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دعــــا الكفـــاءات ا÷زائريــة باÿارج
للمسصاهمة ‘ مشصروع اŸدينة الذكية

أويحـ ـ ـيى :أ÷زأئ ـر مسصتعدة
لت ـ ـ ـ ـوف Òمزأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أفضصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
للمسصتثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
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^ ٧٠٠أألف مؤوسصسصة ناجحة حظيت
بالدعم وأ’قتصصاد ألرقمي رهاننا
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«الشصعب» تسصتطلــــع ال ّ
طفـــرة ا’قتصصادية
لتحويــــــل الفوسصفـــــات ببئــــر العــــاتر

مشص ـ ـ ـروع صصناعـ ـ ـ ـي ضصخـ ـ ـ ـ ـ ـم وألشّصرأك ـ ـ ـ ـة
أ÷زأئرية ـ أل ّصصينية ترسّصم مﬁÓها بتفّوق
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بارونـــــات تنهــــب
مناطق التوسصع السصياحي
’قامة سصكنات فوضصويـــــة
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سصم ـاسصرة ألسصكنات
يتحكم ـون ‘ إأقام ـ ـ ـة
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تلمسص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
صصـــ3
٥ـــ0ـ
1ـ

Q
É
`
`
`
Ñ
N
C
G
 Üƒ` ` ` ` ` ` æ÷GأŸصصابون باأ’مرأضس
‘ غياب التكفل الصصحي

أŸزمنـ ـ ـ ـ ـ ـة يعانـ ـ ـ ـ ـون

الفـــوز ضصـــروري للّتأاهـــل إا ¤الــّدور الّثاÊ
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صصاحب «أأعرأسس أŸلح»
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اÿميسس  ٢٨جوان  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٤ششوال  ١٤٣٩هـ

عيسضى يÎأاسس ندوة
إلطارات قطاعه

زما‹ يختتم برنامج
التعاون جنوب – جنوب
للدول اإلفريقية
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العدد

يÎأاسس وزي -ر الشض -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة
ﬁمد عيسضى ،اليوم ،أاشضغال الندوة
لط-ارات ق-ط-اع الشض-ؤوون
ال -وط -ن -ي -ة إ
ال-دي-ن-ي-ة اıصضصض-ة لعرضس حصضيلة
ب -رن -ام -ج ال -ث -لث -ي ال -ث -ا Êم-ن سض-ن-ة
،.2018و ذلك اب- -ت -داء م -ن السض -اع -ة
 09:00صضباحا.

1٧681

›لسس األمة يواصضل أاشضغاله

حطاب بتاراغونا
‘ اسضبانيا

يشض -رف وزي -ر ال -ع-م-ل وال-تشض-غ-ي-ل
والضضمان الجتماعي ،مراد زما‹،
ال-ي-وم،ع-ل-ى م-راسض-م اخ-ت-ت-ام برنامج
ال- -ت -ع -اون ج -ن -وب  -ج -ن -وب ل -ل -دول
لف- - - -ري- - - -ق - - -ي - - -ة ‘ ›الت ا◊وار
ا إ
الج- - - - -ت- - - - -م - - - -اع - - - -ي وا◊م - - - -اي - - - -ة
الج -ت-م-اع-ي-ة،وذلك Ãق-ر اŸدرسض-ة
ال -ع -ل -ي -ا ل -لضض -م -ان الج -ت -م -اع-ي بÍ
ع-ك-ن-ون «ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة» بداية
من .12:00

زعلن ‘ ميلة

يقوم وزير الشضباب و الرياضضة
ﬁم - - -د ح - - -ط - - -اب ب - - -زي - - -ارة إا¤
بتاراغونا ‘ اسضبانيا  ،للمشضاركة
‘ ح -ف -ل اخ -ت -ت -ام ال -ط -ب -ع-ةال18
لل -ع -اب الوŸب -ي -ة  ،وذلك ي -وم
ل -أ
السضبت  30جوان ا÷اري.
لشض-غ-ال ال-عمومية و
ي-ق-وم وزي-ر ا أ
ال-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ن-ي زع-لن  ،ال-يوم ،
ب-زي-ارة ع-م-ل ل-ولي-ة م-ي-ل-ة  ،لتفقد
قطاعه هناك .

زرواطي ‘ بجاية

ت -ق -وم وزي -رة ال-ب-ي-ئ-ة و ال-ط-اق-ات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ،
ال- -ي- -وم  ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل إا ¤ولي- -ة
بجاية لتفقد على قطاعها .

يوم إاعلمي حول اÿدمات
اللوجيسضتية
ي- -ن- -ظ- -م م- -ن- -ت- -دى رؤوسض- -اء اŸؤوسضسض -ات
لشض-غ-ال ال-ع-مومية
ب-ال-ت-ع-اون م-ع وزارة ا أ
وال -ن -ق -ل ،ي-وم  30ج- -وان ا÷اري ي -وم -ا
إاع-لم-ي-ا ح-ول اÿدم-ات ال-ل-وج-يسضتية ،
وذلك على السضاعة  8:30صضباحا بفندق
لوراسضي.
ا أ

تنظيف الشضواطىء مهمة ا÷ميع

ت- -ن- -ظ- -م وزارة ال- -دا
خ- -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
ح-م-ل-ة وط-ن-ي-ة ل-ت -غدا ا÷معة  29ج -وان 2018
ن-ظ-ي-
ف ال-فضض-اءات ال-عمومية عÈ
جميع وليات الوطن،
ت
ش
ضمل إاضضافة إا ¤الشضواطىء
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ف ب-الضض-اف-ة إا ¤ازال-ة ك-ل
م-ظ-اه-ر ال-ت-ل-وث ال-ب-ي-ئ-
ع- - -ل- - -ى سض- - -لم - -ة و ي ال-تي Áكن أان تسضبب خطرا
صض - -ح
 -ة اŸواط - -ن خ - -لل م - -وسض - -مالصضطياف ،إا ¤تدعيم
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لعمومية
ال -رام -ي -ة إا– ¤سض -يسس
ﬂت -ل -ف ال-ف-اع-ل Úبضض-رورة
تظافر ا÷هود
للحفاظ على نظافة اÙيط.

لدارة والمالية
ا إ

ه اليوم السضاعة العاشضرة
ع-ب-ي ال-وط-ن-ي أاشض-غ-اللسضئلة الشضفوية.
يسض-ت-أان-ف اÛلسس الشض نية يخصضصضها لطرح ا أ
 )10 .صضباحا ،بجلسضة عل
ر ( )13سضؤوال موزعا كما
(00
ذه ا÷لسضة ثلثة عشض
وقد برمج خلل ه
اعات اÙلية والتهيئة
يلي:
÷م
سضؤوالن اثنان ( )02لوزير الداخلية وا العا‹ والبحث العلمي،
نان ( )02لوزير التعليم
العمرانية ،سضؤوالن اث
واŸواصض -لت السض -ل-ك-ي-ة
وج -ه -ة ل -وزي -رة الÈي -د
ث -لث -ة أاسض-ئ-ل-ة ( )03م -
ؤوالن اثنان ( )02ل-وزي-ر
ول-وج-ي-ات وال-رقمنة ،سض
ك-ن-
ي-ر ال-ف-لح-ة وال-ت-ن-م-ية
وال-لسض-ل-ك-ي-ة وال-ت -سض-ؤوالن اث-ن-ان ( )02ل-وز
،
الصض -ن -اع -ة واŸن -اج-م
لتصضال.
لن اثنان ( )02لوزير ا إ
ة والصضيد البحري وسضؤوا
الريفي

لئي لأللعاب يتواصضل إا 30 ¤جوان
و

اŸهرجان ال

ع-اب ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-يلل
ت اŸه-رج-ان ال-ولئ-ي ل -أ
ي-اجوان ا÷اري،ويندرج
ت -ت -واصض -ل ف -ع-ال لصضابلت ،إا ¤غاية 30
انطلقت أامسس Ãنتزه ا
اضضة والÎفيه ‘ ،إاطار
شضباب والري
النشضاط الذي بادرت به مديرية ال صضة Ãوسضم الصضطياف.
النشضاطات اÿا

موضضوع سضرطان الرأاسس والعنق سضيكون ‘ مركز درجة اŸاجسضت Òالتي سضيتم تنظيمها ‘  28و  29جوان ‘ ا÷زائر
لورام ( ،)SAFROبالتعاون مع جمعية
من قبل ا÷معية ا÷زائرية للتدريب والبحوث ‘ علم ا أ
أاطباء اŸصضارعة العربية ضضد السضرطان (.)AMAAC
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 ،بقصضر
صضنوبر الب
حري «صضافكسس»  ،ا÷
›م-وع-ة ك-ام-ل-ة م-ن اŸن-ت-ج-ات واŸواد ال زائر  ،حيث سضتعرضس
لزجميع القطاعا
م-ة لتلبية احتياجات
ت الزراعية ‘ اŸنطقة

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

اÛلسس

الشضعبي الوطني يسضتأانف اشضغاله

اجتماع حول سضرطان الرأاسس والعنق

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

التحرير

لمة أاشضغاله  ،اليوم  ‘ ،جلسضة علنية  ،لتقد Ëو مناقشضة
يواصضل ›لسس ا أ
مشضروع قانون اŸالية التكميلي لسضنة  ، 2018متبوعة برد وزير اŸالية راوية
 ،و ذلك على السضاعة  09:30صضباحا .

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لقاء علمي حول جراحة أاعضضاء ا÷هاز البو‹

Ûت -م -ع ا÷زائ -ري ÷راح -ة أاعضض -اء ا÷ه -از ال -ب -و‹
ي- -ن ّ-ظ -م ا
م  ،لقاء علمي حول اŸثانة العصضبية التي سضتجمع
(، )SACUاليو
يات التابعة للمسضتشضفيات على اŸسضتوى الوطني
الكل الصضيدل
لسضاتذة ‘
م تأاطÒه من قبل ÷نة اÈÿاء التي تشضمل ا أ
سضيت
والطب الطبيعي والتأاهيل  ،وذلك على السضاعة
أاورام العظام
 16:00مسضاء ‘ فندق  ‘ ABASSIDESشضاطئ النخيل.
ً

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

افتتاح أاول ورشضة صضيانة
جزائرية لÎميم الفسضيفسضاء

يشض-رف وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دين
م -ي -ه -وب -ي ،ع -ل-ى اف-ت-ت-اح أاول ورشض-ة
صض- - -ي- - -ان- - -ة ج- - -زائ- - -ري- - -ة لÎم- - -ي- - -م
لح -د 1
ال- -فسض- -ي- -فسض -اء ،وذلك ي -وم ا أ
ج- -وي -ل -ي -ة ع -ل -ى السض -اع -ة ال 10:00
لثري
صضباحا  ،على مسضتوى اŸوقع ا أ
بتيبازة

اŸركز الثقا‘ اإلسضلمي ببومرداسس
يحتفل بذكرى السضتقلل
لسض-لم-ي
ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
الشض - -ه - -ي - -د اع - -م - -ر ﬂرف ب - -ولي- -ة
ب -وم-رداسس Ãن-اسض-ب-ة ال-ذك-رى ال56
لعيد السضتقلل و الشضباب  ،فعاليات
إاحياء حفل تكرÁي بهذه اŸناسضبة ،
و ذلك يوم الثلثاء  03جويلية على
السضاعة  09:00صضباحا.

«فرحة و سضلم» بدار أاوبرا
ا÷زائر  1جويلية

ت-ن-ظ-م دار أاوب-را ا÷زائ-ر Ãق-ره-ا
ي -وم -ي  01و 02ج-وي-ل-ي-ة الداخل،
عرضضا فنيا بعنوان «فرحة و سضلم»،
–ت ق -ي -ادة اŸايسضÎو أام Úق-وي-در،
وذلك على السضاعة  19:00مسضاءا.

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

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أÿميسش  2٨جوأن  20١٨م
ألموأفق لـ  ١٤شسوأل  ١٤٣٩هـ

ألعدد
١٧٦٨١

Ãناسصبة العيد الوطني لبÓده:

03

الرئيسس بوتفليقة يهنئ نظÒه ا÷يبوتي
بعث رئيسس ا÷مهورية ,السصيد
ع -ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ,بÈق-ي-ة
ت- -ه- -ن- -ئ- -ة ا ¤ن- -ظÒه ا÷ي- -ب -وت -ي,
اسص -م -اع -ي-ل ع-م-ر ج-ي-ل-هÃ ,ن-اسص-ب-ة
ذكرى اسصتقÓل بÓده ,أاكد له فيها
حرصصه على العمل سصويا من أاجل
ت-ع-زي-ز وت-ع-م-ي-ق عÓ-ق-ات التعاون
القائمة ب Úالبلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسش أ÷مهورية,
»:يسس-ع-د Êوج-م-ه-وري-ة ج-ي-ب-وت-ي –تفل
ب- - - -ال - - -ذك - - -رى أل - - -وأح - - -دة وألرب - - -عÚ
لسس-ت-قÓ-ل-ه-ا ,أأن أأت-ق-دم أ ¤ف-خ-ام-ت-كم
ب-اسس-م أ÷زأئ-ر شس-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وأصس-الة

ع -ن ن -فسس -ي ب -أاخ -لصش أل -ت -ه -ا Êوأصس-دق
أل- -ت- -م -ن -ي -ات ب -دوأم ألصس -ح -ة وألسس -ع -ادة
وللشسعب أ÷يبوتي ألشسقيق أطرأد ألتقدم
وألرخاء».
«ه-ذأ وأأغ-ت-ن-م ه-ذه ألسس-ان-ح-ة يضسيف
أل -رئ -يسش ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ألع -رب ل-ك-م ع-ن
حرصسي على ألعمل معكم من أجل تعزيز
وت-ع-م-ي-ق عÓ-ق-ات أل-ت-ع-اون أل-ق-ائمة بÚ
بلدينا ,وألرتقاء بها أ ¤مسستوى ألخوة
وأÙبة ألتي تربط شسعبينا ألشسقيق,Ú
Ãا يضس -م -ن ل -ه -م -ا أŸزي-د م-ن أل-ت-ق-دم
وأل- -رق- -ي وألزده- -ار وي- -ع -ود ع -ل -ي -ه -م -ا
باŸنفعة و أ Òÿألعميم

..ويقرر منح 1000
دف Îحج اضشا‘
للمواطن Úو اŸواطنات
” منح أألف ( )١000دف Îحج أضسا‘
ل -ف -ائ -دة أŸع -ن -ي Úب -أادأء ف -ريضس-ة أ◊ج
Ÿوسسم  20١٨و ذلك بقرأر من رئيسش
أ÷م -ه-وري-ة ,ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة,
سس -ي -ت -م ت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى ج -م-ي-ع ولي-ات

جائزة رئيسس ا÷مهورية للصصحفي اÎÙف

ألوطن ,حسسب ما أأورده أليوم أألربعاء
ب- -ي -ان ل -وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة و أ÷م -اع -ات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية.
وجاء ‘ ألبيان «تنهي وزأرة ألدأخلية
و أ÷ماعات أÙلية و ألتهيئة ألعمرأنية
إأ ¤علم أŸوأطن Úو أŸوأطنات ,أأنه و
ب-ق-رأر م-ن ف-خ-ام-ة رئ-يسش أ÷م-ه-وري-ة,
ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة ,قد ” منح
أألف ( )١000دف Îحج أضسا‘ ,لفائدة
أŸوأطن Úو أŸوأطنات أŸعني Úبأادأء
ف - - -ريضس- - -ة أ◊ج Ÿوسس- - -م  20١٨سسيتم
ت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى ج -م -ي -ع ولي-ات ألÎأب
ألوطني.

÷نة التحكيم تدعو للمششاركة اإلعÓمية الواسشعة

«الشصعب» :إاجتمعت أامسس ÷نة التحكيم
÷ائ - -زة رئ - -يسس ا÷م - -ه- -وري- -ة ل- -لصص- -ح- -ف- -ي
لعمال
اÎÙف ‘ طبعتها الرابعة مقيمة ا أ
لطار.
اŸنجزة ‘ هذا ا إ

أأك -دت ÷ن -ة أل -ت -ح -ك -ي -م أأن -ه -ا أت -خ -ذت ك-ل أل-ت-دأبÒ
أإليجابية لتسسهيل إأسستÓم ،معا÷ة ،درأسسة ،وتقييم كل
أألعمال أŸرشسحة وحظيت بالقبول.
وذك -رت ÷ن -ة أل -ت -ح -ك -ي -م أأن -ه -ا ›ن -دة إل‚اح ه-ذه
أ÷ائ -زة أل -ت -ي –م-ل ق-ي-م-ة ه-ام-ة ب-اخ-ت-ي-اره-ا م-وضس-وع

ألطبعة ألرأبعة« :ألعيشش معا بسسÓم» مناسسبة إلعÓن ١٦
ماي من كل عام يوم عاŸي للعيشش معا بسسÓم .وهو قرأر
 ·ÓأŸتحدة أسستجابة Ÿبادرة
أتخذته أ÷معية ألعامة ل أ
أ÷زأئر.
وباŸناسسبة سسجلت ÷نة ألتحكيم بأان هذأ أŸوضسوع
ي- -درج ضس- -م- -ن ت- -اري- -خ أ÷زأئ- -ر أ◊ديث وق -ي -م ألسس Ó-م
أŸتسسامح وألتضسامن مرسسخة ‘ تاريخ أأمتنا.
وب- -حسسب ذأت أل- -ل- -ج -ن -ة أأن م -وضس -وع ج -ائ -زة رئ -يسش
أ÷مهورية للصسحفي أÎÙف تسستدعي عÓجا إأعÓميا
لÌأئه وتنوعه وفتحه آأفاق موأضسيع صسحفية تاريخيا،

Óمن الوطني:
بدوي خÓل تنصصيبه اŸدير العام ل أ

لهبÒي رجل ثوري وله باع كب ‘ ÒاÛال األمني واإلنسشاÊ
أاشص -رف وزي -ر ال-داخ-ل-ي-ة و ا÷م-اع-ات
اÙلية و التهيئة العمرانية نور الدين
بدوي  ,امسس العاصصمة  ,على تنصصيب
Óم-ن
مصص -ط -ف -ى ل -ه -بÒي ك -م -دي-ر ع-ام ل -أ
الوطني خلفا لعبد الغني هامل.
وخ Ó-ل م -رأسس -م أل -ت -نصس -يب ,دع -ا أل -وزي -ر
أطارأت أŸديرية أ« ¤عدم أدخار أي جهد» ‘
ألعمل –ت قيادة أŸدير أ÷ديد ألذي يعد
«رج Óثوريا من ألرعيل ألول لثورتنا أÛيدة
وله باع كب ‘ ÒأÛال ألمني وألنسسا Êحيث
ح -ظ -ي ب -ث -ق -ة رئ -يسش أ÷م -ه -وري -ة ع -ل-ى رأسش
أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة أل -ت -ي ع -رفت خÓ-ل فÎت-ه
أ‚ازأت و‚احات شسرفت أ÷زأئر وهو أليوم
يتشسرف بثقة رئيسش أ÷مهورية لتو‹ منصسب
Óمن ألوطني وهو سسلك ليسش
أŸدير ألعام ل أ
ب -ال -غ -ريب ع -ل -ي-ه ون-ح-ن م-ت-ي-ق-ن-ون ب-ان خÈت-ه
أل -ك -بÒة و‚اح-ات-ه سس-ت-ع-ط-ي دف-ع-ا آأخ-ر ل-ه-ذأ
ألسسلك أ◊يوي» ,متوجها بالشسكر للسسيد عبد
ألغني هامل على ما بذله من جهود ‘ خدمة
جهاز ألمن ألوطني.
وأأكد ألوزير أأن مؤوسسسسة ألمن ألوطني «ألتي
لطاŸا حظيت باهتمام رئيسش أ÷مهورية تتبوأأ
أل -ي -وم م -ك -ان -ة م-رم-وق-ة سس-وأء ع-ل-ى أŸسس-ت-وى
ألوطني أو ألدو‹ بفضسل أحÎأفية أطارأتها
وأعوأنها ألذين يضسحون بالنفسش وألنفيسش من
أجل أمن وسسÓمة أŸوأطن وحماية ‡تلكاته».
وأأشسار أ ¤أن هذه أŸؤوسسسسة عرفت خÓل

ك -ل أŸرأح -ل أل -ت-ي أع-ق-بت نشس-أات-ه-ا «–دي-ات
سس -اه -مت ‘ صس Ó-ب-ت-ه-ا ول-ع-ل أه-م –دي ك-ان
خÓ- -ل أل- -عشس- -ري- -ة ألسس- -ودأء أي -ن ق -دمت خÒة
أب -ن -ائ -ه -ا م -ع أف -رأد أ÷يشش أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي
وألدرك ألوطني وأ◊رسش ألبلدي فدأء لرفع
لوأء أسستمرأرية ألدولة ألتي كانت مهددة ‘
صسميمها بسسبب تكالب ألرهاب ألهمجي ألذي
أسس -ت-ؤوصس-ل ب-فضس-ل ه-ذه أل-تضس-ح-ي-ات أ÷سس-ام و
بفضسل ميثاق ألسسلم و أŸصسا◊ة ألوطنية ألذي
أطفأا نار ألفتنة وفوت كل فرصش أعادة أشسعالها
لتخرج أ÷زأئر قوية وصسلبة Ãؤوسسسسات ذأت
حنكة وأحÎأفية عالية شسكلتا حصسنا منيعا لها
أمام ما يزرع من فوضسى ع Èألعا– ⁄ت عدة
مسسميات».
وقال أن ألمن و ألسستقرأر ألذي تنعم به
أ÷زأئر أليوم «دفعنا ثمنه غاليا باألمسش وهو
م- -كسسب أك Ìم- -ن ضس- -روري Ÿوأصس- -ل- -ة مسسÒة
ألبناء وألتنمية ‘ كل ربوع بلدنا ألقارة ألتي
خصسصش لها رئيسش أ÷مهورية كل ألمكانيات
قصس -د –ق -ي-ق ألقÓ-ع ن-ح-و م-رح-ل-ة ألزده-ار
وألنمو وألتي نعيشش أليوم أحدى مرأحلها لذلك
ن -ع -ول ك -ثÒأ ع -ل -ى م -ؤوسسسس -ة ألم -ن أل -وط -ن-ي
Ÿوأصس -ل -ة رف -ع أل -ت -ح -دي -ات ÿدم -ة أŸوأط-ن
وضسمان أمنه وحماية ‡تلكاته».
و‘ ك- -ل- -م- -ة قصسÒة دع -ا ل -ه -بÒي إأط -ارأت
أŸدي- -ري- -ة ل- -ب- -ذل أ÷ه- -ود وأل- -ع- -م- -ل ب- -ت -ف -ان
Ÿسساعدته ‘ مهمته على رأأسش هذأ أ÷هاز.

وزير الداخلية يسشتقبل رئيسس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
أسستقبل وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية نور ألدين بدوي ,أمسش
با÷زأئر ألعاصسمة ,رئيسش جامعة نايف ألعربية للعلوم أألمنية عبد أÛيد بن عبد ألله
ألبنيان ومقرها بالرياضش بالسسعودية.
Óمن ألوطني مصسطفى لهبÒي ,أتفق
وخÓل هذأ أللقاء ألذي حضسره أŸدير ألعام ل أ
ألطرفان على توقيع أتفاقية أطار بهدف «تطوير سسبل ألتعاون لسسيما ‘ أ÷انب أألمني,
مع ألسستفادة من أÈÿة أ÷زأئرية من خÓل أشسرأك ألباحث Úأ÷زأئري Úبهذه أ÷امعة».
وباŸناسسبة أأكد ألسسيد بدوي على ضسرورة «تعزيز ألتعاون لتكوين أŸوأرد ألبشسرية».

من اŸسشتبعد أان تفتح ا÷زائر أاية منطقة احتجاز

اسص-ت-ب-ع-د وزي-ر اÿارج-ي-ة ع-بد
ال -ق -ادر مسص -اه-ل  ،أامسس،ب-خصص-وصس
أازم- -ة ال- -ه- -ج- -رة ف- -ت- -ح ا÷زائ -ر أاي
م -ن -ط -ق -ة اح -ت-ج-از ,م-ؤوك-دا ‘ ه-ذا
الصصدد ,أان ا÷زائر تواجهها نفسس
مشصاكل أاوروبا.

وأأكد رئيسش ألدبلوماسسية أ÷زأئرية ‘
ح - - -وأر م - - -ع رأدي- - -و «آأر أأف إأي» أأن- - -ه «م- - -ن
أŸسس -ت -ب -ع -د أأن ت -ف-ت-ح أ÷زأئ-ر أأي-ة م-ن-ط-ق-ة
أحتجاز حيث توأجهنا نفسش أŸشساكل ,كما
أأننا نقوم بعمليات ترحيل لكننا نقوم بذلك
وف -ق -ا ل -لÎت-ي-ب-ات أŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا م-ع أل-دول
أÛاورة» ,مشسÒأ إأ ¤أأن -ه ح -ي -ن -م -ا ي-ت-ع-ل-ق
أألم- -ر ب- -ال- -ه- -ج -رة غ Òألشس -رع -ي -ة «ع -ل -ي -ن -ا
أسستيعاب أألمور بشسكل جيد «.
وأأضس - -اف مسس - -اه - -ل «ت - -وأج- -ه- -ن- -ا ن- -فسش
أŸشساكل ,وعندما يتعلق أألمر بالهجرة غÒ
ألشسرعية علينا أسستيعاب ألمور بشسكل جيد.
ك -م -ا أأن -ن-ا نشس-ه-د ن-فسش أل-ظ-وأه-ر وي-جب أأن
ن- -ك- -اف- -ح أل -ه -ج -رة غ Òألشس -رع -ي -ة ‘ إأط -ار
أتفاقيات أل· أŸتحدة و‘ إأطار ألÎتيبات

مضسيفا «نحن هادئون جدأ ألن كل ما نفعله
نقوم به ‘ إأطار ألقوأن ,Úونقوم به ‘ ظل
أحÎأم ألكرأمة ألنسسانية و‘ إأطار ألتشساور
مع بلدأن ألعبور.

مسشار السشلم ‘ ما‹
«يتقدم بششكل جيد»
أأكد وزير ألشسؤوون أÿارجية ,عبد ألقادر
مسساهل ,أأمسش ,،أأن مسسار ألسسلم ‘ ما‹
«يتقدم بشسكل جيد» ,مضسيفا أأنه من أŸهم
أ‚اح أŸسسار ألسسياسسي لتعزيز أأسسسش ألدولة
أŸالية.
و أأوضسح مسساهل ‘ حوأر أأجرأه مع إأذأعة
فرنسسا ألدولية «أأر أف أي» أأن «مسسار ألسسلم
يتقدم بشسكل جيد .كما ل يجب أÿلط بÚ
تطبيق أتفاقيات باماكو أŸنبثقة عن مسسار
أ÷زأئ -ر ,ح -يث أن أ◊ل ألسس -ي-اسس-ي ي-ت-ق-دم
بشس - -ك - -ل ج - -ي- -د ,وبﬁ Úارب- -ة ألره- -اب,
ك -ون -ه -م -ا وضس -عﬂ Úت -ل-ف .Úث-م إأن أŸسس-ار

ألسسياسسي يحقق تقدما» ,مضسيفا أأنه يجب
«أ‚اح أŸسس -ار ألسس -ي -اسس-ي ل-ف-ع-ال-ي-ة أأك‘ È
›ال ﬁاربة ألرهاب».
وأع-ت Èرئ-يسش أل-دي-ب-ل-وم-اسس-ية أ÷زأئرية
أأنه من أŸهم أ‚اح أŸسسار ألسسياسسي بغية
ت- -ع- -زي- -ز أأسسسش أل- -دول- -ة أŸال- -ي -ة وتسسÎج -ع
مؤوسسسسات ألبلد أمكاناتها ووسسائلها كاملة,
وكذأ ﬁاربة ألرهاب بفاعلية أأك.»È
و‘ رده ع -ل -ى أŸوضس -وع أŸت -ع -ل -ق ب-خÈ
أل- -ت- -وأج- -د أŸفÎضش ب- -ا÷ن- -وب أ÷زأئ -ري
ل- - -زع - -ي - -م ›م - -وع - -ة «نصس - -رة ألسس Ó- -م و
أŸسسلم »Úأ÷هادية أŸا‹ إأياد أأغ غا‹ و
أŸسس -ؤوول -ة ع -ن شس -ن ه -ج -م-ات أره-اب-ي-ة ‘
م- -ا‹ ,م -ث -ل -م -ا أأوردت -ه «مصس -ادر ﬁل -ي -ة»,
حسسب ألصس - -ح - -ف- -ي ,ن- -ف- -ى وزي- -ر ألشس- -ؤوون
أÿارجية ألسسيد عبد ألقادر مسساهل هذأ
أ Èÿنفيا قاطعا.

مواصشلة العمل مع ا÷زائر لتبادل اÈÿات ‘ ›ال العدالة
أسستقباله من طرف وزير ألعدل حافظ ألختام ألطيب
ل- -وح وأل- -وف- -د أŸرأق ل- -ه أأن ه- -ذه أل -زي -ارة سس -م -حت ل -ه
بالطÓع على ﬂتلف أŸوؤسسسسات ألتابعة لوزأرة ألعدل
وأل -ت -ع -رف ع -ن ق -رب ع -ن ك-ي-ف-ي-ة سس Òأل-ع-م-ل ‘ م-رك-ز
شسخصسنة ألمضساء أللكÎو Êألتابع Ÿديرية ألعصسرنة
بالوزأرة.

Óمن
سسيكون لتعي Úألعقيد مصسطفى لهبÒي على رأأسش أŸديرية ألعامة ل أ
ألوطني قيمته أŸضسافة على مؤوسسسسة بهذأ أ◊جم خاصسة و أأن ألرجل Áتلك
خÈة تفوق  ٤0عاما من أÿدمة ‘ صسفوف أ÷يشش ألوطني ألشسعبي مر
خ Ó-ل -ه -ا عﬂ Èت -ل -ف أŸصس -ال -ح و أŸدي -ري -ات ‡ا سس-م-ح ل-ه م-ن –صس-ي-ل
ترأكمات وخÈأت معتÈة أأعطته كفاءة مشسهود لها ‘ ألقيادة وألتسسيÒ
وكانت ألسسبعة عشسرة سسنة ألتي قضساها على رأأسش أأك Èمؤوسسسسة شسبه عسسكرية
‘ أ÷زأئر وهي أ◊ماية أŸدنية ﬁكا حقيقيا ◊نكة و كفاءة ألرجل ‘
قيادة أألفرأد وتسسي ÒأŸؤوسسسسات و على عكسش ما هو شسائع عن أألجهزة شسبه
ألعسسكرية بكونها تفتقد إأ ¤ألصسرأمة وألنضسباط مقارنة بالعسسكرية منها
غ Òأأن ألعقيد لهبÒي أسستطاع أأن يجعل من أ◊ماية أŸدنية من أأكÌ
أألجهزة أنضسباطا وألتزأما ولعل فياضسانات باب ألوأد سسنة  200١و زلزأل
بومردأسش سسنة  200٣كانتا أأك Èدليل على ذلك ،عÓوة على ما عرفته
أ◊ماية أŸدنية من عصسرنة عŒ Èهيزها بأاحدث ألوسسائل و كذأ أسستحدأث
مديرية للحوأمات ‡ا مكنها من تغطية كل مناطق ألوطن.
إأن أÿلفية ألسستخبارية للعقيد لهبÒي باعتباره من ›اهدي وزأرة
ألتسسليح وألرتباطات ألعامة «مالغ» ألتي كانت Ãثابة جهاز أسستخبارأت
ألثورة ألتحريرية و شسكل عناصسرها لحقا ألنوأة أألو ¤وألصسلبة و ألنخبة
أŸؤوسسسسة للمخابرأت أ÷زأئرية بعد ألسستقÓل ،سسيكون لها أأثرها ألكب‘ Ò
Óمن ألوطني من طرف رئيسش
تعي ÚلهبÒي على رأأسش أŸديرية ألعامة ل أ
أ÷مهورية ،ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة و سسيظهر ذلك جليا من خÓل
إأعطاء أأهمية خاصسة Ÿديرية ألسستعÓمات ألعامة ألتابعة للشسرطة لتفعيل
عملها بحكم أأن ألرجل يدرك جيدأ قيمة أŸعلومة ‘ سس Òمديرية بهذأ
أ◊جم و“كينها من أأدأء مهامها بكفاءة وأحÎأفية ‘ موأجهة ألتهديدأت
أıتلفة مثل أإلرهاب ،أ÷رÁة أŸنظمة وألفسساد..ألخ

أاك Ìمن  10سشنوات ‘ اإلدارة العسشكرية

عبد اÛيد بن عبد الله البنيان:

أأك-د رئ-يسش ج-ام-ع-ة ن-اي-ف أل-ع-رب-ي-ة ل-ل-ع-ل-وم ألم-نية و
مقرها بالرياضش بالسسعودية عبد أÛيد بن عبد ألله
ألبنيان  ،أأمسش ،با÷زأئر ألعاصسمة «موأصسلة ألعمل مع
أ÷زأئر من أأجل تبادل أÈÿأت وألتجارب ب Úألبلدين
لسسيما ‘ ›ال ألعدألة».
وأأوضس -ح رئ -يسش ج -ام -ع -ة ن -اي -ف ‘ تصس -ري-ح ل-ه ع-قب

عسشكري ﬂضشرم وّفق ب Úإادارة
اŸوارد و قيادة الرجال
^ أأم Úبلعمري

مسصاهل حول الهجرة غ Òالشصرعية:

أŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا م-ع أل-ب-ل-دأن أألصس-لية وبلدأن
ألعبور» ,مضسيفا أأن «هذأ ما تقوم أ÷زأئر
به ‘ جميع أ◊الت».
وق -ال أأن -ه ل ي-ه-م-ه «بصس-ف-ة م-ب-اشس-رة» م-ا
Áك- -ن أأن ي- -ق- -وم ب- -ه أألوروب -ي -ون Œاه ه -ذه
ألزمة.
وصسرح مسساهل «ل يهمني بصسفة مباشسرة
Óوروب -ي Úأل -ق -ي -ام ب -ه ,ف -ه -ذأ
م- -ا Áك- -ن ل - -أ
شس -أان -ه-م ,وأأع-ت-ق-د أأن أألوروب-ي Úل-دي-ه-م م-ا
ي -ك -ف -ي م -ن أل -ق -درأت وأل -وسس -ائ -ل وأل-تصس-ور
لتسسي Òهذأ ألنوع من أ◊الت».
وفيما يتعلق بانتقادأت بعضش أŸنظمات
غ Òأ◊كومية حول تسسي Òأ÷زأئر ألزمة
أل -ه -ج -رة ,لسس -ي-م-ا ‘ أ÷ن-وب أ÷زأئ-ري,
أأشسار وزير ألشسؤوون أÿارجية أأن هذأ «ل
ي- -ل- -زم» سس- -وى ه- -ذه أŸن- -ظ- -م- -ات وأأن ه- -ذه
ألنتقادأت «غ Òبريئة».
وأأك- -د مسس- -اه -ل «أآلن وأ÷زأئ -ر ت -ت -ل -ق -ى
أن -ت -ق -ادأت ن -ع -ل -م ‘ أأي م -ق -ام ن-وأج-ه ه-ذه
ألن-ت-ق-ادأت ل-ك-ن-ه-ا غ Òب-ري-ئ-ة ,ف-ه-ي ح-ملة
ي-ح-اول أل-ب-عضش أل-ق-ي-ام ب-ه-ا ضس-د أ÷زأئ-ر»,

سسياسسيا ،دينيا ،تربويا ،ثقافيا ،بيئيا وأجتماعيا أقتصساديا
سسوأء على أŸسستوى ألوطني أأو ألدو‹.
وع -ل -ي -ه ت -دع -و ÷ن -ة أل -ت -ح-ك-ي-م ›م-وع ألصس-ح-ف-يÚ
أÎÙف Úب- -اŸشس- -ارك- -ة أل- -وأسس- -ع- -ة ‘ ه- -ذه أÛالت
أŸفتوحة ‡ثلة ‘ «ألعيشش معا بسسÓم».
مع ألعلم تضسم ÷نة ألتحكيم  ١١عضسوأ برئاسسة مولود
عاشسور وهم :أأحمد بن زليخة ،جمال بوعجيمي ،أأحمد
ح -م -دي ،ع -اشس -ور شس -ر‘ ،ح -م -ي -دو ب-ن ع-م-ري ،م-وسس-ى
ب-وده-ان ،ج-ه-ي-دة م-ي-ه-وب-يﬁ ،م-د زب-دة ،ع-ب-د أل-وه-اب
جاكون وناصسرية آأيت صسلحات.

باŸناسسبة تلقى ألبنيان وألوفد أŸرأفق له شسروحات
حول عملية عصسرنة ألقطاع.
وكان رئيسش جامعة نايف للعلوم ألمنية قد أسستقبل
أأمسش ألثÓثاء من طرف أŸدير ألعام لإدأرة ألسسجون
ﬂتار فليون حيث ثمن باŸناسسبة ألتجربة أ÷زأئرية
ألفريدة من نوعها ‘ ›ال تسسي Òألسسجون.

