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دورة تكوينية لفائدة النواب

ي- - - -ق - - -وم وزي - - -ر ال - - -ع - - -م - - -ل
وال - - -تشس - - -غ - - -ي - - -ل والضس - - -م - - -ان
ا’جتماعي مراد زما‹،اليوم
بزيــارة عــمل وتفقد للهياكل
ال -ت -اب -ع -ة ل -دائ -رت-ه ال-وزاري-ة
ب -و’ي -ة بسس -ك -رة تسس -ت -م -ر إا¤
غاية اليوم .

ملتقى دو‹ حول «التجربة ا÷زائرية
‘ ›ال إاصسÓح السسجون»
ت- -ن- -ظ- -م وزارة ال- -ع- -دل،ال -ي -وم
’وروب-ي
’–اد ا أ
،ب -ال -ت -ع-اون م-ع ا إ
م- -ل- -ت- -ق- -ى دول- -ي- -ا ح- -ول م -وضس -وع
«ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ›ال
إاصسÓ- -ح السس- -ج- -ون» ،ع- -ل- -ى م- -دار
’صسÓ-ح-ات ال-تي
ي-وم Úل-ع-رضص ا إ
شسملت قطاع السسجون ‘ ﬂتلف
التشسريعية
اÛا’ت،
والتنظيمية ،أانسس- -ن- -ة ظ- -روف
ا◊بسص وف- - -ق- - -ا Ÿا نصست ع- - -ل- - -ي - -ه
اŸواثيق الدولية  ،تطبيق برامج
’دم -اج وعصس -رن -ة ق -ط-اع
إاع -ادة ا إ
السس- - -ج- - -ون ع- - -ن ط- - -ري- - -ق ب - -ن - -اء
مؤوسسسسات عقابية وفقا للمعايÒ
ال -دول -ي -ة وإادخ -ال اŸع -ل -وم -ات -ي -ة
وال- -ت- -خ- -ط -ي -ط ا’سسÎات -ي -ج -ي ‘
تسس- -ي ÒاŸؤوسسسس- -ات ال- -ع- -ق -اب -ي -ة»،
وذلك ب -ف -ن -دق ال-ري-اضص بسس-ي-دي
ف- -رج اب- -ت -داء م -ن السس -اع -ة 8:00
صسباحا .

بن القبي ُيكsرم ‘ يوم
الدبلوماسسية
Ãن - -اسس - -ب - -ة ال - -ي - -وم ال - -وط- -ن- -ي
ل -ل -دب -ل -وم-اسس-ي-ة ،ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة
مشس-ع-ل الشس-ه-ي-د وي-وم-ي-ة اÛاه-د
غ- -دا ال- -ثÓ- -ث -اء  9أاك-ت-وب-ر ع-ل-ى
السس- -اع -ة 10.00صس-ب-اح-ا ،م-ن-تدى
الذاكرة يكرم خÓله الدبلوماسسي
واÛاهد صسالح بن القبي تقديرا
لدوره ‘ الكفاح السسياسسي. ،
وي-نشس-ط اŸن-ت-دى ال-ذي يتناول
’خ-ر ل-ل-ك-ف-اح
م -وضس -وع «ال -وج-ه ا آ
اŸسسلح ضسد ا’سستعمار الفرنسسي»،
أاسساتذة جامعيون.

ندوة حول اسستشسهاد
حسسيبة بن بوعلي ،
علي ’بوانت ورفقائهم

ينظم اÛلسص الشسعبي الوطني  ،اليوم،دورة تكوينية لفائدة النواب حول موضسوع « مراعاة
اŸسساواة ب Úا÷نسس ‘ Úالعمل التشسريعي بفندق ’ماراز بالقبة ابتداء من السساعة  08:00صسباحا.

لقاء حول تسسجيل الشسهادات ا◊ية
تسس- -ج- -ي Ó- -ل -لشس -ه -ادات
ا◊ي - - - - - -ة م- - - - - -ن أاف- - - - - -واه
اÛاه -دي-ن واÛاه-دات،
ي -ن -ظ -م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي
ل-ل-م-ج-اه-د ب-ال-ت-نسس-يق مع
م - -دي- -ري- -ات اÛاه- -دي- -ن
واŸت- - - -اح- - - -ف واŸراك- - - -ز،
ال -ل -ق -اء ا÷م-اع-ي اŸوسس-ع
رق-م ، 301ال-ي-ومÃ ،ق-ر
اŸت- -ح- -ف وÃق- -ر قسس- -م -ة
اÛاهدين بخرايسسية على السساعة 10.00صسباحا .وقد خصسصص
اللقاء هذه اŸرة Ÿوضسوع «اسستخدام القوات الفرنسسية للمواطنÚ
دروع بشسرية أاثناء ›ابهتها ÷يشص التحرير الوطني.

دورات تكوينية أ’عضساء هيئة اŸراقبة

ل-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خابات اليوم
ت-ن-ظ-م ال-ه-ي-ئ-ة ا
’عضس-ائ-ه-ا ب-ف-ن-دق ا◊سس-Ú
م-ل-ت-ق-ي-ات ال-دورات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة أ
 1أاكتوبر بفندق صسفاقسص -بجاية ،يوم 15
قسسنطينة ،يوم 1
÷ن -وب -غ -رداي -ة وأاخÒا ي-وم  18أاكتوبر
أاك -ت -وب -ر ب -ف -ن -دق ا
بفندق الزياني ‘ Úتلمسسان.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي ٢00 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

تشس - -رف وزي - -رة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة
ال - -زه- -راء زرواط- -ي ،ال- -ي- -وم ،
ب- - -ال- - -ت- - -ع- - -اون م - -ع ال - -غ - -رف - -ة
ا÷زائ- - - -ري- - - -ة ل - - -ل - - -ت - - -ج - - -ارة
والصس- -ن- -اع- -ة ،ع- -ل- -ى إاف- -ت- -ت -اح
الصس- - -ال- - -ون ال- - -دو‹ ال - -ث - -الث
’سسÎجاع النفايات وتثمينها
وذلك ب - - - - -قصس - - - - -ر اŸع - - - - -ارضص
الصسنوبر البحري على السساعة
 9:30صسباحا .

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(0٢1)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

 4ملتقيات تكوينية للهيئة العليا
Ÿراقبة ا’نتخابات
ت -ن -ظ -م ال-ل-ج-ن-ة ال-دائ-م-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا
اŸسس -ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات اب-ت-داء م-ن
اليوم وكذا أايام  15 ،11و 18أاكتوبر ،بكل من
قسس -ن-ط-ي-ن-ة و ب-ج-اي-ة وغ-رداي-ة وت-ل-مسس-ان،
ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ث-انية لفائدة أاعضساء
مداوماتها الو’ئية.

«فوروم اÙور اليومي» حول
تقييم الدخول ا÷امعي
ت -ن -ظ -م ج -ري -دة اÙور ال -ي -وم-ي ،غ-دا « ،
ف -وروم « ح -ول ت -ق -ي -ي -م ال-دخ-ول ا÷ام-ع-ي
،ح - - - - - -يث سس- - - - - -ي- - - - - -نشس- - - - - -ط ال- - - - - -ل- - - - - -ق- - - - - -اء
ن -ق -اب -ة ال-ك-ن-اسص  ،ا’–اد ال-ع-ام ل-ل-طÓ-ب-ي
ا◊ر Œ،م- - - -ع ال- - - -ط- - - -ل- - - -ب- - - -ة ا÷زائ- - - -ريÚ
’حرار وا’–اد العام للطلبة ا÷زائريÚ
ا أ
Ãق- -ر ا÷ري -دة اŸت -واج -د ب -دار الصس -ح -اف -ة
ط- -اه -ر ج -اووت أاول م -اي اÙاذي ÷ري -دة
الوطن على السساعة 10.30صسباحا.

–ت اشس -راف وزي -ر اÛاه-دي-ن
ال -ط -يب زي -ت -و ،Êي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف
ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم ،ن-دوة ت-اري-خية
ح -ول مسس-ار حسس-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي،
ع - - - - -ل - - - - -ي ’ ب - - - - -وانت وﬁم- - - - -ود
ب- -وح -م -ي -دي ،وع -م -ر ي -اسس -ي -ف ‘
ذك -رى اسس-تشس-ه-اده-م  61يؤوطرها
أاسس - - -ات - - -ذة ﬂتصس- - -ون ب- - -حضس- - -ور
شس -خصس -ي -ات  ،ب -اح -ث Úوط-ل-ب-ة  ،و
ذلك Ãق-ر اŸت-ح-ف ع-ل-ى السس-اع-ة
10.00صسباحا.

زيارة لرياضس اأ’طفال
بالعاصسمة
‘ إاطار تشسغيل ÷ان اÛلسص
الشسعبي لو’ية ا÷زائر ،تنظم
ال -ي -وم زي-ارة م-ي-دان-ي-ة ل-ب-عضص
’ط -ف-ال شس-رق ،غ-رب،
ري -اضص ا أ
وسس - -ط ع - -ل- -ى مسس- -ت- -وى و’ي- -ة
ال-ع-اصس-م-ة ،وذلك على السساعة
’ن -ط Ó-ق
 10.00صس -ب -اح -ا .ا إ
يكون من مقر اÛلسص.

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

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

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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خÓل اسشتقباله بالعاصشمة التونسشية

بدوي يبلغ السضبسضي رسضالة ﬁبة وتقدير من رئيسس ا÷مهورية

العدد
177٦ 4

أادى له زيارة ›املة

03

بن صضالح يسضتقبل سضف Òالسضعودية

ا÷انب ا÷زائري و جندوبة الكاف و توزر
وقفصسة ،من ا÷انب التونسسي.

..ويتحادث مع نظÒه التونسضي
هشضام الفراتي

اسش-ت-ق-ب-ل ب-ال-ع-اصش-م-ة التونسشية وزير
الداخلية وا÷ماعات اÙلية و التهيئة
العمرانية ،نور الدين بدوي ،من طرف
الرئيسس التونسشي ،باجي قايد السشبسشي.
وخ Ó-ل ه -ذا ال-ل-ق-اء ،ال- -ذي ج -رى Ãق -ر
الرئاسسة بقرطاج ،بلغ بدوي للرئيسس التونسسي
«رسسالة ﬁبة و تقدير من رئيسس ا÷مهورية،
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-فليقة ،و “ن-ي-ات-ه ب-ال-ن-ج-اح
لتونسس الشسقيقة».
وأاوضس -ح ال-وزي-ر ‘ تصس-ري-ح ل-لصس-ح-اف-ة أان-ه
تناول مع الرئيسس السسبسسي فحوى زيارته إا¤
ت-ونسس و ك-ذا مضس-م-ون ل-ق-اء ال-ل-ج-ن-ة ال-ث-ن-ائ-ية
ا◊دودية ب Úا÷زائر و تونسس حول تنمية
ال- - -و’ي - -ات و اŸن - -اط - -ق ا◊دودي - -ة و ال - -ذي
سسيؤوسسسس للقاءات دورية لتجسسيد توجيهات

قيادية البلدين و كذا أاهمية تكريسس التعاون
الذي سسيعود بالفائدة و النتائج اإ’يجابية على
مسستوى هاته اŸناطق و أاهاليها.
ك- -م- -ا اسس- -ت -ق -ب -ل ب -دوي م -ن ط -رف رئ -يسس
ا◊كومة التونسسية ،يوسسف الشساهد و –ادث
مع نظÒه التونسسي.
يذكر أان بدوي كان قد ترأاسس مناصسفة مع
ن -ظÒه ال -ت -ونسس-ي،هشس- -ام ال- -ف- -رات -ي ب -ت -ونسس
العاصسمة ،أاشسغال اللجنة الثنائية ا◊دودية بÚ
ا÷زائر و تونسس ،التي تضسم لقاء مع و’ة
اŸناطق ا◊دودية للبلدين.
ويعالج لقاء و’ة اŸناطق ا◊دودية بÚ
البلدين ،والذي يدوم يوم ،Úإاشسكالية تنمية و
بعث اŸناطق ا◊دودية بحضسور و’ة كل من
الطارف وسسوق أاهراسس وواد سسوف و تبسسة من

–ادث وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي ،بتونسس،
مع نظÒه التونسسي هشسام الفراتي ،وذلك على
هامشس اجتماع اللجنة الثنائية ا◊دودية بÚ
البلدين.
وقال بدوي ‘ تصسريح للصسحافة عقب
ه -ذا ال-ل-ق-اء ،أان اج -ت -م -اع ال-ل-ج-ن-ة ال-ث-ن-ائ-ي-ة
ا◊دودية ب Úا÷زائر وتونسس «سسيكون سسنويا
وسس- -ي- -ت- -وسس- -ع إا ¤ق- -ط -اع -ات وزاري -ة أاخ -رى،
ك -ال -ث -ق -اف -ة والسس -ي -اح-ة والصس-ن-اع-ة وال-ت-ج-ارة
وغÒها.»...
كما أاشسار إا ¤إاحداث ÷نة «تقوم بتقييم
ومتابعة القرارات التي اتخذت من طرف هذه
ال -ل -ج -ن -ة ال -ت -ي سسÎف-ع ت-وصس-ي-ات-ه-ا إا ¤ق-ي-ادة
البلدين».
من جهة أاخرى ،أاكد وزير الداخلية على
«مواصسلة العمل مع السسلطات التونسسية من
أاجل القضساء على اإ’رهاب اأ’عمى» ،داعيا
جميع الدول إا« ¤تنسسيق جهودها Ÿكافحة
هذه الظاهرة.

’ول الفيتنامي السشابق
وفاة الوزير ا أ

أاويحيى يوقع باسضم الرئيسس بوتفليقة على سضجل التعازي

’ول أاح-م-د
وق -ع ال -وزي -ر ا أ
أاوي- -ح- -ي- -ى ،امسس ب- - -ا÷زائ - -ر
ال - -ع - -اصش - -م- -ة ب- -اسش- -م رئ- -يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة السش- -ي- -د ع -ب -د
العزيز بوتفليقة ،على سشجل
ال- -ت- -ع -ازي إاث -ر وف -اة ال -وزي -ر
’م Úالعام
’ول السشابق وا أ
ا أ
السش- -اب- -ق ل- -ل- -ج -ن -ة اŸرك -زي -ة
للحزب الششيوعي ÷مهورية
فيتنام ا’ششÎاكية دو موي.
كتب أاويحيى ‘ سسجل التعازي
الذي وقعه بإاقامة سسف Òالفيتنام
ب -ا÷زائ -ر ق-ائ« :Ó-ت-ل-ق-يت ب-ب-ال-غ
اأ’سسى والتأاثر نبأا وفاة دو موي
ال - -وزي - -ر اأ’ول السس - -اب- -ق واأ’مÚ
ال -ع -ام السس -اب-ق ل-ل-ج-ن-ة اŸرك-زي-ة
ل -ل -ح -زب الشس -ي -وع -ي ÷م -ه -وري-ة
ف-ي-تنام ا’شسÎاكية ،وأام -ام ه -ذا

اŸصس- -اب ا÷ل- -ل أات- -ق- -دم ب- -اسس -م
رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة  ،وب -اسس -م ا◊ك-وم-ة
والشس - -عب ا÷زائ - -ري  ،بأاخلصس
ال -ت-ع-ازي ال-ق-ل-ب-ي-ة ا ¤ج-م-ه-وري-ة
ال -ف -ي -ت -ن -ام ا’شسÎاك -ي -ة ق -ي -ادة و
ح- -ك- -وم- -ة وشس- -ع- -ب -ا وا ¤ع -ائ -ل -ة

الفقيد» .
وأاضس - - -اف ال- - -وزي- - -ر اأ’ول «ان
ج -م -ه -وري -ة ف -ي -ت -ن-ام ا’شسÎاك-ي-ة
ت -خسس -ر ب -رح -ي-ل دو م-وي  ،أاحد
ق-ادت-ه-ا ال-ب-ارزي-ن ال-ذي-ن ك-ان لهم
ال -دور ال -ك -ب ‘ Òت -وط-ي-د ن-هضس-ة
ال -ف -ي -ت -ن -ام ومسسÒت -ه-ا ال-ت-ن-م-وي-ة

وتعزيز مكانتها ب Úاأ’·».
وأاضس- -اف ال -وزي -ر اأ’ول « وق -د
كان للفقيد أاثر ايجابي ‘ “تÚ
ع Ó-ق -ات الصس -داق -ة وال -تضس -ام -ن
وال -ت -ع -اون ال -ق-ائ-م-ة ب Úا÷زائ-ر
والفيتنام منذ كفاحهما اŸشسÎك
ل - -ن- -ي- -ل ا◊ري- -ة وا’سس- -ت- -قÓ- -ل ،
وبفقدانه ،ت -ف -ق-د ا÷زائ-ر أاح-د
أاصسدقائها الكبار».
وخ- -ت- -م أاوي -ح -ي -ى ق -ائ ’« : Ó-
يسسعني بهذه اŸناسسبة اأ’ليمة إا’
أان أاؤوك- -د ل- -ك- -م ع- -م -ي -ق مشس -اع -ر
ال -تضس -ام -ن واŸواسس -اة م -ع شس-عب
الفيتنام الشسقيق وعائلة الفقيد ،
متمنيا أان تتمكنوا من Œاوز وقع
هذه الفاجعة،ان انحني بكل اكبار
وإاجÓل أامام روح الفقيد ،فلينم
قرير الع. »Ú

›لسس اأ’مة يشضارك ‘ أاشضغال اŸرحلة  4للجمعية الŸÈانية بسضÎاسضبورغ
يشسارك وفد برŸا Êعن ›لسس اأ’مة ‘
أاشس-غ-ال اŸرح-ل-ة ال-راب-ع-ة ل-ل-دورة ال-ع-ادي-ة 2018
للجمعية الŸÈانية Ûلسس أاوروبا ابتداء من
اليوم ا ¤غاية  18أاكتوبر Ãدينة سسÎاسسبوغ
»بفرنسسا» كما جاء ‘ بيان من اÛلسس .
واوضس -ح ذات ال -ب -ي -ان أان ج -دول أاع-م-ال ه-ذا
ا’ج-ت-م-اع ي-تضس-م-ن ع-دة م-واضس-ي-ع ل-ل-دراسس-ة من

ب-ي-ن-ه-ا «ت-ن-ظ-ي-م ال-ت-م-ويÓ-ت ال-ق-ادم-ة م-ن خ-ارج
أاوروب-ا واŸت-ع-ل-ق-ة Ãم-ارسس-ة شس-ع-ائ-ر اŸسس-ل-مÚ
ب - -ه - -دف ال- -وق- -اي- -ة م- -ن ال- -ت- -ط- -رف وتصس- -اع- -د
ا’سسÓموفوبيا».
ك -م -ا ي -ت -م خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء يضس -ي -ف ذات
اŸصس -در ،ال -ت -ط -رق ا« ¤ال -ه -ج -رة م-ن م-ن-ظ-ور
اŸسساواة ب Úالنسساء والرجال» “«:ك ÚاŸرأاة

من أان تكون عنصسرا رئيسسيا فعا’ ‘ ا’ندماج».
للتذك Òفان الŸÈان ا÷زائري يشسارك بصسفة
م -ن -ت -ظ -م-ة ‘ اج-ت-م-اع-ات ا÷م-ع-ي-ة الŸÈان-ي-ة
Ûلسس أاوروبا ويحوز على صسفة مدعو .
وي- -تشس- -ك- -ل ال- -وف- -د الŸÈا Êا÷زائ- -ري م -ن
عضس- -وي -ن م -ن ›لسس اأ’م -ة رشس -ي -د ب -وغ -رب -ال
ويوسسف بوتخيل .

’ جديد ‘ قضضية اÛلسس الشضعبي الوطني
الششعب ⁄ /يطرأا أاي جديد على قضشية
اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي أامسس حسشب م-ا
’حظته «الششعب» بع ÚاŸكان رغم تهافت
’عÓ-م-ي Úع-ل-ى م-قر الغرفة
ال-ك-ث Òم-ن ا إ
السشفلى للوقوف على اŸتغÒات.
‘ ح -دود السس -اع -ة السس -ادسس -ة وال -نصس -ف م -ن
مسس- -اء أامسس ،غ- -ادر رئ- -يسس اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي
الوطني السسعيد بوحجة مبنى زيغود يوسسف ،و⁄
ي -ط -رأا ب -ذلك أاي ج -دي -د ‘ ال -قضس-ي-ة ب-ي-ن-ه وبÚ
النواب ،الذين وقعوا عريضسة سسحب ثقة ،وطالبوا
ع- -ل -ى لسس -ان ن -واب -ه ورؤوسس -اء ال -ل -ج -ان ال -دائ -م -ة

باسستقالته الفورية.
 ⁄ي -ودع رئ -يسس ال -غ -رف -ة الŸÈان -ي -ة السس -ف -ل-ى
اسس -ت-ق-ال-ت-ه ،ال-ت-ي ك-انت م-ن-ت-ظ-رة أامسس ب-ع-د نشس-ر
تصس -ري -ح -ات ن -ق  Ó-ع -ن-ه ،وف-ق م-ا ت-داول-ت-ه ب-عضس
اŸواق -ع ا’ل -كÎون -ي -ة ت -ف -ي -د Ãغ -ادرت-ه م-نصس-ب-ه،
واسس-ت-ق-ب-ل ب-وح-ج-ة ط-ي-ل-ة ال-ظهÒة نواب الŸÈان
ال -ذي -ن ط-ل-ب-وا م-ق-اب-ل-ت-ه ‘ ال-ط-اب-ق اÿامسس م-ن
اŸبنى ،الذين أاكدوا بأان ’ جديد ‘ اŸوضسوع،
وب -أان ب -وح -ج -ة ب -اق ‘ م -نصس-ب-ه إا ¤إاشس-ع-ار آاخ-ر.
وت -ن -اق -لت ال-ق-ن-وات ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ا◊اضس-رة ب-ق-وة
مغادرة بوحجة اŸبني على اŸباشسر ،متوقعة أان

عقب اسشتقباله من لهبÒي

يد‹ بتصسريح يؤوكد أاو ينفي من خÓله اسستقالته،
’د’ء بأاي تصسريح،
غ Òأانه غادر اŸكان دون ا إ
ورجح النواب بأانه متمسسك Ãوقفه.
وكان نواب اÛلسس الشسعبي الوطني قد وقعوا
عريضسة لسسحب الثقة حملت أاك Ìمن  350توقيعا
ن -ه -اي -ة الشس -ه -ر اŸنصس -رم ،وأاع -ل-ن ن-واب ال-رئ-يسس
ورؤوسساء اللجان الدائمة بعد اجتماعهم به مطلع
الشسهر ا÷اري ،عن Œميد نشساطات اÛلسس،
م-ط-ال-ب Úبـ «اسس-ت-ق-ال-ت-ه ال-فورية» .وصس -رح ق-ادة
’غلبية بأان اŸسسأالة شسأان برŸا Êيخصس
أاحزاب ا أ
رئيسس الغرفة والنواب.

سضف Òدولة فلسضط Úينوه بدعم الشضرطة ا÷زائرية لنظÒتها الفلسضطينية
ن -وه سش-ف Òدول-ة ف-لسش-ط Úب-ا÷زائ-ر،
ل-ؤوي عيسشى ،خÓ-ل اسش-ت-ق-ب-اله امسس من
Óم -ن ال -وط -ن -ي،
ط- -رف اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل  -أ
مصش -ط -ف -ى ل -ه -بÒي ب -ال -دع -م اŸت -واصش-ل
ال- -ذي ت- -ق- -دم- -ه الشش- -رط- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ل- -ن- -ظÒت- -ه- -ا ال- -ف- -لسش- -ط- -ي- -ن -ي -ة ‘ ›ال
التكوين ،حسشب م- - - -ا ج- - - -اء ‘ ب - - -ي - - -ان
للمديرية.
وأاك -د السس-ف Òال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،خ Ó-ل ه -ذا
اللقاء ،أان الشسرطة ا÷زائرية «أاصسبحت مثا’
يقتدى به ،خاصسة ‘ ›ال التكوين والتدريب
منوها بالدعم اŸتواصسل الذي تقدمه للشسرطة

ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة م-ن خÓ-ل اسس-تضس-اف-ت-ه-ا ل-ع-ديد
الدفعات و‘ ﬂتلف التخصسصسات الشسرطية
ب -غ -رضس ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -دريب ع -ل -ى مسس -ت-وى
مدارسس الشسرطة ا÷زائرية».
ك -م -ا ت -ط -رق ال -ط -رف -ان إا ¤سس-ب-ل «ت-ع-زي-ز
التعاون ب Úشسرطة البلدين» مع التأاكيد على
«أاهمية تبادل اÈÿات وتوطيد العÓقات ‘
›ال التكوين الشسرطي العلمي والتقني من
أاجل تعزيز أاداء أافراد الشسرطة ‘ ›ابهة
ا÷رÁة بكل أاشسكالها ‘ إاطار حماية اأ’فراد
واŸمتلكات» ،يضس-ي-ف ب-ي-ان اŸدي-ري-ة ال-عامة
Óمن الوطني .
ل أ

’م- -ة ع- -ب- -د
ث- -م- -ن رئ- -يسس ›لسس ا أ
القادر بن صشالح ،لدى اسشتقباله أامسس
لسش -ف ÒاŸم -ل -ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السش-ع-ودي-ة
با÷زائر ،سشامي بن عبد الله الصشالح
،مسشتوى التششاور ب Úقيادتي البلدين
وح -رصش -ه -م -ا ال -دائ -م ع -ل -ى ال -ت -واصش-ل
وال -ت -ع-اون  ،حسشب م - -ا أاف - -اده ب - -ي- -ان
للمجلسس.
’مة
أاوضسح ذات البيان أان رئيسس ›لسس ا أ

وسسف ÒاŸملكة العربية السسعودية الذي ادى
ل -ه زي-ارة ›ام-ل-ة Ãن-اسس-ب-ة ان-ت-ه-اء م-ه-ام-ه
ب- -ا÷زائ- -ر ت- -ن- -او’ ال- -عÓ- -ق- -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة
«اŸتميزة» التي Œمع ب Úالبلدين« ،مثمنÚ
‘ ذات الوقت «مسستوى التشساور ب Úقيادتي
ال-ب-ل-دي-ن وح-رصس-ه-م-ا ال-دائ-م ع-لى التواصسل
وال-ت-ع-اون Ãا ي-خ-دم ال-ت-ط-ل-عات اŸشسÎكة،
’خوة التي Œمع
ويزيد من توطيد أاواصسر ا أ
الشسعب Úالشسقيق. »Ú

قدم له أاوراق اعتماده

مسضاهل يسضتقبل اŸمثل ا÷ديد للبنك اإ’فريقي للتنمية
اسشتقبل وزير الششوؤون
اÿارجية ،ع-ب-د ال-قادر
م س ش ا ه ل  ،ا م س س;  Ãق ر
الوزارة ،لسش -ع -د لشش-ع-ل
ال- - - -ذي ق- - - -دم ل - - -ه اأوراق
الديوان ’عتماده ‡ثÓ
م-ق-ي-م-ا ل-ل-ب-نك ا’إف-ريقي
للتنمية با÷زائر ،حسشب
ما اأفاد به بيان الوزارة.

 ...يسضتقبل سضفÒة
جمهورية التشضيك
ا÷ديدة
اسس -ت -ق-ب-ل وزي-ر الشس-وؤون
اÿارجية ،ع- -ب- -د ال -ق -ادر
مسساهل ،امسس Ãقر الوزارة،
السس-ي-دة ل-ي-نكا بوكورنا ،التي
قدمت له اأوراق اعتمادها
سس - -فÒة م - -ف - -وضس- -ة ف- -وق

ال -ع -ادة ÷م -ه -وري -ة ال-تشس-يك
ل -دى ا÷م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة الشس -ع -ب -ي -ة،
حسسب ما اأفاد به بيان من
الوزارة.

...و يسضتقبل سضفÒ
اإسضبانيا ا÷ديد
اسس -ت -ق-ب-ل وزي-ر الشس-وؤون

اÿارجية ،ع- -ب- -د ال -ق -ادر
م س س ا ه ل  ،ا م س س  Ãق - - - - - - -ر
ا ل و ز ا ر ة  ،ف  Òن -ا ن -د و م  -و ر ا ن
كالفو سسوتيلو ،الذي قدم له
اأوراق اع- - -ت- - -م- - -اده سس - -فÒا
مفوضسا فوق العادة Ÿملكة
اسس -ب -ان -ي -ا ل-دى ا÷م-ه-وري-ة
ا÷زائ -ري -ة ال -دÁق -راط -ي-ة
الشسعبية ،حسسب ما اأفاد به
بيان من الوزارة.

بحثا مسشأالة إاسشتثمار الششركات اليابانية با÷زائر

راوية يسضتقبل السضف ÒالياباÊ

اسش -ت -ق -ب -ل وزي-ر اŸال-ي-ة
ع- -ب- -د ال- -رح- -م- -ن راوي- -ة،
امسس ،السش- -ف ÒاŸف- -وضس
ف- -وق ال- -ع -ادة ل -ل -ي -اب -ان ‘
ا÷زائ- -ر ك -ازوي -ا اوج -اوا،
ح- -يث –ادث- -ا ال- -ط- -رف -ان
حول سشبل تعزيز تواجد
الشش - -رك - -ات ال - -ي - -اب- -ان- -ي- -ة
با÷زائر ،حسشب م- -ا أاف -اد
به بيان للوزارة.
و” خÓل هذا ا’جتماع،
ال -ت -ط -رق ا ¤وضس-ع عÓ-ق-ات
ال -ت -ع -اون ب Úال -ب-ل-دي-ن سس-ي-م-ا
ا’قتصسادية واŸالية منها ،كما –ادثا حول
سسبل ووسسائل تعزيز وجود الشسركات اليابانية
‘ ا÷زائر ،حسسب نصس ذات البيان.
و‘ هذا السسياق ” ،ا’تفاق على تعزيز
اإ’ط-ار ال-ق-ان-و Êوال-ت-ع-اق-دي ال-ثنائي لتسسهيل
وج -ود اŸسس -ت-ث-م-ري-ن ال-ي-اب-ان-ي ‘ Úا÷زائ-ر،
خاصسة من خÓل تسسريع اŸفاوضسات حول

اتفاقية التطوير وا◊ماية
اŸت -ب -ادل-ة لÓ-سس-ت-ث-م-ارات و
ا’ل-ت-زام ب-دف-ع اŸف-اوضس-ات
ح -ا’ ح -ول ات -ف -اق -ي -ة ع-دم
ا’زدواج الضسريبي.
ووفقا للمصسدر ذاته ،كان
ال-ل-ق-اء ف-رصس-ة ل-لسس-ي-د راوية
لشس - -رح ل - -لسس - -ف Òال- -ي- -اب- -اÊ
السس-ي-اسس-ة ا’ق-تصس-ادي-ة ال-تي
تبنتها ا◊كومة ا÷زائرية و
ك- - -ذا ﬂت - -ل - -ف ال - -ت - -دابÒ
واإ’ج- - - -راءات اŸت- - - -خ- - - -ذة
إ’صس Ó- - - -ح اŸن- - - -ظ- - - -وم- - - -ة
ا’قتصسادية للبÓد.
من جانبه أاكد السسف Òاليابا Êعزم بÓده
تقد Ëكل الدعم لوتÒة التنمية ا’قتصسادية
وا’جتماعية ‘ ا÷زائر ،مشسÒا ا ¤أان أاولوية
ع-م-ل-ه ت-ت-م-ث-ل ‘ ت-وسس-ي-ع وت-ن-وي-ع ال-تعاون بÚ
الشس-رك-ات ال-ي-اب-ان-ي-ة و ن-ظÒات-ه-ا ا÷زائ-رية،
يضسيف البيان.

وفاة وزير الري اأ’سضبق ﬁمد دويحسضني
’سسبقﬁ ،مد دويحسسني ،بوامري بو’ية اŸدية عن عمر
تو‘ امسس وزير الري ا أ
ناهز  71سسنة حسسبما علم من أاقاربه.
وشسغل اŸرحوم عدة مناصسب مسسؤوولية من بينها عضسو ›لسس اأ’مة قبل أان يع Úكوزير
للري ما ب Úسسنتي  2003و  . 2004كما انتخب ‘ ›لسس الشسورى ’–اد اŸغرب العربي.
’حد Ãسسقط رأاسسه بوامري ( 33كلم غرب
ووري جثمان الراحل الÌى أامسس ا أ
اŸدية).
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أعدأدها يتم بالتعاون مع وزأرة ألدأخلية

اسسÎاتيجية وطنية للؤقاية من ﬂاطر الفيضسانات قريبا
نسسيب :خطة عمل لتهيئة األودية وتطهÒها من فؤضسى العمران
وزير أŸوأرد أŸائية  ،حسس Úنسسيب،
أمسس ببومردأسس بأان ألعمل جار حاليا
ل“ام إأع- -دأد إأسسÎأت- -ي- -ج- -ي -ة وط -ن -ي -ة
إ
ل- - -ل- - -تصس- - -دي وأل - -وق - -اي - -ة م - -ن ﬂاط - -ر
أل-ف-يضس-ان-ات ت-غ-ط-ي ك-ل ولي-ات أل-وط-ن
وي-ع-ل-ن ع-ن مضس-م-ون-ه-ا و آأل-يات تنفيذها
«قريبا».
ق -ال ال -ؤزي -ر ‘ تصس -ري -ح ل -لصس-ح-اف-ة ع-ل-ى
هامشس زيارة تفقد و معاينة لعدد من مشساريع
القطاع ع Èالؤلية إان «هذه اإلسسÎاتيجية
التي سسيتم اإلعÓن عنها ‘ يؤم إاعÓمي تعد
ب -ال -ت -ع -اون والشس -راك -ة م -ع وزارة ال -داخ -ل-ي-ة و
ا÷م - -اع - -ات اÙل- -ي- -ة وال–اد األوروب- -ي و
Ãسس -اه -م -ة ع -دد م -ن ال -ق-ط-اع-ات Ãا ف-ي-ه-م
اÛتمع اŸد.»Ê
وج -ن -دت اŸصس -ال -ح اŸع -ن-ي-ة إلع-داد ه-ذه
اÿط- -ة ال- -ؤط -ن -ي -ة اإلسسÎات -ي -ج -ي -ة -ي -ؤضس -ح
الؤزير -خÈاء من القطاع و من خارج الؤطن
‘ إاطار الشسراكة و التعاون خاصسة مع اإل–اد
األوروبي حيث ” القيام بإا‚از «عمل كب»Ò

‘ اÛال واألم- - -ر ا÷ي - -د ‘ ه - -ذه اÿط - -ة
حسسبه «أانها Œعل القطاع يؤاكب التغÒات
اŸناخية على ضسؤء ما عاشسته بعضس البلدان و
ع- -دد م- -ن ولي- -ات ال- -ؤط- -ن م- -ن ف- -يضس- -ان -ات
مؤؤخرا».

