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لوسصط وشصمال إأفريقيا
ألجتماع  11لرؤوسصاء وحدأت مكافحة أ÷رأئم ألرقمية Ÿنطقة ألشصرق أ أ

اللواء هامل:

«ينتابن ـا اهتم ـام شسديـ ـد إازاء التهديد
اŸتنام ـ ـ ـ ـي للجر Áـ ـ ـ ـ ـة الرقميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»
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أولويات ألسصياسصة ألدفاعية أ÷زأئرية
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Ãشساركة 3٠٠خب Òو متعامل اقتصسادي بوهران

^ أ÷زأئــــــر خطـــت خطـــــــوأت جـــــــادة
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سسلطة ضسبط الصسحافة
اŸكتوبة التزام شسخصسي
من الرئيسس بوتفليقة

^ كيفيات و آأليات تسصي Òصصندوق دعم
ألصصحافـة أŸكتوبـة قيـد ألدرأسصـة
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البشساريون مازالوا ينتقلون
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اÛلـسس العرب ـ ـي إل–ـ ـاد الّدبلوماسسيـ ـة ال ّصسحراويـ ـة خط ـ ـ ـÒة وﬂاب ـ ـ ـ ـر
وخمسس ـ ـ ـون زي ـ ـ ـارة طبيـ ـ ـ ـة مقـ ـ ـ ـ ـ ـررة
سسنـ ـ ـة  ٢٠١٨بتن ـ ـ ـدوف
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بوحجة على رأاسش وفد من غرفتي
الŸÈان ‘ أاشصغال اŸؤو“ر 27
ل–Óاد الŸÈا Êالعربي

اÿميسس  ٠٥أافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٨رجب  ١٤٣٩هـ

اŸؤو“ر الّدو‹ حول
تدريسش الّتربية اإ’سصÓمية
‘ اŸؤوسّصسصات الّرسصمية
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
ألعدد

ي - - -نّ- - -ظ- - -م أÛلسص ألإسسÓ- - -م- - -ي
ألأع- - -ل - -ى ،أŸوؤ“ر أل - -دو‹ ح - -ول
ت -دريسص ألÎب -ي -ة ألإسس Ó-م -ي -ة ‘
أŸوؤسسسس-ات أل-رسس-م-ي-ة ن-ح-و فاعلية
‘ ظ-ل أل-ت-ح-ولت أل-ع-اŸي-ة ،أل-ذي
سس -ي -ع -ق -د ي-وم-ي  23و 2٤أفريل
ألدأخل بفندق ألأورأسسي.
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›لسش اأ’مة يسصتأانف النّشصاط اأ’حد القادم

ا÷لسصات الوطنية
للفÓحة

يشس -ارك رئ -يسص أÛلسص ألشس -ع -ب-ي
ألوطني ألسسعيد بوحجة على رأسص
وف -د م -ن غ -رف -ت-ي ألŸÈان ‘ أشس-غ-ال
أŸؤو“ر  27ل–Óاد ألŸÈا Êألعربي
أŸق -رر ب -ال -ق -اه -رة أل-ي-وم ،وي-تضسّ-م-ن
لع -م -ال ع -دة ب -ن -ود م -ن -ه -ا
ج- -دول أ أ
خ - -اصس- -ة أŸصس- -ادق- -ة ع- -ل- -ى ت- -ق- -ري- -ر
ألدورت 22 Úو 23للجنة ألتنفيذية
ل–Ó- -اد أل- -ع- -رب- -ي ،وب- -حث نشس -اط -ه
لقليمي ‘  ،2018وألذي
ألدو‹ وأ إ
ي-ت-م-ي-ز ب-اŸشس-ارك-ة ‘ أل-دورت138 Ú
و 139ل –Ó- - -اد ألŸÈا Êأل - - -دو‹،
لفريقي
وكذأ أŸشساركة ‘ أŸؤو“ر أ إ
ألعربي.

جلسصة عاّمة لطرح
أاسصئلة شصفوية تخصش
خمسصة قطاعات

ي-ع-ق-د أÛلسص ألشس-ع-ب-ي أل-وطني،
أليوم ،جلسسة عامة تخصسصص لطرح
أسسئلة شسفوية على عدد من أعضساء
لسس-ئ-ل-ة
أ◊ك -وم -ة ،وسس -ت-خصص ه-ذه أ أ
ك- -ل م- -ن ق -ط -اع ألÎب -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة
(سس - - -ؤوألن) ،أل - - -ت- - -ج- - -ارة (سس- - -ؤوألن)،
ألسس -ي -اح -ة وألصس -ن -اع -ة أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة
(سس- -ؤوأل وأح- -د) وألصس- -ح- -ة وألسس- -ك -ان
وإأصسÓ- -ح أŸسس- -تشس- -ف- -ي- -ات (سس- -ؤوألن)،
لضس -اف -ة إأ ¤أل -ع -م -ل وأل -تشس -غ -ي -ل
ب -ا إ
وألضسمان ألجتماعي (سسؤوألن).

ت-نّ-ظ-م وزأرة أل-فÓ-حة وألتنمية
أل-ري-ف-ي-ة وألصس-ي-د أل-ب-ح-ري يوم 23
أفريل أ÷اري ،أ÷لسسات ألوطنية
ل -ل -ف Ó-ح -ة ،وذلك ب -اŸرك -ز أل -دو‹
ل -ل -م -وؤ“رأت ع -ب -د أل-ل-ط-ي-ف رح-ال
نادي ألصسنوبر.

ملتقى وطني حول
ظاهرة الغشش ‘
الوسصط اŸدرسصي
لحد  8أفريل Ÿناقشسة ألنصص أŸتضسمن تسسوية أŸيزأنية
لمة جلسساته ألعلنية أبتدأء من يوم أ أ
يسستأانف ›لسص أ أ
لعضساء .ويوأصسل أÛلسص أشسغاله يوم ألثن 9 Úأفريل
 ،2015وكذأ ألسستماع لرد وزير أŸالية على تدّخÓت أ أ
لسسئلة ألشسفوية
بعرضص ومناقشسة قانون ألتجارة أللكÎونية ،ويوم أÿميسص  12أفريل تعقد جلسسة عامة لطرح أ أ
ألتي درسست ›موعة منها وأحيلت على أ◊كومة.

الطّبعة  12لنصصف
اŸاراطون الوطني
للجيشش

تنظّم وزأر
ة ألدفاع ألوطني ألطبعة 12
لنصسف أŸارأ
ط
ون ألوطني للجيشص ألوطني
ألشسعبي أŸزم
ع
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أ
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و
ه يوم  06أفريل ،وذلك
Ãرك -ز Œم -
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ف
رق أل -ري -اضس -ي -ة
ألعسسكرية ب
ألسساعة أ  Íعكنون  /ن ع  1أبتدأًء من
3
:
لـ  07 0صسباحا.

لسسÓ-مية
ت-نّ-ظ-م أل-ق-ي-ادة أل-ع-ام-ة ل-ل-كشس-اف-ة أ إ
أ÷زأئرية بالتنسسيق مع أŸركز ألدو‹ للصسحافة
ÓعÓم وألتصسال من  3إأ¤
«ألدبلوما» أŸغاربية ل إ
 9أفريل أ÷اري ألتي تفتتح رسسميا أليوم على
ألـ  09صسباحا باŸركز ألدو‹ للصسحافة بالقبة.
وي -ن -درج ه -ذأ أل-نشس-اط ‘ إأط-ار مسس-ار أل–اد
أل-كشس-ف-ي ل-ل-م-غ-رب أل-ع-رب-ي ،وقرأرأته ألتي
أسسندت تنظيم أŸوعد للجزأئر.

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
ألقتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسص مالها ألجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسص(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

ينظّم أŸتحف ألوطني للمجاهد بالتعاون مع
أ أ
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نشصاط
كشصفي مغاربي
با÷زائر

اÛلسش الشّصعبي الوطني
يسصتأانف أاشصغاله
يسستأانف أÛلسص ألشّسعبي ألوطني
أشسغاله يوم  09أفريل بجلسسة علنية
ت- -خّصس- -صص ل -ل -تصس -ويت ع -ل -ى ك -ل م -ن
مشس -روع أل -ق -ان -ون أŸت -ع -ل -ق ب -ح-م-اي-ة
أŸسس -ت -ه-لك وق-م-ع أل-غشص ،ومشس-روع-ي
ق- -ان- -ون أŸت- -ع- -ل- -ق بشس- -روط ‡ارسس -ة
لضس-افة إأ¤
لنشس-ط-ة أل-ت-ج-اري-ة ،ب-ا إ
أ أ
مشسروع ألقانون أŸتعلق بالقوأعد ‘
›ال أل- -ت- -م- -ه ،Úوذلك أب- -ت -دأًء م -ن
ألسساعة ألـ  09 : 00صسباحا.

ندوة تاريخية حول الّذكرى 186
Ûزرة العوفية با◊راشش

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

اŸنتدى الّثا Êلل ّصصحة
الّنفسصية العصصبية
ي -ن ّ-ظ-م  Biopharm Èﬂي-وم-ي  6و 7أفريل
م-ن-ت-دى أل-طب أل-ن-فسس-ي أل-عصس-ب-ي أل-ث-ا Êأل-ذي
لعصس-اب،
لط-ب-اء أل-ن-فسس-ي Úوأط-ب-اء أ أ
ي-ج-م-ع أ أ
وذلك فندق ألشسÒأطون هذأ ألفضساء ﬂصسصص
Ÿوأصس -ل -ة أل -ت -ك-وي-ن أل-ط-ب-ي أŸت-وأصس-ل ‘ أل-طب
لم-رأضص
أل -ن -فسس-ي أل-عصس-ب-ي ،ت-خصسصص ي-خضس-ع أ
أل - -دم - -اغ سس- -تشس- -رف ع- -ل- -ي- -ه- -ا خÈأء دول- -ي،Ú
وسس-ت-ك-ون أŸن-اسس-ب-ة ل-ت-ق-د Ëأح-دث أل-تطورأت
ألعÓجية ‘ أŸوضسوع.

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أامينة دباشش
مدير ألتحرير

فنيدسش بن بلة

–تضس- -ن م- -دي- -ن -ة أرزي -و شس -رق
وه- - -رأن  0٤و 05م-ل-ت-ق-ى ع-لميا
وط- -ن- -ي- -ا ث- -ان- -ي- -ا ح- -ول «أل- -غشص ‘
ألوسسط أŸدرسسي» ،من تنظيم كل
م -ن م -دي -ري -ة ألÎب -ي -ة ل -ل -ولي -ة
وجمعية أولياء ألتÓميذ لثانوية
«ألأم Òخ -ال-د» ب-اأرزي-و ب-ال-ت-ع-اون
م- -ع م- -وؤسسسس- -ات أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع -ا‹
وألبحث ألعلمي بالولية.

ندوة وطنية لتحفيز
اŸسصتثمرين
ت -ن ّ-ظ -م أŸوؤسسسس -ة ألق -تصس -ادي-ة
«ف - -ي- -زأ أن- -فسست» ي- -وم  07أفريل
أل -دأخ-ل ،ن-دوة وط-ن-ي-ة ل-ت-ح-ف-ي-ز
أŸسس -ت -ث -م-ري-ن –ت شس-ع-ار «ن-ظ-رة
أي -ج -اب -ي -ة رج -ل أع -م -ال ن-اج-ح «،
وذلك ب- -ف -ن -دق ألشسÒأط -ون –ت
أإشس - -رأف أŸسس - -تشس - -ار ألق- -تصس- -ادي
وألوزير ألسسابق د  -عبد ألرحمان
بن خالفة.

ا’جتماع الّتحضصÒي للمناورة ا÷زائرية
اأ’وروبية للحماية
اŸدنية

ت -ع -ق -د أŸدي -ري -ة أل-ع-ام-ة
ل -ل -ح -م -اي -ة أŸدن -ي-ة ،أل-ي-وم،
ألج- - -ت- - -م- - -اع أل- - -ت- - -حضسÒي
ل - - -ل - - -م - - -ن - - -اورة أ÷زأئ - - -ري- - -ة
لوروب- -ي- -ة أŸزم- -ع ت- -ن- -ظ -ي -م -ه -ا
أ أ
با÷زأئر من  13إأ 18 ¤أفريل أ÷اري
لورب-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
Ãشس -ارك-ة  07دول أوروب-ي-ة وأŸن-ظ-م-ة أ أ
لعÓ-م ل-ل-م-دي-ري-ة أل-ع-امة للحماية
أŸدن-ي-ة ،وذلك Ãرك-ز أ إ
أŸدنية بع Úألنعجة أبتدأءً من ألسساعة ألـ  10 : 00صسباحا.

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسص(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

أÿميسس  05أفريل  2018م
ألموأفق لـ  18رجب  1439هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Ãناسصبة احتفال بÓده بعيدها الوطني
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رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه السسنغا‹
ب -عث رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع -زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة ل-ن-ظÒه ألسص-نغا‹
ماكي سصالÃ ,ناسصبة أحتفال بÓده بعيدها
ألوطني ,أكد له من خÓلها حرصصه على
موأصصلة ألتشصاور من أجل ترقية ألسصÓم و
لفريقية.
ألسصتقرأر وألتنمية ‘ ألقارة أ إ
وج -اء ‘ ألÈق -ي -ة «إأن أح -ت -ف -ال ج-م-ه-وري-ة

ألسص-ن-غ-ال ب-ع-ي-ده-ا أل-وط-ن-ي م-ناسصبة سصعيدة
لتوجه إأليكم ,باسصم أ÷زأئر شصعبا
أغتنمها أ
وح -ك -وم -ة و أصص-ال-ة ع-ن ن-فسص-ي ,ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا
أ◊ارة ,م -ق -رون -ة ب -خ -الصس “ن -ي -ات -ي ل-ك-م
بالرفاه و ألهناء وبالرقي وألزدهار للشصعب
ألسصنغا‹ ألشصقيق» .وتابع ألرئيسس بوتفليقة
ﬂاطبا نظÒه ألسصنغا‹ «هذأ وأغتنم هذه

لجدد لكم أسصتعدأدي
أŸناسصبة ألسصعيدة أ
للعمل معكم على تطوير عÓقات ألصصدأقة
أل -ت -ي Œم -ع ب -ل -دي -ن -ا ,خ -دم -ة Ÿصص -ل -ح-ة
شصعبينا» ,ليضصيف «كما أؤوكد لكم حرصصي
على موأصصلة جهودنا و تشصاورنا من أجل
ت -رق -ي-ة ألسصÓ-م و ألسص-ت-ق-رأر و أل-ت-ن-م-ي-ة ‘
قارتنا.

بن صصالح لدى اسصتقباله السصف ÒاŸكسصيكي با÷زائر
مسصت اربعة حقائب وزارية

الرئيسس بوتفليقة يجري تعدي ‘ Óا◊كومة
أجرى رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة  ،أمسس ،تعدي ‘ Óأ◊كومة مسس وزأرأت
ألشصباب وألرياضصة و ألتجارة و ألسصياحة وألصصناعة ألتقليدية وكذأ ألعÓقات مع ألŸÈان,
حسصب بيان لرئاسصة أ÷مهورية .وجاء ‘ ألبيان أنه «طبقا ألحكام أŸادة  93من ألدسصتور وبعد
أسصتشصارة ألوزير أألول قرر فخامة رئيسس أ÷مهورية ,ألسصيد عبد ألعزيز بوتفليقة ,هذأ أليوم
إأجرأء تعدي ‘ Óأ◊كومة .ومن ثمة قام رئيسس أ÷مهورية بالتعيينات ألتالية:
ﬁمد حطاب ,وزيرأ للشصباب و ألرياضصة خلفا للسصيد ألهادي ولد علي أŸسصتدعى Ÿهام
أخرى.
سصعيد جÓب ,وزيرا للتجارة خلفا للسصيد ﬁمد بن مرادي اŸسصتدعى Ÿهام أاخرى.
ع -ب -د ال -ق -ادر ب-ن مسص-ع-ود ,وزي-را ل-لسص-ي-اح-ة و الصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة خ-ل-ف-ا حسص-ن
مرموري اŸسصتدعى Ÿهام أاخرى.
ﬁجوب بدة ,وزيرا للعÓقات مع الŸÈان خلفا للسصيد طاهر خاوة اŸسصتدعى Ÿهام
أاخرى».

أاربعة ؤزراء جدد ‘ ا◊كومة اŸعدلة
م ّسس أل -ت -ع-دي-ل أ◊ك-وم-ي أ÷زئ-ي أل-ذي أج-رأه
رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أمسس
أألرب - -ع - -اء أرب - -ع - -ة وزأرأت وه - -ي وزرأة ألشص - -ب- -اب
وأل -ري -اضص -ة و أل -ت -ج -ارة و ألسص -ي -اح -ة وألصص -ن-اع-ات
ألتقليدية وكذأ ألعÓقات مع ألŸÈان .و بالتا‹
خ- -ل- -ف ألسص- -ي -د ﬁم -د ح -ط -اب ع -ل -ى رأسس وزأرة
ألشصباب و ألرياضصة ألسصيد ألهادي ولد علي .و قد
شص -غ -ل ألسص -ي -د ح -ط -اب م -نصصب وأ‹ ب-ج-اي-ة م-ن-ذ
ديسصم 2016 Èبعدما تو ¤ألعديد من أŸناصصب ‘
ق -ط -اع أ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ,ل سص-ي-م-ا أم Úع-ام
وليتي أ÷زأئر ألعاصصمة وسصطيف و وأ‹ سصيدي
بلعباسس.
ولد حطاب ‘  29أكتوبر  1964بÈج منايل
Óدأرة
(بومردأسس) وهو خريج أŸدرسصة ألوطنية ل إ
حيث شصغل ألعديد من أŸناصصب على غرأر رئيسس
دأئرتي قورأية تيبازة) وعزأبة (سصكيكدة) ووأ‹
منتدب للحرأشس (أ÷زأئر ألعاصصمة) .فيما يخصس
وزأرة ألتجارة ألتي عرفت أيضصا أسصتبدأل ألسصيد
ﬁمد بن مرأدي بالسصيد سصعيد جÓب ألذي شصغل
قبل تعيينه منصصب مدير عام ألتجارة أÿارجية
بوزأرة ألتجارة .ولد ألسصيد جÓب ‘  6مايو 1964
بع Úتيموشصنت وهو حائز على شصهادة أŸاجسصتÒ
‘ ألقتصصاد ألزرأعي و شصغل ألعديد من ألوظائف
أألخرى ‘ ألوزأرة منها مدير متابعة ألتفاقات
أل -ت -ج -اري -ة أ÷ه -وي -ة وأل -ت-ع-اون وم-دي-ر أŸب-ادلت
ألتجارية وألتظاهرأت ألقتصصادية ومدير ألتقييم
و تنظيم ألتجارة أÿارجية .كما شصغل ألسصيد جÓب
م -نصصب م -ف -اوضس رئ -يسص -ي ‡ث Ó-ع-ن أ÷زأئ-ر ‘
أŸف -اوضص -ات أÿاصص -ة ب -إانشص -اء م -ن-ط-ق-ة ل-ل-ت-ب-ادل

ألقاري أألفريقي أ◊ر ومنسصقا للمجموعة ألوزأرية
أŸشصÎك -ة أŸك -ل -ف -ة Ãت -اب -ع -ة ألت -ف -اق أل -ت-ج-اري
ألتفضصيلي مع تونسس .وكان وزير ألتجارة أ÷ديد
كذلك عضصوأ مفاوضصا ‘ ألوحدة أŸركزية لتنسصيق
أŸفاوضصات من أجل أنضصمام أ÷زأئر للمنظمة
أل -ع -اŸي -ة ل -ل -ت -ج -ارة وعضص -وأ م -ف-اوضص-ا ‘ أت-ف-اق
ألشصرأكة مع أل–اد ألوروبي .عÓوة على ذلك,
شص -غ -ل ألسص-ي-د جÓ-ب م-ن-اصصب أخ-رى م-ن-ه-ا أسص-ت-اذ
ج -ام -ع-ي م-ن  2002إأ ¤غ- - -اي - -ة  2016با÷زأئر
ألعاصصمة وأسصتاذ زأئر باŸعهد أŸتوسصطي للفÓحة
Ãونبوليي فرنسصا) .من جهة أخرى شصهد هذأ
أل -ت -ع -دي -ل أل -وزأري ق -دوم ألسص -ي-د ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن
مسصعود ألذي خلف ألسصيد حسصان مرموري على
رأسس وزأرة ألسصياحة وألصصناعات ألتقليدية .وكان
ألسصيد بن مسصعود أŸتحصصل على شصهادة ألليسصانسس
‘ ألعلوم ألسصياسصية وألعÓقات ألدولية ()1991
يشصغل منصصب وأ‹ تيسصمسصيلت بعد أن كان ملحقا
بديوأن رئاسصة أ◊كومة عام  1993وبديوأن أألمانة
ألعامة لولية سصعيدة (.)2010و‘ سصنة  2013عÚ
ألسصيد بن مسصعود وأليا منتدبا للمقاطعة ألدأرية
لسصيدي ﬁمد
(أ÷زأئر ألعاصصمة) .أما وزأرة ألعÓقات مع
ألŸÈان ف- -ق -د ” أسص -ن -اده -ا إأ ¤وزي -ر ألصص -ن -اع -ة
وأŸناجم أألسصبق (من مايو إأ ¤غاية أغسصطسس
 ,)2017ألسصيد ﬁجوب بدة خلفا للسصيد طاهر
خاوة .يعت Èألسصيد بدة أبن مدينة أŸدية حائزأ
على شصهادة دكتورأه ‘ ألقتصصاد إأذ شصغل عدة
م- -ن -اصصب مسص -ؤوول -ي -ة م -ن -ه -ا رئ -يسس ÷ن -ة أŸال -ي -ة
وأŸيزأنية باÛلسس ألشصعبي ألوطني.

حول سصبل تعزيز التعاون ‘ اÛال Úالقانو ÊواŸؤوسصسصاتي

لوح يتحادث مع نظÒه اÛري

أجرى وزير ألعدل حافظ أألختام ,ألطيب لوح,
‘ إأط- -ار أل- -زي- -ارة أل- -ت- -ي ي -ق -وم ب -ه -ا إأ ¤أÛر,
ﬁادثات مع نظÒه أÛري ,لسصلو تروشصيا,Ê
“ح -ورت ح -ول سص-ب-ل ت-ع-زي-ز وت-ط-وي-ر أل-ت-ع-اون ‘
أÛال Úألقانو ÊوأŸؤوسصسصاتي ,حسصب ما أفاد
به أمسس أألربعاء بيان للوزأرة .وأوضصح أŸصصدر
ذأته أن ألسصيد لوح أسصتعرضس خÓل هذأ أللقاء
«أإلصصÓحات ألتي بادر بها رئيسس أ÷مهورية,
ألسص-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة› ‘ ,ال إأصصÓح
ألعدألة» ,مضصيفا أن جلسصة أÙادثات توجت
بالتوقيع على برنامج تنفيذي لسصنتي  2018و 2019

فيما يخصس ألتعاون أŸؤوسصسصاتي ب Úوزأرتي ألعدل
للبلدين .وأكد ألبيان أن هذأ ألتوقيع يأاتي ‘ إأطار
«تفعيل مذكرة ألتفاهم أÈŸمة ‘ أ÷زأئر بتاريخ
 8نوفم 2015 Èب Úوزأرتي ألعدل للبلدين» .كما
كانت لوزير ألعدل ﬁادثات مع رئيسس أÙكمة
ألعليا للمجر ,بي Îدأرك ,وألنائب ألعام ,بيÎ
Óك-ادÁي-ة أل-قضص-ائ-ي-ة
ب -ولت ,إأ ¤ج -انب زي -ارت -ه ل -أ
أÛرية ولقائه Ãديرها ,يانوشس بوكا .للتذك,Ò
تندرج زيارة ألسصيد لوح إأ ¤دولة أÛر ‘ إأطار
تعزيز ألتعاون وألصصدأقة ب Úألبلدين وتأاتي بدعوة
من نظÒه أÛري.

قصصد مشصاركتها ‘ اŸناقصصات اŸقبلة

قيطو Êيعرب عن رغبته ‘ رؤؤية اŸؤوسسسسات األمريكية
أعرب وزير ألطاقة ,مصصطفى قيطو ,ÊخÓل
ﬁادثات مع وفد من ألكونغرسس أألمريكي,
يقوده ألسصيناتور جورج هولدينغ ,عن رغبته ‘
رؤوية أŸؤوسصسصات أألمريكية تشصارك ‘ أŸناقصصات
أل -ت -ي سص -ي -ط -ل -ق -ه -ا ق -ط -اع -ه ‘ أل-ت-ن-ق-يب و أن-ت-اج
أÙروقات ,حسصب ما أفاد به أمسس ألربعاء بيان
للوزأرة .كما أعرب ألسصيد قيطو ,ÊخÓل هذأ
أللقاء أŸنعقد يوم ألثÓثاء بالوزأرة ,عن رغبته
أيضصا ‘ رؤوية أŸؤوسصسصات أألمريكية تشصارك ‘
أŸناقصصات أŸتعلقة Ãشصاريع –لية مياه ألبحر,

يضصيف ذأت أŸصصدر .و أوضصح ألبيان أنه خÓل
ه- -ذه أÙادث- -ات ت- -ط- -رق أل -ط -رف -ان أ« ¤ف -رصس
ألشصرأكة و ألسصتثمار ب Úألبلدين ‘ ›ال ألطاقة
خاصصة أÙروقات وألطاقات أŸتجددة و ألرغبة
‘ تطوير أŸشصاريع و ألتجارب ألتي تضصمن –ويل
أŸعرفة و ألتكنولوجيا ‘ هذه أŸيادين» .كما
أضص- -اف ذأت أŸصص- -در أن أل- -ط- -رف Úت- -ط -رق -ا أ¤
وضصعية عÓقات ألتعاون ب Úأ÷زأئر و ألوليات
أŸت -ح -دة ألم -ري -ك -ي-ة ‘ م-ي-دأن أل-ط-اق-ة وأل-ت-ي
وصصفوها «باŸمتازة».

بحث سسبل توسسيع ›ال التعاؤن ب Úالبلدين

لمة عبد ألقادر بن
بحث رئيسس ›لسس أ أ
صصالح ،أمسس ،مع سصف Òألوليات أŸتحدة
أŸكسص - -ي - -ك - -ي- -ة ب- -ا÷زأئ- -ر ج- -وأن ج- -وزي
قونزأليسس ميجاريسس سصبل توسصيع ›ال
ألتعاون ب Úألبلدين حسصب ما أفاد به بيان
للمجلسس .وأضصاف ألبيان أن أللقاء ألذي
خصس ب -ه ألسص -ف ÒأŸكسص -ي -ك -ي أث -ر أن -ت -ه -اء
مهامه با÷زأئر كان فرصصة للتأاكيد على
له -م -ي -ة أل-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا أل-بَ-لَ-دأن ل-ل-عÓ-ق-ات
أأ
ألثنائية ألعريقة من خÓل ألعمل على ألرفع

من مسصتوى ألتعاون وتوسصيعه .وباŸناسصبة
أسص - - -ت - - -ع - - -رضس سص- - -ف ÒأŸكسص- - -يك ب- - -عضس
لمكانيات أŸتاحة لÎجمة إأرأدة ألتعاون
أإ
‘ ب -عضس أÛالت -ي م -ع -رب -ا ع -ن ت -ق-دي-ره
للنتائج ألتي ” –قيقها للرقي بالعÓقات
إأ ¤أŸسصتوى ألذي يطمح إأليه ألبََلدأن .من
لم -ة ع -ل -ى
ج -ه -ت -ه ح -رصس رئ -يسس ›لسس أ أ
ألتنويه با÷هود أŸشصÎكة لتعزيز ألعÓقات
مÈزأ أل- -دور أل- -ذي Áك -ن أن يضص -ط -ل -ع ب -ه
برŸانيو ألبلدين للمسصاهمة ‘ ترسصيخها.

أاؤيحيى يسستقبل أاعضساء من ›لسس الشسيوخ األمريكي
أسصتقبل ألوزير أألول ,أحمد أويحيى ،أمسس ،وفدأ من أعضصاء
›لسس ألشصيوخ أألمريكي يرأسصه ديفن نونيز ,رئيسس أللجنة ألدأئمة
Ûلسس أل -ن -وأب ب-ال-ولي-ات أŸت-ح-دة أألم-ري-ك-ي-ة ,حسص-ب-م-ا أف-اد ب-ي-ان
Ÿصصالح ألوزير أألول.

رئيسس ›لسس الشصيوخ :

ا÷زائر «منطقة اسستقرار ؤ بلد صسديق ؤ حليف»
للوليات اŸتحدة
أكد رئيسس ÷نة ألسصتعÓمات Ãجلسس ألشصيوخ أألمريكي ,ألسصيد
ديفن نونيز  ،أمسس ،أن أ÷زأئر هي «منذ زمن طويل منطقة أسصتقرأر
و بلد صصديق و حليف قد »Ëللوليات أŸتحدة أألمريكية.
و‘ تصصريح للصصحافة عقب ألسصتقبال ألذي خصصه به وزير ألشصؤوون
أÿارجية عبد ألقار مسصاهل ,قال نونيز ألذي يقود وفدأ عن ›لسس
ألشصيوخ أألمريكي «كان لنا أجتماعا ‡تازأ مع وزير ألشصؤوون أÿارجية
و ن -ح -ن سص -ع-دأء ل-ت-وأج-دن-ا ه-ن-ا م-ن أج-ل “ث-ي-ل ÷ن-ة ألسص-ت-عÓ-م-ات
Ûلسس ألشصيوخ ,فبالنسصبة لنا أ÷زأئر هي «منذ زمن طويل منطقة
أسصتقرأر و بلد صصديق و حليف قد Ëللوليات أŸتحدة أألمريكية».
ومن جهته ,أوضصح ألسصيد مسصاهل أنه كانت له ﬁادثات «هامة للغاية»
من خÓل طرح أنشصغالت أ÷زأئر باŸنطقة ،إأضصافة إأ ¤أسصتعرأضس
«أÈÿة ألتي أكتسصبتها أ÷زأئر لسصيما ‘ ألقضصايا ألتي تسصتوقفنا
جميعا» .و صصرح مسصاهل أن ألوليات أŸتحدة تعت Èبلدأ «جد هام و
مسصائل مكافحة أإلرهاب ليسصت من أنشصغالت ألوليات أŸتحدة

وحدها بل أÛتمع ألدو‹ بأاسصره» مضصيفا أنه ” أيضصا ألتطرق أإ¤
ألقضصايا ألتي تخصس أŸنطقة لسصيما ألوضصع ‘ ليبيا و ما‹ و منطقة
ألسصاحل».
وأوضصح مسصاهل بان ألهتمام ألذي يوليه ألشصريك أألمريكي للخÈة
أ÷زأئرية «هام للغاية» و حرصصنا على توضصيح كيفية توصصل أ÷زأئر
خÓل ألسصنوأت أألخÒة ,بفضصل حكمة و نظرة رئيسس أ÷مهورية ,إأ¤
–قيق هذأ ألسصتقرأر ألذي لطاŸا تطلع إأليه ليسس فقط ألشصعب
أ÷زأئري بل و أيضصا شصركائنا».

‘ انتظار إاصصدار بنك ا÷زائر للتنظيم القانو Êاÿاصس

الصسÒفة اإلسسÓمية أاداة لتمويل القتصساد

اث- -ار اÛلسس الشص -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ›ددا
ال- - -ن - -ق - -اشس ح - -ول واق - -ع وآاف - -اق الصصÒف - -ة
ا’سص Ó-م -ة م -ن خ Ó-ل ي -وم ب -رŸا Êم -ف-ت-وح
ن- -ظ- -م- -ت- -ه أامسس ÷ن- -ة اŸال -ي -ة واŸي -زان -ي -ة
حضص-ره ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى اŸصصارف العمومية
واÿاصصة وخÈاء ‘ اŸالية وا’قتصصاد إا¤
ج -انب ال -ن -واب ‡ا وف -ر سص -ان -ح -ة ل -ل-ن-ق-اشس
اŸسصتفيضس سصعيا إا ¤رسصم معا ⁄هذا النمط
ال- -ب- -ن- -ك- -ي ال- -ذي ي- -ه -دف إا ¤ج -ذب اŸوارد
اŸال -ي -ة ال -ت -ي ت -نشص -ط ‘ السص -وق اŸوازي-ة أاو
اŸكتنزة وضصخها ‘ الدورة دواليب ا÷هاز
ا’ق- -تصص -ادي خ -اصص -ة ‘ ›ال ا’سص -ت -ث -م -ار
اŸنتج.
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‘ ه - -ذأ أإلط - -ار أوضص - -ح ﬁاف - -ظ ب - -نك
أ÷زأئ -ر أن -ه ي -ج-ري أل-ع-م-ل لضص-ب-ط ت-ن-ظ-ي-م
جديد يتعلق بإادرأج منتوجات بنكية مطابقة
ل -ق -وأع -د ألصصÒف -ة ألسص Ó-م -ي -ة ‘ ألسص-اح-ة
أŸال -ي -ة أنسص -ج -ام -ا م -ع ت-وج-ه أ◊ك-وم-ة إأ¤
حشصد كافة أŸوأرد ألوطنية أŸتاحة لتامÚ
سص -ي -ول -ة “وي -ل ألسص -ت -ث -م-ار وم-ن شص-ان ه-ذأ
ألتنظيم أŸرتقب أن يحسصم ‘ خيار أعتماد
نوأفذ إأسصÓمية وﬁافظ بنكية غ Òربوية
لدى ألبنوك أ◊الية Ãا يعزز ألنشصاط ألبنكي
أإلسصÓمي أŸتمثل ‘ مصصرف Úهما ألÈكة
ألسص Ó-م .وه -و أل -ت-وج-ه أل-ذي ع-ززه أل-رئ-يسس
أŸدير ألعام لبنك ألتنمية أÙلية ﬁمد
كر Ëألذي أوضصح أن ألتشصريع أ◊ا‹ يسصمح

بهذأ ألنشصاط مشصÒأ أ ¤أحدأث هيئة تتكفل
ب- - -ا÷انب ألشص- - -رع- - -ي ع- - -ل- - -ى أŸسص - -ت - -ويÚ
أÿم - -رك- -زي وأŸصص- -ر‘ .وم- -ن شص- -ان ه- -ذه
ألنوأفذ أن تلبي ألطلب على تلك أŸنتوجات
Óف-رأد أو أŸؤوسصسص-ات
غ Òأل -رب -وي -ة سص -وأء ل -أ
ألصصغÒة وأŸتوسصطة مضصيفا أن بنك ألتنمية
أÙلية شصرع ‘ إأعدأد ألأدوأت ألÓزمة مثل
‰اذج أل - -ع - -ق - -ود Ÿن - -ت - -وج - -ات أŸرأب - -ح- -ة
وأŸضصاربة مع إأتباع مسصار للتكوين ألÓزم.
م -ن ج -ان -ب -ه أك -د أل -رئ -يسس أŸدي -ر أل-ع-ام
للصصندوق ألوطني للتوف Òوألحتياط مÎف
رشص-ي-د ب-ل-غ-ة ع-رب-ي-ة ت-وضص-ح أŸف-اه-ي-م وت-بلغ
أŸع -ن -ى أن ألصصÒف -ة أإلسصÓ-م-ي-ة ت-وسص-ع م-ن
ح- -ج -م ألسص -اح -ة أŸال -ي -ة وتسص -اه -م ‘ دع -م
أإلدم -اج أŸا‹ م -ن خ Ó-ل ط -رح م-ن-ت-وج-ات
Œد صصدى لدى أŸسصتثمرين وقدم صصورة
ح -ول ت -ط -ور ألصص -ن -دوق أإ ¤ب-نك م-ن-ذ 1997
ليتعزز نطاق تدخله من “ويل ألسصكن إأ¤
ألسصتثمار ولدى هذأ أŸصصرف أليوم حوأ‹
 7م Ó-ي Úدف Îأدخ -ار ب -ك-ت-ل-ة م-ال-ي-ة ب-ل-غت
مدخرأتها ألف و 400مليار دينار ما يعادل
حوأ‹  14مليار دولر .وأشصار مÎف إأ ¤أنه
” إأطÓ- -ق خ- -دم -ات أإلج -ارة أل -ت -م -ل -ي -ك -ي -ة
Óفرأد تتميز بتطابقها مع قوأعد
أŸوجهة ل أ
ألصصÒفة أإلسصÓمية إأ ¤جانب أعتماد دفÎ
أدخ -ار ب  Ó-ف -وأئ -د وأإلي -ج-ار أŸا‹ ل-ل-ع-ق-ار
بدون فوأئد وبهامشس ربح فقط فيما يرتقب
أن يطرح منتوج “ويل أقتناء ألسصيارأت قائÓ
أن أŸلفات كلها توجد لدى بنك أ÷زأئر
للموأفقة عليها وفور ذلك يتم ألعمل بها.

‘ ذأت ألسصياق كشصف بوزيدي كمال عضصو
أÛلسس ألسص Ó- -م - -ي ألع - -ل- -ى ع- -ن وج- -ود
مشص -روع إلنشص -اء أل -ه-ي-ئ-ة ألشص-رع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
ل -لصصÒف -ة ألسص Ó-م -ي -ة مشصÒأ إأ ¤أل-ت-حضصÒ
لعقد ملتقى قريبا حول أثر أŸذهب أŸالكي
‘ تطوير ألصصناعة أŸالية ‡ا يوضصح ألرؤوية
أك Ìل -ل -م-ت-ع-ام-ل Úع-ل-م-ا أن م-ع-اي Òشص-رع-ي-ة
ألتمويÓت أإلسصÓمية ألتي تقدر بـ  58معيارأ
وأŸسص -ت -ع -م -ل -ة ‘ م-رأق-ب-ة ج-انب ألشص-رع-ي-ة
مصص- -دره- -ا خ- -ارج -ي وي -ن -ب -غ -ي إأخضص -اع -ه -ا
للخصصوصصيات أÙلية ذأت ألطابع ألشصرعي
أŸعمول به ‘ أÛتمع.
وع-رف أل-ن-ق-اشس م-دأخÓ-ت شص-م-لت ك-افة
أ÷وأنب أسصتوجبت توضصيحات مثل أعتبار
رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة أل-ب-ن-وك ج-ب-ار ب-وعÓ-م ألذي
أشصار إأ ¤آأن ألصصÒفة أإلسصÓمية هي إأحدى
أدوأت ألحتوأء أŸا‹ ‘ وقت عرفت فيه
ألبنوك ‰وأ ‘ ألودأئع بلغ زيادة  10باŸائة
سصنة  2017مقارنة بسصنة  2016فيما أرتفعت
أل -ق -روضس ب 12ب -اŸائ -ة ل-ن-فسس أŸق-ارن-ة.
وبرأية Áكن ألنطÓق ‘ ألعمل بالصصÒفة
ألسص Ó-م -ي -ة ‘ أل -ظ -رف أل-رأه-ن وأن ت-ع-دي-ل
قانون ألقرضس وألنقد كما طالب به ألعديد
ل-يسس شص-رط-ا مسص-ب-ق-ا وي-ك-ف-ي صص-دور ت-ن-ظ-يم
خ- -اصس م- -ن ب- -نك أ÷زأئ- -ر ي -وضص -ح وسص -ائ -ل
أل -رق -اب -ة .وي -رت -قب حسص -ب -ه أن ي -ط -ل -ق ب-نك
أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ريفية «بدر» منتوجات
لقروضس أŸرأبحة متوسصطة وطويلة أŸدة
وأإلجارة للمعدأت تسصاهم ‘ ألرفع من وتÒة
“ويل ألسصتثمار ألفÓحي.
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الموافق لـ  18رجب  1٤39هـ

‘ حوآر مع جريدة «لوروبوت »Òكعوآن :

سشلطة ضشبط الصشحافة اŸكتوبة التزام ششخصشي من رئيسس ا÷مهورية
كيفيات و آليات تسسي Òصسندوق دعم آلصسحافة آŸكتوبة قيد آلدرآسسة
ي -ع -يشس آ’ع -لم ‘ آ÷زآئ -ر ع-ل-ى وق-ع
–و’ت فرضستها متغÒآت متعددة آلتي
ف - -رضست ب - -دوره - -ا ع- -ل- -ى ك- -ل آŸوؤسسسس- -ات
آ’ع-لم-ي-ة آل-ت-ك-يف مع هذه آŸسستجدآت
ك -م -ا ف-رضست ع-ل-ى آلسس-ل-ط-ات آل-ع-م-وم-ي-ة
آت -خ -اذ ج -م -ل -ة م -ن آل -ق-رآرآت و آل-ت-دآبÒ
ل-ت-ن-ظ-ي-م ق-ط-اع آ’ع-لم و ت-رق-ية آلعمل
آلصس -ح -ف -ي م -ن خ -لل آسس -ت-ح-دآث ق-وآنÚ
ت- -ك -رسس ح -ري -ة آل -ت -ع -ب Òو آلصس -ح -اف -ة و
تضسمن للموآطن حقه ‘ آŸعلومة  ‘ ،هذآ
آلصس -دد آأج -رت آح -دى آلصس-ح-ف آÿاصس-ة
حوآرآ حصسريا مع وزير آلقطاع  ،جمال
ك -ع -وآن آج -اب خ -لل -ه ع -ل -ى آل -ك -ث Òم -ن
آل - -قضس - -اي - -ا آل - -ت - -ي تشس - -غ - -ل ب- -ال آ’سس- -رة
آ’علمية آلوطنية.

