -دة سش -ك -ن-ي-ة
عمومية إايجارية تتوزع ع11 È
ب- -ل- -دي- -ة  .وأاوضش -ح ال -وزي -ر ع -ل -ى
ه - -امشض إاشش - -راف - -ه ع - -ل - -ى ه - -ذه
اŸراسش -م ب -دار ال-ث-ق-اف-ة « أاح-م-د
ششامي « بالنعامة أان سشنة 2018
«سشتكون حافلة بتوزيع السشكنات
’ن الهدف هو إادخال الفرحة للمواطن Úالذين
ط -اŸا إان -ت-ظ-روا».وصش-رح أان اإ’سش-ت-م-رار ‘ ت-وزي-ع
السش-ك-ن-ات وال-ذي سش-يشش-م-ل تسش-ل-ي-م حصشصض سش-كنية
هامة للمسشتفيدين عﬂ Èتلف الو’يات خÓل
ا’سشابيع اŸقبلة يتطلب اإ’نطÓق ‘ كل الÈامج
وال -ت -ح -ك -م ‘ م -ت -اب -ع -ة إا‚از الÈام -ج السش -ك -ن -ي-ة
اŸم -ن -وح -ة ل -ك -ل و’ي -ة ب -ت-ح-دي-د رزن-ام-ة زم-ن-ي-ة
مضشبوطة لتقدم اأ’ششغال و تسشليمها بصشفة نهاية ‘
اآ’جال التعاقدية اÙددة  .وأاكد السشيد طمار
على «ضشرورة أان تكون اأ’حياء السشكنية ا÷ديدة
مكتملة اŸرافق وخاصشة من حيث توف Òالهياكل
اŸدرسش -ي-ة إاضش-اف-ة إا ¤اإ’ه-ت-م-ام ب-ج-انب ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ا◊ضشرية وإاعادة تأاهيل اأ’حياء العريقة الذي هو
أايضشا من اأ’ولويات وذلك وفقا ÿصشوصشيات كل
و’ية وبالتششاور و التنسشيق مع اŸقاول Úومكاتب
الدراسشات و الهدف ‘ اأ’خ Òهو Œسشيد برنامج
رئيسض ا÷مهورية» .وأاثناء تفقده لعدد من ورششات
اإ’‚از Ÿشش-اري-ع سش-ك-ن-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ب-ل-ديات

الكÈى للو’ية (مششرية والنعامة
وع Úالصشفراء) أالح الوزير على
أاهمية إاعطاء ديناميكية جديدة
ل-ل-مشش-اري-ع اŸت-أاخرة واإ’نطÓق
فورا ‘ برنامج السشكن الÎقوي
اŸدعم بصشيغته ا÷ديدة الذي
خصشصض ل - -ل - -و’ي - -ة  500وحدة
ب-إا‚از سش-ك-ن-ات ف-ردي-ة ب-ن-وع-ية
وتصش -ام -ي -م ج-ي-دة  .وب-خصش-وصض
Œسش -ي -د حصش -ة السش-ك-ن ال-ري-ف-ي
التي حظيت بها الو’ية مؤوخرا
واŸقدرة بنحو
 2.000إاعانة أابلغ الوزير القائم Úعلى قطاع
السش -ك-ن ب-ال-و’ي-ة أان ط-ري-ق-ة ج-دي-دة سش-ت-ط-ب-ق ‘
›ال منح هذه اإ’عانة وهي ’ تعتمد على تسشديد
اأ’ششطر اŸالية للمسشتفيد كما ‘ السشابق بل على
إا‚از السشكنات Ãواقع ريفية من طرف اŸقاول
دون اللجوء إا ¤إا‚از ›معات سشكنية تتطلب
م -ب -ال -غ ك -بÒة ل -ت -ه -ي-ئ-ت-ه-ا اÿارج-ي-ة» .وم-ن خÓ-ل
معاينته مششروع  95مسشكن بصشيغة البيع باإ’يجار
ببلدية النعامة والتي سشتسشلم ‘ يوليو اŸقبل أاكد
الوزير على ضشرورة اإ’نتهاء من كافة سشكنات هذه
الصشيغة و اŸقدرة ب  298وحدة قبل نهاية السشنة
ا÷اري -ة  .وي -تضش -م -ن ب -رن -ام-ج زي-ارة وزي-ر السش-ك-ن
والعمران واŸدينة إا ¤و’ية النعامة أايضشا معاينة
ورششات إا‚از برامج سشكنية من ﬂتلف الصشيغ
ومششاريع التهيئة ا◊ضشرية بأاحياء ﬂتلفة ببلديتي
ع Úالصش -ف -راء وال -ن -ع-ام-ة وال-وق-وف ع-ل-ى وضش-ع-ي-ة
›معات للسشكن الريفي تضشم  2.400وحدة سشكنية
باıرج الششما‹ Ÿششرية.

’لياف البصسرية بالطريق السسيار مكسسب هام
إاعتÈت تشسغيل ا أ

فرعون :ضضمان التدفق العا‹ ÿدمات النÎنيت إاسضÎاتيجية الدولة بع Úالدفلى
أاك- - - -دت وزي- - - -رة الÈي - - -د
واŸواصس Ó- - -ت السس - - -ل - - -ك- - -ي- - -ة
والÓسسلكية والتكنولوجيات
والرقمنة هدى فرعون على
ه -امشس خ -رج -ت -ه-ا اŸي-دان-ي-ة
Ÿعاينة قطاعها بو’ية عÚ
ال-دف-ل-ى ع-ل-ى أاهمية التدفق
ال -ع -ا‹ ل Ó-نÎن -يت وت-وزي-ع
ان- -تشس- -ار اŸك- -اتب الÈي- -دي -ة
ب -اŸن -اط -ق اŸع -زول -ة ل-ت-ل-ب-ي-ة
م - -ط - -الب السس - -ك - -ان و–سسÚ
اÿدمات بطرق عصسرية.

ع Úالدفلى:و.ي .أاعرايبي
اع -تÈت ف -رع -ون ال -ت -وج -ه ن -ح -و ع -ا ⁄ال -ري-ف
واŸداشش- -ر م- -ن خÓ- -ل ا‚از اŸك- -اتب الÈي- -دي- -ة
م-ؤوشش-را اي-ج-اب-ي-ا ل-وضش-ع وسش-ائ-ل اÿدم-ة العمومية
–ت تصش -رف اŸواط -ن ،و ال -ت -ي تسش -ع -ى ال-وصش-اي-ة
ل-ت-حسش-ي-ن-ه-ا عŒ Èدي-د ال-ه-ي-اك-ل م-ن خÓ-ل إاعادة
ا’عتبار أاو إا‚ازها كمرافق جديدة تدخل ضشمن
ب-رن-ا›ه-ا ال-ت-ن-م-وي ب-ال-وسشط ا◊ضشري واŸناطق

الريفية كما هو ا◊ال بنواحي
ع Úالدفلى التي حققت تقدما
ملموسشا ‘ هذا اÛال حسشب
وق -وف -ه -ا ع -ل -ى ه -ذه اإ’‚ازات
ا÷دي -دة ب -ع-دة م-ن-اط-ق وأاح-ي-اء
سشكنية ومداششر.
أام -ا ب -خصش -وصض اÛه -ودات
اŸبذولة لتحسش Úاÿدمات ‘
›ال اإ’تصش- - - -ال السش- - - -ل- - - -ك - - -ي
وال Ó-سش-ل-ك-ي أاوضش-حت أان مسش-ار
ÓنÎن-يت
رف -ع ال -ت-دف-ق ال-ع-ا‹ ل -إ
ي- -ت- -م بصش- -ورة م -تسش -ارع -ة سش -واء
باŸدن الششمالية وا÷نوب الكب ،ÒمعتÈة تششغيل
اأ’لياف البصشرية بالطريق السشيار مكن من اسشتفادة
كل اŸدن والقرى واŸناطق اŸنعزلة من خدمة
اأ’نÎنيت.
وت -ف-ع-ي Ó-ل-ه-ذه اÿدم-ة أاع-طت ال-وزي-رة إاشش-ارة
Óلياف البصشرية  ،اأ’ول يربط
تدششŸ Úسشارين ل أ
ال-ب-ل-ي-دة م-ع خ-م-يسض م-ل-ي-ان-ة وع Úال-دف-ل-ى والثاÊ
ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة وب-وم-دف-ع وت-ي-ب-ازة ،ك-ما مكنت
Óلياف
هذه العملية من إاعطاء أاششارة تششويق ل أ
البصشرية.

افتتاح الطبعة ال 27للصسالون الدو‹ «سسيكوم :»2٠18

إايدير حسض :Úإادخال اقتصضاد رقمي يخفف من حدة األزمة القتصضادية

انطلقت أامسس ،الطبعة ال 27للصسالون الدو‹
’‹ واŸك-ت-ب-ي-ة
’عÓ-م ا آ
ل -ل -رق -م-ن-ة وا’تصس-ال وا إ
سسيكوم ،2٠18بقصسر اŸعارضس «صسافكسس» والذي
سسيدوم إا ¤غاية  6من الشسهر ا÷اريÃ ،شساركة
 16٠مؤوسسسسة وطنية وأاجنبية و أاربع Úعارضسا.

سسهام بوعموشسة
أاضش -حت ال -ت -ظ -اه -رة تشش -ك -ل راب -ط أاسش -اسش-ي ل-ن-ج-اح
ا’قتصشاد الرقمي  ،من خÓل وجوده ‘ نفسض اŸكان
والوقت مع عارضشي مواد تكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصشال
ومصش-م-م-ي ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ل-ن-م-وذج-ي-ة اŸراد ترقيمها ،ما
يجعل منه ملتقى للمهني Úوواجهة ل‚Óازات وا’بتكار،
ا’نششغا’ت الكÈى والتوجيهات اإ’سشÎاتيجية.
‘ هذا اإ’طار أاوضشح مسشؤوول الوكالة اŸنظمة «مÒة
للنششر» إايدير حسش Úعلى هامشض افتتاح «سشيكوم»2018
أان ه -ذا ا◊دث ي -ع -د أارضش -ي -ة م-ه-ن-ي-ة
وم - -ك - -ان ل - -ع- -رضض ا÷دي- -د ‘ ع- -ا⁄
ال- -رق -م -ن -ة وت -ك -ن -ول -وج -ي -ات اإ’ع Ó-م
وا’تصشال ،ومنتدى للنقاششات الÌية
بﬂ Úت -ل -ف اŸشش -ارك ‘ Úال-ق-ط-اع،
ك-م-ا ي-وضش-ح السش-لسش-ل-ة ال-ك-ام-لة للقيمة
اŸضش- -اف- -ة أ’نشش- -ط- -ة ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي -ا
اŸع -ل -وم -ات ،م -ن اإ’نشش -اء وال -ت -وزي -ع
ومعا÷ة البيانات وتخزينها إا– ¤ليل البيانات وأامن
البيانات و‰اذج اأ’عمال ا÷ديدة اŸسشتندة إا ¤البيانات
وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ،ل -ي -ك-ون ح-اضش-را ب Úال-ق-ادة ال-دول-يÚ
واŸتخصشصش ‘ Úهذا القطاع.
وأاضشاف حسش Úأان هذا اŸعرضض الذي حمل ششعار «
ا’بتكار والرقمنة» يسشاهم ‘ ا÷هود الوطنية الرامية
إا ¤إادخ -ال اق-تصش-اد رق-م-ي ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة اأ’زم-ة
ا’قتصشادية ،التي تواجه الششركة ا÷زائرية بأاكملها من
خÓل ا÷مع ‘ مكان واحد و‘ وقت واحد مع جميع
أاصشحاب اŸصشلحة القادرين على تششكيل رابط ‘ بناء
هذا ا’قتصشاد.

و اعÎف مسش Òوك -ال -ة «مÒة ل -ل -نشش -ر»ب-ت-أاث Òاأ’زم-ة
ا’قتصشادية وكذا اإ’جراءات ا÷ديدة اŸتعلقة باسشتÒاد
اŸنتجات إ’عادة بيعها والضشرائب ا÷ديدة اŸفروضشة
ع -ل -ى ع-ائ-دات ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م وا’تصش-ال وأام-ور
أاخرى جعلت القطاع يعرف توقًفا خÓل هذا السشداسشي
اأ’ول م -ن السش -ن -ة ،م -ؤوك -دا أان ه -ذه ال -دورة ه-ي م-رح-ل-ة
انتقالية تعمل الوكالة على إاكمالها ÷ذب أافضشل لصشالون
سشيكوم يجعله يتكيف مع الوضشع ا’قتصشادي.
وأاوضشح حسش Úأايضشا أان هذه التظاهرة ﬂصشصشة،
للمهني› ‘ Úال تكنولوجيا اŸعلومات وا’تصشا’ت
واŸكاتب واŸششغل ‘ Úتفعيل هذا القطاع وا÷مهور
ال -ع -ام ،وسش -وف ي -ق -دم ›م -وع -ة واسش-ع-ة م-ن اÿدم-ات
واŸعدات وا◊لول اŸتعلقة بتكنولوجيا اŸعلومات و
التواصشل .
وسشيجمع سشيكوم  2018أاك Ìمن  160عارضض ﬁلي
وأاجنبي Áثلون أاك Ìمن  150عÓمة Œارية على مدى
خمسشة أايام ،وتششمل الششركات
اأ’ج - -ن - -ب- -ي- -ة الÈازي- -ل والصشÚ
وب -ول -ن -دا واإ’م -ارات ال -ع -رب -ي-ة
اŸت- -ح -دة  ،وك -ذلك الشش -رك -ات
اأ’ج- -ن- -ب -ي -ة اŸم -ث -ل -ة بشش -رك -اء
ج -زائ -ري ،Úك -م -ا تسش -ج-ل ه-ذه
ال- -ط- -ب -ع -ة ح -وا‹  15عارضض
ج - -دي - -د ال- -ذي- -ن رغ- -م اأ’زم- -ة
فضشلوا ترقية منتوجهم ا÷ديد .
موازاة مع ذلك ،سشيتم تعزيز هذه اŸسشاحة من خÓل
وج -ود شش -رك-ات ﬁل-ي-ة تصش-ن-ع اإ’ل-كÎون-ي-ات وم-ن-ت-ج-ات
الكمبيوتر  ،مثل اأ’جهزة اŸنزلية وأاجهزة التلفزيون
وال-ه-وات-ف ال-ذك-ي-ة واأ’ج-ه-زة ال-ل-وح-ي-ة اأ’خ-رى وأاج-هزة
الكمبيوتر ،ويششمل ا◊دث أايضشا العديد من الششركات
اŸت -خصشصش-ة ‘ ت-وري-د م-ع-دات ا◊اسش-وب م-ث-ل أان-ظ-م-ة
مراقبة مركز البيانات وششبكات الكمبيوتر ،وكذلك تلك
التي “كن –قيق ا’قتصشاد الرقمي ،وهي اŸصشممÚ
وا Ú›ÈŸو ﬁرري التطبيق ،توليد اتصشا’ت جديدة
وآافاق ا÷ودة.

ملتقى للمهنيÃ Úشضاركة
 160مؤوسضسضة وطنية
وأاجنبية

»æWh

ألثÓثاء  03أأفريل  2018م
ألموأفق لـ  16رجب  1439هـ

’وسساط الÎبوية حول ا’ضسراب
بعد أاخبار تناولتها ا أ

أاولياء التÓميذ يدعون للتعقل و–كيم لغة ا◊وار بالبليدة
دع - - - -ا ‡ث - - - -ل - - - -ون ع- - - -ن
’ولياء
ا÷معية الوطنية أ
ال - -ت Ó- -م- -ي- -ذ ب- -ال- -ب- -ل- -ي- -دة،
’ط - - - -راف ال - - - -داع - - - -ي- - - -ة
ا أ
Óضس- -راب بشس- -ك- -ل دوري،
ل - -إ
إا– ¤ك- -ي- -م ل- -غ- -ة ال- -ع -ق -ل
وا◊وار والبحث عن حلول
ب- -ط- -رق ودي- -ة حضس- -اري- -ة،
ب-دل ال-ل-ج-وء إا ¤ا◊رك-ات
ا’ح-ت-ج-اجية ،والتي تضسر
Ãسستقبل أابنائهم ،وتؤوثر ‘
–صس- - -ي- - -ل- - -ه- - -م ال - -دراسس - -ي
وتفقدهم الÎكيز ،خاصسة
اŸقبلون منهم على اجتياز
ام -ت-ح-ان-ات مصسÒي-ة ،م-ث-ل
ام -ت -ح -ان ن -ه -اي -ة ال -ت -ع-ل-ي-م
ال - -ث - -ان - -وي ال- -ب- -ك- -ال- -وري- -ا،
وشس -ه -ادة ن -ه -اي -ة ال -ت -ع -ل-ي-م
اŸتوسسط.

‡ثل أأ’ولياء با÷معية مصسطفى
بن قاسسي ،قال لـ«ألشسعب““ بأانهم كشسريك
أجتماعي وطرف ‘ أŸعادلة ألÎبوية ،هم
يرفضسون مثل هذه ألقرأرأت ألتي تدعو إأ¤
شسن ““أإ’ضسرأب““ ،من مبدأأ ثابت يؤومنون به،
وهم ‘ ألوقت نفسسه ’ يعارضسون ألنشساط
ألنقابي ،ألذي أقره دسستور ألبÓد ،ولكنهم
ل -يسس -وأ م-ع ف-ك-رة مسس-اوم-ة مصس Òأأب-ن-ائ-ه-م
بأامور تخصس فئة.
وأأضساف أŸتحدث بأان أŸشسكل يكمن ‘
أ’متحانات أŸصسÒية مثل ألبكالوريا ،ألتي
هي على أأ’بوأب و ⁄يتبق له إأ’ أأيام قليلة،
وأأن أل- -وصس- -اي- -ة أأع- -ل- -نت وح- -ددت ت -وأري -خ

إأجرأءأت أ’متحانات ألتجريبية ‘ شسهر
ماي ،وألنهائية ‘ شسهر جوأن أŸقبل ،Úثم
أأن فÎة ألدرأسسة ‘ ألفصسل ألثالث قصسÒة،
وأل - -وقت غ Òم- -ن- -اسسب “ام- -ا Ÿث- -ل ه- -ذه
أ◊رك- -ات أ’ح- -ت- -ج- -اج- -ي -ة ،وه -م ي -دع -ون
ألطرف ألنقابي إأ ¤ضسرورة وضسع مصسÒ
أأبنائهم أأو ألتÓميذ ‘ أ◊سسبان.
وذّك -ر مصس -ط -ف-ى ب-ن ق-اسس-ي ب-أان أل-ب-ل-ي-دة
شسكلت أ’سستثناء على أŸسستوى ألوطني‘ ،
شسق أأن أإ’ضسرأب أŸاضسي ألذي دعت إأليه
نقابة أأسساتذة ثÓثي أأ’طوأر ““لكنابسست““ ‘
 27ن-وف-م ،2017 Èأم- -تّ- -د Ÿا ي -ق -ارب ألـ3
أأشسهر كاملة ،وهو ما خلف ضسررأ معنويا

ون-فسس-ي-ا ك-بÒي-ن ب Úأل-تÓ-م-ي-ذ ،وح-ت-ى بÚ
أأوليائهم‚ ،م عنه تسسجيل تأاخ Òكب‘ Ò
’عÓن عن تعليق
ألدروسس ،بالرغم من أ إ
’ضسرأب ‘ ألفصسل ألثا ،Êإأ’ أأن ذلك ⁄
أ إ
يدفع بتدأرك ألدروسس ،و“ك ÚألتÓميذ
من ألدرأسسة بشسكل طبيعي ،وهم يفضسلون
’طرأف أıتلفة حول أأمور
أأن تتحاور أ أ
مطلبية ،وأأن يجلسسوأ ›ددأ على طاولة
أ◊وأر للتفاوضس وألبحث عن حلول بطرق
ودي - -ة’ ،ن- -ق- -اذ مصس Òأل- -تÓ- -م- -ي- -ذ وع- -دم
أل -تشس -ويشس ع -ل -ي -ه -م ‘ ه -ذأ أل-وقت أ◊رج
بالذأت.

البليدة :لينة ياسسمÚ

بعد تأاخر دام أاك Ìمن  08سسنوات كاملة

اŸكتتبون ‘  91مسسكن ضسمن ﬂطط عدل بع“ Úوشسنت يطالبون بسسكناتهم
ط- -الب أŸك- -ت- -ت- -ب- -ون ‘ مشس- -روع 91
ف -ي  Ó-ضس -م -ن ب -رن -ام -ج ع -دل ب -و’ي -ة عÚ
“وشسنت من وزير ألسسكن ألتدخل ألعاجل
من أأجل منحهم سسكناتهم ألتي دفعوأ ثمنها
كام Óمنذ ما يزيد عن أل 08سسنوأت دون
أسستÓم مفاتيح سسكناتهم ألتي ’ تزأل ‘
مرحلة متأاخرة من أ’‚از .
أŸكتتبون كشسفوأ ‘ مرأسسلتهم أأنهم
أسس - -ت - -ف- -ادوأ م- -ن ه- -ذه ألسس- -ك- -ن- -ات سس- -ن- -ة
 2009وألتي باشسروأ ‘ دفع مسستحقاتها
بعدما تقرر إأقامتها ضسمن ﬂطط يتشسكل
م- -ن  06ه- -ك -ت -ارأت م -ن أأصس -ل  17هكتار
خصسصست م- - -ن ق- - -ب- - -ل مصس- - -ال - -ح أل - -و’ي - -ة
ضس- - - -م- - - -ن ﬂط- - - -ط شس - - -غ - - -ل أأ’رأضس - - -ي
ل -ل -ب -ن -اء ب -ا÷ه -ة ألشس -رق -ي -ة Ÿدي-ن-ة عÚ
“وشسنت ،على إأن ينتهي أŸشسروع خÓل
بدأية  ‘ 2012مدة ’ تزيد عن أل 24شسهر
.
ل -ت-ن-ط-ل-ق أإ’شس-غ-ال وت-ب-دأأ أŸشس-اك-ل م-ع
أŸؤوسسسسة أŸنجزة للمشسروع وألتي صسارت
ت -ط-الب ألسس-ك-ان ب-دف-ع ت-ك-ال-ي-ف مضس-اع-ف-ة بحكم ألتأاخر ألكب Òألذي من أŸفروضس إأن
بحجة إأن أأ’سسعار تضساعفت وهو أأ’مر تÎتب عليه غرأمات ليبقوأ معلق‘ Ú
’شسغال
ألذي رفضسه ألسسكان وأعتÈوه غ Òمنطقي سسكنات لن تسسلم قريبا بفعل تأاخر أ إ

عملية لتوزيع  5آالف قفة قبيل رمضسان Ãيلة
‘ إأطار ألتحضسÒأت
أل-ت-ي ب-اشس-رت-ه-ا مصس-الح
مديرية ألشسؤوون ألدينية
و أأ’وقاف لو’ية ميلة
–سس -ب -ا لشس-ه-ر رمضس-ان
‘ م- - -اي أل- - -دأخ - -ل و
أل -ذي  ⁄ت -ع-د ت-فصس-ل-ن-ا
عنه سسوى فÎة قصسÒة
” إأطÓ- - - -ق م - - -ب - - -ادرة
لضس-م-ان ت-وزي-ع  5آأ’ف
ق- -ف -ة ع -ل -ى أل -ع -ائ Ó-ت
أÙتاجة.
و تسسعى مصسالح أŸديرية على Œسسيد مبادرة
هامة عﬂ Èتلف أŸسساجد بهدف ضسمان و
توزيع هده أإ’عانة على ألعائÓت أÙتاجة
بالو’ية.
و حسسب ذأت أŸصسالح فإان أŸبادرة تعتÈ
ك- -بÒة ،و أأ’و ¤م- -ن ن- -اح- -ي- -ة ح- -ج -م و ع -دد
أإ’عانات أŸقدمة ‘ عملية قفة رمضسان ،و
لهذأ سسيتم تنفيذها من خÓل جمع ألتÈعات
عﬂ Èت- - -ل - -ف أŸسس - -اج - -د ،و ع - -ن ط - -ري - -ق
أÙسس -ن Úأل -رأغ -ب ‘ Úت -ق -د Ëمسس -اع-دأت
ضسمن عملية قفة رمضسان ،حتى بلوغ  5آأ’ف
قفة ،و هذأ قبل دخول ألشسهر ألفضسيل ،أ’ن

ألهدف أŸسسطر حسسب ذأت أŸصسادر ،هو
إأيصسالها إأ ¤ألعائÓت أŸعوزة عﬂ Èتلف
مناطق ألو’ية قبيل بدأية ألشسهر ،حتى يكون
أأف -رأده -ا ‘ أأري-ح-ي-ة م-ن ج-انب ألضس-روري-ات
أل- -ت- -ي تشس- -م- -ل ﬂت- -ل- -ف أŸوأد أأ’سس -اسس -ي -ة.
و تعت Èهذه ألعملية مسستقلة عن أŸبادرأت ،و
أل-ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ﬂت-لف أŸسساجد
بالو’ية ‘ ما يخصس جمع أإ’عانات أÿاصسة
ب -ق -ف-ة رمضس-ان ،م-ا سس-يسس-م-ح ب-ت-وزي-ع ك-م-ي-ات
معتÈة من أŸوأد ألغذأئية ‘ إأطار مبادرة
مديرية ألشسؤوون ألدينية ،و كذأ ما تقوم به
أللجان ألقائمة على أŸسساجد.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

بسسبب الÓمبا’ة والتهاون اÿطÒ

إاطÓق حمÓت توعوية وأاخرى ردعية Œاه سسائقي الدراجات النارية بسسكيكدة
ق -امت مصس -ال -ح ألشس-رط-ة أب-ت-دأء م-ن ن-ه-اي-ة
أأ’سس-ب-وع أل-ف-ارط  ،ب-نشس-اط ت-وع-وي-ة ووق-ائ-ي-ة
Œاه سس-ائ-ق-ي أل-درأج-ات أل-ن-اري-ة وأıالفÚ
ل- -ق- -ان- -ون أŸرور ‘ شس -وأرع وﬁاور أل -ط -رق
ب -ق -ط-اع أ’خ-تصس-اصس ،ك-ع-دم أحÎأم إأشس-ارأت
أŸرور وأإ’فرأط ‘ ألسسرعة ب Úألسسيارأت
وأأ’ح -ي-اء ألسس-ك-ن-ي-ة ،ع-دم أŸب-ا’ة و أل-ت-ه-اون
باÿطر ألذي يحدق بهم وبغÒهم ‡ا قد
ي -تسس -بب ‘ ح -وأدث م -روري -ة خ -طÒة ،أأ’م -ر
ألذي أسستدعى وضسع ﬂطط عملياتي مكثف
و موجه ضسد أıالف Úلقوأن ÚأŸرو  ،وهذأ
‘ إأط- -ار م -ه -ام ألشس -رط -ة ‘ ›ال أل -وق -اي -ة
أŸروري - - -ة ،وب - - -غ - - -رضس ت - - -أام ÚأŸوأط- - -نÚ
و‡ت -ل-ك-ات-ه-م ’سس-ي-م-ا م-ع ع-وة أل-تÓ-م-ي-ذ إأ¤
مقاعد ألدرأسسة.
و حسسب خلية أ’عÓم وألعÓقات ألعامة
ب -أام -ن أل-و’ي-ة أل-نشس-اط-ات ت-ب-ق-ى مسس-ت-م-رة ،و

سسخرت لها إأمكانيات مادية وبشسرية هامة،
م -ك-نت مصس-ال-ح أأ’م-ن أل-ع-م-وم-ي م-ن إأخضس-اع
للمرأقبة أأ’منية إأ ¤غاية أأمسس ،أأك Ìمن 80
درأجة نارية ،حيث ” توقيف  55درأجة نارية
بسس-بب أرت-ك-اب سس-ائ-ق-ي-ه-ا ﬂال-ف-ات م-ت-ع-ل-قة
بعدم تقد Ëألوثائق أأو جنح ألقيادة بدون
رخصس - -ة وأن - -ع - -دأم شس- -ه- -ادة أل- -ت- -أام ،Úوه- -ي
أŸعطيات ألتي تعكسس حجم ألنشساط ألوقائي
وألردعي أŸوجه لسسائقي ألدرأجات ألنارية
خÓل هذه ألفÎة.
من جهة أأخرى دعت مصسالح أأمن ألو’ية
ك -اف -ة مسس -ت -ع -م -ل -ي أل -ط -ري-ق أحÎأم ألصس-ارم
ل - -ق - -ان- -ون أŸرور ،وك- -ذأ ق- -وأع- -د ألسسÓ- -م- -ة
أŸرورية وألتحلي بروح أŸسسؤوولية وأŸوأطنة
لوضسع حد لهذه ألظاهرة أÿطÒة ألتي باتت
تهدد أŸارة.

سسكيكدة :خالد .ع

بوعنداسس تسستفيد من  8عمليات لدعم التنمية اÙلية

ما يسستوجب تدخل وزير ألسسكن ◊ل هذأ
’شسكال ‘ ألقريب ألعاجل .
أ إ

ع“ Úوشسنتﬁ :مد بن ترار

اإلدمان على أالعاب الفيديو والتكنولوجيات ا◊ديثة يؤوثر سسلبا على الصسحة النفسسية
تعت Èألهوأتف ألذكية وأ◊وأسسيب بالنسسبة
للجيل أ÷ديد أمتدأدأ للذأت ،حيث تسسمح
أألعاب ألفيديو ببلوغ أحسساسس با◊رية كثÒأ ما
ي -ن -ج -ذب إأل -ي -ه أŸرأه -ق -ون ،ويصس -ن -ع-ون ف-ي-ه
عاŸهم أÿاصس ،عا ⁄ليسس فيه ’ قوأعد
وقيود ،ولكن هذأ ألشسعور يجعله رهينة.
وبحسسب أأ’سستاذة إأÁان ﬂتصسة أجتماعية،
“يصسبح أŸرأهق دون أأن يشسعر بذلك رهينة
هذأ ألشسعور ،فما هو يا ترى تأاث Òأسستعمال
ه-ذه ألشس-ب-ك-ات ع-ل-ى ألصس-ح-ة أل-ن-فسس-ية لهؤو’ء
ألشسباب؟ ويري أıتصسون فيما يتعلق بهذأ
أŸوضسوع قاطع ،فبالنسسبة لهم ،ما من شسك
من أأن أ’سستعمال أŸفرط لوسسائل ألتوأصسل
أ’جتماعي ذو عÓقة وطيدة بتدهور ألصسحة
ألنفسسية.
ويوجد ثÓثة عوأمل مÎأبطة قد تكون
على أÙك ،من جهة أأوÁ ،¤كن لÓسستعمال
أŸفرط أأن يؤوثر سسلبا على ألعناصسر أأ’سساسسية
للصسحة ألبدنية ،وما من شسك أأن تأاثر هذه

’عانات اŸقدمة
إاعتÈت ا’أو ¤من حيث حجم ا إ

بلغت تكلفة اŸشساريع  ٦مليار سسنتيم

“سس خاصسة اŸراهق Úمنهم:
أأ’خÒة يؤودي إأ ¤تؤوثر ألصسحة ألنفسسية ،فعلى
سسبيل أŸثال ،بّينت درأسسة أأجنبية أأجريت
على ›موعة من أŸرأهق ،Úأأن أ’سستعمال
أŸفرط لوسسائل ألتوأصسل أ’جتماعي Áكن
أأن يؤوثر سسلبا وبشسكل كب Òعلى نوعية ألنوم
ومدته.
نفسس ألدرأسسة كشسفت أأنّ عددأ كبÒأ من
هؤو’ء ألشسباب يجدون صسعوبة ‘ ،ألتخلي عن
وسسائل ألتوأصسل أ’جتماعي للخلود إأ ¤ألنوم،
‘ حÁ Úكن آ’خرين أأن يسستيقظوأ خÓل
ألليل من أأجل تفقد حسساباتهم ،مع ألتذكÒ
بالدور ألكب Òألذي يلعبه ألنوم بالنسسبة للعقول
ألنامية للمرأهق ،Úحيث أأّن نوعية ألنوم ألتي
ي-ح-ظ-ون ب-ه ي-ن-ع-كسس ع-ل-ى صس-ح-تهم ألنفسسية،
خ -اصس -ة أأن ع -دي -دأ م -ن مسس -ت -ع -م -ل -ي وسس-ائ-ل
ألتوأصسل أ’جتماعي يبقون على كرأسسيهم ‘
غرفهم ،منغلق Úعلى أأنفسسهم معزول Úعن
أل -ع -ا ⁄أل -وأق -ع -ي ،م -ا ي -ج -ع-ل-ه-م ‘ ك-ث Òم-ن
أأ’حيانÁ ،تنعون عن تناول وجبة أأو أثنتان،

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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معتمدين بذلك ‰ط حياة يخلو من أ◊ركة
لفÎأت طويلة ،ويجب حمل أنعكاسسات مثل
ه- -ذه أل -ع -ادأت أŸق -ل -ق -ة ﬁم -ل أ÷د ،إأذ أأن
‡ارسسة نشساط بد Êبانتظام وتناول وجبات
صسحية ‘ ،وقتها مرتبطان كÓهما بصسحية
نفسسية جيدة.
من جهة أأخرى ،أأظهرت بعضس ألدرأسسات أأن
أ’سس- -ت- -ع- -م- -ال ألسس -ل -ب -ي ل -وسس -ائ -ل أل -ت -وأصس -ل
أ’جتماعي ،وÁكن له أأن يؤوثر بشسكل غÒ
Óفرأد،
مرغوب فيه على ألصسحة ألنفسسية ل أ
ف-ا’سس-ت-ع-م-ال ألسس-ل-ب-ي ي-ع-ن-ي مرأقبة أÓŸمح
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أÿاصس-ة ب-اأ’شس-خ-اصس أآ’خ-ري-ن
بشسكل أعتيادي ،وما من شسأانه وفقا لنفسس
ألدرأسسات ،خلق شسعور بالغÒة وألضسغينة‘ ،
ح Úحذرت درأسسات أأخرى من أأن أ’سستعمال
ألسس -ل-ب-ي أل-ب-ل-ي-د ،ق-د ي-ؤودي إأ ¤ف-ق-دأن أل-ث-ق-ة
ب- -ال -ن -فسس و ب -ال -ت -ا‹ خ -ل -ق شس -ع -ور ب -الضس -ي -ق
وأ’نزعاج.