ومن أاهم ما تتضسمنه هذه اإلسسÎاتيجية
الؤطنية برنامج وطني إلعادة العتبار و تهيئة
ﬂتلف األودية ع Èالؤطن و ا◊فاظ على
مسس-ارات-ه-ا م-ن ع-راق-ي-ل ال-ب-ن-اي-ات ال-ف-ؤضس-ؤية
اÙاذية لها أاو بداخلها إاضسافة إا ¤برنامج
وطني من أاجل تطه Òو تهيئة كل األودية عÈ
وليات الؤطن.
«ن -ع -م -ل ح -ال -ي -ا ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ا◊ك-ؤم-ة و
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ع-لى ﬁؤرين
األول يتمثل ‘ اإلسسراع ‘ إاعداد ،على كل
األصسعدة ،لÈنامج وطني للتطه Òخصسؤصسا
›اري مياه األودية ع Èالؤطن و الثا Êيقؤم
على إاعداد اآلليات لتنفيذ هذه اإلسسÎاتيجية
ال -ؤط -ن -ي -ة ل -ل -تصس -دي ل -ل -ف-يضس-ان-ات Ãشس-ارك-ة
وتضس -ام -ن ك -ل ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا
اÛتمع اŸد Êو اŸؤاطن» ،يضسيف الؤزير.
Óسسراع ‘ –ضس Òآاليات
«و نسسعي حاليا ل إ
ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه اإلسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ؤط-نية من أاجل
ضسمان تأام ÚاŸؤاطن Úو السساكنة من هذه
الظاهرة الطبيعية» ،ختم الؤزير.

عاين رفقة زوخ ورشسة إأ‚از جامع أ÷زأئر

طمار يحث على الشسروع ‘ أاشسغال الديكؤر والتأاثيث ومراكز اÿدمات
ت -ع -رف أشس -غ -ال ت -ن -ف -ي -ذ أıط -ط-ات
وألتصساميم ألنهائية أÿاصسة بالديكور
وأل -ت -اأث -يث و أل -ت -ج -ه -ي -ز وك -ذأ م -رأف -ق
أÿدم-ات وت-وزي-ع أسس-ت-خ-دأماتها دأخل
جامع أ÷زأئر تاأخرأ ‘ أطÓقها حيث
دع -ا وزي-ر ألسس-ك-ن وأل-ع-م-رأن وأŸدي-ن-ة
ع -ب -د أل -وح -ي -د ط -م-ار أمسس ألأح-د أ¤
ألشس -روع ‘ أ‚ازه -ا لسس-تÓ-م أŸشس-روع
كام ‘ Óأآجاله أÙددة.
خÓ-ل زي-ارة ال-ع-م-ل وال-ت-ف-ق-د ال-ت-ي قادته
صسباح اأمسس ا ¤جامع ا÷زائر Ãعية وزير
الشسغال العمؤمية و النقل عبد الغني زعÓن
و وا‹ العاصسمة عبد القادر زوخ لÓطÓع
على مدى تقدم الأشسغال اكد طمار على
ضس- -رورة ت -دارك ه -ذا ال -ت -اأخ -ر والشس -روع ‘
تنفيذ اأشسغال ﬂططات اÿدمات والديكؤر
والتاأثيث والتجهيز.
ك- -م- -ا اك- -د ال- -ؤزي -ر ع -ل -ى وج -ؤب –دي -د
›الت ال- - - - - -نشس - - - - -اط Ûم - - - - -ل اÓÙت
اŸتؤاجدة داخل ا÷امع البالغ عددها 54
 Óﬁواسس - -ت- -ك- -م- -ال الج- -راءات ل- -ي- -ب- -اشس- -ر
اŸسستفيدون منها اعمالهم تزامنا و افتتاح
ا÷امع.
وتؤفر هذه اÓÙت ﬂتلف اÿدمات
لزوار جامع ا÷زائر منها الطباعة والعÓم
الآ‹ والطعام وحضسانة الأطفال ومسساحات
Œارية وحرفية ﬂتلفة.
وط- -اف ال- -ؤف- -د ال- -ؤزاري ب -اأرج -اء ق -اع -ة
الصسÓة وباحة ا÷امع واŸنارة حيث عاين
الشسغال و تلقى شسروح التقني ÚواŸهندسسÚ
القائم Úعلى عمليات ال‚از.
واشس - -ار ط - -م - -ار ا ¤ضس - -رورة تسس - -ه - -ي - -ل
الجراءات الدارية من اجل تسسريع وتÒة
ال‚از سسيما بالنسسبة للمخططات اŸتفق
عليها مسسبقا واŸؤكل تنفيذها ا ¤عدد من
اŸؤؤسسسسات.
م- -ن ج -انب اآخ -ر اأك -د ال -ؤزي -ر ان اشس -غ -ال
ال‚از ت -ع -رف «ت -ق -دم -ا م -ع -تÈا» ب-ال-نسس-ب-ة
ıت -ل -ف اقسس -ام اŸشس -روع اي -ن ي -ت -م ح-ال-ي-ا
اسستكمال وضسع بÓط ا÷امع وتزي Úجدرانه
الداخلية واÿارجية والنقشس ع‡ Èراته.
ا ¤جانب ذلك ” تركيب الÌيا الرئيسسية
وسس- -ط ق- -اع- -ة الصسÓ- -ة وال- -ت -ي ت -ق -ع –ت 8
كؤاشسف ضسؤئية ويربطها بالسسقف ازيد من
 30ح -ب  Ó-م -ع -دن -ي -ا اضس -اف-ة ا ¤الÌي-ات
الصسغرى اŸؤزعة ع Èارجاء ا÷امع والبالغ
عددها  89ثريا ويتم العمل ايضسا على انهاء
دي- -ك- -ؤر اÙراب وال- -ذي سس- -يسس- -ل -م ي -ؤم 30
اأكتؤبر ا÷اري ‘ ح Úيرتقب تسسليم قاعة
الصسÓة يؤم  15نؤفم Èالداخل.
ك- -م- -ا ” الشس -روع ‘ اسس -ت -ك -م -ال اأشس -غ -ال
التبليط ‘ طؤابق اŸنارة ا ¤جانب ا‚از
الأحؤاضس والنؤاف 16( Òحؤضسا و 10نافؤرات
ذات ط- -اب- -ع ه -ن -دسس -ي اسس Ó-م -ي) وﬂط -ط
ا◊ديقة اÿارجية للمسسجد.
وي -ت -م ال -ع -م -ل ايضس -ا ع -ل-ى ت-ث-م Úط-ؤاب-ق
اŸن- -ارة ال- -ت- -ي ت -تضس -م -ن م -ع -ارضس وم -راك -ز
ل -ل-دراسس-ات وت-ؤف Òم-راك-ز ل-لÎج-م-ة تسس-م-ح
للزوار من السسياح الأجانب بالطÓع على
هذا الصسرح اŸعماري السسÓمي بسسهؤلة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أازيد من  ١،٤مليار دج حصسيلة صسندوق الزكاة لـ 20١8
ب-ل-غت أ◊صس-ي-ل-ة أل-رسس-م-ي-ة لصسندوق
أل -زك-اة ل-ل-ع-ام  1439ه -ج -ري أŸوأف -ق لـ
 2018ميÓدي  1 ،456مليار دج ،حسسب
م -ا أع -ل -ن ع -ن-ه وزي-ر ألشس-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة
لوق- - -اف ﬁم- - -د ع- - -يسس - -ى .وأوضس - -ح
وأ أ
ألوزير ع Èصسفحته ‘ ألفايسسبوك أن
لع -ل -ى أل -ت -ي
ه -ذه أ◊صس-ي-ل-ة ،ه- -ي «أ أ
يحققها صسندوق ألزكاة منذ إأنشسائه عام
 ،2002متجاوزأ رقم ألسسنة أŸاضسية Ãا
يقارب 500ألف دج « ،مضسيفا أن هذه
أ◊صسيلة تعكسس «ألثقة أŸتزأيدة ألتي
ب- -ات ي- -ح- -ظ- -ى ب- -ه- -ا ل- -دى أه- -ل أل -فضس -ل
ويعكسس فعالية ألقائم Úعلى أŸشسروع
وإأخÓصسهم».
وحسسب األرق -ام اŸق-دم-ة ،ف-إان «صس-ندوق
زكاة ولية قسسنطينة ،يتصسدر قائمة حصسائل
زكاة األمؤال هذه السسنة Ãبلغ  ٧٢ ،6مليؤن دج
أامام وليتي ا÷زائر وسسطيف ،بينما تتصسدر
ولية أادرار حصسائل زكاة الزروع والثمار Ãبلغ
ي -زي -د ع -ن  16م -ل-ي-ؤن دج وت-تصس-در سس-ط-ي-ف
حصسائل زكاة الفطر بأازيد من  110مليؤن دج.
وأاشسار الؤزير ،إا ¤أان هذه ا◊صسيلة قد ”
«تؤزيعها كلية على العائÓت اÙتاجة على
م -دار السس -ن-ة م-ع مسس-اه-م-ة رم-زي-ة ‘ ت-غ-ذي-ة
صس -ن -دوق ال -زك -اة اŸرك -زي ال -ذي شس-ارك ه-ؤ
اآلخر ‘ مبادرة ﬁفظة اليتيم ،وِفي التكفل
باŸتضسررين من فيضسانات بئر الشسهداء بؤلية
أام البؤاقي».
يذكر أان وزارة الشسؤؤون الدينية والوقاف
ق- -د ح- -ددت نصس- -اب زك -اة ال -ن -ق -ؤد وع -روضس
ال- -ت -ج -ارة ل -ه -ذا ال -ع -ام ب -خ -مسس -م -ائ -ة وأاث -نÚ
وخمسس Úأالفا وخمسسمائة دينار جزائري (500
 55٢.دج).
ويعت Èإاخراج الزكاة واجبا على كل مال بلغ
هذا النصساب ودار عليه ا◊ؤل (العام) Ãقدار
 ٢ ،5باŸائة أاي ربع العشسر ،سسؤاء أاكان من
النقؤد أاو من العروضس التجارية والسسلع التي
تقؤم بسسعرها ‘ السسؤق يؤم زكاتها.
وأاصسل النصساب هؤ  ٢0دينارا ذهبيا اŸقدر
وزنها ب 85غراما ،مع العلم ان سسعر الغرام

من الذهب من عيار  18قÒاطا لدى الؤكالة
ال -ؤط -ن -ي-ة ل-ت-ح-ؤي-ل وت-ؤزي-ع ال-ذهب واŸع-ادن
الثمينة (أاجينؤر) حدد ب 6 500دج.
وق - -د وضس- -عت ال- -ؤزارة ب Úأاي- -دي اŸزكÚ
صس- -ن- -دوق ال- -زك- -اة ب- -رق- -م ا◊سس -اب الÈي -دي
ال -ؤط -ن-ي  ،4٧80 -10وا◊سس -اب-ات الÈي-دي-ة
الؤلئية ،داعية إاياهم ‘ نفسس الؤقت ليضسعؤا
زكاتهم ‘ حسساباته الÈيدية.
وتصسرف هذه الزكاة إا ¤مصسارفها الؤاردة
‘ ق - -ؤل - -ه ت- -ع- -ا« ¤إأ‰ا ألصس -دق-ات ل-ل-ف-ق-رأء
وأŸسساك Úوألعامل Úعليها وأŸؤولفة قلوبهم
و‘ أل-رق-اب وأل-غ-ارم Úو‘ سس-ب-ي-ل أل-ل-ه وأب-ن
ألسسبيل فريضسة من ألله وألله عليم حكيم».
كما حددت الؤزارة من جهة أاخرى ،زكاة
الفطر عن شسهر رمضسان لسسنة  ٢018ب 1٢0
دج ،وقد قام أائمة اŸسساجد بالتعاون مع
رؤوسساء اللجان الدينية اŸسسجدية ع Èالؤطن
بجمع زكاة الفطر ابتداء من منتصسف شسهر
رمضس - -ان اŸاضس - -ي ،و” ت- -ؤزي- -ع- -ه- -ا ع -ل -ى
مسس -ت-ح-ق-ي-ه-ا ال-ذي-ن أاحصس-ت-ه-م ÷ان صس-ن-دوق
الزكاة يؤم Úقبل عيد الفطر اŸبارك.
وŒب زك- -اة ال- -ف- -ط- -ر «ع- -ل- -ى ك- -ل مسس- -ل -م
ومسسلمة ،صسغÒا أاو كبÒا ،غنيا أاو فقÒا ،إان
كان Áلك ما يزيد عن قؤت يؤمه ،يخرجه
اŸكلف عن نفسسه وعن كل من Œب عليه
كفالته.

ﬁافظ ألصسالون ألدو‹ لÎبية أŸوأشسي وألتجهيز ألفÓحي

تطؤير اŸردود مرهؤن Ãكننة الشtسعب الفÓحية

وسستخصسصس الزيارة اŸقبلة -وفق السسيد
طمار -للجانب السسياحي ووضسع ﬂططات
خاصسة لتحؤيل هذا اŸعلم ا ¤مركز جذب
ثقا‘ وسسياحي.
وتابع الؤزير «:بلغنا مرحلة حاسسمة ‘
›ال التزي Úوالديكؤر وا‚از اŸسساحات
اÿضسراء رزنامة الشسغال التي حددناها ”
احÎام- -ه- -ا وسس- -ن- -ب- -ق- -ى ع- -ل -ى ه -ذه ال -ؤتÒة
واŸت -اب -ع-ة اŸي-دان-ي-ة م-ع وزراء ال-ق-ط-اع-ات
الخرى كل ‘ ›ال اختصساصسه».
م -ن ج -ه -ت -ه ق -ال وزي -ر ال -ن -ق-ل والشس-غ-ال
ال -ع-م-ؤم-ي-ة ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ان ع-م-ل-ي-ات
ال‚از  ⁄تقتصسر فقط على اŸرافق داخل
ا÷امع واإ‰ا على والفضساءات اÙيطة به
حتى يكؤن ‘ احسسن حلة من حيث التنظيم.
وسسيÎك هذا اŸعلم Ãرافقه اÙيطة-
حسسب زعÓن -الثر اليجابي لدى سسكان
اŸنطقة واŸناطق اÛاورة والتي جاءت
ت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ؤصس-ي-ات رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ع-بد
ال -ع -زي -ز ب -ؤت -ف-ل-ي-ق-ة وال-ذي اك-د ‘ اك Ìم-ن
م -ن -اسس -ب -ة ع -ل-ى ضس-رورة «م-راع-اة ال-ع-ن-اصس-ر
اÙاذية Ùيط ا÷امع».
وب-ل-غت ال-ت-ك-ل-ف-ة الج-م-الية لإ‚از منافذ
من و ا ¤جامع ا÷زائر واŸقدرة ب 10
منافذ ا ¤جانب الشسغال العمؤمية اŸلحقة
بها  6مليار دج  ،حسسب الؤزير زعÓن مÈزا
ان هذه اŸنافذ تعد جد ضسرورية لتسسيÒ

التدفقات بعد افتتاح ا÷امع .
وقال زعÓن اأنه ” ا‚از  10منافذ ا¤
جانب  3انفاق ارضسية و 3جدران اسسمنتية
لÓإسسناد ا ¤جانب ا‚از حزام دائري حؤل
اŸسسجد يسساعد على وصسؤل اŸصسل Úسسؤاء
بالنسسبة للمركبات او اŸشساة.
و” ح -ال -ي -ا الن -ت-ه-اء م-ن ا‚از  5منافذ
حسسب زعÓ- -ن ف- -ي- -م- -ا ت- -ع -رف الشس -غ -ال ‘
اŸن- -اف- -ذ اÿمسس -ة( )5اŸت- -ب- -ق- -ي- -ة م -راح -ل
متقدمة جدا ي بحيث سستكؤن جاهزة مع
افتتاح ا÷امع .
من جانبه افاد وا‹ العاصسمة عبد القادر
زوخ ان ا◊كؤمة قررت –ؤيل ﬁطة تؤزيع
ال- -ؤق- -ؤد اÛاورة ل- -ل- -ج -ام -ع وال -ت -اب -ع -ة ا¤
مؤؤسسسسة نفطال نحؤ مكان اآخر .كما سسيتم
ان-ه-اء اشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة وادي ا◊راشس وم-ن-ت-زه
الصسابÓت وهذا لتهيئة ﬂتلف الفضساءات
خارج ا÷امع وجعلها متناسسقة معه.
واوضسح الؤا‹ ان الشسغال تعرف وتÒة
حسس -ن -ة ب-ح-يث سس-تسس-م-ح ب-اسس-تÓ-م اŸشس-روع
كام ‘ Óاقرب الآجال.
مع العلم بلغت التكلفة الجمالية ل‚از
منافذ جامع ا÷زائر واŸقدرة ب  10منافذ
ا ¤جانب الأشسغال العمؤمية اŸلحقة بها
6م-ل-يار دج( 600م -ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م)  ،حسسبما
كشسف عنه الؤزير زعÓن.

بسسبب أشسغال Œديد أحد مرأكز ألتوزيع

انقطاع للتيار الكهربائي بحي  5٦٣مسسكن بالرويبة
سسيعرف حي  536مسسكن Ÿؤؤسسسسة ترقية السسكن العائلي (أاو-بي أال-أاف) ببلدية الرويبة
با÷زائر العاصسمة انقطاعا ‘ التيار الكهربائي بسسبب أاشسغال Œديد ألحد مراكز التؤزيع
الكهربائي ،حسسبما ذكر أامسس بيان Ÿؤؤسسسسة تؤزيع الكهرباء و الغاز (سسؤنلغاز) با◊راشس .
وأاوضسح البيان ان مؤؤسسسسة سسؤنلغاز ا◊راشس –يط زبائنها علما ب›Èة اليؤم انقطاعا ‘
خدمة التزويد بالتيار الكهربائي عن حي  563مسسكن Ÿؤؤسسسسة ترقية السسكن العائلي (أاو-بي
أال-أاف) ببلدية الرويبة بدءا من السساعة  9صسباحا ا ¤غاية السساعة  15.00بعد الزوال من
نفسس اليؤم .وأارجعت اŸؤؤسسسسة هذا النقطاع ا ¤أاشسغال « Œديد Œهيزات مركز كهربائي
للتؤزيع العمؤمي»  .كما وضسعت اŸؤؤسسسسة –ت تصسرف زبائنها رقما هاتفيا «  »3303من اجل
مزيد من اŸعلؤمات ،يضسيف البيان.

أك -د أل -رئ -يسس أŸدي-ر أل-ع-ام Ûم-وع-ة
أل -ت -ف -ك« Òف Ó-ح -ة -إأي -ن -وف» وﬁاف-ظ
ألصس- - -ال- - -ون أل- - -دو‹ لÎب - -ي - -ة أŸوأشس - -ي
وأŸائيات وألتجهيز ألفÓحي «سسيبسسا -
سسيما» أم Úبن سسمان أن تطوير مردود
أل- -ق- -ط- -اع أل -ف Ó-ح -ي م -ره -ون Ãك -ن -ن -ة
«ﬂططة و عقÓنية» تشسمل نشساطات
كل ألشسعب ألفÓحية.
قال بن سسمان ‘ ندوة صسحفية عشسية
انطÓق فعاليات الطبعة الثامنة عشسرة ()18
ل-لصس-ال-ؤن ال-دو‹ لÎب-ي-ة اŸؤاشس-ي واŸائ-ي-ات
والتجهيز الفÓحي اŸرتقب ما ب 8 Úو 11
اكتؤبر ا÷اري بقصسر اŸعارضس أان اŸكننة
تسسمح من جهة برفع اإلنتاج وتقليصس أاجال
السس -ت -غ Ó-ل ع Èك -ام -ل سس -لسس -ل -ة ال -ق-ي-م-ة ‘
ﬂت -ل -ف الشس -عب ال -فÓ-ح-ي-ة م-ن
جهة أاخرى.
و أاضس - - -اف ذات اŸسس- - -ؤؤول أان
ا÷زائر تعا Êنقصسا كب ‘ Òاليد
العاملة ‘ القطاع الفÓحي على
غ - -رار ب - -اق - -ي ب - -ل - -دان ال - -ق - -ارة
األفريقية ما يجعل من التؤجه
نحؤ اŸكننة أامرا ل مفر منه.
و ل- -فت ب- -ن سس- -م- -ان إا ¤أان ق- -ط- -اع إان- -ت -اج
اŸاكينات ﬁليا ل يلبي الطلب اŸع Èعنه
خصس - - -ؤصس - - -ا ب - - -ع - - -د أان ” إاخضس- - -اع واردات
اŸاك-ي-ن-ات ال-فÓ-ح-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ا◊صسادات
وم -اك -ي -ن -ات ال-درسس ا ¤ن-ظ-ام ال-رخصس ع-ن-د
السستÒاد ‘ مسسعى يهدف ا ¤تقؤية و دعم
اإلنتاج الؤطني من هذه اآلليات .
وبناء على هذه اŸعطيات  -يتابع بن
سسمان  -فان عدد الشسركات العاŸية لتصسنيع
اŸاكينات الفÓحية التي دأابت على اŸشساركة
‘ هذا الصسالؤن تقلصس بشسكل ملفت خÓل
هذه الطبعة مقارنة بالدورات اŸاضسية.
و قال بن سسمان إان ا÷زائر –صسي حاليا 5
شس- -رك- -ات ف- -ق- -ط ت- -نشس- -ط ‘ ›ال تصس -ن -ي -ع
اŸاكينات الفÓحية و هؤ عدد غ Òكاف لتلبية
الطلب اŸتنامي من سسنة ألخرى ‘ .هذا
الصس -دد ق -ال اŸت -ح -دث أان ا◊ك -ؤم-ة ت-ع-ك-ف
حاليا على مراجعة اجراءات تقييد اسستÒاد
اŸاكنات الفÓحية وذلك لضسمان الكم الكا‘
م -ن ه -ذه اآلل -ي -ات ل -ت -ل -ب-ي-ة ال-ط-لب اÙل-ي ،

خصس -ؤصس -ا أان ال -ق -ط -اع ي-ؤاج-ه ع-دة –دي-ات
أابرزها كسسب رهان المن الغذائي و التخلي
تدريجيا عن ورادات اŸؤاد الغذائية و لن
يتأاتى ذلك ال من خÓل تعميم اŸكننة ‘
القطاع الفÓحي على أاوسسع نطاق.
و تابع بن سسمان يقؤل « اŸكننة  ⁄تصسبح
خ -ي -ارا ب -ل ضس -رورة م -ل -ح -ة “ل-ي-ه-ا ال-ظ-روف
القتصسادية و الدÁؤغرافية حاليا» ،داعيا
ا ¤تؤسسيع الشسراكات مع اŸتعامل Úاألجانب
ل -ت -ط -ؤي -ر الصس -ن -اع -ات اÙل -ي -ة ل-ل-م-اك-ي-ن-ات
الفÓحية .
‘ اŸق -اب -ل ق -ال ب -ن سس -م-ان أان الشس-رك-ات
ال -ع -ارضس -ة اŸت -خصسصس -ة ‘ ›ال ال -ت -ج -ه-ي-ز
الفÓحي تشسارك بقؤة ‘ الصسالؤن باعتبار ان
منتجات التجهيز الفÓحي غ Òمعنية بنظام
الرخصس عند السستÒاد.
ل -ل-ع-ل-م ف-ان الصس-ال-ؤن ال-دو‹
لÎب- -ي -ة اŸؤاشس -ي و ال -ت -ج -ه -ي -ز
ال -ف Ó-ح -ي « سس -ي -بسس-ا  -سس-ي-م-ا»
ينظم هذا العام –ت عنؤان «
من أاجل فÓحة ذكية Ÿؤاجهة
–دي - - -ات الم- - -ن ال- - -غ- - -ذائ- - -ي
والصس- -ح- -ي اŸسس- -ت -دام» ط -ب -ق -ا
ل-ت-ؤصس-ي-ات ا÷لسس-ات ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-فÓ-حة التي
ن -ظ -مت شس -ه -ر اب -ري-ل اŸاضس-ي و ايضس-ا ل-ك-ؤن
القطاع اصسبح أاولؤية وطنية بالنسسبة للحكؤمة
و اŸن- -ظ- -م- -ات اŸه- -ن- -ي- -ة ıت- -ل -ف الشس -عب
الفÓحية .
وتشس- -ه- -د ه- -ذه ال- -ت- -ظ -اه -رة الق -تصس -ادي -ة
اŸت -خصسصس -ة ت -ن -ظ-ي-م أارب-ع-ة م-ن-ت-دي-ات ح-ؤل
النشساطات الفÓحية -البيئية و شسعبة ا◊ليب
و تربية اŸائيات و اŸؤارد الصسيدية وكذا
شسعبة اÿضسر و الفؤاكه.
ك -م -ا ي-رت-قب ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اءات بﬂ Úت-ل-ف
اŸتعامل ÚاŸشسارك ‘ Úالصسالؤن من أاجل
شسراكات ﬁتملة ب ÚاŸسستثمرين ا÷زائريÚ
أاو مع نظراهم الجانب فضس Óعن ندوات
وﬁاضسرات حؤل اŸسسائل اŸرتبطة بعا⁄
الفÓحة .
للتذك ” Òاختيار هؤلندا لتكؤن «ضسيف
شسرف» الطبعة الثامنة عشسرة للصسالؤن بينما
” انتقاء ا÷لفة لتكؤن ولية شسرف حسسب
اŸنظم.Ú

نقصص اليد العاملة
اŸؤؤهلة –د
يسستدعي رفعه

»æWh

اإ’ثن 08 Úأاكتوبر  2018م
الموافق لـ  28محرم  1440هـ

لتعزيز ﬂزونها إلنفطي وتطوير إلصضناعة إلبÎوكيماوية

سسوناطراك توقع إاتفاقيتي شسراكة مع ““توتال““ الفرنسسية
@ ولد قدور :عقد تشسييد وحدة الÈوبيل Úمع الشسريك الÎكي نهاية 2018

‘ إطار تقوية عÓقاتها ‘ إÛال إلنفطي وإلبÎوكيمياء ،أإمضضى أإمسس إÛمع إلوطني للمحروقات سضوناطرإك وإلوكالة
لو ¤تتعلق
إلوطنية لتثم ÚإŸوإرد ‘ ميدإن إÙروقات إتفاقيت Úجديدت Úمع إÛمع إلطاقوي إلفرنسضي ““توتال““ ،إ أ
بإاسضتغÓل إلغاز با◊قل إلوإقع جنوب منطقة ““ت Úفوي تابنكور““ بإاليزي إŸقدرة بأاك Ìمن  100مليون برميل مكافئ بÎول،
وإلثانية إ‚از مركب إلبو‹ بروبل Úبأارزيو وهرإن Ÿدة  25سضنة بهدف تثمﬂ Úزونات سضوناطرإك وتطوير إلصضناعة
إلبÎوكيميائية بتكلفة إسضتثمارية تقدر بأاك Ìمن  1.4مليار دولر ،بحيث تقدر نسضبة مسضاهمة سضوناطرإك بـ 51باŸائة و49
باŸائة مسضاهمة شضركة ““توتال““.

سسهام بوعموشسة
كشس -ف ال -رئ -يسس اŸدي-ر ال-ع-ام
لسس -ون -اط -راك ع -ب -د اŸوم-ن ول-د
ق -دور ع-ل-ى ه-امشس ح-ف-ل ت-وق-ي-ع
ا’تفاقيت Úأامسس  ،عن الشسروع
‘ أاشسغال ا◊فر خÓل السسداسسي
اأ’ول من سسنة  ،2019كما سسيتم
توقيع اتفاقية ثانية مع الشسركاء
اأ’تراك وتشسييد وحدة الÈوبيلÚ
‘ ت - -رك - -ي - -ا ن - -ه- -اي- -ة ع- -ام 2018
Ãسساهمة  30باŸائة من شسركة
سس - -ون- -اط- -راك ،ب- -ح- -يث سس- -ي- -ت- -م
ت- -زوي- -ده -ا بـ  450ط-ن ل-ل-وح-دة
خ Ó-ل ع -دة سس-ن-وات ق-ائ «:Ó-ه-م
يسستوردون حاليا  2مليون طن من
اŸنتج البÎوكيميائي سسنويا ،وهم
ب -ح -اج -ة م -اسس -ة ل -ه-ذا اŸن-ت-ج““ ،
مشسÒا إا ¤أان - - -ه ي - - -جب ع - - -ل- - -ى
سسوناطراك فتح آافاق أاخرى على
العاŸية ‘ ح Úا’تفاقية الثالثة
م-ع شس-رك-ة إاي-ن-ي ا’ي-ط-ال-ي-ة وه-ي
قيد اŸفاوضسات أايضسا.
أاك- -د ال- -رئ- -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام
Ûم - -ع سس - -ون - -اط- -راك أان ه- -ذه
ا’ت - -ف - -اق - -ي - -ة ت - -ن- -درج ‘ إاط- -ار
إاسس - - -تÒات - - -ي - - -ج - - -ي - - -ة اÛم - - -ع
““أاسس.أاشس ،““2030قائ Óأان شسركة
توتال تعد أاحد الشسركاء اŸهمÚ
ا◊ال - -ي Úال - -ت- -ي ت- -ت- -وف- -ر ع- -ل- -ى
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ة واÈÿة ‘ ه-ذا
اÛال  ،كما أان هناك العديد
من ا◊قول لتطويرها معا ‘
›ال البÎو كيمياء الذي يعد أاول
مشس- - -روع م- - -ه- - -م لسس - -ون - -اط - -رك
وا÷زائ - - - -ر ،وحسس - - - -ب - - - -ه ف - - - -إان
سسوناطراك موثوقة وقابلة للحياة
إ’سس -ت -ق -ط -اب الشس -رك-اء اأ’ج-انب
قصس -د ت -ط -وي -ر ب -رن -ا›ه-ا ال-ذي
يتطلب العديد من اŸال واÈÿة
واŸهنية ‘ التسسي ،Òقائ‘«:Ó
ا÷زائر ليسس لدينا التجربة ‘
إا‚از اŸشس- - - -اري- - - -ع ال - - -كÈى ‘
اآ’جال ““.
وأاضساف ولد قدور أانه ،إاذا ”
التوصسل للشسروع ‘ اسسÎاتيجية
ت -ط -وي -ر اÛال ال-بÎوك-ي-م-ي-ائ-ي
سس -ت -ك -ون ل -ه أاث -ار م -ب-اشس-رة وغÒ

م-ب-اشس-رة ع-ل-ى إاق-تصس-ادنا الوطني
م -ن خ Ó-ل خ -ل -ق م -ن-اصسب شس-غ-ل
م -ب -اشس -رة وغ Òم -ب -اشس -رة  ،وك-ذا
إانشساء صسناعة “كن من تطوير
ميدان البÎوكيمياء ‘ ا÷زائر.
وحسس - - -ب- - -ه ف- - -إان- - -ه ي- - -جب ا‚از
ا’ت -ف -اق -ي -ة وف -ري -ق اŸي-دان م-ن
يعمل على التجسسيد.مشسددا على
ضس -رورة ت -غ-ي Òط-ري-ق-ة ال-تسس-ي،Ò
مشسÒا إا ¤إاصس Ó-ح ك -ل -ي ل -ن -ظ -ام
اŸوارد ال- -بشس -ري -ة وت -ك -وي -ن 200
شس- - -اب ل - -ي - -ك - -ون - -وا مسسÒي - -ن ‘
اŸسستقبل.
‘ هذا السسياق أاشسار إا ¤أانه ،
–دث م -ع م -دي -ر شس -رك -ة ت -وت-ال
ح-ول ال-ت-ن-ق-يب ‘ ال-ب-ح-ر ل-ل-ع-م-ل
معا ،كما أان اŸفاوضسات جارية
مع شسركتي إايني اإ’يطالية وتوتال
الفرنسسية للتفاهم حول تقاسسم
اأ’خ -ط-ار وال-ع-م-ل م-ع-ا ل-ت-ط-وي-ر
هذا النوع من اŸشساريع ،قائ:Ó
« ل- -دي- -ن -ا ف -رصس -ت -ان ك -بÒت -ان
اأ’و ¤بشس -رق سس -ك -ي -ك -دة واأ’خ-ر
بغرب مسستغا Âهذه اإ’مكانيات
سسندرسسها معا ،نأامل قبل نهاية
السس -ن -ة ا÷اري -ة ت -وق-ي-ع إات-ف-اق-ي-ة
للشسروع ‘ أاشسغال ا◊فر““ ،مشسÒا
إا ¤أان هناك حقول أاخرى قيد
ال -دراسس-ة ب Úف-ري-ق سس-ون-اط-راك
وشس -رك -ة ت -وت -ال ‘ ه-ذا اŸي-دان
ال- -ذي ي- -ك- -تسس- -ي أاه- -م- -ي- -ة ك -بÒة
بالنسسبة لسسوناطراك وتوتال التي
“لك الكث Òمن اÈÿة ‘ هذا
اÛال ،ك- -م- -ا ت- -ن- -اول ا÷ان -ب -ان
ال -ت -ق -ل -يصس م-ن اŸصس-اري-ف وه-و

مهم بالنسسبة للمجمع.