آأم Úبلعمري
وزير ا’تصشال و ‘ رده على سشوؤال صشحيفة
«لوروبورت ‘ »Òهذا ا◊وار الذي جاء –ت
عنوان « :حقائق  ،سشبل و تفك ‘ »Òششقه
اŸتعلق با÷انب القانو Êو عن النقائصض و
الثغرات التي قد تعÎي هذا القانون  ،اعت Èاأن
ال-ق-وان ” Úاسش-ت-ح-داث-ه-ا ل-تكون
قابلة للتغي“ Òاما ’أن الهدف
م -ن اي-ج-اده-ا و ب-ق-ائ-ه-ا ي-رت-ب-ط
Ãدى ع-م-ل-ي-ت-ي-ه-ا و اسش-ت-ج-اب-ت-ها
للمسشتجدات و ‘ هذا الصشدد
اأضشاف كعوان اأن هناك مكسشب
ك -ب Òق -د –ق -ق و ي -ت-ع-ل-ق ا’م-ر
بالتعديل الدسشتوري و اأضشاف اأن
اŸطلوب اليوم هو تقييم مدى تطابق القانون
العضشوي لÓإعÓم لسشنة  2012مع ما نصض عليه
الدسشتور ‘ اŸادة  50اŸتعلقة بحرية التعب Òو
الصشحافة.
اأما ما يتعلق بÈامج ا’نعاشض  ،قال كعوان
اأنه ’ يحبذ هذه التسشمية موؤكدا اأن ا’مر يتعلق
بخطة عمل حكومة سشواء ‘ قطاع ا’عÓم اأو
‘ غÒه و ع ّ-دد ك -ع -وان ال -ن -ق -اط ال -ت -ي ت-خصض
دائرته الوزارية و اŸتمثلة -حسشبه  ‘ -حق
اŸواطن ‘ ا’عÓم  ،ضشمان حرية التعب Òو
تاأسشيسض سشلطة ضشبط الصشحافة اŸكتوبة و كذا
اعادة بعث صشندوق دعم الصشحافة اŸكتوبة
موؤكدا اأننا ‘ قلب ثورة رقمية –تم علينا
ال -ت -ك -ي-ف م-ع اŸع-ط-ي-ات ا÷دي-دة ذات الصش-ل-ة
Ãهنة الصشحافة مضشيفا اأن هذه التحو’ت لن
“ر دون اأثر على رجال و نسشاء ا’عÓم موؤكدا
اأن خطة العمل اŸطلوبة يجب اأن تكون ششاملة
تخصض كل القطاعات دون “ييز ب Úما هو عام

اأو خاصض.
و عن سشوؤال يخصض متابعة وزير ا’تصشال Ÿا
ي-نشش-ر و ي-بث ‘ الصش-ح-اف-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره
صشحفي سشابق  ،قال كعوان اأن ا’عÓم قطاع
يعج با◊يوية و ا◊ركية و الغليان و كل هذا
–قق بفضشل الرجال و النسشاء الذين يصشنعون
هذا ا’عÓم موؤكدا ‘ الوقت نفسشه اأنه مهنة
ششاقة ’ Áكن ‡ارسشتها اإ’ من اولئك الذين
Áل -ك -ون اŸوه -ب -ة و الشش -غ-ف ب-الصش-ح-اف-ة و اأن
ا’عÓ- -م ‘ ا÷زائ- -ر Ãخ- -ت -ل -ف
اصشنافه يعيشض منعرجا مهما و
عاد ا ¤الظروف التاريخية التي
ميزت ميÓد الصشحافة اŸكتوبة
و اأن ه - - -ذه ا’خÒة ف- - -ه- - -مت اأن
مسش- -ت- -ق- -ب- -ل- -ه- -ا ‘ ال- -ت- -ح -ول ا¤
الرقمنة.
اأما عن رده على سشوؤال حول
وسش-ائ-ل ا’عÓ-م ال-ث-ق-ي-ل-ة و ك-ي-ف
اسش - - -ت- - -ط- - -اعت اسشÎج- - -اع
اŸششاهدين ا÷زائري Úمن
ال- -ق- -ن -وات ا’ج -ن -ب -ي -ة ق -ال
ك -ع -وان اأن ا’أم -ر ’ ي-ت-ع-ل-ق
بتاأميم الصشورة ا÷زائرية و
ل - -ك - -ن ب - -ع - -ودة اŸشش- -اه- -د
ا÷زائ - - -ري اﬁ ¤ي- - -ط- - -ه
ال -ث-ق-ا‘ مضش-ي-ف-ا اأن صش-ورة
اأي بلد هي منتوج ﬁلي قبل كل ششيء يجب اأن
يششارك ‘ انضشاجه كل ا÷زائري Úو ‘ هذا
الصشدد اأضشاف كعوان اأن التلفزيونات تقع عليها
اŸسش-وؤول-ي-ة ال-ث-ق-ي-ل-ة ‘ ن-ق-ل الصش-ورة اŸششرفة
للجزائر.
الصشحافة اŸكتوبة و سشلطة ضشبطها كانت
بدورها حاضشرة بقوة ‘ هذا ا◊وار و ‘ هذا
الصشدد اأكد كعوان اأن سشلطة ضشبط الصشحافة
اŸكتوبة التزام ششخصشي من رئيسض ا÷مهورية

أاك Ìمن  20قناة
اذاعية تبث برامج
با’مازيغية

موؤكدا اأنها ليسشت مششروع و لكن حقيقة قانونية
يجب Œسشيدها ’إعطاء القطاع اطارا تنظيميا
و تششريعيا يسشمح له بالتسشي Òالذاتي لتكون اأكÌ
ثباتا و “تع بروح نقدية اأوسشع و اضشاف اأن هذه
السشلطة اأصشبحت اأك Ìمن ضشرورة و سشتكون
الشش -اه -د ال -ت -اري -خ -ي ع -ل -ى وصش -ول الصش -ح-اف-ة
اŸكتوبة ا« ¤سشن النضشج»
و ‘ رده عن الوضشع الذي تعيششه الصشحافة
اŸكتوبة و عن الوضشعية اŸالية ا’قتصشادية و
اŸالية  ،قال الوزير انها تتمتع Ãطلق ا◊رية و
هذا بفضشل ارادة رئيسض ا÷مهورية حيث ”
دسشÎتها من خÓل التعديل الدسشتوري الذي
اقره رئيسض ا÷مهورية الذي ششرف الصشحافة
بجائزة و هي جائزة الرئيسض كذلك و اختيار
يوم  22اكتوبر كيوم وطني ليسض اعتباطيا الذي
رب -ط ا÷سش -ور ب Úصش -ح -اف-ة ال-ي-وم و م-اضش-ي-ه-ا
اÛي -د ، .ام -ا ع -ن ال -وضش -ع -ي -ة ا’ق -تصش-ادي-ة و
اŸالية ،قال كعوان اأن الصشحافة الوطنية ليسشت
كيانا غريبا عن ا’مة و البلد و بالتا‹ هي
تتعرضض لتداعيات ا’زمة معلربا عن اسشفه عت
توقف اأك Ìمن  60عنوانا عن الصشدور بسشبب
ت -راج -ع م-داخ-ي-ل ا’شش-ه-ار م-وؤك-دا اأن ا’شش-ه-ار
اÿاصض Áثل نسشبة  80من اŸائة و ‘ هذا
الصشدد اأكد كعوان اأن ا◊كومة قررت اعادة
بعث صشندوق دعم الصشحافة اŸكتوبة موؤكدا اأن
ال -ك -ي -ف -ي-ات و ا’آل-ي-ات ق-ي-د ال-دراسش-ة و اأضش-اف
كعوان اأنه لو’ تدخل الدولة بصشفتها ضشامن
ا ل - -ت - -ع - -د د ي - -ة ا ’ ع  Ó-م -ي -ة و ا ◊ ق ‘ ا ’ ع  Ó-م و
اŸعرفة كانت الوضشعية سشتكون اأسشوء
اأم -ا ع -ن وسش -ائ -ل ا’عÓ-م ا’ل-كÎون-ي-ة ،اأك-د
كعوان اأنه سشيتم تاأطÒها من قبل سشلطة ضشبط
الصشحافة اŸكتوبة و هذا حسشب ما نصض عليه
القانون و ‘ انتظار انششاء
هذه السشلطة اأكد كعوان اأن
وزارت -ه ه -ي م -ن تضش -ط -ل -ع
Ãه -م -ة اسش -ت Ó-م اŸل -ف -ات
اŸت- - -ع- - -ل- - -ق- - -ة ب - -اŸواق - -ع
ا’لكÎونية.
ام- -ا ع- -ن ال- -ت- -زام وزارة
ا’تصش -ال بÎق -ي-ة و ت-ع-م-ي-م
ا’مازيغية بعد دسشÎها  ،اأكد كعوان اأن دائرته
الوزارية و كل اŸوؤسشسشات التابعة لها  ⁄تتدخر
جهدا ‘ ترقية هذه اللغة ا و ذكر اأن هناك اأكÌ
من ﬁ 20طة اذاعية تبث برامج با’أمازيغية و
العدد يزداد توسشعا و انتششارا.
و عن القمر الصشناعي األكوم سشات  1الذي
” اطÓ- -ق- -ه م- -وؤخ -را ق -ال وزي -ر ا’تصش -ال اأن -ه
سشيسشاهم ‘ خدمة البث للعششرات من القنوات
ك -م -ا سش -ي-ك-ون سش-ي-ك-ون مصش-درا ’شش-ع-اع ق-اري
معت.È

عششرات القنوات سشتسشتفيد
من خدمات القمر الصشناعي
الكوم سشات 1

من أآولويات آلسسياسسة آلدفاعية آ÷زآئرية

قمة افريقية حول اأ’من السشيÈياÃ Êششاركة 300خب Òو متعامل اقتصشادي بوهران
ان -ط -ل -قت أامسض أاشش-غ-ال ال-ق-م-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة
Óم -ن السش -يÈي -ا ‘ Êط -ب -ع -ت -ه -ا السش -ادسش -ة
ل - -أ
اŸوسشومة بعنوان ‘‘اأ’من السشيÈيا ‘ Êعصشر
التحول الرقمي بإافريقيا ‘‘ و التي –تضشنها
و’ي -ة وه -ران ع -ل -ى م -دار ثÓ-ث أاي-ام ب-ف-ن-دق
الششÒاطون Ã،ششاركة 15دولة و 300خب Òو
م -ت-ع-ام-ل اق-تصش-ادي ‘ ›ال اŸع-ل-وم-ات-ي-ة و
ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا ا’تصش-ال  ،ح-يث ت-ن-اقشض أاشش-غ-ال
القمة اإ’فريقية التي تنظمها وكالة إاكسض كوم
،مسشائل اأ’من السشيÈيا Êو حماية اŸعطيات
 ،اÿدمات النقدية و الدفع ع Èا’نÎنيت و
اأ’ه - -م م - -ن ذلك اأ’م - -ن السش - -يÈي- -ا ÊسشÓ- -ح
السشيادة الوطنية زيادة على بحث سشبل تنمية
ال -ت -ع -اون اإ’ف -ري -ق -ي ‘ ›ال –ق-ي-ق اأ’م-ن
السشيÈيا ، Êفيما يتطلع اŸششاركون ‘ القمة
Óمن السشيÈيا‘ Ê
إا ¤دراسشة الوضشع العام ل أ
ا÷زائر و آافاقه اŸسشتقبلية ‘ ظل التحو’ت
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ة اŸتسش-ارع-ة و ت-ب-ن-ي ا÷زائ-ر
لنموذج اقتصشادي جديد يعتمد أاسشاسشا على
ال -رق -م -ن -ة و ت -ع -م -ي -م اسش -ت-ع-م-ا’ت-ه-ا اإ’داري-ة
العمومية و ا’قتصشادية من خÓل نظم الدفع
ا’لكÎو Êو التجارة ا’لكÎونية و غÒها من
معامÓت يومية ‘ اÛال.

خطوات ثابتة نحو –قيق
ا◊وكمة السشيÈيانية
ولدى إاششرافه على افتتاح أاششغال الندوة ،
اسشتعرضض مهدي زكريا رئيسض وكالة اكسض كوم
 ،دراسش -ة م -ي-دان-ي-ة ع-ل-م-ي-ة ج-رى إا‚ازه-ا ‘
السش -ن -ت Úاأ’خÒت Úشش -م -لت صشÈا آ’راء ن -ح-و
أالف متعامل و مسشتخدم للنظم اŸعلوماتية
ح-ول ا’سشÎات-ي-ج-ي-ات اأ’م-ن-ي-ة ا’ل-كÎون-ي-ة و
ط - - -رق تسش - - -ي Òاأ’خ - - -ط- - -ار واŸم- - -ارسش- - -ات

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

ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات
اŸعلومات و ا’تصشا’ت اأ’ك Ìاسشتعما’ بÚ
اأ’شش -خ -اصض واŸؤوسشسش-ات ◊م-اي-ة ب-ي-ان-ات-ه-ا ،
ح - -يث أاظ - -ه - -رت ال - -دراسش - -ة ب - -حسشب اÿبÒ
ا÷زائ -ري م -ه -دي زك -ري-ا أان ا÷زائ-ر خ-طت
خ - -ط - -وات ج - -ادة ن - -ح- -و –ق- -ي- -ق ا◊وك- -م- -ة
السشيÈيانية من خÓل التنظيمات و القوانÚ
ا÷دي -دة ال -ت-ي ج-اءت ب-ه-ا
السش-ل-ط-ات ل-ت-عزيز توجهها
ا’ق - - -تصش- - -ادي ا÷دي- - -د و
الذي يتطلب ا◊رصض على
ت- -ع- -م- -ي- -م ث- -ق- -اف- -ة اأ’م- -ن
السش- -يÈي -ا Êب Úاأ’ف -راد و
ا÷م -اع -ات و ك -ذا ال -ع-م-ل
بأانظمة وبرامج معلوماتية
لها القدرة على اŸقاومة و التصشدي أ’نواع
اأ’خطار و الهجمات ا’لكÎونية  ،و أاششار
اŸتحدث أانه يجب أان يعي ا÷ميع أاهمية
اأ’من السشيبار Êالذي يعت Èمسشأالة جوهرية
تضشعها العديد من الدول على رأاسض أاولوياتها
و اسشÎاتيجياتها الدفاعية ،من بينها ا÷زائر
التي تعت Èرائدة ‘ اÛال على اŸسشتوى
اإ’فريقي و –ظى بتصشنيف عاŸي مقبول
وف -ق اŸؤوشش -رات ال -ت -ي ُت -ظ -ه-ر أان السش-ل-ط-ات
ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر سش -ارعت إا ¤وضش -ع
القواعد القانونية الÓزمة من أاجل خلق توازن
ب Úالتحو’ت التكنولوجية العاŸية و التوجه
ا’قتصشادي الوطني ا÷ديد  ،و با’سشتناد إا¤
الدراسشة اŸنجزة التي أاوضشحت عموما أان 99
ب -اŸئ -ة م-ن مشش-اك-ل اŸؤوسشسش-ات ا’ق-تصش-ادي-ة
تعود إا ¤إاهمال إاجراءات اأ’من السشيÈيا، Êو
أان  32باŸئة من اŸؤوسشسشات ا’قتصشادية و
الهيآات العمومية ‘ ا÷زائر ’ تعمل بهذه
اإ’جراءات كما يجب عدا اسشتعمالها اÙدود
لÈامج حماية البيانات  ،حيث دعا اÿبÒ

م -ه -دي زك-ري-ا -أام-ام ال-ت-ه-دي-دات واıاط-ر
اŸتزايدة التي يخلفها اسشتخدام التكنولوجيا
ا◊دي -ث -ة ‘ ا÷زائ -ر -إا ¤اع -ت -م -اد سش-ي-اسش-ة
أام- -ن- -ي- -ة وط -ن -ي -ة تضش -ع مسش -أال -ة ت -وف Òاأ’م -ن
السش -ي -ب -ار Êضش -م -ن ا’ه -ت -م -ام-ات ا÷وه-ري-ة
للمؤوسشسشات و ذلك من خÓل توسشيع ›ا’ت
ال- -ت- -ع- -اون م- -ع اÈÿاء ا÷زائ- -ري› ‘ Úال
ت- -ك- -وي- -ن اŸسش- -ت- -خ- -دم Úو
تشش -ج -ي -ع اŸؤوسشسش -ات ع -ل-ى
ال - -رف - -ع م - -ن اŸي- -زان- -ي- -ات
اıصشصش - - - -ة أ’م - - - -ن- - - -ه- - - -ا
السش- -يÈي- -ا ، Êزي- -ادة ع- -ل- -ى
تعزيز سشبل التعاون الدو‹
‘ ›ال تبادل التجارب و
اÈÿات و اŸع - - -ل - - -وم - - -ات
اŸتعلقة با÷رائم و الهجمات ا’لكÎونية .

ا÷زائر خطت خطوات
جادة نحو –قيق ا◊وكمة
السشيÈيانية

آ’جتماع آلـ 11لرؤوسساء وحدآت مكافحة آ÷رآئم آلرقمية Ÿنطقة آلشسرق آأ’وسسط وشسمال إآفريقيا

اللواء هامل «:ينتابنا اهتمام ششديد إازاء التهديد
اŸتنامي للجرÁة الرقمية»

وضسع إآسسÎآتيجيات ميدآنية تضسمن فضساء آلكÎو Êمفتوح وأآمن للجميع

لم -ن آل -وط -ن -ي
رآف- -ع آŸدي -ر آل -ع -ام ل  -أ
رئ -يسس آل -ي -ة آ’ف -ري -ب -ول آل -ل -وآء ع -ب -د
آل -غ-ن-ي ه-ام-ل ،م-ن أآج-ل تضس-اف-ر آ÷ه-ود
وتبادل آÈÿآت وتعزيز سسبل آلتعاون
آل -دو‹ Ÿك -اف -ح -ة آ’سس -ت -غ -لل آلسس -ي -ئ
ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات آ◊دي-ث-ة ،م-وآج-ه-ت-ها
بحلول مبتكرة وفعالة من خلل وضسع
إآسسÎآت-ي-ج-ي-ات م-ي-دآن-ي-ة تضس-م-ن فضس-اء
آل-كÎو Êم-ف-ت-وح وأآم-ن ل-ل-ج-م-يع ،وقف
ت -ن -ام -ي ﬂت -ل -ف آ÷رآئ -م وآل -ع -م -ل-ي-ات
’ره-اب-ي-ة آل-ت-ي وج-دت م-لذآ ل-ه-ا عÈ
آ إ
هذه آلوسسائل آلرقمية.

آسسيا مني
اللواء هامل ولدى إاششرافه على ا’فتتاح
ال -رسش -م -ي ،أ’شش -غ-ال ا’ج-ت-م-اع الـ 11لرؤوسشاء
وح -دات م -ك -اف -ح -ة ا÷رائ -م ال -رق-م-ي-ة ل-دول
م -ن -ط -ق -ة الشش-رق اأ’وسش-ط وشش-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا،
بحضشور ‡ثل عن اŸنظمة الدولية للششرطة
ا÷ن-ائ-ي-ة انÎب-ول وم-دي-ر ال-ت-ن-ف-يذي Ÿنظمة
ا’فريبول وﬂتلف رؤوسشاء مكافحة ا÷رÁة
ال- -رق -م -ي -ة ب -دول شش -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا والشش -رق
اأ’وسش - -ط،أاك - -د أان ا’سش - -ت - -ع - -م - -ال ال - -واسش- -ع
لتكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصشال أاتاح ›ا’
اك Èلتنامي ا÷رÁة بششتى أانواعها ’سشيما
ال -ه-ج-م-ات السش-يÈي-ان-ي-ة ذات ال-ط-اب-ع ال-دو‹
وق -رصش -ن -ة ال-ب-ي-ان-ات واأ’ن-ظ-م-ة اŸع-ل-وم-ات-ي-ة
وال-ت-ع-امÓ-ت اإ’ج-رام-ي-ة ‘ ال-فضش-اء اŸظلم،
وتداول العمÓت ا’فÎاضشية خارج ›ال
الرقابة.
وأاضش -اف ال -ل -واء ه -ام -ل ق -ائ  « :Ó-ي -ن-ت-اب-ن-ا
اهتمام ششديد إازاء التهديد اŸتنامي للجرÁة
ال-رق-م-ي-ة ،وت-ع-ب-ي-د ط-رق وأاسش-ال-يب ارتكابها»،
فقد أاضشحى هذا الفضشاء ا’فÎاضشي «Áثل
م Ó-ذا ل-ت-ن-ظ-ي-م-ات اإ’ره-اب-ي-ة وك-ل الشش-ب-ك-ات
اإ’جرامية فضش Óعن Œنيد وربط ششبكاتهم
بعضشهم بعضض وتوف Òمصشالح التمويل ،خارج
ال -رق -اب -ة اŸن-ت-ه-ج-ة ‘ إاط-ار Œف-ي-ف م-ن-اب-ع
“ويلها التقليدية».
‘ هذا الصشدد جدد اللواء هامل دعوته
اŸل -ح -ة ل -ك -اف -ة اŸشش -ارك ‘ Úال -ل -ق -اء إا،¤
ت -ك -ي -ي-ف اŸسش-اع-ي ‘ م-ك-اف-ح-ة ا’سش-ت-غÓ-ل
السش -ي-ئ ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ع-ن ط-ري-ق
تعزيز سشبل التعاون ،وتبادل اÈÿات وتضشافر
ا÷ه -ود م -ن اج -ل وضش -ع اسشÎاŒي -ات ف-ع-ال-ة
لضشمان فضشائنا الكو Êمفتوح وأامن للجميع.

تسشجيل نششاط متسشارع للجرÁة
البحث عن دعامة جديدة لألمن
الرقمية ‘ اآ’ونة اأ’خÒة
السشيÈياÊ

من جهته  ،دعا اŸدير اŸركزي بوزارة
ال - -داخ - -ل - -ي- -ة ه- -ن- -ي ع- -ب- -د ال- -رزاق  ،اÈÿاء
ا÷زائريون اŸششاركون ‘ القمة إا ¤إايجاد
Óمن الوطني السشيÈيا، Ê
دعامات جديدة ل أ
“ك -ن السش -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي-ة م-ن ال-ع-م-ل ‘
ظ -روف أام -ث -ل  ،تضش -م-ن ل-ه-ا ت-ق-د Ëخ-دم-ات
ع -م -وم -ي -ة ذات ج -ودة ل -ل -م -واط-ن  ،مششÒا أان
ا÷زائ -ر ت -و‹ أاه -م -ي -ة قصش -وى ل -ل -ت -ه-دي-دات
ا’لكÎونية و قضشايا –قيق اأ’من السشيÈياÊ
 ،اأ’مر الذي يتجلى ‘ النششاطات اŸكثفة
ıتلف اأ’سشÓك اأ’منية و الهيئآات العمومية
و اŸسش - -ت - -ق- -ل- -ة اŸه- -ت- -م- -ة Ãسش- -أال- -ة «اأ’م- -ن
السشيÈيا. « Ê
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واسشتطرد اللواء هامل يذكر ‘ كلمته انه
و‘ السشنوات اأ’خÒة ” تسشجيل نششاطا ملفتا
ومتسشارعا للجرائم الرقمية التي  ⁄تقتصشر
فقط على اŸسشاسض با◊ياة اÿاصشة باإ’فراد
وال -ب -ي-ان-ات الشش-خصش-ي-ة  ،ب-ل ام-ت-دت ل-تشش-م-ل
الهجمات على اأ’نظمة اŸعلوماتية ا’حتيال
ع Èا’نÎنت ا’عتداء على القصشر التسشويق
اإ’ل- -كÎو Êل- -لسش- -ل -ع اÙظ -ورة ،واıدرات
اأ’نششطة التحريضشية ونششر اأ’فكار الهدامة
اŸتعارضشة مع ثوابت اأ’مة وقيمها.
وب -اŸق -اب -ل ،أاب -رز ال -ل -واء ه -ام -ل ج-ه-ود
ا÷زائر ‘ مكافحة ا÷رائم ا’لكÎونية التي
تتصشدر اأ’ولوية عكسشتها اإ’صشÓحات ،التي
اق- -ره- -ا رئ- -يسض ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ب -اع -ت -م-اد ال-ع-دي-د م-ن اآ’ل-ي-ات

القانونية التقنية والعلمية .
Óمن
وع-ك-فت مصش-ال-ح اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ال-وط-ن-ي  ،ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م وت-ك-ي-ف ه-ي-اك-ل-ها مع
التحديات ا÷ديدة الناجمة عن التهديدات
السش- - -يÈان- - -ي- - -ة م - -ن خ Ó- -ل إانشش - -اء وح - -دات
م -ت -خصشصش -ة ‘ ه -ذا اÛال ع -ل-ى اŸسش-ت-وى
اŸرك- -زي واÙل- -ي ،أاسش- -ن- -دت إال -ي -ه -ا م -ه -ام
ال-ت-ح-ري-ات وج-م-ع ا’أدل-ة و ال-ق-ي-ام ب-العمليات
ا’سشتباقية وكذا التحسشيسض و تطوير قنوات
تعامل اŸؤوسشسشات اŸعنية واÛتمع اŸد،Ê
كما ” تعزيز دور الششرطة العلمية والتقنية ‘
ه- -ذا اÛال م- -ن خÓ- -ل ت- -ط -وي -ر ال -ق -درات
ال-بشش-ري-ة وال-ف-ن-ي-ة ‘ م-ي-دان اأ’دل-ة ال-رق-مية،
ب-اع-ت-ب-اره-ا دع-ام-ة أاسش-اسش-ي-ة ‘ ال-ت-ح-ق-ي-قات
القضشائية اŸتعلقة با÷رÁة الرقمية.

القدرات البششرية ’تزال ضشمن
أاولويات القيادة لتأاهيلها
ال- -ل- -واء ه- -ام- -ل أاك- -د أان –سش Úال -ق -درات
اŸوارد ال - -بشش- -ري- -ة ك- -انت ،و’ ت- -زال ضش- -م- -ن
أاول -وي -ات ال -ق -ي -ادة ان -ط -ل -ق -ا م-ن أان ال-ع-نصش-ر
البششري يبقى العامل اأ’سشاسشي لنجاح أاي
منظومة أامنية ،و ” ‘ هذا الصشدد تنظيم
دورات تكوينية متخصشصشة لفائدة اÙققÚ
واÈÿاء ‘ ›ال م - - -ك - - -اف - - -ح - - -ة ا÷رائ- - -م
السش -يÈان -ي-ة دورات ت-ك-وي-ن-ي-ة م-ن-ظ-م-ة بصش-ف-ة
مسش -ت -م -رة ‘ إاط -ار ال -ت -ع -ام -ل ال -دو‹ أاو م -ع
الهيئات الوطنية.
‘ ›ال ت -رق -ي -ة ال -ت -ع -ام-ل ال-دو‹ سش-ج-ل
اŸكتب اŸركزي للششرطة ا÷نائية ،تباد’ت
هامة مع دول اأ’عضشاء لÓنÎبول و‘ هذا
السش-ي-اق ي-ع-د ت-ف-ع-ي-ل آال-ي-ة ا’–اد اإ’ف-ري-قي»
افربول» خÓل انعقاد جمعيتها العامة اأ’و¤
‘ ماي  2017ثمرة مسشار فعالة بذلت ‘ هذا
الششأان قصشد تطوير سشبل التعاون ’سشيما ‘
ﬁاربة اإ’رهاب وا÷رÁة ا’لكÎونية.
من جهته وبعد أان نوه بدور ا÷زائر الرائد
‘ مكافحة ا÷رÁة ا’لكÎونية من خÓل
ترسشانتها القانونية التي وضشعت Ÿكافحة هذا
النوع من ا÷رÁة ،أاعرب نائب مدير ا÷رائم
السشيÈيانية التابعة لÓنÎبول ،تاكا يوكو أاوكو
أان اإ’ج- -رام ا’ل- -كÎو Êب- -ات ي- -ع -رف ال -ي -وم
تطورا كبÒا ،ما يسشتدعي تضشافر ا÷هود مكن
اج -ل إاي -ق-اف-ه خ-اصش-ة وان-ه ي-ت-م-ي-ز ب-السش-رع-ة
واسش-ت-ع-م-ال ت-ق-ن-ي-ات م-ت-ع-ددة ومتطورة اأ’مر
الذي يششكل تهديدا لكافة دول العا.⁄
وع Èم -ن ج -ان -ب -ه م -دي -ر إادارة م -ك -اف -ح-ة
ا÷رائم اŸعلوماتية بوزارة الداخلية الليبية
العميد فرح بشش Òعن أامله ‘ أان تسشاهم نتائج
ه -ذا ا’ج -ت -م -اع ‘ ت -ع -زي -ز ال -ت -ع-اون ال-دو‹
Ÿكافحة ،هذا النوع من اإ’جرام خاصشة وان
ل- -ي- -ب- -ي -ا ال -ي -وم ‘ أامسض ا◊اج -ة إا ¤ال -دع -م
واŸسشاندة.
ب- - -دوره اب- - -رز م- - -نسش- - -ق الشش - -رط - -ة ا’ورو
م -ت -وسش -ط -ي -ة ك -ارل -وسض غ-ارسش-ي-ا أان ،أاحسش-ن
إاسشÎاتيجية Ÿكافحة هذا النوع من ا÷رائم
ه -ي ت -ع -زي -ز ال -ق -درات وت -ب -ادل اŸع -ل-وم-ات
واÈÿات .
وكانت اŸناسشبة فرصشة لتكر Ëاللواء هامل
ع -ب -د ال -غ -ن-ي ،م-ن ط-رف م-ن-ظ-م-ة ا’نÎب-ول
ن -ظ Òا÷ه-ود ال-ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون
الششرطي الدو‹ من جهتها كرمت اŸديرية
Óمن الوطني منظمة ا’نÎبول نظÒ
العامة ل أ
الدور التي تقوم به ‘ مكافحة اإ’جرام على
الصشعيد الدو‹.
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أإكد وجود منتجات إسستهÓكية خطÒة ‘ إلسسوق إلوطنية

بوديسسةﬂ :ابر مراقبة اŸواد اŸسستوردة غ Òكافية
ق-ال إŸدي-ر إل-ع-ام ل-ل-ه-ي-ئ-ة إ÷زإئ-رية
ل Ó- -ع - -ت - -م- -اد «أإ÷Òإك» ،ن- -ور إل- -دي- -ن
ب- -وديسس- -ة ،أإمسس ،أإن إıاب- -ر إل -وط -ن -ي -ة
Ÿرإق -ب -ة إŸوإد إŸسس -ت -وردة غ Òك -اف -ي -ة،
م -ؤوك -دإ أإن إلسس-وق إل-وط-ن-ي-ة ت-ع-ج Ãوإد
إسس- -ت- -هÓ- -ك- -ي -ة غ Òصس -ح -ي -ة’ ،ب -د م -ن
تشس-دي-د م-رإق-ب-ت-ه-ا ح-ف-اظ-ا ع-لى سسÓمة
إŸسستهلك.Ú

جÓل بوطي
أاشس -ار ب -وديسس -ة إا« ¤أان -ن -ا نسس -ت -ه-لك ب-عضض
اŸنتجات  ⁄تخضسع للمراقبة» ،سسواء أاكان
ذلك ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ن -ق -اط ا÷م -رك -ي -ة ،أاو
األسسواق الوطنية ،داعيا إا ¤ضسرورة تشسديد
إاج -راءات ال-رق-اب-ة ل-ل-م-ن-ت-ج-ات السس-ت-هÓ-ك-ي-ة
اŸسستوردة ،التي يلزم إارفاقها بوثيقة شسهادة
اŸطابقة حتى تضسمن نسسبيا جودة اŸنتوج.
وأاوضسح بوديسسة خÓل نزوله ،أامسض ،ضسيفا
على منتدى يومية اÛاهد بالعاصسمة انه من
الضسروري لسسيادة بلد ما أان Áلك شسبكة من
اıاب-ر اŸت-خصسصس-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ال-ت-ح-ال-يل
بشس -ك -ل دوري ،ح -ت -ى تضس -م -ن ج -ودة اŸن -ت -ج
اŸسستورد اŸوجه لÓسستهÓك اÙلي وهذا
ي- -ج- -نب أاي أاخ- -ط- -ار صس -ح -ي -ة ع -ل -ى سس Ó-م -ة
اŸسستهلك.
وأاشسار مدير «ا÷Òاك» إا ¤وجود فراغ
ق -ان -و Êم -ن ح -يث شس -ه -ادة اŸن -ت -ج ال -وط -ن-ي

◊مايته حتى ل يكون له تقليد ‘ بلد آاخر و
يسسوق كي يكون مصسدر آاخر للعملة الصسعبة
با÷زائر ،وذكر أان ذلك أادى إا ¤دخول سسلع
ومواد غ Òصسحية إا ¤السسوق الوطنية.
شس - -دد اŸدي - -ر ال - -ع- -ام لـ»أا÷Òاك» ع- -ل- -ى
ضسرورة «العمل باŸثل» ‘ اŸبادلت التجارية
خاصسة مع الشسركاء األجانب ،وذلك بـ»فرضض»
اŸنتجات الوطنية على األسسواق اÿارجية،
خاصسة منها األوروبية ،مÈزا مكانة اıابر
الوطنية Ÿراقبة اŸنتجات القتصسادية على
اŸسستوى الداخلي واÿارجي.
ودع -ا ب -وديسس -ة إا ¤أاه-م-ي-ة ت-دريسض م-ع-ي-ار
اŸراقبة ا÷زائري» ‘ اŸدارسض وا÷امعات
ا÷زائ-ري-ة ،ك-ون-ه «األرضس-ي-ة األصس-ل-ي-ة ل-ن-ج-اح

اق - -تصس - -اد السس - -وق» ،وذك - -ر أان ب - -عضض ال- -دول
اŸت- -ق- -دم -ة Œاوزت ه -ذه اŸسس -أال -ة ‘ ،حÚ
م -ازل -ن -ا ن -ح -ن ‘ ال-ن-ق-اشض ،م-ط-ال-ب-ا ا÷ه-ات
ال -وصس -ي -ة إا ¤ب -ذل م-زي-د م-ن ا÷ه-ود ل-ت-ن-وي-ع
القتصساد الوطني لتشسجيع «النوعية» ،حيث أان
اق -تصس -اد ال-دول أاصس-ب-ح ي-رت-ك-ز ع-ل-ى ال-ن-وع-ي-ة
واحÎام دف Îالشسروط ،كما أان»ل تتسسامح
ب -ت -ق -ب -ل م-ن-ت-ج-ات اق-تصس-ادي-ة ل ت-ت-ط-اب-ق م-ع
اŸعاي ÒاŸتفق عليها».
‘ ه- - -ذا الصس- - -دد ،ذك- - -ر اŸدي- - -ر ال- - -ع - -ام
أل÷Òاك أان العتماد هو هرم ا÷ودة ‘
ا÷زائر على غرار دول العا ⁄التي “لك مثل
هذه الهيئة ،و أاوضسح أان هيئته تعمل على منح
العتماد للمؤوسسسسات التي تنشسط ‘ ميدان
ا÷ودة والع - -ت - -م - -اد سس - -واء ك- -انت ت- -ت- -ع- -ل- -ق
باŸواصسفات و باŸلكية الفكرية والصسناعية أاو
باıابر وبالتفتيشض بصسفة عامة ،مضسيفا أان
إان الهيئة وزعت أاك Ìمن  200شسهادة اعتماد
‘ ا÷زائ -ر واŸشس -روع ل -ه رؤوي -ة مسس -ت -ق -ب-ل-ي-ة
ول-دي-ه-ا مشس-اري-ع مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ان-طÓق من ثقة
الدولة ا÷زائرية ‘ كوادرها.
ي -ذك -ر أان وزارة ال -ت-ج-ارة شس-رعت األسس-ب-وع
اŸنصس -رم ‘ ت -ع-دي-ل ب-عضض اŸواد ال-ق-ان-ون-ي-ة
ال-ت-ي ت-خصض ع-م-ل-ي-ة م-راق-ب-ة اŸن-ت-ج-ات على
مسستوى اŸعابر ا◊دودية ،وهو األمر الذي
يتزامن مع إاجراءات قانونية جديدة تطبقها
ا◊كومة ◊ماية السسوق الوطنية من اŸواد
اŸسستوردة غ Òخاضسعة للمراقبة الشساملة.

مؤوسسسسة «جيون» تفتتح قاعة عرضس جديدة ،مدير إلقسسم إلتجاري يكشسف:

أاسسعار منتجات الشسركة لن ترتفع بل سستبقى على حالها ‘ 2018

إف -ت -ت-حت أإمسس م-ؤوسسسس-ة «ج-ي-ون»
Óج-ه-زة إ’ل-كÎوم-ن-زلية بحضسور
ل -أ
إŸدي -ر إل -ع-ام ق-اع-ة ع-رضس ج-دي-دة
بشس-ارع إلشس-ه-دإء ب-ال-ع-اصس-مة بغرضس
إل - - -ت - - -ق - - -رب أإك Ìم - - -ن إل - - -زب- - -ائ- - -ن
إلعاصسمي ،Úوتعزيز مكانة إŸؤوسسسسة
‘ إلسسوق إ÷زإئرية.

صصونيا طبة
وع -ل -ى ه -امشض ت -دشس Úق-اع-ة ال-ع-رضض
التي حضسرتها «الشسعب» أاكد مدير القسسم
التجاري أام Úعبد الوهاب أان اŸؤوسسسسة
ت - -ط - -م - -ح إا ¤ال- -ذه- -اب أاب- -ع- -د م- -ن ذلك
وال -ت -واج -د ‘ ﬂت -ل -ف م-ن-اط-ق ا÷زائ-ر
ال -ع -اصس -م -ة ،ك-اشس-ف-ا ان-ه م-ن اŸرت-قب أان
تصس- -ل ع- -دد ق- -اع- -ات ال -ع -رضض Ÿؤوسسسس -ة
« »Geantمع نهاية  ‘ 2018العاصسمة إا¤
 20شسوروم.
وطمأان ذات اŸسسؤوول زبائن الشسركة
لسس-ع-ار ıت-ل-ف
ب -ا◊ف -اظ ع -ل-ى ن-فسض ا أ
لج-ه-زة
اŸن -ت -ج -ات اŸع -روضس-ة ل-ل-ب-ي-ع «ا أ
ال-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة والل-كÎونيات» ،موضسحا
لسس-ع-ار سس-ت-ع-رف
أان-ه ل-يسض صس-ح-ي-ح-ا أان ا أ
ارتفاعا ‘ سسنة  2018وإا‰ا سستبقى على

حالها ‘ متناول ا÷ميع.
وفيما يخصض جديد الشسركة أاعلن عن
إاطÓق آاخر أاجهزة السستقبال واŸتمثل
‘ ‰وذج جديد «دÁو « 4 750كا» الذي
يتميز بخصسائصض ومواصسفات هامة من
ح -يث سس -رع -ة ف -ت -ح ال -ق -ن -وات اŸشس -ف -رة
وج- -ودة الصس- -ورة ،وسس- -ه- -ول- -ة اسس- -ت -خ -دام
النÎنت مضسيفا أان اŸؤوسسسسة نعمل ‘
ك -ل م -رة ع -ل -ى ط -رح م -ن -ت -ج -ات ن -وع -ي -ة

ت- -ت- -م- -اشس- -ى م- -ع اح- -ت- -ي- -اج -ات اŸواط -ن
ا÷زائري.
و“كنت اŸؤوسسسسة ‘ فرضض نفسسها ‘
›الت نشساطها رغم اŸنافسسة القوية
ب Úعدة مؤوسسسسات متواجدة ‘ ا÷زائر،
ح -يث اسس -ت-ط-اعت الن-ت-ق-ال م-ن اسس-تÒاد
م -ن -ت -ج -ات ن -ه -ائ -ي-ة إا ¤شس-رك-ة صس-ن-اع-ي-ة
جزائرية حولت إا ¤قطب امتياز حقيقي
‘ ›ال الليكÎونيات والكهرومنزلية.

’جوإء إŸناخية ببومردإسس
فضسل عملية إلدعم وإŸرإفقة ومÓئمة إ أ

إانتاج أازيد من  392أالف قنطار من الزيتون و 2,3مليون لÎ
سس-ج-لت شس-ع-ب-ة إن-ت-اج إل-زي-ت-ون وزيت
إلزيتون بو’ية بومردإسس قفزة نوعية
هذه إلسسنة من حيث إŸردودية إŸسسجلة
إلتي قدرت بأازيد من  392أإلف قنطار
Ãردود بلغ  20قنطارإ ‘ إلهكتار إلوإحد
م-ق-اب-ل  59أإل -ف ق -ن -ط -ار خ Ó-ل إŸوسس-م
إل -ف Ó-ح -ي إل -ف -ارط ب -ك-م-ي-ة  ⁄ت-ت-ع-د 8
’حصس-ائ-ي-ات
ق -ن-ط-ار ‘ إل-ه-ك-ت-ار حسسب إ إ
إŸق -دم -ة م -ن ط -رف م -دي -ري -ة إŸصس -ال -ح
إلفÓحية للو’ية.