ألعقيد مصسطفى لهبÒي و عÓوة على خلفيته ألسستخبارية له رصسيد
كب ‘ Òأإلدأرة و ألتسسي Òحيث قضسى أأك Ìمن  ١0سسنوأت ‘ أإلدأرة
ألعسسكرية أأربعة منها ‘ أإلشسرأف على ألتكوين ‘ أÛال عندما شسغل
Óدأرة و أإلمدأد ليع Úبعدها
منصسب مدير للمدرسسة ألعسسكرية ألعليا ل إ
Óدأرة و أŸصسالح أŸشسÎكة بوزأرة ألدفاع أأين أشسرف على تسسيÒ
مديرأ ل إ
Óلف من منتسسبي وزأرة ألدفاع من بينهم ضسباط
أŸسسارأت أŸهنية ل آ
سسامون  ،ليختتم مسساره أ◊افل ‘ صسفوف أ÷يشش ألوطني ألشسعبي
كمدير Ÿصسالح ألصسحة ألعسسكرية و لكن قبل ذلك كان للرجل Œربة ‘
أÛال ألدبلوماسسي حيث شسغل منصسب ملحق دفاع بسسفارة أ÷زأئر
بتونسش ألشسقيقة سسنة .١٩٨٧
بالتطرق إأ ¤هذأ أŸسسار أ◊افل لهذأ ألرجل ألذي أسستهله ‘ خدمة
وطنه ‘ سسن  ١٧سسنة ح Úألتحق بصسفوف ألثورة ألتحريرية ،نكون قد
Óمن
سسلطنا شسيئا بسسيطا من ألضسوء على مسسار أŸدير ألعام أ÷ديد ل أ

لمريكي
مدلسصي يسصتقبل السصف Òا أ

التعاون ب ÚاÛلسس الدسشتوري و اÙكمة العليا
األمريكية ﬁل بحث
أسستعرضش رئيسش أÛلسش ألدسستوري ,مرأد مدلسسي، ,أأمسش ،با÷زأئر
أل- -ع- -اصس- -م- -ة ,م- -ع سس- -ف Òأل -ولي -ات أŸت -ح -دة ألم -ري -ك -ي -ة ب -ا÷زأئ -ر ,ج -ون
دي -روشس -ر,أم -ك -ان-ي-ات أل-ت-ع-اون ب ÚأÛلسش وأÙك-م-ة أل-ع-ل-ي-ا ألم-ري-ك-ي-ة ‘
أÛالت ذأت ألختصساصش.
كما تناول أللقاء -حسسب ما أفاد به بيان للمجلسش», -ألتعديل ألدسستوري
لعام  20١٦وعلى وجه أÿصسوصش ألصسÓحيات أ÷ديدة أŸوكلة للمجلسش
ألدسستوري وأجرأء ألدفع بعدم ألدسستورية وألذي يهدف أسساسسا أ ¤تعزيز
ألدÁقرأطية ‘ بÓدنا».

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

»æWh

أÿميسس  2٨جوأن  201٨م
ألموأفق لـ  14ششوأل  14٣9هـ

دعا الكفاءات ا÷زائرية باÿارج اŸسساهمة ‘ مشسروع اŸدينة الذكية:

ألعدد
1٧٦٨1

لمة:
الطيب لوح أامام أاعضساء ›لسس ا أ
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أاويحي :ا÷زائر مسستعدة لتؤف Òمزايا أافضسل للمسستثمرين ‘ ،التكنؤلؤجيات ا◊ديثة الهيئات القضسائية ’ تفصسل ‘ الدفع بعدم الدسستؤرية
^  ٧٠٠أالف مؤوسسسسة ناجحة حظيت بالدعم والقتصساد الرقمي رهاننا

لخ-ت-ام
راف -ع أامسس وزي -ر ال-ع-دل ح-اف-ظ ا أ
لم- -ة،
ال - -ط - -يب ل- -وح أام- -ام أاعضس- -اء ›لسس ا أ
Ÿشسروع القانون العضسوي اÙدد لشسروط و
ك-ي-ف-ي-ات ت-ط-ب-ي-ق ال-دف-ع ب-عدم الدسستورية،
الذي سسيكون نافذا بدء من السسابع مارسس من
لح -ك -ام اŸادة  25من
ال -ع-ام  2٠19ط- -ب -ق -ا أ
ال -دسس -ت -ور› ،ددا ال -ت -وضس-ي-ح ب-أان ال-ه-ي-ئ-ات
ال -قضس -ائ -ي -ة ل -ن ت -فصس -ل ‘ ال -دسس -ت-وري-ة م-ن
ل حالة.
عدمها ،وإا‰ا تكتفي با إ

فريال بوشصوية

لول أاح -م -د أاوي -ح -ي -ى
دع- -ا ال- -وزي -ر ا أ
ا÷زائ - - -ري ÚاŸق - - -ي - - -م ‘ Úاÿارج ا¤
ت - - - -وظ - - - -ي - - - -ف ق - - - -درات - - - -ه- - - -م ‘ ›ال
لع -لم
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ا◊دي -ث -ة ل  -إ
واŸسس-اه-م-ة ‘ ال-ت-ن-مية الوطنية خاصسة
وان ا÷زائ- -ر ب- -ح -اج -ة اك Ìا ¤اÈÿة
وال-ت-ج-رب-ة لسس-ت-دراك ال-ت-أاخ-ر والعمل
ع-ل-ى ت-ط-وي-ر اŸدن ا÷زائ-ري-ة وت-رقية
مشساريع واعدة.

صصونيا طبة
تصصوير :عباسس تيليوة

لول خ Ó-ل إأشش -رأف -ه ع-ل-ى
أك -د أل -وزي -ر أ أ
أف -ت -ت -اح ق -م -ة أŸدن أل -ذك -ي -ة ل Ó-سش -ت-ث-م-ار
وأل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا أل-ت-ي ت-ن-ظ-م –ت أل-رع-اي-ة
ألسشامية لرئيسس أ÷مهورية ،على أسشتعدأد
أ÷زأئ- -ر ل- -ت- -وف Òشش -روط وم -زأي -ا ج -ذأب -ة
لج-انب ‘ أل-ت-ك-ن-ول-وج-يات
ل-ل-مسش-ت-ث-م-ري-ن أ أ
ÓعÓم بغرضس جني حصشتها من
أ÷ديدة ل إ
ف- -وأئ -د ألق -تصش -اد أل -رق -م -ي أل -ذي أصش -ب -ح
أقتصشاد عا ⁄أليوم.
و ⁄ينف أويحيى أن ألبطالة تششكل عبئا
ع -ل -ى أل -ف -ئ -ات ألشش -ب -ان -ي -ة لسش -ي -م -ا ح -ام -ل-ي
ألششهادأت وعددهم هائل ‘ كل ألتخصشصشات،
وه- -و م- -ا ج -ع -ل أ÷زأئ -ر –ت ق -ي -ادة رئ -يسس
أ÷مهورية تنتهج سشياسشة إأرأدية لدعم ألششباب
‘ إأنششاء مؤوسشسشاتهم ألصشغÒة من خÓل وضشع

موأرد مالية تصشل إأ 10 ¤مÓي Úدينار لكل مؤوسشسشة.
وسشمحت سشياسشة أ◊كومة على حد تعبÒ
ألوزير أألول للششباب بإانششاء مئات أآللف من
أŸؤوسشسشات أŸصشغرة منها أزيد من  500ألف
م - -ؤوسشسش - -ة ن- -اج- -ح- -ة ‘ ح Úأن أŸؤوسشسش- -ات
أل-ن-اشش-ئ-ة أل-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى أسشاسس ألتكنولوجيات
أ÷ديدة ل تزأل تعرف نقصشا كونها ‰وذجا
حديثا سشيعرف تطورأ سشريعا ‘ أŸسشتقبل.
كما أششار أويحيى إأ ¤أنه ل يوجد فرق بÚ
أŸوأط -ن Úأ÷زأئ -ري ÚأŸق -ي -م Úب -ال -دأخ -ل
وأÿارج وألدليل على ذلك ألتدأب Òأإلرأدية
ألتي أتخدها ألرئيسس بوتفليقة لفائدة أ÷الية
ألوطنية أŸنتششرة ‘ ﬂتلف دول ألعا ⁄سشوأء
‘ ›ال ألسشكن و ألتششغيل أو ألسشتثمار.
وفيما يتعلق بتعبئة تكنولوجيات ألرقمنة ‘
خ -دم -ة أل -ت -ن -م -ي -ة أوضش-ح أوي-ح-ي-ى أن أل-ن-دوة
ألدولية ألسشابقة كانت فرصشة هامة للتأاكيد
على جهود أ÷زأئر ‘ هذأ أÿصشوصس مششÒأ
أ ¤وج- - -ود أزي - -د م - -ن  20أل -ف م-ن ح-ام-ل-ي
ألششهادأت أ÷امعية سشنويا ‘ ›ال ألرقمنة
زي -ادة ع -ل -ى آألف أل-ك-ي-ل-ومÎأت م-ن أألل-ي-اف
ألبصشرية.
عن ألقمة ألعاŸية للمدن ألذكية ألتي
–تضش -ن -ه -ا أ÷زأئ -ر لول م -رة أك -د أل-وزي-ر
ألول ع -ل -ى أله -ت -م -ام أل -ك-ب Òأل-ذي ت-ول-ي-ه
أ◊ك -وم -ة ل -ل -ت -وصش -ي-ات أل-ت-ي سش-ي-خ-رج ب-ه-ا
أÈÿأء وأıتصش -ون ج -زأئ -ري -ون وأج -انب
مششÒأ أ ¤أن أللقاء ألدو‹ فرصشة هامة

لعرضس ألتجارب أ÷زأئرية.

زوخ :ندعم اŸؤؤسسسسات الناشسئة
واŸقاول Úالشسباب
وعد وأ‹ أ÷زأئر عبد ألقادر زوخ بدعم
أŸؤوسشسش- -ات أل- -ن -اشش -ئ -ة وتشش -ج -ي -ع أŸق -اولÚ
ألششباب بغرضس تعزيز مسشاهمتهم ‘ ألتنمية
ألوطنية.
على هامشس ألقمة ألدولية للمدن ألذكية
أكد زوخ على أهمية عصشرنة أŸدن أ÷زأئرية
وتوف Òبيئة ذكية وبناء وتعزيز آأليات ألتطور
من خÓل بذل ›هودأت أك Èوألتنسشيق بÚ
جميع أألطرأف وحتى من خÓل ألسشتعانة
بخÈة أ÷الية أ÷زأئرية أŸقيمة ‘ أÿارج
ÿدم -ة ب -ل -ده -م ‘ أÛال أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي م-ا
يسشاهم ‘ إأ‚اح مششروع أŸدينة ألذكية.
وقال زوخ أنه من ألضشروري إأعطاء دفع
ج -دي -د ل-ع-ج-ل-ة أل-ت-ن-م-ي-ة وم-وأك-ب-ة خ-ل-ق ب-ي-ئ-ة
ت -ك -ن -ول -وج-ي-ة وم-ن-اخ م-ن-اسشب ل-ل-ع-م-ل و إأب-رأز
ق-درأت ألشش-ب-اب وŒسش-ي-ده-ا م-ي-دأن-ي-ا خاصشة
خ -ري -ج -ي أ÷ام -ع -ات م -ن خ Ó-ل –ف -ي -زه-م
وت-ق-د Ëل-ه-م أل-دع-م وك-ذأ تشش-ج-ي-ع أŸق-اولÚ
ألششباب للولوج أ ¤عا ⁄ألتكنولوجيا وتسشهيل
أإلج- -رأءأت ل- -ل -م -ؤوسشسش -ات أل -ن -اشش -ئ -ة وت -وفÒ
م-ن-اصشب شش-غ-ل ج-دي-دة ل-لشش-ب-اب وت-وف Òب-ي-ئة
ذكية.

التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال التكنولوجيات ا◊ديثة ‘ الواجهة

 3آا’ف خب ‘ Òالقمة العاŸية للمدن الذكية لÓسستثمار والتكنؤلؤجيا

شس- -ك -لت ال -ق -م -ة ال -ع -اŸي -ة
ل - -ل - -م - -دن ال - -ذك - -ي - -ة ال - -ت - -ي
اح -تضس-ن-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ب-اŸرك-ز
ال -دو‹ ل -ل -م -ح -اضس-رات ع-ب-د
ال -ل -ط -ي -ف رح -ال Ãشس -ارك -ة
أاك Ìم- -ن  3٠٠٠خ-بﬁ Òلي
وأاج- - - - - - - -ن - - - - - - -ب - - - - - - -ي ‘ ›ال
ت - -ك - -ن - -ول - -وج- -ي- -ات الع- -لم
والتصس - -ال ف - -رصس - -ة ه - -ام- -ة
ل-ع-رضس ال-ت-جربة ا÷زائرية
خ- -اصس- -ة م -ا ت -ع -ل -ق Ãشس -روع
ا÷زائ- -ر اŸدي- -ن- -ة ال -ذك -ي -ة،
لضس- -اف- -ة إا ¤إاب- -راز م- -دى
ب- -ا إ
تشس-ج-ي-ع ا◊ك-وم-ة ال-ت-قنيات
ا÷ديدة واŸدن الذكية.

صصونيا طبة
أجمع خÈأء دوليون ‘ ›ال
ÓعÓم
أل-ت-ك-ن-ول-وج-يات أ◊ديثة ل إ
أن أŸدن ألذكية حل لبد منه
ل- -ت- -حسش Úإأدأرة أŸدن وت -ط -وي -ر
نوعية أ◊ياة أ◊ضشرية ‘ أي بلد
ع Èإأشش- -رأك ج- -م- -ي- -ع أل -ه -ي -ئ -ات
وأل -ق -ط -اع -ات وك -ذأ أŸؤوسشسش -ات
ألقتصشادية مؤوكدين أن أسشتغÓل
أل- -ت- -ق -ن -ي -ات أ◊دي -ث -ة ‘ تسش -يÒ
أŸدن من ششأانه أن يسشاهم ‘
ت- -ق- -ل- -يصس أل- -ت- -ك- -ال -ي -ف وت -ل -ب -ي -ة
أحتياجات ألسشكان.
م- - -ن ج- - -ه- - -ة أع- - -ت Èم- - -دي - -ر
أإلسشÎأت -ي -ج -ي -ة أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ة
للجزأئر ألذكية رياضس حرطاÊ
أن مشش -ك -ل ن -قصس ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات

ألرقمنة ليسس ‘ أ÷زأئر فقط
وإأ‰ا ب- -ال -ك -ث Òم -ن أل -دول أل -ت -ي
ت - -عÎضش - -ه- -ا صش- -ع- -وب- -ات ‘ ذلك
م -وضش -ح-ا أن إأنشش-اء م-دي-ن-ة ذك-ي-ة
يتطلب مسشاهمة خÈأء أكفاء ‘
›الت م- -ت- -ع- -ددة وك- -ذأ ت -ب -ادل
ألتجارب ب Úألدول.

Œ Èﬂريبي للمدينة
الذكية ومركز ابتكار
تكنؤلؤجي بالعاصسمة

” ،أمسس ،أإلط Ó-ق أل -رسش-م-ي
ل- -ك- -ل م- -ن أ Èıأل- -ت- -ج- -ري- -ب -ي
ل-ل-م-دي-ن-ة أل-ذك-ي-ة ومركز ألبتكار
أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي Ãن -اسش-ب-ة أل-ق-م-ة
أل -دول -ي -ة ل -ل -م -دن أل -ذك -ي -ة أل -ت -ي
أن-ط-ل-قت أشش-غ-ال-ها ،أمسس .يندرج
أŸرك- - - -زأن ‘ إأط- - - -ار مشش- - - -روع
«أ÷زأئر ألعاصشمة ،مدينة ذكية».
ي- -ط- -م -ح أ Èıأل -ت -ج -ري -ب -ي
للمدينة ألذكية إأ ¤خلق بيئة آأنية
ي -ت -م ف-ي-ه-ا أخ-ت-ب-ار أح-دث ح-ل-ول
أŸدي -ن -ة أل-ذك-ي-ة ،ق-ب-ل أطÓ-ق-ه-ا
على مسشتوى أوسشع ‘ أŸدينة،
حسشبما أششار إأليه أŸنظمون.
ك - -م - -ا ي - -ه - -دف إأ ¤ألسش - -م- -اح
لشش-رك-ات أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أل-ع-اŸي-ة
أل- - -رأئ- - -دة وأصش- - -ح- - -اب أ◊ل - -ول
أŸت- -ق- -دم -ة ب -اخ -ت -ب -ار أل -ب -دأئ -ل
وأل -ت-ف-اع-ل ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م وأل-ع-م-ل
بشش - -ك- -ل مششÎك م- -ع ألشش- -رك- -ات
ألناششئة وﬂابر ألبحث وألتنمية.

وسشيكون أ ،Èıأيضشا ،فضشاءً
«لختبار ألتكنولوجيات أŸبتكرة
وأل-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا» ‘ ب-ي-ئة قانونية
مثلى وألعمل من أجل خلق بيئة
ل-لسش-ي-اسش-ة أل-ت-ك-ن-ول-وجية ألتي من
شش -أان -ه -ا أن تسش-م-ح ب-تسش-ري-ع نشش-ر
ألتكنولوجيات أ÷ديدة».
وي - -وف - -ر ه - -ذأ أ Èıك- -ذلك
ıاب - -ر أل - -ب - -حث وأل - -ت - -ن- -م- -ي- -ة
ول - - -ل- - -ج- - -ام- - -ع- - -ات وأ◊وأضش- - -ن
Ÿسش-رع Úوألشش-رك-ات أل-ن-اشش-ئ-ة
وأ ُ
«بيئة تسشمح بتسشريع عملية أثبات
صش-ح-ة م-ف-اه-ي-م-ه-م وألوصشول إأ¤
ألزبائن.
وم- -ن ج- -ه -ت -ه ،ي -ه -دف م -رك -ز
ألب-ت-ك-ار أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي إأ ¤توفÒ
بيئة مناسشبة Áكن فيها ıتلف
أل- -ف- -اع- -ل Úب- -ا◊ل- -ق- -ة أل- -ق -ي -م -ة
ألتكنولوجية ألعاŸية أن يتجاوبوأ
مع بعضشهم .كما يهدف إأ ¤توفÒ
رأب - - -ط وصش - - -ل ب Úألشش - - -رك - - -ات
أل -ع -اŸي -ة وأÙل -ي -ة وأل -ذي م -ن
ششأانه أن يسشمح ‘ أآلن ذأته ببلوغ
ألب -ت -ك -ار أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي وضش-م-ان
حلقة قيمة ألبدأع.
ك - -م- -ا سش- -يصش- -ل ب Úح- -وأضش- -ن
ألب - -دأع أل - -ع - -اŸي - -ة وأÙل - -ي- -ة
ومسشرعي ألبدأع وششركات رأسس
أŸال أıاطر ألتي من ششأانها
أŸسش- -اه- -م -ة ‘ ت -ن -م -ي -ة ث -ق -اف -ة
ألبدأع ،ويوفر ألرششاد ألعاŸي
وأل-نصش-ائ-ح وأل-ت-م-وي-ل وأŸك-ونات
ألضش- -روري- -ة ل- -ن- -ج- -اح ألشش- -رك -ات
ألناششئة ،ويقوم ‘ ،أألخ ،Òبدور

أ÷سش- - -ر أل- - -رأب - -ط ب Úف - -وأع - -ل
أل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أÙل-ي-ة و›ت-م-ع
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أل-ع-اŸي وأصشحاب
أألعمال.
وي - -ه - -دف مشش - -روع «أ÷زأئ- -ر
أل- -ع- -اصش -م -ة ،م -دي -ن -ة ذك -ي -ة» إأ¤
أل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن أل-ع-زل-ة ألتكنولوجية
ب Úألشش - - -رك - - -ات أل - - -ن - - -اشش - - -ئ - - -ة
وأŸؤوسشسش - -ات وﬂاب - -ر أل - -ب- -حث
وأل -ت -ن -م -ي -ة ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصش-م-ة
وأألق-ط-اب أل-ت-ك-ن-ول-وج-ية ألدولية
أŸعاصشرة.
ويهدف أيضشا إأ ¤ألتقليل من
أل -ت-ب-ع-ي-ة ع-ل-ى أŸسش-ت-وى أÙل-ي
وألرفع من نسشبة ألتآازر فيما بÚ
أل - -ت - -ك - -ن- -ول- -وج- -ي- -ات أل- -ع- -اŸي- -ة
وأŸؤوسشسش- -ات وأل- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج -ي -ا
أÙل- -ي- -ة ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م -ة
وزي - - - -ادة ت - - - -أام Úألشش - - - -رك - - - -ات
أل- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة أÙل -ي -ة ورف -ع
–دي - - -ات أل- - -رق- - -ي ب- - -أاب- - -ط- - -ال
ألتكنولوجيا على مسشتويات أعلى
ودعمهم.
وأفتتحت ألقمة ألدولية للمدن
أل-ذك-ي-ة أل-ت-ي ت-دوم ي-وم ،Úأل-ي-وم
أألرب -ع -اء ب -حضش -ور أل -وزي -ر أألول
ألسش -ي -د أح -م-د أوي-ح-ي-ى وأعضش-اء
أ◊ك -وم -ة ،وتشش -ه -د مشش -ارك-ة م-ا
يقارب  40دولة و 15مؤوسشسشة ذأت
شش- - -ه- - -رة ع- - -اŸي- - -ة ‘ م- - -ي - -دأن
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة إأضش-افة
إأ 4.000 ¤خ- -بﬁ Òل- -ي ودو‹
ينششطون ‘ ›ال تكنولوجيات
أإلعÓم وألتصشال.

بعدما حظي مششروع ألقانون ألعضشوي أÙدد
لششروط و كيفيات تطبيق ألدفع بعدم ألدسشتورية،
Ãصشادقة نوأب أÛلسس ألششعبي ألوطني باإلجماع
ألثن ÚأŸنصشرم ،عرضس أمسس أŸسشؤوول أألول على
قطاع ألعدألة أمام أعضشاء ألغرفة ألŸÈانية ألعليا
أل -نصس أل -ق -ان-و ،Êأل-ذي ج-اء ت-ك-ريسش-ا ل-ل-م-ادة 1٨٨
ألوأردة ‘ ألدسشتور بصشيغته أŸعدلة ألصشادرة ‘
أل -ع-ام  ،201٦وأل- -ذي تضش- -م- -ن زب -دة ألصش Ó-ح -ات
ألسشياسشية ألتي بادر بها رئيسس أ÷مهورية.
وي -ع -د أل -دف -ع ب -ع-دم أل-دسش-ت-وري-ة أل-ذي ي-ك-رسس
مزيدأ من أŸكاسشب ألتي تصشب ‘ تعزيز حقوق
أإلنسشان و‘ رده على أنششغالت ›لسس أألمة ألتي
“حورت حول أآلجال و تبيلغ أألطرأف ،وما يجب
معرفته بخصشوصس ألقانون أنه بعد إأحالة ألدفع
ب -ع -دم أل-دسش-ت-وري-ة م-ن ط-رف أÙك-م-ة أل-ع-ل-ي-ا أو
›لسس ألدولة على أÛلسس ألدسشتوري ،يقوم هذأ
أألخ ÒبإاعÓم رئيسس أ÷مهورية ورئيسس ألغرفتÚ
ألŸÈانيت.Ú
و ينصس أŸششروع ألدسشتوري على أن تكون
ج -لسش-ة أÛلسس أل-دسش-ت-وري ع-ل-ن-ي-ة ،وع-ل-ى “كÚ
أألطرأف أŸمثل Úمن قبل ﬁاميهم من تقدË
مÓحظاتهم وجاهيا ،كما ينصس على أن يبلغ قرأر
أÛلسس أÙكمة ألعليا أو ›لسس ألدولة إلعÓم
أ÷هة ألقضشائية ألتي أث Òألدفع بعدم ألدسشتورية

أمامها.
كما قدم توضشيحات مسشتفيضشة تخصس مسشأالة
أآلجال ،طرحت خÓل أŸدأخÓت ألتي  ⁄يتجاوز
ع-دده-ا  ،٦ج -ازم -ا ب -أان -ه ‘ ح-ال أسش-ت-وف-ى أل-دف-ع
أŸثار من أŸتقاضشي ألششروط أŸنصشوصس عليها،
تقوم أ÷هة ألقضشائية بإارسشاله ‘ أجل  10أيام إأ¤
أÙكمة ألعليا أو ›لسس ألدولة ،أللذين يقومان
بفحصس معمق للدفع وششروط قبوله ،قبل ألفصشل
‘ إأرسشاله إأ ¤أÛلسس ألدسشتوري ،،على أن تصشدر
قرأرأت أÙكمة ألعليا و›لسس ألدولة بتششكيلة
يÎأسشها رئيسس أو نائب رئيسس كل جهة قضشائية،
وتتششكل من رئيسس ألغرفة أŸعنية و  ٣مسشتششارين
يختارهم ألرئيسس أألول للمحكمة ألعليا ،أو رئيسس
›لسس ألدولة.
وÁنح أجل ششهرين وفق توضشيحات ألطيب لوح،
للمحكمة ألعليا و ›لسس ألدولة نفسس ألقوأعد
أŸطبقة أمام قاضشي أŸوضشوع أŸتعلقة بإارجاء
ألفصشل ،وقبل ذلك توقف عند أŸبادئ أŸدرجة ‘
ألتعديل ألدسشتوري بينها ألدفع بعدم ألدسشتورية،
ألذي يكرسس حق للموأطن ÚأŸتقاضش ،Úلفتا إأ¤
أن ق- -رأرأت أÛلسس أل- -دسش- -ت- -وري إأل- -زأم -ي -ة ،وأن
ألقضشاء ل يحكم بالدسشتورية من عدمها ،ويكتفي
باإلحالة على أÛلسس ألدسشتوري.

حجار حول مشسروع قانون اÛمع ا÷زائري للغة المازيغية:

سسلطة مرجعية ‘ اŸسسائل اŸرتبطة با’مازيغية

وي -تشش -ك-ل أÛم-ع م-ن  50عضش -وأ ع -ل-ى أألكÌ
يعينون Ãرسشوم رئاسشيي ويتم أختيارهم من بÚ
«أÈÿأء وأل -ك -ف -اءأت أل -ث -اب -ت -ة ‘ م -ي -ادي -ن أل-ل-غ-ة
أŸتصشلة باللغة أألمازيغية وألعلوم أÛاورة» أما
رئيسس أÛمع فيع Úبنفسس ألطريقة Ÿدة أربع
سشنوأت ومن ب Úمهامه «تقد Ëتقرير سشنوي إأ¤
رئيسس أ÷مهورية بعد أŸصشادقة عليه من طرف
›لسس أÛمع».

ع -رضس وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع-ا‹ وال-ب-حث
العلمي ،الطاهر حجار ،أامام أاعضساء ›لسس
الم -ة ،مشس -روع ال -ق -ان -ون ال -عضس-وي اŸت-ع-ل-ق
بانشساء اÛمع ا÷زائري للغة المازيغية.
وخ Ó-ل ت -ق -دÁه ،أك -د أل -وزي-ر أن مشش-روع ه-ذأ
ألقانون ،ألذي “ت أŸصشادقة عليه من قبل نوأب
أÛلسس ألشش- -ع- -ب -ي أل -وط -ن -ي ” ،أع -دأده Ãوجب
أ- Ÿادة أل 4م-ن أل-دسش-ت-ور لضش-ب-ط ك-ي-ف-يات تنظيم
وسش› Òمع أللغة ألمازيغية.
ك -م -ا ي -ع -ت« Èألسش -ل-ط-ة أŸرج-ع-ي-ة ‘ أŸسش-ائ-ل
أŸرتبطة باللغة ألمازيغية» ،أضشاف يقول.
وتعد هذه ألهيئة ،ألتي سشيكون مقرها با÷زأئر
ألعاصشمة ،مؤوسشسشة وطنية ذأت طابع علمي تتمتع
بالششخصشية أŸعنوية وألسشتقÓلية أŸادية وتوضشع
لدى رئيسس أ÷مهورية.
ويحدد مششروع ألقانون مهام وتششكيلة وتنظيم
وسش Òهذأ أÛمع ألذي سشيؤودي مهامه بالتعاون
م -ع ج -م -ي -ع ألشش -رك -اء أŸع -ن-ي Úلسش-ي-م-ا أل-ه-ي-ئ-ات
ألوطنية وأ÷معيات ألتي تنششط ‘ ›ال ترقية
أللغة أألمازيغية وتطويرها.
وسش-تضش-م-ن تشش-ك-ي-ل-ة ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة ،أل-ت-ي تكتسشي
صشبغة علمية ﬁضشة مكانتها ك «سشلطة مرجعية»
‘ هذأ أÛال ‡ا يضشفي على أششغالها طابعا
أك-ادÁي-ا ح-ي-ادي-ا وم-نصش-ف-ا ي-رت-ك-ز ع-ل-ى مسش-اه-مة
أÈÿأء وألكفاءأت ألعلمية أŸؤوكدة.
وتتمثل مهام أÛمع ‘ «جمع أŸدونة أللغوية
Óم-ازي-غ-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف تنوعاتها أللسشانية
أل-وط-ن-ي-ة ل -أ
وإأعدأد ألتهيئة أللغوية لÓمازيغية وإأعدأد قوأئم
ل -ل -م -ف -ردأت وأŸع -اج -م أŸت -خصشصش-ة م-ع ت-فضش-ي-ل
توأفقها وألقيام بأاششغال ألبحث ‘ أللغة أألمازيغية
وأŸششاركة ‘ إأ‚از ألÈنامج ألوطني للبحث ‘
›ال أختصشاصشه».
ك -م -ا ي -ك -ل -ف ب «ضش -م-ان دق-ة ت-فسش Òوت-رج-م-ة
أŸصشطلحات وأŸفاهيم ‘ أŸيادين أŸتخصشصشة
وإأعدأد معجم مرجعي للغة أألمازيغية وإأصشدأره
مع أŸسشاهمة ‘ أÙافظة على ألÎأث ألÓمادي
Óمازيغية لسشيما من خÓل رقمنته باإلضشافة إأ¤
ل أ
تشش -ج -ي -ع ك -ل أن -وأع أل -ب -ح -وث وألÎج-م-ة ‘ أل-ل-غ-ة
أألم -ازي -غ -ي -ة قصش -د أإلث-رأء وأ◊ف-اظ ع-ل-ى ألÎأث
أŸرت -ب -ط ب-ال-ذأك-رة أل-وط-ن-ي-ة وك-ذأ إأصش-دأر ن-ت-ائ-ج
أع - -م- -ال أÛم- -ع ‘ ›الت و نشش- -ري- -ات دوري- -ة
وضشمان نششرها».

..و أاعضساء ›لسس اأ’مة يثمنؤن
مشسروع القانؤن
ثمن أعضشاء ›لسس ألمة،أمسس ،قرأر رئيسس
أ÷م-ه-وري-ة ب-إانشش-اء ›م-ع ل-ل-غ-ة ألم-ازي-غ-ي-ة ألذي
سش -يسش -م -ح ب -إاب -ع -اد ه -ذه أŸسش -أال -ة ع -ن أŸزأي-دأت
ألسش -ي -اسش -ي -ة  ،مشش -ددي -ن ع -ل -ى ضش-رورة أل-فصش-ل ‘
أ◊رف ألذي سشتكتب به.
و‘ هذأ ألطار أعت Èأعضشاء حزب جبهة
ألتحرير ألوطني أن رئيسس أ÷مهورية كان «سشباقا
ل -ل -فصش -ل» ‘ أŸسش -أال -ة ‡ا سش -م -ح ب -حسش-م ألورأق
وإأخرأج ألهوية ألوطنية من «أŸزأيدأت ومن ألذين
يصشطادون ‘ أŸياه ألعكرة».
ك -م -ا ط -ال -ب -وأ أيضش -ا ب-ال-فصش-ل ‘ أ◊رف أل-ذي
سشتكتب به أللغة ألمازيغية حيث رجح ألكث Òمنهم
ك -ت -اب -ت -ه-ا سش-وأء ب-ا◊رف أل-ع-رب-ي أو ب-األصش-ل-ي أي
بالتيفيناغ.
أم -ا ع -ائشش -ة ب -ارك-ي ع-ن أل-ث-لث أل-رئ-اسش-ي ف-ق-د
أشش -ادت ب -اŸن -اسش-ب-ة ب-ال-ع-م-ل أل-ذي ق-امت ب-ه م-ن-ذ
أنششائها ‘  1995أÙافظة ألسشامية لÓمازيغية
دأعية أ ¤أسشتفادة أÛمع مسشتقب Óمن أÈÿة
ألتي كسشبتها هذه ألهيئة.
خÓل تدخلهم ‘ جلسشة أŸناقششة أعت‡ Èثلو
جبهة ألقوى ألششÎأكية من جهتهم أن ألعÎأف
بالمازيغية لغة وهوية كل أ÷زأئري Úهو عنصشر
أنسشجام ووحدة وليسس تششتيت.
وع -ل-ى غ-رأر ن-وأب أÛلسس ألشش-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي،
طلب ‡ثلو أ◊زب Ãجلسس ألمة تفعيل ترسشيم
أللغة ألمازيغية «ألتي ل يجب أن تنحصشر فقط ‘
أنششاء أÛمع» وهذأ ع Èقانون عضشوي وأعتبارها
من أحد ألثوأبت ألوطنية ألتي ل Áسشها أي تعديل
دسش -ت -وري ،ك -م -ا أك -دوأ ع -ل -ى ضش -رورة أسش-ت-قÓ-ل-ي-ة
أÛمع وإأبعاده من كل أŸناورأت أليديولويجية.
وخÓل رده على تدخÓت أألعضشاء أكد وزير
ألتعليم ألعا‹ ،أن قرأر ترسشيم أللغة ألمازيغية من
طرف رئيسس أ÷مهورية قرأر ششجاع وقوي يندرج
‘ أطار سشياسشة ألرئيسس ‘ مصشا◊ة أ÷زأئريÚ
مع أنفسشهم وهويتهم،وأعت Èأن أنششاء أÛمع هو
لبنة أسشاسشية و ضشرورية لتجسشيد هذأ ألÎسشيم.
أما عن مسشأالة ألفصشل ‘ أ◊رف ألذي سشتكب
ب -ه ق -ال أل -وزي -ر أن أ◊ديث ع -ن أŸسش -أال -ة «سش-اب-ق
ألوأنه» مششÒأ أ ¤أن هذأ ألمر «سشيÎك للمجمع و
رÃا ‘ ألنهاية سشيكون فيه قرأر سشياسشي»  ،كما
قال.
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على هامشس اللقاء ا÷زائري -السسويسسري ،مباركي:

التجربة السضويسضرية ‘ التكوين اŸهني ناجعة ونسضعى لÓسضتفادة منها
العمل على تطوير القطاع عن طريق التمهÚ
يعد نظام التكوين اŸهني السسويسسري
لنه يسسمح
لنظمة أ
اŸزدوج ،من أافضسل ا أ
ل -لشس -ب -اب ب -ا◊صس-ول ع-ل-ى شس-غ-ل ‘ وقت
وجيز وبراتب جيد ،كونه يقدم تعليما
ي - - -ت - - -واف - - -ق واح - - -ت- - -ي- - -اج- - -ات السس- - -وق
الق- -تصس- -ادي ،وه -ذا ه -و ه -دف ال -ل -ق -اء
ال- -ذي ن- -ظ -م -ت -ه أامسس سس -ف -ارة سس -ويسس -را
لع -م -ال ا÷زائ -ري-
ب -ا÷زائ -ر ون -ادي ا أ
لوراسس -ي ب-حضس-ور وزي-ر
السس -ويسس -ري ب -ا أ
ال- -ت -ع -ل -ي -م وال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -يﬁ Úم -د
مباركي لتقاسسم التجربة السسويسسرية
‘ هذا اŸيدان.

سصهام بوعموشصة
تصصوير :فواز بوطارن
على هامشض اللقاء اعت Èمباركي ،التجربة
السس-ويسس-ري-ة م-ن ال-ت-ج-ارب ال-رائ-دة ‘ ال-ع-ا⁄
واŸت -ط -ورة ‘ ›ال ال -ت -ك-وي-ن اŸه-ن-ي م-ث-ل
أاŸان -ي -ا ،أاث -ب -تت ‚اع-ت-ه-ا أ’ن-ه-ا م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى
ال- - -ت- - -ن - -اوب ب ÚاŸؤوسسسس - -ات ا’ق - -تصس - -ادي - -ة
واŸدارسض ال -ت -ك -وي-ن-ي-ة ،ع-كسض ن-ظ-ام الÎب-ي-ة
والتعليم والتكوين ‘ ا÷زائر ،مضسيفا أان
ال-ل-ق-اء يسس-م-ح ل-ل-ط-رف Úب-ت-ب-ادل ال-ت-جارب ‘
م -ي -دان ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي وا’سس -ت -ف -ادة م-ن
ال-ت-ج-رب-ة السس-ويسس-ري-ة لضس-م-ان شس-غ-ل الشس-ب-اب
وبالتا‹ التقليصض من نسسبة البطالة.
وقال وزير التكوين والتعليم اŸهني ،Úأان
القطاع حاليا لديه Œربة هي التكوين اŸهني
ع -ن ط -ري -ق ال-ت-م-ه Úوه-و بصس-دد ت-ط-وي-ره-ا،
ب- -ح -يث أان  80ب -اŸائ -ة م-ن ا◊ج-م السس-اع-ي
ي -ج -ري داخ -ل اŸؤوسسسس -ات ا’ق -تصس -ادي -ة20 ،
باŸائة فقط يتم داخل اŸؤوسسسسات التكوينية
أاو اŸعاهد ،مذكرا Ãجهودات ا÷زائر ‘
اسس-ت-ح-داث م-راك-ز ل-ل-ت-م-وي-ن وع-قد اتفاقيات
شسراكة مع مؤوسسسسات أاجنبية ووطنية لتكوين
اÎŸبصس Úوإاعدادهم لعا ⁄الشسغل.

ب-اŸق-اب-ل ،أاب-رز م-ب-ارك-ي أاه-م-ي-ة مسس-اهمة
القطاع اÿاصض ‘ ›ال التكوين ،قائ Óأان
اŸؤوسسسسات اÿاصسة التي تشسارك ‘ التكوين
اŸه- -ن- -ي ب- -ا÷زائ- -ر ،ع- -دده- -ا أاك Ìم- -ن 700
مؤوسسسسة خاصسة لها اعتماد وتنشسط ‘ إاطار
النصسوصض القانونية وŒري امتحانات منظمة
م-ن ط-رف اŸؤوسسسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة واŸع-اهد،
ل -ك -ن ’ تسس -ت -ق -ب-ل أاك Ìم-ن  30أال -ف مÎبصض
وتلميذ.