الرئيسض التنفيذي لتوتال:
ا‚از مشساريع ‘ الطاقات
اŸتجددة ﬁل اهتمامنا

م - -ن ج - -ه - -ت - -ه ن - -وه ال - -رئ- -يسس
ال- -ت- -ن- -ف- -ي -ذي Ûم -وع -ة ت -وت -ال
ال -ف -رنسس -ي -ة ب -ات-ريك ج-ان ب-وي-ان
ال- -ع- -م- -ل اŸب- -ذول ل- -ب- -ل- -وغ ه- -ذه
الشسراكة وقبلها بحقول تيميمون،
م- -ع- -تÈا إاي -اه -ا خ -ط -وة ج -دي -دة
ل -ت -ع -زي-ز الشس-راك-ة ب Úالشس-رك-تÚ
وا’سس -ت -غ Ó-ل اأ’م -ث -ل ل-ل-م-نشس-آات
النفطية على مسستوى حقل تÚ
ف -وي -ي ت -ب -ن -ك -وت وإان -ت -اج ال-غ-از،
مشسÒا إا ¤أان الشس - - - -راك- - - -ة م- - - -ع
سسوناطراك توسسعت خÓل سسنتÚ
وأاصسبحنا من الشسركاء اأ’سساسسيÚ
ل - - -تسس- - -وي- - -ق ال- - -غ- - -از اŸم- - -ي- - -ع،
قائ«:Óلدينا النية للقيام Ãشساريع
أاخ - - -رى ‘ ›ال ال - - -ط - - -اق - - -ات
اŸت -ج -ددة ك -ال -ط -اق-ة الشس-مسس-ي-ة
وهي قيد اŸفاوضسات ““.
ترتقب الشسراكة ب Úالشسركاء
ال -ث Ó-ث -ة إا‚از ب -رن -ام -ج أاشس -غ-ال
م- - -ق- - -درة بـ  406م -ل -ي-ون دو’ر
واŸتعلق بحفر  24بئرا ،و كذا
شسبكة جمع النفط على مسستوى
اآ’بار اŸنتجة و ربطها Ãنشسآات
ت Úفويي تبنكوت.
وسس -يسس -م -ح ه-ذا الÈن-ام-ج ب-ب-ل-وغ
›م -وع إان-ت-اج  12م-ل-يار م 3من
الغاز ا÷اف و 6ر 1مليون طن
من الغاز اŸميع و 3ر 1مليون طن

تعاون ب Úجامعة وهرإن و سضوناطرإك

من اŸكثفات ،أاي ›موع 108
مليون برميل مكافئ بÎول إا¤
غاية .2042
وي -ت -ع -ل-ق ا’ت-ف-اق اأ’ول ب-ع-ق-د
اسستغÓل جديد للتطوير الثنائي
◊قل ت Úفويي تبنكوت جنوب،
اŸمضس -ى م -ن ق -ب -ل سس -ون-اط-راك
والوكالة الوطنية لتثم ÚاŸوارد
النفطية (النافت) وتوتال .وينصس
ا’ت- -ف- -اق ع- -ل- -ى إا‚از اŸنشس -آات
اأ’سس- -اسس- -ي- -ة ل- -ت -ث -مﬂ Úزون -ات
اÙروق -ات اŸت -واج -دة ب -ح -ق-ل
ت Úف - -وي - -ي ت- -ب- -ن- -ك- -وت ج- -ن- -وب
واŸقدرة بأاك Ìمن  100مليون
برميل مكافئ بÎول.
أام -ا ال -ع -ق -د ال -ث -ا ،Êف -ي -ت-ع-ل-ق
ب -ات -ف -اق شس -رك -اء يسس -م -ح ب-إانشس-اء
شس- - -رك - -ة ﬂت - -ل - -ط - -ة م - -ؤوسسسس - -ة
““سس -ون -اط -راك““ و«ت -وت-ال““ ل-ل-ب-و‹
بروبيÓن ،وسستكلف هذه الشسراكة
ب- -إا‚از مشس- -روع ال- -بÎوك -ي -م -ي -اء
اŸشسÎك بأارزيو والذي يتضسمن
إا‚از مصس -ن -ع ل-ن-زع ال-ه-ي-دروجÚ
م- -ن غ- -از الÈوب -ان و ك -ذا وح -دة
إ’ن -ت-اج ال-ب-و‹ ب-روب-يÓ-ن ب-ق-درة
 550.000طن سسنويا.
ويتوقع الشسريكان (سسوناطراك
و ت- - - -وت- - - -ال) إاط Ó- - -ق دراسس - - -ات
ال- -ه -ن -دسس -ة اب -ت -داء م -ن ن -وف -مÈ
 .2018و سسيسسمح هذا اŸشسروع
بتثم Úغاز الÈوبيÓن اŸتواجد
ﬁليا بكميات كبÒة و–ويله إا¤
بوليÈوليبان وهو عبارة عن نوع
من البÓسستيك الذي يقوى عليه
الطلب.

إاطÓق تخصسصسي ماسس ‘ Îهندسسة البÓسستيك ‘ الصسدارة
” ،أإمسس ،إطÓ- - - -ق ت- - - -خصضصض - - -ي م - - -اسضÎ
م- -ه- -ن- -ي Úج- -دي- -دي -ن خ -اصض Úبـ ““ه -ن -دسض -ة
إلبÓسضتيك““ و ““إلتآاكل وإ◊ماية إلكاتودية““
ب -ج -ام -ع -ة إل -ع -ل -وم و إل -ت -ك-ن-وب-وج-ي-ا ““ﬁم-د
ب -وضض -ي -اف““ ب -وه -رإن ب -الشض -رإك -ة م -ع إŸع -ه -د
إ÷زإئري للبÎول إلتابع للمجمع إلبÎو‹
سضوناطرإك.
وترأاسست رئيسسة ا÷امعة نصسÒة بن حراث حفل
اإ’طÓق الرسسمي إا ¤جانب اŸدير العام للمعهد
ا÷زائري للبÎول قنون عبد القادر بحضسور عميد

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

كلية الكيمياء وأاسساتذة ومسسؤوول Úوطلبة.
ويأاتي إاطÓق هذين التخصسصس ÚاŸهني‘ Ú
إاط - -ار –سس Úإادم - -اج ط - -ل- -ب- -ة ج- -ام- -ع- -ة ال- -ع- -ل- -وم
والتكنولوجيا بوهران ‘ عا ⁄الشسغل من ناحية ي
وال- -ت- -حسس ÚاŸسس- -ت- -م- -ر ل- -ل- -م- -وارد ال- -بشس- -ري -ة ‘
سسوناطراك وا÷زائر بصسفة عامة حسسبما أاشسÒ
إاليه خÓل ا◊فل.
وقد ” التوقيع ‘ ال 27من يونيو الفارط
على اتفاقية شسراكة ب Úا÷امعة واŸعهد
اŸذكورين من اجل البدء بتخصسصسي““هندسسة

البÓسستيك““ و ““التآاكل و ا◊ماية الكاتودية““
ليتم توسسيع التعاون ‘ وقت ’حق لتخصسصسات
أاخرى حسسب احتياجات ›مع سسوناطراك.
و‘ هذا الصسدد اعتÈت السسيدة بن حراث
اطÓق تخصسصسي اŸاسس Îا÷ديدين ““خطوة
ك -بÒة ‘ الشس-راك-ة ج-ام-ع-ة-م-ؤوسسسس-ات““ ال-ت-ي
تبشسر Ãسستقبل مزدهر ب ÚاŸؤوسسسست Úاللتان
كانتا دوما تنشسدان التعاون و الشسراكة و اليوم
هي اÿطوة اأ’و ‘ ¤إاطار –قيق الشسراكة
اŸنشسودة““.

العدد
1776 4

زروإطي من بسضكرة:
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–ويل النفايات إا ¤طاقة كهربائية
أإك -دت وزي -رة إل -ب-ي-ئ-ة
وإل - -ط - -اق - -ات إŸت - -ج - -ددة
إلسض-ي-دة ف-اطمة إلزهرإء
زروإط -ي إمسس ب -بسض -ك -رة
على أإهمية إلتوجه نحو
إنتاج إلطاقة عن طريق
حرق إلنفايات.
وح- - -ثث ال- - -وزي- - -رة ل - -دى
م-ع-اي-ن-ت-ه-ا Ÿصس-ن-ع اإ’سس-منت
““سس -ي Ó-سس““ ب -ب-ل-دي-ة ج-م-ورة
واŸنجز ‘ إاطار شسراكة مع
مؤوسسسسة أاجنبية وفق قاعدة
 ٪ 49-51و ذلك خÓل زيارة
عمل و تفقد قامت بها إا¤
ه -ذه ال -و’ي -ة ال -ن -اشس-ط‘ Ú
قطاع إانتاج اإ’سسمنت أانه بعد
–ق -ي -ق وف -رة ‘ إان-ت-اج ه-ذه
اŸادة وال - - -ت - - -وج - - -ه ن- - -ح- - -و
تصس-دي-ره-ا ب-فضس-ل ن-ق-ل آاخ-ر
ال -ت-ك-ن-ول-وج-ب-ات ا◊دي-ث-ة ‘
ه - - -ذا اÛال إا ¤ا÷زائ - - -ر
““ي- -جب ال- -ت- -ف- -ك ‘ Òإان- -ت- -اج
ال -ط -اق -ة ع -ن ط -ري -ق ح -رق
النفايات لتخفيضس اسستهÓك
الطاقة الكهربائية““.
واع - -تÈت ال- -وزي- -رة ه- -ذه
ا’سسÎاتيجية ““صسيغة جديدة

Áكن أان Œنب ا’سستهÓك
الكب Òللطاقة اŸعروف على
مسس - -ت - -وى ه - -ذه اŸصس - -ان- -ع““
مضسيفة أانه ““من الضسروري أان
‰ر إا ¤ه- -ذا اŸزي- -ج ال- -ذي
Áكن أان يكون ضسامنا لتنمية
مسستدامة““.
وفيما يخصس مراكز الردم
التقني للنفايات قالت وزيرة
البيئة والطاقات اŸتجددة :

““إان ه - -ن - -اك مسس - -ارا ل - -ه - -ذه
اŸنشسآات من خÓل اŸتابعة
واŸرافقة ‘ –سس Úأادائها““
’ن - - -ه ” ك- - -م- - -ا أاضس- - -افت-
تسسجيل عديد اÿنادق التي
وصسلت إا ¤مرحلة التشسبع ‘
غ Òمدة ا◊ياة اÙددة لها
بسس - -بب ال - -ن- -قصس ‘ ال- -ف- -رز
والتسسي Òمن اŸنبع.

ينتظر مشضاركة أإزيد من  50عارضضا

الصسالون الدو‹ ’ 3سسÎجاع وتثمÚ
النفايات““ريفاد  ““ 2018اليوم
يفتتح بقصضر إŸعارضس
ب - -الصض - -ن - -وب - -ر إل - -ب- -ح- -ري
““صض - - -اف- - -كسس““  ،إل- - -ي- - -وم ،
إلصض - - - -ال - - - -ون إل - - - -دو‹ 3
لسضÎج- - - -اع وت- - - -ث- - - -مÚ
إلنفايات““ريفاد ،““ 2018
من طرف وزيرة إلبيئة
وإل- -ط -اق -ات إŸت -ج -ددة
فاطمة إلزهرإء زروإطي
Ãع- -ي- -ة وزي- -ر إل- -ت -ج -ارة
سض - -ع - -ي- -د جÓ- -ب  ،و ذلك
Ãشضاركة  50عارضضا.

حياة  /ك
يشس - -ك- -ل ه- -ذا الصس- -ال- -ون،
اŸنظم من قبل وزارة البيئة
وال- - -ط- - -اق- - -ات اŸت - -ج - -ددة،
الغرفة ا÷زائرية للصسناعة و
التجارة ““كاسسي““ بالتعاون مع
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-ايات،
ف -رصس -ة ل -ل -م -ه -ن -ي Úإ’ق-ام-ة
شسراكة ‘ ›ال الرسسكلة و
ال -ت -دوي-ر ‘ إاط-ار ا’ق-تصس-اد
اأ’خضسر ،الذي Áثل ‰وذج
ج- -دي- -د ،ل- -ت -ط -وي -ر وت -ن -وي -ع
ا’ق -تصس -اد ال -وط -ن -ي  ،خ -ل -ق
فرصس العمل وتعزيز التنمية
اÙلية.
«ريفاد  ‘ ،““2018طبعته
ا÷دي -دة ي -ن-ظ-م –ت شس-ع-ار
““اŸق- -او’ت- -ي -ة ال -دائ -ري -ة ‘
خ- -دم -ة تسس -ي Òال -ن -ف -اي -ات““،
ي - -ن - -ت - -ظ - -ر ان ي - -ف- -وق ع- -دد
اŸشس- -ارك Úب- -ه  50عارضس،
وق -د اخ -تÒت الصس Úضس -ي-ف
شسرف هذه الطبعة  ،بزيادة
ت-ف-وق  10م-ؤوسسسس-ات مقارنة
ب- -ال- -ط- -ب- -ع -ة اŸاضس -ي -ة ( 40
عارضس).

النفاية مادة أاولية ÿلق
نشساطات اقتصسادية متنوعة
Áث -ل ت -ث -م Úال -ن-ف-اي-ات و
إاع - - -ادة ت - - -دوي - - -ره - - -ا أاه- - -م
التحديات التي يتع Úرفعها
ح -ت -ى تصس -ب -ح ال -ن -ف-اي-ة م-ادة
أاولية Áكن اسستعمالها ÿلق
نشساطات اقتصسادية متنوعة،
حيث تشس Òأارقام رسسمية إا¤
أان تدوير النفايات مكن من
–قيق قيمة مالية بلغت 38
مليار دج ،وإانشساء ما ’ يقل
عن  7600منصسب عمل.
ي- -ن- -ت- -ظ- -ر أان ي -ف -ت -ح ه -ذا
ال -فضس -اء اÛال ل -ل -ت -ع -ري-ف
بنشساطات جديدة ‘ ›ال
ال-رسس-ك-ل-ة وال-ت-دوي-ر ،ب-ع-د أان
أاصس -ب -ح ه -ذا اأ’خ Òنشس -اط-ا
اق-تصس-ادي-ا ق-ادرا ع-ل-ى ت-وليد
قيمة مالية تقدر ب  38مليار
دينار /سسنة ،وخلق الكث Òمن
فرصس العمل اŸباشسرة وغÒ
اŸباشسرة ،و ان اإ’حصسائيات
اأ’خÒة  ،ب- -ي- -نت أان ه- -ن -اك
سسوقا تقدر بنحو 300 000
طن ‘ السسنة من النفايات
اÿاصسة (اإ’طارات ،الزيوت
اŸسس- -ت -ع -م -ل -ة ،ال -ب -ط -اري -ات

ونفايات اŸعدات الكهربائية
واإ’لكÎونية) من بينها فقط
ط- -ن م- -ث- -م -ن -ة
150.000
ومسستغلة  ،ما يعني أان 50
ب -اŸائ-ة م-ن ه-ذه اıل-ف-ات
غ Òمسستغلة  ،وباتت مÎوكة
‘ ال-ط-ب-ي-ع-ة ت-ل-وث ›ا’تها
““اŸاء  ،الهواء و الÎبة““.
وق- - - - -د ب- - - - -ي- - - - -نت ت - - - -لك
اإ’حصس -ائ -ي -ات أان ح -وا‹ 16
شسركة تنشسط ‘ ›ال جمع
وتصسدير الزيوت اŸسستعملة،
 10شسركات القطاع اÿاصس
ال- -ع- -ام- -ل -ة ‘ ج -م -ع وإاع -ادة
تدوير اإ’طارات اŸسستعملة،
وت- - - - -دوي- - - - -ره- - - - -ا وإاع- - - - -ادة
اسس -ت -خ -دام -ه -ا ‘ صس -ن -اع -ة
سس-ج-اد ل-ل-ط-رق-ات وح-ب-ي-ب-ات
اŸطاط و’ تزال سسوق هذه
اأ’خÒة واع- -دة ج -دا ،وه -ذا
يدل أان ›ال تثم Úالنفايات
’ يزال ضسعيفا ‘ ا÷زائر.
كما أان الفاتورة الباهظة
لÓسستÒاد –تم البحث عن
سس- - -ب- - -ل وط- - -رق ج- - -دي- - -دة ،
ل- -ل- -مسس- -اه -م -ة ‘ اسس -ت -ب -دال
اإ’ن -ت -اج اÙل-ي ب-ال-واردات،
خاصسة تلك اŸواد اŸصسنعة
من اıلفات اŸنزلية على
وج-ه اÿصس-وصس ،لÓ-سس-تفادة
ال- - - - -قصس- - - - -وى م - - - -ن اŸوارد
اإ’نتاجية اŸتاحة.

طالب باسضتثناء مادة إ◊ليب إŸدعم  ،زبدي لــ““إلشضعب““:

اŸنظمة الوطنية ◊ماية اŸسستهلك تثّمن قرار منع عرضض اŸنتوجات خارج اÓÙت
ثمنت إŸنظمة إلوطنية ◊ماية إŸسضتهلك قرإر تفعيل إŸرسضوم  877إلقاضضي Ãنع عرضس إلسضلع
وإŸنتجات خارج إÓÙت إلتجارية وإلذي دخل حيز إلتنفيذ منذ شضهر بعد Œميد دإم أإزيد من  4سضنوإت
مطالبة ‘ ذإت إلسضياق بالسضتثناء فيما يخصس مادة إ◊ليب إŸدعم لعدم إلوقوع ‘ إلندرة إلتي أإثرت
سضلبا على إŸسضتهلك .

خالدة بن تركي

رحب رئ -يسس اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي-ة ◊م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك
مصسطفى زبدي ،أامسس ‘ ،تصسريح لـ ““الشسعب““ قرار منع

عرضس السسلع واŸنتجات خارج اÓÙت التجارية الذي
أاقدمت و’ية ا÷زائر على تفعيله منذ شسهر ‘ خطوة منها
لتنظيم اŸمارسسات التجارية بالو’ية  ،مشسÒا إا ¤ضسرورة
وضسع بعضس ا’سستثناءات فيما يخصس مادة ا◊ليب اŸدعم
التي تشسكل عائقا كبÒا للتجار واŸسستهلك على حد سسواء.

وط -الب زب -دي ب -ال-ل-ي-ون-ة ‘ م-ادة ا◊ل-يب ال-ت-ي ع-رفت
ع -زوف -ا ل -دى ال -ك-ث Òم-ن ال-ت-ج-ار بسس-بب غ-ي-اب مسس-اح-ات
العرضس من جهة واÿوف من اإ’جراءات العقابية من جهة
أاخرى والتي جعلت الكث Òمنهم Áتنعون عن عرضسها،
اأ’مر الذي دفعهم كمنظمة للمطالبة با’سستثناء والليونة
‘ تنفيذ القرار خاصسة ‘ هذه اŸادة.
وأاكد ذات اŸتحدث أان اŸصسالح اŸعنية شسرعت منذ
تفعيل القرار Ãراقبة اÓÙت التجارية للوقوف على
مدى تطبيق القرار الذي من شسأانه حماية اŸسستهلك من

خÓل سسن عقوبات صسارمة ‘ حق اıالف ÚواŸتمثلة
‘ حجز اŸنتوج وعقوبات مالية قد تصسل للغلق ‘ بعضس
ا◊ا’ت.
وا÷دير بالذكر أان قرار  877صسدر سسنة  ، 2005غ Òاأنه
فعل أ’ول مرة سسنة  2014ليجمد فيما بعد بسسبب صسعوبة
التحكم ‘ العملية التي عرفت اسستفحا’ كبÒا باŸوازاة
م -ع ان -تشس -ار ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضس-وي-ة واŸن-افسس-ة ال-ك-بÒة بÚ
ال- -ت- -ج -ار أادت إا ¤خ -ل -ق ف -وضس -ى ن -ددت ب -ه -ا ال -ك -ث Òم -ن
ا÷معيات والهيئات وطالبت بوضسع حد لها.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اإلثنين  ٠٨أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٨محرم  ١٤٤٠هـ

معاهد ومراكز للتّكوين اŸهني قيد ا’‚از بسشكيكدة

تخ ّصسصسات جديدة ألّول مرة وأاك Ìمن  6آالف منصسب

من اŸنتظر اسشتÓم قبل نهاية السشنة ا÷ارية عديد اŸرافق ا÷ديدة للتكوين والتعليم اŸهني Úعﬂ Èتلف مناطق و’ية
سشكيكدة ،على غرار معهدين وطني Úمتخصشصش Úبكل من عزابة و›از الدششيشس ،حيث أان معهد عزابة تقّدمت أاششغال
إا‚ازه بنسشبة  95باŸائة ،وكّلف غÓفا ماليا بقيمة  325مليون دج حسشب مديرية القطاع ‘ ،ح Úأانّ أاششغال اŸعهد اŸزمع
Óيواء ،إاضشافة
اسشتÓمه Ãجاز الدششيشس تطلب “وي Óبقيمة  610مليون دج،ويّتسشع كل واحد منهما لـ  300مقعد و 120سشرير ل إ
ا ¤اسشتÓم خÓل ششهر ديسشم ÈاŸقبل ثÓثة مراكز للتكوين اŸهني ببلديات ا◊دائق ،زردازة وع Úششرششار حيث يتسشع كل
واحد لـ  250مقعد و 60سشريرا لÓإيواء.

ال ع د د
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‘ أاّول خرجة للوا‹ ا÷ديد بسشوق أاهراسس
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تفّقد اŸؤؤسّسسسات التّربؤية والتّشسديد على جاهزية
 1000وحدة سسكنية للتّؤزيع
باششر وا‹ سشوق أاهراسس ا÷ديد فريد ﬁمدي مهامه ‘ أاول اجتماع مع الهيئة
التنفيذية ،حيث وقف على الوضشعية اÿاصشة باŸطاعم اŸدرسشية والتي وصشفها
غ Òمرضشية وغ Òمقبولة ،باعتبار أان بعضس اŸطاعم ’زالت تقّدم وجبات باردة
” رصشده من أاموال ووسشائل لتحسش Úوضشعية اŸطاعم عÈ
بالرغم من كل ما ّ
جه Úلششغل اŸناصشب
اŸؤوسشسشات الÎبوية .و‘ هذا ا’طار أامر بإاحصشاء اŸوظف ÚاŸو ّ
” تخصشيصشها مؤوخرا لفائدة تسشيÒ
اÿاصشة بالصشيانة والطبخ وا◊راسشة التي ّ
اŸطاعم اŸدرسشية ،مع التأاكد من التحاق ا÷ميع Ãناصشبهم.

سشوق أاهراسس :سشمÒ
العيفة

سشكيكدة :خالد العيفة
ع -رف ق -ط-اع ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي بسش-ك-ي-ك-دة
ت -ن -ظ -ي -م وإاج -راءات ج -دي -دة ،وم-دون-ة شش-عب
ج -دي -دة ،م -ن -ه -ا شش -ع -ب -ة ““ال -ف -ن -ون ،ال -ث -ق -اف-ة
والÎاث““ ،مع إاعادة هيكلة أاربع ششعب أاخرى،
مششÒا إا ¤إادراج  ٠9تخصشصشات جديدة ألول
مرة ‘ مراكز التكوين ،كما ضشمت اŸدونة
 ٤٧٨تخصشصص ،منها  5٤جديدة ،حيث عرضص
ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-يم اŸهني Úبسشكيكدة،
 ٦٧٤٢م -نصش -ب-ا ت-ك-وي-ن-ي-ا ‘ ﬂت-ل-ف األ‰اط
وأاج -ه -زة ال -ت -ك -وي -ن ،و‘ ال-ع-دي-د م-ن الشش-عب
وال -ت -خصشصش -ات اŸه -ن -ي -ة ك-ال-فÓ-ح-ة ،ال-ب-ن-اء،
األشش -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،ال-ط-اق-ة ،اإلل-كÎون-يك،
الصش -ن -اع -ات وا◊رف ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ،م-ن-ه-ا ٧٠
باŸائة ‘ ‰ط التكوين عن طريق التمه،Ú
كما أاّنه من أاصشل  ٦٧٤٢منصشب معروضشا خÓل
دورة سشبتم Èلهذه السشنة ٤٦٢١ ،متّوج بششهادة،
موزع Úعلى  ٨٢تخصشصشا و ٢١ششعبة مهنية،
و ٢١٢١منصشبا تأاهيليا ،إاضشافة إا ¤العروضص
التكوينية األخرى ،كالتكوين التفاقي بـ 3٠٠
م -نصشب ،وال -ت -ك -وي-ن ل-ف-ائ-دة ن-زلء م-ؤوسشسش-ات
إاعادة الÎبية بـ  ٤١٠مناصشب.
ج -دي -د ال-ق-ط-اع حسشب ﬁم-د زي-ان م-دي-ر
التكوين اŸهني ،يتمثل ‘ فتح  ٠9تخصشصشات
ج -دي -دة ألول م -رة ‘ ال -ولي -ة ،وه -ي ت -رك-يب
األلواح الضشوئية والششمسشية ،السشياحة Ãا فيها
اإلن- -ت- -اج وال- -تسش- -وي- -ق ،ال -ت -نشش -ي -ط وال -تسش -يÒ
السشياحي ،التسشي Òالفندقي ،اسشتقبال ،فندقة
وإاط - -ع - -ام ،ف - -ن اإلط - -ع- -ام ،ع- -ون ت- -ق- -ن- -ي ‘
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى الÎاث ،ال-تسش-ي Òال-ف-ن-دق-ي
واإلي- -واء ومسش- -تشش -ار ‘ ال -ب -ي -ع .وأاّك -د م -دي -ر
القطاع أاّن كل طلبات التكوين سشتلّبى تنفيذا
ل -ت -ع -ل -ي -م-ات وزي-ر ال-ق-ط-اع ،ال-ذي ششّ-دد ع-ل-ى
ضشرورة منح فرصص التكوين لكل الراغب‘ Ú
ذلك ،باألخصص ا◊اصشل Úعلى مسشتوى السشنة
ال -ث -ال-ث-ة ث-ان-وي ،ح-ت-ى ول-و ت-طّ-ل-ب األم-ر ف-ت-ح
ت -خصشصش -ات حسشب األول -وي -ات ،خصش -وصش -ا أان
اإلم-ك-ان-ات م-ت-وف-رة ،ح-يث أاع-ط-يت ت-عليمات
لفتح فروع منتدبة ‘ مراكز التكوين اŸهني
بالنسشبة للمسشتوى اÿامسص ““تقني سشامي““‘ ،
حالة وجود اكتظاظ ،مششÒا إا ¤أان الغرضص
م- -ن ذلك ،ه- -و ال- -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ق -ريب ه -ؤولء
اŸتكون ‘ Úاختصشاصص تقني سشامي من مقر
سشكناهم.

إاعداد الشّسباب الباحث عن الندماج اŸهني
Óشش-ارة ،ت-دّع-م ق-ط-اع السش-ي-اح-ة ب-ال-ولية
ل -إ
م -ؤوخ -راÃ ،ع-ه-د وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ‘
السشياحة Ãوجب اŸرسشوم التنفيذي رقم ١٦
 ١5 /اŸؤورخ ‘  ١٨جانفي  ،٢٠١٦وذلك لسشد

جل ‘ هذا اÛال ،والسشتجابة
العجز اŸسش ّ
◊اج -ة أاصش -ح -اب ال-ف-ن-ادق م-ن ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة
اŸؤوهلة ،ويقوم اŸعهد الذي يتواجد ببلدية
فلفلة على مقربة من الواجهة البحريةÃ ،هام
رئيسشية تتمثل ‘ ،التكوين األو‹ واŸسشتمر
ل- -ل- -مّÎب- -صش ÚواŸم -ت -ه -ن ،Úإاع -داد الشش -ب -اب
جه من اŸنظومة الÎبوية والباحث عن
اŸو ّ
الن -دم -اج اŸه -ن -ي ،م -ن -ح الشش-ب-اب ال-ك-ف-اءات
واŸؤوهÓت اŸطلوبة والضشرورية التي تؤوّهله
ل- -ل- -حصش- -ول ع- -ل -ى م -نصشب شش -غ -ل ،إا ¤ج -انب
اإلسشهام ‘ الدراسشات واألبحاث مع الهيئات
واŸؤوسشسشات اŸعنية.

وي -وّف -ر اŸع -ه -د ت -خصشصش -ات ﬂت -ل -ف -ة ‘
ال -ف -ن -دق -ة ،اإلي -واء ،اإلط -ع-ام ،إادارة ال-ف-ن-دق،
اŸطبخ ،وكالة أاسشفار التي فتح فيها فرع Úلـ
 ٧٠مÎبصشا ‰ط إاقامي ،السشتقبال ،اŸرششد
السشياحي اÙلي ،مرششد اŸتاحف ،التنششيط
والتسشي Òالسشياحي ،اإلنتاج والتسشويق ،وهناك
طموحات مسشتقبلية لفتح تخصشصشات تتعلق
ب - - -تسش- - -ي ÒاŸوارد ال- - -بشش- - -ري- - -ة ،وأاخ- - -رى ‘
اخ- -تصش- -اصش -ات ال -ف -ن -دق -ة ،خ -ي -ارات اإلي -واء،
اŸط -ب -خ ،وت -خّصش-صش-ات ل-ل-ف-ئ-ة ال-ع-ام-ل-ة ‰ط
دروسص مسشائية ،ودورات تكوينية للمؤوسشسشات،
كما ذكر القائمون على اŸعهد.

يتوقع أان تصشبح قطبا سشياحيا يسشاهم ‘ دعم خزينة الو’ية

 16مؤؤسّسسسة فندقية جديدة بع“ Úؤشسنت
Ÿضساعفة طاقة اإليؤاء السسياحي

ك -م -ا أاك -د ع -ل -ى رؤوسش -اء
الدوائر أان يكونوا على دراية
ب-ك-ل ال-ن-ق-ائصص اŸسش-ج-لة ‘
الق - - -ل- - -ي- - -م اÿاصص ب- - -ه- - -م،
وال- - -ت- - -دخ - -ل ال - -ف - -وري ◊ل
اŸششاكل التي قد –دث ‘
اŸؤوسشسشات الÎبوية اŸتعلقة
Ãل- -ف الط -ع -ام ،م -ع ّ-ددا ‘
ذات السش - - -ي- - -اق  5٠مطعما
مدرسشيا لزال يقدم وجبات
باردة من أاصشل  ٢55مطعم
على مسشتوى الولية.
ك- - -م- - -ا دع - -ا إا ¤ضش - -رورة
سشحب العانات اŸالية من
ال -ب -ل -دي -ات ال -ت-ي ت-أاّخ-رت ‘
اق-ت-ن-اء ال-ت-ج-ه-ي-زات اÿاصشة
ب-اŸط-اع-م ،ل-ت-ت-كّ-فل مديرية
الدارة اÙل -ي-ة ب-اق-ت-ن-ائ-ه-ا،
ح - -يث ّ” رصش - -د م - -ب - -ل- -غ ٠3
مÓ- -ي Òسش- -ن -ت -ي -م ك -إاع -ان -ات
ل -ل -ب -ل -دي-ات م-ن أاج-ل Œه-ي-ز
اŸطاعم بكل اللوازم ،وكذا
ت -ك -ل -ي -ف م-ل-ح-ق Úب-ال-دي-وان
ب- - -زي - -ارة ك - -ل اŸدارسص عÈ
ÓطÓع على
بلديات الولية ل إ
م -دى ت -ن -ف -ي -ذ ال -ت -ع -ل-ي-م-ات،
خ -اصش -ة وأاّن م -ل -ف الط -ع -ام
يحظى Ãتابعة ششخصشية من
طرف وزير الداخلية.
باإلضشافة إا ¤ذلك ،فقد
” تخصشيصص  55مليار سشنتيم
ّ
إل‚از التدفئة اŸركزية عÈ
اŸؤوسشسشات الÎبوية ،ويقّدر

عدد اŸدارسص اŸعنية بـ ١٦٧
مدرسشة ،إا ¤جانب مراجعة
اÿريطة اŸدرسشية وإاحصشاء
األح -ي -اء السش -ك -ن-ي-ة ا÷دي-دة
ال-ت-ي ت-ت-ط-لب ه-ي-اك-ل ت-ربوية
ل -ل -ت -ك -ف -ل ب-ال-تÓ-م-ي-ذ ،وه-ذا
–ضشÒا ل -ل-دخ-ول اŸدرسش-ي
اŸقبل.
ك-م-ا أاسش-دى ت-ع-ل-يمات لكل
م- -ن م- -دي -ر السش -ك -ن وم -دي -ر
دي - -وان الÎق - -ي - -ة وال- -تسش- -يÒ
ال - -ع- -ق- -اري ،م- -ن أاج- -ل ب- -ذل
›ه - - - -ودات أاك Èإلن- - - -ه- - - -اء
اŸششاريع السشكنية التي هي
م-ع-ن-ي-ة ب-ال-ت-وزي-ع ع-ل-ى غ-رار
 ١٠٠٠سشكن اجتماعي ببلدية
سش- - -وق أاه- - -راسص وب- - -ب- - -اق - -ي
ال -ب-ل-دي-ات ،وأاّك-د أاّن-ه ل-ن ي-ت-م
التسشامح مع أاي إاطار يتسشّبب
‘ تأاخر أاو عرقلة اŸششاريع،
حتى يتم الوفاء باللتزامات
أام - - -ام اŸواط - - -ن Úال- - -ذي- - -ن
ي -ن -ت-ظ-رون سش-ك-ن-ات-ه-م ب-ف-ارغ

ال ّصش.È
ه- - -ذا وسش - -ب - -ق أان ت - -رأاّسص
ال- - -وا‹ ا÷دي - -د ‘ ب - -داي - -ة
مهامه على رأاسص الولية عدة
اج - -ت - -م - -اع - -ات خّصش- -ت ك- -ل
ال -ق -ط -اع -ات ا◊ي -وي-ة م-ن-ه-ا
اŸوارد اŸائ - -ي - -ة ،السش- -ك- -ن،
ال-ط-اق-ة ،وق-ف خÓ-ل-ه-ا ع-لى
وضش -ع -ي -ة اŸشش -اري -ع م-قّ-دم-ا
ت -وج -ي -ه -ات-ه ال-ع-ام-ة لسش-ي-م-ا
ح- -ول ال -ورشش -ات اŸف -ت -وح -ة
كمششاريع السشكن ،مؤوّكدا على
وج - - - - - -وب إا“ام الÈام - - - - - -ج
السشكنية ‘ وقتها من أاجل
ت -وزي -ع -ه -ا ‘ م -وع -ده-ا ،اإ¤
ج- -انب السش -ع -ي لسش -ت -ك -م -ال
مشش- - - - -اري- - - - -ع الÈن- - - - -ام- - - - -ج
السشتعجا‹ اÿاصص بتموين
السش- - -ك - -ان ب - -اŸاء الصش - -ال - -ح
للششرب ،وغÒها من النقاط
” تناولها خÓل
الكثÒة التي ّ
هذه الجتماعات.

’و ¤على مسشتوى الوطن
‘ خطوة هي ا أ

اّتفاقية مع شسريك أاجنبي لسستغÓل شسجرة
الضسرو بجيجل

وقف بشش Òفار وا‹ الو’ية خÓل الزيارة اŸيدانية التي قادته إا ¤منطقة
ع Úبوزيان ببلدية العنصشر ‘ ،احتفالية خاصشة بعودة السشكان إا ¤هذه اŸنطقة،
التي ششهدت سشنوات التسشعينات من القرن اŸاضشي هجرة جماعية لقاطنيها هروبا
’رهاب ،لكن اليوم عادت ا◊ياة من جديد إا ¤ع Úبوزيان بسشبب
من ويÓت ا إ
’مني وتوف Òضشروريات ا◊ياة بها مع منح برامج الدعم لهم،
اسشتتباب الوضشع ا أ
كما مسس الÈنامج  16بلدية جبلية.