بومرداسس :ز /كمال
وق -د سس -اه -مت ه -ذه ال-ك-م-ي-ة اŸع-تÈة م-ن
ﬁصسول الزيتون التي ” جنيها هذه السسنة ‘
رفع كمية الزيت اŸسستخرجة ،حيث تعدت
 2,3مليون لÃ Îردود  17ل ‘ Îالقنطار
مقابل  910أالف ل Îالسسنة اŸاضسية وهو ما
يوحي إا ¤القفزة النوعية اŸسسجلة خÓل هذا
اŸوسس- -م ب- -فضس- -ل اÛه- -ودات اŸق- -دم- -ة ‘
اŸي -دان م -ن ق -ب -ل ال -ف Ó-ح Úب -اإلضس-اف-ة إا¤
طبيعة اŸناخ اŸسساعد حسسب حديث بعضض
Óشسجار اŸثمرة
اıتصس Úخاصسة بالنسسبة ل أ
التي حققت أاعلى إانتاج مقارنة مع السسنوات

اŸاضس- - -ي- - -ة وم- - -ن- - -ه- - -ا ﬁصس - -ول الÈت - -ق - -ال
وا◊مضس -ي -ات ال -ت -ي ح -ق -قت رق -م -ا ق -ي -اسس-ي-ا
بالولية ،إاضسافة إا ¤قلة األمراضض التي عادة
م- -ا تصس- -يب أاشس- -ج- -ار ال- -زي- -ت- -ون وك -ذا ب -داي -ة
اسس -ت -ي -ع -اب اŸن -ت -ج ÚواŸزارع Úل -ت-ق-ن-ي-ات
ال -غ -رسض واإلن -ت -اج ا◊دي -ث -ة ب -فضس-ل م-راف-ق-ة
اŸعاهد الفÓحية اŸتخصسصسة وأايضسا عملية
ال - -ت - -ن - -اوب ‘ األشس- -ج- -ار اŸن- -ت- -ج- -ة م- -ا بÚ
اŸسساحات القدÁة واŸغروسسة حديثا.
و‘ ق -راءة ل -ه -ذه ال -ن -ت -ائ -ج ال -ك -بÒة ال -ت -ي
حققتها شسعبة الزيتون لولية بومرداسضÁ ،كن
القول أان هذه الشسعبة بدأات تتعافى تدريجيا
من اŸظاهر السسلبية التي عانت منها لعقود
وكثÒا ما سساهمت ‘ تذبذب اإلنتاج خاصسة
ما تعلق بظاهرة ا◊رائق التي –صسد سسنويا
عشسرات الهكتارات من اŸسساحات ا÷بلية،
ف -ق -د وصس -لت خسس -ائ -ر الصس-ي-ف اŸاضس-ي 140
هكتار ،وضسعف وسسائل اإلنتاج وبدائية بعضض
اŸم-ارسس-ات م-ن ق-ب-ل ال-فÓ-ح Úأاث-ن-اء ع-م-لية
ال -ت -ل -ق -ي-م وŒدي-د األشس-ج-ار وق-ل-ة اسس-ت-ع-م-ال
اŸبيدات للقضساء على عدو الشسجرة األول
اŸع- -روف- -ة ب- -ذب- -اب- -ة ال -زي -ت -ون ،ن -اه -يك ع -ن
صس-ع-وب-ات ج-ن-ي اÙصس-ول ل-غ-ي-اب اŸسس-الك،
وك-ل-ه-ا ع-ق-ب-ات ب-دأات ت-زول ب-فضس-ل اŸراف-ق-ة

وحمÓت اإلرشساد الفÓحي ،وأاك Ìمن هذا
اقتناع اŸنتج Úالناشسط ‘ Úهذه الشسعبة
باألهمية القتصسادية للزيتون وزيت الزيتون
‘ ظل األزمة ا◊الية وهو ما دفع بعشسرات
العائÓت الريفية ‘ بلديات سسوق ا◊د ،بني
عمران ،عمال ،تيمزريت ،تاورقة وغÒها إا¤
ال -ع-ودة ›ددا ل-ل-نشس-اط وŒدي-د اŸسس-اح-ات
اŸغروسسة مسستغل Úامتيازات الدعم اıتلفة
التي وفرتها الدولة عن طريق سسياسسة الدعم
الفÓحي ،كما ظهر هذا التحول أايضسا ‘
عصسرنة طرق اإلنتاج والتحويل بظهور معاصسر
ح -دي -ث -ة وعصس -ري -ة أاغ -ل -ب -ه -ا أانشس -أاه -ا شس-ب-اب
مسستثمر ‘ إاطار أاجهزة الدعم اÙلية عن
طريق وكالة أاونسساج ‡ا رفع عدد اŸعاصسر
حاليا إا 27 ¤معصسرة ما ب Úتقليدية وحديثة
و–ول صسالون زيت الزيتون إا ¤قبلة سسنوية
للمنتج Úعلى اŸسستوى الوطني.
يذكر ‘ األخ Òأان إاجما‹ مسساحة أاشسجار
ال -زي -ت-ون اŸغ-روسس-ة ب-ولي-ة ب-وم-رداسض ت-ق-در
بـ 8231ه-ك-ت-ار م-ن-ه-ا  7074مسس-اح-ة م-نتجة
بإاجما‹ أازيد من  12أالف شسجرة ،كما أان
ﬁصسول هذه السسنة الوف Òسساهم ‘ اسستقرار
أاسسعار زيت الزيتون التي تراوحت ما ب650 Ú
إا 800 ¤دينار لل Îالواحد.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أإكد على ضسرورة تبني إسسÎإتيجية توإفقية للخروج من إأ’زمة إلرإهنة

مقري«:ترشسحنا للرئاسسيات ضسمن رؤوية سسياسسة
واضسحة وليسس Ûرد الÎشسح»

دع -ا رئ -يسس ح -رك -ة ›ت-م-ع إلسس-ل-م
،ع - -ب - -د إل- -رزإق م- -ق- -ري ،أإمسسÃ ،ق- -ر
إ◊رك - -ة ب - -ال - -ع - -اصس - -م - -ة إ ¤ت - -ب - -ن- -ي
إسسÎإت -ي -ج -ي-ة ت-وإف-ق-ي-ة ل-ل-خ-روج م-ن
’زم-ة ،م-ؤوك-دإ ع-ل-ى إأه-م-ي-ة إل-ت-وجه
إ أ
إ– ¤ق- -ي- -ق ت- -وإف- -ق وط- -ن -ي ب Úك -ل
إ÷زإئ- - - -ري Úوت- - - -ع- - - -زي - - -ز م - - -ب - - -ادئ
’زمات إلرإهنة،
إلدÁقرإطية ◊ل إ أ
مشسÒإ بشس -أان إل -وضس -ع إ’ق-تصس-ادي «أإن
إ◊ك - -وم- -ة سس- -تضس- -ط- -ر ل- -ل- -رج- -وع إ¤
إŸدي -ون -ي -ة ك -ون أإن ط -ب -اع -ة إل -ن -ق -ود
’صس -دإر إل -ن -ق -دي ’ ي -ح-ل إŸشس-اك-ل
وإ إ
’ج-رإء ’ يسس-ت-ج-يب
إل -دإخ-ل-ي-ة وأإن إ إ
ل-ل-م-ت-ط-ل-ب-ات إŸال-ي-ة لÓ-سستÒإد ،قائÓ
بشس -ان مشس -ارك -ت -ه-م ‘ رئ-اسس-ي-ات 2019
«أإن- -ن- -ا نÎشس- -ح ضس -م -ن رؤوي -ة سس -ي -اسس -ة
وإضسحة وليسس Ûرد إلÎشسح».

خالدة بن تركي
أاك-د رئ-يسض ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-حضسÒ
ل- -ل- -م- -ؤو“ر السس -ت -ث -ن -ائ -ي
السس- -اب- -ع ◊رك- -ة ›ت -م -ع
السس -ل -م «ب -وب -ك -ر ق -دودة»،
أامسض ،أان ال- - -ل- - -ق - -اء ج - -اء
ل Ó-ط Ó-ع ع -ل -ى ›ري -ات
ال- - -ت- - -حضس Òل- - -ل- - -م- - -ؤو“ر
السس-ت-ث-ن-ائ-ي السس-ابع الذي
جاء –ت شسعار «يريد ان
ي-ك-ون ح-رك-ة م-ت-ج-ددة ‘
وطن ينهضض» والذي جاء بعد سسلسسلة من
ال- -ت -حضسÒات دامت  5سس -ن-وات م-ن اج-ل
الوصسول إا ¤مؤو“ر سسابع يهدف أان يكون
ﬁطة أامل للجزائرين وذلك بعد اللقاءت
ال -ت -ي ان -ط -ل -قت م -ن-ذ شس-ه-ر م-ارسض ع-ل-ى
مسستوى البلديات وجميع وليات الوطن،
أاين ” تنظيم  48ندوة خÓل األسسبوعÚ
األخÒين من الشسهر اŸاضسي ،مشسÒا أان
ح -مسض «ل -ن ت-دخ-ل ال-رئ-اسس-ي-ات م-ن اأج-ل
غÒها ولن ترضسى بأان تكون ›رد أارنب
سسباق».
وق -ال ،ب -وب -ك -ر ق -دودة ،خ Ó-ل ال -ن -دوة
الصس -ح -ف -ي -ة ال -ت -ي ع -ق-ده-ا ،اأمسضÃ ،ق-ر
ا◊ركة بالعاصسمة أان «حمسض «من حقها
ال-دخ-ول ‘ الن-ت-خ-اب-ات ب-ال-ن-ظ-ر ألهمية
السستحقاق الذي من اŸفروضض أان يشسهد
مشساركة واسسعة ıتلف األحزاب ،نافيا
وجود أاي صسراعات داخل «حمسض» على
اعتبار أان النقاشض ‘ ا◊ركة حي وليسض
حاد.
وع -رج رئ -يسض ال -ل-ج-ن-ة إا ¤تصس-ري-ح-ات
الرئيسض السسابق للحركة أابو جرة سسلطاÊ
الذي  ⁄يخرج حسسبه عن اإلطار العادي
وليسض فيه أاي Œاوزات ،مؤوكدا أان اأبو
ج- -رة سس- -ل- -ط- -ا Êط- -الب م- -قÎح -ات م -ن
اŸكتب الوطني وقال أافكاره و” ا÷لوسض
رفقة رئيسض ا◊ركة ا◊ا‹ ‘ إاطار ما

يخدم مصسلحة الوطن.
وأاوضسح ،قدودة ،بشسأان الندوات التي
ع- -ق- -دت خÓ- -ل الشس- -ه- -ر اŸاضس- -ي ع -ل -ى
مسستوى البلديات والوليات ومع ا÷الية
ا÷زائرية ‘ كل من ماليزيا ،كندا مرورا
بفرنسسا واسسبانيا والسسويد وايطاليا أانها
ف- -ت -حت ال -ن -ق -اشض ل -ل -ح -وار وط -رح اآلراء
واألفكار لكل اŸناضسل Úأاين انتهت بـ5
ﬁاور أاسساسسية تتعلق بالنظام األسساسسي،
القانون األسساسسي وورقة
الÈن - -ام - -ج األسس- -اسس- -ي- -ة،
مشسÒا إا ¤تسسليط الضسوء
ع -ل -ى ال -ورق-ة السس-ي-اسس-ي-ة
الÎبوية ألهميته الÎبية
‘ ن- - - - - - - -هضس- - - - - - - -ة األ·
والشسعوب ،باإلضسافة إا¤
ت- - -ط - -ور ال - -ت - -خصسصض ‘
اŸهام و–قيق الدÁقراطية ليسض على
مسس- -ت- -وى ا◊رك- -ة وإا‰ا ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
الطبقة السسياسسية.
وأاضس -اف بشس -ان ال -ت -حضسÒات ل-ل-ح-م-ل-ة
الن-ت-خ-اب-ي-ة اأن-ه-ا ﬁاول-ة ل-ط-رح ب-رن-ام-ج
والرت -ق -اء ب-األداء ي-ل-ي-ق ب-ح-زب سس-ي-اسس-ي
ويسس -م -ح ب-ف-ت-ح ب-اب ال-ت-ن-افسض ل-ي-ل-ح-ق ‘
األخ Òعلى مؤو“ر تنتخب فيه ،مشسÒا أان
ال -ت -حضس Òج-اري ◊وصس-ل-ة األف-ك-ار ال-ت-ي
ترتب ليتم اŸصسادقة عليها لتكون األوراق
الرسسمية التي تعرضض ‘ اŸؤو“ر السسابع
ال -ذي سس -ي -ع -ق-د ي-وم  11- 10و 12ماي
اŸقبل.
وأاشساد رئيسض اللجنة الوطنية لتحضسÒ
للمؤو“ر السستثنائي السسابع ◊ركة ›تمع
السس -ل -م «ب -وب -ك -ر ق-دودة» ب-ال-ط-رح ال-ق-وي
لبعضض اŸناضسل ÚالولئيŸ Úوضسوع اللغة
األمازيغية والطرح اإليجابي الذي عرضض
به اŸوضسوع ‘ اإشسارة منهم إا ¤التهميشض
وقضس -اي -ا ت -ع -ط -ي -ل ال -ت -ن -م-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر
وطالب ،قدودة ،من خÓل ورقة العملية
الن -ت -خ -اب -ي -ة ال -داخ-ل-ي-ة ال-ت-ي وضس-عت ‘
اŸقÎح من كل اÎŸشسح Úالراغب‘ Ú
الÎشس - -ح اŸسس - -ب- -ق ب- -ت- -ق- -د ËالÈن- -ام- -ج
وال -ت -واصس -ل م -ع اŸن-اضس-ل ‘ Úال-ولي-ات،
مؤوكدا عدم وجود اأي إاسسم مÎشسح خÓل
الفÎة ا◊الية.

قدودة« :حمسس لن
تدخل الرئاسسيات من
أاجل غÒها ولن تكون
›رد أارنب سسباق»

’صسحاب إ÷بة إلسسودإء بالبويرة
‘ حفل تخرج أ

ا◊رصس على أاخÓقيات اŸهنة والدفاع عند التقاضسي
تخرجت أإمسس إلدفعة إلثانية شسرقى
ع- -يسس -ى ل -ل -م -ح -ام Úب -ال -ب -وي -رة ،ح -ف -ل
إل -ت -خ -رج م-ن ت-ن-ظ-ي-م م-ن-ظ-م-ة إÙامÚ
ب -ال -ب -وي -رة وب -حضس -ور ‡ث -ل ع -ن وزإرة
إل-ع-دل ،وك-ذإ رئ-يسس إŸن-ظ-م-ة إلوطنية
ل- -ل -م -ح -ام Úوإط -ارإت إل -ع -دإل -ة م -ن -ه -م
رئيسسة ›لسس قضساء إلبويرة ورئيسسة
’دإري -ة وﬁاف -ظ إل -دول -ة.
إÙك -م -ة إ إ
هذإ ومن ب 660 ÚمÎبصس تخرج منهم
 620م -ن ب -ي -ن -ه -م خ -مسس -ة ي-ح-م-ل-ون
’رب -ع -ون
إ÷نسس- -ي- -ة إل -ت -ونسس -ي -ة .أإم -ا إ أ
’خ -رون ” “دي -د إلÎبصس ل -ل-ب-عضس
إ آ
Ÿدة سسنة وهناك من طلب إلشسطب.
‘ كلمتها الفتتاحية أابرزت وفية سسيدهم
ن- -ق- -ي- -ب- -ة اÙام ،Úأاه -م -ي -ة ه -ذا ال -ت -ك -وي -ن
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي ال-ذي أاع-ط-ى ال-ف-رصس-ة للمحامÚ
اÎŸبصس Úقصسد الحتكاك بالواقع ومعرفة
م- -ه- -م- -ة اÙام- -اة ع- -ن ق- -رب ،ك- -م- -ا ن -وهت
ب-اÛه-ودات اŸب-ذول-ة وتضس-ح-ي-ات ب-عضس-ه-م،
بحيث قام بعضسهم باسستئجار غرف بالبويرة

ليتمكنوا من مواصسلة الÎبصض وكذا البعضض
اآلخر ورغم كÈهم ‘ السسن ،إال أان عزÁتهم
أاقوى Ÿواصسلة الÎبصض على غرار أاحدهم
الذي أاكمل الÎبصض رفقة ابنه .النقيب نوهت
ب- -اÛه- -ودات اŸب -ذول -ة م -ن ط -رف أاودي -ن -ة
رئ -يسس -ة اÙك -م-ة الإداري-ة ب-ال-ب-وي-رة ،و ال-ت-ى
سس - -خ - -رت ك- -ل اإلم- -ك- -ان- -ي- -ات اŸادي- -ة أام- -ام
اÎŸبصس Úوكذا تفانيها ‘ التكوين.
من جهته ثمن أاحمد علي صسالح ‡ثل وزير
ال -ع -دل ،ه -ذه اŸب -ادرة ورك -ز ع -ل -ى ال-ت-ك-وي-ن
اŸتواصسل وكذا أاخÓقيات اŸهنة التي Œعل
اإلنسسان ينجح ‘ حياته اŸهنية ،كما أالح على
الولوج إا ¤اسستعمال التكنولوجية ا◊ديثة.
وأاشس - -اد رئ - -يسض ال–ادي - -ة ل - -ل- -م- -ح- -ام،Ú
ب- -اÛه- -ودات اŸب- -ذول- -ة ‘ إاط- -ار ت- -ك- -وي- -ن
اÙام ،Úوكذا تنظيم اÙاضسرات ‘ إاطار
ال -ت -ك -وي -ن اŸت-واصس-ل ع-ل-ى ضس-وء ال-ت-ع-ديÓ-ت
القانونية التي يعرفها قطاع العدالة.

البويرة :ع نايت رمضصان.
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قال أن ألوضسع ألرأهن تطلب ذلك

إامكانية سضحب ما ب 50 Úإا 55 ¤منتوج من قائمة اŸنتوجات اŸمنوعة من السضتÒاد
لسسبق ﬁمد بن
أعلن وزير ألتجارة أ أ
مرأدي عن إأمكانية سسحب ما ب 50 Úإأ¤
 55منتوج من قائمة أŸنتوجات أŸمنوعة
من ألسستÒأد ،مع إأمكانية إأضسافة بعضض
أŸن -ت -وج -ات ل -ه -ذه أل -ق -ائ -م -ة ب -ع-دم-ا ”
له -م-ي-ة
م Ó-ح -ظ -ة ‘ أل -وقت أل -رأه -ن أ أ
لهذه أŸنتوجات .

ألدعم على هذه ألغرف و أكد أن ألغرف لديها
ألتمويل ألكا‘ Ÿرأفقة أŸؤوسشسشات ‘ ›ال
أل -ت -ك -وي -ن ‘ م-ه-ن أل-تصش-دي-ر  ،ك-م-ا أن-ه ع-ل-ى
عاتقها “ويل ألتكوينات .
و‘ رده على سشؤوأل حول أإلششكالية ألتي ما
تزأل مطروحة فيما يتعلق بالتصشدير  ،قال بن
عمر أنه يثمن ألقرأرأت أÿاصشة Ãنع رخصس
ألسش-تÒأد ،وأل-ت-ي أع-طت م-ت-ن-فسش-ا لÓ-قتصشاد
أل -وط-ن-ي  ،ك-م-ا ج-ع-لت أل-ع-دي-د م-ن أŸوردي-ن
أ÷زأئري Úيفكرون ‘ ألسشتثمار.

حياة  /ك
أكد بن مرأدي  ،أمسس  ،خÓل مدأخلته ‘
أشش -غ -ال أل -دورة أل -ع -ادي -ة ل -ل-غ-رف-ة أ÷زأئ-ري-ة
للتجارة و ألصشناعة «كاسشي» ألتي أحتضشنها
نزل أألورأسشي أنه ل بد من تقوية أإلنتاج
أل- -وط- -ن- -ي Ãا ي- -ل- -ب- -ي أل- -ط- -لب أل- -دأخ- -ل- -ي و
ألح -ت -ي -اج -ات أل -وط -ن -ي -ة  ،ق -ب -ل أل-ت-وج-ه إأ¤
ألتصشدير ،مذكر بان أ◊كومة وضشعت نظام
◊م -اي -ة أŸن -ت -وج أل -وط -ن-ي م-ن-ه-ا أŸن-ظ-وم-ة
ألضشريبية  ،كما كششف عن ألتحضش Òلقانون
يحافظ على أŸنتوج ألوطني .
و ذكر ‘ معرضس حديثه بأانه و ألول مرة
تقفز قيمة ألصشادرأت من ألتمور إأ 55 ¤مليون
دولر  ،مششÒأ إأ ¤أن أل - -غ - -رف - -ة أ÷زأئ - -ري- -ة
للصشناعة و ألتجارة تعمل إأ ¤جانب أ◊كومة
‘ إأط -ار إأسشÎأت -ي -ج -ي -ت -ه -ا ل-دع-م ألصش-ادرأت،
باإلضشافة إأ ¤دعم حماية أŸنتوج ألوطني،
وللتقليل من حجم ألوأردأت ألذي يثقل كاهل
أÿزينة ألعمومية .

وهيبة بهلول :الÎكيز على
اŸهام ا÷وارية للغرف
ومن جهتها –دث وهيبة بهلول أŸدير
ألعام ألغرفة أ÷زأئرية للتجارة و ألصشناعة
عن ﬂطط عمل بالنسشبة لسشنة  ، 2018مÈزة
أنه يرتكز على أŸهام أ÷وأرية للغرف ألتي
تتوأجد على مسشاوى 48ولية  ،باإلضشافة إأ¤
ألعمل على ترقية توأجد ألغرف على أŸسشتوى
أÿارج -ي م -ن خ Ó-ل أŸشش -ارك -ة ‘ أل -ل -ج -ان
ألقتصشادية و أŸعارضس .
ك -م -ا أب-رزت ‘ تصش-ري-ح ل-لصش-ح-اف-ة ع-ل-ى
ألهامشس أهمية أ÷انب ألتكويني للغرفة  ،ألتي

“ثل بالنسشبة لها مورد للتمويل  ،وألتي “كن
من خÓله جمع عا ⁄أŸؤوسشسشات با÷امعات
و أŸع- -اه- -د  ،ح- -يث ي -ك -ون أل -ت -ك -وي -ن حسشب
أحتياجات ألششركات .
وأك- -دت ‘ سش- -ي- -اق ذأ صش- -ل- -ة أن أل- -غ- -رف- -ة
أ÷زأئ-ري-ة ل-لصش-ن-اع-ة و ب-عضس غ-رف أل-ت-ج-ارة
تعرف منذ ألسشنوأت أألخÒة ديناميكية  ،و قد
“ك -نت م-ن إأع-ط-اء ث-ق-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-ت-ع-ام-ل
ألقتصشادي  ،حتى يكون إأطار فاعل ‘ تطوير
ألقتصشاد ألوطني .

عمر بن عمر  :ضضرورة مراجعة
القانون األسضاسضي للغرف
أم -ا رئ -يسس أل -غ -رف -ة أ÷زأئ-ري-ة ل-لصش-ن-اع-ة
وألتجارة عمر بن عمر فقد ركز على أهمية
أل -دورة و ك -ي -ف -ي -ة رف-ع أل-ت-ح-دي-ات م-ن خÓ-ل
ألسش -ت -ث -م -ار  ،و ك -ذأ أل -ت -حضش Òل -ك -ي ت -ك-ون
أ÷زأئ -ر ق -طب  ،ك -م -ا أث -ار مشش -ك -ل أل-ق-ان-ون
أألسشاسشي لغرف ألتجارة و ألصشناعة  ،و أفاد
‘ ه - -ذأ ألصش- -دد أن ه- -ن- -اك ع- -م- -ل م- -نصشب
Ÿرأجعة ألقانون أألسشاسشي ونعمل ‘ إأطار
أل -تشش -اور م -ع وزي -ر أل -ت -ج -ارة م -ن-اج-ل إأدخ-ال
تعديÓت ‘ ألقانون أ◊ا‹ .
بالنسشبة للتمويل قال أنه من أجل أن تقوم
غرف ألتجارة Ãهامها ‘ أŸرأفقة و ألتكوين
و غ Òذلك ل بدأن تكون لدينا إأمكانيات حتى
نكون مسشتقل ، ÚمÈزأ أننا مسشتعدين لÒفع

احتضضان ا÷زائر ألول مرة اÛلسس
العربي ل–اد الغرف ‘ دورته 127
ك -م -ا رك -ز ع -ل -ى أه-م-ي-ة أل-ت-م-وي-ن ‘ م-ه-ن
ألتصشدير  ،ألنه ‘ ألعا ⁄هناك مؤوسشسشات
تنتج و أخرى تصشدر  ،و قد طلبنا من كل
أŸؤوسشسش -ات أن ت -ك -ون ل -دي -ه -ا دأئ -رة ت-خ-تصس
بالتصشدير .
وبالنسشبة ◊صشيلة ألغرفة لسشنة  2017أعتÈ
بن عمر أنها أيجابية  ،لكن ل بد من ألعمل
أك Ìلتحقيق أألهدأف أŸسشطرة  ،منها “كن
أŸؤوسشسشات من خلق نششاطات جديدة و إأنششاء
مناصشب ششغل كثÒة  ،مششÒأ إأ ¤أن من مهام
غرف ألتجارة و ألصشناعة مرأفقة أŸتعاملÚ
ألق -تصش -ادي Úم -ن أج -ل ألسش-ت-ث-م-ار و إأيصش-ال
أنشش- -غ- -الت- -ه -م إأ ¤ألسش -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي -ة و
أŸسش -اه -م -ة ‘ رف -ع أل-ع-رأق-ي-ل أل-ت-ي ت-عÎضس
مششاريعهم  ،مفيدأ أنها (أي ألغرف ) تعمل
بالتنسشيق مع ألولة «ألنه أصشبح لدينا نفسس
ألتحدي و هو أÿروج من ألتبعية للمحروقات
و ألتي ل Áكن رفعها إأل بالسشتثمار و أإلنتاج
و أل- - -ذي ي - -ع - -د أسش - -اسش - -ي ل - -ول - -وج أألسش - -وأق
أÿارجية».
وكشش- -ف ‘ سش- -ي -اق م -تصش -ل ع -ن أح -تضش -ان
أ÷زأئ- -ر ألول م -رة أÛلسس أل -ع -رب -ي ل–اد
ألغرف ‘ دورته  ، 127يحضشره كل رؤوسشاء
أل -غ -رف و أŸت -ع -ام-ل Úألق-تصش-ادي ، Úوأل-ذي
سش- -ي- -م- -ث- -ل ح- -دث ه -ام يÈز ق -درأت أل -غ -رف
أ÷زأئرية ‘ ›ال أإلنتاج و ألتصشدير .

بفعل إأدخال تقنية أ÷رأحة باŸنظار وتكوين طاقم طبي ‡تاز

مسضتشضفى تلمسضان ينجح ‘ زرع  100كلى ‘ عمليات ناجحة

كشسف مدير أŸسستشسفى أ÷امعي نصسر ألدين ،على هامشض ألحتفال باسستكمال  100عملية زرع للكلى أن مصسلحة أ÷رأحة «أ» قد عرفت
تطورأ كبÒأ ‘ زرأعة ألكلى منذ إأقامة أول عملية خÓل شسهر ديسسم 2007 Èسسوأء لدى ألطاقم ألطبي أو ألتجهيزأت ،حيث كشسف عن تدعيم
لمر ألذي جعل ألطاقم ألطبي يطور عملية زرع ألكلى من أ÷رأحة
أŸصسلحة بتجهيزأت جد متطورة ‘ إأطار عملية Œديد ألعتاد وأŸعدأت ،أ أ
ألعامة إأ ¤أ÷رأحة باŸنظار وهو ما من شسأانه تطوير عملية ألزرع إأ 04 ¤عمليات ‘ ألشسهر أي ما يعدل  48عملية سسنويا ،بعدما كانت
لعوأم أŸاضسية.
ﬁصسورة ‘ حدود  10عمليات ‘ ألسسنة خÓل أ أ
إأسشماعيل مصشلي ،باإلضشافة إألى فرق مختصشة في رأسشها ألجرأحة ألعامة وألجرأحة بالمنظار ،كما
ألتخدير وألوسشائل ومسشاعدي ألتمريضس ،مششيرأ أن أدى تدعيم غرفة ألجرأحة بالوسشائل وأللوأزم إألى
وكششف رئيسس مصشلحة ألجرأحة «أ» ششكيب أبي عملية زرأعة ألكلى بالمصشلحة أنطلقت سشنة  2007ت -ط -ور ع -م-ل-ي-ات زرأع-ة أل-ك-ل-ى أل-ت-ي تصش-ل إأل-ى 04
عياد أن ،ألمصشلحة أصشبحت مختصشة في مجال ب -ع -د إأدخ -ال -ه -ا إأل -ى أل -مصش -ل -ح-ة م-ن ق-ب-ل ك-ل م-ن عمليات ششهريا ،ضشف إألى ذلك أدى ألتكوين ألجيد
زرأعة ألكلى وتمكنت من إأجرأء  100حالة بنسشبة ألبروفيسشور نخلة وششاوشس وألبروفيسشور ألفرنسشي للطاقم ألطبي إألى تطور ألعمل خاصشة من قبل
نجاح  ٪100بفعل وجود طاقم طبي كفء يضشم كل «كيلتي سشيبو» قبل أن تحول إألى مصشالح أخرى أخصشائيين في جرأحة ألششرأيين وألمسشالك ألبولية
م -ن أل -ب -روف -يسش -ور ب -ج -اوي ع-ب-د أل-ح-ف-ظ وزم-ي-ل-ه وتعود إألى ألمصشلحة وتتدعم بتقنيات جديدة على وألجرأحة ألعامة.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

يتسسبب ‘ 100حالة وفاة

غياب التأام Úلدى الضضمان الجتماعي لـ ٪10من اŸصضاب Úبالسضكري

دقت جمعية إأبرأهيمي ﬁمود ‘ لقاء
Ÿرضسى ألسسكريÃ ،كتبة أŸسستشسفى أ÷امعي
ألدكتور تيجا Êدمرجي نهار أمسض ناقوسض
أÿط -ر ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة أرت-ف-اع ع-دد أŸصس-ابÚ
Ãرضض ألسس-ك-ري ب-ال-ولي-ة ،وأل-ذي صس-اح-بة
غياب ألتأام Úلشسريحة كبÒة منهم ما أدى
لدوية.
إأ ¤مضساعفات جمة بفعل نقصض أ أ
وأششار قادري سشيد أحمد رئيسس ألجمعية ،ألتي
تضش -م أك -ث-ر م-ن  3000م-ن-خ-رط ع-ل-ى رأسش-هم 600
تلميذ متمدرسس أن ألولية تحوي أكثر من 35ألف

مصشاب بدأء ألسشكري  3500منهم غير مؤومنين ،ما
يقدر بـ ٪10من عدد ألمصشابين ،وهو عدد مرتفع
وذلك بفعل عدم دفع مديرية ألتضشامن للتأامين
ع- -ن- -ه- -م ل -دى ألصش -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -ذي ألضش -م -ان
ألجتماعي بفعل مششاكل مبهمة ،أألمر ألذي أدى
إأل -ى مضش -اع -ف -ات ل-ه-م ب-ف-ع-ل ع-ج-زه-م ع-ن أق-ت-ن-اء
أألدوية ألمرتفعة ألثمن خاصشة أألنسشولين ألتي
تقدر قيمة ألعلبة ألوحدة منه حدود ألـ 9000دج.
ورغم جهود ألجمعية وتعاون ألمحسشنين لكن أرتفاع
ألعدد جعل أألدوية ألتي تم أقتنائها ل تكفي ،أألمر

ألذي خلق عدة نتائج سشلبية حسشب رئيسس ألجمعية
منها  100حالة وفاة سشنة  2017بفعل مضشاعفات
Óق -دأم ن -اه -يك ع-ن
ألسش -ك-ري و 60ح -ال -ة ب -ت -ر ل  -أ
أألضشرأر ألتي أثرت على كلى ألمرضشى وأعينهم
وشش -ري -ان أل -ق-لب ،ه-ذأ ون-اشش-دت إأط-ارأت ج-م-ع-ي-ة
إأبرأهيمي محمود ألسشلطات ألعليا بالتدخل لدعم
هذه ألششريحة باألدوية لتفادي ألمضشاعفات.
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دور ألتهيئة ألعمرأنية ‘ تسسي ÒأŸدن

دعوة الفاعل Úإا ¤بحث سضبل –سض ÚاŸسضتوى اŸعيشضي للمواطن بالولية

دعا وأ‹ ولية تلمسسان خÓل أفتتاح
أل - -ي - -وم أل - -درأسس - -ي ح - -ول دور أل - -ت - -ه - -ي- -ئ- -ة
ألعمرأنية ‘ ،تسسي ÒأŸدن أŸنظم من قبل
أÛلسض أل - -ولئ - -ي ن - -ه - -ار أمسض ألسس - -ل - -ط - -ات
لدأري - -ة وأıتصسÃ Úع - -ي - -ة أ÷م - -ع- -ي- -ات
أ إ
وﬂتلف ألفاعل ‘ ÚأÛتمع على ضسرورة
بعث ألسسبل أŸثلى لتسسي ÒأŸدن وألفضساءأت
ألعمرأنية من قرى ومدأشسر من خÓل إأقامة
درأسس -ات ت -ك -ون ن -ت -ائ -ج -ه-ا تصسب ‘ مصس-ل-ح-ة
–سس ÚأŸسستوى أŸعيشسي للموأطنÃ ،ختلف
أنحاء ولية تلمسسان.

وأك -د أل -وأل -ي ب -أان مشش-ك-ل تسش-ي-ي-ر أل-فضش-اءأت

ألعمرأنية يسشتوجب ألنزول ،إألى ألعمق بغية
ألوقوف على ألمششاكل ألحقيقية للتجمعات
ألسش -ك -ان-ي-ة ب-غ-ي-ة م-ع-ال-ج-ت-ه-ا ،وأل-وق-وف ع-ل-ى
ألعوأئق ألتي تقف في وجه ألمسشؤوولين في
تسش -ي -ي -ر أل -ب -ل-دي-ات وأل-دوأئ-ر ،مشش-ي-رأ إأل-ى أن
هناك برنامج جديد سشيتم عرضشه من خÓل
أل- -ل- -ق- -اء م- -ع رؤوسش- -اء أل- -ب- -ل- -دي- -ات وأل- -دوأئ- -ر
وأل-ج-م-ع-ي-ات أل-ف-اع-ل-ة م-ن أج-ل أل-وقوف على
مششاكل مختلف ألتجمعات ألسشكانية من قرى
ومدأششر وأحياء ومدن ،ومعالجة أهم كبريات
أل-مشش-اك-ل م-ن أل-ب-ن-اء أل-هشس وأل-ف-وضش-وي وكذأ

نقائصس ألتنمية من ألربط بالموأرد ألحيوية
(تصش-ري-ف أل-م-ي-اه ،أل-غ-از ،أل-ك-ه-رباء) ،وألتهيئة
ألحضشرية وحسشبه فإانه رغم أألزمة ألمالية،
إأل أن ألولية ل تزأل تسشجل مششاريع جديدة
ل -ف-ائ-دة أل-م-وأط-ن وذلك ب-ف-ع-ل ح-ك-م-ة رئ-يسس
ألجمهورية ،وهو ما يضشمن تحسشين ألحياة
للموأطن في إأطار حقوقه في ألموأطنة ،على
حد تعبيره.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

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

ألعدد
17611

تزأمنا مع طلب ألسساكنة بالبلديات أÛاورة
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مديرية الصضحة باŸدية تراهن على
اŸداومات الليلية للتكفل باŸرضضى

أق-دمت م-دي-ري-ة ألصس-ح-ة وألسس-ك-ان ل-ولية
أŸدية مؤوخرأ ،على فتح عدة مدأومات طبية
بÎأب عدة بلديات بالولية وآأخرها مدأومة
أل -ع -ي -ادأت أŸت -ع -ددة أÿدم -ات ب -ب -ل -دي -ة ب -ن-ي
سسليمان با÷هة ألشسرقية بهذه ألولية ليصسل
لج- -م- -ا‹ ل- -ن -ق -اط أŸدأوم -ات إأ25 ¤
أل- -ع- -دد أ إ
مدأومة طبية.

اŸدية :علي ملياÊ
وت -ع -ت -زم ه -ذه أل -م -دي -ري -ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة حسشب
مديرها محمد ششقوري ،فتح سشتة مدأومات
أخرى قبل ألدخول ألجتماعي ألمقبل ،ثÓثة
منها على مسشتوى بلدية ألمدية ووأحدة في
ألبروأقية ومدأومة في أولد عنتر ومدأومة
ف -ي ب -وغ -زول وه -ذأ ك -م -رح-ل-ة أول-ى ل-تسش-ج-ل
عمليات فتح مدأومات أخرى ،بعدة بلديات
حسشب إأمكانية توفر عدد أألطباء.
وتدخل هذه ألعمليات أسشتنادأ لما صشرح به
م -دي -ر ألصش -ح -ة إلذأع -ة أل-ت-ي-ط-ري ،ف-ي إأط-ار
ت-ط-وي-ر أل-خ-دم-ات ألصش-ح-ي-ة وت-حسش-ينها وكذأ
تنفيذ برأمج ألقطاع وتنفيذ تعليمات وألي
أل- -ولي- -ة م- -ح -م -د ب -وشش -م -ة وت -وصش -ي -ات دورة
أل-م-ج-لسس ألشش-ع-ب-ي أل-ولئ-ي أل-م-نعقدة مؤوخرأ
بتاريخ  21مارسس ألفارط ،حيث أكد ألوألي
وقتها على أهمية قطاع ألصشحة وحسشاسشيته
مع ضشرورة إأيÓء عناية بالغة لهذأ ألقطاع ،بما
ي -ت -ط -لب حسش -ب-ه أل-م-زي-د م-ن تضش-اف-ر ج-ه-ود

ألجميع قصشد ألنهوضس به ،مششيرأ إألى فرصس
ألسش-ت-ث-م-ار أل-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا أل-ولية وألتي
ت-ع-م-ل ع-ل-ى أسش-ت-ق-ط-اب مسش-ت-ث-م-ري-ن خ-وأصس
جديين في مجال ألصشحة ،فضش Óعلى ألتنبيه
إألى أهمية ألموأرد ألبششرية ألتي تتوفر عليها
أل-ولي-ة وضش-رورة أسش-ت-غÓ-ل-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة مثلى،
وع-قÓ-ن-ي-ة قصش-د ضش-م-ان ت-أاط-ي-ر بشش-ري ك-اف
لجميع ألهياكل ألصشحية على مسشتوى ألولية.
ف-ي-م-ا أسش-ت-حسش-ن أل-م-وأط-ن-ون م-ب-ادرة مديرية
ألصشحة وألسشكان ،تبقى مسشأالة تحديد توقيت
م -ن -اوب -ات ألصش -ي -دل -ي-ات ب-ه-ذه أل-ولي-ة ت-رم-ي
بضشÓلها على هذأ ألقطاع ألحسشاسس ألمرتبط
بيوميات ألسشاكنة ألعمومية ،في حين طالب
موأطنو بلديات دأئرة ألعزيزية بإاعادة بعث
مصش -ل -ح -ة أل -ولدة ل -ك -ون -ه -م ،أضش -ح -وأ ب-أامسس
ألحاجة إأليها لبعد ألمسشافة عن ألمسشتششفيات
أألخرى ألتي تتوفر على مصشلحة ألتوليد ،كما
جاءت عملية فتح  25مدأومة طبية تزأمنا مع
ط-لب سش-اك-ن-ة ب-ل-دي-ة ج-وأب ب-دأئ-رة ألسش-وأق-ي
ألموجه للوألي بقصشد ألتدخل لفتح ألعيادة
أل- -م- -ت- -ع- -ددة أل -خ -دم -ات أل -ج -دي -دة ب -ج -وأب
أل-م-ج-اه-د ب-ن ع-يسش-ى سش-اع-د لÓ-سش-ت-ع-جالت
وبخاصشة ألمدأومة ألليلية ،كونها تتوفر على
كل ألششروط وجرأء ألصشعوبات ألتي بات يعاني
م-ن-ه-ا أل-م-وأط-ن-ون ن-ت-ي-ج-ة ألتنقل إألى مختلف
ألدوأئر أألخرى على غرأر دأئرة ألقلب ألكبير
ودأئرة مقر ألدأئرة بالسشوأقي وسشور ألغزلن.

بحضسور خÈأت وطنية وأجنبية

األمراضس العصضبية للطفل موضضوع ملتقى بجامعة سضطيف
‘ إأطار نشساطاتها ألثقافية وألعلمية لهذأ
أŸوسسم أ÷امعي ،أحتضسنت جامعة سسطيف 1
فرحات عباسض ،أمسض ،أشسغال أŸلتقى ألعلمي
لط - -ف - -ال– ،ت
أل - -دو‹ ألـ 11ح - -ول طب أ أ
لم-رأضض أل-عصس-ب-ي-ة وأل-ع-ق-ل-ي-ة عند
شس-ع-ار :أ أ
لطفال ،ألذي يختتم أليوم.
أ أ

سسطيف :نورالدين بوطغان
وه- -ذأ ب- -مشش- -ارك- -ة ع -دد ه -ام م -ن أألسش -ات -ذة
وأألط- -ب -اء أل -م -خ -تصش -ي -ن ،ف -ي م -ج -الت طب
أألط- -ف- -ال وأألم- -رأضس أل- -عصش- -ب -ي -ة وأألط -ب -اء
أل -ع -ام -ي -ن وشش -ب -ه أل -ط -ب -ي-ي-ن وأل-ف-اع-ل-ي-ن م-ن
ألمششاركين من ألمجتمع ألمدني ،من دأخل
وخارج ألوطن ،وبالتنسشيق مع مصشلحة طب
أألطفال للمسشتششفى ألجامعي سشعادنة محمد
عبد ألنور بسشطيف.

