رئيسس ا÷مهورية معزيــا عائلــة الفقيــد أاحـسصن لŸـاسس:

كـان علمـا مـن أأعـÓم كـرة ألقـدم أ÷زأئريـة وخـÒة ’عبيه ـا
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‘ نشصريـــــة خاصصـــــــة
Óرصصـــــــــاد ا÷ويـــــة
ل أ

أسستم ـ ـ ـرأر موج ـ ـ ـ ـ ـة
أ◊ ـ ـ ـ ـر بخمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس
و’ي ـ ـ ـ ـات جنوبـي ـ ـ ـ ـة
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جائزة أافضصل عمل علمي وثقا‘ وإاعÓمي لـ ٢018

ألفريق ڤايـ ـد صسالـ ـح يشسـ ـ ـرف
ع ـلـ ـ ـ ـى تكـ ـ ـر ËأŸتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّوجÚ
^ تشسجيـ ـ ـع أŸوأه ـ ـ ـ ـب وتنميـ ـ ـ ـ ـة ألقـ ـ ـ ـدرأت
ألفكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لإÓط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارأت وأأ’ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأد
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«الشصعب» تسصتطلـــع واقع منجم «غار ا÷بيÓت» للحديد بتندوف:

آأ’ف منصس ـ ـ ـ ـ ـب دأئ ـ ـ ـ ـ ـ ـم و 25أألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفا
آأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر بصسفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مؤوقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

^ أنطÓق ألّدرأسسات ألهيدروجيولوجية ومسسح  158ألف كلم من أŸسساحة أإ’جمالية
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قال إان النهوضس بقطاع السصياحة مرهون بتحسص Úاÿدمات ،بن مسصعود:

^ معاه ـ ـ ـ ـ ـ ـد ألتكويـ ـ ـ ـ ـن مطالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة Ãوأكب ـ ـ ـ ـ ـة
أŸع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاي Òألدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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‘ مبــــــــــــــادرة
للعرفان ورد ا÷ميل
بعد عقود مــن الّزمـــن

قدمـ ـ ـاء ثانويـ ـ ـ ـة
ألشّسيـ ـ ـخ بوعب ـ ـد‹
بأارزيـ ـو يكّرم ـ ـ ـ ـون
أأسساتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذتهم
صصـــ٤ــــ1ـــ-ــــ5ــــ1

تصصوير :فواز بوطارن

أ◊كومـ ـ ـة تسسعـ ـى ÷عـ ـ ـل ألقطـ ـ ـ ـ ـ ـاع
بديـ ـ Óإأقتصسـاديا خـ ـارج أÙروقـ ـ ـات
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نصصــــف نهائــي كـــأاسس العـــا ٢018 ⁄بروسصيــا
اليوم على : 1٩:00

فرنسصا – بلجيكا

موأجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وأعـدة باإ’ث ـ ـ ـارة
ب ـ ـ ـ ـ Úأ÷اري ـ ـ ـ ـ ـ ـن

صصـــ٢ــــ1ـــ-ــــ3ــــ1

معـــــــّززا بصصÓحيات
واسصعــــــــــــــة

أردوغـ ـ ـان يـ ـ ـ ـؤودي
أليم Úألدسستورية
لو’ي ـ ـة رئاسسي ـ ـة
ثانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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طمار ‘ عنابة إليوم

إ◊ملة إلوطنية
للتحسشيسس من خطر
إلسشباحة ‘ إلسشدود
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جامعة صشيفية إ ¤غاية  15جويلية بباب إلزوإر

يقوم وزير السشكن والعمران
واŸدي-ن-ة ع-ب-د ال-وحيد طمار،
ال- - -ي - -وم ،ب - -زي - -ارة ع - -م - -ل إا¤
ع -ن -اب -ة ،ي -ت -ف -ق -د م-ن خÓ-ل-ه-ا
مششاريع القطاع.

يعطي وزير اŸوارد اŸائية
حسش Úنسش -يب ،ال-ي-وم ،بسش-د
ك - -يسش Òب - -و’ي - -ة ج - -ي- -ج- -ل
اإشش- - -ارة ان - -ط Ó- -ق ا◊م - -ل - -ة
ال- -ت- -حسش- -يسش- -ي- -ة م -ن خ -ط -ر
السش-ب-اح-ة ‘ السش-دود ،ال-ت-ي
ت-ب-ادر ب-ه-ا ال-وكالة الوطنية
للسشدود والتحويÓت.

ندوة علمية حول إلششيخ
إلعلمة إلهاششمي إلتيجاÊ

إليوم إلعاŸي للسشكان

ت -ن -ظ -م وزارة الشش -ؤوون ال -دي -ن-ي-ة
’وق- - - -اف –ت رع- - - -اي- - - -ة وزي- - - -ر
وا أ
’وق-اف ﬁم-د
الشش -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
ع -يسش -ى،ال-ي-وم ،ن-دوة ع-ل-م-ي-ة ح-ول
م-وضش-وع «الشش-ي-خ ال-عÓ-م-ة ال-ه-اششمي
التيجا – Êمسشار ومسشÒة « ،وذلك
’مام باÙمدية على السشاعة
بدار ا إ
 09:00صشباحا.

إإنهاء عهدة بودياب
Ãجلسس إإدإرة إلقرضس
إلششعبي إ÷زإئري
قررت ا÷معية العامة للقرضض
الشش -ع -ب -ي ا÷زائ-ري امسض ا’ث-ن،Ú
ان - -ه - -اء ع - -ه- -دة عضش- -و ›لسض ادارة
ال-ب-نك ال-ع-م-وم-ي ،ع -م -ر ب-ودي-اب،
حسشبما افاد به بيان لوزارة اŸالية.
واوضش- -ح ذات ال- -ب- -ي- -ان ان -ه ‘ «اط -ار
الصشÓ-ح-ي-ات ال-ت-ي ي-خ-ول-ه-ا ال-قانون
ا’سشاسشي للبنك صشادقت ا÷معية
ال-ع-ام-ة ل-ل-ق-رضض الشش-عبي ا÷زائري
خÓ- -ل اج- -ت- -م- -اع -ه -ا اŸن -ع -ق -د امسض
ا’ثن 9 ،Úيوليو ،على قرار يقضشي
ب-ان-ه-اء ال-ع-ه-دة اŸم-ارسش-ة من طرف
عمر بودياب Ãجلسض ادارة البنك».
كما اضشاف ذات اŸصشدر ان «ا÷معية
ال-ع-ام-ة ل-ل-ق-رضض الشش-عبي ا÷زائري
كلفت ›لسض ا’دارة بتنفيذ هذا
ال -ق-رار» .ل-ل-ت-ذك ،Òف -ان ب -ودي -اب
اسش -ت -ل -م م -ه-ام-ه ك-رئ-يسض م-دي-ر ع-ام
للقرضض الششعبي ا÷زائري ‘ مايو
.2015

تتواصشل فعاليات ا÷امعة الصشيفية ،التي تنظمها جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
بباب الزوار ،بالتعاون مع مديرية البحث العلمي وبالششراكة مع ا÷معية اıتلطة ا÷زائرية
’مريكية إا ¤غاية  15جويلية .2018
ا أ

عروضس سشينمائية دورية
لألطفال كل ثلثاء

إسشتعمال إألسشلحة إÙرمة
من طرف إلسشتعمار إلفرنسشي
‘ منتدى إلذإكرة إليوم
ت - -ن- -ظ- -م ج- -م- -ع- -ي- -ة
مششعل الششهيد ،اليوم،
م - -ن - -ت - -دى ال - -ذاك - -رة،
ت- -ت- -ن- -اول م -ن خ Ó-ل -ه
م- -وضش- -وع اسش  -ت- -ع- -م- -ال
ا أ
’سش-ل-ح-ة اÙرم-ة م-ن
ط- -رف ا’سش- -ت- -ع- -م- -ار ال- -ف- -رنسش- -ي «سشÓ- -ح
ال- -ن- -اب- -ا‰ ⁄وذج -ا» ،وذلك ع -ل -ى السش -اع -ة
 10:00بيومية اÛاهد.

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

حفل لتكرË
إلرإحل إÎŸجم
«مارسشا لبوإ»

ي- - -ن- - -ظ- - -م اŸع- - -ه-
«سش-رف-ان-ت-يسض» - -د ال- - -ث- - -ق- - -ا‘ ا’سش - -ب - -اÊ
ب-ال-
دورية كل أامس عاصشمة عروضشا سشينمائية
ث
شية Óثاء ،لفائدة ا أ
’طفال ،
تسش -ت -م -ر ل-غ-اي-ة 4
والدخول يكو  2م -ن ج -وي -ل -ي-ة ا÷اري،
ن ›ا.Ê

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

ورششات تكوين بجامعة أإم إلبوإقي

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

–ي- - -ي غ- - -دا م- - -دي- - -ري- - -ة
السش - -ك - -ان ل- -وزارة الصش- -ح- -ة
ب-ال-ت-وازي م-ع ب-رنامج ا’أ·
اŸت -ح -دة ل -ل -ت -ن -م-ي-ة ،ال-ي-وم
العاŸي للسشكان ،وذلك –ت
ششعار» يتمتع ا’أولياء بحق
اأسش-اسش-ي م-ن ح-ق-وق ا’إنسشان
‘ –دي- -د ع- -دد اأط- -ف -ال -ه -م
ب-ح-ري-ة وال-ت-ب-اع-د ب-ي-ن-هم»،
وه - -ذا ب - -اŸع - -ه- -د ال- -وط- -ن- -ي
ل-لصش-ح-ة ال-ع-م-ومية با’أبيار
ب -ال -ع -اصش -م -ة ع -ل-ى السش-اع-ة
 08 : 30صشباحا.

ت-ن-ظ-م خ-ل-ي-ة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ت-ل-ف-زي ب-جامعة أام البواقي
ورشش -ات ت -ك -وي-ن ت-زام-ن-ا م-ع ا÷ام-ع-ة الصش-ي-ف-ي-ة لسش-ن-ة
 ،2018وذلك ‘ الفÎة اŸمتدة ب 08 Úو  12جويلية
’عÓم
ا÷اري .تششمل الدورة ورششت Úحول ششبكات ا إ
’‹ ل -ت -حضش Òشش -ه -ادة سش -يسش -ك -و وت -ث -ب -يت ال -ل -وح -ات
ا آ
الششمسشية من خÓل تكوين تطبيقي.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت-ن-ظ-م اŸوؤسشسش-ة ال-وط-نية
لÓ-تصش-ال ،ال-نشش-ر وا’إشش-هار
« » ane pح ف ل ت ك ر  Ëا ل ر ا ح ل
اÎŸجم «مارسشا لبوا» ،يكون
م- -ت- -ب- -وع -ا ب -ت -ق -د Ëع -رضض
ترجماته ل :وسشيني لعرج،
اإب -راه -ي -م سش -ع -دي ،ال-ط-اه-ر
وط- -ار ،وع- -ب -د ا◊م -ي -د ب -ن
ه - - -دوق - - -ة ،...وذلك ي - - -وم
اÿم -يسض  12ج-وي-لية على
السشاعة  14 : 30بعد الزوال،
Ãكتبة ششايب دزاير بششارع
باسشتور بالعاصشمة.

إلع ـلناتكـم إتصشل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألثÓثاء  10جويلية  2018م
ألموأفق لـ  26ششوأل  14٣9هـ

Ãناسشبة العيد الوطني لبÓده

رئيسص ا÷مهورية يهنئ نظÒه
ا÷نوب سشوداÊ
ب -عث رئ -يسص أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع-زي-ز
بوتفليقة برقية تهنئة أ ¤نظÒه بجمهورية
ج - -ن- -وب ألسش- -ودأن سش- -ال- -ف- -ا ك Òم- -ي- -ارديت
Ãناسشبة أحتفال بÓده بعيدها ألوطني عÈ
له فيها عن عزمه على موأصشلة ألتششاور
حول أŸسشائل أ’قليمية وألدولية .وكتب
أل -رئ -يسص ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه «Ãن-اسش-ب-ة
أحتفال بÓدكم بعيدها ألوطني يسشر ÊأÁا
سشرور أن أتوجه إأليكم باسشم أ÷زأئر ششعبا
وح -ك -وم -ة وأصش -ال -ة ع -ن ن -فسش -ي ب -ت-ه-ان-ي-ن-ا

أÿالصشة وأ◊ارة مقرونة بأاطيب “نياتي
ل -ك -م Ãوف -ور ألصش -ح -ة وألسش-ع-ادة وب-اط-رأد
ألرقي وأ’زدهار لششعبكم ألششقيق» .وأضشاف
رئ -يسص أل -دول -ة ق -ائ « Ó-ه -ذأ ,وأن-ت-ه-ز ه-ذه
’ع Èل -ك -م ع-ن “ام
ألسش -ان -ح -ة ألسش -ع -ي -دة أ
أرتياحي ÷ودة عÓقات ألصشدأقة وألتعاون
ألتي Œمع بلدينا وأؤوكد لكم عزمي على
ألدأب على سشنة ألتششاور حول ما هو ﬁل
أهتمامنا أŸششÎك من أŸسشائل أ’قليمية
وألدولية ».

‘ رسشالة تعزية ا ¤عائلة الفقيد الÓعب أاحسشن لŸاسس

الرئيسص بوتفليقة :كان علما من أاعÓم كرة القدم ا÷زائرية وخÒة ’عبيها
ب-عث رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وتفليقة
رسشالة تعزية أ ¤أسشرة ألفقيد أحسشن ’Ÿاسص أكد
فيها أن أŸرحوم كان «علما من أعÓم كرة ألقدم
أ÷زأئ- -ري -ة و خÒة ’ع -ب -ي -ه -ا» .وج -اء ‘ رسش -ال -ة
ألتعزية «تلقيت بأاسشى وأسشف نبأا أنتقال أŸرحوم
أحسش -ن ’Ÿاسص أ ¤رح -م -ة أل -ل -ه وع-ف-وه ,ت-غ-م-ده
أŸو ¤بسش-ت-ائ-ر رح-م-ت-ه وح-ف-ه Ãغ-ف-رت-ه ,وأسشكنه
فسش- -ي- -ح ج- -ن -ان -ه ,وأ◊ق -ه ب -أاه -ل أ Òÿوأل Èم -ع
ألصشديق ‘ Úجنات أÿلد وألنعيم» .وأضشاف يقول
«ل -ق -د ك -ان أŸرح -وم ع -ل-م-ا م-ن أعÓ-م ك-رة أل-ق-دم

أ÷زأئرية ومن خÒة ’عبيها منحها من عمره
ووقته كفاء ما منحته جماهÒها من حب وأعتزأز
به ,من ششباب بلوزدأد أ ¤غ Òذلك من ألنوأدي
وألفرق ألرياضشية ,وقد ظل أŸغفور له باحÎأفيته
وشش -ه -رت -ه م Ó-زم -ا ع -م -ل-ه ‘ ت-رق-ي-ة أل-ري-اضش-ة ‘
ﬂت -ل -ف أ’ط -وأر وأل -ت -خصشصش -ات أل -ري -اضش -ي -ة ‘
ألدأخل كما ‘ أÿارج»« .أنه يرحل عنا أليوم أ¤
ج -وأر رب -ه ك -رÁا ب -أاخÓ-ق-ه ع-زي-زأ بÈه وأحسش-ان-ه
رأضش -ي -ا ع-ل-ى م-ا ق-دم ل-وط-ن-ه م-ن ج-م-ي-ل أع-م-ال-ه
ومرضشيا عنه من أهله و ﬁبيه وكل رفاقه ,بل من

ألششعب أ÷زأئري كله ألذي يششيعه دأعيا له ألله أن
ي-ج-ل-ل-ه Ãغ-ف-رت-ه ورضش-وأن-ه ,وأن ي-ت-غ-م-ده ب-وأسش-ع
رحمته ,وأن يسشكنه روضشة من رياضص جنته ,ويلهم
أهله أ’برأر وذويه ألكرأم ورفاقه أ’خيار ,وكل
أŸناصشرين وﬁبي كرة ألقدم جميل ألصش Èوعظيم
ألسشلوأن ولهؤو’ء جميعا أعرب عن خالصص ألعزأء
وصشادق ألدعاء» ,يضشيف رئيسص أ÷مهورية« .و
بششر ألصشابرين ألذين أذأ أصشابتهم مصشيبة قالوأ إأنا
لله و إأنا أليه رأجعون أولئك عليهم صشلوأت من
ربهم و أولئك هم أŸهتدون

حول سشبل ترقية التعاون القتصشادي مع بلديهما

جÓب يتباحث مع سشفÒي تنزانيا وصشربيا

اسشتقبل وزير التجارة سشعيد جÓب امسس
الث -ن Úب -ا÷زائ -ر ك  Ó-م -ن سش -ف Òت -ن -زان-ي-ا
وصشربيا با÷زائر ,على التوا‹ عمر يوسشف
م -زي وأال -كسش -ن -در ي -ان -ك -وف -ي -تشش -ي وال-ل-ذان
ت -ط -رق م -ع -ه -م -ا إا ¤سش -ب -ل ت -رق -ي-ة ال-ت-ع-اون
القتصشادي اŸششÎكي حسشبما أافاد به بيان
للوزارة .وتطرق الوزير خÓل اللقاءين إا¤
«أاهمية تذليل كافة العقبات امام انسشياب
ح -رك -ة ال -ت -ج -ارة ال -ب -ي -ن -ي -ة وه-و م-ا يسش-م-ح
بإاحداث طفرة ‘ معدلت التبادل التجاري»
حسشب نفسس اŸصشدر.
ك- - -م- - -ا أك - -د «ح - -رصص أ÷زأئ - -ر ع - -ل - -ى ج - -ذب
أ’سش- -ت- -ث- -م- -ارأت أ’ف- -ري -ق -ي -ة وأأ’ورب -ي -ة ع -م -وم -ا

وأل-ت-ن-زأن-ي-ة وألصش-رب-ية على وجه
أÿصش- - - -وصش- - - -ي أأ’م- - - -ر أل - - -ذي
سشيسشاهم ‘ إأعطاء دفعة قوية
لÓ-ق-تصش-اد أل-وط-ن-ي وت-ع-زيز ثقة
أŸسش -ت -ث -م-ر أأ’ج-ن-ب-ي ‘ ألسش-وق
أل -وط -ن -ي -ة» .وأضش -اف ج Ó-ب أن
ت- -ن- -م- -ي- -ة وت- -ع- -زي- -ز أل- -ع Ó-ق -ات
أ’قتصشادية وألتجارية مع تنزأنيا
وصش - -رب - -ي- -ا «ت- -أات- -ي ع- -ل- -ى رأسص
أول- -وي -ات أ◊ك -وم -ة أ÷زأئ -ري -ة
و–ظى بدعم كامل من ألقيادة
ألسشياسشية» ’فتا إأ« ¤أهمية توسشيع حجم ألعÓقات
أل -ت -ج -اري -ة وأ’سش -ت -ث -م-اري-ة أŸششÎك-ة Ãا ي-ح-ق-ق

مصشالح ألطرف.»Ú
م-ن ج-ه-ت-ه أشش-ار ألسش-ف Òأل-ت-ن-زأÊ
إأ ¤أن هناك «تنسشيقا وتوأفقا كامÓ
‘ أل - -رؤوى» م - -ع أ÷انب أ÷زأئ - -ري
فيما يتعلق بحل أŸششاكل ألتي تعوق
حركة ألتجارة ب Úألبلدين مضشيفا أن
بلده «تتطلع أ’ن تكون أهم ششريك
Œاري إأفريقي للجزأئر» .أما ألسشفÒ
ألصشربيي فقد أكد حرصص بÓده على
ت -ن -م -ي -ة أل -ع Ó-ق -ات أ’ق-تصش-ادي-ة م-ع
أ÷زأئ- -ر وأ’رت- -ق -اء ب -ه -ا ل -تصش -ل إأ¤
مسش- -ت -وى ألشش -رأك -ة أ’سشÎأت -ي -ج -ي -ة أل -ق -ائ -م -ة بÚ
ألبلديني حسشب ألبيان.

منصشبا رمكي ﬁافظا جديدا للطاقة الذرية ،قيتو:Ê

التطبيقات النووية ‘ اÛا’ت السشلمية أاولوية اسشÎاتيجية
الشش-عب -اشش-رف وزي-ر ال-ط-اق-ة مصش-طفى
ق -ي -ت -و Êأامسس ع -ل -ى ت -نصش -يب ع -ب -د ال -رزاق
رم- - -ك- - -ي ﬁاف- - -ظ- - -ا ج- - -دي- - -دا ل- - -ل- - -ط- - -اق- - -ة
ال -ذري -ة ،خ -ل-ف-ا ل-نصش-ر ال-دي-ن ج-غ-ري ال-ذي
اسش -ت -دع -ي Ÿه -ام أاخ -رى ب -ع -د أان سش Òنشش-اط
اÙافظة بالنيابة منذ جوان .2016
رمكي متحصشل على ماجسشت ‘ Òألهندسشة
أل -ن -ووي -ة ،ت-خصشصص آأل-ي-ة وم-رأق-ب-ة م-ن أÙاف-ظ-ة
ألسش- -ام -ي -ة ل -ل -ب -حث (أ÷زأئ -ر) وم -ن أ Èıأآ’‹
وأإ’عÓم ألتطبيقي بتولون  .وهو مهندسص دولة ‘
أإ’لكÎونيك من جامعة ألعلوم وألتكنولوجيا هوأري
ب-وم-دي-ن وأŸدرسش-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸت-ع-ددة أل-ت-قنيات
با◊رأشص.
مارسص أÙافظ أ÷ديد عدة مهام منها باحث
‘ مركز تطوير أأ’نظمة ألطاقوية با÷زأئر وبعÚ
وسش- -ارة م -ن  1987أ 1991 ¤لÒت-ق-ي ب-ع-ده-ا أ¤
مسش -ؤوول قسش -م أل -كÎون -يك أل-ع-م-ل-ي-ات Ãرك-ز ب-عÚ
وسشارة من  1991أ .1995 ¤من  1995أ ،1998 ¤م
ت -ق -ل -د م-نصشب أأ’م Úأل-ع-ام ل-ن-فسص أŸرك-ز ،ل-ي-عÚ

‘Ã 1999رسشوم رئاسشي ‘ منصشب
مدير ألتعاون باÙافظة أ ¤غاية
أليوم.
خ Ó-ل ح -ف -ل أل -ت-نصش-يب ،ذك-ر
ق -ي -ط -و Êب -أان ﬁاف -ظ -ة أل -ط -اق -ة
أل -ذري-ة ،أل-ت-ي ه-ي ه-ي-ئ-ة ع-م-وم-ي-ة
وطنية ،أنششئت ‘  1996وهي –ت
وصش -اي -ة وزأرة أل-ط-اق-ة م-ن-ذ ،2006
ه-ي آأل-ي-ة ل-وضش-ع وت-ط-ب-ي-ق ألسشياسشة
أل -وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة وت-ط-وي-ر أل-ط-اق-ة
Óغ -رأضص
وأل -ت -ق -ن -ي -ات أل -ن -ووي -ة ل  -أ
ألسشلمية.
ك- -م- -ا أشش- -ار أل- -وزي -ر أ ¤إأن أ÷ـ ـزأئ -ر ،و–ت
أل-ق-ي-ادة أل-رشش-ي-دة ل-رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة عبد ألعزيز
بوتفليقةُ ،تفِكر ‘ ُمسشتقبلها ألطاقوي .فالطلب
Ÿتزأي ـد على ألطاقةَ ،دَفَع بالدولة إأ ¤أن ُتباشِشر
أُ
ِبإاِ ْ
طَÓق برنامج طموح لتَطوير ألطاقات أŸتجددة،
يرتكز أسشاسشا على تنويع َمصشاِدر ألطاقة لضشمان
مسشتقبل أأ’جيال ألقادمة.

وبهذأ أÿصشوصص فإان ألطاقة
ألنووية ِلÓسشتعمال ألسشلمي تعتÈ
خيارأً أسشÎأتيجيا لبÓدنا .وعليه،
فمن مهام ﬁافظة ألطاقة ألَذِرsية
وضشع وتنفيذ سشياسشة وطنية لَِتْعزيز
وت- -ط- -وي- -ر أل- -ت- -ق- -ن- -ي -ات أل -ن -ووي -ة
Óغرأضص ألسشلمية.
ل أ
وقد ذكر ألوزير بأان من مهام
أÙافظة تطوير برنامج ألطاقة
ألنووية أŸسشطر ألذي يهدف إأ¤
وضشع بنية –تية للبحث ألعلمي
وألتطوير ألتكنولوجي مع برنامج تكوين من أجل
أكتسشاب أŸعرفة وألتحكم ‘ تطوير ألتطبيقات
أل -ن -ووي -ة ‘ أÛا’ت أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأ’ق-تصش-ادي-ة
Ÿوأرد أŸائية.)...
ْŸ
خَتِلَفة (أل sصش َ
حة ،ألفÓحة ،أ َ
أُ
ك-م-ا ت-ت-ك-ف-ل أÙاف-ظ-ة ب-الÎأخ-يصص وÃرأق-بة
وتفقد ألنششاطات ألنووية وبتنفيذ أآ’ليات ألدولية
(أŸعاهدأت وأ’تفاقيات).

اكدت ان دائرتها الوزارية تعمل على تنفيذ توجيهات رئيسس ا÷مهورية

فرعون  :ا◊رصص على دمقرطة اسشتعما’ت تكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصشال

أك- -دت وزي- -رة ألÈي- -د وأŸوأصش Ó-ت ألسش -ل -ك -ي -ة
وألÓسشلكية وألتكنولوجيات و ألرقمنة إأÁان هدى
ف- -رع- -ون أمسص أ’ث- -ن Úبسش- -وق أه- -رأسص ع- -ل -ى أن
مصشالح دأئرتها ألوزأرية –رصص ‘ ألوقت ألرأهن
على «دمقرطة أسشتعما’ت تكنولوجيات أإ’عÓم
وأ’تصش- -ال ل- -ف- -ائ- -دة ك- -ل أŸوأط -ن . »Úوأوضش -حت
ألوزيرة ‘ لقاء صشحفي Ãقر ألو’ية على هامشص
زيارة عمل وتفقد قامت بها أمسص إأ ¤هذه ألو’ية
بأان دأئرتها ألوزأرية تعمل على تنفيذ توجيهات
رئيسص أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة من أجل
«“ك Úكل موأطن من أ◊صشول على حقه ‘
أل - -ول - -وج إأ ¤خ - -دم - -ة ج - -ي - -دة ‘ ›ا’ت ألÈي- -د
وأŸوأصشÓت وتكنولوجيات أإ’عÓم وأ’تصشال» .
وذكرت فرعون ‘ هذأ ألششأان بأان مصشالح ألقطاع
تسشتهدف «ألوصشول إأ ¤مسشتوى جيد من أÿدمات
ألÈيدية Œعل أŸوأطن أ÷زأئري ’ يفكر بتاتا ‘
مششكل ألسشيولة أو مششكل ألتدفق ‘ أإ’نÎنيت».
وأضش- -افت ‘ ه- -ذأ ألسش- -ي- -اق ب- -أان أÛه- -ود أأ’كÈ
للمؤوسشسشات ألتابعة للقطاع من بريد وأتصشا’ت

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

أ÷زأئ -ر م -رك -ز ‘ أل -وقت أل -رأه-ن
ع -ل -ى –سش Úأÿدم -ات ب-اŸن-اط-ق
أل -ن -ائ -ي -ة وأل -ب -ل-دي-ات أل-ب-ع-ي-دة ع-ن
مرأكز ألو’يات ,مÈزة بأان –سشÚ
أÿدم - -ة ‘ ه - -ذه أŸن - -اط - -ق ه- -و
ألسش-ب-ي-ل أل-وح-ي-د ل-ت-خ-ف-يف ألضشغط
ع -ن أŸك -اتب ألÈي -دي -ة وأل -وك-ا’ت
ألتجارية أŸتوأجدة Ãقرأت أŸدن
ألكÈى .
و‘ ظ- -ل صش -ع -وب -ة أŸوأزن -ة بÚ
أŸردودي -ة أل -ت -ج -اري -ة وأل -ت -ك-ال-ي-ف
ألكبÒة لÓسشتثمارأت أŸنجزة ‘ بعضص ألبلديات
ذأت ألكثافة ألسشكانية ألقليلة ,قالت ألوزيرة أنه
«من ألصشعب أن تنفق مؤوسشسشة أتصشا’ت أ÷زأئر
أموألها ‘ Œمعات سشكنية ’ تزيد كثافتها عن
 1000نسشمة» ,مضشيفة أن «ألباب مفتوحا أمام كل
أŸؤوسشسشات أÿاصشة» لÓسشتثمار ‘ أÛال بهذه
أŸناطق خاصشة.
وقالت إأÁان هدى فرعون بأان مششروع مد كابل

أأ’ل -ي -اف أل-بصش-ري-ة ع-ل-ى ط-ول 70
كلم ما ب Úو’يتي سشوق أهرأسص
وتبسشة ألذي أششرفت على إأعطاء
إأشش- -ارة أن -ط Ó-ق أشش -غ -ال -ه أل -ي -وم
ب -غÓ-ف م-ا‹ ب-ق-ي-م-ة  141مليون
د.ج سشيمكن من –ديث وتأامÚ
ألشش -ب -ك-ة أŸت-وأج-دة ع Èأل-و’ي-ة
وتعميم ربط ألسشكان وأŸؤوسشسشات
أإ’دأرية بششبكة أأ’لياف ألبصشرية .
وكانت ألوزيرة قد أششرفت خÓل
زي- -ارة أل- -ع- -م- -ل وأل -ت -ف -ق -د لسش -وق
أهرأسص على تدشش 4 Úمششاريع لربط ما يقارب
 1600سشاكن بتكنولوجيات أأ’لياف ألبصشرية ذأت
ألتدفق ألعا‹ أف تي تي أشص» بأاحياء وسشط
م -دي -ن -ة سش -درأت -ة أل-ت-ي دشش-نت ف-ي-ه-ا أيضش-ا م-ك-ت-ب-ا
بريديا ,كما أششرفت على تدشش ÚوكالتŒ ÚاريتÚ
’تصش -ا’ت أ÷زأئ-ر ب-ك-ل م-ن م-ق-ر أل-و’ي-ة وب-ل-دي-ة
تاورة وزيارة مدرسشة أبتدأئية مربوطة باإ’نÎنيت
ببلدية ألدريعة.

ألعدد
17691

Áثله ‘ حفل تنصشيب الرئيسس اردوغان
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أاويحيى ينقل تها Êالرئيسص بوتفليقة لنظÒه الÎكي
ن -ق -ل أل -وزي-ر أأ’ول أح-م-د أوي-ح-ي-ى أمسص
بأانقرة (تركيا) تها Êرئيسص أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة لنظÒه ألÎكي رجب طيب
أردوغان.
وÃناسشبة حفل تنصشيب ألرئيسص ألÎكي
رجب ط -يب أردوغ -ان أب -ل -غ أوي -ح -ي -ى ت-ه-اÊ
أل -رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ن-ظÒه ألÎك-ي ,م-ؤوك-دأ
أرأدته ‘ توطيد وتعميق ألعÓقات أŸمتازة
ألتي تربط ب Úأ÷زأئر وتركيا وألقائمة على
م -ع -اه -دة ألصش -دأق -ة وأل -ت -ع -اون ب Úأل-ب-ل-دي-ن
أŸوقعة سشنة .2006
Áث -ل ألسش -ي -د أوي-ح-ي-ى أل-رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ح-ف-ل
تنصشيب ألرئيسص أردوغان.
وقد حل أويحيى ظهر أمسص أ’ثن Úبأانقرة (تركيا),
وك -ان ‘ أسش -ت -ق -ب -ال -ه ل -دى وصش -ول-ه إأ ¤م-ط-ار أسش Úب-وأ
ألدو‹ ,وزير أ’قتصشاد ألÎكي نهاد زيبكجي رفقة سشفÒ

أ÷زأئر ◊سشن بوفارسص .وششارك ألوزير أأ’ول إأ ¤جانب
ق -ادة  22ب -ل -دأ ورؤوسش-اء ح-ك-وم-ات وب-رŸان-ات  28دولة
فضش Óعن أمناء سشت منظمات دولية ‘ ,مرأسشم تنصشيب
ألرئيسص طيب أردوغان ألتي جرت ‘ أÛمع ألرئاسشي
ب -ال-ع-اصش-م-ة أن-ق-رة أمسص ع-ل-ى ألسش-اع-ة  18:00بالتوقيت
أÙلي ( 15:00ت.غ).

السشماح للمعامÓت بالدينار ا÷زائري

هل تنجح تونسص ‘ اسشتقطاب  3مÓي Úسشائح ‘ 2018؟
أام Úبلعمري

أك Ìمن  2مليون سشائح جزأئري ششد ألرحال إأ¤
ألششقيقة تونسص ألسشنة أŸاضشية  2017أي ما يناهز
حوأ‹  40من أŸائة من ›مل ألذين يقصشدون
هذأ ألبلد سشنويا للسشياحة Ãختلف أنوأعها و خÓل
ﬂت -ل -ف فصش -ول ألسش -ن -ة ،ل -ت -ك -ون ب -ذلك أ÷نسش-ي-ة
أ÷زأئ -ري -ة أأ’ك Ìحضش -ورأ ‘ أŸشش -ه-د ألسش-ي-اح-ي
أل -ت -ونسش -ي أل -ذي ي -ع -ت Èم -ن أل -وج -ه -ات أŸفضش-ل-ة
للجزأئري Úو ذلك بالنظر للعديد من أ’عتبارأت
مثل أأ’سشعار ألتنافسشية  ،قرب أŸسشافة و إأمكانية
ألسشفر برأ وكذأ تششابه ألعادأت و ألتقاليد ناهيك
عن ألتاريخ و أ÷غرأفيا ..ألخ كل هذه أ’عتبارأت
و غÒها فرضشت على أ÷زأئري Úوأجب ألتضشامن
مع ألششعب ألتونسشي ألششقيق ‘ موأجهة أأ’وضشاع
أ’قتصشادية ألصشعبة ألتي تكابدها بÓدهم جرأء
تضشرر قطاع ألسشياحة و ترأجع مدأخليه بسشبب
أأ’وضشاع أأ’منية و ’ ششك أن ألعملية أإ’رهابية ألتي
أودت بـ  9من أفرأد أ◊رسص ألوطني ألتونسشي
بجندوبة  -أول أمسص  -سشيكون لها أثرها ألسشلبي
على ألقطاع ألسشياحي و لكن ليسص على أ÷زأئريÚ
ألذين لن تزيدهم مثل هذه ألعملية أ÷بانة إأ’
إأصشرأرأ على ألتضشامن مع أششقائهم ألتونسشي Úو
ألوقوف أ ¤جانبهم و هم ألذين  ⁄يفعلوأ ذلك
حتى عندما ضشرب أإ’رهاب ألهمجي قلب ألعاصشمة
تونسص Ãتحف «ألباردو» أو مذبحة ششاطئ أحد

أŸنتجعات ألسشياحية ألكÈى قبل سشنت‡ Úا أدى
حينها إأ ¤حالة من ألتصشحر ألسشياحي بعد نزوح
ألسشياح أأ’جانب ألذين كانت تعج بهم ألفنادق و
أŸنتجعات و عزوف آأخرين عن أÛيء إأليها
بسشبب تلك ألعمليات أإ’رهابية بعد إألغاء أآ’’ف من
أ◊ج- - -وزأت –ت –ذي - -رأت ب - -عضص ألسش - -ف - -ارأت
أأ’ج -ن -ب-ي-ة ل-رع-ي-اه-ا م-ن م-غ-ب-ة أل-ت-وج-ه إأ ¤ت-ونسص
آأنذأك ؟.
أن كل هذأ جعل ألسشائح أ÷زأئري رهان إأ‚اح
أŸوأسشم ألسشياحية ‘ تونسص بل أصشبح أ’سشتثمار
أأ’كيد  ،ما يفسشر وضشع ألسشلطات ألتونسشية للكثÒ
من ألتسشهيÓت ’سشتقبال أ÷زأئري Úألذين يلقون
كذلك كل ألÎحيب من ألششعب ألتونسشي ألششقيق و
لو يتم ألسشماح باŸعامÓت بالدينار أ÷زأئري ‘
تونسص سشتكون خطون جد أيجابية و سشيكفي ذلك
ألسش -ائ -ح أ÷زأئ -ري ع -ن -اء أل -ب -حث ع -ن أل -دي -ن-ار
ألتونسشي أو غÒه من ألعمÓت أأ’خرى ما يضشطره
أحيانا إأ ¤ألقيام بذلك ‘ ألسشوق أŸوأزية ‡ا قد
يعرضشه إأ ¤أ’حتيال و ألنصشب و حتى ألسشرقة
أحيانا و هناك Œارب للتعامل بالدينار أ÷زأئري
على غرأر أŸعمول به ‘ أŸدن أ◊دودية كطÈقة
و يبدو أن ألسشلطات ألتونسشية تفكر ‘ هذأ أ’Œاه
على حد ما صشرح به فؤوأد ألوأد  ،مدير ديوأن
ألسش- -ي- -اح- -ة أل- -ت- -ونسش -ي  ،ل -ب -عضص وسش -ائ -ل أإ’ع Ó-م
أ÷زأئرية ،و ألذي جاء فيه كذلك أن ألسشلطات
أل-ت-ونسش-ي-ة تسش-ت-ه-دف أسش-ت-قطاب  ٣مÓ-ي Úسش-ائ-ح
جزأئري ألسشنة أ÷ارية . 2018

بتكديسس اŸنتجات الصشيدلنية او البيع اŸوازي

حسشبÓوي يأامر بسشحب اعتماد كل متعامل يثبت تورطه
أصش -در وزي -ر ألصش -ح-ة وألسش-ك-ان
وأصشÓ- -ح أŸسش- -تشش- -ف -ي -ات ﬂت -ار
حسشبÓوي أمسص أ’ثن Úبا÷زأئر
أل- -ع- -اصش -م -ة ت -ع -ل -ي -م -ات ل -ل -م -درأء
ألو’ئي Úللصشحة من أجل تفقد
م -وزع -ي أŸن -ت -ج -ات ألصش -ي-د’ن-ي-ة
با÷ملة و «سشحب أ’عتماد من كل
م -ت -ع -ام -ل ي -ث -بت ق-ي-ام-ه ب-ت-ك-ديسص
أŸوأد ألصش- -ي- -د’ن- -ي- -ة و أو أل- -ب- -ي -ع
أŸوأزي» حسش -ب -م -ا أف -اد ب -ه ب -ي-ان
ل- -دأئ- -رت -ه أل -وزأري -ة .وأوضش -ح ذأت
أŸصش -در أن أل -وزي -ر ق -د أع -ط -ى ت -ع-ل-ي-م-ات خÓ-ل
أشش -رأف -ه ع -ل-ى ل-ق-اء م-ع م-درأء ألصش-ح-ة وألسش-ك-ان
لو’يات وسشط ألبÓد «Ÿدرأء ألصشحة و ألسشكان
ب -ت -ف -ق-د م-وزع-ي أ÷م-ل-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى و’ي-ات-ه-م
وسشحب أ’عتماد من كل متعامل يثبت تورطه ‘

تكديسص أŸوأد أو ألبيع أŸوأزي و
ذلك م- - - - -ن أج- - - - -ل وضش - - - -ع ح - - - -د
لÓضشطرأبات ألتي تعرفها بعضص
أŸنتجات ‘ بعضص و’يات ألوطن
‘ ح Úأن أل- -ك -م -ي -ات أŸوزع -ة و
أıزن -ة ت -غ -ط -ي أل -ط -لب بشش -ك -ل
ك- - -م - -ا أشش - -ار ألسش - -ي - -د
كب.»Ò
حسشبÓوي ‘ ذأت ألسشياق أ ¤أن
أŸصش-ال-ح ألصش-ي-دل-ي-ة ع-لى مسشتوى
ك-ل مسش-تشش-ف-ى «سش-تسش-ت-ع-ي-د جميع
صش Ó-ح -ي -ات -ه-ا وسش-ت-ت-ك-ف-ل ب-تسش-يÒ
أŸنتجات ألصشيد’نية أنطÓقا من أıزن أ¤
غاية أŸريضص» .و أضشاف أن «بعضص أŸنتجات ألتي
ي- -ت- -م أع- -دأده -ا ح -ال -ي -ا ع -ل -ى مسش -ت -وى أŸصش -ال -ح
أ’سشتششفائية سشتتم أعتبارأ من أ’ن على مسشتوى
ألصشيدلية أŸركزية للمسشتششفى.

فندت ل زيادة ‘ منحة اŸعاق ‘ Úالظرف ا◊ا‹

الدالية تعلن عن تششكيل ÷ان Ÿراقبة دور ا◊ضشانة
شش - -ددت وزي- -رة ال- -تضش- -ام- -ن
لسشرة وقضشايا اŸرأاة
الوطني وا أ
السش-ي-دة غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة صشباح
أامسس م- -ن ع“ Úوشش- -نت ع- -ل -ى
ضشرورة احÎام دور ا◊ضشانة
واŸدارسس اÿاصش - -ة والÈام - -ج
الÎب -وي -ة ال -وط -ن-ي-ة وال-ت-ع-ل-م
باللغة العربية.
وأكدت ألوزيرة على تششكيل
÷ان و’ئية Ÿرأقبة دور أ◊ضشانة
وأل -وق -وف ع -ل -ي -ه -ا خ -اصش -ة ‘ ظ-ل
وجود ألعششرأت منها ’ –Îم أللغة ألعربية وتعلم
أأ’بناء أللغات أأ’جنبية دون أللغة إأ’م بحكم أن
عملية منح ألرخصشة من صشÓحيات ألوزأرة ،لكن
أŸرأفقة وأŸرأقبة من صشÓحيات وزأرتها ووزأرة
ألÎبية.
وأضشافت ألدألية أن هذه ألدور ملزمة باحÎأم
مناهج وزأرة ألÎبية ألوطنية ومقومات ألدولة
خاصشة أللغة وألدين أإ’سشÓمي مؤوكدة أن هناك
أجرأءأت صشارمة للروضشات أıالفة حيث يتم
غلقها فورأ مع أŸتابعة ألقضشائية .
جاء قرأر ألوزيرة على خلفية وقوفها على دأر

حضشانة بوسشط ع“ Úوششنت تعلم
أأ’طفال أللغة ألفرنسشية دون أللغة
ألعربية.
وع- -ن م- -ن- -ح- -ة أŸع- -اق أك -دت
ألدألية أنه ’ Áكن إأعادة ألنظر
ف -ي -ه -ا إأ’ ب -ع -د –سش -ن أل-وضش-ع-ي-ة
أŸالية للدولة أ÷زأئرية  ،مؤوكدة
باإ’ضشافة إأ ¤أŸنحة فان دأئرتها
ألوزأرية “نح أŸعاق بطاقة لها
عدة أمتيازأت على غرأر ›انية
ألعÓج وألنقل.
وأششارت ألدألية أ ¤أن وزأرتها تعمل على
ألتكفل باأ’طفال ألذين يعانون من ألتوحد مؤوكدة
أنها –صشي ألتكفل ب 2554طفل على مسشتوى
أŸرأك -ز أÿاصش -ة ب -أاصش -ح -اب أإ’ع-اق-ات أل-ذه-ن-ي-ة
مضشيفة أنه إأن أأ’وأن من أجل ألتكفل أÿاصص عن
طريق أسشتحدأث مرأكز وألتي كانت بعضص ألو’يات
سشباقة إأليها على غرأر تلمسشان وألبويرة مطالبة من
أ÷معيات ألفعالة وأÙسشن Úأ’ندماج ‘ هذأ
ألعمل ◊ماية أطفالنا من هدأ ألدأء.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

»æWh

الثÓثاء  10جويلية  2018م
الموافق لـ  2٦شسوال  1٤39هـ

النهوضس بالسصياحة مرهون بتحسص Úاÿدمات ،بن مسصعود:

ا◊كومة تسضعى ÷عل القطأع بدي Óإاقتصضأديأ خأرج اÙروقأت
معاهد تكوين اŸوظف Úمطالبة Ãواكبة اŸعاي Òالدولية ورفع القدرات
قال وزير السصياحة والصصناعة التقليدية
ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسص-ع-ود،أامسس ،إان ا◊ك-وم-ة
تسص -ع -ى ج-اه-دة ل-ت-ن-وي-ع ا’ق-تصص-اد ال-وط-ن-ي
خ-ارج اÙروق-ات م-ن خÓ-ل ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
ق -ط -اع السص -ي -اح -ة ،ال -ذي ي -ت -ط -لب ت -دع -ي-م
ا’سص- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ل ب- -ن- -اء وج- -ه -ة سص -ي -اح -ي -ة
جزائرية ترقى إا ¤متطلبات اŸواطن اÙلي
’جنبي.
والسصائح ا أ

جÓل بوطي
تصصوير :فواز بوطارن
أاكد بن مسسعود خÓل اŸوسسم ا◊ا‹ بفندق
ا’وراسسي أانه «سسيعمل على ترقية قطاع السسياحة
إا ¤اŸكانة التي تسستحقها ‘ إاطار الÎويج للوجهة
ا÷زائرية» ،مؤوكدا أان «قطاعه وضسع ضسمن أاهدافه
اإ’سسÎات -ي -ج -ي -ة ج -انب ال-ت-ك-وي-ن كضس-رورة ل-ت-زوي-د
اŸؤوسسسس -ات ال -ف -ن -دق -ي -ة و السس -ي -اح-ي-ة ب-ال-ك-ف-اءات
اŸهنية خاصسة أامام تزايد ا’حتياجات ‘ ›ال
ال -ت -أاط Òوال -ي -د اıتصس -ة ذات الصس -ل -ة ب -ال-نشس-اط
السسياحي و الفندقي مع تزايد عدد اŸشساريع».