سضفÒة سضويسضرا با÷زائر :هدفنا تقاسضم
Œربتنا ‘ ›ال التكوين اŸهني مع ا÷زائر
ق -الت سس -فÒة سس -ويسس-را ب-ا÷زائ-ر م-وري-ال
بارسسات كوهان ،أان هذا اللقاء الذي نظمته
السس- -ف- -ارة ب- -ال- -ت- -نسس- -ي -ق م -ع ن -ادي اأ’ع -م -ال
ا÷زائ- -ري -السس- -ويسس- -ري ،ح- -ول مسس- -اه- -م -ة
الشسركات السسويسسرية كنموذج رابح ‘ ›ال
ال -ت -ك -وي -ن اŸه-ن-ي  ،ه-دف-ه ت-ق-اسس-م ال-ت-ج-رب-ة
السس- -ويسس -ري -ة م -ع ا÷زائ -ر ‘ ه -ذا اŸي -دان،
ب -ح -ك -م أان -ه-ا ‰وذج راب-ح أ’ن-ه ي-ق-وم ب-ت-ك-وي-ن

لعمال ا÷زائري -السسويسسري:
رئيسسة نادي ا أ

التجربة السضويسضرية تسضاعدنا على تقليصص نسضبة
البطالة ‘ ا÷زائر

من جهتها أابرزت ليلي
إام - - -وشس رئ- - -يسس- - -ة ن- - -ادي
لع - - -م - - -ال ا÷زائ - - -ري-
ا أ
السس- - -ويسس - -ري ،أاه - -م - -ي - -ة
ال -ت -ج -رب -ة السس -ويسس -ري-ة
ب-ال-نسس-بة للجزائر ،بحيث
لع- -م- -ال
ي- -ع- -م- -ل ن- -ادي ا أ
ا÷زائ- -ري -السس- -ويسس -ري
ع-ل-ى ت-ط-بيقها لتسساعدنا
ع - -ل- -ى ت- -ق- -ل- -يصس نسس- -ب- -ة
ال - -ب - -ط - -ال - -ة ‘ ا÷زائ- -ر،
وذلك ع Èإاعطاء فرصس
ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ل-لشس-ب-ان
ا÷زائري Úوهم صسغار.
‘ هذا الصسدد ،أاوضسحت
أان الشساب ح Úيصسل إا ¤سسن
 13أاو  14سس -ن -ة ي-رفضض
ال -ذه -اب ل-ل-ج-ام-ع-ة “ن-ح ل-ه
ال- -ف- -رصس- -ة حسسب ال- -ن- -م -وذج
السس -ويسس-ري ل-ل-ق-ي-ام ب-ت-ك-وي-ن
م -ه -ن -ي ‘ ،م-ؤوسسسس-ة خ-اصس-ة
و‘ ن- - -فسض ال- - -وقت ي- - -ك- - -ون
مÎبصض ‘ م -رك -ز ال -ت -ك -وي-ن
اŸهني ،واŸدة تكون حسسب
ال- -ت- -خصسصض ال -ذي ي -خ -ت -اره،
قائلة «:ح Úيصسل إا ¤سسن 18

الشسباب حسسب احتياجات ا’قتصساد ،وبفضسل
ه -ذا ال -ن -ظ -ام سس-ويسس-را ل-دي-ه-ا نسس-ب-ة ب-ط-ال-ة
م-ن-خ-فضس-ة ج-دا ب 3ب-اŸائ-ة ،مضس-ي-ف-ة أان-ه-ا
تدعم ›هودات السسلطات ا÷زائرية خاصسة
وزارة التكوين اŸهني ‘ ،إانشساء نظام التعليم
م- -زدوج أاي ب- -اŸدرسس- -ة واŸؤوسسسس -ة ‘ ن -فسض
الوقت.
‘ هذا السسياق ،أاشسارت سسفÒة سسويسسرا
إا ¤أان سسبع شسباب من أاصسل عشسرة يقومون
ب -ت -ك-وي-ن م-ه-ن-ي ت-أاه-ي-ل-ي وذي مسس-ت-وى ج-ي-د،
بحيث أان اŸؤوسسسسات لها دور كب ‘ Òهذا
التكوين ،كما أانه بفضسل هذا النظام يتحصسل
الشس-ب-اب ع-ل-ى وظ-ي-ف-ة بسس-رع-ة وب-راتب ج-ي-د،
مضس -ي -ف -ة أان ه -ذا ال -ن -ظ -ام ال -ت-ك-وي-ن-ي ه-و ‘
مصس -ل -ح -ة اŸؤوسسسس -ات أ’ن-ه-م ي-ك-ون-ون شس-ب-اب
يتطابقون مع احتياجاتهم ،منوها Ãجهودات
ا÷زائ -ر ‘ السس -ع -ي ل -ت -ق -د Ëت -ك -وي-ن م-ه-ن-ي
مسس -ت-ق-طب ل-لشس-ب-اب وي-ت-واف-ق م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات
ا’قتصساد.

سسنة تكون له شسهادة وخÈة
تؤوهله ويكون جاهز لولوج
عا ⁄الشسغل ‘ مؤوسسسسة ،هذا
ال -ن-م-وذج السس-ويسس-ري يسس-م-ح
لنا بامتصساصض البطالة ،نعمل
ع - -ل - -ى ه - -ذا ا÷انب خ Ó- -ل
اأ’ربع سسنوات القادمة““.
ع -ل -م -ا أان ن -ادي اأ’ع -م-ال
ا÷زائ - - -ري -السس - - -ويسس- - -ري
أانشسئ ‘ أافريل  2018بهدف
ت -نشس -ي -ط وت-ع-زي-ز ال-ت-ب-اد’ت

وا‹ الوادي يسستقبل سسفÒة كوبا لدى ا÷زائر

اتفاق على التعاون ‘ ›ال األدوية قريبا
اسستقبل وا‹ و’ية الوادي  ،عبد القادر بن
سسعيد ،سسفÒة جمهورية كوبا با÷زائر““ ،كÓرا
م-ارغ-اري-ت-ا ب-ول-ي-دو اسس-ك-ودي-ل““Ã ،ق-ر الو’ية
وه - -ذا ‘ إاط - -ار زي - -ارت - -ه - -ا ل- -و’ي- -ة ال- -وادي
وحضس -وره -ا ل -ف -ع -ال -ي-ات ال-ي-وم ال-ع-ل-م-ي ل-طب
وجراحة العيون اŸنظم بدار الثقافة ﬁمد
اأ’م Úالعمودي.
وخÓل اللقاء ،اسستعرضض الطرفان عÓقات
الصس -داق -ة وال-ت-ع-اون ال-ت-ي Œم-ع ب Úا÷زائ-ر

وكوبا ،عمق العÓقات التاريخية والثقافية بÚ
البلدين ،كما ركزا على حاجة الطرفان ‘
إاق - -ام - -ة ع Ó- -ق - -ات ت- -ع- -اون ‘ ›ال ال- -طب
واأ’دوية ،وكذا البحث ‘ ضسوء التحو’ت التي
يشسهدها العا ،⁄والسسبل والوسسائل Ÿواصسلة
تطويره من أاجل ا’رتقاء بالعÓقات السسياسسية
اŸشسÎكة ب Úجمهورية كوبا ا÷زائر.

الوادي  :قديري مصصباح

الرئيسس اŸدير العام Ûمع سسونلغاز ،عرقاب من سسوق أاهراسس

›ندون لتوف Òالطاقة الكهربائية والغاز Ÿركب
–ويل الفوسضفات لوادي الكباريت

صس- -رح ال- -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام Ûم -ع
سس- -ون- -ل- -غ -از ﬁم -د ع -رق -اب ب -أان ›م -ع
سس - -ون - -ل - -غ - -از ›ن- -د ل- -ت- -وف Òال- -ط- -اق- -ة
ال- -ك- -ه- -رب -ائ -ي -ة وال -غ -از لضس -م -ان “وي -ن
اŸركب الضسخم لتحويل الفوسسفات الذي
سسيشسرع ‘ إا‚ازه ““قريبا““ ببلدية وادي
الكباريت (70كلم جنوب سسوق أاهراسس).
وأاوضسح ذات اŸسسؤوول خÓل لقاء احتضسنته
دار الضسيافة لو’ية سسوق أاهراسض مسساء أاول
أامسض ،ب -حضس -ور م-دارء م-رك-زي Úوالسس-ل-ط-ات
اÙلية ومسسؤوو‹ قطاع الطاقة ﬁليا بأان
فرق من سسونلغاز سستباشسر ““مطلع أاغسسطسض
اŸق -ب -ل““ ‘ ع -دي -د اأ’شس -غ -ال إ’ق -ام-ة ﬁول
ك-ه-رب-ائي ( 220ك -ي -ل -و ف -ولت) وذلك ب-ا÷ه-ة
ا÷نوبية الشسرقية للو’ية كما سسيشسرع ‘ مد
خط بـ 150كلم كخط للتوتر العا‹ و 105كلم
كأانبوب غاز سسيمون اŸركب ‘ اŸسستقبل.
من جهة أاخرى أاكد الرئيسض اŸدير العام
Ûمع سسونلغاز بأانه Œسسيدا للقرار الذي
ات -خ -ذه ال -وزي -ر اأ’ول أاح -م -د أاوي-ح-ي-ي خÓ-ل
مشس -ارك -ت -ه ‘ إاح -ي -اء ذك -رى أاح -داث سس -اق-ي-ة
سسيدي يوسسف (تونسض) يوم  8فÈاير اŸاضسي
سس -ي-ت-م ت-زوي-د م-دي-ن-ة سس-اق-ي-ة سس-ي-دي ي-وسس-ف
التونسسية بشسبكة الغاز الطبيعي ““قبل حلول
فصسل الشستاء اŸقبل““ مضسيفا بأان الدراسسات
اÿاصس-ة ب-ه-ذا اŸشس-روع ” اسس-ت-ك-م-ال-ه-ا وك-ل
الشس -روط وال -ظ -روف م -ه -ي -أاة ل -ت -جسس -ي-د ه-ذا
اŸشسروع الرامي إا ¤إايصسال الغاز ا÷زائري
لتونسض.
و” خÓل هذا اللقاء اسستعراضض حصسيلة
اإ’‚ازات اÙققة ‘ ›ال الكهرباء والغاز
ب- -ه- -ذه ال- -و’ي -ة ا◊دودي -ة واŸشس -اري -ع ال -ت -ي
سسيشسرع فيها ‘ الفÎة ما ب 2018 Úو2021
وكذا تلك اÿاصسة بالفÎة ما ب2028-2018 Ú
مضسيفا بأان و’ية سسوق أاهراسض تسستهلك سسوى
 44باŸائة من طاقة إاجمالية بالو’ية تقدر

بـ 240ميغاواط وهو ما سسيسسمح با’سستجابة
÷ميع الطلبات ‘ هذا اÛال مسستقب.Ó
وأاكد عرقاب بأان صسيف  2018بهذه الو’ية
سس -ي -ع -رف ““–سس -ن -ا ك -بÒا““ ‘ ›ال ال -ت -زود
ب- -ال- -ك- -ه -رب -اء وك -ذا ‘ ›ال ضس -م -ان ا÷ودة
و–سس Úاÿدمة العمومية للزبائن .
وق -د ” خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -ت -ط-رق اإ¤
انشسغا’ت الو’ية ‘ ›ال التزود بالكهرباء
والغاز الطبيعي حيث ” –ديد جملة من
اأ’ول -وي-ات ت-ت-م-ث-ل خ-اصس-ة ‘ ت-وسس-ي-ع شس-ب-ك-ة
ال -ك -ه -رب -اء وال -قضس -اء ع -ل -ى ب -عضض ال-ن-ق-ائصض
اÿاصسة بشسبكة الضسغط اŸتوسسط.
وقد ” خÓل هذا اللقاء اتخاذ عددا من
اإ’جراءات اÿاصسة بسسد العجز اŸسسجل ‘
›ال الكهرباء والغاز بعديد مناطق الو’ية
’سس -ي -م -ا ب -اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة ف-ي-م-ا ي-خصض
التزود بالغاز الطبيعي وحتى الكهرباء.
وإا ¤جانب ذلك سسيتم التكفل بطلبات عدد
م -ن اŸسس -ت -ث-م-ري-ن ال-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ال-ت-زود
ب -ال -ك -ه -رب -اء وال -غ -از ’سس -ي -م -ا ع -ل -ى مسس-ت-وى
ا◊ظÒة الصس - -ن - -اع - -ي- -ة Ÿدي- -ن- -ة م- -داوروشض
ومناطق النشساطات لكل من بلديات ◊دادة
وبئر بوحوشض ووادي الكباريت وسسيدي فرج
وذلك م -ن أاج -ل ال-ن-ه-وضض ب-ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
وخلق الÌوة واسستحداث مناصسب شسغل.
و“ت التذك ÒباŸناسسبة كذلك بأان و’ية
سسوق أاهراسض عرفت برسسم اÿماسسي -2010
““ 2014قفزة معتÈة““ ‘ ›ال الربط بشسبكة
الغاز الطبيعي حيث ” ربط  25بلدية فيما
Œري اأ’شسغال لربط بلدية أاو’د مومن وهي
ال-ب-ل-دي-ة ال-وح-ي-دة اŸت-ب-ق-ي-ة ا÷اري-ة أاشس-غ-ال
رب-ط-ه-ا بشس-ب-ك-ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-عي ““قبل نوفمÈ
اŸق -ب -ل““ وه -و م -ا سس -ي -م -ك -ن م -ن رف-ع نسس-ب-ة
التغطية بشسبكة الغاز إا 76 ¤باŸائة مقابل 56
باŸائة ‘ سسنة .2010

Ãشساركة  26عضسوا من ÷ان الوزارة اŸشسÎكة واÛلسس الوطني للأسسرة

تعزيز قضضية اŸرأاة واŸسضاواة ب Úا÷نسضﬁ Úور ورشضات تكوينية بالسضوفيتال
تعديل قانون العقوبات  2015الذي يجرم العنف ضضد اŸرأاة لدعم آاليات ا◊ماية
وضضع قاعدة بيانات”” أامان”” للوصضول ا ¤النسضاء ضضحايا العنف و‘ وضضع صضعب

ان -ط -ل -قت ،أامسس ،دورات ت -ك-وي-ن-ي-ة ا◊ديث عن اŸسساواة ب Úا÷نسس Úيسستدعي
بفندق السسوفيتال لفائدة  26عضسوا من بالدرجة ا’و ¤التحلي با◊رية وا’حسساسض
ال- -ل- -ج- -ان ال -وزاري -ة اŸشسÎك -ة واÛلسس بها خاصسة بالنسسبة للمرأاة من أاجل ا’نطÓق
لسس -رة واŸرأاة ل-ت-ع-زي-ز دور ‘ مسس - -ار ال - -دف - -اع ع - -ن ا◊ق - -وق و–ق- -ي- -ق
ال -وط -ن -ي ل  -أ
لط -ارات اŸؤوسسسس -ات -ي-ة ‘ قضس-ي-ة اŸرأاة اŸسساواة خاصسة وان جل ا’بحاث حول العنف
ا إ
ومسس-اه-م-ات-ه-ا ‘ –ق-ي-ق ه-دف ال-ت-نمية ضسد اŸرأاة أاكدت ان الرجل عادة ما يقف ‘
اŸسس -ت -دام -ة ال وه-ي –ق-ي-ق اŸسس-اواة ‘ وجه حرية اŸرأاة مضسيفة ان التكوين الذي
ا◊ق - - - - - -وق ب Úا÷نسس ‘ Úا÷زائ - - - - - -ر شس - -اركت ف - -ي - -ه اط- -ارت و‡ثÓ- -ت ﬂت- -ل- -ف
وذلك ت- -ن- -ف- -ي- -ذا ل -لÈن -ام -ج اŸوق -ع ب Úال -وزارات م -ن شس -أان -ه ان ي -ع -زز قضس-ي-ة ووضس-ع
ل· اŸتحدة للمرأاة اŸرأاة ومسس -اه -م -ت -ي -ه -ا ‘ –ق -ي -ق ال -ت -ن -م-ي-ة
ا÷زائر و منظمة ا أ
اŸسستدامة.
سسنة . 2015
وأاشسارت عصسما Êا ¤اإ’سسÎاتيجية التي
“تلكها ا÷زائر والتي يجب تعميمها من اجل
ت -ق -ديسض دور ال-نسس-اء وازال-ة ب-عضض اŸف-اه-ي-م
السس- -ل- -ب -ي -ة ح -ول -ه -ا وك -ذا ال -قضس -اء ع -ل -ى روح
اكد ،لزهر سسوا ، ⁄مدير حقوق اإ’نسسان
اŸن -افسس-ة وال-ن-زاع ب-ي-ن-ه-ا وب Úج-نسض ال-رج-ل
وال -ت -ن -م -ي -ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة والشس-ؤوون ال-ث-ق-اف-ي-ة
مضسيفة ‘ ردها على سسؤوال ““الشسعب““ حول
وال -ع -ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة ال-دول-ي-ة ب-وزارة الشس-ؤوون
اŸدى الذي وصسلت اليه اŸرأاة ا÷زائرية من
اÿارجية ا÷زائرية ،أامسض ،خÓل الورشسات
ن -اج -ي -ة ال -ت-م-ت-ع ب-ح-ق-وق-ه-ا ““ ان ا◊ديث ع-ن
ال -ت -ك -وي -ن-ي-ة ل-ب-ن-اء وت-ع-زي-ز ق-درات ا’ط-ارات
حقوق اŸرأاة ’ Áكن معرفته ا’ من خÓل
اŸؤوسسسساتية والنوع ا’جتماعي ““جندر ““ على
اŸقارنة مع دول اخرى والتي Œعلنا نقول ان
اŸشساركة القوية للنسساء ‘ ﬂتلف اÛا’ت
اŸرأاة ا÷زائرية تتمتع ببعضض ا◊قوق التي
واÛهودات اŸبذولة اليوم من قبل ا◊كومة
حصس -لت ع -ل -ي -ه -ا م-ن خÓ-ل اق-ت-ح-ام-ه-ا ع-ا⁄
والهيئة ا’‡ية للÎقية بحقوق اŸرأاة ،مشسÒا
الÎبية والتعلم ““
ع -ن ام -ك -ان -ي -ة ت -وف ÒالÈن-ام-ج دع-م ا’ل-ي-ات
وأاب -رزت ا’خصس-ائ-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة أاه-م-ي-ة
الوطنية واŸسساهمة ‘ تفعيل اŸسساواة ‘
الدورات التكوينية ‘ تكريسض مبدا اŸسساواة
ا◊قوق ب Úا÷نسس. Ú
ب Úا÷نسس Úوالدفاع عن حقوق اŸرأاة خاصسة
وتهدف الورشسات التكوينية التي تنظمها
وانها ثالث مشساركة مع ا◊صسصض التدريبية ،
وزارة ال - -تضس - -ام - -ن ب - -الشس - -راك - -ة م- -ع ه- -ي- -ئ- -ة
حيث كانت اول مشساركة سسنة  ‘ 2014موضسوع
اأ’· اŸتحدة للنسساء إا ¤تعزيز اŸهارات و
العنف ضسد اŸرأاة وكذا ‘  2016واليوم سسنة
دع- -م -ه -ن ب -اأ’دوات اŸع -رف -ي -ة ال -ت -ي Áك -ن
 2018خصسصست أ’جل مواصسلة اŸسسÒة وتبادل
اسس -ت -خ -دام -ه -ا ‘ ف -حصض ال -ق -وان Úوت -ق -ي-ي-م
اÈÿات ب Úالنسساء و‘ ﬂتلف اÛا’ت
السس - - -ي - - -اسس - - -ات ال- - -ع- - -ام- - -ة ع- - -ل- - -ى أاسس- - -اسض
خاصسة ما يتعلق ““با÷ندرة““ هذا اŸفهوم
ال - - -ن - - -وع ا’ج - - -ت - - -م- - -اع- - -ي أاو م- - -ا ي- - -خصض““
الذي يسسمح بفهم التنشسأاة ا’جتماعية للمرأاة
ا÷ندر““ والتي تسستمر على مدار  3أايام ي ‘
والرجل للمسساهمة ‘ اŸسساواة ب Úا÷نسس.Ú
إاطار برنامج التعاون ““تفعيل““ وتعزيز فعالية
من جهتها قالت ‡ثلة عن وزارة التضسامن
اŸسساواة ب Úالنسساء و الرجال ‘ ا÷زائر
ال -وط -ن -ي وا’سس -رة وقضس -اي -ا اŸرأاة ،م-ق-ط-ف
اŸم -ت -د م-ن  2018-2015ي و اŸوق - - - -ع بÚ
كرÁة ،أامسض خÓل مشساركتها ‘ ورشسة بناء
ا◊كومة ا÷زائرية ومنظمة اأ’· اŸتحدة
وتعزيز القدرات ان الدورة تدخل ‘ اطار
للمرأاة والذي تدعمه ماليا حكومة بلجيكا.
برنامج الشسراكة ب Úا÷زائر ووكالة الهيئة
ق - -الت ،ف - -ري - -دة عصس - -م - -ا ،Êاخصس - -ائ- -ي- -ة
اأ’‡ي- -ة ‘ ا÷زائ -ر وه -و ب -رن -ام -ج ت -ف -ع -ي -ل
اج-ت-م-اع-ي-ة ﬂتصس-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ج-ت-ماعية
اŸسساواة ب Úا÷نسس Úوتعزيز قدرات ونقاط
““جندر““ خÓل افتتاحها الورشسة التكوينة أان

خالدة بن تركي

ا’ق -تصس -ادي -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن،
تقاسسم Œربة أاعضساء النادي
م -ع اŸؤوسسسس-ات السس-ويسس-ري-ة
ال-ت-ي ” ت-نصس-ي-ب-ه-ا ح-دي-ثا أاو
تلك اŸهتمة با’سستثمار ‘
ا÷زائ -ر ،تشس -ج -ي -ع ال-ت-ك-وي-ن
اŸهني والتعاون ب Úالبلدين.
م - -ن ج - -ه - -ت - -ه اسس - -ت - -ع - -رضض
الÈوفيسسور نيكو’ بورجيسسي
النموذج السسويسسري ‘ ›ال
التكوين اŸهني.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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17681
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ارت-ك-از ‡ث-ل-ي ك-ل ال-ق-ط-اع-ات ح-ت-ى الهيئات
ا’‡ي -ة ل -ت -ع -زي -ز ق -درات-ه-م ‘ ›ال ح-ق-وق
اŸرأاة وال -ن -وع ا’ج -ت -م -اع -ي اŸم -ارسض وك-ذا
اŸيكانيزمات الدولية وا’دوات التي “كنهم
كممثلي قطاعات إ’دماج النوع ا’جتماعي ا’
وهي اŸسساواة التي نصض عليها الدسستور ‘
مادته .36
واكدت مقطف ان اŸرأاة خطت خطوات
ع- -مÓ- -ق- -ة ف -ي -م -ا ي -خصض ت -رق -ي -ة ح -ق -وق -ه -ا
ا’جتماعية والثقافية من خÓل “ثيلها ‘
الŸÈان وا÷زائر تعت Èمن ب Úالدول التي
ل- -دي- -ه- -ا ح- -ال- -ي- -ا ع- -دد ه- -ام م- -ن ال -نسس -اء ‘
الŸÈان ب -غ -رف -ت -ي -ه ،اŸن -اصسب ال -ع -ل-ي-ا ال-ت-ي
–صس -لت ع -ل -ي -ه -ا وه -ي ا’ن بصس -دد Œسس -ي -د
ا’رادة السسياسسية لتمك ÚاŸرأاة على أاعلى
مسستويات مشسÒة ‘ سسياق العنف اŸمارسض
ضس- -ده -ا ان -ه -ا ظ -اه -رة ›ت -م -ع -ي -ة ’ ت -خصض
ا÷زائر لوحدها ا’مر الذي يلزم علينا تغيÒ
الذهنيات واŸيكانيزمات التي –مي اŸرأاة
اليوم والتي جسسدتها ا◊كومة ا÷زائرية من
خÓل تعديل قانون العقوبات  2015الذي جرم
ال -ع -ن -ف ضس -د اŸرأاة ‘ ا’م -اك -ن ال -ع -م -وم-ي-ة
مشسÒة ا ¤ال - -وع- -ي واŸن- -اهضس- -ة ضس- -د ه- -ذه
الظاهرة من خÓل تخصسيصض قاعدة بيانات
““أامان ““.

قاعدة بيانات”” أامان”” Ÿعرفة
واكتشضاف النسضاء اŸعنفات و‘
وضضع صضعب
وأاوضسحت اŸتحدثة بشسأان قاعدة البيانات
““أام- -ان““ ال- -ت -ي وضس -عت –ت تصس -رف ال -نسس -اء
ضسحايا العنف و‘ وضسع صسعب انها نصسبت
على مسستوى  48و’ية التي “كننا من خÓل
برنامج ذو نوعية على مسستوى خلية ا’تصسال
والتوجيه من اخذ البنيات اŸتعلقة بالضسحايا
وايصسالها ا ¤اŸديرية اŸركزية للتكمن من
خÓل التطبيق التكفل التام بها وهي القاعدة
التي وضسعت –ت تصسرف النسساء الراغبات ‘
ا’ب Ó-غ ع-ن ج-م-ي-ع ح-ا’ت ال-ع-ن-ف اŸم-ارسض
ضسدهن.

أÿميسس  28جؤأن  2018م
ألمؤأفق لـ  14شسؤأل  1439هـ
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‘ ظل أنعدأم مظاهر ألتهيئة ألعمرأنية بحي ألزيتون ببلدية ألششلف

السسكان يطالبون بتدخل الوا‹ والوقوف على
الواقع البيئي والصسحي اŸتدهور

’زأل سشكان حي ألزيتون ( أŸعروف بالزبوج) أÙاذي Ÿنطقة ألردأر رقم وأحد ،ينتظرون عمليات ألتهيئة ألتي وعدت بها ألسشلطات
’مرأضض ألتي صشارت ’تطاق بالرغم من وجودها
’تربة وألزوأحف وأ أ
’وسشاخ وأ أ
ألو’ئية ومصشالح بلدية ألششلف بعدما تفششت ‘ وسشطهم أ أ
دأخل أÙيط ألعمرأ Êبوسشط عاصشمة ألو’ية.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

وضسعية هؤؤ’ء صسارت ’ تطاق في ظل حالة
ألتهميشس وتجاهل مسسؤؤولي ألبلدية ومصسالح
أل-ب-ن-اء وأل-ت-ع-م-ي-ر وم-دي-ري-ة أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ج-ه-ات
أل -م -ع -ن -ي -ة وك -أان أأ’م -ر ’ ي -ت-ع-ل-ق ب-ال-م-ح-ي-ط
أل -ع -م -رأن -ي ل -ع -اصس -م -ة أل -ؤ’ي -ة أل -ت -ي ح-م-لت
مسساحيق خارجية دون إأزألة مظاهر ألتزييف
وألفؤضسى بذأت ألحي ألذي لم يسستفد من
عمليات تنمؤية تزيل أأكؤأم أأ’تربة وأ’وسساخ
وت-ه-ي-ئ-ة أل-ط-رق-ات وأأ’رصس-ف-ة وت-ن-ظ-يم شسبكة
أإ’ن -ارة أل -ع -م -ؤم -ي -ة وأل -قضس -اء ع-ل-ى م-ظ-اه-ر
أأ’وحال شستاء وألغبار صسيفا .
صس- -ارت أل- -ظ- -اه- -رة أل- -ي ت- -ؤق- -فت ع- -ن- -ده -ا
«ألشسعب» ،تشسكل خطرأ على ألبيئة وألمحيط
ألصس -ح -ي ل-لسس-ك-ان أل-ذي-ن ي-ئسس-ؤأ م-ن أل-تسس-يب
وأإ’همال وعدم ألمبا’ة بؤضسعية هذأ ألحي
ألذي تم تهميشسه من مشساريع ألتهيئة ألتي
خصسصست أ’ح -ي -اء ع -اصس -م -ة أل -ؤ’ي -ة ،ه -ؤ م -ا
أعتبره هؤؤ’ء مظهرأ من مظاهر أإ’قصساء.
ومن جانب آأخر تسساءل هؤؤ’ء عن عمليات
ألتهيئة ألتي من شسأانها فتح مدأخل ومخارج
عاصسمة ألؤ’ية من ألناحية ألجنؤبية ،كؤن أأن
ألؤضسع يعرف ضسغطا كبيرأ خاصسة بعد فتح
أل -ح -دي -ق -ة أل -ع -م-ؤم-ي-ة ب-م-ن-ط-ق-ة أل-ردأر رق-م
وأحد.فحجم ألزحمة وأ’كتظاظ وغياب هذه
أل -ط -رق -ات وألشس-ؤأرع ج-ع-ل م-ظ-اه-ر أل-ت-ؤسس-ع
وألربط بين أأحياء ألمناطق ألمحاذية لحي
أل -زي -ت-ؤن أل-ذي ي-م-ت-د م-ن مشس-روع أل-م-ح-ك-م-ة
أإ’دأرية ألحالية إألى غاية ثانؤية ألؤنشسريسسي
وألمسسجد وأأ’من ألحضسري ومصسلحة صسناعة
وسس -ائ-ل وأأج-ه-زة ذوي أإ’ح-ت-ي-اج-ات أل-خ-اصس-ة
ألحركية ألمحاذية للمتؤسسطة.
وأأمام هذأ ألؤضسع ألكارثي ألذي يتفاقم يؤميا
وأن -تشس -ار أآ’ف -ات أ’ج -ت -م -اع-ي-ة ب-ي-ن أأوسس-اط
ألشس -ب -اب ،ف -ي ظ -ل وج -ؤد ب -ؤؤر ظ -لت م -رت-ع-ا
إ’ن-تشس-ار أل-ج-ري-م-ة وت-ل-ؤيث أل-م-ح-ي-ط أل-ب-ي-ئي
ألمتدهؤر ذكر ألسسكان أن ألحي لم يسستفد من
ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ن-ظ-ي-ف وأل-ب-رن-ام-ج أل-ذي خصسته
ألمصسالح ألؤ’ية لنظافة ألمحيط ألذي يعد
من أأولؤيات ألنشساط ألتنمؤي وتهيئة ألمدينة.
وي-ن-اشس-د سس-ك-ان ح-ي أل-زي-ت-ؤن ب-ت-دخ-ل أل-ؤأل-ي
ورئ-يسس ب-ل-دي-ة ألشس-ل-ف إ’نصس-اف-ه-م وأن-تشسالهم
م -ن ح -ل -ة أل -غ -ب -ن وأل -ؤضس -ع أل -ك-ارث-ي ك-ؤن-ه-م
أنتظروأ كثيرأ تنفيذ ألؤعؤد ألتي جعلت من
أل- -م- -ح -ي -ط أل -ع -م -رأن -ي ل -ل -ن -اح -ي -ة ي -ت -ده -ؤر
يؤميا وبشسكل غير مسسبؤق حسسب تصسريحات
ألسسكان بعين ألمكان.

الوادي  :قديري مصسباح
وألي ألؤأدي أأكد في بيان صسحفي تلقت « ألشسعب «
نسسخة منه أأنه يسسهر شسخصسيا على تطبيق ألقانؤن

^

–ويل العيادة اŸتعددة اÿدمات بالضسلعة إا ¤مسستشسفى
ق- -رر وأ‹ أم أل- -ب -وأق -ي ج -م -ال أل -دي -ن
ب- -رÁي ،صش- -ب- -اح أمسض خÓ- -ل زي- -ارة ع- -م- -ل
وت -ف -ق -د إأ ¤ب -ل -دي -ت-ي ألضش-ل-ع-ة ومسش-ك-ي-ان-ة
ششرقا ،وضشع حد Ÿعاناة  30مريضشا بالقصشور
ألكلوي بتحويل ألعيادة أŸتعددة أÿدمات
إأ ¤مسش - -تشش - -ف- -ى ي- -تسش- -ع إأ 30 ¤سش -ري-رأ م-ع
ت-زوي-ده ب-أارب-ع-ة أج-ه-زة خ-اصش-ة ب-ال-تصشفية
Ÿرضض ألقصشور ألكلوي.

بعد أطÓعه على معاناة  30مريضسا بالقصسؤر
ألكلؤي من بلديتي ألضسلعة ،يضسطرون للتنقل
إألى ألمدن ألمجاورة من أجل إأجرأء حصسصس
ألتصسفية وبعد معاينته مقر ألعيادة ألمذكؤرة،
ق- -رر أل- -ؤأل -ي شس -رأء  4أأج-ه-زة ل-ل-تصس-ف-ية من
ميزأنية ألؤ’ية وأأمر بؤضسع  30سسريرأ بهذه
أل-ع-ي-ادة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ؤؤ’ء أل-مرضسى في أنتظار

أنجاز مسستشسفى  60سسريرأ بهذه ألبلدية.

...وضسع حجر اأ’سساسس ’‚از
 240سسكن اجتماعي
وخ Ó-ل زي -ارة أل -ع -م-ل وأل-ت-ف-ق-د إأل-ى ب-ل-دي-ت-ي
ألضسلعة ومسسكيانة ،أشسرف وألي أأم ألبؤأقي
على وضسع حجر أأ’سساسس ’نجاز  240سسكن
ع-م-ؤم-ي إأي-ج-اري أج-ت-م-اع-ي ل-ف-ائ-دة سس-ك-ان
ألبلديتين.
وفي هذأ أإ’طار أسستفادة بلدية ألضسلعة ب110
سسكن عمؤمي إأيجاري كما أسستفادت بلدية
مسس-ك-ي-انة ب 130مسس -ك -ن م-ن ن-فسس ألصس-ي-غ-ة
وذلك في سسياق برنامج ألتنمؤي.

ناششدو وزير ألسشكن بالتدخل للتكفل بانششغا’تهم

مكتتبو «عدل  »2بÈج بوعريريج ينظمون وقفة احتجاجية

...و اسستقرار السسكان Ãناطق
بلدية تاشستة مرهون بفك العزلة
ت-ت-ج-ه أل-ب-رأم-ج أل-ت-ن-م-ؤي-ة ب-ال-ن-اح-ية ألشسمالية
ل-ع-اصس-م-ة أل-ؤ’ي-ة ع-ي-ن أل-دف-ل-ى ن-ح-ؤ ت-جسسيد
مشس-اري-ع ل-رب-ط أل-ؤأج-ه-ة أل-ب-ح-ري-ة وأسس-تقرأر
ألسسكان كما ألحال لمنطقة تاشستة ألريفية ألي
تنتظر تجسسيد ألطريق ألسسريع وتهيئة طريق
ألعيؤن وإأزألة مظاهر تدهؤر ألمسسلك نحؤ
ق -ري -ة ق-ه-ؤة أل-خ-م-يسس وب-ل-دي-ات ت-ي-ب-ازة ل-فك
ألعزلة.
وبحسسب ألمخططات ألتنمؤية ألتي شسرع في
ت -جسس -ي -ده -ا م -ي -دأن -ي -ا ب -ال -م -ن-اط-ق أل-ج-ب-ل-ي-ة
وأل-تضس-اريسس ألصس-ع-ب-ة ن-ح-ؤ أل-ؤأج-ه-ة ل-ب-ح-رية
أل-ت-اب-ع-ة ل-ت-رأب ألشس-ل-ف ،ت-ب-ق-ى وتيرة أنطÓق
بعضسها تسسير بحركة بطيئة وأأ’خرى تنتظر
إألتحاق ألمقاولة وأعتماد ألشسريحة ألثانية كما
هؤ ألشسأان بمنطقة ألعيؤن ألنائية.
ت - -ه - -دف ه - -ذه أل - -مشس- -اري- -ع أل- -ه- -ام- -ة حسسب
تصسريحات ألسسكان إألى فك ألعزلة وتنشسيط
أل-ح-ي-اة أإ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأإ’ق-تصس-ادي-ة ل-ل-م-نطقة
ضسمن منطق ألتباد’ت بين سسكان و’يتي عين
ألدفلى وتيبازة يقؤل محدثؤنا من أأبناء تاشستة
وألعيؤن .
غير أأن معؤقات تحقيق هذأ ألطمؤح بحسسب
أأق -ؤأل م -ح -دث -ي -ن-ا ف-ي ع-ي-ن أل-م-ك-ان ت-ت-ط-لب
أإ’سسرأع في تجسسيد وتسسليم ألطريق ألسسريع
ألذي أنطلقت أأ’شسغال به في  2015لكن وتيرة
أإ’ن -ج -از تسس-ي-ر ب-ب-طء ك-ب-ي-ر حسسب م-ع-اي-ن-ت-ن-ا

للمشسروع ألضسخم ألذي يربط ألعبادية ببلدية
تاشستة على مسسافة حؤألي 14كلم في شسطره
أأ’ول في أنتظار ألشسروع في منح ألمشسروع
ألثاني بين تاشستة وسسؤق لثنين على مسسافة
18كلم وهي منطقة لمحاذية لترأب و’ية
ألشسلف ألتي تتمتع بؤأجهة بحرية هامة يقؤل
ألسسكان.
ومن ناحية أأخرى رفع أأبناء منطقة ألعيؤن
سسقف مطالبهم باإ’سسرأع في تهيئة ألطريق
أل-م-ت-ده-ؤر م-ع أع-ت-م-اد ألشس-ط-ر أل-ث-اني إ’نهاء
متاعب هؤؤ’ء.
في تصسريحه ل»ألشسعب» ،أكد لخضسر مكاوي
رئيسس بلدية تاشستة أأن مشسروع ألطريق ألسسريع
ع-رف ت-أاخ-رأ ك-ب-ي-رأ ن-ت-ي-ج-ة ألضس-ائ-ق-ة ألمالية
وسس -ت -ع-رف أن-طÓ-ق-ة ق-ؤي-ة خÓ-ل ه-ذه أأ’ي-ام
باعتبار أأن ألمقاولة قد أسستلمت مسستحقاتها
ألمالية.
ك-م-ا سس-ي-ت-ك-ف-ل أل-م-ق-اول ب-تهيئة حائط وعازل
لسسد أنجرأف ألتربة ألتي تهدد ألخزأن ألمائي
أل -رئ -يسس -ي أل -ذي ي -زود سس -ك -ان ب-ل-دي-ة ت-اشس-ت-ة
وقرأها يشسير رئيسس ألبلدية ألذي أأشسعرنا أأن
سس-ك-ان م-ن-ط-ق-ة أل-ع-ي-ؤن أل-ت-ي ي-ب-ع-د ع-ن م-ق-ر
أل -ب -ل -دي -ة ب -أاك -ث -ر م -ن 6ك-ي-ل-ؤم-ت-رأت يطالبؤن
بإاضسافة مشسروع ألشسطر ألثانية لطريق ألعيؤن
حتى يتم ألقضساء على متاعبهم أليؤمية يقؤل
ذأت أل- -م- -ن- -ت- -خب أل -ذي أع -ت -ب -ر م -ج -ه -ؤدأت
ألسسلطات ألؤ’ئية وألدأئرة بالجبارة في إأقليم
ب-ل-دي-ت-ه أل-ن-ائ-ي-ة ي-ق-ؤل ذأت أل-رئ-يسس ف-ي عين
ألمكان.