وحسشب م -ن -ظ -م -ي أل -م -ل -ت -ق -ى ،ف-ان أألشش-غ-ال
ت-تضش-م-ن ع-دي-د أل-م-ح-اور أل-ت-ي ت-كون موضشوع
أل -ب -حث وأل -م -ن -اقشش -ة ،ع -ل-ى غ-رأر أألم-رأضس
ألمزمنة ألتي تصشيب أألطفال ،إأضشافة إألى طب
أألعصشاب لدى هذه ألفئة ألهششة .وتم تقسشيم
أع -م -ال أل-م-ل-ت-ق-ى أل-ع-ل-م-ي وأل-ت-حسش-يسش-ي إأل-ى
ورشش- -ات ،حسشب أل- -ت -خصشصش -ات ،وه -ي ورشش -ة
Óطباء ألعامين
Óطباء أألخصشائيين وورششة ل أ
ل أ
وورششة لششبه ألطبيين.
ت -ن -اولت أل -م -دأخ Ó-ت أل -م -ق-دم-ة ت-ط-ور طب
أألطفال ومسشتجدأته في ألعالم ،خاصشة على
صشعيد أألمرأضس ألمزمنة ،كالسشكري وضشغط
أل -دم ،وأألم -رأضس أل -عصش -ب -ي -ة وأل-ع-ق-ل-ي-ة أل-ت-ي
تصش -يب أألط -ف -ال م -ن -ذ أل-ولدة أو أل-م-ك-تسش-ب-ة
بعدها.

‘ حملة –سسيسسية للدرك

رخصضة مرورية للتÓميذ لÎسضيخ ثقافة
الوقاية من ا◊وادث بالبليدة
ن -ظ -مت أÛم -وع -ة ألإق -ل -ي -م -ي -ة ل-ل-درك
ألوطني ‘ ألبليدة ،أياما –سسيسسية مفتوحة
لسسبوعÚ
على أŸؤوسسسسات ألÎبوية ،تدوم أ
ك - -ام - -ل Úأع - -ت - -ب - -ار م - -ن ت - -اري- -خ أول أمسض،
أسستهدف فيها أŸنظمون شسريحة «ألتÓميذ»،
لج- - - -ل أ◊ديث ع- - - -ن مشس- - - -روع «رخصس- - - -ة
أ
ل-ل-مشس-اة» أو أل-رأج-ل ،Úوأل-ت-ي ت-ع-ن-ي ت-وعية
لط- - -ف- - -ال م- - -ن- - -ذ “درسس - -ه - -م ب - -اŸرح - -ل - -ة
أ أ
ألب- -ت- -دأئ- -ي- -ة ،ح- -ول ث -ق -اف -ة « ألسس »ÒعÈ
لطر وألقانون ،ألذي يوفر لهم «أ◊ماية»
أ أ
من أخطار إأرهاب ألطرقات.

البليدة :لينة ياسسمÚ
أألي -ام أل-ت-حسش-يسش-ي-ة حسشب م-ا أوضش-ح-ه ق-ائ-د
ألمجموعة أإلقليمية للدرك ألوطني ألمقدم
عسش -اسس حسش -ي -ن ،ت-أات-ي ف-ي خضش-م ألت-ف-اق-ي-ة
ألمبرمة بين وزأرتي ألدفاع ألوطني وألتربية
ألوطنية ،وتسشتهدف فئة ألتÓميذ من جهة،
كما تهدف إألى تنبيه وتعليم وتربية ألنشسء
على ثقافة ألمرور ،وكيف يمكن للطفل أن
يحمي نفسشه من أخطار حوأدث ألسشير ،إأن هو
أمتثل وألتزم بالقوأعد وألقانون ألمروري ،ثم
أن ألهدف ألبعيد من ورأء مثل هذه ألحمÓت
ألتحسشيسشية هو خلق ثقافة بين هذه ألفئات
ألهششة ،حول مدى وعيهم وإأدرأكهم للخطر،
ألذي ممكن أن يتعرضشوأ لها ،حتى تنششأا على
وعي باحترأم قانون ألسشير.
م-ن ج-ان-ب-ه ث-م-ن أل-م-ت-ح-دث ب-اسش-م أل-ج-م-ع-ي-ة
ألوطنية ألولياء ألتÓميذ مصشطفى بن قاسشي
مثل هذه ألحمÓت ،كششف لـ»ألششعب» ،أن
ف -ع -ل أل -ت -حسش -يسس سش-يسش-اع-د أل-تÓ-م-ي-ذ ع-ل-ى
إأدرأك ألمخاطر ألتي تحيط بهم ،لن فئة
أألط -ف -ال أو أل -ط -ف -ول-ة ع-م-وم-ا ه-ي م-ن أه-م

أل -م-رأح-ل  ،أل-ت-ي ي-ح-ف-ظ ف-ي-ه-ا أل-ط-ف-ل ،وأي
م -ع-ل-وم-ة ت-ق-دم ل-ه سش-يسش-ت-وع-ب-ه-ا وي-ت-ذك-ره-ا،
وأضشاف أن مثل هذه ألحمÓت ألتحسشيسشية
يجب أن تتكرر على مدأر أيام ألسشنة ألدرأسشية
ول -م-ا ل ت-ع-م-ي-م-ه-ا أيضش-ا ،ح-ت-ى ن-خ-ل-ق ت-رب-ي-ة
وثقافة تدخل في إأطار ألسشلوك ألحضشاري ،ثم
تربي في هذه ألفئات سشلوك ألموأطنة ،ومتى
صشار ألطفل بالغا ،وهضشم مثل تلك ألتعليمات
وأل- -ث- -ق -اف -ة أل -ت -وع -ي -ة ،سش -ي -ن -ع -كسس ذلك ف -ي
سش-ل-وك-ي-ات-ه ،وسش-ي-ع-م-ل ع-ل-ى أن ي-ك-ون م-وأطنا
صشالحا ،يحترم ألقانون ويطبقه.
جدير بالتذكير أن ألحملة ألتحسشيسشية جاءت
ف -ي خضش-م سش-لسش-ل-ة أألح-دأث ،أل-ت-ي أصش-ب-حت
تتكرر في ألبليدة وفي ربوع وليات ألوطن،
وأل -ت -ي خ -ل-فت م-ؤوخ-رأ ح-وأدث م-أاسش-اوي-ة ف-ي
حصش- -د أروأح أل- -ب- -رأءة ،ح -يث سش -ج -لت دأئ -رة
ب-وق-رة ي-وم-ان ق-ب-ل أل-ع-ط-ل-ة أل-رب-ي-ع-ية ،حادث
مروريا خطيرأ ،خلف مقتل  5تÓميذ بالطور
ألمتوسشط وششخصشين بالغين ،وإأصشابة نحو 20
جريحا غالبيتهم من ألتÓميذ.
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إŸدير إلو’ئي لوكالة تطوير إلسضكن و–سضينه عدل:

أاشسغال مشسروع  900سسكن تسسلم شسهر جويلية

صسرح المدير الولئي للوكالة الوطنية لتطوير السسكن وتحسسينه عدل أان
وتيرة تقدم أاشسغال سسكنات عدل تسسير في ظروف جيدة حيث صسرح عن
حصسة  900سسكن التي أاسسندت للمؤوسسسسة التركية «دان كين سسان» التي
بدأات األشسغال بها يوم  - 26جويلية  2016بمدة إانجاز محددة  26شسهر،
وأاردف المسسؤوول موضسحا أانه يوجد  484سسكن جاهز للتسسليم من بينه
 242من ثÓث غرف و 242من أاربع غرف ،في حين أان أاشسغال مختلف
الشسبكات تعد متقدمة بالنسسبة لـ 484في انتظار تشسييد شسبكة الطريق
التي تشسكل المحور الرئيسسي لذات المشسروع وبالنسسبة للربط بالغاز فإان
األشس-غ-ال م-ن-ت-ه-ي-ة ب-نسس-ب-ة  ٪100أام -ا شس -ب -ك-ة ال-ك-ه-رب-اء ف-األشس-غ-ال ب-ه-ا
متواصسلة ،ولبقية سسكنات  416من أاصسل  900نتوقع تسسليمها حسسب
تصس -ري -ح ال -م -دي -ر ال-ولئ-ي شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة ال-م-ق-ب-ل وتسس-ل-ي-م ال-م-ف-ات-ي-ح
ألصسحابها ،أاما بخصسوصص مشسروع  1000سسكن المحاذي لـ 900أاكد
المتحدث أان األشسغال متقدمة لـ 311سسكن ،وعن المشسروع اإلضسافي
بعنوان  2017والحصسة الثالثة التي تخصص  702سسكن فقد صسرح أانه تم
تنصسيب المؤوسسسسة ذاتها أاي «دان كين سسان» وتكليفها باإلنجاز بناءا على
موافقة الوزارة الوصسية بتاريخ  28مارسص قائ« :Óهي حاليا في طور
الدراسسة ومدة المشسروع  23شسهرا».

سسعيدة :ج.علي

–ط Ãدرسضة خلفون ﬁمد بجيجل

قافلة التحسسيسس والتوعية حول البيئة والسسÓمة

ح -طت ق -اف-ل-ة ال-ت-حسس-يسص وال-ت-وع-ي-ة ح-ول
ال- -ب- -ي -ئ -ة والسس Ó-م -ة ل -ل -م -دارسص الب -ت -دائ -ي -ة
ب -ال -م -درسس -ة خ -ل -ف -ون ،م -ح -م-د ب-ح-ي اإلخ-وة
سسليمون ببلدية جيجل الفائزة بلقب الموسسم
الماضسي في مجال السسÓمة المرورية ،حيث
أان ال-ق-اف-ل-ة ت-ن-ظ-م-ه-ا ج-م-ع-ي-ة ال-رؤوي-ة ل-لتنمية
ورع -اي -ة الشس -ب -اب وال -ط -ف -ول-ة ،ت-حت إاشس-راف
مديرية الشسباب والرياضسة للولية ،وبالتنسسيق
مع مديرية التربية لولية جيجل وبمشساركة

عديد القطاعات على غرار الدرك الوطني،
األم-ن ال-وط-ن-ي ،ال-ح-م-اي-ة ال-م-دنية ،محافظة
ال-غ-اب-ات ل-ل-ولي-ة ج-ي-ج-ل ،ال-ح-ظ-ي-رة ال-وط-نية
لتازة.
خ Ó-ل ال -زي -ارة ت -م ت -ف -ق-د م-خ-ت-ل-ف م-ع-ارضص
ال -م -درسس -ة ف -ي م -ج -ال -ي ال -ب -ي -ئ -ة والسس Ó-م -ة
المرورية ،حيث أان الطاقم اإلداري والتربوي
لهذه المدرسسة وباإلمكانيات الخاصسة تمكن

م-ن ت-غ-ي-ي-ر وج-ه ال-م-درسس-ة ،وج-ع-ل-ه-ا ح-دي-قة
ت -رب -وي -ة وأاه-م اإلن-ج-ازات ت-م-ث-لت ف-ي إان-ج-از
نافورة وسسط سساحة المدرسسة ،رسسكلة أللواح
الطاولت «الخردة» وجعلها أاحواضص جميلة
لغرسص الورود ،رسسكلة القارورات البÓسستيكية،
Óزهار
رسسكلة العجÓت المطاطية وأاحواضص ل أ
والنباتات ولوحات فنية على الجدران وأاشسياء
أاخ -رى ،ك -م -ا ك-انت ألعضس-اء ال-ق-اف-ل-ة م-ت-اب-ع-ة
وتوثيق للنشساطات الفنية التي قدمها األطفال
ف -ي ال -غ-ن-اء ،وال-مسس-رح ال-ومضس-ات اإلشس-ه-اري-ة
والقراءة السسليمة قبل التنقل إالى قسسم آاخر
لتقديم المداخÓت التحسسيسسية التوعوية كل
في مجال تخصسصسه «حول البيئة ،السسÓمة
ال -م -روري -ة ،السس Ó-م -ة م -ن ج -م -ي -ع األخ -ط -ار
واآلفات الجتماعية ،الختطافات ،العنف.
يبقى الهدف من هذه القافلة حسسب القائمين
ع-ل-ي-ه-ا «اإلسس-ه-ام ف-ي ت-رسس-ي-خ ق-ي-م ال-م-واط-نة
Óمة ومسسؤوولية
باعتبارها رصسيدا مشستركا ل أ
ج-م-اع-ي-ة ألج-ي-ال-ه-ا ال-ح-اضس-رة وال-م-ق-بلة ،من
خ Ó-ل ب-عث ال-ث-ق-اف-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة وال-م-روري-ة ف-ي
ال-وسس-ط ال-م-درسس-ي وك-ذا ل-وق-اي-ة أاط-ف-النا من
مختلف األخطار واآلفات الجتماعية» ،وكذا
«لكتشساف المواهب وتشسجيع اإلبداع لديهم».

جيجل :خالد.ع

يضضمن إطÓع إŸشضارك Úعلى Œربة تطبيقية

دورة تكوينية حول طحالب سسبÒولينا بورڤلة
–ضض -ر غ -رف -ة إلصض -ي -د إل-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
إŸائ -ي -ات ب -ورڤ -ل -ة وج -م-ع-ي-ة ت-رب-ي-ة إل-ن-ح-ل
وإŸائيات ،بالتنسضيق مع إŸعهد إلبيدإغوجي
للصضيد إلبحري وتربية إŸائيات «إلقل» دورة
تكوينية حول إسضتزرإع طحالب سضبÒولينا
’ي - - -ام
ب - - -إاشض - - -رإف خÈإء ‘ إÛال خ Ó- - -ل إ أ
 15،16،17أإف -ري -ل Ãع -ه -د إل-ت-ك-وي-ن إŸه-ن-ي
’ي- -وب- -ي وذلك
إŸت- -خصضصض صضÓ- -ح إل- -دي- -ن إ أ
Ãشضاركة من ﬂتلف و’يات إلوطن.

ت -ه -دف ه -ذه ال -دورة ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ال -م-وج-ه-ة
للشسباب ،والفÓحين ،والمسستثمرين كما أاوضسح
مدير غرفة تربية المائيات فوزي هبيتة في
ح -ديث لـ»الشس -عب» إال -ى ال -ت -ع -ري -ف ب -أاه -م -ي -ة
اإلسستثمار في هذا المشسروع والفائدة الكبيرة

التي يمكن تحقيقها من ورائه ،بفعل التكاليف
المنخفضسة في اسستزراعه وتغذيته والعوائد
المالية الكبيرة الممكن جنيها منه ،مضسيفا أان
العديد من التجارب في الوطن كانت ذات
فعالية كبيرة على غرار أاول مشسروع لصساحبه
عبد القادر هبيري بتمنراسست والذي يعمل
اليوم على تصسدير إانتاجه نحو دول أاوروبية.
ب-رن-ام-ج ال-دورة سس-يضس-م-ن إاطÓ-ع ال-مشس-ارك-ين
ع -ل -ى ت -ج-رب-ة ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ،لسس-ت-زراع ط-ح-الب
سس-ب-ي-رول-ي-ن-ا ب-م-زرع-ة ال-ب-ره-ن-ة وإان-ت-اج البذور
بحاسسي بن عبد الله ،كما سسيشسمل ورشسة عمل
ومشساركة هيئات ذات الصسلة بالموضسوع على
غرار محافظة تنمية الفÓحة في المناطق

الصس -ح -راوي ،م -دي -ري -ة ال -مصس -ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة
ب -ورڤ -ل -ة ،وم -دي-ري-ة الصس-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
ال -م -ائ -ي -ات وسس -ت -ع -رضص ال -ورشس -ات م -ج -الت
اسستعمال طحالب سسبيرولينا والنباتات المائية
التي تتغذي عليها مثل نبات األزول وعدسص
ال -م -اء وف -وائ -ده -ا ال -غ -ذائ -ي -ة ،وك -ذا ال-ط-ب-ي-ة
وال-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة ،ب-اإلضس-اف-ة إال-ى ال-ع-ائ-د ال-م-ال-ي
الكبير والتكاليف القليلة لسستزراعها ،وذلك
عبر مداخÓت لعدد من األسساتذة الجامعيين
والباحثين من المعاهد المختصسة.

ورڤلة :إاÁان كا‘

تعرضضت إ ¤إنهيارإت جزئية وتشضققات

انز’ق الÎبة يهدد حياة سسكان قرتي «أايت أاون »Òو«إاعدنانن» ببجاية

ع Èسض- - -ك - -ان ق - -ري - -ت - -ي« ،أإيت أإون»Ò
و«إعدنانن» ببلدية فرعون ،عن قلقهم
’وضض -اع إلصض -ع -ب -ة إل -ت -ي ت -ه-دد
بسض -بب إ أ
ح -ي -ات -ه -م ،ع -قب ح -دوث إزدي-اد رق-ع-ة
إ’ن -ز’ق إل -ك -ب Òل -لÎب -ة إل -ذي ح -دث
سضنة  ،2004وإلذي توإصضلت حّدته سضنة
 2015بعدما تسضبب ‘ تشضققات باŸنازل،
‡ا أإدى إ ¤ف -رإر إل -ع -ائ Ó-ت خ -وف -ا م -ن
إنهيار بيوتهم.
وأاك -د ع -ب -د السس Ó-م ع -دن -ان رئ -يسص ج -م -ع -ي-ة
المحلية ،لـ«الشسعب» ،قائ« :Óنحن جّد قلقين
من الوضسعية الراهنة ،حيث نعيشص أاوضساعا
جّد صسعبة والموت يحيط بنا من كّل مكان
وفي أاي وقت ،ل سسيما وأان بيوتنا تعرضست إالى
ان -ه -ي -ارات ج -زئ -ي -ة وتشس-ق-ق-ات ف-ي األسس-ق-ف

والجدران بسسبب انجراف التربة».
داع- -ي- -ا السس -ل -ط -ات ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -انشس -غ -الت -ن -ا
والسستجابة لنداءات السستغاثة التي أاطلقها
سسكان المنطقة ،خاصسة وأانّ نداءاتهم السسابقة
ل -م ت -ج -د م -ن يسس -م-ع-ه-ا ،ب-اسس-ت-ث-ن-اء ت-دخÓ-ت
ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ال-ت-ي تسس-ج-ل ت-قارير حول
النزلقات ،كما تمّ إايفاد لجنة من المجلسص
الشس- -ع- -ب- -ي ال- -ولئ- -ي ،ل -ك ّ-ن السس -ك -ان م -ازال -وا
يراوحون مكانهم ول جديد تحقق على أارضص
الواقع.
م -ن ج -ه -ت -ه ق -ال ه -ارون رئ -يسص ال -ب -ل-دي-ة ،أاّن
ال -وضس -ع -ي -ة صس-ع-ب-ة ب-ع-د وق-وع ظ-اه-رة ان-زلق
ال -ت -رب -ة ،وم -ا زاد ال -ط -ي -ن ب -ل -ة ه-ي األم-ط-ار
المتهاطلة التي زادت من تعقيد األمور ،وقد
ق -امت مصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ب-إاع-داد دراسس-ة ح-ول

النزلق ،كما تّم إايفاد لجنة ولئية إالى عين
المكان ،بهدف إايجاد الحلول العاجلة والكفيلة
لوقف هذه الظاهرة وإانقاذ القرى المنكوبة.
للتذكير فقد منح المجلسص الشسعبي الولئي،
مسس-اع-دة م-ال-ي-ة ب-ق-ي-مة بـ 500م-ل-يون سسنتيم،
للمتضسررين من عقب مخلفات الضسطرابات
الجوية للسسنة الفارطة ،التي شسهدتها العديد
من المناطق بالولية ،ومنها قرية إاعدنان،
وه-ي ال-ت-ف-ات-ة ط-ي-ب-ة إاّل أاّن السس-ك-ان ي-ط-ال-بون
ب- -ال -م -زي -د م -ن ال -دع -م ومسس -اع -دت -ه -م ع -ل -ى
السستقرار.

بجاية :بن النوي توهامي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بلديات دائرة بئر قاصسد علي تسستفيد من مشساريع تنموية هامة
أإشضرف وإ‹ و’ية برج بوعريريج صضالح
إلعفا Êعلى زيارة عمل وتفقد ،إ ¤بلديات
دإئ -رة ب -ئ -ر ق -اصض-د ع-ل-ي ‘ إ÷ه-ة إلشض-رق-ي-ة
للو’ية ،أإين عاين ودشضن عددإ من إŸشضاريع
على غرإر مÓعب جوإرية ومقرإت Ÿرإفق
’سضاسض
’ضضافة إ ¤وضضع حجر إ أ
عمومية ،با إ
’نطÓق مشضاريع تنموية عديدة بالبلديات
إل -ث Ó-ث -ة ب -ال -دإئ -رة وه-ي ب-ئ-ر ق-اصض-د ع-ل-ي،
سضيدي أإمبارك وخليل.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
وكانت البداية ببلدية سسيدي اأمبارك ،اأين
ع -اي-ن ال-وال-ي مشس-روع ت-ه-ي-ئ-ة م-ل-عب ج-واري
بقرية عين التراب واأمر بضسرورة التفكير في
منح المسساحة المجاورة للملعب ،والتي تقع
وسس- -ط ال -غ -اب -ة م -ن اأج -ل مشس -روع سس -ي -اح -ي
ت -رف -ي -ه-ي لÓ-إسس-ت-ج-م-ام ح-ت-ى تسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه
ال - -ع- -ائÓ- -ت وي- -ك- -ون م- -ت- -ن- -فسس- -ا ل- -لشس- -ب- -اب
والرياضسيين ،كما عاين مشسروع اإنجاز مقر
مكتب للبريد وسسط مدينة سسيدي اأمبارك
للتخلصص من معاناة المكتب القديم الضسيق
والغير الÓئق.
واإسستفادت بلدية سسيدي اأمبارك من مشسروع
م-ط-ع-م م-درسس-ي ،م-ن ت-م-وي-ل ت-ط-وعي لأحد

الخواصص بغÓف مالي قدره  1 . 5مليار سسنتيم
بالمجمع المدرسسي الجديد بسسيدي اأمبارك،
كما عاين اأيضسا مشسروع اإنجاز ملعب جواري
مغطى بالعشسب الإصسطناعي ،وكذا مشسروع
اإن-ج-از خ-زان م-ائ-ي ل-ت-دع-ي-م شس-ب-ك-ة الشس-رب
بقرية بولحاف.
وب-ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر ق-اصس-د ع-ل-ي ع-اصسمة الدائرة،
دشسن والي برج بوعريريج ملعبا جواريا مهياأ
بالعشسب الإصسطناعي بغÓف مالي قدره 915
مليون سسنتيم ودشسن مقرا جديدا لصسندوق
الضس-م-ان الإج-ت-م-اع-ي لÓ-أج-راء ل-يرتفع عدد
المراكز عبر الولية اإلى  22مركز ،وتمت
تسسمية ووضسع حيز الخدمة لوحدة الحماية
المدنية لدائرة بئر قاصسد علي ،ليبلغ عدد
الوحدات  09عبر دوائر الولية العشسرة 10
في انتظار دائرة مجانة .اأما بلدية خليل
فكان نصسيبها من زيارة الوالي تدشسين ملعب
جواري مغطى بالعشسب الإصسطناعي بخليل
م -رك -ز م -ع م-ع-اي-ن-ة ل-مشس-روع اإصسÓ-ح ط-ري-ق
راأسص ال -ع -ي -ن ل -ب -راه -م -ي -ة ،وت -دشس -ي-ن وح-دة
تشسخيصص السسرطان بقرية الشسفاء بالغضسافة
اإل - -ى م - -ل - -عب ج - -واري م - -غ - -ط- -ى ب- -ال- -عشسب
الإصسطناعي بنفسص البلدية.

وضضعيتهم إ’جتماعية جد صضعبة:

عمليات جراحية لـ 14طفل مصساب بداء التهاب الفقرات
كشضفت إلدكتورة كورتال نادية رئيسضة
مصض-ل-ة إل-وق-اي-ة ل-ذإت ،إŸدي-ري-ة ع-ن ت-ك-ف-ل
’خÒة بـ 14طفل مصضاب بدإء إلتهاب
هذه إ أ
إل- -ف- -ق -رإت وذلك ب -غ -رضض إج -رإء ع -م -ل -ي -ات
’ط - -ف - -ال
ج- - -رإح- - -ي- - -ة ل- - -ف- - -ائ - -دة ه - -ؤو’ء إ أ
إŸت -م-درسض Úم-ن ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات إل-و’ي-ة،
م -وضض -ح -ة إن «وضض -ع -ي -ت-ه-م إ’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘
إلغالب جد صضعبة» ،وأإوضضحت كورتال «أإن
ه -ذه إŸب -ادرة ج -اءت إسض -ت -ج -اب-ة ل-ت-وصض-ي-ات
إل -وزإرة إل -وصض -ي -ة ،ب -ال -ت -ع -اون م-ع ج-رإحÚ
ﬂتصض Úمن إŸسضتشضفى إ÷امعي بعنابة».

سسكيكدة :خالد العيفة
وأاضسافت أانه تم إاحصساء على مسستوى مديرية
الصسحة لعدد األطفال المصسابين بداء التهاب
ال -ف -ق-رات ب-م-خ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة ،وع-ل-ى
إاث- -ره- -ا ق -امت م -دي -ري -ة الصس -ح -ة ب -التصس -ال
ب-ج-راح-ي-ن م-خ-تصس-ي-ن ب-ال-مسس-تشسفى الجامعي
بعنابة» ،مشسيرة إالى انه خÓل األيام القليلة
المقبلة سسيتم التكفل بـ 06حالت في بداية
األمر ،والحالت المتبقية سسيتم التكفل بها

لح- -ق- -ا ،سس -واء ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -مسس -تشس -ف -ى
ال -ج -ام -ع -ي ب -ع -ن -اب -ة ،أاو ع -ل -ى مسس-ت-وى قسس-م
ال -ج -راح -ة ب -مسس -تشس-ف-ى ع-ب-د ال-رزاق ب-وح-ارة
بسسكيكدة».
وبهذا الخصسوصص قالت كورتال ان «األطفال
المتكفل بهم والبالغ عددهم  14طف ،Óمن
مختلف بلديات الولية ،ومن عائÓت فقيرة
في الغالب ،سسيتم إاعادة تأاهيلهم بعد اجراء
العمليات الجراحية ،بالمركز المتخصسصص في
التأاهيل ببلدية سسرايدي بولية عنابة».
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،اح-تضس-ن ال-م-ع-ه-د ال-وط-ن-ي
ال -م -ت -خصسصص ف -ي ال -ت -ك -وي -ن الشس -ب -ه ال -ط -ب-ي
بسس-ك-ي-ك-دة ،ل-ق-اء ط-ب-ي-ا ج-م-ع ال-م-ختصسين في
ج- -راح- -ة ال- -ع- -ظ -ام م -ن مسس -تشس -ف -ى ع -ن -اب -ة،
وم -ج -م -وع -ة م -ن األط -ف -ال ال -مصس -اب-ي-ن ب-داء
اعوجاج العمود الفقري ،من مختلف بلديات
الولية ،قصسد التشسخيصص والعÓج ،إاضسافة الى
Óطباء المشساركين بهذا اللقاء
نقل التجارب ل أ
الطبي ،لضسمان التكفل الجيد مسستقب Óعلى
ال- -مسس -ت -وى ال -م -ح -ل -ي ل -م -ث -ل ه -ذه ال -ح -الت
المرضسية.

خÓل زيارته إŸيدإنية إ ¤بلديات إلسضوإ ،Êسضوق إلثÓثة وباب إلعسضة

وا‹ تلمسسان يحث على إا‚از وإا“ام
منشسآات هامة بالشسريط ا◊دودي

أإشض - -رف وإ‹ و’ي - -ة ت - -ل- -مسض- -ان خÓ- -ل
إلزيارة إلتي قادته إ ¤دإئرة باب إلعسضة
ب- -ب- -ل- -دي- -ات- -ه- -ا إل- -ث Ó-ث -ة (إلسض -وإ ،Êسض -وق
إلثÓثة ،باب إلعسضة) ،إلتي تعت Èمن أإكÈ
إŸدن إ◊دودية وقف على عدة مشضاريع
تنموية من أإجل إلنهوضض باŸنطقة وفتح
أإف-اق ت-ن-م-ي-ت-ه-ا وإل-ب-حث ع-ل-ى سض-ب-ل ÿلق
م -ن -اصضب إلشض -غ -ل ،ب-ج-ع-ل-ه-ا م-وق-ع-ا م-ن-ت-ج-ا
يسضاهم ‘ إقتصضاد إلو’ية .

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
ب-ب-ل-دي-ة السس-وان-ي ع-اي-ن ال-وال-ي السس-د ال-ل-غز
ال -ذي ان -ت -هت ب-ه الأشس-غ-ال سس-ن-ة  ،1986ول
توجد به قطرة من الماء ،حيث طلب من
م- -دي- -ر ال- -ري اإع- -ادة دراسس- -ة ف -ع -ال -ة ل -ه -ذا
ال- -مشس- -روع ل- -ي- -ك- -ون دف- -ع ق- -وي ل- -ل -ف Ó-ح -ة
بالمنطقة ويخرج من الهيكل اإلى الإنتاج،
واأعطى الوالي اإشسارة انطÓق مشسروع اإنجاز
قنوات الصسرف الصسحي بقرية اأمغاغة.
مشسددا على اإتمامه في مدة  20يومًا ليقوم
بعدها بزيارة مقر الأمن الجواري ،الذي
انتهت به الأشسغال ،اين طلب من المسسوؤولين
اسس -ت -غ Ó-ل -ه ح -ت -ى ي-ك-ون ف-ي مسس-ت-وى ط-لب
المواطنين بمنطقة السسواني ،ووقف بعدها
ع- -ل- -ى مشس- -روع اإن- -ج- -از ع- -ي- -ادة م- -ت- -ع- -ددة
الخدمات حيث اأعلن اأنه سسيتم وضسعها في
ال -خ -دم-ة ي-وم  05ج-وي-ل-ي-ة ال-م-قبل ،وخÓل
اطÓعه على اأشسغال توسسعة الملعب البلدي
ب -السس -وان -ي ال -ذي ك -ل -ف خ -زي-ن-ة ال-دول-ة 45
مليون دج اأمر باإتمام الأشسغال قبل بداية
جويلية المقبل ليتم افتتاحه مع احتفالت

بعيد السستقÓل ،وبمناسسبة اليوم العالمي
ل- -ل- -ت- -وح- -د زار ال- -وال- -ي ال- -م -رك -ز ال -ن -فسس -ي
ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل-ذوي الح-ت-ي-اج-ات ال-خاصسة
ب-السس-وان-ي اي-ن كشس-ف ع-ن ت-ه-ي-ئ-ة مسس-اح-ات
خ-اصس-ة ل-ل-ت-رف-ي-ه ال-ت-ي سس-ي-ت-م اإن-ج-ازه-ا ف-ي
ظرف قياسسي ليعود بالفائدة على هذه الفئة
الجتماعية.
وب-ب-ل-دي-ة ب-اب ال-عسس-ة اأم-ر ال-وال-ي ب-ان-طÓ-ق
اأشسغال اإنجاز ثانوية التي كانت متوقفة بها
الأشسغال منذ  4سسنوات اإبتداءا من شسهر
ماي المقبل ،كما وقف على خزان مائي
سس-ع-ت-ه 500م 3ب-ب-اب ال-عسس-ة وب-ب-ل-دي-ة سس-وق
الثÓثة وقف الوالي على معاينة مشسروع
خزان مائي باأعالي المنطقة «دار الصسنعة»
الذي خصسصص له  6مÓيين دج وسسيوفر الماء
الصس -ال -ح ل -لشس -رب ،وي -ن -ظ -م ع -م-ل-ي-ة ال-ت-زود
لسساكني البلدية من جانب اآخر اأمر الوالي
باإنجاز مركز صسحي بالقرب من دار الشسباب
لتحسسين التكفل الصسحي لسسكان المنطقة.
ف -ي ال -م -ج -ال ال-دي-ن-ي واح-ت-رام-ا ل-ل-مشس-اي-خ
والزوايا ،ل سسيما هذا الإرث الروحاني التي
تزخر به ولية تلمسسان ،زار علي بن يعيشص
ك -ل م -ن زاوي-ة الشس-ي-خ ال-ك-ام-ل-ي ب-ب-ن ك-رام-ة
واسستمع اإلى انشسغالت شسيخ الزاوية عبد
القادر كاملي وكذا طلبة هذه الزاوية التي
تنشسط منذ اأكثر من  100سسنة ،وبالمناسسبة
منح لكل من زاوية بن كرامة و زاوية الشسيخ
الصسوفي بسسوق الثÓثاء اإعانات مالية ،في
م -ج -ال م -وؤسسسس -ة ال -مسس -ج -د وه-ذا ل-ل-ت-ك-ف-ل
ب -ب-عضص ال-ت-رم-ي-م-ات والأشس-غ-ال ح-ت-ى ت-ب-ق-ى
منارة لتعليم الطرق والمناهج الدينية التي
تبقى حسسب الوالي منبرا وقدوة لمختلف
الأجيال وذلك احتراما لقيمنا الدينية.
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أّدعاءأت ألمغرب هدفها تحويل أنتباه ألشّسعب عن مشساكله ألمتفاقمة

أاوبي بوششرايا يتّهم ا’حتÓل بمحاولة التّن ّصشل من مسشار الّتسشوية ال ّسشلمية

أعتبر ممثل جبهة ألبوليسساريو في فرنسسا ،أوبي بوشسرأيا بشسير ،في تصسريح للقناة
ن ألهجمة ألغوغاء ألتي يشسّنها
أ أ
للمانية «دوتشسيه فيليه» ألناطقة باللغة ألعربية ،أ ّ
ألمحتل ألمغربي ضسد ألدولة ألصسحرأوية «ما هي إأل حملة أسستباقية قبيل أنعقاد
لمن ألدولي في أفريل ألجاري» ،في محاولة منه
جلسسة لمجلسض أ أ
«ل -ل -ت-نصس-ل م-ن مسس-ار ال-تسس-وي-ة ب-ع-د أان وصس-لت
الحكومة المغربية إالى النتيجة النهائية ،وهو
أان رهانها على الوقت من أاجل عرقلة التسسوية
السس- -ل -م -ي -ة وصس -ل إال -ى ط -ري -ق مسس -دود بسس -بب
ال -خ-ن-اق ال-ذي ب-دأا يشس-ت-د ع-ل-ى ال-م-غ-رب ع-ل-ى
المسستويين ا’قليمي والدولي».
وأاضس-اف م-م-ث-ل ال-ب-ول-يسس-اري-و أاّن ه-ذه ال-حملة،
والتي ’ تعتبر اأ’ولى حيث اعتاد المغرب من
قبل على ذلك ’ سسيما الحملة الكبيرة التي
أاقامتها الدولة المغربية ضسد زيارة اأ’مين
Óم-م ال-م-ت-ح-دة إال-ى ال-منطقة،
ال-ع-ام السس-اب-ق ل -أ
تعكسس «مخاوف» المغرب من اجتماع مجلسس
اأ’من الدولي الذي سسينعقد خÓلهذا الشسهر،
وال - -ذي سس - -ي - -درج خ - -مسس ج- -لسس- -ات خ- -اصس- -ة
بالصسحراء الغربية.
وأاشسار السسيد بوشسرايا في نفسس السسياق إالى أان
ال -ت -ق -ري-ر ال-ذي سس-ي-قّ-دم-ه ال-م-ب-ع-وث اأ’م-م-ي
ه -رسست ك-وه-ل-ر ي-تضس-م-ن م-ح-وري-ن أاسس-اسس-ي-ي-ن
ي -خشس -اه -م-ا ال-م-غ-رب ،ا’ول خ-اصس بـ «إاطÓ-ق
المسسار التفاوضسي الذي أاقّره مجلسس ا’من
الدولي مؤوخرا وكلف به المبعوث الشسخصسي
الجديد الى المنطقة» ،والذي يبدي المغرب
بشسأانه «اعتراضسا تدريجيا يتحول الى اعتراضس
ج -وه -ري» م -ن خÓ-ل م-ح-اول-ت-ه اخ-راج مسس-ار
التسسوية عن مسساره الشسرعي.
أاما النقطة ا’خرى التي يعتزم مجلسس اأ’من
بحثها في جلسسة أافريل  -يقول السسيد بوشسرايا
 هي تلك المتعلقة بـ «ترتيبات خروقات وقفاطÓق النار» التي عمد اليها المغرب خÓل
مغامرته اأ’خيرة في منطقة الكركرات ،والتي
اسستدعت ردا حازما من القيادة الصسحراوية
ومن الجيشس الصسحراوي ’جباره على التقهقر
إالى ما وراء الجدار العازل ،حسسب ما يشسير اليه
ا’تفاق رقم  1لوقف إاطÓق النار.
وأاضساف السسيد بشسرايا أانه لم يعد من الممكن
اليوم تصسديق ما أاسسماه بـ «كذبة أابريل» التي
سساقها المغرب بوجود اختراق لوقف اطÓق
النار من قبل جبهة البوليسساريو في منطقتي
الكركرات والمحيبسس ’ ،سسيما بعد أان أاكدت
اأ’مم المتحدة من خÓل بعثتها المتواجدة في
ال -م -ي -دان وال -مشس -رف -ة ع -ل -ى ع -م -ل -ي-ة تصس-ف-ي-ة
ا’سستعمار من الصسحراء الغربية (المينورسسو)
ق -ب -ل ي -وم -ي-ن ع-ل-ى لسس-ان سس-ت-ي-ف-ان دوج-اريك
الناطق باسسم ا’مم المتحدة ،بأانه «لم يكن
ه -ن -اك خ -رق ’ت -ف -اق وق -ف اط Ó-ق ال -ن-ار و’
توغل».
وأاّكد المتحدث قائ« :Óإانما المغرب هو الذي
عمد إالى خرق وقف اطÓق النار من خÓل
قيامه بفتح ثغرة في الجدار المغربي في أاوت

من سسنة  ،2016وهو مبرر كل هذا ا’حتقان
الموجود ا’ن وهو من يمنع أايضسا تطبيق فصسل
من قرار مجلسس ا’من الدول  51 - 23في
أاف-ري-ل ال-ع-ام ال-م-اضس-ي ال-م-ت-ع-ل-ق ب-إارسس-ال بعثة
تقنية لمراجعة هذا ا’ختراق».

التزام بوقف إاطÓق النّار واسشتعداد
للمفاوضشات

وإاذ جّدد المسسؤوول ال ّصسحراوي التأاكيد على أان
ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و «مسس-ت-ع-دة ’ح-ت-رام وق-ف
إاطÓق النار ،وهو ما برهنت عليه مرارا كما
أانها مسستعدة للشسروع في مفاوضسات مباشسرة
بدون شسروط مسسبقة مع المغرب كما ينادي
بذلك قرار مجلسس ا’من الدولي» ،فقد أاكد أان
البوليسساريو «حازمة وعازمة على الرد بالقوة
الضس -روري -ة إازاء أاي خ -ط -وة ح -م-اق-ة ي-ت-خ-ذه-ا
ال -م-ح-ت-ل ال-م-غ-رب-ي ات-ج-اه ا’راضس-ي ال-م-ح-ررة
للجمهورية الصسحراوية».
كما أابرز المتحدث أان ما تطالب به الحكومة
المغربية ’سستئناف المفاوضسات يعني «شسروط
بالبنط العريضس» يرفضسها القانون الدولي ’
سسيما فيما تعلق بالحكم الذاتي ،والذي وصسفه
بوشسرايا بـ «التصسور الذي تجاوزه الدهر» بعد
أان ب -اءت ت -ج -رب-ت-ه ب-ال-فشس-ل ف-ي ج-م-ي-ع ال-دول
المسستعمرة ،مضسيفا أانه إاذا «أاراد المغرب أان
ي- -ق- -دم م- -ق- -ت- -رح- -ا آاخ- -ر أام- -ام صس- -ح -راوي -ي -ن
كا’سستقÓل أاو ا’ندماج ،فهو مرحب به أاما
ماعدا ذلك فهو مرفوضس».

تحويل انتباه المغاربة
عن مششاكلهم المتفاقمة

من جهته ،أاّكد رئيسس لجنة الدفاع واأ’من
ب-ال-ب-رل-م-ان الصس-ح-راوي ،سس-ي-دي ال-م-هدي عبد
الرحمان ،أان التصسريحات والتهديدات اأ’خيرة
التي أاطلقها العديد من المسسؤوولين المغاربة
هدفها تحويل انتباه الرأاي الداخلي المغربي
عن المشساكل العميقة والمتفاقمة التي تعاني
منها المملكة كما هو الحال بمدينة جرادة
ومدن أاخرى بالريف المغربي ،والتي توحي بأان
ه -ذا ال -ب -ل -د ي -ع-يشس ع-ل-ى «ح-اف-ة ب-رك-ان ق-اب-ل
لÓنفجار في أاّية لحظة».
وقال إانّ «غياب الملك واأ’حداث في مدينة
ج-رادة وم-دن ال-ري-ف ال-م-غ-رب-ي ك-ل-ه-ا م-ظ-اهر
توحي بأان المغرب يعيشس على حافة بركان
قابل لÓنفجار في أاية لحظة».
وأاضساف أانّ «أاي اعتداء على شسبر من هذه
اأ’راضس -ي ال -م -ح -ررة ي -ع -د خ -رق -ا ل Ó-ت -ف-اق-ي-ة
ال- -عسس -ك -ري -ة رق -م  1ال -م -وق -ع-ة ب-ي-ن ال-ج-يشس
الصس -ح -راوي وال-ج-يشس ال-م-غ-رب-ي ت-حت رع-اي-ة
اأ’م -م ال-م-ت-ح-دة» ،م-وضّس-ح-ا أاّن ه-ذا ا’ع-ت-داء

«سسيلقى ردا قويا وصسارما من قبل وحدات
جيشس التحرير الشسعبي الصسحراوي الموجودة
ف- -ي ج -اه -زي -ة عسس -ك -ري -ة ت -ام -ة ومسس -ت -ن -ف -رة
ومسستيقظة في كل اأ’وقات».