جيجل :خالد العيفة

كششف مدير السشياحة لو’ية ع“ Úوششنت أاحمد معمري ‘ تصشريح صشحفي ،أانّ
ق -ط -اع -ه ق -د ع -رف ت -ط-ورا ك-بÒا خ-اصش-ة ‘ ›ال ا’ي-واء ،ب-ع-د اسش-ت-ف-ادت-ه م-ن 05
م -ؤوسشسش -ات ف -ن -دق-ي-ة خÓ-ل اŸوسش-م ا◊ا‹ ب-ط-اق-ة  900سش-ري-ر و 11أاخ-رى سش-تسشلم
خÓل اŸوسشم لتعزيز طاقة ا’يواء بهذه الو’ية السشياحية ،التي  ⁄يكن عدد
أاسشّرتها يتعدى  3500سشرير السشنة اŸاضشية.

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار
هذا وأاششار ذات اŸسشؤوول ،أاّن ارتفاع عدد األسشرة خÓل اŸوسشم اŸنقضشي بـ  9٠٠سشرير
جديد ،سشمح بارتفاع عدد السشواح على سشواحل الولية اŸتكونة من  ١9ششاطئ خÓب إا ¤حدود
 ١٢.٧مليون مصشطاف ،ومع اسشتÓم مؤوسشسشة فندقية بطاقة تزيد عن  ٤٠٠٠سشرير سشيتضشاعف
عدد السشواح ،خاصشة ‘ ظل المتياز الكب Òللولية التي تعد قبلة سشياحية بامتياز نتيجة Ÿا
تتوفر عليه من ششواطئ خÓبة “تد من ششاطئ مداغ ششرقا إا ¤الوردانية غربا على سشاحل طو‹
ب -ـ  ١٠٦ك -ل-م ،زي-ادة ع-ل-ى ح-م-ام م-ع-د Êب-ح-م-ام ب-وح-ج-ر وم-واق-ع ت-اري-خ-ي-ة Œم-ع ب Úال-ت-اري-خ
ا◊ديث والقد Ëببلدية األم Òعبد القادر ،ناهيك عن السشياحة الدينية التي تششمل الزاوية
ا÷ازولية ومسشاجد ولهاصشة وسشيدي يعقوب.
كل هذه اŸؤوشّشرات وزيادة Ÿا توّفره اŸؤوسّشسشات الفندقية ا÷ديدة من خدمات ،والتي سشوف
تعرف تقّلصشا ‘ األسشعار بفعل اŸنافسشة من ششأانه أان يحّول ع“ Úوششنت إا ¤وجهة سشياحية
ب-ام-ت-ي-از تسش-ت-وجب ع-ل-ى ال-وك-الت السش-ي-اح-ي-ة ال-ن-اشش-ط-ة ب-ال-ولي-ة أان ت-ع-م-ل ع-ل-ى ج-لب السشواح
والسشتثمار بقوة ‘ الرحÓت السشياحية بغية اŸسشاهمة ‘ –قيق مداخيل هامّة للولية.

اŸب- -ادرة ج -اءت ‘ إاط -ار
تشش -ج -ي -ع ع -ودة السش -ك -ان إا¤
”
مناطقهم األصشلية ،حيث ّ
ت- -خصش -يصص ب -رن -ام -ج م -وّج -ه
ل - -ف - -ائ - -دة م - -واط - -ن- -ي ه- -ذه
اŸناطق اŸتضشّررة بقيمة ٢
م- -ل- -ي- -ار دج ،ي- -تضش- -م- -ن ه -ذا
الÈن- -ام- -ج فك ال- -ع- -زل -ة م -ن
خÓل فتح وتهيئة اŸسشالك
ا÷بلية ،وكذا غرسص  ٦٠أالف
ششجرة مثمرة وتوزيع قرابة ٨
آالف وح -دة لق -ت -ن -اء خÓ-ي-ا
نحل ‡لوءة ووحدات لÎبية
ا◊يوانات الصشغÒة.
وا‹ ال -ولي -ة وب-اŸن-اسش-ب-ة
أاششرف على توزيع عيّنة من
ششهادات السشتفادة من قطع
أارضش- -ي- -ة ،و“وي- -ل مشش- -اري- -ع
اسش -ت -ث -م -اري -ة ‘ الصش-ن-اع-ات
ال- -ن- -ب- -ات -ي -ة وال -غ -اب -ي -ة ع -ل -ى
اŸسشتفيدين ،وÃا أان الولية
ت -زخ -ر ب-ام-ك-ان-ي-ات ط-ب-ي-ع-ي-ة
وثروات غابية هامة تؤوّهلها
ب-أان ت-ك-ون ق-ط-ب-ا اسش-ت-ث-م-اريا
خ Óّ-ق -ا ل-لÌوة ومسش-اه-م-ا ‘
القتصشاد الوطني ،من خلق

مناصشب الششغل وجلب العملة
الصش -ع -ب -ة ”ّ ،ع -ق-د ات-ف-اق-ي-ة
‡ضشاة ب Úششريك جزائري
م-ع شش-ريك أاج-ن-ب-ي (إاي-ط-ال-ي-ا
وت - - -ونسص) ف- - -ي- - -م- - -ا ي- - -خصص
اسش- -ت- -غÓ- -ل شش- -ج- -رة الضش -رو
ك- -م- -ورد اق- -تصش- -ادي ه -ام ‘
اŸسشتقبل ،التي تنتششر على
مسش -اح -ة  ٧٨ه-ك-ت-ار ب-جبال
وغابات جيجل ،خاصشة وأان

ه -ذه الشش -ج -رة ال -ف-ري-دة م-ن
نوعها ع Èالعا ⁄والتي لها
أاه- - -م- - -ي - -ة ك - -بÒة ‘ ال - -طب
والصشناعات التجميلية ،حيث
ثّ-م-ن وا‹ ال-ولي-ة ““اسش-ت-غÓل
ه- -ذه ال- -غ- -اب -ات ال -ت -ي ك -انت
باألمسص أاحراشص ،لتكون ‘
اŸسش -ت -ق -ب -ل ال-ق-ريب مصش-در
للعملة الصشعبة““.

»æWh

اإلثنين  08أاكتوبر  2018م
الموافق ﬁ 28رم  1440هـ

خلق توازن ‘ توزيع الهياكل الصصحية ،وا‹ سصكيكدة:

ضضرورة تنفيذ برامج الصضحة العمومية
وضضبط خارطة لÓسضتثمار اÿاصص

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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–ت إاشصراف الطّبيب العاŸي الÈوفيسصور فيليب مونتوبي

دورة تكوينية لفائدة  27طبيبا بسضيدي بلعباسص
اسص- -ت -ف -اد أامسس  27ط-ب-ي-با مقيما
’طفال وأاخصصائيون
Ãصصلحة جراحة ا أ
ب- -اŸسص- -تشص- -ف- -ى ا÷ام- -ع- -ي ع- -ب -د ال -ق -ادر
حسص- -ا Êبسص- -ي- -دي ب- -ل- -ع- -ب- -اسس م- -ن دورة
ت -ك -وي -ن -ي -ة ح -ول ع Ó-ج ف -ت -ق ا◊ج-اب
ا◊اج -ز ع-ن ط-ري-ق ا÷راح-ة ب-اŸن-ظ-ار
–ت إاشص - -راف الÈوفسص - -ور ال - -ف - -رنسص - -ي
ف -ي -ل -يب م -ون -ت -وب-ي م-ن ج-ام-ع-ة ب-اريسس
الفرنسصية ،وهو طبيب عاŸي ﬂتصس ‘
’طفال.
جراحة ا أ

بلعباسس :غ ــ شسعدو
حسضب الدكتور هشضام درار ،فإان إادارة المسضتشضفى
الجامعي قامت بدعوة البروفيسضور الفرنسضي نظرا
لخبرته الطويلة في عÓج الفتق ،وهي التجربة
Óطباء
التي أاراد القائمون على المسضتشضفى نقلها ل أ
المحليين للتمكن من عÓج الفتق ،حيث تم بمعية
األسض -ت -اذ ي -ازي رئ -يسص مصض-ل-ح-ة ج-راح-ة األط-ف-ال
Óطباء المقيمين
إاعطاء دروسص نظرية وتطبيقية ل أ
واألخصض- -ائ- -ي -ي -ن ف -ي ه -ذا ال -م -ج -ال ،ك -م -ا أاج -رى
البروفيسضور فيليب عملية جراحية ناجحة لطفل
يبلغ من العمر  11سضنة يعاني من المرضص ذاته،
وهي الحالة التي يتكون فيها ثقب في الحجاب

الحاجز ،والذي يتسضبب باحتمالية اندفاع أاعضضاء
من البطن إالى الصضدر ،وقد يحدث هذا الثقب في
أاي جهة من الحجاب الحاجز ،إال أاّنه غالباً ما
يحدث في الجهة اليسضرى ،حيث ل يقتصضر األمر
على اندفاع األمعاء الدقيقة عبر الثقب ،وإاّنما قد
ي -ت -عّ-داه إال-ى م-رح-ل-ة ان-دف-اع ج-زء م-ن ال-م-ع-دة ،أاو
الطحال ،أاو الكبد إالى الصضدر ،وقد يتسضبب في
إاحداث ضضغط على الرئتين ،مّما يؤودي إالى عدم
نمّو وتطور الرئتين كما يجب ،وتجدر اإلشضارة إالى
أاّن ال -ذك-ور أاك-ث-ر ُع-رضض-ة ل-ه-ذه ال-مشض-ك-ل-ة الصض-ح-ي-ة
م- - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - -ارن- - - - - - - - - - -ة ب- - - - - - - - - - -اإلن - - - - - - - - - -اث.
هذا وقررت إادارة المسضتشضفى الجامعي التعاقد مع
البروفيسضور لتأاطير األطباء في المراحل القادمة.
وفي سضياق متصضل ،وبالموازاة مع انطÓق حملة
م -ك -اف -ح-ة داء ال-ك-لب ،كشض-فت ال-مصض-ال-ح الصض-ح-ي-ة
بجنوب الولية عن إانخفاضص في عدد الحالت
المسضجلة الخاصضة بالتعرضص لهجومات الحيوانات
الضض- -ال -ة ،ح -يث أاحصضت ذات ال -مصض -ال -ح  9حالت
إاسضتقبلتها المؤوسضسضة اإلسضتشضفائية الجوارية ببلدية
ال-م-رح-وم خÓ-ل ال-ثÓ-ث-ي األخ-ي-ر ،م-ن-ها  7حالت
إاصضابة من طرف الكÓب الضضالة ،وهو ما يعكسص
نجاح الحمÓت التحسضيسضية التي أاقامتها الجهات
الوصضية حول الوقاية من أاخطار الحيوانات الضضالة
والقوارضص.

أاتلفت أاك Ìمن  27.5هكتارا من اŸسصاحات الغابية

أاكد حجري درفوف وا‹ سصكيكدة ،خÓل
اج- -ت -م -اع ›لسس ال -و’ي -ة ،بشص -أان وضص -ع -ي -ة
بعضس قاعات العÓج اŸتدهورة ،سصعيه لدى
ال -ه -ي -ئ -ة اŸرك -زي-ة ال-وصص-ي-ة م-ن اج-ل إاع-ادة
ت -أاه -ي -ل -ه -ا وف -ت-ح-ه-ا م-ن ج-دي-د ،وشص-دد ع-ل-ى
ضص - -رورة ت - -وف Òم- -رك- -ز صص- -ح- -ي ب- -ال- -ق- -طب
العمرا Êا÷ديد مسصيون باسصتغÓل اÓÙت
التجارية التابعة للحي على أان تكون قريبة
’من التابع للحي.
من مقر ا أ

سسكيكدة :خالد العيفة
ضضمن اإلجراءات والتعليمات المتخذة أاكد الوالي
على ضضرورة تنظيم عمل الموظفين في عقود ما
ق -ب -ل ال-تشض-غ-ي-ل ع-ب-ر ك-ام-ل ال-م-ؤوسضسض-ات وال-م-راك-ز
الصضحية خصضوصضا ما تعلق بسضاعات الدوام ،والح
ع-ل-ى اإلسض-راع ف-ي ف-ت-ح ن-ق-اط م-ن-اوب-ة ط-ب-ي-ة ع-لى
مسضتوى كل العيادات متعددة الخدمات والتعاقد مع
ال- -خ- -واصص ل- -ح- -ل ب- -عضص اإلشض -ك -ال -ي -ات ال -خ -اصض -ة
بالفحوصضات الطيبة سضيما الفحصص باألشضعة.
وعقب تدخل رؤوسضاء الدوائر بشضأان وضضعية بعضص
الهياكل الصضحية وجه الوالي تعليمات تخصص فتح
ق-اع-ة ال-عÓ-ج ب-ب-ل-دي-ة ب-وشض-ط-اط-ة بدائرة الحدائق
وت-ق-دي-م اق-ت-راح-ات ل-ت-ج-ه-ي-ز قاعة العÓج الواقعة
ب-ب-ل-دي-ة ع-زاب-ة وف-ت-ح-ه-ا أام-ام المرضضى وتخصضيصص
سضيارة إاسضعاف جديدة لفائدة سضكان بلدية قنواع.

وضض-م-ن مسض-اع-ي ت-ن-م-ي-ة ال-ق-ط-اع أاك-د ال-وال-ي ع-ل-ى
ضض-رورة ال-ت-ن-ف-ي-ذ ال-ج-اد ل-ب-رام-ج ال-ق-ط-اع ال-وط-نية
ل-لصض-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة م-ع ت-ق-دي-م اق-ت-راح-ات إلن-جاز
خريطة لÓسضتثمار الخاصص من اجل خلق توازن في
ت-وزي-ع ال-ه-ي-ك-ل الصض-ح-ي-ة ع-ب-ر ك-ام-ل تراب الولية،
وب -خصض -وصص الصض-ح-ة ال-م-درسض-ي-ة ف-ق-د ت-م ف-ت-ح 45
وحدة كشضف في حين بلغت التغطية الصضحية للطب
المدرسضي  99.64بالمئة فيما تم التكفل بـ أازيد عن
 11أال -ف ت -ل -م -ي -ذ ي-ع-ان-ون األم-راضص ال-م-زم-ن-ة ت-م
توجيههم إالى الفحوصضات الطبية والتكفل بهم عن
ط -ري -ق إاج-راءات ال-تضض-ام-ن ال-م-درسض-ي ،وف-ي ه-ذا
الشضأان أاكد الوالي على ضضرورة التكفل بالتÓميذ
الذين يعانون من مشضكل ضضعف البصضر وتمكينهم
م-ن السض-ت-ف-ادة م-ن ال-ن-ظ-ارات ال-ط-ب-ي-ة ع-ن ط-ري-ق
التضضامن المدرسضي.
ترأاسص صضباح أامسص ،والي سضكيكدة حجري درفوف
اجتماع مجلسص الولية الذي تم تخصضيصص جدول
أاع-م-ال-ه ل-ع-رضص وم-ن-اقشض-ة م-ل-ف الصض-ح-ة ب-الولية،
الج -ت -م-اع ت-م ب-م-ق-ر ال-ولي-ة – ال-دي-وان– ب-حضض-ور
السضيد األمين العام للولية والهيئة التنفيذية ،ومن
خÓل العرضص المقدم فقد سضجل قطاع الصضحة
انتعاشضا كبيرا بفعل المشضاريع الجاري انجازها في
القطاعين العمومي والخاصص وكذا المسضجلة آافاق
.2019
بشضان المشضاريع قيد النجاز في القطاع العمومي
مشضروع انجاز مسضتشضفى الحروق بالقطب العمراني

الجديد «بوزعرورة «ببلدية فلفلة بنسضبة أاشضغال 50
ب -ال -م -ئ -ة ومشض -روع ت -وسض -ي -ع وت -ج -ه -ي -ز ال -م -ؤوسضسض-ة
السض-تشض-ف-ائ-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ت-م-ال-وسص ب-نسض-ب-ة أاشضغال 75
ب -ال -م -ئ -ة ،ت -وسض -ي -ع وت -ج-ه-ي-ز ج-ن-اح السض-ت-ع-ج-الت
بمسضتشضفى «محمد دندان» ببلدية عزابة ،انجاز
ع-ي-ادة م-ت-ع-ددة ال-خ-دم-ات ب-ب-ل-دي-ة ع-زاب-ة وع-ي-ادة
متعددة الخدمات ببلدية حمادي كرومة ،انجاز
وت -ج -ه -ي-ز ع-ي-ادة م-ت-ع-ددة ال-خ-دم-ات ب-ب-ل-دي-ة ب-ن-ي
ول- -ب- -ان ،وت- -م الن- -طÓ- -ق ف- -ي ان- -ج- -از  8مشضاريع
اسضتثمارية تابعة للقطاع الخاصص ،عبر كامل تراب
الولية تتمثل في مصضحات طبية في كل من بلدية
سضكيكدة ن الحروشص ،عزابة والقل.
اما فيما يتعلق األفاق المسضتقبلية ومن أاهم النقاط
التي تم تسضطيرها لبرنامج عمل سضنة  2019عصضرنة
ع -م-ل-ي-ة ال-عÓ-ج والسض-تشض-ف-اء ال-م-ن-زل-ي ع-ن ط-ري-ق
ال-ت-نسض-ي-ق ال-م-ب-اشض-ر ب-ي-ن ال-م-ؤوسضسض-ات السضتشضفائية
والوحدات القاعدية للتكفل بالمريضص في بيته بعد
مغادرته المسضتشضفى ،تفعيل عملية التبرع بالدم،
التكفل بأامراضص السضرطان بكل أانواعه والتجسضيد
ال-م-ي-دان-ي ل-خ-ري-ط-ة ال-ط-ري-ق ال-تي أاعدتها الوزارة
الوصضية ،إالى جانب برمجة أايام دراسضية وقوافل
ط-ب-ي-ة ت-حسض-يسض-ي-ة ل-ف-ائ-دة سض-ك-ان ال-م-ن-اطق النائية
للتكفل بالمرأاة الحامل ،تكوين مسضاعدي التمريضص
للتكفل بالفحصص باألشضعة وتوسضيع قائمة اعتماد
الصض -ي -ادل -ة ال -خ -واصص حسضب ال -خ -ري -ط-ة الصض-ح-ي-ة
بالتنسضيق مع السضادة رؤوسضاء البلديات.

وسصط –ذيرات من انتشصار الدودة البيضصاء اŸدمّرة Ùاصصيل ا◊بوب

جل  33حريقـ ـ ـا
ا◊ماي ـة اŸدنية تسض ّ
‘ سضبتمـ ـ Èبسضطي ـ ـف

سصّ- -ج- -لت مصص- -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ل -و’ي -ة
سص- -ط -ي -ف ،خ Ó-ل شص -ه -ر سص -ب -ت -م ÈاŸنصص -رم ،ع -ل -ى
مسص -ت -وى ت-راب ال-و’ي-ة 33 ،ح-ري-ق-ا ‘ اÙي-طات
ال-غ-اب-ي-ة واÙاصص-ي-ل الزراعية اŸتنوعة ،وخاصصة
ا◊ب -وب ب -أان -واع -ه -ا .وحسصب مصص -در م -وث -وق م -ن
اŸدي -ري -ة ،ف -إان ه -ذه ا◊رائ -ق تسص ّ-ب -بت ‘ اتÓ-ف
’دغ-ال،
 27.5ه -ك -ت-ار م-ن اŸسص-اح-ات ال-غ-اب-ي-ة وا أ
،Ó
و 855شص-ج-رة م-ث-مرة ،و 6460ح -زم-ة ت Íوك -أ
و 26.5ه- -ك- -ت- -ار م- -ن ب- -ق -اي -ا ﬁاصص -ي -ل ا◊ب -وب
وا◊شص -ائشس ،وت -ق -ارب ه -ذه ا◊صص-ي-ل-ة الشص-ه-ري-ة
ت -لك اŸسص -ج -ل -ة ‘ ن -فسس ال -فÎة م -ن ال-ع-ام اŸاضص-ي
.2017

أاما عن الحصضيلة الجمالية للحرائق المسضجلة من
طرف ذات المصضالح ،منذ انطÓق حملة مكافحة
الحرائق في بداية شضهر جوان الماضضي ،فقد بلغت
 180ح -ري -ق -ا أادت ف -ي م -ج-م-ل-ه-ا ال-ى إاتÓ-ف 105
ه -ك -ت-ارات م-ن غ-اب-ات وأادغ-ال ،و 165ه-ك-تارا من
م-ح-اصض-ي-ل ال-ح-ب-وب ق-م-ح وشض-ع-ي-ر ،و 1857شضجرة
 ،Óو224
مثمرة متنوعة ،و 31458حزمة تبن وك أ

هكتارا من بقايا المحاصضيل والحشضائشص ،وعرفت
ه -ذه ال -حصض -ي -ل -ة األخ -ي-رة زي-ادة ف-ي ع-دد ح-رائ-ق
المحاصضيل الزراعية ،وانخفاضضا في عدد حرائق
الغابات.
وكانت الحماية المدنية بسضطيف وتحسضبا لموسضم
الحرائق قد وضضعت كل المكانيات بما فيها الرتل
المتنقل الخاصص بمكافحة الغابات الذي وضضع في
الخدمة من فاتح جويلية الماضضي ،وإالى نهاية شضهر
Óطفاء ،منها 5
اكتوبر ،وهو يتكون من  8شضاحنات ل إ
شض-اح-ن-ات خ-ف-ي-ف-ة ،وشض-اح-نة متوسضطة ،وشضاحنتين
كبيرتين للتزود بالمياه ،إاضضافة الى حافلة لنقل
العنصضر البشضري وسضيارة قيادة وسضيارة اسضعاف ،مع
ت-ج-ن-يد  37ع-نصض-را م-ن أاف-راد ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة
ب-م-خ-ت-ل-ف ال-رتب ،وم-زودي-ن ب-ك-ل ال-ل-وازم ووسض-ائل
ال-ع-م-ل وال-ح-م-اي-ة ،وه-و ال-رت-ل ال-م-ك-ل-ف ب-مكافحة
الحرائق على مسضتوى كامل إاقليم الولية ،بالتنقل
في أاي لحظة مدعوما بالوحدات الميدانية عند
الضضرورة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

’ميّة
اسصتمرار دروسس ﬁو ا أ

Œربة جديدة إلنتاج العدسص ومسضاع لتوسضيع زراعة ا◊مصص بوهران
’هميته البالغة اقتصصاديا واجتماعيا ،إاضصافة إا¤
’نتاج العدسس ،نظرا أ
أاعلنت الغرفة الفÓحية لوهران عن Œربة جديدة إ
القيمة الغذائية العالية وفوائده الصصحية والعÓجية ،وسصط مسصاع لتطوير هذه الشصعبة ،نظرا لتÓؤومها مع الظروف البيئية
اÓŸئمة ،وخصصائصس الÎبة واŸناخ بإاقليم الو’ية.

وهران :براهمية مسسعودة
وحسضب رئيسص الغرفة ،براشضمي مفتاح الحاج ،فقد
تّم تخصضيصص مسضاحة صضغيرة ل تتجاوز  50هكتار،
كنموذج تجريبي ،من أاجل اكتسضاب خبرات جديدة
تضضاف إالى مسضاعي إانعاشص زراعة الحبوب والبقول
الجافة ،والحرصص على إاعطائها المكان الذي يليق
ب -ه -ا ،ن -ظ -را إال -ى أاه-م-ي-ت-ه-ا ف-ي ال-ت-غ-ذي-ة ال-بشض-ري-ة
والحيوانية ،إاضضافة إالى دورها في التداول الزراعي
وفي تحسضين خصضوبة األرضص .وتوقع مصضدرنا أان
يصضل إانتاج وهران من الحمصص إالى حوالي 3000
قنطار على مسضاحة ل تتعدى  500هكتار ،معّبرا
ع-ن ط-م-وح-ات-ه-م ل-ت-وسض-ي-ع ال-مسضاحة المزروعة في
المسضتقبل القريب إالى أاكثر من  1000هكتار ،وبلوغ

معدل إانتاج  15و 20قنطار في الهكتار.
ث الفÓحين المختصضين في
ومن ناحية أاخرى ،ح ّ
المجال ،على اختيار أانواع البذور السضليمة المعفاة
من كل األمراضص واآلفات الزراعية ،داعيا إاياهم
إالى التعامل مع تعاونية الحبوب والخضضر الجافة
وع -دم اسض -ت -خ -دام ال -ب -ذور ال -ت-ي مصض-دره-ا السض-وق
السض-وداء ،ل-ت-ج-نب ال-خسض-ائ-ر ال-ك-ب-ي-رة ف-ي المردود،
جراء المشضاكل الصضحية واآلفات التي تصضيب هذا
النوع من النباتات.
ويحّذر محّدثنا بالموازاة مع انطÓق موسضم الحرث
البذر ،من الدودة البيضضاء ،وهي حشضرة مدمّرة
للحبوب ،أالحقت أاضضرارا بالغة بالوليات المجاورة،
م -وضض -ح-ا أاّن األم-ط-ار ال-مسض-ج-ل-ة م-ؤوخ-را أادت إال-ى
صض- -ع- -ود ي- -رق- -ات ال- -دودة ال- -ب -يضض -اء ع -ل -ي سض -ط -ح

محاصضيل الحبوب ،داعيا المزارعين إالى تكثيف
ال-م-راق-ب-ة ال-مسض-ت-م-رة وال-دائ-م-ة ل-ل-م-نتوج الفÓحي
وكذا احترام المسضار التقني
وق- - -د ع- - -رفت وه - -ران خ Ó- -ل م - -وسض - -م – 2017
 2018ارتفاعا في إانتاج المحاصضيل الكبرى ،الذي
ت-ج-اوز م-ل-يون و 400أال-ف ق-ن-ط-ار ،وح-ق-قت بذلك
رق -م -ا ق-ي-اسض-ي-ا ل-م تسض-ج-ل-ه م-ن-ذ اإلسض-ت-قÓ-ل ،رغ-م
ت -راج -ع ال -مسض -اح-ة ال-م-زروع-ة ،وك-ذا اإلشض-ك-ال-ي-ات
العديدة التي يواجهها القطاع ،جراء نقصص المواد
المائية ،حسضب نفسص المصضدر الذي أارجع ذلك إالى
ال -ت -ط -ور ال -ت -ق -ن -ي واإلسض -ت -رات -ي -ج -ي -ة ال -م -رت-ب-ط-ة
بتطوير «اإلرشضاد الفÓحي» ،والهادفة أاسضاسضا إالى
مرافقة الفÓحين ونقل الخبرة إالى الميدان.

مشصهد يتكّرر كل موسصم دراسصي

انعدام الّنقل يؤورق تÓميذ قرية طاهÒي با÷لفة

اح-تّ-ج صص-ب-اح ي-وم أامسس تÓ-م-ي-ذ ق-ري-ة
ﬁم -د ط -اهÒي اŸع -روف -ة ب -ال-ب-وي-ق-ل-ة
ب-ب-ل-دي-ة ق-ط-ارة ال-واق-ع-ة ج-ن-وب و’ية
ا÷لفة ،والتي تبعد بـ  240كلم بسصبب
غ- -ي -اب وسص -ائ -ل ال -ن -ق -ل اŸدرسص -ي ،رغ -م
ت -وج -ي -ه -ات وا‹ ا÷ل -ف -ة ال -رام -ي -ة إا¤
’م- - -ك - -ان - -ات اŸادي - -ة
تسص- - -خ Òك- - -اف- - -ة ا إ
والبشصرية لتوف Òا÷و اÓŸئم لتÓميذ
اŸؤوسصسصات الÎبوية.

جون في حديثهم لجريدة «الشضعب» أان
أاّكد المحت ّ
قريتهم توجد بها حافلة وحيدة لنقل التÓميذ وفي
ح-ال-ة ي-رث-ى ل-ه-ا ،وأاح-ي-ان-ا يضض-ط-رون ل-ل-ت-ن-ق-ل ع-بر
حافÓت «الصضوناكوم الصضفراء» القديمة ،باعتبار
أان ق -ري -ة ال -ب -وي -ق-ل-ة ل ت-ت-وف-ر ع-ل-ى م-ح-ط-ة ل-ن-ق-ل
ال -مسض -اف -ري -ن أاو وسض -ائ -ل ن -ق-ل ت-ذك-ر ،وك-ذا غ-ي-اب

ال -ت -دف-ئ-ة وال-ك-ه-رب-اء ،فضض Ó-ع-ن إان-ع-دام ال-ت-غ-ذي-ة
ال- -م- -درسض -ي -ة ،مشض -ي -ري -ن ف -ي السض -ي -اق ذات -ه أان -ه -م
يضض-ط-رون ل-دف-ع ت-ك-ل-ف-ة ال-ت-ن-ق-ل ن-ح-و م-ؤوسضسض-اتهم
التربوية مقابل مبالغ مالية ،حيث أاعرب في ذلك
تÓميذ الطور الثانوي في إاتصضالهم لـ «الشضعب» ،عن
اسض -ت -ي -ائ -ه -م وت -ذم -ره -م الشض -دي -دي -ن م -ن ت -م -لصص
السض-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة م-م-ث-ل-ة ف-ي ال-مجلسص الشضعبي
ال-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة ق-ط-ارة م-ن ال-ت-ج-اوب م-ع مطلبهم
المشضروع المتمثل في توفير وسضائل النقل المدرسضي
ال -ت -ي تشض -ه -د ن -قصض-ا ف-ادح-ا ل-لسض-ن-ة السض-اب-ع-ة ع-ل-ى
ال-ت-وال-ي ،وه-و م-ا أارغ-م تÓ-م-ي-ذ ث-ان-وي-ة م-حفوظي
ع-ام-ر ال-ق-اط-ن-ي-ن ب-ق-ري-ة ال-ب-وي-ق-ل-ة ،على اسضتعمال
وسضائل نقل بدائية للوصضول إالى مقاعد الدراسضة
لمسضافة تتجاوز  43كلم ،مطالبين في ذات الصضدد
بتدخل والي الجلفة ضضيف توفيق إليجاد حلول

مسضتعجلة للمعضضلة المسضتمرة التي طالما كان لها
األث -ر السض -ل -ب -ي ع-ل-ى ت-حصض-ي-ل-ه-م ال-ع-ل-م-ي .وط-الب
المحتجون بتوفير النقل المدرسضي واإلسضراع في
إان -ج -از ال -م -ؤوسضسض -ات ال -ت -رب-وي-ة ب-م-ن-ط-ق-ة ال-ت-وسض-ع
العمراني المتواجدة بقرية طاهيري ،إلعفائهم من
متاعب التنقل على مسضافات بعيدة للوصضول إالى
المتوسضطات والثانويات ،مشضيرين إالى انعدام أادنى
المرافق الخدماتية والتعليمية.
ه -ذا وي -ب-ق-ى أام-ل سض-ك-ان ب-ل-دي-ة ط-اه-ي-ري م-ح-م-د
واألولياء ومن ورائهم السضلطات المحلية أان يتم
ت -دع -ي -م -ه-م ب-ال-ن-ق-ل ال-م-درسض-ي ب-ح-فÓ-ت ج-دي-دة
للقضضاء على حجم المعاناة والخروج من الوضضعيات
المعّقدة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

’كادÁية
ان-ط-ل-قت ب-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ت-وسص-ط-ة ب-رشص-يشس ب-دائ-رة ال-قصصر ،السصنة ا أ
’مية وتعليم
’مّية ،وذلك بحضصور مدير فرع بجاية للديوان الوطني Ùو ا أ
ا÷ديدة لدروسس ﬁو ا أ
الكبار ،إا ¤جانب السصلطات اÙلية ،وقد ” إاحصصاء تسصجيل ما ’ يقل عن  6807رجل وامرأاة Ÿتابعة
’مية ،ع 200 Èحجرة دراسصة ” تخصصيصصها لهذا الغرضس بالو’ية ،وفقا لتصصريحات
دروسس ﬁو ا أ
’ول عن القطاع بو’ية بجاية 138 ،على مسصتوى اŸدارسس ا’بتدائية و 13على مسصتوى
اŸسصؤوول ا أ
اŸتوسصطات ،و 16على مسصتوى Óﬁت تابعة ÷معيات ،و 9على مسصتوى دور الشصباب.
ال -دروسص ي-أات-ون م-ن ال-م-ن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة ،وأاّن ع-دد
ال- -نسض -اء ي -ف -وق ع -دد ال -رج -ال ،ح -يث ي -ق ّ-در ع -دد
جÓت بـ  6431امرأاة.
بحسضب مصضدر مسضؤوول ،فإان كافة بلديات بجاية الـ المسض ّ
 52ت -ت -و ّف -ر ع-ل-ى ق-اع-ات ل-ت-ق-دي-م دروسص ل-ف-ائ-دة وكعّينة في بلدية القصضر ،يعمل فرع بجاية للديوان
األشضخاصص األميّين ،وأانه قد تم تعيين ما يفوق  200الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار ،بالتعاون الوثيق
أاسضتاذ لل ّسضهر على ضضمان تأاطير هؤولء األشضخاصص مع جمعية «لفنار» التي تعطي أاهمية كبيرة لمحو
ال -مسض -ج -ل -ي -ن ف -ي أاقسض -ام م -ح -و األم -ي-ة ،ح-يث تّ-م األمّية ،أاّما بالمقر الرئيسضي للولية ،فقد عرف
توظيفهم في إاطار المناصضب المالية المخصضصضة م-رك-ز الت-ح-اد ال-وط-ن-ي ل-ل-نسض-اء ال-ج-زائريات هذه
من قبل السضلطة الوصضية ،ولكن أايضضا من خÓل السضنة ،تسضجيل  60امرأاة بغرضص متابعة دروسص
أاجهزة الدولة ،على غرار الوكالة الوطنية لتشضغيل محو األمية ،حيث تم تعيين  7معلّمات لضضمان
التأاطير .فضض Óعن هذا ،يقدم نفسص المركز دروسضا
الشضباب ومديرية النشضاط الجتماعي.
يتمثّل الهدف الرئيسضي من هذه الدروسص ،حسضب في التكوين المهني لفائدة  80إامرأاة ،راغبة في
نفسص المصضدر ،في تعليم األميين الذين لم يسضبق أان ت -ك -وي -ن ن -فسض -ه -ا ف -ي م -ه -ن ال -خ -ي-اط-ة وال-ت-ط-ري-ز
وطأات أاقدامهم أاية مدرسضة ،أاو األشضخاصص الذين والحلويات الشضرقية.
اظطروا إالى مغادرة مقاعد الدراسضة في سضن جّد احصضائيات ملفتة للنظر ،خاصضة إاذا علمنا أان ولية
م -ب -ك -رة لسض -بب أاو آلخ -ر ،وت -م-ك-ي-ن-ه-م م-ن ال-ق-راءة بجاية قد عرفت خÓل السضنة المنصضرمة ،اسضتفادة
والكتابة والحسضاب ،كما أاّنهم سضيتابعون دروسضا في  9963شضخصص ،من بينهم  9312امرأاة و 351رجل،
ال-ث-ق-اف-ة ال-ع-ام-ة وال-ت-رب-ي-ة ال-م-دن-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة ،مع من برامج محو األمية.
اإلشض -ارة إال -ى أان أاغ -لب ال-مسضّ-ج-ل-ي-ن ل-م-ت-اب-ع-ة ه-ذه

بجاية :بن النوي توهامي

ا’ثنين  08أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  28محرم  1440هـ

من مراسسلينا

رغم التحذيرات اŸوجهة لهم

 Œـ ـار يعـ ـ ـاودون احتـ ـ ـ ـÓل اأ’رصسف ـ ـ ـة ببلديـ ـ ـ ـات الع ـاصسمـ ـ ـ ـة

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

بعث مشساريع السسكن بجيجل

17764

العدد

08

إاقÎاح صسيغ جديدة لدراسسة اŸلفات

’رصسفة اıصسصسة Ÿرور اŸشساة،
يعمد العديد من التجار إا ¤عرضش سسلعهم خارج Óﬁتهم ﬁتل Úبذلك ا أ
هذا ما يزعج اŸواطن Úالذين اعتÈوا ذلك تعديا على اŸلك العام وعرقلة ◊ركة سسÒهم.