من خÓل ألدرأسسة ألمعمقة وفحصس ومعالجة كل
ألطعؤن ،مشسددأ على خضسؤعها لتحريات معمقة
ع -ب -ر أل-مصس-ال-ح أل-م-خ-تصس-ة ،و م-ن-ه-ا أل-ع-رضس ع-ل-ى
أل -ب -ط -اق -ي -ة أل -ؤط-ن-ي-ة و مصس-ال-ح أأمÓ-ك أل-دول-ة ،و
ألؤكالة ألعقارية ،ألصسندوق ألؤطني للسسكن وديؤأن
أل -ت -رق-ي-ة و أل-تسس-ي-ي-ر أل-ع-ق-اري وك-ذأ ع-ل-ى مسس-ت-ؤى
صس-ن-دوق-ي أل-ت-أام-ي-ن-ات أ’ج-تماعية للعمال أأ’جرأء
وغ-ي-ر أأ’ج-رأء وأل-م-رق-ي-ن أل-ع-ق-اري-ي-ن أل-ع-م-ؤم-ي-ين
وألخؤأصس.
وأأضساف ألبيان ألمذكؤر ،أأن كل شسخصس ’ يتؤفر
على شسروط أ’سستفادة يسسقط أسسمه من ألقائمة .

دعا ألمؤأطنين إألى ألتحلي بالهدوء وألرزأنة على
غرأر ما كانؤأ عليه عقب أإ’عÓن عن ألقائمة
أ’سسمية في شسهر رمضسان ألمنقضسي و ذلك من
خÓل ألطريقة ألتي تحلؤأ بها عند ألتعبير عن
مؤأقفهم وآأرأئهم حؤل ألقائمة كما مارسسؤأ حقهم
في ألطعن على مسستؤى ألمصسالح ألمختصسة بكل
شس - - - - - - - - -ف - - - - - - - - -اف - - - - - - - - -ي- - - - - - - - -ة وح- - - - - - - - -ري- - - - - - - - -ة.
كما أأشسار ألبيان إألى ضسرورة أ’بتعاد عن ألمزأيدأت
ونشسر ألبلبلة وبث ألشسائعات في أأوسساط ألمؤأطنين
وت-رك ألسس-ل-ط-ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة أل-م-خ-تصسة تقؤم بعملها
وفق ما يخؤل لها ألقانؤن.

 37تلميذا يتحصسلون على معدل أاك Èمن « ‘ 18البيام» باŸدية

حققت ألمدية هذه أأ’يام نتيجة أيجابية في
أمتحان شسهادة ألتعليم ألمتؤسسط» ألبيام «  ،بعدما
أرتفعت نسسبة ألنجاح بالؤ’ية مقارنة مع ألمؤأسسم
ألفارطة  ،حيث بلغت  64.79بالمائة ما يعادل
 7844ن- -اج- -ح- -ا م -ن أأصس -ل  12107ح -اضس-رأ ف-ي
أ’متحان من بين ألمترشسحين ألمتمدرسسين ،فيما
تم تسسجيل نسسبة  62.70بالمائة ألعام ألمنصسرم ،
في وقت بلغت فيه ألنسسبة ألؤطنية للنجاح56.88
بالمائة.

بعد معانات مرضشى ألقصشور ألكلوي بام ألبوأقي

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي

 2927طعن عقب توزيع  05آا’ف قرار اسستفادة من اأ’راضسي بالوادي

كششف وأ‹ ألوأدي عبد ألقادر بن سشعيد ،
أن ع- -دد أل- -ط- -ع- -ون أŸودع- -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى
’عÓن عن ألقائمة
أŸصشالح أıتصشة عقب أ إ
’ول-ي-ة لÓ-سش-ت-ف-ادة من حصشة  5000قطعة
أ أ
أرضش-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة أل-وأدي  ،قــــد أسش-ف-رت ب-عد
Óيدأع بتاريخ يوم
نهاية ألفÎة ألقانونية ل إ
ألثÓثاء  19جوأن 2018على  2927طعن.
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وت-حصس-لت أل-ت-ل-م-ي-ذة م-ن-ال ب-ؤم-ه-دي م-ن متؤسسطة
فضس -ي -ل أسس -ك-ن-در ب-ال-م-دي-ة ع-ل-ى أأع-ل-ى م-ع-دل ف-ي
أل - -ؤ’ي - -ة ق- -در بـ  ، 19.04وب-ل-غ ت-ع-دأد أل-تÓ-م-ي-ذ
ألمتحصسلين على معدل أأكبر من  18حؤألي 37
تلميذأ من مختلف بلديات ألؤ’ية  ،فيما تحصسلت
 101متؤسسطة على نسسبة أأكبر من ألنسسبة ألؤطنية.
أعتبرت أأسسماء بؤلحبال مديرة ألتربية بأان هذه
ألنتائج أإ’يجابية لم تكن لؤ’ تؤأفر جميع ألشسروط
’ن-ج-اح أل-دخ-ؤل أل-م-درسس-ي ع-ب-ر أسس-ت-ي-ف-اء ج-م-ي-ع

إأج-رأءأت أل-ت-ع-ي-ي-ن-ات ل-ل-ط-اق-م أ’دأري وأل-ت-رب-ؤي،
فضس Ó-ع-ن ت-ؤف-ي-ر أل-م-ن-اخ أل-ت-رب-ؤي أل-م-ن-اسسب ف-ي
ألؤسسط ألمدرسسي ،مثمنة جهؤد أأ’سساتذة ألذين
لعبؤأ دورأ كبيرأ في ألتحصسيل ألدرأسسي وألنتائج
ألمحققة ميدأنيا ،أيبقى أأ’هم تضسيف في نظرها
أأن ثمار أإ’صسÓحات ألؤزأرية تجسسدت ميدأنيا عبر
ألنتائج ألجيدة ألمتحصسل عليها.

اŸدية :علي علياÊ

نظم ألعششرأت من مكتتبي «عدل 2
«بÈج ب -وع -ري -ري -ج وق-ف-ة إأح-ت-ج-اج-ي-ة
أم- -ام م- -ق- -ر أل- -و’ي -ة ل -رف -ع ج -م -ل -ة م -ن
أŸطالب و أ’نششغا’ت أإ ¤وأ‹ ألو’ية
مناششدين وزير ألسشكن بعد أنسشدأد كل
’ب- - -وأب م- - -ن ط - -رف وك - -ال - -ة «ع - -دل»
أ أ
أل -و’ئ -ي-ة وأ÷ه-وي-ة ‘ وج-وه-ه-م ع-ل-ى
حد تعبÒهم.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
ط -الب أل -م -ح -ت-ج-ؤن ب-الشس-ف-اف-ي-ة ف-ي مشس-روع
سس-ك-ن-ات «ع-دل» م-ن ن-اح-ي-ة ت-ق-دي-م ألمعلؤمة
للمكتتبين كما طالبؤأ بفتح ألمؤقع ل2500
م -ك-ت-تب م-م-ن سس-ددوأ ألشس-ط-ر أأ’ول إ’خ-ت-ي-ار
مؤأقع سسكناتهم على غرأر نظرأئهم ألذين
سسددوأ ألشسطر ألثاني و ألثالث و ألرأبع وهم ’
زأل-ؤأ ي-ن-ت-ظ-رون ف-ت-ح أل-م-ؤق-ع إ’خ-ت-يار مؤأقع
سسكناتهم منذ  5سسنؤأت.
ك-م-ا ط-الب أل-م-ح-ت-ج-ؤن ب-إاح-ت-رأم أل-تسسلسسل
ألزمني في تؤزيع ألسسكنات و تسسليم ألمفاتيح
وإأحترأم شسهادأت أإ’قامة مسستغربين كيف

يتم تؤجيه شسخصس يسسكن في رأأسس ألؤأدي
جنؤب شسرق ألؤ’ية إألى مؤقع ببرج بؤعريريج
و تؤجيه مكتتبين من غرب ألؤ’ية وشسمالها و
من عاصسمة ألؤ’ية إألى رأأسس ألؤأدي بالرغم
من إأيدأع شسهادة إأقامة في ألملف و إأختيار
ألمؤقع ,
كما رفع ألمحتجؤن مطلب ألفصسل في 500
شسقة جاهزة من سسكنات «عدل» و ألتي تتدأول
معلؤمات بتؤجيهها إألى مؤظفين أخرين دون
إأحترأم ألتسسلسسل ألزمني لÓكتتاب كما هؤ
معمؤل به على حد تعبيرهم.
و إأسس-ت-ن-ك-ر أل-م-ح-ت-ج-ؤن أأيضس-ا م-م-ن إأسس-ت-ل-مؤأ
سسكناتهم ألرديئة في أإ’نجاز و ألتي أعتبروها
إأسستهزأء بالمكتتب ألذي ينتظر لسسنؤأت ثم
تسس -ل -م ل -ه شس -ق -ة م -ن-ج-زة ب-ط-ري-ق-ة ’ ت-رأع-ي
مقاييسس ألعمرأن وألسسكن  ،و تدرسس ألجمعية
إأمكانية معاينة ألشسقق بمحضسر قضسائي ثم
رفضس ألمفاتيح إألى غاية تحسسين أإ’نجاز و
تصسليح ألشسقق.
حاولنا أ’تصسال بمدير ألؤكالة ’خذ رأأيه في
ألمؤضسؤع دون جدوى.

 54.11نسشبة ألنجاح ‘ ششهادة ألتعليم أŸتوسشط بتيارت

التلميذ عتي إابراهيم ‘ الصسدارة Ãعدل 18.88
أف -رجت أمسض م -دي -ري-ة ألÎب-ي-ة ل-و’ي-ة
تيارت عن أ◊صشيلة ألنهائية لنتاج ششهادة
أل -ت -ع -ل -ي -م أŸت -وسش-ط ل-دورة  ،2018وح -سش-ب
’ع Ó-م وأ’تصش-ال ل-ل-م-دي-ري-ة ف-ان
خ -ل -ي -ة أ إ
نسشبة ألنجاح بالنسشبة للششهادة بلغت 54.11
باŸائة.

تيارت :ع-عمارة
وك -ان أأع -ل -ى م -ع-دل ه-ؤ  18.88ت-حصس-ل عليه
ألتلميذ عتي أبرأهيم ألخليل من متؤسسطة بن
سسليمان أبرأهيم ببلدية شسحيمة بدأئرة عين
ألذهب و تليه ألتلميذة سسيهام سسندسس ريحان
م-ن م-ت-ؤسس-ط-ة م-ف-دي زك-ري-ا ب-م-دي-ن-ة ت-ي-ارت
بمعدل  18.74وألمرتبة ألثالثة و’ئيا للتلميذة

عرباوي سسؤ’ف أمة ألرحمان بمعدل 18074
من متؤسسطة أبرأهيم بلقاسسم بتيارت .
فيما نالت متؤسسطة بلعسسل ألطاهر من بلدية
ع -ي -ن ب-ؤشس-ق-ي-ف نسس-ب-ة  94.44ب-ال-م-ائة تليها
متؤسسطة بن سسليمان أبرأهيم ببلدية شسحيمة
ب-نسس-بة  94.44ب-ال-م-ائ-ة .وث-الث م-رتبة جاءت
متؤسسطة بؤعلقة بلقاسسم بمدينة فرندة نالت
نسس-ب-ة . 94.02وه-ي أل-ت-ي ك-انت رأئ-دة ط-ي-ل-ة
ألسسنؤأت ألعشسر ألمنصسرمة.
وعن تفاوت ألنسسب ألمسسجلة مقارنة بالمؤسسم
ألدرأسسي 2017فان و’ية تيارت تحصسلت على
نسس -ب-ة  53.75وه -ي ن -ت -ي-ج-ة م-رضس-ي-ة حسسب
ألمشسرفين على ألشسأان ألتربؤي بؤ’ية تيارت.

بعد  06أششهر من ألدرأسشة ألتقنية

ملـ ـف توسسيـ ـع م ـدرج ميصسا‹ ا◊ ـ ـاج
بزناتـ ـ ـة أامـ ـ ـام ال ـ ـ ـوزارة الوصسي ـ ـة
’شش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ﬁم-د
كشش-ف م-دي-ر أ أ
رأج -ع ‘ تصش -ري -ح صش -ح -ف -ي أن مصش-ا◊ه ق-د
رأسش -لت أل -وزأرة أل-وصش-ي-ة م-ن أج-ل م-ب-اشش-رة
توسشيع مدرج مطار ميصشا‹ أ◊اج ألدو‹
ب 400م Îأضش - -اف - -ي- -ة ل- -ي- -ك- -ون ‘ مصش- -اف
أŸطارأت ألدولية ويسشمح بهبوط ألطائرأت
ألكÈى.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
أأكد ذأت ألمسسؤؤول أأن درأسسة ألمشسروع قد تم
أ’نتهاء منها من شسركة ألدرأسسات ألتقنية
لؤهرأن ألمكلفة بهذأ ألعمل ألذي سسبق وأن تم
أق-ت-رأح-ه ف-ي ع-ه-د أل-ؤزي-ر أ’سس-ب-ق لÓ-شس-غال
ألعمؤمية «شسيعلي « حيث قدمت ألدرأسسة ألى
أل - - -ؤزأرة ب - - -ع- - -د  06أشس- -ه- -ر م- -ن أل- -ع- -م -ل
ألمعمق لضسمان تمديد مسسافة ألمدرج من
 2.6كلم ألى  03كلم.
ألتؤسسع سسيسسمح بهبؤط ألطائرأت ألكبرى
خصس -ؤصس -ا ف -ي فصس -ل ألصس -ي -ف ح -يث ت -ك -ث -ر
أل -رح Ó-ت ن -ح -ؤ أأوروب -ا زي -ادة ع -ل -ى أف -ت -ت-اح

رحÓت جديدة نحؤ كل من ألميريا باسسبانيا
وأسسطنبؤل بتركيا خÓل ألسسنة ألماضسية وهذه
ألسسنة.
ك -م -ا ت -ج -ري أسس-ت-ع-دأدأت ل-ف-ت-ح خ-ط ج-دي-د
باتجاه ألمغرب خصسؤصسا في ظل ألطلب
ألكبير للجالية هناك.
ومن أأجل تحسسين أدأء مطار ميصسالي ألحاج
ألدولي تجري ألعملية على قدم وسساق بغية
ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ح- -ؤأف م- -درج أل -م -ط -ار وق -اع -ات
أ’سستقبال وألطرق ألمؤؤدية أليه على غرأر
ألطريق ألؤطني رقم  98وألطريق ألؤ’ئي رقم
 71زيادة على عمليات ألتهيئة وألتزيين ألتي
م -ن شس -أان -ه -ا ت -حسس -ي -ن أأ’دأء ل -ل-م-ط-ار أل-ذي
سستتطؤر أأجنحته إألى ألمعايير ألدولية ألتي
تؤصسي بها منظمة ألطيرأن ألدولية.
وأأشسار ذأت ألمسسؤؤول ألى أأن ملف ألمطار
مطروح على طاولة ألؤزير ألذي من ألمنتظر
أن يبث فيه قريبا على أأن تنطلق أأ’شسغال
خÓل ألثÓثي أأ’خير من ألسسنة ألجارية.

»æWh

اÿميسض  28جوان  2018م
الموافق لـ  14شصوال  1439هـ
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«الششعب» تسشتطلع ال ّ
طفرة ا’قتصشادية لتحويل الفوسشفات ببئر العاتر

مشسروع صسناعي ضسخم والشّسراكة ا÷زائرية ـ ال ّصسينية ترسّسم مﬁÓها بتفّوق
^ خطى ثابتة وا’قÓع ا’قتصشادي وا’جتماعي نهضشة اسشتثمار وتثّمن
 ١٢٠٠عامل ‘ انطÓق اŸششروع والّرقم يتضشاعف

’همية اŸششاريع ا÷اري إا‚ازها ،وللديناميكية التي تعرفها ﬂتلف قطاعات الو’ية ،وسشهر
عرفت و’ية تبسشة خÓل هذه السشنة زيارة العديد من أاعضشاء ا◊كومة أ
السشلطات الو’ئية على إا“ام اŸششاريع ‘ آاجالها اÙددة ،وجلب اسشتثمارات هامة للنهوضض Ãختلف القطاعات.

 :´Ó£à°SG: á°ùÑJخ

`` áØ«©dG

تسصتعد الولية لحتضصان مشصروع صصناعي ضصخم في
إاط-ار السص-ت-ث-م-ار ال-ع-م-وم-ي ،وال-مشص-روع ي-ت-م-ث-ل ف-ي
الشص-راك-ة ال-ج-زائ-ري-ة  -الصص-ي-ن-ي-ة ،ب-م-ن-ط-ق-ة الحدبة
ببلدية بئر العاتر ،ويشصمل منطقة التوسصع لسصتخراج
م-ادة ال-ف-وسص-ف-ات ،وال-مشص-روع ال-م-ن-دم-ج بشصراكة مع
عدة مؤوسصسصات وطنية وأاجنبية.
وي -ن -درج ه -ذا ال -مشص -روع ضص -م -ن ت -ح -ديث وت -ط-وي-ر
اسصتغÓل الثروة المنجمية بتبسصة ،سصيما في مجالت
اسصتغÓل مادة الفوسصفات ومعالجتها وتحويلها الى
م-ادت-ي ال-ح-امضض ال-ف-وسص-ف-وري والحامضض الكبريتي
والمواد الكيمياوية ذات الصصلة ،ومن ثمة تسصويقها.
يمّكن إانجاز هذا المشصروع من امتصصاصض البطالة
بالمنطقة خصصوصصا اليد العاملة والمؤوّهلة ،حيث من
المقرر تشصغيل أازيد من أالف منصصب شصغل ،تعمل على
اسصتخراج وتأاهيل مادة الفوسصفات الذي يحول جزء
منه للتصصدير ،والجزء اآلخر للمعالجة على مسصتوى
 03مركبات صصناعية بالعوينات ،وواد الكبير بسصوق
أاه -راسض ،وح -ج -ر السص -ود بسص -ك -ي -ك -دة ،وآاخ-ر ب-ولي-ة
عنابة.
و كان والي الولية قد أاّكد سصابقا أان السصتثمار
ب-ال-ح-دب-ة ،سص-ي-ن-ط-ل-ق رسص-م-ي-ا ،وعند بداية المشصروع
سصيوفر  1200منصصب عمل ،وسصيتزايد بالتدريج الى
ان يصص -ل ال -ى ح -د ال -ذي ن -أام -ل ف-ي-ه ب-ال-قضص-اء ع-ل-ى
البطالة بمنطقة بئر العاتر ،خاصصة وأان المؤوسصسصة
سصتنصصب بعين المكان ،لÓنطÓق في مباشصرة انجاز
الهياكل القاعدية ،ووسصائل السصتغÓل.
ول-ت-ف-ع-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ،ح-ظ-يت ال-ولي-ة بزيارة وفد عن
الشص- -رك- -ة الصص- -ي- -ن- -ي- -ة « سص -ي -ت -يك وي -ن -غ -ف -و» (citik
 ،)wingfuمرفوقا بالرئيسض المدير العام لشصركة
مناجم الجزائر «منال» ،ممثل عن وزارة الصصناعة
وال -م -ن -اج -م ،ن -ائب ال -رئ -يسض ال -م -دي-ر ال-ع-ام لشص-رك-ة
سص- -ن- -ت- -راك ،رئ- -يسض مشص- -روع اسص- -ت- -خ -راج وت -ح -وي -ل
الفوسصفاط ،والرئيسض المدير العام لمجمع أاسصميدال،
ف -ي زي -ارة ع -م -ل ال -ى ولي -ة ت -بسص-ة ل-م-ع-اي-ن-ة م-ن-ج-م
الفوسصفات بمنطقة الحدبة بإاقليم بلدية بئر العاتر
« 90كلم الى جنوب تبسصة».
وإال- -ى ج -انب ذلك سص -ي -ك -ون ه -ن -اك مشص -روع دراسص -ة
لسصتغÓل منجم الفوسصفات ببلدية «العوينات» ،في
إاطار تنويع مصصادر الدخل العام وتعزيز القتصصاد
ال-وط-ن-ي وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ت-ب-ع-ي-ت-ه ل-ل-م-ح-روقات ،الذي
سص -ي-م-ك-ن م-ن خ-ل-ق ق-ي-م-ة مضص-اف-ة ل-ل-ولي-ة ب-ت-وف-ي-ره
لمناصصب شصغل قارة ،خاصصة وأان الدولة تولي أاهمية
خ-اصص-ة ل-مشص-روع اسص-ت-غÓ-ل ف-وسص-ف-ات ب-بÓ-د الحدبة
بجنوب الولية بغÓف اسصتثماري فاق األلف مليار
دي -ن -ار ،وسص -ي -ع-م-ل ع-ل-ى إان-ت-اج  10م -ل -ي-ون ط-ن م-ن
الفوسصفات وغاز األمونياك واألسصمدة الفوسصفاتية
ليعود بالفائدة على ولية تبسصة ويخلق ديناميكية
اقتصصادية تسصاهم في تدوير عجالة التنمية بها.
وتبلغ القدرة اإلنتاجية لخام الحديد بولية تبسصة من
م -ن-ج-م-ي ال-ون-زة وب-وخضص-رة  05م -ل-ي-ون ط-ن خÓ-ل
السصنوات القليلة القادمة ،علما أانه هناك دراسصات
ت-ق-ن-ي-ة وج-ي-ول-وج-ي-ة ت-ج-ري ل-معرفة حجم المخزون
الباطني من الحديد بمنجم الونزة المصصنف األول
على المسصتوى الوطني.

مششروع خط لل ّسشكة ا◊ديدية بÚ
عنابة وجبل العنق

ربط الو’ية بالّطريق السسّيار شسرق

 غرب أاهم مشساريع اأ’شسغالالعمومية

ب -دأا ال -ت -حضص -ي -ر إلن -ج -از م -نشص-آات ال-ن-ق-ل واألشص-غ-ال
ال-ع-م-وم-ي-ة ال-م-راف-ق-ة ل-مشص-روع اسص-تغÓل الفوسصفات
بولية تبسصة ،وذلك تحضصيرا لÓنطÓق في إانجاز
مشصروع خط للسصكة الحديدية بين عنابة وجبل العنق
بتبسصة ،بتوفير كافة الشصروط لÓنطÓق في تحقيق
مشصروع خط السصكة الحديدية على مسصافة  388كمي
المرافق إلنجاز مشصروع اسصتغÓل الفوسصفات وتطوير
الصص-ن-اع-ات ال-ب-ت-روك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ،الذي يدخل في إاطار
مخطط الحكومة لتنفيذ برنامج رئيسض الجمهورية،
ومن ذلك التنسصيق الكامل بين مصصالح القطاعين
واتخاذ كل التدابير الÓزمة لتحرير الرواق الخاصض
ب -مسص -ار مشص -روع خ -ط السص -ك-ة ال-ح-دي-دي-ة ف-ي إاط-ار
التصصريح بالمنفعة العامة واإلسصراع في اإلجراءات
القانونية الخاصصة بذلك.
وسصيتم ربط هذه الولية بالطريق السصيار شصرق -
غرب عبر الطريق الوطني رقم  10الرابط بين تبسصة
وأام البواقي ،ميزانية إاضصافية للتكفل بأاشصغال إانجاز
شصطر إاضصافي لزدواجية الطريق الوطني رقم 10
على مسصافة  13,5كلم انطÓقا من مفترق الطرق
المؤودي إالى بلديتي الحمامات وبئر الذهب وصصول
إالى منطقة عين طبة ببئر الذهب على مسصافة أاخرى
بـ  5كلم بما سصيمكن من اسصتكمال ربط ولية تبسصة
بولية أام البواقي ومنها باتجاه الطريق السصيار شصرق
 غرب.وكانت الولية قد اسصتفادت سصنة  2018بمبلغ مالي
بقيمة  5مليار دج موجه لتهيئة وتعزيز شصبكة طرقات
الولية خاصصة بالمناطق النائية بهدف فك العزلة»،
وسصتكون النطÓقة على مسصتوى الطريق الرابط بين
بلدية مرسصط والحدود الجزائرية-التونسصية مرورا
ببلدية بوخضصرة ،أاما مدينة بئر العاتر سصتسصتفيد من
مشصروع إلنجاز طريق اجتنابي على مسصافة  16كلم
عند مدخل المدينة من الطريق الوطني رقم 16
ال -راب -ط ب -ي -ن ولي-ت-ي ع-ن-اب-ة وال-وادي م-رورا بسص-وق
أاه -راسض وت -بسص -ة ،ل-ت-ف-ادي الخ-ت-ن-اق ال-م-روري ع-ب-ر
شص -ب -ك -ة ال -ط -رق -ات ب -ه -ذه ال -م -ن -ط -ق -ة ذات ال-ط-اب-ع
المنجمي».

معا÷ة  % 50من مشساكل
ال ّسسكن..وتشسديد على احÎام
آاجال الّتسسليم
أاّكدت السصلطات الولئية على أان مختلف مصصالحها
عكفت تبعا لتعليمات والي الولية الذي يتابع دوريا
للمشصاريع المتعلقة بقطاع السصكن منذ ترأاسصه للهيئة
التنفيذية ،وعالج  50بالمائة من مواطن الخلل في
بناء السصكن بالولية ،والتي بقيت حسصب والي الولية
متأاخرة بسصبب هجرة المقاولين أاو مشصاكل مالية.
وأاوضص- -ح وال- -ي ال- -ولي- -ة «ب- -أان ج -لسص -ات اإلصص -غ -اء
وال -خ -رج -ات ال-م-ي-دان-ي-ة والج-ت-م-اع-ات ال-م-ف-ت-وح-ة
سص -اه -مت ف -ي ت -ذل-ي-ل الصص-ع-وب-ات ،وأاث-م-رت ب-إاع-ادة
ان -طÓ-ق  5500مشص -روع إان -ج -از سص -ك-ن ف-ي األشص-ه-ر
األخيرة ،فيما لم تنطلق عملية إانجاز  1600وحدة
سص-ك-ن-ي-ة ع-ب-ر ك-ل ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة سص-ي-ت-م ال-تكفل بها
لحقا».
وك -ان وال -ي ت-بسص-ة ق-د أاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات إال-ى رؤوسص-اء
ال-ب-ل-دي-ات وال-دوائ-ر ألج-ل غ-رب-ل-ة وتصص-ف-ية الملفات
المودعة لطلب السصكن بحسصب الشصروط المنصصوصض
عليها في السصتفادة» ،علما أان األرقام المسصجلة

لطالبي السصكن الجتماعي التي بلغت  53أالف طلب
على وشصك أان تنزل إالى  40أالفا في حال إاعادة
الغربلة من جديد وتحويل القوائم.
وق -د شص ّ-دد ع -ط -ا ال -ل -ه م-ولت-ي ف-ي إاط-ار ال-زي-ارات
الميدانية الفجائية على ضصرورة احترام آاجال تسصليم
ال-مشص-اري-ع السص-ك-ن-ي-ة ف-ي م-واق-ي-تها المحددة موجها
تعليمات صصارمة إالى المقاولين بوجوب التسصريع في
وتيرة النجاز واللتزام بالمقاييسض المطلوبة ،خاصصة
ب -ب -ل-دي-ات ال-ون-زة ،ال-م-ري-ج ،ب-ئ-ر ال-ع-ات-ر وصص-فصص-اف
ال-وسص-رى ال-ت-ي ت-ع-رف ورشص-ات ال-خ-اصص-ة ب-السص-ك-ن-ات
الجتماعية وبرامج القضصاء على السصكن الهشض ،في
إاطار مواصصلة اإلسصتراتيجية المسصطرة بغرضض تسصليم
السصكنات إالى مسصتحقيها في اجل أاقصصاه مع دخول
فصصل الصصيف المقبل.

حمÓت تنظيف تطّوعية
’سسÎجاع صسورة مدن و’ية
تبسسة
بغرضض تغيير وجه أاغلب بلديات الولية ،باشصرت
عدة مؤوسصسصات رسصمية من مديرية التعمير والبناء،
م-دي-ري-ة ال-نشص-اط الج-ت-م-اع-ي ،م-ح-اف-ظ-ة ال-غابات،
ال-م-ؤوسصسص-ة ال-ولئ-ي-ة ل-تسص-ي-ي-ر م-راك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي،
م-ؤوسصسص-ة ن-ظ-اف-ة ت-بسص-ة ،ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-هير
ومصص-ال-ح ب-ل-دي-ة ت-بسص-ة ،ح-مÓ-ت ل-ت-ن-ظ-ي-ف المحيط
ال -ع -م -ران-ي وت-حسص-ي-ن ال-وسص-ط ال-م-ع-يشص-ي ل-ل-م-واط-ن
لسصترجاع صصورة المدينة الÓئقة بتاريخها وموروثها
الحضصاري ،وتحضصيرا للموسصم الصصيفي الذي هو على
األبواب.
المبادرة م ّسصت في أاول األمر عدة أاحياء بمدينة
تبسصة «حي باب الزياتين»« ،واد زعرور»« ،محيط
مقبرة تاغدة» ،محور «السصكة الحديدية « إالى حي
«ذراع المام» ،وتم رفع على إاثر الحملة التطوعية

ال-م-ن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ،وال-ت-ي ع-كسصت ال-رغ-بة الواضصحة
للسصلطات المحلية في الرتقاء بالخدمات الصصحية
بالولية والعمل على تغطية العجز في الكادر الطبي
ال -م-ت-خصصصض ،ح-يث ت-م ب-رم-ج-ة  240ع-م-لية ،تمكن
الفريق الطبي المتكون من  25مختصصا بمعية 03
أاطباء تخدير صصباح اليوم األول من إاجراء 106عملية
جراحية مسصت فئات عمرية مختلفة فضص Óعلى
إاجراء أازيد من خمسصين فحصصا طبيا.

ال-ك-ب-رى ل-ل-ن-ظ-اف-ة وت-حسص-ي-ن المحيط بمدينة تبسصة،
 3800ط -ن م -ن ال -ن-ف-اي-ات ال-ه-ام-دة و 350ط -ن م-ن
ال -ن -ف -اي -ات ال-م-ن-زل-ي-ة ،ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ح-م-لت شص-ع-ار
«النظافة مسصؤوولية الجميع».
وشصملت جل أاحياء بلدية تبسصة ،شصارك فيها ما يزيد
عن  300عامل من عمال البلديات وجهاز الجزائر
ال -ب -يضص -اء م -ع مشص -ارك -ة ف -ع -ال -ة ل-ب-عضض ال-ج-م-ع-ي-ات
والمنظمات الطÓبية ،واسصتعملت فيها  96شصاحنة
مختلفة األحجام فضص Óعلى  12آالية ،كما تم رفع ما
ل يقل عن  1.860طنا من النفايات خÓل حملة
التنظيف التي جرت أاول أامسض ببلدية بئر العاتر
( 100كلم جنوب تبسصة) ،حسصب ما علم من مصصالح
رافع عطا الله مولتي والي الولية لصصالح ما تحقق
الولية.
من برامج تنموية ،بغية النهوضض بها وتلبية حاجيات
السصاكنة وتحسصين إاطارهم المعيشصي وكشصف خÓل
ترأاسصه اجتماعا تنسصيقيا تحضصيرا للدخول المدرسصي
والجامعي للموسصم القادم ،عن اسصتفادة الولية من
مبلغ مالي معتبر قدره  278مليار سصنتيم ،في اطار
الصص-ن-دوق ال-مشص-ت-رك ل-ل-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ية ،لفائدة
وبهدف تغطية النقصض الموجود بالقطاع الصصحي تدعيم وتعزيز مشصاريع تنموية بها.
ب - -ك - -اف - -ة دوائ - -ر ال - -ولي - -ة ،ف - -ي - -م- -ا ي- -خصض ب- -عضض وأاوضصح في هذا السصياق «أان هناك مشصاريع كانت إالى
الختصصاصصات الطبية المطلوبة والتي تعرف طلبا وقت قريب مجمدة ،وبعضصها يسصير بخطى بطيئة
ك -ب -ي-را ،وت-ق-ريب ال-خ-دم-ات الصص-ح-ي-ة ال-م-ت-خصصصص-ة ج-دا ق-د ت-م ت-ح-ري-ك-ه-ا وح-ل-ح-ل-ت-ه-ا ،وت-وف-ي-ر ال-دعم
ال-م-ج-ان-ي-ة م-ن ذوي ال-دخ-ل ال-م-ح-دود وال-م-واط-ن-ين الÓزم لها ومرافقتها ومتابعتها ميدانيا بصصفة دائمة
ال-ق-اط-ن-ي-ن ب-األم-اك-ن ال-ن-ائ-ي-ة ،ب-رم-جت ع-دة قوافل ومسصتمرة وبعث مشصاريع أاخرى هامة يجري العمل
ط- -ب- -ي- -ة ،وال- -ت- -ي ج- -اءت ب- -ال- -ت- -ع- -اون م -ع ال -م -راك -ز على انطÓقها ،وذلك بفضصل خارطة طريق توخاها
السصتشصفائية الجامعية بالعاصصمة ،عنابة ،سصطيف منذ قدومه على رأاسض الولية ،وبفضصل جهود جبارة
وب- -ج -اي -ة ،أاج -رت  120ع -م -ل -ي -ة ج -راح -ي-ة ف-ي  09شصارك فيها الجميع إادارة ومنتخبين».
تخصصصصات طبية على أايدي أاطباء أاخصصائيين على وانتقد في السصياق ذاته «بعضض الجهات السصلبية التي
مسصتوى  5غرف جراحية بكل من مسصتشصفيات تبسصة ،تسصعى إالى طمسض مجهودات الدولة وأاعوانها وتقزيم
ب-ئ-ر ال-ع-ات-ر ،الشص-ري-ع-ة ،م-رسص-ط وال-ع-وي-ن-ات ،إاضصافة ما أانجز وإاعطاء الصصورة السصلبية للواقع التنموي
الى 4200فحصض طبي بجميع العيادات والمشصافي بالولية» ،مؤوكدا «أان ذلك ل يثبط أابدا من عزيمته
ع -ب -ر ت -راب ال -ولي -ة ،م -وازاة م -ع ت -نشص -ي -ط ورشص -ات وع-زي-م-ة مصص-ال-ح-ه ل-ل-ق-ي-ام ب-واج-ب-ات-ه-م ك-ام-لة تجاه
تكوينية يومية يشصرف عليها فريق طبي مختصض.
ال -ولي -ة ،ب -ل سص -ي -زي -ده ذلك إاصص -رارا ع-ل-ى م-واصص-ل-ة
وبرمجت قافلة طبية مختصصة في جراحة األنفِ الجهود لتحقيق األهداف المرجوة للوصصول بتبسصة
واألذِن والحنجرة ،لمسصاعدة الفئات الهشصة وسصكان إالى مصصاف الوليات الناجحة».