’بد من اإ’حÎافية ‘ مؤوسضسضأت
التكوين السضيأحي والفندقي
بن مسسعود شسدد ‘ كلمة أالقاها على هامشس
تخرج أاّول ُدفعة للنظام ا÷ديد «أال أام دي» وآاخر
ُدفعة للّنظام الكÓسسيكي لطلبة معاهد السسياحة
على ضسرورة إاعطاء عناية خاصسة للعنصسر البشسري
‘ الوقت الراهن اŸرتكزة على التكوين النظري
وال- -ت- -ط -ب -ي -ق -ي اŸرت -ب -ط ب -ال -ن -وع -ي -ة» ،مشسÒا أان
«اأ’هداف اŸتوخاة من إاسسÎاتيجية التكوين “كن
م -ن ت -زوي -د اŸؤوسسسس -ات ال -ف -ن -دق -ي -ة والسس -ي -اح -ي-ة
والهيئات اŸسستغلة اأ’خرى بإاطارات وبيد عاملة
ﬂتصس-ة تسس-ت-ج-يب Ÿق-تضس-ي-ات السس-ي-احة العصسرية
التي تتطلب إاطارات كفؤوة» .
وذكر وزير السسياحة أان «قطاع السسياحة جعل
م-ن ت-ك-وي-ن ال-ع-نصس-ر ال-بشس-ري إاح-دى ال-رك-ائ-ز التي

قطأع السضيأحة دخل بشضكل
فعلي ‘ خلق منأصضب شضغل
أاكد بونافع أان قطاع السسياحة والصسناعة
التقليدية دخل بشسكل فعلي ‘ خلق مناصسب
شسغل حقيقية من خÓل ا’سستثمارات التي
يعرفها القطاع على اŸسستوى الوطني وهي
مشس-اري-ع اسس-ت-ث-م-اري-ة واع-دة سس-ت-ع-م-ل ع-ل-ى
اسس-ت-ق-ط-اب ال-ك-ف-اءات الشس-اب-ة ال-ناشسطة ‘
’و ¤خريجي
›ال اÿدمات وبالدرجة ا أ
معاهد التكوين الوطنية ،موضسحا أان طلبة
اŸع--اه--د ل--دي--ه--م ال--ف--رصس--ة ‘ ال-ت-وظ-ي-ف
مباشسرة بعد التخرج وهو مكسسب هام جدا
ب--ع--د ال--ت--وق--ي--ع ع--ل--ى ات--ف--اق-ي-ة ت-ؤوك-د ه-ذا
اŸسسعى.
أاشسار لزهر بونافع إا ¤أان قطاع السسياحة
وضسع خارطة ’سستقبال اÿريج Úا÷دد
مباشسرة وذلك من خÓل تنسسيق بﬂ Úتلف
اŸع--اه-د واŸؤوسسسس-ات السس-ي-اح-ي-ة Ÿع-رف-ة
اح--ت--ي--اج--ات ال--ق--ط--اع م--ن ال--ك--ف--اءات م-ن
اŸوظ---ف ،Úق---ائ Ó--أان ه--ذه إاسسÎات--ي--ج--ي--ة
’ونة
جديدة انتهجها قطاع السسياحة ‘ ا آ
’خÒة
ا أ
وكشسف اŸتحدث أان هناك حوا‹ أالفÚ
مشس---روع سس---ي---اح---ي م---ن شس--ان--ه--ا ’ ﬁال--ة
اسس--ت--ق--ط--اب ال--ي-د ال-ع-ام-ل-ة سس-ي-م-ا خ-رج-ي
معاهد التكوين ،مشسÒا إا ¤أان اŸشساريع

يقوم عيها ﬂطط ا÷ودة الذي ’ Áكن بلوغه إا’
بتعزيزه بالكفاءات التقنية واŸهنية الÓزمة وذلك
إ’رسس -اء م -ب -دأا ا’حÎاف -ي-ة ‘ م-ؤوسسسس-ات ال-ت-ك-وي-ن
السسياحي والفندقي واعتماد معاي Òا’متياز ‘
هذا اÛال» .

تكوين أاك Ìمن  3800عأمل ‘
ا÷أنب اŸتعلق بألفندقة
وأاكد بن مسسعود انه «يسسعى إ’عادة النظر ‘
التكوين وذلك باسستقطاب خريجي ا÷امعات من
ط -ل -ب -ة «ا’Ÿدي»و»اŸاسس ،»Îق -ائ « Ó-سس-ن-وسس-ع ‘
اŸدارسس الفندقية وكذا اŸؤوسسسسات التكوينية التي
ت -ق -وم ب -ع -م -ل ك -ب ‘ Òه -ذا اÛال ف -ه -ي ع-م-ل-ي-ة
–ديث وت- -أاق- -ل- -م م- -ع ال- -واق -ع ا÷دي -د» ،مÈزا أان
«–ويل هذه اŸؤوهÓت السسياحية من مادة خام إا¤
عروضس ومنتجات ذات مواصسفات دولية يتم من
خ Ó-ل-ه-ا ضس-م-ان ا÷ودة وال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي “ك-ن م-ن
كسسب رهان التنافسسية وجعل من ا÷زائر مقصسدا

سسياحيا يسستجيب Ÿتطلبات السسوق العاŸية».
يسسعى قطاع السسياحة حسسب بن مسسعود لتوسسيع
م-ع-اه-د وع-دد اŸق-اع-د ال-ب-ي-داغ-وج-ية Ãؤوسسسسات
التكوين الفندقية ،وكذا ا÷انب اŸتعلق بتحسسÚ
ال -ت -أاط Òف -ي -ه -ا خ Ó-ل اأ’ي -ام اŸق -ب -ل-ة» ،مÈزا أان
«هناك عملية كÈى سستقوم بها هيئته مع وزارة
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ل-ت-ك-وين أاك Ìمن 3800
عامل ‘ ا÷انب اŸتعلق بالفندقة والتي من شسأانها
إاعادة ا’عتبار لقطاع السسياحة با÷زائر».
دع- -ا ال- -وزي- -ر إا« ¤أاه -م -ي -ة ال -ت -ك -وي -ن واع -تÈه
اسستثمارا حقيقيا يؤوتي ثماره سسريعا على اŸؤوسسسسة
وا’ق -تصس -اد بشس -ك -ل ع -ام» ،مشس -ددا ع -ل-ى «ضس-رورة
تضس-اف-ر ج-ه-ود ﬂت-ل-ف اأ’ط-راف اŸع-ن-ي-ة ب-ع-ملية
جودة اÿدمات وضسمان منظومة تكوينية متكاملة
‘ ›ا’ت الفندقة والسسياحة تضسمن تكوين أاو‹
ﬁكم للشسباب لتثبيت اŸهارات والقدرات اŸهنية
والتقنية» ،قائ Óانه «يفكر حاليا ‘ كيفية توسسيع
اŸؤوسسسسات التكوينية اŸوجودة أاو ا‚از مؤوسسسسات
جديدة اسستجابة للطلب الذي يزداد يوميا.

–صسي حاليا  250أالف سسرير وهي خارطة
طريق من شسانها اسستقطاب  3مليون شسغل
آاف---اق  2030حسسب اŸع--ط--ي-ات اŸت-وف-رة
حاليا ،حيث أان قطاع السسياحة يكون قد
وضس--ع خ-ط-ة Ÿع-رف-ة ح-اج-ي-ات السس-وق م-ن
اليد العاملة.

مدير اŸعهد الوطني للفندقة
والسصياحة بـبوسصعادة ،خÒي العربي:

«معأدلة التكوين = التشضغيل  ⁄تتحقق بعد»

ق -ال خÒي ال -ع -رب -ي اأن م -ع -اه -د ت-ك-وي-ن
موظفي السسياحة  ⁄تتمكن بعد من ضسمان
تشس -غ -ي -ل اÿرج Úا÷دد بشس -ك -ل ي-رق-ى اإ¤
م-ت-ط-ل-ب-ات ال-ط-ل-ب-ة ،م-وضس-ح-ا اأن اÿري-جÚ
ا÷دد ’ يضسمنون مطلقا منصسب عمل بعد
ال- -ت- -خ -رج ،ح -يث اأن ال -ك -ث Òم -ن -ه -م ي -واج -ه
صس- -ع- -وب- -ات ‘ اإي- -ج- -اد م -نصسب ع -م -ل رغ -م
–صسيلهم لشسهادة ،هذه ا’أخÒة التي قال
اأن- -ه- -ا  ⁄ت- -ع- -د ه -ي اŸع -ي -ار ا◊ق -ي -ق -ي ‘
ال -ت -وظ -ي-ف ا’أم-ر ال-ذي ي-ت-ط-لب اأي-ج-اد ح-ل
سس -ري -ع ’سس -ت -ق -ط -اب ه -وؤ’ء اÿري -ج Úم-ن
خÓ- -ل ال- -ت- -نسس- -ي- -ق ب Úم- -ع -اه -د ال -ت -ك -وي -ن
واŸوؤسسسسات السسياحية.
وكشسف خÒي اإ ¤مفاوضسات جارية بÚ
م-ع-اه-د ال-ت-ك-وي-ن وم-دي-رة ال-ت-ك-وين بالوزارة
لضس -م -ان ت -وف Òم-ن-اصسب شس-غ-ل م-ب-اشس-رة لك
اÿري -ج Úول -يسس اŸت -ف -وق Úف -ق -ط ،ح-ت-ى
يتسسنى للمعاهد معرفة ا’حتياجات الوطنية
من اليد العاملة من جهة ،و–قيق تكوين
فعلي من جهة اأخرى ‘ ،ح Úطماأن الطلبة

بان اŸشساريع ا’سستثمارية ا÷يدة اأو التي
هي ‘ طريق ا’‚از سستمكن من توظيف
كل اÿريج Úمن دون شسك وهذا نظرا للعد
الهائل من اŸشساريع على اŸسستوى الوطني.

اŸتفوقون من اÿريج:Ú
^ ياسص Úغمري تخصصصس « إادارة فندقية»
اطمح ’ن أاكون ‘ مسستوى التكوين وان يتم
ت -وظ-ي-ف-ي ف-ع Ó-ب-ع-د ال-وع-د ال-ذي ت-ل-ق-ي-ن-اه م-ن
اŸسسؤوول Úعلى قطاع السسياحة بان التوظيف،
واود ‘ ا◊قيقة ان اسسهم ‘ اقطاع وان اجد
منصسب بتÓئءم مع تخصسصسي واتطلع ا ¤ان
ا’وائل بحاجة ا ¤دعم خاصس.
^ الهام معمر« تخصصصس اسصتقبال»
اتطلع ا ¤تطوير قطاع السسياحة من خÓل
ت- -ق- -د Ëخ- -دم -ات افضس -ل ونسس -ه -م ‘ ت -ط -وي -ر
اŸؤوسسسس- -ات السس- -ي -اح -ي -ة  ،وق -اول ان ال -ق -ط -اع
بحاجة ا ¤قفزة كبÒة لتحقيق اŸنافسسة وبلوغ
تطلعات السسياح ا’جابن و’بد من رفع مسستوى
التكوين ا ¤حدود ابعد وأاك.Ì
^ بلولة عبد الرحمن «تخصصصس طبخ»
ا“نى ان اجد منصسب عمل ‘ وقت قريب
جدا كما اتطلع ا ¤تطوير القطاع واŸطبخ
بشس -ك -ل خ -اصس ’ن ت -خصسصس ا’ط-ع-ام ضس-روري
ومهم جدا ‘ جلب السسياح ا ¤الفنادق،واضسيف
ان ›ال السسياحة بحاجة ا ¤التفاتة اك Èمن
السس -ل -ط -ات ال -ع -ل -ي -ا Ÿا ل -ه م -ن دور ‘ ت-ط-وي-ر
ا’قتصساد الوطني.

رصصدها جÓل بوطي

ع ÈاŸنصصة ا’لكÎونية اŸوجودة باŸوقع الوزارة

حجأر “ :ديد فÎة التسضجيل لÓلتحأق بألسضنة ا’و ¤مأسض Îا ¤غأية نهأية جويلية
قررت وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي
“ديد فÎة التسسجيل وإايداع ملفات الÎشسح
ل Ó-ل -ت -ح -اق ب -السس -ن -ة ا’و ¤م -اسس Îل-ل-م-وسس-م
ا÷امعي  2018/2019ا ¤غاية نهاية شسهر
ج -وي -ل -ي -ة ا÷اري ع ÈاŸنصس -ة ا’ل -كÎون -ي-ة
اŸوجودة باŸوقع اإ’لكÎو Êللوزارة.

خÓل افتتاح أاشصغال ا÷معية العامة للغرفة الوطنية للفÓحة

بوعزغي يشضيد بإأسضهأمأت الغرفة ‘ تطوير الفÓحة والتنمية الريفية

ضضرورة تأم ÚالفÓح Úللتكفل بهم من طرف الصضندوق الوطني للتعأضضدية
أاع-ل-ن وزي-ر ال-فÓ-حة والتنمية
ال -ري -ف -ي -ة والصص -ي -د ال -ب -ح-ري ع-ب-د
ال-ق-ادر ب-وع-زق-ي ،أامسس ،ب-الصص-ن-وب-ر
البحري عن افتتاح أاشصغال ا÷معية
ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-رف-ة ال-وطنية للفÓحة
التي تتوافق مع ما يشصهده القطاع
م -ن دي -ن -ام -ي-ك-ي-ة ‘ أاع-ق-اب ان-ع-ق-اد
ا÷لسص-ات ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-فÓ-ح-ة التي
ع -ززت م -ك -ان -ة ال -ق-ط-اع ،م-وؤك-دا ‘
سصياق آاخر ضصرورة تأام ÚالفÓحÚ
ضصد اıاطر واÿسصائر للتكفل بهم
م- -ن ط- -رف الصص- -ن- -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ع -اضص -دي -ة
الفÓحية .

خالدة بن تركي

صضرحوا لـ «الشضعب»:
بونافع الرئيسس اŸدير العام
للمجمع العمومي فندقة،
سصياحة وحمامات معدنية:

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

وأاوضسح وزير القطاع ,الطاهر حجار‘ ,
تصسريح للصسحافة امسس ا’ثن Úعلى هامشس
حضسوره حفل تخرج دفعات من طلبة اŸدرسسة
الوطنية العليا للسسياحة ,أان «اÿلل التقني
ال - -ذي سس - -ج - -ل ‘ اأ’رضس - -ي - -ة ا’ل - -كÎون - -ي- -ة
اŸسستحدثة لتسسجيل طلبات الÎشسح لÓلتحاق

بالسسنة ا’و ¤ماسس Îقد ” تصسليحه» .وعليه
يضس- -ي- -ف ال- -وزي- -ر ف -ق -د ت -ق -رر “دي -د آاج -ال
التسسجيل ا ¤نهاية شسهر يوليو ا÷اري .يذكر
ان الوزارة كانت قد حددت سسابقا فÎة ايداع
م-ل-ف-ات ال-تسس-ج-ي-ل لÓ-ل-ت-ح-اق ب-السس-ن-ة ا’و¤
ماسس Îمن  28يونيو ا ¤غاية  12يوليو ..2018
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وأاوضسح بوعزقي ،أامسس ،خÓل اعÓنه عن افتتاح
ف -ع-ال-ي-ات ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-رف-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-فÓ-ح-ة
بصس -اف -كسس الصس -ن -وب -ر ال-ب-ح-ري ب-حضس-ور رئ-يسس ال-غ-رف-ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ف Ó-ح،ال -غ-رف ال-فÓ-ح-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة‡،ث-ل-ي
اÛالسس اŸهنية اŸشسÎكة بشسأان اÿسسائر التي تكبدها
فÓحو بومرداسس أانها ليسست با◊جم الذي يعتقد البعضس
خاصسة وان الوزارة وقفت عليها واكدت من خÓلها على
ضسرورة تام ÚالفÓح Úانفسسهم من اıاطر واÿسسائر
‘ اطار الصسندوق الوطني للتعاضسدية الفÓحية من اجل
التكفل بهم  ،مشسÒا بشسأان قضسية ا◊مى التي اصسابت
رؤووسس الغنم ان الوزارة اخذت العديد من ا’جراءات
Ÿنع انتشسار اŸرضس الذي مسس  ٤0راسس غنم من اصسل 2
مÓ- - -ي Úرأاسس .وأاضس- - -اف ب- - -وع- - -زق - -ي بشس - -أان ت - -ع - -ف - -ن
ا’ضساحي السسنة اŸاضسية أان الوزارة تقوم بحمÓت
–سسيسسية أ’جل تفادي الظاهرة مع مراقبة نوعية الغذاء
اŸقدمة من طرف اŸربي Úغ Òانها ’ Áكن ان Œزم
بعدم وجود الظاهرة هذه السسنة مشسÒا بشسان اسسعار
ا’غنام خÓل العيد انها سستكون بالعدد اŸطلوب ووفقا
Ÿا يحكمه السسوق .
واشساد اŸسسؤوول ا’ول على القطاع بدور الفÓحÚ
‘ خدمة اأ’رضس وحمايتها والرفع من اإ’نتاج الوطني
و–سس Úج -ودت-ه واŸسس-اه-م-ة ‘ ت-ن-وي-ع اق-تصس-اد ال-بÓ-د
خارج اÙروقات ،من خÓل تصسدير كميات ﬂتلفة من
اŸنتجات الفÓحية ،إا ¤العديد من الدول مشسÒا ان
هذه ا’خÒة ووفقا القانون رقم  1٦-08اŸؤورخ ‘  3أاوت
 2008واŸتضسمن التوجيه الفÓحي ،واŸرسسوم التنفيذي
رق - -م  21٤-10اŸتضس -م -ن ال -ق-ان-ون اأ’سس-اسس-ي ل-ل-غ-رف
الفÓحية “ثل فضساء للتشساور وتنظيم مهنة الفÓحة.
واضساف ‘ سسياق موصسول «ان الغرفة الفÓحية
تسس -اه -م ‘ ت -ط -وي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ،ع-ل-ى
اŸسس -ت -وى ا’ق-تصس-ادي وا’ج-ت-م-اع-ي وال-ت-ق-ن-ي وضس-م-ان
م-ت-اب-ع-ة وم-راف-ق-ة ت-ن-ف-ي-ذ السس-ي-اسسات الوطنية واÿطط
ال-ع-م-ل-ي-ة ل-ت-ن-م-ي-ة ال tشس-عب ال-فÓ-ح-ي-ة وت-رق-ي-ة اŸن-ت-جات
الفÓحية والعÓمات التجارية وتشسجيع عمليات التصسدير
ومرافقتها» وكذا اŸسساهمة ‘ –سس Úأاداء الفÓحÚ
واŸرب Úع“ Èك- -ي- -ن- -ه- -م م- -ن اŸشس- -ارك -ة ‘ ال -دورات
التكوينية»
وق-ال ب-وع-زق-ي ب-خصس-وصس اŸك-اسسب ال-ت-ي ح-ق-قها
القطاع ان قيمة اإ’نتاج بلغ  3.0٦0مليار دينار ،ومسساهمة
ال- - -ق- - -ط- - -اع ‘ ال- - -ن- - -ا œال- - -داخ- - -ل- - -ي اÿام ب- - -نسس- - -ب - -ة
 ،%12,3ومتوسسط النمو اŸسسجل خÓل السسنوات العشسر
اŸاضس -ي -ة اŸق -در ب -نسس -ب -ة  8%ب -اإ’ضس-اف-ة ا ¤ال-ن-ت-ائ-ج
اŸتعلقة بتحسس Úالظروف اŸعيشسية لسسكان اأ’رياف من

خÓل بناء السسكنات والربط بشسبكات مياه
الشس- -رب وال- -ك -ه -رب -اء وال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع -ي،
وال -ت-ج-ه-ي-ز Ãخ-ت-ل-ف اŸنشس-آات الضس-روري-ة
وفك ال -ع -زل -ة ع -ن ال-ق-رى واŸداشس-ر وف-ق-ا
لتوصسيات ومبادئ رئيسس ا÷مهورية التي
ق - -ال - -ه - -ا ‘ رسس - -ال - -ت- -ه إا ¤اŸشس- -ارك‘ Ú
ا÷لسس -ات ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-فÓ-ح-ة ،إاضس-اف-ة إا¤
ال -ت -وصس-ي-ات ( )8٦اŸن- -ب- -ث- -ق- -ة ع- -ن ع- -م -ل
الورشسات التي تشسكل أاسسسس وورقة طريق
القطاع مسستقب. Ó
واكد وزير الفÓحة ‘ مسسأالة العقار
الفÓحي ضسرورة وضسع اآ’ليات اŸناسسبة للحفاظ عليه
واسس -ت -غ Ó-ل -ه بصس -ورة ع-قÓ-ن-ي-ة ت-ق-تضس-ي ت-ع-زي-ز ال-ن-ظ-ام
ال-تشس-ري-ع-ي وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ب-اŸوازاة مع السسياسسة التنموية
التي تقتضسي تسسهيل ا◊صسول على اأ’راضسي الفÓحية،
خاصسة بالنسسبة للشسباب ،وتأام Úمسستخدميها ،من أاجل
إازالة العقبات وا◊واجز التي تعيق ا’سستثمار باإ’ضسافة
ا ¤اسستكمال العمليات ا÷اري تنفيذها اŸتعلقة بتحويل
حق ا’نتفاع الدائم إا ¤حق ا’متياز ،قبل نهاية السسنة
ا÷ارية .وفيما يتعلق بالري الفÓحي أاشسار بوعزقي ا¤
توسسيع اŸسساحات اŸسسقية واثرها ا’يجابي على حجم
اإ’ن-ت-اج ال-فÓ-ح-ي ال-وط-ن-ي ’سس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصس تقدË
ال-تسس-ه-يÓ-ت ل-ت-ع-ب-ئ-ة اŸي-اه ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وغ Òال-ت-قليدية،
وتعزيز اقتصساد اŸياه مؤوكدا ‘ مسسأالة “ويل قطاع
ال-فÓ-ح-ة ع-ل-ى ضس-رورة ال-دع-م واŸراف-ق-ة ال-ت-ي تضس-ع-ها
ال -دولـة ،م-ن ج-ه-ة وال-ن-ظ-م ال-ب-ن-ك-ي-ة وال-ت-أام-ي-ن-ات وإادارة
اıاطر من جهة .وشسدد بوعزقي على ضسرورة تطوير
الصسناعة التحويلية للمنتجات الزراعية-الغذائية لضسمان
ق-ي-م-ة مضس-اف-ة Ÿن-ت-ج-ات-ن-ا م-ع ت-ع-زيز اسسÎاتيجية تنمية
شُسعبة الصسناعات الزراعية الغذائية التي من شسأانها دمج
اŸناطق واأ’حواضس التي سستتحول إا ¤أاقطاب حقيقية
لتنمية هذه الشسعبة..

وعي الفÓح Úبسضيأسضة التنمية الفÓحية
ضضروري لتحقيق ثمأرهأ
قال بوعزقي انه ’ Áكن لسسياسسة التنمية الفÓحية
وال -ري -ف -ي -ة أان ت -أات -ي ث -م -اره-ا إا’ إاذا شس-ع-ر ال-فÓ-ح-ون و
اŸربون بأانهم معنيون باأ’مر وكانت القاعدة منظمة
ل-ت-ط-وي-ر السس-ي-اسس-ات والÈام-ج ول-ك-ي ت-ع-ط-ي السس-ياسسات
وا’سسÎاتيجيات الفÓحية و الريفية النتائج اŸرجوة ،
يجب أان تهدف إا ¤التشسجيع على فهم وإادراك اŸشساكل
التي تواجههم وإامكانيات التنمية بالنسسبة للسسكان على
اخ -ت Ó-ف مسس -ت-وي-ات-ه-م .واك-د وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
الريفية والصسيد البحري على ضسرورة مقاربة الغرف
ال-فÓ-ح-ي-ة ‘ ت-خ-ط-ي-ط اسسÎات-ي-ج-ي ذو ط-اب-ع تشس-ارك-ي
أ’ج -ل ت -ع -ب -ئ -ة اŸسس -ت -ف-ي-دي-ن وذلك ب-ت-حسس Úم-ع-ارف-ه-م
و“ك-ي-ن-ه-م م-ن ت-رق-ي-ة ردود أاف-ع-ال-ه-م ودف-ع-ه-م إا ¤ت-بني
م -واق -ف إاي -ج -اب -ي -ة Œاه اع -ت -م-اد ا’ب-ت-ك-ارات ا÷دي-دة
وﬂتلف أاوجه التطور مشسيدا ‘ سسياق موصسول بأاهمية
اإ’رشساد والتحسسيسس ‘ مهام الغرف الفÓحية.
 150أالف شسخصس خضسع للتكوين ‘ مؤوسسسسات القطاع
وعملت مؤوسسسسات التكوين القطاعية خÓل السسنوات
اÿمسسة اأ’خÒة على تكوين ما ’ يقل عن  150.000فرد
من متعامل Úاقتصسادين وفÓح Úومرب Úوصسيادين‘ ،
ﬂتلف اŸيادين التقنية ،يضساف إا ¤هذا العدد منتوج
الÎبصس-ات ال-ت-ي اح-تضس-ن-ت-ه-ا اŸؤوسسسس-ات ال-ت-اب-عة لقطاع
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي Úال-تي خ ّصست  ٦8.823إاطار
ومتعامل اقتصسادي.

فيما يشصرف أاعضصاء اŸكتب السصياسصي على عملية إاعادة الهيكلة:

÷نة «اأ’فÓن» لصضيأغة حصضيلة ا‚أزات رئيسس ا÷مهورية سضجلت تقدمأ كبÒا ‘ عملهأ

سصجلت ÷نة صصياغة حصصيلة ا‚ازات
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
م -ن -ذ اع-تÓ-ئ-ه سص-دة ا◊ك-م ال-ع-ام ، 1999
ال -ت -ي نصص -ب -ه -ا ا’أم Úال-ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ج -م -ال ول -د ع-ب-اسس،
تقدما كبÒا ‘ عملها ومن اŸنتظر عرضصه
Ãج -رد ا’ن -ت -ه -اء م-ن-ه ،وب-اŸوازة م-ع ذلك
يشصرف ‘ غضصون ا’أيام ا÷ارية اأعضصاء
اأعلى هيئة ‡ثلة ‘ اŸكتب السصياسصي على
ع-م-ل-ي-ة اإع-ادة ه-ي-ك-ل-ة ،خ-ط-وتان هامتÚ
تسص-ب-ق-ان اج-ت-م-اع ال-لجنة اŸركزية ،الذي
يعقد مباشصرة بعد ذلك.

فريال بوشصوية
ت- - -وشسك ÷ن- - -ة صس- - -ي- - -اغ - -ة ا‚ازات رئ - -يسس
ا÷مهورية على مدى  20سسنة ،والتي بادر بها
ولد عباسس واأعلن عنها شسهر مارسس ا’أخ،Ò
ع -ل -ى ا’ن -ت -ه-اء م-ن ع-م-ل-ه-ا –ت اإشس-راف وزي-ر
اŸال -ي -ة ا’أسس -ب -ق ﬁم -د ج Ó-ب ،واسس-ت-ن-ادا اإ¤
تصسريحات عضسو قيادي على مسستوى ا◊زب
ال-ع-ت-ي-د ،ف-اإن-ه-ا سس-ج-لت ت-ق-دم-ا ك-بÒا ‘ ع-ملها
اسستعدادا لعرضسها على ولد عباسس ‘ مرحلة
اأو ،¤ثم على اأشسغال اللجنة اŸركزية التي ”
تاأجيلها مرت Úمتتاليت ،Úعلى اأن ترفع قبل ذلك
اإ ¤رئيسس ا÷مهورية وفق ما كان قد اأعلن عنه
ولد عباسس.
وج- -اءت ف -ك -رة اسس -ت -ح -داث ÷ن -ة ل -ت -ق -ي -ي -د
واإحصس -اء ا‚ازات رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ت-زام-ن-ا
والسسنة ما قبل ا’أخÒة من عهدته الرئاسسية
ا◊الية ،وارتفعت ‘ وقت تعالت فيه اأصسوات
التيئييسس وتقز Ëما ” ا‚ازه ،وردا على كل من

طرح سسوؤال «ما مصس Òا’ألف مليار» ،سسوؤال رد
عليه ‘ مرحلة اأو ¤الوزير ا’أول اأحمد اأويحيي
بقبعته ا◊كومية وا◊زبية ،معددا ا’‚ازات
اÙققة ‘ جميع القطاعات دون اسستثناء  ،و‘
مقدمتها الÎبية الوطنية والصسحة والسسكن الذي
شسهد ا‚از برامج ضسخمة Ãختلف الصسيغ ،مع
ا◊فاظ على السسكن ا’جتماعي.
وكان ولد عباسس قد اأشسرف شسخصسيا على
ت-نصس-يب ال-ل-ج-ن-ة ،م-وؤك-دا اأن حصس-ي-ل-ت-ه-ا سس-تكون
قاعدة يتم على اأسساسسها اإعداد برامج الفÎة
اŸق- -ب- -ل- -ة ،وك- -ان سس -ب -اق -ا ا ¤م -ن -اشس -دة رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة رئ-يسس ا◊زب ،ل-لÎشس-ح ا ¤ع-ه-دة
رئ -اسس-ي-ة ج-دي-دة خÓ-ل ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة
اŸق -ررة ‘ ال -ع -ام  ، 2019م-ت-زام-ن-ة م-ع م-رور
ع- -ق- -دي -ن ك -ام -ل Úم -ن اع -ت Ó-ئ -ه سس -دة ا◊ك -م،
م-ن-اشس-دة لÓ-سس-ت-م-راري-ة وا’سستكمال ا’‚ازات
اÙققة ،وقد ذهب زمÓءه ‘ ا’أغلبية وعلى
راأسسهم التجمع الوطني الدÁقراطي «ا’أرندي»،
وŒم - -ع اأم - -ل ا÷زائ - -ر ـ ت- -اج ،ب- -ا’ضس- -اف- -ة ا¤
شسخصسيات وطنية وجمعيات وهيئات ‘ نفسس
ا’Œاه.
شسرع اأعضساء اŸكتب السسياسسي ◊زب جبهة
التحرير الوطني «ا’أفÓن» ‘ ،ا’إشسراف على
عملية اإعادة الهيكلة على مسستوى اÙافظات
والقسسمات ،التي اأوكلها لهم ا’أم Úالعام جمال
ول -د ع -ب -اسس،وال -ت -ي ت -اأت -ي ب -دوره-ا ت-زام-ن-ا م-ع
–ضس Òا◊صسيلة من جهة ،وا’سستعداد لعقد
اجتماع اللجنة اŸركزية الذي تاأخر وتسسبب ‘
ب -روز م -ن-اوئ Úل-ول-د ع-ب-اسس ،وي-ك-تسس-ي اج-ت-م-اع
ال-ل-ج-ن-ة ب-ال-غ ا’أه-م-ي-ة ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار اأن-ه ينعقد
عشسية الرئاسسيات وسسيتم حÓله تزكية مرشسح
ا◊زب بطريقة رسسمية.

»æWh

الثÓثاء  10جويلية  2018م
الموافق لـ  26ششوال  1439هـ

’عÓن عن إاطÓق الششبكة اıتلطة مدارسس -ششركات  ،مر Ëهني:
اإ

نحن بصشدد توسشيع الششبكة لتوظيف اإ’طارات خريجي اŸدارسس العليا
الششريك ا’قتصشادي بحاجة لكفاءات تقدم حلو’ آانية

أاط - -ل - -قت أامسس ب- -اŸدرسش- -ة
ال- -ع- -ل -ي -ا ‘ ع -ل -وم ال -ت -غ -ذي -ة
والصش - -ن - -اع - -ات ال - -غ - -ذائ - -ي- -ة
ب - - -ا◊راشس  ،خ Ó- - -ل ل - - -ق- - -اء
ن-ظ-م-ت-ه أامسس ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
وزارة ال - -ت - -ع - -ل - -ي - -م ال - -ع - -ا‹
وال- -ب- -حث ال -ع -ل -م -ي وسش -ف -ارة
ف- -رنسش- -ا ب- -ا÷زائ- -ر ،شش- -ب- -ك -ة
ﬂتلطة مدارسس -ششركات ‘
اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة ا÷دي-دة
ل-ل-فÎة  ،2020-2018ب-ه-دف
ت-وظ-ي-ف ال-ك-ف-اءات خريجي
اŸدارسس الوطنية العليا ،من
جهة وتوف ÒاŸهارات حسشب
م- - - -ت- - - -ط - - -ل - - -ب - - -ات الشش - - -ريك
ا’قتصشادي من جهة أاخرى.

‘ ه- -ذا الصش -دد أاشش -ارت م -دي -رة
اŸدرسشة إا ¤أان هذه اŸدارسس
أاضش- -حت تسش- -ت -ق -طب ط -ل -ب -ة م -ن
فرنسشا يأاتون للتكوين Ÿدة أاكÌ
من ششهر.

اŸنسشق الفرنسشي
للششبكة :نحن بصشدد
إانششاء ششهادة مزدوجة
فرنسشية جزائرية

سسهام بوعموشسة
أاوضش - -حت م - -دي- -رة اŸدرسش- -ة
ال - -ع - -ل - -ي - -ا ‘ ع- -ل- -وم ال- -ت- -غ- -ذي- -ة
والصشناعات الغذائية مر Ëهند
مهدي ‘ ،تصشريح للصشحافة على
ه - -امشس ال - -ل - -ق - -اء ،أان الشش- -ب- -ك- -ة
اıت-ل-ط-ة ل-ل-م-دارسس ا÷زائ-رية
وال- -ف- -رنسش- -ي- -ة م- -ت- -واج- -دة م- -ن -ذ
الÈنامج اأ’ول سشنة  ،2014وهي
اآ’ن ‘ م-رح-ل-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة للفÎة
 2020-2018ل-ت-وسش-ي-عها ،بهدف
توظيف خريجي اŸدارسس العليا
معظمهم مهندسش Úذوي كفاءات
ع- -ال- -ي- -ة ،واإ’عÓ- -ن ع -ن شش -ب -ك -ة
ﬂتلطة مدارسس -ششركات.
وأاضشافت هند مهدي أان هذا،
ال- -ل- -ق- -اء ه- -و ت- -ب -ادل ل -ل -ت -ج -ارب
وﬁاول -ة إاي -ج-اد اآ’ل-ي-ات ل-ل-ع-م-ل
م- - -ع- - -ا ب ÚاŸدارسس ال - -ع - -ل - -ي - -ا
والششركاء ا’قتصشادي Úللششركات
ال -كÈى ا÷زائ -ري -ة وال -ف -رنسش -ي-ة
اŸوج- -ودة ب- -ا÷زائ -ر وت -وظ -ي -ف
اإ’طارات اŸتخرجة الذين تلقوا
ت -ك -وي -ن-ا ع-ال-ي-ا ،وك-ل-ف ا◊ك-وم-ة
ا÷زائ- -ري- -ة أام- -وا’ ط- -ائ -ل -ة عÈ
توف Òلهم منصشب ششغل ’ئق يلبي
اح-ت-ي-اج-ات الشش-ريك ا’ق-تصشادي
ال- -ذي ي- -ح -ت -اج Ÿن ل -ه م -ه -ارات

خ- -اصش -ة ت -ت -ج -اوب م -ع عصش -رن -ا،
مششÒة إا ¤أان ه- - - -ذه اŸه- - - -ارات
نتعرف عليها عن طريق ا◊وار
اŸسشتمر ب Úالششريك أا’قتصشادي
ا÷امعة واŸدارسس العليا.
وقالت أايضشا مديرة اŸدرسشة
أان ،لقاء أامسس هو لتوف› Òال
Óصشغاء للبعضس وﬁاولة
ا◊وار ل إ
خلق بوابة جديدة لوضشع فرصس
الÎبصس وال- -ت- -ك- -وي- -ن ،والسش- -م -اح
ل -ل -ط -الب ب -إاي -ج -اد ف -رصس ع -م -ل
بسشهولة ،وكذا ا’نتقال للتجسشيد
على ارضس الواقع ششراكة مدارسس
عليا وششركات وطنية با÷زائر.
علما أان هناك  13مدرسشة عليا
‡ث - -ل- -ة ‘ ل- -ق- -اء أامسس وثÓ- -ثÚ
م- -ؤوسشسش- -ة اق- -تصش- -ادي- -ة كسش- -ي -ال،
جيباك› ،مع «’بال» وغÒها.
باŸقابل ،أابرزت هند مهدي
أاهمية هذه اŸدارسس ‘ تكوين
ال- -ن- -خ- -ب- -ة ق- -ائ- -ل -ة »:م -ي -زة ه -ذه
اŸدارسس ه - -و ت - -وف - -ره- -ا ع- -ل- -ى
النخبة ،أاو’ هناك انتقاء الطلبة

حاملي ششهادة البكالوريا ،يتلقون
ع -ام ‘ Úاأ’قسش -ام ال -ت -حضشÒي-ة
ب- -ع- -ده- -ا ي- -خضش- -ع -ون Ÿسش -اب -ق -ة
ل Ó-ل -ت -ح -اق ب -اŸدارسس ال -ع-ل-ي-ا»،
مششÒة إا ¤أان- - -ه مسش- - -ار ط- - -وي - -ل
وصشعب ومنتقى منذ البداية ،لكنه
يسش -م-ح ب-ت-ك-وي-ن أافضش-ل إ’ط-ارات
اŸسش-ت-ق-ب-ل ،أ’ن ا÷زائ-ر ب-ح-اجة
إا ¤م- -ه- -ن- -دسش Úوب- -حث ع -م -ل -ي
وتطبيقي وإاطارات أاكفاء.
وحسشبها فإان مهمة اŸدارسس
ال -ع -ل -ي-ا ه-ي ال-ب-حث ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي،
وال -ن -ج -اع -ة ال -ذي ي -ت -ج -اوب م-ع
م-ت-ط-ل-ب-ات السش-وق وي-قدم ا◊لول
اآ’ن - -ي - -ة وال - -واق- -ع- -ي- -ة ل- -لشش- -ريك
ا’قتصشادي الذي يواجه مششاكل
ويحتاج لهذه ا◊لول ،مؤوكدة أان
ا÷زائر تتوفر على طلبة ’معÚ
لديهم اإ’بداع وا’بتكار وطاقة،
وع-ل-ي-ن-ا اسش-ت-غÓلهم أ’ن اسشتقدام
خÈاء ي - -ك - -ل - -ف ك- -ثÒا ،ك- -م- -ا أان
اŸؤوسشسشات ا’قتصشادية تعلم أانها
Œد الكفاءات باŸدارسس العليا.

ن- -فسس اأ’م- -ر أاك -ده اŸنسش -ق
ال -ف -رنسش -ي ب -الشش-ب-ك-ة اıت-ل-ط-ة
الÈفسش -ور سش -ت -ي -ف -ان ديسش -وب-ري،
ق -ائ  Ó-أان ا÷زائ -ر Áك -ن-ه-ا أان-ه-ا
ت -ك -ون ب -ل -د مسش -ت -ق -طب ل-ل-ط-ل-ب-ة
ل -ل -م -ج -ئ واسش -ت -ك -م -ال قسش -م م-ن
دراسش -ت-ه-م ب-اŸدارسس ا÷زائ-ري-ة
العليا ،مضشيفا أانه ” التوقيع على
ات- -ف- -اق- -ي -ة «اي -راسش -ك -وم ب -ل -وسس»
’سشتقبال الطلبة ،بحيث قدمت
وزارة ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال-ب-حث
العلمي با÷زائر وسشفارة فرنسشا
“ويل إ’عطاء منح لهؤو’ء الطلبة
’سش -ت -ك-م-ال ال-دراسش-ة ب-اŸدارسس
الفرنسشية ،وبالتا‹ ا◊صشول على
شش - -ه - -ادة م- -زدوج- -ة ف- -رنسش- -ي- -ة-
ج - -زائ - -ري - -ة“ ،ك - -ن ال - -ط - -ل - -ب- -ة
ا÷زائ- -ري Úم- -ن إاي- -ج- -اد ف -رصس
عمل بفرنسشا وا÷زائر على حد
سشواء.
وأاوضش- -ح اŸنسش- -ق ال- -ف- -رنسش -ي
بالششبكة  ،أان هذه اأ’خÒة –اول
ا◊صش - -ول ع - -ل - -ى أاك Èق- -در م- -ن
ال -ت -ب -ادل ال -ع -ل-م-ي وال-ت-ك-وي-ن بÚ
اŸدارسس للتقارب ما ب› Úتمع
ال - -ب- -حث ال- -ع- -ل- -م- -ي ال- -ف- -رنسش- -ي
وا÷زائ -ري ‘ م -ي -دان ال -ت-ك-وي-ن
وال -ب -حث ‘ ال -ع-ل-وم ال-ه-ن-دسش-ي-ة.
ع -ل -م -ا أان اŸت-دخ-ل-ون ب-ال-ط-اول-ة
اŸسش-ت-دي-رة شش-ددوا ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
الÎبصس التطبيقي بالنسشبة للطلبة
على مسشتوى اŸؤوسشسشات

منتوجات الششركة ا÷زائرية «بومار كومبا »Êتدخل اأ’سشواق اأ’وروبية
^ توقع بلوغ  10مليون دو’ر سشنة 2020

حياة  /ك
بعد قرابة ششهر من إابرامها اتفاقية توزيع
منتجاتها ‘ إايطاليا بقيمة  2.5مليون دو’ر ،
قامت «بومار كومبا « Êبتصشدير منتوجاتها نحو
ايطاليا بهدف الوصشول إا 10 ¤مÓي Úدو’ر
بحلول عام  ، 2020خاصشة وأان السشوق اإ’يطالية
“ثل اليوم فرصشة لبلوغ ما قيمته 1.5ملياردو’ر
.
و‘ تصشريح سشابق لصشاحب الششركة أاكد أان
الهدف للمسشطر للتوصشل إاليه ‘ سشنة  2020هو
إانتاج  1.5مليون جهاز تلفزيون و 3مليون هاتف
ذك -ي م -ن ع Ó-م -ة «سش ËÎسش -يسش-ت-ام» وال-عÓ-م-ة
الكورية «أال جي» التي بدأات العÓمة ‘ تركيبه ،
مششÒا إا ¤أان  ‘ 60اŸائة من اإ’نتاج سشيوجه
إا ¤التصشدير نحو اأ’سشواق اÿارجية.
دخلت اأ’سشواق اأ’وروبية سشنة 2016
م -ن -ذ ت -أاسش -يسش-ه-ا سش-ن-ة  2001ه -دفت ب-وم-ار
ك -وم-ب-ا Êإا ¤ت-وسش-ي-ع ن-ط-اق نشش-اط-ه-ا دول-ي-ا م-ن
خÓل عمليات التصشدير إا ¤اÿارج ،نتيجة لذلك
ششرعت بومار ‘ تصشدير منتجاتها منذ ، 2007
لتتمكن من بلوغ ا’سشتقرار ‘ عمليات التصشدير
بداية من عام  2015خاصشة ‘ اليونان.

وقعت بومار ‘ عام  2016عقد توزيع إا¤
إاسشبانيا والÈتغال بقيمة  50مليون دو’ر لتصشدير
م -ن -ت -ج -ات -ه -ا –ت ال-عÓ-م-ة ال-ت-ج-اري-ة ‘‘ سشËÎ
سشيسشتم»  ،حيث “كنت الششركة من دخول
السش -وق اأ’وروب -ي -ة ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن اŸت-ط-ل-ب-ات
الصش - -ارم- -ة ل- -ه- -ذه اأ’خÒة م- -ن ح- -يث اŸع- -ايÒ
والقدرة التنافسشية  ،كما Œري حاليا مفاوضشات
ل -ع -ق -د شش -راك-ات ﬁت-م-ل-ة م-ع ف-رنسش-ا وأاŸان-ي-ا،
باإ’ضشافة إا ¤العديد من اŸششاريع ا÷ارية ‘
تونسس والسشنغال وجنوب إافريقيا.
–قيق  75باŸائة من نسشبة اإ’دماج و 60
باŸائة من اŸنتوجات موجهة للتصشدير
وضشعت بومار كومبا Êهدفا إ’نتاج  1.5مليون
جهاز تلفزيون و 3مÓي Úهاتف ذكي 60 ،باŸائة
منها سشتخصشصس للتصشدير ،لتحقيق هذا الهدف
تطمح بومار ‘ زيادة معدل اإ’دماج إا75 ¤
باŸائة بالنسشبة لتششكيلة التلفزيون و  54باŸائة
بالنسشبة لتششكيلة الهواتف الذكية.
و يذكر أان الششركة ا÷زائرية بومار كومـاÊ

قطاع التأامينات يسشجل ‰وا ب  8باŸائة ‘ 2018

تسشوية اŸلفات العالقة ‘ سشبتم Èوتداب Òجديدة
للقضشاء على اŸششكل

’م Úالعام للمجلسس الوطني
كششف ا أ
للتأامينات بن بوعبد الله عبد ا◊كيم
ع- - -ن تسش - -ج - -ي - -ل ت - -ط - -ور ه - -ام ‘ سش - -وق
التأامينات ‘ ا÷زائر قدر ب  8باŸائة ‘
، 2018م- -ق- -ارن- -ة Ãا ” تسش- -ج- -ي- -ل- -ه ‘
’ول من السشنة اŸاضشية ،إاذ ⁄
الثÓثي ا أ
يتعدى  4باŸائة.

صسونيا طبة
وأاك -د اأ’م Úال -ع -ام خ Ó-ل ن -دوة صش-ح-ف-ي-ة
ن- - -ظ- - -مت امسس Ãق- - -ر اÛلسس ال- - -وط- - -ن - -ي
للتامينات بالعاصشمة أان النمو اŸسشجل ‘ رقم
أاعمال ششركات التام– 2018 ‘ Úقق بفضشل
اÛه -وذات اŸب -ذول -ة ‘ اŸي -دان م -ن ق -ب-ل
شش -رك-ات ال-ت-ام Úال-ت-ي اخ-دت ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار
ال -ن -ق -ائصس اŸسش -ج -ل -ة والسش -ه-ر ع-ل-ى –سشÚ
اÿدمات وتلبية متطلبات الزبائن ،من خÓل
اإ’سشراع ‘ معا÷ة اŸلفات وتقليصس آاجال
تعويضشهم عن اأ’ضشرار ،باإ’ضشافة إا ¤مصشانع
تركيب السشيارات ‘ ا÷زائر واإ’قبال الكبÒ
عليها وهو ما سشاهم أاك ‘ Ìإانعاشس قطاع
التأامينات.
و‘ ذات السشياق أاششار إا ¤أان التام Úعن
السشيارات يأاتي ‘ اŸقدمة ب  50باŸائة من
حصشة السشوق ‘ ح Úأان التام Úعن اıاطر
اŸت-ن-وع-ة Áث-ل  35ب-اŸائ-ة زي-ادة ع-ل-ى ف-رع
اıصشصس للنقل والذي بلغ  4باŸائة ،ولكن
باŸقابل ” تسشجيل تراجع كب Òفيما يخصس
ال -ت -أام ‘ Úال -ق -ط -اع ال-فÓ-ح-ي ب-ح-وا‹12.5
ب -اŸائ -ة .ارج -ع اأ’م Úال -ع-ام ال-ن-قصس ال-ك-بÒ
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات اÿاصش-ة Ãج-ال ال-فÓ-حة لرفضس
عدد كب Òمن الفÓح Úخاصشة اŸسشتفيدين
م- -ن ال- -ق- -روضس اŸصش- -غ- -رة «ل -ونسش -اج» إاع -ادة

التام Úعن ا◊يوانات  ،ما جعل رقم أاعمال
ال -ت -أام -ي -ن -ات ‘ ال -ق -ط -اع ال -ف Ó-ح -ي يÎاج-ع
ب - -اسش - -ت - -م - -رار  ،إا’ أان إاع - -ادة ال - -ت- -ام Úع- -ن
ا◊ي -وان -ات وك -ل م-ا ي-خصس ال-ع-ت-اد ال-فÓ-ح-ي
ششهد ارتفاعا ‘ الثÓثي اأ’ول  2018مقارنة
ب -السش -ن -وات السش -اب-ق-ة ،ح-يث ق-در ب-ح-وا‹ 13
باŸائة
م -ن ج -ه -ت -ه كشش -ف ال -رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام
لششركة اليانسس للتامينات حسشان خليفاتي أان
اŸلفات العالقة لسشنة  2015سشيتم تصشفيتها ‘
 30سشبتم 2018 Èكآاخر اآ’جال قبل ا’نتقال
إا ¤إاجراءات وتداب Òجديد سشتطبق Ÿعا÷ة
ملفات  2016و ، 2017والتي لن تؤوخذ وقتا
ك-بÒا ك-السش-اب-ق ،ل-ع-دم ت-ك-رار ن-فسس اأ’خ-ط-اء
وتفادي تراكم ملفات التعويضس عن اأ’ضشرار
خاصشة ما يتعلق بالسشيارات.
وأاوضش -ح ان اÛلسس ال -وط -ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات
بصش-دد إاي-ج-اد م-ي-ك-ان-ي-زم-ات ج-دي-دة ل-ت-فادي
تراكم اŸلفات بعد معا÷ة اŸلفات القدÁة
،حيث ” تصشفية  200أالف ملف بقيمة  8مليار
دج ول -ك -ن ‘ ن -فسس ال -فÎة شش -رك -ات ال -ت -امÚ
قامت بتعويضس قطاع التام Úعلى السشيارات
بحوا‹  250مليا ر دج ،أاي أان التأاخر Áثل
اقل من  3باŸائة من اÛموع .
ك- -م -ا ي -حضش -ر ا’–اد ال -وط -ن -ي لشش -رك -ات
ال -ت -ام Úإ’ط -ار ق -ان -و Êج -دي-د م-ن شش-ان-ه أان
يسشاهم ‘ ضشمان التعويضس اŸباششر للمؤومنÚ
إاذ Ÿا ت- -ق- -ع مسش- -ؤوول -ي -ة ع -ل -ى شش -رك -ة أاخ -رى
اŸؤوسشسش-ة ال-ت-ي ل-دي-ه-ا م-ل-ف ال-زب-ون ت-ع-وضش-ه
وبعدها تطالب التعويضس من ششركات أاخرى
و’ Áكنها رفضس التعويضس ’ن ذلك سشيكون
‘ إاط -ار ال -ق -ان -ون ل -ت -ف -ادي ت -راك -م اŸل-ف-ات
مسشتقب Óولتحسش Úاÿدمة .