بجاية :بن النوي توهامي

أأسس -ف -رت ع -م -ل -ي -ة أل-ت-ح-ك-ي-م أل-ت-ي أأج-رت-ه-ا
ألسسلطات أÙلية لو’ية سسطيف ،قبل عدة
أأسسابيع ،برئاسسة أأ’م Úألعام للو’ية ‘ إأطار
م-رأج-ع-ة ب-رأم-ج أل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف
بلديات ألو’ية ،عن تسسجيل  8عمليات تنموية
ب -ب -ل -دي -ة ب-وع-ن-دأسس  ‘،أأقصس-ى شس-م-ال غ-رب
ألو’ية ،وهي ألبلدية مقر ألدأئرة ألتي تضسم 4
بلديات جبلية.
وحسسب ألسس -ل -ط -ات أÙل-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة ،ف-ان
عملية ألتحكيم ألتي Ãوجبها تقدمت بطلب
تسس-ج-ي-ل  12ع-م-ل-ي-ة ،أأسس-ف-رت ع-ن أŸوأف-ق-ة
أŸبدئية أإ’دأرية على تسسجيل  8عمليات من
›موع أل 12عملية حسسب أأ’ولويات ألتي
أأخ -ذت ب -ه-ا سس-ل-ط-ة أل-ت-ح-ك-ي-م ،ب-ع-د أل-ن-ق-اشس
وأسستعرأضس أŸشساكل أليومية للموأطن Úبهذه
ألبلدية ألتي يقارب عدد سسكانها أل 30أألف

نسسمة.
وتشس-م-ل أل-ع-م-ل-ي-ات أŸوأف-ق ع-ل-ي-ه-ا أل-رب-ط
بشسبكة أŸاء ألشسروب وتوفÒه ،وكذأ قنوأت
ألصس -رف ألصس -ح -ي ،وت -ه -ي -ئ -ة أل-ط-رق-ات ل-فك
ألعزلة عن بعضس ألقرى ‘ أŸناطق أ÷بلية
للبلدية.
وحسسب نفسس أŸصسدر دأئما  ،فان ألغÓف
أŸا‹ أإ’جما‹ أıصسصس لهذه أŸشساريع
ب- -ل -غ  60م -ل -ي -ون دي -ن-ار ج-زأئ-ري ،ل-ت-ن-ط-ل-ق
أŸن -افسس -ة ألشس -رسس -ة ب Úم -ق -او‹ أŸن -ط -ق -ة
للظفر بهذه أŸشساريع ،خاصسة بعد حالة شسبه
أ÷م -ود أل -ت -ي ع -رف -ت -ه -ا أŸشس -اري-ع ‘ أŸدة
أأ’خÒة بسسبب صسعوبة ألوضسعية أŸالية ألعامة
للبÓد.

سسطيف :نورالدين بوطغان

عمال النظافة يطالبون بتحسس Úظروف عملهم
Ãدينة ا÷لفة

ن-دد أل-ع-دي-د م-ن ع-م-ال أل-ن-ظ-اف-ة Ãخ-ت-لف
أŸؤوسسسسات أŸكلفة بعمليات ألتنظيف بو’ية
أ÷ل -ف -ة ،ب -ك -ل م -ن م -ؤوسسسس -ة ““ت -ازف -ا““ ،ك -اف-ة
أŸوأط- -ن Úبضس- -رورة ع- -دم رم -ي أل -زج -اج ‘
أأكياسس ألقمامة نظرأ للمخاطر ألتي أأصسبحت
تهدد حياتهم.
ي-وأج-ه ع-ام-ل أل-ن-ظ-اف-ة ي-وم-ي-ا عدة مشساكل
نتيجة رفعهم أ’كياسس ألقمامة دون علم أأن
هذه أأ’خÒة قد تكون فيها موأد خطÒة أأو
كيميائية ،وما زأد من كارثة ألوضسع ،غياب
ألوعي وألثقافة لدى ألعديد من أŸوأطنÚ
ألذين ’ يبالون بصسحة أ’آخرين ،حيث يقوم
بعضس ألسسكان برمي ألزجاج أŸكسسر دأخل
أأكياسس ألقمامة ،و‘ حالة قيام عامل ألنظافة
ب -رف -ع أل -ك -يسس دون ع -ل-م ب-وج-ود ه-ذه أŸوأد
أÿطÒة.
و أشس -ت -ك -ى أل-ع-دي-د م-ن ع-م-ال أل-ن-ظ-اف-ة ‘
حديثهم لـجريدة““ألشسعب““ جملة أأ’ضسرأر ألتي

◊قت بهم منها إأصسابة ألعديد من ألعمال
ب-ج-روح خ-طÒة ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-ي-دي-ن بسس-بب
رفع أأ’كياسس بقوة ،باإ’ضسافة إأ ¤رمي بعضس
أŸوأد ألصسيدليات وبعضس أأ’دوية ألكيمياوية
غ ÒأŸسستعملة ‘ أأكياسس ألقمامة ألتي سسببت
ل -ه -م ع -دة أأم -رأضس ج -ل -دي -ة خ -طÒة ،م -ن -ه -ا
أ◊سس- -اسس- -ي- -ة أل- -ت- -ي تصس- -يب أأ’ط- -رأف وك -ذأ
أأم-رأضس-ا ت-ن-فسس-ي-ة ‘ ظّ-ل غ-ي-اب أإ’م-ك-ان-ي-ات
أıصسصسة للوقاية من هذه أأ’ضسرأر،إأذ يبقى
عامل ألنظافة أŸتضسرر أأ’ول.
وم -ن ج -م -ل -ة أŸط -الب أل -ت-ي ي-ن-ادون ب-ه-ا
ت- -خصس- -يصس ق- -ف -ازأت وم Ó-بسس وأق -ي -ة ل -ه -ذأ
ألغرضس ،باإ’ضسافة إأ ¤وضسع حاويات قمامة
ﬂصسصسة للزجاج ،كما يوجهون ندأء للسسكان
بضس- -رورة ع- -دم رم- -ي أل- -زج- -اج ‘ أأ’ك- -ي -اسس
ووضس-ع-ه-ا ‘ م-ك-ان يسس-ت-ط-ي-ع ع-ام-ل أل-ن-ظافة
رفعها.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
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‘ إأطار تأام ÚأŸنطقة من أŸياه ألششروب

ﬁطة نزع اŸعدنيات تسستفيد من برنامج توسسعة جديد
‘ إأط - -ار ت - -أام Úشش- -ب- -ك- -ة أŸي- -اه ألصش- -ا◊ة
ل -لشش -رب و أل -قضش -اء ع -ل -ى أل -ن -ق -اط ألسش-ودأء
ب- -ولي -ة ت -ن -دوف ،أسش -ت -ف -ادت أŸن -ط -ق -ة م -ن
ب-ر›ة ع-دي-د م-ن أل-ع-م-ل-ي-ات أل-نوعية ألتي
م- -ن شش- -أان -ه -ا ت -وف ÒأŸي -اه ألصش -ا◊ة ل -لشش -رب
ل- -ل- -م- -وأط- -ن Úم- -ع ضش- -م- -ان زي- -ادة ‘ أ◊ج -م
ألسشاعي ‘ تزود أŸنطقة من أŸياه ،رصشدت
لها ألدولة غÓفاً مالياً معتًÈأ يعكسس مدى
أهتمام ألسشلطات ألعليا بالبÓد بقطاع أŸوأرد
أŸائية بولية تندوف.

تندوف :عويشش علي
بعد أاقل من سصنة من دخولها حيز الخدمة بكامل
ط-اق-ت-ه-ا ا’ن-ت-اج-ي-ة ،ت-ت-ج-ه م-حطة نزع المعدنيات
بتندوف نحو ا’سصتفادة من مشصروع توسصعة جديد
سصيشصمل تركيب معدات تصصفية حديثة بالمحطة تم
جلبها من دولة ا’مارات العربية المتحدة و التي
م -ن شص -أان -ه-ا ال-رف-ع م-ن ق-درة ال-م-ح-ط-ة وا’ن-ت-ق-ال
بقدرتها ا’نتاجية من 10500م 3الى  15أالف متر
مكعب يوميًا مع بداية فصصل الصصيف في حين ’
تتعدى ا’حتياجات اليومية للمواطنين من المياه
سصوى  14أالف متر مكعب.
أاوضصح «بلميلود بابه» مدير الموارد المائية بو’ية
تندوف ،أان ملحق اأ’شصغال تمت المصصادقة عليه و
إاج -راءات ال -ت -م -وي -ل ج -اري -ة ف -ي ان -ت -ظ-ار اسص-تÓ-م
التجهيزات الخاصصة بالمحطة ،و أاضصاف المتحدث
أان مديرية الموارد المائية بو’ية تندوف و سصعياً
منها لزيادة ا’نتاج شصرعت مؤوخراً في إانجاز 11
منقب جديد بمنطقة «حاسصي عبد الله» بقدرة
إانتاجية تصصل الى  260ل/ثانية و هو ما سصيحقق

فائضش في ا’نتاج مسصتقب ً
.Ó
و ف -ي م -ع -رضش رده ع -ل -ى سص -ؤوال ح -ول ال -ب -رام -ج
المسصتقبلية للقطاع أاكد «بلميلود بابه» أان مدينة
ت -ن -دوف اسص -ت -ف -ادت م -ن ب -رام -ج ك -ب-ي-رة ف-ي إاط-ار
الحرصش على توفير المياه للمواطنين و العمل على
ت -خ -زي -ن ف -ائضش ا’ن -ت -اج مسص -ت-ق-ب، Óً-ح-يث أاوضص-ح
المتحدث أان مصصالحه تشصرف حالياً على متابعة
إانجاز مركب ضصخ جديد بمنطقة «حاسصي عبد الله»
بسصعة  05آا’ف متر مكعب باإ’ضصافة الى إانشصاء قناة
ج -لب ج -دي -دة ت -رب -ط م -ح -ط -ة الضص -خ ب-م-ح-ة ن-زع
المعدنيات على مسصافة  23كلم تعمل على تدعيم
القناة القديمة في حال وقوع أاي خلل.
كما تدعمت بلدية تندوف بمشصروع إانجاز مركب

ضصخ بحيي الوفاق و الوئام بسصعة  5500متر مكعب
ومشص -روع ت -ج -دي -د شص -ب -ك -ة ال -م -ي-اه وسص-ط اأ’ح-ي-اء
السص -ك -ن-ي-ة ب-ع-د إاحصص-اء ال-ن-ق-اط السص-وداء وال-قضص-اء
عليها تدريجياً بغÓف مالي قدره  20مليار سصنتيم.
تجدر ا’شصارة الى أان تزود المنطقة من المياه
يعرف تذبذباً في التوزيع وغياب الشصبكة تمامًا في
م -ن -اط -ق أاخ -رى ،ح-يث ت-ع-يشش ال-م-دي-ن-ة ع-ل-ى وق-ع
انسصدادات بالجملة في الشصبكة القديمة صصاحبها
تسصرب للمياه في مناطق أاخرى خلقت معها جواً
من ا’سصتهجان وسصط المواطنين ،في حين ’ يزال
شصطر كبير من حي الحكمة المجاور لمحطة نزع
المعدنيات في انتظار التفاتة من السصلطات من
أاجل إانجاز شصبكة المياه الصصالحة للشصرب.

رفع التجميد عن مشسروع ا‚از مسستشسفى متخصسصص لأÓمومة والطفولة
قد سصجل بناء على النقصش الموجود في التكفل
الطبي بو’ية خنشصلة بفئتي اأ’مومة والطفولة ،قبل
أان ي -ط -ال -ه ال -ت -ج -م-ي-د ال-م-ق-ر م-ن ال-ح-ك-وم-ة ع-ل-ى
المشصاريع الغير منطلقة.
وق -د ت -م ف -ي ه -دا اإ’ط-ار ،اخ-ت-ي-ار م-وق-ع م-ن-اسصب
لتشصييد الشصروع حيث حددت اأ’رضصية المخصصصصة
لÓنجاز بالواجهة العمرانية الجديدة بالقرب من
موقع عدل السصكني بما سصيضصمن التكفل الطبي

مسصتقب Óلسصكان هذه الواجهة العمرانية.
Óمومة الطفولة
ومعلوم أان المؤوسصسصة العمومية ل أ
صصالحي بلقاسصم بقلب المدينة ،لم تعد تسصتوعب
م -ن -ذ سص -ن -وات ال-ع-دد ال-ه-ائ-ل ل-ل-ح-وام-ل واأ’ط-ف-ال
ال -م -رضص -ى ب-ع-دم-ا أاضص-حت م-قصص-د ح-ت-ى ل-م-رضص-ى
بعضش البلديات الحدودية للو’يات المجاورة.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

أششرف عليها وأ‹ ألولية Ãدرسشة «ﬁمد ششبايكي»

انطÓق مشسروع رخصسة الراجل ÚلأÓطفال بتندوف

‘ إأطار ألتقليل من فاتورة حوأدث أŸرور
و م -ن أج -ل غ -رسس أل -ث -ق -اف -ة أŸروري -ة ل -دى
تÓ-م-ي-ذ أŸدأرسس ،شش-ه-دت أب-ت-دأئ-ي-ة «ﬁمد
ششبايكي» بتندوف يوم أمسس أنطÓق مششروع
Óط-ف-ال» أŸن-ظ-م-ة م-ن
«رخصش -ة أل -رأج -ل Úل -أ
طرف أÛموعة ألقليمية للدرك ألوطني
و مديرية ألÎبية بالولية.
التظاهرة التي أاشصرف على انطÓقها والي تندوف
بحضصور قائد المجموعة ا’قليمية للدرك الوطني
و مدير التربية بالو’ية مسصت مجموعة من تÓمذة
السصنة الرابعة إابتدائي بمدرسصة «محمد شصبايكي»،
حيث تم تقديم عرضش لفائدة التÓميذ للتحسصيسش
من مخاطر حوادث المرور و سُصبل تجنبها ،مع
ال -ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ضص-رورة ا’ل-ت-زام ب-ت-ع-ل-ي-م-ات ق-ان-ون
المرور.
وفي هذا اإ’طار أاكد المقدم «قرنون عبد الوهاب»
قائد المجموعة ا’قليمية للدرك الوطني بتندوف
Óط - -ف - -ال
أان «مشص- - -روع رخصص- - -ة ال- - -راج - -ل - -ي - -ن ل  - -أ
المتمدرسصين يهدف الى تعزيز جهود قيادة الدرك
ال -وط -ن -ي ف -ي ال -قضص-اء ع-ل-ى ح-وادث ال-م-رور ال-ت-ي

أاصصبحت تؤورق جميع الجهات بتكلفتها الغالية التي
قد تودي بحياة المواطنين و ممتلكاتهم» ،مضصيفاً
بأان غرسش الثقافة المرورية بين صصفوف التÓميذ
سصيأاتي بنتائج إايجابية مسصتقب ً
.Ó
وفي سصياق متصصل ،تحصصي مصصلحة أامن الطرقات
ال -ت -اب -ع-ة ل-ل-م-ج-م-وع-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي
بتندوف انخفاضش محسصوسش في حوادث المرور
خÓل الثÓثي اأ’ول من هذه السصنة مقارنة بنفسش
الفترة من السصنة الفارطة ،حيث بلغ عدد الحوادث
ال -مسص-ج-ل-ة ح-وال-ي  41ح -ادث ً-ا خ Ó-ل سص -ن -ة 2017
حصص -دت م -ع -ه -ا أارواح  17ضص -ح -ي -ة و ح-وال-ي 100
جريح ،في حين تم تسصجيل حوالي  17حادث فقط
خÓل الثÓثي اأ’ول من السصنة الجارية مقارنة بـ28
حادثًا خÓل نفسش الفترة من سصنة .2017
وتعود أاسصباب أازيد من  %90من الحوادث بو’ية
ت -ن -دوف ال -ى ال -ع -ام -ل ال -بشص -ري ،ف-ي ال-وقت ال-ذي
ت -تسص -بب ف -ي -ه ال-ح-ال-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-م-رك-ب-ات و ح-ال-ة
الطرقات بالباقي ،و هو ما دفع بالسصلطات المحلية
الى التفكير بجدية في إاعادة ا’عتبار للطرقات
المهترئة و إاعادة صصيانة اأ’رصصفة التي تضصررت

بفعل اأ’شصغال.
وأاك -د «أام -وم -ن م -رم-وري» وال-ي ت-ن-دوف ف-ي ح-وار
خصش به «الشصعب» عن وجود عمليتين في إاطار
المخطط البلدي للتنمية ،و تمسش العملية اأ’ولى
إاعادة ا’عتبار لشصوارع مدينة تندوف التي شصهدت
بعضش اأ’شصغال بغÓف مالي قدره  06مليون دينار،
في حين بلغ الغÓف المالي للعملية الثانية حوالي
 2.5مليار سصنتيم.
وأاضصاف المتحدث أان غياب وكالة ثابتة للمراقبة
ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-لسص-ي-ارات ب-ال-و’ي-ة سص-ي-ت-م ال-قضص-اء ع-ل-ي-ه
مسصتقب ،Óحيث تم منح التراخيصش الÓزمة إ’نجاز
ب- -عضش ال- -وك -ا’ت ل -ه -ذا ال -غ -رضش و ه -ي ف -ي ط -ور
اإ’جراءات ،مضصيفاً بأان اسصتفادة الو’ية من رخصصة
السصياقة البيومترية يخضصع للبرنامج الوطني على
أان يتم تعميم العملية عبر كامل التراب الوطني
خÓل سصنة  2018بعد انطÓقها بشصكل فعلي في 04
بلديات نموذجية.

تندوف :عويشش علي

وا‹ سسكيكدة يكشسف عن توزيع  2700وحدة سسكنية قبيل شسهر رمضسان اŸقبل

كششف أمسس ،حجري درفوف
وأ‹ سش -ك-ي-ك-دة ح-ج-ري درف-وف
عن توزيع  2700وحدة سشكنية
ليجاري قبل
بصشيغة ألعمومي أ إ
ح -ل -ول شش -ه -ر رمضش -ان Ãخ -ت-ل-ف
ب -ل -دي-ات أل-ولي-ة ،خ-اصش-ة ع-ل-ى
مسش-ت-وى ع-اصش-م-ة أل-ولي-ة أل-تي
سشتودع ألسشكن ألهشس من خÓل
لك-وأخ،
أل -ب -ن -اي -ات أل-ق-دÁة و أ أ
م- - -وضش- - -ح- - -ا ‘ ه - -ذأ ألط - -ار «أن
مششكل ألسشكن بالولية سشينتهي
مع نهاية ألسشنة أ÷ارية و ذلك
ب-ت-ل-ب-ي-ة ح-اجيات طالبي ألسشكن
‘ نفسس ألصشيغة».

سسكيكدة :خالد العيفة
وج--اء ه--ذا ال--تصص--ري--ح ع--ل--ى
ه-امشش ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ك-ب-رى ال-ت-ي
اأط--ل--ق--ت--ه--ا مصص--ال--ح ال--و’ي--ة و
دائ---رة سص---ك---ي---ك---دة ب--خصص--وصش
ع م ل ي ة اإ ع ا د ة اإ س ص ك ا ن ا ل ع ا ئ  Óت
القاطنة بحي بحيرة الطيور و
ال--ب--ال-غ ع-دده-ا  7 7 2مسصتفيدا

ألذكرى ألـŸ 61عركة جبل «بوبرأك» بسشيدي دأود

ملحمة بطولية خلدها الشسهداء وهمشسها النسسيان

أح - -يت م - -دي - -ري- -ة أÛاه- -دي- -ن ل- -ولي- -ة
ب - -وم- -ردأسس أل- -ذك- -رى ألـŸ 61ع -رك -ة ج-ب-ل
بوبرأك ألششهÒة ببلدية سشيدي دأود دأئرة
بغلية ششرق ألولية ألتي جرت أحدأثها ‘
ششهر مارسس من سشنة  ،1957حيث ” تنظيم
لذأعة أÙلية نششطها كل من
ندوة نقاشس با إ
أÛاهد أحمد تافني ،أسشتاذ ألتاريخ صشا◊ي
ع -ب -د أل-رزأق وأŸسش-تشش-ار أل-ث-ق-ا‘ ب-اŸدي-ري-ة
لج-م-اع ع-ل-ى أه-مية
ط-ارق م-ق-رأ ،Êوك-ان أ إ
ن- -فضس أل- -غ- -ب- -ار ع- -ل- -ى م- -ث- -ل ه -ذه أÙط -ات
أŸفصشلية ألتي طالها ألنسشيان..

بومرداسش..ز /كمال

Ãبلغ يتجاوز  950مليون دج

كششف وأ‹ ولية خنششلة كمال نويصشر،
‘ أج-ت-م-اع رسش-م-ي ،ع-ن ق-رأر رف-ع أل-ت-ج-م-يد
ع- -ن مشش- -روع أ‚از مسش- -تشش- -ف- -ى م- -ت -خصشصس
Óمومة وألطفولة بعاصشمة ألولية خنششلة
ل أ
Ãب -ل -غ م -ا‹ ي -ت -ج-اوز أل 950م-ل-ي-ون دينار
سشيتم أ‚ازه بالوأجهة ألعمرأنية أ÷ديدة
ششمال أŸدينة.
وكان هذا المشصروع المقترح انجازه قبل سصنوات،

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

ب-م-ن-ط-ق-ة مسص-ي-ون الواقعة غير
ب---ع---ي---د ع---ن م---ق---ر اإق---ام---ت--ه--م
القديمة.
وت----ع----رفت ال----ع----ائÓ----ت ع----ل---ى
ال---ع---م---ارات و ال--ط--واب--ق ال--ت--ي
س ص ت ش ص غ ل ه ا ب ع د اأ ي ا م ق ل ي ل ة  ،ه ذ ه

ا ’أ خ ي ر ة ا ل ت ي ق ا م ت ب ا ل م و ا ز ا ة
م--ع ع--م--ل--ي--ة ال-ق-رع-ة ب-تسص-دي-د
مسص--ت--ح--ق-ات دي-وان ال-ت-رق-ي-ة و
ا ل ت س ص ي ي ر ا ل ع ق ا ر ي  ،ع ل ى اأ ن ي ت م
تقديم الطعون خاصصة بالنسصبة
للعائÓت التي لم تجد اسصمها

ف ي ا ل ق و ا ئ م ي و م ا ’أ ر ب ع ا ء ي ن ف س ش
ال--ق--اع--ة ،م--ع ا’إشص--ارة اأن--ه ت--م
اإ ل غ ا ء ج م ي ع ا ل و ث ا ئ ق ا ل م ط ل و ب ة
ف--ي ه--ذه ال--ع--م-ل-ي-ة و ا’ك-ت-ف-اء
بطلب خطي للطعن و نسصخة
عن بطاقة التعريف الوطنية.
و ب ه ذ ا ي اأ ت ي ف ص ص ل اآ خ ر ل و ض ص ع
ح--د ل--م--ع--ان--اة سص--ك--ان ب--ح--ي--رة
ا ل ط ي و ر ا ل ق ص ص د ي ر ي  ،ب ع د اأ ن ت م
ت--رح--ي--ل ح--ي» ال--م-اتشش» وح-ي
الزفزاف في عمليات سصابقة،
خصص--وصص--ا واأن سص--ك--ان ب--ح--ي-رة
الطيور طالبوا في العديد من
ال--م--ن--اسص--ب--ات ب--ال--ت--ع--ج-ي-ل ف-ي
ت-رح-ي-ل-ه-م اإل-ى سص-ك-نات جديدة
وت-خ-ل-يصص-ه-م م-ن جحيم العيشش
وال---م--ع--ان--اة ت--حت ال--قصص--دي--ر،
ودع--وا اإل--ى م--ع--ام--ل--ت-ه-م اأسص-وة
بسص----ك----ان ح----ي ال---م---اتشش ،ف---ي
انتظار عمليات مماثلة لفائدة
ط--ال--ب--ي السص--ك--ن ا’ج--ت-م-اع-ي،
ب--اأح--ي--اء ال--م--دي--ن--ة ال--ق--دي-م-ة،
وق---اط---ن---ي السص---ك---ن---ات ا’آي---ل--ة
لÓنهيار.
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الندوة التاريخية التي دأابت على تنظيمها مديرية
ال -م -ج -اه -دي -ن ف -ي إاط -ار سص -لسص -ل -ة ال -م -ح-اضص-رات
وال -نشص -اط -ات ال -ه -ادف -ة إال -ى ال -ت -ع-ري-ف ب-م-خ-ت-ل-ف
المحطات النضصالية ورموز الحركة الوطنية وثورة
التحرير ،ركزت في البداية حسصب تأاكيد المسصتشصار
ال -ث -ق -اف-ي ط-ارق ع-ل-ى م-ق-ران-ي ع-ل-ى»رم-زي-ة ه-ذه
ال-م-ح-ط-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-م-فصص-ل-ي-ة ف-ي تاريخ الثورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ب-ال-و’ي-ة ال-راب-ع-ة ،وأاهمية اسصتذكارها
Óج-ي-ال وك-ذا اسص-ت-ل-ه-ام ال-دروسش
وال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ا ل -أ
والعبر من مثل هذه اأ’حداث والمعارك الكبرى
ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ال-م-ن-ط-ق-ة ع-ل-ى غرار معركة «أاو’د
هÓل» الشصهيرة التي حدثت شصهر نوفمبر من سصنة
 1954التي كانت فاتحة لمعارك ثورة التحرير،
وأاضص -اف ب -ال -ق -ول»أان م-ع-رك-ة ج-ب-ل ب-وب-راك ورغ-م
أاهميتها والصصدمة التي تركتها في نفسصية جنود
الجيشش الفرنسصي إا’ أانها ظلت طي النسصيان وبعيدة
عن أاضصواء الدراسصة والنقاشش ،لذلك ارتأات مديرية
ال-م-ج-اه-دي-ن ل-ب-وم-رداسش أان ت-ع-ط-ي ل-ه-ذا ال-حدث
التاريخي الكبير أاهميته وتناوله من خÓل هذه

الندوة التاريخية مثلما قال..
من جهته المجاهد أاحمد تافني حاول من خÓل
مداخلته تقديم سصردا تاريخيا لتفاصصيل المعركة
التي جرت بإاحدى قرى بلدية سصيدي داود شصارك
فيها  12مجاهدا بقيادة الرقيب أاول عبد القادر
ق-اسص-ي ،وق-د أاسص-ف-رت ال-م-ع-رك-ة ال-ت-ي دامت ثÓ-ث-ة
سص -اع -ات ع -ن اسص -تشص-ه-اد  7م-ج-اه-دي-ن وم-ق-ت-ل 8
عسصاكر فرنسصيين والعديد من الجرحى ،كما تطرق
أايضصا إالى أابعاد هذه الموقعة التاريخية ونتائجها
على سصير أاطوار الثورة بالو’ية الرابعة التي شصهدت
أايضص -ا حسصب ال -م -ح -اضص -ر ع -دة م -ع -ارك مصص-ي-ري-ة
بالمنطقة ذكر منها معركة»جبل بوزقزة» ،معركة
«أاو’د بوعشصرة» ومعركة «أاو’د سصنان».
كلها مآاثر بطولية جعلت من الو’ية الرابعة أاحد
القÓع الحصصينة للمجاهدين وثورة التحرير بفضصل
تضصاريسصها الجبلية وقوة احتضصان سصكان المنطقة
ل -ل -ث -ورة رغ -م ال -ت -ع -ذيب ال -وحشص -ي وال -تشص-ري-د ف-ي
المحتشصدات المعروفة حاليا ببلديات عمال ،مركز
«قوتي» بسصوق الحد« ،دار بوني» ببغلية التي لم تنل
من عزيمة المناضصلين بل زادتهم إايمانا وإاصصرارا
على الكفاح حتى النصصر.
كما ركز اأ’سصتاذ عبد الرزاق صصالحي على أاهمية
مثل المحطات التاريخية ودورها في الحفاظ على
الذاكرة الجماعية وغرسش هذه الثقافة لدى جيل
الشصباب ،داعيا «إالى ضصرورة اخذ العبر والدروسش
من هذه المÓحم البطولية وا’سصتثمار فيها عن
طريق تسصجيل شصهادات حية مع المجاهدين الذين
عايشصوا جانبا من هذه الفترة التاريخية المهمة
للمسصاهمة في إاعادة كتابة التاريخ الوطني وتنقيته
من شصوائب التشصويه والتزوير الذي طاله في الكثير
من الفصصول الهامة من مسصار الثورة وقبلها مع
الحركة الوطنية.