من أاجل تنمية حقيقية بتبسسة

قافلة طبية ﬂت ّصسة لسسد العجز
‘ اÿدمات الصسحية

القطاع ا÷امعي ششريك التّنمية اŸسشتدامة

‚ــــاح ‘ تنظيــــم ملتقيــــات دوليــــة بجامعــــة العربـــــي التبسســـــي

ل -ط -اŸا شش ّ-ك -لت وم -ازالت الصش-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ف-ن-ون الشش-ع-ب-ي-ة أاب-رز
مقّومات الهوية الوطنية ،كما تعت Èجزءا هاما من الثقافة اŸادية للÎاث
ا÷زائري الذي تزخر به مناطق الوطن جميعها ،وبغرضض ا◊فاظ على هذا
اŸوروث وإاعادة إاحيائه ونفضض الغبار عن بعضض الصشناعات ا◊رفية التي
كادت نتدثر‚ ،حت الو’ية ‘ تنظيم بفضشاء سشاحة النصشر بقلب مدينة
’و،¤
تبسشة ،من خÓل اŸهرجان ا÷هوي للصشناعة التقليدية ‘ طبعته ا أ
Ãشش -ارك -ة ع -دد م -ن ال -ع -ارضش Úم -ن «ت -بسش -ة ،قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ب-ات-ن-ة ،ت-ل-مسش-ان،
سشكيكدة ،جيجل ،بجاية ،تيزي وزو ،غرداية ،بسشكرة ،ورقلة وتندوف.
ولأهمية الصصناعات التقليدية في مسصار التنمية المحلية ،كان مسصعى السصلطات
ال-ولئ-ي-ة اله-ت-م-ام ال-ك-ب-ي-ر ب-ت-اري-خ وال-م-ورث ال-ث-ق-اف-ي ب-ال-منطقة ،الذي يعد عنوانا
للهوية ،خصصوصصا واأن الدولة الجزائرية سصعت اإلى اإعادة تاأهيل التراث والنهوضض به،
واإعداد مشصاريع وورشض عمل تهدف اإلى التعريف بالصصناعات التقليدية ونقلها من
جيل اإلى جيل والحفاظ عليها.
اأجمع المشصاركون بالملتقى الدولي في علوم العÓم والتصصال الذي احتضصنته

جامعة العربي التبسصي ،بمشصاركة من خارج الجزائر ،وما يقارب  38جامعة جزائرية
باأكثر من  150مشصارك ،على نجاح التظاهرة ،التي ناقشصت الأبعاد السصوسصيولوجية
التربوية للتربية الإعÓمية في ظل العÓم الجديد ،وتشصريح واقعها بالجزائر.
ويهدف هذا المنتدى اإلى تشصخيصض واقع التربية الإعÓمية في الجزائر حسصبما
اأوضصح الدكتور رضصوان بلخيري رئيسض الملتقى لـ «الشصعب» ،وذلك من خÓل البحث
في الدور الذي توؤديه مختلف موؤسصسصات التنشصئة الجتماعية كالأسصرة والمدرسصة،
في ظل النتشصار الكبير والواسصع لتكنولوجيات التصصال الحديثة وتنوع مجالتها،
والتعرف على مختلف التجارب الناجحة والرائدة في العالم في مجال التربية
الإعÓمية ،ووضصع الأسصسض والآليات الكفيلة لحماية الشصباب الجزائري من مخاطر
الإعÓم المعاصصر.
حصصر المواقع الأثرية والتاريخية والثقافية والسصياحية عبر ولية تبسصة واإعداد ملف
لذلك ،التنسصيق مع الوزارة المعنية بهدف عرضصه لتسصجيله على لئحة التراث العالمي
ضصمن برنامج مواقع التراث الدولية الذي تديره منظمة «اليونسصكو»،العمل على
الهتمام بالموروث الثقافي والإرث التاريخي للمنطقة والحرصض على صصيانة المعالم

الأثرية وترميمها وفقا لأهميتها التاريخية ،ضصرورة تنشصيط السصياحة والترويج لها
وخلق اآليات لجعلها تواكب الراهن التنموي ،تاأصصيل المفاهيم الحضصارية وتفعيل دور
مراكز التدريب والإرشصاد السصياحي ودعم المنشصاآت وتعزيز الهياكل ذات الصصلة
والهتمام بالبنية التحتية وتحديثها لخلق صصناعة سصياحية فاعلة وجادة.
تلك اأهم التوصصيات التي انبثقت عن اأشصغال الموؤتمر الدولي الأول حول دور قطاع
السص-ي-اح-ة ف-ي ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة ال-مسص-ت-دام-ة ،ال-ذي اح-تضص-نت فعالياته جامعة تبسصة
والمنظم من طرف مديرية السصياحة والصصناعات التقليدية لولية تبسصة بالتنسصيق مع
عدة هيئات ذات الصصلة.
واأشصار المشصاركون في فعاليات هذا الموؤتمر من خÓل المداخÓت والورشصات التقنية
والجلسصات العلمية ،اأّنه حان الوقت للعمل على تنشصيط السصياحة الوطنية خاصصة في
المناطق الحدودية ،واإنشصاء منابر اإعÓمية متخصصصصة تعمل على التعريف بالمناطق
السصياحية والمواقع الأثرية والحياة الإيكولوجية في الجزائر ،والدعوة اإلى صصيانتها
وتصصنيفها وطنيا ودوليا وتطويعها لخدمة التنمية ،داعين اإلى تثبيت هذه التظاهرة
واإقامتها سصنويا بغية تحقيق الأهداف المرجّوة منها.
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لمراضض اŸزمنة
التكفل با أ

اŸصصابون يتكبدون عناء السصفر نحو الشصمال للعÓج
اŸرضصى غ ÒاŸؤوّمن Úيعانون من اŸتاعب اإلدارية

لجهزة الطبية اıصشصشة للمصشابÚ
لمراضض اŸزمنة با÷نوب الذي لطاŸا ششغل إاهتمام السشلطات اÙلية نظرا Ÿعاناة هذه الفئة بسشبب النقصض اŸسشجل ‘ ا أ
نفتح اليوم ملف ا أ
وحتى قدمها خاصشة أاولئك الذين يتداولون على آالت تصشفية الدم ،القصشور الكلوي.
وبدرجة أاقل أاصشحاب الداء السشكري ‡ا يحتم على هؤولء التنقل ا ¤الششمال قصشد تلقي العÓج ‘ الوقت الذي كان ا÷ميع يعمل على الحتفاظ بتلك ا◊الت على اŸسشتوى
لي متاعب اضشافية
الولئي وعدم ترك اŸرضشى يذهبون ا ¤مناطق أاخرى وهذا كاجراء اسشتعجا‹ اتخذته السشلطات العمومية حتى يسشتقر اŸريضض ‘ وليته تفاديا أ
لدوية أاي ما يعرف ببطاقة « الششفاء».
ومصشاريف زائدة ليطيق عليها بحكم مدخوله اÙدود وافتقاره لوثائق تعويضض ا أ
لششخاصض اŸعني Úالذين
وهذا الفراع يث ÒاŸزيد من القلق ،لدى اŸرضشى الذين حملوا اŸسشؤوولية كل اŸسشؤوولية للجمعيات اّıول لها التكفل بتلك الصشابات ونقصشد هنا ا أ
وجدوا أانفسشهم وجها لوجه مع واقع اصشطدموا به جراء اŸمارسشات الصشادرة ضشدهم أاو إاهمالهم ‘ هذه الظروف ا◊سشاسشة.
لطباء اıتصش‡ ،Úا عطل عملية اعداد التصشنيفات
لطراف فان مسشؤوو‹ قطاع الصشحة بوليات ا÷نوب يرون بأان هناك نقصشا ملموسشا ‘ ا أ
وعلى غرار ماصشدر عن هذه ا أ
Óششخاصض اŸصشاب.Ú
اŸتعلقة Ãنح صشفة «اŸرضض اŸزمن» ل أ

جمال أوكيلي

معاناة مرضصى القصصور الكلوي بورقلة

عتاد تصصفية الدم قد Ëوُمعرضض للتوقف ‘ أاية ◊ظة

يتكّرر سشيناريو معاناة ،اŸرضشى الزمن Úبولية ورقلة ،على الرغم من –سشن ظروف التكفل والتي تبقى ‘ حاجة إا ¤قرارات أاك Èلتطوير ›ال العناية
بهم ‘ هذه ا÷هة من ا÷زائر العميقة.

ورقلة :إأÁان كا‘

ويشش -ك -ل غ -ي-اب اŸراف-ق الصش-ح-ي-ة
ال- -ك- -ف -ي -ل -ة بضش -م -ان ت -وف -ر األط -ب -اء
األخصشائيÃ Úا يضشمن تغطية أاك،È
من ب ÚاŸششاكل اŸطروحة والتي
ترهن تلقي اŸريضض العناية الكافية
وال -ك-ف-ي-ل-ة ب-اسش-ت-ف-ادت-ه م-ن خ-دم-ات
ن -وع -ي -ة ه -و ع -دم وج -ود مسش-تشش-ف-ى
ج -ام -ع -ي ب -ال -ولي-ة Áك-ن م-ن ت-وفÒ
اخ- -تصش- -اصش- -ات م- -ت- -ن- -وع -ة تسش -اع -د
اŸريضض ‘ ه- -ذه اŸن- -ط- -ق- -ة ع -ل -ى
متابعة حالته وتغطي العدد الكبÒ
للمرضشى.
 ⁄ي -ج-د م-رضش-ى ال-قصش-ور ال-ك-ل-وي
بتقرت وبعضض العيادات بورقلة من
تشش - -خ - -يصض ◊ال- -ة اŸع- -ان- -اة ال- -ت- -ي
يعيششونها جراء اآللم التي يتكبدونها
بسشبب اŸرضض من جهة أاو ظروف
ال- -ت- -ك -ف -ل الصش -ح -ي ب -ه -م ك -م -رضش -ى
آاخر،سشوى القول بالكابوسض واŸعاناة
اŸسشتمرة ،هذا ما يعيششه اŸريضض
‘ كل موعد حصشة لتصشفية الدم التي
ت-ت-وزع ع-ل-ى  3فÎات ‘ األسش -ب -وع.
وم -ن ب Úأاب -رز ال -ن -ق-اط ال-ت-ي يشش-ك-و
م-ن-ه-ا ه-ؤولء ،ق-دم اŸع-دات ال-ط-ب-ية
التي تتعطّل أاحيانا وتضشطرهم إا¤
تكبد عناء النتظار لسشاعات طويلة
فوق معاناة اŸرضض ،هذا فضش Óعن
ق - -ل - -ة األط - -ب- -اء اıتصش Úب- -ن- -فسض
اŸصش-ل-ح-ة اŸت-واج-دة ع-ل-ى مسش-توى
اŸؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة السش-تشش-ف-ائ-ي-ة
سش -ل -ي -م-ان ع-مÒات أاو ع-ل-ى مسش-ت-وى
ﬂت -ل -ف اŸؤوسشسش-ات السش-تشش-ف-ائ-ي-ة
اŸت -واج -دة ب -ولي -ة ورق-ل-ة بشش-ك-ل ل
يغطي عدد اŸرضشى الذي هو ‘
ارت-ف-اع مسش-ت-م-ر ،األم-ر ال-ذي ي-ج-عل
م -ع -اي Òال -ت -ك -ف -ل ب-ه-م دون مسش-ت-وى
ت -ط-ل-ع-ات-ه-م ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن –سش-ن
ظ -روف ال -ع -ن -اي -ة Ãرضش -ى ال-قصش-ور
ال -ك -ل -وي ‘ ه -ذه اŸن -اط-ق م-ق-ارن-ة
بسشنوات ماضشية ،أاين كان اŸرضشى
يضشطرون إا ¤التنقل لتصشفية الدم 3
مرات ‘ األسشبوع إا ¤ولية بسشكرة
أاو وليات أاخرى أابعد.

ول - -ط - -اŸا دف - -ع ن - -قصض األط - -ب - -اء
األخصش -ائ -ي Úوق -دم ال -ع -ت -اد ال-ط-ب-ي
وخاصشة أاجهزة تصشفية الدم مرضشى
القصشور الكلوي إا ¤الحتجاج أامام
م- -ق- -ر ذات اŸؤوسشسش- -ة ال- -ع- -م- -وم -ي -ة
السش -تشش -ف -ائ -ي -ة ،م -ط -ال -ب Úب-ت-دخ-ل
اسشتعجا‹ من طرف وزارة الصشحة
لÓ- -ل- -ت- -ف- -ات إا ¤م- -ع -ان -ات -ه -م ،ه -ذه
جل حالة
الوضشعية التي ل زالت تسش ّ
م- -ن الح- -ت- -ق -ان ال -ك -ب ‘ Òأاوسش -اط
اŸرضش- -ى ،ح- -يث أاع -رب ه -ؤولء ع -ن
سشخطهم الششديد إازاء اŸعاناة التي
ي-ت-كّ-ب-دون-ه-ا أاث-ن-اء ك-ل ع-م-لية تصشفية
ل- -ل -دم بسش -بب ق -دم األج -ه -زة وب -ق -اء
وضشعيتهم رهن قرارات إادارية كما
ذكروا ‘ حديث لـ»الششعب».
وأاششار أاحد اŸرضشى الذين طالت
مدة معاناتهم مع هذا اŸرضض Ÿا
ي- -ف- -وق الـ 10سش - - -ن - - -وات أان –رك
اÛت- -م- -ع اŸد Êومشش- -ارك -ة ب -عضض
ا÷هات للمسشاهمة ‘ اقتناء أاجهزة
تصش -ف-ي-ة دم وأاف-رشش-ة ج-دي-دة سش-اع-د
ك- - -ثÒا ‘ –سش Úال- - -وضش - -ع ،وŒدر
اإلشش - -ارة ه - -ن - -ا إا ¤أان ال- -ك- -ث Òم- -ن
اŸواط -ن Úأاط-ل-ق-وا ع Èحسش-اب-ات-ه-م
ع -ل -ى م-واق-ع ال-ت-واصش-ل الج-ت-م-اع-ي
حملة ÷مع تÈعات من أاجل اقتناء
أاجهزة تصشفية دم ‘ مطالبة بالتفاتة
م- -ن اÛت -م -ع اŸد◊ Êال -ة ه -ؤولء
اŸرضشى الذين يعانون األمرين ‘
ظ -ل اسش -ت -م -رار ال-وضش-ع ع-ل-ى م-ا ه-و
عليه.
وبالنظر إا ¤عدم وجود مسشتششفى
بالولية يتكفل بإاجراء عمليات زرع
للكلى ،فإان اŸريضض يبقى رهن طول
مدة اŸعاناة مع اŸرضض ‘ ،حÚ
يبقى اŸرضشى الذين حظوا بإامكانية
إاجراء عملية زرع الكلى ،سشواء ‘
مسشتششفيات داخل الوطن أاو خارجه
ي -ت -خ -وف -ون م -ن ه-اجسض ع-دم ت-وف-ر
ا◊صشة اıصشصشة لهم من األدوية
وال -ت -ي ت -وزع ب-اŸسش-تشش-ف-ي-ات ›ان-ا
دعما من عند الدولة لهذه الفئة ،إال
أانها حسشبما ذكره أاحد اŸرضض ‘
حديث لـ»الششعب» قد ل تتوفر ‘
فائدة اŸريضض أاو ل تتوفر الكمية

إا ¤متى والولية تفتقد إا ¤مسصتشصفى جامعي

الكافية‡ ،ا يجعل اŸريضض يعيشض
ضش -غ -ط -ا ن -فسش -ي-ا ك-بÒا ل-ل-ت-م-ك-ن م-ن
اق -ت -ن -اء ه-ذه األدوي-ة ال-ت-ي ت-عّ-د ج-د
ضشرورية Ÿثل هذه ا◊الت.

أاجهزة قدÁة لكنها صصا◊ة
هذا ويذكر أانه قد سشبق أان كششف
م -دي-ر مسش-تشش-ف-ى سش-ل-ي-م-ان ع-مÒات
الصشادق قريون ‘ اتصشال «الششعب»
به ،أان أاجهزة تصشفية الدم قدÁة
ب- -ال -ف -ع -ل إال أان -ه -ا ت -ع -م -ل وصش -ا◊ة
ل Ó-سش -ت-خ-دام ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ذلك،
مششÒا ‘ ذات ال - -وقت أان- -ه ي- -ع- -م- -ل
بالتنسشيق مع ا÷هات اŸسشؤوولة من
أاجل إايجاد حل للتجهيزات القدÁة
وت-ع-ويضش-ه-ا ب-أاج-ه-زة ح-ديثة لتحقيق
تكفل أاحسشن باŸرضشى.
و‘ هذا الصشدد ،أاششارت مصشادر
إا ¤أانه قد خ ّصشصض مبلغ حوا‹ مليار
سشنتيم من ميزانية مسشتششفى سشليمان
عمÒات بتقرت لقتناء أاربعة أاجهزة
ل -تصش -ف -ي-ة ال-دم ،ح-يث أامضش-ى م-دي-ر
اŸؤوسشسشة مؤوخرا على طلب اقتناء
األج- -ه- -زة ‘ خ- -ط- -وة م- -ن شش- -أان- -ه -ا

التخفيف ولو بششكل قليل من معاناة
مرضشى القصشور الكلوي.
و‘ ال- -واق -ع ،ل ت -خ -تصش -ر م -ع -ان -اة
مرضشى القصشور الكلوي معاناة كل
اŸصشاب Úبأامراضض مزمنة ‘ الولية
ورق- -ل -ة ،ح -يث يسش -ج -ل اŸرضش -ى ‘
ال - - -ع - - -دي- - -د م- - -ن ه- - -ذه األم- - -راضض
اح-ت-ج-اج-ات-ه-م بشش-ك-ل مسش-ت-م-ر ع-لى
الوضشع الذي يعيششونه نظ Òعوامل
وأاسشباب متعّددة .وبهذا الصشدد أاكد
رئ- -يسض ÷ن- -ة الصش- -ح- -ة وال- -ن- -ظ -اف -ة
وح -م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ب-اÛلسض الشش-ع-ب-ي
الولئي ورقلة أان من أاهم التوصشيات
واŸقÎحات التي من ششأانها –سشÚ
ن-وع-ي-ة اÿدم-ات الصش-ح-ية اŸقدمة
Ÿرضشى األمراضض اŸزمنة بالولية،
رف -ع ال -ت -ج -م -ي -د ع -ل -ى اŸسش -تشش-ف-ى
ا÷امعي بورقلة ،الذي يعد من أاهم
اŸشش -اري -ع ‘ ق -ط -اع الصش -ح -ة ال-ت-ي
قّ- -ررت ا◊ك- -وم- -ة آان- -ذاك ‘ سش- -ن -ة
 ،2013إا‚ازه - -ا إال أان - -ه- -ا ج- -م- -دت
ومازال اŸواطن يأامل بإاعادة بعثه
من جديد.
دعم مؤوسشسشة اŸسشتششفى ا÷امعي
ا◊ال -ي -ة ب -ورق -ل -ة ،ال -ت-ي ي-ح-تضش-ن-ه-ا
مسشتششفى ﬁمد بوضشياف باإلفراج

عن ميزانية ترميمه وإاعادة تهيئته
اŸقدرة بحوا‹  80مليار سشنتيم من
 Óك-ل اŸن-اصشب
ج -ه-ة ،وب-السش-ع-ي  Ÿأ
السش-تشش-ف-ائ-ي-ة ا÷ام-ع-ي-ة اŸف-ت-وح-ة
هذه السشنة على مسشتوى كلية الطب
ب - -ورق - -ل - -ة ،واŸق - -درة ب - -ح- -وا‹ 44
م -نصش-ب-ا ،وذلك ب-ت-وف Òك-ل ال-ظ-روف
الÓزمة لراحة هؤولء األطباء مهنيا
واج -ت -م -اع -ي -ا م -ن وسش -ائ-ل ضش-روري-ة
للعمل وسشكن وŒهيز وغÒها.
ضش- -رورة تسش- -م -ي -ة مسش -تشش -ف -ى 320
سش -ري -ر ا÷دي -د ب -ت -ق -رت ‘ ،م -ق-رر
إانششائه كملحق للمسشتششفى ا÷امعي
ورق -ل -ة ،ول -يسض م -ؤوسشسش -ة ع -م -وم -ي -ة
إاسش -تشش -ف -ائ -ي -ة ،وه -ذا لضش -م -ان دع-م
ت -ك -وي -ن األط -ب -اء اıتصشﬁ Úل -ي-ا
على مسشتوى الولية ،وبالتا‹ الرفع
Óط- -ب- -اء
م - -ن سش- -د ح- -اج- -ي- -ات- -ه- -ا ل - -أ
اıتصش ‘ Úعديد الختصشاصشات
بصشفة مسشتمرة وليسض بصشفة متقطعة
وظ- -رف -ي -ة ،ك -م -ا ه -و ا◊ال اآلن م -ع
اÿدمة اŸدنية.
وك -ذلك –سش Úن -وع-ي-ة اÿدم-ات،
بتواجد أاسشاتذة ‘ الطب وأاسشاتذة
مسشاعدين على مسشتوى اŸؤوسشسشات
الصشحية بالولية ،بعث وتدعيم تقنية
ال- -ت- -ط -ب -يب ع -ن ب -ع -د ب -اŸؤوسشسش -ات
السشتششفايية بالولية ،باإلضشافة إا¤
إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ ب -رام -ج ال -ت -وأام-ة،
واسشتدراك نقائصشها وتفعيلها حتى
أاكون أاك‚ Ìاعة.
دع - -م ومضش - -اع - -ف- -ة اŸي- -زان- -ي- -ات
اıصشصش -ة ل -ل -ت -ج -ه -ي -زات ال -ط-ب-ي-ة
ووسش- - -ائ- - -ل ال- - -ن- - -ق- - -ل الصش - -ح - -ي ‘
اŸؤوسشسشات الصشحية بالولية“ ،كÚ
الولية من اŸسشاهمة Ãيزانيتها ‘
Œهيز وصشيانة اŸؤوسشسشات الصشحية،
وذلك م- -ن خÓ- -ل إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘
ا- - -Ÿادة  8م -ن ق -ان -ون اÙاسش -ب -ة
العمومية ،التي –ول دون ذلك.
ت - -خصش- -يصض حصش- -ة م- -ن م- -ن- -اصشب
مسشابقة اللتحاق بالتخصشصض لصشالح
أاط - -ب- -اء ولي- -ات ا÷ن- -وب ،لضش- -م- -ان
ال-ت-ح-اق-ه-م واسش-ت-ق-راره-م ب-ولي-ات-هم
بعد تخرجهم.
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إانششغا’ت السشكان بتمÔاسشت تؤوكد غياب الصشحة بالو’ية

نـ ـعـ ـ ـ ـا Êم ـ ـن نـ ـ ـ ـق ـ ـصص ‘ اÿـ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـ ـ ـات ال ـ ـصصـ ـ ـحـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـة

’هقار ،فتجد ا◊ديث ينصشب ويرتكز بصشورة كبÒة على نقصص اŸناعة
غالبا ما يتم التطّرق Ûال الصشحة بعاصشمة ا أ
’حصشائيات من طرف ا÷هات
’رقام وا إ
’مراضص اŸتنقلة ع ÈاŸياه أاو ا◊يوانات ،فيتم إاعداد ا أ
اŸكتسشبة أاو اÓŸريا ،أاو حتى ا أ
’مراضص اŸزمنة بجميع أاششكالهم،
الوصشية ،وتقدÁها و–ليلها ‘ صشورة Œعل اŸطلع على هذه اŸعطيات يتسشاءل عن أاصشحاب ا أ
’جندة الصشحية للقائم Úعلى قطاع ’ يزال بعيد عن أادنى تطلعات اŸواطن اÙلي ،رغم
’عراب ضشمن ا أ
وما ﬁلهم من ا إ
’خر لتقد Ëبعضص من الرعاية الصشحية لسشكان أاك Èو’ية بالوطن.
’جتهاد الذي يعرفه ب Úا◊ Úوا آ
ا إ
أأ’م- -رأضش أŸزم -ن -ة ’ ي -ت -م
“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح
أل- -ت- -ط -رق أأو ح -ت -ى أ◊ديث
بن حود
ع -ن -ه -ا ‘ أل -و’ي -ة ،أأي-ن ي-ت-م
ألتطّرق فيها سضوى للحديث
ح - - -اولت «ألشض - - -عب» م - - -ن
عن أÓŸريا وأإ’يدز وغÒها
خ Ó-ل -ه -ا أأن ت -ق -ف وتسض -ل -ط
م- -ن أأ’م- -رأضش أŸت- -ن- -ق -ل -ة،
ألضض -وء ع -ل-ى ف-ئ-ة أأ’م-رأضش
ألشض -يء أل -ذي وق -فت ع -ل -ي -ه
أŸزم - -ن - -ة ،وأل- -ت- -ي تشض- -م- -ل
أل-ع-دي-د م-ن-ه-ا وم-ا ي-ع-ان-ونه،
«ألشض -عب» م-ن خÓ-ل تصض-ف-ح
ش
ح- - -يث رصض - -دت أأرأء ب - -عض
أل -ب -ي -ان ألسض -ن-وي ل-نشض-اط-ات
أŸرضض- - -ى وب - -عضش أأ’رق - -ام
ألو’ية  ،2017وألذي إأفتقر
وأإ’حصض-ائ-ي-ات أل-ت-ي كسض-فت
إأ ¤أأرق -ام وإأحصض-ائ-ي-ات ع-ن
عنها تقارير ألقطاع أŸعلنة.
أأ’مرأضش أŸزمنة أأو حتى
وأأك - - -د أأح - - -د أŸوأط - - -نÚ
مرضضى ألسضكري رغم وجود
يشض -ه -ده ق -ط -اع ألصض-ح-ة م-ن
(ك.ر) ‘ حديثه لـ»ألشضعب»
أŸشض- -اري -ع أŸع -دة ل -ف -ائ -دة
ج- -م- -ع- -ي- -ة ت- -نشض- -ط ‘ ه -ذأ
ن-قصش خ-اصض-ة ،ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق
أأن أأصض- - - -ح- - - -اب أأ’م - - -رأضش
ه- - -ذه ألشض - -ري - -ح - -ة ،إأذأ م - -ا
أÛال ،حيث صضّرح ‘ وقت
ب- - - -اأ’خصض- - - -ائ - - -ي ،Úي - - -جÈ
أŸزمنة على غرأر مرضضى
أسض -ت -ث -ن -ي-ن-ا أأم-رأضش أل-ك-ل-ى،
سض - -اب - -ق ﬁم - -د و Êرئ- -يسش
أŸرضضى على أنتظار قدوم
ألسض-ك-ري ي-ع-ان-ون م-ن ج-م-لة
أل-ذي-ن إأسض-ت-ف-ادوأ م-ن ع-ي-ادة
ج -م -ع -ي -ة م-رضض-ى ألسض-ك-ري،
أأ’ط- - -ب- - -اء م- - -ن أل- - -و’ي - -ات
م- -ن أŸشض- -اك- -ل ،ب -دأي -ة م -ن
ل-تصض-ف-ي-ة أل-دم ،ت-ق-دم خدمة
وألذي تعّذر على «ألشضعب»
أأ’خ -رى ،ع -ل -ى غ -رأر و’ي -ة
غ -ي -اب أأ’خصض -ائ-ي Úوصض-و’
أإ’تصضال به مؤوخرأ للوقوف
تيزي وزو ‘ ،إأطار ألتوأأمة
أ’زيد ن  70مريضضا ،و “كن
إأ ¤أل-ت-ح-ال-ي-ل أل-دوري-ة أل-تي
ع- - -ل - -ى آأخ - -ر أأوضض - -اع ه - -ذه
وألتي تشضمل  08تخصضصضات،
تؤورق أŸرضضى بشضكل كب،Ò
 16مريضضا يوميا من ألرعاية
ألشضريحة ومسضتجدأتها ،أأن 6
ح- - - - - - - -يث ق- - - - - - - -امت حسضب
خاصضة أŸرضضى ذوي ألدخل
ألصضحية ،خاصضة أأن ألقائمÚ
‘ أŸائة من أŸرضضى ألذين
أإ’حصض- -ائ- -ي- -ات أŸق -دم -ة بـ
أÙدود أأو عدÁي ألدخل،
ع -ل -ي -ه -ا و‘ خ -ط-وة إ’عÓ-م
” –دي - -ده - -م ‘ أل- -و’ي- -ة
 2388ف - -حصش ط - -ب- -ي و67
ك -ون أ Èıأل -وح -ي -د أل-ذي
أŸرضض- -ى ق- -ام -وأ بصض -ف -ح -ة
خ Ó-ل سض -ن -ة  ⁄ ،2016ي- -ت- -م
عملية جرأحية خÓل ألسضنة
ي -ق -دم ه -ذه أل-ت-ح-ال-ي-ل ت-اب-ع
أإ’عÓ- -ن ع- -ن- -ه -م ل -لضض -م -ان
أŸنصض- - - -رم - - -ة ،م - - -ن أأج - - -ل
إأعÓ- -م -ي -ة ع -ل -ى صض -ف -ح -ات
ل -ل -خ -وأصش ،وي -ط -لب أل -دف-ع
أ’ج - -ت - -م- -اع- -ي ،م- -ا ج- -ع- -ل
أإ’سض- -ت -ف -ادة م -ن م -ث -ل ه -ذه
أŸسضبق ما يجعل أŸريضش
أل - -ت - -وأصض - -ل أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي
أ÷معية تتكفل بهم نظرأ
أل-ف-ح-وصض-ات ،وأل-ت-ي ب-عضضها
خ-اصض-ة أل-بسض-ي-ط ‘ وضض-ع-ية
ل - -ل - -ت - -وأصض- -ل م- -ع أŸرضض- -ى
ل- -غÓ- -ء أأ’دوي- -ة ،م- -ؤوك -دأ أأن
يتم فيها بعضش أأ’حيان طلب
صضعبة عند كل –ليل.
وإأعÓ- -م- -ه- -م ب- -ك- -ل ج- -دي- -د
أŸريضش ألوأحد من مرضضى
ع - -دد ﬁدد م - -ن أŸرضض- -ى
ي- - -ح- - -دث ه- - -ذأ حسضب
وÃوأع- -ي- -د أل- -ف- -ح- -وصض -ات،
ألسض- -ك- -ري مضض- -ط- -ر ك- -ل 03
Óسضتفادة من أأجل ألقدوم
ل إ
أŸت -ح -دث ‘ ،ظ -ل أف -ت-ق-ار
وألتي من شضأانها أأن تخفف
أأشضهر لتوف Òما ب 20 Úو50
للفحوصضات على غرأر طب
 ÈﬂأŸؤوسضسض -ة أل -ع -م-وم-ي-ة
أألف د.ج إ’قتناء أأ’دوية.
ألعيون.
أإ’سض- -تشض- -ف -ائ -ي -ة ب -ع -اصض -م -ة
من معاناتهم.
ي- -ح- -دث ه -ذأ حسضب أأح -د
يضض- -ي- -ف م- -وأط -ن آأخ -ر (م
أل - -و’ي- -ة أ’دن- -ى أÿدم- -ات،
و‘ إأن- - -ت - -ظ - -ار أأن ي - -ق - -وم
أŸرضضى ،دون إأحتسضاب من
.ك) ،أأن غ -ال -ب -ي -ة أأصض -ح -اب
ن - - -اه - - -يك ع- - -ن أأ’م- - -رأضش
أل- -ق- -ائ -م -ون ع -ل -ى أل -ق -ط -اع
ي -ع -ا Êم-ن ع-دي-د أأ’م-رأضش
أأ’م - - -رأضش أŸزم - - -ن- - -ة غÒ
أÎŸتبة عن ألسضكري ،مثل
ب- -خ- -ط- -وأت ‡اث- -ل- -ة ي- -ظ -ل
أأ’خ-رى أل-ن-اج-م-ة وأÎŸت-بة
م- -ؤوم- -ن Úإأج- -ت- -م- -اع -ي -ا ،و’
ضضعف ألبصضر.
أأصضحاب أأ’مرأضش أŸزمنة
ع -ن م-رضش م-زم-ن-ة ،يضض-ي-ف
يسض- -ت- -ف -ي -دون م -ن خ -دم -ات
‘ سض -ي-اق م-تصض-ل ،يضض-ي-ف
يعانون إأ ¤إأشضعار آأخر.
ن- -فسش أŸت- -ح- -دث أأن ب -عضش
صضناديق ألتأام ،Úعلى غرأر
أŸت -ح -دث أأن أل -وضض-ع أل-ذي

مرضشى السشكري ببششار يصشرخون:

بششار :جمال دحمان
ي - -ن- -تشش- -ر داء السش- -ك- -ري
’سشباب عديدة من بينها
أ
الضش-غ-وط-ات ا’ج-تماعية
وال- - - - -ن - - - -فسش - - - -ي - - - -ة و‰ط
ال - -ت- -غ- -ذي- -ة ،إاضش- -اف- -ة إا¤
ع -وام -ل أاخ -رى وم-ا ي-ن-ت-ج
ع- -ن- -ه- -ا م -ن أام -راضص م -ث -ل
السش- - - -م- - - -ن- - - -ة وارت - - -ف - - -اع
ال- -ك- -ول- -يسشÎول وت -راك -م
الشش -ح -وم ال -ت -ي غ -ال -ب -ا م-ا
ت -ك -ون سش-ب-ب-ا ‘ ظ-ه-ور داء
السشكري دون أان نتجاهل
ع -ام -ل ال -وراث-ة ،وه-ذا م-ا
دف - - - -ع ب- - - -ال- - - -ك- - - -ث Òم- - - -ن
ا÷م-ع-ي-ات إا ¤ت-خصش-يصص
نشش -اط -ات ت-ه-ت-م ب-ت-وع-ي-ة
اŸريضص ‘ ك - - - -ي - - - -ف - - - -ي- - - -ة
ال -ت-ع-ايشص م-ع اŸرضص وم-ن
ه- - - -ذا اŸن- - - -ط- - - -ل - - -ق ك - - -ان
لــ«الشش -عب» إاط Ó-ل-ة ع-ل-ى
دور ا÷م-ع-ي-ات واŸشش-اك-ل
ال- -ت- -ي ي -ع -يشش -ه -ا أاصش -ح -اب
’م -راضص اŸزم -ن-ة ب-بشش-ار
ا أ
والعينة داء السشكري هذا
الداء القاتل ‘ الصشمت.
ك -انت وج -ه -ت-ن-ا أأث-ن-اء زي-ارة
مسض- -تشض- -ف- -ى م- -د Êيضض ّ-م ك -ل
جمعيات أأ’مرأضش أŸزمنة،
‚ ⁄د مكتب جمعية مفتوحا
ع -ل -ى ألسض -اع -ة ألـ  10صضباحا

ا÷معيات أاهملتنا واإلدارة أاتعبتنا

ون-ح-ن ن-ت-ج-ول ب-دأخ-ل-ه رف-قة
أŸدير حمدون أ◊بيب ،كان
لنا لقاء مع بعضش مرضضي دأء
ألسض -ك -ري أل -ذي -ن أأف -ادون -ا أأن
مكتب أ÷معيات موجود هنا
كهيكل وفقط ،و‘ هذأ ألشضأان
ق- -الت ح- -وري -ة .ك ،أأن ب -عضش
أ÷م- -ع- -ي- -ات أل- -ن- -اشض- -ط- -ة ‘
أأ’م- -رأضش أأ’خ- -رى وم- -ن- -ه- -م
جمعية دأء ألسضكري ’ تهتم
Ãرضضاها و’ تؤودي أأي دور
و’ ت -ق-دم أأي-ة إأع-ان-ة وأع-ت-ق-د
أأنه يجب أأن تتجه نحو أحتوأء
مشض- -ك- -ل أŸرضض -ى ’ أل -ب -حث
ع-ل-ى «ألÈيسض-ت-ي-ج» م-ل-فتة إأ¤
أأن أ÷م -ع -ي -ة ي -جب أأن ت -ل-عب
دوره-ا ل-ل-قضض-اء ع-ل-ى ألشض-ع-ور
بالتهميشش.
حيث أأبرز بعضضهم ‘ تصضريح
لـ«ألشضعب» ،بأانهم ’ يحوزون

ع-ل-ى ب-ط-اق-ة أل-ت-أام’ Úق-ت-ناء
أأ’دوي -ة ب -اÛان ،سض-ي-م-ا وأأن
غ- -ال- -ب- -ي -ت -ه -م م -ن أل -ع -ائ Ó-ت
أŸع- -وزة وأأن ت- -ك -ل -ف -ة أل -دوأء
تصض- -ل شض- -ه- -ري- -ا إأ ¤أŸل- -ي -ون
ونصضف سضنتيم ويعود ألسضبب
أل - -رئ - -يسض - -ي إأ ¤أل- -ع- -رأق- -ي- -ل
أل- - -بÒوق- - -رأط - -ي - -ة أل - -ك - -بÒة
وأŸسض -ت -م -رة أل -ت-ي يصض-ادف-ه-ا
أŸريضش ع- - -ل - -ى م - -دأر أأي - -ام
ألسضنة على مسضتوى أŸصضالح
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أل-ت-ي أأوك-لت لها
مهمة إأ عدأد هذه ألبطاقات.
وهناك تهاون كب Òحتى وإأن
كانت مديرية ألصضحة وفرت
ل -ه -م أŸق-ر ’ ي-أاب-ه-ون ل-وضض-ع
أŸريضش ألصض- - - - - - - - - -ح- - - - - - - - - -ي
وأ’ج- -ت- -م -اع -ي ،ك -م -ا أأن م -ن
أŸرضضى من  ⁄يتحصضلوأ على
ألبطاقه ،رغم إأيدأعهم أŸلف
ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى أŸصض- -ل- -ح- -ة
أŸعنية منذ أأك Ìمن سضنتÚ
وم- -ن -ه -م م -ن وج -د ن -فسض -ه ‘
ذهاب وإأياب أ’ن ملفه ‘ كل
مرة يضضيع ،وآأخرون يجدون
أأنفسضهم ‘ صضرأع مع أ÷هات
أŸعنية ،على أعتبار كل جهة
ت-ل-ق-ي ب-اŸسض-ؤوول-ي-ة ‘ م-رم-ى
أ÷ه -ة أأ’خ-رى م-تسض-ائ-ل‘ Ú
ه - -ذأ ألشض - -أان ع- -ن أأ’سض- -ب- -اب
أ◊ق -ي -ق -ي -ة وأŸب -اشض-رة أل-ت-ي
أأهملتهم بهذه ألو’ية ويبقي
أŸريضش ي- - -ع - -ا ‘ Êصض - -مت،

وأل- -ذي ح- -ال دون أسض- -ت- -ف -ادة
أŸصض -اب Úب-دأء ألسض-ك-ري م-ن
ألبطاقات وأأ’دوية باÛان،
سضيما وأأن وضضعهم أ’جتماعي
جد مزري.
وي - -رى م - -رضض- -ى ألسض- -ك- -ري
ببشضار أأن هذه أŸشضاكل على
مسضتوى أŸصضالح أ’جتماعية
ببشضار –رمهم من حيازتهم
ل - -ب - -ط - -اق - -ة ألشض - -ف - -اء ،وم - -ن
أŸف- - - -روضش أأن ي - - -ك - - -ون دور
أ÷معية ‘ تنظيم نشضاطات
متعلقة بالÎفيه عن أŸرضضى
وت-ن-ظ-ي-م ح-مÓ-ت أل-ت-حسض-يسش
وألتوعية ورحÓت وﬂيمات
م-ن شض-أان-ه-ا أأن ت-خ-ف-ف ع-ن-ه-م
وت -ب-ع-د ع-ن ن-فسض-ي-ت-ه-م ع-ق-دة
ألنقصش وألتهميشش وأإ’حباط
إأ’ أأنها أأهملتهم وتركتهم ‘
صضرأع مع أإ’دأرة ،حيث أأشضار
أح -م-د.ع ،ق-ائ Ó-إأن أŸشض-اك-ل
أل-بÒوق-رأط-ي-ة أل-ت-ي تصض-ن-ع-ها
أإ’دأرة أرت- -ب- -طت ‘ ك- -ي -ف -ي -ة
أ◊صضول على بطاقة ألشضفاء
وأق - -ت - -ن- -اء أأ’دوي- -ة ب- -اÛان
دفعتنا ‘ بعضش أأ’حيان إأ¤
أل -ب -حث ع -ن أ◊ل-ول وتسض-وي-ة
ه-ذه أŸعضض-ل-ة م-ك-ررأ دع-وته
للجهات أŸعنية ألوقوف وقفة
ج- -دي- -ة ع- -ن -د ه -ذأ أŸشض -ك -ل
وألرأأفة بهم وعدم مضضاعفة
م-ع-ان-ات-ه-م أ’ن-ه-م– ’ ،م-ل-ون
مشضقة إأضضافية.
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مدير النششاط ا’جتماعي بتندوف

هناك نقصص فادح ‘ األطباء اıتصصÚ

كششف حرمة عبد السشÓم ،مدير
ال - -نشش - -اط ا’ج - -ت - -م- -اع- -ي ب- -و’ي- -ة
’ط - - -ب - - -اء
ت- - - -ن- - - -دوف ،أان ن- - - -قصص ا أ
’م- - - -راضص اŸزم- - - -ن - - -ة
اıتصش ‘ Úا أ
ب -ال -و’ي -ة عّ-ط-ل م-ن ع-م-ل ال-ل-ج-ن-ة
اŸك -ل -ف -ة ب -دراسش -ة م -ل -ف -ات ط -ال -ب -ي
اŸنحة ا÷زافية للتضشامن ‡ا أادى
ا ¤تراكم اŸلفات لسشنوات عديدة
دون دراسشة.