بعد كÌة احتجاجات العمال

وزارة النقل تنهي مهام اŸدير العام Ÿيناء الغزوات
أاصشدرت نهار أامسس وزارة النقل قرارا بتوقيف
اŸدير العام Ÿيناء الغزوات زعاف جمال وتكليف
نائبه حسشيني بشش Òلتسشي Òهذا اŸرفق الهام الذي
ع- -رف اضش -ط -راب -ات واح -ت -ج -اج -ات كÈى خ Ó-ل
اأ’سشابيع اŸاضشية ما عطل عمل اŸيناء .
وبحسشب القائم Úعلى اŸيناء فأان قرار توقيف
اŸدير العام Ÿيناء الغزوات جاء على خلفية كÌة
ال Ó-أاسش -ت-ق-رار واح-ت-ج-اج-ات ال-ع-م-ال وال-ت-ج-اوزات
ال -كÈى اŸسش -ج -ل -ة ع -ل-ى مسش-ت-وى ه-ذه اŸؤوسشسش-ة
اŸصشنفة ‘ الÎتيب الرابع وطنيا  ،إاضشافة إا¤

رفضس مدير اŸيناء اقتناء قاطرة جر جديدة
وإالغاء ا’تفاقية التي ” ا’تفاق فيها على ششراء
قاطرة جر بقوة كبÒة وا’كتفاء بتصشليح القاطرة
القدÁة التي كلفت عملية صشيانتها ال 10مÓيÒ
سشنتيم والتي تركت تسشاؤو’ كبÒا خاصشة بعدما
أاصشبحت ’ Áكنها جر السشفن الكبÒة التي تدخل
ميناء الغزوات الذي يعرف حركية واسشعة خÓل
الصشيف ما أادى إا ¤ا’سشتنجاد بقاطرة ميناء ارزيو
‘ اغلب اأ’حيان .

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

اهم اÙطات التي مرت بها الثورة

Œسشيدا لسشياسشة تنويع ا’قتصشاد

‘ إاط- -ار ت- -ن- -وي- -ع ا’ق- -تصش- -اد و ت -رق -ي -ة
الصش - - -ادرات خ - - -ارج اÙروق - - -ات  ،ق - - -امت
الشش -رك -ة ا÷زائ -ري -ة «ب -وم -ار ك -وم -ب-انـي»
’وروبية من
بتوسشيع نششاطها ‘ السشوق ا أ
خ Ó-ل تصش -دي -ر م -ن -ت -ج -ات -ه -ا إا ¤إاي -ط-ال-ي-ا
،حسشب ال- -ب- -ي -ان ال -ذي تسش -ل -مت «الشش -عب»
أامسس نسشخة منه .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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–ت العÓمة التجارية «سش ËÎسشيسشتام» وقعت
مؤوخرا اتفاقية ششراكة مع الششركة اليابانية
«نك» الرائدة ‘ ›ال الرائدة ‘ دمج التقنيات
الشش -ب -ك -ات وت -ك -ن -ول -وج -ي -ا اŸع -ل -وم -ات لصش-ال-ح
الشش-رك-ات “ ،ك-ن ك-وم-ب-ا Êب-ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-ياسشات
ا◊يوية على هواتفها الذكية .
Óششارة فان هذه الششركة حاصشلة على
ل إ
شش -ه -ادة م -ط -اب -ق -ة ا÷ودة اي-زو  9001ووسشم
اŸنتج الوطني «عÓمة جزائرية»  ،و تعمل
من خÓل إاسشÎاتيجيتها على تقد Ëمنتوجات
ترقى Ÿسشتوى تطلعات اŸسشتهلك ‘ الداخل
و تتطلع إا ¤التموقع ‘ اأ’سشواق اÿارجية  ،و
هي تسشتهدف اأ’سشواق اأ’وروبية  ،وقد حددت
كهدف للوصشول خÓل السشنوات القليلة اŸقبلة
 250أالف وحدة من أاجهزة التلفاز  ،الهواتف
الذكية و اللوحات الرقمية  ،و –قيق رقم
أاعمال يتجاوز  45مليون دو’ر و قد قامت
مؤوخرا بفتح نقطتي ما بعد البيع ‘ كل من
اسشبانيا و الÈتغال .

حول التدقيق ما بعد التششريع

وفد برŸا Êجزائري يششارك اليوم الثÓثاء بلندن ‘ ندوة أاكادÁية
يششارك وفد مششÎك ب Úغرفتي الŸÈان ‘ ندوة أاكادÁية حول التدقيق ما بعد التششريع ينظمها
الŸÈان الÈيطا Êاليوم الثÓثاء بالعاصشمة الÈيطانية ,لندن ,حسشب ما أافاد به امسس ا’ثن Úبيان
Ûلسس اأ’مة .وأاوضشح ذات اŸصشدر أان الندوة سشتناقشس العديد من اŸواضشيع من بينها «دور الŸÈان
‘ مراقبة تنفيذ التششريعات ,سشن القوان Úواأ’بعاد القانونية للتدقيق ما بعد التششريع ,تقييم تأاثÒ
الهياكل التششريعية والŸÈانية من أاجل التدقيق ما بعد التششريع,اŸمارسشات الناششئة ‘ التدقيق ما بعد
التششريع وتعزيز دور الŸÈان ‘ التدقيق ما بعد التششريع» .ويتششكل الوفد الŸÈا Êا÷زائري من خليل
الزين ,عضشو ›لسس اأ’ُمة ,نزار ششريف ,نائب باÛلسس الششعبي الوطنيﬁ ,مد دريسشي دادة ,أامÚ
عام ›لسس اأ’ُمة ,وسشليما Êبشش ,Òأام Úعام اÛلسس الششعبي الوطني.

اأ’رششيف الوطني ينظم معرضشا حول اتفاقيات إايفيان واسشÎجاع السشيادة الوطنية
’رشش- -ي -ف ال -وط -ن -ي امسس ا’ث -نÚ
ن- -ظ- -م ا أ
Ãناسشبة ا’حتفال بذكرى ال’ 56سشتقÓل
ا÷زائر ,معرضشا با÷زائر العاصشمة للوثائق
–ت ع -ن -وان «ات -ف-اق-ي-ات إاي-ف-ي-ان واسشÎج-اع
السشيادة الوطنية».ويضشم هذا اŸعرضس وثائقا
’حداث التي عاششتها ا÷زائر
اصشلية عن ا أ
بدءا Ãجازر  8مايو  1945مرورا بانعقاد
مؤو“ر الصشومام ‘  20أاغسشطسس  1955ثم
ت- -أاسش- -يسس ا◊ك- -وم- -ة اŸؤوق -ت -ة ,وصش -و’ إا¤
أاحداث ديسشم 1960 Èثم مظاهرات أاكتوبر
 1961وب - -ع- -ده- -ا ﬂت- -ل- -ف اŸف- -اوضش- -ات
وا’تصشا’ت ا÷زائرية-الفرنسشية التي بدأات
سش-ن-ة  1956إا ¤غ -اي -ة م-ف-اوضش-ات إاي-ف-ي-ان,
ل-ت-ل-ي-ه-ا رسش-ال-ة ال-ت-ه-ن-ئ-ة ال-ذي ب-ع-ثها ا÷Ôال

ديغول إا ¤رئيسس السشلطة التنفيذية آانذاك
ع-ب-دال-رح-م-ان ف-ارسس Ãن-اسش-ب-ة ‚اح ع-م-لية
وحسشب
ا’سشتفتاء حول ا’سشتقÓل.
مسش -ؤوول ب -ا’رشش -ي-ف ال-وط-ن-ي ,ف-ان ال-وث-ائ-ق
اŸع -روضش -ة ‘ ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ال-ت-ي ت-دوم
ششهرا كام« Óأاصشلية ﬁفوظة على مسشتوى
’رشش -ي -ف ال -وط-ن-ي» .وم-ن ب Úأاه-داف ه-ذه
اأ
التظاهرة التاريخية إابراز الوثائق اŸتعلقة
’ن هناك الكث Òحتى من بÚ
’رششيف ,أ
با أ
اıتصش ‘ Úك- -ت- -اب- -ة ال- -ت -اري -خ وال -ب -اح -ثÚ
ي -ج -ه-ل-ون وج-وده-ا ,يضش-ي-ف ن-فسس اŸصش-در
’رششيف الوطني بحوزته وثائق
مذكرا أان ا أ
هامة تعود للفÎات العثمانية و ا’سشتعمار
الفرنسشي و ا÷زائر اŸسشتقلة

تضشم  11موقعا ببلدية سشعيدة

السشلطات الو’ئية تششرف على ترحيل  97عائلة
اسشتكما’ لعملية ترحيل قاطني السشكنات
ال -هشش -ة وب -ع -د ت -رح-ي-ل سش-ك-ان ح-ي-ي السش-ع-ادة
واأ’ششÓم إا ¤ا◊ي ا÷ديد عرقوبي عبد الله،
أاشش -رفت صش -ب -ي -ح -ة أامسس ا’ث -ن Úالسش -ل -ط -ات
الو’ئية على ترحيل  97عائلة من  11موقعا
ب -ب -ل-دي-ة سش-ع-ي-دة إا ¤ا◊ي ذات-ه ل-يصش-ب-ح ع-دد
اŸرحل Úمنذ اÿامسس جويلية اŸاضشي 600
عائلة اسشتفادت من سشكنات ’ئقة ‘ انتظار
بر›ة عمليات ‡اثلة لÎحيل  170عائلة،
السشيد سشعيد خليل رئيسس دائرة سشعيدة –دث
إالينا أان العملية “سس  11حي كمرحلة أاو¤
ح -ت -ى ي -ك -ون ع -ن -دن -ا ال -ع -دد اإ’ج-م-ا‹ ع-دد
السشكنات اŸزمع هدمها ‘ إاطار القضشاء على
السش-ك-نات  1470ع-ائ-ل-ة ت-رح-ل ف-اأ’ج-واء جد
حسشنة لراحة كل اŸواطن Úحيث ” تسشخÒ

كل الوسشائل اŸادية والبششرية.
العائÓت اŸرحلة اŸسشتفيدة من السشكنات
ا÷دي -دة ودعت ح -ي -اة الشش -ق -اء –ت أاسش-ق-ف
سش -ك -ن -ات ت -ن -ع-دم ف-ي-ه-ا أادن-ى ال-ع-يشس ال-ك-رË
فالعملية منذ بدايتها فجر أامسس سشخرت لها
مصشالح الو’ية اإ’مكانات اŸادية والبششرية،
من جهة أاخرى كششف اŸدير الو’ئي للسشكن
أان و’ية سشعيدة –صشي  4820وحدة سشكنية ‘
صشيغة التسشاهمي والÎقوي العمومي ،انتهت
اأ’ششغال بـ  831وحدة فيما ’ يزال  1335سشكن
قيد اإ’‚از و 593وحدة سشكنية م›Èة ⁄
تنطلق بها اأ’ششغال بعد ،مششÒا أان مصشا◊ه
تسشعى جاهدة إا ¤تسشليم السشكنات ‘ أاقرب
اآ’جال.

سسعيدة :ج .علي
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قصسد اسستÓم اŸشساريع ‘ اجالها

وال ـ ـ ـي اŸدي ـ ـ ـة يدع ـ ـ ـؤ إال ـ ـ ـى مضساعفة
وتÒة ا‚ ـ ـ ـاز متح ـ ـ ـف اÛاه ـ ـ ـد
ع -اي -ن م -ح-م-د ب-و شش-م-ة وال-ي ال-م-دي-ة رف-ق-ة
رئيسض المجلسض الششعبي الولئي  ،األمين العام
ل- -ل- -ولي- -ة  ،أاعضش- -اء ل -ج -ن -ة األم -ن  ،ال -م -دراء
التنفيذيون المعنيون وضشعية المتحف الجهوي
للمجاهد الواقع بالقطب الحضشري  ،قصشد
الوقوف عن كثب على مدى تقدم األششغال به
 ،كما أاسشدى العديد من التعليمات لسشيما
فيما يخصض السشراع في اتمام أاششغال التهيئة
وفقا للمعايير التقنية المطلوبة ،إالى جانب
ح-ث-ه ع-ل-ى ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة ال-تشش-ج-ي-ر وت-ه-يئة

المسشاحات الخضشراء وايصشاله بالكهرباء في
أاق -رب وقت م -م -ك -ن  ،مشش -ددا ع-ل-ى م-ق-اول-ة
المكلف بالنجاز على ضشرورة تدعيم الورششة
بالوسشائل المادية والبششرية وكذا المششرفين
ع -ل-ى ال-م-ت-اب-ع-ة ال-ي-وم-ي-ة قصش-د ات-م-ام ج-م-ي-ع
األششغال المتبقية واسشتÓم المششروع في آاجاله
المحددة لما يكتسشيه هذا المرفق في مجال
حماية الذاكرة الوطنية .

اŸدية  :علي ملياÊ

تنفيذا للقرارات اŸنبثقة عن ا÷لسسات القطاعية

تنصسيـ ـب اللجنـ ـة اÙليـ ـة لإÓرشسـ ـاد
والدعـ ـم ا’سستشسـ ـ ـاري با÷لفـ ـة

ناقشست ÷نة الصسحة و النظافة و حماية البيئة  ،التابعة للمجلسس الشسعبي الو’ئي ‘ البليدة  ،واقع ا’سستعجا’ت على مسستوى اŸؤوسسسسات
العمومية ا’سستشسفائية بالو’ية  ،مسستعرضسة نتائج اÿرجات اŸيدانية و اŸعاينات ،لواقع القطاع  ،و اŸشساكل و الصسعوبات التي تعÎضس
اŸواطن و الطاقم الطبي اŸشسرف  ،على تقد Ëخدمة صسحية .
ت-اف-ه-ة و ان-ت-قامية.و ف -ي سش -ي -اق ع -م -ل ال-ل-ج-ن-ة و مصشلحة األششعة  ،و التي تششهد إاقبال كبير من
المعاينة  ،سشجلت أايضشا مششكل الزدحام  ،الذي ط-رف ال-م-رضش-ى ،ج-ع-ل-ت-ه-م ي-ن-ت-ظ-رون ف-ي ط-وابير
ال -ل -ج -ن -ة ال -م -وؤه -ل -ة و ال -مسش-وؤول-ة ع-ن الصش-ح-ة و أاصشبحت تعرفه حظائر المسشتششفيات بسشبب ضشيق طويلة بسشبب قلة األجهزة من جهة  ،و تعطلها
النظافة و حماية البيئة  ،ركزت في النتائج التي المسشاحة من جهة و كثرة السشيارات من جهة ون -قصض أاو ن -ف -اذ ب -عضض ال -م -واد الصش -ي -دل-ي-ة  ،ال-ت-ي
ت-م ع-رضش-ه-ا ب-ال-دورة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-ج-لسض الشش-عبي أاخرى ،و النقصض الفادح في سشيارات اإلسشعاف  ،و تسشتعمل فيها  ،و باألخصض كان األثر و الضشرر و
الولئي  ،على جملة من التوصشيات السشتعجالية  ،انتهاء صشÓحيات البعضض منها ،و أايضشا غياب و المعاناة كبيرة مع تعطل جهاز « السشكانير « و
ل -ت -دارك ال -ن-ق-ائصض و تسش-وي-ة ال-مشش-اك-ل ال-ع-ال-ق-ة نقصض في جانب المولدات الكهربائية  ،مثل ما أاجهزة أاخرى ،أاين بات يجبر العديد من المرضشى
ب- -ق- -ط- -اع حسش- -اسض  ،ح- -يث اأك -دت ال -م -ع -اي -ن -ات يحدث في مسشتششفى بوفاريك  ،و الذي بدوره و باألخصض المصشابون بأامراضض و أاورام سشرطانية ،
ال -م -ت -ك -ررة ل-ل-وح-دات و ال-م-راك-ز السش-تشش-ف-ائ-ي-ة يعرف نقصشا في تهيئة و تأاهيل مكاتب الفحوصشات التنقل و البحث عن تلك األجهزة بين الخواصض  ،و
العÓجية  ،على وجود العديد من المششاكل  ،و الطبية  ،و قاعات النتظار التي ل تتماششى مع هو ما يحتم عليهم حينما دفع الكثير من المال ،
من اأبرزها غياب التغطية الأمنية على مسشتوى القواعد المعمول بها ،و المششكل نفسشه طغت على لغÓء تلك األششعة .
مصشالح السشتعجالت خاصشة في الفترة الليلية  ،ب- -عضض ال -مصش -ال -ح األخ -رى م -ث -ل مصش -ل -ح -ة ال -طب وأافضشت مناقششة و اسشتعراضض مششاكل القطاع ،
ما جعل حياة الطبيب و المواطن المريضض في الداخلي و غيرها  ،كما وقفت لجنة الصشحة بقطاع بالخروج بتوصشيات لعÓج تلك المششاكل و تسشويتها
ح -ال -ة خ -ط-ر ،ل-ح-ج-م الع-ت-داءات ال-ت-ي اأضش-حت الصشحة في العفرون  ،على مششكل هام عصشف منذ  ،لضشمان خدمة مثلى و أاولية تجاه المرضشى  ،من
تتكرر من حين لخر  ،و اأيضشا بسشبب سشهولة أاشش -ه -ر ب -ب -عضض ال -مسش-ي-ري-ن  ،ح-ي-ن-م-ا ت-ع-ط-ل ع-م-ل أابرزها تنصشيب فرق أامنية و تكثيف دورياتها على
اقتحام اأسشوار بعضض الموؤسشسشات السشتششفائية  ،صشناديق حفظ الجثث  ،و هي المعاناة التي نبهت مسش -ت -وى ال -م -ؤوسشسش -ات ال-ع-م-وم-ي-ة السش-تشش-ف-ائ-ي-ة ،
مما خلف وقوع حوادث اعتداءات  ،نجم عنها إال -ي-ه-ا ال-ل-ج-ن-ة و أاك-دت ع-ل-ى ت-دارك ت-لك ال-ن-ق-ط-ة لحماية الطاقم الطبي و المرضشى على السشواء  ،و
اإصشابات  ،اسشتعمل فيها المعتدون و الذين في السشوداء  ،و ششدد على ضشرورة التحكم في درجة ت-ج-دي-د و ت-دع-ي-م ح-ظ-ي-رة ال-م-ؤوسشسش-ات ال-ع-م-ومية
الغالب كانوا من ضشمن اأهل المريضض و عائلته البرودة  ،و أان تسشتقر في  5درجات و ليسض مثل ما السشتششفائية  ،و اقتناء سشيارات إاسشعاف  ،و صشيانة
ال -م -راف -ق -ي -ن ل -ه  ،اأسش-ل-ح-ة ب-يضش-اء  ،ن-اه-يك ع-ن هو عليه الواقع في  14درجة  ، ،و األمر نفسشه فيما و اقتناء أايضشا تجهيزات طبية كافية للقضشاء على
تسشجيل حالت اعتداءات اأخرى  ،كان اأبطالها ي -خصض ال -م -رك -ز السش -تشش -ف -ائ -ي ال -ج -ام-ع-ي ب-م-ق-ر الضشغط  ،و تلبية احتياج المرضشى  ،و بذلك يمكن
منحرفون  ،و الأسشباب و الدواعي فيها دوما الولية البليدة  ،و الذي يششهد العديد من المششاكل أان نتوقع خدمة فضشلى  ،تكن في تطلعات المواطن
 ،و أاب -رزه -ا الضش -غ -ط ال -ك -ب -ي -ر و ال -م-ف-روضض ع-ل-ى صشاحب الدخل الضشعيف و المحدود .

البليدة  :لينة ياسصمÚ

بسسبب رياح قوية اجتاحت الو’ية

انقطاعات ‘ الكهرباء تؤؤثر على معيشسة السسكان بالؤادي

شسهدت و’ية الوادي  ،يوم أامسس  ،هبوب رياح قوية مصسحوبة بأامطار ،و تقلبات جوية  ⁄تكن منتظرة باŸنطقة  ،أاين سسجلت
’عطاب و إاعادة التيار.
’عمدة ،ما اسستدعى تدخل فرق الصسيانة لتصسليح ا أ
انقطاعات ‘ التيار الكهربائي و سسقوط كوابل من ا أ
و الغاز في الوقت المناسشب ،رغم اتصشالتهم اسشتعمال المضشخات و أاجهزة التهوية لنقطاع
المتكررة بمصشالح الحماية المدنية و مصشالح التيار الكهربائي ،ما أادى بالبعضض منهم إالى
و ششهدت بلدية الوادي و البلديات المجاورة المديرية ،لتبليغها بسشقوط كابل من العمود تسش-ج-ي-ل خسش-ائ-ر ب-مسش-ت-ودع-ات-ه-م ب-النظر إالى
لها ،عواصشف قوية و هبوب رياح عاتية ،ما الكهربائي ،جراء هبوب رياح قوية بالمنطقة ،التزايد المفرط في درجات الحرارة.
أاثار عديد المخاوف بين السشكان ،خصشوصشا و ما أادى إالى انقطاع التيار الكهربائي طيلة و زي -ادة ع -ل -ى ه-ذا ،شش-ه-دت أاغ-لب ال-م-ن-اط-ق
أان الرياح كانت محملة باألتربة و الغبار  ،كما سش -اع -ات ال -ل-ي-ل و ت-واصش-ل ان-ق-ط-اع ال-ك-ه-رب-اء بالولية ،تقلبات جوية غير منتظرة و تسشاقط
سش -ج -لت ان -ق -ط-اع-ات ف-ي ال-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي بمنازلهم و مسشتودعات تربية الدواجن خÓل لكميات من األمطار خÓل سشاعات المسشاء،
سشاعدت على التخفيف من الرتفاع المفرط
بالمنطقة.و ببلدية بن قششة  ،عبر السشكان و النهار.
بعضض الفÓحين عن اسشتيائهم من عدم تدخل األم-ر ال-ذي زاد ب-حسش-ب-ه-م م-ن م-ت-اع-ب-ه-م ف-ي في درجات الحرارة التي سشجلت طيلة األيام
فرق الصشيانة التابعة لمؤوسشسشة توزيع الكهرباء ت-وف-ي-ر ال-م-ي-اه و ال-ت-ه-وي-ة ،ح-يث ت-ع-ذر ع-ل-يهم الفارطة.

الوادي  :قديري مصصباح

” صسبيحة يوم أامسس بقاعة اÙاضسرات Ãقر الو’ية ،تنصسيب اللجنة اÙلية
Óرشساد و الدعم ا’سستشساري من طرف وا‹
Óرضسيات اÙلية ل إ
لل›Èة والتقييم ل أ
الو’ية» حمانه قنفاف»  ،وهذا تنفيذا للقرارات اŸنبثقة عن ا÷لسسات اŸنعقدة
مؤوخرا التي جمعت وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري مع السسادة
مدراء قطاع الفÓحة  ،وتهدف هذه اللجنة ا ¤إايجاد حلول ‘ ›ال التسسويق و
التسسي Òلفئة الفÓح. Ú

ا÷لفة  :موسصى بوغراب
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى إاب -رام ات-ف-اق ب-ي-ن ال-ه-ي-ئ-ات
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-خ-اصش-ة م-ن اج-ل ال-ت-ك-ف-ل ال-تام
بانششغالت ومششاكل الفÓحين الني تطرح كل
مرة  ،وأاكد الوالي الجلفة ،على أاهمية تنصشيب
هذه اللجنة و ضشرورة الخروج من المفهوم
الكÓسشيكي لÓجتماعات الى الميدان ووضشع
اليد على مكمن الخلل ومتابعة المششاكل التي
تقف في وجه الفÓحين  ،واختيرت ولية
الجلفة كولية نموذجية مع  05وليات اخرى
ك-دل-ي-ل ع-ل-ى اله-ت-م-ام ال-ت-ي ت-ول-ي-ه السشلطات
المركزية والمحلية عن المقومات واإلمكانات
التي تحوزها الولية في مجال الفÓحة .وقد
ششارك في تنصشيب هذه اللجنة مدراء الهيئة
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة  ،فÓ-ح-ي-ن وم-رب-ي-ن ومسش-تثمرين،
متعاملين اقتصشاديين  ،مراكز بحث  ،بنوك
ومؤوسشسشات تأامين الى جانب حاملي المششاريع
 ،ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا ف-ت-ح ال-م-ج-ال ام-ام ال-فÓ-ح-ين
وال -مسش -ت -ث -م -ري -ن ل Ó-سش -ت -م -اع لنشش -غ -الت -ه -م
ومشش-اك-ل-ه-م وال-خ-روج ب-ت-وصش-يات المتمثلة في
،ت -ف -ع -ي-ل وعصش-رن-ة ج-ه-از اإلرشش-اد ال-فÓ-ح-ي
ب -اسش-ت-ع-م-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات  ،ب-الضش-اف-ة ال-ى
إاشش-راك ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن الق-تصش-ادي-ين الخواصض
وتبادل الخبرات والمسشاهمة في النششاطات
التكويينية والتحسشيسشية  ،ومششاركة الجمعيات
وال -ت -ع -اون -ي -ات وال -م -ج -السض ال -م-ع-ن-ي-ة لشش-عب
الفÓحة.

’نارة يفرضس حظر
...و إانعدام ا إ
التجوال لي Óعلى سسكان حي
برنادة

ع -ب -ر ع -دد م -ن سش -ك -ان ح-ي ب-رن-ادة ب-ولي-ة
ال-ج-ل-ف-ة  ،ع-ن اسش-ت-ي-ائ-ه-م الشش-دي-د لن-عدام

الإنارة الليلية ،و تراكم النفايات ،و الأوسشاخ
بالحي ،و تحديدا اأمام عمارات حي برنادة
ال- -ج- -دي- -دة ف- -ي غ- -ي- -اب ظ -ل ع -دم ت -دخ -ل
السشلطات المحلية لإيجاد حلول للوضشع ،و
اإنهاء المششاكل المسشجلة منذ فترة.
و في اتصشال المواطنين بجريدة «الششعب»،
اأكدوا على اأن ششكاويهم الكثيرة لم تحقق
اأي- -ة ن- -ت- -ي- -ج- -ة رغ- -م ال- -وع- -ود ال- -م- -ت- -ك- -ررة
ل -ل -مسش -وؤول -ي -ن ،و ق-د ضش-اق-وا م-ن اسش-ت-م-رار
الوضشعية على حالها منذ اأن اسشتفادوا من
السشكن على حد قولهم ،حيث تسشبب انعدام
الإنارة الليلية في عزل السشكان بمنازلهم
مع حلول الليل ،و يمتنع هوؤلء من الخروج
من سشكناتهم خوفا من المخاطر المحدقة
ب -ه-م بسش-بب ال-ظÓ-م ال-دامسض .ك-م-ا ت-ح-دث
سش -ك -ان ال -ح-ي ع-ن ان-تشش-ار الأوسش-اخ ب-ك-ث-رة
خاصشة  ،حيث تراكمت الأوسشاخ المتعلقة
ف- -ي ال- -ن -ق -اط ال -م -خصشصش -ة ل -ت -ج -م -ي -ع -ه -ا،
بالإضشافة اإلى نقاط اأخرى اأمام العمارات،
مما حول المكان اإلى فوضشى كبيرة في ظل
ت-اأخ-ر شش-اح-ن-ات رف-ع ال-ق-م-ام-ة ع-ن القدوم
للحي ،و تسشببت النفايات في انتششار روائح
كريهة اأثرت على حياة السشكان ،اإذ يناششد
هوؤلء المسشوؤولين التدخل العاجل لإيجاد
حلول لهذه المششاكل المسشجلة ،خاصشة و اأن
الإمكانيات ،و الوسشائل المخصشصشة لها على
اأخذ مطالبهم بعين العتبار ،و قدم وعودا
باإيجاد حلول لمششكل انعدام الإنارة الليلية
اأمام العمارات في اأقرب وقت ،ناهيك عن
تخصشيصض اآليات لتجميع القمامة و الأوسشاخ
ال -م -ن -تشش -رة ه -ن -اك ،حسشب ذات ال-مصش-ادر،
وفي انتظار ذلك ،تبقى معاناة السشكان حي
برنادة الجديدة ،متواصشلة اإلى حين تجسشيد
تلك الوعود على اأرضض الواقع

فيما بدأات أاو ¤ا◊رائق Œتاح الو’ية

ا◊ماية اŸدنية تسسخر رت ÓمتنقŸ Óكافحة حرائق الغابات بسسطيف
–سسبا Ÿوسسم الصسيف الذي يشسهد اند’ع حرائق كبÒة ‘ الغابات واÙاصسيل الزراعية ،اتخذت مديرية ا◊ماية
’ج -راءات وال -ت -حضسÒات ب -ت -وف Òال -وسس -ائ -ل ال-بشس-ري-ة واŸادي-ة الÓ-زم-ة Ÿواج-ه-ة
اŸدن -ي -ة ل -و’ي -ة سس -ط -ي -ف ك -اف -ة ا إ
اŸوقف.وحسسب مصسدر موثوق من اŸديرية اŸذكورة ،فان اıطط اŸعد لهذه الوضسعية يشسمل مشساركة  18وحدة
للحماية اŸدنية ع Èاقليم الو’ية ،إاضسافة ا ¤الوحدة الرئيسسية :مبارك صسحراوي اŸتواجدة باŸقر ا÷ديد بحي
ا◊اسسي  ‘،اŸدخل الشسرقي Ÿدينة سسطيف.

سصطيف :نورالدين بوطغان

وق-د ان-ت-ه-جت ال-م-دي-ري-ة ك-ع-م-ل وق-ائ-ي أاسش-ل-وب الحمÓت
التحسشيسشية للمواطنين من أاخطار الحرائق ،مع وضشع كافة
الوسشائل المادية في الخدمة ،وعلى رأاسشها الرتل المتنقل
الخاصض بمكافحة الغابات الذي وضشع في الخدمة من فاتح
جويلية الجاري،و الى نهاية ششهر اكتوبر ،وهو يتكون من 8
Óط-ف-اء ،م-ن-ه-ا  5شش-اح-ن-ات خ-ف-ي-فة ،وششاحنة
شش-اح-ن-ات ل -إ
متوسشطة ،وششاحنتين كبيرتين للتزود بالمياه ،إاضشافة الى
ح -اف -ل -ة ل-ن-ق-ل ال-ع-نصش-ر ال-بشش-ري ،وسش-ي-ارة ق-ي-ادة ،وسش-ي-ارة
اسشعاف ،مع تجنيد  37عنصشرا من أافراد الحماية المدنية
ب-م-خ-ت-ل-ف ال-رتب ،وم-زودي-ن ب-ك-ل ال-ل-وازم ووسش-ائ-ل ال-ع-مل
وال-ح-م-اي-ة ،وه-و ال-رت-ل ال-م-ك-ل-ف ب-م-ك-اف-حة الحرائق على
مسشتوى كامل إاقليم الولية ،بالتنقل في أاي لحظة مدعوما
بالوحدات الميدانية عند الضشرورة .
وكانت مصشالح الحماية المدنية لولية سشطيف قد سشجلت

في األيام األخيرة اولى حرائق الموسشم  ،،بحيث تمكنت
ذات المصشالح ،مسشاء األربعاء الماضشي  ،من إاخماد حريق
ه -ام ح -اصش -ر م -ح -ي -ط ال -ع -دي -د م -ن ال -م-نشش-آات ب-م-ن-ط-ق-ة
النششاطات والتخزين ،جنوب مدينة سشطيف ،والذي اندلع
ب-إاح-دى ال-ح-ظ-ائ-ر ال-خ-اصش-ة ب-ال-ت-خ-زي-ن في الهواء الطلق،
لينتششر في الحششائشض والفضشÓت على طول مجرى واد
Óنتاج والتخزين على ضشفتيه،
بوعروة ،مهددا  4وحدات ل إ
وذلك بفضشل التدخل السشريع وتسشخير الوسشائل الكافية
التابعة لوحدات سشطيف وعين تبينت ،وبدعم من الرتل
المتنقل الخاصض بمكافحة حرائق الغابات والمتمثل في 8
ششاحنات تدخل ،وسشيارة إاسشعاف بقيادة مدير الحماية
المدنية ،رئيسض مصشلحة الحماية العامة ورؤوسشاء الوحدات،
وق -د تسش -بب ال -ح-ري-ق ف-ي اح-ت-راق ح-وال-ي  10ه-ك-تار من
ال -حشش-ائشض 8 ،أاك -وام م -ن ال-خششب ال-مسش-ت-ع-م-ل وع-جÓ-ت
مطاطية مسشتعملة .ومن جهة أاخرى ،تمكن الرتل المتنقل
للحماية المدنية سشطيف ،نهاية السشبوع ،من حماية حقول
ب -مسش-اح-ة ت-ت-ج-اوز  100ه-ك-ت-ار م-ن ال-م-ح-اصش-ي-ل ال-ك-برى

بمختلف أاصشنافها بقرية الرقادة ،ششرق مدينة سشطيف،
ب-ع-د نشش-وب ح-ري-ق ف-ي م-حصش-ول ال-ق-م-ح ال-ق-ائ-م ب-م-زرع-ة

صشالحي ،وانتششر بفعل الرياح الجنوبية الحارة ،وتسشبب في
إاتÓف حوالي  25هكتار و 5هكتار من بقايا المحصشول.
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«الشضعب» تسضتطلع واقع منجم «غار ا÷بيÓت» للحديد بتندوف

 5آا’ف منصسب
دائم و 25أالفا
آاخر بصسفة
مؤؤقتة
^ ورقة عبور لتنمية مسضتدامة بعيدًا عن اÙروقات

’جمالية
^ انطÓق الّدراسضات الهيدروجيولوجية ومسضح  158أالف كلم من اŸسضاحة ا إ
تندوف :عويشش علي
ظّ- - -ل- - -ت م- - -ن- - -ط- - -ق- - -ة غ- - -ار
شش - - -ه- - -دت السش- - -ن- - -وات
ا÷ب -ي Ó-ت ل -ع -ق-ود م-ن ال-زم-ن خ-ارج
دائ-رة الضض-وء وب-ع-ي-دة ع-ن ق-اط-رة ال-ت-ن-مية األخيرة اهتمام بالغ
ال- -ت- -ي شض- -ه -دت -ه -ا و’ي -ة ت -ن -دوف ،ف -ك -انت «غ -ار ل-ل-ح-ك-وم-ة ب-م-ن-جم
ا÷ب- - -ي Ó- -ت» ›رد أاك - -وام م - -ن ا◊ج - -ارة السض - -وداء «غ-ار ال-ج-ب-يÓت»
اÎŸامية على مد البصضر توحي لزائرها أ
’ول مرة بأان الواقع على ُبعد
¤
ا
ة
ق
ط
ن
Ÿ
ا
ل
ا◊ياة تنتهي هنا ،وبأان ا◊ديث عن –و
 170ك- -ل -م ال -ى
قطب صضناعي هو ضضرب من اÿيال ،غ Òأان اŸؤوشضرات
على أارضض الواقع وما تشضهده هذه اŸنطقة ا◊دودية ال - -ج - -ن - -وب م- -ن
م -ن نشض -اط لشض -رك -ات م-ت-ع-ددة ا÷نسض-ي-ات ي-ن-ب-ئ ب-أان ع-اصش-م-ة ال-ولية،
اŸن -ط -ق -ة ع -ل -ى ح -اف -ة ت -غ-ي Òج-ذري سض-ي-غ Òم-ن وقد انعكسس هذا
اÿارطة الصضناعية للو’ية ،ويقفز بها ا ¤اله- -ت- -م- -ام ال- -غ -ي -ر
مصضاف الو’يات اŸنجمية.
مسش -ب -وق ع -ل -ى ح -ج-م
ال- - -م- - -خ - -اب - -ر وم - -ك - -اتب
ال- - -دراسش- - -ات ال- - -ج- - -زائ- - -ري - -ة
وال -روسش -ي-ة والصش-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي اسش-ت-ق-رت ف-ي
المنطقة منذ فترة إلعداد دراسشة ششاملة لمعرفة القدرات الحقيقية
للمنجم ،والتي تتراوح حسشب التقديرات األولية الى حوالي  02مليار طن
ك-اح-ت-ي-اط-ي م-ن ال-ح-دي-د م-وزع-ة ع-ل-ى مسش-اح-ة  14أال-ف ه-ك-ت-ار ،وه-ي
المسشاحة التقديرية للمنجم حالياً .وتششير
بعضس التقارير الى أان نسشبة الحديد الصشافي
في منجم «غار الجبيÓت» تصشل الى حدود
 ،% 57غير أان نسشبة الفسشفور المرتفعة نسشبيًا
تبقى هاجسس أامام المخابر األجنبية التي
تعمل حاليًا على التخفيف من هذه النسشبة
الى حدود  %0.2حتى يمكن اسشتغÓل هذه
الثروة بالطريقة التجارية ،و تعمل العديد
من المخابر ومكاتب الدراسشات في الوقت
الحالي على إاجراء مسشح ششامل للمنطقة
ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ال-ح-ج-م ال-ح-ق-ي-قي للمنجم و
ن-وع-ي-ة ال-ح-دي-د وج-ودت-ه ،وه-ي بصش-دد ن-قل
ال -ع -ي -ن -ات لن-ج-از دراسش-ات صش-ن-اع-ي-ة ،وق-د
ششملت الدراسشة الى حد السشاعة  500هكتار
ف -ق -ط م -ن ال -م -ن -ط -ق-ة ع-ل-ى أان ت-ق-دم ه-ذه
المخابر تقاريرها نهاية .2018
وب-ال-ت-وازي م-ع ال-دراسش-ات ال-م-ن-ج-م-ي-ة ال-ت-ي
تجريها المخابر الروسشية
والصش-ي-ن-ي-ة ف-ي ال-م-ن-ط-قة ،انطلقت دراسشات
أاخ-رى ذات ارت-ب-اط وث-ي-ق ب-ال-م-ن-ج-م وت-ل-عب
دوراً ه- -امً- -ا ف -ي ال -مشش -روع ،ح -يث شش -ه -دت
م- -ن- -ط- -ق- -ة «غ- -ار ال- -ج- -ب- -يÓ- -ت» الن- -طÓ- -ق ال- -ف -ع -ل -ي ف -ي ال -دراسش -ات
الهيدوجيولوجية ،وهي جزء من مسشح كامل سشيششمل  158أالف كلم هي
المسشاحة الجمالية إلقليم الولية بهدف تحديد مناطق تواجد المياه
ال -ج -وف -ي -ة ،و ن -ظ -راً لضش -خ -ام -ة م-ن-ج-م «غ-ار ال-ج-ب-يÓ-ت» ال-واع-د ،ف-إان
احتياجاته من المياه سشتكون مرتفعة ،حيث تششير التقديرات الى أان

المششروع سشيحتاج لحوالي  35مليون متر مكعب من المياه ،وسشتكششف
نتائج الدراسشات الهيدروجيولوجية التي انطلقت منذ فترة وبلغت نسشبة
% 50عن الحلول الممكنة لتزويد المنجم بالمياه الÓزمة لتششغيله سشواء
بالسشتغناء بالمياه الجوفية المتوفرة أاو جلبها من مناطق بعيدة ،ناهيك
عن حجم الطاقة الهائل الذي يحتاجه المنجم والمقدرة بحوالي 400
ك -ي -ل -واط ،وال -ذي يسش -ت -دع -ي ان -ج-از م-ح-ط-ات ضش-خ-م-ة إلن-ت-اج ال-ط-اق-ة
الكهربائية الÓزمة لتششغيل تجهيزات المنجم.

مشسروع ﬁلي برؤوية اقتصسادية وطنية
قّدمت مكاتب الدراسشات المتعلقة بإانجاز السشكة الحديدية الرابطة بين
منجم غار الجبيÓت وولية بششار نتائج الدراسشة المتعلقة بالمششروع،
حيث تم تقديم التقارير األولية للجهات المختصشة على أان يكون الملف
جاهزاً مع حلول سشنة  2019لتخاذ القرارات الÓزمة ،ويسشتدعي هذا
المششروع الذي يمتد على مسشافة تقدر بحوالي  950كلم اسشتثمار كبير
وميزانية ضشخمة قد تصشل الى حوالي  04مليار دولر ،ويتوقف انجاز
المششروع من عدمه على ما سشتخلصس اليه الدراسشات التجارية المتعلقة
ب- -م- -ن- -ج -م ال -ح -دي -د وم -دى ن -ج -اع -ة
المششروع الرئيسشي الذي سشيرفع من
ال -م -ك -ان -ة الق-تصش-ادي-ة ل-ل-ولي-ة وي-در
ب- -م -داخ -ي -ل ضش -خ -م -ة ع -ل -ى خ -زي -ن -ة
الجماعات المحلية.
مششروع حديد غار الجبيÓت سشيأاتي
ب -ان -ع-ك-اسش-ات اق-تصش-ادي-ة ك-ب-ي-رة ع-ل-ى
الصشعيدين المحلي والوطني وفي كل
ال -ق -ط -اع -ات ،وه -و م-ا أاك-ده «أام-وم-ن
مرموري» والي تندوف ،موضشحاً بأان
المششروع من ششأانه توفير  05آالف
منصشب مباششر و 25أالف منصشب عمل
غير مباششر ،باإلضشافة الى المداخيل
الجبائية التي سشتعزز خزينة الولية
والبلدية .ونّوه والي تندوف بالمكانة
الق -تصش-ادي-ة ال-ه-ام-ة ل-ل-مشش-روع ال-ذي
سش-ي-ج-ع-ل م-ن ولي-ة ت-ن-دوف «ال-ق-طب
الصشناعي األول على مسشتوى الجنوب
ال - -غ - -رب - -ي» م - -ن خ Ó- -ل ال- -ح- -رك- -ي- -ة
الق -تصش -ادي -ة الشش-ام-ل-ة ال-ت-ي سش-ت-ل-ق-ي
بضشÓلها على المنطقة ككل وعلى مجالت متعددة كالفندقة والنقل،
مؤوكداً في ذات اإلطار الى أان السشلطات المحلية بالولية عكفت على
دراسشة سشوق الششغل المحلي من خÓل اللجنة الولئية المختصشة ،وقامت
بإادراج تخصشصشات في قطاع التكوين المهني والتمهين والمركز الجامعي
لها عÓقة بالمناجم ،باإلضشافة الى تقدم األششغال بنسشبة كبيرة في
مششروع المعهد الوطني المتخصشصس ،والذي بدوره سشيكون لبنة وإاضشافة

جديدة تمنح لششباب المنطقة األفضشلية في التكوين في مجالت تتماششى
واحتياجات منجم غار الجبيÓت.،

مرمؤري :ا◊ركية ا’قتصسادية رافقتها الدولة بإا‚ازات
ضسخمة على مسستؤى اŸؤانئ الكÈى
دعا والي تندوف الى ضشرورة السشتعداد للمششروع و تجند جميع الجهات
لمواكبة ما سشتششهده المنطقة من تحول اقتصشادي آافاق سشنة  2021موعد
الششروع في اإنجاز هياكل المنجم الذي سشيمتد لثÓث سشنوات ،وأاردف
المتحدث قائ« Óاأن تركيز الحكومة على منجم غار الجبيÓت باإلضشافة
الى المجهودات الكبيرة من أاجل النهوضس بقطاعي الفÓحة والسشياحة،
والششروع في مضشاعفة إانتاج الفوسشفات بولية تبسشة الى  10مليون طن
كلها معطيات تعكسس رغبة الدولة في التنويع من المداخيل والبتعاد
تدريجيًا عن العتماد على المحروقات» .واأضشاف والي الولية الى أان
هذه الحركية القتصشادية رافقتها الدولة بإانجازات ضشخمة على مسشتوى
الموانئ الكبرى على المسشتوى الوطني ،يضشاف الى ذلك التوقيع على
ششراكة مع الوكالة الجيولوجية للوليات المتحدة األمريكية من أاجل
إانجاز دراسشات واأبحاث بمنطقة تندوف وششناششن لسشتكششاف الثروات
الموجودة في المنطقة ،بما في ذلك الغاز الصشغري الذي تعتبر الجزائر
ثالث احتياطي عالمي من هذه المادة.
منجم غار الجبيÓت سشيجعل من المنطقة مسشتقب ًÓقطبًا اقتصشاديًا
ضشخمًا ،ناهيك عن العديد من المششاريع التي سشتأاتي تبعًا كمششروع
السشكة الحديدية وفتح المعبر الحدودي البري بين الجزائر
وم-وري-ت-ان-ي-ا ،وه-و م-ا سش-يسش-م-ح ب-ت-ن-م-ي-ة ال-ع-دي-د م-ن المناطق المتاخمة
للطريق الوطني رقم  50على غرار بلدية أام العسشل ،التي سشيكون لها
نصشيب من المششاريع المرتبطة بمنجم غار الجبيÓت لتفادي الضشغط
واألضشرار البيئية التي قد تنششأا من وراء تركيز كل المششاريع في بقعة
جغرافية محدودة.