 04ششوأطئ جديدة وحافلت Úلنقل ألسشوأح وأطÓق خط تيليفÒيك جديد بتلمسشان

السسلطات الو’ئية تعمل على قدم
’‚اح موسسم ا’صسطياف
وسساق إ

ب-اشش-رت م-دي-ري-ة ألسش-ي-اح-ة
ل-ولي-ة ت-ل-مسش-ان ع-م-ل-ية سشباق
ضش-د أل-زم-ن م-ن أج-ل أل-تحضشÒ
Ÿوسش-م ألصش-ط-ي-اف أل-ذي تعول
عليه ألولية ‘ –قيق موأرد
م -ال -ي -ة ه-ام-ة لسش-ك-ان أŸن-ط-ق-ة
وأŸسشاهمة ‘ رفع عدد ألسشوأح
ب - -ال - -ولي - -ة خ - -اصش - -ة ‘ فصش - -ل
ألصش -ي -ف ،ح -يث ت -ع -ت Èولي -ة
ت- - -ل- - -مسش- - -ان م- - -ن أه- - -م أŸوأق- - -ع
ألسش -ي -اح -ي-ة ألك Ìأسش-ت-ق-ط-اب-ا
ل -لسش -وأح ب -ف-ع-ل ت-ن-وع م-وأق-ع-ه-ا
ألسش- -ي- -اح -ي -ة وك -ذأ أله -ت -م -ام
أل - -ذي ي- -ل- -ق- -اه ألسش- -ائ- -ح ب- -ه- -ذه
أŸن- -ط- -ق- -ة أل- -ت- -ي ت- -ع- -د ق- -ب -ل -ة
سشياحية بامتياز.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
ففي مجال السصياحة الشصاطئية
فقد تقرر دعم الو’ية خÓل
م- - -وسص- - -م ا’صص- - -ط - -ي - -اف ب04
شص -واط -ئ ج -دي -دة ع-ل-ى رأاسص-ه-ا
شص -اط -ئ ال -م -خ -ل -د ب -ب -ن-ي خÓ-د
وشصاطئ بيدر الشصرق وسصيدي
معروف والبير المالح بمسصيردة
ف- - - -ي ان - - -ت - - -ظ - - -ار مصص - - -ادق - - -ة
ال -ل-ج-ن-ة ل-ي-رت-ف-ع ع-دد شص-واط-ئ
الو’ية الى  14شصاطئا في حين
ت-ب-ق-ى ال-ج-ه-ود م-ب-ذول-ة لضص-م-ان
اسص- -ت -غ Ó-ل  10شص -واط -ئ غ -ي-ر
مسص -م-وح-ة ل-لسص-ب-اح-ة وذلك م-ن
خ Ó-ل شص -ق ال -ط -رق -ات وت-ه-ي-ئ-ة
م - -واق - -ع ال - -ت - -وسص - -ع م - -ع ف - -ت- -ح
ا’سص -ت -غÓ-ل ام-ام ال-خ-واصش م-ن
اج-ل ضص-م-ان ا’سص-ت-غÓ-ل اأ’م-ثل
للمنتجعات السصياحية .
كما وجه والي الو’ية تعليمات
صص -ارم -ة ال -ى رؤوسص -اء ال -ب-ل-دي-ات
السص- -اح- -ل -ي -ة م -ن اج -ل ت -ه -ي -ئ -ة
الشص- -واط- -ئ ودع- -م- -ه- -ا ب -ا’ن -ارة
ال-ع-م-وم-ي-ة وتحضصير المراحيضش
ال -ع -م -وم -ي-ة وال-م-رشص-ات واع-ادة
طÓ-ء م-راك-ز ال-ح-م-اي-ة ال-م-دنية
والصص- -ح- -ة وا’م- -ن ب- -ط- -ري -ق -ة
جمالية ’سصتقطاب السصواح مع
ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ال -رم -ال وخ -ل -ق ف -رق
للنظافة ودعم الشصواطئ بكافة
اللوازم لتفاذي النذرة.
وفي مجال ا’يواء وا’سصتقبال
تسص-ع-ى السص-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة الى
ت-ج-اوز ال-تشص-ب-ع خ-اصص-ة ب-مناطق
مرسصى بن مهيدي ومقر الو’ية
حيث عرفت الطاقة ا’سصتعابية
ارتفاعا الى حدود  4121سصرير
ف -ي ال-وقت ال-ذي سص-ي-ت-م اف-ت-ت-اح
07ف- -ن- -ادق ال- -ت- -ي ان- -ت- -هت ب- -ه- -ا
ا’شص-غ-ال وه-ي ت-ن-ت-ظ-ر ال-تسص-ل-يم

قبل بداية موسصم ا’صصطياف
ب-ط-اقة  258سص -ري -ر ف -ي ح-ي-ن
ت- -ج- -ري ا’شص- -غ- -ال ب- -ط- -ري- -ق -ة
م- - -تسص- - -ارع - -ة ف - -ي  33فندقا
ب 5727سص-ري-ر ف-ي ح-ي-ن سص-ي-تم
انهاء اشصغال ترميم فندق تافنة
بمغنية في القريب العاجل كما
سص -ي -ت -م اج -راء ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ل -ح -م -ام ب -وغ-رارة ل-يصص-ب-ح أاك-ث-ر
فاعلية.
وفي مجال السصياحة الحموية تم
ت -خصصصش اغ -ل -ف -ة م -ال -ي-ة ه-ام-ة
ل - -ت - -ه - -ي - -ئ - -ة ال - -م - -ح - -ط - -ت - -ي- -ن
المعدتين حمام سصيدي العبدلي
وح- -م- -ام الشص- -ي -ق -ر ب -ع -د إات -م -ام
ال- -دراسص- -ات وت- -ج -ري ع -م -ل -ي -ة
إال -ح -اق -ه -م -ا ب -دي -وان ال -تسص -ي -ي-ر
السص-ي-اح-ي ب-ع-دم-ا ك-ان-وا ت-اب-ع-ين
لقطاع البلديات بغية تخصصيصش
ال -خ -دم-ات خ-اصص-ة ب-ع-د اه-ت-راء
هاتين المحطتين بفعل ا’همال
رغم اسصتقطابهما عدد هام من
سص- -ك- -ان ال- -ج- -ن- -وب وال -ع -ائ Ó-ت
ال-م-ول-ع-ة ب-ال-ح-مامات المعدنية،
وم -ن اج-ل ت-حسص-ي-ن ادائ-ه-م-ا ت-م
ت- -خصص- -يصش  34م-ل-ي-ار سص-ن-ت-يم
لصص-ال-ح م-ح-ط-ة ح-م-ام الشص-ي-ق-ر
و 77مليار لفائدة حمام سصيدي
العبدلي.
وتسص-ع-ى السص-ل-ط-ات ال-و’ئ-ية الى
رفع عدد السصواح الوافدين على
الو’ية التي تعتبر موقع سصياحي
بامتياز أ’نه يضصم مختلف أانواع
السص -ي -اح-ة ،خ-اصص-ة وان ال-ق-ط-اع
شص -ه -د ارت-ف-اع-ا ف-ي السص-واح ول-و
بصص- -ف- -ة نسص- -ب- -ي- -ة ت- -ق -ارب ال11
بالمائة خÓل السصنة الماضصية
،حيث توافد على و’ية تلمسصان
حوالي 5مÓيين و100الف سصائح
خÓل سصنة  2017بارتفاع مهم
مقارنة مع سصنة  2016اين تم

تسصجيل حوالي  04مÓيين و500
ال-ف ف-ق-ط ،وت-ن-ت-ظ-ر السص-ل-طات
ارتفاع عدد السصواح باكثر من
 25بالمائة لعدة اعتبارات .
وف-ي م-ج-ال السص-ي-اح-ة ال-ط-بيعية
ب-اشص-رت السص-ل-ط-ات ع-ل-ى اف-تتاح
حظيرة سصياحية طبيعية على
مسص -اح -ة  05ه-ك-ت-ارات ب-جوار
م -غ -ارات ب -ن -ي ع -اد ل -ت -خ -ف -ي -ف
الضص- -غ- -ط ع- -ل- -ي- -ه- -ا ودع- -م- -ه- -ا
ب -ا’خضص -رار وسص -اح-ات ال-ل-عب ،
كما تجري اأ’شصغال بالتعاون مع
مصص- - -ال- - -ح ال- - -غ- - -اب- - -ات قصص- - -د
اسص -ت -ح-داث  08م-واق-ع غ-اب-ي-ة
للتسصلية لتكون مواقع اسصتقطاب
السص- -واح إادخ- -ال -ه -ا ف -ي م -ج -ال
ا’سص -ت -ث-م-ار السص-ي-اح-ي شص-ري-ط-ة
عدم المسصاسش بمقومات الغابة
من جهة وعدم اسصتخدام مواد
تضص -ر ب -ال-غ-اب-ات ل-ت-ك-ون م-واق-ع
ط-ب-ي-ع-ي-ة وج-ه-ة ل-ط-ال-ب-ي ال-ه-واء
النقي وجمال الطبيعة والغابة .
وم -ن اج -ل رب -ط ه -ذه ال -م -واق-ع
اسص- -ت- -ح- -دثت م- -دي- -ري -ة ال -ن -ق -ل
حافلتين مدعمتين لنقل السصواح
ن -ح -و اه -م ال -م -واق-ع السص-ي-اح-ي-ة
ب -ال -و’ي -ة م -ق -اب-ل م-ب-ل-غ رم-زي
’يزيد عن 200دج .
من جانب أاخر انطلقت عملية
ترميم عربات التيليفيريك منذ
شصهر ودعمهما بعربات جديدة
على ان تتم بداية اسصتغÓله مع
بداية شصهر جويلية المقبل بعد
اتمام الترميم واإ’صصÓح التي
ت -ج -ري ع -ل-ى ق-دم وسص-اق ،واك-د
والي الو’ية على امكانية اعادة
ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة اطÓ- - -ق ع - -رب - -ات
التليفيريك خÓل شصهر رمضصان
اين يكثر عدد زوار هضصبة ’’
سصتي التي تعتبر قطبا سصياحيا
بامتياز.

الثÓثاء  03أافريل  2018م
الموافق لـ  16رجب  1439هـ
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مسستنكرا إاّتهامات اŸغرب للبوليزاريو بالتوغّل ‘ اŸنطقة العازلة

خّداد :مكاسسبنا الدبلوماسسية –اصسر الحتÓل وتدفعه لتسسويق إادعاءات جوفاء
لم -ان -ة ال -وط -ن -ي -ة ب -ج -ب -ه -ة
أاك- -د عضس- -و ا أ
ال-ب-ول-يسس-اري-و واŸنسس-ق الصس-ح-راوي م-ع ب-عثة
(م -ي -ن -ورسس -و) ،اﬁم -د خ-داد ،أامسس الث-ن،Ú
أانه ل خيار آاخر أامام الحتÓل اŸغربي غÒ
اÿضس- -وع ل- -لشس -رع -ي -ة ال -دول -ي -ة وال -ق -ان -ون
الدو‹ ،مشسÒا إا ¤أان قوة الواقع الصسحراوي
والدفع الفعلي نحو ا◊ل اÙدد ‘ قرارات
لم - -ن اŸؤوك - -دة ع - -ل- -ى ح- -ق الشس- -عب
›لسس ا أ
الصس-ح-راوي ‘ تصس-ف-ي-ة السس-ت-ع-م-ار وت-ق-ري-ر
اŸصس« ،Òح -اصس -رت اÙت -ل اŸغ-رب-ي ودف-ع-ت-ه
لنظار عن هزائمه اŸتتالية».
لتحويل ا أ
ف -ي رده ع -ل -ى سص -لسص-ل-ة ال-تصص-ري-ح-ات وال-ب-ي-ان-ات
والتهديدات التي صصدرت عقب اجتماع لجنتي
ال-دف-اع وال-خ-ارج-ي-ة ب-م-ج-لسس ال-ب-رل-م-ان ال-م-غربي،
األحد ،قال السصيد خداد :إان «المحتل المغربي،
اليوم ،ل خيار أامامه غير الخضصوع للشصرعية الدولية
والقانون الدولي ،ألن أاي محاولة لعرقلة المسصاعي
السصلمية سصتجعله في مواجهة مع األمم المتحدة
م-ن ج-دي-د ..وأاي م-ح-اول-ة ل-ت-غ-ي-ي-ر ال-واق-ع سص-ي-ج-د
ن -فسص -ه ف-ي م-واج-ه-ة م-ع ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر الشص-ع-ب-ي
الصصحراوي».
أاوضص- -ح ال- -مسص -ؤوول الصص -ح -راوي ،أان ق -وة ال -واق -ع
الصصحراوي وصصÓبة الموقف الفريقي وقرارات
Óمم
المحكمة األوروبية وتوجهات األمين العام ل أ
ال-م-ت-ح-دة وج-دي-ة ال-م-ب-ع-وث الشص-خصص-ي في تطبيق
قرارات األمم المتحدة ،والدفع الفعلي نحو الحل
المحدد بوضصوح في قرارات مجلسس المن وآاخرها
القرار  2351المؤوكدة على حق الشصعب الصصحراوي
في تصصفية السصتعمار وتقرير المصصير« ،حاصصرت
المحتل المغربي وضصيقت عليه الخناق»...
أاضص -اف السص -ي -د خ -داد أان ه -ذه ال -وضص-ع-ي-ة دف-عت
المغرب للمحاولة يائسصا «التملصس بالركوب على
ادع -اءات ج -وف -اء ل أاسص -اسس ل-ه-ا ،وخ-ل-ق ح-ال-ة م-ن
الضصوضصاء هدفها السصاسصي تحويل أانظار الرأاي
ال -داخ -ل -ي ع -ن سص -لسص -ل -ة ال -ه-زائ-م ال-م-ت-ت-ال-ي-ة ال-ت-ي
يتÓقاها تباعا على طريق إانهاء احتÓله للصصحراء
الغربية».
ف -ي ذات السص -ي-اق ،أاك-د ع-ل-ى «اسص-ت-ع-داد وج-اه-زي-ة
جيشس التحرير الشصعبي الصصحراوي للرد بصصرامة
وقوة على أاي تحرك مغربي للمسصاسس باألراضصي
المحررة» ،مؤوكدا أان المحتل المغربي «ل يملك
خ-ي-ارا غ-ي-ر ال-خضص-وع ل-لشص-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة وال-قانون
ال -دول -ي ،وإال سص -ي -ج -د ن -فسص -ه ف-ي م-واج-ه-ة ج-يشس
التحرير الصصحراوي».

اسستعداد للرّد بصسرامة
أاضصاف المنسصق الصصحراوي مع بعثة (مينورسصو) ،أان
«جبهة البوليسصاريو وبقدر ماهي ملتزمة بالتفاق
العسصكري رقم  1وكافة التفاقيات العسصكرية التي
ت -ح -ك-م وق-ف إاطÓ-ق ال-ن-ار ،وب-ق-در دع-م-ه-ا ال-ج-اد
وال -ج -دي ل-ج-ه-ود األم-ي-ن ال-ع-ام األم-م-ي وم-ب-ع-وث-ه
الشصخصصي من أاجل التوصصل إالى حل سصلمي عادل
ودائ -م ي -دع-م ح-ق الشص-عب الصص-ح-راوي ف-ي ت-ق-ري-ر
المصصير ،مسصتعدة للرد بصصرامة على أاي تهديد من
شصأانه المسصاسس بأاراضصيها المحررة».
كان وزير الخارجية المغربي ،ناصصر بوريطة ،قد
صصرح ،أامسس األحد ،بأان جدار العار الذي يقسصم
األراضص -ي الصص -ح -راوي -ة ،وال-ذي وصص-ف-ه بـ «ال-ج-دار
األمني الدفاعي»« ،لم يتم بناؤوه أابدا على أاسصاسس
أان -ه ح -دود ( )...ف -ه -ذه ال -م -ن-ط-ق-ة ه-ي م-وضص-وع-ة
حصص-ري-ا ت-حت مسص-ؤوول-ي-ة م-ن-ظ-م-ة األم-م ال-متحدة،
وانها ليسصت أاراضس محررة» .زعم الوزير المغربي،
ب -اق -ت-راب الصص-ح-راوي-ي-ن م-ن ج-دار وال-ت-واج-د ف-ي
ال-م-ن-ط-ق-ة ال-ت-ي تسص-ي-ط-ر ع-ل-ي-ه-ا ب-ع-ثة المينورسصو،
مروجا لفكرة أان هذا يعد «مسصاسصا خطيرا وخرقا
لÓ-ت-ف-اق-ي-ات ال-عسص-ك-ري-ة ،وم-ط-ال-ب-ا األمم المتحدة
بالتدخل».
تأاتي التصصريحات المغربية في الوقت الذي يكثف
ف -ي -ه ال -م -ب -ع -وث األم -م-ي إال-ى الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة،

هورسصت كوهلر ،جهوده في سصبيل إانهاء النزاع ،من
خÓل إاجراء مشصاورات ومحادثات مع عدة أاطراف
ت -حضص -ي -را لسص -ت -ئ -ن-اف م-ف-اوضص-ات م-ب-اشص-رة ودون
شص-روط مسص-ب-ق-ة ب-ي-ن ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسص-اري-و ال-م-م-ث-ل
الشص-رع-ي وال-وح-ي-د ل-لشص-عب الصص-ح-راوي وال-م-ملكة
المغربية.

قمع وقفة سسلمية بالعيون اÙتلة
أاصصيب عشصرات المواطنين الصصحراويين اثر قيام
ق-وات الح-تÓ-ل ال-م-غ-رب-ي-ة م-ج-ددا ب-ق-م-ع مسص-ي-رة
سص-ل-م-ي-ة ل-ل-م-ع-ط-ل-ي-ن الصص-ح-راوي-ين بشصارع السصمارة
بمدينة العيون المحتلة والذين خرجوا للمطالبة
بحقهم في السصتفادة من خيرات وثروات إاقليمهم
المحتل.
ذكرت وكالة النباء الصصحراوية (واصس) ان «قوات
الحتÓل المغربية بمختلف تÓوينها اقدمت على
م-ح-اصص-رة وق-ف-ة سص-ل-م-ي-ة ل-ل-م-ع-ط-ل-ين الصصحراويين
بشص -ارع السص -م -ارة ب -ال -ع -ي -ون ال -م -ح -ت-ل-ة ح-يث ك-ان
المتظاهرون يطالبون بحقهم في السصتفادة من
خ-ي-رات وث-روات إاق-ل-ي-م-ه-م ال-م-ح-ت-ل-ي وهو التدخل
الذي أاسصفر عنه إاصصابة العديد من المتظاهرين تم
نقل البعضس منهم الى مسصتشصفى المدينة» .
وت -ع -م سص -ي -اسص -ة ال -ق -م -ع وال -ت -ن -ك -ي -ل ك -اف -ة ال-م-دن
الصصحراوية المحتلة.

قافلة الشسهداء تتوسّسع وترّقب لجتماع ا÷امعة العربية اليوم

حملة اعتقالت تطال األطفال الفلسسطينيÚ

الشسجب والتنديد ل يجديان نفعا
أاج -م -عت ال -ع -دي -د م -ن الوسص -اط السص -ي -اسص-ي-ة
والشصعبية من داخل فلسصطين وخارجها بأان
أاسصلوب التنديد والشصجب ،لن يحمل اسصرائيل
ع- -ل- -ى وق- -ف سص- -ي- -اسص- -ت- -ه -ا ال -ع -نصص -ري -ة ضص -د

صسا ‘ هجوم على مدينة مايدوغوري
قتلت  15شسخ ً

ا÷يشش النيجÒي مسستعّد للقضساء على «بوكو حرام» الرهابية

اأع -رب ال -ج -يشس ال -ن -ي -ج -ي -ري ع -ن اسص-ت-ع-داده
للقضصاء بشصكل نهائي على جماعة (بوكو حرام)
الإره- -اب- -ي- -ة .ون -ق -لت مصص -ادر اإع Ó-م -ي -ة ،اأمسس
الث- -ن -ي -ن ،ع -ن م -دي -ر اإدارة ال -ع Ó-ق -ات ال -ع -ام -ة
ب-ال-ج-يشس ال-ن-ي-ج-ي-ري ،ال-ج-ن-رال ت-كسصاسس شصوكو»
قوله« :اإنه بعد تبني العديد من خيارات الردع
ال-ت-ي وضص-ع-ت-ه-ا ال-ح-ك-وم-ة ال-فدرالية لإثناء (بوكو
ح -رام) ع -ن مسص -اره -ا ال -دم -وي ،ي -ق -ود ال -ج -يشس
ال -ج -ه -ود ال -خ -اصص -ة ب -اإي -ج -اد ح -ل دائ-م ل-ت-ه-دي-د
اإره -اب -ي -ي ال -ج -م -اع-ة» ،مضص-ي-ف-ا «اأن-ه ف-ي الآون-ة
الأخ -ي -رة ج -رت ع -م -ل -ي -ات م-خ-ت-ل-ف-ة ف-ي ال-ج-زء
الشصمالي الشصرقي من نيجيريا وبعضصها ل يزال
ج- -ارًي - -ا» .ه- -ذا وق -ت -ل  15شص-خصص-ا ف-ي م-دي-ن-ة
مايدوغوري شصمال شصرق نيجيريا بهجوم شصنته

جماعة «بوكو حرام»الرهابية.
اأوضصح رئيسس فريق التدخل السصريع في الإدارة
ب-ي-ل-و دام-ب-ات-ا ،اأمسس ،اأن اره-اب-ي-ي-ن يشص-ت-ب-ه اأن-هم
اأعضصاء في جماعة «بوكو حرام» الدموية قتلوا
 15شصخصصا في هجوم في مدينة مايدوغوري
شصمال شصرق نيجيريا .اأشصار اإلى اأن الهجوم الذي
شصنته الجماعة على المدينة في وقت متاأخر من
مسصاء الأحد ،اأسصفر عن اإصصابة  68شصخصصا.
وقتل على يد الجماعة الدموية التي اعلنت
ولءها ل»داعشس» الرهابي سصنة  ، 2015نحو 20
األف شصخصس على الأقل في بلدان حوضس بحيرة
تشصاد ،منذ عام  ،2009فيما تسصببت بنزوح حوالي
 2.6م -ل -ي -ون شص -خصس ،اإضص -اف -ة اإل -ى اخ -ت -ط -اف
عشصرات الآلف.

ليبيا

–ركات فلسسطينية Ÿواجهة العدوان الصسهيو Êالغاشسم

ل زالت همجية العدوان السصرائيلي على أابناء
ف -لسص -ط -ي -ن ت -حصص -د ال -م -زي -د م -ن أارواح ه-ذا
الشص -عب ال -ذي اسص -تشص-ه-د واح-د ،م-ن-ه-م ،أامسس
الثنين ،متأاثرا بجروح أاصصيب بها في «مسصيرة
العودة» في ذكرى يوم الرضس ،فيما تتطلع
الن-ظ-ار ال-ى الج-ت-م-اع السص-ت-ث-ن-ائ-ي للجامعة
ال-ع-رب-ي-ة ،ال-ي-وم ،غ-داة فشص-ل اج-ت-م-اع م-جلسس
الم -ن ال -دول -ي ف -ي اصص -دار ب-ي-ان ب-خصص-وصس
الموضصوع بسصبب إاعتراضس الوليات المتحدة.
ف -ق -د ال -ت -ح -ق ب-ركب ق-اف-ل-ة شص-ه-داء ال-ع-دوان
السصرائيلي الخير ،شصاب فلسصطيني اسصتشصهد،
أامسس ،شصرق مدينة خان يونسس جنوب القطاع.
بذلك يرتفع عدد شصهداء الجمعة الماضصي الى
 17الى جانب إاصصابة أاكثر من  1500آاخرين.
ي -ت-ع-دى ه-ذا ال-ع-دد الشص-ه-داء ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ي-ن
الذين سصقطوا ،خÓل يوم الثÓثين من مارسس
من عام  1976حيث بلغ آانذاك سصتة قتلى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ي-ن خ-اصص-ة وان ال-وليات المحتدة
ال -ت -ي ي -ف-ت-رضس ب-ه-ا ان ت-ك-ون راع-ي-ة ل-لسصÓ-م ،
ت- -واكب الح -ت Ó-ل خ -ط -وة ب -خ -ط -وة ف -ي ه -ذه
السصياسصة وهو ما أاثبته مرة اخرى قبل يومين
عندما عطلت اصصدار مجلسس المن الدولي
ألي ب -ي -ان ب -خصص -وصس ال -وضص -ع ال-خ-ط-ي-ر ال-ذي
تعيشصه هذه اليام الراضصي الفلسصطينية.
وعليه فان النظار ،خاصصة الفلسصطينية منها،
ت -ت -ط -ل -ع ال -ى اج-ت-م-اع سص-ي-ل-ت-أام ال-ي-وم ال-ثÓ-ث-اء
بالقاهرة لمجلسس جامعة الدول العربية على
مسص -ت -وى ال-م-ن-دوب-ي-ن ال-دائ-م-ي-ن ل-ب-حث ح-رب
البادة التي يشصنها الكيان الصصهيوني الغاصصب .
عشصية اللقاء وضصعت الجامعة المجتمع الدولي
ب -أاسص -ره أام -ام ال -مسص -ؤوول -ي -ة ال -ك -ام -ل-ة إلن-ه-اء
الجرائم اإلسصرائيلية ،ودعت الى تشصكيل لجنة
تحقيق بصصورة مسصتعجل في مذبحة الجمعة ،
وت-وف-ي-ر ال-ح-م-اي-ة ال-دول-ي-ة للشصعب الفلسصطيني
على طريق إانهاء هذا الحتÓل .رغم كل هذه
الدعوات لم تهدأا نار العدوان السصرائيلي ،فقد
واصصل جيشس الحتÓل الصصهيوني وقواته ما
ي -ق -وم -ون ب -ه وبشص -ك -ل ي -وم -ي م -ن اق-ت-ح-ام-ات
وم-داه-م-ات ل-ل-م-دن ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ية واعتقالت
بالعشصرات في صصفوف الفلسصطينيين.

ذكرت اأنباء ان جيشس الحتÓل اعتقل ،اأمسس11 ،
فلسصطينيا من بينهم سصتة اأطفال من مناطق
مختلفة في الضصفة الغربية والقدسس المحتلة،
ب -ي -ن -م -ا ان -دل -عت م -واج -ه -ات ف -ي ال -خ -ل-ي-ل ب-ي-ن
ال -ف -لسص -ط -ي -ن-ي-ي-ن وق-وات الح-تÓ-ل اأسص-ف-رت ع-ن
اإصص-اب-ة ع-دد م-ن ال-م-واط-ن-ي-ن وط-ل-ب-ة ال-م-دارسس
بالختناق.
اق -ت-ح-مت ق-وات الح-تÓ-ل م-ن-ط-ق-ة راأسس ال-ع-ي-ن
ورف-ي-دي-ا ب-م-دي-ن-ة ن-اب-لسس واع-ت-ق-لت ثÓ-ثة شصبان
فلسصطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشصها
واع-ت-ق-لت ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ا م-ن م-دي-ن-ة ق-ل-ق-ي-لية اأثناء
م- -روره ع -ب -ر ح -اج -ز اح -ت Ó-ل -ي نصص -ب -ت -ه ق -وات
الح-تÓ-ل ع-ل-ى م-دخ-ل ق-ل-ق-ي-ل-ي-ة الشص-رق-يي فيما
اعتقلت اآخر من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم
بعد مداهمة منزل والده وتفتيشصه» .في القدسس
اعتقلت قوات الحتÓل سصتة اأطفال بعد مداهمة
م -ن -ازل -ه -م ف -ي ب -ل -دة ال-ع-يسص-وي-ة وسص-ط ال-ق-دسس
المحتلة وحولتهم اإلى مراكز تحقيق وتوقيف في
المدينة المقدسصة.

التوجه للمحكمة ا÷نائية
في اأخر تصصريحات اصصدرتها في رد فعلها ازاء
ال -ت -ط -ورات الخ -ي -رة ب -الراضص -ي ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة،
كشص -فت ال-ح-ك-وم-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ع-ن ال-خ-ط-وات
القادمة المزمع انتهاجها لمجابهة هذا التطور
الخطير من بينها التوجه الى المحكمة الجنائية
ال-دول-ي-ة ل-م-ح-اسص-ب-ة اسص-رائ-ي-ل ع-ن ج-رائمها ضصد
الشصعب الفلسصطيني.
في هذا الطار ،اأعلن وزير الشصوؤون الخارجية
والمغتربين الفلسصطيني رياضس المالكي ،اأمسس،
اأن ه-ن-اك خ-ي-اري-ن ضص-م-ن ال-ت-ح-رك ال-ف-لسص-طيني
المقبل في الأمم المتحدة اإما الطلب من الأمين
العام اأنطونيو غوتيريسس ترجمة اقتراحه حول
تشصكيل لجنة تحقيق بمجازر قوات الحتÓل
في غزة اأو تقديم مشصروع قرار في مجلسس الأمن
لتوفير الحماية لدولية للفلسصطينيين.
ق-ال ال-م-ال-ك-ي ان مشص-اورات-ن-ا مسص-ت-م-رة م-ع ك-اف-ة
الأطراف للتحرك نحو مجلسس الأمن الدولي
وال -ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة وم -ج -لسس ح -ق-وق الإنسص-ان
وال-م-ح-ك-م-ة ال-ج-ن-ائ-ي-ة ال-دول-ية بحسصب تعليمات
ال -رئ -يسس ،م -ن اأج -ل تشص -ك -ي-ل ل-ج-ن-ة ت-ح-ق-ي-ق ف-ي
اأحداث يوم الأرضس بقطاع غزة على اعتبار اأن
ما قامت به قوات الحتÓل يعد جريمة حرب
بحسصب القانون الدولي الإنسصاني.

وفاة وإاصسابة  16مدنيًا خÓل أاعمال العنف الشسهر اŸاضسي
كشصفت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا،
مقتل وإاصصابة  16مدنيًا جراء أاعمال عنف في
ال -ب Ó-د خ Ó-ل شص -ه-ر م-ارسس ال-م-اضص-ي .وأاوضص-حت
البعثة في تقريرها الشصهري ،بأانها وثقت  16اعتداء
على المدنيين ( 5حالت وفاة و 11حالة إاصصابة )
وذلك أاثناء أاعمال عدائية في مناطق مختلفة من
ليبيا  .أاشصارت إالى أان هذه اإلحصصائية تمثل
انخفاضصاً ملحوظاً مقارنة بشصهري جانفي وفيفري
الماضصيين  .لضصمان حماية أاكبر للمدنيين والبنية

التحتية األسصاسصية ،دعت بعثة األمم المتحدة
جميع األطراف المشصاركة في القتال في ليبيا ،أان
تتوقف عن اسصتخدام مدافع الهاون وغيرها من
األسص -ل-ح-ة غ-ي-ر ال-م-ب-اشص-رة وال-غ-ارات ال-ج-وي-ة غ-ي-ر
الدقيقة على المناطق المأاهولة بالمدنيين وأال يتم
وضصع المقاتلين أاو األهداف العسصكرية األخرى في
ال-م-ن-اط-ق ال-م-أاه-ول-ة ب-السص-ك-ان .وت-ع-ان-ي ل-ي-ب-ي-ا م-ن
فوضصى أامنية واقتتال وصصراع على السصلطة منذ
.2011

لنظار تتجه إا ¤القلمون
بعد تقّدم التسسوية ‘ الغوطة ..ا أ

مسسلحو «جيشش اإلسسÓم» يغادرون دوما

ت- -واصص -لت ،أامسس ،ع -م -ل -ي -ة خ -روج ح -اف Ó-ت ت -ق -ل
مسصلحي «جيشس اإلسصÓم» من دوما في الغوطة
الشصرقية إالى نقطة التفتيشس في معبر الوافدين،
فيما دخلت أاكثر من  50حافلة إالى المدينة إلجÓء
المسصلحين عنها .أاضصافت أان أاكثر من  10حافÓت
من الدفعة األولى تقل نحو  500مسصلح من «جيشس
اإلسصÓم» وعوائلهم ،خرجت من دوما وتجاوزت
م-ع-ب-ر ال-واف-دي-ن ،م-ت-ج-ه-ة إال-ى ن-ق-طة التجمع عند
حاجز جسصر بغداد على األوتوسصتراد الدولي ،حيث
سص -ت -ن -ط -ل -ق م-ن ه-ن-اك إال-ى ج-راب-لسس ف-ي الشص-م-ال
السصوري.
أاضصافت مصصادر أان «جيشس اإلسصÓم» اشصترط تسصليم
مجموعة من المخطوفين لديه للسصلطات السصورية
بعد خروج الدفعة األولى من مسصلحيه ،فيما نصس
الت -ف-اق ع-ل-ى تسص-ل-ي-م ال-مسص-ل-ح-ي-ن ك-اف-ة األسص-ل-ح-ة
ال-ث-ق-ي-ل-ة وال-م-ت-وسص-ط-ة وك-ل المخطوفين لديهم من
ع-ن-اصص-ر ال-ج-يشس السص-وري وال-م-وظ-ف-ي-ن وال-مدنيين
وعدهم باآللف .هذا وقالت مصصادر ،أان تنفيذ

الت -ف -اق سص -ي -ج-ري ع-ل-ى م-راح-ل م-ت-ت-ال-ي-ة ت-قضص-ي
بخروج متتابع للقوافل تقل مسصلحي جيشس اإلسصÓم
وعوائلهم على دفعات من مدينة دوما ،على أان
ي-ج-ري تسص-ل-ي-م األسص-رى وال-م-ع-ت-ق-لين والمختطفين
لدى جيشس اإلسصÓم وأان تدخل الشصرطة العسصكرية
ال-روسص-ي-ة وت-ع-ود م-ؤوسصسص-ات ال-دول-ة ل-ل-عمل ويجري
تسصليم السصÓح الثقيل والمتوسصط ويجري إاجÓء
الجرحى .في السصياق ،تحدثت مصصادر كثيرة عن
رغبة الجيشس السصوري في تكرار تجربة الغوطة
الشصرقية في القلمون الشصرقي ،وتخيير المسصلحين
هناك بين إالقاء سصÓحهم أاو الخروج ،مع التلويح
بالحرب في حال رفضصهم الشصروط.
ووف-ق-ا ل-ل-مصص-ادر ،ف-إان شص-روط ال-ح-ك-وم-ة ت-تضص-م-ن
ال -م -ط-ال-ب-ة ب-تسص-ل-ي-م ال-فصص-ائ-ل أاسص-ل-ح-ت-ه-ا ل-ل-ج-يشس
والقبول بـ «الصصلح وتسصوية الوضصع» أاو الخروج نحو
وجهة تركت لهم الحرية باختيارها ،أاما «من ل
ي -رغب ف -ي الصص -ل -ح أاو ال -رح -ي -ل ف -ل-يسس أام-ام-ه إال
الحرب».