تندوف :عويشش علي

و أأضضاف أŸتحدث أأن أللجنة ألتي تضضم
أأطباء من ﬂتلف ألتخصضصضات أŸتاحة
بالو’ية من أأطباء مدني Úو أأطباء من
أ÷يشش أل- -وط- -ن -ي ألشض -ع -ب -ي “ك -نت م -ن
درأسضة و قبول  160ملف سضيسضتفيدون من
منحة 3000دج منهم  22حالة تدخل ‘
دأئ- -رة أأ’م- -رأضش أŸسض -ت -عصض -ي -ة ‘ حÚ
يبقى أأمام أللجنة عمل مضضن للنظر ‘
 397م -ل -ف ،و ن -وه أŸت-ح-دث ب-ال-ت-وأج-د
ألقوي للطاقم ألطبي من أأفرأد أ÷يشش
ألوطني ألشضعبي و ألذي سضاهم بشضكل كبÒ
‘ سض - - -د أل- - -ف- - -رأغ أ◊اصض- - -ل ‘ ب- - -عضش
ألتخصضصضات ألطبية ،مضضيفًا ‘ ألوقت
ذأته على أأنه يجري ألعمل حالياً على
أل -ت -حضض Òل -ل -ت -وق-ي-ع ع-ل-ى ›م-وع-ة م-ن
أ’ت- -ف- -اق -ي -ات ب Úأأ’ط -ب -اء أıتصض Úو
م -دي -ري -ة أل -نشض -اط أ’ج -ت -م -اع-ي و أل-ت-ي
Ãوج -ب -ه -ا سض -ت -ت -م -ك -ن ه -ذه أأ’خÒة م-ن
درأسض -ة م -ا ت -ب-ق-ى م-ن م-ل-ف-ات أأ’م-رأضش
أŸزم-ن-ة آأف-اق شض-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة أل-ق-ادم من
خÓل ألشضروع ‘ عقد دورأت للجنة كل
 03أأشضهر طبقًا Ÿا جاء ‘ نصش أŸرسضوم
ألتنفيذي رقم  175/03أŸتعلق بتشضكيل و
سض Òع -م-ل أل-ل-ج-ن-ة أل-و’ئ-ي-ة أıتصض-ة و
أل-ل-ج-ن-ة أل-و’ئ-ي-ة ل-ل-ط-ع-ن و أل-ق-انون رقم
 09/02أŸؤورخ ‘  08ماي  2002أŸتعلق
بحماية أأ’شضخاصش أŸعوق Úعلى أأن يتم
ألتكفل با◊ا’ت أŸسضجلة تكف ًÓتامًا من
خ Ó-ل أسض -ت -ف -ادت -ه-م م-ن ب-رأم-ج أ’دم-اج
أŸه -ن -ي و م -ن ت-ذأك-ر أل-طÒأن ب-ال-نسض-ب-ة
للحا’ت ألتي يسضتدعي عÓجها ألسضفر
أ ¤مسضتشضفيات ألشضمال ،من جهة أأخرى
سضطرت خلية أإ’صضغاء ألتابعة Ÿديرية
أل- -نشض -اط أ’ج -ت -م -اع -ي ل -و’ي -ة ت -ن -دوف
برنامج إأعÓمي مع إأذأعة أ÷زأئر من
ت-ن-دوف ل-ل-ت-حسض-يسض-ي ب-خ-ط-ورة ألتغاضضي
عن أأ’مرأضش أŸزمنة و ضضرورة ألكشضف
أŸبكر و ألعÓج أŸبكر ،حيث ” تسضطÒ
أأي- -ام إأعÓ- -م- -ي- -ة و –سض- -يسض- -ي -ة ل -ف -ائ -دة
أŸوأطن Úبالتعاون مع ﬂتلف فعاليات
أÛت -م -ع أŸد◊ Êث أŸوأط -ن Úع -ل-ى
أل -كشض -ف أل -دوري م -ع ألÎك-ي-ز ع-ل-ى ف-ئ-ة
أأ’طفال و ألتي أأخذت حيزأ ً كبÒأ ً من
أهتمامات أŸديرية من خÓل ألتفك‘ Ò
بر›ة رحÓت صضيفية خاصضة باأ’طفال
أŸصضاب Úبأامرأضش مزمنة رفقة ذويهم و
ألذي حرموأ لسضنوأت من أ’سضتجمام و
أ’سضتمتاع بفصضل ألصضيف على شضوأطئ
ألبحر بدأعي أŸرضش.

 ٥٠٠حالة سصكري
و ٣٠٠ضصغط الدم
–صض- -ي إأدأرة أŸسض- -تشض -ف -ى أıت -ل -ط

«سض- - - -ي أ◊وأسش» أأزي - - -د م - - -ن  12حالة
لسض- -رط -ان أل -ث -دي و  500ح-ال-ة Ÿرضض-ى
ألسضكري و  300لضضغط ألدم و  50حالة
Ÿرضض- - -ى ألشض- - -رأي Úو أل- - -ق- - -لب ،و أأك - -د
«سض -ودأﬁ Êم -د» أŸك -ل -ف ب-ا’عÓ-م أأن
ه- -ذه أ◊ا’ت ب- -ا’إضض- -اف- -ة أ 49 ¤حالة
Ÿرضض-ى أل-قصض-ور أل-ك-ل-وي ت-ت-م م-ت-ابعتهم
صضحيًا من طرف خلية ﬂتصضة يرأأسضها
طبيب باŸسضتشضفى أأو من خÓل ألبعثات
ألطبية ألتي تزور أŸنطقة بشضكل دوري
ت-ن-ف-ي-ذأ ً ’ت-ف-اق-ي-ات أل-ت-وأأم-ة أŸوقعة مع
أل -ع -دي -د م-ن أŸسض-تشض-ف-ي-ات أ÷ام-ع-ي-ة و
أŸرأكز أ’سضتشضفائية بو’يات ألشضمال ،و
أأضض -اف أŸت -ح -دث أأن إأدأرة أŸسض -تشض-ف-ى
قامت بإاجÓء  14حالة مسضتعصضية سضنة
 ” 2017أل -ت -ك -ف -ل Ãصض -اري-ف أل-ن-ق-ل و
أإ’ي -وأء ،ع -م -ل -ي -ات أ’جÓ-ء و أت-ف-اق-ي-ات
ألتوأأمة مع مسضتشضفيات ألشضمال  ⁄تصضل
بعد أ ¤طموحات و توقعات أ÷معيات
أل -ت -ي ت-ع-ن-ى ب-اأ’م-رأضش أŸزم-ن-ة و أل-ت-ي
أعتÈوها «حلوً’ ترهق صضحة أŸرضضى و
ت -زي -د م -ن م-ع-ان-ات-ه-م» رغ-م أÛه-ودأت
أل -ت -ي ت -ب -ذل-ه-ا أل-دول-ة ‘ ›ال أل-رع-اي-ة
ألصض-ح-ي-ة ب-ه-ذه أل-ف-ئ-ة ،م-طالب Úبضضرورة
«ألتكفل ألفعلي و بشضكل جدي» باŸرضضى
من خÓل توف Òطوأقم طبية متخصضصضة
ت -ت -ك -ف-ل ب-اŸرضض-ى بشض-ك-ل دأئ-م ‘ ﬁل
إأقامتهم و أ’بتعاد عن سضياسضة أإ’جÓء
أل-ط-ب-ي ك-ل-م-ا أسض-ت-عصضت أ◊ال-ة ألصض-حية
ل- - -ل- - -م- - -ريضش ‘ ،ح Úي- - -ط- - -الب ب - -عضش
أŸوأط- -ن- -ون ب- -ت- -ن- -دوف بضض -رورة ت -وفÒ
أل -ت -خصضصض -ات ألضض -روري -ة أل -ت -ي ’ ت -زأل
م -دي -ري -ة ألصض -ح -ة ب -ال-و’ي-ة ع-اج-زة ع-ن
ت -وفÒه -ا ع -ل -ى غ -رأر ت-خصضصش أأم-رأضش
أل -نسض -اء و أل -ت -ول -ي -د ،ج -رأح -ة أأ’ط -ف -ال،
أ÷رأحة ألعامة و طب ألعيون باإ’ضضافة
أ ¤نقصش أŸناصضب أŸالية أŸفتوحة ‘
تخصضصش مسضاعد “ريضش و ألذي يصضل
أ 20 ¤منصضب فقط ‘ ألسضنة وهو عدد
غ Òك- - -اف ل- - -ت- - -غ- - -ط- - -ي - -ة ك - -ل أŸرأك - -ز
أ’سض- -تشض- -ف- -ائ -ي -ة ب -ال -و’ي -ة ،ك -م -ا ط -الب
أŸوأطنون بضضرورة أإ’سضرأع ‘ أفتتاح
مصض-ل-ح-ة م-رضض-ى ألسض-رط-ان رغ-م أن-ت-ه-اء
أأشض- -غ- -ال أ’‚از و Œه- -ي- -زه- -ا ب- -أاح -دث
ألتقنيات منذ فÎة بعيدة.
سضكان أŸناطق ألنائية و ألبدو ألرحل
رفعوأ من سضقف مطالبهم أ ¤حد أتهام
م- -دي -ري -ة ألصض -ح -ة و م -دي -ري -ة أل -نشض -اط
أ’جتماعي بالتقصض Òبحا’ت أأ’مرأضش
أŸزمنة بهذه أŸناطق و أقصضائهم من
ألبعثات ألطبية ألتي تصضل أ ¤أŸنطقة،
حيث طالب سضكان هذه أŸناطق بضضرورة
ت- -وف Òم- -روح -ي -ات ت -وضض -ع –ت ع -ه -دة
أ◊ماية أŸدنية من أأجل إأجÓء أŸرضضى
و ضضحايا حوأدث أŸرور من أŸناطق
ألبعيدة باŒاه مسضتشضفى بلدية تندوف ،و
أع - -تÈوأ أأن مسض- -اف- -ة  600ك-ل-م ب-النسضبة
لسضكان «شضناشضن» و  370كلم لسضكان قرية
حاسضي خبي ترهق أŸرضضى و تؤودي أ¤
مضضاعفات صضحية ’ يتحملها أŸريضش،
ن -اه -يك ع -ن ط -ول أŸدة أل -زم -ن-ي-ة أل-ت-ي
ت -ت -ط -ل -ب -ه -ا سض -ي -ارة أ’سض -ع -اف م -ن أأج-ل
ألوصضول أ ¤مدينة تندوف و ألتي قد
تسض-ت-غ-رق  12سض -اع-ة م-ت-وأصض-ل-ة ك-م-ا ه-و
أ◊ال Ÿرضضى منطقة «شضناشضن» جنوب
شضرق و’ية تندوف.

الخميسس  ٢٨جوان  ٢٠1٨م
الموافق لـ  1٤ششوال 1٤٣٩هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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عـ ـ ـÚ
السصنغـ ـ ـ ـ ـ ـال أامـ ـ ـ ـ ـ ـل األفارق ـ ـ ـ ـة أŸونديال
الفوز ضصروري للّتأاهل إا ¤الّدور الّثاÊ

على

‘ ا Ÿـ ـ ـ ـ ـرور إا ¤ال ـ ـدور القـ ـادم

تختتم اليوم مباريات الدور الأول Ÿونديال روسصيا ،حيث يسصعى منتخب السصنغال ◊سصم تاأهله من خÓل
الفوز على كولومبيا رغم صصعوبة اŸاأمورية ،فيما يسصعى اŸنتخب اليابا Êهو الآخر للتاأهل من بوابة
بولندا.
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لن تكون ماأمورية اŸنتخب السشنغا‹
سشهلة اأمام منتخب كولومبي اأّكد اأّنه
م-ن اأق-وى اŸن-ت-خ-ب-ات ع-ل-ى اŸسش-توى
ال -ع -اŸي ب -فضش -ل ا’أداء اŸم ّ-ي -ز ال-ذي
ق ّ-د م -ه ◊د ا’آن خ Ó-ل مشش -ارك -ت -ه ‘
مونديال روسشيا.
وسش-ي-ك-ون اŸن-ت-خب السش-ن-غ-ا‹ م-طالبا
بتحقيق الفوز او التعادل على ا’قل
م -ن اأج -ل ت -اأششÒة ال -ت -اأه -ل ،ع -ل-م-ا اأن
ال- -ت- -ع- -ادل ل- -ن يسش- -اع- -ده ا’ ‘ ح -ال -ة
خسشارة اليابان ،وهو ا’أمر اŸسشتبعد
‘ ظل قوة اŸنتخب اليابا Êالطامح
هو ا’آخر للمنافسشة بقوة على تاأششÒة
التاأهل.
وي-راه-ن ال-ي-و سش-يسش-ي م-درب م-ن-ت-خب
السش -ن -غ -ال ك-ثÒا ع-ل-ى الÓ-عب سش-ادي-و
م- -ا ÊوالÎسش- -ان- -ة ال- -ت- -ي ت- -زخ- -ر ب -ه -ا
التششكيلة من اأجل –قيق الفوز على
اŸن -ت -خب ال -ك -ول -وم -ب -ي وال -ت-اأه-ل اإ¤
الدور اŸقبل.
م -ن ج-ه-ت-ه يسش-ع-ى م-ن-ت-خب ك-ول-وم-ب-ي-ا
ل -ل -ت-اأه-ل اإ ¤ال-دور اŸق-ب-ل م-ن خÓ-ل
الفوز على اŸنتخب السشنغا‹ ،حيث
سش -ت -ك -ون م-واج-ه-ة السش-ن-غ-ال ا’أصش-عب
ل -ك -ول -وم -ب -ي -ا م -ن -ذ ان-طÓ-ق م-ب-اري-ات

@ الÈنامج
السصنغال – كولومبيا 15:00
اليابان – بولندا 15:00
إا‚لÎا – بلجيكا 19:00
بنما – تونسس 19:00
ينششطون ‘ اأك Èا’أندية ا’أوروبية من
اأجل –قيق الفوز على السشنغال،
وه -و ا’أم -ر ال -ذي ي -ب -ق -ى ‘ م -ت -ن -اول
زمÓء خاميسس.

اŸون -دي -ال ل -ع -دة اع -ت -ب -ارات اأه -م-ه-ا
اأهمية اŸباراة وقوة اŸنافسس.
ويراهن مدرب منتخب كولومبيا على
›م -وع-ة ‡ي-زة م-ن الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن

حّققت العÓمة الكاملة

ه ـ ـل سصتك ـ ـون ك ـرواتيا «ا◊صص ـ ـان األسصـ ـ ـود» للمونديـ ـ ـ ـال؟
بعد اجتياز واحدة من اأصصعب
›موعات كاأسس العا ⁄لكرة
ن كرواتيا تسصÒ
القدم ،يبدو اأ ّ
على خطى جيل  ،1998الذي
بلغ الدور قبل النهائي ثم
خسصر اأمام فرنسصا اŸتّوجة
لحقا باللقب.
وف -ازت ك-روات-ي-ا  1–٢ع-ل-ى إايسش-ل-ن-دا ،أاول
أامسس ال-ثÓ-ث-اء ،ل-ت-ح-ق-ق ان-تصش-اره-ا الثالث
ع -ل -ى ال-ت-وا‹ ب-ع-د ال-ت-ف-وق ع-ل-ى ن-ي-جÒي-ا
واأ’رج -ن-ت Úوت-تصشّ-در اÛم-وع-ة ال-راب-ع-ة
وتضشمن بلوغ دور الـ .1٦
واآ’ن سش- -ي -ك -ون ب -وسش -ع ك -روات -ي -ا أان –ل -م
ب -ت -ح -ق-ي-ق م-رك-ز أافضش-ل م-ن ال-ث-الث ال-ذي
–ّقق ‘ ظهورها اأ’ول ‘ كأاسس العا⁄
كدولة مسشتقلة.
و ⁄ت - -ف - -ز سش - -وى ك - -روات - -ي - -ا وأاوروغ- -واي
ب-اŸب-اري-ات ال-ثÓ-ث ‘ ال-ب-ط-ول-ة ا÷اري-ة،
وليسس غريبا أان تتمثل قوة كرواتيا ‘ خط
ال - -وسش - -ط ب- -وج- -ود ’ع- -ب Úم- -ث- -ل إاي- -ف- -ان
راكيتيتشس من برششلونة ولوكا مودريتشس من
ري -ال م -دري -د ،وه -م -ا ‘ ال-ثÓ-ث-ي-ن-ات م-ن
ع -م -ري -ه -م -ا ،ورÃا ت -ك -ون ه -ذه ال -ف-رصش-ة
اأ’خÒة ل -ه -م -ا ل -ت -ح -ق-ي-ق اÛد ‘ ك-أاسس
العا.⁄
ويعد مودريتشس أاحد أابرز ’عبي البطولة
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 ⁄تعد اليابان بحاجة اإ ¤اأك Ìمن
ن -ق -ط-ة واح-دة م-ن م-ب-ارات-ه-ا اŸق-ررة
اليوم اÿميسس اأمام بولندا كي –سشم
تاأهلها للمرة الثالثة اإ ¤الدور الثاÊ
‘ سش -ج -ل مشش -ارك-ات-ه-ا ب-ب-ط-ول-ة ك-اأسس
ال -ع -ا ⁄ل -ك-رة ال-ق-دم ،وذلك ‘ نسش-خ-ة
البطولة اŸقامة حاليا بروسشيا لكنها
ت -ت -ط -ل -ع اإ ¤اأك Ìم -ن ذلك ‘ م -ب -اراة
اليوم.
وت- -ت- -اأّه - -ل ال -ي -اب -ان ال -ت -ي تشش -ارك ‘
اŸونديال للمرة السشادسشة اإ ¤الدور
ال- -ـ  1٦ب -حصش -د ن-ق-ط-ة واح-دة ف-ق-ط
ال -ي-وم ،ك-م-ا ت-ت-اأّه -ل ‘ ح-ال-ة ال-ه-زÁة
ل- -ك- -ن بشش- -رط ف- -وز السش- -ن- -غ- -ال ع- -ل -ى
كولومبيا.
و‘ ح- -ال- -ة ف -وز اأو ت -ع -ادل اŸن -ت -خب
اليابا ‘ Êمباراة اليوم سشتكون اŸرة
ال -ث -ان -ي -ة ف -ق -ط ‘ سش-ج-ل مشش-ارك-ات-ه
اŸون-دي-ال-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-فادى فيها تلقي
اأي ه - - -زÁة ‘ م- - -ب- - -اري- - -ات- - -ه ب- - -دور
اÛموعات ،وكانت اŸرة ا’أو‘ ¤
نسش -خ -ة  ٢٠٠٢ال -ت -ي اأق-ي-مت ب-ك-وري-ا
ا÷نوبية واليابان.

«النّسصـ ـ ـ ـ ـور اŸمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازة»
ّ– ⁄لق ‘ فضصاء روسصيا

لول
خ -رج اŸن -ت -خب ال -ن -ي -جÒي م -ن ال-دور ا أ
مرفوع الرأاسس بعد اŸسصتوى اŸميز الذي قّدمه
لخÒة Ÿواجهة
رغم أاّنه أاقصصي ‘ الّلحظات ا أ
لرجنت Úبعد أان أاسصال العرق البارد لزمÓء
ا أ
‚م برشصلونة ليونيل ميسصي.
ورغ- -م أان اŸن -ت -خب ال -ن -ي -جÒي ان -ه -زم خ Ó-ل
لو ¤أام -ام ك -روات -ي -ا رغ -م ظ-ه-وره
اŸواج -ه -ة ا أ
Ãسصتوى جيد ،إال أان الÓعب ⁄ ÚيÎاجعوا
و ⁄يتسصرب الشصك ا ¤نفوسصهم بل عادوا من
جديد وأاظهروا قدراتهم.
وحّ- -ق- -ق اŸن- -ت- -خب ال- -ن- -ي- -جÒي ال- -ف- -وز خ Ó-ل
اŸواج -ه -ة ال -ث -ان-ي-ة أام-ام إايسص-ل-ن-دا ،ح-يث ع-بث
ال Ó-عب اح -م -د م -وسص -ى ب -دف-اع اŸن-افسس وقّ-دم
مردودا جيدا أانعشس به أامال منتخب بÓده ‘
–قيق تأاشصÒة التأاهل.
لوكسصيجÚ
وكان هذا الفوز Ãثابة جرعة ا أ
لفارقة خاصصة بعد
التي كان ينتظرها كل ا أ
لداء اّıيب Ÿنتخبات مصصر وتونسس ،إاضصافة
ا أ
إا ¤مصص -ر خ Ó-ل اŸب -اري -ات ال -ت-ي ل-ع-ب-وه-ا و⁄
لداء اŸرضصي.
يقّدموا ا أ
وما يحسصب Ÿنتخب نيجÒيا أاّنه لعب مباريات
اŸون- -دي- -ال ب- -دون حسص- -اب- -ات ،و ⁄ي- -رك- -ن إا¤
ال -دف -اع خ Ó-ل اŸواج -ه -ات ال-ت-ي ل-ع-ب-ه-ا ع-كسس
لخ -رى ال -ت -ي ÷أات إا ¤ال -دف -اع
اŸن -ت -خ -ب -ات ا أ
حفاظا على مكايب  ⁄ولن تتحّقق أاصص Óبهذه
الطريقة.
وكان اŸنتخب النيجÒي قاب قوسص Úأاو أادنى
من –قيق التأاهل بعد أان فرضس التعادل على
لخÒة التي
لرجنت Úإا ¤غاية اللحظات ا أ
ا أ
ع-رفت تسص-ج-ي-ل روخ-و ل-ل-ه-دف اŸن-تظر ،الذي
سصمح Ÿنتخب بÓده بالتأاهل إا ¤الدور اŸقبل.
وشصّرفت نيجÒيا الكرة الفريقية ‘ اŸونديال
ب- -فضص- -ل الداء اŸم- -ي- -ز ،ح- -يث ت- -ركت بصص- -م- -ة
واضص-ح-ة سص-ت-ج-ع-ل ا÷م-ي-ع ي-تذّكر هذا اŸشصوار
اŸم-ي-ز ال-ذي ق-ط-ع-ه اŸن-ت-خب ع-كسس م-ن-تخبات
أاخرى خرجت وهي Œر أاذيال اÿيبة.
ويسصتطيع ا÷يل ا◊ا‹ للمنتخب النيجÒي
م -ن اŸن -افسص -ة ب-ق-وة ع-ل-ى ال-ت-اج ال-ق-اري خÓ-ل
النسصخة اŸقبلة ‘ ،حال ” الحتفاظ با÷هاز
الفني ا◊ا‹ الذي قام بتطوير أاداء الÓعبÚ
خÓل اŸباريات.
واŸتمّعن Ÿسصتوى نيجÒيا ‘ اŸونديال يتأاّكد
ن اŸسص -ت -وى ت -طّ-ورا ك-ثÒا م-ق-ارن-ة ب-ن-ي-جÒي-ا
أا ّ
التي لعبت ضصد اŸنتخب الوطني ‘ التصصفيات
اŸؤوه -ل -ة إا ¤اŸون -دي -ال ،وه -و م-ا ي-ؤوّك-د ال-ع-م-ل
الكب Òالذي قام به ا÷هاز الفني.
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بعد مشصاركة ّﬂيبة

حتى اآ’ن ،وكان حاسشما خÓل ا’نتصشار
 ٠–٣على اأ’رجنت.Ú
والششيء اŸؤوّثر أاّن ا÷يل القد Ëيحظى
Ãسشاندة كبÒة من جيل أاصشغر من الششبان
م-ث-ل أان-ت-ي ري-ب-ي-تشس وم-ات-ي-و ك-وف-اتشش-ي-تشس
وم-ارسش-ي-ل-و ب-روزوف-ي-تشس ،وكّ-ل-ه-م ‘ أاندية
أاوروبية كبÒة.
وم-ن-ح الÓ-ع-ب-ون الشش-ب-ان م-ن-ت-خب ك-رواتيا
ال-ع-دي-د م-ن ال-ب-دائ-ل وال-ع-م-ق ب-ال-تشش-كيلة.
وششارك  ٢٢من أاصشل ’ ٢٣عبا ‘ تششكيلة

كرواتيا ‘ كأاسس العا ⁄ا÷ارية ،وما يؤوّكد
م- - -دى ت- - -وف- - -ر اŸواهب أان ال Ó- -عب غÒ
اأ’سشاسشي ميÓن باديلي فاز بجائزة أافضشل
’عب أامام أايسشلندا.
وسش - -ت - -ل - -عب ك - -روات - -ي- -ا ‘ دور الـ  1٦مع
ال- -دا‰ارك صش- -اح- -ب- -ة ال- -ق- -وة ال- -ب- -دن -ي -ة،
وسشتعكسس هذه اŸباراة مدى قوة فريق
داليتشس ‘ اخÎاق الدفاعات الصشلبة ،وإاذا
تأاهلت كرواتيا سشتلعب ‘ دور الثمانية مع
إاسشبانيا أاو روسشيا.

تتضصّمن شصريحة ذكيّة

«الفيفا» تكشصف عن كرة مباريات ثمن الّنهائي

كشصفت شصركة «أاديداسس» للمنتجات الرياضصية السصتار
لربعاء ،عن الكرة ا÷ديدة Ÿباريات دور
أامسس ا أ
ثمن النهائي Ÿونديال  2018لكرة القدم اŸقامة
حاليا بروسصيا.
وتتششابه الكرة ا÷ديدة ميششتا تليسشتار بششكل كبÒ
مع كرة تليسشتار  1٨التي اسشتخدمت خÓل مرحلة
اÛموعات بالبطولة ،لكنها تتميز باللون اأ’حمر
اŸعّبر عن أالوان البلد اŸضشيف ،كما يعّبر عن
م - -ن - -افسش- -ات أاك Ìق- -وة م- -ع ان- -طÓ- -ق اŸرح- -ل- -ة
الثانية من البطولة.
وŒدر اإ’ششارة إا ¤أان ميششتا كلمة روسشية تعني
«ا◊ل -م» ،وسش -تسش -ت-خ-دم ال-ك-رة ا÷دي-دة م-ع ان-طÓ-ق
منافسشات الدور ثمن النهائي يوم السشبت اŸقبل.
و“تلك الكرة ششك ًÓجديدا ً “اماً –تفظ بأافضشل ما ‘ كرة

ب -رازوك-ا ،وه-ي ك-رة اŸب-اراة ال-رسش-م-ي-ة ل-ك-أاسس
ال-ع-ا ،٢٠1٤ ⁄م-ع إاضش-اف-ة ت-ق-ن-ي-ة ج-دي-دة
لتحقيق أاقصشى قدر من اأ’داء .ومّرت
ال-ك-رة ب-اخ-ت-ب-ارات م-كّ-ث-ف-ة لضش-م-ان
ت -ن -اسش-ب-ه-ا م-ع اح-ت-ي-اج-ات أافضش-ل
الÓعب ‘ Úالعا ،⁄حيث ششاركت
‘ ا’خ- -ت- -ب- -ار ب- -عضس اأ’سش- -م- -اء
الرائدة ‘ اŸنتخبات الوطنية
واأ’ندية.
وت -ت -م ّ-ي -ز ك -رة م -يشش -ت-ا بشش-ري-ح-ة
مضشمنة ،وهي اŸرة اأ’و ¤التي
‡ا
يتم اسشتخدامها ‘ كرة القدم ّ
يجعلها أاك Ìالكرات ابتكارا ً ‘ كأاسس
العا ⁄حتى اآ’ن.

ال–اد اŸصصري ينهي مهام األرجنتيني كوبر

لربعاء ال–اد
أاعلن أامسس ا أ
اŸصصري لكرة القدم رحيل
لرجنتيني هيكتور كوبر
ا أ
بشصكل رسصمي عن تدريب
اŸنتخب بعد الوداع اŸبّكر
لبطولة كأاسس العا ⁄دون
نقاط.
وأاصش -در ا’–اد اŸصش -ري ب -ي-ان-ا
جاء فيه إانّ «ا’–اد اŸصشري
ل -ك-رة ال-ق-دم قّ-رر ‘ اج-ت-م-اع-ه،
ال- -ذي ع- -ق- -د ،ت- -وج- -ي- -ه ال ّشش -ك -ر
ل- -ل- -ج- -ه- -ازي- -ن ال- -ف -ن -ي واإ’داري
للمنتخب الوطني اأ’ول Ãناسشبة
ان- -ت- -ه- -اء فÎة ع- -م- -ل- -ه ب- -ن -ه -اي -ة
مششاركته ‘ كأاسس العا.»⁄
وك- -ان ا÷ه- -از ال- -ف- -ن- -ي ب -ق -ي -ادة
اأ’رج-ن-ت-ي-ن-ي ه-ي-ك-ت-ور ك-وب-ر ق-اد
اŸن -ت -خب اŸصش-ري ل-ل-ت-أاه-ل إا¤
نهائيات كأاسس اأ’· اإ’فريقية،
وال-وصش-ول إا ¤اŸب-اراة ال-ن-ه-ائ-ي-ة
ب -ع -د ث Ó-ث دورات م -ت -ت -ال -ي-ة ⁄
يتمّكن خÓلها الفراعنة من بلوغ
النهائيات اإ’فريقية ،فضش Óعن
ق- -ي- -ادت- -ه رف -ق -اء ﬁم -د صش Ó-ح
للوصشول إا ¤نهائيات كأاسس العا⁄
بعد غياب اسشتمر  ٢٨عاما.
Œدر اإ’ششارة إا ¤أانّ عقد كوبر
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الخميسس  ٢٨جوان  ٢٠1٨م
الموافق لـ  1٤ششوال 1٤٣٩هـ

اŸفاجــــأاة اŸدويــة أامـــــام الفريــــق التـــــــونسصي – ⁄ــــــدث
اŸنتخب الوطني لكرة اليد يودع اŸنافسصة بعد الهزÁـة

خيبـ ـ ـ ـة ك ـ ـ ـ ـ ـبÒة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدى الÓع ـ ـ ـ ـ ـ ـبÚ
والط ـ ـ ـ ـ ـ ـاقم الفن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي لـ «اÿضصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر»
خرج اŸنتخب الوطني لكرة اليد اأمسس من السصباق ‘ الدورة  18لألعاب البحر اŸتوسصط اŸتواصصلة Ãدينة تاراغونا
السصبانية بعد انهزامه ‘ الدور ربع النهائي اأمام نظÒه التونسصي بنتيجة  ‘ 25 – 30مباراة مثÒة خÓل الداربي اŸغاربي.

وج-ه-ازه ي-ن-ت-ه-ي ب-انتهاء مششاركة
اŸن - -ت - -خب اŸصش - -ري ‘ ك - -أاسس
ال -ع -ا .⁄وم -ن اŸق -رر أان ي -ع -ق-د
ا’–اد اŸصش- -ري ل- -ك -رة ال -ق -دم

1٧٦٨1

أصصدأء
من تارأغونا
رصصيد ا÷زائر يرتفع ا 7 ¤ميداليات

لل -ع -اب اŸت -وسص -ط -ي -ة
ارت- -ف- -ع رصص- -ي- -د ا÷زائ -ر ‘ ا أ
ب -ت-اراغ-ون-ا ا 7 ¤م -ي-دال-ي-ات ب-ع-د أان أاضص-اف ال-رب-اع
لثقال ‘
ميسصاوي صصدام برونزية ‘ منافسصة رفع ا أ
ﬁاولة  155كلغ ‘ اÿطف ضصمن فئة  94كلغ..
وب- -ال -ت -ا‹ “ك -ن م -ن ﬁو إاخ -ف -اق زم Ó-ئ -ه ‘ ه -ذه
اŸسصابقة.

جمهور غف Òبقاعة كاŸار

@حضصر « جمهور غف « Òا ¤قاعة كاŸار ‘ وسصط
تاراغونا صصباح أامسس لتشصجيع الفريق الوطني لكرة
اليد خÓل مباراته الفاصصلة أامام نظÒه التونسصي..
وه -ت -ف ا÷م -ي -ع» وان ت-و ث-ري ف-ي-ف-ا ل÷Òي « ،ل
سص -ي -م -ا ‘ ال -ل-ح-ظ-ات ا◊اسص-م-ة ع-ن-دم-ا ع-اد ال-ف-ري-ق
ال- -وط- -ن- -ي ا ¤مسص- -ت- -وى أافضص- -ل –ت أان- -ظ -ار ب -عضس
اŸتفرج Úالسصبان الذين ابتهجوا با÷و الذي سصاد
القاعة خÓل ◊ظات متفرقة من وقت اŸباراة.

ثقة مكرم اŸيسصاوي

@بدا ا◊ارسس التونسصي لكرة اليد مكرم اŸيسصاوي
للعاب اŸتوسصطية ،
جد متفائÃ ÓسصÒة فريقه ‘ ا أ
و صصرح بثقة كبÒة أان اŸنتخب التونسصي يشصارك ‘
هذه الدورة من أاجل الذهب...

ÉfƒZGQÉJ ¤G Ö©°ûdG çƒ©Ñe :QƒªM óeÉM
كانت اÿيبة كبÒة لدى ’عبي و الطاقم الفني ل « اÿضشر يوم اأمسس بقاعة
« كامبÓر « عند نهاية اŸباراة ،كون العزÁة كانت موجود Ùاولة –قيق
مفاجاأة مدوية ‘ مسشابقة كرة اليد ’إمكانية ا’إطاحة ببطل افريقيا ..لكن
’ العزÁة وحدها وكذا التششجيعات الكبÒة للجمهور ا÷زائري الذي حضشر
اللقاء كانت كافية للحد من خطورة الفريق التونسشي الذي كان ﬁضشرا
اأحسشن لهذه الدورة و قدم ا ¤اسشبانيا للتنافسس على الذهب.
وÁكن القول اأن اŸنتخب الوطني دخل مباراة اأمسس Ãعنويات مرتقعة بعد
الفوز اÙقق اأمام ايطاليا ‘ الدور ا’أول ،وحاول منذ البداية الوقوف
الند للند اأمام الفريق التونسشي ،وكان الفارق ’ يتعدى ال  ٣نقاط ..حتى اأن
‘ بعضس ا’أحيان “كن زمÓء عبدي من العودة ا ¤نقطة واحدة ..رغم
بعضس ا’أخطاء التحكيمية التي اأثرت على تركيز ’عبينا الذين يفتقد
البعضس منهم للتجربة الكافية ‘
م-ث-ل ه-ذه اŸن-اسش-ب-ات  ،ل-ي-ن-ت-ه-ي
الشش- -وط ا’أول ب -ت -ق -دم ال -ف -ري -ق
التونسشي ب .1٢ – 1٤
وعاد الفريق الوطني Ãسشتوى
اأحسشن ‘ اŸرحلة الثانية حيث
اأدخ- -ل اŸدرب ح -ي -وا Êب -عضس
ال Ó-ع -ب Úالشش -ب-ان ال-ذي-ن ك-ان
م - - -ردوده- - -م اأحسش- - -ن بسش- - -بب
ت -ع -رضس ب -رك -وسس لÓ-صش-اب-ة و
عدم تقد Ëللمخضشرم برياح
ل-ل-م-ردود ال-ذي ك-ان م-ن-تظرا
م - -ن - -ه ’ ،سش- -ي- -م- -ا ‘ ب- -عضس
اÙاو’ت ا◊اسشمة ..وكاد
الفريق الوطني اأن يعدل النتيجة حÚ
كانت تصشديات ا◊ارسس خليفة غضشبان موفقة والفعالية من جانب
عبدي وحمود.
ولكن حدثت بعضس ا’أخطاء التحكيمية ‘ الدقائق ا’أخÒة من اŸباراة و
اأثرت على تركيز بعضس الÓعب Úالذين  ⁄يتمكنوا من Œسشيد الفرصس
اŸتاحة وبداأ الفارق يتسشع ا ¤غاية وصشوله ا 5 ¤اأهداف كاملة ‘ نهاية
اŸباراة.