الثÓثاء  10جويلية  201٨م
الموافق لـ  2٦شسوال  143٩هـ

من مراسسلينا

أاو’د منديل ا◊ي اŸنسسي ببلدية الدويرة

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

17691

العدد

08

السشكان يعانون الويÓت جّراء الإهمال للمرافق اليومية

ناشسد سسكان حي أاو’د منديل ببلدية الدويرة ،السسلطات اÙلية التكفل باŸعاناة التي تÓحقهم منذ عدة
سسنوات من خÓل إادراج مشساريع تنموية جوارية من شسأانها أان – ّسسن من مسستوى معيشستهم على غرار إاعادة تهيئة
’رصسفة الرئيسسة منها والثانوية التي تعرف تدهورا كبÒا ،وŒسسيد مدخل رئيسسي وا“ام مشسروع
طرق ا◊ي وا أ
قنوات الصسرف الصسحي وقنوات اŸياه الصسا◊ة للشسربŒ ،سسيد مطعم مدرسسي،تخصسيصص فضساءات رياضسية ترفيهية
وتنصسيب مولد كهربائي عا‹ الضسغط.
العاصسمة :آاسسيا مني
وعّ- -دد سس- -ك- -ان ح- -ي أاولد
منديل ‘ تصسريح لـ ““الشسعب
““ ح - -زم- -ة اŸشس- -اك- -ل ال- -ت- -ي
ي -ت -خ ّ-ب -ط -ون ف-ي-ه-ا ،أاه-م-ه-ا
اهÎاء ال-ط-رق ال-ت-ي ت-ت-حول
‘ ك -ل م -رة ت-تسس-اق-ط ف-ي-ه-ا
Óوحال
األمطار إا ¤برك ل أ
وان -ع -دام األرصس -ف-ة واإلن-ارة
ال-ع-م-وم-ي-ة وإاشس-ارات اŸرور
التي كانت السسبب ‘ وقوع
العديد من حوادث اŸرور،
وك -ذا ن -قصص وسس-ائ-ل ال-ن-ق-ل،
ناهيك عن النتشسار الرهيب
ل- -ل- -ن- -ف- -اي- -ات ال -ت -ي شس -وهت
اŸنظر ا÷ما‹ للحي.
ولعل من ب Úأاهم اŸسسائل
األخرى التي تؤورق حياتهم
اليومية ،نقصص وسسائل النقل
ال -ت-ي تضس-ط-ره-م لÓ-ن-ت-ظ-ار لسس-اع-ات ط-وي-ل-ة
م -تسس -ب -ب -ة ل -ه -م ‘ ت-أاخ-رات ك-ثÒة خ-اصس-ة ‘
الل -ت -ح -اق Ãن -اصسب ع -م -ل -ه -م ،م -ا ي-ج-ع-ل-ه-م
ي-ن-ت-ظ-رون ا◊اف-ل-ة لسس-اع-ات م-ا ي-ن-ج-ر ع-ن-ها
اكتظاظا رهيبا ومشسادات كÓمية.
وفيما يخصص الشسق اŸتعلق بتدهور الطرق،
أابدى عديد اŸواطن Úتذمرهم من ا◊الة
التي آالت إاليها ،والتي تتسسبب ‘ ازدحام حركة
Óع-ط-اب ال-ت-ي ت-تسس-بب ف-ي-ه-ا
اŸرور ن -ظ -را ل -أ
للمركبات.
وقد لحظنا ‘ جولة اسستطÓعية عÈ
ﬂتلف شسوراع هذا ا◊ي العيوب اÎŸتبة
ع-ن ال-ع-م-ل-ي-ات السس-ط-ح-ي-ة اŸت-ب-ع-ة ‘ ت-ه-يئة
وتعبيد الطرقات ،والتي تتسسبب ‘ تشسققها
‘ فÎة زمنية قصسÒة مباشسرة بعد عمليات
التزفيت ،ما أادى إا ¤وقوع الكث Òمن اŸشساكل
كثقل حركة اŸرور والراجل Úعلى حد سسواء،
تصسدعات وتشسققات ع Èالعديد من اÙاور
وحفر منتشسرة ‘ كل مكان ،حيث ‚د معظم
الطرق ل تخلو من العيوب والتصسدعات ما
يضس -ط -ر أاصس -ح -اب اŸرك -ب -ات اŒ ¤ن -ب -ه-ا،
متسسّبب Úبذلك ‘ عرقلة حركة اŸرور ،دون
ا◊ديث ع- -ن اŸن- -ظ- -ر اŸزع -ج بسس -بب ه -ذه

الهÎاءات ‘ ح‚ Úد أاخرى غ Òمعبدة
“اما.
Óمطار
وما تكاد تسسقط القطرات األو ¤ل أ
يقول اŸواطن ““ب  -نبيل““ حتى يصسبح اŸكان
بركا من اŸاء واألوحال يصسعب السس Òفيها أاو
ح-ت-ى ال-دخ-ول إال-ي-ه-ا ،وه-ذا ل-غ-ي-اب اŸت-اب-ع-ة
واŸسسؤوولية من طرف ا÷هات اŸعنية منها
السسلطات اÙلية التي تقف عاجزة أامام هذا
الوضسع الذي يسسيء ÷مال اŸدينة.
كما عرج ﬁدثنا إا ¤اŸمهÓت العشسوائية
اŸق- -ام- -ة ب -السس -م -نت ال -ت -ي زادت م -ن ت -أازم
الوضسع ،حيث يصسعب اجتيازها ‘ الكث Òمن
األح-ي-ان ل-ع-دم م-راع-ات-ه-ا ل-ل-م-قاييسص األمنية
اŸع-م-ول ب-ه-ا ،م-تسس-ائ Ó-ع-ن ت-ع-ل-ي-م-ة الوزارة
ال -وصس-ي-ة ال-ق-اضس-ي-ة ب-إاع-ادة ت-نصس-يب ‡هÓ-ت
عادية.
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،دع-ا السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
لتخصسيصص منشسآات ترفيهية بحيهم ،فاسستنادا
إا ¤ما صسرح به العديد من شسباب اŸنطقة
‡ن –دثت إال- -ي- -ه- -م ““الشس- -عب““ ع- -ل- -ى غ -رار
ّ
الشساب نبيل ،فإانهم مضسطرون يوميا لقطع
مسس -اف-ات ط-وي-ل-ة م-ن اج-ل ال-ت-ن-ق-ل إا ¤غ-اي-ة
وسسط البلدية من اجل اللتحاق باŸلعب أاو

ح- -ت- -ى ل- -دخ- -ول
مقهى النÎنت،
ك- -ون اŸن -ط -ق -ة
ت - -ف- -ت- -ق- -ر ل- -دار
ل- -لشس- -ب -اب ال -ت -ي
ع -ادة م -ا ي -ل -ج -أا
إال- -ي -ه -ا الشس -ب -اب
ل -ل -ت -خ-ف-ي-ف م-ن
عبء ال- -ب- -ط -ال -ة
ال -ت -ي ت -ت -خ -ب -ط
فيها هذه الفئة.
كما أاشسار إا¤
مشس- -اك- -ل أاخ -رى
ع- - - -ل - - -ى غ - - -رار
ال- - - -ت- - - -أاخ - - -ر ‘
Œسس -ي -د ق-ن-وات
الصسرف
الصس- -ح -ي ،وك -ذا
ق - -ن- -وات اŸي- -اه
الصسا◊ة
للشسرب ما زاد من تأازم حياتهم أاك Ìوأاثار
انزعاجهم ،األمر الذي اضسطرهم ا ¤تنظيم
وقفة احتجاجية أامام مقر البلدية للمطالبة
بالتدخل السسريع ◊ل مشساكلهم ،وهذا بعد
اŸراسسÓت العديدة للسسكان ع÷ Èنة ا◊ي،
غ Òأان م -ط -ال -ب -ه -م لت -زال ح -ب-يسس-ة األدراج.
ويبقى هذا اŸوقف مفتوحا مسستقب ‘ Óحال
ب -ق -اء ا◊ال ع -ل -ى م -ا ه -و ع-ل-ي-ه ،ح-يث أان-ه-م
ضس -اق -وا ذرع -ا م -ن سس -ي -اسس -ة اŸم-اط-ل-ة ال-ت-ي
ت-ن-ت-ه-ج-ا السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ح-ول م-ط-ال-ب-هم
اŸشسروعة ،كما دعوا ا ¤ضسرورة “ديد آاجال
÷نة ا◊ي.
و‘ ظ- -ل ه- -ذه ال- -وضس- -ع- -ي- -ة اŸزري- -ة ،دع -ا
ﬁدثونا السسلطات اÙلية وعلى رأاسسها وا‹
ال -ع -اصس -م -ة ل -ل-ن-ظ-ر ‘ ج-م-ل-ة ه-ذه اŸشس-اك-ل
وت- -خصس- -يصص غÓ- -ف م- -ا‹ م- -ن اج- -ل إاع- -ادة
العتبار لهذا ا◊ي ،وإالزام السسلطات اÙلية
ع -ل -ى م-ت-اب-ع-ة اŸشس-اري-ع ال-ت-ي ه-م ‘ ح-اج-ة
ماسسة إاليها من أاجل تذليل ﬂتلف العراقيل
التي تواجههم يوميا ،مع تعي÷ Úنة خاصسة
Ÿراقبة األشسغال من أاجل ضسمان Œسسيدها
وفق اŸعاي ÒاŸعمول بها دولية بعيدا عن
عمليات الÈيكولج.

للحفاظ على التّوازنات اŸالية لصسندوق التّأامينات

حملة –سشيسشية Ùاربة اإلسشتعمال اŸفرط لبطاقة الششفاء
كشسف جمال زيتو Êمدير الصسندوق الوطني
ل -ل -ت -أام -ي -ن -ات الج -ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال األج-راء
ب-اŸدي-ة ،أان-ه سس-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة –سس-يسص
وتوعية واسسعة تهدف إاﬁ ¤اربة اإلسستعمال
اŸف -رط ل -ب -ط -اق -ة الشس -ف -اء سس-واء م-ن ط-رف
اŸؤوّم- -ن Úل- -ه- -م اج- -ت- -م -اع -ي -ا أاو اŸم -ارسسÚ
الصس -ح -ي ÚاŸت -ع -اق -دي -ن م -ع الصس -ن -دوق م -ن
صسيادلة وأاطباء.
أاوضسح مدير هذه الوكالة إا ¤أان هذه
ا◊م -ل -ة ال -ت -حسس -يسس -ي -ة وال-ت-ي ج-اءت بشس-ع-ار
““الضسمان اإلجتماعي حق مكتسسب..لنحافظ
عليه““ ،تأاتي ‘ إاطار اıطط اإلسسÎاتيجي
للصسندوق الرامي إا ¤ترقية اÿدمات وتقدË
أاحسسن األداءات للمؤومن لهم اجتماعيا ،مع
مراعاة مبدأا ا◊فاظ على التوازنات اŸالية
ل -لصس -ن -دوق ع -ن ط -ري -ق ﬁارب -ة ك -ل أاشس -ك-ال
اŸم- -ارسس -ات غ Òال -ق -ان -ون -ي -ة الصس -ادرة ع -ن
اŸؤومن لهم اجتماعيا اŸمارسس ÚالصسحيÚ
اŸتعاقدين مع الصسندوق من صسيادلة وأاطباء،
من خÓل اإلسستعمال اŸفرط لبطاقة الشسفاء،
مضسيفا أايضسا أانه فيما يخصص بطاقة الشسفاء
فإانه من غ ÒاŸسسموح به قانونا تواجدها
لدى الغ Òباعتبارها بطاقة شسخصسية‡ ،ا
يÎتب على ذلك ‘ حال اسستعمالها ‘ غÒ
إاطارها القانو Êعقوبات إادارية وجزائية.
أاّكد جمال زيتو Êمدير الوكالة ‘ هذا
السس- -ي- -اق أان -ه ل يسس -م -ح أايضس -ا ل -لصس -ي -ادل -ة أاو

تغي Òجذري لبلدية
الدار البيضساء

إاعادة تهيئة
الطّرق وقنوات
ال ّصشرف الصشحي
العاصسمة :سسارة بوسسنة

سس-تشس-رع ب-ل-دي-ة ال-دار ال-ب-يضس-اء ‘
إا‚از عدة مشساريع تنموية لفائدة
اŸنطقة ،والنطÓقة سستكون فور
اŸصس- - -ادق- - -ة ع- - -ل- - -ى اŸي- - -زان - -ي - -ة
اıصسصسة لها ،وانتهاء الجراءات
الداري- - -ة اÿاصس- - -ة ب- - -اŸشس- - -اري - -ع
ا›ÈŸة ‘ هذا الشسأان
وسستسساهم هذه اŸشساريع بحسسب
مصس -ال -ح ب -ل -دي -ة ال -دار ال-ب-يضس-اء ‘
–سس Úالنمط اŸعيشسي للمواطن،Ú
ع- -ل- -ى اع- -ت- -ب- -ار اأن ج -ل اŸشس -اري -ع
اŸسس- - - -ط - - -رة أاع - - -طت األول - - -وي - - -ة
لنشس -غ -الت السس -ك -ان وت-ط-ل-ع-ات-ه-م،
ح -يث م -ن اŸرت -قب ان ت -ت -م اع -ادة
ت -ه -ي -ئ -ة ج -م -ي -ع ارصس -ف -ة وط-رق-ات
البلدية الرئيسسية والثانوية باإلضسافة
إا ¤التهيئة داخل األحياء .والحياء
اŸع -ن -ي -ة ب -ع -م -ل -ي -ات اإع -ادة ت-ه-ي-ئ-ة
طرقاتها ،فتتمثل ‘ تهيئة طرقات
كل من حي بوشسك 1 Òوبوشسك،02 Ò
تهيئة الطريق الرئيسسي ◊ي عبان
رمضس -ان ،وت -زف -يت وت -ه -ي -ئ-ة ط-ري-ق
ﬁم-د خ-م-يسس-ي-ت-ي وف-رانسص ف-ان-ون
وا◊رية.
كما سسيتم ‘ اطار قطاع الÎبية

إاع- -ادة ت- -ه- -ي -ئ -ة م -درسس -ت Úوإاع -ادة
صس -ي-ان-ة الج-ه-زة ال-ت-دف-ئ-ة وق-ن-وات
اŸي -اه ب -ه -م -ا ،ح-يث سس-ي-ت-م ت-وسس-ي-ع
مدرسسة عطوشسي ﬁمد Ãا فيها
اŸط-ع-م واإلدارة ،وت-رم-ي-م اŸط-عم
اŸتواجد Ãدرسسة صسالح الذيب +
إا‚از قسسم اآخر،اضسافة ا ¤إاعادة
ت-ه-ي-ئ-ة وت-أاه-ي-ل م-درسس-ة حي الورود
وكذا مدرسسة حي عبان رمضسان.
زيادة على هذا سستتكفل البلدية
ب- -ا‚از اŸسس- -ب- -ح ال- -ب- -ل- -دي ب- -ح- -ي
ا◊ري- - -ة ،وت - -زوي - -د ع - -دة م Ó- -عب
ج- -واري- -ة ب- -ال- -عشسب الصس -ط -ن -اع -ي
واŸت -م -ث -ل -ة ‘ ك -ل م -ن م-ل-عب ح-ي
اإلخوة عباسص وملعب حي اإلخوة
ع- -اشس- -وري وم- -ل- -عب ح- -ي ب -وشس -كÒ
وملعب حي العقيد شسعبا1100““ Ê
سس-اب-ق-ا““ وم-ل-عب ح-ي الشس-ه-ي-د ع-ب-د
ال - -ق - -ادر م - -وسس- -و 420““ Êمسسكن
سسابقا““ ،وإاعادة تأاهيل ملعب عمر
بن رابح.
و‘ سس- -ع- -ي -ه -ا ل -ت -حسس ÚاÙي -ط
الج-ت-م-اع-ي ،سس-ت-ق-وم مصسالح بلدية
الدار البيضساء باعادة تاهيل كامل
لكل من حي  01نوفم ،Èوحي 100
مسسكن بعبان رمضسان بالضسافة إا¤
تهيئة قنوات الصسرف الصسحي عÈ
أاحياء بلدية الدار البيضساء ،وإا‚از
جدار اإحاطة بحي الشسهيد بلقاسسم
نايت باحة ““ 252مسسكن سسابقا““ ،كما
سسيتم ترميم كلي لقاعة السسينما.
أاما بخصسوصص ملعب عبان رمضسان
ال -ذي لزالت األشس -غ -ال ج -اري -ة ،ب-ه
فسس -ي -ت-م اإضس-اف-ة أاشس-غ-ال ج-دي-دة ”
اإدراجها ‘ ملحق اŸشسروع مؤوخرا،
وهي حاليا ‘ اŸرحلة النهائية من
اإلجراءات اإلدارية.

حي منتاتÓت بتمÔاسست

دعوة ◊ماية العقار الشّشاغر

اŸم - -ارسس Úالصس - -ح- -ي ÚاŸت- -ع- -اق- -دي- -ن م- -ع
الصس- -ن- -دوق اإلح -ت -ف -اظ ب -ب -ط -اق -ات الشس -ف -اء
اÿاصسة باŸؤومن Úلهم اجتماعيا ،وضسرورة
إارجاعها إا ¤أاصسحابها حال اسستÓم األدوية،
مشسÒا أان هذه ا◊ملة سستتبعها لقاءات مع

نقابة الصسيادلة و‡ثل Úمن مديرية الصسحة
ع Èال -ولي -ة ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ب -ر›ة ن-دوات
صسحفية وأابواب مفتوحة “تد إا ¤غاية نهاية
شسهر جويلية ا÷اري.

اŸدية :علي ملياÊ

ط -الب سس -ك -ان ح -ي م -ن -ت -ات Ó-ت
(سس- -رسس- -وف ل- -فÒاي) ب- -ع- -اصس -م -ة
األه -ق-ار ،م-ن السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
للولية بضسرورة التدخل العاجل،
وتوقيف ما اأسسموه بالتعدي على
ا÷ي - - - -وب الشس- - - -اغ- - - -رة ‘ ا◊ي،
واÙاذي -ة ل -ل -ط -ري-ق اŸع-ب-د م-ن
ا÷ه - -ة ال - -غ - -رب - -ي - -ة ،م - -ن ط- -رف
أاشس -خ -اصص اق -ل م -ا ي -ط -ل-ق ع-ن-ه-م
وصسف مافيا العقار ،غ ÒمراعÚ
أاو آاب -ه Úب -أاه -م -ي-ة ه-ذه األراضس-ي
التي يتعّدون عليها ،كون القناتÚ
ال -رئ -يسس -ي -ت Úاıصسصس -ة ل -ل-م-ي-اه
الصس -ا◊ة ل -لشس-رب وم-ي-اه الصس-رف
الصسحي “ر بها.
رفع مواطنو ا◊ي‡ ،ثل‘ Ú
 03ج- -م- -ع- -ي- -ات ،ج- -م- -ل- -ة م -ن
اإلنشسغالت ‘ شسكوى موجهة إا¤
رئ-يسص اÛلسص الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي،
–صس- -لت ““الشس -عب““ ع -ل -ى نسس -خ -ة
منها ،أاكدوا من خÓلها رفضسهم
القطعي للممارسسات التي يقوم بها
بعضص األشسخاصص ،باإلسستيÓء على

أاوعية عقارية تتوسسط ا◊ي ،كان
من األجدر إاسستغÓلها ‘ مرافق
عامة على غرار (عيادة جوارية،
نادي ضسباب ،ملعب جواري ،أامن
حضس -ري ،سس -وق م -غ-ط-اة) ،خ-اصس-ة
وأان ا◊ي من أاك Èأاحياء عاصسمة
الولية ،من حيث تعداد السسكان
يفتقر ÷ميع مثل هذه اŸرافق،
جج Úباأن اŸكان ›رى واد،
متح ّ
‘ ح Úم - -اف- -ي- -ا ال- -ع- -ق- -ار ب- -دأات
تسستو‹ عليه دون مراعاة مصسلحة
اŸواط- - -ن وا◊ي ،وك - -أان اŸك - -ان
خطر على بناء اŸرافق العامة،
وصسالح لبناء سسكنات مافيا العقار
والتصسرف بها .
جه ‡ثلي
و
ت
،
ل
س
ص
‘ سسياق مت
ّ
ا÷م- -ع- -ي- -ات ب- -ط -لب مسس -ت -ع -ج -ل
Ÿقابلة القائم األول على الولية،
وا‹ الولية (دومي جي )‹Óمن
أاجل عرضص اŸشساكل التي تؤورق
ا◊ي واŸواطن Úالقاطن Úبه.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

من مراسسلينا

الثÓثاء  10جويلية  201٨م
الموافق لـ  26ششوال  143٩هـ

بلدية بني خÓد ‘ تلمسسان..إلتّنمية إ ¤إشسعار آإخر

قدرأت سسياحية هائلة غ Òمثّمنة

تعت Èبلدية بني خÓد الواقعة أاقصشى ششمال
ولية تلمسشان واŸتاخمة لع“ Úوششنت إاحدى
أافقر البلديات نتيجة غياب اŸداخيل اŸالية،
ب-ال-رغ-م م-ن ال-ت-جّ-م-ع-ات السش-ك-ان-ي-ة التي تقّدر
بأاك Ìمن ّŒ 16معا يعا Êانعدام غياب بوادر
ال-ت-ن-م-ي-ة ،ب-اسش-ت-ث-ن-اء ت-لك الواقعة على ضشفاف
الطريق الولئي رقم  104الرابط ما ب Úمقري
البلدية والدائرة هن Úغربا والطريق الوطني
رقم  35وإاقليم الرمششي ششمال ،هذه اŸنطقة
التي حرمت من سشواحلها السشياحية اÓÿبة
على غرار اıلد والوردانية ،هذه األخÒة
التي حولت ا ¤ولية ع“ Úوششنت ،والتي
كانت من اŸمكن أان تسشاهم ‘ التخفيف من
معاناة البلدية.
فالزائر لقرى ششمال بني خÓد يقف على
مشش -اك -ل ال -ت -ن -م -ي -ة ب-ه-ذه اŸداشش-ر اÎŸام-ي-ة
األط-راف ،وال-ت-ي ت-ن-ع-دم ف-ي-ه-ا أادن-ى الشش-روط
فباسشتثناء قرى القبار وع Úمريقة واولد
م - -ف - -ت - -اح - -ي ال - -ت- -ي –ت- -وي ع- -ل- -ى م- -دارسس
اب -ت-دائ-ي-ة ،ف-إان أاغ-لب اŸداشش-ر الخ-رى ع-ل-ى
غرار أاولد عمر واولد بن عياد واولد جليل
واولد ع -داسش -ي ت -ن -ع -دم ف -ي -ه -ا اŸدارسس ،م-ا
سش -اه -م ‘ رف -ع نسش -ب -ة الم-ي-ة ال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا
ت- -رفضس ال- -ع- -ائÓ- -ت ب- -عث اب- -ن -ائ -ه -ا الصش -غ -ار
ل -ل -ت-م-درسس ‘ ق-رى أاخ-رى ت-ب-ع-د ع-ن-ه-ا ب-ع-دة
كيلومÎات وحتى اŸدارسس الثÓث اŸوجودة
بقرى ششمال بني خÓد تدرسس فيها اŸسشتويات
بصشفة جماعية ما جعل مسشتوى التعليم يتدنى،
وأاغ -لب شش -ب -اب ال -ق -رى ت -ت-وق-ف مسشÒت-ه-م ‘
اŸسشتوى اŸتوسشط .وما ضشاعف من معاناة
هؤولء السشكان انعدام النارة العمومية والغاز
الطبيعي ‘ ،ح Úأان هناك Œمعات سشكانية
تنعدم فيها قنوات الصشرف الصشحي.
من جانب آاخر ،فإاّن التهيئة ناقصشة فنجد
مث Óقرى اولد جليل واولد مفتاحي تنعدم
بها طرق مهيئة لربط قراهم بالطريق الوطني
ال -ت -ي ت -رب-ط ب-ن-ي صش-اف ب-ه-ن Úأاو ب-ن-ي خÓ-د
بهن ،Úكما يعت Èالتكفل الصشحي بالقرى أاحد
اك ÈاŸعاناة ،ما جعل السشكان يدفعون ضشريبة
التنقل ا ¤هن Úمن اجل حقنة Ãبلغ  500دج،
‘ ظل غياب وسشائل النقل ما حرم السشكان من
ضشروريات ا◊ياة .حتى الÈيد ل يصشلهم بفعل
غ -ي -اب شش -ب -ك -ة ال-ه-ات-ف وم-راك-ز الÈي-د ب-ه-ذه
ال -ق -رى ،ال -ت-ي تشش-ك-ل  50ب -اŸائ-ة م-ن سش-ك-ان
البلدية ليبقى أاملهم ‘ التفاتة من السشلطات
اÙلية .ورغم عودة السشكان بعد قانون الوئام
واŸصش -ا◊ة ال -وط-ن-ي-ة م-ع أاواخ-ر ال-تسش-ع-ي-ن-ات
وبداية اللف Úلتزال التنمية ناقصشة أاو ششبه
منعدمة بفعل ششح اŸوارد اŸالية للمجالسس
البلدية اŸتعاقبة التي تسشعى جاهدة Ùاولة
النهوضس باŸنطقة ،لكن غياب األموال كبح

ع Úإلدفلى :و  -ي  -أإعرإيبي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إثر إ◊ملة إلتطوعية لتنظيف بلدية إلكويف بتبسسة

رفع أك Ìمن  450طن من ألنّفايات

ششهدت ا◊ملة التطوعية لتنظيف
أاحياء بلدية الكويف بتبسشة مششاركة
إاي -ج -اب -ي -ة وم -ل -ح -وظ -ة ل -ل -م-واط-ن،
ل-ت-ن-ظ-ي-ف أاح-ي-اء وط-رق-ات البلدية،
وكانت حصشيلتها رفع نحو  450طن
من النفايات الهامدة وأازيد من 60
ط - -ن م - -ن ال - -ن- -ف- -اي- -ات اŸن- -زل- -ي- -ة
لعشش -اب ا÷اف-ة ،وم-ن ن-ت-ائ-ج-ه-ا
وا أ
ال -قضش -اء ع -ل-ى ن-ق-ط-ة سش-وداء ب-ح-ي
““ال- -زه- -ور““ م- -ت- -م- -ث -ل -ة ‘ م -ف -رغ -ة
عششوائية طاŸا ششكلت خطرا على
لح - -ي - -اء
صش - -ح - -ة سش - -ك - -ان ا◊ي وا أ
اŸتصشلة به.
ا◊م- -ل- -ة ال- -ت- -ط -وع -ي -ة ل -ن -ظ -اف -ة
اÙيط ببلدية الكويف اسشتهدفت
أاح-ي-اء ع-دي-دة م-ن-ه-ا ““ح-ي غ-يÓن““،
““حي الزهور““““ ،حي وسشط اŸدينة

““ ،وم- - -ن- - -ط- - -ق- - -ة ““رأاسس ال- - -ع - -ي - -ون
ا◊دودية““ ،اسشتعملت فيها ﬂتلف
لليات من عتاد النظافة والتطهÒ
اآ
ا◊ضش-ري م-ن-ه-ا 20 ،شش-اح-نة كبÒة
وصشغÒة ا◊جم و 3ششاحنات عادية
و 4جرافات و 3ششاحنات رفع و3
صش -ه -اري -ج وآالت ل-ق-ط-ع األعشش-اب،
وشش-اركت ف-ي-ه-ا م-ؤوسشسش-ات ع-مومية
وخاصشة وبلديتي الكويف وبكارية،
فضش  Ó-ع -ل -ى مشش -ارك -ة ع -م-ال ف-رع
لشش- -غ- -ال ال- -ع -م -وم -ي -ة ب -ال -ك -وي -ف
اأ
وم -ن-خ-رط-ي ال-كشش-اف-ة اإلسشÓ-م-ي-ة،
وعرفت مششاركة ملحوظة وإايجابية
لفراد اÛتمع اŸد ÊواŸواطنÚ
أ
ببلدية الكويف.

تبسسة :خ ــ إلعيفة

إنشساء ﬁيطات فÓحية على مسسافة  ١١٤كلم ببجاية

فك ألعزلة عن أŸناطق أ÷بلية

ال-ت-ن-م-ي-ة ،ح-يث لت-زال ق-ري-ت-ي سش-ي-دي ÿضشر
وﬁلية من أاك Ìالقرى معاناة ‘ ،ح Úأان
قرى اولد بوحسشون وششعبانة وبفعل قربهما
من الطريق الولئي رقم  104وقرية الكراÁة
ال-ت-ي ت-ع-ت Èث-اŒ Êم-ع سش-ك-ا Êب-ال-ب-ل-دي-ة ب-عد
م -ق -ره-ا ب-ن-ي خÓ-د ت-ع-د أاحسش-ن ن-وع-ا م-ا م-ن
سشابقتيها ،ولكنها تبقى ‘ حاجة ماسشة إا¤
ال - -ت - -ن- -م- -ي- -ة ك- -الن- -ارة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،ال- -غ- -از
الطبيعي،ششبكة صشرف اŸياه ،الهاتف ،مركز
الÈيد وغÒها من الضشروريات اÿدماتية.
وي- - -ع - -ت Èا◊ديث ع - -ن ق - -رى شش - -رق ب - -ن - -ي
خÓد غﬂ Òتلف عن مناطقه الششمالية أاو
ا÷نوبية ،حيث يششÎكون ‘ غياب التنمية أاو
ن-قصش-ه-ا حسشب أاه-م-ي-ة ال-ت-ج-م-ع السش-كا ،Êفإان
الزائر لقرى أاولد بوحفصس وأاولد بلقاضشي
اŸدخل الششرقي لبلدية بني خÓد يقف على
هذه القرى الفÓحية الهامة التي تعد مطمورة
اŸنطقة من الغذاء.
من جانب آاخر ‚د قرية الكراÁة التي تعد
ث -اŒ Êم -ع سش -ك -ا Êب-ال-ب-ل-دي-ة م-ن ح-يث ع-دد
السشكان واŸسشاحة أاحسشن القرى بأازقتها ألّنها
تتوفر على مدرسشة ومسشتوصشف الذي يبقى ‘
حاجة ماسشة اŒ ¤هيزه وتدعيمه ،كما تبقى
القرية ‘ حاجة ا ¤متوسشطة ومركز بريد
وربطها باŸناطق اÛاورة من خÓل وسشائل
النقل على غرار مقر الدائرة والبلدية ،كما
‚د أان ت -ن -م -ي -ة الشش -وارع ت -ب -ق -ى م-ن م-ط-الب
السش- -ك- -ان ،زي- -ادة ع- -ل- -ى أازم- -ة السش- -ك- -ن ال -ت -ي
Œتمع ما ب Úجميع السشكان.

وÃنطقة النجاجرة التي تعد الرابط ما بÚ
قرية الكراÁة ومقر البلدية بني خÓد Œتمع
اŸط- -الب ‘ ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة والسش -ك -ن وﬂت -ل -ف
ضش -روري -ات ا◊ي -اة ،ع-ل-ى رأاسش-ه-ا ك-وط-ات م-ن
السشكن الريفي بحكم ان اŸنطقة ذات ملكية
خاصشة ومركز الÈيد.
ورغم أان Ÿنطقة بني خÓد سشواحل خÓبة
تنطلق من حدود اقله ا ¤الوردانية التي كان
لها ششاطئ ا ¤وقت قريب ،والذي من ششأانه ان
يسشاهم ‘ ترقية هذه البلدية الفقÒة والرفع
م- -ن م- -داخ- -ي- -ل- -ه -ا ال ان غ -ي -اب السش -ت -غ Ó-ل
السشياحي لششواطئ اıلد وفقدان بني خÓد
÷زئ -ه -ا م -ن شش -اط -ئ ال -وردان -ي -ة ،ال-ذي أا◊ق
ب-ب-ل-دي-ة ول-ه-اصش-ة ال-غ-راب-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ولية عÚ
“وششنت ،وكذا ششح السشماء ما جعل الفÓحة
ت-ت-أاث-ر خ-اصش-ة وان اغ-لب ال-فÓ-ح Úي-ع-ت-م-دون
ع -ل -ى ال -ب -ور ‘ زراع -ت -ه -م ب -اسش -ت -ث -ن -اء ب -عضس
الضشيعات Ãنطقة سشيدي دريسس ،الذي اسشتغل
سش-ك-ان-ه-ا م-وق-ع ق-ري-ت-ه-م ع-لى ضشفاف الطريق
الولئي رقم  104أا الذي يقسشم القرية ا¤
ج - -زءي - -ن ،ح - -يث Œاوز السش - -ك- -ان ﬁن- -ت- -ه- -م
ون -ق -ائصش -ه-م م-ن م-دارسس ومصش-ح-ات وم-راك-ز
الÈيد ومراكز للعمل ،واتخذوا من بيع خبز
اŸط- -ل -وع اه -م ح -رف -ة ل -ه -م ،ح -يث ت -ت -ف -اج -أا
بعششرات الطاولت على ضشفاف الطريق وحتى
ال -نسش -اء يسش -اه -م -ن بشش -ك-ل ف-ع-ال ‘ م-داخ-ي-ل
األسشر.

تلمسسانﬁ :مد بن ترإر

اسشتفاد قطاع الفÓحة بولية بجاية
م-ن ع-م-ل-ي-ة واسش-ع-ة ال-ن-ط-اق ت-تضش-من
إانششاء مسشاحات فÓحية “تد على
طول  114كلم ،تندرج ضشمن الÈنامج
ال -ك -ب Òال -ه-ادف إا ¤فك ال-ع-زل-ة ع-ن
اŸن-اط-ق ا÷ب-ل-ي-ة وال-ري-ف-ي-ة› ،م-ل
ال -ب -ل -دي -ات الث -ن -ى واÿمسش Úال -ت-ي
تضشّمها ولية بجاية.
وبحسشب مصشدر مسشؤوول ،فإانه من
لثار اليجابية التي سشتنجر عن
ب Úا آ
ه- -ذا اŸشش- -روع ب- -ع- -د الن -ت -ه -اء م -ن
أاشش -غ -ال -ه‚ ،د ف -رصش -ة ال-ت-م-ك Úم-ن
لراضشي الفÓحية ،ما
الوصشول إا ¤ا أ
سش -ي -ؤودي إا ¤إاع -ط-اء ح-ي-وي-ة ج-دي-دة
للنششاط الفÓحي خاصشة ‘ اŸناطق
اŸنعزلة وا÷بال.
وتعتمد تنمية الفÓحة ا÷بلية على
إانششاء اŸسشاحات الفÓحية ،ما يعني
أان هذه العملية اŸسشجلة ‘ إاطار
اŸشش-اري-ع ا÷واري-ة ل-ل-ت-ن-م-ية الريفية
اŸن - -د›ة ،سش - -تسش- -م- -ح ب- -ت- -وصش- -ي- -ل
لراضشي اŸنعزلة باŸاء والكهرباء،
اأ
لهمية
الّلذين يعدان عامل Úبالغا ا أ
‘ ما يتعلق بتحقيق تنمية فÓحية
ح- -ق- -ي- -ق- -ي- -ة ،ح -يث تضش ّ-م نشش -اط -ات
ﬂت -ل -ف -ة ك -زراع -ة ال -زي -ت-ون وت-رب-ي-ة
النحل وتربية ا◊يوانات إا ¤غÒها.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ب -حسشب ن -فسس
اŸصش- -در ،سش- -يسش- -م -ح ذات اŸشش -روع
بتحسش Úالظروف اŸعيششية للسشكان
ال - -ري- -ف- -ي ،Úوسش- -ي- -ؤودي إانشش- -اء ه- -ذه
اŸسش- -اح -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة إا– ¤سشÚ
مردودية ‡تلكاتهم الفÓحية ،وقد

بجاية :بن إلنوي توهامي

بعد إلّنقائصص إŸسسجّلة ‘ بلدية روينة

أرتياح كب Òب Úأأوسساط ألسسكان لإل‚ازأت

عجلت النقائصس اŸسشجلة ‘ هياكل الششباب والرياضشة
واŸششاريع السشكنية واÿدماتية لتحسش Úالوضشع اŸعيششي
ببلدية روينة –رك السشلطات الولئية واŸنتخب Úلوضشع
عدة ا‚ازات قيد اإلسشتغÓل واÿدمة ،تتويجا للمششاريع
اÙق-ق-ة ال-ت-ي ل-ق-يت اسش-ت-حسش-ان السش-ك-ان والشش-ب-اب وأاعيان
اŸدينة وا÷معيات ورؤوسشاء األحياء.
بحسشب اŸسشؤوول األول عن ا÷هاز التنفيذي بالولية بن
ي -وسش -ف ع -زي -ز ،ف -إان اŸشش-اري-ع اÙق-ق-ة ج-اءت اسش-ت-ج-اب-ة
Ÿطالب السشكان وبإاقÎاح من اŸنتخب ÚاÙلي Úالذين
ششخصشوا احتياجات السشكان والششباب الذين يلقون الدعم من
مصشالح الدولة ‘ –قيق هذه اإل‚ازات التي جاءت لتدخل
الفرحة على نفوسس هؤولء ‘ أاغلى ذكرى اŸصشادفة لـ 5
جويلية وعيد الششباب.
وضش- -ع ه- -ذه ال- -ع- -م- -ل- -ي -ات ال -كÈى –ت تصش -رف السش -ك -ان
والعائÓت اÙرومة من الغاز والششباب الرياضشي ،جاء بعد
ج -ه -ود اŸن-ت-خ-ب ÚاÙل-ي Úومصش-ال-ح ال-دائ-رة ال-ت-ي ع-م-لت
ب -إاقÎاح اÛلسس ال -ب -ل -دي ال -ذي أاوك -لت ل -ه م -ه -م-ة –ق-ي-ق
مطالب أابناء اŸنطقة ‘ انسشجام وتكامل واإلحسشاسس باŸسشؤوولية ،يقول
السشكان والششباب الذين نوهوا Ãجهودات اŸصشالح الولئية واŸنتخب،Ú
حيث اسشتفادت العائÓت اÙرومة من الغاز منذ سشنوات من عمليات
الربط بهذه اŸادة ،كما هو ا◊ال بحيي زواتنية والباخشس الذين طلقوا
متاعب غاز البوتان خاصشة ‘ أايام الششتاء ،وهو ما لقي فرحة عارمة لدى

ب - -ل - -غ اŸشش - -روع ح - -ال - -ي - -ا م- -رح- -ل- -ة
السش- -تشش- -ارة ،قصش- -د ت -ع -ي Úم -ك -اتب
ال -دراسش -ات ال -ت-ي سش-ت-ت-ك-ف-ل ب-دراسش-ة
وم -ت -اب -ع-ة ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ،فضش Ó-ع-ن
هذا ،فقد اسشتفاد القطاع من إا‚از،
م -ا ل ي -ق -ل ع -ن ثÓ-ث Úب-ئ-را ل-ف-ائ-دة
ث -م -ان -ي -ة عشش -رة ب -ل-دي-ة م-ن ب-ل-دي-ات
الولية.
ومنذ بضشع سشنوات ،ضشاعف قطاع
الفÓحة بولية بجاية التي “يزها
تضش- -اريسش- -ه- -ا ا÷ب- -ل- -ي- -ة ،اŸب -ادرات
وا÷ه -ود قصش -د تشش -ج -ي -ع اŸواط-نÚ
على السشتثمار ‘ الفÓحة ا÷بلية،
وم -ن ب Úه -ذه اŸب -ادرات ا◊م -ي-دة،
‚د ت - -ن - -ظ - -ي - -م صش- -ال- -ون ّﬂصش- -صس
ل -ل -ف Ó-ح -ة ا÷ب -ل -ي -ة ،ب -ال -ت -ع -اون م-ع
ا÷معيات العاملة بالقطاع الفÓحي،
حيث اسشتضشافت بلدية سشيدي عياد
آاخ -ر صش -ال -ون ” ت -ن -ظ -ي-م-ه ‘ شش-ه-ر
مارسس اŸنصشرم.
وكانت هذه التظاهرة التي جمعت
لنشش - -ط - -ة ال - -ف Ó- -ح - -ي- -ة
‡ارسش - -ي ا أ
اıت -ل -ف-ة ،ومسش-ت-ث-م-رون وم-ن-ت-ج-ون
للمواد والعتاد الفÓحي ،فرصشة ‘
ترقية السشتثمار الفÓحي وتششجيع
اسشتغÓل اŸؤوهÓت التي تزخر بها
ولية بجاية ،حيث يكمن الهدف من
ه- -ذا الصش- -ال- -ون –سش- -يسس وت- -وج -ي -ه
اŸه -ت -م Úن-ح-و إانشش-اء م-ؤوسشسش-ات ‘
›ال الفÓحة ،والتي من ششأانها خلق
مناصشب ششغل.

هؤولء.
ومن جانب آاخر لقيت عملية توزيع  500وحدة سشكنية بحي الششهيد
ب -ارك وال-ق-دسس ،ارت-ي-اح ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ان-ت-ظ-رت ه-ذه ا◊صش-ة ل-ت-غ-ادر
اŸعاناة القاسشية التي واجهتها منذ سشنوات جراء أازمة السشكن التي
ششهدتها منطقة الروينة.
أاما ‘ ما يتعلق بإانششغالت الششباب خاصشة الرياضشي Úمنهم سشواء تعلق

بفئة الذكور اأو اإلناث ،فإان وضشع القاعة اŸتعددة الرياضشاتت
واŸسشبح ششبه أاوŸبي –ت تصشرف هؤولء ا‚از ثمنه ششباب
ال -ن -اح -ي-ة ،ال-ذي-ن اع-تÈوا ›ه-ودات السش-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة رف-ق-ة
اŸنتخب ÚاÙلي Úبالدعم الكا‘ واŸفيد للششرائح الششبانية
التي تسشاند عمل اŸصشالح البلدية والدائرة ،التي حرصشت على
متابعة هذه اإل‚ازات والهياكل التي ظلت مطلب هذه الفئة
حسشب بعضس الفتيات والششباب ،الذين التقينا بهم أاثناء تسشليم
هذه اŸرافق ووضشعها –ت اÿدمة ،ملتزم Úبا◊فاظ عليها
وصشيانتها عن طريق تدخل الششباب وا÷معيات والنوادي ورؤوسشاء
األحياء النششط Úومصشالح مديرية الششباب والرياضشة التي قدمت
دعما كبÒا بتوجيهات من الوا‹ لفائدة أابناء اŸنطقة.
وب -خصش -وصس ه -ذه ال -ه -ي -اك-ل واإل‚ازات أاق-ام سش-ك-ان ال-ب-ل-دي-ة
والششباب Ãا فيهم الكهول أافراحا كÈى من خÓل التظاهرة
الرياضشية اŸصشاحبة إلحتفالت اإلسشتقÓل عيد الششباب ،التي
أاق -ام -ت-ه-ا ال-ب-ل-دي-ة رف-ق-ة م-ن-دوب-ي-ة الشش-ب-اب ل-ل-م-دي-ري-ة اŸع-ن-ي-ة
وا÷معيات النششيطة والرابطة اŸعنية .وبحسشب رئيسس اÛلسس
البلدي لروينة اأحمد غÓب ،فإان أابناء اŸنطقة وششبابها يسشتهلون
م -ث-ل ه-ذه اإل‚ازات ب-ف-ع-ل حسش-ه-م ال-وط-ن-ي واŸسش-ؤوول-ي-ة ال-ت-ي
يتحلونا بها ،ومششاركتهم ‘ –قيق هذه اإل‚ازات اŸششهودة
التي لقيت كل الدعم الكا‘ من طرف والوا‹ ورئيسس اÛلسس الششعبي
ال -ولئ -ي واŸدي -ري -ن ال -ت-ن-ف-ي-ذي-ن وال-دائ-رة واŸن-ت-خ-ب ÚاÙل-ي Úب-ك-ل
أاطيافهم ،يقول رئيسس اÛلسس الذي وعد بإا‚ازات أاخرى حسشب ما
وع -د ب -ه ال -وا‹ ‘ زي -ارات -ه اŸي -دان -ي-ة اŸت-ك-ررة ل-ل-ب-ل-دي-ة وم-داشش-ره-ا
وأاحيائها الكÈى ،يقول ﬁدثنا.