النتائج الرسسمية لÓقÎاع الرئاسسي اŸصسري

السسيسسي يحصسد  %97.0من ›موع أاصسوات الناخبÚ
أاك - -دت ال - -ه - -ي - -ئ - -ة ال - -وط - -ن - -ي- -ة
لÓنتخابات في مصصر ،حصصول
ال-رئ-يسس ،ع-ب-د ال-ف-تاح السصيسصي،
ع - -ل- -ى  %97.08م - -ن م - -ج - -م- -وع
أاصصوات الناخبين ،في انتخابات
ال -رئ -اسص -ة ،وذلك خ Ó-ل م-ؤوت-م-ر
صص- -ح- -ف- -ي إلعÓ- -ن ال- -ن- -ت- -ي- -ج -ة
الرسصمية .أاوضصح رئيسس الهيئة،
لشصين إابراهيم ،خÓل المؤوتمر،
أان السص - -يسص - -ي حصص- -ل ع- -ل- -ى 21
مليونا و 835أالف صصوت من أاصصل
 24م -ل-ي-ون-ا و 97أال- -ف صص -وت
صص-ح-ي-ح  .ف-ي-م-ا حصص-ل م-نافسصه،
م-وسص-ى مصص-ط-ف-ى م-وسص-ى ،ع-لى
 656أالف صصوت ،في انتخابات
بلغت نسصبة اإلقبال عليها .%41
ذك -ر إاب -راه -ي -م ،أان الن-ت-خ-اب-ات
كانت األولى التي تجرى تحت
إاشص - -راف ال - -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات ،مشص-ي-را إال-ى أان-ه-ا

ج -رت «ب -الشص -ك-ل الÓ-ئ-ق ل-مصص-ر
وم- -ك- -ان- -ت- -ه -ا ب -ي -ن دول ال -ع -ال -م
ال-م-ت-حضص-ر» .ك-انت الن-ت-خ-ابات
ال-رئ-اسص-ي-ة ال-مصص-ري-ة ،ج-رت في
خارج البÓد أايام  16و 17و18

م -ارسس ال -م-اضص-ي ،ف-ي-م-ا ف-ت-حت
م -راك -ز الق -ت -راع أاب -واب -ه-ا أام-ام
الناخبين ،داخل البÓد في 26
و 27و 28من نفسس الشصهر.

بينما جرت ﬁاكمة  11ناشسطا

اŸغرب يتهم أاحزاب اŸعارضسة بتأاجيج الوضسع ‘ جرادة
ج- -دد ،أامسس الث- -ن ،Úوزي- -ر ال -داخ -ل -ي -ة
لطراف
اŸغربي عبد الوا‘ لفتيت اتهامته أ
سسياسسية وحقوقية بـتأاجيج الوضسع Ãدينة
ج -رادة .وات -ه -م ل -ف -ت-يت ‘ اج-ت-م-اع ل-ل-ج-ن-ة
لوضس-اع
ال-داخ-ل-ي-ة ‘ ›لسس ال-ن-واب ح-ول ا أ
لحسسان
Ãدي-ن-ة ج-رادة ،ج-م-اع-ة العدل وا إ
وال -ن -ه-ج ال-دÁق-راط-ي وا÷م-ع-ي-ة اŸغ-رب-ي-ة
لنسس- -ان ،بـ»ال- -ت -خ -ط -ي -ط» ل -ت -أازË
◊ق- -وق ا إ
لوضساع ‘ جرادة ‘ .ذات السسياق ،أاضساف
ا أ
لفتيت ان هذه التنظيمات تلجأا بعد تراجع
ع- -دد أاعضس- -ائ- -ه- -ا إا ¤ال- -ت- -غ -ل -غ -ل ‘ أاي ب -ؤورة
اح -ت -ج-اج ‘ م-ه-ده-ا Ùاول-ة إاح-راج ال-دول-ة
أام - -ام ال- -رأاي ال- -ع- -ام ال- -وط- -ن- -ي واŸن- -ظ- -م- -ات
الدولية.
يشصار ان اأحداث الأربعاء الأسصود ،اندلعت بعد اأن
م- -ن- -عت وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ،ال -م -ظ -اه -رات غ -ي -ر
ال -م -رخصص -ة ،ب-ج-رادة ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار اأن «ال-ق-ان-ون

ي -ف -رضس ت -وف -ر ت-رخ-يصس م-ن السص-ل-ط-ات ل-لسص-م-اح
بالتظاهر في الأماكن العامة» .واأحالت الشصرطة
بمدينة وجدة ،منذ اأحداث الأربعاء الأسصود ،على
القضصاء  54موقوفا ،بينهم  4قاصصرين ،بحسصب
محامي من هيئة الدفاع .جاءت هذه التهامات،
ب -ي -ن -م -ا ج-رت ،اأمسس ،م-ح-اك-م-ة 11م -ن نشص-ط-اء
الح -ت -ج -اج -ات ب -م -دي -ن -ة ج -رادة ،ب -ال -م -ح -ك -م -ة
البتدائية بمدينة وجدة .بعد ان قّررت المحكمة،
الأسص- -ب- -وع ال- -م -اضص -ي ،اإرج -اء ال -ج -لسص -ة ،ت -واصص -ل
م- -ح- -اك- -م -ة ع -زي -ز ب -ودشص -يشس ،واأم -ي -ن اأم -ق -لشس،
ومصصطفى اأدعنين ،وطارق العمري ،و 7اآخرين.
يذكر اأن النيابة العامة وجهت للموقوفين ،عدة
تهم بينها «اإهانة موظفين عموميين اأثناء قيامهم
ب -م -ه-ام-ه-م ،وال-مشص-ارك-ة ف-ي ارت-ك-اب ال-ع-ن-ف ف-ي
ح -ق-ه-م ،وال-عصص-ي-ان وم-ق-اوم-ة اأشص-غ-ال اأم-رت ب-ه-ا
السص -ل -ط -ة ال-ع-ام-ة ،والع-ت-راضس ع-ل-ي-ه-ا ب-واسص-ط-ة
التجمهر ،والتهديد والمشصاركة في ذلك».

11

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
الثÓثاء  ٠٣افريل  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٦رجب  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٦٠٩

’طفال ضصد البوحمرون
تقييم عملية تلقيح ا أ

العائÓت مطالبة بإاحÎام الرزنامة الوطنية بكل صسرامة
ل نتÓعب بصسحة أاطفالنا وعلينا اعتماد اسسÎاتيجية اتصسال فّعالة

تداب Òوقائية صصارمة بتلمسصان

الولية خالية من أاية حالة
’شصاعات اŸغرضصة
مهنيون يحذرون من ا إ

تلقيح  ١٤٨أالف طفل متمدرسس بولية اŸدية
اŸدير الو’ئي للصصحة بالشصلف لـ «الشصعب»:

لن نسسمح بÎك األطفال بدون تلقيح
كلمة العدد

مسسؤوولية
متداخلة
أحدث تفششي دأء «ألبوحمرون» ‘ وسشط
أألطفال جدل وأسشعا لدى ألعائÓت مبدية
قلقها أŸتزأيد جرأء ألعدوى ألسشريعة ألتي
سشّببها ‘ ألعديد من مناطق ألبÓد أدت إأ¤
أل- -ت- -كّ- -ف -ل ب -ال -ك -ث Òم -ن -ه -م ع -ل -ى مسش -ت -وى
أŸسش -تشش -ف -ي -ات ووضش -ع -ه -م –ت أŸرأق -ب-ة
جمال أاوكيلي
ألطبية إأ ¤غاية ألششفاء منه.
وما يث Òحقا ألتسشاؤول ‘ كل ما جرىŸ ،اذأ رفضض أألولياء تلقيح أبناءهم ‘

بدأية أألمر وقبل أسشتفحاله و–ّوله إأ ¤وباء!؟.
سشنحاول من خÓل هذأ أŸلف ألذي أمامنا إأبرأز أŸسشاعي ألقائمة ‘ هذأ
ألششأان ،أي تنوير ألقرأء بالوضشعية ألرأهنة لهذأ أŸرضض على مسشتوى عينات
” أحتوأء تدأعيات «ألبوحمرون»
من ألوليات أıتارة Ãعنى إأ ¤أي مدى ّ
بعد أن Œاوز أ÷ميع ‘ بدأياته أألو.¤
ولبد من أإلششارة هنا ،إأ ¤أن أŸفارقة ‘ كل ما جرى إأ ¤غاية يومنا هذأ
هو عزوف أألولياء عن تلقيح فلذأت أكبادهم‡ ،ا زأد ‘ مضشاعفاته إأ¤
درجات خطÒة جدأ ،أودت بحياة ألكثÒين ،كما أسشتدعت حالت ألبعضض
نقلهم على جناح ألسشرعة إأ ¤أŸسشتششفياتŸ ،تابعتهم عن كثب.
ومن غ ÒأŸقبول ،أن “ّر علينا هذه ألظاهرة أ÷ديدة مرور ألكرأم دون
ألوقوف عندها لتحليل خلفياتها بالرغم من ألندأءأت أّŸلحة وأŸتكّررة
ألصشادرة عن وزأرة ألصشحة وألسشكان وإأصشÓح أŸسشتششفيات ألتي ما فتئت
تدعو أألولياء إأ ¤ألقÎأب من أŸرأكز ألصشحية لتلقيح أبنائهم ،لكن ل حياة
Ÿن تنادي ..رفضض قطعي وعدم ألسشتجابة Ÿثل هذه ألدعوأت بالرغم من
أن أ÷ميع يدرك بأان «ألبوحمرون» مرضض قاتل ل يرحم ،ل Áكن تفاديه إأّل
بالتلقيح.
كان يكفي أن تكون أإلششاعة مصشدرأ لكل هذأ أإلزعاج وأŸتاعب مفادها أن

تركيبة أŸصشل غ Òفّعالة ومضشرة باألطفال ،هذأ ما ترسّشخ ‘ أذهان أألولياء
و‘ مقابل ذلك  ⁄تكن هناك أي أسشÎأتيجية أتصشال من قبل أ÷هات أŸعنية
من أجل إأقناع ألعائÓت ..هذأ ألفرأغ لحظه أ÷ميع طيلة تلك ألفÎة.
وعليه ،فإاننا نعت Èذلك درسشا ،لكل من يششتغل أو يعمل ‘ هذأ ألقطاع من
أآلن فصشاعدأ قصشد مرأجعة ألتصشور ألرأهن› ‘ ،ال كيفية ألتوأصشل مع
أآلخر ‘ أ◊الت أ◊رجة ،كالتي مّرت على ألوصشاية لتعيد بناء نفسشها وفق
رؤوية جديدة قائمة على مبدأ ألثقة أŸتبادلة أŸوضشوعة ‘ ألرزنامة ألوطنية
للتلقيح .وتفادي معاودة مثل تلك أ◊الت ألسشتثنائية.
لذلك ،فإان أŸصشالح أŸكلفة بهذه ألعملية ⁄ .تتعّود على مثل هذه أŸقاطعة
‘ مسشار أحÎأم مرأحل ألتلقيح ،لذأ وجدت نفسشها وجها لوجه مع وأقع
جديد عليها ،أحتارت ألتعامل معه بالششكل أŸطلوب نظرأ ألقلة أو نقصض
خÈتها ‘ كيفية ﬂاطبة أآلخر ،بوقائع دأمغة ،ومقنعة كفيلة وحدها بأان
ترجع أألمور إأ› ¤رأها ألطبيعي.
بالرغم من أن أ÷ميع يدرك إأدرأكا كام Óبأان ترك أألطفال بدون توقيع قد
يؤودي بهم إأ ¤ما ل يحمد عقباه ويتحّملون أŸسشؤوولية كل أŸسشؤوولية ‘ ذلك.
وهذأ أ◊لقة أŸفقودة ‘ ألتصشال ألجتماعي يجب أن تعود إأ ¤ألوأجهة،
خاصشة مع كÌة ألقنوأت .لطي هذأ أŸلف نهائيا.
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تداب Òوقائية صشارمة بتلمسشان

ألولية خالية من أأية حالة
دقت مديرية الصشحة والسشكان لو’ية تلمسشان ناقوسس اÿطر من تنقل داء البوحمرون الذي اجتاح اŸناطق
اÛاورة ووصشل حدود الو’ية ،من خÓل تسشجيل إاصشابات بكل من ع“ Úوششنت وبلعباسس .هذا وكششفت
’عÓم وا’تصشال عن تششكيل خلية على مسشتوى اŸديرية وخÓيا أاخرى اسشتباقية على مسشتوى
مصشلحة ا إ
’ولياء
’خذ ا’حتياطات ‘ حال تسشجيل أاية إاصشابة ،خاصشة ‘ ظل عزوف بعضس ا أ
اŸؤوسشسشات ا’سشتششفائية أ
’ششهارية واŸلصشقات واŸطويات التي وزعت عليهم وعلقت ‘ الششوارع
عن تلقيح أابنائهم ،رغم ا◊مÓت ا إ
وﬂتلف اŸؤوسشسشات العمومية ،وكأان أاطرافا كانت تقوم بحملة مضشادة ÿلق جو من التخويف والهلع من هذا
’ولياء من تداعيات هذه ا◊قن.
التلقيح ،ما أاثار تخوف ا أ
تلمسشانﬁ :مد بن ترار
ت- -دخ- -ل ‘ إاط- -ار م- -راق- -ب- -ة تÓ- -م -ي -ذ باكرا وذلك منذ  15أاكتوبر من السشنة
اŸدارسس ،داعية اأ’ولياء إا ¤دعم هذه اŸاضش-ي-ة وال-ت-ي ب-ل-غت  ٪78.62إاذ ”
من جانب آاخر باششرت مديرية الصشحة اŸبادرات حماية أ’بنائهم.
ت-ل-ق-يح  31661شش -خصس ع-ل-ى مسش-ت-وى
بالتعاون مع مصشالح الصشحة اŸدرسشية م - -ن ج - -انب آاخ - -ر كشش- -فت اŸك- -ل- -ف- -ة الو’ية ،منهم  12199ششيخ Œاوز 65
وكذا مديرية الÎبية ‘ ،حملة رقابة بالوقاية على مسشتوى مديرية الصشحة من العمر و 14813ششخصس من ذوي
وم -ع -اي -ن -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸؤوسشسش-ات وإاصش Ó-ح اŸسش -تشش -ف -ي -ات السش -ي -دة ب -ن اأ’مراضس اŸزمنة ،و 117امرأاة حامل
الÎبوية ،بغية معاينة الوضشع الصشحي عÓل ،أان مصشا◊ها قد سشجلت حالتي و 1511ع - -ام- -ل ‘ ق- -ط- -اع الصش- -ح- -ة
للتÓميذ عن قرب ،من خÓل معاينات وف -اة و 10ح-ا’ت مسش-ت-عصش-ي-ة العÓج ،لتحصشينهم من العدوى ،باإ’ضشافة إا¤
وحصشصس ل -ل -كشش -ف ل -ت -ف-ادي ت-ن-ق-ل أاي ’تزال –ت الرقابة الطبية Ãصشلحة  32طف Óو 288معتمر وذلك من أاجل
ع -دوى ،خ -اصش -ة اŸؤوسشسش -ات الÎب-وي-ة ال -ع Ó-ج وال-وق-اي-ة Ãسش-تشش-ف-ى ت-ي-ج-اﬁ Êاصش - -رة ح - -م - -ى اأ’ن- -ف- -ل- -ون- -زا وداء
وهي مكان Œمع اأ’طفال وقد تكون دم -رج -ي ا÷ام -ع -ي ب -ت-ل-مسش-ان ،ب-ف-ع-ل ال-ب-وح-م-رون ال-ت-ي اج-ت-احت اŸن-ط-ق-ة
اأ’نفلونزا وليسس البوحمرون ،مؤوكدة أان خÓل هذه السشنة وتسشببت ‘ حالة من
منطقة ’نتششار العدوى.
ع -ن ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة كشش -فت م -دي-ري-ة ه -ذه ا◊ا’ت أ’شش -خ -اصس  ⁄ي -ق -وم -وا اÿوف ،داعية اŸواطن Úإا ¤التقرب
الصشحة والسشكان لو’ية تلمسشان ،عن ب -ال -ت -ل -ق -ي -ح ال -ذي دعت إال-ي-ه م-دي-ري-ة بغية أاخذ التلقيح ،مؤوكدة أانه متوفر ‘
ع - - -دم تسش- - -ج- - -ي- - -ل أاي ح- - -ال- - -ة ل- - -داء الصشحة Ãختلف القطاعات ،مؤوكدة أان كل مراكزها اıصشصشة ◊د اآ’ن.
ال -ب -وح -م -رون ‘ .اŸق -اب-ل ” إاحصش-اء مصش -ا◊ه -ا ق -د ق -امت ب -ت-وزي-ع  40270و ⁄ت -خ -ف م -دي -ري -ة الصش -ح -ة ح -م -ل -ة
عدة إاصشابات بأامراضس خطرة وسشط جرعة من اŸصشل اŸضشاد ل أ
Óنفلونزا اŸق- -اط- -ع- -ة ال -ت -ي دعت ل -ه -ا أاط -راف
التÓميذ خÓل مرحلة اŸعاينة اأ’ولية وكذا اأ’مراضس الوبائية على رأاسشها داء ›هولة بزرع اÿوف وسشط اأ’ولياء،
ال-ت-ي شش-م-لت  500ت-ل-م-ي-ذ من ﬂتلف ال -ب -وح -م-رون وا◊م-ى اأ’Ÿان-ي-ة ب-غ-ي-ة ل -ك -ن ال -ط-لب ع-ل-ى ال-ت-ل-ق-ي-ح ت-زاي-د ‘
م- -دارسس ال -و’ي -ة ‘ ،إاط -ار اŸت -اب -ع -ة ﬁاصش -رة ه -ذه اأ’وب -ئ-ة ال-ت-ي ت-وسش-عت اآ’ونة اأ’خÒة ،بعد الدور الذي لعبه
الصش -ح -ي-ة اŸدرسش-ي-ة ،ع-ل-ى رأاسش-ه-ا  28إاصشابتها ‘ بعضس الو’يات اÛاورة.
اإ’ع Ó-م ،م -ن خÓ-ل تسش-ج-ي-ل ضش-ح-اي-ا
ح- -ال -ة تسش -ت -وجب ال -ت -دخ -ل ا÷راح -ي ورغم أان الو’ية  ⁄تسشجل أاية حالة ،بوباء البوحمرون ‘ بعضس الو’يات.
لكن ا◊ذر يبقى واجبا واليقظة دائمة ‘ هذا الصشدد ،كششف «ب .بومدين»،
اŸسشتعجل.
كما أاكدت اŸديرية عن تسشجيل  21م -ن خ Ó-ل ÷ان رق -اب -ة وخÓ-ي-ا أازم-ة أانه رفضس تلقيح أابنائه ‘ البداية ،بعد
ح -ال -ة م-ؤوك-دة ب-اÿصش-ي-ة اŸع-ل-ق-ة و 03ششكلتها اŸديرية وهي على اسشتعداد زرع الششك ‘ نفوسس اŸواطن Úبأان
حا’ت تخصس الفتق ا’ربي و 03أاخرى للتدخل ليل نهار.
ه -ذا ال -ت -ل -ق -ي -ح خ -ط Òوي -ه -دد ح -ي -اة
متعلقة بالفتق السشري ،زيادة على حالة ه- -ذا وكشش- -فت م- -دي -ري -ة الصش -ح -ة ،أان اأ’نسش -ان وه -و Œرب -ة خ -ط -رة وتسش-بب
واح- -دة ت -خصس ا’ن -ح -داق وال -ذي -ن ” مصش -ا◊ه -ا ق -د ق-امت ب-ح-م-ل-ة واسش-ع-ة اأ’م -راضس وي -ح -وي فÒوسش -ات ،ل -ك -ن -ه
–وي- -ل- -ه- -م ع -ل -ى ج -ن -اح السش -رع -ة إا ¤ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح وششكلت فرقا خاصشة تراجع عن الفكرة بعدما تب Úأان اأ’مر
مصش-ل-ح-ة ج-راح-ة اأ’ط-ف-ال باŸؤوسشسشة لهذه الششأان ،حيث فتحت  116مركز م -ا ه -و إا’ ح -م -ل -ة مشش-وه-ة وأان دائ-رة
ا’سشتششفائية بالرمششي ،حيث أاجريت ’جراء اŸصشل بغية ﬁاصشرة اأ’وبئة اأ’م -راضس ال -ف-ت-اك-ة ب-دأات ت-ت-وسش-ع ،م-ا
لهم عمليات جراحية من قبل فرقة اÿطÒة التي Œتاح اŸنطقة بجانب جعله يقبل على تلقيح أابنائه حماية
اأ’نفلونزا اŸوسشمية ،حيث ” إاطÓق لهم من اأ’خطار.
طبية ﬂتصشة.
العملية ،كما أاششارت مديرية الصشحة ،ح-م-ل-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ال-و’ية

’Ÿانية بÈج منايل
 4حا’ت للحصشبة ا أ

تلقيح أأزيد من  21أألف شسخصص بنسسبة ٪59,06
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ﬁليـ ـ ـ ــ ـ ـات

سشجلت نسشبة ضشعيفة

عندما تفعل ألإشساعة فعلتها بع“ Úوشسنت

ب -اشش -رت مصش -ال -ح الصش -ح -ة ل -و’ي -ة ع“ Úوشش-نت ح-م-ل-ة واسش-ع-ة Ÿراق-ب-ة تÓ-م-ي-ذ م-دارسس ال-و’ي-ة
’وبئة
’Ÿانية وا أ
وإاخضشاعهم للتلقيح ،خاصشة باŸناطق النائية التي عرف التلقيح بها ضشد ا◊مى ا أ
ال-ف-ت-اك-ة ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا م-دي-ري-ة الصش-ح-ة ل-و’ي-ة ع“ Úوشش-نت نسشبة ضشعيفة  ⁄تتعد  ،٪61رغ-م
ح -م Ó-ت ال -ت -حسش -يسس ال -واسش -ع -ة ونشش -ر اŸط -وي -ات وبث إاع Ó-ن -ات م -ن إاذاع -ة ع“ Úوشش -نت وإالصش -اق
’ششهارات ‘ اŸدارسس واŸسشاجد واŸناطق العامة .لكن ظهور تخوفات نتيجة ا◊ملة اŸضشادة التي
ا إ
أاطلقتها أاطراف ›هولة عطلت العملية:
ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار

كشش -ف م-نسش-ق ال-نشش-اط-ات ال-ط-ب-ي-ة Ãصش-ل-ح-ة ع-ل-م
’وب -ئ -ة وال -طب ال-وق-ائ-ي ب-اŸؤوسشسش-ة ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة
ا أ
العمومية لÈج منايل ﬂلوف قصشبية ‘ ،اتصشال مع
«الشش- -عب»« ،أان ح- -م- -ل- -ة ال- -ت- -ل- -ق- -ي- -ح ضش- -د ا◊صش -ب -ة
’Ÿان -ي -ة م -ت -واصش -ل -ة ب -ك -اف -ة اŸؤوسشسش -ات
وا◊صش -ب -ة ا أ
وال -ع -ي -ادات الصش -ح -ي -ة ،م-ن أاج-ل ت-ك-ث-ي-ف إاج-راءات
الوقاية Ÿواجهة هذا اÿطر ،خاصشة بعد تسشجيل 4
’Ÿان -ي -ة م -ؤوك -دة دون
ح- -ا’ت إاصش- -اب- -ة ب- -ا◊صش -ب -ة ا أ
تسشجيل حا’ت لداء البوحمرون».
بومرداسس :ز.كمال
اعت Èذات اŸصشدر ‘ ،رده على سشؤوال «الششعب» حول سشÒ
حملة التلقيح الوطنية ضشد ا◊صشبة وا◊صشبة اأ’Ÿانية ،التي
أاطلقتها وزارة الصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات ‘
Óط-ف-ال اŸت-م-درسش ،Úال-ذي-ن تÎاوح
م -رح -ل -ت -ه -ا ال-ث-ان-ي-ة ل -أ
أاعمارهم ما ب 6 Úو 14سشنة ،خاصشة بعد تسشجيل عدة بؤور
Óصشابة والعدوى بو’يات ا÷نوب والهضشاب« ،أان مصشلحة
ل إ
علم اأ’وبئة والطب الوقائي اŸكلفة Ãتابعة عمليات التلقيح
ع Èثما Êبلديات لÈج منايل ويسشر قد سشجلت إاقبا’ معتÈا
Óطفال واأ’ولياء وهذا –ت تأاث Òأاخبار انتششار اŸرضس ‘
ل أ
بعضس اŸناطق من الوطن ،والعملية متواصشلة بصشفة يومية

بعد العطلة و ⁄تعد مقتصشرة على الفÎة اŸسشائية ليوم
ال -ث Ó-ث -اء ف -ق-ط ،م-ن أاج-ل إاع-ط-اء ف-رصش-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ÷م-ي-ع
اأ’طفال اŸسشتهدف.Ú
‘ سشؤوال عن نسشبة التلقيح التي سشجلتها اŸصشلحة وعدد
اأ’طفال اŸسشتهدف Úمن العملية ،كششف ﬁدثنا «أان نسشبة
التلقيح على مسشتوى دائرتي برج منايل ويسشر وصشلت حاليا
 ،٪59.06أاي  21834طفل اسشتفادوا من اللقاح من أاصشل
 36964مسشجل معني بالعملية ،مع توف Òأازيد من  37أالف
جرعة لقاح إ’‚اح ا◊ملة اŸتواصشلة بوتÒة عادية إا ¤غاية
اسشتكمال باقي النسشبة اŸتحّفظة أاو غ Òالواعية بأاهمية
هذا اللقاح من أاجل حماية أاطفالهم من هذه اإ’صشابات
والعدى اÿطÒة التي قد تؤودي إا ¤الوفاة ،على غرار ما
شش-ه-دت-ه ب-عضس ال-و’ي-ات م-ن ال-وط-ن ،خ-اصش-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-داء
ا◊صشبة ومضشاعفاته اÿطÒة على صشحة اŸصشاب.
كما دعا منسشق مصشلحة الوقاية بهذه اŸناسشبة ،كافة اأ’ولياء
«إا ¤ضشرورة ا’قتناع بأاهمية هذه ا◊ملة التي تدخل ‘
إاطار حماية صشحة اŸواطن Úوباأ’خصس ششريحة اأ’طفال
وهي تتمششى مع رزنامة منظمة الصشحة العاŸية والعمل
على تبديد كافة اıاوف والششكوك اŸغرضشة التي غذتها
إاششاعة الششارع» ،مع دعوة وسشائل اإ’عÓم وﬂتلف الهيئات
واŸنظمات اأ’خرى اŸعنية بالعملية إا ¤تكاتف ا÷هود من
أاجل نششر الوعي وتوسشيع الثقافة الصشحية.
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حيث أاششار أاحد اأ’طباء Ãنطقة بني صشاف ،إا ¤أان
أاطرافا ›هولة عطلت التلقيح من خÓل إاطÓق حملة
مضشادة ،أادخلت اÿوف والهلع ‘ نفوسس اŸواطن ،Úمن
خÓل التأاكيد أان التلقيح يحوي فÒوسشا خطÒا يقضشي
ع -ل -ى اŸن -اع -ة وك -ذا اإ’خصش -اب وغÒه-ا م-ن اأ’ق-اوي-ل
الباطلة.
ه-ذا وأاط-ل-قت م-دي-ري-ة الصش-ح-ة ح-م-ل-ة م-راق-ب-ة مرفقة
بالتلقيح على مسشتوى و’ية ع“ Úوششنت ،خصشوصشا
ا÷ه -ة ال -غ -رب -ي-ة (ول-ه-اصش-ة وب-ن-ي صش-اف) ال-ت-ي شش-ه-دت
تسشجيل  16حالة مششتبه ‘ إاصشابتها بداء البوحمرون،
منها  ‘ 03حالة خطرة’ ،تزال التحاليل جارية بششأانها
و–ولت عينات منها  Èıباسشتور للتأاكيد من اإ’صشابة
من عدمها.
هذا وأاششار اŸكلف بالصشحة اŸدرسشية الدكتور ديب
إاسش -م -اع -ي -ل ،أان ع -دد ا◊ا’ت اŸشش -ت -ب -ه ‘ إاصش -اب -ت-ه-ا
بالو’ية ،بلغت  16حالة أاغلبها من ا÷هة الغربية للو’ية،
منها  12حالة بدائرة بني صشاف 03 ،منها ‘ حالة جد
متقدمة من اÿطر.
وم -ن أاج -ل ﬁاصش -رة ه -ذا ال -وب -اء ،شش -ك -لت السش -ل -ط-ات
الو’ئية لع“ Úوششنت ،خلية متابعة للوضشع مع مباششرة
حملة الرقابة على مسشتوى اŸدارسس بصشفتها مركزا
ل-ت-ج-م-ع اأ’ط-ف-ال ،م-ع م-ب-اشش-رة ع-م-ل-ي-ة إاع-ادة ال-ت-ل-ق-ي-ح
Óطفال الذين  ⁄يلقحوا باŸصشل اŸضشاد.
ل أ
وقد عرفت اŸراكز الصشحية بالو’ية إاقبا’ منقطع
ال-ن-ظ ،Òب-ف-ع-ل ال-ه-ل-ع م-ن اأ’خ-ب-ار ال-ت-ي أاك-دت اج-ت-ي-اح
البوحمرون للو’ية ،اأ’مر الذي جعل اإ’قبال على إاعادة
التلقيح الذي ” مقاطعته يعود بقوة.
‘ ه- -ذا الصش- -دد كشش -فت السش -ي -دة «ك -رÁة .سس» ،ال -ت -ي
وجدناها –مل رضشيعتها ‘ القطاع الصشحي بسشيدي
ورياشس ،والتي  ⁄تخضشع للتلقيح خÓل ا◊ملة ،وربطت
السشبب باÿوف من النتائج الوخيمة التي يÎكها ،بعدما
أاشش- -ار ع -ل -ي -ه -ا م -ع -ارف -ه -ا ب -أان ه -ذا ال -ت -ل -ق -ي -ح ّﬁم -ل
بالفÒوسشات وأاخطار مسشتقبلية.
ن- -فسس الشش- -يء أاك- -ده اŸواط- -ن «حﬁ.م- -د» ال- -ذي ك -ان
مصشحوبا بابنه ذي اÿمسس سشنوات ،أاكد أان العديد من
اŸثقف Úأاششاروا أان التلقيح يحمل أاخطارا كبÒة على
صشحة الطفل .واليوم بعد ظهور اŸرضس لدى بعضس

اأ’طفال ،أاصشبح اللجوء إا ¤التلقيح أامرا ً ’ مفر منه.
وبولهاصشة وبني صشاف ،اكتظت اŸصشحات باأ’طفال
وأاوليائهم الذين أاصشابهم الهلع من الوباء الذي اجتاح
منطقتهم.
وكشش -فت إاح -دى ال -ط -ب -ي -ب-ات ب-اŸن-ط-ق-ة ال-غ-رب-ي-ة ل-عÚ
“وشش -نت ،رفضشت اإ’فصش -اح ع -ن ه -وي -ت -ه -ا ،أان ط -ب-ي-ع-ة
اÛتمع وراء عملية العزوف عن التلقيح وذلك من
خÓل زرع فكرة ﬂاطر تأاثÒه على اإ’خصشاب والو’دة.
لكن اليوم وبعد غزو البوحمرون اŸنطقة وانتششار خÈ
اإ’صشابات وكذا تناول وسشائل اإ’عÓم لعدد الوفيات
بالو’يات ا÷نوبية ،أاصشبح القطاع الصشحي كما ترى
مكتظا وأاصشبح اŸصشل غ Òمضشر ،لذا فهي تدعو كافة
ا÷معيات الفاعلة إا ¤ضشرورة اŸسشاهمة ‘ التوعية
Ùاصش -رة ال -وب -اء وال -ت -ع -ايشس م -ع -ه ،ع -وضس م -ق -اط-ع-ة
اإ’جراءات الوقائية منه.