ا÷زائر :سشارة بوسشنة
ه -ك -ذا ح ّ-ول ال -ع -دي-د م-ن اصش-ح-اب
Óﬁت التجارية اأ’رصشفة ا ¤ملكية
م-ع-رق-ل Úح-رك-ة اŸارة ويضش-ط-رونهم
حتى تغي ÒاŸسشار نحو اŒاه آاخر،
ي -ح -دث ه-ذا ‘ ال-ع-دي-د م-ن ب-ل-دي-ات
ال -ع -اصش -م -ة ،ح -يث خ ّ-ل -ف م -وج-ة م-ن
ا’سشتياء لدى اŸارة الذين اضشطروا
اإ ¤السش ‘ Òال- - -ط- - -رق - -ات اÿاصش - -ة
بالسشيارات كون أاغلب هؤو’ء التجار
اıال -ف ’ Úي -حÎم -ون اŸسش -اح -ات
اŸرخصشة قانونيا لعرضص سشلعهم.
وق -د ت -ن -امت ه -ذه ال-ظ-اه-رة ،ح-يث
يسش- -ت- -غ -ل أاصش -ح -اب اÓÙت وح -ت -ى
اŸق- - -اه- - -ي واŸط- - -اع- - -م ال- - -ف - -رصص
لÓ-سش-ت-ح-واذ ع-ل-ى اأ’رصش-فة العمومية

و–وي -ل-ه-ا إا ¤فضش-اء ت-اب-ع ÓÙت-ه-م
بغرضص توسشيع رقعة عرضص السشلع او
ت- -وسش -ي -ع مسش -اح -ة اÙل ÷ذب اكÈ
قدر من الزبائن ومضشاعفة ا’أرباح،
وذلك بزيادة عدد الطاو’ت بالقدر
الذي يسشمح به الرصشيف‡ ،ا يتسشبب
’مر
‘ فوضشى عارمة ،و’ يقتصشر ا أ
على أاصشحاب اŸطاعم واŸقاهي بل
ت- - -ع- - -داه اÓﬁ ¤ت ب- - -ي - -ع اÓŸبسص
واآ’’ت ال- -ك- -ه- -روم- -ن- -زل -ي -ة وÓﬁت
Œارية أاخرى.
«الشش -عب» ق -امت ب -ج -ول -ة م -ي -دان-ي-ة
بشش -وارع ال -ع -اصش -م -ة و’ح -ظت اتشش-ار
هذه الظاهرة التي أاصشبحت تؤوثر على
اŸواطن Úالذين عÈوا عن سشخطهم
من بيع مواد اسشتهÓكية قابلة للتلف
ع- -ل- -ى ح -اف -ة اأ’رصش -ف -ة وال -ط -رق -ات

’ضش -اف -ة إا ¤الضش-رر ال-ذي يسشسش-ب-ه
ب -ا إ
كراسشي اŸقاهي وكذا اŸطاعم على
حافة الطرقات وما يحدثه من ششلل
◊رك- -ة السش ،Òوه- -ذا م- -ا ’ح- -ظ- -ن -اه
بششوارع باب الواد وا◊راشص.
’مر ،أان أاصشحاب بيع
’دهى ‘ ا أ
وا أ
اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة ،ي -ق -وم -ون ب -ع-رضص
م -ن -ت -وج -ات سش -ري -ع -ة ال -ت-ل-ف ك-اÿب-ز
وال -عصش -ائ -ر وم -ادة ا◊ل -يب لسش -اع-ات
أام -ام درج -ات ح-رارة م-رت-ف-ع-ة ،ح-يث
اأبدى جميع اŸواطن Úالذين –دثت
إاليهم «الششعب» اسشتيائهم ،قائل Úبأان
الوضشع أاصشبح ’ يطاق ،متسشائل Úعن
’ن
اأسشباب غياب اŸراقبة الدورية ،أ
وضش- -ع م- -ث -ل ه -ذه اŸواد –ت درج -ة
حرارة عالية قد تششّكل خطرا على
صش -ح -ة اŸسش -ت -ه -ل-ك ،Úل-ك-ن أاصش-ح-اب
اÓÙت غ ÒاŸكÎث Úب- - -ال- - -وضش - -ع
وقال لنا أاحد التجار بأان عرضص السشلع
بهذه الطريقة ’ يششّكل اي خطر على
صش - -ح - -ة اŸواط - -ن Úرغ - -م أان اغ - -لب
اŸن- -ت- -وج- -ات ال- -ت- -ي وضش- -ع- -ه -ا ع -ل -ى
الرصشيف مكتوب على أاغلفتها ضشرورة
عدم تركها –ت أاششعة الششمسص.
و‘ هذا الششأان ،قال احد اŸواطنÚ
ان- -ه و‘ ك- -ل م -رة تصش -در السش -ل -ط -ات
اŸع -ن -ي -ة ه -ذا ال -ق -رار Ãن -ع ع-ل-رضص
السش -ل -ع خ-ارج اÓÙت ي-ق-وم ال-ب-اع-ة
’مر ا¤
’يام وبعدها يعود ا أ
بتنفيذه أ
طبيعته ان Óﬁت السشوق ضشيقة جدا
و’ تتسشع لسشلعهم‡ ،ا يضشطرهم ا¤
Œاوز اŸسش -اف -ة ال -ق -ان -ون -ي -ة ل-ع-رضص
سشلعهم.

وا‹ اŸدية يعد بخرجات ميدانية قريبا

اإ’طÓع على انشسغا’ت اŸواطن بدوائر وبلديات الو’ية
اŸدية :علي ملياÊ
أاك - -د «ب - -داوي ع - -ب - -اسش» وا‹
’سس-رة
اŸدي -ة ‘ ل -ق -اء ج -م -ع-ه ب-ا أ
’عÓ-م-ي-ة أان-ه سس-يسس-ع-ى ج-اه-دا
ا إ
ل-ت-ح-ريك ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ب-هذه
’ط - -راف
ال - -و’ي - -ة اÎŸام - -ي - -ة ا أ
Ãعية كل الشسركاء وعلى رأاسسهم
ا÷معيات.
وخ Ó-ل ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-رى ب-حضش-ور
اأ’م Úال -ع -ام ورئ-يسص ال-دي-وان ب-ال-و’ي-ة
–دث ال -واف -د ا÷دي -د ع -ل -ى م -ن-ط-ق-ة
ال-ت-ي-ط-ري ب-إاي-ج-اب-ي-ة ك-بÒة ع-ما حققته
البÓد من تقدم ‘ ﬂتلف اÛا’ت
كالسشكن Ãختلف الصشيغ وتطور اŸدن
وتنمية اأ’رياف ،معÎفا ‘ ذات الصشدد
ب- -وج- -ود ن- -ق- -ائصص ’ب- -د م -ن ت -دارك -ه -ا
ب-تضش-اف-ر ج-ه-ود ا÷م-ي-عﬁ ،م Ó-ج-زءا
ÓعÓم اÙلي ‘ تنوير الرأاي
كبÒا ل إ
العام ونقل ا◊قيقة عن الواقع اŸعيشص
‘ ﬂتلف مناطق الو’ية ،وهنا طالب
«ب- -داوي ع- -ب- -اسص» اأ’سش- -رة اإ’ع Ó-م -ي -ة
ب -ا’ل -ت -ف -اف ÿدم -ة ال -ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
واŸواطن بالدرجة اأ’و ¤عﬂ Èتلف
م -ن -اب -ر اإ’ع Ó-م ،ك-م-ا –دث اŸسش-ؤوول
اأ’ول بالو’ية عن برنامج عمله والذي
سشÒت-ك-ز ع-ل-ى ب-ر›ة زي-ارات م-ي-دان-ية
ل -ك -ل ال -دوائ -ر وال -ب -ل -دي -ات ل -تشش-خ-يصص
ال- -ن- -ق- -ائصص وإاحصش- -ائ- -ه -ا ق -ب -ل –دي -د
اأ’ولويات.
وعﬂ Èت- -ل -ف ت -دخ Ó-ت -ه -م –دث
‡ث- -ل- -و ﬂت -ل -ف وسش -ائ -ل اإ’ع Ó-م ع -ن
اأ’همية القصشوى للتواصشل بينهم وبÚ
مصشالح الو’ية ع Èخلية اإ’عÓم والدور
الكب Òالتي تقوم به هذه اأ’خÒة بعكسص
م -ا ك -ان ع -ل -ي -ه ا◊ال سش -اب -ق -ا ،ك-م-ا ّ”
ال -ت -ط -رق ’نشش -غ -ا’ت م-واط-ن ا÷زائ-ر
ال-ع-م-ي-ق-ة وم-ع-ان-اة سش-ك-ان اأ’رياف على
غرار اŸدارسص ا’بتدائية التي تعا‘ Ê
ظّل تقصش Òبعضص اÛالسص البلدية ‘
–مل مسشؤوولياتها فيما يتعلق بالÎميم،
اإ’ط -ع -ام،وال -ت-دف-ئ-ة ..وه-ن-ا أاك-د ال-وا‹
ع -زم -ه ع -ل -ى ت -ن -ظ-ي-م زي-ارات ف-ج-ائ-ي-ة
للمدارسص للوقوف على حقيقة معاناة

فتح ا’كتتاب للسسكن
الÎقوي اŸدعم بعÚ
“وشسنت
ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار

التÓميذ› ،ددا عزمة القطعي على
عدم التسشاهل مع أاي مسشؤوول يتخاذل ‘
آادء م- -ه- -ام- -ه اŒاه م -واط -ن -ي ال -و’ي -ة،
مسش -ت -ط -ردا ‘ خ -ت -ام ح -دي-ث-ه ب-دع-وت-ه
لتكاتف جهود ا÷ميع من أاجل خدمة
الصش- -ال- -ح ال -ع -ام ك -ل م -ن م -رك -زه وه -ذا
لÓرتقاء باŸدية إا ¤مسشتوى تطلعات
سشكانها ،مع ا◊احه على سشرد ا◊قائق،
وك -ذلك ب -ا’ن -ت-ق-اد ال-واق-ع-ي ل-ل-ن-ق-ائصص
اŸط -روح -ة م -ع ذك -ر م -ا ه -و اي -ج-اب-ي،
م- -ؤوك- -دا ب- -ذلك أان- -ه سش -يسش -ع -ى ج -اه -دا
للوقوف ششخصشيا من أاجل التكفل بكل
انششغا’ت اŸطروحة ‘ كل القطاعات
ع -ل -ى غ -رار الÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م الصش-ح-ة،
البيئة  ،.....إا ¤جانب وقوفه إا ¤جانب
العائلة الصشحفية ‘ أاداء مهامها كونها
تعد همزة وصشل ب ÚاŸواطن وا’دارة.
كما التقى وا‹ الو’ية بهذه اŸناسشبة
ب-اأ’م Úال-و’ئ-ي ل-ل-م-ن-ظ-مة اÛاهدين
ب-ال-و’ي-ة وك-ذا أاعضش-اء ا’سش-رة ال-ث-وري-ة،
ح - -يث ّ” ت - -ث - -م› Úه- -ودات ال- -و’ي- -ة
الرابعة التاريخية التي كان لها الفضشل
‘ اسشÎجاع السشيادة وا◊رية للوطن،
كما أابدت هذه الفئة اجماعها على مد
يد اŸسشاعدة واŸرافقة والدعم للوا‹
لÓسشتثمار ‘ –قيق التوازن التنموي
ب Úالريف واŸدينة للو’ية .

كشش -ف م -دي -ر السش-ك-ن ل-و’ي-ة عÚ
“وشش -نت خ -ت Òب -ل-م-دا ،Êأان ÷ن-ة
دراسشة ملفات السشكن Ãدينة عÚ
“وشش- -نت ق- -د ان- -ت- -هت م -ن دراسش -ة
اŸل -ف -ات م -ن أاج -ل ا’سش-ت-ف-ادة م-ن
 340سشكن اجتماعي والذي سشيفرج
عن قائمته خÓل اأ’يام اŸقبلة بعد
اŸصشداقة عليها من قبل السشلطات
اıول لها العمل قانونا.
ه - -ذا وكشش- -ف ذات اŸسش- -ؤوول ،أان
اللجنة درسشت ما يزيد عن 3000
م -ل -ف م -ق -دم لÓ-سش-ت-ف-ادة م-ن ه-ذا
السش-ك-ن م-ع اآ’خ-ذ ب-ك-اف-ة اأ’سش-ب-اب
م- -ن الشش -روط اŸنصش -وصص ع -ل -ي -ه -ا
ق -ان -ون ع -ل -ى غ -رار اأ’سش -ب -ق -ي -ة ‘
اŸلف وا◊اجة وعدم Œاوز ا’جر
القاعدي لـ 24الف دج ،من جهة
اخرى كششف ذات اŸسشؤوول عن فتح
ب -اب ا’ك -ت -ت -اب م-ع ضش-ب-ط م-ل-ف-ات
ا’سش -ت -ف -ادة م-ن  1000مسش-ك-ن م-ن
صش- -ي- -غ- -ة الÎق- -وي اŸدع -م وال -ذي
Œري عملية اختيار مواقعه من 05
م -واق -ع ” اقÎاح -ه -ا م -ع اخ -ت -ي -ار
اŸرق Úواخ-ت-ي-ار ال-ق-ط-ع اأ’رضش-ي-ة
وضشبط الطرق اŸثلى للدفع وكذا
–ديد اأ’قسشاط التي سشيتكفل بها
الصش -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -لسش -ك-ن ب-عÚ
“وششنت التي عرفت قفزة نوعية
‘ ›ال السش- - - -ك- - - -ن م- - - -ن خ Ó- - -ل
اسش- -ت- -ح -داث م -دن ج -دي -د ›ه -زة
باإ’قليم الششرقي للمدينة.

جيجل :خالد العيفة
طالب بشس Òفار وا‹ جيجل ،خÓل اشسغال الدورة الثانية للمجلسش
الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي ،م -ن اŸن -ت -خ -ب Úورؤوسس -اء ال -ب -ل -دي -ات ع -دم اع -ت -م-اد
ا◊سسابات السسياسسية الضسيقة ‘ إا‚از اŸشساريع وتوزيع السسكنات وفقا
Ÿن ان -ت -خب ع-ل-ي-ه-م وت-ه-م-يشش ال-ب-اق-ي م-ن اŸواط-ن ،Úوذلك ‘ رده ع-ل-ى
’طار بأانه ”ّ إاحصساء كل عوائق
’عضساء ،مؤوكدا ‘ هذا ا إ
انشسغا’ت ا أ
’رضسية.
السسكن بجيجل وسسيتم معا÷تها مسستقب Óمنها نقصش القطع ا أ
واأ’خطاء اŸرتكبة من قبل مكاتب الدراسشات حيث أاقر بضشعف بعضشها على
اعتبار أان هناك أاخطاء حتى ‘ مرافق الدولة كالقاعة الششرفية ومكتب الوا‹
ششخصشيا وغÒها» ،وبخصشوصص مششكل –ويل ﬂتلف الششبكات قبل ا’نطÓق ‘
اŸششاريع ،هناك مبلغ  50مليار سشنتيم يتوجه لهدا الغرضص مبدئيا».
كما تطّرق الوا‹ ا“ ¤اطل بعضص اŸوظف Úبالبلديات ‘ دراسشة رخصص البناء
كما حصشل مع موظف ببلدية جيجل مؤوخرا والذي Á ⁄نح وصشل اسشتÓم ملف
الرخصشة لصشاحبه  15يوما وهوعلى مكتبه بداعي وجود رئيسص البلدية ‘ عطلة
مهّددا كل اŸوظف ÚاŸتقاعسش Úبعقوبات قاسشية.
أاما فيما يتعلق بقضشية اŸسشتفيدين من سشكنات طراز غرفة واحدة  1fو 2fفقد
أاكد» بأانه ’ يوجد حل قانو Êلهذه السشكنات ،سشيما وان هناك من لديه ملف سشكن
أ’زيد من  20سشنة و ⁄يسشتفيد بعد من أاي نوع» ،مششÒا «بأانه ” تششييد بجيجل منذ
سشنة  2005أازيد من  72أالف سشكن «موضشحا ‘ هذا اÿصشوصص» ليسص هناك تأاخر
‘ إا‚از السشكنات بل اŸششاكل اŸالية التي عرفتها سشنتي  2016و 2017هي التي
أاثرت على وتÒة اإ’‚از ،واأ’مور حاليا تسش Òعلى ما يرام».
وقدمت رئيسشة ÷نة التعم Òوالسشكن باÛلسص «اأن ›موع الطلبات على السشكن
ا’جتماعي بو’ية جيجل بلغ  63755طلب ‘ ح Úاأن ›موع السشكنات ‘ طور
اإ’‚از يقدر بـ  2591واأغلب اŸششاريع مسشجلة ب 2010 Úإا ،2013 ¤و ⁄تنته
اأ’ششغال بها بعد مع ضشعف ا◊صشصص اıصشصشة للو’ية».
كما تطّرقت ا ¤قضشية التحقيقات ‘ ملفات السشكنات ا’جتماعية اŸتوقفة ‘
سشنة  2014ومطالبة رؤوسشاء الدوائر بإاعادة النظر فيها وإاعطاء الفرصشة للذين
وضشعوا ملفات بعد سشنة  ،2014وأاششارت ا ¤سشوء اختيار اأ’رضشيات ıتلف
الÈامج السشكنية ،وطول اŸدة ب Úتاريخ تسشجيل اŸششروع وتاريخ ا’نطÓق ،وطول
اŸدة ب Úتاريخ ا’نتهاء وتاريخ أاششغال التهيئة.
وطالب بعضص أاعضشاء اÛلسص الششعبي الو’ئي ،من وا‹ الو’ية –ريك ملف
سشكنات عدل الدي يعرف تأاخرا ‘ التجسشيد على اأرضص الواقع بالنظر إا ¤اŸعاناة
اليومية أ’زيد من  6آا’ف مكتتب والدي طال انتظارهم وتبخرت أاحÓم اŸئات من
اŸواطن Úمن طالبي السشكن.
من جهة أاخرى ،طالب بعضص اŸنتخب ÚباÛلسص الششعبي الو’ئي ،خÓل مناقششة
ملف السشكن ،بضشرورة اعتماد مبدأا جديد ‘ دراسشة ملفات السشكنات ا’جتماعية
اإ’ي -ج -اري -ة وه -وسش-ري-ة ال-دراسش-ة أاي ال-تشش-ف ÒلÓ-سش-م م-ن اأج-ل إاضش-ف-اء مصش-داق-ي-ة
وششفافية على عملية التوزيع ،كما طالب أايضشا بتعميم أاداء القسشم باÙكمة لكل
اعضشاء ÷نة توزيع السشكن بالدائرة على غرار اأعضشاء ÷نة اŸعاينة ليكون التنقيط
سشيد اŸوقف ومنح السشكنات يكون باأ’رقام وليسص باأ’سشماء.

عرفت  05عمليات توزيع للسسكن

 10177وحدة تنتظر التوزيع بتلمسسان قريبا
تلمسشانﬁ :مد بن ترار

كشس- - -ف وا‹ و’ي- - -ة ت - -ل - -مسس - -ان
السسيد علي بن يعيشش على هامشش
اشس-راف-ه ع-ل-ى ت-وزيع  1820مسسكن
م- -ن ﬂت -ل -ف الصس -ي -غ أان مصس -ا◊ه
سستوزع  10177مسسكن قبل نهاية
السس -ن-ة ا÷اري-ة Ãخ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ة
ت- -ل- -مسس- -ان الـ  ‘ 53ع- -م -ل -ي -ت Úأاو
ثÓثة عمليات.
وأاشش - -ار ذات اŸسش- -ؤوول ،ان مصش- -ا◊ه
‚حت ‘ تنظيم  05عمليات لتوزيع
السشكن خÓل سشنة  ‘ 2018مناسشبات
تاريخية ودينية  ⁄تقل حصشة الواحدة
منها على  1000سشكن ،مضشيفا كانت
سش- -ب- -اق -ة ا ¤ال -قضش -اء مشش -ك -ل السش -ك -ن
وم -ع -ا÷ة ف -ائضص نسش -ب -ة شش-غ-ل السش-ك-ن
وال- -ع- -م- -ل- -ي -ة ومسش -ت -م -رة وأاضش -اف ذات
اŸسشؤوول ،أان العمليات اŸقبلة تخصص
خصش -وصش -ا ال-ع-ائÓ-ت اÙت-اج-ة ،ح-يث
سش -ي -ت -م ت-وزي-ع  6700سش-ك-ن اج-ت-ماعي
أايجاري والعملية “سص كÈيات اŸدن
الذي تعرف مششاكل السشكن على غرار:
الرمششي ،سشبدو ،مغنية و›مع تلمسشان
ال - - -كÈى ب- - -ب- - -ل- - -دي- - -ات- - -ه- - -ا ال- - -ثÓ- - -ث
(منصشورة،تلمسشان ،ششتوان) التي هي ‘

ح -اج-ة م-اسش-ة ا ¤سش-ك-ن-ات اج-ت-م-اع-ي-ة
تسش -م -ح ب -ت -حسش ÚاŸسش-ت-وى اŸع-يششسص
Ÿواطني هذه البلديات ،من جانب اخر
كششف ذات اŸسشؤوول ان عملية توزيع
السش -ك -ن مسش -ت -م -رة م -ن -ه-ا ح-وا‹ 1000
مسش -ك -ن م -ن صش -ي -غ -ة ع -دل ب-اوج-ل-ي-دة،
وآا’ف السش- -ك- -ن- -ات ب -ب -وج -م -ي -ل وال -ت -ي
بتوزيعها سشتعرف تلمسشان انتعاششا كبÒا
من خÓل احياء جديدة كما سشيتقلصص
مشش -ك -ل السش -ك -ن ب -ال-و’ي-ة ال-ت-ي ع-رفت
ت -وزي -ع م-ا ي-ف-وق الـ 20أال -ف سش-ك-ن م-ن
ﬂتلف الصشيغ خÓل هذه السشنة.
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’راضسي بخنشسلة
تهيئة ﬂططات شسغل ا أ

 ٨٥٠مليون دينار للربط بششبكات الكهرباء ،الغاز واŸياه

خنشسلة  :سسكندر ◊جازي
أاوضض -ح ب -اŸن -اسض -ب -ة م -دي-ر ال-ت-ع-مÒ
والهندسضة اŸعمارية والبناء بوعÓم
ك - -ري - -كت لـ»الشض - -عب» ،إان ال - -غÓ- -ف
اŸرصضود سضيشضمل تهيئة ﬂططات
شضغل األراضضي « »POSاŸتضضمنة
مشض -اري-ع سض-ك-ن-ي-ة ع Èع-دة ب-ل-دي-ات
بالولية بكل الضضروريات من ربط
Ãختلف الشضبكات األولية والثانوية
اÿاصض -ة ب -ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از واŸي-اه

كشسف
وا‹ و’ية خنشسلة كمال نويصسر ،على
هامشس توزيع مفاتيح  1190مسسكن عومي إايجاري عÈ
سست بلديات ،أان الو’ية اسستفادت ‘ إاطار التهيئة ا◊ضسرية
’شسغال بها على مسستوى
ıتلف اŸشساريع السسكنية ا÷ارية ا أ
و’ية خنشسلة Ãبلغ ما‹ معت Èقدره  850مليون دينار،
Ãا سسيمكن من ربط كل السسكنات بشسبكات الغاز
الكهرباء واŸياه.
الشضروب.
الربط
وأاضض- -اف ‘ ه- -ذا
Ãخ- -ت -ل -ف الشض -ب -ك -ات
اإلطار ،إان هذه اŸشضاريع اÿاصضة
ب -ال -ت -ه-ي-ئ-ة ا◊ضض-ري-ة ،تشض-م-ل ا‚از ﬂط- -ط رق -م  ١8ال-واق-ع بالواجهة
ال- -ط- -رق واألرصض- -ف- -ة واŸسض- -اح- -ات العمرانية ا÷ديدة بعاصضمة الولية
اÿضضراء وكذا تزويد هذه اŸواقع خنشضلة ،حيث Œرى أاشضغال ا‚از
بشضبكة اإلنارة العمومية وغÒها من  ٢000سض - -ك- -ن ع- -وم- -ي إاي- -ج- -اري
م-ت-ط-ل-ب-ات ال-ت-هيئة ا◊ضضرية لفائدة «اج- - -ت- - -م - -اع - -ي» وع - -دة مشض - -اري - -ع
وŒهيزات عمومية أاخرى.
السضاكنة.
وم -ن ضض -م -ن أاه -م ﬂط-ط-ات شض-غ-ل وأاشضار مدير التعم ‘ Òهذا الصضدد،
األراضضي ا›ÈŸة لÓسضتفادة من إا ¤أان Œسض- -ي -د ه -ذه اŸشض -اري -ع ‘

إاطار ميزانية  ،٢0١8دخل مرحلة
إاعداد دفاتر الشضروط على أان يتم ‘
القريب العاجل إاعÓن اŸناقصضات
اÿاصضة بها.
ولقد تلقى اŸسضتفيدون من مشضروع
 ٢000سض- -ك- -ن ع -م -وم -ي إاي -ج -اري
اŸذكورة خ Èتوفر الغÓف اŸا‹
ل-ت-ه-ي-ئ-ة ه-ذا اŸوق-ع السض-ك-ن-ي ب-فرح
ك -ب Òوط -م -أان -ي -ن -ة ع -ل -ى ال-رغ-م م-ن
انتظارهم الطويل لسضتÓم سضكناتهم
اŸعلن عنها سضنة  ٢0١٤عند بداية
ا‚ازها.

خ ـ ـضش ـ ـر وفـ ـ ـواك ـ ـ ـه مـ ـ ـ ـن ال ـن ـ ـ ـوعـ ـيـ ـ ـ ـة ال ـ ـرف ـ ـيـ ـ ـعـ ـ ـ ـة

بجاية :بن النوي توهامي

الفÓح Úالذين يعرفون كل أاسضرار
الفÓحة والذين يخدمون األرضس
بكل رفق وﬁبة ،أافضضل الفواكه
واÿضض -روات ب -اŸن-ط-ق-ة ،ب-ال-ت-ا‹
ف -ل -يسس م -ن ال-غ-ريب ك-ون ال-زب-ائ-ن
وŒار ال - - -ف- - -واك- - -ه واÿضض- - -روات
ي - -قصض - -دون اŸن - -ط- -ق- -ة ل- -ل- -ت- -زّود
باŸنتجات الفÓحية.
وعليه ،أاشضار بدوره أاحد الزبائن،
يزداد الطلب على الفلفل اÙلي
(إاي- -ف- -ل- -ف- -ل ن- -ت- -م- -ورت) ،وال- -ق- -رع
وال- -ط- -م- -اط- -م وال -ك -وسض -ى وال -ذرة
وال - -ب - -ط - -ي - -خ وال - -دلع واإلج- -اصس
وغÒه-ا م-ن اŸن-ت-ج-ات ،ع-ل-م-ا أان
عدد الزبائن ل يكف عن الرتفاع،
ن -ظ -را إا ¤ج -ودة ه -ذه اŸن-ت-ج-ات
التي  ⁄يتم إاخضضاعها ألية مواد
ك -م -ي -ائ -ي -ة ت -ه -دف إا ¤مضض -اع -ف-ة
ح-ج-م-ه-ا اصض-ط-ن-اع-ي-ا ،مضضيفا أان،
ق -ري -ة «ت -انسض-اوت» ق-ري-ة فÓ-ح-ي-ة
ب - -ام- -ت- -ي- -ازُ ،ت- -ن- -ت- -ج ب- -ه- -ا ف- -واك- -ه
وخضضروات ذات جودة عالية ،وقد
فهم السضكان منذ زمن بعيد أانه ما
م -ن مسض -ت -ق-ب-ل م-ن دون ال-فÓ-ح-ة،
حيث أان هذه األخÒة “كن من
ف-رصس اسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ه-ائلة ،شضريطة
ال - -ع - -م- -ل ب- -ج- -د ،ول عÓ- -ق- -ة بÚ
ال -زراع-ة اُŸم-ارسض-ة ‘ م-ن-ط-ق-ت-ن-ا
والزراعة اŸكثفة والصضناعية ،التي

قطاع الصشحة بجيجل يدعم بأاخصشائيتÚ
‘ أامراضض النسشاء والتوليد

جيجل :خالد العيفة

بوحمزة ‰وذج ÷ودة اŸنتوج الفÓحي

ت- -ت- -م- -ي -ز ب -ل -دي -ة ب -وح -م -زة
ب-ط-اب-ع-ه-ا ال-زراع-ي والرعوي،
وه - - -ي م - - -ع- - -روف- - -ة ب- - -ج- - -ودة
منتجاتها الفÓحية وما يزال
سس -ك -ان -ه-ا اÙل-ي-ون ال-ق-اط-ن-ون
ب - -ه - -ذه اŸن - -ط - -ق- -ة ا÷ب- -ل- -ي- -ة
ي-ق-وم-ون Ãج-ه-ودات ح-ث-يثة،
قصسد إاعادة ا’عتبار للقطاع
ال -ف Ó-ح-ي ب-اŸن-ط-ق-ة ،وإارسس-اء
دع -ائ -م ال -ت -ن -م -ي -ة ال-زراع-ي-ة
وخلق مناصسب عمل جديدة.
وك-ع-ي-ن-ة ت-ت-مّ-يز قرية «تانسضاوت»
باخضضرارها الفريد من نوعه ،وقد
ذاع صضيتها باŸنطقة لكونها أاحد
اŸزّودي - -ن ب - -اÿضض - -ر وال- -ف- -واك- -ه
اŸن- -ت- -ج- -ة ﬁل -ي -ا ،ح -يث Áارسس
سض-ك-ان-ه-ا زراع-ة ت-ق-ليدية توارثوها
عن األجداد ،وتدعى هذه القرية،
ب - - -حسضب السض - - -ي- - -د عÓ- - -م فÓ- - -ح
ب- -اŸن- -ط -ق -ة ،ب -الّسض -ه -ل األخضض -ر،
يعÈها نهران يتمثÓن ‘ كل من
ن -ه -ر ب-وسضÓ-م وآايت ح-ال-ة ،ال-ل-ذان
مّ-ك-ن-ا اŸن-ط-ق-ة م-ن ه-ذه ال-فرصضة
غ ÒاŸسض - -ب - -وق - -ة اŸت- -م- -ث- -ل- -ة ‘
‡ارسض- -ة ال- -فÓ- -ح -ة م -ن دون أاي -ة
ع- -راق -ي -ل ،ح -يث تسض -ت -دع -ي ه -ذه
األخÒة ك ّ- -م - -ا ك- -بÒا م- -ن اŸي- -اه،
وعليه فقد سضمحت هذه اŸكاسضب
اŸائ- -ي- -ة ب -ج -ع -ل ه -ذه اŸن -ط -ق -ة
ال -واق -ع -ة ب-األع-ا‹ سض-ه Ó-أاخضض-را
طوال السضنة.
وا÷دير باإلعجاب أايضضا ،حسضب
ذات اŸت- -ح- -دث ،أان ُحّ- -ب سض -ك -ان
Óرضس ل
ق- - -ري- - -ة «ت - -انسض - -اوت» ل  - -أ
يضض -ع -ف أاب -دا رغ -م ك-ل ال-ظ-روف،
ح -يث إان ال -عÓ-ق-ة ا◊م-ي-م-ة ال-ت-ي
ت-رب-ط-ه-م ب-ه-ا ل-يسضت ب-ا◊دي-ثة بل
ه -ي ق -ائ -م -ة م-ن-ذ أام-د ب-ع-ي-د ،و‘
ج -م -ي -ع األح -وال ل ت -ق -در ق -ي -م -ة
األرضس ‘ ه -ذه اŸن -ط -ق-ة ب-ث-م-ن،
ف - -ا◊دائ- -ق واŸزارع وال- -بسض- -اتÚ
متواجدة بكÌة بها ،أاراضس ُتهدي

’شسعة
يعرف عجزا ‘ طب القلب وا أ

وكذلك فتح اŸسضالك الفÓحية من
أاجل تسضهيل ‡ارسضة نشضاطهم ‘
اŸن- - -اط - -ق ا÷ب - -ل - -ي - -ة ال - -وع - -رة،
ب - -اإلضض - -اف - -ة إا ¤إا‚از مشض - -اري- -ع
ﬂت -ل -ف -ة Áك -ن -ه -ا أان تسض -اه -م ‘
اسض -ت -ق -راره -م وت -ط -وي -ر ال -زراع -ة
وتنمية اŸناطق ا÷بلية.