اأ’مم المتّحدة تفنّد ا’ّدعاءات المغربية

وكانت منظمة اأ’مم المتحدة فّندت ا’تهامات
المغربية التي مفادها أان جبهة البوليسساريو
ت-ك-ون ق-د نشس-رت ع-ن-اصس-ر عسس-ك-ري-ة ب-م-ن-طقة
الكركرات ،وأاّكدت أاّن بعثتها لتنظيم ا’سستفتاء
بالصسحراء الغربية لم تسسجل أاي خرق ’تفاق
وقف النار بهذه المنطقة العازلة.
وب -خصس -وصس ا’ت-ه-ام-ات ال-م-غ-رب-ي-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
بخرق مزعوم ’تفاق وقف النار من قبل جبهة
ال -ب -ول -يسس -اري -و ع -ل -ى مسس -ت-وى ه-ذه ال-م-ن-ط-ق-ة
الموضسوعة تحت مراقبة اأ’مم المتحدة ،أاّكد
سسيتفان دوراجيك المتحدث باسسم اأ’مين العام
اأ’م -م -ي خ Ó-ل م -ؤوت -م -ر صس -ح -ف-ي ب-ال-ق-ول أان
«زمÓئنا بالمينورسسو لم يÓحظوا أاية تحركات
ل -ع -ن -اصس -ر عسس-ك-ري-ة ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة الشس-م-ال-ي-ة
الشس-رق-ي-ة .ال-م-ي-ن-ورسس-و ت-واصسل مراقبة الوضسع
عن كثب».

وفد عربي يدّعم الكفاح ال ّصشحراوي

أاّك-د وف-د ع-رب-ي ي-زور م-خ-ي-م-ات الÓ-ج-ئين
الصس -ح -راوي -ي -ن دع-م-ه ال-ك-ام-ل ل-ك-ف-اح الشس-عب
الصس -ح -راوي ف -ي ال -ح -ري -ة وا’سس-ت-قÓ-ل ت-حت
قيادة الجبهة الشسعبية لتحرير السساقية الحمراء
ووادي الذهب من أاجل بسسط السسيادة على
كافة ربوع وطنه.
ج - -اء ذلك خ Ó- -ل اسس - -ت - -ق- -ب- -ال ال- -وزي- -ر اأ’ول
الصس -ح -راوي ،عضس -و ا’م -ان -ة ال -ع -ام -ة ل-ج-ب-ه-ة
ال-ب-ول-يسس-اري-و ،م-ح-م-د ال-ول-ي اع-ك-يك ال-ثÓ-ث-اء
للوفد العربي ،الذي يضسم الوفد مجموعة من
المتضسامنين والمثقفين العرب.

متّهمون بالمشساركة في مؤوأمرة تسسعى لÓنفصسال

القضشاء يواصشل محاكمة ناششطي حراك الريف

اسستمعت محكمة ا’سستئناف في الدار البيضساء في اليومين الماضسيين
إالى محمد جلول أاحد قادة الحراك إالى جانب ناصسر الزفزافي ونبيل
أاحمجيق ،في إاطار محاكمة ناشسطي حرك الريف بالمغرب .ونفى
م -ح-م-د ج-ل-ول بشس-دة ت-ه-م-ة ال-مشس-ارك-ة ف-ي «م-ؤوام-رة» تسس-ع-ى ’ن-فصس-ال
الريف.تواصسلت أامام محكمة ا’سستئناف في الدار البيضساء محاكمة
ناشسطي حراك الريف بالمغرب عبر ا’سستماع لمحمد جلول ،الذي يعتبر
أاحد قادة الحراك إالى جانب كل من ناصسر الزفزافي ونبيل أاحمجيق.
واسستمر ا’سستماع طوال اأ’سسابيع الماضسية أ’كثر من خمسسين معتقÓ
يحاكمون في اتهامات مرتبطة بحركة ا’حتجاج ا’جتماعي التي هزت
أ’شسهر منطقة الريف شسمال البÓد.
ويذكر أان هذه ا’حتجاجات اندلعت في أاكتوبر  2016على خلفية حادث
أاودى ببائع السسمك محسسن فكري في مدينة الحسسيمة عاصسمة المنطقة،
لكن زخمها تراجع بعد اعتقال عدد من قادتها في أافريل الماضسي.
ونفى محمد جلول ( 47سسنة) بشسدة تهمة المشساركة في «مؤوامرة» تسسعى
’نفصسال الريف ،وهي إاحدى التهم الرئيسسية التي يÓحق فيها ،إالى
جانب المسساسس بأامن الدولة ،والتي تصسل عقوبتها إالى اإ’عدام.

وق -ال ج -واب -ا ع -ن سس -ؤوال ال -ق -اضس -ي ح -ول صس-ل-ت-ه بـ «ح-رك-ة  18سسبتمبر
’سستقÓل الريف» ،أانه كان رهن ا’عتقال عندما تأاسسسست هذه الحركة
في هولندا سسنة  ،2014ولم تمضس سسوى أاربعين يوما على اإ’فراج عنه
ليعتقل مجددا في أافريل  2017على خلفية دوره في حراك الريف.وتابع
متسسائ« :Óكيف يعقل أان أاكون متوّرطا خÓل هذه المدة الوجيزة في
مؤوامرة كهذه؟» ،منّددا بـ «تغيير مضسامين اأ’قوال التي أادليت بها أاثناء
اسستجوابي من الشسرطة».
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واسستطرد« :إاّنني أاحاكم
ّ
الوطنية ،بل اأعتبر ذلك إاهانة .نحن لسسنا متآامرين ( )...الّريفيون لم
يخرجوا للشّسارع من أاجل التمرد وإانكار الدولة ،بل من أاجل وطن يّتسسع
للجميع ،ويريدون فقط حّقهم في هذا الوطن».
وت-ت-واصس-ل ال-م-ح-اك-م-ة ب-ا’سس-ت-م-اع إال-ى ج-ل-ول م-جّ-ددا ثم نبيل أاحمجيق
فناصسر الزفزافي خÓل اأ’يام المقبلة ،قبل أان تصسل إالى مرحلتها
النهائية بإاصسدار اأ’حكام في حق المتهمين البالغ عددهم  54شسخصسا.
وكانت هيئات عدة وشسخصسيات حقوقية وسسياسسية طالبت باإ’فراج عن
المعتقلين ،معتبرة أان مطالبهم مشسروعة.

ليرأنية
أزمتها محور ألقّمة ألّروسسية ألّتركية أ إ

تششديد على تعزيز سشيادة ووحدة سشوريا

أاّكد الّرؤوسساء الروسسي فÓديمير بوتين والتركي رجب
’يراني حسسن روحاني في ختام لقاء
طيب أاردوغان وا إ
’زمة السسورية على التزامهم بتعزيز
القمة لهم حول ا أ
وح -دة أاراضس -ي وسس -ي-ادة سس-وري-ا.وق-ال ال-رئ-يسس ال-روسس-ي
فÓ-دي-م-ي-ر ب-وت-ي-ن خÓ-ل ال-م-ؤوت-م-ر الصس-ح-ف-ي المشسترك
للرؤوسساء الثÓثة في ختام القمة ،إان «المباحثات الثÓثية
جرت بجو عملي وبناء .وبحثنا النواحي الرئيسسية للوضسع
’راء حول الخطوات الÓحقة التي
في سسوريا وتبادلنا ا آ

’مد
’وضساع في هذا البلد أ
تهدف إالى ضسمان تطبيع ا أ
طويل».
وأاّكد بوتين التزام روسسيا وتركيا وإايران بالمسساهمة في
تعزيز سسيادة واسستقÓل وسسÓمة أاراضسي سسوريا ،مشسيرا
إالى أان «هذا الموقف المبدئي له أاهمية خاصسة اليوم
’شسعال الخÓفات
ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ال-م-ح-او’ت ال-م-ت-زايدة إ
’ثنية والطائفية في المجتمع السسوري ،وتقسسيم البÓد
اأ
’وسسط
مع الحفاظ على مخاطر النزاعات في الشسرق ا أ

لمم ألمتّحدة
قاوم ألحتÓل دأخل أروقة أ أ

وفاة عميد الّدبلوماسشية
ال ّصشحراوية أاحمد البخاري

صسحرأوية وأحدأ من
فقدت ألقضسية أل ّ
أعمدتها ألدبلوماسسية ورجالها ألكبار،
جة
ألذين ظّلوأ يحاربون ألحتÓل بح ّ
لمم
ألقانون وقّوة ألحق دأخل أروقة أ أ
أل -م -ت-ح-دة ،وي-ج-هضس-ون كّ-ل م-ح-اولت-ه
أل-ي-ائسس-ة ف-ي أل-ت-ح-اي-ل ع-ل-ى ألشس-رع-ية
ألدولية بهدف إأحكام سسيطرته على
لرضض ألصسحرأوية.
أ أ
فضسيلة دفوسض
ت -وف -ي أامسس اأ’ول عضس -و اأ’م-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ج -ب -ه -ة ال -ب-ول-يسس-اري-و وم-م-ث-ل-ه-ا ل-دى اأ’م-م
ال -م -ت -ح -دة ،ال -م -ن -اضس-ل
ال -ب -خ -اري اح -م-د ،ب-ع-د
صس- - - -راع ط - - -وي - - -ل م - - -ع
ال -م -رضس ،ع -ن ع-م-ر 64
سس-ن-ة ب-مسس-تشس-فى مدينة
بلباو شسمال إاسسبانيا.
ان- -خ- -رط ال -ف -ق -ي -د ف -ي
صس- - - -ف - - -وف ج - - -ب - - -ه - - -ة
ال-ب-ول-يسس-اري-و وه-و شساب
ع-ل-ى م-ق-اع-د ال-دراسسة،
وبرحيله «يفقد الشسعب
الصس -ح-راوي واح-دا م-ن
رج-ا’ت-ه ال-ع-ظ-ام ال-ذين
سسخروا حياتهم لخدمة
ال -قضس -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ح -يث ع -رف ب -ح-ن-ك-ت-ه
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة وم-ع-رف-ت-ه ال-ق-ان-ونية بالقضسية
الصسحراوية ومكانتها في العÓقات الدولية،
وخاصسة على مسستوى اأ’مم المتحدة ،حيث
ظل يعمل بصسبر ومثابرة حتى داهمه المرضس
العضسال ثم القدر المحتوم».
البخاري احمد ،الدبلوماسسي المحنّك الذي
ظل يحارب ا’حتÓل المغربي في كل زاوية
وبين ردهات ا’مم المتحدة ،ترك بصسمة لن
تنمحي في تاريخ الدبلوماسسية الصسحراوية
التي لم تحمل سسوى قوة الحق وهي تواجه
ح-ق ال-ق-وة ال-غ-اشس-م ،ول-ك-ن-ه-ا ل-م ت-ف-ت-ر وظلت
تقاوم في عنفوان وكبرياء ،صسمت السسÓح
وبقي البخاري احمد شساهرا عدالة القضسية
وهو يجوب البيت اأ’زرق في نيويورك يكافح
وينافح عن قضسيته العادلة بين ا’مم.
وال-م-ل-فت لÓ-ن-ت-ب-اه أان شس-ه-ي-د ال-دبلوماسسية
الصسحراوية ظل يحمل هموم قضسيته ويدافع
عنها إالى آاخر يوم من حياته ،حيت وافته

المنية بعد سساعات فقط من توجيهه مراسسلة
الى الهيئة اأ’ممية ،احتجاجا على اإ’تهامات
ال-م-غ-رب-ي-ة ل-ل-ب-ول-ي-زاري-و ب-خ-رق اتفاقية وقف
إاطÓق النار والتوغل في المنطقة العازلة
بالصسحراء.
وق -ال ال -ب -خ -اري ف-ي رسس-ال-ت-ه ال-ت-ي نشس-رت
ا’ث -ن -ي -ن« :أان -ه ’ خ-ي-ار آاخ-ر أام-ام ا’ح-تÓ-ل
ال -م-غ-رب-ي غ-ي-ر ال-خضس-وع ل-لشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة
والقانون الدولي» ،مشسيرا إالى أان قوة الواقع
الصس -ح -راوي وال -دف -ع ال -ف -ع -ل -ي ن -ح -و ال -ح -ل
المحدد في قرارات مجلسس اأ’من المؤوكدة
ع -ل -ى ح -ق الشس -عب الصس -ح-راوي ف-ي تصس-ف-ي-ة
ا’سس -ت -ع -م -ار وت -ق -ري -ر ال -مصس -ي-ر« ،ح-اصس-رت
ال- -م- -ح- -ت- -ل ال -م -غ -رب -ي
ودفعته لتحويل اأ’نظار
عن هزائمه المتتالية».
وف -ي رّده ع-ل-ى سس-لسس-ل-ة
ال-تصس-ري-حات والبيانات
وال - -ت- -ه- -دي- -دات ال- -ت- -ي
صس-درت ع-قب اج-ت-م-اع
ل- - -ج- - -ن- - -ت- - -ي ال- - -دف - -اع
وال -خ -ارج -ي -ة ب-م-ج-لسس
ال -ب -رل -م -ان ال -م -غ -رب-ي،
اأ’ح - -د ،ق - -ال السس - -ي- -د
خ- -داد :إاّن «ال- -م- -ح- -ت -ل
ال- -م- -غ- -رب- -ي ،ال -ي -وم’ ،
خ - -ي - -ار أام - -ام- -ه غ- -ي- -ر
الخضسوع للشسرعية الدولية والقانون الدولي،
أ’ن أاي م-ح-اول-ة ل-ع-رق-ل-ة ال-مسس-اع-ي السس-لمية
سستجعله في مواجهة مع اأ’مم المتحدة من
ج-دي-د..وأاي م-ح-اول-ة ل-ت-غ-ي-ي-ر ال-واق-ع سسيجد
ن -فسس -ه ف -ي م -واج -ه -ة م -ع ج -يشس ال -ت -ح-ري-ر
الشسعبي الصسحراوي».
وف- -ي ذات السس- -ي- -اق ،أاك- -د ع -ل -ى «اسس -ت -ع -داد
وجاهزية جيشس التحرير الشسعبي الصسحراوي
للرد بصسرامة وقوة على أاي تحرك مغربي
ل -ل -مسس -اسس ب-اأ’راضس-ي ال-م-ح-ررة» ،م-ؤوك-دا أان
ال -م -ح -ت -ل ال -م -غ -رب-ي «’ ي-م-لك خ-ي-ارا غ-ي-ر
الخضسوع للشسرعية الدولية والقانون الدولي،
وإا’ سسيجد نفسسه في مواجهة جيشس التحرير
الصسحراوي».
ه -ذه سس ّ-ن -ة ال-ح-ي-اة ،ح-يث ي-رح-ل ا’نسس-ان ’
م-ح-ال-ة ،ل-ك-ن ع-ن-دم-ا ي-رح-ل ال-ع-ظ-م-اء يبقى
اسسمهم مسسج Óفي التاريخ ،واسسم البخاري
سس -ي -ظ -ل رم -زا ل -ل -ك -ف -اح م -ن أاج -ل ال -قضس -ي-ة
الصسحراوية العادلة.

لسسنوات طويلة».وعقدت القّمة الثÓثية المغلقة داخل
المجمع الرئاسسي في أانقرة ،وذلك بعد حوالي  4أاشسهر
من قّمة مماثلة في مدينة سسوتشسي الروسسية في 22
نوفمبر  .2017من ناحية ثانية ،أاّكد نائب وزير الدفاع
السس -وري ،م -ح -م -ود الشس -وا ،امسس ،أان ع -ن -اصس -ر ت -ن -ظ-ي-م
’رهابي موجودون في سسوريا ضسمن أاربعة
«داعشس» ا إ
جيوب صسغيرة ،مشسيرا إالى أان التنظيم بات يسسيطر على
 4بالمائة فقط من ا’راضسي السسورية .وقال الشسوا في
Óمن الدولي« :حققنا
كلمة أالقاها أامام مؤوتمر موسسكو ل أ
’رهاب منذ العام الماضسي’ ،فتا
إانجازات في محاربة ا إ
’رهاب
إالى أان عام  2017كان عاما هاما في محاربة ا إ
بمسساعدة الدول الحليفة خاصسة روسسيا وإايران».

الخميسس  05افريل  2018م الموافق لـ  18رجب  1439هـ
العدد
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 ٥٦قاعة عÓج فقط ...ونقصض ‘ التأاط Òالطبي

التكفل باŸريضض ا◊لقة األضضعف

‘ لقاء مع إلسشيـد :بن علي ﬁمد إطار وعضشؤ باÛلسس إلششعبي إلؤ’ئي صشرح
لـ»إلششعب» نحن دإئما وسشاكنة بششار ‘ إنتظار وعد مديرية إلضشمان إ’جتماعي
’ششعة على ششاكلة إŸؤجؤد Ãدينة مغنية بؤ’ية تلمسشان.
بإا‚از مركز للكششف با أ
بششــار  /دحمان جمال
ك العزلة
هذا اŸركز الذي كنا ننتظر منه ف ّ
على الذين ينتقلون إا ¤و’يات الششمال من
أاجل إاجراء عملية الكششف باأ’ششعة «سشكان،»Ò
ليارام مع ﬂاطر الطريق واأ’موال الباهظة
ال-ت-ي تصش-رف-ه-ا اŸرضش-ى ،ك-م-ا يشش-ت-ك-ي سش-كان
الدوائر والبلديات البعيدة عن مقر الو’ية من
نقصس سشيارة خاصشة لنقل مرضشاهم من بششار
إا ¤بلدياتهم ،ولهذا نطلب من ا÷هات اŸعنية
بتوف Òتلك السشيارة ،حيث تو‘ هذا اأ’سشبوع
مواطن من دائرة تبلبالة بو’ية من و’يات
” نقله عن طريق الطائرة إا ¤بششار
الششمال و ّ
وهنا ”ّ طرح اŸششكل لعدم توفر سشيارة لنقل
” نقله بسشيارة البلدية.
اŸتو‘ ،حيث ّ
السشيد ﬂلو‘ يوسشف نائب رئيسس اÛلسس
الششعبي الو’ئي يقول أان مششكل الصشحة ‘
بششار يّÎنح جراء اŸششاكل التي يعا Êمنها
ه -ذا ال -ق -ط -اع ع -ل-ى غ-رار ك-ل و’ي-ات ال-وط-ن
واŸششكل ليسس مششكلة اŸدير وحده وفقط،
بل هي مسشؤوولية ا÷ميع من الششعب والفئة
اŸث -ق -ف -ة واŸن -ت -خ-ب Úوك-ذا ال-وزارة ومشش-ك-ل
اأ’ج - -ه - -زة أان - -ه- -ا ق- -دÁة و’ تسش- -اي- -ر ال- -وقت
ا◊ا‹ وي -ب -ق-ى اŸواط-ن ال-بسش-ي-ط ي-ت-ن-ق-ل م-ن
ا÷نوب إا ¤الششمال وهذا يسشجل كعار على
اÛالسس اŸنتخبة ويعمل اÛلسس الششعبي
الو’ئي ،بكل ما Áلك من قوى وبتنسشيق مع
وا‹ الو’ية ،هناك سشعي لتوف Òكل التجهيزات
م - -ن أاج- -ل صش- -ح- -ة اŸواط- -ن ،أان- -ه سش- -ي- -ك- -ون
ه -ن -الك سش -ك -ان Òل -ي -خ -ف-ف م-ن مشش-ك-ل ت-ن-ق-ل
اŸريضس من بششار إا ¤الو’يات اÛاورة.
ويضشيف السشيد بن عمر عبد العزيز مدير
وعضش -و ب -اÛلسس الشش -ع -ب-ي ال-و’ئ-ي ‘ ن-فسس
اإ’ط -ار ،أان ه -ن -الك مشش -ك -ل غ -ي -اب ال -ت-ح-ل-ي-ل
وت -وج -ي -ه اŸواط -ن إا ¤اıاب -ر اÿاصش-ة م-ن
اج - -ل إاج - -راء ال - -ت - -ح- -ل- -ي- -ل وك- -ذلك مشش- -ك- -ل
ا’سشتعجا’ت Ãسشتششفى  240سشرير تورابي
بوجمعة.
أاما السشيد :صشابو Êأاسشتاذ جامعي ومنتخب
باÛلسس الششعبي الو’ئي صشرح لـ«الششعب» أان
مششكل الصشحة ببششار يششهد كارثة ‘ التسشيÒ
وأاسش- - - - - - -اءوا تسش- - - - - - -ي Òأام- - - - - - -وال وشش- - - - - - -ؤوون
مسش- -تشش- -ف- -ى ت -وراب -ي ب -وج -م -ع -ة  240سشرير
باÿصشوصس من خÓل انتهاجهم Ÿمارسشات
ال- -بÒوق- -راط- -ي- -ة ال- -ت- -ي م- -ن- -عت م- -ن Œدي- -د
جهاز السشكان Òوششراء ليارام ما جعل عششرات
اŸرضش -ى ي -ق-ط-ع-ون اŸسش-اف-ات ال-ط-وي-ل-ة إا¤
الشش- -م -ال إ’ج -رائ -ه -ا م -ق -اب -ل أام -وال ب -اه -ظ -ة
اŸنطلق ولن تقوم قائمة للمسشتششفى بدليل ‘
اأ’ششهر السشابق وليسشت بالبعيدة ’حظنا تغّير
وك -ان ه -ن -اك شش -يء م-ن ال-ت-حسش-ن بسش-بب ت-غÒ
ج - -زئ- -ي وÃرور اأ’ي- -ام وق- -ع ان- -قÓ- -ب وع- -اد
اŸسشتششفى إا ¤ما كان عليه سشابقا أاو أاك،Ì
وه- -ذا دل- -ي- -ل أان مشش -ك -ل مسش -تشش -ف -ى ت -وراب -ي
بوجمعة يبقى عاجزا على التسشي ،Òحيث إان

ال-دول-ة ت-ق-دم م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة ب-اه-ظ-ة وم-دي-ري-ة
الصش- -ح- -ة ل- -ه- -ا ب -اع ك -ب Òوه -ي ال -ت -ي تشش -رف
على تسشي Òمسشتششفى تورابي بوجمعة ويعتÈ
وجه الو’ية وناهيك على اŸصشحات التابعة
لها.
ك - -م - -ا ي - -جب أان ت - -ك - -ون ه - -ن - -اك –ف - -ي- -زات
وتشش - -ج - -ي - -ع اأ’ط - -ب - -اء ا’خ - -تصش- -اصش- -ي Úم- -ن
اجل اسشتقطاب اك Èعدد ،وذلك بتوف Òالسشكن
والنقل والراحة وجو العمل وبخاصشة مسشتششفى
جامعي «أاو كلية الطب» ويجب على اŸنتخبÚ
الوطني ÚواÙلي Úأان تسشعى جاهدة من أاجل
إا‚از كلية الطيب أاو على اأ’قل –ويل 240
سشـري - -ر إا ¤مسش - -تشش - -ف - -ى ا÷ام - -ع - -ي ب- -وضش- -ع
ق- -رار يسش- -م -ح ب -ذلك ويصش -ب -ح اŸدي -ر اŸسشÒ
بروفيسشور ويتغ Òطاقم تسشي Òومن هنا تكون
ا’نطÓقة ا÷يدة لواقع الصشحة بهذه الو’ية.

قفزة نوعية

وحسشب م- -ا صشّ- -رح ب- -ه ن- -ائب م- -دي- -ر الصش -ح -ة
م -رت -وم -ي ع -ب-دال-ل-ه لـ»الشش-عب» أان الصش-ح-ة ‘
بششار ششهدت قفزة نوعية على كل اŸسشتويات
من خÓل اإ’صشÓحات والعديد من اإ’‚ازات
ال -كÈى م -ن ح -يث ال -ه -ي -اك-ل ،ح-يث ت-وج-د 06
مسشتششفيات و 21عيادة متعددة اÿدمات و88
ق - -اع - -ة عÓ- -ج وال- -ت- -ي ت- -نضش- -وي ‘ إاط- -اره- -ا
التنظيمي  14مؤوسشسشة حسشب طبيعة نششاطها
وتسشيÒها ،وتتوفر على ‡ 4445تهن ‘ قطاع
الصشحة من ﬂتلف اأ’سشÓك الرتب موزعة
على جميع اŸؤوسشسشات الصشحية ،باإ’ضشافة إا¤
 163م -ت -ع -اون -ا ك -وب-ي-ا ‘ ›ال طب ال-ع-ي-ون،
اŸسش -الك ال -ب -ول -ي-ة ،اأ’م-وم-ة وال-ط-ف-ول-ة .ك-م-ا
يسش -اه -م ‘ ال-ت-غ-ط-ي-ة الصش-ح-ي-ة ه-ي-اك-ل ت-اب-ع-ة
للقطاع اÿاصس تتمثل ‘ :مركز تصشفية الدم
 33عيادة ‘ الطب اŸتخصشصس ” فتح 03
منها خÓل سشنة  30 2017عيادة ‘ الطب العام
” ف - -ت- -ح  05م -ن -ه -ا خÓ-ل  24 2017عيادة
ّ
فجراحة اأ’سشنان ”ّ فتح  01منها خÓل 2017

إليزي

مرضضى القصضور الكلوي يعانون
كششف لنا اŸواطن «ع  -يونسس» من و’ية إاليزي عن قلق مرضشى القصشور الكلوي اŸزمن عن
قلقهم من العطب اŸسشتمر Ÿاكينات تصشفية الدم ،والذي أاصشبح يششّكل خطرا دائما على
حياتهم ،من حيث طول الوقت وعملها اŸتق ّ
طع ،و‘ بعضس اأ’حيان يقتصشر كونه ششكليا فقط،
حيث يجد اŸريضس نفسشه مثلما دخل للمصشلحة يخرج منها بعد قضشاء مدة ’ تقل عن أاربع
سشاعات دون جدوى عملية التصشفية ،مقارنة باŸقاييسس اŸعمول بها باŸصشلحة.
كما ناششد ا÷هات الوصشية على الصشحة وحتى ذوي ال Èواإ’حسشان باŸنطقة تقد Ëيد
اŸسشاعدة لفئتهم ،والتي تعت Èجد ح ّسشاسشة ب Úأاوسشاط اÛتمع ،وحياتهم ترتبط Ãاكينات
تصشفية الدم .ومن جهة أاخرى ،أاوضشح عدم وجود التقني ‘ Úالصشيانة باŸصشلحة ’نتظار
قدومهم من ا÷زائر العاصشمة ،وأان اŸششكل ‘ آا’ت تصشفية الدم يكمن ‘ عدم وجود عدد
كب Òمنها ،وأان صشيانتها بحكم تكنولوجيا صشنعها دقيقا تتطلّب وقتا كبÒا قد يتجاوز اأ’ربع
سشاعات ،مع إاششكالية توفر قطع الغيار والتي ’ تتمكن منها اŸصشلحة إا’ عن طريق متعامل
واحد على اŸسشتوى الوطني ،متواجد با÷زائر العاصشمة.
بششار :دحمان جمال
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إلبششاريؤن مازإلؤإ ينتقلؤن إ ¤مسشتششفيات إلششمال
 83صشيدلية ” فتح  04منها خÓل 05 ،2017
ﬂابر للتحاليل ” فتح  01منها خÓل سشنة
 ،2017و 8عيادات للقابÓت وهذا كان بفضشل
وقوف السشلطات الو’ئية وعلى رأاسشها وا‹
الو’ية الذي يو‹ اهتمام كب Òلقطاع الصشحة
م- -ن ج- -راء ات- -خ- -اذا ق- -رارات صش- -ارم- -ة “ن- -ح
Óط-ب-اء ا’خ-تصش-اصش-ي ‘ Úت-وفÒ
اأ’سش -ب -ق-ي-ة ل -أ
سش -ك -ن ›ه -ز ل -ك -ل ط -ب -يب ﬂتصس م-ع ت-وفÒ
النقل.
وم - -ت - -اب - -ع - -ة مشش- -روع ا‚از ا÷ن- -اح ا÷دي- -د
Ãسشتششفي تورابي بوجمعة  240سشرير والذي
سشيخفف نهائيا على اŸواطن مششكل التنقل
إا ¤الششمال ،حيث سشيكون ا÷ناح الذي ”ّ
ا’ن -ط Ó-ق ‘ ا‚ازه Ãسش -تشش -ف-ى  240سشرير
›ه-ز ب-ت-ج-ه-ي-زات عصش-ري-ة ت-ت-ماششى والتطور
ال- -ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي ا◊ديث وسش -ي -زود بسش -ك -انÒ
وليارام ومرافق وطواقم طبية مؤوهلة تعمل 24
سش -اع -ة ع-ل-ى  24سش -اع-ة ل-لسش-ه-ر ع-ل-ى خ-دم-ة
اŸواطن وقطاع الصشحة ‘ بششار.
اŸسشتششفى القد Ëبطاقة اسشتيعاب  88سشريرا
و 09مصشالح اسشتششفائية هذه اŸؤوسشسشات تسشهر
على مدار  24سشاعة على صشحة اŸواطن ..أاما
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ات ا’سش-تشش-ف-ائية اÿاصشة،
توجد ببششار عيادت Úنذكر أان هناك نقصشا ‘
ال -ع -ي -ادات اÿاصش -ة ب -و’ي -ة بشش -ار واŸؤوسشسش-ة
ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة ل-ل-ع-ي-ون ع-ن ط-ري-ق ال-تعاون مع
اأ’طباء العيون «الكوبي.»Ú
وب -ال-و’ي-ة اŸن-ت-دب-ة ب-ن-ي ع-ب-اسس ،ال-ت-ي –وي
مؤوسشسشة عمومية واحدة –وي طواقم طبية
م -ع -تÈة وﬂتصش Úم -وج -ودي -ن ع -ل-ى مسش-ت-وى
اŸقاطعة ،عام Úـ صشيادلة ـ جراحة اأ’سشنان
دون أان ننسشى اأ’طباء اأ’خصشائي Úعن طريق
العمالة اأ’جنبية خاصشة «الكوبي »ÚاŸوجودين
Ãسشتششفى ناهيك عن ششبه الطبي ،Úحيث أاننا
 ⁄نسشجل عجزا فيما يخصس اŸمرضش Úوهذا
مدعاة للفخر.
و‘ ما يخ ّصس ا’كتظاظ الذي تششهده مصشلحة
ا’سشتعجا’ت يتسشّبب فيه اŸواطن بالدرجة
اأ’و ،¤ف- -ا÷ه- -ات ال- -وصش- -ي- -ة أانشش- -أات ن- -ق -اط
لÓسشتعجا’ت تعمل على مدار  24سشاعة،
بها أاطباء و‡رضشون يتكلفون باŸرضشى ،كان
جه إاليها اŸواطن ،فهي
من اŸفروضس أان يتو ّ
ف- -ت- -حت ل- -ت -خ -ف -ف الضش -غ -ط ع -ل -ى مصش -ل -ح -ة
ا’سش - - - -ت - - - -ع- - - -ج- - - -ا’ت Ãسش- - - -تشش- - - -ف- - - -ى 240
سشرير هناك اسشتعجا’ت ‘ كل من بششار
ا÷ديد ،الدبدابة 240 ،سشرير.
و‘ لقاء مع الوا‹ على هامشس الدورة العدية
ل- - -ل- - -م- - -ج- - -لسس الشش- - -ع- - -ب - -ي ال - -و’ئ - -ي صش - -رح
لـ»الشش -عب» ح -ول مشش -ك -ل سش -ك -ان Òأان -ه ي -ل -ق-ى
اهتماما كبÒا وسشيكون عن قريب من أاجل حل
مششكل تنقل اŸواطن إا ¤الو’يات اÛاورة
و‘ م- - -ا ي- - -خصس ال- - -ت- - -ج- - -ه - -ي - -زات سش - -ي - -زود
مسش- -تشش- -ف- -ى ت- -وراب- -ي ب- -وج- -م -ع -ة ب -ه -ا ك -ذلك
وأاضش - -اف أان ال - -و’ي- -ة خصشصشت أاك Ìم- -ن 100
Óطباء ا’ختصشاصش Úوهذا من اجل
سشكن ل أ
تقد Ëخدمات ‡يزة للمريضس ‘ بششار و‘
ا÷ن -وب و ت-خ-ف-ي-ف ع-ل-ي-ه-م ع-ن-اء ال-ت-ن-ق-ل إا¤
الششمال ،ونوجه من من« Èجريدة الششعب» نداء
إا ¤اأ’طباء ا’ختصشاصش Úالذين يريدون العمل
‘ و’ية بششار الباب مفتوح وكل الششروط تكون
متوفرة مع وجود السشكن.

يحاول قطاع إلصشحة بؤ’ية “Ôإسشت ،إزإلة إلنقائصس إلتي ’ Áكن أإن تخفى عن أإحد ،نظرإ Ÿا يعرفه إلقطاع من
’ك Èمن حيث إŸسشاحة عÈ
ترإجع ملحؤظ ‘ تقد Ëولؤ نسشبة قليلة من إÿدمة إŸرجؤة منه ‘ ،منطقة هي إ أ
إل-ؤط-ن ،وق-ب-ل-ة إل-ع-دي-د م-ن إل-ن-اسس ك-ؤن-ه-ا ن-ق-ط-ة ع-ب-ؤر وب-ؤإب-ة إف-ري-ق-يا ،ناهيك عن إلقرى إŸتناثرة وإلبدو إلرحل
إŸنتششرين ‘ إلعديد من إŸناطق.

“Ôإسشت:
ﬁمد إلصشالح بن حؤد

إلبدو إلرحل ‘ صشدإرة
إهتمام إŸسشؤؤول ÚإÙليÚ

ن- -ف- -ى «أإم- -ؤم -ن
م-رم-ؤري» وإ‹
تندوف
تسش- - -ج- - -ي- - -ل أإي
حا’ت
خ - -طÒة ل- -دإء
«إ◊صشبة»
”
بالؤ’ية ،مؤؤكدًإ أإن إ◊الت Úإللتّ Ú
إك-تشش-اف-ه-م-ا م-ؤؤخ-رًإ ب-ح-ي إ◊ك-مة ّ“ت
إلسش -ي -ط -رة ع -ل -ي -ه -م -ا ‘ ع ÚإŸك-ان وّ”
إتخاذ كل إ’جرإءإت إلؤقائية إلÓزمة
للحيلؤلة دون إنتششار إŸرضس ،وأإضشاف
وإ‹ إل- - -ؤ’ي - -ة أإن - -ه وف - -ؤر تشش - -خ - -يصس
إ◊ال-ت ”ّ Úت-ن-ظ-ي-م ح-مÓ-ت ت-ل-ق-يح ‘
كل من حي إ◊كمة وإلسشكنات إلطؤبية
ب- -ح- -ي ت- -ن- -دوف ل- -ط -ف -ي ◊صش -ر إŸرضس
’حياء،
وتفادي وقؤع عدوى ‘ باقي إ أ
م- -ع- -تًÈإ أإن إل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ّ“ت بسش Ó-سش -ة
وŒاوب ك - -بÒي - -ن م - -ن ط - -رف سش - -ك- -ان
إ◊ي.Ú

م - -ن ذلك تسش - -ج - -ل
و’ية تندوف عجزاً
‘ ق -اع -ات ال -عÓ-ج
ب-اح-ت-وائ-ها على 09
ق- - - -اع - - -ات ع Ó- - -ج
Ãعدل و’ئي يصشل
إا ¤ق- - -اع - -ة ع Ó- -ج
واحدة لكل  9595مواطن ‘ ،ح ’ Úيتجاوز
اŸعدل الوطني قاعة عÓج واحدة لكل 5000
مواطن ،من جهة أاخرى تتوفر و’ية تندوف
ع -ل-ى  05وح-دات كشش-ف ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ات
الÎبوية Ãعدل وحدة كششف واحدة لكل 3557
تلميذ ‘ ح Úيبلغ اŸعدل الوطني حوا‹
وحدة كششف واحدة لكل  5000تلميذ ،وتضشّم
ال -و’ي-ة ح-وا‹  13صش-ي-دل-ي-ة Ãعدل صشيدلية
واح- -دة ل -ك -ل  6642م -واط -ن ‘ ،ح Úي -ب -ل -غ
اŸعدل الوطني حوا‹ صشيدلية واحدة لكل
 5000مواطن ،و‘ هذا اإ’طار كششف وا‹
الو’ية أان تزويد اŸنطقة باأ’دوية ’ يطرح
إاششكاً’ ‘ الوقت الراهن ،موضشحًا بأان كل
اأ’دوية متوفرة وتلبي احتياجات اŸواطنÚ
مؤوكداً على قرب موعد تسشليم  04صشيدليات
ج -دي -دة مسش -ت -ق -ب  ،Óً-ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤اف-ت-ت-اح
صشيدلية ببلدية أام العسشل مؤوخراً والتي تششرف
عليها الششركة الوطنية لتوزيع اأ’دوية.
Œدر اإ’ششارة إا ¤أان اŸرافق الطبية التابعة
للخواصس والهياكل ا’سشتششفائية ششبه عمومية
تسشاهم بششكل كب ‘ Òتوف Òالرعاية الصشحية
للمواطن Úيدعهما تواجد  44طبيبا أاخصشائيا
يزاولون عملهم ‘ ﬂتلف اŸؤوسشسشات الطبية
‘ القطاع Úالعام واÿاصس منهم  15طبيبا
ﬂتصشا تابع للجيشس الوطني الششعبي ،وأاكد
وا‹ ال -و’ي -ة أان ك -ل ال -ظ-روف م-ه-ي-أاة ل-راح-ة
اأ’ط -ب -اء اأ’خصش -ائ -ي Úم -وضش -حً-ا ب-أان ال-و’ي-ة
ت -ت-وف-ر ع-ل-ى ف-ائضس ‘ السش-ك-ن-ات ال-وظ-ي-ف-ي-ة
اÿاصشة باأ’خصشائي ،Úحيث خ ّصشصشت الو’ية
حوا‹  93وحدة سشكنية لهذه الفئة ،معتÈاً أان
ال - -و’ي- -ة ت- -ب- -ق- -ى ب- -ح- -اج- -ة م- -اسش- -ة ل- -ب- -عضس
التخصشصشات ،باإ’ضشافة إا ¤النقصس الفادح ‘
اأ’ط -ب -اء ال -ع -ام -ون رغ -م اح -ت-ي-اج-ات ال-و’ي-ة
الكبÒة ‘ هذا اÛال ،وهو ما دفع Ãسشؤوو‹
القطاع إا ¤توقيع جملة من ا’تفاقيات مع
مسش- -تشش -ف -ي -ات الشش -م -ال ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -ا◊ا’ت
اŸسشتعصشية ولسشّد الفراغ ا◊اصشل ‘ بعضس
ال-ت-خصشصش-ات ال-ط-ب-ي-ة ،ح-يث اسش-ت-ق-بلت و’ية
تندوف خÓل سشنة  2017حوا‹  05فرق طبية
م-ن اŸسش-تشش-ف-ى ا÷ام-ع-ي ل-ب-اب ال-واد وب-ع-ث-ة
ط- -ب- -ي- -ة أاخ- -رى م- -ن وه -ران تضش -م  32طبيبا
ﬂتصش -ا ،يضش -اف إا ¤ذلك اسش -ت -ق -ب-ال ال-و’ي-ة
◊- -وا‹  20ب-ع-ث-ة ط-ب-ي-ة عسش-ك-ري-ة Ãخ-تلف
ال -ت -خصشصش -ات م -وج -ه-ة Ÿواط-ن-ي ال-و’ي-ة ّ”
خÓلها إاجراء  1030عملية جراحية و4547
فحصس طبي.
ششهدت سشنة  ،2018رفع التجميد عن عملية
اق -ت -ن -اء Œه -ي -زات ط-ب-ي-ة وج-م-اع-ي-ة ل-ف-ائ-دة
مصش -ل -ح -ة اأ’وب -ئ -ة وال -طب ال -وق -ائ -ي ال -ت -اب-ع
للمؤوسشسشة العمومية للصشحة ا÷وارية بتندوف
بغÓف ما‹ قدره  20مليون دينار ،باإ’ضشافة
إا ¤ع -م -ل -ي -ة اق -ت -ن-اء م-ع-دات ل-ف-ائ-دة اŸرك-ز
الصشحي بقرية حاسشي خبي بغÓف ما‹ قدره
 75مليون دينار وتسشجيل عملية اقتناء معدات
حديثة لفائدة مصشلحة تصشفية الكلى بتندوف،
يضش -اف إا ¤ذلك ع -م -ل -ي -ات صش-ي-ان-ة سش-تشش-م-ل
اŸع -دات ال -ط -ب -ي-ة اŸت-واج-دة ع-ل-ى مسش-ت-وى
ﬂتلف اŸؤوسشسشات ا’سشتششفائية.