’ششاعات اŸغرضشة
مهنيون يحذرون من ا إ
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تلقيح  14٨أألف طفل متمدرسص بولية أŸدية
تو‹ و’ية اŸدية أاولوية كبÒة لقطاع الصشحة ،حيث أاوضشح مدير الصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات التداب Òالوقائية
’و ¤وطنيا ‘ عملية
التي اتخذتها مديريته الو’ئية ‘ ›ال حملة مكافحة داء البوحمرون ،فالو’ية احتلت اŸرتبة ا أ
’ضشافة إا ¤تقدË
التلقيح ضشد هذا الداء والتي م ّسشت  148000تلميذ من أاصشل  161000تلميذ أاي بنسشبة  92باŸائة ،با إ
” رفع التجميد عنهما من
حصشيلة نششاطه وأاهم ا’‚ازات واŸششاريع التي تعّزز بها القطاع ،خاصشة اŸششروع Úاللذين ّ
’مومة والطفولة ومركز مكافحة السشرطان واللذان
’مر Ãركب ا أ
طرف رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،ويتعّلق ا أ
سشيتم الششروع ‘ أاششغال ا‚ازهما ‘ القريب العاجل كونهما يعدان مكسشبا لهذه الو’ية ،وهذا بعدما ”ّ تدعيم هذا القطاع
ب-وح-دة الصش-ح-ة اŸدرسش-ي-ة ب-ال-ق-طب ا◊ضش-ري ب-ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة ‘ ،ح Úط-الب ب-عضس اŸن-ت-خ-ب Úوق-ت-ه-ا ب-ت-وف Òت-لقيح داء
ال-ل-يشش-م-ان-ي-وز وتسش-خ Òف-رق ط-ب-ي-ة م-دع-م-ة بشش-ت-ى ال-وسش-ائ-ل ل-ل-ت-ن-ق-ل إا ¤اŸن-اط-ق ال-نائية من أاجل إا‚اح عمليات التلقيح
ا›ÈŸة سشنويا لفائدة أابناء الو’ية.
اŸدية :علي ملياÊ

مدير الصشحة لو’ية سشيدي بلعباسس:

 41ألف تلميذ بدون تلقيح بسسبب عزوف أألولياء
كشش- -ف دريسس خ- -وج- -ة ا◊اج م- -دي- -ر
الصش- -ح- -ة والسش- -ك- -ان ل- -و’ي- -ة سش -ي -دي
بلعباسس ،عن تسشجيل  35حالة مششتبهة
لداء البوحمرون ،منها حالة واحدة
مؤوكدة ” رصشدها على مسشتوى بلدية
سشيدي بلعباسس ،ما اسشتدعى تششكيل
خلية متابعة واتخاذ كافة اإ’جراءات
ع Èك - -ام - -ل اŸؤوسشسش - -ات الصش- -ح- -ي- -ة
اŸنتششرة بإاقليم الو’ية.
أافاد مدير الصشحة ،أان ا◊الة اŸؤوكدة
ت -خصس رضش -ي -ع -ا ي -ب -ل-غ م-ن ال-ع-م-ر 11
شش- - -ه- - -را ” ،ن- - -ق - -ل - -ه إا ¤اŸؤوسشسش - -ة
اإ’سشتششفائية بعد ظهور أاعراضس ششبيهة با◊صشبة عليه،
وبعد أاخذ العينات وإارسشالها إا ¤معهد باسشتور أاكدت
النتائج إاصشابة الرضشيع بداء البوحمرون.
هذا و’ تزال  34حالة أاخرى غ Òمؤوكدة ‘ ،انتظار
ظهور نتائج التحاليل .وكلها حا’ت Ÿرضشى ’ تتعدى
أاعمارهم  16سشنة .وأاضشاف ذات اŸسشؤوول ،أانه وÃجرد
اكتششاف خمسس حا’ت متفرقة خÓل الششهر الواحد” ،
إاعÓن حالة الوباء بالو’ية ،وفق ما تنصس عليه القوانÚ
اŸعمول بها ،حيث ” تششكيل خلية متابعة واتخاذ كافة
اإ’جراءات ا’حÎازية ع Èكل اŸؤوسشسشات الصشحية ،أاين

” التكفل با◊ا’ت اŸششكوك فيها
تكف Óتاما ،حيث غادر كل اŸرضشى
اŸؤوسشسشات الطبية باسشتثناء  3رضشع
’يزالون –ت اŸراقبة Ãصشلحة طب
اأ’ط -ف -ال ،ك -م -ا ” ت -ل -ق -ي-ح ك-ل أاف-راد
ع-ائÓ-ت اŸرضش-ى وﬁي-ط-ه-م ،فضشÓ-
عن تلقيح الطاقم الطبي.
وأاضشاف مدير الصشحة ،أان  30حالة من
ج -م -ل -ة ا◊ا’ت اŸشش -ك-وك ف-ي-ه-ا” ،
تسش -ج -ي -ل-ه-ا ب-ب-ل-دي-ة سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس،
حالتان ببلدية سشيدي ◊سشن ،وحالة
واحدة بكل من بلديات سشيدي علي بن
يوب ،اللوزة وسشيدي ابراهيم .وعن جنسس اŸرضشى،
فقد ” إاحصشاء  20أانثى و 15ذكرا .أاما عن الفئات
العمرية للحا’ت اŸششتبه فيها ،فقد ” تسشجيل 11
حالة تÎاوح أاعمارهم ما ب 0 Úإا )2( ¤سشنت 7 ،Úحا’ت
ما ب 3 Úإا 5 ¤سشنوات 12 ،حالة ما ب 6 Úإا 15 ¤سشنة،
وكذا  5حا’ت لفئة الكبار الذين تزيد أاعمارهم عن 16
سشنة.
هذا و” أايضشا إاحصشاء  7حا’ت Ÿرضشى سشبق لهم وأان
تلقوا التلقيح ضشد اŸرضس و 4حا’ت لغ ÒاŸلقح‘ ،Ú
ح’ Úتزال  24حالة قيد التحقيق Ÿعرفة تلقيحها من
عدمه.
ع - -ن ح - -م - -ل - -ة ال - -ت - -ل- -ق- -ي- -ح اÿاصش- -ة
باŸتمدرسش ،Úفقد أاكد أان  41أالف
تلميذ  ⁄يتم تلقيحهم بعد ،من جملة
 119أال-ف ت-ل-م-ي-ذ م-ع-ن-ي Úب-ال-ت-ل-قيح،
أ’سشباب ترجع أاسشاسشا لعزوف اآ’باء
عن تلقيح أابنائهم وتخوفهم من اللقاح
بعد حمÓت اŸغالطة التي تعرضشت
ل- -ه- -ا ا◊م- -ل- -ة اŸوسش -م اŸاضش -ي ،م -ا
تسش -بب ‘ ت -راج -ع نسشب ال -ت-ل-ق-ي-ح-ات
داخ- -ل ال- -وسش- -ط اŸدرسش -ي ،ح -يث ⁄
تتعد النسشبة  ٪40على مسشتوى بلدية
سش- -ي- -دي ب -ل -ع -ب -اسس ‘ .ح Úشش -ه -دت
ارت-ف-اع-ا ﬁسش-وسش-ا ب-ب-عضس ال-بلديات،
أاي - -ن ف - -اقت  ٪70ع - -قب ت - -فشش - -ي داء
ال -ب -وح -م -رون ب -ب-عضس ال-و’ي-ات ،ه-ذا
اأ’خ Òال - -ذي أاث - -ار ان - -تشش - -اره ق - -ل - -ق
وﬂاوف اأ’ولياء ودفعهم إا ¤اإ’سشراع
لتلقيح أابنائهم بعد عزوف دام أاششهر.
‘ ذات السشياق ،أاضشاف مدير الصشحة،
أان ال -ل -ق -اح م -ت-وف-ر وبشش-ك-ل دائ-م عÈ
ك -اف -ة اŸؤوسشسش -ات الصش -ح -ي -ة ،داع -ي -ا
اأ’ولياء إا ¤تلقيح أابنائهم لوقايتهم من
اأ’مراضس.
سشيدي بلعباسس :غ.ششعدو

وترى رئيسشة جمعية جوهرة لÎقية اŸرأاة
وال -ط -ف -ل ب -اŸدي -ة ‚ي -ة ق -اصش -د ع -ل-ي ب-أان
مشش-ك-ل-ة ت-راج-ع اأ’ول-ي-اء ع-ن ت-ق-ل-ي-ح أاب-نائهم
م -رّده ت -ف -اع -ل غ -ال -ب -ي -ت -ه -م م -ع اإ’شش -اع -ات
اŸغلوطة التي تصشدر من هنا وهناك ،إا¤
جانب اقتناع هؤو’ء ببعضس اأ’فكار البالية،
ك -أان ت -ت -ح ّ-ج -ج ب -عضس اأ’سش -ر ب -ع -دم أاه -ل -ي -ة
اŸمرضشات ‘ ›ال التلقيح لفائدة أابنائهم،
م -ع -تÈة م -دي -رة م-درسش-ة ب-ل-ج-ب-اسس وعضش-وة
اÛلسس الشش -ع -ب-ي ب-ب-ل-دي-ة ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة
سش -اب -ق -ا ،ب -أان ه -ذه اإ’شش-اع-ات ب-اتت مصش-در
خ -ط -ر ع -ل -ى صش -ح -ة اإ’نسش -ان وخ-اصش-ة ل-دى
ال -ط -ف-ل ،ك-اشش-ف-ة ب-اع-ب-ت-اره-ا رّب-ة ب-يت وم-ن
م- -ن -ط -ل -ق خÈت -ه -ا ب -أان ه -ن -اك ال -ك -ث Òم -ن
اأ’مراضس اŸتوارثة من جيل إا ¤جيل ،منبهة
‘ هذا السشياق،
« كيف يعقل أان تتجاهل اŸرأاة اليوم مثل
هذه التلقيحات رغم مسشتواها العلمي وتوفر
الكث Òمن الÈامج التعليمية والتثقيفية التي
م -ن شش -أان-ه-ا أان Œع-ل اأ’م م-راف-ق-ة وم-وق-ن-ة
ب -أاه -م -ي -ة م-ث-ل ه-ذه الÈام-ج الصش-ح-ي-ة ال-ت-ي
تقّرها وزارة الصشحة والسشكان»؟.
حّملت اŸتدخلة ،اأ’م مسشؤوولية ذلك Ãا ‘
ذلك بعضس القنوات التي أاضشحت مÓذ النسشاء
اıتصشات ‘ الدراما كونها باتت تقتصشر
ع-ل-ى ت-روي-ج ب-عضس اأ’ف-ك-ار ال-هّ-دام-ة ،ف-ي-م-ا
ب -اتت ق -ل -ة م -ن ال -نسش -اء م -ن ت -ت -وج-ه-ن ن-ح-و
ا◊صشصس التي تهتم بÎبية وصشحة الناششئة،
مؤوكدة ‘ هذا الصشدد أان جمعيتها سشتعمل
على اإ’سشتعانة ببعضس اأ’طباء اıتصش‘ Ú
أامراضس اأ’طفال من أاجل التحسشيسس بأاهمية
ال-ت-ل-ق-ي-ح-ات اŸوصش-وف-ة إا ¤ج-انب ال-ت-غ-ذي-ة
الصشحيحة و‡ارسشة الرياضشة ،مقÎحة ‘
ه -ذا اŸن -وال ت -ف -ك Òالسش -ل -ط -ات ال -ع-ل-ي-ا ‘
اع-ت-م-اد ال-ت-ل-ق-ي-ح اŸن-ز‹ ل-ك-ون-ه ي-عّ-د ك-أاهم
وسش-ي-ل-ة ◊م-اي-ة ال-ن-اشش-ئ-ة والسشÓ-ل-ة ال-بششرية
وهذا بتوف Òاإ’مكانيات اŸادية والبششرية
تفاديا ’نتقال اأ’مراضس الوبائية ورغبة ‘
فعالية أاكŸ Èثل هذه التلقيحات.

أ◊رصص على ثقافة ألتلقيح

وحّمل الدكتور بلقاسشم عادل ﬂتصس ‘ علم
ا’ج -ت -م -اع ب -ج-ام-ع-ة ي-ح-ي-ى ف-ارسس اإ’عÓ-م
ال -وط -ن -ي وا÷واري أايضش-ا مسش-ؤوول-ي-ة ت-راج-ع

ثقافة التلقيح لدى ا’أسشر ـ فحسشبه ـ« ،هناك
قلة من يؤودي الرسشالة اإ’عÓمية ‘ تنمية
الوعي بهذا الششأان ا◊يوي لدى العائÓت،
وبالرجوع قلي Óإا ¤الوراء ‘ ظّل التلفزيون
كانت ا’ششهارات اÿاصشة بالصشحة واأ’مومة
والتلقيح ‘ أاوقات الذروة .أاما اليوم فالعديد
من القنوات ششتّت اŸششاهدين ويجب اعادة
النظر ‘ هذا اÛال بحيث علينا أان نراعي
هذا ا÷انب ‘ –سشيسس العائÓت كون أانه
مع تطور اÛتمعات أادى إا ¤تخلي الوسشائل
ا’عÓ- -م- -ي -ة ع -ن ه -ذا اŸي -دان م -ا أادى إا¤
التفريط فيه وعلى صشحة أابنائنا.
ك- -م- -ا أان- -ه وب -ال -رغ -م م -ن ت -ط -ور اŸسش -ت -وى
Óسشرة ،إا’ أان نظرتها Œاه بعضس
التعليمي ل أ
الظواهر باتت تقليدية ،فمث Óا◊ملة التي
ششّنت مؤوخرا على التلقيح ‘ اŸدارسس يجب
أان يقابلها اعادة النظر ‘ كيفية –سشيسس
اأ’م ب- - - -ال- - - -درج- - - -ة اأ’و ‘ ¤اŸصش- - - -ال - - -ح
ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة ب-أاه-م-ي-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح أاث-ناء وضشع
ا◊م -ل أاو ‘ ال -فÎة م -ا ق -ب -ل -ه -ا ،إا ¤ج-انب
ضش- - -رورة وضش - -ع خ ّ- -ط - -ة ت - -واف - -ق م - -راح - -ل
‰والطفل».
أاكد ﬁدثنا أان هذا ا’نفتاح اإ’عÓمي
« ⁄تسش- - -ت- - -ف- - -د م- - -ن - -ه اأ’سش - -ر م - -ن ا÷انب
التحسشيسشي بالصشورة اŸناسشبة ،كما سشاهم
ذلك ‘ ب- -ل- -ورة وع- -ي اي- -ج- -اب -ي Œاه ب -عضس
ا◊ا’ت الششاذة التي كان من اŸفروضس أان
’ تقيسس عنها اأ’سشر ،على اعتبار بأانه Ÿا
شش-نت ح-م-ل-ة ال-ل-ق-اح ي-ق-ت-ل اأ’ط-ف-ال نÓحظ
اليوم النتيجة سشلبية بسشبب ما ششهدناه ‘
بعضس و’يات ا÷نوب ‘ ،ح Úأان ا÷زائر
لها باع طويل من خÓل سشياسشتها الصشحية،

إا’ أانه يجب علينا كذلك أان نقيسس على بعضس
ا◊ا’ت ي -ع -د أام -را نسش -ب -ي -ا ‘ ،وقت ت -ب-ق-ى
مسش -ؤوول -ي -ة اŸصش -ال -ح ال -ط -ب-ي-ة واأ’م-وم-ة ‘
اŸقام اأ’ول من خÓل عمليات –سشيسس
اأ’مهات وفق خريطة صشحية تششّكل وتششمل
ك- -ل م- -ن- -اط- -ق ال- -وط -ن Ãا ‘ ذلك اأ’ط -ب -اء
اÿواصس ‘ طب ال -نسش -اء واأ’ط -ف -ال ال -ذي -ن
ت -ل -ق -ى ع -ل -ي -ه-م أايضش-ا مسش-وؤول-ي-ة ال-ت-حسش-يسس
وخاصشة وأانهم أاصشبحوا اليوم الوجهة الكبÒة
لدى كث Òمن ا’أسشر ‘ ›ال طلب العÓج
واإ’سشتششارات الطبية».
على صشعيد ذي صشلة يجزم بعضس العارفÚ
Ãج -ال الصش -ي -دل -ة ب -ه -ذه ال-و’ي-ة ،أان ه-ن-اك
جهات مغرضشة هي بصشدد التششويشس على
أافراد اÛتمع ا÷زائري ‘ عدة ›ا’ت
وبخاصشة ‘ ›ال الصشحة العمومية معرضشة
ب -ذلك صش -ح -ة أاب -ن -ائ -ن -ا إا ¤ب-عضس اأ’م-راضس
اÿطÒة ال -ت -ي ظ -ه -رت ك -داء ال -ب-وح-م-رون،
مسشتغربا مثل هذه التصشرفات ‘ قوله« ،هل
ي -ع -ق -ل أان دول -ة ك -ا÷زائ -ر تصش-رف اÓŸيÒ
سش-ن-وي-ا م-ن أاج-ل شش-راء ﬂت-ل-ف ال-ت-ل-ق-يحات
ووصشفها ومنحها باÛان باŸراكز الصشحة
واأ’م -وم -ة أ’ج -ل ال -ت -ف-ري-ط وال-ل-عب بصش-ح-ة
أابنائها؟» ﬁم Óمسشؤوولية ذلك إا ¤فئة من
اŸعلم Úالتي أابدت معارضشة ‘ وقت سشابق
للتلقيح اŸدرسشي Ãا خلق وقتها حالة من
الششك وسش- -ط اأ’ول- -ي- -اء ،م- -تسش- -ائ  ‘ Ó-ه -ذا
الصشدد «من يتحمل مسشؤوولية إاصشابة اأ’طفال
ب- -داء ب- -وح- -م- -رون ال- -ت- -ي ع- -رف- -ت- -ه -ا ب -عضس
الو’يات؟» ،مششÒا بأانه من غ ÒاŸعقول أان
تفرط الدولة ومن خÓلها اŸصشالح الصشحية
بصشحة أابنائها.

اŸدير الو’ئي للصشحة بالششلف لـ «الششعب»:

لن نسسمح بÎك أألطفال بدون تلقيح
جلت اŸصشالح الصشحية بكامل تراب
سش ّ
ال-ب-لديات  35إاج-راء ع-م-ل-ي-ة التلقيح
بصش- -ف- -ة ع- -ادي -ة م -ن خ Ó-ل الÈن -ام -ج
ال-وط-ن-ي ال-ذي م-ن-ح ال-ك-ميات الÓزمة
اÿاصشة بجرعات التلقيح التي ششملت
ﬂت -ل -ف اŸن -اط -ق ال -ت -ي خّصش-صشت ل-ه-ا
فرق طبية ،فيما تزال ‘ جهات أاخرى
’م-ر ج-ع-ل م-دي-ر القطاع
م-ت-واصش-ل-ة ،ا أ
’ولياء مسشؤوولية التخلي عن
يحّمل ا أ
’خÓقية
ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ب-اŸسشؤوولية ا أ
Óخ- -ط- -ار
’ب- -ن- -اء ل - -أ
ال - -ت - -ي ت - -عّ- -رضس ا أ
الصشحية.
الششلف /و.ي .أاعرايبي
وب - -حسشب اŸسش - -ؤوول اأ’ول ع - -ن ال - -ق - -ط- -اع
الصشحي مسشعود قلفن ،فإان الوضشعية الوبائية
اÿاصش - -ة ب - -داء ال- -ب- -وح- -م- -رون  ⁄تسش- -ج- -ل
أاع -راضش -ه -ا بÎاب ال -و’ي -ة خ Ó-ف-ا ب-و’ي-ات
أاخرى كون التغطية الصشحية بعملية التلقيح
“ت ‘ وقتها اّÙدد وبنسشبة كبÒة جدا
ّ
ب -اŸق -ارن-ة م-ع السش-ن-وات اŸنصش-رم-ة ،ح-يث
كان لعميات التحسشيسس والتوعية واÿرجات
اŸيدانية للفرق الطبية وششبه الطبي اأ’ثر
ال- -ك- -بŒ ‘ Òاوب اأ’ول- -ي- -اء م -ع ا◊م Ó-ت
ال- -ع- -ادي- -ة اÿاصش- -ة ب- -ال -ت -ل -ق -ي -ح ضش -د وب -اء
البوحمرون اŸعدي الذي ما فتئنا نحّذر

منه ع Èمصشا◊نا الصشحية
وال- - -ع- - -ي- - -ادات اŸت- - -عّ- - -ددة
اÿدم -ات وق -اع-ات ال-عÓ-ج
اŸن - - -تشش - - -رة ب - - -اأ’ح - - -ي- - -اء
واŸداششر والبلديات النائية
التي نعتÈها رقما مهما ‘
ع - -م - -ل - -ي - -ات ال - -ت - -حسش- -يسس
واإ’ع Ó- - - - -م Ãخ - - - - -اط- - - - -ر
اأ’م- -راضس ال- -ت- -ي ق -د “سس
اأ’ط- - -ف- - -ال ذوي اŸن - -اع - -ة
الضشعيفة إاذا ما تأاخروا عن
التلقيحات اıتلفة والتي
وف - -رت ل - -ه - -ا ال - -دول - -ة ك- -ل
اإ’مكانيات إ’جرائها ضشمن رزنامة التواريخ
اّÙددة لها كحماية صشحية ـ يقول ﬁدثنا ـ
الذي نّوه با÷هود اŸبذولة بهذا اÿصشوصس
◊م -اي -ة أاط -ف -ال -ن -ا م-ن اأ’م-راضس ال-ت-ي ق-د
تصشيبهم ،وهو ما نعتÈه حقّ علينا وعلى
اأ’ولياء للتقدم إا ¤مصشا◊نا الصشحية يشش،Ò
ﬁدث-ن-ا مسش-ع-ود ق-لفن .وم -ن ج -انب آاخ-ر
يتأاخر ذات اŸدير الو’ئي ‘ وصشف عملية
رفضس اأ’ول -ي -اء ت -ل -ق -ي -ح أاب -ن -ائ -ه -م ب -ال-ع-م-ل
Óنسش- -ا Êوغ Òاإ’خÓ- -ق- -ي ،أ’ن- -ه ب- -ه- -ذا
أال - -إ
Óخطار
اŸوقف تتعرضس فلذات أاكبادهم ل أ
اÙدقة التي قد تصشيب هؤو’ء اإ’برياء من
◊ظ -ة إا ¤أاخ -رى ،إاذا ب -ق -ي ال -ط -ف -ل ب-دون

ح- -م- -اي -ة ووق -اي -ة ال -ت -ي
وف- -رت ل- -ه- -ا اŸصش- -ال- -ح
الصش -ح -ي -ة اإ’م -ك -ان-ي-ات
الÓزمة للقيام بها على
أاحسشن وجه ،مششÒا أان
ال- -ل- -ق- -اح -ات اŸت -وف -رة
ب- -اŸصش- -ال- -ح الصش- -ح -ي -ة
مراقبة ،مراقبة صشارمة
ودقيقة وهذا بتوف Òكل
ششروط ا◊فظ الطبية.
أام -ا ب -خصش-وصس ع-م-ل-ي-ة
اإ’م -ت -ن -اع ع -ن ال-ت-ل-ق-ي-ح
ب -دع -وى أان ال -ل -ق -اح-ات
غ Òمراقبة وتثﬂ Òاوف البعضس ،فإان مثل
ه -ذه اأ’ف -ك -ار  ⁄تصش -ل -ن -ا و ⁄نسش -ت -ق-ب-ل أاي
ششكوى من هذا القبيل بو’يتنا ،بل سشجلنا
إاقبا’ على التلقيح بصشفة عادية ،والعملية
مسشتمرة بكل هياكلنا الصشحية ،و ⁄نسشجل
أاي حالة تذكر ،لذا فو’يتنا ’زالت Ãنأاى
عما سشجل بو’يات أاخرى .منوها بالعمل
ال- -وق- -ائ- -ي وال- -ت- -حسش -يسش -ي ال -ذي ت -ق -وم ب -ه
اŸك -ل -ف -ات Ãصش -ال-ح اأ’م-وم-ة وال-و’دة م-ن
خÓل إاحتكاكهن با◊وامل ضشمن اŸراقبة
اإ’عتيادية التي أاثارتها القابÓت ‘ أايامهن
ال -دراسش -ي -ة اأ’خÒة Ãرك -ز ال -ت -ك -وي -ن شش-ب-ه
الطبي بالششطية ،يششﬁ Òدثنا.
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لولياء تخّوفوا من آاثاره ا÷انبية
ا أ

نسصبة ا’سصتجابة  ⁄تتجاوز  ٪ 20بسصكيكدة

سصكيكدة :خالد العيفة
على هذا اأ’سساسس اسستغل التÓميذ اŸعنّيون بالتلقيح
ال -ع -م -ل -ي-ة ب-رّم-ت-ه-ا م-ن أاج-ل ال-ت-غ-يب ع-ن اŸؤوسسسس-ات
الÎبوية ،رغم أان مديرية الصسحة بسسكيكدة ،أاكدت
ع -ل -ى ضس -رورة خضس -وع ت Ó-م -ي -ذ ال-ط-وري-ن ا’ب-ت-دائ-ي
واŸت -وسس -ط ب-اع-ت-ب-ار أان ه-ذه اŸرح-ل-ة ال-ع-م-ري-ة ه-ي
اŸع-ن-ي-ة ب-ا◊م-ل-ة وب-ال-ت-ل-ق-ي-ح ضس-د ا◊صس-بة وا◊صسبة
اأ’Ÿانية ،والّلذان يعّدان من أاخطر اأ’مراضس وعدم
التلقيح ضسدهما قد يؤودي إا ¤اŸوت ‘ حالة اإ’صسابة
بهما ،حيث ينتج عنهما ارتفاع درجة حرارة أاجسسام
اأ’طفال ‘ هذه اŸرحلة العمرية إا 41 ¤درجة ،والتي
يتعّذر خÓلها اÿضسوع للعÓج ‘ الوقت اŸناسسب،
منّوهة باأ’موال الكبÒة التي رصسدتها الدولة ،اأ’مر
ال- -ذي ي- -فّسس- -ر حسسب ذات اŸدي- -ري- -ة ع- -دم خ- -ط -ورة
ال ّ-ل -ق-اح-ات ،وأان اıاوف ال-ت-ي ي-ط-رح-ه-ا ال-تÓ-م-ي-ذ
وأاوليائهم تدخل ضسمن نطاق التهويل فقط.
وسسبب عزوف أاولياء التÓميذ كما أاوضسحه أاحدهم لـ
«الشسعب» Ãتوسسطة عبد ا◊ميد العمرا Êبسسكيكدة،
إا« ¤غ -ي -اب اŸع -ل -وم -ات ال -ك -اف -ي -ة اÿاصس-ة ب-ال-ل-ق-اح
ا÷ديد ،وباأ’خصس عن مصسدر هذا اللقاح وتركيبته
وآاثاره ا÷انبية ،وما زاد ‘ تخّوف اأ’ولياء هو أان
العملية ليسست إاجبارية وتخضسع للموافقة ،ما يعني أان
اأ’مر ’ يتعلق بوضسعية وبائية أاو بلقاح من شسأانه أان
ي -زي -د م -ن اŸن -اع -ة وا◊م-اي-ة ل-دى اأ’ط-ف-ال» ،ورغ-م
إاطÓ-ق ح-م-ل-ة ث-ان-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸراف-ق الصس-ح-ية
ال-ع-م-وم-ي-ة ول-يسس ب-اŸدارسس وذلك ل-ت-ف-ادي اŸشس-اك-ل

السسابقة ،والتي عرفت العزوف كذلك بسسبب أاولئك
الذين تسساءلوا عن سسبب طلب توقيع اسستمارة القبول
بإاجراء التلقيح ،إاّ’ أاّنها  ⁄تعرف ا’قبال الذي كان
منتظرا منه.
وكنتيجة حتمية لهذا العزوف ،عرفت ﬂتلف بلديات
سسكيكدة على غرار بعضس و’يات الوطن ،ظهور حا’ت
مشس -ت -ب -ه ف -ي-ه-ا ل-ل-ب-وح-م-رون ق-اربت  100ح-ال-ة ،ك-م-ا
أاوضسحته نادية كورتال رئيسسة مصسلحة الوقاية Ãديرية
الصسحة والسسكان لسسكيكدة ،على مسستوى بلدية بن
عزوز ،ع Úقشسرة وسسيدي مزغيشس ،لتصسل إا ¤عاصسمة
الو’ية حيث ” تسسجيل  13حالة.
وأاضسافت هذه ا’خÒة أاّن هذه ا◊ا’ت غ Òمؤوّكدة
على اعتبار أانه  ⁄يتم اسستÓم نتائج التحاليل التي ”
إارسسالها إا ¤معهد باسستور با÷زائر العاصسمة Ÿعرفة
حقيقة هذا الداء» ،وأاشسارت كورتال بأان «ا◊د من
ان -تشس -ار ال -ع -دوى يسس -ت -وجب ان -خ -راط ق-ط-اع الÎب-ي-ة
ب-ال-و’ي-ة ل-تسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح داخل اŸؤوسسسسات
الÎبوية ‘ الطورين ا’بتدائي واŸتوسسط لتدارك
التأاخر’ ،سسيما وأان نسسبة ا’سستجابة للتلقيح ’ تتجاوز
‘ الوقت الراهن  20باŸائة ع Èو’ية سسكيكدة».
وقد خ ّصسصست و’ية سسكيكدة فيما سسبق 163 ،أالف
و 357جرعة لقاح ضسد ا◊صسبة وا◊صسبة اأ’Ÿانية،
وهي تخصس تÓميذ الطورين ا’بتدائي واŸتوسسط،
واŸقّدر عددهم ع Èهذه الو’ية بحوا‹  163أالف
تلميذ ،حيث ” تخصسيصس  49فرقة لهذه العملية تعمل
ع 49 Èوحدة للكشسف واŸتابعة ‘ الوسسط اŸدرسسي،
م - -ع تسس- -خ 126 Òط -ب-يب و‡ 168رضس و‡رضس- -ة
ﬂتصس ‘ Úالتلقيح وﬂ 100تصس ‘ علم النفسس.