‹hO

الثÓثاء  10حويلية  2018م
الموافق لـ  26شسوال  1439هـ

معتقلو «حرأك ألريف» يسستأانفون أحكام إأدأنتهم

القوات ا’منية اŸغربية تخفق ‘ إاخماد الغضسب الشسعبي
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ألدورة ألثامنة Ÿنتدى ألتعاون ألصسيني -ألعربي

توطيد الصسداقة وبناء الشسراكة ا’قتصسادية الواعدة
ت-ع-ق-د أل-ي-وم ،ب-ال-ع-اصس-م-ة ألصس-ي-ن-ي-ة ب-ك ،Úأل-دورة أل-ث-ام-ن-ة لÓ-جتماع ألوزأري Ÿنتدى
أل-ت-ع-اون ألصس-ي-ن-ي-أل-ع-رب-ي ،وأل-ت-ي ي-ف-ت-ت-ح-ه-ا أل-رئ-يسس ألصس-يني شسي ج Úبينج وألشسيخ جابر
’حمد ألصسباح أم Òدولة ألكويت ،وأم Úعام جامعة ألدول ألعربية ووزرأء من كافة
أ أ
’عضساء.
ألدول أ أ
ويجري ا’جتماع مناقشسات شساملة ومتعمقة حول منتدى التعاون العربي الصسيني منها مؤوتمر رجال
م -واصس -ل -ة ت -وط -ي -د الصس -داق-ة ب-ي-ن الصس-ي-ن وال-دول اأ’عمال وندوة العÓقات الصسينية العربية والحوار
العربية ،وتعزيز بناء «الحزام والطريق» ،والدفع بين الحضسارتين الصسينية والعربية ومؤوتمر الصسداقة
ال-مشس-ت-رك ل-ب-ن-اء عÓ-ق-ات دول-ي-ة ج-دي-دة ومجتمع الصسينية العربية ومؤوتمر التعاون الصسيني العربي
ال -مصس -ي -ر ال-مشس-ت-رك ل-ل-بشس-ري-ة ،وت-ع-زي-ز ب-ن-اء آال-ي-ة في مجال الطاقة وندوة التعاون اإ’عÓمي الصسيني
م -ن -ت -دى ال-ت-ع-اون الصس-ي-ن-ي -ال-ع-رب-ي وغ-ي-ره-ا م-ن العربي وإاقامة الفعاليات الثقافية المتبادلة.
ال -قضس -اي -ا ال -دول -ي -ة واإ’ق -ل -ي -م -ي -ة ذات ا’ه -ت -م -ام وأاخيرا مجموعة ا’تصسال التي تتولى ا’تصسال بين
المشسترك لك Óالجانبين.
الطرفين ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصسيات التي
تأاسسسس منتدى التعاون الصسيني  -العربي ،منذ  14يتم التوصسل إاليها في ا’جتماعات على المسستوى
سسنة ،بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ،وخÓل الوزاري وكبار المسسؤوولين.
زي -ارة ال -رئ -يسس الصس -ي -ن -ي ه -و ج -ي -ن ت-او ال-ى م-ق-ر
المنظمة بالقاهرة في يوم  30جانفي عام ، 2004
حيث التقى عمرو موسسى اأ’مين العام للجامعة
أانذاك ،والمندوبين الدائمين للدول اأ’عضساء الـ
 ،22ت- -م ا’ع Ó-ن ع -ن ت -أاسس -يسس م -ن -ت -دى ال -ت -ع -اون ح -زام ط -ري-ق ال-ح-ري-ر ا’ق-تصس-ادي وط-ري-ق ح-ري-ر
الصس-ي-ن-ي_ال-ع-رب-ي ب-إاصس-دار «ب-ي-ان مشسترك» بشسأان ال -ق -رن ال -ح -ادي وال-عشس-ري-ن ال-ب-ح-ري ه-ي م-ب-ادرة
ت-أاسس-يسس ال-م-ن-ت-دى ال-ذي ي-ه-دف بصس-ف-ة ع-ام-ة إال-ى تعرف أايضسا باسسم «الحزام والطريق» تهدف إ’حياء
ت -ع -زي -ز ال -ح -وار وال -ت -ع -اون ودف -ع ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة وتطوير طريق الحرير التاريخي ،ويشسمل المشسروع
تشسييد شسبكات من الطرق وسسكك الحديد وأانابيب
والتقدم.
ال -ن -ف -ط وال -غ -از وخ -ط -وط ال -ط -اق -ة ال -ك -ه-رب-ائ-ي-ة
واأ’نترنت ومختلف البنى التحتية .ويتكون طِريق
الحرِير البري من ثÓثة خطوط رئيسسية .ومنذ
ا’ع Ó-ن ع -ن م -ب -ادرة «ال -ح -زام وال -ط -ري -ق» دخ -ل
يشس-م-ل ال-م-ن-ت-دى ثÓ-ث آال-ي-ات ع-م-ل رئ-يسس-ي-ة ،ه-ي ال -ت -ع -اون الصس -ي -ن -ي ال -ع -رب-ي م-رح-ل-ة ج-دي-دة م-ن
ا’جتماع الوزاري الذي يعقد دورة كل سسنتين في التطوير الشسامل للجودة ،كما حقق نتائج مثمرة.
تهدف مبادرة الحزام والطريق الى بناء طريق
الصسين أاو في مقر الجامعة العربية أاو في إاحدى
الدول العربية بالتناوب ،كما أان له أان يجتمع في حرير عصسري يربط الصسين برا وبحرا بجنوب
دورات غ - -ي- -ر ع- -ادي- -ة إاذا اق- -تضست الضس- -رورة ذلك شسرق أاسسيا ووسسط آاسسيا والشسرق ا’وسسط وأاوروبا
واج -ت -م -اع ك -ب -ار ال-مسس-ؤوول-ي-ن ال-ذي ي-ع-ق-د سس-ن-وي-ا وافريقيا وهي تصسب في دعم اهداف التنمية
ويسس-تضس-ي-ف-ه ال-ط-رف-ان ب-ال-ت-ن-اوب ،أاو ك-لما اقتضست المسستدامة من خÓل توفير القدرة على الوصسول
Óسسواق لمختلف الدول  ..وقد تعهدت الصسين
ل أ
الضسرورة ذلك باتفاق الطرفين.
وه -ن -اك آال-ي-ات أاخ-رى ،نشس-أات ت-دري-ج-ي-ا ف-ي اط-ار بتخصسيصس  126مليار دو’ر لخطتها الطموحة.

طريق ا◊رير

’دأنة ألصسادرة ‘ حقهم ،وألتي وصسلت
أعلنت هيئة ألدفاع عن معتقلي «حرأك ألريف» ،أمسس أ’ثن ،Úأسستئناف أحكام أ إ
بالنسسبة أ ¤ألبعضس أ ¤ألسسجن Ÿدة عشسرين عاما.
أاوضسح المصسدر ان القرار اتخذ بعد «جهود ونقاشس» إ’قناع بعضس الذين
كانوا يرفضسون اتخاذ هذه الخطوة .حكم القضساء المغربي في  26جوان
على قائد حركة ا’حتجاج ناصسر الزفزافي وثÓثة من رفاقه بالحبسس لمدة
 20سسنة بعدما أادانهم بتهمة «المشساركة في مؤوامرة تم ّسس بأامن الدولة»،
على خلفية ا’حتجاجات السسلمية المشسروعة التي هزت مدينة الحسسيمة
ونواحيها (شسمال) بين خريف  2016وصسيف .2017
كما أادين  49متهما آاخرين بالسسجن بين عام و 15عاما .وحكم ايضسا على
الصسحافي حميد المهداوي بالسسجن ثÓث سسنوات ،بعد ادانته بتهمة عدم
التبليغ عن جناية تمسس أامن الدولة ،على خلفية الحراك .ووصسفت هيئة
ال -دف -اع ف -ي ن -دوة صس -ح -اف -ي-ة ب-ال-دار ال-ب-يضس-اء ه-ذه اأ’ح-ك-ام بـ»الصس-ادم-ة
Óمال» ،واعتبرت أان المحاكمة كانت سسياسسية وأان الحل «يجب
والمخيبة ل آ
أان يكون سسياسسيا بما يضسع حدا لمعاناة المعتقلين ولحالة ا’حتقان في
المنطقة» ،داعية إالى تحرك الطبقة السسياسسية للدفاع عن المعتقلين من
جميع المواقع .عرضست الهيئة مÓحظاتها على ما تعتبره «عدم حياد
المحكمة» ،مشسيرة إالى «رفضس ا’سستماع الى شسهود النفي وعدم مواجهة
ال-م-ت-ه-م-ي-ن م-ع شس-ه-ود ا’ت-ه-ام» ،فضس Ó-ع-ن «ان-ع-دام أاي دل-ي-ل ع-ل-ى ت-ه-م-ة
ا’ن-فصس-ال ب-اسس-ت-ث-ن-اء ت-دوي-ن-ات وعÓ-م-ات إاع-ج-اب ب-ت-دوي-ن-ات ع-ل-ى موقع
فيسسبوك» ،مشسددة على «وطنية» المعتقلين.
كما أاشسارت إالى «مضسايقات تعرضس لها أاعضساء هيئة الدفاع» الذين فاق
عددهم  120محاميا .نبهت المحامية أاسسماء الوديع إالى «خطورة الحالة
الصسحية للمعتقل ربيع اأ’بلق الذي يضسرب عن الطعام منذ أاكثر من شسهر».

وكان اأ’بلق يرفضس اسستئناف حكم إادانته بخمسس سسنوات حبسسا في إاطار
هذا الملف .خلفت أاحكام اإ’دانة اسستياء لدى أاوسساط حقوقية ووصسفتها
أاحزاب سسياسسية بـ»القاسسية» .وتقدمت النيابة العامة من جهتها بطلب
اسستئناف.

التحقيق ‘ التعذيب
تتعالى ا’صسوات بالمغرب للمطالبة بفتح تحقيق في التعذيب الذي تعرضس
له نشسطاء حراك الريف الذين أادانتهم محكمة بالدار البيضساء اأ’سسبوع
الماضسي بأاحكام ثقيلة تجتاز عددها ثÓثة قرون .وشسّدد مشساركون في
المسسيرة الشسعبية الحاشسدة التي شسهدتها مدينة الدار البيضساء ا’حد ،على
أان التعذيب الذي تعرضس له العديد من المعتقلين في الزنازن غير مقبول
في مغرب وقع على العديد من ا’تفاقات الدولية التي تحظر التعذيب.
شس -ه -دت ال -ع -اصس -م -ة ا’ق -تصس-ادي-ة ال-م-غ-رب-ي-ة ال-دار ال-ب-يضس-اء ق-ب-ل ي-وم-ي-ن،
مظاهرات صساخبة للمطالبة با’فراج عن معتقلي حراك الريف.
رغم التدخل العنيف للقوات ا’منية المغربية التي تصسدت للمتظاهرين
ومنعت العديد منهم من تنظيم مسسيراتهم السسلمية ،فإان الشسارع المغربي
اسستطاع أان يوؤكد مّرة أاخرى اسستياءه وغضسبه من السسياسسة ا’منية القمعية
التي تنتهجها السسلطات المغربية لمواجهة المطالب ا’جتماعية المشسروعة
التي يرفعها الشسباب في العديد من مناطق المملكة.

آاليات اŸنتدى

معّززأ بصسÓحيات وأسسعة

أاردوغان يؤودي اليم Úالدسستورية لو’ية رئاسسية ثانية

 2٤متنافسسا لرئاسسة ما‹

تشسدي ـ ـ ـد عل ـ ـ ـى إا‚ ـ ـ ـاح ا◊مل ـ ـ ـة اإ’نتخابي ـ ـ ـة
أعرب أŸرشسحون لÓنتخابات ألرئاسسية ‘ ما‹ ،أŸرتقب إأجرأؤوها أوأخر ألشسهر أ÷اري ،عن أملهم ‘ أن تكون أ◊ملة ألدعائية
ألتي أنطلقت ألسسبت« ،سسلمية ومتحضسرة» ،وأن يتصسرف أ÷ميع «Ãسسؤوولية» ‘ هذه ألفÎة أ◊سساسسة من تاريخ ألبÓد.
أافادت مواقع إاعÓمية دولية ،أان المرشسحين
لÓسستحقاقات الرئاسسية أاكدوا أان الفترة اأ’ولى
م -ن ال -ح-م-ل-ة ال-دع-ائ-ي-ة ال-ت-ي ان-ط-ل-قت ،السس-بت
الماضسي ،سسيتم فيها توزيع المنشسورات وتنظيم
ا’جتماعات لشسرح برامج كل مرشسح ،مؤوكدين
Óمن واللجنة
أانها «تمثل أاكبر تحد» بالنسسبة ل أ
المنظمة لÓنتخابات .وهو ا’مر الذي يسستدعي
م- -ن ج -م -ي -ع اأ’ط -راف ال -ف -اع -ل -ة ف -ي السس -اح -ة
السس -ي -اسس -ي -ة أان ت -ت -ع -ام -ل «ب-ت-رو وح-ن-ك-ة» .ك-ان
ال-م-رشس-ح-ون لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ية ،قد وقعوا
على «مدونة السسلوك الجيد لÓنتخابات» التي
تلزم المرشسحين واأ’حزاب السسياسسية باحترام
ال -ق -ان -ون ا’ن -ت -خ -اب -ي ون -ب-ذ أاي سس-ل-وك ي-ع-رق-ل
الديمقراطية قبل وأاثناء وبعد ا’نتخابات.
تعهد المرشسحون لÓنتخابات الرئاسسية في هذه

المدونة ،التي أاذاع التلفزيون الرسسمي مراسسم
ت -وق -ي -ع -ه -ا ،ب -ع -دم ال-تÓ-عب أاو إافسس-اد ال-ع-م-ل-ي-ة
ا’ن -ت -خ -اب -ي-ة وع-دم ات-خ-اذ أاي إاج-راء م-ن شس-أان-ه
ال -مسس -اسس بسس Ó-سس -ة ال -تصس-ويت وال-ف-رز وإاعÓ-ن
النتائج في مراكز ا’قتراع.
ان -ط-ل-قت رسس-م-ي-ا ،السس-بت ال-م-اضس-ي ،ال-ح-م-ل-ة
الدعائية لÓنتخابات الرئاسسية في مالي وسسوف
تسستمر حتى  27جويلية الجاري .يتنافسس في
ا’نتخابات الرئاسسية في مالي ،المزمع إاجراؤوها
في  29جويلية الجاري 24 ،مرشسحا ،من بينهم
رئيسس الوزراء السسابق موسسى مارا ،والجنرال
موسسى سسينكو كوليبالي ،وعمدة مدينة سسيكاسسو
ال-خ-ل-ي-ف-ة سس-ان-وغ-و وال-خ-ب-ير ا’قتصسادي موديبو
كوني ،والرئيسس المنتهية و’يته إابراهيم أابو بكر
ك -ي -ت -ا ،وزع -ي -م ال -م -ع -ارضس -ة سس-وم-اي Ó-سس-يسس-ي.

وأاعلنت بعثة مراقبة ا’نتخابات التابعة لÓتحاد
اأ’وروب- -ي ف- -ي م- -ال- -ي أان أازي -د م -ن  80مراقبا
سسيحضسرون العملية ا’نتخابية.
فيما تعهدت البعثة اأ’ممية لحفظ السسÓم في
م -ال -ي ،ب-م-راف-ق-ة ال-م-ت-رشس-ح-ي-ن ال-ذي-ن ي-ري-دون
ت-ن-ظ-ي-م ت-ج-م-ع-ات إان-ت-خ-اب-ي-ة ف-ي ال-مدن الكبرى
لشس -م -ال ال-بÓ-د ،غ-او ،ت-م-ب-ك-ت-و وك-ي-دال ،وأاك-دت
عملها مع الجميع بالقدر ذاته من المسساواة.
أارادت البعثة اأ’ممية ،من خÓل ذلك المسساهمة
في توفير الظروف اأ’منية المÓئمة والتصسدي
أ’ية هجمات إارهابية محتملة ،كما سستسساهم في
هذا الجهد اأ’مني الحركات الموقعة على اتفاق
الجزائر  ،2015مع الحكومة المركزية بباماكو.

على خطى ألوزير أŸكلف Ãلف ألÈيكسس

وزي ـ ـر خارجي ـ ـة بريطاني ـ ـا بوري ـ ـسس جونسس ـ ـون يسستقي ـ ـل م ـ ـن ا◊كومة

اسس-ت-ق-ال وزي-ر ال-خ-ارج-ي-ة ال-ب-ري-ط-اني بوريسس
جونسسون ،اأمسس ا’ثنين ،بعد اأيام من توصسل
رئيسسة الوزراء تيريزا ماي اإلى موافقة وزراء
كبار بشسق ا’أنفسس على اسستراتيجية للخروج
م- -ن ا’ت- -ح- -اد ا’أوروب- -ي .ج- -اءت اسس- -ت- -ق- -ال- -ة
ج - -ونسس - -ون غ - -داة اسس - -ت- -ق- -ال- -ة وزي- -ر شس- -وؤون
ا’نسس- -ح- -اب م- -ن ا’ت- -ح- -اد ا’أوروب -ي دي -ف -ي -د
ديفيسس ،المكلف بملف البريكسست فيما يشسكل
ضسربة لحكومة ماي بعد يومين من اجتماع
خُلصس اإلى ا’إعÓن عن اتفاق حول الرغبة في
ال -ح -ف -اظ ع -ل -ى ع Ó-ق -ة ت-ج-اري-ة م-ع ا’ت-ح-اد
ا’أوروبي بعد خروج البÓد من التكتل وجاءت
اسستقالة الوزيرين بعد اجتماع الجمعة بين
ماي ووزرائها خلُصس اإلى ا’إعÓن عن اتفاق

حول الرغبة في الحفاظ على عÓقة تجارية
وثيقة مع ا’تحاد ا’أوروبي بعد خروج البÓد
من التكتل.
ل- -ك- -ن دي -ف -يسس ال -ب -ال -غ م -ن ال -ع -م -ر  69عاما
وال -م-ع-روف ب-م-واق-ف-ه ال-مشس-ك-ك-ة ف-ي ا’ت-ح-اد
ا’وروب -ي اع -ت -ب -ر ف -ي رسس -ال -ة اسس -ت -ق -ال -ت-ه اأّن
ال- -ط- -ري- -ق ال -م ّ-ت -ب -ع ل -ن ي -وؤدي اإل -ى م -ا صس -وت
البريطانيون من اأجله.
قال ديفيسس المكلف بملف البريكسست «في
اأحسس -ن ا’أح -وال ،سس -ن-ك-ون ف-ي م-وق-ع ضس-ع-ي-ف
للتفاوضس» مع بروكسسل .كان ديفيسس وزير
دولة للشسوؤون ا’أوروبية بين عامي  1994و1997
قبل اأن يحاول تولي قيادة الحزب المحافظ
ع - -ام  ،2005اإ’ اأن- -ه خسس- -ر م- -ق- -اب- -ل دي- -ف- -ي -د

ك -ام-ي-رون .اأضس-اف ف-ي رسس-ال-ت-ه ال-ت-ي نشس-رت-ه-ا
ال-ح-ك-ومة «ال-مصس-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ت-تطلب وجود
وزير لبريكسست يوؤمن بشسدة بنهجكم ،وليسس
مجرد مجند متردد» .اسستقالة ديفيسس تلتها،
ب -حسسب وسس -ائ -ل اإع Ó-م ب-ري-ط-ان-ي-ة ،اسس-ت-ق-ال-ة
وزيَري الدولة لشسوؤون بريكسست سستيف بيكر
وسسوي Óبرايفرمان .تقترح ماي انشساء منطقة
تبادل حّر واإقامة نموذج جمركي جديد مع
الدول ا’أوروبية الـ ،27بهدف المحافظة على
تجارة «من دون صسدامات» مع اأوروبا.
وقبل تقديم اقتراحاتها اإلى بروكسسل ،عرضست
ماي تفاصسيل مشسروعها ،اأمسس ا’إثنين ،اأمام
ال -ن -واب ال -ب -ري -ط-ان-ي-ي-ن ،وك-ذلك اأم-ام ح-زب-ه-ا
المحافظ.

وسسط إأجرأءأت أمنية مشسددة ،و بحضسور رؤوسساء دول وحكومات وبرŸانات ووفود من  22دولة،
إأضسافة أ ¤أزيد من عشسرة آأ’ف شسخصس ،منهم ‡ثلون عن أطياف مهنية ﬂتلفة  ،أدى ألرئيسس
ألÎكي رجب طيب أردوغان ،أمسس أ’ثن ،Úأليم Úألدسستورية لو’ية ثانية من خمسس سسنوأت
أمام ألŸÈان  ،وفقًا لنظام ألرئاسسة ألتنفيذية أ÷ديد ألذي يعّزز سسلطاته Ãوجب ألدسستور
أŸعّدل.
كما عّين أاردوغان( 64عاما) حكومة جديدة تضسم الحكومة ،وكل ذلك دون المرور على البرلمان.
عدًدا أاقل من الوزراء  ،هدفها الدفع من أاجل وسس -ي -ت -م -ت -ع اردوغ -ان ب -م -وجب ال -ن -ظ -ام ال -ج-دي-د
تحقيق النمو لجعل تركيا أاحد أاكبر ا’قتصسادات بسسلطات أاكبر ،إاذ سسيحق له تعيين وزراء وقضساة
في العالم .وبعد أاداء اليمين ،الذي يج ّسسد انتقال ومسس -ؤوول -ي-ن ح-ك-وم-ي-ي-ن آاخ-ري-ن واق-ال-ت-ه-م .ك-رسس
تركيا من النظام البرلماني الى النظام الرئاسسي ،م -رسس -وم نشس -ر ف -ي ال -ج -ري -دة ال-رسس-م-ي-ة ،اأ’رب-ع-اء
أاشس-رف أاردوغ-ان ع-ل-ى ح-ف-ل أاق-ي-م ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة في الماضسي ،انتقال بعضس مسسؤووليات الحكومة إالى
ال -رئ -يسس .ج -اء ف -ى ال -م -رسس-وم أان-ه سس-ي-ت-م ت-ع-دي-ل
القصسر الرئاسسي الذي شسيد على مشسارف أانقرة.
ف -از أاردوغ-ان ال-ذي ت-ول-ى رئ-اسس-ة ال-ح-ك-وم-ة ال-ع-ام ا’شسارات في بعضس القوانين إالى «الحكومة» أاو
 2003ثم بات رئيسسا للبÓد في  ،2014في اسستفتاء «رئ -يسس ال-وزراء» ل-تصس-ب-ح «ال-رئ-اسس-ة» أاو «ال-رئ-يسس»
جرى العام الماضسي ’سستبدال النظام البرلماني في تباعا.
تركيا بنظام يتمتع فيه الرئيسس بصسÓحيات واسسعة،
وأاعقبه بتحقيق فوز في  24جوان الماضسي في
انتخابات لو’ية رئاسسية جديدة معّززة ،بسسلطات
أاوسسع.
ب -ع -د ان أادى ال -ي -م -ي -ن ،ع-رضس اردوغ-ان ح-ك-وم-ت-ه
ال -ج -دي-دة ال-ت-ي ضس-مت  16وزارة م -ق -اب-ل  26في
الحكومة السسابقة من دون احتسساب رئيسس الوزراء.
وهذا يعني دمج وزارات عدة مثل وزارة الشسؤوون
وشسهدت تركيا في أافريل من عام  2017اسستفتاء ا’وروبية التي سستصسبح جزءا من وزارة الخارجية.
شسعبيا أافضسى إالى إاقرار تعديÓت دسستورية تتضسمن وسس -تسس -ت -ع -ي -ن ال -رئ -اسس -ة ايضس-ا بـ«لجان» ومكاتب
ا’نتقال من النظام البرلماني إالى الرئاسسي .وهذه م -خصسصس -ة ل -م-خ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ،ل-ك-ن ت-ف-اصس-ي-ل
ال-ت-غ-ي-ي-رات ه-ي أاك-ب-ر ت-ع-دي-ل ل-ن-ظ-ام ال-ح-ك-م منذ صسÓحياتها ليسست معروفة بعد.
ف-ي رده ع-ل-ى ان-ت-ق-ادات ال-م-ع-ارضس-ة لصسÓ-ح-ي-اته
تأاسسيسس الجمهورية التركية الحديثة على أانقاضس
اإ’مبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبًا ،ويقول الرئاسسية الموسسعة ،يردد اردوغان ان هذا النظام
أاردوغان إانها ضسرورية لدفع النمو ا’قتصسادي في يوفر الفاعلية المطلوبة لخوضس التحديات التي
ت- -واج- -ه ت- -رك- -ي- -ا .ال- -ت- -ح- -دي ا’ك -ب -ر ه -و ا’زم -ة
تركيا وضسمان أامنها.
وب -م -وج -ب-ه-ا سسُ-ي-ل-غ-ى م-نصسب رئ-يسس ال-وزراء ال-ذي ا’قتصسادية مع ارتفاع نسسبة التضسخم وتدهور قيمة
يشسغله حاليا بن علي يلديريم ،وسسيختار أاردوغان العملة وعجز كبير في الحسسابات العامة رغم نمو
حكومته بنفسسه ،وينظم الوزارات ويقيل موظفي متين.

تقليصس ا◊كومة

سسلطـ ـ ـات مّوسسع ـ ـة

…OÉ` `°üàb’G
اŸوعـــد

11

العدد
17691

الثÓثاء  10جؤيلية  2018م المؤافق لـ  26شسؤال  1439هـ

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

أاكد اسصتمرار دور اÙروقات ‘ “ويل التنمية

يتسصبب فيها التاجر واŸسصتهلك

مبتول يÈز أآهمية
رفع –دي آلنجاعة آ’قتصسادية

كلفة آلتسسّممات آلغذآئية باهظة آقتصساديا وصسحًيا

ت-ع-ود ال-تسصّ-م-م-ات الغذائية التي تسصجل
دون شصك ،طيلة أاشصهر السصنة ،لكن بقوة
وشصكل ’فت ‘ فصصل الصصيف وقد Œعل
اŸصصاب ÚيقÎبون من اŸوت أاو يرحلون
‘ صص -مت ،والسص -بب ي -ك-م-ن ‘ وج-ب-ات أاو
مواد انتهت صصÓحيتها ،وكثÒا ما يكون
’ول وال-وح-ي-د ال-ت-اج-ر ال-ذي
اŸسص-ؤوول ا أ
فصصل تيار الكهرباء عن جهاز التÈيد
ل- -ي Ó- -ل- -ي- -ق- -تصص- -د ‘ ك- -ل -ف -ة ال -ك -ه -رب -اء
والضص -ح -ي -ة اŸسص -ت -ه -لك ،وأاح-ي-ان-ا أاخ-رى
بسصبب انعدام شصروط النظافة ‘ مطعم
أاو مقهى ،حيث يتناول اŸسصتهلك وجبة
اŸوت ،أاو يتناول اŸسصتهلك بطيخا كان
عرضصة لشصمسص حارقة طيلة يوم كامل
فيصصاب بضصربة حرارة ‘ بطنه تدخله
اŸسص -تشص -ف -ى ع -ل -ى ج -ن-اح السص-رع-ة ،وإان
’سص-ب-اب ف-إان ك-ل-ف-ة التسصممات
ت-ع-ددت ا أ
رغ -م ع -دم اŸب -ا’ة ب -اه -ظ -ة اق -تصص -ادي-ا
وصصحيا..؟

إازالة اŸعّوقات
حول «سصوناطراك»
Ÿضصاعفة وتÒة
إا‚از النمو

فضصيلة بودريشص
صسحيح أانه من اŸفروضس أان يك Ìالتحسسيسس
‘ فصس -ل الصس -ي -ف ع -ن أاخ -ط -ار ال -تسس -م -م-ات
الغذائية ،لكن كل ذلك غ Òكاف إاذا غاب
الضسم ÒاŸهني للتاجر ،وهنا –ل ﬁل ذلك
ا◊اجة إا ¤تضسييق خناق الرقابة على التجار
واŸطاعم ،وردع اıالف Úلشسروط النظافة
وا◊فظ والتÈيد وكذا طريقة عرضس السسلع.
ول -ع -ل ال -ب -داي-ة ت-ك-ؤن م-ع Óﬁت ب-ي-ع اŸؤاد
الغذائية التي “تثل العديد منها إا ¤شسروط
ا◊ف -ظ السس -ل -ي -م ون-زع م-ن ال-رف-ؤف وأاج-ه-زة
ال-تÈي-د اŸؤاد اŸن-ت-ه-ي-ة ت-اري-خ صسÓ-ح-ي-ت-ه-ا،
’سسيما منها اأ’جبان والياوورت وا◊لؤيات
وما إا ¤غ Òذلك ،لكن بعضس اÓÙت يقدم
أاصسحابها على فصسل تيار الكهرباء عن أاجهزة
التÈيد طيلة فÎة الليل التي تقدر بتسسع أاو

–ديد آآجال إآيدآع
آ◊سسابات آ’جتماعية إآ¤
 31جويلية 2018
” –ديد آاجال إايداع ا◊سصابات
ا’جتماعية لسصنة  2017للشصركات
التجارية التي تتمتع بالشصخصصية
اŸعنوية إا ¤غاية  31جويلية ،2018
بحسصب بيان اŸركز الوطني للسصجل
التجاري أاوردته «واج» ،موضصحا ان
’جراء هي
الشصركات اŸعنية بهذا ا إ
الشصركات ذات ا’سصهم واŸؤوسصسصات
ذات الشصخصص الوحيد وذات
اŸسصؤوولية اÙدودة والشصركات ذات
اŸسصؤوولية اÙدودة وشصركات
التضصامن وشصركات التوصصية
البسصيطة أاو ذات ا’سصهم.
دعا اŸركز مسصؤوو‹ اŸؤوسصسصات القيام
’يداع القانو Êالسصنوي ا’جباري
با إ
للحسصابات ا’جتماعية بالنسصبة
للسصنة اŸالية  ،2017وذلك على
مسصتوى الفروع اÙلية للمركز
الوطني للسصجل التجاري اŸتواجدة
‘  48و’ية ،مشصÒا ا ¤ان الشصركات
التي تقوم بإايداع ا◊سصابات
ا’جتماعية لن تتعرضص للعقوبات
اŸنصصوصص عليها ‘ التشصريع السصاري
العمل به ’سصيما التسصجيل ‘
البطاقة الوطنية Ÿرتكبي أاعمال
الغشص.
للتذك Òا÷زائر لديها أازيد من
 1،٩٥مليون متعامل اقتصصادي،
اŸسصجل ‘ Úالسصجل التجاري ،حتى
نهاية عام  2017وعلى ›مل هؤو’ء
اŸتعامل Úا’قتصصادي ،Úفإان 1 ، 77
مليون متعامل ينشصطون بهيئة
أاشصخاصص طبيعي )٪ ٩1( Úو قرابة
 ‘ 184.000هيئة أاشصخاصص معنويÚ

اع- -ت Èاÿب Òم- -ب -ت -ؤل ان
الشس - - -رك- - -ة ال- - -ؤط- - -ن- - -ي- - -ة
ل-ل-م-ح-روق-ات سس-ؤناطراك
التي “لكها الدولة يجب
أان تؤاجه التحؤ’ت سسؤاء
ع - -ل - -ى مسس - -ت - -ؤى دوره - -ا
ا÷دي- - - -د ك- - - -م - - -ؤؤسسسس - - -ة
اقتصسادية وŒارية خÓقة
ل - -لÌوة وع - -ل - -ى مسس- -ت- -ؤى
–ؤ’ت ‰ط تسس- - -يÒه - -ا
من اجل أان تتطؤر ‘ ظل
ﬁي- - - - - - - - - - - - - -ط دو‹ أاكÌ
ت- -ن- -افسس- -ي- -ة ،وأاوضس- -ح ان- -ه
ي -ن -ب-غ-ي أان ن-ك-ؤن واق-ع-يÚ
ك-ؤن ا÷زائ-ر ت-ب-ق-ى ت-اب-عة
لسس- - - - -ن- - - - -ؤات إ’ي- - - - -رادات
اÙروق- - - -ات ،م- - - -ذك - - -را
بتحاليله التي قدمها على
أاك Ìمن من ÈإاعÓمي أان
ا÷زائر هي سسؤناطراك بالنظر للثقل الذي
تشسكله ‘ تأام ÚاŸؤارد اŸالية .وأاوضسح أان
اŸرسسؤم اŸؤؤرخ ‘  11فيفري  2018يدعم
صسÓحيات الرئيسس اŸدير العام لسسؤناطراك
‘ وقت –قق فيه اŸديرية ا◊الية نقاطا
اي -ج -اب-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-م-ك-اسسب ال-ت-ي ت-ت-ح-ق-ق،
م -ؤضس-ح-ا أان م-ا ي-ق-دم-ه م-ن خÓ-ل م-راف-ق-ت-ه
بتحاليل اسستشسرافية لفائدة مؤؤسسسسات الدولة
وم- - -ن - -ه - -ا سس - -ؤن - -اط - -راك ’‚از ال - -ن - -هضس - -ة
ا’قتصسادية ،مثلما قام به كخب Òمسستقل على
مسستؤى الؤزارة اأ’و ¤ب 2016 / 2013 Úعمل
ت -ط -ؤع -ي وب -دون م -ق -اب -ل م-ا‹ ك-ؤن ال-ه-دف
اŸركزي يكمن ‘ خدمة وحماية اŸصسالح
العليا للجزائر فقط.
Ãناسسبة إاحياء ذكرى ا’سستقÓل الـ  56و‘
ظ -ل م -ا ت -ع -ا Êم -ن -ه اŸؤؤسسسس -ات واÛت -م -ع
اŸد Êاعت Èمبتؤل ،برؤوية إاسسÎاتيجية ،أان
إادخال إاصسÓحات عميقة على كل مكؤنات
اŸشسهد الذي يرسسم لؤحة اÛتمع اليؤم أامر
ضس- -روري ‘ وقت ت- -راه -ن ف -ي -ه ال -دول -ة وك -ل
اÛتمع على ا‚از التحؤل ا’قتصسادي وقدم
سسلسسلة اقÎاحات تشسمل ا÷ؤانب القانؤنية
واŸن -ظ -ؤم-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة م-ن زاوي-ة ال-عÓ-ق-ة م-ع
ق- -ط- -اع ال -ط -اق -ة وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -اÙي -ط
التشسريعي واŸؤؤسسسسات العمؤمية قصسد إازالة

اŸع -ؤق-ات وال-رف-ع م-ن وتÒة
اأ’داء لشسركة يراهن عليها ‘
ا‚از ال - - -ن - - -م - - -ؤ Ãع - - -د’ت
مقبؤلة.
يشس Òاÿب– ‘ Òل- - -ي- - -ل - -ه لـ
«الشس - - -عب» إا ¤أان ال - - -ه- - -دف
ا’سسÎاتيجي يتمثل ‘ فهم
ط-ب-ي-ع-ة نشس-اط الشس-رك-ة أاخذا
‘ ا’عتبار حجمها ،مشسÒا
ا ¤انه ينبغي أان تنفتح على
اÛت- -م- -ع واع- -ت -م -اد ا◊ؤار
الدائم مع اإ’طارات والعمال
بحيث تتÓءم ‘ النهاية مع
التحؤ’ت الطاقؤية ا÷ديدة
التي يشسهدها العا ‘ ⁄ظل
ال -ت -ؤج -ه لÈوز ن -ظ-ام سس-ل-ط-ة
طاقؤية جديدة آافاق / 2020
 2030ي -رت -ك -ز ع -ل -ى م -زي-ج
ط- -اق- -ؤي Áر ع Èم- -راج- -ع -ة
ال- -ق- -ان- -ؤن ا◊ا‹ ل -ل -ط -اق -ة م -ن اج -ل ج -ذب
مسستثمرين ﬁتمل .Úوحتى يتم ا‚از الؤثبة
يعت Èاÿب Òان التدقيق ‘ اŸؤارد البشسرية
ينبغي أان يرتكز على حؤار مفتؤح لبلؤغ مرتبة
أاعلى ‘ الفعالية بحيث يدعؤ إا ¤مراجعة
‰ط الÎقيات خاصسة منح التشسغيل التي ⁄
–ق -ق ال-ن-ت-ائ-ج ا’ي-ج-اب-ي-ة ع-ل-ى اأ’رضس رغ-م
النؤايا الطيبة ،مسسج Óاآ’ثار السسلبية لنظام
التقاعد النسسبي واŸسسبق منها ذهاب كفاءات
دون إاعداد اÿلف.
تتمثل مفاتيح النجاح Ÿقارنة ضسرورية مع
اإ’سسÎات -ي -ج -ي -ة ال -دول-ي-ة ل-كÈي-ات الشس-رك-ات
البÎولية والغازية ‘ أان يأاخذ النمؤذج ‘
ا◊سس - -ب - -ان مسس - -ت - -ؤى ا’ح - -ت - -ي - -اط - -ات م - -ن
اÙروقات ومؤؤشسرات السسعر الدو‹ ،كلفة
ا’سس - -ت- -غÓ- -ل ،ع- -م- -ر اآ’ب- -ار ،ا’ك- -تشس- -اف- -ات
ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة وال-ط-اق-ات البديلة‡ ،ا يسسمح
حينها ،كما يؤضسح مبتؤل ،بؤضسع سسيناريؤهات
–سس Úالنجاعة أاخذا ‘ ا◊سسبان تقلبات
أاسسعار الدو’ر واأ’ورو وكذا أاسسعار البÎول
والغاز من اجل التؤصسل إا ¤درجة متقدمة ‘
التحكم ‘ إادارة العمليات وتؤظيف الؤسسائل
وكذا اآ’جال اÙددة للمشساريع.

عشس -ر سس -اع -ات ك -ام -ل -ة ،وه-ذا م-ا ي-ؤؤث-ر ع-ل-ى
صسÓحية العديد من اŸنتجات ،هذا من جهة
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ال -ت-خ-ؤف ق-ائ-م م-ن ب-عضس
ا◊لؤيات اÙضسرة من الكرÁة أاو البيتزا
اÙضس -رة م -ن ال -ط -م -اط -م أان ت-ك-ؤن ق-دÁة،
وب -ال -ت -ا‹ ت -ؤؤدي Ãن ي -ت -ن -اول-ه-ا إا ¤ال-هÓ-ك،
ف -اıاب -ز وÓﬁت ب-ي-ع ال-ب-ي-ت-زا م-ط-ال-ب-ة أان
تتخلصس من كل ما تبقى لها ‘ نهاية اليؤم و’
تقدمه للزبائن ‘ اليؤم اŸؤا‹ ،إا ¤جانب
اŸط-اع-م «اŸت-ه-م ال-رئ-يسس-ي» ل-ب-عضس حؤادث
ال -تسس -م -م -ات ،ب -ف -ع -ل ان-ع-دام شس-روط ن-ظ-اف-ة
–ضس Òالطعام وكذا التÈيد خاصسة ما تعلق
باللحؤم واأ’سسماك ،ويضساف إا ¤ذلك اأ’طباق
اÙضسرة من اŸرق على وجه اÿصسؤصس،
وأاحيانا Œد Óﬁت تعرضس أاكلة «الشسؤرمة»
تتمؤقع ‘ شسارع مطل على طريق السسيارات،
وي -ق -ؤم صس -احب اÙل ب -إاخ-راج ج-ه-از ط-ه-ي
الشسؤرمة ليضسعه عند باب اÙل ’سستقطاب

ال -زب -ائ -ن ،ل -ك-ن-ه يسس-ت-ق-طب ن-ح-ؤه ال-ك-ث Òم-ن
اأ’تربة والغبار اŸتطاير ومعه الهؤاء اŸعباأ
ب-ال-غ-ازات اŸن-ب-ع-ث-ة م-ن ﬁرك-ات السس-ي-ارات،
ب- -ي- -ن- -م- -ا Œار اأ’رصس- -ف- -ة والشس- -اح- -ن -ات غÒ
الشسرعي Úيعرضسؤن سسلعا حسساسسة مثل البيضس
وال-ب-ط-ي-خ وب-عضس اŸشس-روب-ات اŸصس-ن-ؤع-ة ‘
اŸنزل واŸعبأاة ‘ أاكياسس بÓسستيكية “ثل
مصسدر سسم قاتل قد يهلك صسحة اŸؤاطن.
دون شسك ف -مسس -ؤؤول -ي -ة اإ’صس-اب-ة ب-ال-تسس-م-م-ات
الغذائية يتقاسسمها كل من التاجر واŸسستهلك،
ع -ل-ى اع-ت-ب-ار أان اŸسس-ت-ه-لك ي-ن-ب-غ-ي أان ي-ك-ؤن
حريصسا على صسحته وصسحة أافراد أاسسرته ،وإاذا
واجه سسلؤكات مشسينة من طرف التاجر ينبغي
أان يبلغ عنها جهات الرقابة ،أ’نه ’ يخفى أان
للتسسممات الغذائية ليسس فقط الضسرر على
صسحة اأ’فراد بل حتى كلفة اقتصسادية تتمثل
‘ نفقات جديدة للمصساب بالتسسمم ويتمثل ‘
تكلفة الطبيب والدواء وما إا ¤غ Òذلك.

اŸؤوسصسصة الوطنية
للنقل البحري للمسصافرين

بر›ة  27رحلة
‘ آلشسهر ع Èميناء وهرآن

بر›ت اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنقل البحري للمسسافرين  27رحلة
ذهابا وإايابا ‘ الشسهر خÓل مؤسسم ا’صسطياف ع Èميناء وهران
م - -ن خ Ó- -ل ث Ó- -ث - -ة خ - -ط - -ؤط ب - -ح- -ري- -ة «وه- -ران-أال- -ي- -ك- -انت»
و»وهران-مارسسيليا» و»وهران-برشسلؤنة» ،حسسبما أافادت بذلك
اŸديرة ا÷هؤية لذات اŸؤؤسسسسة .وأابرزت عمارية زروا‹ ‘
تصسريح لـ»وأاج» أان اŸؤؤسسسسة بر›ت ،خÓل شسهر جؤيلية ا÷اري
 15رحلة بحرية ذهابا وإايابا للخط البحري «وهران-أاليكانت» و»
 7رحÓت للخط «وهران-مرسسيليا « و 5رحÓت بحرية ‡اثلة
«وهران -برشسلؤنة « .كما تضسمن اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنقل البحري
ل-ل-مسس-اف-ري-ن ل-ؤه-ران ن-فسس ع-دد ال-رحÓ-ت ل-ل-خ-ط-ؤط ال-ب-ح-رية
الثÓثة ،خÓل شسهري أاوت وسسبتم Èعلى التؤا‹ وذلك ع ÈثÓث
بؤاخر جزائرية «طارق بن زياد» و»طاسسيلي  »2و»ا÷زائر  »2مع
العلم أان هذه البؤاخر تتسسع لـ  1.300مسسافر وما ب 300 Úو500
مركبة .بخصسؤصس اÿط البحري ا÷ديد «وهران  -برشسلؤنة»
الذي دخل حيز ا’سستغÓل ‘ فيفري اŸاضسي ،فقد ارتفع عدد
الرحÓت من رحلة ‘ شسهر فيفري ،ورحلت ‘ Úشسهر ‘ مارسس،
ثم  3رحÓت ‘ أافريل وماي اŸنصسرم Úإا ¤خمسس رحÓت ‘
الشسهر ( 4ذهاب و 1إاياب) ،خÓل مؤسسم ا’صسطياف.
يرتقب ان يسسجل اÿط البحري «وهران -برشسلؤنة اقبا’» كبÒا
م -ن ا÷ال -ي -ة ا÷زائ -ري -ة اŸق -ي -م -ة ‘ ف -رنسس-ا و‘ ب-عضس ال-دول
اÛاورة لها لربح الؤقت واŸسسافة بد’ من التؤجه إا ¤أاقصسى
ا÷نؤب Ãرسسيليا .من جهة أاخرى ،وضسعت ذات اŸؤؤسسسسة خÓل
مؤسسم ا’صسطياف تسسهيÓت لفائدة ا÷الية اŸقيمة باÿارج
خصسؤصسا للذين انتهت مدة صسÓحية تذاكر العؤدة لديهم حيث
Áكنهم اقتناء تذاكر بأاسسعار «اسستثنائية» حيث بلغ سسعر تذكرة
ال- -ذه- -اب لشس- -خصس واح- -د م -رف -ؤق Ãرك -ب -ة ل -ل -خ -ط ال -ب -ح -ري
«وهران-مارسسيليا»  40أالف دج بد’ من  90أالف دج واÿط
البحري «وهران -أاليكانت»  24أالف دج بد’ من  55أالف دج.

ا

صص دا

رات

سصعيد بن عياد

›لة «’سصÒانسص» ترصصد عا ⁄الشصغل واŸؤوسصسصة

آأ’خطار آŸهنية ‘ قلب آهتمامات شسركات آلتأامÚ

عا÷ت ›لة التأامينات التي تصسدر عن اÛلسس الؤطني
للتأامينات ‘ عددها ا÷ديد ،ملفا يكتسسي أاهمية كبÒة ،حيث
تناول بشسكل دقيق دور شسركات التأام ‘ Úمؤاجهة اأ’خطار
اŸهنية التي مازالت تهدد عا ⁄الشسغل،
ووقفت باŸؤازاة مع ذلك على صسالؤن
اŸهني Úالذي جذب اŸؤؤمن Úوفتح لهم
ن- - -اف- - -ذة ع- - -ل- - -ى اÿدم- - -ات اŸغ- - -ري- - -ة
وال-ت-ح-ف-ي-زات ال-ت-ي ي-ت-ؤف-ر ع-ل-ي-ه-ا ق-طاع
التأامينات وجاءت فرصسة حقيقية للÎويج
وال- -ت- -حسس- -يسس ‘ ن -فسس ال -ؤقت ،وتÎقب
شسركات التأام Úا÷زائرية بتفاؤول كب،Ò
تسس-ج-ي-ل ان-ت-ع-اشس ح-ق-ي-ق-ي ع-ل-ى مسستؤى
سسؤق التأامينات ،خاصسة ‘ ظل انطÓق
مصسانع تركيب السسيارات ‘ نشساطها.
اهتمت ›لة التأامينات بإاسسهاب وتعمق
ب -ع -ا ⁄الشس -غ -ل واŸؤؤسسسس -ة ا’ق-تصس-ادي-ة،
حيث تطرقت إا ¤السسؤق ا÷زائرية ،التي
لديها قدرات كبÒة ،وما تقÎحه شسركات
التأام Úالؤطنية للمؤؤسسسسات من خدمات
م- -غ- -ري- -ة وم- -زاي- -ا –ف- -ي- -زي- -ة م- -غ- -ري -ة،
وبا’سستعانة باÈÿاء سسلطت الضسؤء على ضسرورة أان تكؤن
مؤؤسسسسات التأام Úقريبة من زبائنها على أاك Ìمن صسعيد،
وترى أان شسركات التأام ‘ Úالؤقت الراهن صسارت ضسرورية من
أاجل ضسمان جدوى وفعالية اŸؤؤسسسسة ا’قتصسادية ،إا ¤جانب
أان اŸؤؤسسسسات اإ’نتاجية ‘ حاجة ماسسة إاﬂ ¤تصس ÚوخÈاء
‘ ›ال التأام Úحتى تتجنب الكث Òمن اأ’خطار واÿسسائر
‘ حالة قيامها بخطؤة التأام.Ú
ي-ت-ؤق-ع م-ه-ن-ي-ؤ ال-ت-أام-ي-ن-ات ب-ل-غ-ة ت-ف-اؤول-ي-ة أان يعرف عام 2018
انتعاشسا حقيقيا لقطاع التأامينات ،على اعتبار أان التأام Úعن
السسيارات تراجع بشسكل رهيب خÓل السسنؤات القليلة اŸاضسية
أاي مع وقف ا’سستÒاد منذ عام  ،2016ويرشسح أان يعؤد قطاع

التأامينات ليعرف ‰ؤا ﬁسسؤسسا خÓل العام ا÷اري ،بفضسل
إانشساء مصسانع تركيب السسيارات التي ينتظر منها أان تلبي نسسبة
كبÒة من طلبات الزبؤن ا÷زائري ،علما أان رقم أاعمال شسعبة
التأام Úعن السسيارات قد انخفضس
بشسكل ’فت.
وا÷دي - -ر ب - -اإ’شس- -ارة ،ف- -إان ق- -ط- -اع
ال -ت -أام -ي-ن-ات ي-ن-ت-ظ-ر أان ي-ع-رف ‰ؤا
بنسسبة تÎاوح ما ب5 Úو 6باŸائة
خ Ó-ل ال -ع -ام ا÷اري ،ب -ف -ع -ل ع-ؤدة
ال -ت -أام Úع -ن السس -ي-ارات ال-ت-ي “ث-ل
أاع -ل -ى نسس -ب -ة ‘ ›ال ال-ت-أام Úع-ن
اأ’خ- - -ط - -ار ،و “ت إاث - -ارة مسس - -أال - -ة
ضس- -رورة ت- -ب- -ن -ي ال -تسس -ي Òال -رق -م -ي
لتعؤيضس اŸؤؤمن ،Úوكذا اÿؤضس ‘
ال -ع -دي -د م -ن اÿدم -ات ال -ت-أام-ي-ن-ي-ة
ا÷دي- -دة ع -ل -ى غ -رار ال -ت -أام Úع -ن
اŸرضس.
ي -ذك -ر أان صس -ال -ؤن اŸه -ن -ي Úال -ذي
شس - -اركت ف - -ي - -ه شس - -رك- -ات ال- -ت- -أامÚ
ا÷زائ -ري -ة ب -ال -ك-ث Òم-ن ا’ه-ت-م-ام،
على اعتبار أانه ‚ح ‘ اسستقطاب عدد معت Èمن اŸؤؤمن،Ú
كان فرصسة للشسركات للتقرب من زبائنها وكسسب عدد معت Èمن
الزبائن الذين تعرفؤا عن قرب على نؤعية اÿدمات وما
تتضسمنه من مزايا تفضسيلية .وجاء ا’عÎاف واضسحا من أان
مسسأالة إاطÓق القروضس العقارية ،شسكلت دفعا حقيقيا لقطاع
التأامينات ،بحسسب تقديرات مسسؤؤو‹ هذا القطاع والناشسطÚ
فيه من مهني .Úتضسمن العدد ا÷ديد من هذه اÛلة الكثÒ
م-ن ال-ت-ف-اصس-ي-ل واŸع-ل-ؤم-ات ح-ؤل اŸؤؤم-ن وشس-رك-ات ال-ت-أامÚ
والعقؤد التي تÈم ب Úالطرف ،Úأ’نه ” ا◊ديث مع ﬂتصسÚ
‘ القانؤن.
فضصيلة بودريشص
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عـ ـ ـÚ
مواجهة واعدة باإلثارة ب Úا÷ارين اŸونديال
بلجيك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ..
نصســــــف نهـــــائي كــــــأاسص العـــــــا 2018 ⁄بروسسيــــــــــا
اليـــــــــوم علــــــــــى  : 19:00فرنسســـــــــا  -بلجيكـــــــــــــا

سسيكون ملعب «كريتوفسسكي» Ãدينة سسان بيÎسسبورغ الروسسية ،بداية من السساعة السسابعة مسساء بالتوقيت
لول من مونديال روسسيا  2018التي سستجمع ا÷ارين فرنسسا وبلجيكا
لجراء مباراة نصسف النهائي ا أ
ا÷زائري ،مسسرحا إ
‘ مباراة قوية ب ÚاŸرشسح Úفوق العادة للتتويج باللقب العاŸي للطبعة الـ  21من منافسسة كأاسص العا ⁄لكرة القدم.