خمسضون زيارة طبية
مقررة سضنة ٢٠١٨

تندوف :عؤيشس علي
من جهة أاخرى ،أاكد «أامومن مرموري» أان
اŸناطق النائية بو’ية تندوف اسشتفادت سشنة
 2017م -ن  37زي-ارة ل-ل-ف-رق ال-ط-ب-ي-ة مقارنًة
ب-ح-وا‹  20زي -ارة سش -ن-ة  ،2016م -وضش -حً-ا أان
ب -رن -ام -ج ع -م -ل السش -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ‘ ه-ذا
اإ’طار ينصشب على الرفع من عدد اÿرجات
الطبية باŒاه البدو الرحل Ãعدل زيادة 10
خرجات طبية كل سشنة ،معربًا عن أامله ‘
تنفيذ حوا‹  50زيارة طبية لهذه اŸناطق
خÓل سشنة  ،2018منوهًا باÛهودات ا÷بارة
التي تقوم بها الفرق الطبية التابعة للجيشس
الوطني الششعبي من خÓل تكفلهم بالناحية
الصشحية للبدو الرحل ،مؤوكداً على أانه يجري
العمل على توف Òاÿدمات الصشحية للبدو
ال -رح -ل ‘ اŸن -اط -ق ال -ب -ع-ي-دة ب-ال-ت-ع-اون م-ع
القوات ا÷وية.
واعت Èوا‹ تندوف أان الهياكل ا’سشتششفائية
ب -ال -و’ي -ة ت -ع -رف ان -تشش-اراً واسش-عً-ا «مّ-ك-ن م-ن
تغطية كل التجمعات السشكنية بششكل متسشاو
ع Èك- -ل اŸن- -اط- -ق يشش- -رف ع- -ل -ى ت -أاطÒه -ا
ترسشانة ’ بأاسس بها من إاطارات القطاع من
أاصشحاب اÈÿة والكفاءة» .وأاضشاف اŸتحدث
أان ال-و’ي-ة ت-ت-وّف-ر ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن ال-ه-ي-اك-ل
ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة م-ن-ها  09ق- -اع -ات ع Ó-ج06 ،
ع- -ي- -ادات م- -ت- -ع- -ددة اÿدم- -اتﬂ 04 ،ابر
ل-ل-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة ،م-رك-ز «ال-وسش-ي-ط» ل-عÓج
م- -دم- -ن -ي اıدرات و 05وح-دات ل-ل-كشش-ف
واŸت -اب -ع -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -م -ؤوسشسش -ات الÎب -وي-ة
ومصشلحة اأ’مومة ببلدية أام العسشل ‘ انتظار
رف -ع ال -ت -ج -م -ي-د ع-ن مشش-روع إا‚از مصش-ل-ح-ة
Óمومة ببلدية تندوف ،ومنها ما أا‚ز
أاخرى ل أ
حديثاً على غرار إا‚از ملحقة للتكوين ششبه
ط- -ب- -ي وال -ت -ي تشش -رف ع -ل -ى ت -ك -وي -ن شش -ب -اب
اŸنطقة ‘ الششبه طبي.
هذه الطفرة النوعية ‘ إا‚از اŸؤوسشسشات
ا’سش -تشش -ف -ائ -ي-ة ي-ق-اب-ل-ه-ا ن-قصس ح-اد ‘ ع-دد
اأ’سشرة البالغ عددها  220سشريرا ع Èكامل
تراب الو’ية Ãعدل  1.45سشرير لكل 581
مواطن ،يقابلها ما معدله عيادة طبية واحدة
ل-ك-ل  14392م-واط-ن ،وه-ي نسش-ب-ة م-ن-خ-فضشة
مقارنًة باŸعدل الوطني البالغ عيادة طبية
واحدة لكل  24أالف مواطن ،وعلى النقيضس
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إÿدمات إلصشحية بتمÔإسشت

حيث قدرت اأ’رقام التعداد السشكاÊ
للو’ية ،مع نهاية السشنة اŸنصشرمة،
بأازيد من  235أالف نسشمة ،يقابلها
هياكل صشحية قليلة بلغ عددها 10
مؤوسشسشات صشحية تابعة للقطاع العام،
و 56قاعة عÓج ’ ،ترقى للمسشتوى
اŸط -ل -وب م-ق-ارن-ة م-ع ن-ظÒات-ه-ا ‘
غÒها من الو’يات ،بسشبب فقدانها
ل -ل -ع-دي-د م-ن ضش-روري-ات الصش-ح-ة م-ن
Œه- -ي- -زات وغÒه- -ا ...ح -يث ت -ق -در
طاقة إاسشتيعابها بـ 422سشرير ،يضشاف
ل- -ه- -ا ن -قصس ال -ت -أاط Òع -ل -ى مسش -ت -وى
قاعات العÓج التي بقيت مغلقة ‘
ال -ع -دي -د م -ن ال -ق -رى ‘ وج -ه ال -ب-دو
الرحل.
تشش Òال -ل -ج -ان اŸشش -ك -ل -ة م -ن ط-رف
اÛلسس الششعبي الو’ئي لتمÔاسشت،
ب -ن-اًء ع-ل-ى ال-زي-ارات اŸي-دان-ي-ة ال-ت-ي
ق - -ادت ال- -ل- -ج- -ان ل- -ع- -دي- -د ال- -دوائ- -ر
والبلديات والقرى ،أان أاغلب النقائصس
التي يعانيها قطاع الصشحة باŸنطقة،
تشش- -م- -ل ب- -ال- -درج -ة اأ’و ¤اŸن -اط -ق
البعيدة عن عاصشمة الو’ية‡ ،ا جعل
التغطية الصشحية نسشبية بكل الو’ية.
أاما القرى واŸناطق اŸعزولة تكاد
تصش- -ن- -ف ‘ ط- -ي نسش- -ي- -ان ال- -رع -اي -ة
الصشحية ،حيث وقفت اللجان ببلدية
ع Úأامقل  130 -كلم عن عاصشمة
اأ’هقار  -على ﬁدودية اŸؤوسشسشة
ال -ع -م -وم -ي -ة ا÷واري -ة ال -ت -ي ’ ت-ل-ب-ي
ح -اج -ي -ات اŸواط -ن ،ك -ون ال -ب -ل -دي -ة
منطقة عبور Ÿوقعها على مسشتوى
الطريق الوطني رقم .01
غ Òب-ع-ي-د ع-ن-ه-ا ،ه-ن-اك ح-ال-ة ب-لدية
إادل - - -سس  300 -ك -ل -م  -وال -ت-ي ت-ع-اÊ
العيادة متعددة اÿدمات بها نقصشا
‘ اأ’دوية والتجهيزات ،والتي تتبع
لها  07مناطق نائية ،تابعة للصشيدلية
‘ ال-ت-م-وي-ن ب-اأ’دوي-ة ،ب-اإ’ضش-افة إا¤
خلوها من أاجهزة اأ’ششعة ،ناهيك عن
خلو قريتي «مرتوتك» و» “كيندوت»
م -ن ق -اع-ة عÓ-ج ،وسش-ي-ارات إاسش-ع-اف
التي من اŸفروضس أان تنقل ا◊ا’ت
الطارئة ‘ حالة عطل ،يحدث هذا
واŸن -ط -ق -ة م -ع -روف -ة ب -ت-واج-د ع-دد
معت Èمن البدو الرحل.
وكششفت اللجنة عن خلو قاعتي عÓج
ق - - -ري - - -ت- - -ي ك- - -ل م- - -ن «ت Úت- - -راب»Ú
وتبÒبÒت»  300 -كلم عن عاصشمة
ال -و’ي -ة  -م -ن اأ’ط -ب -اء‡ ،ا ي -ج -ع-ل
اŸت-اب-ع-ة الصش-ح-ي-ة غ-ائ-ب-ة ب-هما .وما
يزيد من تعقيد الوضشع ،عدم بر›ة
ال- -زي- -ارات ال- -ط- -ب- -ي- -ة بصش -ف -ة دوري -ة
Óقليم ،خاصشة اأ’ماكن التي يتواجد
ل إ
بها البدو الرحل.
‘ سش -ي -اق م -تصش -ل ،ت-ع-ا ÊاŸق-اط-ع-ة
اإ’دارية ع Úقزام  400 -كلم عاصشمة
الو’ية  -والتي بها مؤوسشسشة جوارية
للصشحة العمومية ،تعا Êهي اأ’خرى
من نقصس اأ’طباء خاصشة اأ’خصشائيÚ
وكذا القابÓت ،حيث توجد ‡رضشة
مكلفة واحدة Ãصشلحة التوليد تعمل
 24/24سش- - -اع- - -ة ‘ ،ظ- - -ل ن- - -قصس
التجهيزات اÿاصشة با.Èı
وفيما يخصس دائرة «ت Úزوات ،»Úأاكد
أاحد اŸنتخب ÚباŸنطقة ا◊دودية لـ
«الششعب» ،أان اأ’طباء العام Úالثمانية
و 11شش-ب-ه ط-ب-ي وزمÓ-ءه-م ،ق-ائمون
Ãج -ه -ودات ج-ب-ارة Œاه اŸواط-ن،Ú
إا’ أان اإ’مكانات اŸتوفرة ’ تسشاعد
على ذلك ،خاصشة وأان اŸنطقة تششهد

بالرغم من تؤفر إلهياكل بؤرقلة

اŸواطن يطالب بحقه ‘ التكفل األمثل بصضحته
يعد قطاع إلصشحة أإحد إلقطاعات إ◊سشاسشة إŸرتبطة بششكل كب Òومباششر باŸؤإطن وإلتي تتطلب تطؤيرإ مسشتمرإ
وم Ó-زم -ا ’ح -ت -ي-اج-ات إلسش-ك-ان ‘ ك-ل م-ن-ط-ق-ة .ب-ؤ’ي-ة ورق-ل-ة –دي-دإ ،ت-ؤضش-ح إل-ع-دي-د م-ن إŸؤؤشش-رإت ‘ إلسش-ن-ؤإت
’خÒة– ،سشنا نسشبيا ‘ خدمات إلصشحة ،مع تسشجيل نقائصس يعددها إŸؤإطن و‡ثلؤ إŸتجمع إŸد ‘ Êعدم وجؤد
إ أ
مسشتششفى جامعي لتغطية إ◊اجيات ‘ منطقة إ÷نؤب إلششرقي ككل وكذإ مركز Ÿعا÷ة إ◊روق ،هذإ فضش Óعن
تأاخر دخؤل بعضس إŸنششآات إلصشحية ،إلتي من إŸنتظر أإن تسشاهم ‘ تخفيف إلضشغط ،إÿدمة وكذإ عدم إسشتجابة
بعضشها لتطلعات إلسشكان إÙلي.Ú

ورقلة :إÁان كا‘

هذه اأ’يام اسشتفحال داء البوحمرون،
ح - -يث ت - -ع - -ا Êم - -ن غ- -ي- -اب اأ’دوي- -ة
اŸوج-ه-ة ل-ل-ب-دو ال-رح-ل ،ك-غÒه-ا من
اŸناطق.
يحدث هذا ‘ وقت ” تسشجيل 224
خرجة ميدانية لفائدة سشكان البدو
الرحل ،أاسشفرت عن  10217فحصس
طبي عام 65 ،فحصس أاسشنان و112
عملية تلقيح.

مؤوسضسضة التوليد «األم والطفل»
تفتقد لقاعة عمليات

رغ- -م اسش- -ت- -ف- -ادة ع- -اصش- -م- -ة ال -و’ي -ة
Ãؤوسشسش -ة ل -ل -ت-ول-ي-د  60سش -ري -را‘ ،
خطوة ’قت ارتياح اŸواطن ،Úإا’ أان
اŸؤوسشسشة التي تششهد مرور أازيد من
 06أاششهر عن دخولها حيز اÿدمة،
إا’ أان- -ه- -ا ’ت -زال ت -ف -ت -ق -ر إا ¤ق -اع -ة
ﬂصشصشة للعمليات‡ ،ا يضشطر إا¤
ن- -ق- -ل اŸق- -ب Ó-ت ع -ل -ى ال -ع -م -ل -ي -ات
القيصشرية بواسشطة سشيارة اإ’سشعاف
إا ¤اŸؤوسشسش- -ة ال- -ع- -م -وم -ي -ة مصش -ب -اح
ب- -غ- -دادي ‘ ،مشش- -ه- -د أاصش- -ب- -ح Áي -ز
يوميات عاصشمة اأ’هقار ،عند نقل
أاي مواطنة مقبلة على الو’دة‡ ،ا
أاثار اسشتياء اŸواطن Úالذين يخششون

من وقوع كارثة عند نقل أاي حالة.
يضشاف لها غياب اأ’جهزة اŸتطورة
اÿاصشة بالتصشوير ،وحتى العادية أاو
السش -ك -ان Òتشش -ه -د ‘ ب -عضس اأ’ح-ي-ان
ت -ع -ط  Ó-أاو ع -دم ت -وف -ر ب-عضس اŸواد
اأ’سش -اسش-ي-ة اÿاصش-ة ب-ه-ا ،ع-ل-ى غ-رار
الورق اıصشصس للتصشوير.
وكششف عن جملة من اŸششاريع التي
سشتعزز القطاع مسشتقب ،Óمن ششأانها
أان تعطي اإ’ضشافة للقطاع ،على غرار
مسش -تشش -ف -ى اأ’م -راضس ال -ع -ق-ل-ي-ة 120
سشرير ومسشتششفى  240سشرير بعاصشمة
اأ’ه- -ق- -ار ،ومسش -تشش -ف -ى  120سشرير
بعاصشمة تديكلت.
وت -واج -د  97أاخصش -ائ -ي -ا ‘ الصش-ح-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ال-و’ي-ة ،وع-ن حصش-ي-ل-ة
التوأامة مع اŸؤوسشسشات اإ’سشتششفائية
اıتصش- -ة ب- -و’ي- -ات الشش- -م -ال ال -ت -ي
ششملت  08تخصشصشاتÃ ،جموع 2388
فحصس طبي و 67عملية جراحية.
‘ ح ⁄ Úيكششف عن عدد طالبي
ت-ذاك-ر ال-ن-ق-ل ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا مصش-ال-ح
ال- - -نشش- - -اط ا’ج- - -ت - -م - -اع - -ي واإ’دارة
اÙل- -ي- -ة ،ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع اÛلسس
الو’ئي ،للمرضشى الذين تنقلوا السشنة
اŸنصشرمة من أاجل تلقي العÓج ‘

من جهتها ،وسشعيا إا ¤تعزيز التغطية
الصش-ح-ي-ة ،واف-قت السش-ل-ط-ات ال-عمومية
خÓل نهاية  2017على رفع التجميد
عن كل من مسشتششفى  60سشريرا ببلدية
الرويسشات ومسشتششفى  60سشريرا ببلدية
اŸق- -اري -ن ب -و’ي -ة ورق -ل -ة وذلك ت -ب -ع -ا
’قÎاح مصش-ال-ح ال-و’ي-ة رف-ع ال-ت-ج-م-يد
عن عدة عمليات تخصس قطاع الصشحة
بالو’ية.
ومن أاجل توف Òتغطية صشحية أافضشل
وللتكفل باحتياجات السشكان ‘ ›ال
الصش- -ح- -ة ب- -اŸن- -ط- -ق -ة ك -ذلك ،واف -قت
ا÷ه -ات اıتصش-ة ع-ل-ى تسش-ج-ي-ل ع-دة
ع- -م- -ل- -ي- -ات ‘ ه- -ذا اÛال ،أاه- -م- -ه -ا
التسشريع ‘ إاعداد دف Îششروط لتجهيز
مسش-تشش-فى  240سش-ري-ر ب-ت-ق-رت ،إاعادة
تهيئة مسشتششفى ورقلة Ãبلغ  800مليون
دجŒ ،ه- -ي -ز ا’سش -ت -ع -ج -ا’ت ال -ط -ب -ي -ة
ا÷راحية Ãبلغ  200مليون دج ،وتوسشيع
اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن شش-به الطبي
Ãبلغ  700مليون دج ،هذا اأ’خ Òالذي
 ⁄يعد قادرا على اسشتيعاب كل الطلبات
اŸودع -ة ل -دي -ه ب -ف -ع -ل ن-قصس ال-ه-ي-اك-ل
ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ،ال-عمليات اŸسشجلة من
ششأانها تعزيز التغطية الصشحية بالو’ية،
بحسشب مصشادر الو’ية.
ب - -ه - -ذا الصش- -ددŒ ،در اإ’شش- -ارة إا ¤أان
اأ’م Úال -ع -ام ل-وزارة الصش-ح-ة والسش-ك-ان
وإاصشÓح اŸسشتششفيات ،كان قد أاششار
خÓل جلسشة العمل التي عقدت بو’ية
ورقلة ‘ ،إاطار زيارة اللجنة الوزارية
اŸششÎك -ة ،إا ¤أان اŸنشش -آات الصش -ح -ي -ة
ب -ال -و’ي -ة ع -رفت ت -ط -ورا م-ل-ح-وظ-ا ‘
مسش-ت-وى ال-ت-غ-ط-ي-ة واÿدم-ات الصش-حية
ع -ل -ى م -دار السش -ن -وات اأ’خÒة ،ب -ف -ع-ل
ت - -ك - -ريسس ع - -م - -ل - -ي - -ات ال - -ت- -وأام- -ة بÚ
اŸسشتششفيات واŸسشتششفيات ا÷امعية
ال -كÈى ،ال -ت -ط -ب -يب ع -ن ب -ع-د وال-عÓ-ج

اŸنز‹ ،ومن خÓل ا’رتفاع اŸلحوظ
‘ عدد الهياكل التابعة للقطاع ،حيث
ت- -ت- -وف- -ر ال- -و’ي- -ة ع -ل -ى  4مؤوسشسشات
إاسش -تشش-ف-ائ-ي-ة 5 ،م-ؤوسشسش-ات ع-م-وم-ي-ة
اسش -تشش -ف -ائ-ي-ة ج-واري-ة تضش-م  36عيادة
متعددة اÿدمات 81 ،مصشلحة للعÓج،
م - -ؤوسشسش - -ت Úل - -ل - -ط - -ف- -ول- -ة واأ’م- -وم- -ة
ومسشتششفى ‘ طب العيون ،باإ’ضشافة
إا ¤م -رك -ز م -ك -اف -ح -ة السش -رط -ان ع-ل-ى
مسش- - -ت- - -وى اŸؤوسشسش- - -ة ال- - -ع - -م - -وم - -ي - -ة
اإ’سشتششفائية ﬁمد بوضشياف بعاصشمة
الو’ية .وتدل هذه اأ’رقام على التطور
الذي تسشجله الو’ية ورقلة ‘ قطاع
الصشحة وعلى اŸسشاعي ا◊ثيثة للدولة
وال - -ه - -ادف- -ة إا ¤ت- -وف Òك- -ل اÿدم- -ات
الصشحية للمواطن ‘ Úهذه الو’ية ،كما
أاوضشح نفسس اŸسشؤوول.
ه- -ذا وتسش- -ع -ى اŸصش -ال -ح ال -وصش -ي -ة إا¤
الÎكيز على ترقية اÿدمات الصشحية
والتكفل ا◊سشن باŸرضشى ،من خÓل
ال -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى –سش Úاÿدم-ة وحسش-ن
معاملة اŸريضس واŸرافق Úله ،عÈ
العمل على تطوير اÿدمات و–سشينها
وتكوين اأ’طباء واŸمرضش Úع Èتنظيم
اأ’ي-ام ال-ط-ب-ي-ة وع-م-ل-ي-ات التوأامة ،هذا
فضش  Ó-ع -ن السش -ع -ي إا ¤ال -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى
الدور الهام ÷معيات اÛتمع اŸدÊ
ال -ت -ي ت -ع -د شش -ري-ك-ا أاسش-اسش-ي-ا ‘ ق-ط-اع
الصشحة للعمل ‘ إاطار تنسشيقي للجهود
الهادفة إا ¤تطوير و–سش Úاÿدمات
الصش -ح -ي-ة و‘ إاط-ار م-ا ي-خ-دم الصش-ال-ح
العام.
وع -ل -ى ال -رغ -م م-ن ذلك ،ف-إان اŸواط-ن
اÙل- -ي ب- -ورق- -ل -ة م -ازال ي -ؤوك -د ع -ل -ى
اŸط -ال -ب -ة ب -ح -ق -ه ‘ ال -ت-ك-ف-ل اأ’م-ث-ل
بصش- -ح- -ت- -ه ع Èدع -م ال -و’ي -ة Ãنشش -آات
صش-ح-ي-ة ق-ادرة ع-ل-ى اسش-ت-يعاب ا’رتفاع
ال- -ك- -ب ÒواŸسش -ت -م -ر ‘ ع -دد السش -ك -ان
وتدعيم الصشحة ﬁليا دون اللجوء إا¤
التنقل إا ¤الو’يات اأ’خرى وŸسشافات

–سشن ‘ إلصشحة إ÷ؤإرية بؤ’ية بسشكرة

مرافق جديدة وتوأامة مع مؤوسضسضات اسضتشضفائية وتكوين مسضتمر

يششهد قطاع إلصشحة بؤ’ية بسشكرة –سشنا كبÒإ
’خÒة ،بفضشل إÛهؤدإت إ÷بارة
‘ إلسشنؤإت إ أ
إلتي تبذلها إŸصشالح إŸعنية ‘ –سش Úإÿدمات
إلصش -ح -ي -ة وت -ق -ري -ب -ه -ا م -ن إŸؤإط -نﬂ ‘ Úت -ل-ف
م- -ن- -اط- -ق إل- -ؤ’ي -ة ،م -ن خ Ó-ل ت -ع -زي -ز إلصش -ح -ة
إ÷ؤإرية ،حيث أإششارت مصشادر طبية عليمة من
م- -دي- -ري- -ة إلصش- -ح -ة وإلسش -ك -ان وإصش Ó-ح ب -ؤ’ي -ة
بسش -ك -رة إ‚ ¤اح ع -م -ل-ي-ة إع-ادة إل-ه-ي-ك-ل-ة إل-ت-ي
’خÒة.
باششرها إلقطاع ‘ إلسشنؤإت إ أ
بسشكرةŸ :ؤششي حمزة

وي -ت -وف -ر ق-ط-اع الصش-ح-ة ع-ل-ى ع-دي-د اŸراف-ق الصش-ح-ي-ة
الهامة على غرار مؤوسشسشة اسشتششفائية متخصشصشة ‘ طب
م -ت -خصشصش -ة ‘ طب ال -نسش -اء وال -ت -ول -ي -د وطب اأ’ط -ف-ال
وم -ؤوسشسش -ات صش -ح -ة ج -واري -ة وأاخ -رى خ -اصش-ة Ãخ-ت-ل-ف
اأ’مراضس تتوفر على طواقم طبية متخصشصشة وŒهيزات
حديثة سشمحت بضشمان الفعالية ‘ التكفل بانششغا’ت
السش-اك-ن-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى اÙي-ط الصش-ح-ي وال-ن-ج-اعة ‘
التكفل با◊ا’ت اŸرضشية ومواكبة متطلبات العصشرنة.
وقد أاو ¤السشيد احمد كروم وا‹ بسشكرة أاهمية بالغة
ل -ه -ذا ال -ق -ط -اع م -ن خ Ó-ل ع-دي-د اÿرج-ات اŸي-دان-ي-ة
التفقدية ıتلف اŸرافق التابعة للصشحة بالو’ية وكذا
ا’جتماعات الدورية مع اŸسشؤوول Úلبحث أا‚ع طرق
التكفل باŸرضشى خاصشة باŸناطق النائية بالو’ية.
وقد اسشتقبل ،احمد كروم اŸسشؤوول اأ’ول على الهيئة
التنفيذية ببسشكرة وفدا طبيا متخصشصشا رفيع اŸسشتوى،
ت- -ن- -ف- -ي- -ذا Ùت -وى ا’ت -ف -اق -ي -ة اÈŸم -ة ب ÚاŸصش -ال -ح
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ا’سشتششفائية لو’ية بسشكرة ووهران أاين أاجرى فحوصشات
ط- -ب- -ي- -ة وع- -م- -ل- -ي -ات ج -راح -ي -ة ت -ط -وع -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف
ا’ختصشاصشات الطبية’ ،سشيما منها طب النسشاء ،القلب
والششراي ،Úالكلى حيث قام هذا الوفد الطبي بإاجراء
ع -م -ل -ي -ات ج -راح -ي -ة Ãسش -تشش -ف -ى ط -ول-ق-ة ،أاو’د جÓ-ل
وبسشكرة .وقد ’قت هذه العملية حسشب ما أافادت به
خ-ل-ي-ة اإ’عÓ-م وا’تصش-ال ل-ل-و’ي-ة ،اسش-ت-حسش-ان-ا وارت-ياحا
” إاقامة حفل
كبÒين لدى سشاكنة ومواطني الو’ية ،كما ّ
اسشتقبال على ششرف هذا الوفد من طرف السشيد الوا‹
ع -رف -ان -ا وت -ق -دي -را ل -ل -م-ج-ه-ودات اŸب-ذول-ة واÿدم-ات
اإ’نسشانية اŸقدمة ‘ خدمة الصشحية العمومية ،مثمنا
هذه اŸبادرات الصشحية اÒÿية التطوعية ذات البعد
اإ’نسشا .ÊوŒدر اإ’ششارة أان هذه اŸبادرة قد سشبقتها
مبادرات ‡اثلة أاششرف عليها وقادها أاطباء أاخصشائيÚ
من ا÷زائر وﬂتصش Úمن مسشتششفيات فرنسشية عريقة
على غرار ليل ،ليون.
“ت بر›ة إاجراء  100عملية جراحية
و‘ هذا اإ’طارّ ،
ببسشكرة ‘ إاطار Œسشيد برنامج التوأامة ب ÚاŸؤوسشسشات
اإ’سشتششفائية ا÷امعية مع مسشتششفيات و’يات ا÷نوب
والهضشاب العليا ،حسشب ما أافاد به ﬁمد العايب اŸدير
الو’ئي للصشحة والسشكان ببسشكرة ‘ تصشريحات صشحفية.
وتندرج هذه العمليات ا÷راحية ‘ إاطار تقريب الصشحة
من اŸواطن وتعزيز فرصس التعاون بﬂ Úتلف اŸرافق
الصشحية بالوطن ،حيث أاششرف طاقم طبي ﬂتصس من
اŸركز ا’سشتششفائي ا÷امعي بوهران بإاجراء تدخÓت
ج-راح-ي-ة دق-ي-ق-ة ‘ ا÷راح-ة ال-ع-ام-ة وج-راح-ة ال-ع-ظ-ام
وطب النسشاء والتوليد والتخدير واإ’نعاشس ،حيث كانت
اŸن- -اسش- -ب- -ة ف- -رصش- -ة ل -ت -ل -ق -ي وت -ك -وي -ن ب -عضس اأ’ط -ب -اء

Ãسشتششفيات بسشكرة من قبل نظرائهم Ãسشتششفى وهران
ا÷امعي ،خاصشة ما تعلّق بتكوين اأ’طباء اŸمارسشون
واأ’عوان ششبه الطبيون العاملون ‘ اŸؤوسشسشات الصشحية
من خÓل ›موعة من الدروسس النظرية والتطبيقية.
وق -د خّصش -ت ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ل-ف-ائ-دة اŸرضش-ى ال-ف-ق-راء
واŸعوزين من ﬂتلف مناطق بسشكرة ‘ إاطار التضشامن
معهم ،وكذا لتفادي تنقلهم إا ¤اŸراكز ا’سشتششفائية
اŸتواجدة ببعضس و’يات الوطن بالششمال ،وما ينتج عن
ذلك من إاثقال لكاهلهم بالتكاليف اŸادية والصشحية،
تتبع بفحوصشات طبية وعمليات جراحية لفائدة اŸرضشى
ب-اŸؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ا’سش-تشش-فائية بطولقة واŸؤوسشسشة
ال- -ع- -م -وم -ي -ة ا’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة ب -أاو’د ج Ó-ل واŸؤوسشسش -ة
اŸتخصشصشة ‘ أامراضس النسشاء والتوليد بعاصشمة الو’ية،
ك- -ون- -ه- -ا أاك ÌاŸراف- -ق الصش -ح -ي -ة ب -ال -و’ي -ة اك -ت -ظ -اظ -ا
باŸرضشى .كما تدّعم ‘ سشياق متصشل قطاع الصشحة
ب -ال -و’ي -ة م -ن وح -دة ج -دي-دة ل-تصش-ف-ي-ة ال-دم وال-ك-ل-ى ّ”
Œهيزها بالعتاد الطبي الÓزم باŸؤوسشسشة اإ’سشتششفائية
ب -ب -ل -دي -ة زري -ب -ة ال -وادي ،وم -ن شش -أان ف -ت-ح ه-ذه ال-وح-دة
التخفيف من معاناة اŸرضشى اŸصشاب Úبالقصشور الكلوي
ب-ب-ل-دي-ات ا÷ه-ة الشش-رق-ي-ة م-ن ال-و’ي-ة وŒن-ي-بهم التنقل
بششكل دوري إا ¤اŸؤوسشسشات ا’سشتششفائية لتصشفية الدم
على مسشافات تفوق الـ 160كلم باŒاه عاصشمة الو’ية
بسشكرة .ويتوفر اŸرفق الصشحي على  5أاجهزة جديدة
لتصشفية الدم والكلى سشتضشمن التكفل ‘ مرحلة أاو ¤بـ15
مريضشا يوميا من الذين يعانون القصشور الكلوي ،يتكفل
بهم طاقم طبي متكون من أاطباء وأاعوان ششبه طبيÚ
تلقوا تكوينا متخصشصشا على مسشتوى اŸؤوسشسشة العمومية
ا’سشتششفائية بشش Òبن ناصشر بعاصشمة الو’ية.

ط-وي-ل-ة .ول-دع-م ال-ت-غ-ط-ي-ة الصش-ح-ي-ة ‘
ال - -و’ي - -ات ا÷ن - -وب - -ي - -ة ،ع - -ل- -ى غ- -رار
اŸسش-تشش-ف-ى ا÷ام-ع-ي وم-رك-ز م-ع-ا÷ة
ا◊روق ،ال - -ت - -ي ت- -ع- -د أاح- -د اŸط- -الب
الرئيسشية التي ينادي بها السشكان ‘ كل
مرة .ويعد اŸسشتششفى ا÷امعي بورقلة
من ب Úأاهم اŸششاريع ‘ قطاع الصشحة
ال -ت -ي ق -ررت ا◊ك-وم-ة آان-ذاك ‘ سش-ن-ة
 2013إا‚ازها ،إا’ أانها جمدت ،ومازال
اŸواطن يأامل بإاعادة بعثه من جديد.
فيما أاكدت العديد من ا’أصشوات على
أاهمية توفر الو’ية على مركز لعÓج
ا◊روق أايضشا من أاجل –قيق التغطية
الصشحية ‘ هذا التخصشصس الذي تفتقر
إاليه اŸنطقة ،حيث يضشطر اŸصشابون
إا ¤ال -ت -ن -ق -ل Ÿسش-اف-ات ط-وي-ل-ة ل-ت-ل-ق-ي
ال-عÓ-ج و‘ وضش-ع-ي-ة صش-ح-ي-ة صش-ع-ب-ة ‘
أاحيان كثÒة.
وÃسش -تشش -ف -ى ﬁم -د ب -وضش-ي-اف وسش-ط
ع -اصش-م-ة ال-و’ي-ة ورق-ل-ة م-ث ،Ó-م-ازالت
مصشلحة ا’سشتعجا’ت  ⁄تدخل حيز
اÿدمة بعد ،على الرغم من ا◊اجة
ال -ك -بÒة ÿدم -ات-ه-ا ،ب-ف-ع-ل م-ا تشش-ه-ده
اŸصشلحة ا◊الية من اكتظاظ وضشغط
ك -بÒي -ن ي -وم -ي -ا وع -دم ق -درت -ه -ا ع -ل-ى
Óعداد اŸتزايدة للمرضشى
ا’سشتجابة ل أ
الذين يقصشدونها يوميا Ãعدل اسشتقبال
ي -ق-ارب ح-وا‹  300ح-ال-ة إاسشتعجالية.
وقد أاثار دخول هذه اŸنششأاة اÿدمة
ال-ف-ع-ل-ي-ة ج-د’ واسش-ع-ا وسش-ط ف-ع-ال-ي-ات
و‡ثلي اÛتمع اŸد ،Êالذين سشجلوا
عدة –فظات على الوضشعية التي توجد
ع-ل-ي-ه-ا اŸصش-ل-ح-ة ا÷دي-دة واع-تÈوها
غ Òم-ط-اب-ق-ة ل-ل-م-ع-اي Òبسش-بب تسشجيل
العديد من النقائصس ،بحسشبهم– ،ول
دون فتح هذه اŸصشلحة ا÷ديدة ،من
أاه -م -ه-ا غ-ي-اب ‡ر رئ-يسش-ي ي-رب-ط بÚ
مصش- -ل- -ح- -ة ا’سش- -ت- -ع- -ج- -ا’ت ا÷دي- -دة
واŸصشالح اأ’خرى للمسشتششفى ،نقصس
بعضس التجهيزات والتحفظ على معايÒ
ال- -ب- -ن- -اء .وق- -د ن- -ظ- -مت ع- -دة وق -ف -ات
اح- -ت- -ج- -اج- -ي -ة رافضش -ة ’ف -ت -ت -اح ه -ذه
Óسش-ب-اب اŸذكورة،
اŸصش-ل-ح-ة ،ن-ظ-را ل -أ
ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ت -ط-م-ي-ن-ات ا÷ه-ات
اŸسش- -ؤوول- -ة ب- -أان ال- -ع- -م- -ل ج- -ار ل- -ف -ت -ح
اŸصش -ل -ح-ة ا÷دي-دة ب-ع-د ا’ن-ت-ه-اء م-ن
Œهيزها وفقا للمعاي Òالكفيلة بضشمان
أاريحية أاك Ìللمرضشى والعمال ‘ نفسس
ال- -وقت ،خ- -اصش -ة وأان ه -ذه اŸصش -ل -ح -ة
ا÷ديدة يتوخى منها تعويضس مصشلحة
ا’سشتعجا’ت ا◊الية من أاجل توفÒ
تكفل أافضشل باŸرضشى وتقد Ëخدمات
طبية ترقى للمسشتوى الذي يطمح إاليه
سشكان هذه اŸدينة.
ه -ذا ويسش -ج -ل مسش -تشش -ف -ى  240سشرير
بتقرت أايضشا ،الذي انطلقت اأ’ششغال به
سشنة  ،2012تأاخرا كبÒا ‘ اسشتÓمه،
ح- -يث  ⁄ي- -دخ- -ل اŸسش- -تشش- -ف- -ى ح- -ي -ز
اÿدم -ة ب -ع -د ع -ل-ى ال-رغ-م م-ن ان-ت-ه-اء
اأ’ششغال به وذلك نظرا لعدم اسشتكمال
Œه - -ي- -زه ◊د السش- -اع- -ة .وت- -ع- -د ه- -ذه
اŸنشش -أاة الصش -ح -ي -ة إاح -دى اŸؤوسشسش-ات
ال -ت -ي ي -ط -الب السش-ك-ان ب-دخ-ول-ه-ا ح-ي-ز
اÿدم- -ة م- -ن -ذ م -دة م -ن اأج -ل ت -رق -ي -ة
اÿدم -ات الصش -ح -ي -ة و–ق-ي-ق ال-ت-ك-ف-ل
اأ’م -ث -ل ب -اŸرضش -ى ،خ-اصش-ة وأان م-وق-ع
اŸسشتششفى ا’سشÎاتيجي على مسشتوى
الطريق الوطني رقم  3من ششأانه أان
يسش -اه -م ‘ ت -وف Òاÿدم -ات الصش-ح-ي-ة
لسش- -ك- -ان اŸق- -اط- -ع- -ة اإ’داري -ة ت -ق -رت
واŸن - -اط - -ق اÛاورة ل - -ه - -ا وع- -اب- -ري
الطريق الوطني اŸذكور.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«التايه» ‘ عرضس شضر‘ أامام ا÷مهور بتمÔاسضت

بعث الّتفاؤول لدى ا÷يل النّاششئ والّتخلّي عن النّظرة التّششاؤومية

لهقار،
اسضتمتع أامسضية أامسس ،عشّضاق الفن الرابع بعاصضمة ا أ
لول للعمل الدرامي «التايه» ،الذي أانتجته
بالعرضس الشضر‘ ا أ
دار الثقافة بالتنسضيق مع ا÷معية الثقافية للفنون الدرامية
صض-رخ-ة ال-رك-ح ،أاي-ن ح-اول ف-ري-ق ال-ع-م-ل ال-ف-ن-ان ،Úق-م-ويشس
ب -وزي -د ‘ دور أاح -م -د ،ودك -وري ﬁم -د ‘ دور ع -م -ي صض -ال -ح،
Œسضيد حكاية جيل ناشضئ أاضضاع الطريق وجيل سضلف أاضضاع
لول.
أادوات التواصضل ،مع ا÷يل ا أ

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

ا ل ع م ل ا ل د ر ا م ي ا ل ذ ي ا ح ت ض ض ن ت ه ق ا ع ة د ا س ض ي ن  ،و اأ خ ر ج ه ق و م ي ش س
ب و ز ي د  ،و اأ لّ ف ه ا ل ك ا ت ب د ح د و ح ع ب د ا ل ه ا د ي  ،س ض ع ى م ن خ  Óل
ا ل ع ر ض س ا ل م ق د م  ،اإ ل ى ا ل ق ض ض ا ء ع ل ى ا ل ن ظ ر ة ا ل ت ش ض ا وؤ م ي ة ا ل ت ي
اأ ص ض ب ح ت ت م ي ز ت ف ك ي ر ا ل ج ي ل ا ل ن ا ش ض ئ  ،و ب ع ث ا ل ت ف ا وؤ ل ف ي ن ف و س س
ا ل ش ض ب ا ب  ،ب ح ث ه م ع ل ى ا ل ع م ل و ا ’إ ج ت ه ا د  ،و ا ل ذ ي اأ د ى د و ر ه اأ ح م د
ا ل ش ض ا ب  ،ا ل ذ ي اأ ص ض ب ح ي ر ى اأ نّ ا ل م ش ض ك ل ف ي ا ل م ج ت م ع  ،م ّم ا اأ د ى ب ه
اإ ل ى اإ ض ض ا ع ة ا ل ط ر ي ق  ،ب ف ع ل ا ل ك ث ي ر م ن ا ل م ت غ ي ر ا ت و ا ل ر و ا ف د
ا ل ت ي ج ر ف ت ه  ،ل  Óن ز و ا ء و ا ’ خ ت ب ا ء  ،م ّما اأ ّد ى ب ه اإ ل ى ا ل ت ي ه ر ف ق ة
ج ي ل ا ل ّس ض ل ف ا ل م ج ّس ض د ف ي د و ر ع م ي ص ض ا ل ح ا ل ذ ي ف ق د اأ د ا و ت
التواصضل.
ا ل ع م ل ا ل د ر ا م ي ا ل ذ ي ي ع و د اإ ن ت ا ج ه ل ل س ض ن ة ا ل م ن ص ض ر م ة  ،ح ا و ل م ن
خ  Óل ه ا ل م خ ر ج ب و ز ي د ح س ض ب م ا ص ض ّر ح ب ه ل ـ « ا ل ش ض ع ب » ب ع ث
ا ل ت ف ا وؤ ل و ض ض ر و ر ة ز ر ع ا ل خ ي ر ف ي ا ل م ج ت م ع  ،و ع د م ل و م ا ل م ج ت م ع
اأ و ا ل ح ي ا ة و ت ع ل ي ق ا ل ف ش ض ل ع ل ى ا ل غ ي ر .

اسضتقطب الفاعل ‘ ÚاÛال Úالفكري والثّقا‘ بأاوروبا

اŸركـ ـ ـز الثّقا‘ ا÷زائ ـري
بفرنسشـ ـا يتفاعـ ـل مـ ـع جمه ـ ـوره

لو ¤من نوعها
هي ا أ

الششيخ «سشعدي الطاهر حراث »
‘ ندوة فكرية بتبسشة
لسضاتذة واıتصض ‘ Úالتعريف ÃسضÒة
حاول اÙاضضرون من ا أ
وسضÒة ت- -اري- -خ الشض -ي -خ «سض -ع -دي ال -ط -اه -ر ح -راث» ،ح -يث سض -ل -طت
لضضواء على هذا العا ⁄واÛاهد الذي يعت Èمن رواد ا◊ركة
ا أ
لدب ومن فطا◊ة
لصضÓحية ‘ ا÷زائر ومن رجالت الفكر وا أ
ا إ
اللغة واÿطابة ،ورجل صضÓح وإاصضÓح ،صضاحب شضخصضية تعددت
لو ¤من
جوانب العظمة فيها ،من خÓل ندوة فكرية وطنية هي ا أ
نوعها نظمت بولية تبسضة ،حيث التقى فيها رفقاؤوه وتÓمذته
ليعددوا جوانب من تاريخه العلمي وا÷هادي والÎبوي ،ويذكروا
Óجيال الصضاعدة مسضÒته ويخلدوا صضفحات من سضÒته.
ل أ

تبسسة :خالد العيفة

عاشس اŸركز الّثقا‘ ا÷زائري بباريسس على مدار شضهر مارسس
أانشض-ط-ة ع-دي-دة وم-ت-نّ-وع-ة اسض-ت-ق-ط-بت ا÷م-ه-ور اŸت-ذّوق ل-لفن
ول -ل -ح -رف ،ول Ó-ي -ق -اع م -ن أاف -راد ج -ال-ي-ت-ن-ا ا÷زائ-ري-ة وك-ذلك
ال -ع -رب -ي -ة ،ح -يث اسض -تضض -اف اŸرك-ز ك-وك-ب-ة م-ن ال-ف-ن-ان Úأاح-ي-وا
ح-فÓ-ت م-ن ط-ب-وع-ن-ا ا÷زائ-ري-ة الÌي-ة واŸت-م-ي-زة م-ن ب-ي-ن-ه-م
ال-ف-ن-ان ع-ب-د ال-رح-م-ن ال-ق-ب-ي ،ت-وف-ي-ق ع-ون ،فرقة Ÿة بشضارية،
الفرقة اŸوسضيقية جولة التي كّرمت الفنان الراحل خ Òالدين
صضاحبي اŸعروف باسضم ديدين.