احتواء العدوى بباتنة

نشصاط مكثّف للمصصالح الطبية ‘ اŸيدان

ي - -ح - -ظ - -ى م - -ل - -ف ال - -وق - -اي - -ة م- -ن
الأم -راضض ا÷رث -وم -ي-ة واŸع-دي-ة
واŸتسصّببة ‘ الوفيات والإعاقات
باأهمية كبÒة ‘ ا÷زائر‡ ،ثلة
‘ وزارة الصص - - - -ح- - - -ة والسص- - - -ك- - - -ان
واإصص Ó-ح اŸسص -تشص -ف -ي -ات ،ح -ف -اظ -ا
على الصصحة العمومية وترقيتها،
خ- -اصص- -ة صص- -ح- -ة الأط- -ف- -ال ،وق -د
ج ّ-ن -دت ل -ه -ذا ال -غ -رضض م -دي -ري-ة
الصص- - -ح - -ة ل - -ولي - -ة ب - -ات - -ن - -ة ك - -ل
الإم -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة وال -بشص -ري -ة
لإ‚اح ال - - -ع - - -م- - -ل- - -ي- - -ة اÿاصص- - -ة
ب-ال-ت-ل-ق-ي-ح ضصد ﬂتلف الأمراضض
اŸعدية.
باتنةŸ :وشصي حمزة
ع-اد اإ ¤ال-واج-ه-ة ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة وب-ك-ل
و’ي- -ات ال- -وط- -ن ،م- -رضس ا◊صس- -ب -ة اأو
اŸعروف بالبوحمرون ،والذي انتشسر
بشس- - -ك- - -ل ك- - -ب Òخ- - -اصس- - -ة ‘ اأوسس - -اط
ا’أط- -ف- -ال ،ح -يث كشس -فت مصس -ادر م -ن
مديرية الصسحة بباتنة ،تسسجيلها لـ 12
حالة مشستبه ‘ اإصسابتها بداء ا◊صسبة،
” ع- - -زل ب- - -عضس ا◊ا’ت ل - -وح - -ده - -ا
ّ
Ãسس- -تشس- -ف- -ى ب- -ات -ن -ة ‘ ،ح Úاأرسس -لت
العّينات ا’أخرى Ÿعهد باسستور .واأّكد
الدكتور عبد السسÓم عبد الفريد اأّن

مصس -ل -ح -ة ال -ه -ي -اك -ل واŸه-ن الصس-ح-ي-ة
Ãديرية الصسحة بباتنة ،باشسرت منذ
ظهور اŸرضس عدة –قيقات للوقوف
ع -ل -ى ا’أسس -ب -اب ا◊ق-ي-ق-ي-ة وراء ع-ودة
اŸرضس اÿط ،Òخ - - -اصس - - -ة ب - - -ب- - -عضس
اŸن -ازل ال -ت -ي اأصس -يب ق -اط -ن -وه -ا م-ن
ا’أطفال بداء البوحمرون.
وقد علمنا اتخاذ هذه اŸصسالح ÷ميع
ا’إج - - - -راءات وال- - - -ت- - - -داب Òاÿاصس- - - -ة
ب -ال -وق -اي -ة ،ع-ل-ى غ-رار ع-زل ا’أط-ف-ال
اŸشس -ك -وك ‘ اإصس -اب -ت-ه-م ب-ه-ذا ال-داء،
والتاأكد من تلقيح عائÓتهم.
وق -د اأث -ار تسس -ج -ي -ل ح -ا’ت ا’إصس -اب -ة
ب- -ال- -داء ‘ و’ي -ة ب -ات -ن -ة ،ه -ل -ع -ا ل -دى
العائÓت خاصسة التي يتمدرسس اأبناوؤها
بالطور ا’بتدائي ودور ا◊ضسانة ،كون
ال -داء حسسب ب -عضس اŸصس -ادر ال -ط-ب-ي-ة
م -رضس م -ع -دي Áسس ا’أط -ف -ال ،ح -يث
ب -اإم -ك -ان ط -ف -ل م -ريضس ب -ا◊صس-ب-ة اأن
يعدي  20شسخصسا اآخرا ،ا’أمر الذي
يوؤدي اإ ¤سسرعة انتشسار الداء ،خاصسة
بعد عزوف بعضس ا’أولياء عن تلقيح
اأبنائهم.
وق ّ-درت نسس -ب -ة ال -ت -ل-ق-ي-ح ب-ب-ات-ن-ة ضس-د
ال -ب -وح -م -رون وا◊صس -ب -ة ا’أŸان-ي-ة 20
باŸائة فقط ،واأشسارت مصسادرنا اإ¤
اأنّ اللقاح متوفر بكÌة وحملة التلقيح
ما زالت متواصسلة ،وما على ا’أولياء
سس -وى ال -ت -ق -رب م -ن ن -ق -اط ال -ت -ل -ق -ي-ح
اıت- -ل- -ف- -ة اŸوزع- -ة ع Èك -ل اإق -ل -ي -م
الو’ية.
وكشسفت النتائج التي اأرسسلتها اŸصسالح
الطبية بباتنة اإ ¤معهد باسستور حول
ا’إشستباه ‘ اإصسابة عدد من ا’أطفال
ب -داء ا◊صس -ب -ة ا’أŸان -ي -ة ،اإ ¤ت -اأك -ي -د
اإصسابة  9حا’ت ع Èو’ية باتنة كلهم
اأط -ف -ال ،م -ن اأصس -ل  18ع-ي-نة لتحاليل
ال- -دم وا◊ن- -ج- -رة اأخ- -ذت م -ن ح -ا’ت
مشستبه ‘ اإصسابتها با◊صسبة ا’أŸانية
Ãن -اط -ق م-ت-ف-رق-ة م-ن ال-و’ي-ة ،ت-لّ-ق -وا
عناية ورعاية طبية خاصسة Ãصسلحة
طب ا’أط -ف -ال ب -اŸرك-ز ا’سس-تشس-ف-ائ-ي
ا÷امعي الشسهيد بن فليسس التهامي،
وخضسعوا لعÓج مكثف و“اثلوا “اما
للشسفاء ،خاصسة واأنّ حا’تهم  ⁄تكن
معّقدة.
وك -انت و’ي -ة ب -ات -ن-ة ق-د سسّ-ج -لت م-ن-ذ
نهاية شسهر جانفي واإ ¤غاية منتصسف
مارسس اŸنصسرم  58حالة طفح جلدي
’أشسخاصس تÎاوح اأعمارهم ما ب3 Ú
اأشسهر و 40سسنة ،منهم  7حا’ت فقط
اأدخلت اŸسستشسفى للمراقبة ،والباقي

ت -ل ّ-ق -وا ال -ع Ó-ج بصس -ف -ة ع -ادي -ة وك-انت
حا’تهم غ Òمشسكوك فيها.
وترجع حا’ت ا’إصسابة بهذا اŸرضس
اŸعدي اإ ¤امتناع العائÓت من تلقيح
اأطفالها بسسبب قلة الوعي باŸرضس،
ح- - -يث اأن ال - -ب - -وح - -م - -رون حسسب ذات
اŸصسادر ليسس باŸرضس القاتل ،واإ‰ا
ال - -تشس - -خ - -يصس اŸت - -اأخ - -ر وا’إصس - -اب - -ة
با’أمراضس ا’أخرى هي من تعّقد حالة
اŸرضس وقد تصسل به حد اŸوت.
وي- - -فصس- - -ل اأح- - -د اıتّصس ‘ Ú- - -طب
ا’أطفال باأنّ ا◊صسبة فÒوسس كباقي
الفÒوسسات ا’أخرى ينتشسر ع Èالهواء
وا’ح -ت -ك -اك م -ع اŸصس-اب Úا’آخ-ري-ن،
بحيث قد يكون الشسخصس مصسابا و’
يتم اكتشسافه اإ’ بعد فÎة ،وعن كيفية
تعّرضس ا’أطفال له بالدرجة ا’أو’ ¤أن
م -ن -اع -ت-ه-م ضس-ع-ي-ف-ة ون-اقصس-ة ،خ-اصس-ة
الذين  ⁄يتلّقوا تلقيحا من قبل واأي
فÒوسس يلتقطونه يدمر لهم اÓÿيا
اŸناعية ويخلق بدوره فÒوسسا اأخطر.
ويعت Èداء ا◊صسبة ا’أŸانية من بÚ
اأك Ìا’أمراضس الفÒوسسية انتشسارا ‘
اأوسس- - -اط ا’أط- - -ف- - -ال ،ال- - -ذي - -ن تÎاوح
اأع- -م -اره -م ب 5 Úو 9سس-ن-وات ،ول-كن
Áكنه اأن يحدث تشسّوهات خلقية حادة
‘ حال اإصسابة النسساء بعدوى اŸرضس
‘ بداية فÎة ا◊مل ،لذا يجب متابعة
الطبيب ‘ كل مراحل ا◊مل.
وقد باشسرت مصسالح مديرية الصسحة
بباتنة حملة تلقيح ثانية لÓأطفال ،مع
تكثيف ا◊مÓت التحسسيسسية والتوعية
‘ اأوسساط العائÓت’،سستدراك ما ⁄
يتحّقق ‘ ا◊ملة العادية واŸندرجة
‘ اإط - -ار الÈن - -ام- -ج ال- -وط- -ن- -ي ال- -ذي
يسس - -ت - -ه - -دف ال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى ه- -ذي- -ن
اŸرضس ،Úوف -ق -ا ل-ت-وصس-ي-ات اŸن-ظ-م-ة
العاŸية للصسحة.
وب -دت ﬂاوف ا’أول -ي -اء واضس -ح -ة م-ن
خ Ó-ل اإق -ب -ال -ه -م ال -ك -ب Òع -ل -ى ح -م-ل-ة
التلقيح بعد اسستشسارة بعضس ا’أطباء،
ال -ذي -ن اأّك -دوا ل -ه -م اأه -م -ي-ة م-ث-ل ه-ذه
التلقيحات اŸضسادة ،حسسبما اأفادوا به
لنا خÓل جولة قمنا بها لبعضس مراكز
التلقيح.
والّÓفت هو ثقة ا’أولياء ‘ اŸرافق
الصسحية العمومية اŸوجودة Ãختلف
الهياكل اأك Ìمن ا◊مÓت التي يقوم
ب- - -ه- - -ا ا’أط- - -ب- - -اء داخ - -ل اŸوؤسسسس - -ات
ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة ،خ -وف-ا م-ن ب-عضس ا’آث-ار
ا÷انبية اأوا◊سساسسية التي قد تصسيب
اأبناءهم.

تيارت –صصي  497حالة وباء

مقر الو’ية وقصصر الشصÓلة يتصصدران ا◊صصيلة
اسس-ت-ن-ف-رت م-دي-ري-ة الصس-ح-ة ل-و’ي-ة ت-ي-ارت
جميع مواردها البشسرية وسسخرت إامكاناتها
اŸادية من أاجل توقيف زحف داء ا◊مى
اأ’Ÿان -ي -ة وا◊م -ى ال -ع -ادي -ة ال -ت -ي اج-ت-احت
الو’ية مؤوخرا.
بحسسب «خروبي ‚اة» ،طبيبة أاخصسائية ‘
علم اأ’وبئة والطب الوقائي ،فإانه ” تسسجيل
 497حالة وباء Ãا يسسمى «البوحمرون» .وقد
سسجلت أاك Èحصسيلة بدائرتي تيارت وقصسر
الشسÓلة إا ¤غاية تاريخ  30مارسس اŸنصسرم.
 170حالة بتيارت لوحدها من ب 42 Úبلدية
اŸشسكلة للو’ية.
وقد سسخرت مصسالح مديرية الصسحة طاقما
ط -ب -ي -ا ون -فسس-ي-ا ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ح-ا’ت اŸصس-اب،Ú
وف -ري -ق -ا ط -ب -ي -ا ل -ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ل-ق-ي-ح ضس-د داء
ا◊صس - -ب - -ة اأ’Ÿان - -ي - -ة وا◊صس- -ب- -ة ال- -ع- -ادي- -ة
ب -اŸؤوسسسس -ات ال -ع -م-وم-ي-ة ا÷واري-ة واŸراك-ز
الطبية وقاعات العÓج باأ’رياف واŸناطق
ال-ن-ائ-ي-ة .وق-د مسست ال-ع-م-ل-ي-ة ج-م-ي-ع شس-رائ-ح
اÛتمع ،من الفئة العمرية ما ب 6 Úأاشسهر
إا 40 ¤سسنة .وشسملت عملية التلقيح  115أالف
م -ت -م -درسس ل -ق -ح -وا ب-اŸدارسس واŸؤوسسسس-ات
ا’سستشسفائية .كما سسخرت فرق متنقلة Œوب
اأ’ري -اف ل -ل-ت-حسس-يسس ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ال-ت-ي
سسخرت لها إامكانات معتÈة.
و’ تزال عملية التحسسيسس متواصسلة عÈ
اŸصس - - -ح - - -ات وب - - -اŸدارسس ،غ Òأان ب- - -عضس

لطباء تنقلوا إا ¤بيوت اŸرضصى للتكفل بهم
ا أ

اŸلقح Úانقطعوا و ⁄يواصسلوا العملية‡ ،ا
اضس -ط -ر ب -عضس اŸشس -رف Úع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة إا¤
ال -ت -ن -ق-ل ا ¤ب-ي-وت اŸصس-اب ،Úم-ث-ل م-ا ج-رى
بريف بلدية سسيدي عبد الرحمان عندما تنقل
الطبيب حسس Úبن رابح إا ¤بيت هذا الطفل
وقام بإاجراء عملية التلقيح ا’سستدراكية.
ول -ل -وق -وف ع -ل -ى إاج -راءات ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح
وال -ت -حسس -يسس ،ت -ن -ق-ل-ن-ا إا ¤مصس-ل-ح-ة ال-وق-اي-ة
التابعة للمؤوسسسسة العمومية للصسحة ا÷وارية
لدائرة ع Úكرمسس ،حيث أاحصست اŸؤوسسسسة

إاصس-اب-ة  8ح -ا’ت ب -داء ا◊م -ى اأ’Ÿان -ي-ة ”
التكفل بحا’تهم .وقد صسرح الطبيب مزيان
ب -ن راب -ح ،م -ن مصس -ل -ح -ة ال -وق -اي -ة ،أان نسس-ب-ة
ال-ت-غ-ط-ية بلغت  ٪95ب-ال-نسس-ب-ة ل-ع-م-لية التلقيح
بدائرة ع Úكرمسس ببلدياتها اÿمسس ،حيث
” ت -ل -ق -ي -ح  100شس -خصس اسس-ت-ج-اب-وا ÷م-ي-ع
ا◊ا’ت ،سسواء العادية زو ا’سستدراكية.
وبحسسب السسيد بشس Òتركي ،إاطار باŸؤوسسسسة
ا’سستشسفائية ،فإان ﬂزون اللقاح باŸؤوسسسسة
ا’سستشسفائية التي تشسرف على إادارتها السسيدة

صسو‘ داودية ،فإان عدد اللقاحات اıزنة
بلغت  3آا’ف جرعة .وتعود أاسسباب ا◊ا’ت
اŸسس- -ج- -ل- -ة ،ب- -حسسب ن- -فسس اŸت- -ح -دث ،إا¤
ان -تشس -ار ال -ع -دوى ب -السس -وق اأ’سس -ب-وع-ي-ة .ك-م-ا
سساعدت ا◊ملة التحسسيسسية والوقائية التي
قامت بها اŸؤوسسسسة ا’سستشسفائية لدائرة عÚ
كرمسس ،ورافقتها «الشسعب» فيها آانذاك‘ ،
ع -دم ان -تشس -ار ال -وب -اء ’ ،سس -ي -م-ا ب Úالسس-ك-ان
ال -رح -ل Ãن-اط-ق ال-ق-ط-ي-ف-ة وضس-اي-ة ب-ن ه-وار
وغÒها من اŸناطق.

عملية التحسسيسس فور انتشسار خ Èالوباء أادى
باŸواطن Úالذين أاصسيبوا بأاعراضس ﬂتلفة،
ا ¤التحاقهم باŸؤوسسسسات ا’سستشسفائية رغم
ان أاغلبها  ⁄يكن بسسبب ا◊مى اأ’Ÿانية‡ ،ا
قلل من حا’ت اإ’صسابة بها.
وعن عدم اسستجابة البعضس لعملية التلقيح،
ف -ق -د ي -ع -ود إا ¤ج -ه-ل اأ’ول-ي-اء وك-ذا ا◊م-ل-ة
اإ’عÓمية التي شسنتها بعضس وسسائل اإ’عÓم
على اللقاح’ ،سسيما باŸؤوسسسسات الÎبوية.
وفور سسماع انتشسار اŸرضس سسارع العديد من
اŸواط -ن ،Úب -حسسب اأ’ط -ب -اء ،إا ¤اŸط -ال-ب-ة
بإاجراء اللقاح أ’بنائهم ،خاصسة بعد تسسجيل
حالتي وفاة بتيارت والعملية متواصسلة.
وق- -د ط- -الب اŸشس- -رف- -ون ع- -ل- -ى ال- -ت -ل -ق -ي -ح،
اŸواطن Úبتسسهيل عمل القافلة التحسسيسسية
وال-ع-ام-ل-ة ‘ ›ال ال-ت-ل-ق-ي-ح ل-ل-مسساعدة على
التقليل من خطر الوباء.
وأارادت م - -دي - -رة اŸؤوسسسس - -ة ال - -ع - -م - -وم - -ي - -ة
ا’سستشسفائية داودية صسو‘ من خÓل منÈ
«الشسعب» ،كما قالت ،تقد Ëالشسكر أ’عوان
ومديرية الصسحة جراء اÛهود الذي بذلوه
دون كلل لتوقيف زحف داء ا◊مى اأ’Ÿانية اأو
ا◊صسبة ،وكذلك الشسكر Ÿديري اŸؤوسسسسات
الÎبوية على تفهمهم ومسساعدتهم ‘ تنفيذ
مهام مسستخدمي الصسحة اŸدرسسية.
تيارت :ع .عمارة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أدأها تÓميذ ‘ ألفضساء ألطلق بالبليدة...

لحسسن مسسرحية لسسكيكدة وجائزة أحسسن “ثيل لباتنة ووهرأن
لو ¤أ
أŸرتبة أ أ

إاسشدال السشتار على اأيام نوميديا Ÿسشرح الطفل بÈج بوعريريج

لسسبوع على ألتظاهرة ألوطنية «أيام نوميديا Ÿسسرح ألطفل» ألتي
أسسدل ألسستار نهاية أ أ
إأحتضسنتها مدينة برج بوعريريج من  27إأ 31 ¤من شسهر مارسس وهي ألتظاهرة ألتي نظمت
من طرف جمعية نوميديا ألثقافية بإاشسرأف مديرية ألثقافة ومسساهمة دأر ألثقافة ﬁمد
بوضسياف برعاية من معا‹ وزير ألثقافة وألسسيد وأ‹ ولية برج بوعريريج وألسسيد
رئيسس أÛلسس ألشسعبي ألبلدي لبلدية برج بوعريريج ،وعرفت إأقبال جماهÒيا كبÒأ
خاصسة وأنها تزأمنت مع ألعطلة وسسمحت للعائÓت بالÎويح وألتنفيسس على أبنائهم.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

وكان برنامج التظاهرة ثريا حيث تّم تقديم
 11ع -رضض -ا مسض -رح-ي-ا ب-ك-ل م-ن دار ال-ث-ق-اف-ة
وقاعة البشضير ا’براهيمي ببرج بوعريريج،
’ضضافة إالى تنشضيط ورشضات تكوينية في
با إ
إاعداد النصس المسضرحي والسضينوغرافيا تحت
’سض-ت-اذة ع-ب-د ال-رزاق ب-وك-ب-ة وع-ب-د
إاشض -راف ا أ
ال-غ-ان-ي شض-ن-ت-وف م-ع ل-ج-ن-ة ت-ح-ك-ي-م للعروضس
ال -مشض-ارك-ة ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ف-رق ع-ل-ى ال-مسض-ت-وى
’ول -ى
ال- -وط- -ن- -ي ،ح- -يث ع- -ادت ال- -م- -رت- -ب -ة ا أ
’زرق ل-ج-م-ع-ي-ة ال-بسض-م-ة
ل -مسض -رح-ي-ة ال-ع-ال-م ا أ
الثقافية سضكيكدة والمرتبة الثانية لمسضرحية
’ق-واسس
ع -م-ر وال-رح-ل-ة ال-ع-ج-ي-ب-ة ل-ج-م-ع-ي-ة ا أ
بالمدية ،أاما المرتبة الثالثة فكانت من نصضيب
مسضرحية أامينة مازح تعاونية التاج الذهبي

ب- -ات- -ن -ة ،ف -ي -م -ا ع -ادت
ج - - -ائ - - -زة احسض- - -ن
تمثيل اناث إالى
بولكرطوسس
انصض -اف م -ن
باتنة،
وعادت
جائزة
احسض -ن اداء
ذكورلبلمكي
ال - -ي- -اسس م- -ن
وهران.
وخ- -لصضت ل- -ج -ن -ة
ال-ت-ح-ك-ي-م ال-م-ت-ك-ون-ة
من مختصضين في الشضأان

ال- -مسض- -رح- -ي ومسض -رح ال -ط -ف -ل ،خ -اصض -ة ف -ي
تقريرها النهائي إالى توصضيات هامة من بينها
وجوب تحديد سضنّ الطفل الذي يسضتهدفه كل
’يام ،على أان يكون أادنى
عرضس مشضارك في ا أ
سضّن ثÓثة أاعوام وأاقصضاه أاربعة عشضر عاما.
وي -ظ -ه -ر ذلك م -ن خ Ó-ل ط -ب -ي-ع-ة ال-م-وضض-وع
المختار ولغة وطريقة تناوله.
كما قدمت اللجنة مÓحظة أاّن كون ممثلي
العرضس أاطفا’ ’ يعني بالضضرورة أان العرضس
م-وج-ه ل-ل-ط-ف-ل .م-ع ضض-رورة ال-ع-ن-اية بسضÓمة
اللغة من الناحية النحوية والصضرفية والنطق
السضليم إاذا كانت اللغة المسضتعملة في العرضس
فصضحى ،وذلك من خÓل ا’سضتعانة بمدققين
لغويين محترفين.
وفي الجانب التقني أاوصضت اللجنة ان تكون
’لبسضة
’لوان المسضتعملة في السضينوغرافيا وا أ
اأ
مدروسضة لتكون منسضجمة مع روح الطفولة
وت-طّ-ل-ع-ه-ا ل-ل-ب-ه-ج-ة وال-ف-رح-ة وا’نطÓق ،مع
ت-ج-اوز ال-م-واضض-ي-ع ال-مسض-ت-هلكة التي تجاوزها
الطفل الجديد ،من خÓل مواكبة التحو’ت
ال-ت-ي مّسض-ت ن-فسض-ي-ت-ه وذه-ن-ي-ت-ه ،م-ع م-ح-اولة
ال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -وسض -ي -ع ال -ن -ط -اق ال -ج-غ-راف-ي
ل-ل-م-ه-رج-ان ،ف-يصض-ب-ح م-غ-ارب-ي-ا ،ل-ت-وف-ير حالة
حضضارية وفنية وإانسضانية من ا’حتكاك.
وأاوصضت ك-ذلك ل-ج-ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م
بضض -رورة ال -م -ط -ال -ب -ة م -ن
ال-م-ؤوسضسض-ات وال-هيئات
ال-رسض-م-ي-ة والمدنية
ا’ن -خ -راط أاك -ث-ر
ف- - -ي ت- - -م - -وي - -ل
المهرجان
وال -ع -م -ل ع-ل-ى
إارسض -ال ال -ف-رق
المشضاركة
لتقديم عروضس
إاضض - -اف - -ي- -ة ف- -ي
ب -ل -دي -ات ال -و’ي -ة
ودوائ -ره -ا ت -وسض-ي-ع-ا
للفرجة والفائدة.

–ضسرها ألوليات ألغربية للولية

وعدة البحÒة ا◊مراء موعد للتآاخي والفرجة
ع -ادت وع -دة ال -ب -ح-ي-رة ال-ح-م-راء وم-ع-ه-ا الشض-ع-راء
والشضعر الملحون وعشضرات اآ’’ف من المواطنين
لÓحتفال بهذا اليوم الذي تقيم له في كل بداية
ربيع أاعراشس المنطقة عرسضا شضعبيا يعرف محليا
بالوعدة وهو لقاء جماهيري حاشضد ،خاصضة من
أاغ -لب ال -و’ي -ات ال -م -ج -اورة ل -و’ي -ة سض -ع -ي-دة ه-ذه
المنطقة الواقعة شضمال عاصضمة الو’ية بـ 25كلم
ب -دائ -رة سض -ي -دي ب -وب -ك -ر ،ب -اإ’ضض -اف -ة إال-ى ال-ط-اب-ع
ا’حتفالي بالتراث الطبيعي أاعطت طابع مميز من

خ Ó-ل ك -وك-ب-ات ال-ف-رسض-ان ع-ل-ى ج-ي-اده-م ال-ع-رب-ي-ة
اأ’صضيلة وتقديم نسضوج من اسضتعراضضات الفروسضية
ال-م-ت-ن-اغ-م-ة م-ع ط-ل-ق-ات ال-ب-ارود رف-ق-ة تشض-ك-يÓ-ت
نغمية أ’غاني البدوية .فالحشضود الغفيرة الحاضضرة
رف -ق-ة أاب-ن-ائ-ه-م م-ع م-وازاة ع-ط-ل-ة ال-رب-ي-ع جّسض-دت
معاني التضضامن والتآازر وهي فرصضة لتجديد اللقاء
بين الناسس وتمتين عÓقة التآاخي بينهم.
وعدة البحيرة الحمراء طبعها المنتوج التقليدي
الجزائري والحلويات المتنوعة والطعام ،والجميل

هوالسضير الحسضن والتنظيم المحكم من قبل أاعراشس
المنطقة كما تميزت وعدة البحيرة الحمراء في
ال-خ-ت-ام ب-تÓ-وة ال-ق-رآان ال-ك-ري-م وال-ف-ات-ح-ة من قبل
م -ج -م -وع-ة م-ن ح-ف-ظ-ت-ه وب-عضس أائ-م-ة ال-مسض-اج-د،
Óشضارة فقد توفي الشضيخ «حمو محمد» البالغ من
ول إ
العمر  60سضنة إاثر سضكتة قلبية بعين المكان والقادم
من مدينة غريسس بمعسضكر.

Ãششاركة أك Ìمن  1200تلميذ ‘ ورششات أŸهرجان ألسشتة

سسعيدة :ج .علي

اختتام الطبعة الثامنة Ÿهرجان القراءة ‘ احتفال ‘ تلمسشان بتكر ËاŸششاركÚ
لسس -ب -وع
أخ- -ت- -ت- -مت ن -ه -اي -ة أ أ
Ãك -ت -ب -ة ﬁم -د ديب ف -ع-ال-ي-ات
أل -ط-ب-ع-ة أل-ث-ام-ن-ة م-ن أŸه-رج-ان
أل- - -ث - -ق - -ا‘ أÙل - -ي «أل - -ق - -رأءة ‘
أحتفال» ألذي أحتضسنته ولية
ت- -ل- -مسس- -ان ع- -ل -ى م -دى  04أيام
وألتي عرفت حضسور مشساركة ما
ي - -زي - -د ع- -ن  1200ت-ل-م-ي-ذ م-ن
ﬂت -ل -ف أŸسس -ت -وي-ات ،خصس-وصس-ا
وأن - -ه- -ا ت- -زأم- -نت م- -ع أل- -ع- -ط- -ل- -ة
ألربيعية.