ل ت- -ت- -واف- -ق ل م -ع ا÷ودة ول م -ع
الطابع البيولوجي للمحاصضيل.
و‘ ن - -فسس السض - -ي- -اق ،ي- -ن- -ت- -ظ- -ر
ال-فÓ-ح-ون ب-ب-ل-دي-ة بوحمزة الكثÒ
ل-ت-ن-م-ي-ة اŸن-اط-ق ال-ري-فية ،ولذلك
م -ن خ Ó-ل ب -ر›ة ع -دة مشض -اري-ع
تتعلق بإاصضÓح األراضضي الزراعية،

ت -دّع -م ق -ط -اع الصس-ح-ة ب-ج-ي-ج-ل ب-أاخصس-ائ-ي-ت ‘ Úطب
أام-راضس ال-نسس-اء وال-توليد ( ‘ ،)Gynécologueان -ت-ظ-ار
’ي- -ام
وصس- -ول أاخصس- -ائ- -ي- -ت ‘ Úن- -فسس ال- -ت- -خصسصس ‘ ا أ
ال -ق -ل -ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة‡ ،ا سس-يسس-اه-م ‘ ت-ط-وي-ر اÿدم-ات
وال - -ت - -ك - -ف - -ل ا÷ي- -د ب- -اŸرأاة ا◊ام- -ل ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
مسستشسفيات الو’ية ،حيث لعبت السسلطات الو’ئية
’طار ،بتقدÁها كل التحفيزات
دورا كبÒا ‘ هذا ا إ
والتسسهيÓت الضسرورية لتمك Úهات Úاıتصس Úمن
أاداء مهامهما ‘ أاحسسن الظروف.
–صضي اŸنظومة الصضحية على مسضتوى ولية جيجل ١3٧
ط -ب -ي -ب -ا اخصض -ائ -ي -ا ‘ ال -ق -ط -اع ال -ع -م -وم -ي ،ي-ت-وّزع-ون ع-ل-ى
مسضتشضفيات الولية الثÓثة ،بكل من الطاه ،ÒاŸيلية ،جيجل،
إاضض- - -اف - -ة ا ١55 ¤ط -ب -ي -ب -ا اخصض -ائ -ي -ا ‘ ال -ق-ط-اع اÿاصس،
والختصضاصضات األسضاسضية تتمثل ‘ ا÷راحة العامة بـ ١5
طبيبا جّراحا ،اختصضاصس طب األطفال يبلغ عدد األطباء ١٢
اخصضائيا ،وطب المراضس الصضدرية بـ  0٦أاطباء اخصضائي.Ú
جل قطاع الصضحة بالولية عجزا ‘ عديد التخصضصضات
ويسض ّ
الطبية على غرار طب اأمراضس القلب ،بطبيب اخصضائي وحيد
على مسضتوى مسضتشضفى الطاه ،Òوطب األشضعة التي تنعدم به
التغطية على مسضتوى القطاع العمومي‡ ،ا يضضاعف معاناة
اŸرضضى ،وتفتقر مصضلحة التوليد Ãسضتشضفيات الولية للتأاطÒ
الÓزم‡ ،ا عقد بعضس ا◊الت التي تضضطر ا ¤القائم Úعلى
اŸصض -ل-ح-ة ال-ط-ب-ي-ة –وي-ل-ه-ا ا ¤مسض-تشض-ف-ى قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ك-م-ا
تلجأا العديد من النسضاء ا◊وامل ا ¤وضضع حملهن ‘ عيادات
متخصضصضة بتكاليف باهظة اثقلت كاهل العائÓت ،إاذ يÎاوح
ثمن عملية التوليد ب 0٤ Úو 0٧مÓي Úسضنتيم.
وعرف قطاع الصضحة بالولية نزيف حاد بسضبب إايداع اŸئات
م -ن اŸم -رضض Úوع-م-ال شض-ب-ه ال-ط-ب-ي ل-ط-ل-ب-ات اإلح-ال-ة ع-ل-ى
التقاعد ‘ وقت سضابق ،باŸقابل كثفت اŸديرية الوصضية
مسض-اع-ي-ه-ا إلع-ادة ه-ي-ك-ل-ة ال-ق-ط-اع وال-قضض-اء على العتÓلت
الكبÒة التي يعيشضها والتي أاثرت بشضكل مباشضر على صضحة
اŸرضضى.
وتلقت ا÷هات الوصضية أاك Ìمن  500طلب إاحالة على التقاعد
حينها من قبل عمال القطاع الصضحي بإاقليم الولية وهو الذي
جعل هذا القطاع ا◊ ّسضاسس يعيشس على صضفيح سضاخن منذ
أاشضهر طويلة بفعل غياب اıتصض Úوتراجع مسضتوى البنية
التحتية ما خّلف موجة من الحتجاجات وسضط منتسضبي هذا
القطاع وكان وراء تشضكيل عدة ÷ان للتحقيق فيما تعيشضه
مسضتشضفيات الولية –ديدا من مشضاكل.

’نسسداد بسسطيف
تبقى  3بلديات فقط تعا Êا إ

منتخبو «التلة» يقّررون اسشتئناف مهامهم

سسطيف :نورالدين بوطغان

ع -رفت ب -ل -دي -ة ال -ت -ل -ة ،ال-واق-ع-ة ج-ن-وب
و’ي-ة سس-ط-ي-ف ،ان-ف-راج-ا ب-ع-د ا’نسس-داد
الذي عرفه اÛلسس الشسعبي البلدي ،منذ
انتخابه ‘  23نوفم Èمن العام اŸاضسي.
وق - -د ق ّ- -رر أاعضض - -اء اÛلسس م - -ن اج- -ل ⁄
الشضمل وإاصضÓح ذات الب ،Úمن خÓل عقد
اجتماع اسضتثنائي للمجلسس الشضعبي البلدي
“خّضس عنه تعي Úالهيئة التنفيذية ،ونواب
رئ -يسس اÛلسس ،ورؤوسض -اء ال -ل -ج -ان ال-دائ-م-ة
اŸنصضوصس عليها ‘ قانون البلدية ،من اجل
الن -ط Ó-ق -ة ا◊ق -ي -ق -ة ‘ ال-ع-م-ل ،وال-ت-ك-ف-ل
بانشضغالت السضكان واحدة من أافقر البلديات
بالولية.
وقد خلّفت العملية ارتياحا كبÒا لدى أاعضضاء

اÛلسس وم -واط -ن -ي ال -ب -ل -دي -ة ،ب-ع-د ت-غ-ل-يب
اŸصضلحة العامة ،ووقف انسضداد ‘ تسضيÒ
البلدية قارب السضنة.
نشض Òإا ¤أان بعضس اÛالسس الشضعبية البلدية
بولية سضطيف ،تشضهد انسضدادا ‘ تسضيÒها
بسض -بب ع -دم انسض -ج -ام األعضض -اء‡ ،ا عّ-ط-ل
اŸداولت واŸصضادقة عليها.
وحسضب مصض- - -در م- - -وث - -وق م - -ن إادارة ولي - -ة
سض- -ط- -ي- -ف ،ف- -إان ه- -ذا النسض -داد ق -د مّسس 3
بلديات ،ويتعلّق األمر بكل من بلدية قصضر
األب -ط -ال ،ج -ن-وب ع-اصض-م-ة ال-ولي-ة ،وح-م-ام
السضخنة والتلة ‘ ا÷هة ا÷نوبية الشضرقية،
ومنذ جويلية الفارط التحقت بلدية عموشضة
الواقعة شضمال الولية ،وأان مصضالح الولية ⁄
تقف مكتوفة األيدي من اجل السض Òا◊سضن
Ÿصضالح اŸواطن Úبهذه البلديات ،من خÓل

اسضتخدام ا◊لول القانونية اŸنصضوصس عليها
‘ ق -ان -ون ال -ب -ل -دي -ة ،وع -ل -ى رأاسض-ه-ا سض-ل-ط-ة
ا◊ل - - -ول ،ح - - -يث –ّل اإلدارة ﬁل ا÷ه - - -ة
اŸنتخبة.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي
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مششروع مربح ‘ حاجة إإ ¤تفعيل
نفتقد لÈإمج إلتثم Úوإلتسشويق إإلعÓمي
إإعادة إلنظر ‘ طرق عرضض وتقد ËإلÎإث
ضشرورة تفعيل وتطبيق إلقوإن Úإÿاصشة بالÎإث
إإلششهار حلقة أإسشاسشية ‘ إÛال إلسشياحي

كلمة العدد

إلكنز إلضشائع
بقلم :حبيبة غريب

هي ا÷زائرÃ ،عاŸها الطبيعية اŸتنوعة
ال-غ-ن-اء وك-ن-وزه-ا األث-ري-ة وت-اريخ ا◊ضضارات
اŸتعاقبة على أاراضضها وآاثار تواجد اإلنسضان
وا◊ي- -اة ب- -ه- -ا م- -ن -ذ أاق -دم ال -ب -داي -ات وك -ذا
م- -وروث- -ه- -ا ال- -ث- -ق- -ا‘ الÓ- -م- -ادي اŸت -وارث

بالذاكرة الشضفهية ،وبطولت شضعبها وبسضالته من أاجل البقاء والعيشش بسضيادة
وحرية وكرامة...
هي ا÷زائر التي تعا Êمن مفارقات عجيبة وغريبة ،وهي الغنية ـ الفقÒة ـ
الغنية بكل الكنوز الطبيعية وا◊ضضارية والتاريخية والثقافية التي “تلكها،
والفقÒة بسضبب عدم التمكن من اسضتغÓل هذه اÒÿات على أا” وجه
والسضتفادة منها كاقتصضاد سضياحي وتاريخي وثقا‘ ،على غرار دول ا÷وار
والدول األخرى.
وبالرغم من وجود ترسضانة من القوان Úالتشضريعية ،التي تكفل حماية الÎاث
اŸادي والÓمادي ا÷زائري وتنوه بضضرورة تثمينه وتفعيل كل أاآلليات
الÓزمة ،لسضتغÓله ،إال أانه يبقى ا◊ديث عنه أاو اسضتغÓل البعضش منه ›رد
Œارب ي -ت-ي-م-ة “وت ‘ اŸه-د وغ-ال-ب-ا ع-ل-ى ال-ورق ،ت-ف-رضض-ه-ا اŸن-اسض-ب-ات-ي-ة
وترهنها ‘ درج النسضيان بعضش الدهنيات السضلبية اŸتحجرة.
إان غياب ثقافة السضياحة الÎاثية والدينية والتاريخية والثقافية والثورية،

وان-ع-دام مشض-اري-ع اق-تصض-ادي-ة ت-ن-درج ‘ إاط-ار ال-دÁوم-ة وال-ن-ج-اع-ة وت-ع-ت-م-د
خارطة طريق ‡نهجة ومدروسضة واسضتشضراف منطقي ودراسضة عرضش وطلب
ذكية تراعي ما قد يسضتهوي السضائح األجنبي واÙلي على السضواء ،هي من
أاسضباب التاأخ Òوالعقبات التي –ول دون السضتفادة من الÎاث اŸادي
والÓمادي اقتصضاديا ،دون أان ننسضى طبعا غياب اإلرادة السضياسضية واإلدارية
وفتور الوعي الوطني لدى الكث Òمن الفاعل Úمن مسضؤوول Úو›تمع مدÊ
ورجال أاعمال ومواطن ،Úلتبقى اŸعضضلة الكÈى تداخل اŸسضؤووليات ‘
تسضي ÒالÎاث اŸادي والÓمادي ب Úوزارات الثقافة والسضياحة وا÷ماعات
اÙلية ،واإ ¤ح Úتوضضع إاسضÎاتيجية فعالة وتطبق ميدانيا ينطبق على هذا
ا◊ال الذي تلبسضه الكث Òمن اŸفارقات اŸثل الشضعبي القائل:
«جزار ويتعشضى باللفت» ‘ ،ح Úيبقى تراثنا اŸادي والÓمادي كنزا
يلبسضه غبار الزمن وتطمسضه غياب ثقافة السضتثمار ‘ الثقافة وا◊ضضارة
والتاريخ.
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السصتثمار ‘ الÎاث اŸادي والÓمادي

Óرادة والثقافة السصياحية
›ال يفتقد ل إ
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د ﬁ .مد قوجيل أاسصتاذ
علوم التسصي Òبجامعة
ورڤلة لـ «الشصعب»:

السصتثمار ‘ الÎاث
عمود التنمية
السصياحية
إان الÎاث  ⁄يكن إا ¤وقت قريب من الزمن
ي-ع Èع-ن أاح-د اŸف-اه-ي-م اŸرت-ب-طة بالتنمية،
و ⁄ي -ت-ع-د ال-ت-ف-ك Òف-ي-ه
ح -دود ال -ع -م -ل م -ن أاج -ل
ا◊ف -اظ ع -ل-ي-ه وصص-ون-ه،
إال أان النظر إا ¤الÎاث
ال- -ث- -ق- -ا‘ بشص- -ق- -ي -ه اŸادي
والÓمادي وما يتمتع به
م -ن خصص -ائصش وم-ق-وم-ات
ف - - -ري- - -دة م- - -ن شص- - -أان- - -ه- - -ا
اŸسص- - -اه - -م - -ة ‘ –ق - -ي - -ق
له- -داف الق- -تصص -ادي -ة
ا أ
إا ¤حّ- - - -د ك - - -ب Òأادى إا¤
ت- - -غ- - -ي Òه- - -ذه الصص - -ورة
ال-ن-م-ط-ي-ة ع-ن-ه ب-اع-ت-ب-ار
السص- -ت- -ث- -م- -ار ف -ي -ه ي -ع -د
مسصاهما كذلك ‘ تعزيز
فرصش السصتمرارية وا◊فاظ على الÎاث.
ورڤلة :إاÁان كا‘
ويتفق اليوم أاغلب اŸهتم Úبالشسأان الثقا‘ ﬁليا
ووط -ن-ي-ا ع-ل-ى أان ال-ت-ف-ك ‘ Òال-ع-وائ-د الق-تصس-ادي-ة
ل- -لÎاث ل- -ن ت- -ت- -أات- -ى إال ب- -إاع -ادة ت -أاه -ي -ل اŸوروث
ال-ت-اري-خ-ي ا÷زائ-ري ،ل-ي-ت-حّ-ول م-ن ﬂزون سس-اك-ن
وم -يت إا ¤ت -دف -ق دي -ن-ام-ي-ك-ي ح-ي ب-إاع-ط-اء ف-رصض
ل -لÎوي -ج Ÿن -ت -ج -ات -ه Ãا ف -ي -ه -ا اŸن -ت -ج السس-ي-اح-ي
أاواŸن -ت -ج الق -تصس -ادي وك -ذلك تصس -ن -ي -ف -ه -ا ضس -م-ن
التصسنيفات العاŸية من خÓل تدعيم اÿروج بها
من اŸفهوم الضسيق اÙلي للموروث التاريخي إا¤
الفضساء العاŸي الذي تصسنف ضسمنه عديد اŸدن
التاريخية.
وي- -ت- -عّ- -ل- -ق ال -ت -ف -كÃ Òدى ن -ف -ع -ي -ة الÎاث اŸادي
وال Ó-م -ادي ومسس -اه -م -ت -ه ‘ اÿزي -ن -ة ال -ع -م -وم-ي-ة
بارتباط ذلك بالقيمة اŸضسافة اŸمكن الوصسول إا¤
–قيقها من خÓل الÎكيز على اسستغÓل الÎاث
الثقا‘ والسستثمار فيه اقتصساديا ،وهو ما من شسأانه
خلق فرصض عمل من خÓل تكوين اليد العاملة

‘ ا◊فاظ عليه دون هامشض
رب-ح-ي واسس-ت-غÓ-ل-ه لÓ-سستثمار
اقتصساديا وعÓقة ذلك بالشسقّ
السس- -ي- -اح -ي ك -ط -رف ف -اع -ل ‘
–ق-ي-ق ال-ن-ف-ع-ي-ة وال-رب-ح-ي-ة م-ن
ﬂت-ل-ف ال-نشس-اط-ات اŸرت-ب-طة به
م-ن الح-ت-ف-اظ ب-ال-ب-ن-اي-ات ال-ت-اري-خية
وع -ب -ق -ه -ا وﬁي -ط -ه-ا ال-ث-ق-ا‘ وم-ا –م-ل-ه م-ن
عادات وتقاليد وأافكار ›تمعية راسسخة والبحث
عن طرق لتنميته والتسسويق له كمورد رئيسسي من
موارد التنمية الشساملة من أاجل تعزيز اسستمرارية
اŸوروث الثقا‘ وا◊فاظ عليه وصسونه بتشسجيع
السستثمار فيه اقتصساديا.
ومن جهته ،يرى الدكتور ﬁمد قوجيل األسستاذ
بقسسم علوم التسسي Òومدير دار اŸقاولتية بجامعة
ق- - -اصس- - -دي م- - -رب- - -اح ورق- - -ل - -ة أان« :الÎاث اŸادي
والÓمادي يعت Èأاحد أاهم أاعمدة تنمية السسياحة ‘
ال-ع-دي-د م-ن ال-دول ال-ت-ي اه-ت-مت ب-السس-ت-ث-م-ار فيه،
موضسحا أان عديد األصسوات قد تعالت ‘ السسنوات
األخÒة لÓهتمام بهذا الÎاث نظرا Ÿا Áكن أان
ي-حّ -ق-ق-ه ‘ ال-ن-ه-وضض ب-ال-ت-ن-م-ي-ة القتصسادية وزيادة
مداخيل اÿزينة العمومية ‘ بعضض الدول ،سسواء
تعلق األمر بالشسق اŸادي ،حيث “كنت العديد من
ال -دول م -ن ج -ع-ل اآلث-ار ال-ت-ي خ-ل-ف-ه-ا األج-داد م-ن
منشسآات دينية وقصسور وأابراج
مصسدرا هاما لتحقيق مداخيل
ل -ل -خ -زي -ن -ة ال-ع-م-وم-ي-ة وت-وفÒ
مناصسب عمل للمحافظة على
ه -ذه اآلث -ار (ك -قصس -ر ف -رسس-اي
ب -ب -اريسض أاوج -ام-ع أاي-ا صس-وف-ي-ا
ب - -اسس - -ط - -ن - -ب - -ول) ،إا ¤ج- -انب
اŸتاحف التي Œمع ﬂتلف
األدوات ال- -ت- -ي اسس- -ت- -خ -دم -ه -ا
األسسÓف ‘ حياتهم اليومية،
ك -م -ا أان ال-ع-دي-د م-ن اŸن-اط-ق
اسس - -ت - -ث - -م - -رت ‘ م - -وروث - -ه- -ا
ال Ó-م -ادي م -ن أام -ث -ال وح -ك-م
وأاشس - -ع- -ار وأاغ- -ا ،Êوأاسس- -ال- -يب
العمارة والتزي Úوحتى من خÓل أاكÓتها الشسعبية
بإاقامة مهرجانات إلحياء األعياد الدينية والشسعبية
‘ سس -ب -ي -ل –ق -ي -ق ال -ت -ن -م-ي-ة الق-تصس-ادي-ة ‘ ه-ذه
اŸناطق.

اهتمام جمعوي بالÎاث
من شصأانه تغي Òاألوضصاع
ه- -ذا وأاك- -د ذات اŸت -ح -دث ،أان ه -ن -اك ت -زاي -دا ‘
الهتمام بالÎاث اŸادي والÓمادي ‘ ا÷زائر
بشسكل ملحوظ سسواء على اŸسستوى ا◊كومي من
خÓل إاحياء شسهر الÎاث كل سسنة من أافريل إا¤
ماي أاوعلى اŸسستوى ا÷معوي ،حيث عمدت عدة
ج -م -ع-ي-ات إا ¤إاظ-ه-ار اه-ت-م-ام-ه-ا ب-الÎاث ال-ث-ق-ا‘
اŸادي وال Ó-م -ادي وه -و م -ا ان -ع -كسض ع -ل -ى ت-زاي-د
اŸهرجانات الشسعبية كعيد القصسر وعيد سسدراتة
بورقلة ،إال أان السستثمار ‘ هذا اÛال ل يزال
ضسعيفا ويÈز فقط من خÓل تزايد عدد مطاعم
األكÓ- -ت الشس- -ع -ب -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف ال -ولي -ات وال -ت -ي
أاصسبحت هي األخرى أاحد وسسائل الÎويج السسياحي
واŸسساهمة أايضسا ‘ توف Òمناصسب العمل.

د.عمر هارون من جامعة اŸدية لـ «الشصعب»:

حان الوقت لتغي Òطرق
التسصويق لإÓرث ا◊ضصاري

ع -رف ال-دك-ت-ور ع-م-ر ه-ارون ب-ج-ام-ع-ة اŸدي-ة الÎاث ب-أان-ه «خÓ-صص-ة م-ا ُت-خ-ل-ف-ه
Óجيال الÓحقة ،سصواء كان ماديا أاوغ Òمادي وتتعلق Ãا
لجيال السصالفة ل أ
ا أ
لجداد من آاثار ثابتة ظلت باقية ،من منشصآات دينية وجنائزية كاŸعابد
يÎكه ا أ
واŸق-اب-ر واŸسص-اج-د وا÷وام-ع ،وم-ب-ان ح-رب-ي-ة وم-دن-ي-ة م-ثل ا◊صصون والقصصور،
لث-ار اŸت-ن-ق-ل-ة
لسص-وار ،إا ¤ج-انب ا آ
لب-راج ،وا أ
وال-قÓ-ع وا◊م-ام-ات ،والسص-دود وا أ
لدوات اŸسصتخدمة ‘ غابر السصنوات ،كما يوجد الÎاث اŸعنوي
واŸتمثلة ‘ ا أ
لحفادهم ،سصواء تعلق
لجداد أ
لخر يعت Èكنزا ل يقدر بثمن ‡ا يÎك ا أ
هوا آ
لمر بالفلكلور الشصعبي ا◊كايات واÿرافات .
ا أ
اŸدية :علي ملياÊ
لعÓمي هارون قائ :Óهل ‰لك
تسساءل ا إ
متاحف تسستنطق تراثنا اŸادي واŸعنوي
ف-تصس-ن-ع م-ن-ت-وج-ا ي-ج-لب ال-زوار وي-حفزهم
ع -ل -ى اق-ت-ن-ائ-ه؟ أام أانشس-أان-ا ق-اع-ات ل-ع-رضض
ال - -ب- -ق- -اي- -ا ال- -ن- -ادرة
والثمينة التي خلفها
أاج -دادن -ا ع -ل -ى م ّ-ر
ا◊قب
ال -ت -اري -خ -ي-ة؟ ..ه-ل
ن- -ك- -ت- -ف -ي أان ت -ك -ون
م -ت -اح -ف -ن-ا م-ن-ارات
ت-اري-خية للمحافظة
ع-ل-ى ت-راث-نا اŸادي
وال Óمادي م نسسعى
÷ع- -ل- -ه- -ا أاق- -ط- -اب -ا
حضس -اري -ة وث -ق-اف-ي-ة
وسس -ي -اح -ي -ة تسس-اه-م
إا ¤ج- - -انب دوره- - -ا
ال-رئ-يسس-ي ‘ ح-ف-ظ
ال -ت -اري -خ -ي وت -رق -ي -ت -ه إا ¤دف-ع الق-تصس-اد
لم-ام؟ ..ه-ل اسس-ت-ث-م-رن-ا ‘
ال-وط-ن-ي ن-ح-وا أ
اŸدن ال -ت -اري -خ -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ت Èم-ت-اح-ف
مفتوحة على الطبيعة على غرار جميلة
ورابيدون وأاشس ،Òأام فرطنا فيها؟ وأاضساف
›ي- -ب- -ا ع- -ل- -ى تسس- -اؤولت -ه« :إان السس -ي -اح -ة
لنواع ا÷اذبة
التاريخية هي من أاهم ا أ
للسسياح وللعملة الصسعبة ،فيكفي أان نقول أان
تاج ﬁل بالهند يجلب سسنويا حوا‹ 2.5
ملون زائر ،وأاهرامات مصسر Œلب حوا‹
 03مليون سسائح ،مثلهم مثل قصسر ا◊مراء
ب -إاسس -ب -ان -ي-ا ‘ ،ح Úأان ب-رج إاي-ف-ل ي-حصس-ي
حوا‹  07مليون سسائحا أاما سسور الصسÚ
العظيم فيزوره سسنويا  09مÓي Úسسائح ،إان
لو¤
كل هؤولء الزوار يقصسدون بالدرجة ا أ
م- -ع- -ا ⁄الÎاث اŸادي اŸوج- -ود ‘ ه- -ذه
اŸدن واŸواقع ،للسسحر الذي تخفيه ‘
ت -ف -اصس -ي -ل -ه -ا» ،م -ؤوك -دا ‘ ه-ذا الصس-دد أان
ا◊ج- -م اŸه- -ول م- -ن السس- -واح ق -ادر ع -ل -ى
تقد Ëمداخل كبÒة للدول التي تسستغل
هذا النوع من السسياحة ،خاصسة أان أاغلب
هذه اŸعا ⁄ليسض ‘ صسالت العرضض بل
موجودة ‘ الهواء الطلق وتكاد ل تكلف
ا◊ك- -وم- -ات شس- -يء ،ف- -إان م- -راف- -ق- -ة ه- -ذا
ب- -اسس -ت -ث -م -ار ‘ الÎاث ال Ó-م -ادي ي -خ -ل -ق
تكام Óقادرا على الرفع من عوائد هذه
الدول ،ول يجب أان تكون ا÷زائر اسستثناء
وه- -ي –صس- -ي ع- -دد م- -ه- -ول م -ن اŸواق -ع
الÎاثية التي يصسنف بعضسها ضسمن الÎاث
الدو‹».

إاعادة النظر ‘ طرق
عرضص وتقد ËالÎاث
اأوضسح هاورن قائ Óأانه «Ãقارنة مرتادي
اŸت -اح -ف ال -وط -ن -ي -ة اıصسصس -ة ل -ع-رضض
اŸن-ت-ج-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ب-الدول الغربية وما
تدره من أاموال ،فإان ذلك يعت Èضسعيفا
جدا حيت يصسل العدد اŸسسجل ‘ أاحسسن

لحوال إا ¤النصسف مليون زائر سسنويا.
ا أ
وع -ل -ى اع -ت-ب-ار أان م-ا ي-وج-د ‘ م-ت-اح-ف-ن-ا
Óسس-ف ه-و م-ن-ت-ج-ات ‰ط-ي-ة غ Òم-غ-رية
ل -أ
ل-ل-زوار ،ف-ن-ح-ن ن-ع-رضض ﬂت-ل-ف ا◊ق-ب-ات
التاريخية التي مرت بها ا÷زائر ‘ شسكل
سستاتيكي غ Òتفاعلي وغ Òقادر على جلب
اه - -ت- -م- -ام ج- -ي- -ل ج- -دي- -د “رسض ‘ زم- -ن
ال -ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي
وانغمسض حّد الثمالة ‘
عا ⁄التكنولوجيا.
لم -ر ،يضس -ي-ف ه-ارون
ا أ
ق - - -ائ « :Ó- - -ي- - -ج- - -ع- - -ل
القائم Úعلى العرضض
اŸتحفي ›Èين على
ت -غ-ي Òأا‰اط ال-ت-ع-ام-ل
م- - - - -ع ع- - - - -رضض اŸواد
التاريخية ‘ متاحفنا،
لج -ي -ال
ل -ت -ت Ó-ءم م -ع ا أ
ا÷دي - - -دة ،ه - - -و أام- - -ر
يحتاج أايضسا إا ¤تكوين
ال -ق -ائ -م Úع-ل-ي-ه-ا ،م-ن
خÓل التأاكيد على تنمية مهارات العاملÚ
وق -درات -ه-م ال-ت-واصس-ل-ي-ة‡ ،ا ي-ح-ول-ه-م م-ن
›رد ع- -م- -ال ‘ ق- -ط -اع إا ¤أادوات ج -لب
وج- -ذب ل- -لسس- -ي -اح وال -زائ -ري -ن ،م -ع ت -وفÒ
اŸوارد اŸادية الÓزمة».

–ويل ا÷زائر إا ¤وجهة سصياحية
أامر ل يحتاج اإلرادة
اع -ت Èم -ت -ح -دث -ن -ا ‘ سس -ي -اق آاخ -ر« ،أان
السسياحة الثقافة “ثل  40باŸائة من رقم
السسياحة العاŸية والسسائح اŸثقف سسخي
لخرى من
لنواع ا أ
بشسدة مقارنة بباقي ا أ
السسياح ،وهذا ما يجعل السسياحة تسساهم
لجما‹
بأاك Ìمن  09باŸائة من النا œا إ
اÙلي ‘ تونسض و 10باŸائة ‘ اŸغرب
‘ ح Úأان - -ه ل ي- -ت- -ج- -اوز  02ب-اŸائ-ة ‘
ا÷زائر .وإان يزورك سسنويا ما ب 10 Úإا¤
 11مليون سسائح ،كما يحدث مع تونسض
واŸغ- -رب أام -ر ك -ف -ي -ل ب -إاح -داث ث -ورة ‘
القتصساد الوطني ،خاصسة من ناحية رفع
ق-ي-م-ة ال-ع-م-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ،وه-و م-ا سس-يخلق
–سس- -ن م- -ه- -ول ‘ ال- -رف- -اه- -ي- -ة ال- -ع -ام -ة
ل- -ل- -ج- -زائ- -ري Úك- -ون ال- -ق- -درة الشس -رائ -ي -ة
سس -ت -ت -حسس-ن بشس-ك-ل م-ه-ول ‘ فÎة زم-ن-ي-ة
قصسÒة.
وأاشس - -ار ه - -ارون «أان –وي - -ل ا÷زائ - -ر إا¤
لك Ìم-ن
وج -ه -ة سس -ي -اح-ي-ة أام-ر ل ي-ح-ت-اج أ
لن ج -ب -ال-ن-ا وصس-ح-اري-ن-ا م-ت-اح-ف
لرادة ،أ
ا إ
م -ف -ت -وح -ة ق -ادرة ع-ل-ى ج-لب اÓŸي Úم-ن
السس -ي -احﬂ ،ت -ت -م -ا ب -أان الع-ت-زاز ب-الÎاث
اŸادي وال Ó-م -ادي أام -ر ضس -روري ،فضس Ó-
لرث والتعريف به
على أان اسستغÓل هذا ا إ
واجب وضسرورة ل Áكن التنصسل منها بل
ي -جب أان ن -ق -وم ب-ه ت-خ-ل-ي-دا Ÿن سس-ب-ق-ون-ا،
لكون أانه واقع ﬁتوم سسيجعلنا دون أان نعي
نسستفيد ماديا ونبني اقتصسادا قادرا على
تغي‰ Òط ا◊ياة ‘ ا÷زائر والرقي به
اإ ¤أاعلى اŸراتب».