حيوا « : Êاألخطاء التحكيمية أاثرت على النتيجة «

Óج-ابة
ال-ي-وم م-ؤو“را صش-ح-ف-ي-ا ل -إ
ع- -ل- -ى ك- -اف- -ة ال- -تسش -اؤو’ت ال -ت -ي
أاح - -اطت Ãشش - -ارك- -ة اŸن- -ت- -خب
الوطني ‘ بطولة كأاسس العا.⁄

á°VÉjQ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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و ⁄يهضشم الناخب الوطني هذه الهزÁة بالنظر للÎكيز الكب Òلديه طيلة
اŸباراة  ،و كذا تقدÁه ÓŸحظات ‘ كل مرة عن ا◊كام  ..و مباششرة بعد
نهاية اللقاء اأششار اŸدرب الوطني سشفيان حيوا « : Êمن غ ÒاŸعقول اأن
يتم تعي Úطاقم –كيم اسشباŸ Êباراة فيها مدرب اسشبا Êللفريق اŸنافسس،
وقبل  ٣دائق كنا مركزين و كان باسشتطاعتنا الفوز باŸباراة ،وهذا تقريبا
بدون –ضشÒات مكثفة ..اليوم ا◊كام اثروا على نتيجة اŸباراة بالرغم من
مواجهتنا للفريق التونسشي الند للند والعزÁة واŸسشتوى الذي لعبنا به ،
فان الفارق حصشل ‘ الدقائق ال  ٣ا’أخÒة بسشبب ا’أخطاء التحكيمية ..و
ح - -ت - -ى ب - -رك - -وسس اŸع - -روف بÎك - -ي - -زه و خÈت - -ه تÔف - -ز ع - -ل- -ى ال- -ط- -اق- -م
التحكيمي واأششكر الÓعب Úعلى مردودهم الطيب اليوم ..و اأقولها اأن هذا
الفريق سشيكون قويا بعد عام ..« Úو من جهة اأخرى اأششار الناخب الوطني
 « :تبقى لدينا مقابلت Úترتيبيت ‘ Úاطار العاب البحر ا’أبيضس اŸتوسشط،
وبعدها سشنقدم تقريرا مفصش Óل–Óادية التي كلفتنا Ãهمت ،Úا’أو¤
البطولة ا’فريقية وا’ألعاب اŸتوسشطية «.
وبالتا‹ سشيكتفي اŸنتخب الوطني باŸقابÓت الÎتيبية ‘ هذه الدورة

والتي سشتكون مفيدة بالنسشبة لهذا ا÷يل من الÓعبÚ
ال -ذي -ن ب -اإم -ك -ان-ه-م اأن ي-ع-ي-دوا ك-رة ال-ي-د ا÷زائ-ري-ة ا¤
ال -واج -ه -ة اذا وج -دوا اÙي -ط اŸن -اسشب وا’إم -ك-ان-ي-ات
الضشرورية لتطورهم ،خاصشة بالنسشبة لششبان تاألقوا ‘
ع- -ام اŸاضش- -ي خÓ- -ل ال- -ب -ط -ول -ة ال -ع -اŸي -ة ال -ت -ي ج -رت
با÷زائر.

عمار داود  « :التحضصÒات كانت
بعيدة عن اŸسصتوى
اŸنطقي «

ومن جهته مدرب حراسس اŸرمى
ع- -م- -ار داود ق -ال اأن « ا’أخ -ط -اء
ال-ت-ح-ك-ي-م-ي-ة اأث-رت ع-ل-ى اأداء ال-ف-ري-ق
الوطني  ،بالرغم من اأنه ’
ب - - - - - - - -د م - - - - - - - -ن
ا’عÎاف اأن التحضشÒات لهذه ا’ألعاب كانت بعيدة
ع -ن اŸسش -ت -وى اŸن -ط -ق -ي « ..و دع -ا ب -اŸن-اسش-ب-ة ا¤
ضشرورة توف Òا’مكانيات والوسشائل الضشرورية التي
تسشمح باعادة كرة اليد ا÷زائرية ا ¤الواجهة.
اأما ا◊ارسس التونسشي مكرم اŸيسشاوي الذي كان قويا
‘ ت -دخ Ó-ت -ه اأم -ام ’ع -ب -ي -ن -ا ’ ،سش -ي -م-ا ‘ ال-ل-ح-ظ-ات
ا◊اسشمة فقد اأكد لنا ⁄ « :نششك ‘ اأية ◊ظة من
تضش -ي -ي -ع ال -ف -وز اأم-ام اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ح-يث ح ّضش -ن-ا
بششكل جيد ÿوضس غمار ا’ألعاب اŸتوسشطية التي جئنا
ال-ي-ه-ا ب-ت-اراغ-ون-ا م-ن اأج-ل ال-ف-وز ب-اŸي-دال-ي-ة ال-ذه-ب-ية..
وراأيت اأن الÓعب Úا÷زائري ⁄ Úيكونوا ‘ اŸسشتوى من
الناحية البدنية».

ا÷زائر – فرنسصا ‘ لقاء ترتيبي لكرة القدم

وخروج الفريق الوطني لكرة اليد  ،سشبقه خروج منتخبنا لكرة القدم بالرغم
من الفوز الذي حققه اأمام نظÒه البوسشني ‘ اللقاء ا’أخ Òمن الدور ا’أول
بنتيجة  ٠ – ٢حيث اأن زمÓء عواششرية كانوا يسشعون ا « ¤خطف» مركز
اأحسشن فريق نال اŸرتبة الثانية ..لكن ›ريات اŸقابÓت ‘ اÛموعات
ا’أخرى كانت ‘ صشالح اŸنتخب اŸغربي الذي تاأهل ا ¤اŸربع الذهبي.
ويواصشل اŸنتخب الوطني خوضس اŸقابÓت الÎتيبية التي سشتكون جد
م-ف-ي-دة ب-ال-نسش-ب-ة لÓ-ع-ب Úوال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي – ،سش-ب-ا ل-ل-م-ن-اسش-بات الرسشمية
القادمة.
وسشيواجه الفريق الوطني نظÒه الفرنسشي يوم غد ا÷معية ‘ اŸباراة
الÎتيبية التي تعد با’إثارة.

أاشصيو  « :ار–نا لرد فعل الÓعب... « Ú

واأكد لنا اŸدرب الوطني لفئة اأقل من  1٨سشنة حسش Úاأششيو  « :رد فعل
الÓعب Úكان ايجابيا و “كنوا من اسشتعادة اإمكانياتهم ..و كنا ننتظر هذا
اŸسشتوى ‘ اŸباراة من خÓل الوجه الذي ظهرنا به ‘ اŸرحلة الثانية
اأمام اسشبانيا ..وÁكنني القول اأن اŸباراة ا’أو ¤عانينا خÓلها من التعب
بعد الوصشول اŸتاأخر وعدم معرفتنا ا÷يدة Ÿسشتوى الفريق ا’سشبا ، Êلكن
اأمام الفريق البوسشني درسشناه بششكل جيد والنتيجة كانت ايجابية .جئنا
لننافسس مع الفرق ا’أخرى و  ⁄ناأت ‘ ثوب الضشحية  ،و هو ششئ جيد اأن
نفوز Ãباراة و نخسشر اأخرى خارج الديار.

حضصور بواŸرقة و بنيدة مراح

لوŸب-ي-ت Úحسص-ي-ب-ة
@ حضص -رت ك-ل م-ن ال-ب-ط-ل-ت Úا أ
بواŸرقة و نورية بنيدة مراح مباراة أامسس ‘ كرة
ال -ي -د ب ÚاŸن -ت -خ -ب Úا÷زائ -ري و ال-ت-ونسص-ي ،ح-يث
شصجعت زمÓء ا◊ارسس خليفة غضصبان.

›هودات كبÒة للجنة الطبية

@ ت-ق-وم ال-ل-ج-ن-ة ال-ط-ب-ي-ة ل-ل-ب-ع-ث-ة ا÷زائرية التي
ت -رأاسص -ه -ا ال -دك -ت -ورة ف -ري-ال شص-ويÃ Îج-ه-ودات
معتÈة من أاجل راحة الرياضصي Úو وجودهم ‘
للعاب ،وقد أاكدت
اللياقة اŸناسصبة طيلة هذه ا أ
ل- -ن- -ا ال- -دك- -ت -ورة شص -وي « : Îرك -زن -ا خ Ó-ل ه -ذه
الدورة على توف Òكل الوسصائل و اÛهودات على
جانب السصÎجاع الذي يسصمح للرياضصي Úالتمتع
لن سصّ- -ي- -رن -ا ب -عضس
ب- -ك- -ل ام- -ك- -ان- -ي- -ات- -ه- -م ..و◊د ا أ
الصصابات اÿفيفة ،ما عدا إاصصابة مصصارع الكاراتي
لمور
حسص Úدايخي التي نسصÒها Ãراحل وتسص Òا أ
‘ اŸنوال اليجابي «.

التÈع بالدم

للعاب حافلة خاصصة أامام
@ وضصعت ÷نة تنظيم ا أ
ق-اع-ة ك-رة ال-ي-د وم-ل-عب أال-ع-اب ال-ق-وى ت-ق-وم أامامها
ب -عضس اŸضص -ي -ف -ات ب-ط-لب م-ن ال-واف-دي-ن ع-ل-ى ن-ق-اط
اŸنافسصة إامكانية التÈع بالدم.

ايطاليا تعمق الفارق ‘ الريادة
@ عّمقت ايطاليا الفارق ‘ عدد اŸيداليات حيث
وصصلت ا◊صصيلة مسصاء أامسس ا 80 ¤ميدالية كاملة ،
منها  34ذهبية مقارنة باسصبانيا التي –تل اŸركز
ال -ث -اÃ Êج-م-وع  65م -ي -دال -ي-ة ل-ك-ن ب  16ذهبية
فقط‡ ..ا يعني أان ايطاليا قد –افظ على مكانتها
ا ¤غاية نهاية اŸنافسصة ،بالنظر لقوة رياضصييها ‘
هذه الدورة ‘ العديد من الختصصاصصات ،ولو أان
العديد من الختصصاصصي Úيؤوكدون أان اسصبانيا قد
تعود بقوة ‘ عدة رياضصات.

دخول ّﬂيب Ÿصصارعي ا÷يدو

لول م- -ن م- -ن- -افسص- -ات ا÷ي -دو أامسس
@ ع- -رف ال- -ي- -وم ا أ
دخول ّﬂيبا Ÿمثلينا حيث أاقصصي كل من زردا Êهود،
مر Ëموسصى ،حالة Áينة ،هاجر مسصرم من اŸنافسصة
ب-ع-د أان وج-دوا صص-ع-وب-ات ك-بÒة ل-ف-رضس مسص-ت-واه-م ‘
ه- -ذا اŸوع- -د اŸت- -وسص- -ط- -ي ..وي -ت -م -ن -ى ا÷م -ي -ع “ك -ن
لخرين الفوز ‘ اŸنازلت القادمة لهذه
اŸصصارع Úا أ
الرياضصة التي قدمت الكث ‘ ÒاŸناسصبات القليمية،
لوŸبية.
القارية وحتى العاŸية وا أ
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اسستطÓع

’قامة سسكنات فوضسوية
بارونات تنهب مناطق التوسسع السسياحي إ

سصماسصرة السصكنات يتحكمون ‘ إاقامة السصواح بشصواطئ تلمسصان

تعت Èمدينة تلمسسان من أاشسهر اŸناطق السسياحية بالوطن Ÿا تتميز
ب -ه م-ن م-ن-اظ-ر خÓ-ب-ة تسس-ت-ق-طب السس-واح ،خ-اصس-ة الشس-واط-ئ ع-ل-ى
رأاسسها مرسسى بن مهيدي ،وهضسبة «’’سست» و»مغارات بني عاد»
’ث-ار وضس-ري-ح «سس-ي-دي ب-وم-دي-ن ال-غ-وث» ،م-ا يجعلها
و»شس’Ó-ت ال-وري-ط» وا آ
قبلة للزوار خÓل فصسل الصسيف من ﬂتلف اŸناطق الذين يحجون اليها من
اجل التمتع بجمال شسواطئها اÓÿبة.
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
والتلفزة واوا ÊاŸطبخ ،وهناك مسصاكن
يصصل كراؤوها ا ٣٠ ¤أالف دج لليلة الواحدة
ت -ل-مسص-ان ال-ت-ي تسص-ح-ر اŸسص-ؤوول Úق-ب-ل  .وهي اŸسصاكن الراقية اŸقابلة للبحر
اŸواط- -ن Úت- -ع- -رف رواج- -ا ك- -بÒا خ Ó-ل وال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا ي-ق-ت-ن-ي-ه-ا األغ-ن-ي-اء وكبار
موسصم الصصطياف ،لكنها تصصطدم بغياب الصصناع والتجار واŸسصؤوول.Ú
م -راف -ق اإلق -ام -ة ال -ت -ي ل ت-زي-د ع-ن  25٣ورغم أان هذا النشصاط غ Òمق بحكم ان
غرفة موزعة على  16هيك Óب Úفندق عملية الكراء تكون غ Òموثقة ول احد
ومنزل مفروشس يحوي  868سصرير كلها من أاصصحابها يدفع الضصرائب ال ان نقصس
ﬁجوزة مع بداية مارسس ،وحتى مراكز م- -راف- -ق اإلي- -واء ‘ اح -د أاك Èالسص -واح -ل
ال-ت-خييم الـ 8اŸرخصص-ة ق-ان-ون-ا اŸوزع-ة الوطنية جعل السصلطات تغضس النظر عن
على  5شصواطئ من أاصصل  1٠شصواطئ ⁄
تكف الطلبات ،ما خلق فوضصى ‘
ك-راء السص-ك-ن-ات ال-ت-ي ت-طورت
وأاصصبحت الهاجسس األول
ل- -لسص -ائ -ح ب -ع -اصص -م -ة
الزياني.Ú
ك - -ل السص- -ك- -ن- -ات
اŸن - -تشص- -رة عÈ
السصواحل
اصص-ب-خت ل-لكراء
اŸوسصمي Ãبالغ
تÎاوح م- - - - - - - -ا بÚ
الـ 5٠٠٠دج و ٣٠أالف
دج لليلة حسصب اŸوقع
وال-ت-ج-ه-ي-زات .و ⁄تنحصصر
العملية على مرسصى بن مهيدي
ب - -ل ت - -وسص - -عت إا ¤شص- -واط- -ئ أاخ- -رى
لصص -ط -ي -اد ط-ال-ب-ي السص-ت-ج-م-ام م-ن ق-ب-ل
بارونات موسصم الصصطياف الذين يعملون
ع -ل -ى –ق -ي -ق اك Èم -داخ-ي-ل ‘ الصص-ي-ف ال -ع -م -ل -ي -ة ب -غ-ي-ة
لتجاوز مشصاكل الشصتاء .هذا اŸشصكل وّلد ال - -ن - -ه - -وضس ب- -السص- -ي- -اح- -ة ‘
مافيا خاصصة تقوم بالسصتيÓء على أاراضصي اŸن-ط-ق-ة وضص-م-ان ال-ت-ك-ف-ل ب-السص-ياح على
السصاحل اŸوجهة للتوسصع السصياحي ونهبها احسصن وجه.
إلق-ام-ة سص-ك-ن-ات ف-وضص-وي-ة وك-رائها صصيفا «مرسصى بن مهيدي» ل يحوي اك Ìمن ٣
لضص -م -ان أارب -اح ع -ل -ى حسص -اب اŸصص -ل -ح-ة ف- -ن -ادق (الخ -وة صص -ا ،Ëزي -ا Êخ -ل -ي -ف -ة،
العامة.
اŸسص- -ت- -ق -ب -ل) ب -اإلضص -اف -ة ا 12 ¤منزل
ص
ص
ي
خ
ر
ت
ن
و
د
ن
و
ط
ص
ش
ن
ي
مفروشصا بسصعة اجمالية تقدر بـ 229غرفة
و 82٣سصرير ،وهي منشصآات قليلة مقارنة
وينافسصون الفنادق
الزائر ا ¤مرسصى بن مهيدي خÓل فصصل مع الطلب الكب Òو ⁄تف حتى اıيمات
الصص - -ي - -ف ي - -ظ - -ن أان - -ه ‘ اح- -دى اŸدن األربعة التي –ويها اŸنطقة على غرار
السص-ي-اح-ي-ة ال-ت-ونسص-ي-ة ال-ت-ي تشص-ت-ه-ر بكراء (ﬂي - -م ه - -واوي ،سص - -ون - -اط- -راكﬂ ،ي- -م
اŸسصاكن ،حيث ان  9٠باŸائة من مسصاكن السصعادة وﬂيم بختاوي) بالغرضس ليبقى
اŸدي -ن -ة م-ع-روضص-ة ل-ل-ك-راء ،وانت ت-دخ-ل ا◊ل الوحيد هو كراء اŸنازل والذي خلق
اŸدي - -ن - -ة ع Èم - -ن - -ط - -ق- -ة «ب÷ Úراف» ن -وع -ا م -ن ال -ت -ج -ارة ي -ق -وده -ا سص -م-اسص-رة
ال - -ف - -اصص - -ل- -ة م- -ا ب ÚاŸغ- -رب وا÷زائ- -ر ﬂتصصون باŸنطقة “كنوا من اقتحام
تفاجئك لفتات منازل للكراء ،كل حسصب حتى الفضصاء األزرق من خÓل العرضس
موقعها وŒهيزاتها ،فمث Óهناك مسصاكن ع-ل-ى شص-ب-ك-ات ال-ت-واصص-ل الج-ت-ماعي دون
بـ5٠٠٠دج لليلية الواحدة وهي اŸسصاكن خ- -وف او ت- -ردد رغ- -م ان نشص- -اط- -ه- -م غÒ
الواقعة بعيدا عن البحر وهي ›هزة بكل ق- -ان- -و ،Êل -ك -ن -ه -م ام -ا ي -ج -ه -ل -ون ذلك ام
ال -ت -ج -ه -ي -زات م-ن ل-وازم ال-ن-وم وال-ثÓ-ج-ة يتجاهلونه أامام تسصاهل السصلطات ‘

سسحر بÓدي

قصصر الداي «...دار السصلطان»
مكان حادثة اŸروحة
ُبني القصصر الذي ُيسصّمى أايضصًا «قلعة ا÷زائر» ‘ ،القرن  16اŸيÓدي،
وكان مقّرا ً إلقامة آاخر دايات ا÷زائر .وهو األك ‘ Èاألراضصي التي
ÓمÈاطورية العثمانية بعد «طوب قابي» ‘ إاسصطنبول.
كانت تابعة ل إ
يقع القصصر ‘ الزاوية الشصمالية الشصرقية للقصصبة ،عرف عدة –ولت
مع توا‹ القرون .فبعد بنائه خÓل النصصف الثا Êللقرن  ،16احتفظ
خÓل القرن 17 Úو 18بوظيفة عسصكرية كما كان مقرا Ûلسس الديوان.
وكانت حامية من جيشس النكشصارية –رسس القصصر .مع بداية القرن 19
قام الداي علي خوجة ببناء قصصر له ◊مايته من ثورة الشصعب.
Áكن الدخول إا ¤القصصر ع Èمدخل Úرئيسصي .Úواحد يؤودي إا¤

حرارة البحر من جنوب الوطن.
–ولت ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ة اŒ ¤ارة تضص-م-ن
لسص -ك -ان اŸن -ط -ق -ة ال -ف -قÒة م-داخ-ي-ل ‘
الصصيف لتجاوز أازمة الشصتاء ،خاصصة ‘
ظ ّ-ل غ -ي -اب ف -رصس ال -ع -م -ل ب -ه-ذه ال-ق-رى
ال -ن -ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-خ-ت-ب-ئ وراء ج-ب-ل «زن-دل»
الشصه.Ò
ويك Ìالطلب على سصكنات قرى منطقة
«اربو» و»الزاوية» و»بيدر» من قبل السصواح
هربا من أازمة النقل اŸنعدم باŸنطقة
ومصصاريفه اŸرتفعة ،زيادة على انخفاضس
أاسصعار الكراء مقارنة Ãرسصى بن مهيدي
حيث تÎاوح أاسصعار الكراء ب ٣٠٠٠ Úدج
و 8٠٠٠دج حسصب نوعية السصكن وبعده عن
الشص - -اط - -ئ ،م - -ا أادى ا ¤ت- -زاي- -د ال- -ب- -ن- -اء
ال- -ف- -وضص- -وي ون- -هب السص- -اح- -ل م- -ن ق- -ب -ل
ال -ط -ا Úﬁا ¤إاق -ام-ة سص-ك-ن-ات وك-راؤوه-ا
لضصمان ربح اوفر.

غياب مرافق اإليواء شصجّع إاقامة مدن
فوضصوية؟؟

سصبيل ضصمان موسصم سصياحي ناجح.

سصكنات أارياف «بيدر»
و«مسصÒدة» تتحول إا ¤فنادق

ت - -ع- -د م- -ن- -ط- -ق- -ة «مسصÒدة «م- -ن أاخصصب
اŸن -اط -ق السص -ي -اح -ي -ة “ت-از بشص-واط-ئ-ه-ا
ال -ع -ذراء ال -ت -ي تشص -ت -ه -ر ب -ه-ا ح-ت-ى خ-ارج
ا◊دود ع -ل -ى غ -رار شص -اط -ئ «ب -ي -در» ذي
الرمال الذهبية الذي يعت Èأاطول سصاحل
على مسصتوى إاقليم ولية تلمسصان بطول
قدره  8٠٠٠م .يعرف السصاحل تهافتا كبÒا
خÓل فصصل الصصيف للتمتع بزرقة البحر
ال -ت -ي “ت -زج م -ع خضص -رة ال -غ -اب-ات ،ه-ذه
اŸنطقة التي تعد األجمل على مسصتوى
الولية تنعدم بها مرافق اإلقامة باسصتثناء
ﬂيم تابع إلقليم البلدية يتسصع لـ ٣٠خيمة
و 15٠سص-ري-ر وال-ت-ي ت-ع-ت Èق-ل-ي-ل-ة م-قارنة
بطاقة اسصتيعاب هذا الشصاطئ الذي سصبق
وأان ” تسصجيل به مشصروع قرية سصياحية

سصكنات دون
عقد كراء Ãبالغ
تصصل إا 30 ¤أالف
دج لليلـة الواحدة
سصنة  ،2٠٠6أاقيمت لها دراسصة من قبل
شصركة اجنبية بغÓف ما‹ قارب الـ ٤٠
أال- -ف دولر .ل- -ك- -ن ال- -ع- -راق- -ي -ل اج -هضصت
اŸشصروع الذي يعت Èاحد اهم اŸواقع
السص-ي-اح-ي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ،األم-ر ال-ذي ج-عل
سصكان اŸداشصر القريبة من شصاطئ «بيدر»
ي-ق-وم-ون ب-ه-ج-رة م-ن-ازل-ه-م صص-يفا لكرائها
لطالبي التمتع بالبحر خاصصة الفارين من

السصاحة ع Èباب مغطى بقبو ،أاما الثا ÊفÒبط الطريق بباب متعرج
اŸدخل وهو ما يحفظ ا◊ياة اÿاصصة لسصاكني القصصر ،هذه التقنية
ال -ت -ي ك -انت شص -ائ -ع -ة ‘ ال -ع-ه-ود ال-ق-دÁة،
تسص-ت-ع-م-ل ‘ ال-ع-م-ارة السص-ك-ن-ي-ة والعسصكرية
على حّد سصواء .يؤودي اŸدخل اŸكوع إا¤
ق-اع-ة وسص-ط-ى م-زي-ن-ة ب-ن-اف-ورة م-ن ال-رخام
وبقبة نصصف دائرية زينت جدرانها بالزليج
والصصباغات.
يضصمّ اّÛمع قصصرين ومسصجدين وقاعات
لديوان ا◊كم وﬂزناً Ÿلح البارود– ،يط
بسص-اح-ت-ه اŸسص-ت-ط-ي-ل-ة أارب-عة أاجنحة مكّونة
م -ن ث Ó-ث -ة ط -واب -ق تضص ّ-م شص-ق-قً-ا وم-ط-اب-خ
وح ّ-م -ام -ات .ي -ت-جّ-ل-ى ‘ ط-رازه اŸع-م-اري
الفريد ‘ ا÷زائر ،امتزاج التأاثÒات اŸعمارية األندلسصية والÎكية
والفارسصية واألوروبية .وتبدو التقنية اŸسصتخدمة ‘ اÿزف التونسصي

ان غياب مرافق سصياحية حقيقية بأاغلب
شص- -واط- -ئ ت -ل -مسص -ان ج -ع -ل Œارة ال -ك -راء
ال -ف-وضص-وي ل-ل-م-ن-ازل ت-زده-ر خÓ-ل فصص-ل
الصصيف وتك ÌباŸناطق التي تغيب فيها
الفنادق ،ما أادى ا ¤سصيطرة ذوي النفوذ
على اıيمات فباسصتثناء الغزوات التي
يوجد بها فندق اأولد زيري صصاحب الـ٣٤
غرفة اŸطلة على شصاطئ أاولد عبدالله 1
كلم غرب الغزوات‚ ،د شصواطئ ا÷هة
الشص -رق -ي -ة ل-ل-ولي-ة ت-ن-ع-دم ف-ي-ه-ا ال-ف-ن-ادق
ومراكز اليواء باسصتثناء ﬂيمات «هنÚ
سصيدي يوشصع» ،سصوق الثÓثة.
ه- -ذه ال- -وضص- -ع- -ي- -ة ج- -ع- -لت ع- -دوى ك- -راء
السصكنات يتوسصع ا ¤هذه اŸناطق ،حيث
يبلغ ثمن كراء السصكن Ãرسصى «أاولد بن
عايد» ما ب ٣٠٠٠ Úو 8٠٠٠دج ‘ حÚ
تصصل تكلفة كراء السصكن بـ»سصيدي يوشصع»
ا 1٠ ¤آالف دج و»هن »Úما ب 5 Úالف
و 7الف دج ،األمر الذي حّول العملية إا¤
نشصاط مربح تبنته مافيا خاصصة عملت
على اإقامة آالف السصكنات الفوضصوية بل
ت -ع -دت -ه -ا ا ¤م -دن وق -رى م -ث -ل -م-ا ح-دث
” نهب األراضصي اıصصصصة
بـ»هن »Úو ّ
للتوسصع السصياحي ما عرقل عملية تطوير
إاق -ام-ة م-نشص-آات سص-ي-اح-ي-ة ع-ل-ى السص-واح-ل
” نهبه من قبل
بفعل غياب العقار الذي ّ
اŸافيا إلقامة سصكنات يتم كراؤوها صصيفا
دون –قيق اأي ربح للدولة سصواء بـ»هن»Ú
ال - -ت - -ي قضصت اŸاف - -ي - -ا ع - -ل- -ى سص- -واح- -ل
«ت - - - -افسص- - - -وت» و«اق- - - -ل- - - -ة» و«اıل- - - -د»
”
و«الوردانية» اأو «سصيدي يوشصع» حيث ّ
نهب غابة «ظهر بن بغل» أاو «سصوق الثÓثة
« أاين ” القضصاء على ما بقي من شصاطئ
«اأولد بن عايد» اأمام صصمت اŸنتخبÚ
الذين يسصتفيدون من ريع البارونات على
حسصاب اŸصصالح الوطنية.

من إابداع ا◊رفيّ ÚاŸوريسصكي Úالذين غادروا األندلسس إا ¤تونسس ‘
القرن  15على ما يقول متخ ّصصصصون.
ي -رت -ب -ط ال -قصص -ر ‘ ال -ذاك -رة الشص -ع-ب-ي-ة ب-فÎة
الح-تÓ-ل ال-ف-رنسص-ي ل-ل-ج-زائ-ر ،ف-ال-قصص-ر الذي
أاقام فيه الداي حسص 12 Úسصنة ،شصهد ‘ 1827
ما سُصّمي بـ «حادثة اŸروحة» التي اّتخذتها
فرنسصا ذريعة لحتÓل ا÷زائر ،ح Úاسصتقبل
الداي القنصصل الفرنسصي شصارل دوفال وطالبه
بتسصديد الديون اّÎŸتبة على فرنسصا ،وهي ‘
األصص -ل مسص -اع -دات ق ّ-دم -ت -ه -ا ل -ب Ó-ده ب-ع-د أان
ف -رضصت ال -دول األوروب-ي-ة حصص-ارا ً ع-ل-ي-ه-ا ب-ع-د
ال -ث-ورة ال-ف-رنسص-ي-ة .ي-ق-ول اŸؤوّرخ-ون إان دوف-ال
تصصّرف بطريقة «غ Òلئقة» ،فطرده الداي
ملّوحاً Ãروحته ،فأارسصل اŸلك شصارل العاشصر جيوشصه إا ¤الشصواطئ
ا÷زائرية ،بحجة «اسصÎجاع شصرفه اŸهدور».
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صشاح ـب «أاعراسص اŸل ـح» اعتزل الدني ـا فاختارت ـه اأ’خ ـرة ا ¤جوارهـ ـا
لدباء يقاسشمون عائلته احزانها وصشوره –تل صشدارة الفضشاء العنكبوتي
^ الكتاب وا أ

ن- -زل خ Èرح- -ي- -ل الشش- -اع -ر ا÷زائ -ري ع -ث -م -ان ششخصشه الطيب جدا بصشفحتي»
ل -وصش -ي -ف ك -الصش -اع -ق -ة ع -ل -ى ال -ك -ت-اب وا أ
لدب-اء ‘ بدوره القاصس جيÓلي عمراني كتب مرثية ،حيث
ا÷زائ- -ر وع -ل -ى اب -ن -اء م -دي -ن -ة بسش -ك -رة ع -اصش -م -ة وصشف هذا الرحيل المفاجئ قائ« : Óهو قدر الششعراء
الزيبان كالفاجعة ،خاصشة وان الفقيد من ا÷يل أان ي -رح -ل -وا ف -ي وقت م-ب-ك-ر ك-م ك-ن-ا غ-رب-اء ال-م-دي-ن-ة،.
السش-ب-ع-ي-ن-ي ال-ذي خ-اضس Œرب-ة الكتابة الششعرية ،الشش-اع-ر ن-ورالدين رقعي اخ-ت-زل ال-ف-ق-د ف-ي ج-ملة
’على رحمة الله عليك»
وكان ابن مدينة طولقة من السشماء الششعرية التي «غادرتنا إالى الرفيق ا أ
لعمال
ذاع صشيتها وطنيا وعربيا ،مع بداية نششره أ
هناك يحمي بالكتابة عزلته عن أاضشواء
الدب - -ي - -ة ال- -ت- -ي وصش- -لت ا ¤اك Ìم- -ن  19اصشدارا
الواجهة
ششعريا.
اما ا’عÓمي والششاعر محمد زتيلي فأابرق بتعزية
الى اسشرة الفقيد والمششهد الثقافي قائ « :Óعلمت ا’ن
’سشتاذ الششاعر عثمان لوصشيف الى جوار ربه
توفي مسشاء امسس الششاعر الجزائري عثمان لوصشيف بانتقال ا أ
ب -مسش -تشش -ف -ى بشش -ي -ر ب -ن ن -اصش -ر ب-و’ي-ة بسش-ك-رة ب-ع-د ان بمدينته طولقة ببسشكرة وهذا على اثر مرضس أالم به‘
تدهورت حالته الصشحية المدة ا’خيرة ،ا’مر الذي أادعو الله العلي القدير أان يتغمد الفقيد برحمته وان
عجل بعائلته واصشدقائه نقله الى المسشتششفى ليكون يسشكنه فسشيح جناته وان يلهم ذويه الصشبر والسشلون.
قريبا من المتابعة الصشحية والرعاية الطبية ،حيث دخل بدوره القاصس سشعدي صشباح من الجلفة كتب قائ: Ó
الفقيد في غيبوبة في بداية جوان وبقي لمدة اكثر من غ ّ-ري -د ال -واح -ة ال-ج-زائ-ري-ة وشش-اع-ره-ا ال-ك-ب-ي-ر ع-ث-م-ان
’على،يترك في
ششهرعلى سشرير المسشتششفى ،الى ان فاضشت روحه الى الوصشيف ..يرحل عنا ويلتحق بالرفيق ا أ
قلوبنا جرحا عميقا وذكريات ’ تنسشى،ويحزم أامتعته ..
بارئها امسس
ح- -يث الÓ- -رج -ع -ة،ه -و ال -ذي
وفور ا’عÓن عن وفاته تحولت
ع -اشس بسش -م -وق ال -ن -خ-ي-ل ف-ي
صشفحات التواصشل ا’جتماعي الى
وداعا عثمان ششاعرا جمي Óمرابعه ومهد طفولته،عثمان
بيت كبير ،خيم الحزن عليه ،فغير
’نسش -ان والشش -اع -ر ال -ره-ي-ف
اصش -ح -اب ال-ب-روف-ايÓ-ت صش-وره-م ،وإانسشانا اجمل ...وششكرا لوفاء ا إ
..أاح - -ب - -ن - -ا وأاحب الشش - -ع- -راء
واضشعين صشور الفقيد ،ومنهم من
العزيز ميلود خيزار مرت Úبصش -دق ’ غ -ب -ار ع -ل -ي-ه،أاحب
نششر اغلفة اصشداراته،
ج-ن-ات ال-ن-خ-ي-ل ال-ت-ي صش-ق-لته
ي -ع -ت -ب -ر ال-ف-ق-ي-د ع-ث-م-ان ل-وصش-ي-ف
صشاحب الـ 67ربيعا من بين اهم ا’صشوات الششعرية في ونهل من واحاتها حين يطل القمر،أاحبّ عين وسشارة
الجزائر ،الى جانب سشليمان جوادي ،زتيلي ،عاششور وزارها لمرات وششغف بها وبأاهلها وأادبائها وششعرائها ..
فني ،دحية ،فلوسس ،عياشس يحياوي ،وغيرهم ،حيث قال ا’ع Ó-م -ي م-ح-م-د كاديك زم-ي-ل-ن-ا ب-ج-ري-دة الشش-عب
عنه الششاعر العراقي الكبير «سشعيدي يوسشف ،في كلمة وال-ن-ائب ب-ال-ب-رل-م-ان ه-و ا’خ-ر يصش-ف ال-ف-ق-يد بالششاعر
’ول «الكتابة بالنار» (« :)1982إان الكبير مضشيفا بأانه أاختار جوار ربّه الكريم داعيا له
على ظهر ديوانه ا أ
برحمه الله ولقاه نضشرة وسشرورا
’دب الجزائري».
ششعره يعد ظاهر جيدة في ا أ
في ابيات مفعمة بالحزن والحسشرة كتبت الششاعرة
ششعراء ا÷زائر الششباب يرثون
صشابرة منايلي منايلي بعضشا من ابيات ششعرية من
فقيدهم
قصشيدة الفقيد «قالت لي الوردة»
كتب الششاعر علي مغازي ابن مدينة بسشكرة في تغريدة أاي لغز أانا ؟
على صشفحته بالفايسس بوك :وداعا أاسشتاذي العظيم ،أاي أاسشطورة بالردى ترتطم
سشأاقتدي بك وأاحتفظ بصشمتي فيما كتب الششاعر طارق وتظل تسشافر من رحم لرحم ؟
خلف الله على جداره ،وداعا يا عثمان وقاسشم اسشرته كم رسشمت الخرائط
’بيات التي وصشف فيها حجم المأاسشاة
الكبيرة بهذه ا أ
كم بت أاطعن ليل العدم
’حزان
جل المصشاب وعمت ا أ
كم كتبت الششموسس
من ذا يعزي القلب يا عثمان
ام- -ا ج-م-اع-ة ف-اي الششعرية ه -ي ا’خ -رى ت-ق-دمت
ا
ه
لرضس تعلن للسشماء حداد
ا أ
تعازيها الى اسشرة الششعر في الجزائر ،معلقة على الفقد
للوان
لبسشت أاسشاك وحزنك ا أ
بأانه اسشما قديرا في سشاحة الششعر الجزائري ،من جهته
 Óالوجود بششائرا
ياششاعرا م أ
الشش -اع-ر ع-ب-د ال-ق-ادر م-ك-اريا م-ن ت-يسش-مسش-ي-لت اب-رق
لنسشان
مهما بكى في عمقه ا إ
بقصشيدة عصشماء يتحدث الى الفقيد بان يتمدد في
يا كاتبا بالنار ل تحفل بنا
فالششعر بعدك أادمع و دخان
الدار ا’خرة وجاء فيها:
لرضس ليسشت جنة
غادر فإان ا أ
تمدْد
ولك السشماء حدائق وجنان
م ملء عينيك
ون ْ
الششاعرة صشورية اينال ابنة روسشيكادا هي ا’خرى فالنوم أاحمْد
ع -ب -رت ع-ن ح-زن-ه-ا ل-ه-ذا ال-ف-ق-د ،وك-ت-بت م-ع-ل-ق-ة ع-ل-ى هنيئا لرضسٍ تضشمك طفÓ
المصشاب الجلل ،بعبارة  :الجزائر تفقد أايقونة الششعر ..وطوبى لمقبرة
عثمان لوصشيف في ذمة ربه ليتغمده أاعلن حدادا على منك تربتها تتجدْد
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صش -دي -ق ا’دب -اء وال-م-ث-ق-ف-ي-ن صش-احب م-ك-ت-ب-ة ا’حسش-ان
محمد بن عبد الله من عاصشمة ا’وراسس باتنة خط
على جداره رسشالة حزينة فيها تحتاج الى ششفرة لتفك
اسش -راره -ا ’ ،ششك ان -ه الشش -ع -ور ب -ح-ج-م ال-ف-ق-دان «ه-ل
سشنتذكر اليوم الفقيد الششاعر الكبير عثمان لوصشيف في
مماته. .قبل أان نسشيناه في حياته وسشننسشاه بعد وفاته،
متسشائ Óلماذا نتعامل مع بعضشنا بجفاء وعدم اهتمام..
ونتباكى فقط يوم الوفاة ..ويسشتمر ا’زدراء والنسشيان
في سشائر ا’يام مهما طال عمر بعضشنا ...لماذا نفعل
ه-ذا ب-أان-فسش-ن-ا وق-ام-ات-ن-ا وم-ث-ق-فينا ومبدعينا ومفكرينا
وعلمائنا».
من جهتها القاصشة ابن مدينة بسشكرة لطيفة حرباوي
كتبت على جدارها في الفايسس بوك
كان عثمان يأاتي بالقصشيدة نيئة
يضشيف لها لحمه
يسشكب دمه بيتا بيتا
ثم يعصشر قلبه المتششقق وهو يفرغ ماتبقى من
رئة الششعر دون أان يسشعل..
ل -ك -ن ال -م -دي -ن -ة ال-ي-وم ت-ك-ح ....ت-ك-ح ...م-وت-ه
يخنقها
مات عثمان الذي كانت تتنفسشه...
ا’ديبة الجزائرية المقيمة بالمهجر جنات بومنجل
ق -اسش -مت ا’دب -اء وال -ع -ائ -ل -ة ال -ث -ق-اف-ي-ة ب-ال-ج-زائ-ر ه-ذا
المصشاب ،في قولها ‘‘ فقط عاشس عزيزا ومات عفيف
النفسس ،لم يرج منهم ششيئا ولم ينتظر منهم اَي « مزية»
حتى وهو على فراشس الموت ،رحم الله الششاعر الكبير
’رضس» ،من
عثمان لوصشيف رحمة وسشعها السشماوات وا أ
ع -اصش -م -ة ال-ب-ي-ب-ان و’ي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ك-تب الشش-اع-ر
سش-ع-ي-د لعزيزي م -تضش -رع -ا ال -ى ال -ل -ه «رح -مك ال -ل-ه
أاخي...عانيت في صشمت ورحلت في صشمت»...
اما ا’عÓمي وا’ديب بلقاسشم مسشروق من مدينة
بسشكرة هو بدوره اعاد نششر مقالة ،كان قد نششرها سشنة
 2016في حق ابن بلدته الفقيد عثمان ،عنونها» نبيّ
ضشّيعه قومُه» ،حلق فيها قائÓ