باريسس :زهرة بوسسكÚ

ك-م-ا حضض-رت ال-م-وسض-ي-ق-ى ا’أن-دلسض-ي-ة م-ن خÓ-ل ح-ف-ل اأح-ي-ته
جمعية الجنادية لبوفاريك ،واإلى جانب الحفÓت المتنّوعة تمّ
عرضس فيلم «جبل باية» لعز الدين مدور ،كما احتضضن بهو
ال -م -رك -ز ال -ث -ق -اف -ي ع -ل-ى م-دار شض-ه-ر ك-ام-ل م-ع-رضض-ا ف-ي ف-ن
ال-زخ-رف-ة ل-ل-ف-ن-ان-ة السض-وري-ة شض-ه-ي-ن-از ال-ج-مال ،با’ضضافة اإلى
لقاءات فكرية مع كّتاب ومثّقفين حول اإصضداراتهم ،لعل اأهمها
اللقاء الذي تحّدث فيه الكاتب والباحث محمد زڤاغ عن
اإصض -داره ا’أخ -ي -ر «ح -ق -ائ -ق ع -ن ج -رائ -م ال -م -ن -ظ -م-ة السض-ري-ة
ب-ال-ج-زائ-ر» ،واأمسض-ي-ات شض-ع-ري-ة صض-دح ف-ي-ه-ا شض-ع-راء ب-اآخ-ر ما
جادت به قرائحهم.
ولÓإشضارة يتضضّمن المركز مكتبة ثرية مفتوحة للقّراء وعدة
ورشضات لتعليم فن الزخرفة والخط العربي والموسضيقى وتعليم
اللغة العربية
المركز الثقافي الجزائري بباريسس ،اسضتطاع اأن يسضتقطب
ال -م -ه -ت ّ-م -ي -ن وال-م-ت-ذّو ق-ي-ن وال-ف-اع-ل-ي-ن ف-ي ال-م-ج-ال ال-ف-ك-ري
والثقافي باأوروبا من خÓل الدفع القوي والمتميز الذي منحه
اإّياه مديره الحالي عميد السضفراء الجزائريين الشضاعر والفنان
التشضكيلي حاصضي بن عودة ابراهيم منذ قدومه على راأسس
اإدارة هذه الموؤسضسضة الثقافية العريقة ،في اسضتراحة محارب
يحمل ح ّسضا فنيا واإبداعيا طبع مسضاره ومسضيرته.

الندوة احتضضنتها ثانوية « سضعدي الطاهر حراث « بمدينة
العقلة واأشضرف على افتتاحها عطا الله مو’تي والي الو’ية،
بمعية رئيسس المجلسس الشضعبي الو’ئي والسضادة اأعضضاء اللجنة
ا’أمنية وحضضرها ،اإلى جانب جمع غفير من المواطنين ،وثلة
من المجاهدين ،بعضس من اأسضرة الشضيخ المحتفى بروحه.
والي الو’ية وفي كلمته ا’فتتاحية رحب بالحضضور وبالضضيوف
واأثنى على تاريخ الرجل ومن خÓله تاريخ المنطقة مثمنا
جهاد ا’آباء وا’أجداد ،سضاردا نفحات ثورية ،و عبقات تربوية
م -ن مسض -ي -رة الشض -ي -خ ،و م -ن ج -ه -ت -ه ضض -م -ن رئ -يسس ال -م -ج-لسس
ا’إسضÓمي ا’أعلى الوزير السضابق الدكتور «بوعبد الله غÓم
الله» كلمته بمواقف عاشضها مع الشضيخ اأثناء دراسضته بالمعهد «
الباديسضي بقسضنطينة» معرجا على بطو’ت اأهالي و’ية تبسضة
مسضتشضهدا بقيم « الشضيخ الطاهر حراث « مسضتلهما ماآثره
وروؤاه بضضرورة المحافظة على الهوية الوطنية ومواصضلة بث
اأف -ك-اره وزرع-ه-ا ف-ي ن-ف-وسس ا’أج-ي-ال ل-ي-ح-اف-ظ-وا ع-ل-ى وح-دة
الجزائر واسضتقÓلها ويسضاهموا في تطويرها .
ك-م-ا ق-دمت ع-دي-د ال-م-داخÓ-ت ’أسض-ات-ذة ودك-ات-رة وم-وؤرخ-ي-ن
وباحثين في تاريخ الحركة الوطنية قدموا من و’يات عدة
منهم من عايشس الشضيخ وعاصضره ومنهم من تتلمذ على يديه،
من اأمثال الوزير السضابق ا’أسضتاذ « سضيد احمد بن فريحة «
وال- -دك- -ت -ور وال -دب -ل -وم -اسض -ي السض -اب -ق « مصض -ط -ف -ى ب -وط -ورة»
والبروفيسضور «عبد الله بوخلخال» والدكتور الموؤرخ « محمد
عباسس» وتلميذة الشضيخ ا’أسضتاذة « فريدة لبعل» وا’أسضتاذ «
محمد زروال» وغيرهم الذين اأسضهبوا في تناول جوانب من
سضيرة الرجل وتاريخه.
يذكر اأن هذه الندوة الفكرية جاءت بمناسضبة الذكرى السضابعة
والثÓثين لرحيل الشضيخ « سضعدي الطاهر حراث « ونظمت
تحت اإشضراف والي الو’ية بمبادرة من قطاع الثقافة بالو’ية
م-م-ث Ó-ف-ي ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسض-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-مومية للو’ية ،
اسضتهلها الوالي ومرافقيه بقراءة فاتحة الكتاب ترحما على
روح» الشضيخ المجاهد الطاهر» الطاهرة بمقبرة بلدية « العقلة
«  87كلم شضمال غرب تبسضة.

العدد
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عرسس الكتاب يتواصضل بأارضس ا◊ضضارات

تأالـ ـق واسشينـ ـي لعـ ـرج باŸعـ ـرضص
الدو‹ للكت ـ ـاب ببغـ ـداد
لدبي بكل لغاته و أاجناسضه و التقاء
لبداع ا أ
هي العودة القوية للثقافة و اŸعرفة و للكتاب و لعرضس ا إ
الناشضرين و الكتاب و الشضعراء و كل من له صضلة من قريب أاو بعيد مع الكتاب و الكتابة و اŸقروئية– ،ت
لمنية اÎŸدية وبعد أان تخلصضت
لوضضاع ا أ
سضماء أارضس ا◊ضضارات  ،بعد غياب طويل و تغييب فرضضته ا أ
لره-اب-ي-ة اŸت-ط-رف-ة ،ال-ت-ي أا◊قت ب-اŸؤوسضسض-ات
ال -ع -راق ب -ق -در ك -ب Òم-ن شض-ظ-اي-ا ت-ن-ظ-ي-م داعشس وا◊رك-ات ا إ
الثقافية و ا÷امعات و اŸكتبات حرابا مهول بهدف طمسس هوية العراقية و Œهيل شضعبه.
لكن راأيت حركة وديناميكية،
وال- -م- -ع- -رضس ي -جسض -د ح -رك -ة
ان -ه م -ع -رضس ب -غ -داد ال-دول-ي
ث- -ق -اف -ي -ة ضض -د ه -ذا ال -ب -وؤسس
ل- -ل- -ك- -ت- -اب ،ال- -ذي ان -ط -ل -قت
والرماد في العالم العربي».
ف -ع -ال -ي -ات -ه م-ن-د  29مارسس
اإنها العودة اإلى ا’أضضواء
ال -ف -ارط ت-حت شض-ع-ار «ن-ق-راأ
بعد صضمود طويل ومرير في
لنرتقي» ،و التي تتواصضل اإلى
وجه الدمار ا’إرهابي و كل
غ- -اي -ة  08اأف -ري-ل ال-ج-اري،
ع-م-ل-ي-ات «ح-رق ال-ك-تب ودور
ت -م -ي -زه-ا حسضب م-ا ت-ن-اق-ل-ت-ه
ال-م-ع-رف-ة ،خ-اصض-ة ج-ام-ع-ات
الصضحف العراقية و العربية
م -ح -اف -ظ-ة ن-ي-ن-وى ،وب-ال-ذات
و الدولية مشضاركة اأكثر من
م -ك -ت -ب -ة ن -ي -ن -وى ال -ع -ري-ق-ة»،
 600دار نشض- -ر م- -ن  18دولة للمطبوعات حتى الثامن من حسضب تصض- -ري- -ح- -ات ا’أم -ي -ن
ع-رب-ي-ة واأج-ن-ب-ية ،منها مصضر اأب- -ري- -ل ن- -يسض -ان ال -ق -ادم ف -ي ال - -ع - -ام ل - -م - -ج - -لسس ال - -وزراء
وسضوريا ولبنان وا’أردن وليبيا اأرضس معرضس بغداد الدولي العراقي ،مهدي العÓق ،لدى
وتونسس والجزائر وا’إمارات في حي المنصضور ،من خÓل اف -ت -ت -اح -ه ل-ل-م-ع-رضس ف-ي 29
والسضعودية والهند وبريطانيا ال-ن-ق-اب-ة ال-ج-زائ-ري-ة لناشضري مارسس الفارط ،الذي اأكد في
واإيران.
ذات السض- - - - -ي - - - -اق اإل - - - -ى اأن «
الكتاب.
وقد اختير الكويت ضضيف و قد تاألق اأمسس ،بالمعرضس «العراق وعلى مدى تاريخه
شض- - - -رف ل- - - -ه - - -ذه ال - - -دورة ا ،ال -روائ -ي واسض -ي -ن -ي ا’أع-رج  ،ظ -ل م -ن -ارة ل -ل -ع -ل-م ،وا’أدب،
مسض- -ج  Ó-ب -ذلك ع -ودة ق -وي -ة ال- - -ذي نشض- - -ط حصض- - -ة ب- - -ي - -ع والثقافة ،والفنون».
ل- -ل -مشض -ارك -ة ف -ي ال -م -ح -اف -ل ب -ا’إه -داء ل-ع-دد م-ن اأع-م-ال-ه ل Ó-إشض -ارة ،ي-ع-رف ال-م-ع-رضس
الثقافية العراقية بعد غياب وسض - -ط اإق - -ب- -ال ك- -ب- -ي- -ر م- -ن ت -ن -ظ -ي -م و ت -ق -دي -م ب-رن-ام-ج
دام اأكثر من  29سضنة.
الجمهور ،حسضب ما نقله ثقافي تري يتضضمن ندوات
و تشض- - -ارك ال- - -ج- - -زائ - -ر ف - -ي ال-م-وق-ع ا’ل-كتروني «الموعد ث -ق -اف -ي -ة واأمسض -ي-ات شض-ع-ري-ة
معرضس بعداد ،الذي ينظمه « ،وقد صضرح وسضيني حسضب وح - -فÓ- -ت ت- -وق- -ي- -ع ’أح- -دث
ات-ح-اد ال-ن-اشض-ري-ن ال-ع-راقيين ذات المصضدر قائ« : Óجئت الكتب.
وم - -وؤسضسض- -ة صض- -دى ال- -ع- -ارف وبذهني وضْضٌع ما عن العراق،

حبيبة غريب

ع Èزيارات معاينة سشتتواصشل Ÿدة أاسشبوع

فريق ﬂتصص إلعداد اŸرحلة األو ¤من دراسشة ترميم القصشر العتيق
نزل أامسس الثÓثاء فريق من اŸركز الوطني للدراسضات والبحوث التطبيقية ‘ العمران ،يضضم
لثار ،مهندسض Úمعماري ،Úباحث ‘ Úعلم الجتماع ،وتقنŸ Úعاينة قصضر
حوا‹ ﬂ 15تصضا ‘ علم ا آ
لسضتعجالية للقصضر العتيق ،حسضبما
لو ¤من دراسضة الوضضعية ا إ
ورڤلة والنطÓق ‘ إاعداد اŸرحلة ا أ
لصضÓح حسضن بوغابة.
ذكره لـ»الشضعب» رئيسس جمعية القصضر للثقافة وا إ

ورڤلة :إاÁان كا‘

وتعد هذه المرحلة ا’أولى من
ب -ي -ن ع -دة م -راح -ل م -ب-رم-ج-ة
ل -دراسض -ة وضض -ع-ي-ة ال-قصض-ر م-ن
م-ي-زان-ي-ة ال-و’ي-ة ،وق-د ان-طلق
من خÓلها الفريق في مهمة
ع- - -م- - -ل وذلك ع - -ب - -ر زي - -ارات
معاينة سضتتواصضل لمدة اأسضبوع
ك -ام -ل وع -م -دوا اإل -ى ت -قسض -ي -م
القصضر اإلى  5اأو  6اأقسضام كل
م-ج-م-وع-ة سضتتكفل با’إشضراف
على كل قسضم على حدا.
وتسض- -ت- -ه- -دف ه -ذه ال -م -رح -ل -ة
دراسض- -ة ال- -نسض- -ي -ج ال -ع -م -ران -ي
ال -خ -ارج -ي وسض -تشض-م-ل دراسض-ة
الوضضعية ا’إسضتعجالية لترميم

ه - -ذا ال - -م - -ع - -ل - -م ،ال - -واج- -ه- -ة
ال -خ -ارج -ي -ة ل -ل -قصض -ر ،السض -وق
ال-داخ-ل-ي ،الشض-وارع ال-رئ-يسض-ية
ب -م -ا ف -ي-ه-ا واج-ه-ات ال-م-ب-ان-ي
والسض - - -ك - - -ن - - -ات ،السض - - -اح- - -ات
ال -ع -م -وم -ي -ة واأيضض -ا ال -م -ب-ان-ي
ا’آي -ل-ة لÓ-ن-ه-ي-ار حسضب درج-ة
ال-ح-اج-ة ل-ل-ت-دخ-ل ك-م-ا اأوضض-ح
ن- - -فسس ال - -مصض - -در ح - -يث م - -ن
المنتظر اأن يتم برمجة عملية
لترميم المواقع التي تسضتدعي
ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل بعد ا’نتهاء
م - -ن ه - -ذه ال - -دراسض - -ة وق - -ب- -ل
ا’نطÓق في المرحلة الثانية
ال-ت-ي سض-تشض-م-ل دراسض-ة ت-رم-ي-م
داخل مباني القصضر.
يذكر اأن هذه الخطوة تندرج

لو ¤من التظاهرة
تنظيم الطبعة ا أ

في اإطار القرار ا’أخير الذي
اأصض- -دره وال- -ي ال- -و’ي- -ة ع- -ب- -د
القادر جÓوي والذي اأكد من
خÓله عزم الو’ية على ا’أخذ
ع-ل-ى ع-ات-ق م-ي-زان-ي-ت-ها اإعداد
الدراسضة المتعلقة بالمخطط
ال -دائ -م ل -ح -م -اي-ة واسض-تصضÓ-ح
ال -ق -ط -اع ال-م-ح-ف-وظ ل-ك-ل م-ن
قصض - -ر ورڤ - -ل - -ة وت - -م - -اسض - -ي - -ن
واأنقوسضة وغيرها ،وذلك عمÓ
ع-ل-ى ح-م-اي-ة وت-رم-ي-م وصضيانة
واإع- - -ادة ا’ع- - -ت- - -ب- - -ار ل Ó- -إرث
الحضضاري والثقافي ومختلف
ال -م -ع-ال-م ا’أث-ري-ة والسض-ي-اح-ي-ة
والدينية وكذا العمل على بعث
ال - -دراسض - -ات ال - -م - -ت - -خصضصض- -ة
للعمارة التقليدية.

«الربيــع األكادÁــي لششبــاب اŸوسشيقـــى األندلسشيـــة» ‘ أافريــل
لولى من التظاهرة الثقافية والفنية
سضيتم خÓل شضهر أافريل الجاري بولية مسضتغانم تنظيم الطبعة ا أ
لربعاء من المنظمين .وسضتعرف
لندلسضية» ,حسضبما علم امسس ا أ
لكاديمي لشضباب الموسضيقى ا أ
«الربيع ا أ
هذه التظاهرة التي تنظمها أايام  6و 7و 13و 14و 20و 21و 27أابريل الجاري الجمعية الثقافية للموسضيقى
لندلسضية بمسضتغانم
لغنية ا أ
لندلسضية «ابن باجة» بالتنسضيق مع مديرية الثقافة تكريم عميد ا أ
ا أ
الراحل الحاج مولي أاحمد بن كريزي ( 2017-1931كما سضيتم بهذه المناسضبة تنظيم العديد من الحفÓت
لندلسس» من مسضتغانم
لندلسضية بمشضاركة جمعيات «ابن باجة» والفن والنشضاط» و»وشضاح ا أ
الموسضيقية ا أ
و»النهضضة» من وهران و»نجم قرطبة» من قسضنطينة و»أاحباب الشضيخ الصضادق البجاوي» من بجاية وجوق
لندلسضية
لسضبانية والجوق الكبير للموسضيقى ا أ
الموسضيقى التقليدية لمدينة «تيولدا» (أاليكانت) ا إ
لندلسضية على غرار فيصضل
لغنية ا أ
لمدينة مسضتغانم .وسضيشضارك في هذه الطبعة العديد من مطربي ا أ
بن كريزي والجيÓلي بن بوزيان وكاكي بن جلول وأامين حوكي ونادية ولد موسضى .كما برمجت أايضضا
لسضتاذ
لندلسضي الجزائري ومختلف مدارسضه مع الدكتور عبد الغني فريحة وا أ
مداخÓت حول الفن ا أ
عبد القادر بن دعماشس وفيصضل بن كريزي فضض Óعن ثÓث ورشضات تكوينية في العزف على آالت
الكويترة والكمان والعود مع عازفين وأاسضاتذة متخصضصضين .وسضيتم تنظيم هذه الفعاليات على مسضتوى
دار الثقافة «ولد عبد الرحمن كاكي» لعاصضمة الولية وبجنة العارف بوادي الحدائق ببلدية صضيادة.

إأعدأد:

الخميسص  ٠٥أافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٨رجب  ١٤٣٩هـ

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين

العدد ١٧٦١١
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

ليندة لرول ،الطفولة سشتفتقدك
بعدما خطفك اŸوت فجأاة

أاطفال فلسشطÚ
أاقوى من كل اÓŸحم

بقلم نبيلة بوقرين

خانتني الكلمات وعجزت
عن وصصفك ألنك اسصم كبÒ
‘ السص - -اح - -ة اإلع Ó- -م - -ي- -ة،
وه - -ب - -ت- -ي ح- -ي- -اتك خ- -دم- -ة
للمجتمع واألسصرة من أاجل
إاسص-ع-اد ال-غ Òأاح-ب-ت-ي ع-م-لك
ف-أات-ق-ن-ت-ه وت-أال-ق-ت-ي وأاب-دعت
فيه فدخلتي كل البيوت دون
اسص -ت -أاذان وأاصص -ب -حت وك-أانك
ف -رد م -ن -ه -م ك -ي -ف ل وأانت م -ن أاع -ددت ب -رن-ام-ج
«أاسص- -رار السص- -ع -ادة» ،و»ب  Ó-ح -رج» .ل -ي -ن -دة ل -رول،
صصحيح غيّبك اŸوت عنا لكن روحك سصتضصل معنا
ما حيينا .نبيلة بوقرين قد ل أاوفق ‘ وصصفك من
خÓل هذه األسصطر اŸتواضصعة التي كتبتها عنك يا
أاخت صصنعتها اŸواقف وصصديقة الكبار والصصغار،
ل -ك -ن أاغ -لب م -ا سص -أاك -ت -ب -ه ال -ي -وم ‘ ه-ذا ال-فضص-اء
اıصصصص للطفل هو حقيقة عن ليندة وشصهادة
ع -ن ال -دور ال -رائ -د ال -ذي ق -امت ب -ه خ-دم-ة ÷ي-ل
اŸسصتقبل ألنها كانت تؤومن بقدراته العالية ◊مل
اŸشصعل ومواصصلة درب البناء والتشصييد وحماية
هذا الوطن حتى يكون خ Òخلف  Òÿسصلف.
أاع -زائ -ي األط -ف -ال ال -ي -وم ي -جب أان –زن -وا ع -ل-ى
ف -ق -دان صص -دي-ق-ت-ك-م اإلعÓ-م-ي-ة ال-ت-ي ك-انت دوم-ا
تسصعى إا ¤تقد Ëمواضصيع هادفة تليق بكم وبسصنكم
وكانت تدرسصها بدقة كبÒة حتى تسصتفيدوا منها
سصواء ‘ اÛال العلمي ،اإلجتماعي ،الدراسصي،
وحتى ‘ ا◊ياة اليومية كانت تقدم لكم النصصائح
الضصرورية ومن أاجل تطوير ذاتها ‘ هذا ا÷انب
كانت تشصارك ‘ دورات تكوينية لتجديد أافكارها
بحثا منها عن كل ما هو جديد ألنها واثقة من
أانكم أاسصاسص اÛتمع .آاخر دورة تكوينية شصاركت
فيها ليندة لرول كانت ‘ األيام األخÒة من السصنة
اŸاضصية بفندق اŸارك Òتلك التي نظمتها «الهيئة
ال -وط -ن -ي -ة ◊م -اي -ة وت -رق-ي-ة ال-ط-ف-ول-ة» Ãشص-ارك-ة
›موعة من الزمÓء الصصحفي Úاıتصص‘ Ú
هذا ›ال الطفولة من ﬂتلف وسصائل اإلعÓم
أاشصرف عليها خÈاء من األردن رفقة أاخصصائيÚ
ج-زائ-ري Úخ-لصصت ب-ن-ت-ائ-ج ق-ي-م-ة وث-م-ينة سصتخدم
اŸصص -ل-ح-ة ال-فضص-ل-ى ل-ل-ط-ف-ل مسص-ت-ق-ب Ó-وه-ذا ه-و
الشصعار الذي طاŸا نادت به فقيدتنا التي كانت
م -ن ب Úال -ع -ن-اصص-ر اŸؤوسصسص-ة لشص-ب-ك-ة اإلعÓ-م-يÚ
ا÷زائ-ري Úل-ت-ع-زي-ز ح-ق-وق ال-ط-ف-ل وك-ن-ا ن-ك-ل-ف-ها
با◊ديث نيابة عن األعضصاء بالنظر إا ¤طÓقتها
‘ الكÓم وعفويتها ‘ التعب Òوإايصصال األفكار.
ط -اŸا ق -دمت ‹ ال -دع -م واŸسص -اع -دة ‘ ان-ت-ق-اء
اŸواضص -ي -ع اÿاصص -ة بصص -ف-ح-ة ا÷زائ-ري الصص-غÒ
ألن-ه-ا م-ن ب Úم-ت-اب-ع-ي-ه-ا ه-ك-ذا أال-ف-ن-اها طموحة،
متواضصعة ،إابتسصامتها ل تفارقها تبادر Ÿسصاعدة
اآلخرين ،ولكن اŸوت غيّب عنا ليندا فجأاة حتى
كدنا ل نصصدق ا Èÿورغم ذلك إال أانها سصتبقى
حية بيننا ‘ قلوبنا جميعا وبهذا اŸصصاب Áكننا
أان ن -ق -ول ب -أان ال -ط -ف -ول -ة ف -ق -دت إاح -دى أاع -م-دة
الصصحفي ÚاŸهتم Úبها ـ إانا لله وإانا إاليه راجعون ـ
نامي بسصÓم صصديقتي الغالية.
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الششهيد ﬁمد الدرة

هل ششاهدوا فوق الرصشيف دمائي ؟
هل ششاهدوا يوم الفجيعة والدي
يبكي يحاول جاهدا إاخفائي ؟
وأاموت ب Úيديه أاي مصشيبة
تهوي على عينيه  ..أاي بÓء ؟
وŒيء أامي كي ترا Êجثة
وتصشب أادمعها على أاششÓئي
وعلى مدى نعششي –لق إاخوتي
با◊زن ب Úتأاوه وبكاء

الششهيد حمزة يوسشف الزماعرة
طفل ‘ الـ17عاما طلب الششهادة
‘ مكة ونالها على طريق
القدسس
لسشر إا ¤الششهادة عنوان
من ا أ
لبية
قصشة بطل من فلسش Úا أ
نلت الششهادة بعد أان تركت
دماؤوك تصشرخ ‘ وجه العدو:
لرضس لنا
«سشÎحلون و نبقى و ا أ
سشتبقى»

ع -ل-م-ي-ه-م أاي-ت-ه-ا ال-ط-ف-ول-ة
م-ع-ن-ى ال-ب-ط-ولة ،علميهم أان
كرامة األحرار لن تركع حتى
واإن ارتفعت اأسصوار قضصبان
اإلح- -تÓ- -ل ع- -ل- -م- -ي- -ه- -م أان
الشص- -رف سص- -ي- -ب- -ق -ى ب -أاي -دي
األط- -ه- -ار  ..ع- -ل- -م -وه -م ي -ا
أاصصحاب الكوفية كيف يولد
األم- - - -ل م- - - -ن رح - - -م الصصÈ
وال -ث -ورة .وك -ي -ف تسص -ق-ى األرضص ب-دم-اء األط-ه-ار
وكيف يظّل العرضص ﬁميا باأرواح األخيار.
ب-عÌوا ب-اب-تسص-ام-ت-ك-م الصص-ام-دة غ-طرسصة الكيان
ال-ق-ذر وابصص-م-وا ب-ن-ظ-رات-ك-م ع-ل-ى ج-ب Úال-ت-اري-خ
واك -ت-ب-وا قصص-ة ك-ف-اح وع-زةع-ن-وان-ه-ا ه-ك-ذا تصص-ان
األوطان.
اإ ¤ك-ل ط-ف-ل ف-لسص-ط-ي-ن-ي شص-ه-ي-د وج-ري-ح وي-تيم
ومريضص واأسص ..Òإا ¤كل جن Úمشصرع شصهيد لن
‰ل ‘ حبكم ولن نتعب ‘ مرافقتكم وسصنظل
معكم ‘ كل خطواتكمÃ ..ا ‰لكه من من قوة
وحب وقدرة واسصتطاعة..
ف -أال -ف –ي -ة لك ي-اف-لسص-ط ..Úي-اشص-رف ال-ع-رب
ويا›د اإلنسصانية ،اأنت تلك األم التي ل تنجب
سصوى األبطال ..وإان وضصعت من رحمك طف ً
..Ó
قلت هيا يا ولدي للنزال ..فأانت  ⁄تخلق لتحيى..
اأ‰ا خلقت لتشصقى ..و“وت شصهيدا تفجر أاعداء
الحتÓل.

á°VÉjQ

ألخميسس  05أفريل  2018م
ألموأفق لـ  18رجب 1439هـ

الّرائد ‘ مهّمة صضعبة ببشضار..وال ّصضراع من أاجل البقاء يتواصضل

’و ¤لكرة القدم موبيليسس ،شسباب قسسنطينة Ÿواجهة شسبيبة السساورة ‘ لقاء قد يشسّكل منعرجا حاسسما من أاجل نيل
سسيتنّقل رائد ترتيب البطولة اÎÙفة ا أ
’ندية اŸهددة بالسسقوط ،وذلك ‘ برنامج ا÷ولة  25اŸقررة يومي ا÷معة والسسبت.
اللقب ،بينما يعرف أاسسفل الÎتيب عدة مواجهات عن بعد ب Úا أ
وسضيقوم شضباب قسضنطينة ( 46نقطة) وأأ’صضفر ألذين يتوفرون على دفاع من
ألذي سضجّل تعاد’ أأ’سضبوع أŸاضضي ‘ حديد تلّقى  1٧هدفا فقط ،بحذر كبÒ
أŸدية بتنقل ثان خارج ألديار ،وهذه أمام منافسس حرأشضي سضيلعب من جهته
أŸرة لبشضار أمام شضبيبة ألسضاورة ،ألتي مسضتقبله ‘ هذأ أللقاء ،وألذي عوقب
 ⁄تنهزم Ãيدأنها Ãلعب  20أوت  1955م-درب-ه ع-ب-د أل-ع-زي-ز ع-ب-اسس ب-اإ’ي-ق-اف
منذ شضهر جانفي .2015
Ÿدة سضنة كاملة من بينها سضتة أشضهر
وي -ب -ق -ى أشض -ب -ال أŸدرب ع -ب -د أل -ق-ادر نافذة بسضبب أعتدأئه على ’عب من
ع -م -رأ Êم-ط-ال-ب Úب-حسض-ن تسض-ي Òه-ذه بارأدو.
أÿرج-ة ب-ه-دف ع-دم ت-ع-ق-ي-د م-ه-م-تهم وي -ت -ن ّ-ق-ل وف-اق سض-ط-ي-ف أل-ذي أسض-ت-ع-اد
أŸت -م-ث-ل-ة ‘ أل-ف-وز ب-ل-قب أدأر ع-ل-ي-ه-م بريقه ‘ أأ’سضابيع أأ’خÒة ،إأ ¤تيزي
ظهره منذ سضنة .199٧
وزو Ÿوأجهة شضبيبة ألقبائل أŸنتشضية
أم -ا شض -ب -ي-ب-ة ألسض-اورة أل-ت-ي سض-ق-طت ‘ ب-ف-وزه-ا أل-ه-ام أم-ام «أل-ع-م-ي-د» ‘ ل-ق-اء
أ÷ول - -ة أأ’خÒة ع - -ل - -ى م- -ي- -دأن دف- -اع يجمع فريق Úبأاهدأف متباينة .فإاذأ
تاجنانت فسضتخوضس هذأ أللقاء بنسضبة كانت رغبة ألوفاق أ’قÎأب أك Ìمن
ألتدأرك وألعودة إأ ¤أŸنصضة ألشضرفية ،ك-وك-ب-ة أل-ط-ل-ي-ع-ة ،ف-إان شض-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائل
وهي ألتي تشضكل هدفا أسضاسضيا للفريق .تسض -ع -ى ج-اه-دة لÓ-ب-ت-ع-اد ع-ن م-ن-ط-ق-ة
من جهتها ،سضتكون مولودية أ÷زأئر ،أÿطر.
أŸن -ه -زم -ة ‘ ت -ي -زي وزو أم-ام شض-ب-ي-ب-ة ‘ أسض -ف -ل ألÎت -يب ،سض -ي-ح-اول صض-احب
أل-ق-ب-ائل ( )1-3ي -وم أل -ث Ó-ث -اء ‘ ل -ق -اء أŸؤوّخرة ،إأ–اد ألبليدة أسضتغÓل ورقته
م -ت -أاخ -ر ،ع -ل -ى م-وع-د م-ع ل-ق-اء ﬁل-ي أأ’خÒة للحفاظ على بعضس حظوظه
ع -اصض -م -ي أم -ام ن -ادي ب -ارأدو أŸن-ه-زم ‘ أل- -ب- -ق- -اء ل- -دى أسض- -تضض -اف -ت -ه ’–اد
ك - - - -ذلك ‘ أ÷ول- - - -ة أأ’خÒة Ãل- - - -عب بسضكرة.
@ الÈنامج @
أÙمدية أمام أ–اد أ◊رأشس ( .)2-1ن-فسس ألشض-يء ب-ال-نسض-ب-ة ل-دف-اع ت-اجنانت
 ا÷معة  6أافريل:و“يل ألكفة أ’صضحاب أللون Úأأ’حمر ألذي يسضتقبل أ–اد بلعباسس ‘ ،لقاء
شسبيبة السساورة  -شسباب قسسنطينة(........................سسا )16 : 00
وأأ’خضض - -ر م - -ن أج - -ل أل- -ف- -وز ،ول- -و أن سض- -ي- -خ- -وضض- -ه أل -دف -اع بشض -ع -ار «‡ن -وع
@ السسبت  7أافريل:
«ألباك» سضيقول كلمته بهدف ﬁو آأثار أÿطأا».
نادي بارادو  -مولودية ا÷زائر(..........................سسا )15 : 00
ألهزÁة أمام أ◊رأشس.
وت-أاّج-لت أŸب-ارأت-ان أأ’خÒت-ان ل-ل-جولة
شسبيبة القبائل  -وفاق سسطيف( ...........................سسا )16 : 00
وسضيخوضس نصضر حسض Úدأي ألذي  ،25 ⁄مولودية وهرأن  -شضباب بلوزدأد
ا–اد البليدة  -إا–اد بسسكرة (............................سسا )16 : 00
ي-ن-ه-زم م-ن-ذ أ÷ول-ة أل-ث-ام-ن-ة ل-ل-ب-ط-ولة ،وإأ–اد أ÷زأئر  -أوŸبي أŸدية ،إأ¤
نصسر حسس Úداي  -ا–اد ا◊راشس( ........................سسا )16 : 00
م -ب -ارأة «م -ف ّ-خ -خ -ة» أم -ام أ÷ار أ–اد يوم أ÷معة  13أفريل بسضبب مشضاركة
دفاع تاجنانت  -ا–اد بلعباسس (...........................سسا )16 : 00
أ◊رأشس أŸه - - - -دد أك Ìم - - - -ن أي وقت ألشض- -ب- -اب وأ’–اد ‘ أل- -دور ألسض -ادسس
مضض -ى ب-ال-ن-زول ،وأل-ط-ام-ح ‘ تسض-ج-ي-ل عشضر مكرر لكأاسس ألكونفدرألية ،ألذي
@ ا÷معة  13أافريل (سسا :)16 : 00
فوزه ألثا Êتوأليا.
سضيجرى ذهاب مبارياته نهاية أأ’سضبوع
مولودية وهران  -شسباب بلوزداد
وسض- -ي -ل -عب أصض -ح -اب أل -ل -ون Úأأ’ح -م -ر أ÷اري.
ا–اد ا÷زائر  -أاوŸبي اŸدية (بدون حضسور ا÷مهور)

إا–اد العاصسمة

بادو الزاكي يدّرب الفريق اŸوسضم القادم

بعد مرور سسنة كاملة عن قيادته لفريق شسباب بلوزداد نحو التويج بكاسس ا÷زائر لكرة القدم ،سسيسسجّل
’جواء اŸلعب ا÷زائرية من بّوابة ا–اد ا÷زائر ،الذي سسيتو¤
اŸدرب اŸغربي بادو الزاكي عودته أ
ا’شسراف عليه اŸوسسم اŸقبل خلفا للمدرب ا◊ا‹ ميلود حمدي.

«نهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدف إا– ¤قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ا Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـركز األول عربي ـ ـ ـ ـ ـا»

’–ادية ا÷زائرية للملكمة عبد السسلم دراع ‘ تصسريح خاصس ÷ريدة «الشسعب» ،أاّنهم يعّلقون آاما’ كبÒة على الفريق الوطني
كشسف رئيسس ا إ
اŸشسارك ‘ البطولة العربية التي Œري وقائعها بالعاصسمة السسوادنية «اÿرطوم».

نبيلة بوقرين

أرج- -ع درأع ذلك إأ ¤أل- -ت -حضضÒأت أل -ت -ي
قامت بها عناصضر ألفريق قبل شضد ألرحال
إأ ¤أÿرطوم« :ألفريق ألوطني ح ّضضر ‘
ظروف جيدة بالسضويدأنية رفقة ألطاقم
ألفني أŸشضرف عليه بعدما قمنا بانتقاء

جمعية وهران

فإانهم فور عودتهم إأ ¤أ÷زأئر سضيتنقلون
إأ ¤صضربيا من أجل أŸشضاركة ‘ دورة
دولية ‘ ألفÎة أŸمتدة من  20إأ22 ¤
أف- -ري- -ل أ÷اري ،وك- -ل ه- -ذأ سض- -يسض- -اع -د
أÓŸكم Úعلى إأكتسضاب أÈÿة ألوقوف
ع- -ل- -ى مسض- -ت -وأه -م أ◊ق -ي -ق -ي Ãا أن -ه -م
سض -ي -ل -ت -ق -ون م -ع م -ن -افسض ‘ ÚأŸسض-ت-وى
ألعا‹».

األنصضار يتجّمعون أامام مديرية الشضباب والرياضضة للمطالبة برحيل اإلدارة ا◊الية

’دارة اŸسسÒة ا◊الية للنادي الناشسط ‘
’ربعاء أامام مقر مديرية الشسباب والرياضسة للو’ية للمطالبة برحيل ا إ
Œمع مناصسرون ÷معية وهران أامسس ا أ
بطولة الرابطة الثانية اÎÙفة لكرة القدم.
وأسضتمع مدير ألشضباب وألرياضضة ،بدر ألدين غربيŸ ،طالب أأ’نصضار ألغاضضب Úوأعدأ إأياهم ألنادي ألهاوي برئاسضة مروأن بغور .وكان نائب رئيسس ألنادي ألهاويﬁ ،مد سضعدون ،قد
بتنظيم لقاء Ÿمثليهم مع مسضÒي أ÷معية ‘ أأ’يام أŸقبلة Ùاولة رأب ألصضدع ب Úأ÷انب،Ú
أبدى ،خÓل ندوة صضحفية عقدها نهاية أأ’سضبوع ألفارط ،أسضتعدأد أإ’دأرة أ◊الية
Óنصضار
على حد قوله .وأعت Èغربي ‘ تصضريح للصضحافة أنه يحق ل أ
لÓنسضحاب ‘ حال تقدم أشضخاصس آأخرين Óÿفتهم ،على حد قوله.
سسعيدة
ألتعب Òعن رأيهم بخصضوصس طريقة تسضي Òفريقهم ،كما يحق
وتقضضي جمعية وهرأن موسضمها ألثا Êعلى ألتوأ‹ ‘ ألرأبطة
لهيئته وكذأ ألسضلطات أÙلية مرأقبة ألوجهة ألتي تأاخذها
ألثانية بعدما كانت قد غادرته إأ ¤ألرأبطة أأ’و ‘ ¤موسضم
أŸسضاعدأت أŸالية ألتي تقدمها إ’دأرة ألنادي ،متأاسّضفا
 ،2014 - 2013ولكنها  ⁄تصضمد ‘ سضاحة ألكبار أ’كÌ
‘ ن -فسس أل -وقت Ÿا وصض -ف-ه ب-ال-ق-ط-ي-ع-ة أل-ت-ي “ي-ز
من سضنت .Úويتكرر سضيناريو أŸوسضم ألفارط هذه
أل- -عÓ- -ق- -ة ب Úإأدأرة ف- -ري -ق ‘أŸدي -ن -ة أ÷دي -دة ‘
أŸرة ‘ أ÷معية ،حيث أكتفت أأ’خÒة بلعب
وقاعدتها .ويعتّŒ Èمع أمسس هو ألثا Êمن تنطلق اليوم ،باŸركب الرياضسي  13أافريل  1958بسسعيدة ،منافسسة البطولة الوطنية لرياضسة ورقة ألبقاء وأضضحت قريبة من –قيق طموحها
ن- -وع- -ه أ’نصض- -ار ج- -م- -ع- -ي -ة وه -رأن ‘ ظ -رف اŸط-رق (ال-عصس-ا ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة) ،وه-ذا Ãشس-اركة  150ري-اضس-ي وري-اضس-ي-ة ،م-ن  20و’ي-ة .اŸن-افسسة بفضضل تقدمها بتسضع نقاط كاملة عن ثالث
أسضبوع Úبعدما قاموأ بحركة ‡اثلة أمام الرياضسية التي تشسرف عليها ا’–ادية ا÷زائرية ل أ
للعاب والرياضسات التقليدية ،وحسسب رئيسس نازل ﬁتمل ،وذلك قبل سضت جو’ت عن
للعاب والرياضسات التقليدية بسسعيدة بوعلم يعقوبي ‘ تصسريحه لـ «الشسعب» ،أان
الرابطة الو’ئية ل أ
مقر ألو’ية طالبوأ خÓلها من وأ‹ وهرأن الدورة هذه سستعرف مشساركة رياضسيﬂ ‘ Úتلف اأ’صسناف ،على مدار ثلث أايام الهدف منها حسسبه نهاية أŸسضابقة .ويرجع أŸسضÒون عدم
أل -ت -دخ -ل إ’ع -ادة ت -رت -يب أل -ب -يت أل -دأخ -ل -ي تطوير رياضسة «اŸطرق» التي تعرف انتشسارا واسسعا ع Èمناطق كبÒة من الوطن القصسد منها اÙافظة ق -درة ف -ري -ق-ه-م ع-ل-ى أل-ت-ن-افسس ع-ل-ى إأح-دى
ل-ف-ريقهم .وتشض-رف ع-ل-ى ج-م-ع-ي-ة وهرأن على هذا اŸوروث الرياضسي القد Ëوتكوين مبارزين لديهم القدرة على –قيق نتائج ايجابية داخل ألبطاقات ألثÓث أŸؤوهلة إأ ¤ألرأبطة أأ’و¤
شض -رك -ة ري -اضض -ي-ة ذأت أسض-ه-م ي-رأسض-ه-ا ﬁم-د وخارج الوطن ،اŸنافسسة هذه لرياضسة اŸطرق يضسيف اŸتحدث Œري على شسكل قالب اسستعراضسي إأ ¤ع -دم ت -وف-ر أإ’م-ك-ان-ي-ات أŸال-ي-ة ألÓ-زم-ة
أŸورو ،ولكن ألسضلطة ألفعلية Áتلكها أعضضاء من خلل إابراز عدة تقنيات التي “ليها لعبة اŸطرق التقليدية.
لتحقيق مثل هذأ ألهدف.

انطـ ـ ـÓق البطول ـ ـة الوطني ـ ـ ـة
لرياضض ـ ـ ـ ـة «اŸط ـ ـ ـ ـرق» اليـ ـ ـ ـ ـوم

صسحفّي Úأامسس من دورة تكوينية ‘ ›ال التحكيم من تنظيم اŸنظمة
اسستفاد عدد من ال ّ
الوطنية للصسحفي Úالرياضسي Úا÷زائري ،Úحيث قام ا◊كم الدو‹ السسابق ﬁمد
زكريني بإالقاء ﬁاضسرة ثرية ÿصس فيها القوان Úا÷ديدة.