هذا وكانت أاجنحة مكتبة محمد
ديب بأايمامة طيلة  04أايام محجا
Óطفال من مختلف السضنوات
ل أ
م -ن اج -ل ال -مشض -ارك -ة ف -ي ورشض-ات
ال- -م- -ه- -رج- -ان السض- -ت- -ة ال -ت -ي تضض -م
«الحكواتي الصضغير ،الرسضم ،الخط

ال -ع -رب -ي ،ا’عÓ-م اآ’ل-ي ،اأ’شض-غ-ال
ال-ي-دوي-ة وال-مسض-اب-ق-ة العلمية« .كما
تنقلت محافظة المهرجان الى 04
بلديات «بني صضميل ،عين غرابة،
ال -غ -زوات وع -ي -ن ت -ال -وت ل -لسض -م -اح

أ’طفال المناطق النائية بالمشضاركة
قبل اختتام التظاهرة بحفل فني
امتزج فيه نشضاط اأ’طفال ببعضس
ال- -ف- -رق ال -م -خ -تصض -ة ال -ت -ي ق -دمت
Óطفال تزامنت
نشضاطات ترفيهية ل أ

م -ع ت -ك -ري -م اأ’ط -ف-ال ال-مشض-ارك-ي-ن
ب -ه -داي-ا رم-زي-ة وشض-ه-ادات شض-رف-ي-ة
ل -ف-ت-ح الشض-ه-ي-ة ل-مشض-ارك-ات أاخ-رى.
وف - -ي تصض - -ري- -ح صض- -ح- -ف- -ي كشض- -ف
م-ح-اف-ظ ال-م-ه-رج-ان ال-دك-تور عبد
ال -ج -ل-ي-ل شض-ق-رون أان ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة
Óطفال
ع-رفت مشض-ارك-ة ق-ي-اسض-ي-ة ل أ
ت- -كّ- -ل- -لت ب -اك -تشض -اف ال -ع -دي -د م -ن
المواهب في الورشضات السضت التي
ت-ع-ت-ب-ر م-ك-اسضب يسض-توجب ا’عتناء
ب-ه-ا ل-ت-ك-ون ف-ن-ان ال-غ-د ،ك-م-ا ك-انت
هذه الفرصضة طريقة علمية للترفيه
تجعل التلميذ يعود إالى المدرسضة
ب-ن-فسس ج-دي-د ،ب-ع-د ع-ط-ل-ة ع-ل-مية
ثقافية.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
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«انتصشار الششعب» ملحمة مسشرحية صشّورت أاحداث تاريخنا

شس -ه -دت سس -اح-ة أ◊ري-ة ب-ب-اب ألسس-بت ‘
ق -لب م -دي -ن -ة أل -ب -ل -ي -دة ن -ه -ار أمسس ،ع -رضس-ا
مسس -رح -ي -ا م -ب -دع -ا ‘ أل -ه-وأء أل-ط-ل-ق ،أل-ت-ف
حوله أ÷مهور وتدفق ألصسغار قبل ألكبار،
ل-ي-ع-يشس-وأ ن-ح-و سس-اع-ت Úم-ن أل-ع-رضس أŸبدع،
مشساهد Ÿلحمة «أنتصسار ألشسعب» ،مزج فيها
أصس -ح-اب أل-نصس م-رأح-ل ل-ت-اري-خ-ن-ا أل-ث-وري،
فضس- -ل- -وأ أن ت- -ك- -ون ألن- -ط Ó-ق -ة م -ن ت -اري -خ
أح - -دأث ألـ  8م -اي  45وصس -ول إأ ¤رف-رف-رة
رأية أسسÎجاع أ◊رية ‘ ألـ  5جويلية من
ألعام .1962

البليدة :لينة ياسسمÚ

ال-م-ل-ح-م-ة ك-انت ب-حّ-ق تصض-وي-را ح-ي-ا ل-حقبات
م-رح-ل-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة ،،اسض-ت-ط-اع ال-م-م-ث-ل-ون من
التÓميذ في ا’بتدائي والمتوسضط ،أان ينقلوا
بصضدق صضورا تعبيرية ،حاكت أاحداثا ومعارك
وم-واق-ف ومشض-اه-د ،ام-ت-زجت ف-ي-ه-ا ال-عاطفة
بالحزن وبا’نفعال واأ’سضى ،إالى حّد أان بعضس
م -ن ت -اب-ع-وا ال-م-ل-ح-م-ة ف-ي مشض-اه-ده-ا ذرف-وا
ال-دم-ع ،ل-ق-وة ن-ق-ل ال-مشض-اه-د ال-م-ؤوث-رة وك-ي-ف
اب-دع-وا ف-ي ج-ع-ل م-ن ت-اب-ع-ه-ا م-ن ال-ج-م-هور،
يبحرون بخيالهم في قلب الحدث التاريخي،
خاصضة وأان الملحمة جاءت في مقصضد من
ال -مشض -رف -ي -ن ،ت -ن -ق -ل ك-ي-ف ك-ان ال-ج-زائ-ري-ون
ُي-ع-ام-ل-ون وي-ح-ي-ون وي-ج-اهدون عسضكر فرنسضا
وفيالقه ،التي لم ترحم ’ ا’إنسضان والجماد و’
النبات و’ الحيوان.
الملحمة اسضتهلها أاصضحابها بأاحداث تاريخ الـ
 8ماي  ،1945تحت وقع مؤوثرات تصضويرية
وصض -وت -ي -ة دق -ي -ق -ة ،ج-ع-لت ال-م-ت-ف-رج «ي-ع-يشس
ويعايشس لحظة وقوع الحدث» ،نقل البراعم
’ب -ت -دائ -ي -ة ا’خ -وة قصض-ار ب-ق-رواو ،وتÓ-م-ي-ذ
م-ت-وسض-ط-ة سض-ي-دي م-وسض-ى م-ح-م-د ب-بوفاريك،
لحظات احتفال وخروج الجزائريين ،هاتفين
ومنتشضين فرحا لتمكن الحلفاء من المحور،
ولكن جواب فرنسضا لم يكن بالتهليل وا’لتزام

ب -وع -د اسض -ت -قÓ-ل ال-ج-زائ-ر ،ب-ل ردت ع-ل-ي-ه-م
بطلقات من النار ،قتلت كل حي خرج في
المظاهرات التاريخية ،وخلفت حصضيلة ثقيلة
من الشضهداء ،وهنا جاء المشضهد الموالي في
نقلة مسضرحية احترافية ،حينما مّر الممثلون
في دقة مشضهد ،وصضوروا قناعة الجزائريين،
بأان الحل مع فرنسضا هوالسضÓح ،أ’ن العدو ’
يفقه إا’ لغة النار ،و»ما أاخذ بالقوة ’ يسضترد
إا’ ب-ه-ا» ،ل-ي-رسض-م ال-م-م-ث-ل-ون ج-ان-ب-ا م-ن لهيب
ثورتنا المقدسضة ،فجروها في سضاحة الحرية،
وت-قّ-م-صض-وا شض-خصض-ي-ات «ال-م-ج-اه-دي-ن» شض-كÓ
وأاداءً ،وك -انت ال -مشض -اه -د إاب -داع -ا ل -م -م-ث-ل-ي-ن
براعم ،أاثروا في الجمهور ،وجعلوهم يغوصضوا
في تلك المرحلة الملحمية.
ول -م ي -ت -وق -ف ال -تصض -وي-ر ال-مسض-رح-ي ف-ي ن-ق-ل
ال-م-ع-ارك وفصض-ول-ه-ا ب-ي-ن م-ج-اه-دينا وعسضكر
ف-رنسض-ا ،ل-ي-ن-ت-ق-ل ال-مشض-ه-د إال-ى الـ  19مارسس،
وكيف تمّ اإ’عÓن عن وقف إاطÓق النار ،برفع
يفطات و’فتات مكتوبة ،ثم جاءت اللقطة أاو
المشضهد الذي جعل الحضضور ينفعل بصضدق،
م -ع خ -روج ال -ج -زائ -ري -ي -ن إال -ى الشض -ارع ورف-ع
اأ’عÓ- - -م واإ’عÓ- - -ن ع- - -ن اسض- - -ت - -رج - -اع - -ن - -ا
لÓسضتقÓل ،وحمل المشضهد من الصضور في
إاب -داع تصض -وي -ر ،ك -ي -ف ل -ل -ن-اسس وه-ن ي-رت-دي-ن
«الحايك» والسضروال «لمدور» ،والنسضاء تطلقن
Óغ-ان-ي
ال -ع-ن-ان ل-ل-زغ-اري-د ،م-ع م-زج م-ت-ق-ن ل -أ
وأان -اشض -ي-د ا’سض-ت-قÓ-ل ،وت-ح-ول فضض-اء سض-اح-ة
ال- -ح- -ري -ة ،إال -ى ل -وح -ة م -ن ال -دخ -ان ال -م -ل -ون
واأ’لعاب النارية والبالونات الملونة ،وانتهى
ال -ع -رضس ت -حت أاغ -ن -ي-ة «ي-ح-ي-ا او’د بÓ-دي»،
وانتهت الملحمة غادر الجمع ،وكأانهم انتقلوا
عبر الزمن إالى تلك الفترات التاريخية بدقة
تصضوير.
جدير بالتذكير ،إالى أان الملحمة جاء في عمل
منسضق مع جمعية نسضمات الثقافية لنشضاطات
الشضباب ببوفاريك ،وفي تأاطير من المجلسس
البلدي والو’ئي للبليدة.

ألهبت جمهور مسسرح «أ÷ي ‹Óبن عبد أ◊ليم» ÃسستغاÂ

فرقـ ـة «العاششقـ ـ »Úباألهازيـ ـج ا◊ماسشي ـة
واألغـ ـا Êالوطنية الفلسشطيني ـة تتأالق

أاحيت فرقة «العاشضقين» الفلسضطينية حف Óبو’ية
مسض -ت -غ -ان -م أال -ه -بت ب -ه ح -م -اسس ال -ج-م-ه-ور ال-ح-اضض-ر
بالمسضرح الجهوي «الجيÓلي بن عبد الحليم اول
امسس ب -اأ’ه -ازي -ج ال -ح -م -اسض -ي -ة واأ’غ -ان -ي ال -وط -ن-ي-ة
وال-ث-وري-ة .واسض-ت-م-ت-ع ال-ج-م-ه-ور ال-غ-ف-ي-ر م-ن ال-ج-ال-ي-ة
ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة ال-م-ق-ي-م-ة ب-و’ي-ة مسض-ت-غ-انم والو’يات
ال -م -ج -اورة وال -ط -ل -ب -ة ال -ف -لسض -ط -ي -ن -ي -ي -ن وال -ع-ائÓ-ت
ال-مسض-ت-غ-ان-م-ي-ة وال-ف-ن-ان-ي-ن وال-مثقفين المحليين التي
غصضت ب -ه -م ال -ق -اع -ة ال -رئ -يسض -ي -ة وشض-رف-ات ال-مسض-رح
بالرصضيد الفني والغنائي لفرقة «العاشضقين» بقيادة
ال -م-ط-رب وال-م-ل-ح-ن م-ح-م-د ه-ب-اشس .وع-رفت ب-داي-ة
ال -ح -ف -ل ال -وق -وف دق-ي-ق-ة صض-مت وت-رح-م ع-ل-ى أارواح
شض- -ه- -داء ال -ث -ورة ال -ج -زائ -ري -ة وشض -ه -داء ال -م -ق -اوم -ة
الفلسضطينية ليتم بعدها عرضس شضريط وثائقي على
الشض-اشض-ة ال-ع-مÓ-ق-ة ل-ل-مسض-رح تضض-م-ن ال-مسض-ي-رة الفنية
ل-ف-رقة «العاشضقين» ال-ت-ي ت-أاسضسضت ب-دمشض-ق (سض-وري-ا)
سضنة  1977وزيارتها الثÓث للجزائر سضنوات 1981
و 1983و .1989وقدمت بعد ذلك الفرقة الفلسضطينية

العديد من القصضائد واأ’غاني بمشضاركة  14عضضوا
من أاعضضائها في جو بهيج تفاعل معه الجمهور
مرددا أاناشضيد فضضل عن أاداء أاغاني مزجت بين
الدبكة والهوارة والموال الفلسضطيني .واعتبر رئيسس
فرقة العاشضقين محمد هباشس في تصضريح لوأاج أان
«الجولة الفنية في الجزائر فرصضة تاريخية إ’عادة
إاطÓ-ق ال-ف-رق-ة م-ن ج-دي-د وع-ودت-ه-ا ف-ي ال-مسض-ت-ق-ب-ل
إ’حياء الحفÓت بعد سضنوات من الشضتات وسضنتين من
محاو’ت تجميع اأ’عضضاء المؤوسضسضين» .وأابرز السضيد
هباشس أان «زيارة فرقة العاشضقين للجزائر وجولتها
الفنية بعدة و’يات «مهمة جدا نظرا لما تمثله هذه
الفرقة القديمة في الوجدان والضضمير الفلسضطيني
ودوره -ا ف -ي ال -ح -ف-اظ ع-ل-ى ال-ه-وي-ة وال-ت-راث ال-ف-ن-ي
وال-غ-ن-ائ-ي للشضعب الفلسضطيني» .وي -رت -قب أان ت-واصض-ل
ف-رق-ة «العاشضقين» ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة جولتها الفنية التي
تأاتي بمناسضبة الذكرى  42ليوم اأ’رضس وبمبادرة من
Óشضعاع الثقافي لتشضمل في اأ’يام
الوكالة الجزائرية ل إ
القليلة المقبلة و’يتي سضطيف وجيجل

عشساق ألفن ألسسابع على موعد فني بامتياز

تنظيم األيام الوطنية لسشينما الششباب من  15إا 19 ¤من الششهر ا÷اري

’يام الوطنية لسضينما الشضباب في
يجري التحضضير بو’ية الجلفة لتنظيم ا أ
طبعتها الثانية المزمع تنشضيطها في الفترة الممتدة ما بين  15و 19من
’ثنين من لجنة تنظيم هذا
الشضهر الجاري ,حسضبما علم اول امسس ا إ
الموعد الثقافي الذي يجذب محبيه من عشضاق الفن السضابع .وينتظر أان
يشضارك في هذه التظاهرة التي تنظم من طرف مديرية الثقافة مجموعة
من السضينمائيين الشضباب يحضضرون من مختلف و’يات الوطن ليقدموا

إابداعاتهم و يتقاربون أاكثر في ميدان السضينما لتبادل الخبرات .وسضيتنافسس
المشضاركون في هذه التظاهرة الثقافية  --حسضب المنظمين --في عدد
من المسضابقات على غرار إابداعات الفيلم القصضير و الفيلم الوثائقي .كما
تتميز هذه الطبعة بتنظيم مسضابقة أاحسضن روبرتاج صضحفي مصضور منجز
’عÓم المحليين حيث تم اشضتراط موضضوع يخصس
من طرف ممارسضي ا إ
ال-و’ي-ة م-ن ح-يث ال-ع-م-ل .وسض-ت-ك-ون ل-ج-ان ت-ح-ك-ي-م ال-مسض-اب-ق-ات ب-إاشض-راف

أاخصضائيين و أاسضماء سضينمائية وطنية ذات بعد دولي وجهت لها الدعوة في
’خ -راج و ال -ت -رك -يب
’ي -ام ورشض -ات ف -ي ا إ
ال -وقت ال -ذي سض -ت -تضض -م -ن ه -ذه ا أ
السضينمائي و فن التصضوير وهذا بغية إابراز المواهب الشضبانية في مجال
السضينما و إاتاحة المجال للتنافسس و ا’حتكاك بين هواة السضينما و كذا
العمل أايضضا على وضضع الجلفة في محطات السضينما الوطنية لما تملكه
هذه الو’ية من مؤوهÓت متنوعة يقول ذات المصضدر
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«كÓسضيك ـ ـو» وأعـ ـ ـد ب Úشضبيب ــ ــة ألقبائ ــ ــل
ومولوديـ ـ ـة أ÷زأئ ـ ـر بأاهـ ـ ـدأف متباين ـ ـة
يسستقبل فريق شسبيبة القبائل ،عشسية اليوم ،نظÒه مولودية ا÷زائرÃ ،لعب اأول نوفم ،Èبتيزي وزو ،بداية
من السساعة (  ‘ ) ١7 . 00اإطار تسسوية رزنامة الرابطة اÎÙفة الأو ،¤حيث سستكون اŸواجهة قوية بÚ
فريق Úباأهداف متباينة.
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يسضعى « ألكناري « ألذي يصضارع من أجل
ألبقاء على كسضب ألنقاط ألـ  ‘ 3عقر دأره
للتنفسس قلي Óحيث يتوأجد ‘ وضضعية
صض-ع-ب-ة ل-ل-غ-اي-ة وع-ل-ي-ه أسض-ت-غÓ-ل أل-ف-رصضة
ل -دع -م رصض -ي -ده ،خ -اصض -ة وأن م -ع -ن -وي-ات
ألÓعب ،Úأرتفعت عقب ألتعادل ألذي عاد
به من بسضكرة أمام أل–اد أÙلي ‘
أ÷ولة أŸاضضية .قدوم أŸدرب بوزيدي
أعطى شضحنة حقيقية للتشضكيلة ألقبائلية
ألتي ينتظر أن تؤوكد –سضنها ألكب‘ Ò
أŸدة أألخÒة ،حيث سضيعول ألطاقم ألفني
ع -ل -ى ن -فسس أل -تشض -ك -ي -ل -ة أل -ت -ي ل -ع -بت ‘
أŸقابÓت أألخÒة و ألتي قدمت مردودأ
طيبا.
أكد لعبو ألشضبيبة أنهم يركزون كثÒأ على
ه- -ذه أŸب- -ارأة أل- -ت- -ي ل -ه -ا وزن ك -ب Òم -ن

أل-ن-اح-ي-ت Úأل-ف-ن-ي-ة وأŸع-ن-وية ،خاصضة وأن
جمهورأ غفÒأ سضوف يتحول أ ¤أŸلعب
لتشضجيع ألفريق ألذي يسضعى أ ¤أسضتغÓل
هذه ألفÎة « ألناجحة « إلضضافة فوز أخر
لرصضيده.
‘ ح Úأن مولودية أ÷زأئر “ر بفÎة
جد ‡ّيزة بتوأ‹ ألنتائج أليجابية بقيادة
أŸدرب ك- -ازو Êأل- -ذي وج -د أل -ط -ري -ق -ة
أŸث-ل-ى أل-ت-ي “ك-ن «أل-ع-م-ي-د» م-ن ت-قدË
مسض- -ت -وى م -ع -ت Èح -يث أن زم Ó-ء حشض -ود
ينافسضون على أللقب  ..و‘ حالة ألفوز ‘
ل- -ق- -اء أل- -ي- -وم سض- -وف ت- -قÎب أŸول- -ودي -ة
ألعاصضمية من ألرأئد شضباب قسضنطينة.
لذلك ،فإان أŸبارأة هامة للغاية بالنسضبة
للفريق Úأللذأن سضيقدمان كل ما لديهما
م -ن أم -ك -ان -ي-ات ،عشض-ي-ة أل-ي-وم ،ح-يث م-ن
أÙتمل جدأ أن يحضضر أ÷مهور أ¤
م -ب -ارأة ‘ أŸسض -ت -وى ب Úف -ري -ق Úل -ه-م-ا
رصضيد كب Òمن أأللقاب .

سسجـــــلت نتائــــج متـــــواضسعة ‘ تنقÓتـــها

مولودي ـ ـ ـ ـة وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأن تفق ـ ـ ـ ـ ـد صضÓبتهـ ـ ـ ـ ـ ـا خ ـ ـ ـ ـ ـارج ألديـ ـ ـ ـ ـ ـار
تراجعت نتائج مولودية وهران خارج قواعدها مؤوخرا رغم أانها –تل دائما الصسف الثا ‘ Êترتيب أافضسل الفرق خارج
الديار بجانب شسباب قسسنطينة ونصسر حسس Úداي ،ما أاثر على حظوظها ‘ التتويج بلقب البطولة.
سضقطت أŸولودية ،ألسضبت ألفارط ،للمرة
ألثانية على ألتوأ‹ بعيدأ عن أسضوأر ملعب
ألشضهيد أحمد زبانة بوهرأن برباعية أمام
وف -اق سض -ط-ي-ف ( ،)1-4ب -ع -د أن ت -ك -ب-دت
خسض -ارة ب-رب-اع-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة أم-ام م-ول-ودي-ة
أ÷زأئر ‘ تنقلها ما قبل ألفارط.
فاجأا ألسضقوط أ◊ر لدفاع ‘‘أ◊مرأوة‘‘،
ألذي كان يعد إأ ¤وقت قريب جدأ من
أفضض -ل أÿط -وط أÿل -ف -ي -ة ‘ أل-ب-ط-ول-ة،
ألكث Òمن أŸتتبع ،Úكما تسضبب ‘ تضضاؤول
حظوظ فريق عاصضمة ألغرب أ÷زأئري
‘ سضباق أللقب ألذي  ⁄يفرح به أنصضاره
منذ .1993
رغم أحتفاظ أشضبال أŸدرب معز بوعكاز
باŸرتبة ألثانية مؤوقتا ‘ ألÎتيب ألعام
بعد  24جولة ،إأل أن ألفارق ألذي يفصضلهم
ع -ن أل -رأئ-د شض-ب-اب قسض-ن-ط-ي-ن-ة ت-وسض-ع إأ¤
خ-مسس ن-ق-اط ك-ام-ل-ة ،ك-م-ا أن-ه-م م-هّددون

بفقدأن ألوصضافة ‘ حال فوز مولودية
أ÷زأئ-ر ع-ل-ى م-ي-دأن شض-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائل ‘
مبارأة متأاخرة أليوم.
أرج -ع م -درب ‘‘أ◊م -رأة‘‘ ت-رأج-ع ن-ت-ائ-ج

تشضكيلته بعيدأ عن وهرأن رغم تأالقها قبل
ذلك بالعودة بـ  16نقطة كاملة من ﬂتلف
تنقÓتها ألسضابقة بتأاثر عناصضره بتوقفهم
ع - -ن أŸن- -افسض- -ة ل- -ع- -دة أي- -ام و‘ فÎتÚ

متقاربت Úجدأ ،حيث مني فريقه ‘ كل
مرة عاد فيها إأ ¤أجوأء ألبطولة بهزÁة
ث-ق-ي-ل-ة م-ن ت-ن-ق-ل-ي-ه إأ ¤أ÷زأئ-ر أل-عاصضمة
وسضطيف.
ل -ك -ن ه -ذه أ◊ج -ة  ⁄ت -ن -ق -ذ أل -ت -ق -ن -ي
أل -ت -ونسض -ي م-ن سض-ه-ام ألن-ت-ق-ادأت أل-ت-ي
وجهت إأليه من ﬁيط ألنادي ،وهو ما
أضضطره بعد مبارأة سضطيف للتذك Òبأان
ألتنافسس على ورقة أللقب  ⁄يكن أبدأ
ضض -م-ن أه-دأف-ه ع-ن-دم-ا ت-و ¤أل-ع-ارضض-ة
ألفنية لتشضكيلة ألرئيسس أحمد بلحاج ‘
ألصضائفة أŸاضضية.
أك Ìمن ذلك ،فقد أعت Èنفسس أŸدرب
بأان ألظفر Ãرتبة ب ÚألثÓث أألوأئل ‘
نهاية أŸوسضم سضيكون Ãثابة أ‚از كبÒ
للمولودية ،على حد تعبÒه ،بالنظر إأ¤
مرحلة ألبناء ألتي شضرع فيها ،على حد
قوله.

البطـــــولة العربيـــــة للرياضســــات الشسراعيــــة

حسض ـ ـ ـان جيـ ـ ـ« :‹Óرأضضـ ـ ـون ع ـ ـن نتائـ ـ ـج أŸنتخ ـ ـ ـب ألوطن ـ ـ ـ ـ ـي»
أاعرب رئيسس ال–ادية ا÷زائرية للشسراع ،حسسان جي ،‹Óعن رضساه عن النتائج التي حققها اŸنتخب ا÷زائري ،خÓل
البطولة العربية التي جرت بالبحرين من  27ا ٣١ ¤مارسس ‘ اختصساصسي لزير راديال و لزير سستاندار.
حققت أ÷زأئر ميدأليت Úفضضيت‘ Ú
كل من أختصضاصس لزير سضتاندأر عÈ
وسضيم زيا Êونهى عقيل ‘ أختصضاصس
لزير رأديال.
صضرح رئيسس ألهيئة قائ« :Óرأضضون
جدأ عن ألنتائج أÙققة ‘ أŸوعد
أل -ع -رب-ي ،ل-ق-د ت-ن-ق-ل-ن-ا ب-ع-ن-اصض-ر شض-اب-ة
و“ك-ن-ا م-ن م-زأح-م-ة م-ن-ت-خ-ب-ات ق-وية
سضيما ألبلد أŸنظم .حققنا ألهدأف
أŸسضطرة ،حيث كنا نهدف أ ¤حصضد
م-ي-دأل-ي-ت Úدون أل-كشض-ف ع-ن ل-ون-ي-هما،
وهو ما –صضل فع Óبعناصضر أغلبها
تنتقصضها أÈÿة وأمام مسضتوى عاٍِل.

فعناصضر ألمارأت وألبحرين تتدرب ‘
أوروبا ولها مسضتوى عاŸي كب ÒوأعتÈ
ألنتيجة جد أيجابية».
أحتل زيا ÊأŸركز ألثا ‘ ÊألÎتيب
ألنهائي لختصضاصس لزير سضتاندأر بعد
ألبحريني عبد ألله أ÷ناحي صضاحب
ألذهبية وأللقب ألعربي ،بينما عادت
ألÈونزية أ ¤موأطنه عبد ألرحيم عبد
أل -ل -ه ‘ .ح ،Úف -ف -ي أل -رأدي -ال ع-ادت
ألذهبية أ ¤أŸصضرية خلود أŸنسضي،
أما أŸركز ألثالث فقد –صضلت عليه
ألكويتية أمينة ألشضاه.
‘ أل Ó-زي -ر رأدي -ال (ذك -ور) ف -ق -د ع-اد

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

أللقب أ ¤ألعما Êأحمد ألبلوشضي ،أما
أل-فضض-ي-ة ف-ك-انت م-ن نصض-يب أل-ب-حريني
دأود عبد ألله ‘ ،ح Úأكتفى ألمارأتي
عيسضى سضلطان أŸرزوقي بالÈونزية.
م -ع -ل -وم أن أخ-تصض-اصس لزي-ر سض-ت-ان-دأر
ب- -ال- -نسض- -ب- -ة لÓ- -ن -اث  ⁄ي -ج -ر ‘ ه -ذه
أŸنافسضة.
ح - - -لت أ÷زأئ- - -ر ‘ ت- - -رت- - -يب أل- - -دول
أŸشضاركة ‘ أŸركز ألرأبع بفضضيت،Ú
‘ ح Úع - -اد أŸرك - -ز ألول ل - -ل- -ب- -ل- -د
أŸن -ظ -م أل -ب -ح -ري -ن ب -ذه -ب-ي-ة وفضض-ي-ة
وبرونزية ،أما أŸرتبة ألثانية وألثالثة
ف-ق-د ك-انت م-ن نصض-يب سض-ل-ط-ن-ة ع-م-ان

بايــــرن ميـــــونيخ:
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قارب  2١٣يوم.
ويسس-ت-ع-د ب-اي-ر
ضسمن منافسس ن م-ي-ون-ي-خ Ÿواج-ه-ة إاشسبيلية
ات
رابطة أاوروب ذهاب دور الربع النهائي من
ا ،اليوم.

ومصضر على ألتوأ‹ بذهبية وأحدة لكل
منهما.
شضاركت أ÷زأئر بخمسضة عناصضر من
بينها فتاتان ‘ هذأ أŸوعد ألعربي
وي -ت -ع -ل-ق ألم-ر ب-ك-ل م-ن وسض-ي-م زي-اÊ
وبوصضوأر عبد أÿالق (لزير سضتاندأر)
وقبايلي ﬁمد ،نهى عقيل و كرسضان
مالية (لزير رأديال).
قاد ألفريق ألوطني كل من أŸدربÚ
خ-وأل-د سض-ف-ي-ان (سض-ت-ان-دأر) و م-رزوق-ي
فيصضل (رأديال) ‘ ،ح Úترأسس ألوفد
أ÷زأئري ألعضضو ألفيدرأ‹ رشضيد نور
ألدين.

الدورة الدولية لليل الفرنسسية لكرة
القــــــــــدم (أاقل مـــــــن  ١٣سسنـــــة)

أأكادÁية ألوفاق ألرياضضـ ـ ـ ـ ـي
لشضباب مغنية تفوز بالكـ ـأاسس
“كن فريق أكادÁية ألوفاق ألرياضضي لشضباب مغنية لكرة
ألقدم ،يوم أألحد ،من ألظفر بكأاسس ألدورة ألدولية لفئة أألقل
من  13سضنة ألتي نظمها فريق ليل لوسس أوليفو ،بحسضب ما علم
من رئيسس هذأ ألنادي .أسضتطاع ‡ثل أ÷زأئر ‘ هذه
ألدورة من ألتغلب ‘ أŸبارأة ألنهائية على فريق سضان بريسس
(منطقة باريسس) بنتيجة ( ،)1/2وفقا Ÿا أوضضحه سضفيان
لعÓم ألذي أشضار أنه ‘ ألدور نصضف ألنهائي فاز فريقه على
ألفريق ألفرنسضي لومبÒسضان بركÓت ألÎجيح ( )4/5بعد
أن -ت-ه-اء أل-ل-ق-اء ب-ال-ت-ع-ادل ألسض-ل-ب-ي ( .)0/0خÓ-ل م-رح-لة
أÛم -وع-ات أل-ت-ي ج-م-عت  16ف-ري-ق-ا م-ن ف-رنسض-ا وب-لجيكا
وألÈتغال وأ÷زأئر فاز أبناء مغنية على ألفرق ألفرنسضية
لوزين ( )0/4و مÒفيل ( )0/2و آأنيك )0/2( Úفيما تعادل أمام
فريق روبي ( )1/1و موسضكورون ألبلجيكي ( )0/0وخسضر أمام
ألفريق أŸنظم أوليفو (– .)1/2صضلت هذه أألكادÁية ألتي
تأاسضسضت سضنة  2013على أŸرتبة ألثانية ‘ نفسس ألدورة ألسضنة
أŸاضضية  ،2017بحسضب ما ذكره نفسس أŸصضدر.

خ Òالدين زطشسي لـ «الشسعب»:

ألعدد

17609

19

«أŸنتخب ألوطني مازأل ‘ طور ألبناء ويجب
منح ألفرصضة للجهـ ـاز ألفنـ ـ ـي للقيام بعملـ ـ ـه»
أاكد خ Òالدين زطشسي ،رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ‘ تصسريح لـ «الشسعب» ان
اŸنتخب الوطني مازال ‘ طور البناء و يجب الصس Èعلى ا÷هاز الفني ا◊ا‹ من اجل بلوغ
مراحل متقدمة من التطور.

»°ù«ªM QÉªY
 ⁄يفوت زطشضي ألفرصضة ليؤوكد أن
م -اج -ر ي -حÎم أإلع Ó-م ك -ثÒأ ،ل-ك-ن
ب -اŸق-اب-ل أصض-ح-اب م-ه-ن-ة أŸت-اعب
م -ط -ال -ب-ون ب-احÎأم م-اج-ر ،ب-حسضب
زطشضي وتفادي ألنتقاد ألبناء ألذي
يزيد من ألضضغط على أ÷هاز ألفني.
كشض -ف زطشض -ي أن أخ-ت-ي-ار أŸم-ث-ل
أل-ث-الث ل-ل-ج-زأئ-ر ‘ أل-ك-أاسس أل-عربية
لÓندية سضيكون وفق معاي Òتقنية
ب-ح-ت-ة و سض-ي-ت-م أل-كشض-ف ع-ن أل-ف-ريق
أŸع -ن -ي ب -ع -د أسض -ب -وع ع -ل -ى أألق -ل،
بحسضب رئيسس «ألفاف» .
أكد زطشضي أن أŸنتخب أ◊ا‹ ‘
طور ألبناء بقوله« :أŸنتخب ألوطني
مازأل ‘ مرحلة ألبناء و ⁄أفهم سضر
ألتسضرع ‘ تقييم مسضتوى أŸنتخب
من طرف ألبعضس لدرجة أن هناك
من طالبنا بإاقالة أ÷هاز ألفني يعد
م-وأج-ه-ت-ي ت-ن-زأن-ي-ا وأي-رأن وهو أمر
غ Òم- -ن -ط -ق -ي ،خ -اصض -ة أن أ÷ه -از
أل- -ف -ن -ي م -ازأل  ⁄ي -ن -ف -ذ ألÈن -ام -ج
ألكامل ألذي جاء من أجل و أŸمتد
أ ¤غاية  2019وبالتا‹ من ألسضابق
ألوأن- -ه أ◊ك- -م ع- -ل- -ى ‚اح أ÷ه -از
ألفني أ◊ا‹ من عدمه ألنه من غÒ
أŸنطقي حسضم مصض ÒأŸدرب ‘
ثÓث أو أربع مباريات خاصضة عندما
ي -ت -ع -ل -ق ألم -ر Ãدرب ل -ل -م -ن -ت -خب
ألوطني ،ألنه ل Áلك ألوقت ألكا‘
لتطوير مسضتوى أŸنتخب ‘ ظرف
ق -ي -اسض-ي بسض-بب أرت-ب-اط-ه ب-ت-وأري-خ
ألفيفا».
«مسستــــــوى اŸنتخــــــــــب
سسيتحسسن مسستقب ً
»Ó
أبدى زطشضي تفاؤوله بتحسضن مسضتوى
أŸنتخب قائ« :Óمسضتوى أŸنتخب
سضيتحسضن ‘ قادم أŸباريات وهو
أألم- -ر أل- -ذي ي -ج -ع -ل -ن -ا م -ت -ف -ائ -لÚ
باŸسضتقبل خاصضة أن أ÷هاز ألفني
أ◊ا‹ لديه رؤوية خاصضة بخصضوصس
أل- -ع- -ام -ل أل -ف -ن -ي وأع -ت -ق -د أن -ه م -ع
ألتغيÒأت ألتي حدثت على مسضتوى
ألتشضكيلة من ألصضعب أ◊صضول على
نتائج جيدة ‘ ظرف قصض Òولكن
ألمر يتطب وقتا من أجل أ◊صضول
على نتائج جيدة».