ﬁمد فوزي بقاصص
تعيشس فرنسسا وبلجيكا على حمى الداربي رقم  74الذي
سسيجمع البلدين ‘ نصسف نهائي كأاسس العا ،⁄وخاصسة على
ا◊دود الÈية ب Úالبلدين و‘ اıيمات الصسيفية ،وذلك
منذ يوم ا÷معة اŸاضسي ،بعد تأاهل اŸنتخب ‘ Úالدور
ربع النهائي أامام اŸنتخب اأ’وروغويا ÊوالÈازيلي على
التوا‹.
نصس -ف ن -ه -ائ -ي ك -أاسس ال-ع-ا ⁄ال-ذي سس-ي-ج-م-ع «ال-دي-وك» بـ
«الشسياط Úا◊مر» سسيكون اللقاء الثالث ب ÚاŸنتخب‘ Ú
منافسسة كأاسس العا ⁄بعد اللقاء اأ’ول الذي جمع بÚ
البلدين ‘ مونديال الطبعة الثالثة بفرنسسا سسنة ‘ 1938
الدور ثمن النهائي ،وكانت الغلبة فيه يومها أ’صسحاب
اأ’رضس بثلثة أاهداف لهدف واحد ،أاما اŸواجهة الثانية
التي كانت Ãونديال مكسسيكو  ‘ 1986اللقاء الÎتيبي
فرجعت فيها الغلبة إا ¤اŸنتخب الفرنسسي الذي فاز
بنتيجة (  ) 2 - 4وخطف اŸرتبة الثالثة ‘ الÎتيب العام.
ولو أان الغلبة تعود للديوك ‘ اŸباريات اŸونديالية ،إا’
أان تاريخ اŸواجهات ب Úالبلدين ترجح فيه الكفة بلغة
اأ’رق -ام ل -لشس -ي -اط Úال -ذي -ن “ك -ن-وا م-ن ال-ف-وز ‘ ث-لثÚ
مناسسبة مقابل  24انتصسارا للفرنسسي Úخلل  73مواجهة،
آاخرها كانت بتاريخ الـ  7جوان اŸنقضسي ‘ لقاء ودي
–ضسÒي للمونديال الروسسي التي فاز بها رفقاء القائد
«إايدين هازارد» بأاربعة أاهداف مقابل ثلثة Ãلعب «سسان
دو »Êبفرنسسا.

اŸواجهة السسادسسة ‘ تاريخ الديوك ‘ الدور نصسف
النهائي من منافسسة كأاسس العا ،⁄سستكون تاريخية للجيل
ا◊ا‹ اŸميز من اللعب Úالذين أابهروا اŸتتبع Úبقوة
أادائهم خلل خرجاتهم اÿمسسة اأ’و ¤من اŸونديال،
التي فازوا خللها ‘ أاربع لقاءات كاملة أامام كل من
اسسÎال -ي -ا وال-بÒو واأ’رج-ن-ت Úوال-ي-وروغ-واي وت-ع-ادل-وا ‘
واحدة ضسد اŸنتخب الد‰اركي العنيد خلل الدور اأ’ول،
وسس -ي -ك -ون ل -ق -اء ال -دور نصس -ف ن -ه-ائ-ي ك-أاسس ال-ع-ا ⁄اأ’ول
بالنسسبة لرفقاء صساحب الـ  19ربيعا «كيليان مبابي» ورفاقه
الذين سسيعملون بقوة على Œاوز عقبة اŸنتخب البلجيكي
والتأاهل أ’ول مرة ‘ تاريخهم إا ¤نهائي كأاسس العا⁄
والعمل على التتويج باللقب العاŸي الثا Êللديكة ،وŒاوز
نكسسة أاورو  2016التي فشسلوا فيها ‘ حصسد أاول أالقابهم
مع اŸنتخب ،لكتابة أاسسمائهم بأاحرف من ذهب بجوار
جيل اأ’سسطورت« Úبلتيني» و «زيدان» ورفاقهم الذين
قادوا فرنسسا للتتويج بأاو ¤أالقاب «الزرق» ‘ اŸنافسسات
القارية.
«ديدي ديشسون» وأاشسباله الذين انهالت عليهم الصسحافة
الفرنسسية وكل عشساق اŸنتخب الفرنسسي با’نتقادات قبيل
اŸونديال بسسبب تراجع نتائج اŸنتخب خلل اŸباريات
الودية التحضسÒية ،سسÒفعون لواء التحدي ›ددا أامام
أافضسل هجوم ‘ اŸونديال بـ  14هدفاŸ ،واصسلة رحلة
البحث عن اللقب العاŸي الثا Êوكتابة اسسمهم بأاحرف
من ذهب ‘ تاريخ اŸنتخب الفرنسسي وتدعيم رصسيدهم
من اأ’لقاب ،لكن مأاموريتهم لن تكون سسهلة قط أامام

بفضسل اأدائه اŸميّز

اŸنتخب البلجيكي يحتكر العديد من اإل‚ازات ا÷ماعية
يدخل اŸنتخب البلجيكي غمار اŸنافسسة،
اليوم ضسد اŸنتخب الفرنسسي◊ ،جز البطاقة
لو ¤للمباراة النهائية ،وهو يحتكر الكثÒ
ا أ
من ال‚ازات ا÷ماعية ويعد من ب ÚأاكÌ
اŸنتخبات اŸشساركة ‘ مونديال روسسيا ترجمة
للعمليات الهجومية .
ي -ع -ت ÈاŸن -ت -خب ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي اŸسس -ج -ل أ’ك Ìع-دد م-ن
اأ’هداف ضسمن الـ  32منتخبا شسارك ‘ اأ’دوار السسابقة
من مونديال روسسيا بـ  14هدفا .وبخصسوصس أاك Èعدد من
اأ’هداف ‘ مباراة واحدة ،فقد عرفت مباراة منتخبي
ب-ل-ج-ي-ك-ا وت-ونسس تسس-ج-يل  7أاه -داف ،وه -و ن -فسس ع -دد
اأ’هداف اŸسسجل خلل مباراة منتخبي إا‚لÎا وبنما،
فيما يبلغ معدل نهائيات كأاسس العا ⁄بروسسيا ا ¤حدود
ربع النهائي  2 ، 6هدفا عن كل مباراة .
“يز الفريق البلجيكي أايضسا بعدد اÙاو’ت على مرمى
اÿصسم بـ ﬁ 31اولة ،فيما يبلغ اŸعدل العام لكل مباراة
‘ مونديال روسسيا بعد إاجراء  60مقابلة ﬁ 18،3اولة .
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ي -ع -د أافضس -ل م -ن -ت -خب م -ن ال-ن-اح-ي-ة
الهجومية ،ا ¤حدود دور ربع النهائي هو منتخب الÈازيل
بـ  292هجمة .وأافضسل منتخب من ناحية التمرير هو
متخب إاسسبانيا ب “ 3120ريرة .وأافضسل منتخب من
الناحية الدفاعية هو منتخب روسسيا الذي “كن من إابعاد

قام بـ“ 100ريــــــرة
صسحيحة ‘ مباراة روسسيا

رقـ ـ ـم قي ـ ـ ـاسضي
 Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـودريتشس

منتخب بلجيكي اأ’قوى خلل مونديال الدب الروسسي
ب-ه-ج-وم ن-اري ضس-ب-ط ع-ق-ارب-ه ال-ق-ن-اصس ال-فرنسسي وأافضسل
هداف لكل اأ’وقات للديكة اŸهاجم «تÒي هÔي» الذي
سسيكون ‘ منافسسة تاريخية ضسد منتخب بلده أ’ول مرة
كمدرب مسساعد.
اŸن- -ت- -خب ال- -ب- -ل- -ج- -ي -ك -ي ال -ذي أاذه -ل عشس -اق السس -اح -رة
اŸسستديرة ع Èالعا ⁄وكسسب تعاطف وود كل ﬁبيها،
بعدما سسحق منافسسيه اÿمسسة خلل اŸونديال ،هو الذي
ف -از ‘ ال -دور اأ’ول ع -ل -ى ب -ن -م -ا وت-ونسس وك-ذا اŸن-ت-خب
ا’‚ل -ي -زي اŸرشس -ح ل -ل -ت -ت -وي -ج ب -ال -ل -قب ،وب -ع-ده أاضس-اف
اŸنتخب اليابا ÊوالÈازيلي إا ¤قائمة ضسحاياه ’ ،يريد
التوقف ‘ الدور نصسف النهائي الثا Êالذي سسيخوضسه ‘
تاريخ مشساركاته باŸونديال ،وسسيبحث عن مواصسلة حلم
التتويج بلقبه اأ’ول ولعب أاول نهائي له ‘ التاريخ ،لكتابة
عهد جديد لكرة القدم العاŸية بأاقدام بلجيكية÷ ،يل
ذهبي يصسنع أافراح كÈى الفرق اأ’وروبية ،وسسيعتمدون ‘
ذلك على قوة هجومهم اŸكون من ثا Êأافضسل هدا‘
اŸون -دي -ال ب -أارب -ع -ة أاه -داف «روم -ي -ل -و ل -وك -اك -و» وق -ائ -د
اأ’وركيسسÎا «إايدين هازارد» واÙرك «كيف Úدي بروين»
واأ’نيق «ناصسر شساد‹» ،لب Îحلم الفرنسسي Úوالبحث عن
معادلة رقم جÒانهم ‘ اأ’لقاب العاŸية ،خصسوصسا أانهم
سسيخوضسون هذا اللقاء Ãعنويات جد مرتفعة وبثقة كبÒة
‘ النفسس وهم الذين  ⁄يسسÒون ‘ سسلسسلة غ Òمنتهية
من ا’نتصسارات ،منذ أاوت  ،2017خلل كل مباريات الـ 14
الرسسمية والودية منها التي خاضسوها.

–كيم

وصسد  259هجوم  .واعت Èاللعب الÈازيلي نيمار جونيور
أاك Ìاللعب Úتهديدا Ÿرمى اÿصسوم بـ ﬁ 27اولة.
كان اللعب الروسسي رومان روبن Úأاك Ìاللعب Úقطعا
للمسسافات خلل اŸباريات ،التي جرت ا ¤حدود ربع
النهائي ،بـ  62كلم .وشسكل مدافع اŸنتخب اإ’سسباÊ
سسÒخيو راموسس أاك Ìمن لعب “ريرات ناجحة بـ 485
“ريرة .واعت Èحارسس مرمى منتخب اŸكسسيك أافضسل
حارسس مرمى على مسستوى التصسديات بـ  25تصسديا.

ي-رشس-ح أاغ-لب اŸت-ت-ب-ع ÚاŸن-ت-خب ال-ب-ل-جيكي ‘
مونديال روسسيا بالنظر للمردود الذي قدمه
زملء هازارد منذ انطلق اŸنافسسة ،خاصسة
وان ال -تشس -ك -ي -ل -ة ‘ –سس -ن مسس -ت -م -ر م-ع م-رور
لدوار بفضسل عمل كب Òارتكز على التنسسيق
ا أ
ب Úكل اÿطوط و تفادي الوقوع ‘ فخ اللعب
الفردي الذي كان « سسيد اŸوقف « ‘ اŸناسسبات
السسابقة بالنسسبة لـ « الشسياط Úا◊مر» .
لول مرة إا¤
ف-ق-د ت-أاه-ل ال-ف-ري-ق ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي أ
ال-دور نصس-ف ال-ن-ه-ائ-ي ل-ك-أاسص ال-عا ⁄منذ سسنة
لم -ر ال -ذي ج -ع-ل ج-م-ه-وره ي-ت-ف-اءل
 ، 1986ا أ
بقدرة هذا ا÷يل الذهبي اŸكّون من أاسسماء
لم-ع-ة ت-ل-عب م-ع ب-عضس-ه-ا م-ن-ذ سس-نوات ،خاصسة
بعد الفوز على الÈازيل بطريقة أاقل ما Áكن
لمكانيات
القول عنها إانها «مذهلة « ،بالنظر ل إ
ال -ف -ن-ي-ة ،ال-ب-دن-ي-ة وال-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ال-ت-ي أاب-ان-ه-ا
لصسفر يومها.
لحمر وا أ
الفريق ا أ
لسس-م-اء ال-ت-ي ت-كّ-ون ال-ف-ري-ق ال-ب-ل-جيكي لها
ف-ا أ
لوروب-ي-ة ،ان-ت-ظ-ر
لن-دي-ة ا أ
م -ك-ان-ت-ه-ا ‘ أاك Èا أ
منها أان تكون ‘ الواجهة ‘ الدورة السسابقة
بالÈازيل ،لكنها خرجت مبكرا من اŸنافسسة
 ..لكن ‘ الدورة ا◊الية أاغلب اللعب Úما
زالوا ضسمن التشسكيلة التي اسستفادت كثÒا من
ح-يث اÈÿة وال-ت-ج-رب-ة ول-دي-ها «المكانيات
ال -لزم -ة « ل -ت -ح-ق-ي-ق شس-يء ك-ب ‘ Òم-ون-دي-ال
روسسيا .
لمر  ⁄يكن سسهل بالنسسبة
Áكن القول أان ا أ
Ÿارتنسص و لوكاكو و كورتوا الذين عادوا من
بعيد ‘ اŸنافسسة و كادوا يغادرون كأاسص العا⁄
من الباب الضسيق عندما كانوا منهزم Úقبل ان
ي -ع -ودوا ب -ق -وة و ي -ف -ت -ك -وا ال -ت -أاه -ل ‘ ال-ث-واÊ
لخÒة ‘ سسيناريو « هيتشسكوكي « بالنسسبة
ا أ
للمنافسص .
ك -انت ه -ذه «ال -ط -ف-رة « اŸع-ن-وي-ة ج-د م-ه-م-ة
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ب-ل-ج-ي-ك-ا ‘ اŸن-افسس-ة ح-يث اسس-تثمر
ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي ‘ ه -ذا ال-ت-أاه-ل ع-ن-دم-ا ق-دم
ال- -ف- -ري- -ق أاداء ‡ّي -زا أام -ام الÈازي -ل وان -ت -زع
ورقة لعب مقابلة اŸربع الذهبي ،رغم أان كل
صسب ‘ صسالح زملء نيمار  ..لكن
التكهنات ت ّ
كل متابعي الكرة ع Èالعا“ « ⁄تعوا « يومها
بفنيات هازارد و زملءه ‘ ا÷هة اŸقابلة .

حامد حمور

ب Úاإسس -ب -ان-ي-ا واإي-ران ( ،)0-1واأع-ل-ن
رك -ل -ت -ي ج -زاء ووج -ه سست ب-ط-اق-ات
صسفراء ،و ⁄يدر اأية مقابلة خلل
دوري الثمن والربع.
يعد كاأسس العا ‘ ⁄روسسيا ثالث
ح -دث ري -اضس -ي م -ه -م ي -ت -واج-د ف-ي-ه
ضسمن الطاقم التحكيمي ،فقبل ذلك
قاد اأربع مباريات من كوبا اأمريكا
‘ عامي  2015و  ،2016كما اأدار
قبل عام ثلث مباريات من بطولة
العا’ ⁄أقل من عشسرين عاما.

نهائي بطولة كأاسس العا 2018 ⁄اŸقامة
حاليا على اأ’راضسي الروسسية.
و–دث داليتشس ‘ اŸؤو“ر الصسحفي
ق -ب -ل ه -ذه اŸب-اراة اŸرت-ق-ب-ة «سس-ي-ك-ون
اأ’مر صسعبا ،هاري كاين هو هداف
ال -ب -ط -ول -ة ،وأافضس -ل ’عب ‘ م -ن -ت -خب
إا‚لÎا بجانب رحيم سستÒلينج».
أاضساف «لوفرن يعرف هاري كاين جيدا،
وه -و ي -ق -وم ب -أادوار ج -ي -دة م -ع ف-ي-دا ‘
ال -دف -اع ،وأان -ا لسست ق -ل -ق -ا م -ن مسس-أال-ة
إايقاف خطورة ’عبي منتخب إا‚لÎا،
أ’ن- -ن -ا سس -ب -ق وق -م -ن -ا ب -إاي -ق -اف م -يسس -ي
وإايريكسس ،Úحان الوقت إ’يقاف هاري
كاين».
تابع «إا‚لÎا واجهت منتخبات سسهلة؟
’ أاعتقد هذا ،هم فقط أاظهروا للجميع
على أانها سسهلة ،إا‚لÎا “تلك مواهب
شس -اب-ة ‡ي-زة ،و“ت-لك سس-رع-ات ج-ي-دة،
وبالفعل إا‚لÎا ليسست لديها أاي نقاط

ضسعف».
أاكمل «نحن ‘ حلم –ول إا ¤حقيقة،
ف-ال-ك-ب-ار خ-رج-وا م-ن ال-ب-ط-ول-ة ،والفرق
اŸنظمة هي التي اسستمرت ،ولن تكون
مفاجأاة إاذا حققت كرواتيا لقب كأاسس
العا ⁄أ’ننا لدينا ’عب‡ Úيزين».
يتأالق هاري كاين ‚م منتخب اأ’سسود
الثلثة ‘ النسسخة ا◊الية من بطولة
كأاسس العا ⁄بعد تسسجيله سستة أاهداف
خلل أاربعة لقاءات ،حيث يتصسدر بهم
ترتيب هدا‘ اŸونديال .يتوقع مدرب
منتخب كرواتيا الذي ‚ح ‘ اŸرور
من عقبة منتخب روسسيا ‘ دور ربع
ال-ن-ه-ائ-ي بصس-ع-وب-ة ب-رك-لت الÎج-يح أان
ينجح ‘ إايقاف خطورة هاري كاين كما
حدث مع ميسسي وإاريكسس.Ú
‘ ح‚ ،Úح م- - -ن- - -ت- - -خب إا‚لÎا ‘
التأاهل لدور نصسف النهائي بعد فوزه
على السسويد بهدف Úنظيف.Ú
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منتخــــب إاسسبانيـــــا

لويـ ـ ـسس أانريكـ ـ ـي م ـ ـ ـدربا جدي ـ ـ ـدا
اأعلن ال–اد الإسسبا Êلكرة القدم اأمسص الثن Úعن تعي Úلويسص اإنريكي مدرب برشسلونة السسابق
مدرًبا جديدا للمنتخب الإسسبا Êلكرة القدم Ÿدة عام.Ú
وبات اإنريكي اŸدرب رقم  ‘ 54تاريخ اŸنتخب ا’إسسبا.Ê
واأعلن ا’–اد ا’إسسبا Êلكرة القدم عن تعي Úاإنريكي ليحل مكان اŸدرب اŸوؤقت فÒناندو هيÒو الذي تو ¤مهمة
تدريب «اŸاتادور» ا’إسسبا ‘ Êكاأسس العا ⁄اŸقام ‘ روسسيا بعد اإقالة جول Úلوبيتغي.
واأقيل لوبيتيغي قبل يوم Úمن بداية مباريات اإسسبانيا ‘ كاأسس العا 2018 ⁄بسسبب اإعلن ريال مدريد تعيينه مدربًا
للفريق عقب نهاية كاأسس العا.⁄
وقضسى لويسس اŸوسسم اŸاضسي ‘ اإجازة بعد رحيله عن برشسلونة الذي دربه لثلث سسنوات توج فيها بتسسع بطو’ت.
ولعب اإنركيي لريال مدريد وبرشسلونة ومثل اŸنتخب ا’إسسبا 62 ‘ Êمباراة.

ا÷ي ـل الذهب ـ ـي

أاوقفنا ميسضي وإاريكسض .. Úحان دور هاري كاين»

يأامل ز’تكو داليتشس ،مدرب اŸنتخب
الكرواتي ،أان يتمكن من إايقاف خطورة
هاري كاين ‚م منتخب إا‚لÎا كما
حدث مع اأ’رجنتيني ليونيل ميسسي،
والد‰اركي كريسستيان إاريكسس ،Úضسمن
نصس -ف ن -ه -ائ -ي م-ن-افسس-ات ك-أاسس ال-ع-ا⁄
 2018.يلتقي منتخب كرواتيا Ãنافسسه
اإ’‚ل- -ي- -زي ،ي- -وم اأ’رب- -ع -اء ‘ ،نصس -ف

أاصسبح قائد منتخب كرواتيا و‚م ريال مدريد اإ’سسبا ،Êلوكا مودريتشس ،أاول ’عب كرواتي يقوم
بأاك Ìمن “ 100ريرة صسحيحة ‘ مباراة بكأاسس العا ،⁄حيث مرر خلل اŸباراة التي فاز فيها منتخب
بلده على روسسيا بركلت الÎجيح ( 3-4بعد انتهاء الوقت Úاأ’صسلي واإ’ضسا‘ بالتعادل  1-1ثم (،)2-2
“ريرات صسائبة غ Òمسسبوقة .بهذا العدد من التمريرات ،أاصسبح مودريتشس أاول ’عب كرواتي يتمكن
من الوصسول إا ¤هذا العدد من التمريرات ‘ مباراة واحدة بنهائيات كأاسس العا.⁄
بات منتخب كرواتيا بعد تأاهله أامام روسسيا ثا Êمنتخب يفوز بركلت الÎجيح ‘ مناسسبت Úخلل
نسسخة واحدة من كأاسس العا ،⁄بعد اأ’رجنت ‘ Úكأاسس العا 1990 ⁄بإايطاليا .كما أاصسبحت كرواتيا
خامسس منتخب يصسل إا ¤نصسف نهائي كأاسس العا ⁄أاك Ìمن مرة منذ  ،1998بعد أاŸانيا التي “كنت من
–قيق هذا اإ’‚از ‘ أاربع بطو’ت والÈازيل وفرنسسا وهولندا التي حققت هذا الرقم ‘ ثلث
مناسسبات .سسيواجه منتخب كرواتيا ‘ اŸربع الذهبي للمونديال اŸنتخب اإ’‚ليزي الذي أاقصسى
نظÒه السسويدي بهدف Úنظيف .Úوتقام اŸباراة يوم غد اأ’ربعاء Ãلعب لوجنيكي بالعاصسمة موسسكو.

على

أاندرياسس كونيا يدير اŸباراة

أاعلن ال–اد الدو‹ لكرة
القدم (الفيفا) أان ا◊كم
لوروغويا Êأاندرياسص كونيا
ا أ
سسيدير مقابلة نصسف النهائي
ب Úفرنسسا وبلجيكا ،التي
سستجرى اليوم.
واأدار اأن -دري -اسس ك -ون -ي -ا ( 41عاما)
خلل نهائيات كاأسس العا ⁄ا÷ارية
ح -ال -ي -ا ب -روسس -ي -ا ،م-ق-اب-ل-ت Úخ-لل
مرحلة اÛموعات ،جمعت ا’أو¤
ب Úفرنسسا واأسسÎاليا ( )1-2والثانية

زلتكو
داليتشص

17691

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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بعد أادائه اŸميز ‘ اŸونديال

مانشسيسس Îيونايند

ا÷م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاه Òالروسضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة –تف ـ ـ ـ ـ ـي
باإل‚ـ ـ ـاز الفريـ ـ ـ ـ ـد للمنتخـ ـ ـ ـ ـ ـب

مويني ـ ـو يسضع ـ ـى إلسضتق ـ ـدام فـ ـ ـ ـاران

كشسفت تقارير صسحفية إا‚ليزية أامسس ا’ثن Úعن رغبة الÈتغا‹ جوزيه مورينيو مدرب
مانشسسس Îيونايتد اإ’‚ليزي ‘ ،التعاقد مع الفرنسسي رفائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد
اإ’سسبا ،Êخلل سسوق ا’نتقا’ت الصسيفية.
وأافادت هذه اŸصسادر ،ان رفائيل فاران صساحب الـ  25عامًا ،يعد أاحد أاهم أاهداف جوزيه
مورينيو ‘ اÒŸكاتو الصسيفي ،خاصسًة وأانه عمل من قبل مع اللعب الفرنسسي اŸميز عندما كان
يتو ¤تدريب فريق اŸرينغي.
وبهذا اÿصسوصس ،كتبت صسحيفة مانشسسس Îايفنيينغ نيوز ا’‚ليزية« :بعد تأالق رفائيل فاران مع
منتخب بلده ‘ منافسسات كأاسس العا 2018 ⁄اŸقامة حاليًا على اأ’راضسي الروسسية ،فإان
مورينيو وضسع اŸدافع الفرنسسي على رأاسس أاولوياته ‘ الصسيف».
وأاضسافت ذات الصسحيفة أان« :جوزيه مورينيو يضسغط على إادارة الشسياط Úا◊مر من أاجل إانهاء
الصسفقة لصسالح النادي اإ’‚ليزي ،لتعزيز خط الدفاع ،وتكوين فريق قوي ينافسس على جميع
اأ’لقاب اŸوسسم اŸقبل.
يذكر أان رفائيل فاران ينتهي عقده مع فريقه ا◊ا‹ ريال مدريد عام  ،2022وشسارك اŸوسسم
اŸاضسي مع اŸرينغي ‘  44مباراة ،و‚ح ‘ صسناعة هدف.Ú

ﬁمد حكيم بوغادو لـ»الشسعب»:

التحضضÒات للمواعيد القادمة تتواصضل رغم الصضعوبات

ل–ادية ا÷زائرية للسسباحة ﬁمد حكيم
كشسف رئيسص ا إ
بوغادو ‘ تصسريح خصص به جريدة «الشسعب» أان العناصسر اŸعنية
لفريقية للشسباب سستدخل ‘ تربصص مغلق بالعاصسمة
للعاب ا أ
با أ
Ãسسبح «سسوناطراك» بداية من الـ  13جويلية إا ¤غاية دخولهم
‘ اŸنافسسة التي سستدوم ثلثة أايام من الـ  23إا ¤الـ 25من هذا
لقامة سستكون ‘ الشسراقة.
الشسهر أاما ا إ

نبيلة بوقرين

أاكد بوغادو أانهم حضسروا للموعد ‘ ظروف جد صسعبة بسسبب كثافة
ال -رزن -ام -ة خ -لل اŸوسس-م ا◊ا‹ ق-ائ-ل «ال-ت-حضسÒات اÿاصس-ة ب-اأ’ل-ع-اب
اأ’فريقية للشسباب جرت ‘ ظروف جد صسعبة حيث دخلنا ‘ تربصس مغلق
بسسطيف وأانا أاشسكر مدير الشسباب والرياضسة للو’ية على الدعم الكب Òالذي
قدمه لنا طيلة شسهر رمضسان وهذا ما سسهل علينا Œاوز بعضس الصسعوبات
وسسمح للسسباح ÚبالÎكيز على التدريبات أاما السسباح ÚاŸتواجد خارج
الوطن حضسروا مع نواديهم».
واجهتنا صسعوبات عديدة خلل التحضسÒات
واصسل الرجل اأ’ول على رأاسس اإ’–ادية قائل «واجهتنا عدة صسعوبات
بسسبب الرزنامة ‘ البداية اŸسسابح أاخضسعت لعملة الصسيانة إاسستعدادا
للعاب اأ’فريقية ،ومن جهة أاخرى تزمنت التحضسÒات مع شسهر رمضسان
ل أ
وهذه الفÎة جد صسعبة بالنسسبة للرياضسي ،Úإاضسافة إا ¤إامتحانات شسهادة
الباكالوريا وإامتحانات نهاية السسنة كل هذه اأ’مور أاخذت الكث Òمن الوقت
ما يعني أان شسهرا واحدا غ Òكاف من أاجل التحضسŸ Òوعد كب Òمن
اأ’لعاب اأ’فريقية للشسباب والتي سستليها البطولة اأ’فريقية».
أاضساف رئيسس اإ’–ادية ‘ ذات السسياق «كل الصسعوبات التي –دثت عنها
سسيكون لها تأاث Òمباشسر على مسستوى السسباح Úخلل اŸنافسسة ورغم ذلك
إا’ أاننا سسنعول على بعضس اأ’سسماء من أاجل تشسريف اأ’لوان الوطنية Ãا أان
ا◊دث سسيكون ‘ ا÷زائر ،أاما بالنسسبة للبطولة اأ’فريقية التي سستجري
هي اأ’خرى با÷زائر ‘ شسهر سسبتم Èالقادم أاعÎف بأان اŸأامورية جد
صسعبة ولن ننتظر ميداليات كثÒة خلل هذا ا◊دث أ’ن السسباح ÚغÒ
جاهزين من الناحية البدنية رغم أان ا÷زائر سستكون ‘ اŸوعد ‘ ا÷انب
التنظيمي وجاهزية اŸسسابح».
لوŸبية للشسباب
للعاب ا أ
تأاهل  4أاسسماء ل أ
لشسارة فإان بوغادو ع Èعن فرحته الكب Òلتأاهل  4أاسسماء إا ¤اأ’لعاب
ول إ
اأ’وŸبية للشسباب التي سستجري ‘ اأ’رجنت Úشسهر سسبتم Èالقادم واأ’مر
يتعلق بكل من بلمان ،عروج ،بوحميدي ،شسباراكا ›دة ‘ ،إانتظار تدعم
القائمة بإاسسم خامسس ،وهذا تعت Èخطوة جد مهمة بالنسسبة للسسباحة
ا÷زائرية أ’نها سستسسمح للسسباح Úباإ’حتكاك مع نظرائهم ‘ اŸسستوى
العا‹ ما يعني أانهم سسيسستفيدون أاك Ìحتى يكونوا جاهزين Ÿوعد طوكيو

ل·
تصسفيات كأاسص افريقيا ل أ
(أاقل من  17سسنة):

لخÒة لكأاسص العا:⁄
سسيديرون اŸقابلت الـ 4ا أ

تع ـ ـي ١٢ Úحكم ـ ـا و ٢٦حكم ـ ـا مسضاعـ ـ ـدا

 2020لتحقيق نتائج إايجابية وهذا هو الهدف اŸسسطر من طرف اإ’–ادية
التي تركز على العناصسر الشسابة.
سسيتنقل الفريق الوطني أا و ب إا ¤تونسس من أاجل اŸشساركة ‘ البطولة
العربية حسسب تصسريح بوغادو «الفريق الوطني أا و ب سسينتقل إا ¤تونسس من
أاجل اŸشساركة ‘ البطولة العربية التي سستجري ب Úالـ 13والـ 16جويلية ولن
يشسارك فيها العناصسر اŸعنية باأ’لعاب اأ’فريقية للشسباب ،بعد اإ’نتهاء من
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ف-از ب-ه-ا إا–اد ال-ع-اصس-م-ة ل-دى ال-رج-ال واÛم-ع
البÎو‹ لدى اإ’ناث التي جرت Ãسسبح سسوناطراك حيث كانت فرصسة
–ضسÒية للمواعيد القادمة رغم اأ’مور التي سسبق ‹ ذكرها».

اŸنتخب الوطني يجري تربصضا بسضيدي موسضى

لقل من  17سسنة ‘ تربصص
دخل اŸنتخب ا÷زائري لكرة القدم أ
–ضسÒي باŸركز الفني الوطني بسسيدي موسسى اسستعدادا لدورة
شسمال افريقيا لكرة القدم ،اŸقررة شسهر أاوت اŸقبل بتونسص واŸؤوهلة
ل· لهذه الفئة سسنة  2019بتنزانيا ،حسسبما
ا ¤كأاسص افريقيا ل أ
افادت به ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم (الفاف).
ووجه الطاقم الفني الوطني الدعوة ل’ 27عبا –سسبا لهذا اŸعسسكر الذي انطلق يوم
السسبت إا ¤غاية  12جويلية ا÷اري ،حسسب اŸصسدر.
وŒرى دورة شسمال افريقيا من  20إا 28 ¤أاوت اŸقبل بكل من مدينتي سسوسسة
واŸنسست ÒالتونسسيتÃ ،Úشساركة كل من ا÷زائر ،تونسس (البلد اŸنظم) واŸغرب
ل·
وليبيا .ويتأاهل صساحب اŸركز ا’ول من هذه الدورة ا ¤نهائيات كأاسس افريقيا ل أ
أ’قل من  17سسنة واŸقررة بتنزانيا سسنة .2019

خصص ا÷مهور الروسسيÃ ،وسسكو،
اŸنتخب الروسسي باسستقبال حار وتاريخي
باŸنطقة اıصسصسة للمشسجعÚ
«فوروبيو‘ غوري» وسسط العاصسمة.
وŒمع اآ’’ف من اأ’شسخاصس ،الذين قدموا من
م -وسس -ك -و واŸدن اÛاورة ،ل -ت -ح -ي -ة اŸن -ت-خب
الروسسي واإ’شسادة باإ’‚از الفريد الذي حققه
بالتأاهل إا ¤ربع نهائي اŸونديال على حسساب
م-ن-ت-خب إاسس-ب-ان-ي-ا وق-رب –ق-ي-ق-ه ح-لم الوصسول
ل -ل-م-رب-ع ال-ذه-ب-ي ل-ل-ب-ط-ول-ة ،ل-و’ خ-روج-ه أامسس
السسبت ‘ الضسربات الÎجيحية أامام اŸنتخب
الكرواتي بنتيجة  4مقابل  ،3بعد انتهاء الوقتÚ
اأ’صسلي واإ’ضسا‘ بالتعادل (.)2-2
وأاشسادت ا÷ماه Òا◊اضسرة بـ»اأ’داء البطو‹»
الذي قدمه اŸنتخب طيلة أاطوار البطولة ،حيث
“كن من –قيق فوزين ‘ الدور اأ’ول على
حسساب كل من السسعودية ومصسر ،قبل أان ينهزم
أامام اأ’وروغواي ‘ اŸباراة الثالثة .كما وقف

الند للند أامام اŸنتخب اإ’سسبا Êالعنيد ،الذي
رشسحه ا÷ميع للذهاب بعيدا ‘ هذه البطولة،
وأاخ -رج -ه م -ن ال -دور ث-م-ن ال-ن-ه-ائ-ي ع-ن ط-ري-ق
ركلت الÎجيح.
ك- -م -ا ن -وه اŸشس -ج -ع -ون ال -روسس بـ»ح -ن -ك -ة وده -اء»
اŸدرب سس -ت -ان -يسس-لف تشسÒتشس-يسس-وف ال-ذي أادار
اÛم-وع-ة بـ»اق-ت-دار وج-ع-ل م-ن ال-ف-ري-ق ال-روسسي
خصسما صسعبا يضسرب له أالف حسساب ،بعدما  ⁄يكن
يرشسحه أاحد للمرور» ولو للدور الثا Êللمونديال،
لكنه خالف جميع التوقعات وبصسم على حضسور
‡يز وقارع الكبار دون أاي مركب نقصس.
وع ÈاŸدرب تشسÒتشس - - -يسس - - -وف ‘ ،ك - - -ل- - -م- - -ة
ب -اŸن -اسس -ب -ة ،ع -ن شس -ك -ره وام-ت-ن-ان-ه ل-ل-ج-م-اهÒ
الروسسية ‘ ﬂتلف أانحاء البلد التي  ⁄تتوان
ع- -ن دع- -م وم- -ؤوازرة ال- -لع- -ب Úم- -ن- -ذ ان -ط -لق
البطولة ،وكذا السسلطات الروسسية التي «وفرت
ج-م-ي-ع ال-ظ-روف ل-ل-م-ن-ت-خب ل-ي-ظ-ه-ر ب-وجه جيد
يشسرف كرة القدم الروسسية».

ويعد نادي بارادو الفريق اأ’ك“ Ìثيل ‘ هذا الÎبصس بتواجد سسبعة ’عبيه ضسمن
صسفوف اŸنتخب الوطني.

@ قائمة الـ 27لعبا:
سسحنون الهادي› ،اجي ﬁمد ،بوقبال زكريا ،رحمون رياضس وائل ،دادا ميلود عبد
السسلم ،بلقاسسم بوزيدة عادل عمار ،منصسر عبد ا÷ليل ،مزارة عبد الرحمن ،يعقوبي
ﬁمد اأ’م ،Úصسابر عبد الرؤووف ،بن علي نبيل عبد الرحمن ،أاوشسارف شسمسس
الدين ،زكري سسامي ،شسيخ يوسسف ،جنيدي ﬁمد ،بلماضسي توفيق ،بوعلم ﬁمد
ا’م ،Úحديد ﬁمد إايدير ،صسادري سسعيد ،راجي عبد الوهاب ،سسوكو أانيسس ،شساوتي
رضسوان ،بلخادم ﬁمد فضسيل ،بوراسس اكرم ،طوبال ريان ،بولزاز ﬁمد رمزي وبن
سسمينة وليد.

اختارت ÷نة ا◊كام بال–اد الدو‹
لكرة القدم (فيفا)  12حكما و 26حكما
مسساعدا و 10حكام فيديو مسساعدين
للمقابلت الربع الخÒة من كاأسص
العا« ⁄روسسيا .»2018
وا◊كام الذين ” تعيينهم للمرحلة اŸقبلة فلم
ا◊كم ا’إيرا Êعلي رضسا فاها‡ Êثل لقارة
اآسس -ي -ا والسس -ي -ن -غ -ال م -ا’„ دي-دي-و ‡ث-ل ل-ق-اة
اإف-ري-ق-ي-ا وا◊ك-م-ان ا’أم-ري-ك-ي مارك جيجري
واŸكسس - - -ي - - -ك - - -ي سس- - -ي- - -زار اأرت- - -ورو رام- - -وسس
ب- -ا’زوي- -ل -وسس -ي ‡ث -ل’ Úأم -ري -ك -ا الشس -م -ال -ي -ة
والوسسطى والكاريبي.
كما ” تعي Úا’أوروغويا Êاأندريسس كونياي
وا’أرجنتيني نيسستور بيتانا والÈازيلي سساندرو
ريتشسي ‡ثل Úلقارة اأمريكا ا÷نوبية وا◊كم
ال -ن -ي -وزي -ل -ن -دي م -اث -ي -و ك -و‚‡ Òث -ل ل -ق-ارة
اأوقيانوسسيا .وعن القارة ا’أوروبية ” وضسع

غا‹ معسسكر:

ال- -ث- -ق- -ة ‘ ك- -ل م- -ن الÎك- -ي ك- -ون -ي -يت شس -اكÒ
والهولندي بيورن كويبÒسس والصسربي ميلوراد
مازيتشس وا’إيطا‹ جيانلوكا روكي.
وبخصسوصس حكام الفيديو اŸسساعدين ” تعيÚ
ا◊ك - -م ÚالÈازي - -ل - -ي وي - -ل - -ت - -ون سس - -ام- -ب- -اي- -و
وا’أرج-ن-ت-ي-ن-ي م-اورو ف-ي-ج-ل-ي-ان-و ‡ث-ل Úل-قارة
اأمريكا ا÷نوبية.
ك -م-ا ع Úب-اسس-ت-ي-ان دان-كÒت (اأŸان-ي-ا) واأرت-ور
دياز سسواريز (الÈتغال) وباويل جيل (الÈتغال)
وماسسيميليانو اإيراتي (اإيطاليا) ودا Êماكيلي
(ه-ول-ن-دا) ودان-ي-ي-ل-ي اأورسس-ات-و (اإيطاليا) وباولو
ف -الÒي (اإي-ط-ال-ي-ا) وف-ي-ل-ي-كسس زواي-ر (اأŸان-ي-ا)
‡ثل Úللقارة ا’أوروبية.
واأعلن ا’–اد الدو‹ لكرة القدم (الفيفا) اأن
ا◊ك-م ا’أوروغ-وي-ا Êاأن-دري-اسس ك-ون-ي-ا سس-ي-دي-ر
مقابلة نصسف النهاية ب Úفرنسسا وبلجيكا والتي
سستجري اليوم.

أازم ـ ـ ـ ـ ـة الفريـ ـ ـ ـ ـق تتفاقـ ـ ـ ـ ـ ـم

تتواصسل أازمة غا‹ معسسكر ،النازل إا¤
بطولة الهواة لكرة القدم ‘ نهاية اŸوسسم
اŸاضسي  ،2018-2017بعد الفشسل اŸتكرر
لعضساء جمعيته العامة ‘ انتخاب
أ
رئيسص جديد للنادي.
و ⁄تشس -ذ ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ،وه -ي ال -ث -ال-ث-ة ه-ذه
الصس -ائ -ف -ة ،ال -ت -ي ع-ق-ده-ا ال-غ-ا‹ م-ط-ل-ع اأ’سس-ب-وع
ا÷اري عن القاعدة ،ما دفع اÎŸشسحÿ Úلفة
الرئيسس ﬁمد بن همنة لسسحب ترشسيحاتهم.
ووصسل اأ’مر ببعضس اأ’نصسار إا ¤منع أاحد هؤو’ء
اÎŸشسح ،Úوهو ﬁمد غازي ،من ولوج القاعة
اıصسصسة للجمعية العامة ‘ سسلوك «يÎجم حالة
الفوضسى والتسسيب» التي وصسل إاليها نادي مدينة
‘‘اأ’م Òعبد القادر‘‘ ،يتأاسسف اŸلحظون .وتخيم
حاليا الضسبابية بخصسوصس مسستقبل غا‹ معسسكر،
سسيما وأان الفريق متأاخر جدا ‘ التحضس Òللموسسم
ا÷ديد  ،2019-2018مع كل اأ’خطار التي سستنجم
عن هذا التأاخر الذي قد يصسعب تداركه .هذا

اأ’مر يدركه جيدا أانصسار النادي واŸقربون منه
حيث بدأا اÿوف يتسسرب إا ¤أانفسسهم من اآ’ن أامام
اح -ت -م -ال سس -ق-وط ج-دي-د ل-تشس-ك-ي-ل-ت-ه-م إا ¤ال-قسس-م
الرابع ،وهي الوضسعية التي عاشسها الغا‹ ،خلل
سسنوات طويلة ماضسية.
وتطلب اأ’مر انتظار عدة أاعوام لرؤوية هذا النادي
ينفضس الغبار عنه ويتمكن من الصسعود إا ¤الرابطة
ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي ع-م-ر ف-ي-ه-ا Ÿوسس-م Úف-ق-ط ق-ب-ل أان
يدخل ›ددا نفقا مظلما كلفه الوضسعية الصسعبة
التي Áر بها منذ عدة أاشسهر .وتتوجه أانظار
ا÷ميع ‘ معسسكر حاليا إا ¤السسلطات اÙلية
ومديرية الشسباب والرياضسة اŸلزم Úبالتحرك من
أاجل إايجاد حلول عاجلة للوضسعية اŸتأازمة التي
يعرفها الفريق ،من خلل تشسكيل هيئة مؤوقتة على
اأ’قل لتسسي Òأامور الغا‹ ‘ هذه الفÎة التي تسسبق
ا’نطلقة الرسسمية للموسسم الكروي ا÷ديد ،علما
وأان تشسكيلة الفريق تعرف نزيفا كبÒا منذ نهاية
اŸوسسم اŸنصسرم.