د  .كمال ديب أاسصتاذ باŸركز ا÷امعي لتيبازة يؤوكد لـ«الشصعب»:

«نفتقد لÈامج التثم Úوالتسصويق اإلعÓمي»

ن ›مل أاوجه وأاقطاب الÎاث اŸادي والÓمادي با÷زائر تفتقد لÈامج التثمÚ
أاّكد اıتصش ‘ الشصؤوون اŸالية الدكتور كمال ديب من اŸركز ا÷امعي لتيبازة ،على أا ّ
لعÓمي ،على غرار ما هو حاصصل بالعديد من بلدان العا ⁄التي Œني من الÎاث أاموال ضصخمة.
والتسصويق ا إ
األمر الذي يقوي الفضسول لدى العديد من
تيبازة :عÓء ملزي
ك -م -ا أان ال-قّ-ل-ة ال-ق-ل-ي-ل-ة م-ن ا÷زائ-ري Úم-ن
الناسض لزيارتها Ãا ‘ ذلك جموع اŸسسلمÚ
ي- -درك ب- -أاّن أاول م -ن ك -تب رواي -ة ‘ ال -ع -ا⁄
واألم-ر ن-ق-يسس-ه ،ي-ق-ول ،ب-ال-نسس-ب-ة أله-رام-ات
و‘ ذات السسياق ،فقّد شسّدد الدكتور كمال أاجمع هو أامازيغي ينحدر من منطقة سسوق
ا÷ي- -زة ال- -ت- -ي تسس- -ت -ق -طب سس -ن -وي -ا م Ó-يÚ
ديب ع- -ل- -ى «ضس- -رورة ت- -ث- -م ÚاŸم- -ت -ل -ك -ات أاه- -راسض ،ب- -ح- -يث خ- -ف- -ي ع- -ن ا÷زائ- -ريÚ
السس -واح ،ك -م -ا أان الصس Úالشس -ع -ب -ي -ة ل ت -زال
ال -ث -ق-اف-ي-ة اŸن-درج-ة ضس-م-ن الÎاث اŸادي ال- -تسس -وي -ق ل -ه -ذه ال -ف -ك -رة ‘ ح Úأان -ه -م ⁄
تعتمد ‘ جزء كب Òمن مداخيلها اŸالية
Óفكار التي تصسّور األمازيغ الÈبر
وكّل ما له صسلة مباشسرة بالÎاث الÓمادي يصسمدوا ل أ
ع- -ل- -ى ا÷انب السس- -ي -اح -ي ،ب -ح -يث ل ي -زال
ل -ت -ح -وي -ل -ه إا ¤وج -ه -ة سس -ي -اح -ي -ة ب -وسس -ع-ه-ا على أاّنهم يعشسقون العنف وا◊روب».
الÎاث اŸادي والÓ- -م- -ادي يشسّ - -ك- -ل رك- -ائ -ز
اسس -ت -ق -ط -اب أاك Èع -دد م -ن ال -زوار» .وذك -ر وأاشسار د .ديب ،إا ¤أانّ القسسط األك Èمن
رئييسسة للوجهات السسياحية».
ال -دك -ت -ور ‘ ذلك‰ ،اذج ع ّ-دة م -ن أاط -ي-اف ا÷زائ- -ري Úل ي- -زال ي- -ج- -ه- -ل ب- -أاّن الشس- -ي -خ
وب-ن-اء ع-ل-ى ه-ذه اŸع-ط-ي-ات ال-واق-ع-ي-ة ف-قد
الÎاث على «غرار مسسجد أابودينار Ãيلة البصسÒي الذي أاّلف قصسيدته الشسهÒة ‘
طالب الدكتور كمال ديب بضسرورة التفكÒ
وال -ذي ي -ع -ت Èأاّول مسس-ج-د يشس-ي-د ب-ا÷زائ-ر م-دح ال-رسس-ول األع-ظ-م م-ن م-وال-ي-د م-ن-طقة
مليا ‘ ملف صسناعة الوجهات السسياحية من
خÓل القرن السسابع اŸيÓدي ومنزل اŸفكر دلسض بولية بومرداسض مع اإلشسارة إا ¤كون
خÓل –ويل الرصسيد الثقا‘ والتاريخي ا¤
مالك بن نبي بتبسسة ومدينة قسسنطينة التي ذات ال -قصس -ي -دة ّ” ت -ردي -ده -ا عﬂ Èت -ل-ف
–Îف عمليات تثم ÚالÎاث و–ويله إا ¤م-ن-ت-ج-ات سس-ي-اح-ي-ة م-دع-م-ة ب-ك-ل ال-ع-ن-اصسر
ح -كت ع -ن -ه -ا ال -روائ -ي -ة أاحÓ-م مسس-ت-غ-ا‰ي البلدان العربية دون اسستثناء».
وجهات سسياحية ،على غرار لوحة اŸوناليزا اŸرتبطة بالثقافة والتاريخ والقتصساد وهي
بإاسسهاب ‘ ثÓثيتها الروائية (ذاكرة ا÷سسد،
علينا تدارك تأاخر التفكÒ
لصساحبها ليوناردوديفاتشسي Ãتحف اللوفر العملية التي تشسهد نقصسا ملحوظا حاليا مع
عابر سسرير ،فوضسى ا◊واسض) ،وكذا الضسريح
‘ اسصÎاتيجيات ناجعة
ب -ف -رنسس -ا وال -ت -ي تسس -ت -ق-طب سس-ن-وي-ا مÓ-ي-ن العمل على إادراج رسسوم جديدة لÎقية هذه
اŸل -ك-ي اŸورري-ت-ا Êي-ت-ي-ب-ازة وال-ذي Áك-ن-ه
ويرى د .كمال ديب أاّن «اıتصس ‘ Úالشسأان
السس- -واح م- -ن ﬂت- -ل- -ف األق- -ط- -ار وا÷ه -ات ال-وج-ه-ات السس-ي-اح-ي-ة لسس-ت-غÓ-لها ‘ “ويل
لوحده جلب اÓŸي Òمن منطلق كونه وجهة
ال -ث -ق -ا‘ م -ط -ال -ب -ون ب -ت -ث -م Úأاوج-ه الÎاث
ل -غ-رضض الطÓ-ع ع-ل-ي-ه-ا وك-ذا شس-ج-رة م-ر Ëاÿزي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وف-ق م-راح-ل م-ت-ع-اقبة،
سسياحية ‡ّيزة».
اŸادي وال Ó-م -ادي ل -ت -ح -وي -ل -ه إا ¤وج-ه-ات
ال - -ع- -مÓ- -ق- -ة Ãصس- -ر وال- -ت- -ي ت- -نسسب حسسب ع- -ل- -ى أان ت- -رف -ق ه -ذه اÿط -وات ب -تسس -وي -ق
وف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-الÎاث الÓ-م-ادي ،أاشس-ار
سس-ي-اح-ي-ة ق-اب-ل-ة لسس-ت-قطاب السسواح وتعزيز
قصس -اصس -ات ال -ت -اري -خ وا◊ك-اي-ات اÿراف-ي-ة إاعÓمي ‡نهج ومرّكز يرّد العتبار Ûمل
الدكتور كمال ديب على سسبيل اŸثال« ،إا¤
اŸوارد اŸالية من هذه العملية».
اŸوروثة أابا عن جد ا ¤مر Ëالعذراء أام م -ن -ت -ج-ات-ن-ا الÎاث-ي-ة ال-ت-ي سس-ج-ل-ه-ا ال-ت-اري-خ
أاغ- -ا ÊاŸط- -رب دح- -م- -ان ا◊راشس -ي ال -ت -ي
و‘ سسياق متصسل ،كشسف د .ديب قائ :Óأان
ّ ع -يسس -ى ع -ل-ي-ه السسÓ-م ،وه-ي الشس-ج-رة ال-ت-ي ب- -أاح- -رف م- -ن ذهب وأاه- -م- -ل- -ت -ه -ا األج -ي -ال
اكتشسفها القسسط األك Èمن ا÷مهور حينما
«ا÷زائ -ر ت -خ-ت-ل-ف م-ت-أاخ-رة ث-م-ام-ا ‘ ه-ذا
تفرز سسائ Óأاحمر اللون من جزئها السسفلي ،اŸتعاقبة عن قصسد أاودون قصسد.
أاعاد تقدÁها الفنان رشسيد طه من بعده،
الواقع مقارنة بالعديد من بلدان العا ⁄التي

م

همة
سصا

لسصتاذة رياشش رئيسصة ا÷معية الوطنية «تراث جزايرنا»:
ا أ

الÎاث الثقا‘ من حفظ اŸاضصي ..إا ¤بديل إاقتصصادي

ل -ق -د ب-ات م-ن الضص-روري ح-م-اي-ة وصص-ون الÎاث
ال -ث -ق -ا‘ ب -ك -ل أاصص-ن-اف-ه ك-ي ي-ك-ون م-وردا اق-تصص-ادي-ا
وبدي Óحقيقيا لÌوات هي ‘ طريق النفاذ ،حيث
لم-ك-ان ‘ ظ-ل ه-ذه ال-ت-ح-دي-ات أان ي-ظ-ل
 ⁄ي-ع-د ب-ا إ
م -ق -تصص -را ع -ل -ى «ح -ف -ظ اŸاضص-ي» ب-ل ي-جب أان ي-وف-ر
لدوات وال- -وسص- -ائ- -ل وأاط -ر ال -ع -م -ل ل -ل -مسص -اع -دة ‘
ا أ
تشصكيل تنمية ›تمعات الغد ورسصمها ودفعها إا¤
لم -ام وج-ع-ل-ه وسص-ي-ل-ة ث-ق-اف-ي-ة ذات أاب-ع-اد ب-ي-ئ-ي-ة،
ا أ
اج-ت-م-اع-ي-ة واق-تصص-ادي-ة ،وذلك ب-ال-نظر Ÿا –تويه
ا÷زائ -ر م -ن م -وروث ث -ق -ا‘ وأاث-ري ك-بÁ Òت-د م-ن
لو ¤إا ¤العصصر ا◊ديث.
العصصور ا÷يولوجية ا أ
أا /رياشش فايزة
” العثور فيها
تتوفر ا÷زائر على أاك Ìمن  20موقعاّ ،
على بقايا عظام الديناصسورات ‘ ا÷زائر ،ع Ìعلى آاثار
أاق -دام -ه -ا ‘ م -وق -ع ب-ق-ري-ة اŸزي-ود بÈي-زي-ن-ة وم-وق-ع بÚ
الرقاصسة والبيضض ،إاضسافة إا ¤موقع الصسفيصسيفة بالنعامة،
كما ع Ìعلى بقايا عظمية للديناصسورات ‘ ع Úصسالح
واŸنيعة والعديد منها معروضض Ãتحف اŸنيعة ،كما توجد
أايضسا آاثار لغابات متحجرة بع Úصسالح والطاسسيلي آازجر.
كما شسهدت ا÷زائر تعاقب كل حضسارات ما قبل التاريخ،
ومن ب ÚاŸواقع التي يجب أان تكون قطبا سسياحيا والتي
تشسهد بعضسها حفريات أاثرية سسنوية ،حتى ولو أان أاغلبها
مطمور –ت األرضض ،إال أان األهمية التاريخية الكبÒة التي
تكتسسيها ‡كن أان يجعل منها قطبا سسياحيا ،وذلك بخلق
م -راك -ز ت -فسس Òصس -غÒة ت -ع -كسض ل-ن-ا ت-اري-خ اŸوق-ع وت-اري-خ
ا◊فريات ومن أاهم هذه اŸواقع ‚د مركب ع Úا◊نشض
بالقلتة الزرقاء بسسطيف ،والذي يعت Èأاقدم موقع بشسمال
إاف -ري -ق -ي-ا ،األم-ر أايضس-ا ع-ل-ى م-وق-ع ت-ي-غ-ن-ي-ف أاو م-ا يسس-م-ى
«باليكاو» وهو اŸوقع األشسو‹ الذي ” العثور فيه على
أاقدم العظام النسسانية بشسمال إافريقيا ◊د اليوم ويؤورخ
Óنسسان األطلسسي
بـ 750أالف سسنة قبل اŸيÓد التي تعود ل إ
اŸوريطا ،Êموقع بئر العاتر(تبسسة) ،موقع آافالو بورمال
(بجاية) ،مشستى العربي (ميلة) ،كوŸناطة (تيارت) ،قاسستل
(تبسسة) ،كهف األروي وكهف الدببة بقسسنطينة ،ناهيك عن
األط- -لسض الصس- -ح- -راوي أاو ال- -ق- -طب السس -ي -اح -ي اÛه -ول،

واŸعا ⁄النوميدية التي هي ‘ طريق
الندثار .والقصسور الطينية واŸواقع
األث- -ري- -ة ال- -ت- -ي خ -ل -ف -ت -ه -ا ا◊ضس -ارة
ال-ف-ي-ن-ي-ق-ي-ة وال-روم-ان-ي-ة وال-ب-ي-زن-ط-ية
تعت Èكنزا كبÒا لكنها ليسست مسستغلة
كما يجب لها أان تكون.
ول- -ل- -ح- -ف- -اظ ع -ل -ى ه -ذا اŸوروث
ال- -ث- -ق- -ا‘ ÷ع- -ل- -ه ق -ط -ب -ا سس -ي -اح -ي -ا
واق -تصس -ادي -ا وجب ال -ع -م-ل ع-ل-ى رف-ع
ال -وع -ي ل-دى ف-ئ-ة األط-ف-ال والشس-ب-اب
بأاهمية ا◊فاظ على الÎاث الثقا‘
وف -ت -ح فضس -اءات ل -ه -م ع -ل -ى مسس -ت-وى
اŸتاحف واŸواقع واسستغÓل متحف
ال-ط-ف-ل ال-وح-ي-د اŸت-واج-د ب-ت-ي-ل-م-ل-ي
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة م-ن أاج-ل إاق-ام-ة نشس-اط-ات وورشس-ات
بيداغوجية بالتعاون مع وزارة الÎبية ،كما حان الوقت
إلدراج مادة «الÎبية اŸتحفية» ‘ اŸنظومة الÎبوية.
النتهاء من جرد وتوثيق اŸمتلكات الثقافية (العقارية،
اŸن -ق -ول -ة ،غ ÒاŸادي -ة وال -ط-ب-ي-ع-ي-ة) واإلسس-راع ‘ إاع-داد
اÿريطة األثرية وتشسكيل فريق خاصض باإلسسعافات األولية
للÎاث وإادارة اıاطر التي تهّدد الÎاث تتضسمن ﬂتصسÚ
‘ اآلثار ومهندسس Úمعماري Úومدني Úمن أاجل القيام
بإاجراءات حماية اŸواقع قبل حدوث الكوارث خاصسة
الطبيعية منها مثل الفيضسانات.
من اŸهم أايضسا ،إاقامة دورات تدريبية ◊ديثي التوظيف
‘ اŸتاحف والهياكل الثقافية والسسياحية وبناء القدرات
خ- -اصس -ة اŸرشس -دي -ن السس -ي -اح -ي Úم -ن أاج -ل رف -ع مسس -ت -وى
السستقبال ‘ اŸتاحف واŸواقع األثرية.
إاقامة أايام مفتوحة على اŸواقع األثرية التي Œرى
ف -ي -ه-ا ح-ف-ري-ات أاث-ري-ة ع-ل-ى األق-ل ي-وم Úم-ن أاج-ل إاشس-ب-اع
فضسول السساكنة ،للحّد من ا◊فر العشسوائي للمواقع األثرية
وا◊ّد من الŒار غ Òالشسرعي للممتلك الثقا‘.
وضسع قاعدة بيانات الكÎونية للممتلك الثقا‘ اŸنقول
لدى خلية الدرك الوطني واألمن الوطني ،وذلك من أاجل
ﬁاربة الŒار غ Òالشسرعي باŸمتلك الثقا‘ ،وتسسهيل
عملهم.
العمل مع البدوالرحل وا÷معيات اÙلية والتنسسيق

م -ع -ه -م ‘ ا◊ف -اظ ع-ل-ى الÎاث ال-ث-ق-ا‘،
خ - -اصس - -ة م - -واق - -ع األط- -لسض الصس- -ح- -راوي
(ا÷لفة ،األغواط ،البيضض ،النعامة .)..
منع التوسسع العمرا ‘ Êمناطق أاثرية
مثل تيبازة.
إانشس -اء م -ت-اح-ف افÎاضس-ي-ة ل-ل-م-ت-اح-ف
واŸواق- -ع األث- -ري- -ة ع Èشس- -ب- -ك- -ة النÎنت
و‡كن عمل زيارات مباشسرة من اŸتحف
للمدارسض ع Èتطبيقات هي متوفرة اآلن
على شسبكة النÎنت وإانشساء قناة يوتيوب
تخ ّصض اŸواقع األثرية واŸتاحف.
التعامل مع شسركات النقل العمومية مثل
م - -يÎوا÷زائ - -ر وذلك ب- -إاضس- -اف- -ة أاسس- -م- -اء
اŸت- -اح -ف واŸواق -ع ‘ ق -ائ -م -ة ﬁط -ات
اŸيÎو ،وأايضسا Ÿا ل صسور Ÿواقع ا÷زائر ‘ تذاكر للمÎو
أاو الÎامواي أاوحتى تذكرة حافÓت النقل ا◊ضسري حتى
تكون دلي Óغ Òمباشسر وترويجا للموروث الثقا‘ ،وعرضض
صس -ور إاع Ó-ن -ي -ة ل -ل -م -ت -ح -ف عﬁ Èط -ات وسس -ائ -ل ال -ن-ق-ل
العمومي.
التعريف بالÎاث الثقا‘ من خÓل توزيع منشسورات على
مسستوى اŸطارات ووكالت السسفر والسسياحة.
“ديد فتح قاعات عرضض اŸتاحف إا ¤السساعة 18.00
وفتح القاعات يوم ا÷معة بعد الظهر.
خلق نشساطات ثقافية على مسستوى اŸتاحف طيلة
السسنة وليسض فقط ‘ شسهر الÎاث.
رف -ع ت -ذك -رة ال-دخ-ول إا ¤اŸواق-ع واŸت-اح-ف ب-ال-نسس-ب-ة
للزائر األجنبي.
ع -م -ل ب -رام -ج خ -اصس -ة م -ع ا◊رف-ي Úم-ن أاج-ل تشس-ج-ي-ع
الصس -ن -اع -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة إلث-راء م-ت-اج-ر ال-ه-داي-ا ال-ت-ذك-اري-ة
باŸواقع واŸتاحف.
ع- -دم تسس- -ي- -ي- -ج اŸواق- -ع خ- -اصس -ة اŸوج -ودة ب -األط -لسض
الصسحراوي ألنه يشسّوه اŸمتلك الثقا‘ ،خاصسة النقوشض
الصسخرية والكتفاء بوضسع حراسض.
وضس -ع م -ط -وي -ات خ -اصس -ة ب -ت -اري -خ ال -ت -ح-ف وال-ع-ن-اصس-ر
اŸعمارية باللغة العربية وال‚ليزية على األقل ،باإلضسافة
إا ¤خريطة للموقع على مسستوى قاعات السستقبال من أاجل
تسسهيل الزيارة.

لكاديمية حبيبة العلوي:
ا أ

اإلعÓم فاعل محوري في التعريف
بالتراث لكنه يفتقد التكوين المتخصصصص

لعÓ-م وال-م-ع-ل-وم-ة ب-امتياز ..مدى صصحة هذه الفرضصية
ي-م-ك-ن اع-ت-ب-ار عصص-رن-ا ال-ح-ال-ي ب-أان-ه عصص-ر ا إ
لعÓمي مشصروع مصصيره الفشصل
يدفعنا إالى القول ،إان أاي مشصروع ل يأاخذ بعين العتبار الشصقّ ا إ
والنسصيان ..من أاجل ذلك ،ارتأاينا أان نسصّلط الضصوء ،حين تطرقنا إالى تثمين التراث المادي والÓمادي
لعÓم والدور الذي يلعبه ..واسصتأانسصنا في ذلك بآاراء الكاتبة والفاعلة
اقتصصاديا ،على مدى حضصور ا إ
لكاديمية حبيبة العلوي ،التي تتم ّسصك بالنظرة الكّÓنية للثقافة وكل ما يحيط بها من
الثقافية وا أ
مبادرات.
أاسصامة إافراح
ت-ح-دث-ن-ا ال-م-ب-دع-ة واألسس-ت-اذة ب-ج-ام-ع-ة ال-ج-زائ-ر ح-بيبة
ال -ع -ل -وي ع -ن م -دى حضس-ور ال-ت-راث
ب- -أان- -واع- -ه ف- -ي م- -خ -ت -ل -ف وسس -ائ -ل
اإلعÓم ،تقول« :ل أاعتقد أاّن هناك
حضس -وًرا ك-مّ-ي-ا ون-وعّ-ي-ا م-ق-ب-ول ف-ي
إاعÓمنا الجزائري للماّدة التراثية
سس-واء ال-م-ادّي-ة م-ن-ه-ا أاو الÓ-م-ادّي-ة؛
حضس-وًرا يسس-ت-ق-ل ع-ن ال-م-ن-اسس-ب-اتّ-ي-ة
ال-ت-ي ت-ف-رضس-ه-ا ت-غ-ط-ية التظاهرات
ال -ث -ق-افّ-ي-ة ال-رسس-مّ-ي-ة ال-ت-ي ت-ح-ت-ف-ي
ب -ال -ت-راث ع-ل-ى غ-رار شس-ه-ر ال-ت-راث
مثÓ؛ أاي أان متابعة التراث إاعÓمّيا
ع -ن -دن-ا ت-أات-ي بصس-ف-ة ب-ع-دي-ة راع-ي-ة
وحريصسة على مرافقة التظاهرات
الثقافيّة ل قبلّية اسستباقّية تشستغل
على تحريك الرأاي العام عموما لÓنتباه مث Óإالى ضسرورة
رعاية هذا اإلرث المشسترك للجزائريين» .وإاذا كانت
حبيبة ل تنفي الجتهادات الفارقة لبعضض اإلعÓميين
«المميزين بشسغفهم بهذا الميدان» ،مّمن قّدموا مواد
وم-لّ -ف-ات نّ-ب-هت السس-ل-ط-ات ال-رسس-مّ-ي-ة وال-رأاي ال-ع-ام على
إاهمال عدد مهّم من المواقع األثرّية الجزائرّية ،أاو حّتى
تخريبها ،غير أان «السستثناء ل يصسنع الفارق ،قد يفهم
من كÓمي هنا أاّني أاقول بوجود تقصسير إاعÓمي ،غير
أاّني شسخصسّيا أاتفّهم هذا التقصسير وأافهمه ضسمن سسياق
عام يت ّسسم بإاهمال وتهميشض للمادة الثقافيّة في فضساءاتنا
اإلعÓمّية».

ل حديث عن رؤوية اقتصصادية للتراث
دون سصياسصة ثقافية شصاملة

وجهنا إالى حبيبة العلوي سسؤوال مباشسرا ،حول إامكانية
ال -ح -ديث ع -ن ج -دوى الق -تصس -ادي -ة ل -ل-ت-راث دون خ-ط-ة
إاع Ó-م -ي -ة م -راف -ق -ة ،ف-أاج-ابت« :ف-ي ال-واق-ع ي-م-ك-ن-ن-ا أان
ن -ت -ح ّ-دث م -ط ّ-ول ع -ن ال -ج -دوى الق -تصس -ادي -ة ل -ل -ت -راث
خصسوصسا ،والقطاع الثقافي بشسكل عام ،ولكن ثّمة فرق
بين التحّدث والتمكين واإلنجاز؛ ل يمكننا أان نصسل إالى
نتائج في باب التعامل مع القطاع الثقافي عموما بوصسفه
دعامة اقتصسادية ،إاّل إان عملنا على تبّني سسياسسة عامّة
وسسياسسة ثقافّية خاصّسة تدمج أاكثر من مجال في دعم
هذه القطاع الثري والمتشسّعب».
وترى حبيبة العلوي أان دور القطاع اإلعÓمي كقّوة فاعلة
جب أان ينظر له
على المجتمع وعلى أاصسحاب القرار؛ يتو ّ
كشسريك في هذه اإلسستراتيجية ،فدور اإلعÓم حسسبها
«يتراوح بين حماية المادة التراثية المنتهكة سسواء من
إاهمال المسسؤوولين أاو اعتداء المواطنين ،وبين الضسغط

على الهيئات الوصسّية قصسد دفعها لتطبيق وعودها على
الميدان ،وبين التعريف بهذا التراث وتقديمه للداخل
والخارج حّتى يمكن أان يبرز كمورد يسسيل لعاب المسستثمر
ال-ج-زائ-ري وغ-ي-ر ال-ج-زائ-ري ف-ي إاط-ار
تشسريعات طبعا تحمي السسيادة الوطنية
على المواقع ..ل يمكن في الواقع أان
نحقق كل ذلك في غياب تكوين إاعÓمي
جّد متخ ّصسصض وعالي المسستوى».

المواطن فاعل ثقافي بارز في
مشصروع حماية التراث
والسصتثمار فيه
وع -ن ال -دور ال -ذي ب -ات ي-ل-ع-ب-ه اإلعÓ-م
الجديد ووسسائط التصسال الحديث في
هذا المجال ،ترى محدثتنا أان ثّمة دورا
بارزا وناشسئا لهذه الوسسائط؛ يمكن أاّن يعuول عليه أاي
فاعل ثقافي أاو مواطن غيور على تراث بلده ..وتذّكر بما
سسبق قبل سسنوات من تنديد واسسع «باإلهمال المؤوسسسض
لقصسبة الجزائر ،الذي دفع مؤوسسسسة اليونسسكو بالتلويح
بحذفها من قوائم التراث العالمي ،وما يقال عن قصسبة
الجزائر يصسدق على غيرها من مواقع مصسّنفة وغير
مصس ّ-ن -ف-ة ،وه-ن-ا اسس-ت-غ-لت م-واق-ع ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي
لحشسد الرأاي العام وكشسف مواطن التقصسير خاصّسة بعدما
جل أاكثر من تجاوز تقني في مباشسرة العمليّات الكبرى
سس ّ
للترميم التي لم تسستند في الغالب إالى المؤوهلين من
ال-خ-ب-راء وال-ح-رف-ي-ي-ن» ،ت-ق-ول ح-ب-ي-ب-ة العلوي ،لكن تبقى
ف-ع-الّ-ي-ة ه-ذه ال-فضس-اءات «آان-ي-ة وت-رت-ب-ط أاك-ث-ر بسس-ي-اقات
التعبئة والحشسد ،التي ل تجد أاثرا على الميدان إاّل إاذا
ف حولها مختصسون وخبراء وفاعلون يضسمنون متابعة
الت ّ
المطالب إالى حين تحريك الهيئات الوصسّية».
وفيما يتعلق بالوضسع الحالي للتراث خصسوصسا ،والثقافة
عموما ،واضسطÓع اإلعÓم بدوره فيهما ،ترى محّدثتنا
بأانه ل يوجد «تشسبيك للطاقات في الجزائر» ،إاذ «مازلنا
نشس -ت -غ -ل ب-م-ن-ط-ق م-ت-جّ-زئ ي-راع-ي اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ال-ق-ط-اع
حي والقطاع
الثقافي عن القطاع اإلعÓمي والقطاع الصس ّ
التعليمي والبحثي» ،وتضسيف« :سسياسساتنا العاّمة ل تقوم
ع -ل -ى رؤوي -ة م -وّح -دة ومشس -روع م -ج-ت-م-ع ي-راع-ي ضس-رورة
التعاون بين جميع القطاعات في خدمة اأهداف كل
قطاع» ..وتخلصض إالى أانه «في اليوم الذي نصسل فيه إالى
قناعة تّمكنا من صسيغ خطط جزئيّة تنخرط في روح
ال-خ-ط-ط ال-ع-اّم-ة وأاه-داف-ه-ا ،سس-ي-م-ك-ن-ن-ا ف-ع Ó-أان ن-طّبق
الخطط الجزئّية ،وفي غياب هذه الروح الجماعّية في
العمل ،تبقى خططنا وقوانيننا وسسياسساتنا المكتوبة على
الورق بشسكل مثالي ..مع ّ
طلة آلجال جاّدة !».
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مدير السسكان بوزارة الصسحة الدكتور عمر وا‹ من تيبازة:

ﬂط ـ ـط إلعـ ـ ـادة تفعـيـ ـ ـل ألÈنـ ـ ـامج ألوطنـ ـ ـي للتنظيـ ـ ـم ألعائلـ ـ ـ ـي
^ حملة –سسيسس لإقناع اŸتزوجات باسستعمال اللولب بدل ا◊بوب

كشسف مدير السسكان بوزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات الدكتور
عمر وا‹ ،على هامشس الورشسات ا÷هوية لوليات الوسسط اŸنعقد منذ أاول أامسس،
Ãركب ال-ق-رن ال-ذه-ب-ي ب-ت-ي-ب-ازة ع-ن ب-رن-ام-ج وط-ن-ي ج-دي ي-ع-ن-ى ب-إاع-ادة ت-فعيل الÈنامج
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-ع-ائ-ل-ي ÷ع-ل-ه ي-ت-م-اشس-ى وسس-ي-اسس-ة ا◊ك-ومة الرامية إا ¤معادلة النمو
الدÁغرا‘ بالنمو القتصسادي .التفاصسيل تنقلها من ع ÚاŸكان «الشسعب».

تيبازة :عÓء ملزي
قال مدير السشكان بالوزارة بهذا الششأان ،أاّن
برنامج الحكومة المعتمد خÓل سشنة 2017
رّكز بششكل لفت على هذه المسشأالة الهامة
والمتعلقة بمعادلة النمو الديمغرافي بالنمو
الق-تصش-ادي ،ب-ح-يث تّ-م تسش-ج-ي-ل ن-م-و م-ف-رط
ل -ل -ولدات م -ق -اب -ل ت -ب -اط -ؤو م -ل -ح -وظ ل -ل -ن-م-و
الق-تصش-ادي ،األم-ر ال-ذي يسش-ت-دع-ي م-راج-ع-ة
المعادلة عن طريق إايجاد آاليات أاكثر فاعلية
تسشمح بالتحكم األمثل في النمو الديمغرافي.
ووفقا لهذا التوجه ،تمّ إاعداد مخطط لدعم
البرنامج الوطني للتنظيم العائلي من خÓل
إاعادة النظر في وسشائل منع الحمل وششرح
م -فصش -ل ل -م -زاي -ا وط -رق اسش -ت-ع-م-ال ال-وسش-ائ-ل
ال - -ط - -وي - -ل - -ة األم- -د م- -ع رصش- -د السش- -ل- -ب- -ي- -ات
والنعكاسشات لحبوب منع الحمل التي تعتبر
األك-ث-ر ت-ن-اول م-ن ط-رف ال-نسش-اء ال-م-ت-زوجات
ح -ال -ي -ا ،األم -ر ال -ذي سش-ي-م-ك-ن ل م-ح-ال-ة م-ن
القضشاء على كّل حالت الحمل غير المرغوب
فيها ،والتي تحدث خطأا بفعل تناول حبوب
منع الحمل.
كما أاششار الدكتور عمر والي إالى أان  57بالمائة
من
النسشاء المتزوجات ذوات القابلية لÓنجذاب

يسشتعملن حاليا وسشائل منع الحمل ،فيما تبقى
 9بالمائة منهن يوظفن الطرق التقليدية غير
ال-مضش-م-ون-ة ،وت-ه-دف وزارة الصش-ح-ة والسش-كان
واصش Ó-ح ال -مسش -تشش-ف-ي-ات ال-ى ب-ل-وغ سش-ق-ف 65
ب -ال -م -ائ -ة م-ن ح-الت اسش-ت-ع-م-ال وسش-ائ-ل م-ن-ع
الحمل المختلفة مسشتقب ،Óاألمر الذي يمكن
تحقيقه على أارضض الواقع عقب سشلسشلة من
ح -م Ó-ت ال -ت -حسش -يسض وال -ت-وع-ي-ة ف-ي اوسش-اط
النسشاء باعتباره ليسض بعيدا عما تّم تسشجيله
حاليا.
وكششف مدير السشكان بالوزارة أايضشا على أان
 1500من بين  1700عيادة متعددة الخدمات
ع -ب -ر ال -وط-ن ت-قّ-دم ح-ال-ي-ا خ-دم-ات األم-وم-ة
للنسشاء بمعية أاكثر من  1500قاعة عÓج ،إال
أاّن ه -ذه ال -ه -ي -اك -ل ت-ب-ق-ى غ-ي-ر ك-اف-ي-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة
الحاجة،
وترتقب الوزارة بأان يرتفع عدد الهياكل بششكل
ملحوظ ليششمل كامل التراب الوطني.
وف -ي سش -ي -اق ذي صش -ل-ة ،أاشش-ار ال-دك-ت-ور ال-ع-ي-د
يوسشف من المعهد الوطني للصشحة العمومية،
والمششرف على تحقيق وطني يعنى بمقاومات
اسش -ت-ع-م-ال ج-ه-از ال-ل-ولب م-ن ط-رف م-ق-دم-ي
ال -خ -دم -ات وال -نسش-اء ع-ل-ى حّ-د سش-واء ،إال-ى أان
ال -ورشش -ة ال -ج-ه-وي-ة ت-ع-ت-ب-ر األول-ى م-ن ن-وع-ه-ا
وخ ّصش-صشت ل-ولي-ات ال-وسش-ط ع-ل-ى أان ت-ت-ب-ع-ه-ا

ا◊ملة Œري على مسستوى  54عيادة و 115قاعة عÓج

 60ألف جرعة لقاح مضضاد لألنفلونزأ أŸوسضمية بوهرأن

” ب - -ولي- -ة وه- -ران ت- -وف 60 Òأالف
ّ
لنفلونزا اŸوسسمية،
جرعة لقاح ضسد ا أ
حسسبما علم أامسس لدى مديرية الصسحة
والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات .
وذك -ر رئ -يسض مصش -ل -ح -ة ال -وق -اي-ة ب-ذات ال-م-دي-ري-ة
«ي -وسش -ف ب -وخ -اري» لـ «وأاج» ،أان -ه سش-ي-ت-م ال-خ-م-يسض
المقبل توزيع هذه الحصشة من اللقاح على العيادات

ال- -م- -ت -ع -ددة ال -خ -دم -ات وال -م -ؤوسشسش -ات الصش -ح -ي -ة
ال-م-ن-تشش-رة ع-ب-ر ال-ولي-ة ت-حسش-ب-ا ل-ل-ح-م-ل-ة ال-وط-نية
للتلقيح ضشد األنفلونزا الموسشمية التي سشتنطلق في
منتصشف ششهر أاكتوبر الجاري.
وتمّ تسشخير الوسشائل الضشرورية إلنجاح هذه الحملة
ال -ت -ي سش -ت -ج-رى ع-ل-ى مسش-ت-وى  54ع-ي-ادة م-تعددة
الخدمات و 115قاعة للعÓج عبر الولية ،وفق ذات
المسشؤوول.
وتمسض حملة التلقيح التي تتواصشل إالى غاية نهاية
شش-ه-ر م-ارسض م-ن السش-ن-ة ال-م-ق-ب-ل-ة ب-ال-درجة األولى
األششخاصض التي تفوق أاعمارهم  65سشنة وأاصشحاب
األم -راضض ال -م -زم -ن -ة ع -ل -ى غ -رار أام -راضض ال-ق-لب
والششرايين والرئة والسشكري والكلى وكذا النسشاء
الحوامل ومسشتخدمي القطاع.
ويمكن لولية وهران أان تسشتفيد من حصشة إاضشافية
قدرها  20أالف جرعة لقاح في حالة الحاجة إالى
ذلك ،كما أاضشاف رئيسض مصشلحة الوقاية بمديرية
الصشحة والسشكان وإاصشÓح المسشتششفيات.
وإلنجاح هذه العملية ششرعت ذات المديرية أامسض
ف -ي ح-م-ل-ة ت-حسش-يسش-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-م-وؤسشسش-ات
الصشحية لحث المواطنين على ضشرورة التلقيح ضشد
األنفلونزا الموسشمية.
Óششارة ،تّم خÓل حملة التلقيح للسشنة الماضشية
ل إ
ت-خصش-يصض  78أال -ف ج-رع-ة ل-ق-اح ضش-د الن-ف-ل-ون-زا
الموسشمية.

مركز الّردم الّتقني للّنفايات بوهران
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” اسسÎجاع ما ل يقل عن  374طن
ّ
من مادة الكرطون خÓل الفÎة ما بÚ
 1جوان و 31سسبتم Èمن السسنة ا÷ارية
 ،2018حسسب حصس -ي -ل -ة Ÿؤوسسسس-ة تسس-يÒ
وردم النفايات بوهران.

وا أ ضش- -اف ن -فس ض ال -م صش -در ،ب -اأن ه -ذه ال -ك -م -ي -ة
ال -م -ع -ت -ب -ر ة م-ن ال-ك-ر ط-و ن س ش-ت-وج-ه ا إل-ى اإع-ا دة
ال -رس ش -ك-ل-ة وال-ت-د وي-ر م-ن اأج-ل اس ش-ت-غÓ-ل-ه-ا م-ن
ط- -ر ف ال- -ن -اشش -ط -ي -ن ف -ي م -ج -ال ال -و ر ق ل -ي -ت -م
اسشتعمالها مجددا كمادة كرطون.
واعتبرت نفسض الموؤسشسشة باأن مادة الكرطون
ت-م-ثل  10 ، 8ب-ال-م-ائ-ة م-ن م-ج-م-وع النفايات
المنزلية بوهران ،وتتميز باأنها سشهلة التدوير،
مضشيفة باأن حجم هذه المادة الذي يتم جمعه
من النفايات المنزلية ومن المحÓت التجارية
في تزايد مسشتمر سشنويا.
وللتدليل على ذلك ،اأوضشح ذات المصشدر باأنه
تم جمع  60طنا من الكرطون سشنة  ،2017فيما
قدرت الكمية المجمعة في السشنة التي قبلها 3
 16 ،طنا فقط.

وت-ه-ت-م م-وؤ سشسش-ة ت سش-ي-ي-ر ورد م ال-ن-ف-اي-ات ب جمع
م - -وا د اأخ - -رى م - -ن ال - -ن- -ف- -ا ي- -ات  ،ع- -ل- -ى غ- -رار
البÓسشتيك والورق والزجاج والألمنيوم ،حيث
تم التاأكيد مث Óباأن ما مجموع  119طن من
القارورات البÓسشتيكية قد تم جمعها خÓل
السشداسشي الأول من السشنة الحالية ،وذلك على
مسشتوى مختلف مراكز الردم التقني للنفايات
بوهران.
كما لحظت نفسض الموؤسشسشة باأن حجم مادة
الورق المسشترجع قد بلغ في سشنة  2017ما
مجموعه  59 . 680طن ،وهو ما يمثل تقدما
محسشوسشا مقارنة مع سشنة  2016التي عرفت
حصشيلتها جمع  16 . 220طن مقابل  8 . 180طن
في السشنة التي قبلها ،اأي في .2015
وي -دخ -ل ف -ي ه -ذا السش-ي-اق ال-ت-و ق-ي-ع م-ن ط-رف
م-وؤس شس ش-ة تسش-ي-ي-ر و ر دم ال-ن-ف-اي-ات ل-و ه-ر ان ع لى
اتفاق مع المديرية الولئية للتربية من اأجل
اسشترجاع الكراريسض المسشتعملة في نهاية كل
موسشم دراسشي ،حيث تسشمح العملية باسشترجاع
كمية معتبرة من الورق القابل لإعادة التدوير.