«ا÷هاز الفني سسيقوم
لخطاء التي
بإاصسÓح ا أ
حدثت»
أعÎف زطشضي ضضمنيا أنه غ Òرأضس
على طريقة تعامل أ÷هاز ألفني مع
بعضس ألمور ألنضضباطية حيث قال:
« ل أريد ألدخول ‘ تفاصضيل ما
ح- -دث ل- -ك -ن أ÷ه -از أل -ف -ن -ي ل -دي -ه
ألصضÓحيات ألكاملة من أجل أصضÓح
ألخ -ط -اء أل -ت -ي ح-دثت وأع-ت-ق-د أن
ألم- - -ور سض - -ت - -ك - -ون أفضض - -ل خ Ó- -ل
ألÎبصضات أŸقبلة و ل يجب ألتوقف
عند هذأ أ◊د من أجل أ◊كم على
فشضل أŸدرب فهناك عدة معايÒ
يتوجب ألوقوف عندها و ◊د أآلن
ثقتنا كبÒة ‘ أ÷هاز ألفني من أجل
أع - - -ادة أŸن - - -ت - - -خب أ ¤ألسض - - -ك- - -ة
ألصضحيحة».
«ماجـــــــر يحـــــــÎم
الصسحافة كثÒا»
علق زطشضي على رفضس ماجر أجرأء
ندوأت صضحفية بقوله« :عدم قيام
م -درب أŸن -ت -خب أل -وط-ن-ي ب-اج-رأء
ندوأت صضحفية ل يعني أنه ل يحÎم
ألعÓم بالعكسس أنا متأاكد أن ماجر
يقاسضمني نفسس ألرؤوية ألتي ترتكز
على ألحÎأم أŸتبادل مع وسضائل
ألع Ó-م ب-دل-ي-ل ت-وأصض-ل-ن-ا أŸسض-ت-م-ر
م- -ع- -ه- -ا سض- -وأء خÓ- -ل ألÎبصض -ات أو
أŸب -اري -ات أل -ودي -ة و أل -رسض-م-ي-ة م-ن
خÓل بر›ة لقاءأت مع ألÓعب،Ú
كما أن أعضضاء أ÷هاز ألفني يقومون
ب -الدلء ب -تصض -ري -ح -ات ق -ب -ل و ب-ع-د
أŸباريات وهو أمر أيجابي» .

«يجب تفادي النقد الهدام»
ط - -الب رئ - -يسس «أل - -ف - -اف» وسض- -ائ- -ل
ألع Ó-م ب -ال -ت -ع -ام-ل ب-احÎأف-ي-ة م-ع
أŸن -ت -خب ح -يث ق -ال« :ي -جب ع-ل-ى
بعضس وسضائل ألعÓم تفادي ألنقد
أل- -ه- -دأم أل -ذي ل ي -ق -دم و ل ي -ؤوخ -ر
بالعكسس هو أمر سضلبي يجب وقفه و
ن - -ح - -ن ك- -ا–ادي- -ة ن- -ق- -وم ب- -درون- -ا
بالتوأصضل مع وسضائل ألعÓم و حتى
أ÷هاز ألفني و ألÓعب ،Úلكن بعضس
ألن -ت -ق -ادأت أل -ت-ي “سس بشض-خصض-ي-ة
أŸدرب ل م -ع -ن -ى ل -ه -ا و أسض -ت-غ-رب
حدوثها ‘ هذأ ألوقت بالذأت و ل
ي -جب أل -ت -ن -وي -ه ب-ه-ا ب-ال-ع-كسس ي-جب
أنتقادها لنها تعكسس ألدور أ◊قيقي
ل-لصض-ح-اف-ة أŸت-م-ث-ل ‘ ت-ن-وير ألرأي
أل -ع -ام و ل -يسس ت -أال -ي-ب-ه ع-ل-ى شض-خصس
مع.»Ú
« معاي Òتقنية سستحّدد
اŸمثل الثالث ‘ البطولة
العربية»
رفضس زطشض- -ي أل -كشض -ف ع -ن ه -وي -ة
أل -ف -ري-ق أل-ث-الث أل-ذي سض-يشض-ارك ‘
أل -ب-ط-ول-ة أل-ع-رب-ي-ة ب-ق-ول-ه « :أل–اد
ألعربي للعبة رأسضلنا من أجل أضضافة
ف- - -ري- - -ق ث- - -الث Áث - -ل أ÷زأئ - -ر ‘
أŸسضابقة يكون من أختيار أل–ادية
ألتي لها كل ألصضÓحيات ‘ –ديد
هوية هذأ ألفريق و أؤوكد أنه ◊د
ألن  ⁄يتم ألفصضل ‘ ألمر و سضنقوم
بالسضتناد أ ¤معاي Òتقنية بحتة من
أجل –ديد هوية ألفريق ألثالث و لن
نقوم باللجوء أ ¤ألقرعة من أجل
ألقيام بهذأ ألمر» .

البطولة الوطنية العسسكرية ما ب ÚاŸدارسس لكرة القدم داخل القاعة

إأنط ـ ـ ـÓق أŸنافسضـ ـ ـة Ãشضارك ـ ـ ـة  ١٩فريقا

انطلقت ،أامسس ،البطولة الوطنية العسسكرية ما ب ÚاŸدارسس لكرة القدم داخل
القاعة وذلك Ãدرسسة تقنيات اŸعتمدية الشسهيد «ا÷ي ‹Óبونعامة بالناحية
لو ¤بالبليدة.
العسسكرية ا أ
Œري هذه ألبطولة Ãشضاركة 19
ف-ري-ق-ا ري-اضض-ي-ا ت-اب-ع-ا لـ  19مدرسضة
عسض- -ك -ري -ة م -ن ﬂت -ل -ف أل -ن -وأح -ي
ألعسضكرية ،من بينهم ثÓثة فرق إأناث
وبإاشضرأف حكام عسضكري Úتكونوأ ‘
›ال أل -ت -ح -ك -ي-م ‘ ه-ذه أل-ري-اضض-ة
وب -حضض-ور رئ-يسس أل-رأب-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة
لكرة ألقدم.
أوضض -ح ق -ائ -د م -درسض -ة ت -ق -ن -ي-ات
أŸع- -ت- -م- -دي- -ة ألشض- -ه- -ي- -د «ج -ي ‹Ó-
ب -ون-ع-ام-ة» أل-ع-ق-ي-د م-رأد ق-اضض-ي ‘
كلمة أفتتاحية أن تنظيم مثل هذه
أŸن-افسض-ات أل-عسض-ك-ري-ة ي-ه-دف «إأ¤

أل -وصض -ول ب-ال-ري-اضض-ة أل-عسض-ك-ري-ة إأ¤
أŸك-ان-ة أŸرم-وق-ة أل-ت-ي تسض-ت-ح-ق-ها
سض- -وأء ع -ل -ى أŸسض -ت -وى أل -وط -ن -ي أو
ألدو‹ وخ Òدليل على ذلك حصضول
أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي أل-عسض-ك-ري ل-ك-رة
أل- -ق- -دم ع- -ل -ى ك -أاسس أل -ع -ا ⁄م -رتÚ
ووصض -ول -ه إأ ¤أألدوأر أŸت -ق -دم -ة ‘
بطولة كأاسس ألعا ⁄أألخÒة».
كما أكد ألعقيد قاضضي على أهمية
ألرياضضة ألعسضكرية «‘ بناء و تكوين
وتأاهيل ألفرد أŸقاتل بدنيا وعقليا
ون-فسض-ي-ا ل-ك-ي ي-ك-ون مسض-تعدأ وقادرأ
على –مل أعباء أŸهام ألعسضكرية
أŸوكلة له ‘ كل ألظروف».

أولت ألقيادة ألعليا للجيشس ألوطني
ألشضعبي« :يقول ذأت أŸتحدث عناية
كبÒة للرياضضة ألعسضكرية من خÓل
أ◊جم ألزمني أŸعت ÈأŸقرر ‘
ب-رن-ام-ج أل-ت-ك-وي-ن وألتحضض Òألقتا‹
ل-ل-وح-دأت وأل-تشض-ك-يÓ-ت أل-عسض-ك-ري-ة
وت- -وف Òك- -اف- -ة أل- -وسض- -ائ- -ل أŸادي- -ة
وألبشضرية بغية بلوغ أ÷اهزية ألقتالية
ألتامة».
Œدر أإلشضارة إأ ¤أن هذه ألبطولة
سض -ت -ت -وأصض -ل إأ ¤غ-اي-ة أÿامسس م-ن
ألشضهر أ÷اري حيث سضتجري ألفرق
أŸباريات ألتصضفوية للتأاهل إأ ¤ألدور
ألنهائي و –ديد ألفريق ألفائز.

لوروبية
لبطال ا أ
رابطة ا أ

موأجهة كبÒة ب Úجوفنتوسس وريال مدريد أليوم

يسستضسيف فريق جوفنتوسس اليطا‹ نظÒه ريال مدريد السسبا Êحامل اللقب،
اليومÃ ،لعب ارينا بتورينو ‘ ذهاب دور الربع النهائي من منافسسة رابطة ابطال
اوروبا لكرة القدم و كله عزÁة على رد العتبار لنفسسه بعد هزÁته الثقيلة -4
 ‘ ١نهائي اŸوسسم الفارط.
‘ أŸقابل Áني ريال مدريد
أل- -ن- -فسس ‘ م -وأصض -ل -ة مشض -وأره
ألأوروب -ي –ت ق -ي -ادة م -درب-ه
ألفرنسضي زين ألدين زيدأن بعد
أن ف -ق -د أل-ف-رصض-ة ‘ أ◊صض-ول
على لقب ألبطولة وأÿروج من
ألكاأسس أÙلية مبكرأً .
كان جوفنتوسس قد “كن من
أل- -وصض- -ول أإ ¤ه- -ذأ أل- -دور م -ن
أŸسض- - -اب- - -ق- - -ة ب- - -ع - -د أن Œاوز
ت -وت -ن -ه -ام أل‚ل-ي-زي ‘ أل-دور
ث-م-ن أل-ن-ه-ائ-ي ،ف-ي-م-ا ب-ل-غ ري-ال

م -دري -د ه -ذأ أل -دور ب -ت -ج-اوزه
ن- -ظÒه ب- -اريسس سض- -ان جÒم- -ان
ألفرنسضي.
‘ أŸوأج -ه -ة أل -ث-ان-ي-ة ،ي-ح-ل
ب -اي -رن م -ي -ون-خ ألأŸا Êضض-ي-فً-ا
ثقي ًÓعلى أشضبيلية ألسضبا،Ê
ح -يث يسض -ع -ى أصض-ح-اب ألأرضس
Ÿوأصض-ل-ة مسض-ت-وي-ات-ه ألي-جابية
‘ أŸسضابقة ألأوروبية ،و“كن
م- - -ن خÓ- - -ل- - -ه- - -ا م- - -ن أقصض - -اء
م -انشض -يسض Îي -ون -اي-ت-د ‘ أل-دور
ألسض- -اب- -ق ،وب- -ل -وغ -ه دور أل -رب -ع

ألنهائي للمرة ألأو ¤منذ عام
 1958م ‘ ،أ÷ه- - -ة ألأخ- - -رى
ي -دخ -ل ب -اي -رن م-ي-ون-خ ألأŸاÊ
أŸبارأة بثقله وتاريخه ألكبÒ
‘ أŸسض- - -اب- - -ق- - -ة ألأوروب - -ي - -ة،
ب -الإضض -اف -ة أإ ¤أل -ت-م-ي-ز أل-ك-بÒ
أل-ذي ي-ع-يشض-ه أل-ف-ري-ق ب-اإقÎأبه
م - -ن أÙاف - -ظ - -ة ع - -ل- -ى ل- -قب
أل- -ب- -ط- -ول- -ة ألأŸان- -ي- -ة ل- -ل -م -رة
ألسضادسضة ‘ تاريخه ،أإ ¤جوأر
ب- -ل- -وغ -ه دور نصض -ف أل -ن -ه -ائ -ي
لكاأسس أŸانيا .

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^ 03أافريل  :19٤٨اعتقال اŸناضسل◊« Úول حسس»Ú
و«ح -اج شس -رشس -ا‹» خ Ó-ل م -ه -رج -ان ال -ع -ق-د ‘
البليدة وحكم عليهما بالسسجن مدة  6اأشسهر.
’–اد الوطني
^  03أافريل  :1960دعا حزب ا إ
للقوات الشسعبية (اŸغرب) من مدينة الدار البيضساء
إا ¤إارسسال متطّوع Úإا ¤ا÷زائر.

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

الثÓثاء  16رجب  1٤39هـ الموافق لـ  03أافريل  201٨م

تؤقيف  2عنصصري دعم إ÷ماعات إلرهابية وإجهزة ﬂتلفة
« ‘ »Ö©°ûdGإاطار مكافحة ا’رهاب
وبفضصل ا’سصتغلل ا÷يد للمعلومات،
أاوق- -فت م- -ف- -رزة ل- -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي
الشص - -ع- -ب- -ي ،ي- -وم  01أاف- -ري- -ل 2018
بباتنة/ن.ع ،5.ع - -نصص- -ري ( )02دع- -م
للجماعات اإ’رهابية.
و‘ إاط - - - - - - -ار ﬁارب- - - - - - -ة ا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة ،ضص-ب-طت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
ال -وط -ن -ي ب-ع Úق-زام/ن.ع ،6.م -رك-ب-ة
و( )05قوالب من مادة  TNTو()20
ك -بسص -ول-ة و( )08أام- -ت- -ار م -ن ال -ف -ت -ي -ل
الصصاعق ونظارة ( )01ميدان ،فيما
أاوقف عناصصر الدرك الوطني وحرسس
ا◊دود ( )32مهاجرا غ Òشصرعي من
ج -نسص-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن سص-ع-ي-دة
وتلمسصان/ن.ع.2.
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‘ عمليات قامت بها قوات الشسرطة

إسصÎجاع نقؤد مزورة وكمية من إıدرإت وإألقرإصس إŸهلؤسصة
« ‘ »Ö©°ûdGاإطار ﬁاربة ا÷رÁة بكل أانواعها،
أاسصفرت عملية نوعية “كنت من خللها قوات
اأ’من الوطني بو’ية ميلة من حجز  10أالف دينار
جزائري مزورة ،باإ’ضصافة إا ¤كمية من اıدرات
واأ’قراصس اŸهلوسصة ،مع توقيف شصخصص Úمشصتبه
فيهما.تفاصصيل القضصية تعود اإ ¤تلقي فرقة البحث
والتحري بأامن و’ية ميلة بحراأ’سصبوع اŸاضصي

Ÿع -ل -وم -ات م-ن ط-رف أاح-د ا’شص-خ-اصس م-ف-اده-ا
وجود شصخصص Úيقتنيان بعضس اأ’غراضس بأاوراق
ن -ق -دي-ة مشص-ك-وك ‘ صص-ح-ت-ه-ا ،ب-ت-ك-ث-ي-ف اأ’ب-ح-اث
وال -ت -ح -ري-ات ” ت-وق-ي-ف اŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا وح-ج-ز
بحوزتهما  10أاوراق من فئة  1000دينار من العملة
الوطنية مزورة ،با’ضصافة إا ¤كمية من اıدرات
واأ’قراصس اŸهلوسصة.

 1396تدخل Ÿصسالح ا◊ماية اŸدنية خÓل الشسهر اŸاضسي

تسصجيل  60حادث خلف  07قتلى و 73جريح بتبسصة

الدراجون ا÷زائريون يسسيطرون على طواف ا÷زائر الدو‹

«عز إلدين لعقاب”” يفؤز بالدورة للمرة إلثانية ‘ مسصÒته
ف- -از ال- -دراج ا÷زائ- -ري ““ع- -ز ال -دي -ن
ل- -ع- -ق- -اب““ م- -ن ن- -ادي اÛم- -ع ال -ري -اضس -ي
ال - -بÎو‹ ب - -دورة ا÷زائ - -ر ال- -دول- -ي- -ة
ل- -ل- -دراج- -ات ‘ ط- -ب -ع -ت -ه -ا الـ  21للمرة
الثانية ‘ مسسÒته الرياضسية بعد تلك
التي فاز بها ‘ طبعة  ،2011بعدما “كن
من ا’نفÓت مبكرا ‘ اŸرحلة السسابعة
’خÒة م- -ن ال- -ط- -واف ع- -ن- -د ال- -ك- -ل- -م
وا أ
’ربع– Úديدا بضسواحي ““أادكار““ أاين
ا أ
ق -رر تسس -ي Òالسس -ب -اق ل -وح -ده ،ق -ب -ل أان
ي -ل -ح-ق ب-ه ““ي-وسس-ف رق-ي-ق-ي““ دراج ن-ادي
““سسوفاك ناتورا فور إايفر““ ويسساعده ‘
ع -م -ل -ه إا ¤غ-اي-ة خ-ط ال-وصس-ول ب-وسس-ط
م -دي -ن -ة ت-ي-زي وزو ال-ت-ي خصص سس-ك-ان-ه-ا
الدراجي Úباسستقبال ‡يز.

خطف الدراج ا÷زائري ““عز الدين لعقاب““
ال - -ق - -م - -يصس اأ’صص- -ف- -ر أ’فضص- -ل دراج ‘ دورة
ا÷زائر الدولية بعدما سصيطر على السصباق
ب -ال -ط -ول وال -ع -رضس ف -ارضص -ا ر“ا ك-بÒا ع-ل-ى
اŸتسصابق Úالسصبعة اŸرشصح Úللفوز بالدورة
‘ اŸرحلة اأ’خÒة ،بعدما قرر ا’نفلت ‘
ع -ق -ب-ة م-ن-ط-ق-ة ““أادك-ار““ ع-ن-د ال-ك-ل-م اأ’رب-عÚ
ليلحق به ا÷زائري اآ’خر ““يوسصف رقيقي““،
وعمل سصويا ‘ عقبات ““إاعكوران““ وبعدها ‘
اŸن- -ح- -درات اÿطÒة Ÿن- -ط- -ق -ة ““ع -زازق -ة““
وبعده بالطريق السصريع إا ¤غاية وسصط مدينة
ت -ي -زي وزو ،أاي -ن “ك -ن ““ي -وسص -ف رق -ي-ق-ي““ ‘
اأ’م -ت -ار اأ’خÒة ب -ال -ف -وز ب-اŸرح-ل-ة وخ-ط-ف
القميصس اأ’خضصر من ““حمزة ياسص ““Úالذي
حمله ÿمسس مراحل متتالية.
«لعقاب““ أاعرب عن سصعادته الكبÒة بالتتويج
للمرة الثانية على التوا‹ من دورة ا÷زائر
الدولية للدراجات بالدموع ،ح Úقال ““أاشصكر
كل من سصاعد Êوكان ورائي من أاجل التتويج
ب-ه-ذه ال-دورة ،خصص-وصص-ا إاب-ن-ت-ي خ-دي-ج-ة ال-تي
ضص -غ -طت ع -ل ّ-ي ك -ثÒا م -ن أاج -ل ال -ف -وز ب-ه-ذه
الدورة ،ووالدتي وخصصوصصا والذي يعت Èاآ’ن
أاسصعد رجل على اأ’رضس Ãا أانه كان دراجا ‘
اŸسص -ت -وى ال -ع -ا‹ ه -و اآ’خ -ر““ ،وع -ن ال -ع -م-ل
اŸشص- -رك ال- -ذي ق- -ام ب- -ه ف- -ري- -ق- -ي اÛم- -ع
البÎو‹ وسصوفاك ‘ اŸرحلة اأ’خÒة التي
تعت Èسصابقة– ،دث بهذا اÿصصوصس ““فريق
سص -وف -اك زم -لئ-ن-ا وج-زائ-ري Úم-ث-ل-ن-ا ون-ت-ك-ل

23

 24وهران

ا÷زائر

17609

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

مبعوث الشسعب إا ¤تيزي وزو:
ﬁمد فوزي بقاصص
تصسوير :فواز بوطارن

الفجر05.03................:
الشسروق06.31..............:
الظهر12.52.................:
العصسر16.27................:
المغرب19.15...............:
العشسـاء20.36..................:

عليهم ‘ وقت الشصدة ،أامر عادي أان تكون
منافسصة شصديدة بيننا أ’ن نادي سصوفاك يعتÈ
م -ن ب Úأافضص -ل ال -ف -رق اإ’ف -ري -ق-ي-ة ،وع-ن-دم-ا
نلتقي ‘ دورات كبÒة هنا ‘ ا÷زائر نتصصارع
على اأ’قمصصة واŸنافسصة تكون شصديدة بيننا““،
وأاضص- -اف ““ال- -ي- -وم وضص- -ع- -ن -ا ال -ي -د ‘ ال -ي -د ‘
اŸرحلة اأ’خÒة ،القميصس اأ’صصفر كان عند
جزائري ولكن كان معنا البلغاري واإ’سصبا‘ Ê
نفسس التوقيت معنا ،وكان لزاما علينا أان نرفع
ال- -ر” ون- -ت -ق -دم ‘ ال -ت -وق -يت ،ولسص -وء ا◊ظ
““منصصوري““  ⁄يتبعنا وأانا كنت ›Èا على
ا’ن - -ف - -لت م - -ب - -ك - -را والصص- -ع- -وب- -ة ك- -انت ‘
اŸرت- -ف- -ع- -ات وب- -ع- -ده- -ا ‘ ك- -ي- -ف- -ي- -ة تسص -يÒ
اŸن -ح -درات ،وت -اب -ع -ن-ي ““رق-ي-ق-ي““ وسص-اع-دÊ
كثÒا ،وأاشصكر زملئي الذين وضصعوا ّ
‘ ثقة
ك -بÒة( ،ب -ن ي -وسص -ف ،ا◊اج ب -وزي -د ،ل -ون-يسس،
فلح ،وحمزة) ،دون أان أانسصى طاقمنا الفني““،
من جانبه الدراج ““يوسصف رقيقي““ أاكد بأان
ال -ف -ري -ق رك -ز ‘ ه -ذه اŸرح -ل -ة ع -ل-ى ال-ف-وز
ب-اŸرح-ل-ة وخ-ط-ف ال-ق-م-يصس اأ’صص-ف-ر ،وق-ال
““كان هدفنا خطف القميصس اأ’صصفر والفوز
باŸرحلة ،بعدها تغÒت اÿطة ‘ الطريق
بعدما هاجم ““لعقاب““ مبكرا و◊قت به ،هنيئا
لـ ““عز الدين““ وهنيئا لفريقي وزملئي على
هذه الدورة““.
من جهة أاخرى ،أاخرج اŸتسصابق ا÷زائري
اآ’خ- -ر ““ع- -ب -د ال -رؤووف ب -ن ق -اي -و““ م -ن ن -ادي
اأ’ط -لسس ال -ب -ل -دي ال-ل-عب ال-ك-ب ‘ ÒاŸرح-ل-ة
اأ’خÒة ،ب -ع -دم -ا “ك -ن م -ن ال -ف-وز ب-ن-ق-ط-ت-ي

حجز قارورة غاز مسصيلة للدمؤع ﬁظؤرة
Ãطار عبان رمضصان بجاية
“كنت عناصصر فرقة شصرطة ا◊دود ا÷ويةÃ ،طار عبان رمضصان
بجاية ،أامسس ،من ضصبط وحجز قارورة غاز مسصيلة للدموع ،وهذه
العملية جاءت بعد إاخضصاع أامتعة أاحد اŸسصافرين للتفتيشس ،على
مسص-ت-وى م-رك-ز ال-ف-رز وال-ت-ف-ت-يشس ،وال-ذي ك-ان م-ت-وج-ه-ا ن-ح-و باريسس

ا÷ائ -زة ال -كÈى ل -ل -تسص-ل-ق م-وسص-ع-ا ال-ف-ارق ‘
النقاط على كل اŸتسصلق ،Úهو الذي سص Òكل
اŸراح- -ل ب- -ذك -اء ق -ب -ل أان ي -ج -ه -د ن -فسص -ه ‘
اŸرحلة السصابعة.
هذا وحافظ صصاحب العشصرين ربيعا اŸتأالق
““ياسص Úحمزة““ على القميصس اأ’صصفر أ’فضصل
دراج ل- -ف -ئ -ة أاق -ل م -ن  23سص-ن-ة.وفاز ““يوسصف
رقيقي““ من نادي ““سصوفاك ناتورا فور إايفر““
باŸرحلة السصابعة ‘ اŸركز اأ’ول بتوقيت 3
سصاعات  08دقائق و 30ثانية ،متفوقا على ““عز
الدين لعقاب““ من اÛمع الرياضصي البÎو‹
ب -ن -فسس ال -ت -وق-يت ،وال-ن-ج-م اإ’ي-ط-ا‹ ““داف-ي-د
ري -ب -ي-ل ““Úم-ن ن-ادي سص-وف-اك ن-ات-ورا ف-و إاي-ف-ر
ال- -ذي ح- -ل ‘ اŸرك- -ز ال- -ث- -الث ب -ت -وق -يت 03
سص -اع-ات  10دق -ائ-ق و 16ث-ان-ي-ة ،وبخصصوصس
الÎت -يب ال -ع -ام ل -ل -ف-ردي ح-ل ““ع-ب-د ال-رح-م-ن
م - -نصص - -وري““ م - -ن ن- -ادي ““أاوف- -ي- -اء ال- -ب- -ل- -ي- -دة
ل -ل -دراج-ات““ ‘ اŸرك-ز ال-ث-ا Êخ-اسص-را ب-ذلك
القميصس اأ’صصفر بفارق بعضس الدقائق ،فيما
حل اإ’سصبا ““ ÊريغÒو كورال غابرييل““ من
ن -ادي ““ف -يب ب -اي -كسس ،أام -ا ‘ الÎت -يب ال -ع-ام
حسصب الفرق فاز فريق ““سصوفاك ناتروا فور
إايفر““ باŸركز اأ’ول.
لشص - -ارة أاق - -امت اإ’–ادي - -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ل --إ
ل -ل -دراج -ات ح -ف -ل خ -ت -ام-ي-ا ع-ل-ى شص-رف ك-ل
اŸشصارك Úبحضصور وزير الشصباب والرياضصة
ال -ه -ادي ول -د ع -ل -ي ال -ذي أاشص-رف ع-ل-ى ح-ف-ل
تقد Ëا÷وائز.

الفرنسصية.حيث ع Ìالعناصصر العاملة ،على قارورة غاز مسصيلة للدموع
ذات سصعة  50مل ﬂبأاة بإاحكام داخل حقيبة معدات ا◊لقة ،ويتعلق
اأ’م- - -ر ب - -اŸدع - -و /أا م 45 ،سص -ن -ة ،م -زدوج ا÷نسص -ي -ة (ج-زائ-ري-ة -
فرنسصية).اŸعني صصرح بأان قارورة غاز اŸسصيلة للدموع اŸضصبوطة
بحقيبته ،ملكا له وقد أاشصÎاه من مدينة باريسس Ãبلغ  59أاورو ،ملف
جزائي أا‚ز ‘ حق اŸعني و” –ويله إا ¤السصلطات اıتصصة
’سصتكمال اإ’جراءات القانونية اللزمة.

بجاية :بن النوي توهامي

سصجلت مديرية ا◊ماية اŸدنية لو’ية تبسصة
 1396تدخل خلل شصهر مارسس اŸاضصي ،من
بينها  769تدخل إ’سصعاف و–ويل  746مريضس
و 25جريح ،و 116تدخل أاسصفر عن  60حادث
مرور حيث ” إاسصعاف و–ويل  73جريح ،مع
تسصجيل  07حا’ت وفاة.

ك -م -ا ت -دخ -لت ذات اŸصص -ال-ح ،م-ن اج-ل 28
ح -ري -ق ،خ -ل -ف إاصص -اب -ة شص -خصس ” ،إاسص-ع-اف-ه
و–وي- -ل- -ه أ’ق- -رب مسص -تشص -ف -ى ،أام -ا ‘ ›ال
العمليات اıتلفة ” تسصجيل  481تدخل.

تبسسة :خالد .ع

اسستولت على  53الف قرصسا من اŸؤوثرات العقلية

تفكيك عصصابة خطÒة وإإيدإعها إ◊بسس إŸؤؤقت بسصطيف
“كن عناصصر الفرقة ا÷نائية باŸصصلحة
’من
ال-و’ئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ال-تابعة أ
و’ية سصطيف ،و‘ ظرف جد وجيز ،من
حل خيوط عملية سصرقة طالت مسصتودعا
لدوي -ة ك -ائ -ن م -ق -ره ب -ح -ي ““ال-ث-ل-ي-ج-ان ““
ل -أ
اŸع-روف ب-ح-ي ب-وم-رشص-ي بسص-ط-ي-ف ،م-لك
’دوي-ة ب-ا÷م-ل-ة ال-نشص-طÚ
’ح -د م -وزع-ي ا أ
أ
ع Èعاصصمة الو’ية سصطيف ،سصلب خلله
’دوية اŸصصنفة كمؤوثرات
كمية معتÈة من ا أ
عقلية ناهزت ال ـ  53أالف قرصصا ،خلل
ع -م -ل -ي -ة سص -ط-و ” خ-لل-ه-ا ت-كسص Òأاج-ه-زة
اŸراق- -ب- -ة ،ت- -ك- -ب- -ي- -ل ا◊ارسس ال- -ل- -ي- -ل -ي و
ا’سص-ت-ي-لء ع-ل-ى سص-ي-ارت-ه وإاسص-تعمالها لنقل
اŸسصروقات.
التحريات التي أاطلقت من قبل عناصصر
الفرقة ا÷نائية دون أاي تأاخ ، Òمكنت
اÙقق Úمن –ديد هوية أاحد الضصالعÚ
‘ ال -قضص -ي -ة ،ث -م –دي-د ب-اق-ي اŸت-ورطÚ
الذين تÎاوح أاعمارهم ب 25 Úو 35سصنة
وتوقيفهم جميعا ،علما أان من بينهم اثنÚ
م- -ن- -ه -م م -ن ذوي السص -واب -ق ال -ع -دل -ي -ة ،م -ع

إاسصÎجاع الكمية اŸشصار إاليها من اŸؤوثرات
ال-ع-ق-ل-ي-ة والسص-ي-ارة ال-ت-ي سص-ل-بت ،وذلك بعد
إاج -راء ع -م -ل -ي -ات ت -ف -ت -يشس ق -ان -ون -ي-ة “ت
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ا÷ه -ات ال -قضص-ائ-ي-ة ع-ل-ى
مسص -ت -وى مسص -اك -ن اŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه -م .ب -ع -د
اسص -ت -ي -ف -اء ج -م -ي -ع اإ’ج -راءات ال -ق -ان-ون-ي-ة
’جراءات ا÷زائية الذي
واسصتكمال ملف ا إ
أاعد ضصد أافراد هذه العصصابة التي –Îف
حتما ترويج ﬂتلف أانواع السصموم ،باعتبار
أان أافرادها كانوا على دراية تامة بأانواع
’دوية الواجب سصلبها باعتبارها مؤوثرات
اأ
ع-ق-ل-ي-ة سص-ت-م-ك-ن-ه-م ح-ت-م-ا م-ن ج-م-ع أاموال
طائلة بعد بيعها ” ،تقد ËاŸشصتبه بهم
أام- -ام ال -قضص -اء ،ب -ت -ه -م -ة ج -ن -اي -ة السص -رق -ة
اŸقÎن -ة ب -ظ-رف ال-ع-ن-ف وال-ل-ي-ل وال-ت-ع-دد
والكسصر مع اسصتحضصار مركبة ذات ﬁرك،
إاخ -ف -اء أاشص -ي -اء مسص -روق -ة ،ح-ي-ازة م-ؤوث-رات
عقلية لغرضس البيع ،الذي أامر بإايداعهم
جميعا رهن ا◊بسس.

سسطيف :نورالدين بوطغان

عقب إاصسطدام سسيارتÃ Úنطقة البواكرية

مصصرع كهل ‘ حادث مرور باŸدية

ل -ق -ي ك -ه -ل صص -ب -ي -ح-ة أامسس ح-ف-ت-ه ‘ عÚ
اŸكان عقب إاصصطدام ب Úسصيارت Úبفرقة
البواكرية ببلدية بوسصكن با÷هة الشصرقية
لو’ية اŸدية  ،حيث تدخل أاعوان الوحدة
الثانوية للحماية اŸدنية لدائرة بني سصليمان
أ’جل معاينة ا◊ادث اŸروري الذي خلف
وفاة شصخصس يبلغ من العمر  75سصنة و 06

جرحى تÎاوح أاعمارهم ب 07 Úسصنوات و 70
سصنة بجروح متفاوتة اÿطورة .للعلم بأان
حوادث اŸرور خلفت هذه اأ’يام ما اجماله
 17جريحا من ﬂتلف اأ’عمار بـ  06حوادث
مرورية متفرقة .

كاريكات /ÒعنÎ

اŸدية  :علي ملياÊ