14

ألثÓثاء  10جؤيلية  2018م
ألمؤأفق لـ  26ششؤأل  1439هـ

äÉ«Ø«°U

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

‘ مبادرة للعرفان ورد ا÷ميل بعد عقود من الّزمن

قدماء ثانوية ألشّضيخ بوعبد‹ بأارزيو يكّرمون أأسضاتذتهم

لسساتذة واŸعلمون من بÚ
يعت Èا أ
الناسش الذين يÎكون بصسمة قوية ‘
شسخصسية الفرد ،خاصسة ‘ الناشسئة
واŸراهق ÚخÓل أاطوار التعليم
الثÓث ،وغالبا ما تكون هذه اللمسسة
الطيبة تÎجم من خÓل عÓقات
قوية مبنية رغم فوارق السسني Úعلى
الصسداقة والحÎام اŸتبادل،
اÛهودات الكرÁة التي بذلوها من
أاجل تبليغ رسسالة العلم النبيلة
لجيال على التسسلح
ومسساعدة ا أ
لخÓق ا◊ميدة
باŸعرفة واŸبادئ وا أ
Ÿواجهة حياتهم ومسستقبلهم.
حبيبة غريب
«ألعرفان ورد أ÷ميل» هؤ عنؤأن أŸبادرة
ألكرÁة ألتي أحتضشنتها ثانؤية ألششيخ أŸهدي
بؤعبد‹ Ãدينة أرزيؤ بؤهرأن ‘ أÿامسش
ج -ؤي -ل -ي -ة أŸاضش-ي ،وأل-ت-ي ّ” م-ن خÓ-ل-ه-ا ⁄
ششمل ألتÓميذ ألقدماء وتكرÁهم Ûمؤعة
م-ن أسش-ات-ذت-ه-م أŸت-ق-اع-دي-ن ب-ع-د ع-ق-ؤد م-ن
ألزمن.
نششأات ألفكرة ألعام أŸاضشي بغية «إأعادة ⁄
ألششمل وزيارة أŸؤؤسشسشة ألÎبؤية» عن طريق
شش- -ب- -ك -ات أل -ت -ؤأصش -ل ألج -ت -م -اع -ي وخ -اصش -ة
أل-ف-يسش-ب-ؤك ،ل-ت-تسش-ع ن-ؤأة «›م-ؤع-ة ألتÓميذ
وأل -زم Ó-ء ل-ث-ان-ؤي-ة ألشش-ي-خ أŸه-دي ب-ؤع-ب-د‹
أرزي- -ؤ» ،ي -ؤم -ا ب -ع -د ي -ؤم وت -ب -عث أل -ع Ó-ق -ات
ألقدÁة من جديد وتتؤطد أك.Ì

وإأضشافة إأ ¤ألتÓميذ ألقدماء ألتحق أيضشا
عدد من أألسشاتذة حسشب ما صشرحت به لـ «
ألشش -عب» صش -اح -ب -ة أŸب -ادرة «ف  -ح -ل-ي-م-ة»،
خ-ري-ج-ة دف-عة  1998-1985ق-ائ-لة« :ششّجعني
هذأ ألنجاح ألتفك ‘ Òلقاء على أرضش ألؤأقع
ب -دل أل -فضش -اء أألزرق ،ف -ك -انت ل -ل -م -ج -م-ؤع-ة
أتصش -الت م -ع إأدأرة أل -ث -ان -ؤي-ة أل-ت-ي سش-اع-دت
ب -دوره-ا ب-التصش-ال ب-األسش-ات-ذة أŸت-ق-اع-دي-ن،
وكان لقاء ‘ ألقمة أسشتحسشنه كل أ◊ضشؤر
خاصشة ألذين كرمؤأ من أسشاتذة وعمال إأدأرة،
كؤن هذه أللتفاتة أألو ¤من نؤعها بالنسشبة
إأليهم».
وق -د ّ” ب -اŸن -اسش -ب -ة ت -ك -ر Ëك-ل م-ن أŸدي-ر
ألسشابق للمؤؤسشسشة  1986ألسشيد ÿضشر خدأم
وأألسشاتذة ألفضشÓء أبؤبكر بؤعمرأن ،بغدأدي

عرضسة ÿطر الفيضسانات

خ -ث ،Òب -ؤدأدي ب -ل -خ ،Òج-م-ال ع-دو ،زغ-دود
ك-م-ال أل-دي-ن ،وأألسش-ت-اذت Úأل-ك-رÁت Úرج-يبة
فاطمة وخنافؤزهرة.
وحضشر أللقاء حسشب أŸتحدثة قرأبة  50من
أل -ق -دم -اء م-ن-ه-م م-ن أصش-ط-حب م-ع-ه ع-ائ-ل-ت-ه
خاصشة أألولد ،حتى تعطى لهم أحسشن قدوة
‘ أحÎأم وتبجيل مربي أألجيال وألعÎأف
لهم با÷ميل.
Óششارة جاء هذأ ألتكر Ëبعد سشلسشلة من
ل إ
أللقاءأت ب Úأفرأد أÛمؤعة ،كان أولها لقاء
 ⁄ألششمل بفندق ألدلف Úبارزيؤ‘  5جؤيلية
 ،2017ك -م -ا ن -ظ -مت ل-ق-اءأت أخ-رى ق-ب-ل ي-ؤم
ألتكر Ëكان أولها ‘ مارسش  2017ب Úبعضش
ألتÓميذ ألقدماء ،وألثا 5 ‘ Êجؤيلية من
نفسش ألسشنة ب ÚألتÓميذ وأألسشاتذة ألقدماء
وأل- -ل- -ق -اء أل -ث -الث ‘  27ج -ؤي-ل-ي-ة ل-ت-ك-ر6 Ë
أصشحاب أحسشن معدل سشنؤي من ألتÓميذ
أ◊الي Úلسشنة  2017من طرف بعضش ألتÓميذ
ألقدماء.
ورأبع لقاء كان  ⁄ششمل كب Òلقدماء ألتÓميذ
‘ ششهر نؤفم ÈأŸاضشي ،حؤل طبق كب Òمن
«أل-ب-اي( »Ó-أألك-ل-ة ألشش-هÒة ب-اŸن-ط-ق-ة) ،أق-يم
بفندق ألدلف Úبأارزيؤ.
وسش- -ت- -ؤأصش- -ل أÛم- -ؤع -ة مسش -ت -ق -ب  Ó-حسشب
ف.حليمة ‘ Œسشيد أŸبادرة بلقاءأت أخرى
‘ ﬁاولة للم ششمل أك Èعدد ‡كن من
ألتÓميذ وأألسشاتذة ألقدماء ،وبالتا‹ –قيق
حلم قد ËلطاŸا رأود قدماء ثانؤية ألششيخ
أŸهدي بؤعبد‹ Ãدينة أرزيؤ ألتي خّرجت
إأطارأت لها ششأانها ‘ ألدولة وأÛتمع.

 45مدرسسة ابتدائية وﬂ 7يّمات عائلية –ت التصسرف

 13ألف طفل من أبناء أ÷نوب
وألهضضاب سضيحطّون ألّرحال ببومردأسس

أاعّدت ال ّسسلطات الولئية وﬂتلف
الهيئات واŸديريات اŸعنية كمديرية
الÎبية ،الشسباب والرياضسة ومديرية
النشساط الجتماعي ببومرداسش
برنا›ا طموحا للتكفل بأاطفال
ا÷نوب والهضساب من خÓل تهيئة
عدة مراكز تخييم عائلي و 45مدرسسة
ابتدائية لسستقبال حوا‹  13أالف
طفل ع Èأاربعة دفعات ،تبدأا من 8
جويلية إا ¤غاية  28أاوت القادم ‘
إاطار تشسجيع التبادل والحتكاك
Óطفال
وتوف Òفضساءات السستجمام ل أ
اÙروم.Ú
بومرداسش :ز ــ كمال
ك -ك -ل سش -ن -ة وم -ع ب -دأي -ة م-ؤسش-م ألصش-ط-ي-اف
تسش - -ت - -ق- -ب- -ل ب- -ؤم- -ردأسش عشش- -رأت أألط- -ف- -ال
وألعائÓت ألقاطنة بؤليات أ÷نؤب وألهضشاب
إلع-ط-ائ-ه-م ف-رصش-ة ل-قضش-اء أل-ع-ط-ل-ة ألصش-ي-فية
وألسش -ت-ج-م-ام ع Èشش-ؤأط-ئ أل-ؤلي-ة تشش-ج-ي-ع-ا
لÓحتكاك بينهم وب Úأقرأنهم من أŸناطق
ألسش -اح -ل -ي -ة وم -ن -ح -ه -م ه -ذأ أ◊ق أل-ط-ب-ي-ع-ي

وألجتماعي ،خاصشة وأن ألغالبية منهم من
أبناء ألعائÓت أŸعؤزة ألتي ل تسشتطيع تؤفÒ
ه -ذه أل -ف -رصش -ة ألط -ف -ال -ه-ا بسش-بب أل-ت-ك-ال-ي-ف
وصشعؤبة ألتنقل إأ ¤ألؤليات ألسشاحلية.
‘ هذأ أإلطار ” إأحصشاء حؤأ‹  13ألف طفل
ينتظر نزولهم ببؤمردأسش ع Èدفعات مؤزعÚ
ع-ل-ى أل-ب-ل-دي-ات ألسش-اح-ل-ي-ة أل-رئ-يسشية كبؤدوأو
أل -ب -ح -ري ،ق -ؤرصش -ؤ ،ب-ؤم-ردأسش م-رك-ز ،رأسش
جنات ،دلسش وأعف Òمع تخصشيصش وتهيئة 45
م-درسش-ة أب-ت-دأئ-ي-ة لح-تضش-ان أط-ف-ال أ÷نؤب
وألسش- -ت- -ف- -ادة م- -ن ب- -رن- -ام- -ج ث- -ري وم- -ت -ن -ؤع
ب -ال -نشش -اط -ات أل -ث-ق-اف-ي-ة وأل-ف-ن-ي-ة ،وخ-رج-ات
م -ي -دأن -ي -ة لشش-ؤأط-ئ أل-ؤلي-ة وزي-ارة ع-دد م-ن
أŸؤأقع أألثرية وألسشياحية.
” تخصشيصش ﬂ 7يمات صشيفية عائلية
وقد ّ
بسش-ع-ة  5آألف سش -ري -ر ،وك -ذأ ب -ي-ؤت ألشش-ب-اب
لسشتقبال ألعائÓت وألفرق ألششبانية أŸنتظرة
أيضش -ا ط -ي -ل -ة أي -ام ألصش -ط-ي-اف أل-ق-ادم-ة م-ن
أ÷نؤب وألهضشاب ،وكل هذأ يدخل ‘ إأطار
أل -ت -ب -ادل ب Úأب -ن -اء ألشش-م-ال وأ÷ن-ؤب أل-ك-بÒ
ت -ن -ف -ي -ذأ لÓ-ت-ف-اق-ي-ات أÈŸم-ة ب Úأل-ؤلي-ات
لتعزيز روأبط أألخؤة ب Úأبناء ألؤطن ألؤأحد.

منتوجات ابدعته انامل نسساء بتبزي وزو

ألطبعة ألثامنة Ÿهرجان ألفخار Ãعاتقة من  25إأ 29 ¤يوليو

مشضروع ◊ماية أ◊ظÒة ألصضناعية «ألÈجية» طور أ’‚از
يجري حاليا ,بؤلية مسشتغا ,Âإأ‚از مششروع ◊ماية أ◊ضشÒة ألصشناعية
«ألÈجية» ببلدية أ◊سشيان من خطر ألفيضشانات ,بقيمة مالية تتجاوز 900
مليؤن دينار جزأئري  ,حسشبما أسشتفيد يؤم ألثن Úمن أŸدير ألؤلئي
للمؤأرد أŸائية .أوضشح مؤسشى لبقع ‘ تصشريح ل/وأج /أن «هذأ أŸششروع
ألذي أنطلق ششهر فÈأير أŸاضشي يهدف إأ ¤حماية أ◊ظÒة ألصشناعية
«ألÈجية» ( 600هكتار) وحؤضش أ◊ليب ( 1700هكتار) وسشكان منطقة
«قؤأرة» وألدوأوي ÒأÛاورة لها ».وسشيتم من خÓل هذأ أŸششروع  ,ألذي
بلغت نسشبة إأ‚ازه  ‘ 30أŸائة ,وضشع نظام لتصشريف مياه أألمطار
وألؤديان وحماية أŸنطقة من ألفيضشانات  ,يضشيف ألسشيد لبقع.
ويتضشمن هذأ ألنظام -وفقا لذأت أŸسشؤؤول -قنؤأت لتصشريف أŸياه على
مسش -اف-ة  30ك -ل -م ب -ؤأدي «أل -ط »Úوع -ل -ى مسش -اف-ة  10ك-ي-ل-ؤمÎأت بؤأدي
«ﬂلؤف» فضش Óعن تنظيف وأدي «أŸالح» على مسشافة  8كيلؤمÎأت
وإأ‚از منششآات فنية على طؤل هذه ألؤديان وتصشحيح أÛاري أŸائية.
ويدخل مششروع حماية أ◊ضشÒة ألصشناعية «ألÈجية» من ألفيضشانات ‘
إأطار عمليات وأسشعة لتهيئة أŸناطق ألصشناعية أÿمسشة وهي «ألÈجية» 1
و 2و»قؤأرة»  1و 2و»بعايزية-لعؤج» و ومنطقة حؤضش أ◊ليب أŸؤجؤدة
غرب ولية مسشتغا . Âومن أŸنتظر أن يتم إأ‚از  49مششروعا أسشتثماريا
صشناعيا با◊ضشÒة ألصشناعية «ألÈجية» ‘ ›الت ألصشناعات ألغذأئية
وألتحؤيلية و‘ صشناعات أÿششب وألؤرق وأألŸؤنيؤم وألبناء وأŸؤأد أألولية

ألعدد
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تنظم ألطبعة ألثامنة للمهرجان أÙلي لفخار معاتقة ( 25كلم جنؤب ششرق تيزي وزو) ‘ ألفÎة ما بÚ
 25إأ 29 ¤يؤليؤ أ÷اري ,حسشبما أعلنه أŸنظمؤن .تنظم هذه ألطبعة كسشابقاتها على مسشتؤى متؤسشطة
أونار ﬁمد ألتي –تضشن كذلك سشؤق ألفخار و نششاطات أخرى .وأوضشح ذأت أŸصشدر أن حرفي‘ Ú
صشناعة ألفخار من هذه أŸنطقة أŸعروفة بفخارها ألتقليدي وأŸزين ألذي تصشنعه ألنسشاء سشيششاركؤن ‘
وألصشناعات ألكيميائية وألغاز وألبÓسشتيك وقطع غيار ألسشيارأت ‡ا يؤفر
هذه ألتظاهرة ,باإلضشافة إأ ¤حضشؤر حرفيÁ Úارسشؤن هذه أ◊رفة ألتقليدية من بلديات تيزي وزو ومن
أزيد من  12ألف منصشب ششغل ,كما أشش Òإأليه.
وليات أخرى .ومن أŸقرر أن يتم خÓل هذأ أŸهرجان تنظيم معرضش لبيع ألفخار وأŸنتجات ألتقليدية
كما سشيتم إأ‚از  44مششروعا أسشتثماريا فÓحيا بحؤضش أ◊ليب ألؤأقع
أألخرى (زرأبي و حلي و سشÓل ومÓبسش تقليدية) ,إأ ¤جانب تنششيط ثقا‘ طيلة
بسشهل «سشÒأت» أغلبها ‘ ›ال تربية أألبقار
م-دة أل-ت-ظ-اه-رة وت-ن-ظ-ي-م ورشش-ات ل-ك-ي-ف-ي-ة صش-ن-اع-ة أل-ف-خار لفائدة
امتداد
أ◊ل - -ؤب وإأن - -ت - -اج أل- -ل- -ح- -ؤم أ◊م- -رأء
أألط-ف-ال ي-نشش-ط-ه-ا ح-رف-ي-ؤن م-ن م-ع-ات-ق-ة .وسش-ت-ك-ؤن هذه
وألبيضشاء ‡ا سشيسشمح سشنؤيا
»
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أل -ت -ظ -اه -رة ف -رصش -ة ل -ن -ق -ل ه -ذه أ◊رف -ة ل -أ
بإانتاج ما يفؤق  20مليؤن
ألقادمة ,حسشبما أشش Òإأليه.
ل Îم - - - -ن أ◊ل - - - -يب
ك - -م - -ا ي - -تضش- -م- -ن ألÈن- -ام- -ج إأل- -ق- -اء أرب- -ع
ويسش- -اع- -د ع -ل -ى
ﬁاضشرأت من بينها «فخار ألقبائل :
تقليصش
يششارك أك Ìمن  20بلدأ ‘ أŸؤؤ“ر أل 70للجنة ألدولية حؤل درأسشة و –سش Úتعليم ألرياضشيات ألذي سشتحتضشنه
منتؤج أثنؤغرأ‘ ,منتؤج للدرأسشة,
فاتؤرة
مدينة مسشتغا Âمن  15أ 19 ¤يؤليؤ –ت مؤضشؤع « ألرياضشيات و ألعيشش معا :مسشار أجتماعي ومبدأ تعليم» حسشبما
م- -ن -ت -ؤج Œاري» ي -نشش -ط -ه -ا ﬁم -د
أسشتÒأد
لحياء دحما Êو «معاقل ألفخار Ãنطقة
أششار ليه بيان جمعية « جنة ألعريف»  .وينظم هذأ أŸؤؤ“ر ألذي سشتحتضشنه جامعة أبن باديسش وألذي يأاتي أمتدأدأ إ
ألبدرة
أليؤم ألعاŸي « للعيشش معا ‘ سشÓم» ‘ أطار ششرأكة مع مؤؤسشسشة « جنة ألعريف» وأ÷معية ألدولية ألصشؤفية ألعلؤية منظمة ألقبائل» تنششطها زهرة صشاهب و
د
ي
ز
أ
ق
ويخل
ﬁاضش -رأت أخ-رى ي-نشش-ط-ه-ا ثÓ-ث-ة
غ Òحكؤمية –ت أششرأف رئيسش أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة.
ي
ف
ل
أ
م - -ن
أسشاتذة من جامعة تيزي وزو.
وأششار ذأت ألبيان أ ¤أن أختيار أ÷زأئر أŸبادرة باليؤم ألعاŸي للعيشش ‘ سشÓم و ألبلد ألغني بقدرأت ششبابه و
كما سشيتم إألقاء ﬁاضشرة أخرى حؤل
م-نصشب شش-غ-ل أمكانياته ‘ ›ال ألÎبية « يعد سشابقة بالنسشبة للجنة ألدولية حؤل درأسشة و –سش Úتعليم ألرياضشيات» مضشيفا أن
«أسش -ت -غ Ó-ل أألرشش -ي -ف أÙل -ي ل-ت-ث-مÚ
.
هذأ ألختيار يندرج كليا ‘ أطار ألروح ألنسشانية للعيشش معا وŒديد تدريسش ألرياضشيات ألذي بادرت به
ألصش -ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أÙل-ي-ة» م-ن ط-رف
أللجنة» .كما سشينظم معرضشا حؤل « علؤم أ◊ضشارة ألعربية-ألسشÓمية» عند أفتتاح أŸؤؤ“ر.
طالب سشيدهم حؤرية من جامعة بجاية.

أأك Ìمن  20بلدأ ‘ أŸلتقى ألدو‹ حول ألرياضضيات
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الموافق لـ  ٢6ششوال  1٤٣9هـ

لسسمى
إاعادة العتبار للحي العتيق هدفها ا أ

15

جمعية سسيدي الهواري تطلق ورشستها الثقافية الّتقليدية
تنظّم جمعية «صشحة سشيدي الهواري» بوهران بدءا من يوم ا’حد إا ¤غاية ٢1
جويلية ورششتها الثقافية التقليدية ،التي ترمي إا ¤إاعادة ا’عتبار للمواقع
التاريخية للحي العتيق سشيدي الهواري ،حسشبما علم لدى مسشؤوو‹ ا÷معية.
وتهدف «الورششة الثقافية لصشيف  »٢٠1٨إا ¤متابعة ﬂطط إاعادة ا’عتبار Ÿقر
ا÷معية كونه موقع تاريخي وإاتاحة للمششارك Úإامكانية تعلم وتطبيق تقنيات
إاعادة ا’عتبار للمواقع التاريخية ،حسشبما أاششار إاليه رئيسض ا÷معية ،كمال
بركسشي.
وŒري عمليات التمه ‘ Úششكل ورششات تقنية حول حرف البناء التقليدي
وا◊جارة اŸصشقولة وغطاء ا÷دران وصشيانة الفضشاءات ،حسشبما أاششار إاليه ذات
اŸسشؤوول’ ،فتا أان «هذه اأ’ششغال سشÒافقها برنامج ثقا‘ وزيارات للمعا⁄
التاريخية ولقاءات مع القاطن Úواكتششاف العيشض اŸششÎك الوهرا Êوورششات
’كتششاف مهن السشمعي البصشري وتخطيط مسشارات مهنية وثقافية للعيشض معا ‘
سشÓم».
وتعمل جمعية «صشحة سشيدي الهواري» منذ  ٢5سشنة على اÙافظة وإاعادة
ا’عتبار للموقع التاريخي حمامات الÎك اŸششيدة من طرف العثماني17٠٨ ‘ Ú
واŸسشتششفى العسشكري الفرنسشي الذي بني ‘  1٨٣٨من طرف ا÷يشض
ا’سشتعماري الفرنسشي.
«نحن نعمل على إاعادة بعث اŸهن التقليدية للبناءات القدÁة من خÓل تكوين
الششباب اŸمتهن Úوالطلبة وا◊رفي Úومهني الÎاث على مسشتوى مدرسشتنا
الورششة» ،يقول رئيسض ا÷معية.

توقع انتاج ما يفوق  100أالف قنطار من الفلÚ
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اŸدير العام للغابات من سسكيكدة يكشسف
عن فتح القطاع امام ا’سستثمار

كشسف على ﬁمودي اŸدير العام للغابات ،عن
ت -وق -ي -ع ات -ف -اق-ي-ت Úاح-اه-م-ا م-ع وزراة السس-ي-اح-ة
ل Ó-سس -ت -ث -م -ار ‘ ق -ط-اع ال-غ-اب-ات م-ن خÓ-ل انشس-اء
ا◊ظ -ائ -ر وح -دائ -ق ال -تسس-ل-ي-ة ونشس-اط-ات الصس-ي-د
وغÒه-ا م-ن ال-نشس-اط-ات الصس-دي-ق-ة ل-ل-بيئة والتي
م-ن شس-ان-ه-ا خ-ل-ق الÌوة وم-ن-اصسب ال-ع-م-ل واخرى
ل - -ف - -ائ - -دة الشس - -ب - -اب ÿل - -ق م - -ؤوسسسس - -ات صس - -غÒة
وم-ت-وسس-ط-ة ب-الع-ت-ماد على الجهزة واŸؤوسسسسات
اÿاصسة بدعم وتشسغيل الشسباب.
سسكيكدة :خالد العيفة
اŸدير العام للغابات الذي ع Úمؤوخرا بعد ان كان
يششغل ﬁافظ للغابات بو’ية بجاية ،و خÓل خرجته
اأ’و ¤التي خصض بها قطاعه بسشكيكدة ،اعطى إاششارة
انطÓق عملية جني الفل Úوطنيا من ببلدية بني زيد
غرب مدينة سشكيكدة ،وذكر ان مداخيل تصشدير مادة
الفل Úبلغت حوا‹  ٤مÓي Úاورو خÓل السشنة اŸاضشية ،
هذا فيما يتعلق Ãجمع الهندسشة الريفية ،فيما بلغت
اŸداخيل عن طريق اÿواصض ثÓثة اضشعاف ،حيث يتم
تصشدير اŸنتوج للسشوق Úا’سشيوية و ا’وروبية و –ديدا
الÈتغال و اسشبانيا  ،و على الرغم من تصشدر هاتÚ
الدولت ÚاŸرتبت Úا’و ¤و الثانية عاŸيا على التوا‹ ‘
انتاج الفل ، Úا’ ان نوعية اŸنتوج ا÷زائري فرضض
عليها اسشتÒاد هذا ا’خ ،Òمع العلم ان ا÷زائر –تل
اŸرتبة الثالثة عاŸيا بطاقة انتاج تصشل  1٨باŸائة من
ا’نتاج العاŸي ،مع توقع انتاج يفوق  1٠٠الف قنطار
هذه السشنة ،وهذه التوقعات قد تصشطدم بنتائج ا◊رائق،
و بخصشوصض التحضشÒات اŸتعلقة Ãكافحة الغابات اكد
اŸدي-ر ال-ع-ام» ان ال-ت-وق-ع-ات ت-ت-ج-ه ن-ح-و صش-ي-ف سش-اخ-ن
بسشبب ارتفاع درجات حرارة ا÷و  ،و‰و ا◊ششائشض
الكثيف نتيجة تسشاقط اأ’مطار خÓل فصشل الربيع ،و
على ا’سشاسض ” وضشع هذه السشنة حيز اÿدمة  5ارتال
م -ت -ح-رك-ة ع-ل-ى م-وزع-ة ع-ل-ى و’ي-ات ال-ط-ارف ،ب-ج-اي-ة،

البويرة ،غليزان و تلمسشان للتدخل ‘ ع ÚاŸكان
م-دع-وم-ة ب-ط-ائ-رات ال-ه-ل-ي-ك-وبŸ Îصشالح ا◊ماية
اŸدن- - -ي- - -ة ،ه- - -ذه اأ’خÒة حسشب ﬁم- - -ودي Œد
صش -ع -وب-ة ‘ ال-ت-دخ-ل خÓ-ل ان-د’ع ا◊رائ-ق ع-ل-ى
مسشتوى الغابات التي تعود ملكيتها للخواصض بسشبب
رفضشهم فتح مسشالك و معابر غابية بها ،و هو
ا’مر غ ÒاŸطروح ‘ الغابات اŸملوكة للدولة.
و‘ هذ اŸسشعى دعا ﬁمودي اŸواطنÚ
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى الÌوة ال-غ-اب-ي-ة ب-اع-ت-ب-ار انها ملك
للجميع ومنع اي عملية حرق على مسشتواها خÓل
هذه الفÎة منعا لتوسشعها بسشبب عوامل كثÒة،
وبالتا‹ صشعوبة التحكم ‘ نتائجها ،اما فيما
ي -ت -ع -ل-ق ب-ال-ت-ع-ويضش-ات ف-اك-د ع-ل-ي ﬁم-ودي ان-ه
يسشتثنى من العملية اŸسشجل Úبعد  ٣٠جويلية من
السش -ن -ة اŸاضش -ي -ة ‘ ،ال -وقت ال -ذي اعÎف ف-ي-ه
ب-فشش-ل ب-رن-ام-ج ›م-ع ال-ه-ن-دسش-ة ال-ري-ف-ي-ة الذي
يقضشي بتعويضض اŸتضشررين من ا◊رائق ششجرة
بششجرة و رأاسض ماششية براسض ،حيث اصشطدم
الÈن -ام -ج ب -رفضض اŸتضش -رري -ن ال -ذي -ن ط-ال-ب-وا
التعويضض ان يكون باŸال بد’ من هذه الصشيغة
التعويضشية.
ع -ل-ى ﬁم-ودي اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-غ-اب-ات ك-ان
مرفوق بعبد القادر بلخ Òمدير حماية النباتات
ا◊ي -وان -ات ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة
ل -ل -غ -اب -ات  ،واأ’م Úال -ع -ام Ûم -ع ال -ه -ن-دسش-ة
ال- -ري- -ف -ي -ة ،ك -ان ل -ه زي -ارة Ÿرك -ز ا’سش -ت -ي -داع
Ùصشول الفل Úبتلزة بالقل ،ومصشنع –ويل
ﬂتلف منتجات الفل Úبنفسض اŸنطقة  ،اين
” ت -ق -د Ëل -ه م -ن ق -ب -ل ال -ق -ائ-م Úع-ل-ى ه-ذا
اŸصشنع ششروحات وافية ،بخصشوصض اŸصشنع
الذي يششغل مسشاحة تزيد عن  1٠هكتارات،
ويششغل ما يقارب  7٠عامÃ Óختلف الصشيغ،
ك -م -ا ك -انت ل-ل-م-دي-ر ال-ع-ام ج-لسش-ة ع-م-ل  ،م-ع
إاطارات القطاع بقصشر الثقافة والفنون.

صسيف
وجهة العائÓت والزوار ‘ فصسل ال ّ

تهيئة وŒهيز  10غابات للّترفيه وا’سستجمام
سشيتم «عّما قريب» تهيئة وŒهيز  1٠غابات للÎفيه وا’سشتجمام ع Èعدد من بلديات و’ية
تبسشة ،حسشب ما أافاد به اŸكلف باإ’عÓم Ãحافظة الغابات ،فؤواد سشعد.
وأاوضشح ذات اŸتحدث أان إانششاء هذه الغابات الÎفيهية يندرج ضشمن اıطط اÙلي
للتنمية ،الذي يهدف إا ¤خلق فضشاءات للراحة وا’سشتجمام والÎفيه تكون موجهة للعائÓت
اÙلية ،وكذا زوار هذه الو’ية ا◊دودية.
وأاكد ذات اŸسشؤوول أانه سشيششرع ‘ Œهيز غابتي القعقاع ببلدية ا◊مامات والطاقة ببلدية
بكارية خÓل ششهر أاوت اŸقبل فور ا’نتهاء من اإ’جراءات القانونية واإ’دارية الÓزمة ،مششÒا
إا ¤أان اأ’ششغال سشتششمل أايضشا  ٨غابات اŸتبقية ببلديات الششريعة والونزة وأام علي والعوينات
واŸزرعة وتبسشة «قبل نهاية السشنة ا÷ارية».
وسشيتم Œهيز هذه الفضشاءات اıصشصشة للراحة وا’سشتجمام ،والتي تÎاوح مسشاحتها ب٣ Ú
Óط-ف-ال ومسش-اح-ات خضش-راء ل-ل-ع-ائÓ-ت إا ¤ج-انب ج-لب ع-دد م-ن
و ٣٠ه -ك -ت -ارا ب -أال -ع -اب ل  -أ
ا◊يوانات ،حسشب ما أاششار اليه السشيد سشعد.
وتهدف ﬁافظة الغابات لو’ية تبسشة من خÓل خلق غابات للÎفيه وا’سشتجمام بعدد من
البلديات و’ية إا ¤ترقية السشياحة البيئية والغابية ،وفق ما صشرح به ذات اŸسشؤوول ،مششÒا
إا ¤أان اÛال مفتوح أامام اÿواصض لÓسشتثمار ‘ الÌوة الغابية التي تزخر بها هذه الو’ية
ا◊دودية ‘ ظل احÎام الششروط والقواعد اÙددة مسشبقا.

جلب أانواع حيوانية جديدة
قريبا ◊ديقة ا◊امة
بالعاصسمة
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ي بقلب هذا الفضشاء لتقد Ëرؤوية فوقية ل أ
Óقفاصض ا◊يوانية
اŸت
و
ف
ر
ة
ب
ا
Ÿ
ك
ا
ن
،
م
ع
السشعي ا ¤جلب انواع حيوانية انقرضشت
با
÷
ز
ا
ئ
ر
ع
ل
ى
غ
ر
ا
ر
ا
س
ش
و
د
ا
’
ط
ل
سض ،حيث أاكد أان اتفاقية الششراكة
م
ع
ح
د
ي
ق
ة
ا
◊
ي
و
ا
ن
ا
ت
ا
’
س
ش
ب
ا
ن
ي
ة
«
خ
Ò
ي
س
ض» واıتصشة ‘ اعادة
ت-
ك
ا
ث
ر
ا
’
ن
و
ا
ع
ا◊ي-و
ان-ي-ة اŸه-ددة ب-ا’ن-ق-راضض ع-ل-ى اŸسش-ت-وى
ال
ع
ا
Ÿ
ي
Á
ك
ن
ا
ن
ت
س
ش
ه
م
‘ اعادة هذا النوع من ا’سشود للجزائر.
م
ن
ج
ه
ة
أ
ا
خ
ر
ى
،
ت
ع
م
ل
إ
ا
د
ا
ر
ة
ا
Ÿ
ؤ
و
سشسشة على تنويع مواردها اŸالية
وال -ت-ي سش-ت-م-ك-ن-ه-ا ‘
ن-فسض ال-وقت م-ن Œدي-د ه-ي-اك-ل-ه-ا وت-وفÒ
خدمات افضشل للزوار
( قرابة  1.9مليون زائر خÓل سشنة ،)٢٠17

و‘ هذا الصشدد اعل
نت ا◊ديقة عن فتح مضشمار للممارسشة
ال -ري -اضش -ة (ا÷ري) ب -
ع
د
ا
ن ت -غ -ل-ق اب-واب-ه-ا ام-ام ال-زوار م-ق-اب-ل
اششÎاك ما‹ Ÿدة شش
ه
ر
ا
و
ث
Ó
ث
ة
ا
ش
ش
هر.
وقال بو◊ية إان هذا
اإ’جراء يأاتي للسشماح للرياضشيÃ Úمارسشة
هواياتهم ‘ أاجواء من
اسشبة ودون التأاث Òعلى باقي الزوار ،ولكن
ضشمن مسشار ﬁدد ل
ض
ش
م
ا
ن
ا
◊فاظ على ﬂتلف اأ’نواع النباتية
النادرة التي تنتششر ب
ا
◊
د
ي
ق
ة
،
و
ا
ل
ت
ي
مازالت قيد ا÷رد ا ¤يومنا
هذا .كما تعمل ا◊د
يقة على اعادة تهيئة «ﬁل الذكريات» بعد
ان ” اسشÎجاعه م
ن مؤوسشسشة ثقافة وفنون لو’ية ا÷زائر،
وسشيتم تسشيÒه من قب
ل
م
د
ي
ر
ية حديقة ا◊امة والتي سشتوفر فيه
منتجات تقليدية ﬂ
ت
ل
ف
ة
م
و
ج
ه
ة
ل
ل
ب
ي
ع لفائدة الزوار ‘ ،انتظار
أان يتم ا’نتهاء ايضشا
من اششغال ا‚از «بيت زجاجي» ﬂصشصض
أاي
ضشا لبيع انواع نباتية ﬂتلفة لفائدة الزوار.
و
س
ش
ي
ت
م
ب
ه
ذ
ا
ا
ل
ب
ي
ت
ا
ل
ز
ج
ا
ج
ي
توف Òنباتات التزين اŸنزلية والتي
ت
س
ش
ت
ق
ط
ب
غ
ا
ل
ب
ا
ا
ه
ت
م
ا
م
ا
ل
ز
و
ا
ر
،
و
ذلك ب-أاسش-ع-ار ج-د م-ع-ق-ول-ة
و
م
د
ر
و
س
ش
ة
،
حسشب السش
يد بو◊ية ،الذي اكد أان الغرضض من توفÒ
فضشاءات البيع اŸششا
ر
ا
ل
ي
ه
ا
«
ل
ن
ي
ك
و
ن
Œ
ا
ر
ي
ا
ا
ب
د
ا
»
،
مضشيفا ان
ال -ت -ح -ك -م ‘ ان -ت -اج
ا
ن
و
ا
ع
ﬂت -ل-ف-ة م-ن ا’سش-م-اك ع Èاح-واضض
ا◊ديقة سشيمكن م
ن
ب
ي
ع
ه
ذ
ه
ا
’
ص
ش
ن
ا
ف ايضشا لقاصشدي ا◊ديقة.

اإطÓق اÿط البحري ا÷زائر“-نفوسست

سسيتم اليوم الثÓثاء  10يوليو إاطÓق اÿط البحري الرابط بÚ
ا÷زائ-ر (اŸسس-م-ك-ة) و“ن-ف-وسست ,حسس-ب-م-ا أاع-ل-نت ع-ن-ه اŸؤوسسسس-ة
الوطنية للنقل البحري للمسسافرين.
وسس -ي -ت-م ت-وف Òه-ذه اÿدم-ة م-ن ال-ث-ام-ن-ة صس-ب-اح-ا ا ¤السس-اب-ع-ة
مسساءا Ãعدل  16رحلة يوميا ,حسسب نفسس اŸصسدر.
لسسعار ,فتم –ديدها بـ  250دج للبالغ Úو  100دج
وبخصسوصس ا أ
Óطفال أاقل من  12سسنة.
ل أ

ثقافة

الثÓثاء  10جويلية  2018م
الموافق لـ  26شسوال  14٣9هـ

اŸبدعة سسهام بن Ÿدق لـ «الشسعب»:

ألكتابة سصاعدتني على تخطي ألعقبات
«شسيزوفرينيا» ›موعة قصسصسية سستصسدر قريبا
«نشسر نصسوصسي بأام ا÷رائد –فيز وتشسجيع Ÿوهبتي»

سسهام بن Ÿدق قلم شساب وإارادة قوية Ÿوهبة –ّدت اŸرضس وولدت من رحم الصسعاب لتذر نصسوصسا وخواطرا وأاشسعار جميلة
مكتوبة بحسس مرهف وحرف جميل .السسم معروف عند قراء جريدة «الشسعب» من خÓل مسساهمات جمة ‘ ركن « فوانيسس
لزرق ،كون مبدعتنا تنشسر نصسوصسها ‘ اÓÛت اللكÎونية.
« ومعروف أايضسا ‘ الفضساء ا أ

حاورتها :حبيبة غريب

أاوت عام  ،1976مسسقط رأاسسها قسسنطينة مدينة
الجسسور المعلقة ،مدينة العلم والعلماء ،نشسأات
في وسسط مثقف ومتعلم بمدينة عنابة .سسهام
عملت كأاسستاذة تكوين مهني وتوقفت عن العمل
أ’سس -ب -اب صس -ح -ي -ة ،أاصس -ي -بت ب -ج -ل -ط -ة دم -اغ -ي-ة
واسستفاقت منها بإاصسدار ديوانها اأ’ول.
بدأات كتابة اأ’شسعار ،منذ سسن  18سسنة ،وفي سسن
 ،24توقفت عن الكتابة جملة ،وقد كتبت أاول
قصس -ي -دة ل -ي ف -ي السس -ادسس -ة اب -ت-دائ-ي ،وق-د ن-لت
عÓمة  ،10/10أاما اإ’بداع فهو منذ سسنين قليلة،
من خÓل النشسر بمجÓت إالكترونية بمشساركات
ضسئيلة حيث فزت بالمراكز اأ’ولى والثانية أاو
الثالثة أاحيانا في المسسابقات التي تنظمها على
اأ’نترنت.

^^ كان الجميع يعجب بما أاكتبه مما زادني
إاصسرارا على الكتابة وكما قلت إانني عشست في
وسسط متعلم ومثقف كان جميع أافراد العائلة
وأاسس- -ات- -ذة م- -ع- -ي ع- -ل- -ى صس -ف -ح -ة ال -ف -ايسس -ب -وك
ي -نصس -ح-ون-ن-ي ب-إاصس-دار دي-وان ل-ي ح-ت-ى ’ تضس-ي-ع
كتاباتي وتنسسى.
كما يعلم الجميع دور النشسر صسعب التعامل معها
ه-ن-اك م-ن ي-ق-ب-ل وب-أاسس-ع-ار م-رت-ف-ع-ة وه-ناك من
يرفضس وبأاسسعار منخفضسة وهذا يؤودي المؤولف
طبعا ويقلل من قيمة عمله ،إا’ أان باإ’صسرار
وع -دم ال -ي -أاسس وال -ق -ن -وط ت -ف -ت -ح أاب-واب السس-م-اء
أامامك ،فتجد من يريك السسبيل السسهل الممتنع
كدار النشسر المثقف التي تعمل على مسساعدة
المبدعين المبتدئين مثلي أانا.
العراقيل لم تكن في المال ولكن أاحببت النشسر
في دار نشسر بالجزائر وهي دار نشسر مرموقة
ومعروفة جدا ،إا’ أان مديرها كان يحب الشسعر
القديم أاي الموزون وديواني كان حداثوي من
المنثور والحمد لله قد قبل من دار المثقف التي
لم أاكن أاعلم أانها دار نشسر معروفة جدا حتى على
مسستوى الدول العربية.
لدباء الذين تأاثرت بهم؟
^ من هم ا أ
^^ اأ’دباء الذين تأاثرت بهم كثيرا هم :الدكتور
محمد بن بريكة مصسطفى محمود والروائية
ال- -ج- -زائ- -ري- -ة أاحÓ- -م مسس- -ت- -غ- -ان -م -ي واأ’سس -ت -اذ
المنفلوطي وفي الشسعر أاقرأا كثيرا للسسياب ونزار
وم -ح -م -ود درويشس ،ن -ازك ال -م Ó-ئ -ك -ة والشس -اع-ر
الصس -وف -ي م -نصس -ور ال -ح Ó-ج وال -دك-ت-ور الصس-وف-ي
الفرنسسي البان ميشسال.

من أاين تسستلهم Úمواضسيع نصسوصسك؟

لم Úالعمودي» بالوادي:
من مبادرة ÷معية «ﬁمد ا أ

إأحياء إأربعينية أإŸرحوم ﬁمد صصالح خرأإز
لم Úالعمودي بالوادي أاربعينية اŸرحوم ونقيب
أاحيت ا÷معية الوطنية الثقافيةﬁ ،مد ا أ
لم Úالعمودي ،بالتنسسيق ومسساهمة
اÙام Úسسابقا ﬁمد صسالح خراز ،وذلك بدار الثقافة ﬁمد ا أ
لسساتذة ا÷امعي ،Úنقابة الÎبية ،اŸنظمة الوطنية للطلبة ا÷زائري،Ú
نقابة اÙام ،Úنقابة ا أ
جمعية القلم ،اŸنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة ورسسالة الشسهداء والإ–اد الوطني للطلبة
ا÷زائري ،Úحضسره جمع من أاصسدقاء اŸرحوم وأاقاربه ومثقفون وأاسسرة القانون.

لزرق
^ م- -اذا ي -ق -دم ال -ي -وم ال -فضس -اء ا أ
Óبداع واŸبدع Úالشسباب خاصسة من
ل إ
إايجابيات وسسلبيات؟

«الشسعب» :من هي سسهام بن Ÿدق ،وما
هي قصستها مع الكتابة والبداع؟
سسهام بن Ÿدق :سسهام هي من مواليد شسهر

لصسدار،
^ كانت لك أاول Œربة ‘ ا إ
لمور ومن شسجّعك ،وما
كيف جرت ا أ
هي العراقيل التي تعّرضست طريقك؟

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بما أانني عدت للكتابة ،منذ وقت قصسير ،أاي منذ
 ،2014وكانت مشساركاتي في مسسابقات بمجÓت
الكترونية ،فأانا اسستلهم نصسوصسي من الصسورة ومن
أاغ-ن-ي-ات وم-ن رواي-ات اسس-ت-خ-لصس م-ح-ت-واه-ا ف-ي
خواطر شسعرية أاو شسعر منثور .كما أانني كتبت
قصسيدة وطنية لحنت من طرف أاسستاذ دحمان
ب-وط-رف-ة وق-د ن-الت إاع-ج-اب ج-م-ه-ور غ-ف-ي-ر م-ن
الكتاب والشسعراء الفنانين .لقد نشسرت لي قصسائد
بيومية آاخر سساعة وجريدة التحرير وصسحيفة
الوطن ا’لكترونية وجريدة «الشسعب» كان لي فيها
أاكبر عدد من النصسوصس النثرية المنشسورة.

لدب - - - -ي ال - - - -ذي
^ م- - - - -ا ه - - - -و ا÷نسس ا أ
يسستهويك أاك ،Ìوهل من ﬁاولت ‘
لخرى؟
الطبوع ا أ

تسس-ت-ه-وي-ن-ي ج-م-ي-ع ال-م-ج-ا’ت اأ’دب-ي-ة والثقافية
ك -ال -قصس-ة ال-قصس-ي-رة ج-دا واأ’قصس-وصس-ة وال-رواي-ة
والشسعر والكتب الدينية .حاولت كتابة مجموعة
قصسصسية تحت عنوان :شسيزوفرينيا ،وقد نالت
إاعجاب الناقد العراقي زياد الحمداني وعرضست
ع -ل-ى مسس-ؤوول-ة ال-نشس-ر ب-دار ال-م-ث-ق-ف .ق-د سس-رت
كثيرا بتجربتي اأ’ولى في كتابة القصسة ،واأنا أاذكر
كلماتها حين قرأات مطلعها قالت لي أانت متفوقة
في السسرد .و’ أاقدر أان أاصسف لكم كم كانت
ف-رح-ت-ي وأان-ا أان-ت-ظ-ر اق-ت-ن-اء ال-ق-راء ك-تابي اأ’ول
والذي يحمل عنوان« :حب واشستياق بعد الفراق».

لول؟
^ ماذا يحكي إاصسدارك ا أ

^^ ديوان «حب واشستياق بعد الفراق» يحمل
بطياته أاشسعارا وخواطر عن الحب كحب المرأاة
ل -ل -رج -ل أاو ال-رج-ل ل-ل-م-رأاة وال-حب بصس-ف-ة ع-ام-ة
بصسورة شساملة ،تحدث اأ’نا أاناة اآ’خر بطريقة
Óخر،
عفوية وسسلسسة بعد فراق يخلق اشستياقا ل آ
ي -وصس -ف ب -وج-دان-ي-ة م-عّ-ب-ق-ة ب-روح-ان-ي-ة صس-وف-ي-ة
بديعة.

الفضساء اأ’زرق فضساء بأاربعة أابعاد ،بعدي حياة
ال-واق-ع ب-م-ع-ن-ى ب-ع-د اي-ج-اب-ي وب-ع-د سسلبي ،البعد
ا’ي-ج-اب-ي ي-ك-م-ن ف-ي ت-ط-وي-ر ال-ق-درات الباطنية
الباحثة عن النجاح بمعنى أانه يخلق من الفرد
ا’يجابي فردا ذو قدرات فكرية وثقافة متقدمة
وت- -ع- -ام- -ل م -ت -ط -ور م -ع م -ن ح -ول -ه ف -ي ال -ع -ال -م
ا’فتراضسي أاو الواقعي ،أاما البعد السسلبي فهو
ان-تشس-ار ال-فسس-اد وا’ن-ه-ي-ارات ال-عصس-ب-ي-ة من كثرة
اسستعماله في أاشسياء ’ منفعة منها دون انقطاع
فتخلق في نفسسية الفرد الملل القاتل من تقليب
نفسس الصسفحات ورؤوية كل جديد مخرب للعقول
كالحوت اأ’زرق وغيره من برامج مثيرة تفسسد
الطباع وتهدم ابن آادم الذي سسيشسعر بالتشساؤوم
عند رؤويته أ’شسياء ’ يسستطيع الوصسول إاليها.
أام-ا ال-ب-ع-دي-ن اآ’خ-ري-ن ،ه-م-ا ب-ع-دي-ن م-ت-ناظرين
يجعÓن من الفرد شسخصسا سسويا يمشسي بطريق
سس -وي ب-ت-ن-اظ-ر م-ع ال-ع-ال-م ال-واق-ع-ي ع-ب-ر ال-ع-ال-م
اأ’زرق ك -ال -ت-واصس-ل ف-ي أاع-م-ال ت-ج-اري-ة وأاع-م-ال
أادب-ي-ة ودع-وات ل-حضس-ور م-ؤوت-م-رات أاو م-ل-ت-ق-ي-ات
ح-ق-ي-ق-ي-ة ’ اف-ت-راضس-ي-ة غ-ي-ر واق-ع-ي-ة .ال-ب-ع-دي-ن
ال-م-ت-ن-اظ-ري-ن يسس-هÓ-ن ع-ل-ى ال-م-ب-دع وصس-ول الى
م -ب-ت-غ-اه دون ق-ط-ع مسس-اف-ات ط-وي-ل-ة ،ف-ال-فضس-اء
اأ’زرق هو مسسهل كل عسسير وهو حاليا المعّرف
اأ’ول بإابداعات الكتّاب واأ’دباء والفنانين وهو
الرابط بين أافراد المجتمعات بتÓقي منتجاتهم
اإ’بداعية عبر الشسبكة.

^ ك Ìا◊ديث على ضسرورة تشسجيع
إابداع ومواهب الشسباب واŸرأاة ،هل من
جهود تكّرسس ‘ هذا الشسأان؟

أارى أان المرأاة أاصسبحت تنشسط بأاريحية أاكثر في
ميادين عدة أادبية وثقافية وفنية ،وهذا بظهور
ج-م-ع-ي-ات وراب-ط-ات وط-ن-ي-ة ت-ع-ت-ن-ي ب-نشس-اط-اتها
ونشس -اط-ات ن-ظ-ي-ره-ا ال-رج-ل ،م-م-ا شسّ-ج-ع ظ-ه-ور
مواهب شسابة على السساحة اأ’دبية وطنيا ودوليا.

لدبي؟
^ ما هو جديدك ا أ

جديدي اأ’دبي لم يصسدر بعد وهو في أاجزاء
ي- -ت- -م- -ث- -ل ف- -ي م- -ج -م -وع -ة قصسصس -ي -ة ع -ن -وان -ه -ا
شسيزوفرينيا ،أاتمنى أان تلقى إاعجاب القراء.

^ كلمة أاخÒة

^^اخ -ت -م ك Ó-م -ي ب -ت -ح -ي -ة ت -ق-دي-ر وع-رف-ان لـ»
الشسعب» ،الجريدة المحببة إالى قلبي كثيرا ،والتي
نشسرت بها عدة نصسوصس لي وكان لها عدة قراء،
تمنياتي لعمالها بالنجاح والتميز الدائم والمثابرة
على تشسجيع المواهب الصسغيرة حتى تصسبح كبيرة
تزيد فكرنا تعرفا على ما تحمله اأ’دمغة الشسابة
دون أان يكسسر برعمها اأ’خضسر ،فيكبر وتكبر معه
عطاءاته الطازجة المبدعة في ربيع مخضسر ’
خريف مصسفر جاف تتسساقط أاوراقه.