ك -ان رائً-ع-ا ك-الّشش-ع-ر ،ك-الَ-م-ط-ر ال-خ-ري-ف-يّ ،ك-ان إاذا ي-مt-ر
’ع-ج-اب ،الّ-دهشش-ة،
ب -ال -ق -رب م ّ-ن -ا ن -رشش-ق-ه ب-ن-ظ-رات ا إ
الّتسشاؤول ،هذا هو عثمان الشّشاعر ،كنّا نتهام ُسس ،كّنا
صشغارا كقطط بّرية وكان كبيرا بحجم نهارات الّربيع.
ليسس سشه Óأان تكون ششاعرا وقتذاك في مجتمع يرى أاّن
الشّشعر انتهى مع محمد العيد آال خليفة ومصشطفى بن
رحمون وعمر البرناوي وأابي القاسشم خّمار .جاء عثمان
لوصشيف من رحم الحقيقة حام Óطموحاته وآاماَله ،جاء
ي -رّت -ل أاشش -ع -اره ،ك-ان ك-قّ-ديسس م-ت-ف-ائ-ل ُي-راقُصس خ-ي-وط
ال ّصشبح ،طََبَع على قلوبنا حروفه النّارية «الكتابة بالّنار»،
ك ّ-ن -ا وق-ت-ه-ا تÓ-م-ي-ذا ف-ي م-ت-وسّش-ط-ة الّصش-ي-د ن-ور الّ-دي-ن
بطولقة ،لم تكن قدراتنا العقلية و’ مؤوّهÓتنا العلمية
تسشتوعب ما كان يكتب ،لكنّنا كّنا نرى فيه نبيّا مرسشًÓ
صشاحب كرامات« .يعّد ششعر عثمان لوصشيف ظاهرة في
الشّشعر العربي»
م -ن ع -اصش -م -ة سش-رت-ا وم-دي-ن-ة ال-جسش-ور ال-م-ع-ل-ق-ة ك-ت-بت
الشش -اع-رة صش-ل-يحة نعيجة ..وداع -ا ،وع -ل -ق الشش -اع -ر
كمال مغيشس من عاصشمة الحضشنة من يكنب بالنار
ب- -ع- -دك ؟؟عششت إانسش- -ان- -ا ومت إانسش -ان -ا أاي -ه -ا الشش -اع -ر
’نسشان ،نفسس الحسشرة ابرقها الششاعر نبيل نوي من
اإ
مدينة بلعباسس
م- -ن ال- -و’ي- -ات ال -م -ت -ح -دة ا’م -ري -ك -ي -ة ك -تب ال -روائ -ي
وا’ع Ó-م -ي ال-ج-زائ-ري راب-ح ف-يÓلي ،ب -ل-غ-ة ح-زي-ن-ة
يعلوها ا’سشف ،قائ: Óصشديقي عثمان ..لم نلتق سشوى
مرة واحدة وكان كرما كبيرا منك وانت تفتح لي بيتك.
وقلبك ببرنامجي ...وقتذاك في التلفزيون الجزائري
«مرايا »
طيب المعششر انت في تلك الضشيافة  ..محبتك ومحبة
اهل بيتك كانت غامرة لي ...تغادرا’ن يا صشديقي كما
بفعل الجميلون على عجل ومن غير ازعاج ..وداعا
عثمان ششاعرا جمي Óوإانسشانا اجمل ...وششكرا لوفاء
العزيز ميلود خيزار مرتين ..او’ ’نه جمعني بك يوما
وأاكثر من ذلك هو من ظل يتكرم باخباري عن حالتك
الصشحية ...محبتي لك عثمان العزيز لن تنقطع كما
كانت في الحضشور سشتظل في الغياب ا’عÓمي والكاتب
محمد دحو لم يهضشم هو ا’خر هذا الفقدان ،كيف ’
وهو الذي كان يششرف على الصشفحات ا’دبية بالجرائد
ال -وط-ن-ي-ة وب-ال-ت-ل-ف-زي-ون ،ح-يث ك-انت ال-ث-ق-اف-ة ت-ت-ح-دث
لوحدها ’ن مأامورة ’ مأاجورة ،قائ : Óالى جنة الخلد
يا سشيد الششعراء،وأانبل الناسس،روح عثمان رجعت الى
ربها راضشية مرضشية،وعاشس قوم وهم في الناسس أاموات.
للتذكير صشدر له أاكثر من  19مجموعة ششعرية منها:
«ال-ك-ت-اب-ة ب-ال-ن-ار»« ،شش-ب-ق ال-ي-اسش-م-ي-ن» ،أاع-راسس الملح»،
’شش -ارات»،
’ره -اصش -ات»ِ« ،ك -ت -اب ا إ
«ن -مشس وه -دي -ل»« ،ا إ
«زنجبيل» غرداية»« ،المتغابي»...
تقام جنازة الراحل الكبير «لوصشيف عثمان ،اليوم ،بعد
صشÓ-ة ال-عصش-ر ب-م-ق-ب-رة الشش-ه-داء وسش-ط م-دي-ن-ة ط-ول-ق-ة

ا–اد الكتاب ا÷زائري Úيعزي

لرجنت Úبا÷زائر
بالتعاون مع سشفارة ا أ

ورششة تكوينية ‘ الرقصص وا’رŒال باŸسشرح الوطني

تنطلق اليوم اÿميسس باŸسشرح الوطني ا÷زائري ﬁيي الدين بششتارزي الورششة التكوينية ‘ الرقصس اŸعاصشر والرŒال ،التي تتواصشل إا ¤غاية بعد غد السشبت .تأاتي هذه الورششة Ãبادرة من سشفارة
لرجنت Úبا÷زائر واŸسشرح الوطني ا÷زائري ،وينششطها مارت Úبيليبونسشكي ،راقصس Îﬁف وأاسشتاذ الرقصس اŸعاصشر والرŒال .ويندرج هذا «اŸاسش ÎكÓسس» ضشمن سشلسشلة من الورششات التكوينية عكف
ا أ
مبنى بششتارزي على اسشتضشافتها.
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يتوجه هذا التكوين إالى الممثلين والراقصشين والجمهور بصشفة
عامة من المهتمين بالحركة والعمل الجسشدي ،من محترفين
وه -واة ،سش -واء ي -م -ل -ك -ون ال -خ -ب-رة أاو ’ .وي-رك-ز ال-درسس ع-ل-ى
المجهود البدني ،وتعتمد مقاربة العمل تطوير الحركات في
مسشتويات مختلفة ،من بينها نقاط ارتكاز الجسشد.
وي -ه -دف ال -درسس إال -ى إاي -ق -اظ ال -ح -واسس وت -وظ -ي-ف السش-رع-ة
والنجاعة لدى الجسشد لتطبيق الحركات واكتششاف إامكانيته،
وبتحقيق هذا الهدف ،سشيتم العمل على حركات مرتجلة ما
من ششأانه المسشاعدة على تحرير طاقة الجسشد من أاجل أان
يكون باسشتطاعة المرء اسشتثمار الفضشاء المحيط به بكل حرية
وأاريحية .مارتين بيليبونسشكي مهندسس وراقصس وأاسشتاذ مادة
ا’رتجال ،تلقى تكوينه بالو’يات المتحدة اأ’مريكية وأاوروبا،
ثم اسشتقر ببرششلونة اإ’سشبانية من  2004إالى  ،2012قبل أان
يعود إالى مسشقط رأاسشه اأ’رجنتين .قام بجو’ت بعديد دول
ال-ع-ال-م ،ع-ل-ى غ-رار ال-ب-رازي-ل ،ك-وب-ا ،ك-وسش-ت-اري-ك-ا ،المكسشيك،
اإ’كوادور ،ششيلي ،بيرو ،أاوروغواي ،إاسشبانيا ،هولندا ،النمسشا،
سشلوفينيا ،إايطاليا ،فرنسشا ،والو’يات المتحدة اأ’مريكية.
يششتغل مارتين حاليا أاسشتاذا دائما ببوينوسس آايرسس ،ويعكف
على تدريسس ا’رتجال والرقصس المعاصشر ،ونششط العديد من

الورششات التكوينية في اأ’رجنتين ودول أاخرى.
من جهته ،قال محمد إاسشÓم عباسس ،المكلف بالتكوين على
مسشتوى المسشرح الوطني الجزائري ،إان هذه السشنة كانت
ال -ث-ان-ي-ة ف-ي ال-م-اسش-ت-ر كÓ-سس ،مÓ-ح-ظ-ا أان ع-دد ال-م-ه-ت-م-ي-ن
والمتربصشين في تزايد ،ففي السشنة الماضشية كان المتكونون
سشبعة ،فيما بلغ عددهم هذه السشنة  15متكونا« :هنالك من
محبي المسشرح من لم يسشعفهم الحظ أاو العمل بأان يدرسشوه،
فتتحنا أابواب المسشرح خارج أاوقات العمل من أاجل التكوين»،
يقول الفنان محمد إاسشÓم عباسس ،مضشيفا« :كما فتحنا أابوابنا
ل -لسش -ف -ارات ،وذلك ب -ال -ت -نسش -ي-ق م-ع وزارة ال-ث-ق-اف-ة ،وم-ارت-ي-ن
بيليبونسشكي مكّون من اأ’رجنتين وتجّول في مختلف بلدان
العالم ،اختصشاصشه هو ا’رتجال في الرقصس وهو من أاصشعب
ما يدّرسس ،بسشبب القاعدة التي تقول ’ يمكننا ا’رتجال بÓ
تمكن أاو تحكم ،لذلك فإان التكوين على ا’رتجال يأاتي في
آاخر المسشار التكويني».
وأاشش -ار ع -ب-اسس إال-ى أان اع-ت-م-اد سش-ي-اسش-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ت-واصش-ل
للفنانين والمهتمين ليسشت وليدة هذه الورششة ،إاذ سشبق وأان
تمت اسشتضشافت المخرج العراقي فاضشل سشوداني ،وهنالك
مششاريع تكوين أاخرى ،واأ’مر ليسس حكرا على اأ’جانب ،بل إان
اأ’بواب مفتوحة أامام كل من يمكنه أان يقدم إاضشافة في هذا
المجال.

في بيان تلقت «الششعب» نسشخة منه كتب الششاعر يوسشف
ششقرة رئيسس اتحاد الكتاب الجزائريين،تعزية باسشمه
واسش- -م ال- -ك- -ت- -اب اعضش- -اء ا’م- -ان -ة ال -وط -ن -ي -ة وج -م -ي -ع
المنخرطين تحت لواء الهيئة ،قائ« Óبفقدان الششاعر
ال -ك -ب -ي -ر ال -م-تصش-وف وال-زاه-د ع-ث-م-ان ل-وصش-ي-ف ،ت-ك-ون
الجزائر قد فقدت صشوتا ششعريا من اهم ا’صشوات في
ال-ج-زائ-روال-وط-ن ال-ع-رب-ي ،وان ك-ان ال-ف-ق-ي-د اخ-ت-ار الى
نفسشه العزلة وا’بتعاد عن اضشواء الكاميرا وا’عÓم ،ا’
انه كان يكابد في صشمت معاناته وحرمانه ،بينه وبين
نفسشه ،و’ غلو في ذلك ،فانه ابن الصشحراء المعطاءة،
م -ات شش-ري-ف-ا ك-م-ا ي-ع-يشس ا’ن-ب-ي-اء وغ-ادر ال-دن-ي-ا ،ك-ان-ه
عريسس ،يذكره الجميع بخير ،حتى وان تنكر له ا’هل
والوطن .
وفي ختام البيان تقدم ا’تحاد بتعازيه الخالصشة الى
اسشرة الفقيد والى اسشرة الكتاب والششعراء واصشفا هذا
الفقدان بالخسشارة الكبرى لششاعر ،كان يمكنه ان يفلت
من رمال الصشحراء الى نجوم السشماء ،لكنها الحياة،
وداعا عثمان ..وداعا ايها الرفيق الطيب
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موأقيت
ألصضÓة

^  2٧جوأن  :1٩61ألرئيسس ألفرنسضي «شضارل ديغول»
 Charles De Gaulleيصضّرح ‘« :حالة فشضل
أŸفاوضضات ،سضيتم تقسضيم أ÷زأئر مؤوقتا».
^  2٧ج -وأن  :1٩62أول أج -ت-م-اع ي-ع-ق-ده أÛلسس
أل -وط-ن-ي ل-ل-ث-ورة أ÷زأئ-ري-ة ب-ط-رأب-لسس (ل-ي-ب-ي-ا) ،ب-ع-د
وقف ألقتال.
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تكوين نوعي يسضتجيب Ÿسضار أحÎأفية أ÷يشس
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كاريكات /ÒعنÎ

تخرج الدفعة  31باŸدرسصة الوطنية للصصحة العسصكرية
نخب عسصكرية مؤوهلة للدفاع عن سصيادة واسصتقرار ا÷زائر

أشض- -رف أل- -ل- -وأء ﬁم- -د زن- -اخ -ري
لم Úألعام لوزأرة ألدفاع ألوطني
أ أ
ب - -اŸدرسض - -ة أل - -وط - -ن - -ي - -ة ل - -لصض- -ح- -ة
ألعسضكرية ألشضهيد قضضي بك Òعلى
تخرج ألدفعة  31ألتي حملت أسضم
ألشضهيد أحمد بوشضريح.وجرى حفل
Óمن
ألتخرج بحضضور أŸدير ألعام ل أ
ألوطني ألعقيد مصضطفى لهبÒي.

جÓل بوطي
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي

ضض - -مت ال- -دف- -ع- -ة اŸت- -خ- -رج- -ة أاط- -ب- -اء
‡ارسض Úوأاخصضائي ،Úإاضضافة إا ¤صضيادلة
وأاطباء أاسضنان ،والدفعة الثالثة لشضبه الطبيÚ
ا◊اصضل Úعلى شضهادة الليسضانسس اŸهنية ‘
ال -ع -ل -وم شض-ب-ه ال-ط-ب-ي-ة .ك-م-ا ضض-مت ال-دف-ع-ة
خريجÁ Úثلون جنسضيات أاجنبية من دول
شض -ق -ي -ق -ة وصض -دي -ق -ة ع -ل-ى غ-رار الصض-ح-راء
الغربية والنيجر.
ق -ائ -د اŸدرسض -ة ال -ل -واء ب -وسض -ل -وب ع-ب-د
الرزاق خÓل كلمته ا’فتتاحية باŸدرسضة
ب-ع Úال-ن-ع-ج-ة ،دع-ا اŸت-خ-رج Úإا ¤ال-ع-م-ل
بإاخÓصس والتضضحية أ’داء مهامهم الشضريفة
اŸنوطة بهم ،لضضمان صضحة أافراد ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشض -ع -ب -ي ،مشض -ددا ع -ل -ى ضض -رورة
التحلي باأ’خÓق الفاضضلة والقيم الوطنية
ال- -ن- -ب- -ي -ل -ة ،وا’ل -ت -زام ب -ال -ق -وان Úوال -ن -ظ -م
العسضكرية.
حث اللواء اŸتخرج Úإا ¤بذل أاقصضى
اÛهودات دفاعا عن سضيادة الوطن وأامنه
واسض -ت -ق -راره ،م -ن -وه -ا ب -انضض-ب-اط وم-ث-اب-رة
اÎŸبصض Úمن الدول الصضديقة والشضقيقة،
م -ؤوك -دا أان اÛه -ودات ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا وزارة
الدفاع الوطني من أاجل منظومة تكوينية
وتعليمية باŸؤوسضسضة العسضكرية ،مكنت من
ق -ط -ع أاشض -واط -ا م -ع -تÈة ل -ت -اه-ي-ل ال-ع-نصض-ر
ال-بشض-ري ،ورف-ع –صض-ي-ل-ه ال-ع-ل-مي واŸعر‘
‡ا أاسضهم ‘ اسضتفادة الدفعات اŸتخرجة
من تكوين علمي راقي.

أاشض-اد ال-ل-واء ب-وسض-ل-وب ب-ال-دور اأ’سض-اسضي
الذي تؤوديه اŸدرسضة ‘ تكوين اŸمارسضÚ
العام Úواأ’خصضائي Úوشضبه الطبي Úلضضمان
مورد بشضري كفاة قادرة على اŸمارسضة ‘
أاي م- -ك- -ان وزم- -ان  ،مشضÒا إا ¤أان ت- -ك- -وي -ن
اŸفتخرين يضضمن مسضايرة اسضتكمال مسضعى
ا’حÎافية الذي تبنته قيادة ا÷يشس الوطني
الشضعبي.
كما ثمن قائد اŸدرسضة العناية الكبÒة
ال- -ت- -ي ت- -ول- -ي -ه -ا ق -ي -ادة ا÷يشس ل -ل -م -درسض -ة
ال -عسض -ك-ري-ة ل-لصض-ح-ة سض-واء وه-ي إام-ك-ان-ي-ات
“كن من تكوين عصضري وحديث قائ ““Óأان
ذلك إاÁانا منها بان اŸعركة تبدأا أاو’ ‘
ه -ي -ئ -ات ال -ت -ك -وي -ن““ ،م -ؤوك-دا أان اŸن-ظ-وم-ة
التكوينية والتعليمية ‘ اŸؤوسضسضة العسضكرية
–ق -ق ن -ت -ائ -ج راق -ي -ة ،أاب -رزه -ا ت -خ -رج أاول
ﬂتصس ‘ ا÷راح- - -ة ال - -ب Ó- -سض - -ت - -ي - -ك - -ي - -ة
،والتقوÁية ،والتجميلية ‘ الدفعة ال ،31
وه - -و ت - -خصضصس ح- -ديث يضض- -اف ل- -لصض- -ح- -ة
العسضكرية.
ب -ع -د ت -ف -ت -يشض -ه ال-تشض-ك-يÓ-ت ال-عسض-ك-ري-ة
اŸشضاركة ‘ ا’سضتعراضس من طرف اللواء
ﬁمد زناخري قام بتقليد الرتب وتسضليم
الشض -ه -ادات ل -ل -ط -ب -ل -ة اŸت -ف -وق Úب -حضض -ور
ع -ائ Ó-ت-ه-م ،ك-م-ا ” ت-ك-ر Ëع-ائ-ل-ة الشض-ه-ي-د
اح- -م- -د ب- -وشض- -ري- -ح ال -ذي ح -م -لت ال -دف -ع -ة
اŸتخرجة اسضمه.

الشصهيد بوشصريح ‘ سصطور....
@ الشضهيد أاحمد بوشضريح من مواليد
 1929ب -و’ي -ة ت -يسض -مسض -ي -لت  ،ح-يث نشض-أا
وت -رع -رع وح -ف -ظ م -ا ت -يسض-ر م-ن ال-ق-رآان
الكر Ëونظرا لولعه Ãهنة التمريضس تكون
ب -ال-ق-ط-اع الصض-ح-ي ب-ث-ن-ي-ة اأ’ح-د ‘ سض-ن-ة
 1953حيث أاصضبح ‘ فÎة وجيزة ‡رضضا
كفؤوا.
@ بعد أان ربط اتصضا’ت بقيادة الثورة
وع -ل-ى رأاسض-ه-م ي-وسض-ف اÿط-يب ب-ال-و’ي-ة
التاريخية الرابعة التحق بصضفوف جيشس
التحرير الوطني ‘  1956ليع ‘ Úفوج
اŸمرضض ÚاŸتنقل.
@ شض - -ارك ‘ ع- -دة م- -ع- -ارك ضض- -اري- -ة
خاضضها جيشس التحرير الوطني لتسضند
إال -ي -ه م -ه-م-ة ﬁاف-ظ سض-ي-اسض-ي ب-ال-ن-اح-ي-ة
ال -راب -ع -ة م -ن اŸن -ط -ق -ة ال -ث-ال-ث-ة ل-ل-و’ي-ة
التاريخية الرابعة سضنة . 1959
@ ‘  29نوفم 1960 Èوأاثناء قيامه
Ãهمة رفقة اÛاهدين ” تطويقهم من
ط -رف ال -ق -وات اإ’سض -ت -ع -م -اري-ة ب-اŸك-ان
اŸسضمى ““أانزي قدور““ باıرج الشضما‹
لثنية اأ’حد حيث دخلوا ‘ اشضتباك عنيف
م -ع ال -ع-دو أاي-ن سض-ق-ط شض-ه-ي-دا ب-ع-د ن-ف-اذ
الذخÒة

على أثر عمليتي بحث و“شضيط:

ا÷يشس يدمر  3قنابل تقليدية الصصنع بكل من بومرداسس و اŸدية
”” ألشضعب ”” كشضفت ودمرت مفارز
ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألشض -ع -ب -ي ,أمسس
ألثÓثاء بكل من بومردأسس وأŸدية
ثÓ-ث ق-ن-اب-ل ( )03ت-ق-ل-ي-دية ألصضنع,
حسضب ما أورده بيان لوزأرة ألدفاع
ألوطني.
وأاوضضح البيان أانه ““‘ إاطار مكافحة
اإ’ره- -اب وع- -ل- -ى اث- -ر ع- -م- -ل- -ي -ت -ي ب -حث
و“شض - - -ي - - -ط ب - - -ك - - -ل م - - -ن ب - - -وم- - -رداسس
واŸدية/ن.ع ,1.كشض -فت ودم -رت م -ف-ارز
للجيشس الوطني الشضعبي ,يوم  26جوان
 ,2018ثÓث قنابل ( )03تقليدية الصضنع““.

وأاشض - -ار اŸصض - -در ذات - -ه أان- -ه ‘ إاط- -ار
ﬁارب -ة ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة,
““ضضبطت مفرزة للجيشس الوطني الشضعبي
‘ دوري - - -ة ت - - -ف - - -ق- - -دي- - -ة ق- - -رب ا◊دود
ا÷زائرية–النيجرية Ãنطقة ع Úافلحلح
بجانت /ن.ع )11( ,4.منقبا عن الذهب
على م Ïمركبت )02( Úرباعيتي الدفع
بحوزتهم ( )03أاجهزة كشضف عن اŸعادن,
مضضيفا أانه ““خÓل هذه
‘ العملية ” القضضاء على اثن)02( Ú
منهم وإاصضابة ثالثا بجروح أاثناء ﬁاولتهم
الفرار وعدم ا’متثال أ’وامر التوقف““.

‘ ن- -فسس السض- -ي- -اق““ ,أاوق- -فت م- -ف -ارز
مشضÎكة للجيشس الوطني الشضعبي والدرك
الوطني ,بتمÔاسضت وع Úقزام /ن.ع,6.
تسضعة ( )09مهرب Úوضضبطت ( )1.35طن
م - -ن اŸواد ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة و( )02م -رك-ب-تÚ
رباعيتي الدفع و( )07أاجهزة كشضف عن
اŸعادن ومعدات التنقيب عن الذهب““.
م - -ن ج - -ه- -ة أاخ- -رى““ ,أاوق- -ف ح- -راسس
السضواحل بالطارف  /ن.ع ,5.أاربعة ()04
غطاسض Úدون رخصضة ,وضضبطوا ()400
غ- -رام م- -ن اŸرج- -ان وأاج- -ه- -زة ل- -لصض- -ي -د
اÙظور ومعدات للغطسس

نهائي ألكأاسس أŸمتازة ألعسضكرية لكرة ألقدم

الناحية العسصكرية األو 1 ¤ـ قيادة الدرك الوطني1
ضصربات ا÷زاء تبتسصم لقيادة الدرك الوطني

ت- -وج ف- -ري- -ق ق- -ي -ادة ال -درك ال -وط -ن -ي
بالكأاسس اŸمتازة الوطنية العسضكرية لكرة
ال -ق -دم ب-ف-وزه امسس ع-ل-ى ف-ري-ق ال-ن-اح-ي-ة
العسضكرية اأ’و ¤بضضربات الÎجيح.جرى
ه -ذا ‘ ال -ل -ق-اء ال-ن-ه-ائ-ي ال-ذي ج-م-ع بÚ
الفريق Úعلى أارضضية ميدان مركز Œمع
و–ضض ÒاŸنتخبات الوطنية العسضكرية
بـ«ب -ن ع -ك -ن -ون““ ب -ال-ع-اصض-م-ة ،ب-حضض-ور
شض -خصض -ي -ات عسض -ك -ري -ة ي -ت-ق-دم-ه-ا م-دي-ر
الرياضضات العسضكرية ““عمر قريشس““.
اŸواج- -ه- -ة شض- -ه -دت ن -دي -ة ك -بÒة بÚ
الفريق Úاللذين يعرفان بعضضهما البعضس
جيدا ،حيث كانت السضيطرة تارة لرفقاء
ق -ائ -د ف -ري -ق ال -ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة اأ’و¤
““إابراهيم الصضيد““ وتارة أاخرى لفريق قيادة
ال- -درك ال -وط -ن -ي ،إا ¤أان ان -ت -ه -ى ال -وقت
اأ’صضلي للمباراة بنتيجة التعادل اإ’يجابي
بهدف Ÿثله.

أاهداف اŸباراة فقد سضجلها الÓعب
““سضّÓم““ لفريق الناحية العسضكرية اأ’و،¤
فيما جاء هدف التعادل من قدم اŸهاجم
““بولرباق““ من فريق قيادة الدرك الوطني،
ل-ي-ح-ت-ك-م ال-ف-ري-ق-ان إا ¤ضض-ربات الÎجيح
التي كانت من نصضيب فريق قيادة الدرك
ال-وط-ني ( ،)3 – 4وسض -ط ف -رح-ة ع-ارم-ة
ل Ó-ع-ب Úوال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ورج-ال ال-درك
الذين كانوا بقوة ‘ مدرجات ملعب كرة
ال - -ق - -دم Ÿرك - -ز Œم- -ع و–ضض Òال- -ف- -رق
الرياضضية العسضكرية.
م- -درب ال- -ن -اح -ي -ة ال -عسض -ك -ري -ة اأ’و¤
““ÿضض -ر ب -ل -غ-ال-ي-ة““ ام-ت-عضس م-ن ال-ن-ت-ي-ج-ة
النهائية وقال““ ،نحن أاخذنا لقب البطولة
ال-وط-ن-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة وف-زن-ا ب-ن-هائي كأاسس
ا÷مهورية ،و ⁄نكن نتوقع بأاننا سضنلعب
ن -ه -ائ -ي ك -أاسس السض -وب -ر ،وه -واأ’م -ر ال-ذي
جعلنا نسضرح الÓعبÃ Úا أاننا نتواجد ‘

نهاية اŸوسضم ،وفوجئنا بقرار إاجراء هذا
النهائي لهذا اأ’مر تأاثرنا بعضس الشضيء من
ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة أ’ن ال-ت-حضض Òي-ن-قصض-ن-ا
بعدما اسضÎجعنا الÓعب Úمتأاخرين ،لكن
ن -ب -ارك ال -ت -ت -وي -ج ل -ف -ري -ق ق -ي -ادة ال-درك
الوطني““.
من جانبه مدرب فريق قيادة الدرك
ال -وط -ن -ي كشض -ف ب -أان اŸب-اراة  ⁄ت-ك-ن ‘
مسضتوى التطلعات كون الفريقان  ⁄يكونا
ع-ل-ى دراي-ة ب-إاق-ام-ة ه-ذا ال-ل-ق-اء ال-ن-هائي،
ل-ك-ن-ه  ⁄ي-خ-ف سض-ع-ادت-ه ال-ك-بÒة ب-التتويج
بنهائي الكأاسس اŸمتازة العسضكرية لكرة
القدم وشضكر كل ’عبيه على التضضحيات
التي قاموا بها فوق أارضضية اŸيدان من
أاجل التتويج باللقب الذي كان Ãثابة الثأار
الكروي أ’شضباله بعد الهزÁة ذهابا وإايابا
‘ البطولة أامام فريق (ن.ع.)1.

ﬁمد فوزي بقاصص

‘ عمليتŸ Úصضالح أ◊ماية أŸدنية بقسضنطينة

انتشصال جثة غريق وإاخماد حريق ‘ ﬁصصول زراعي

ت - -دخ - -لت ل - -ي- -ل- -ة أاول أامسس ،مصض- -ال- -ح
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ل -و’ي -ة قسض-ن-ط-ي-ن-ة ‘
ع -م -ل -ي -ت Úم -ن -فصض -ل-ت ،Úق-امت ‘ اأ’و¤
بانتشضال جثة غريق من بركة مائية ،ببلدية
““ح-ام-ة ب-وزي-ان““ ،وال-ث-ان-ي-ة ب-إاخ-ماد حريق
ﬁصضول زراعي ببلدية ديدوشس مراد،
حيث كان سضيؤودي ا ¤إاتÓف  56هكتارا
من القمح الصضلب.

““ع Úالتوتة““ ،من أاجل ضضحية (ب /ع) من
جنسس ذكر يبلغ من العمر  48سضنة ﬂ،تف
مند  05أايام حسضب تصضريح اأ’هل ،وجد
غريقا ‘ بركة مائية ” ،انتشضال ا÷ثة
م- -ن ط- -رف ذات اŸصض -ال -ح و ن -ق -ل -ه -ا ا¤
مسضتوصضف ““حامة بوزيان““ ثم ا ¤مصضلحة
حفظ ا÷ثث باŸسضتشضفى ا÷امعي ““بن
باديسس““ بقسضنطينة.

إانتشصال جثة غريق ‘ العقد اÿامسس ..

 ..و حماية  56هكتارا من القمح بديدوشس مراد

بحسضب بيان Ÿصضالح ا◊ماية اŸدنية
 ،فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية
بحامة بوزيان ‘ حدود السضاعة التاسضعة
من ليلة أاول أامسس ،باŸكان اŸسضمى حي

وب-ق-ري-ة ““ب-ن-ي مسض-ت-ي-نة““،أارضس حفصضي
ب -ب -ل -دي -ة ““دي -دوشس م -راد““،ت-دخ-لت وح-دة
القطاع للحماية اŸدنية بذات البلدية ‘
حدود السضاعة ا◊ادية عشضرة ليلة أامسس

اأ’ول من اجل حريق ﬁصضول زراعي قدر
ب - -ح - -وا‹ نصض - -ف ه - -ك - -ت - -ار ”،إاخ- -م- -اده
باحÎافية عالية،كما قامت ذات الفرقة
ب -ت-ط-وي-ق وح-م-اي-ة اŸم-ت-ل-ك-ات اŸت-ب-ق-ي-ة
واŸتمثلة ‘ حوا‹  56هكتارا من القمح
الصضلب.
ا÷دي -ر ب-ال-ذك-ر ان-ه ‘ ب-داي-ة ع-م-ل-ي-ة
ا◊صضاد والدرسس أاتلفت ا◊رائق ،بكل من
منطقة ““واد شضاطو““ بلدية ع Úأاسضمارة
و«مشض -ت -ة ق -ارف““ب -ل -دي -ة ا◊ام -ة ب -وزي -ان
و«ال - - -ب- - -اردة““ ب- - -ل- - -دي- - -ة أاو’د رح- - -م- - -ون
ودوار““Ÿهادى بلدية““ ع Úأاعبيد،نحو 24
هكتارا من اÙاصضيل الزراعية.

مدير ألشضباب وألرياضضة ل«ألشضعب””:

قسسنطينة /احمد .د

أاك Ìمن  2400طفل وشصاب باıيمات الصصيفية ‘ تلمسصان

كشض- -ف م- -دي- -ر الشض- -ب- -اب وال- -ري -اضض -ة
لتلمسضان السضيد عابد بوراوي ‘ تصضريح
صض -ح -ف -ي خ -اصس ب-ج-ري-دة ““الشض-عب ““ ع-ن
ب-رن-ام-ج ث-ري ل-ن-ج-اح م-وسض-م ا’صض-ط-ي-اف
بسض- -واح- -ل ال- -و’ي- -ة ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إا04 ¤
ﬂيمات لفائدة اأ’طفال بكل من هنÚ
وسضوق الثÓثة ومرسضى بن مهيدي و06
م -واق -ع ل -ل -ت -خ -ي -ي -م ال -ع-ائ-ل-ي ب-السض-واح-ل
اÙروسض - -ة ب - -اإ’ضض - -اف- -ة إا ¤اح- -ت- -م- -ال
توسضيعها بالشضواطئ التي “تلك مسضاحات
شضاسضعة لذلك و›هزة بالكهرباء والبنية

ال -ت -ح -ت -ي-ة وق-ن-وات صض-رف اŸي-اه ال-ق-ذرة
واŸياه الصضا◊ة للشضرب .
وتوقع بوراوي أان تسضتقبل سضواحل
تلمسضان  2400طفل وشضاب ‘ اıيمات
الصض-ي-ف-ي-ة ب-اإ’ضض-اف-ة إا ¤م-ئ-ات ال-ع-ائÓت
اأ’مر الذي اسضتوجب عملية التكفل بهم
م -ن ج -انب ال -نشض -اط -ات الÎف -ي-ه-ي-ة ع-ل-ى
مسضتوى الشضاطئ من خÓل بر›ة دورات
ري -اضض -ي -ة ‘ الشض -واط -ئ ع -ل-ى غ-رار ك-رة
ال- -ق- -دم السض- -اح- -ل- -ي- -ة ،ال -ب -زب -ول  ،ال -ك -رة
ا◊دي - -دي - -ة ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إا ¤نشض- -اط- -ات

ترفيهية كالصضيد بالقصضبة  ،الغوصس –ت
اŸاء ....
م -ع ال -ع -ل-م سض-خ-رت م-دي-ري-ة الشض-ب-اب
وال-ري-اضضة  50أاط-ارا م-ك-ون-ا ل-لسض-ه-ر على
مرافقة الشضباب باإ’ضضافة إا 30 ¤عونا
متطوعا من اإ’طارات ا÷معوية زيادة
على تكوين  80مÎبصضا للتكفل بالنشضاط
ال -ث -ق -ا‘ وال-ري-اضض-ي ب-الشض-واط-ئ لضض-م-ان
اسضتقطاب السضواح والÎفيه عنهم .

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

بحضضور عن Îيحيى ،وأبطال أŸوسضم ألرياضضي 2018

جمعية الراديوز تختتم دورة الصصداقة Ãرافال وهران

«ألشض -عب» ت -خ-ت-ت-م أل-ي-وم
بدأية من ألسضاعة ألسضادسضة
ونصض- -ف دورة ألصض- -دأق- -ة ‘
م -ل -عب رق -ي -ق ع -ب -د أل -ق -ادر
Ãرأف - -ال وه - -رأن ب - -حضض- -ور
‚وم كرة ألقدم أ÷زأئرية
ع- -ل- -ى غ -رأر ع -ن Îي -ح -ي -ى،
بلومي ،مغارية ،كويسضي ،بن
شض- -ي- -خ Ãع- -ي- -ة وأ‹ وه -رأن
مولود شضريفي و‡ثل وزير
ألشضبيبة وألرياضضة ومرأقب
ألشضرطة نوأصضري .
ك- -م- -ا ي- -حضض- -ر ال- -ت- -ظ- -اه -رة
الكروية ضضيوف أاخرون يقدمون
كؤووسضا وميداليات وجوائز لفرق
ع Úالصضفراء ،سضيق ،مسضتغا،Â
واد سضوف ووهران اضضافة ا¤
ت -ك -رÁات وأاوسض -م -ة اسض -ت-ح-ق-اق سض-ت-ه-دى
لعمرا Êعبد القادر وعرامة من شضباب
قسضنطينة وشضريف الوزا Êوحسضناوي من
ا–اد بلعباسس وسضرار من ا–اد ا÷زائر
وب -ل -ع -ط -وي ع -م -ر م -ن م -ول -ودي -ة وه -ران
وقمري رضضوان من جمعية هران .

ويضضاف ا ¤هذا “نح جوائز وهدايا
ل-ل-م-ت-ف-وق Úبشض-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م ا’بتدائي
واŸتوسضط.
ويسضتمتع ا÷مهور الرياضضي ا◊اضضر
Ãق -اب-ل-ة اسض-ت-ع-راضض-ي-ة Œم-ع ب‚ Úوم
كرة القدم ا÷زائرية اŸذكورين اضضافة
ا ¤ميصضابيح ،فوسضي،ب شضيحة  ،حدو،

زروق - -ي ،م - -زي- -ان –ت ق- -ي- -ادة ا◊ك- -م
الدو‹ حنصضال ﬁمد.
التجمع الكروي الذي عرف مشضاركة
 120فريق طيلة  60يوما يعد ملتقى
ري- -اضض- -ي -ا وع -ائ -ل -ي -ا غ -اي -ت -ه اك -تشض -اف
اŸواهب وا’ب - - -ت - - -ع - - -اد ع - - -ن ا’ف- - -ات
ا’جتماعية.