عمار حميسسي
أّك -د ﬁم -د زك -ري -ن-ي خÓ-ل ك-ل-م-ت-ه
أ’ف -ت -ت -اح -ي -ة ع -ل -ى أه -م -ي-ة أل-دورة
ألتكوينية ،حيث قال «إأنّ هذه ألدورة
أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-ن-درج ‘ إأط-ار ألتعريف
ب-ال-ق-وأن Úأÿاصض-ة ب-ال-تحكيم بصضفة
خ- -اصض- -ة وأل -ق -وأن Úأ÷دي -دة أل -ت -ي
أدخلت على أللعبة بصضفة عامة ،وأنا
ج -د سض -ع -ي -د ب -ل -ق -اء رج -ال أإ’عÓ-م
ألرياضضي ألذين أ“نى أن يسضتفيدوأ
من هذه ألدورة ليكونوأ أك Ìدقة ‘
أ◊ك-م ع-ل-ى أل-ق-رأرأت أل-ت-ح-ك-ي-م-ي-ة
مسضتقب.»Ó
وكشضف زكريني أن ألقوأن Úأÿاصضة
بالتحكيم عرفت ثورة كبÒة خÓل
ألسض- -ن- -ت ÚأŸاضض- -ي- -ت Úع- -ل- -ى وج -ه
أÿصض - -وصس ،وأل - -ت- -ي ك- -ان آأخ- -ره- -ا
أ’سض -ت -ن-اد إأ ¤ت-ق-ن-ي-ة أل-ف-ي-دي-و أل-ت-ي
أعÎف بصضعوبة تطبيقها ‘ أ÷زأئر
بالنظر إأ ¤غياب مÓعب تتوفر على
كافة ألشضروط أŸناسضبة ألتي تسضمح
برؤوية ألكرة من ﬂتلف ألزوأيا».
أعÎف زكريني أن عدم وقوع بعضس
أأ’خطاء ‘ ألبطولة هو سضبب جهل
أل-ب-عضس ب-ق-وأن Úأل-ل-ع-ب-ة ق-ائ« :Óمن
ب Úأهم أأ’مور أ’يجابية لهذه ألدورة
أّن-ه-ا سض-تسض-م-ح ل-لصض-ح-ف-ي Úب-التعرف
على كل ألقوأن Úأ’ن هناك ألعديد
من ألقوأن Úأ÷ديدة ألتي أدخلت
على أللعبة ألتي  ⁄يتم ألتعرف عليها
م- - -ن ط - -رف أل Ó- -ع - -ب ÚوأŸدربÚ
وحتى أأ’نصضار أ’نها – ⁄دث ‘
أل -ب -ط -ول -ة ع -ن -دن-ا ،وأل-ت-ي أ“ن-ى أن
–دث من أجل أن تكون أŸعرفة
عامة».
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بقوان Úاللّعبة
وصضف زكريني ألÓعب أ÷زأئري بـ
«أأ’م -ي» ‘ ›ال أل-ت-ح-ك-ي-م ق-ائ:Ó-

Óسضف ألÓعب أ÷زأئري أمي ‘
«ل أ
›ال ألتحكيم ويجهل ألعديد من
أل -ق -وأن ،Úوه -و م -ا ي -ج -ع -ل-ه ي-ظ-ه-ر
بصضورة تسضيء للكرة أ÷زأئرية خÓل
بث م -ب -اري -ات أل -ب -ط -ول-ة أو أل-ك-أاسس،
وح - -ت- -ى ‘ أŸن- -افسض- -ات أل- -ق- -اري- -ة
شض -اه -دن -ا أل -ع -دي -د م -ن أل -ل -ق -ط-ات
أŸؤوسض - - -ف - - -ة لÓ- - -ع- - -ب Úوم- - -دربÚ
ج -زأئ -ري Úك -انت سض -ب -ب -ا ‘ تشض -وي-ه
صضورة ألكرة أ÷زأئرية».
ثلث أاندية فقط وافقت
على دورة تكوينية ‘
الّتحكيم
حاول زكريني كحكم سضابق أن يقوم
بتنوير ألÓعب ÚوأŸدرب ÚبالقوأنÚ
أ÷دي - -دة ،ل - -ك - -ن ج- -ل أأ’ن- -دي- -ة ⁄
تسض- -ت- -جب ح- -يث ق -ال« :م -ن ب32 Ú
ف -ري -ق Îﬁف ه-ن-اك ثÓ-ث أن-دي-ة
فقط من وأفقت على إأجرأء دورة
تكوينية لÓعب› ‘ Úال ألتحكيم
وألتعريف بالقوأن Úأ÷ديدة وحتى

ألقدÁة ليكون ألÓعب Áتلك ثقافة
‘ ه - -ذأ أÛال ،وي- -ت- -ع- -ل- -ق أأ’م- -ر
با–اد ألعاصضمة ،نصضر حسض Úدأي
ونادي بارأدو ،أما ألبقية فلم تسضتجب
وهو ما يطرح ألتسضاؤول».
ا◊ّكام يعملون ‘ ظروف
مزرية
وصضف زكريني ألظروف ألتي يعمل
ف -ي -ه -ا أ◊ك-ام ب-اŸزري-ة ح-يث ق-ال:
«أ◊كم ألذي يقوم بإادأرة مبارأة ‘
ألرأبطة أأ’و ¤يتح ّصضل على مبلغ 36
ألف دينار جزأئري ويتكفل بنفسضه
بالتنقل وأإ’يوأء ‘..ح Úأنه كان ‘
وقت سض -اب -ق خ Ó-ل ع -ه -دة أل-رئ-يسس
ألسضابق يتحصضل على نفسس أŸبلغ مع
وضضع سضائق خاصس ينقله من منزله
أ ¤أŸدينة ألتي يقوم بإادأرة أŸبارأة
فيها ،وألتكفل بإايوأئه ‘ فندق من 4
‚وم على أ’قل ،مع ألعلم أن أ◊كام
 ⁄يتح ّصضلوأ على مسضتحقاتهم منذ
جانفي أŸاضضي».

«داربي» مدين ـ ـ ـ ـة بجايـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ الواجهـ ـ ـ ـ ـة

عبد السسلم دراع (رئيسس ا–ادية اŸلكمة) لـ «الشسعب»:

أفضضل ألعناصضر من أجل –قيق نتائج
إأيجابية ‘ ألبطولة ألعربية ،حيث تنّقلنا بـ
 9م Ó-ك -م Úب -د’ م-ن  10بسض-بب غ-ياب
مÓكم أك Ìمن  91كلغ ،وآأخر معسضكر كان
‘ ت - -ي - -ارت م - -ن ألـ 15إأ 30 ¤مارسس
ألفارط» .وأصضل ألرجل أأ’ول على رأسس
ألفيدرألية قائ« :Óأ◊مد لله أأ’مور تسضÒ
‘ أل -ط -ري-ق ألصض-ح-ي-ح ،وح-ال-ي-ا ه-ن-اك 4

‚اح كب Òللّدورة التّكوينية لل ّصضحفّي› ‘ Úال الّتحكيم

الّرابطــــــــــة اÎÙفـــــة الثانيـــــة

أل -ت -ج -رب -ة وأŸغ -ام -رة م -ع أ–اد أ÷زأئ-ر ،ع-ل-ى حّ-د
توضضيح نفسس أŸصضدر ،ألذي أوضضح أنّ بادو ألزأكي
سضيحل بعد أسضبوع Úبا÷زأئر من أجل ألتوقيع على
ألعقد مع أدأرة ألفريق.
وŒدر أ’شضارة أّن أŸدرب أ◊ا‹ أ’صضحاب ألزي
«أأ’ح -م -ر وأأ’سض -ود» ،م -ي -ل -ود ح -م -دي - ،أل -ذي ت-و¤
أل-ع-ارضض-ة أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ‘ م-رح-ل-ة أل-ذه-اب خ-ل-فا
للمدرب ألبلجيكي بول بوت  ،-قد أبلغ إأدأرة ألفريق
برغبته ‘ أŸغادرة نهاية أŸوسضم أŸقررة ليوم 19
ماي أŸقبل.
وباإ’ضضافة إأ ¤مسضعى ألفريق ‘ إأنهاء أŸوسضم ضضمن
ألثÓثة أأ’وأئل ‘ ألبطولة ’ ،يزأل أ–اد أ÷زأئر
يتنافسس ‘ كأاسس ألكونفدرألية أ’فريقية لكرة ألقدم
ألتي سضيوأجه فيها نهاية أأ’سضبوع أŸقبل نادي بÓتو
ي -ون -اي -ت-د أل-ن-ي-جÒي ◊سض-اب ذه-اب أل-دور  16عشضر
مكرر.

مÓكم ‘ Úنصضف ألنهائي ،ما يعني أننا
ف -زن-ا ب-أارب-ع م-ي-دأل-ي-ات ب-رون-زي-ة بصض-ف-ة
رسض -م -ي -ة ،ورغ -م ذلك إأ’ أن ه -دف -ن -ا م-ن
أŸشضاركة ‘ هذأ أŸوعد هو ألصضعود إأ¤
منصضة ألتتويج وإأحتÓل أŸركز أأ’ول».
أضضاف درأع قائ« :Óتعت Èألبطولة ألعربية
Ãثابة ﬁطة مهمة من أجل ألتحضضÒ
أ’لعاب ألبحر أأ’بيضس أŸتوسضط ،ولهذأ

1٧611

أادارها ا◊كم الدو‹ ال ّسسابق ﬁمد زكريني

’و( ¤ا÷ولة )25
الّرابطة اÎÙفة ا أ

فبعد أنتشضار خ Èتو‹ أŸدرب أŸغربي لتدريب
ك -ت -ي -ب -ة سض -وسض -ط -ارة ‘ أأ’وسض -اط أل-ك-روي-ة ‘ أأ’ي-ام
أأ’خÒة أŸاضضية ،قطعت إأدأرة فريق أ–اد أ÷زأئر
ك ب -ال -ي -ق Úم -ن خ Ó-ل إأع Ó-ن -ه -ا ع-ن ت-رسض-ي-م-ه-ا
ألشض ّ
’سض -ت -ق-دأم أŸدرب أŸغ-رب-ي ب-ع-د ت-وصض-ل-ه-ا م-ع-ه إأ¤
أرضض -ي-ة أت-ف-اق خÓ-ل أŸشض-اورأت أل-ت-ي أج-رأه-ا م-ع-ه
رئيسس أŸكتب أŸسض ÒأŸؤوقت عبد أ◊كيم سضرأر
وأŸسض Òألعام للفريق رشضيد مالك« ،حسضب ما أعلنه
أل -ف -ري -ق ‘ ب -ي-ان ع Èم-وق-ع-ه أل-رسض-م-ي ع-ل-ى شض-ب-ك-ة
أ’نÎنت.
وكان ثنائي إأ–اد أ÷زأئر عبد أ◊كيم سضرأر ورشضيد
مالك ،قد تنق Óيوم أ’ثن Úإأ ¤أŸغرب من أجل
أ’لتقاء باŸدرب بادو ألزأكي وعرضس مشضروع ألفريق
.
وأبدى أŸدرب أŸغربي ( 59سضنة) ،أŸتّوج بالكرة
ألذهبية أ’فريقية سضنة  ،1986أهتمامه ألكب Òبخوضس

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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يتصسّدر داربي مدينة بجاية ب Úالشسبيبة واŸولودية واللتان تتقاسسمان كرسسي الريادة ،مواجهات
ا÷ولة  25من الرابطة اÎÙفة الثانية موبيليسس لكرة القدم ا›ÈŸة يوم ا÷معة ،والتي تتميز
’ندية الطاﬁة لضسمان البقاء ،سسيما ب Úشسباب ع Úالفكرون
أايضسا Ãواجهات مباشسرة ب Úا أ
ومولودية العلمة من جهة ورائد القبة وغا‹ معسسكر من جهة أاخرى.
فضض Óعن ألتنافسس ألرياضضي ب Úألفريق Úأ÷ارين منذ ﬁفوفة باıاطر ،للتباري مع جمعية وهرأن (أŸركز
أل-ق-دم ،ي-ت-ق-اسض-م ك-ل م-ن شض-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة وم-ول-ودية بجاية أل-ت-اسض-ع) ،أŸط-ال-ب-ة ب-ال-ف-وز ل-ت-دأرك ن-ت-ي-جة ألتعادل ألتي
أŸرتبة أأ’و ¤مناصضفة برصضيد  46نقطة ،ما سضيزيد من فرضضتها عليها شضبيبة بجاية ‘ أ÷ولة أŸاضضية.
ول-ن ت-ك-ون م-ه-م-ة شض-ب-اب أه-ل-ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج (أŸرك-ز
ح -دة أل -ت -ن -افسس ب Úأب -ن -اء ع-اصض-م-ة أ◊م-ادي Úم-ن أج-ل
ألرأبع) سضهلة عندما يسضافر لغرب ألبÓد Ÿوأجهة ودأد
أ’نفرأد بالطليعة وضضمان بطاقة ألصضعود إأ ¤ألرأبطة تلمسضان (أŸركز  ،)11ألذي يسضعى للظفر بالنقاط ألثÓث
أÎÙفة أأ’و ،¤قبل سضت جو’ت من إأسضدأل ألسضتار عن لتحقيق ألبقاء مبكرأ.
ألبطولة.
و‘ ختام ألÈنامج ،يسضتضضيف أمل بوسضعادة (ألعاشضر)،
ويتوأجد قطبا مدينة بجاية ‘ صضحة جيدة ،حيث أنتزع سضريع غليزأن (ألسضابع بينما يسضتقبل أوŸبي ألشضلف ألذي
أشض-ب-ال أŸدرب م-ن Òزغ-دود ن-ق-ط-ة ث-م-ي-ن-ة م-ن ت-ن-ق-ل-ه-م عاد بنتيجة إأيجابية من سضكيكدة ( ،)0-0مولودية سضعيدة
ألصضعب أمام جمعية وهرأن ( ‘ ،)1-1ح Úسضيطرت (ألثامنة).
أŸولودية على ضضيفها شضباب ع Úألفكرون).
وسضتنطلق جميع أŸباريات على ألسضاعة  ،16 : 00دون
ويحمل برنامج أ÷ولة  25كذلك موأجهات سضاخنة ب Úتسضجيل أي لقاء سضيلعب بدون جمهور ،حسضب ما نشضرته
أصضحاب أŸؤوخرة حيث سضيكون أÿطأا فيها غ Òمقبول ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم).
“اما .وÁتلك رأئد ألقبة وشضباب ع Úألفكرون أفضضلية
@ الÈنامج
أ’سضتقبال Ãيدأنهما ودعم أأ’نصضار أمام كل من غا‹
شسباب ع Úالفكرون  ...........مولودية العلمة
معسضكر ومولودية ألعلمة على ألتوأ‹.
و–مل هذه أ÷ولة صضرأعا آأخر ب Úشضبيبة سضكيكدة ،سسريع غليزان ....................أامل بوسسعادة
صضاحبة أŸركز ألسضادسس وألتي تلعب آأخر أورأقها للبقاء ‘ وداد تلمسسان  .......شسباب أاهلي برج بوعريريج
سضباق ألصضعود ،وشضباب باتنة صضاحب أŸرتبة  ،14وألذي رائد القبة ......................غا‹ معسسكر
أنعشس حظوظه نوعا ما من أجل ألبقاء خÓل أ÷ولة شسبيبة بجاية  .................مولودية بجاية
ألفارطة بفوزه على رأئد ألقبة ( ،)0-1ويرغب ‘ أ◊فاظ جمعية ع Úمليلة  .............جمعية وهران
أاوŸبي الشسلف  ................مولودية سسعيدة
على أأ’مل لتفادي ألسضقوط..
وتنتظر ألرأئد ألسضابق للبطولة جمعية ع Úمليلة ،سضفرية شسباب باتنة  ..................شسبيبة سسكيكدة

شسبيبة بجاية ـ مولودية بجاية

نقـ ـ ـاط اŸب ـ ـاراة ل تقب ـ ـل القسضم ـ ـة عل ـ ـى إاثنÚ

سسيكون ملعب الوحدة اŸغاربية ببجاية عشسية غد ،ا÷معة ،على موعد داربي ﬁلي مث ÒبÚ
الشسبيبة واŸولودية اÙليت◊ ،Úسساب ا÷ولة اÿامسسة والعشسرين ،من الرابطة اÎÙفة الثانية،
حيث سستجري هذا الداربي ‘ ظروف خاصسة نظرا لوضسعية كل فريق ‘ الÎتيب العام ،حيث يحتل
الفريقان الريادة ويطمح كلهما للحفاظ على إا‚ازهما.
و‘ هذأ ألصضدد أكد أŸدرب أيت جودي لـ «ألشضعب» :مصضÒي بالنسضبة Ÿسضتقبل ألفريق وأي تع‡ Ìنوع ،أ’ن
«نحن مطالبون بتحقيق نتيجة إأيجابية ،وحصضد نقاط أأ’م -ر ي -ت -ع -ل -ق Ãب-ارأة ﬁل-ي-ة ب Úف-ري-ق Úي-ب-ح-ث-ان ع-ن
إأضضافية مهما كان أسضم أŸنافسس ،أ’ن وضضعيتنا ’ تسضمح لنا ألنقاط ،وهو ما يجعلنا مطالب ÚبالÎكيز أك Ìعلى هذه
بتضضييع أي نقطة قد تكلّفنا غاليا ‘ نهاية أŸوسضم ،كما أŸوأج -ه -ة وع -دم أل -ت -ه -اون ل-ت-ف-ادي م-وأج-ه-ة صض-ع-وب-ات
Ÿسضنا رغبة كبÒة عند ألÓعب Úمن أجل –قيق نتيجة مسضتقب ،Óوهو ما رّكزنا عليه خÓل ألتدريبات ،حيث أن
إأيجابية رغم إأدرأكنا بصضعوبة أŸأامورية ،وقد ”ّ ألتحضض ÒألÓعب Úمصضرون على –قيق ألفوز ،وموأصضلة سضلسضلة
أ÷ّيد تكتيكيا ونفسضيا لتحفيز ألÓعب ،Úوكلّ ألعناصضر ألنتائج أ’يجابية رغم صضعوبة أŸهمة أمام فريق له نفسس
›ّندون ÿوصس هذأ أللقاء بعد أ◊ثّ على أسضتغÓل ألهدف ،علما أنّ أŸبارأة سضتكون مفتوحة بالنظر إأ ¤إأرأدة
ألروح أŸعنوي ألعالية ،لتأاكيد ألنتيجة أŸاضضية وتعزيز ك Óألفريق ،Úأللذأن Áلكان نفسس أ◊ظوظ ويتم –ديد
حظوظنا للصضعود إأ ¤حظÒة ألرأبطة أÎÙفة أأ’و.¤
ألفائز على أŸسضتطيل أأ’خضضر بعد نهاية ألتسضع Úدقيقة.
ه -ذأ وسض -ت -ل -عب تشض-ك-ي-ل-ة م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة م-ن-ق-وصض-ة م-ن هذأ وÁكن لفريق شضبيبة بجاية ،أ’سضتفادة من خدمات
خدمات ،بن علي وصضا◊ي بسضبب أإ’صضابة وعدم “كنهما متوسضط أŸيدأن حمزة أوناسس بعد أسضتنفاذ ألعقوبة ،مع
من أسضÎجاع إأمكاناتهما ،مع تسضجيل عودة كل من رحال ،تسضجيل غياب ألÓعب جربيعة بدأعي ألعقوبة ‘ ،حÚ
بلقاسضمي وبولدياب».
ينتظر أن يلعب أوناسس أسضاسضيا.
من جهته ،أّكد أŸدرب زغدود لـ «ألشضعب» أنّ «هذأ أللقاء

بجاية  :بن النوي تهامي
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مواقيت
الصسÓة

^ ٠٥أاف -ري-ل › :١٩٤٩م-وع-ة م-ن م-ن-اضس-ل-ي اŸن-ظ-م-ة
اÿاصسة  O.Sينّفذون عملية فدائية ضسد بريد
وه-ران ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة م-ن أاج-ل
“ويل ا◊ركة الوطنية.
^  ٠٥اأفريل  :١٩٥6صسدر قرار من الوزير اŸقيم
ب -ا÷زائ -رÁ ،ن -ع Ãوج -ب -ه ،ط -ب -اع -ة وت -داول وب -ي -ع
وتوزيع اأسسبوعية (البصسائر) لسسان حال جمعية العلماء
اŸسسلم Úا÷زائري.Ú

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

الخميسس  ١٨رجب  ١٤3٩هـ الموافق لـ  ٠٥أافريل  2٠١٨م

ألرهابي أأبو روأحة يسضلم نفسضه وبحوزته بندقية نصضف آألية

...والرهابي ““أابو عائشسة““
يسسلم نفسسه بتمÔاسست بحوزته
رشساشس وذخÒة

‘ إأطار مكافحة أإ’رهاب وبفضضل جهود قوأت
أ÷يشص ألوطني ألشضعبي ،سّضلم إأرهابي نفسضه ،صضباح

حرأسص أ◊دود بتلمسضان /
ن.ع ،2.ك -م -ي -ة م -ع-تÈة م-ن
ألكيف أŸعالج تقدر بثÓثة
( )03ق- - - - - - -ن - - - - - -اط Òو()67
ك -ي -ل -وغ -رأم ‘ ح Úأوق -ف
ع -ن -اصض -ر أل -درك أل-وط-ن-ي،
بوهرأن/ن.ع ،2.ت- - -اج- - -ري
(ﬂ )02درأت ب -ح -وزت-ه-م-ا
( )7920قرصضا مهلوسضا.

...توقيف
 ٥مهرب Úوحجز
سسÓح ناري ومواد
ﬂتلفة

أليوم  04أفريل  ،2018للسضلطات ألعسضكرية بالناحية
أل -عسض -ك -ري -ة ألسض-ادسض-ة ب-ت-مÔأسضت .وي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر
ب -اŸسض -م -ى ““م .خ -اط -ري““ ،أŸدع -و ““أب-و ع-ائشض-ة““،
ألذي كان قد ألتحق با÷ماعات أإ’رهابية سضنة
 .2012أإ’رهابي كان بحوزته مسضدسص( )01رشضاشص
من نوع كÓشضنيكوف وثÓثة (ﬂ )03ازن ذخÒة
‡لوءة.
و‘ إأط -ار م -ك -اف-ح-ة أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة ،ضض-ب-ط

و‘ إأط - - - - - -ار ﬁارب- - - - - -ة
أ÷رÁة أŸنظمة ،أوقفت
م -ف -رزة ل -ل -ج -يشص أل -وط-ن-ي
بتمÔأسضت/ن.ع)05 ( ،6.
م -ه -رب Úوح-ج-زت سضÓ-ح-ا
ن- -اري- -ا ( )01وك - -م- -ي- -ة م- -ن
ألذخÒة ومركبت Úرباعيتي ألدفع ووأحد ( )01طن
من أŸوأد ألغذأئية و( )600ل Îمن ألوقود ومعدأت
تنقيب عن ألذهب ،فيما ” ضضبط ( )4250وحدة
من مادة ألتبغ ببسضكرة/ن.ع.4.
من جهة أخرى ،أوقفت مفارز مشضÎكة للجيشص
أل-وط-ن-ي ألشض-ع-بي ( )15م -ه -اج -رأ غ Òشض -رع-ي م-ن
جنسضيات ﬂتلفة بكل من تلمسضان وغردأية.

‘ عددها لشسهر أافريل

›لة أ÷يشش –تفي بالذكري  50لتأاسضيسش أÿدمة ألوطنية

توقيف أاك Ìمن  ١١٠١مهاجر غ Òشسرعي وتسسليم  ٧إارهابي Úأانفسسهم
ت - - - -ط- - - -رقت ›ل- - - -ة ا÷يشس ‘
عددها لشسهر أافريل إا ¤مواضسيع
ع- -دة م- -ن ب -ي -ن -ه -ا م -ل -ح -ق خ -اصس
بالذكرى ال ٥٠لتأاسسيسس اÿدمة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ان -ط Ó-ق -ا م -ن اŸسس -ار
لم-ة ،ح-يث
ال -ن -ب -ي -ل ‘ خ -دم -ة ا أ
حقق الشسباب ا÷زائري ا‚ازات
ت- -اري- -خ- -ي- -ة وضس- -خ- -م -ة ،لت -زال
شساهدة على إارادته وعزمه على
رف-ع ال-ت-ح-دي واŸسس-اه-م-ة بصس-ف-ة
فعالة ‘ بناء ا÷زائر.
لعراجي نورالدين
ل -ق -د وصض -ف رئ -يسص أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز
بوتفليقة «ذكرى ألنصضر» وألشضعب أ÷زأئري يحيى
أŸن -اسض -ب -ة« ،إأن-ا أ÷زأئ-ري ⁄ Úي-خ-ن-ع-وأ ي-وم-ا و⁄
يسضتكينوأ قط للغزأة ،على مدى أك Ìمن قرن من
أإ’حتÓل ،فسضجلهم ألتاريخي حافل با’نتفاضضات
وألثورأت وألنضضال ألذي أفضضى إأ ¤نضضج سضياسضي
أدى إأ ¤وعي وطني عميق فجر ‘ نهاية أŸطاف
ثورة ›يدة وعظيمة بقيت إأ ¤يومنا هذأ موضضوع
إأشضادة وتقدير ليسص من طرف ألشضعب أ÷زأئري
فحسضب ،بل حتى من أك Èجزء من أإ’نسضانية ‘
ألعا.»⁄

وق -د ج -اءت أف -ت -ت -اح-ي-ة أل-ع-دد وأصض-ف-ة أÿدم-ة
ألوطنية بالرأبط أŸت Úألذي يجمع أأ’مة بجيشضه،
وتعد هذه أŸؤوسضسضة ألعريقة بوتقة للوطنية وألفدأء
وأثبتت ميدأنيا من خÓل أأ’جيال أŸتÓحقة من
رجال أÿدمة ألوطنية قدرتها علـى أŸسضاهمة ‘
بناء وطنها وألذود عنه ‘ كل مكان وكل ألظروف،
ف -ق -د سض -اه-مت ‘ أ◊ف-اظ ع-لـى رسض-ال-ة ألشض-ه-دأء
أأ’برأر ألذين ضضحوأ بالنفسص وألنفيسص ‘ سضبيل
أ◊رية و أإ’نعتاق.

إأن ألقاعدة ألصضلبة للكفاح ألذي توج بنصضر
باهر باأ’مسص و’زألت وسضتبقى مصضدر فخر
للشضعب أ÷زأئري ألذي يعتز دوما بالرجوع إأ¤
منابعها ويتسضلح بقيمها ألنبيلة.
إأن أل -ع-ق-ي-دة أل-عسض-ك-ري-ة ل-ل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة
أŸباركة كانت ملخصضا كام Óووأفيا Ÿعنى
أل -ع -زÁة ت -ل-ك-م أل-ع-ب-ارة أÿال-دة أل-ت-ي م-ن-حت
Ÿضض -م -ون أل -نشض -ي-د أل-وط-ن-ي ك-ل م-ع-ا Êأل-ق-وة
وألصض Ó-ب -ة ،وق-د ك-ان م-وضض-وع ن-دوة ن-ظ-م-ت-ه-ا
م-دي-ري-ة أإ’يصض-ال وأإ’عÓ-م وأل-ت-وج-يه سضلطت
فيها ألضضوء على ألعقيدة ألعسضكرية وخيارأتها
أإ’سضÎأتيجية.
Óشض- -ارة ع- -رضضت ›ل -ة أ÷يشص حصض -ي -ل -ة
ل - -إ
ع -م -ل -ي -ات -ه -ا ‘ م -ك-اف-ح-ة أإ’ره-اب وأ÷رÁة
أŸنظمة لشضهر مارسص  ،2018حيث حصضدت
ف -ي -ه -ا م -ف -ارز أ÷يشص أل -ع -دي -د م-ن أأ’سض-ل-ح-ة
ألثقيلة وألذخÒة وتدم Òأك Ìمن ﬂ 40بأا
وح -ج -ز أك Ìم -ن  1675 ، 73ك-غ م-ن أل-ك-يف
أŸعالج  .وتوقيف أك Ìمن  1101مهاجر غÒ
شضرعي وتسضليم  7إأرهابي Úأنفسضهم
أما فيما يتعلق بحفظ ألذأكرة أ÷ماعية فقد
خصضت روب -ورت -اج -ا ت -ط -رق ف-ي-ه إأ ¤م-ه-ام أل-ب-حث
وأسضÎج -اع وتصض -ن -ي -ف و–ل -ي -ل وم-ع-ا÷ة وت-رم-ي-م
ورق -م -ن -ة أأ’رشض -ي -ف ألسض -م -ع -ي أل -بصض -ري أŸت-ع-ل-ق
با÷يشص ألوطني ألشضعبي وألثورة ألتحريرية ،كما
خصضت ملحقا خاصص Ãحو أأ’مية لفائدة فئة من
مدعوي أÿدمة ألوطنية وموأضضيع أخرى متفرقة
تعلقت بنشضاطات ألنوأحي ألعسضكرية وأŸديريات
ألفرعية لوزأرة ألدفاع ألوطني.

مؤوسسسسة ““جييون““ تفتتح قاعة عرضس جديدة ومدير القسسم التجاري يكشسف:

أأسضعار منتجات ألشضركة لن ترتفع بل سضتبقى على حالها ‘ 2018

Óج-ه-زة
أف -ت -ت -حت أمسص م -ؤوسضسض -ة ““ج -ي -ي -ون ““ل  -أ
أ’لكÎومنزلية بحضضور أŸدير ألعام قاعة عرضص
جديدة بشضارع ألشضهدأء بالعاصضمة بغرضص ألتقرب
أك Ìم -ن أل -زب -ائ -ن أل -ع -اصض -م -ي، Úوت -ع -زي -ز م-ك-ان-ة
أŸؤوسضسضة ‘ ألسضوق أ÷زأئرية.
وعلى هامشص تدشض Úقاعة ألعرضص أكد مدير
ألقسضم ألتجاري أم Úعبد ألوهاب أن أŸؤوسضسضة
ت -ط -م -ح إأ ¤أل -ذه -اب أب-ع-د م-ن ذلك وأل-ت-وأج-د ‘
ﬂتلف مناطق أ÷زأئر ألعاصضمة ،كاشضفا أنه من
أŸرت - - -قب أن تصض- - -ل ع- - -دد ق- - -اع- - -ات أل- - -ع- - -رضص
Ÿؤوسضسضة““““ Geantمع نهاية  ‘ 2018ألعاصضمة
إأ 20 ¤شضوروم .
وطمأان ذأت أŸسضؤوول زبائن ألشضركة با◊فاظ
على نفسص أأ’سضعار ıتلف أŸنتجات أŸعروضضة
ل -ل-ب-ي-ع ““أأ’ج-ه-زة أل-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة وأ’ل-كÎون-ي-ات““،
م-وضض-ح-ا أن-ه ل-يسص صض-ح-ي-ح-ا أن أأ’سض-ع-ار سض-ت-عرف
أرتفاعا ‘ سضنة  2018وإأ‰ا سضتبقى على حالها ‘

متناول أ÷ميع.
وفيما يخصص جديد ألشضركة أعلن عن إأطÓق آأخر
أجهزة أ’سضتقبال وأŸتمثل ‘ ‰وذج جديد ““دÁو
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ا÷زائر
ا÷زائر

““ 4 750كا ألذي يتميز بخصضائصص
وم- -وأصض- -ف- -ات ه- -ام- -ة م -ن ح -يث
سض -رع -ة ف -ت -ح أل-ق-ن-وأت أŸشض-ف-رة
وج - - -ودة ألصض - - -ورة ،وسض - - -ه - - -ول- - -ة
أسض -ت -خ -دأم أ’نÎنت مضض-ي-ف-ا أن
أŸؤوسضسضة نعمل ‘ كل مرة على
طرح منتجات نوعية تتماشضى مع
أحتياجات أŸوأطن أ÷زأئري.
و“ك- -نت أŸؤوسضسض- -ة ‘ ف- -رضص
نفسضها ‘ ›ا’ت نشضاطها رغم
أŸن- - -افسض - -ة أل - -ق - -وي - -ة ب Úع - -دة
مؤوسضسضات متوأجدة ‘ أ÷زأئر،
ح -يث أسض -ت -ط -اعت أ’ن -ت-ق-ال م-ن
أسض -تÒأد م -ن -ت -ج -ات ن -ه -ائ -ي-ة إأ¤
شضركة صضناعية جزأئرية حولت إأ ¤قطب أمتياز
حقيقي ‘ ›ال أ’ليكÎونيات وألكهرومنزلية.

صسونيا طبة

 19وهران
 18وهران

الثمن  ١٠دج

17611

قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك ‘ عدة وليات

« ‘ »Ö©°ûdGإأط - - - - - -ار
م - -ك - -اف - -ح - -ة أإ’ره- -اب
وب-فضض-ل ج-ه-ود وح-دأت
أ÷يشص أل- - - - -وط - - - -ن - - - -ي
ألشض -ع-ب-ي ،سضّ-ل-م ،ي-وم 03
أف -ري -ل  ،2018إأره -اب -ي
ن- - -فسض - -ه ل - -لسض - -ل - -ط - -ات
ألعسضكرية
،5
بسضكيكدة/ن.ع.
وبحوزته بندقية نصضف
آألية من نوع سضيمونوف
وك- -م- -ي -ة م -ن أل -ذخÒة.
ي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر ب-اŸسض-مى
““جـ .مصضطفى““ أŸكنى
““أب- - -و روأح- - -ة ““ ،أل - -ذي
أل- -ت- -ح- -ق ب- -ا÷م- -اع -ات
أ’ره - - -اب - - -ي- - -ة سض- - -ن- - -ة
 ‘.2014نفسص ألسضياق،
كشض -فت ودم -رت م -ف-ارز
للجيشص ألوطني ألشضعبي
إأثر عمليات بحث و“شضيط بكل من ألشضلف وعÚ
ألدفلى/ن.ع ،1.قنبلت )02( Úتقليديتي ألصضنع.
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لعÓم الوطنية
‘ زيارة موجهة لفائدة وسسائل ا إ

مدرسضة ضضباط ألصضف للمعتمدية بقاŸة

« »Ö©°ûdGنظمت مدرسضة ضضباط
ألصض -ف ل -ل -م -ع -ت-م-دي-ة ب-ق-اŸة أمسص
أ’ب- -ع -اء  .زي -ارة م -وج -ه -ة ل -ف -ائ -دة
وسض -ائ -ل أ’إع Ó-م أل -وط-ن-ي-ة ،أشض-رف
على أفتتاح هذه ألزيارة أŸوجهة،
ق - -ائ - -د م - -درسض- -ة ضض- -ب- -اط ألصض- -ف
ل-ل-م-ع-ت-م-دي-ة ن-ي-ابة عن ألسضيد أللوأء
ق-ائ-د أل-ن-اح-ي-ة أل-عسض-كرية أÿامسضة
بحضضور وسضائل أإ’عÓم وألسضلطات
أل -عسض -ك -ري -ة وأŸدن-ي-ة ‘ .مسض-ت-ه-ل
ه -ذه أل-زي-ارة أل-ق-ى ق-ائ-د أŸدرسض-ة
ك -ل -م-ة رحب ف-ي-ه-ا Ãم-ث-ل-ي وسض-ائ-ل
أإ’عÓم ،أكد فيها أن ألهدف من
ه -ذه أل-زي-ارة أŸوج-ه-ة ه-و ت-وط-ي-د
أل-عÓ-ق-ة م-ع وسض-ائ-ل أإ’عÓ-م أل-وط-ن-ي-ة ، ،أسض-ت-هلت
أل -زي -ارة ب -ع-رضص شض-ري-ط وث-ائ-ق-ي ح-ول أŸدرسض-ة،
لينتقل بعدها أ÷ميع ‘ زيارة ميدأنية مكنتهم من
أل- -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى ﬂت- -ل- -ف أŸرأف- -ق وأل- -ه- -ي- -اك -ل
ألبيدأغوجية ،كما كانت لهم وقفة عند ألورشضات

أي -ن حضض -روأ ج -ان -ب -ا م -ن أل -دروسص أل -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة
للطلبة ‘.أأ’خ Òع ÈأŸدعوين من رجال أإ’عÓم
عن إأعجابهم باŸدرسضة ،وعن سضعادتهم بحضضور
هذأ ألزيارة أŸوجهة ألتي مكنتهم من ألتعرف أكÌ
على هذأ ألهيكل ألتكويني.

كانتا تنشسطان على ﬁور تلمسسان  -بلعباسس  -وهران

أإلطاحة بشضبكت Úدوليت Úلتهريب أıدرأت وحجز  57كلغ من ألكيف
“كنت كل عناصضر أ÷مارك ومصضالح أ’من من
أ’ط -اح -ة بشض -ب -ك -ت Úدول -ي-ت Úل-ت-ه-ريب أıدرأت
وح -ج-ز  56ك -ل -غ م -ن أل -ك-ي-ف أŸع-ال-ج وت-وق-ي-ف 5
أشض -خ-اصص وذلك أث-ر ع-م-ل-ي-ت Úم-ن-فصض-ل-ت Úوح-ج-ز
مركبت.Ú
ألعملية أأ’و“ ¤ت على مسضتوى ألطريق ألسضيار
““شضرق ـ غرب ““ ما ب Úتلمسضان وسضيدي بلعباسص أين
توقيف مركبة من نوع دأسضيا دوسضتار ﬁملة ب50
كلغ كيف وعلى متنها شضخصضان ،و‘ عملية ثانية

وأثر عمل أسضتعÓماتي وتتبع أحدى ألسضيارأت ألتي
يعمل صضاحبها كلوندسضتان ألتي تنقلت من تلمسضان
نحو وهرأن من أإ’طاحة بشضبكة دولية ﬂتصضة ‘
أŸتاجرة باıدرأت وحجز  06كلغ من ألكيف ‘
عمليت Úمنها  03كلغ كان يسضتعملها أحد ركاب
ألسضيارة كحزأم ،و 03أخرى بعد “ديد أ’ختصضاصص
أ ¤أبن باديسص أين ” تو توقيف أحد ألشضركاء
Ãنزله ‘ أنتظار تقدÁه أ ¤ألعدألة.

تلمسسان ﬁمد بن ترار

لمن ولية بسسكرة
‘ عمليات نوعية أ

وضضع حد لعصضابتي أشضرأر وتوقيف  6متهمÚ
أودعت أ÷ه -ات أل -قضض -ائ -ي -ة أıتصض -ة ،ب -و’ي-ة
بسضكرة 3 ،أشضخاصص تÎأوح أمارهم ب 19 Úو 21
سض -ن -ة أ◊بسص أŸؤوقت ،ع -ن ت-ه-م-ة ت-ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ة
أشضرأر أسضتهدفت سضرقة  3منازل بسضدي خالد ،
حيث ألقت مصضالح أأ’من ،ألقبضص على  4أشضخاصص
أحدهم قاصضر على خلفية تورطهم ‘ ألسضرقة ،بعد
تقد Ëألضضحايا لشضكاوى مفادها تعرضضهم للسضرقة.
كما “كنت قوأت ألشضرطة باأ’من أ◊ضضري
أل -رأب -ع ب -أام-ن و’ي-ة بسض-ك-رة م-ن ت-وق-ي-ف شض-خصضÚ
يبلغان من ألعمر  19و  27سضنة تورطا ‘ تكوين
جمعية أشضرأر لغرضص أرتكاب جناية ألسضرقة ،حيث
” ت -وق -ي -ف-ه-م-ا ب-ع-د م-ك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة ع-ل-ى أل-رق-م
أأ’خضض -ر  1548م -ن ط -رف شض -خصص سض -م-ع ح-رك-ة
غريبة Ãنزله لتتنقل بعدها قوأت ألشضرطة للمسضكن
و ت -وق -ي -ف أŸت -ه -م Úأل -ذي-ن ق-دم-ا ل-ل-ع-دأل-ة أل-ت-ي
أصضدرت ‘ حقهما أمرأ باإ’يدأع.

حجز  2623قارورة خمر ببسسكرة

حجزت ،مصضالح أأ’من أıتصضة بو’ية بسضكرة
 2623قارورة خمر من ﬂتلف أأ’شضكال وأأ’حجام،
ح-يث “ك-نت ع-ن-اصض-ر أل-ف-رق-ة أŸت-ن-ق-ل-ة ل-لشض-رطة
ألقضضائية بأامن و’ية بسضكرة من توقيف شضخصص

يبلغ من ألعمر  59رفقة أبنه  29سضنة بحوزتهما
 1320ق -ارورة خ -م -ر دأخ -ل مسض -ك -ن-ه-م-ا أل-ع-ائ-ل-ي
أŸتوأجد بحي شضعبي وسضط أŸدينة ،كما ‚حت
عناصضر ألفرقة أŸتنقلة للشضرطة ألقضضائية لسضيدي
خالد من حجز  1303قارورة أخرى.

 ....وامن القنطرة يوقف شسابÚ
وفتاة تورطا ‘ سسرقة منزل

“ك-نت ع-ن-اصض-ر ألشض-رط-ة ب-أام-ن دأئ-رة أل-ق-ن-طرة
بو’ية بسضكرة من توقيف  3أشضخاصص من بينهم فتاة
تبلغ من ألعمر  19سضنة تورطوأ ‘ قضضية سضرقة
مسض-ك-ن ضض-ح-ي-ة ت-ب-ل-غ م-ن أل-ع-مر  56سض-ن-ة ب-ع-د أن
أقتحما مسضكنها وسضرقة سضلسضلتها ألذهبية كانت
برقبتها وبتقد ËأŸوأصضفات ” توقيف أŸتهمÚ
ب-ع-د ت-ع-م-ي-م م-وأصض-ف-ات ألسض-ي-ارة أل-ت-ي ك-ان-وأ ع-لى
م-ت-ن-ه-ا ،ح-يث ” ت-وق-ي-ف-ه-ا ب-ح-اج-ز أم-ن-ي Ãدخ-ل
مدينة بسضكرة.
وب -ع -د أل -ت -ح -ق-ي-ق ت-ب Úأن-ه-م م-ن و’ي-ة ›اورة
خططوأ لعملية ألسضرقة Ãسضاعدة ألفتاة ألتي هي
من أهل ألضضحية.

كاريكات /ÒعنÎ

بسسكرةŸ :وشسي حمزة