الوادي :قديري مصسباح

آاثر اإ’مام ابراهيم خنفوري الفقيد اأ’سستاذ
محمد الصسالح خراز ،وهو يسستعرضس تفاصسيل
ع -ام -ة ع -ن ال -راح -ل ،أان ي -ت -ح -دث ع -ن ح-ي-اة
الفقيد ،التي كانت حافلة بالنضسال والعطاء
الذي ظل ينطوي على مخاطر كثيرة ،كادت
في أاحايين كثيرة أان تكّلفه حياته.
وأاردف صسديق المرحوم باديسس قدادرة أانه
م -ن الصس -دف ،ب -ل ال -ق -در أان ي -ت -زام -ن رح-ي-ل
اأ’سستاذ محمد الصسالح خراز وا’حتفال بعيد
وطني بامتياز الذي يصسادف ذكرى أاحداث
الثامن من ماي .1945
قال باديسس ،ان الفقيد عاشسره منذ أان كان
طالبا مناضس Óداخل الحركة الطÓبية ومربيا
وم -ع -ل -م -ا وأاسس -ت -اذا وم -داف -ع -ا ع-ن ال-ح-ري-ات
والحقوق كمحامي.
أاكد أان الفقيد اجتمعت فيه صسفات قّل أان

تجتمع في الشسخصس الواحد ،فقد كان الراحل
زاهدا في حياته ،في المال والمنافع المادية،
الزهد في الكراسسي ،مشسيرا إالى أان الفقيد
كان غنيا وكثير الثراء في الروح وفي القيم
وف -ي ال -ن -ب -ل وف -ي الشس -رف وف -ي اأ’ن-ف-ة وف-ي
الصسدق وفي الوفاء وفي اإ’يثار وفي التضسحية
بالغالي والنفيسس من أاجل إاسسعاد اآ’خر.
اسستحضسر اأ’سستاذ باديسس ،الخصسال اإ’نسسانية
والصس -ادق-ة ل-ل-ف-ق-ي-د اأ’سس-ت-اذ م-ح-م-د الصس-ال-ح
خراز ،الذي كان بحق رجل قضسية ومبادئ
وكان رمزا من رموز النضسال المهني .أاجمع
الحضسور أان الراحل اسستطاع أان يجمع حوله
في حياته ،ولحظة وداعه وتشسييع جثمانه،
أاصسدقاء كثرا لم يترددوا في تقديم شسهادة
ت-خ-ل-ي-د ذك-رى أارب-ع-ي-ن-ي-ة وف-اة اأ’سس-تاذ خراز،
ح -م -لت ع -ن -وان« :م-ح-م-د الصس-ال-ح اإ’نسس-ان»،
ترصسد مسسار حياة رجل زاهد.

قاموسس عربي أامازيغي للكاتبة بوسسحابة عائشسة

لمازيغ
من أأجل أ◊فاظ على أأصصول أ أ
وترأثهم Ãنطقة تلمسصان
صسدر مؤوخرا قاموسس عربي أامازيغي
ل-ل-ك-ات-ب-ة ب-وسس-ح-اب-ة ع-ائشس-ة ،يضس-م أاه-م
ال -ك -ل -م -ات اŸت -داول -ة ل -دى ق -ب -ائ-ل ب-ن-ي
ب -وسس -ع -ي -د وب -ن -ي سس -ن -وسس ا◊دودي -تÚ
وال- -ت- -ي ل ت- -زال ت- -ت- -ع- -ام- -ل ب- -ه- -ا ب -عضس
ال- -ع- -ائÓ- -ت ال- -ت- -ي ي- -رت- -ب- -ط ت- -اري -خ -ه -ا
لم- -ازي- -غ سس -واء م -ن خ Ó-ل ال -ع -ادات
ب- -ا أ
لع-راف وال-ب-ن-ي-ة
وال-ت-ق-ال-ي-د أاو ب-عضس ا أ
ا÷سسدية.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

القاموسس الذي هو عمل ميداني قامت به
ال -ك-ات-ب-ة م-ن خÓ-ل ال-ت-ع-ام-ل م-ع ك-ب-ار السس-ن
بمناطق بني سسنوسس ،بداية من سسنة 2008
ودام قرابة الـ  10سسنوات حيث تمكنت من
ج -م -ع أاك -ب -ر ع-دد م-ن ال-ك-ل-م-ات ا’م-ازي-غ-ي-ة
ال -م -ت -داول -ة ب -ي -ن ك -ب -ار السس -ن وسس-ك-ان ه-ذه
ال -م -ن -اط -ق ال -ج -ب-ل-ي-ة ،ضس-ف ال-ى ذلك ف-إان-ه-ا
’ماكن والمواقع
تمكنت من تحديد أاسسماء ا أ
التاريخية بالمنطقة التي تشسهد على أاصسول
’مازيغ .
السسكان من ا أ
’ماكن والمواقع
الكتاب الذي جمع أاسسماء ا أ
والمعدات جاء تفسسيرا للغة القديمة لسسكان
الناحية الجنوبية الغربية لو’ية تلمسسان من
جبل عصسفور الى جبال تنوشسفي والتي ’تزال
أاثارها باقية لدى كبار السسن ،وهو ما سسهل
ع-م-ل-ي-ة فتح  04أاقسس-ام ل-ت-دريسس ا’م-ازيغية
’سستاذة
بهذه البلديات ،ا’مر الذي شسجع ا أ
بوسسحابة عائشسة على القيام بالجمع اللغوي
’ماكن ا’مازيغية المتداولة
’هم الكلمات وا أ
أ
بالمنطقة والتي بدأات تغيب مع غياب كبار
السسن بهذه المناطق .
ه- -ذا وف- -ي تصس- -ري- -ح ل- -ه -ا كشس -فت ال -ك -ات -ب -ة
بوسسحابة عائشسة ان هذا العمل الذي يعد
ث -م -رة ج -ه -د دام أاك -ث -ر م -ن  10سس-ن-وات من
التنقيب ،الهدف منه حماية التراث الÓمادي
ل -ل -م -ن -ط -ق -ة وح-م-اي-ة ال-ل-غ-ة ا’م-ازي-غ-ي-ة م-ن

ا’ندثار والحفاظ على
ت -راث ق -ب -ائ -ل ا’م -ازي -غ ال -ت-ي ت-ع-د أاول م-ن
اسس-ت-ق-رت ب-ال-م-ن-ط-ق-ة وم-ن-ه-ا ان-ب-ثقت أاصسول
قبائل بني سسنوسس وبني بوسسعيد .

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سشنات ـي
إامام أاسشتاذ رئيسس
Ãسشجد البششÒ
اإلبراهيمي
ششـارع الششهـداء

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة

الثلثاء  ١٠جويلية  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢6شسوال  ١٤٣9هـ

هام جدا

العفو

من اأسسماء الله ا◊سسنى اسسمه العفو ،ولقد ورد هذا اإلسسم
‘ قوله تعا{ :¤اإّن الله لعفو غفور} (ا◊ج).
وم -ع -ن -اه ‘ ح -ق ال -ل -ه ت -ع-ا :¤ه-و ال-ذي Áح-و ال-ذن-وب،
وي -ت -ج -اوز ع -ن السس-ي-ئ-ات وي-ب-دل-ه-ا إاذا شس-اء حسس-ن-ات ،وه-و
سسبحانه الواضسع عن عباده تبعات خطاياهم وآاثارهم فل
يسستوفيها منهم إان تابوا واسستغفروا ،أاو تركوا لوجهه أاعظم
‡ا فعلوا ،فيكفر عنهم ما فعلوا Ãا تركوا.
وحظنا من هذا اإلسسم وهو اأن يوقن العبد بعفو الله
ومغفرته ،وأان يطمع ‘ رحمته واأن ل ييأاسش من قبول
توبته ،فهو سسبحانه يقبل توبة العبد ما  ⁄يغرغر ،وعلى
اŸسسلم أان يعمل دائما على القرب من الله تعا ،¤وأان يكون
‘ حضسور معه فل يغفل عن ذكره ،وأان يسستغفره وينوب
اإليه كلما اأذنب غب حقه ،واأن يعلم أان ا◊سسنات يذهÍ
السسيئات ذلك ذكرى للّذاكرين.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
ل -ل -ف -ت -ور ،إاذ أاّن الصس -ا◊ Úه -م ال -ذي -ن ي -ح -رك -ون ال -ه -م-م
وي -وق -ظ -ون ال -ع-زائ-م وي-قّ-وون اإلرادات ،ف-ه-م خ Òال-ن-اسش
الذين يجب ›السستهم والسستماع إاليهم ،يقول النبي ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ ““أال أاخÈكم بخ Òالناسش؟““ ،قالوا:
بلى يا رسسول الله ،قال““ :من تذكركم رؤويته بالله عز وجل““.
وال ّصسا◊ون هم أاحسسن رفيق ُمنجٍ من الغفلة والفتور،
وذلك أان خ Òالخوان من إاذا ذكرت أاعانك وإاذا نسسيت
ذّكرك ،وهؤولء هم الخلء اŸسستثنون من العداوة إاذا
كانوا ‘ الدنيا اخلء أاحبابا وقال فيهم القرآان{ :الخلء
يومئذ بعضسهم لبعضش عدو إاّل اŸتق( }Úالزخرف).
 - ٣تذكر اŸوت وما بعده من سسوؤال الق :Èإان اŸسسلم
الذي ييقن بأانه سسيموت ل يÎك ›ال للغفلة والفتور بل
يجعل من أاوقاته ميدانا للتزود بالصسا◊ات ألنه يعلم أان
اŸوت يرقبه ،وأان طلحة الق Èووحشسته تنتظره والبعث
وا◊سساب والنشسور ل مفر منه ،ولهذا لبد من العمل وبذل
واسسع ا÷هد للظفر باألمان ‘ ذلك اليوم الذي تشسبت فيه
الولدان السسماء منفطر به.
ولعّل من أاهم الوسسائل اŸعينة على طرد الغفلة والتغلب
على الفتور زيارة اŸقابر والعتبار بأاحوال أاهلها ألنها
تذّكر العبد باآلخرة وتضسعه على ﬁك اعماله كما قال

الناسس والنحراف وموقفهم منه وحالتهم معه

حكمة العدد

١769١

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى

اإلنسشان ب Úالتّراخي والكسشل وعÓج الفتور

‘ سسورة األعراف يتحّدث اŸو ¤سسبحانه وتعا ¤عن
القرية التي كانت حاضسرة البحر ،وهي قرية من قرى بني
اسسرائيل حيث طغوا وّŒبروا واجتمعوا على اŸعصسية
وعلى ا◊رام ،إاّن هذه القرية كانت مثال سسيئا للفسساد
والنحراف ،ذلك أاّن الله هيأا لها أاسسباب العيشش الرغيد
السسعيد ،ولكنها ما وقرت رب البحر وما عظمته وما
لمر باŸعروف والنهي
اسستحيت منه ،إانها قرية تنكرت ل أ
عن اŸنكر ،وعطلت أاوامر الله.
ولتأاديبهم واختبارهم واختبار اÁانهم وتعاملهم مع
األع -راف وال -فسس -اد وصسÈه -م ع -ل -ى ذلك ،ح ّ-رم ع-ل-ي-ه-م
الصسيد يوم السسبت حيث تأاتي ا◊يتان على وجه اŸاء
بكÌة غ Òأانها تغيب ‘ األيام األخرى ،ولكّنهم وÿبثهم
وم-ك-ره-م اح-ت-ال-وا ع-ل-ى ال-ل-ه ظ-نّ-ا م-ن-ه-م أاّن-ه غ-اف-ل عما
ي -ع -م-ل-ون ل-ظ-ل-م-ه-م ،ح-يث ح-ف-روا اÿن-ادي-ق واألخ-ادي-د
فكانوا يسسوقون ا◊يتان يوم السسبت إاليها وقد قللوا اŸاء
فيها فيأاتوا يوم األحد لصسطيادها.
يقول تعا ¤فيهم{ :واسسئلهم عن القرية التي كانت
حاضسرة البحر إاذ يعدون ‘ السسبت إاذ تأاتيهم حيتانهم يوم
سسبتهم شسرعا ويوم ل يسسبتون ل تأاتيهم كذلك نبلوهم Ãا
كانوا يفسسقون} (سسورة الأعراف).
فهذا امتحان أاخضسعهم الله إاليه ،ولكنهم خرقوا العهد
ونقضسوا اŸيثاق و–ايلوا على الله ،فانقسسم الناسش فيهم
وأامام هذا النحراف والفسساد العريضش إا ¤ثلثة أاقسسام،
وهي األقسسام التي –دث الله عنها ‘ نفسش اŸوضسع من
القرآان حيث يقول سسبحانه{ :وإاذ قالت أاّمة منهم ⁄
تعظون قوما الله مهلكهم أاو معّذبهم عذابا شسديدا قالوا
معذرة إا ¤رّبكم ولعّلهم يّتقون} (الأعراف).
فالقسسم األول منهم شسارك ‘ اŸعصسية ولسسان حاله
يقول :وهل أانا إالّ من غزية إان غوت غويت وإان ترشسد

العدد

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

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

ظاهرة يجب التحرر منها

ل -ق -د ت -ك ّ-ل-م-ن-ا ‘ ع-دد سس-اب-ق ع-ن ال-ف-ت-ور
ومظاهره وأاسسبابه ،وعرفنا أان مظاهره تكمن
‘ التكاسسل واإلهمال وإالف اŸعاصسي والتدرج
فيها ،وكذلك الشسعور بقسسوة القلب ،كما أاننا
ت-ك-ل-م-ن-ا ع-ن أاسس-ب-اب-ه وع-رف-ن-ا أان-ه-ا متمثلة ‘
ال -فسس -اد وال -غ -ل-و وال-ت-ط-رف ،وك-ذلك م-ف-ارق-ة
ا÷ماعة وإاثارة حياة العزلة والتفرد والتقصسÒ
‘ عمل اليوم والليلة.
واليوم تعالوا معي ‘ هذا العدد لنتعرف
سسويا على العلج لهذه الظاهرة التي تصسيب
النفوسش والقلوب لنتغلب على أاسسبابها ،ونصسل
إا ¤درجة الكمال واÿلصش الÁا .Êولعل
من أاهم العلجات للفتور باعتباره آافة تصسيب
اإلنسسان يلزم التحرز من الوقوع فيها ما يلي:
 - ١البعد عن اŸعاصسي والسسيئات كبÒها
وصس- -غÒه -ا :ذلك أاّن ال -ذن -وب “يت ال -ق -ل -وب
و–رقها ،وتسستوجب غضسب الله تعا ¤ومن
غضسب الله عليه بالضسرورة حسسر اÿسسران
ال-ع-ظ-ي-م ك-م-ا ق-ال ت-ع-ا{ :¤وم-ن ي-ح-ل-ل عليه
غضسبي فقد هوى} (طه).
وكما يقول ابن اŸبارك:
راأيت الذنوب “يت القلوب وقد يورث
الذل ادمانها
وترك الذنوب حياة القلوب وخ Òلنفسسك عصسيانها
والذنوب ضسررها على القلوب أاشسد من ضسرر السسموم
على األبدان ،فهي تسسبب حرمان التوفيق من الله وإاطفاء
نور القلب {فإاّنها ل تعمى األبصسار ولكن تعمى القلوب
التي ‘ الصسدرور} (ا◊ج).
و–رم العلم والرزق ،ولقد جاء ‘ مسسند المام اأحمد
من حديث أام سسلمة رضسي الله عنها قالت :سسمعت رسسول
الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ يقول““ :إاذا ظهرت اŸعاصسي
‘ أاّمتي عّمهم الله من عنده““ ،فقلت :يا رسسول الله أاما
فيهم يومئذ أاناسش صسا◊ون؟ قال““ :بلى““ ،قلت :كيف يصسنع
أاولئك؟ قال““ :يصسيبهم ما أاصساب الناسش ثم يصسÒون إا¤
مغفرة من الله ورضسوان““ ،و‘ اŸسسند أايضسا من حديث
ثوبان رضسي الله عنه قال :قال رسسول الله ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ ““إانّ الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصسيبه““.
ف -ال -ع -لج م -ن ال -ف -ت -ور إاذا الج -ت -ه -اد ‘ الب -ت -ع-اد ع-ن
اŸع- -اصس- -ي وال- -ذن- -وب ،والسس Òم- -ع ال- -ن- -فسش ب- -اŸراق -ب -ة
واÙاسسبة ،وعدم إاهمالها وإارخاء الزمام لها لتسسبح ‘
اÙظورات.
 - ٢صسحبة ال ّصسا◊ :Úوهذا من اأهم العلج الذي ينفع
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غزية أارشسد
فهم أاناسش ل رأاي لهم ول
عقل يفكرون به ،فإاذا رأاى
هذا الفريق اÿمارين فهو
م -ع -ه -م ث -م ي -ق-ول ال-ل-ه غ-ف-ور
رح -ي -م ،وإاذا ح -م-ل ع-ل-ى اŸت-قÚ
فيتعامل معهم بخداعه وكأانه واحد منهم ،فهو صسنف ل
يحمل إاÁانا ول وقارا ول حياة ،فريق سسلبي خبيث
يكرث الرداءة ويدفع إا ¤الرذيلةÁ ،ارسسها وينشسرها
ويعمل على تشسجيعها ،أامّا القسسم الثا Êفهو صسنف مثّبط
بارد لسسان حاله يقول نفسسي نفسسي أاو بعبارة الشسارع
““تخطي راسسي وتنحرق““.
فإاذا رأاى من يقوم بأامر األمر باŸعروف والنهي عن
اŸنكر واإلصسلح ب Úالناسش وإاطفاء نار الفتنة قال⁄ :
–شس- -ر ن- -فسسك؟ أانت ع -م -ي -ل وأانت ي -خ -دم بك ال -ن -ظ -ام
ويسستعملك ،وهكذا باأللفاظ النابية التي ل قيمة لها
والتي ل تخرج إال من فيه قبيح بليد ،ميت الروح وعدË
الضسم ،Òوهو كما قال تعا ‘ ¤أامثاله ⁄““ :تعظون قوما
الله مهلكهم أاو معذبهم عذابا شسديدا} (األعراف).
وأام -ا ال-قسس-م ال-ث-الث وه-ي ال-ط-ائ-ف-ة اŸؤوم-ن-ة ،ط-ائ-ف-ة
الدعاة إا ¤الله وا Òÿواإلسسلم ،واألمل ‘ الفرج ،إانها
طائفة ل إاله إال الله ،أاهل ا◊ياة الذين قالوا للعصساة
والطغاة قفوا ،وقالوا للمثبط Úواليائسسي Úوالذين قالوا
للطرف األول والثا{ Êمعذرة إا ¤رّبكم ولعّلهم يّتقون}.
والنتيجة هي اأّن الله سسبحانه ل يÎك أاهل اŸعصسية ‘
تعنتهم و›اهرتهم من غ Òحسساب ،فكان مصسÒهم أان
أارسسل عليهم عذابا نكال فمسسخهم قردة وخنازير ،و‚ي
الذين كانوا ينهون عن السسوء.

ل تقعدوا فراغا فإاّن اŸوت يطلبكم
وإاذا كانت النّفوسش كبارا تعبت ‘ مرادها األجسسام

قال ابن ا÷وزي :أاعلم أانّ الزمان أاشسرف من أاي
يضسيع منه ◊ظة ،فإان ‘ ا◊ديث ال ّصسحيح عن رسسول الله
ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ أاّنه قال““ :من قال سسبحان الله
العظيم غرسست له نخلة ‘ ا÷نّة““ ،فكم يضسيع اآلدمي
من سساعات يفوته فيها الثّواب ا÷زيل؟

عليه الصسلة والسسلم ‘ ا◊ديث الشسريف““ :كنت نهيتكم
عن زيارة القبور فزوروها فإان فيها عÈة““ ،و‘ رواية
أاخرى ““فإاّنها تذّكرنا باآلخرة““.
 - ٤ومن العلج للفتور حضسور ›السش العلم :ألّن العلم
حياة القلوب وغذاء النفوسش ،وهو الكاشسف للظلمات ‘
ج -م -ي -ع ›الت ا◊ي -اة ،ال -ذي ي -ن Òال -ط -ري -ق لصس -اح -ب-ه
وي -خ -رج -ه م -ن ال -ظ -ل -م -ات ا ¤ال-ن-ور ،واŸسس-ل-م إاذا ف-ارق
›السش العلم أاصساب قلبه الغشساوة و–ول عند الباطل
حقا واŸنكر معروفا ،والناسش ‘ هذا الزمان ل Áكنهم
التخلصش من الفتور وا◊فاظ على مكاسسب رمضسان إال
بارتياد اŸسسجد وحضسور ›السش العلم وأاخذه حتى يتقوى
العبد على الطاعة.
ﬁ - ٥اسسبة النفسش دائما :وذلك Ãراقبتها وهو ما
ي-ب ّصس-ر ب-ع-ي-وب-ه-ا ويسسّ-ه-ل م-ع-ا÷ت-ه-ا ،وي-دّل-ها على طريقها
ومصسÒها اÙتوم الذي ل يعرف اإل ا÷د ،فلقد قال
تعا{ :¤يا أاّيها الذي آامنوا اّتقوا الله ولتنظر نفسش ما
قدمت لغد واتقوا الله إانّ الله خبÃ Òا تعملون}.

جوابك

ع ّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى
ع- -ن ال- -نّ- -وسش ب- -ن سس- -م- -ع -ان
األنصساري قال :سسأالت رسسول الله ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ عن الّ Èوالثم
❊ سس :هل يجوز ‹ ا◊ج بالوكالة عن أابي
ف -ق -ال““ :الّ Èحسس -ن اÿل -ق ،والث -م م-ا
ي عاجز ’ يقدر عليه؟
وهو ح ّ
حاك ‘ صسدرك وكرهت أان ي ّ
❊❊ ج :ا◊ج واجب على اŸسستطيع القادر ،وهو على الفور ‘
طلع
حال الصسحة دون اŸرضش وحال الغني دون الفقر .وا◊ج بالنيابة
ع -ل -ي -ه ال -ن -اسش““ (رواه مسس-ل-م
جائز ولكن على اŸيّت وليسش على ا◊ي ،فإاّن ا◊ي واجب عليه
أان يجح على نفسسه ولو أان يحمل على األعناق أاو يجر على
والÎمذي).
العربات ،ول يجوز له أان يوكل غÒه ‘ قضساء ما هو واجب عليه.
والله أاعلم.

من علماء ا÷زائر ا◊بيبة

الشّشيخ أاحمد بن يوسشف اŸلياÊ

ه- -و الشس- -ي- -خ ال- -و‹ الصس -ال -ح ال -ق -طب
الغوث ،الّزاهد العا ⁄اّ Ùصسل السسالك،
اŸق -رئ ب -ال -ق-راءة السس-ب-ع-ي-ة اÙق-ق اأب-و
ال -ع -ب-اسش ب-ن ي-وسس-ف ال-راشس-دي نسس-ب-ا ودارا
اŸليا.Ê
كان من أاعيان ومشسايخ اŸغرب وعظماء
ال -ع-ارف ،Úاج-ت-م-ع ع-ن-ده ج-م-اع-ة م-ن ك-ب-ار
اŸشسايخ والعلماء والصسا◊ Úمن تلمذته،
واشستهر ذكره ‘ اآلفاق شسرقا وغربا واوقع
الله له القبول العظيم والعطف ا÷سسيم ‘
قلوب اÿلق ،وهو من تلمذة الشسيخ رؤووف.
ولقد كان الشسيخ أابو العباسش نزيل مليانة
وم -ن ك -ب -ار اŸشس -اي -خ وك -ان ك-ث Òال-ت-ل-ق،Ú
ان-تسس-بت ل-ه ال-ط-ائ-ف-ة اŸع-روف-ة ب-الشسّراقة

وهو بريء من بدعتهم ،فما كان المام إال امام سسنة وهدى
مقتدى به ‘ العلم والدين ،قد نّزهه الله وطّهر جانبه،
وقد أاظهروا شسيئا من ذلك ‘ حياته ،فتÈأا منهم وقاتلهم،
وبلغ اÛهود ‘ ترشسيدهم ،ولقد حّدث أاحدهم أانه Ÿا
ظهرت بدعة الشسّراقة وانتسسابهم إاليه وقع ‘ نفسسه من
ذلك شسيء فقيل له :إانّ الشسيخ أابا ﬁمد اÿياط من
أاصسحابه ،فقال أانا تائب إا ¤الله ،كفى ‘ طهارة جانبه أان
يكون اÿياط من أاصسحابه.
ولقد كان من أاصسحاب الشسيخ األفاضسل أاهل السسنة كأابي
ﬁمد اÿياط والشسيخ الشسطبي وأابي ا◊سسن علي بن عبد
الله كلهم من أاهل الفضسل فالدين واألئمة اŸقتدى بهم،
وكلهم يعظم الشسيخ ويعÎف له بالولية والفضسل والعلم
واŸعرفة.
وكانت وفاة الشسيخ اŸليا Êسسنة سسبع وعشسرين وسسبع مئة
 7٢7هـ رحمه الله رحمة واسسعة وأاسسكنه فسسيح جنانه.
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الفريق قايد صسالح يشسرف على تكر ËاŸتوجÚ

لفراد
لطارات وا أ
تششجيع اŸواهب وتنمية القدرات الفكرية ل إ

القدرة الفائقة على توف Òمقدرات حماية ا÷زائر بكافة حدودها

«الششعب « أاششرف الفريق أاحمد قايد صشالح نائب وزير الدفاع الوطني،
لثن ، Úبالنادي الوطني للجيشش
رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي أامسش ا إ
ب -ب-ن-ي مسش-وسش ع-ل-ى م-راسش-م ح-ف-ل تسش-ل-ي-م ج-ائ-زة ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي،
لفضشل عمل علمي وثقا‘ وإاعلمي لسشنة  ‘ 2018طبعتها السشابعة.
أ
أ◊فل شصهد حضصور كل من ألسصادة وتطـبـيـقـية ،ومهما بلغ من درجات أإ’بدأع
’م Úأل -ع -ام ل -وزأرة أل -دف -اع أل-وط-ن-ي ،وأل -ن -ب-وغ ،ت-ب-ق-ى ل-دي-ه أل-ق-اب-ل-ي-ة أل-ذه-ن-ي-ة
أأ
ق - -ادة أل - -ق - -وأت وأ◊رسش أ÷م - -ه- -وري وألفكرية وألعقلية لÓرتقاء بزأده ألعلمي
وأل-درك أل-وط-ن-ي وأل-ن-اح-ي-ة أل-عسص-ك-ري-ة وأŸعر‘ إأ ¤منازل أرقى وأسصمى.
ف -ال-ت-ف-وق وأل-ن-ج-اح ب-ه-ذأ أŸع-ن-ى ،ه-و
أأ’و ¤ورؤوسص - -اء أل - -دوأئ- -ر وأŸدي- -ري- -ن
طريق مـ ـ ـن يشصعر أنه يبقى دأئما وأبدأ ‘
ة
أŸركزي Úورؤوسصاء أŸصصالح أŸركزي
حاجة ملحة وماسصة إأ ¤أŸزيد من ألعمل
ب -وزأرة أل -دف-اع أل-وط-ن-ي وأعضص-اء ÷ن-ة أل-ع-ازم وأŸث-اب-ر أل-ذي ي-ك-ف-ل ل-ه م-وأصص-لة
جائزة أ÷يشش ألوطني ألشصعبي وأعضصاء دربه على ألنحو أŸثمر وأÛدي.
÷ان أل-ت-ح-ك-ي-م م-ن أسص-ات-ذة عسص-ك-ريÚ
فتلكم هي أÿصصال ألتي نبذل قصصارى
ومدني ،Úوكذأ قادة ألهياكل ألتي ينتمي ج -ه -ودن -ا ك-ق-ي-ادة ع-ل-ي-ا ،م-ن أج-ل ت-ث-ب-يت
مرتكزأتها على مسصتوى أ÷يشش ألوطني
إأليها أŸتوجون با÷ائزة.
أُف -ت -ت -حت م -رأسص -م ح -ف -ل تسص-ل-ي-م ألشصعبي ،وسصنبقى نعمل ،بإاذن ألله تعا¤
أ÷ائزة بإالقاء ألفريق قايد صصالح كلمة وقوته ،بكل ما لدينا من وسصع ،بفضصل ما
أكد ‘ مسصتهلها على أهمية أÿطوأت –ظ -ى ب -ه ق -وأت -ن-ا أŸسص-ل-ح-ة م-ن رع-اي-ة
سصامية ومتوأصصلة من لدن فخامة ألسصيد
أل -وأث-ق-ة أل-ت-ي ق-ط-ع-ت-ه-ا ج-ائ-زة أ÷يشش
رئيسش أ÷مهورية ألقائد أأ’على للقوأت
أل- -وط -ن -ي ألشص -ع -ب -ي ‘ ›ال تشص -ج -ي -ع أŸسصلحة وزير ألدفاع ألوطني ‘ ،سصبيل
أŸوأهب وت -ن -م -ي -ة أل -ق -درأت أل-ف-ك-ري-ة جعل مثل هذه ألسصلوكيات مطية متينة
Óطارأت وأ أ
لإ
’فرأد ،وهي أ÷ائزة ألتي ن -ع Èم -ن خ Ó-ل -ه -ا إأ ¤م-رأتب ت-ط-وي-ري-ة
أك -تسص -بت صص -ف -ة أل -ت -ق -ل -ي -د أل -عسص -ك-ري ع-دي-دة أخ-رى رف-ي-ع-ة أŸسص-ت-وى ،تسص-تقيم
ألرأسصخ ،مذكرأ با÷هود أŸبذولة ‘ “اما مع ما ترمي إأليه ألرؤوية ألسصديدة
سصبيل تشصجيع ألبحث ألعلمي ‘ صصفوف وأل-ب-ع-ي-دة أل-ن-ظ-ر أل-ت-ي نسص Òع-ل-ى هدأها
ونروم Ãقتضصاها ،رفقة كافة أÒÿين ‘
أ÷يشش ألوطني ألشصعبي:
«ل -ق -د ج -ب -ل أل -ل -ه أÿل -ق ع -ل-ى حب أ÷يشش أل -وط -ن -ي ألشص -ع-ب-ي ،سص-ل-ي-ل ج-يشش
ألتفوق ،لكنه سصبحانه وتعا ¤ربط ذلك أل -ت -ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ،ب-ل-وغ ك-اف-ة أأ’ه-دأف
أŸرسصومة وأŸشصروعة».
‘ ألكث Òمن أآ’يات ألقرآأنية ألكرÁة
ألفريق هّنأا جميع أŸتوج Úبا÷ائزة
بالعمل ألصصالح ألذي ’ يتأاتى بدوره إأ’ ‘ طبعتها ألسصابعة ،مذكرأ Ãا جاء ‘
با÷هد أŸثابر ألنظيف وألنزيه ،أي أن رسصالة فخامة أ÷مهورية ،ألقائد أأ’على
أإ
’نسصان هو مدفوع بفطرته وأسصتعدأده للقوأت أŸسصلحة ،وزير ألدفاع ألوطني،
Óم -ة Ãن -اسص -ب -ة
أل-ط-ب-ي-ع-ي ن-ح-و إأت-ب-اع مسص-الك ألسص-ل-وك ‘ رسص -ال -ت -ه أŸوج -ه -ة ل  -أ
ألقو Ëألذي يتغذى وينمو أك Ìفأاك Ìأل -ذك -رى ألسص-ادسص-ة وأÿمسص’ ÚسصÎج-اع
م-ن خÓ-ل ألÎب-ي-ة وأل-ت-ك-وي-ن وأل-تثقيف ألسص -ي -ادة أل -وط -ن -ي -ة ،وأل -ت -ي أشص -اد ف -ي -ه -ا
’صص -رأر ع -ل -ى أك-تسص-اب ق-وة أل-ع-زÁة بتضصحيات أفرأد أ÷يشش ألوطني ألشصعبي
وأ إ
’Áان ب -أان أل -ت-ف-وق ه-و أŸرأبط Úعلى طول حدودنا ألوطنية:
أل -ت -ي “ن -ح -ه أ إ

‡ك -ن أل -ت -ح -ق -ي-ق Ÿن ي-ؤوم-ن ب-ق-درأت-ه
أل-ف-ك-ري-ة وط-اق-ات-ه أ’ب-ت-ك-اري-ة وخ-ي-ال-ه
ألوأسصع وأŸبدع.

القابلية الذهنية والفكرية
لÓرتقاء بالزاد العلمي واŸعر‘
إا ¤منازل أارقى وأاسسمى.

ي -جب أن ت -درك -وأ ج-م-ي-ع-ا أن أإ’نسص-ان
مهما بلغ من مسصتويات معرفـيـة نظـرية

اسستتباب اأ’من ‘ جميع
ربوع الوطن

«إأن أرق -ى أأ’ه -دأف أŸشص -روع-ة أل-ت-ي
أسصتطاع أ÷يشش ألوطني ألشصعبي بلوغها،
بفضصل ألله تعا ¤وقوته ،ثم بفضصل ما
–ل- -ى ب- -ه ط- -وأل ألسص- -ن- -وأت أل- -ق- -ل- -ي -ل -ة
أŸاضصية ،من ح ّسش عملي ميدأ Êمثابر
ومثمر ،هو بلوغ ألتحكم ألرفيع أŸسصتوى
’م-ن ‘
‘ ك -اف -ة م -ق -وم-ات أسص-ت-ت-ب-اب أ أ

اوقع الكث Òمن الضشحايا

جميع ربوع ألوطن ،وألقدرة ألفائقة على
ت-وف Òم-ق-درأت ح-م-اي-ة أ÷زأئ-ر ب-ك-اف-ة
ح -دوده -ا ،رغ -م أل-ت-ح-دي-ات أŸعÎضص-ة،
ولنا ‘ ما تضصمنته رسصالة فخامة رئيسش
’مة Ãناسصبة
أ÷مهورية أŸوجهة إأ ¤أ أ
إأحياء بÓدنا للذكرى  56لعيد أسصتقÓلها
ألوطني ،من إأشصادة وتنويه بكل أ÷هود
أل-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا ق-وأت-ن-ا أŸسص-ل-حة من أجل
أ÷زأئ-ر وم-ن أج-ل أم-ن-ه-ا وأسص-ت-ق-رأره-ا
وحماية حدودها ألوطنية ،قلت ،لنا ‘
ذلك ﬁف -زأ آأخ -ر م -ن أÙف -زأت أل -ت-ي
ت -دف -ع ج -يشص -ن -ا إأ– ¤ق -ي-ق أŸزي-د م-ن
ألعمل أŸثابر خدمة للجزأئر ولشصعبها،
وتدفعه أك Ìفأاك Ìإأ ¤أن يظل دوما
ألع Úألسصاهرة ألتي ’ تنام.
فسصÒأ ع- -ل- -ى ه- -ذأ أل -درب أل -ع -م -ل -ي
أŸدرك ◊سصاسصية أŸهام أŸوكلة ،ومن
’هدأف ،ولتحقيق هذه
أجل بلوغ هذه أ أ
ألغايات ،ووفاء Ÿبادئه ،وقيمه ألنبيلة،
وŒسصيدأ لدوره ألريادي دأخل أÛتمع
أ÷زأئري ،كان أ÷يشش ألوطني ألشصعبي
’مكانيات
كعادته سصباقا ‘ توف Òكل أ إ
أŸادي - -ة وأŸوأرد أل- -بشص- -ري- -ة م- -ن أج- -ل
أ’رتقاء بالبحث ألعلمي ،وهذأ ما نصصبو
إأليه من خÓل أسصتحدأث هذه أ÷ائزة،
سصعيا إأ ¤إأيجاد مناخ ﬁفز للمبدع،Ú
للعمل على ترقية أعمالهم ومعارفهم،
وبلورة أفكارهم ،وإأعدأدهم للمسصاهمة
’بدأعيةÃ ،ا Áنح
‘ تطوير قدرأتهم أ إ
’ط -ارأت -ن -ا ‘ ﬂت -ل -ف م -وأق-ع ع-م-ل-ه-م
إ
–قيق أŸزيد من ألتمرسش أŸهني».
ك -م-ا ت-اب-ع أ◊ضص-ور شص-ري-ط-ا وث-ائ-ق-ي-ا
حول ألبحث ألعلمي ‘ أ÷يشش ألوطني
ÓعÓن
ألشصعبي ،ليفسصح بعدها أÛال ل إ
ع - -ن أسص- -م- -اء أل- -ف- -ائ- -زي- -ن ‘ ﬂت- -ل- -ف
أل-ت-خصصصص-ات ع-ل-ى غ-رأر أل-ع-ل-وم أل-طبية
’ضصافة إأ¤
’نسصانية با إ
وألتكنولوجية وأ إ
’ع -م -ال أل -ف -ن-ي-ة ،ل-ي-ت-م إأث-ر ذلك ت-وزي-ع
أأ
ألشص- -ه- -ادأت وأŸك- -اف- -آات أŸال -ي -ة ع -ل -ى
أل -ف -ائ -زي -ن،وق-د أف-رزت ن-ت-ائ-ج أل-ط-ب-ع-ة
ألسصابعة لهذه أ÷ائزة تتويج سصتة عشصر
( )16عم Óفرديا وجماعيا على ألنحو
أل-ت-ا‹:ثÓ-ث-ة ( )03أع- -م- -ال ‘ أل- -ع- -ل -وم
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،عمÓن ( ‘ )02أل- -ع -ل -وم
أل-ط-ب-ي-ة؛ثÓثة ( )03أع- -م- -ال ‘ أل -ع -ل -وم
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة؛ع-مÓن ( ‘ )02أل - -ع - -ل - -وم
’نسص -ان -ي-ة؛ع-م-ل وأح-د ( ‘ )01ع - -ل - -وم
أإ
’عÓم وأ’تصصال؛خمسصة أعمال (‘ )05
أإ
’بدأع ألفني.
أإ

شسرطة سسيدي عيشس تطيح Ãسسبوق قضسائياكان ﬁل بحث
“كنت مصصالح أمن دأئرة سصيدي عيشش بأامن و’ية بجاية ،أول
أمسش ،من توقيف سصارق ألسصيارأت ألذي كان يوقع بضصحاياه بعد
طلب نقله من مكان إأ ¤أخر ،ويعمل على كسصب ثقتهم ‘ ألطريق
ليسصتغل أول فرصصة من أجل سصرقة أŸركبة من صصاحبها.
تفاصصيل ألقضصية تعود إأ ¤تلقي مصصالح ألشصرطة بÓغا ،مفاده
تعرضش أحد أŸوأطن Úمن مدينة تازمالت إأ ¤سصرقة سصيارته
Ãدينة سصيدي عيشش ،ليتم نشصر أأ’بحاث عن أŸركبة وسصارقها
وتعميم موأصصفاتها على جميع أŸصصالح أŸتوأجدة باŸيدأن.
وبعد –ديد مكان أŸشصتبه فيه ،ألذي كان متوأجدأ بإاحدى

بلديات سصيدي عيشش  ” ،وضصع خطة عملياتية وŒهيز قوة
شصرطية من أجل توقيفه ،وكللت ألعملية بالنجاح و” توقيف
أŸشصتبه به ،ويتعلق أأ’مر باŸدعو ‘ح.أ‘ 26،سصنة ،مسصبوق قضصائيا،
مقيم بو’ية تيزي وزو ،و” أسصتعادة ألسصيارة أŸسصروقة ، .بعد
ألتحقيق مع أ÷ا Êتب Úأنه ﬁل بحث ‘ عدة قضصايا ‡اثلة،
وأŸتمثلة ‘ سصرقة ثÓثة سصيارأت ‘ كل من و’يتي تيزي وزو
وبجاية ،كما أنه متابع ‘ قضصية متعلقة بسصرقة هاتف نقال
وأسصتعمال هوية ألغ’ Òقتناء شصريحة هاتف نقال.
بجاية  :التوهامي بن نوي

أاششرف عليها اللواء
ششريف عبد الرزاق

تسسمية مقر القطاع
العسسكري بالوادي باسسم
الشسهيد السسعيد عبد ا◊ي
” أول أمسش  ،أطÓق أسصم ألشصهيد « ألسصعيد
ع -ب -د أ◊ي « ع -ل -ى م -ق -ر أل -ق -ط -اع أل-عسص-ك-ري
بالوأدي– ،ت إأشصرأف أللوأء « شصريف عبد
ألرزأق « قائد ألناحية ألعسصكرية .و يندرج هذأ
أ’حتفال ‘ إأطار ألÈنامج أŸسصطر من طرف
قيادة هيئة أأ’ركان للجيشش ألوطني ألشصعبي،
ألتي ترمي إأ ¤تسصمية أŸبا Êو ألهياكل ألتابعة
ل -وزأرة أل -دف -اع أل -وط-ن-ي ب-اسص-م شص-ه-دأء أل-ث-ورة
أل-ت-ح-ري-ري-ة ت-خ-ل-ي-دأ أ’روأح-ه-م أل-ط-اه-رة ألتي
قدموها فدأء للوطن وŒسصيدأ Ÿضصمون ألقرأر
ألصصادر عن قيادة أ÷يشش ألوطني ألشصعبي.و
ت -خ -ل -لت أŸرأسص -ي-م  ،ت-ك-ر Ëع-ائ-ل-ة ألشص-ه-ي-د «
ألسصعيد عبد أ◊ي « بذأت أŸقر ،من خÓل
تقد Ëهدأيا و لوحات تذكارية –مل عديد
ألصصور للشصهيد إأبان ثورة ألتحرير.
الوادي  /قديري مصشباح

دون تسشجيل خسشائر
بششرية

حريق بقاعدة ا◊ياة
بسسكنات عدل باŸسسيلة
“كنت مصصالح أ◊ماية أŸدنية باŸسصيلة
من أنقاذ جزء مهم بقاعدة .أ◊ياة لسصكنات
عدل أŸتوأجدة باŸويلحة جرأء حريق شصب
Ãوقع أ’‚از مكون من ثÓث شصاليهات من
خ Ó-ل تسص -خ Òع -ت -اد م -ؤوه -ل وع -دد ك -ب Òم-ن
أ’عوأن أ’طفائيÚ
وحسصب م- -ا أك -ده أŸك -ل -ف ب -ا’ع Ó-م ع -ل -ى
مسصتوى أ◊ماية أŸدنية بÓل نعجي لـ «ألشصعب
» ف -ان أ◊ري -ق وق -ع ع -ل -ى .أل -وأح -دة وأرب-ع-ون
دق- -ي- -ق- -ة ‘ .ثÓ- -ث ورشص- -ات ب -ق -اع -دة أ◊ي -اة
أıصصصص -ة ’‚از سص -ك -ن -ات ع -دل أŸت-وأج-دة
Ãويلحة وبالظبط بالطريق ألوطني رقم 60
باŒاه مدينة حمام ألضصلعة .حيث مسش أ◊ريق
حسصب أŸتحدث شصاليهات على شصكل ومرقد
وأدأرة  ” .حسصبه أنقاذ شصا‹ من ألسصنة
ألنÒأن وأطفاء أ◊ريق كامل بعد تدخل ألوحدة
أل -ث -ان -وي -ة ل -ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة ووح-دة أل-ع-ق-ي-د.
بتسصخ 4 Òأليات و 18عون أطفاء من ﬂتلف
ألرتب  .وأشصار أŸتحدث أن أ◊ادث  ⁄يخلف
أي خسصائر بشصرية تذكر سصوى خسصائر مادية
Ÿؤوسصسصة أ’‚از .وعن سصبب أ◊ريق أكد بÓل
نعجي أن أ◊ادث يبقى ›هول لغاية ألتحقيق
فيه من قبل ألسصلطات أıتصصة  ‘.حÚ
فتحت مصصالح أ’من –قيقا معمقا ‘ حيثيات
أ◊ادث للتعرف على أسصباب أ◊ريق
اŸسشيلة عامر ناجح

قامت بها مفارز ا÷يشش اŸششÎكة بعدة مناطق

توقيف عنصسر دعم ،تفج Òلغم ،
حجز اسسلحة ومواد ﬂتلفة

« الششعب » ‘ إأطار مكافحة أإ’رهاب ،أوقفت مفرزة للجيشش ألوطني ألشصعبي،
أول أمسش ألسصبت ،عنصصر دعم للجماعات أ’رهابية Ãسصتغا ، Âفيما كشصفت ودمرت
مفرزة أخرى ،إأثر عملية بحث و“شصيط باŸدية/ن.ع ،1.لغما ( )01تقليدي ألصصنع.
و‘ إأطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة ،ضصبطت مفارز مشصÎكة للجيشش
ألوطني ألشصعبي خÓل عمليات متفرقة بكل من أ÷لفة ،وتلمسصان و“Ôأسصت  ،ثÓثة
(Œ )03ار ﬂدرأت وحجزوأ ( )13.8كيلوغرأم من ألكيف أŸعالج و( )148قرصش
مهلوسش ،وثÓثة ( )03أجهزة كشصف عن أŸعادن ومولد كهربائي ( )01ومطرقة ()01
ضصاغطة ‘ ،ح ” Úتوقيف أربعة ( )04مهرب Úبتيارت/ن.ع 2.وبسصكرة/ن.ع،4.
وحجز ( )9189وحدة من ﬂتلف أŸشصروبات و( )855كيلوغرأم من مادة ألتبغ .من
جهة أخرى ،أوقفت مفرزة للجيشش ألوطني ألشصعبي ( )04أشصخاصش بحوزتهم بندقية
( )01ت-ق-ل-ي-دي-ة ألصص-نع ببسصكرة/ن.ع ،4.ف -ي -م -ا أوق -ف ع -ن-اصص-ر ح-رسش أ◊دود ()10
مهاجرين غ Òشصرعي Úمن جنسصيات ﬂتلفة بتلمسصان/ن.ع.2.

لرصشاد ا÷وية
‘ نششرية خاصشة ل أ

اسستمرار موجة ا◊ر بخمسس و’يات جنوبية
أشص - -ارت نشص - -ري - -ة خ- -اصص- -ة
Óرصص -اد
ل- -ل -دي -وأن أل -وط -ن -ي ل  -أ
أ÷وي -ة أ ¤أسص -ت -م -رأر م-وج-ة
أ◊ر أل- -ت- -ي تشص -ه -ده -ا خ -مسش
و’يات من جنوب ألوطن منذ
بضصعة أيام مع تسصجيل درجات
قصص- -وى ت- -ت- -ج- -اوز ﬁل- -ي- -ا 48
درج- - -ة .وأسص- - -ت - -ن - -ادأ أ ¤ذأت
أŸصصدر فانه « عقب أسصتمرأر
م- -وج -ة أ◊ر ع -ل -ى ألصص -ح -رأء
أل -وسص-ط-ى وج-ن-وب أل-وأح-ات و
ك -ذأ ن -ح -و و’ي -ة ت -ن -دوف ف-ان
درج - - -ات أ◊رأرة أل - - -قصص- - -وى
سصتبلغ أو تتجاوز ﬁليا أل48
درج- -ة ع- -ل- -ى ج- -ن- -وب ورق- -ل -ة
وغ- - -ردأي- - -ة وت- - -ن - -دوف وأدرأر
وشصمال “Ôأسصت» وتسصتمر
صص Ó-ح -ي -ة ه -ذه أل -نشص -ري-ة أ¤
غاية ألسصاعة أل.21