لقاءات مماثلة بالششرق ،الغرب والجنوب قبل
ن -ه -اي -ة السش -ن -ة ال -ج -اري -ة ل -ع-رضض اه-م ن-ت-ائ-ج
التحقيق ،وجمع مقترحات مكملة للتمكن من
إاع -داد ورق -ة ط-ري-ق تسش-م-ح ب-م-ب-اشش-رة ح-م-ل-ة
ت- -حسش -يسض واسش -ع -ة ال -ن -ط -اق ل -ح -م -ل ال -نسش -اء

المتزوجات على اسشتعمال اللولب بششكل واسشع
بدل من حبوب منع الحمل.
وقال الدكتور يوسشف أايضشا أاّن برنامج اللقاء
تّ-م إاث-راؤوه ب-ج-م-ل-ة م-ن ال-م-داخÓ-ت ال-تكوينية
والعÓمية ،إالى جانب محاضشرتين تتعلقان

ب-ال-ن-زي-ف ال-م-رف-ق ب-اسش-تعمال اللولب وحالت
عدم السشتعمال لتتمكن القابÓت والوسشائل
البششرية المعنية بهذا الملف من أاخذ فكرة
واضشحة عن الموضشوع.

صسون يÈزون أاهمية ‘ اŸعادلة الصسحية من قسسنطينة
ﬂت ّ

للّطبي ـ ـب ألع ـ ـام دور  ﬁـ ـوري ‘ ألكشضـ ـف أŸبك ـ ـّر ع ـ ـن سضرطـ ـ ـان أ÷ه ـ ـاز ألهضضم ـ ـي

ليام الدولية الـ  14حول السسرطان لقسسنطينة التي اختتمت أامسس ،على أاهمية دور الطبيب العام ‘
أاّكد اŸشساركون ‘ ا أ
مكافحة سسرطان ا÷هاز الهضسمي من خÓل الكشسف اŸبكر عن هذا الداء.

وف -ي ه -ذا السش -ي -اق ،اع -ت -ب -ر رئ-يسض ن-دوة ال-ع-م-داء
وعميد كلية الطب بالجزائر العاصشمة البروفسشور
سشليم بن ديب ،أان الطبيب العام يلعب «دورا أاسشاسشيا
و محوريا» في مكافحة سشرطان الجهاز الهضشمي،
مضشيفا بأان الطبيب العام يتدخل في جميع مراحل
عÓج المرضض.
وأاوضشح في ذات السشياق ،بأاّن الطبيب العام يتدخل
في اإلعÓم والتحسشيسض والوقاية والكششف ومراقبة
ومتابعة المرضشى المعالجين ما يبرز  -كما قال -
أاهمية ترقية وتحسشين تكوين هذه الفئة من األطباء
خاصشة في مجال اإليكوغرافيا والتصشوير الطبي.
وأاب -رز ن -فسض األخصش -ائ -ي أاه -م -ي -ة ال-ج-م-ع-ي-ات ف-ي
م-ك-اف-ح-ة السش-رط-ان ف-ي م-ج-ال ال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ه-ن-ي-ة

المتواصشلة للطبيب العام ،مششيرا إالى أاّن «مكافحة
السشرطان تسشتدعي فريقا متعدد التخصشصشات من
ب-ي-ن-ه-م ال-ط-ب-يب ال-ع-ام ب-اع-ت-ب-اره أاسش-اسض م-ن-ظ-وم-ة
العÓج».
وك-ان ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ع-ل-م-ية التي دامت
ثÓثة أايام فرصشة أامام المششاركين لقتراح تعميم
ال -كشش-ف ع-ن سش-رط-ان ال-ج-ه-از ال-هضش-م-ي م-ن أاج-ل
ت-ك-ف-ل م-ن-ظ-م وف-ع-ال ب-ه-ذا ال-ن-وع م-ن السش-رط-انات
األول لدى الرجال قبل سشرطان الرئة والثاني لدى
النسشاء بعد سشرطان الثدي.
Óشش- -ارة ،ف -إان األي -ام ال -دول -ي -ة ل -طب السش -رط -ان
ل - -إ
ل-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ت-نّ-ظ-م م-ن ط-رف ال-ج-معية الجزائرية
لطب السشرطان بالتعاون مع كلية الطب لجامعة

قسشنطينة والمؤوسشسشة السشتششفائية بديدوشض مراد
والجمعية الجزائرية للتكوين المتواصشل تعد منبرا
لعرضض آاخر الدراسشات المنجزة في هذا المجال
ال-ط-ب-ي م-ن ط-رف أاخصش-ائ-ي-ي-ن ج-زائ-ريين وآاخرين
أاجانب.
وقد تبادل طيلة ثÓثة أايام خبراء قدموا من عديد
وليات البÓد وآاخرين أاجانب من فرنسشا وإايطاليا
والسشودان واإلمارات العربية المتحدة والنيجر على
وج -ه ال -خصش -وصض م -ع -ارف -ه -م وت-ج-ارب-ه-م ف-ي ه-ذا
المجال.

أاك Ìمن  11أالف طن صسادرات إا ¤ا÷زائر 2017

◊وم ألبقر أألوروبية ‘ أŸعرضض ألدو‹ لÎبية أŸوأشضي وألعتاد ألفلحي
الشس -عب  /أاع -ل -ن الÈن -ام -ج الÎوي -ج-ي
لوروب-ي-ة مشس-ارك-ته ‘
لب-ق-ار ا أ
ل-ل-ح-وم ا أ
اŸعرضس الدو‹ لÎبية اŸواشسي والعتاد
ال - -ف Ó- -ح- -ي ( )SIPSA-SIMAال- - - - - -ذي
ينعقد ‘ الفÎة اŸمتدة ما ب 08 Úإا¤
 11أاك- -ت -وب -ر  2018ب- -قصس -ر اŸع -ارضس
الصسنوبر البحري بالعاصسمة.

قال البرنامج في بيان تلقت «الششعب» نسشخة منه،
إان مششاركة المتعاملين األوروبيين األولى تكون على
مسشاحة  33متر بالجناح المركزي في المعرضض
ال -دول -ي ،ح -يث ت-ع-رف ل-ل-م-ه-ن-ي-ي-ن وال-مسش-ت-ه-ل-ك-ي-ن
الجزائريون بِغنى ونوعية لحوم األبقار األوروبية.
وينشّشط خÓل األيام الثÓثة األولى ،أامين مسشيلي،
الششيف الششهير المحترف والناجح في العديد من
معارضض الطبخ الوطنية والدولية ،عرضض للطهي
ع- -ل- -ى ج -ن -اح «ت -ذّوق األفضش -ل...م -ع ل -ح -م ال -ب -ق -ر
األوروبي» ،لتكون فرصشة للزوار لكتششاف أافضشل
لحوم البقر األوروبية من كل زاوية ،وتذّوق وصشفات
تعتمد على لحم البقر عالي الجودة.
كما برمجت بالمناسشبة لقاءات مهنية ثنائية طوال
ال -م -ع-رضض ع-ل-ى ج-ن-اح «ت-ذوق األفضش-ل...م-ع ل-ح-م
البقر األوروبي».
يعتبر مششاركة البرنامج الترويجي للحوم األبقار
األوروب-ي-ة ف-ي ال-م-ع-رضض ال-دول-ي ل-ت-رب-ي-ة ال-مواششي
وال -ع -ت-اد ال-فÓ-ح-ي  SIPSA-SIMAج -زء م -ن
اإلسش -ت -رات -ي-ج-ي-ة ال-ج-دي-دة ل-ل-ت-روي-ج ل-ل-ح-وم ال-ب-ق-ر
األوروبي في السشوق الجزائرية ،والتي انطلقت في
أافريل .2018
تتواجد لحوم البقر األوروبية منذ سشنوات عديدة
في السشوق الجزائري ،حيث ارتفعت صشادرات لحوم
البقر المسشتوردة من التحاد األوروبي إالى الجزائر
بششكل حاد في السشنوات األخيرة ،من  6060طن
عام  2015إالى  11035طن في عام  .2017ليتم

تسشجيل حجم الصشادرات بنسشبة  ٪ 20بين عامي
 2016و ،2017وي -رج -ع ذلك أاسش -اسش -ا إال -ى ال-ح-اج-ة
ل -ت-زوي-د ال-ج-زائ-ر ب-ال-ل-ح-وم ال-ج-ي-دة خÓ-ل ف-ت-رات
األعياد والمناسشبات.
اللحوم األوروبية لديها كل المميزات التي تجذب
المهنيين والمسشتهلكين الجزائريين:
تأاتي لحوم البقر األوروبية من السشÓلت األكثر
ششهرة في نوعية اللحوم منذ اأجيال في أاوروبا.
تنمو األبقار في بيئة طبيعية .على سشبيل المثال،
في فرنسشا ،تتغذى األبقار نسشبة  ٪ 80من العششب
والتبن و ٪92من المنتجات النباتية القادمة من
داخل المزرعة.
وت-خضش-ع ل-ح-وم ال-ب-ق-ر األوروب-ي-ة ل-ق-واع-د صش-ارمة:
ت-م-ن-ع اسش-ت-خ-دام ال-ه-رم-ون-ات م-نذ  ،1989وط-ح-ين
الحيوانات منذ  1990والمضشادات الحيوية كمحفز

على النمو منذ .2006
كما تلتزم باحترام معايير الذبح الحÓل ،حيث
تصش-ادق ال-ه-ي-ئ-ات ال-دي-ن-ي-ة م-ث-ل ال-ج-امع الكبير في
باريسض أان لحوم البقر األوروبية هذه حÓل.
ت -دخ -ل ل -ح -وم ال -ب -ق-ر األوروب-ي-ة السش-وق ال-م-ح-ل-ي
لتقديم أافضشل جودة بأاحسشن األسشعار للمسشتهلك
الجزائري ،مسشتفيدة بذلك من القرب الجيوغرافي
ب-ي-ن أاوروب-ا وال-ج-زائ-ر ل-ت-ق-ل-يصض ال-ك-ل-ف-ة ووصش-ول-ها
طازجة.
مع العلم إان البرامج األوروبية هي مششاريع يمولها
الت- -ح- -اد األوروب- -ي ،تسش -ع -ى ب -واسش -ط -ة األنشش -ط -ة
التصش -ال -ي-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا قصش-د ت-ث-م-ي-ن أاسش-ال-يب
اإلنتاج األوروبية السشليمة ،الصشحية والمسشتدامة،
وبالتالي تدعيم األنششطة المسشطرة في قطاعات
الفÓحة والبيئة والحماية الصشحية للمسشتهلكين.

‹hO

اإلثنين  08أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  28محرم 1440هـ

وعد ببناء مؤوسّسسسات الدولة ا◊ديثة

الّرئي ـ ـسس العراق ـ ـي يشص ـ ـّدد علـ ـ ـى الوحـ ـ ـدة
الوطني ـ ـة لتحقي ـ ـق تطّلع ـ ـ ـات الشّصع ـ ـ ـ ـ ـب
اأعرب الرئيسص العراقي ،برهم صسالح ،اأمسص ،عن ثقته ‘ اأن بÓده «سستشسهد انطÓقة جديدة للخروج من مرحلة
ا’حباط والفشسل ،وذلك خÓل اسستقباله وفد كتلة «سسائرون» اŸدعومة من الزعيم الشسيعي ،مقتدى الصسدر.
وذكر بيان رئاسصي ،اأن «الرئيسس
ب -ره -م صص -ال -ح اسص -ت -ق -ب-ل ،اأمسس‘ ،
قصص -ر السص Ó-م ب -ب -غ -داد ،وف -د ك -ت-ل-ة
سص -ائ -رون ب -رئ -اسص -ة نصص -ار ال-رب-ي-ع-ي
ال -ذي ب-ارك ل-ل-رئ-يسس ب-اسص-م ال-ك-ت-ل-ة
وم -وؤي -دي-ه-ا ت-و‹ م-ه-ام-ه ال-رئ-اسص-ي-ة
رسصميا».
وذكر البيان ،اأن الرئيسس صصالح «اأكد
ث- -ق -ت -ه ال -ق -وي -ة واأم -ل -ه ال -ك -ب Òب -اأن
اŸرحلة اŸقبلة سصتشصهد انطÓقة
ج- -دي- -دة وف -ع -ل -ي -ة ل -ل -ب Ó-د ،ب -اŒاه
اÿروج من مرحلة الحباط والفشصل
‘ بناء موؤسصسصات الدولة ا◊ديثة
التي –مل الشصعب العراقي الصصÈ
والتضصحيات الغالية من اأجل روؤيتها
ت -ت -ح -ق-ق ك-واق-ع م-ل-م-وسس» ،مشص-ددا
ع- -ل -ى «اأه -م -ي -ة ال -ت -ع -اون الشص -ام -ل
والتنسصيق العا‹ والحÎام اŸتبادل
ب Úالسص- - -ل- - -ط- - -ت Úال - -تشص - -ري - -ع - -ي - -ة
والتنفيذية».
واأكد اأن «الرئاسصة سصتو‹ اهتماما
ج-ادا ب-الل-ت-زام ب-ال-دسص-ت-ور وت-ع-م-يق
العÓقات اŸوؤسصسصاتية مع ا◊كومة
واأجهزة الدولة كافة ،والعمل على
تشص- - -ري- - -ع ال- - -ق - -وان ÚاŸوؤج - -ل - -ة اأو
اŸط -ل -وب -ة و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ق -ان-ون
اŸوارد اŸائية».
وقال الرئيسس العراقي ،اإن رئاسصة
ا÷مهورية «سصتكون لكل العراقيÚ
ب -دون “ي -ي -ز» ،داع -ي -ا ا« ¤ضص-رورة
الن -ط Ó-ق ل -ل -ع -م -ل ال -ب -ن-اء ل-ت-ع-زي-ز
ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا اللبنة
السصاسصية لبناء دولة حديثة كفيلة

ب-ت-ل-ب-ي-ة ط-م-وح-ات الشص-عب ال-ع-راقي
وت- -ط- -وي- -ر ال- -ن- -ظ -ام ال -دÁق -راط -ي
ال–ادي ،فضص  Ó- -ع - -ن ال - -ن- -ه- -وضس
بالواقع المني واÿدمي ‘ البÓد
وﬁاربة الفسصاد والÎهل الداري».
واأشص- -ار ال- -ب- -ي -ان اإ ¤اأّن وف -د ك -ت -ل -ة
سص-ائ-رون اأّك-د «ث-ق-ت-ه ال-ع-ال-ي-ة بقدرة
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ل -ى ل-عب دور
فاعل وحيوي يضصمن جعل اŸرحلة
اŸقبلة مرحلة –قق التغي Òالبناء
ال -ذي ي -ن -ت -ظ -ره ال -ع -راق-ي-ون وي-ل-ب-ي
ط- -م- -وح- -ات- -ه- -م ب- -ال- -ت- -ق -دم والم -ن
والزدهار».

وان- -ت -خب الŸÈان ال -ع -راق -ي2 ‘ ،
اأكتوبر ا÷اري برهم صصالح مرشصح
«ال–اد ال- -وط- -ن- -ي ال- -ك- -ردسص -ت -ا»Ê
رئ -يسص -ا ل -ل -ب Ó-د ،وال -ذي ق -ام ب-دوره
بتكليف عادل عبد اŸهدي بتشصكيل
ا◊كومة ا÷ديدة.

ع-م-ل-ية عسسكرية لتطهÒ
نينوى من خÓيا «داعشص»

وÃوجب ال -دسص-ت-ور ال-ع-راق-ي ،ع-ل-ى
رئ -يسس ا◊ك -وم -ة اŸك-ل-ف اأن ي-ق-دم
تشصكيلة حكومته ا ¤الŸÈان لنيل
ثقته بها خÓل  30يوما من تاريخ

تقرير للمنظّمة الدولية للهجرة

تكليفه Ãهام تشصكيل ا◊كومة.
م -ن ن -اح -ي-ة ث-ان-ي-ة ،اأط-ل-ق ا÷يشس
ال -ع -راق -ي وق-وات ا◊شص-د الشص-ع-ب-ي،
اأمسس الأح- -د ،ع- -م- -ل- -ي- -ة عسص- -ك -ري -ة
ÓŸح- -ق- -ة خÓ- -ي -ا ت -ن -ظ -ي -م داعشس
الره- -اب- -ي وت- -ط- -ه Òج- -ب- -ال «م- -ال
وي- -ران» ‘ قضص- -اء ت- -ل -ع -ف -ر ال -ت -اب -ع
Ùافظة نينوى.
ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ت -اأت -ي ح -رصص -ا م -ن
ا◊شصد الشصعبي لتوف Òمدن خالية
م - - - -ن اıال - - - -ف - - - -ات ا◊رب - - - -ي- - - -ة
واŸت- - -فّ- - -ج - -رات ضص - -م - -ن ق - -واط - -ع
اŸسصوؤولية.

أاك Ìمن  600أالف مهاجر غ Òشصرعي متواجدون ‘ ليبيا
ذكرت اŸنظمة الدولية
للهجرة ،أامسص ،أان هناك
أاك Ìمن  600أالف مهاجر
غ Òشسرعي متواجدون
حاليا ‘ ليبيا ،حسسب ما
أاوردته مصسادر إاعÓمية.

وأاوضص- -ح م- -ك- -تب اŸن- -ظ -م -ة ال -دول -ي -ة
للهجرة ،بأانه «خÓل شصهري اŸاضصي،Ú
ق- -امت اŸن- -ظ -م -ة ال -دول -ي -ة ل -ل -ه -ج -رة
بإاحصصاء  669أالف مهاجر على األقل
موجودين ‘ ليبيا».
وأاشصارت اŸنظمة ،إا ¤أانه ” –ديد
ت- -واج- -د اŸه- -اج- -ري- -ن ‘  100بلدية
(م-دي-ن-ة) ،ضص-م-ن › 554ت-م-عا ،حيث
قدموا من أاك Ìمن  41دولة ،مبينة أان

ا÷نسص- - -ي- - -ات اÿمسس األو ¤ل- - -ه - -ؤولء
اŸهاجرين هي النيجر ومصصر وتشصاد
والسصودان ونيجÒيا.
وت -ك -ت-ظ م-راك-ز إاي-واء ‘ ل-ي-ب-ي-ا ب-آالف
اŸه -اج -ري -ن ال -ذي -ن أاوق-ف-ت-ه-م أاج-ه-زة
األم- -ن ال- -ل -ي -ب -ي -ة داخ -ل ال -ب Ó-د ،أاو ”
إان -ق -اذه -م خ Ó-ل رح Ó-ت ه -ج -رة غÒ
شصرعية ‘ البحر.
وت -ق -دم اŸن -ظ -م -ة ال -دول -ي-ة ل-ل-ه-ج-رة،
فرصصة لهؤولء للعودة إا ¤بÓدهم عÈ
برنامج للعودة الطوعية.
وتقول اŸنظمة ،إانها سصاعدت نحو 20
أال -ف م -ه -اج -ر غ Òشص -رع -ي ‘ ل -ي -ب -ي -ا
بالعودة إا ¤بلدانهم األصصلية خÓل عام
.2017
و‘ سص -ي -اق م -تصص -ل ،أاع-ل-نت ال-ق-وات

البحرية الليبية ،عن إانقاذ  114مهاجرا
غ Òشص- -رع- -ي شص -م -ال شص -رق ط -راب -لسس
خÓل عمليت Úمنفصصلت.Ú
وب -ع -د ت -ق -د ËاŸسص -اع -دة اإلنسص -ان -ي-ة
والطبية ” ،تسصليم جميع اŸهاجرين
إا ¤ج- -ه- -از م- -ك- -اف- -ح- -ة ال- -ه -ج -رة غÒ
الشصرعية.

’رهاب
معقل ا إ

أاع -رب م -ب -ع-وث ال-رئ-يسس ال-روسص-ي إا¤
الشصرق األوسصط ونائب وزير اÿارجية،
ميخائيل بوغدانوف ،عن اعتقاده بأان
سصياسصة الغرب قصصÒة النظر «حولت
Óرهاب األك Ìخطرا»،
ليبيا إا ¤معقل ل إ
وف- -ق م- -ا ن- -ق -لت ع -ن -ه وسص -ائ -ل إاع Ó-م
روسصية.

بعد تثبيت كافانو عضسًوا ‘ اÙكمة العليا

وك-انت ا◊ك-وم-ة اإلي-ط-ال-ي-ة ق-د أاع-ل-نت،
ا÷م -ع -ة ،أان وزي -ر اÿارج -ي-ة اإلي-ط-ا‹،
إاينزو موافÒو ميÓنيزي سصيؤوكد خÓل
لقاء مع نظÒه الروسصي سصÒغي لفروف،
‘ موسصكو اليوم ،الدعوة Ÿشصاركة روسصية
«على أاعلى مسصتوى» ‘ مؤو“ر بالÒمو
ال -دو‹ ح -ول ل -ي-ب-ي-ا ،اŸق-رر ان-ع-ق-اده ‘
 13-12من الشصهر اŸقبل.
وق-ال ب-وغ-دان-وف ،م-ت-ح-دًث-ا ‘ ق-م-ة
حول أافريقيا ‘ إاطار اŸنتدى الدو‹
«ح - -وار ا◊ضص - -ارات» إان «ا÷م- -اع- -ات
اإلرهابية الناشصطة ‘ القارة األفريقية
خ- -طÒة بشص- -ك- -ل خ -اصس ،وأاضص -اف أان -ه
بسص- -بب سص -ي -اسص -ات ال -ب -ل -دان ال -غ -رب -ي -ة
القصصÒة النظر للغاية ،أاصصبحت ليبيا
Óرهاب».
حصصًنا ل إ

ترام ـ ـ ـب ي ـ ـ ـحّقق انتصصـ ـ ـ ـ ـاًرا سصيـ ـ ـ ـاسصvيا هـ ـ ـ ـ ـاّما

ج نحو أالفي متظاهر أامام الكابيتول ‘ واشسنطن ،حيث مقر ›لسص الشسيوخ ،بعد تثبيت القاضسي اÙافظ بريت
احت ّ
كافانو عضسوا ‘ اÙكمة العليا رغم اتهامه بارتكاب اعتداء جنسسي عندما كان شسابا .وهتف اŸتظاهرون ضسد كافانو،
رافع’ Úفتة ضسخمة كتب عليها «نوفم ÈاقÎب» ‘ ،إاشسارة إا ¤انتخابات منتصسف الو’ية.
وكان ›لسس الشصيوخ صصادق على تعيÚ
بريت كافانو عضصوا ‘ اÙكمة العليا
بغالبية ضصئيلة ( ،)48-50على الرغم من
اتهامه بارتكاب اعتداء جنسصي عندما
كان شصابا.
وي -ع-ت Èه-ذا ال-ت-ع-ي Úان-تصص-ارا سص-ي-اسص-ي-ا
مهما للرئيسس دونالد ترامب الذي يريد
تعزيز موقع ا÷مهوري Úقبل شصهر من
ان-ت-خ-اب-ات م-ن-تصص-ف ال-ولي-ة ،إاذ ب-وصصول
ه- -ذا اŸداف- -ع اŸت- -ح -مسس ع -ن ال -ق -ي -م

اÙافظة إا ¤اÙكمة العليا ،يصصبح
ال -قضص -اة ال-ت-ق-دم-ي-ون  -أارب-ع-ة م-ن أاصص-ل
تسصعة  -أاقلية على امتداد عقود.
وب -ع -د ت -ث -ب-ي-ت-ه ،أاقسص-م ال-ق-اضص-ي ك-اف-ان-و
اليم Úالدسصتورية لينضصم بذلك إا ¤أاعلى
ﬁك -م -ة ‘ ال -ولي -ات اŸت -ح-دة ،وال-ت-ي
تتحقق من دسصتورية القوان Úوتفصصل ‘
أاك Ìال -ن -زاع -ات الشص -ائ -ك -ة ‘ اÛت -م-ع
األم- -ري- -ك- -ي م- -ث- -ل ا◊ق ‘ اإلج -ه -اضس
وعقوبة اإلعدام وتنظيم حيازة األسصلحة
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بدء سسحب ال ّسسÓح من إادلب
@ دمشسق :تواصصل الفصصائل اŸعارضصة سصحب سصÓحها الثقيل من
اŸنطقة العازلة اŸرتقبة ‘ شصمال غرب سصوريا ‘ ،عملية سصتسصتمر
أليام عدة ،وفق ما أاكدت امسس األحد «ا÷بهة الوطنية للتحرير» ،وهي
ائتÓف ›موعات توصصف بأانها غ Òارهابية تنشصط ‘ ﬁافظة ادلب
وﬁيطها.
وتوصصلت روسصيا وتركيا قبل ثÓثة أاسصابيع إا ¤اتفاق جّنب ﬁافظة ادلب
وﬁيطها هجومًا واسصعاً لّوحت به دمشصق ،ينصس على إاقامة منطقة
منزوعة السصÓح بعمق يراوح ب 15 Úو 20كيلومÎاً على خطوط التماسس
ب Úقوات النظام والفصصائل اŸعارضصة حول إادلب ،ويتوجب على الفصصائل
كافة سصحب سصÓحها الثقيل منها ‘ مهلة أاقصصاها العاشصر من الشصهر
ا÷اري.

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

النارية وزواج اŸثلي Úوحماية البيئة.
ويشص- - -ك- - -ل ه- - -ذا األم- - -ر ان- - -ت- - -ك- - -اسص - -ة
ل -ل -دÁق -راط -ي Úوال -ن -اشص -ط› ‘ Úال
ا◊ق -وق اŸدن -ي -ة ال -ذي -ن –رك -وا م -ن -ذ
ترشصيح كافانو ‘ جويلية Ÿنع تثبيته،
ف-ن-ظ-م-وا ح-مÓ-ت إاعÓ-م-ي-ة وتظاهرات
وت -واصص -ل -وا م -ع أاعضص -اء ›لسس الشص -ي-وخ
اŸعتدل.Ú
وكان القاضصي بريت كافانو ضصامنا تثبيته
ع- -ن- -دم- -ا خ -رجت ام -رأاة م -ن ال -ظ -ل ‘

م -ن -تصص -ف سص -ب -ت -م Èوات -ه-م-ت-ه Ãح-اول-ة
اغتصصابها خÓل أامسصية لطÓب مدرسصة
ثانوية ‘ العام .1982
يبقى معرفة مدى تأاث Òهذا التصصويت
على النتخابات الŸÈانية ‘  6نوفم،È
ف -ه-ل سص-ي-دف-ع ال-نسص-اء ل-ل-تصص-ويت لصص-ال-ح
ال- - -دÁق- - -راط- - -يÚ؟ وه- - -ل سص- - -ي- - -ب - -دي
اÙاف-ظ-ون ام-ت-ن-ان-ه-م ل-ل-ج-م-هوري Úأام
تÎاجع حماسصتهم بعدما نالوا ما كانوا
يريدونه؟ سصتأاتي اإلجابة بعد شصهر.

’مني
لقاء للّتنسسيق ا أ
@ القدسص  :قال رئيسس الوزراء اإلسصرائيلي بنيام Úنتنياهو ،أامسس،إانه
سصيلتقي قريبا مع الرئيسس الروسصي فÓد ÒÁبوتŸ Úناقشصة التنسصيق
األمني بشصأان سصوريا ،وذلك ‘ ظل خÓف مع موسصكو حول العمليات
ا÷وية اإلسصرائيلية.
وكانت روسصيا قالت يوم الثÓثاء إانها زودت الدفاعات ا÷وية السصورية
بالنظام الصصاروخي إاسس 300-بعدما اتهمت إاسصرائيل باŸسصؤوولية غÒ
اŸباشصرة عن اسصقاط طائرة Œسصسس روسصية بنÒان القوات السصورية التي
كانت تطلق النار على طائرات إاسصرائيلية هجومية الشصهر اŸاضصي.
قّمة ثانية ب Úكيم وترامب
@واشسنطن  :أاعلنت رئاسصة كوريا ا÷نوبية ،أامسس األحد ،أان الوليات
اŸتحدة وكوريا الشصمالية توافقتا على عقد قمة ثانية ب Úالرئيسس دونالد
ترامب والزعيم كيم جونغ أاون «‘ أاقرب وقت».
إا ¤ذلك ،قال وزير اÿارجية المÒكي مايك بومبيو ‘ سصيول ،بعد لقائه
ال -زع -ي -م ال -ك -وري الشص -م -ا‹ ‘ وقت سص -اب -ق ،إان ا÷ان -ب Úسص -ي-واصصÓ-ن
مشصاوراتهما لتحديد «مكان وموعد اللقاء ا÷ديد».
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متطّرفون يهود يقتلعون  50شسجرة زيتون

فلسصطين ـ ـي يقتـ ـ ـل إاسص ـ ـرائيلي Úويصصي ـ ـب آاخ ـ ـر
اأعلن جيشص ا’حتÓل ا’سسرائيلي مقتل اثن Úمن ا’سسرائيلي ÚالثÓثة الذين اصسيبوا ‘
هجوم مسسلح وقع اأمسص ،قرب منطقة صسناعية –اذي مسستوطنة ‘ الضسفة الغربية اÙتلة.
وق - -ال اŸت - -ح - -دث ب - -اسص- -م ا÷يشس
ج -ون -اث-ان ك-ون-ري-ك-وسس إان اŸه-اج-م
الذي ل يزال فارا هو فلسصطيني ‘
الـ  23من العمر يعمل ‘ منطقة
بركان الصصناعية حيث وقع الهجوم،
وال-ت-ي ك-ان الضص-ح-اي-ا ي-ع-م-ل-ون ف-ي-ه-ا
أايضصا.
وذكرت منظمة اسصرائيلية أان امرأاة
ورج Óيناهز عمرهما الثÓث ÚقتÓ
فيما اصصيبت امرأاة اخرى عمرها 54
عاما بجروح بالغة لكن حياتها ليسصت
‘ خطر.من جهتها ،اعتÈت حركة
ا÷هاد السصÓمي ان الهجوم يشصكل
«ردا طبيعيا على جرائم الحتÓل ‘
غزة والقدسس وخان الحمر» ،القرية
البدوية ‘ الضصفة الغربية التي قررت
اسصرائيل هدمها.
وتقع اŸنطقة الصصناعية ‘ جوار
مسص -ت -وط-ن-ت-ي ب-رك-ان وارئ-ي-ل شص-م-ال
الضصفة الغربية التي –تلها اسصرائيل
منذ اك Ìمن خمسص Úعاما.
اقتحام ا’أقصسى
من ناحية ثانية اقتحم أاك Ìمن مائة اŸب -ارك ،واسص-ت-م-ع-وا إا ¤شص-روح-ات وازدادت أاع - - -داد اŸسص- - -ت- - -وط- - -نÚ
Óقصص-ى ب-ع-د اعÎاف
مسصتوطن ،أامسس ،اŸسصجد األقصصى حول خرافة «الهيكل اŸزعوم» ‘ ،اŸق-ت-ح-م Úل -أ
وأادوا طقوسصا تلمودية ‘ أاجزاء منه ح Úأادى عدد منهم صصلوات وشصعائر ال -رئ -يسس األم -ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب
ت -ل -م -ودي -ة ع -ل -ن -ي -ة Ãن -ط -ق -ة «ب-اب بالقدسس عاصصمة إلسصرائيل.
وفق مصصادر اعÓمية.
وذك-رت وك-ال-ة األن-ب-اء ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ية الرحمة».
ه -ذا وق-ام مسص-ت-وط-ن-ون م-ت-ط-رف-ون
(وفا) ،أان  76مسصتوطنا ،و 30طالبا ويشص - - -ه - - -د اŸسص - - -ج- - -د األقصص- - -ى ،ي -ه-ود ،صص-ب-اح أامسس ،ب-ق-ط-ع وإاتÓ-ف
من معاهد دينية تلمودية ،اقتحموا اق -ت -ح -ام -ات شص -ب -ه ي-وم-ي-ة م-ن ق-ب-ل نحو  40شصجرة زيتون مثمرة‘ ،
أامسس ،اŸسصجد األقصصى ،من جهة اŸسص -ت -وط -نﬁ ‘ ،Úاول -ة ل -ف -رضس ب-ل-دة «ت-رمسص-ع-ي-ا» شص-م-ال م-دي-نة رام
باب اŸغاربة ،وسصط حراسصة مشصددة ال -ت -قسص -ي -م ال -زم -ا ÊواŸك -ا Êع-ل-ى الله ،بالضصفة الغربية اÙتلة.
من قبل قوات الحتÓل اإلسصرائيلي .اŸسص -ج -د وع -ل -ى اŸسص -ل-م ،Úف-ي-م-ا يذكر أانّ هذا العتداء يعت ÈالثاÊ
وأاضص -افت أان اŸسص -ت -وط -ن ،Úن -ف-ذوا يرفضس اŸرابطون ‘ األقصصى كافة ع -ل -ى ال -ت -وا‹ خ Ó-ل أاسص -ب -وع ع -ل -ى
ج- -ولت اسص -ت -ف -زازي -ة ‘ اŸسص -ج -د ﬁاولت الحتÓل لتقسصيمه.
أاشصجار الزيتون باŸنطقة.

اسستعدادا لÓنتخابات الّرئاسسية ‘ فيفري القادم

اŸعارضصة النّيجÒية تختار منافسس بخاري مرشّصحا لها

فاز عتيق اأبو بكر ( 71عاما) النائب السسابق
للرئيسص ا◊ا‹ ،اأمسص ،با’نتخابات
التمهيدية ’إبرز اأحزاب اŸعارضسة ‘
نيجÒيا ،حزب الشسعب الدÁوقراطي،
وسسيواجه رئيسص الدولة ﬁمد بخاري ‘
ا’نتخابات الرئاسسية ‘ فيفري .2019
وحصصل اŸرشصح على  1532صصوتا ،اي اكÃ Ìرت Úمن
م -ن-افسص-ه ال-رئ-يسص-ي ،ح-اك-م ولي-ة سص-وك-وت-و (شص-م-ال) امÚ
تامبوال الذي حصصل على  693صصوتا ‘ ،اŸؤو“ر الوطني
◊زب الشصعب الدÁقراطي الذي التأام من السصبت ا¤
األحد ‘ مدينة بورت هاركورت النفطية ‘ جنوب شصرق
نيجÒبا.
وك - -انت اŸن - -افسص - -ة ح - -ادة ‘ اط - -ار ح - -زب الشص- -عب
ال -دÁق -راط -ي ،ح -يث ت-واج-ه اث-ن-ا عشص-ر م-رشص-ح-ا ل-ل-ف-وز
بالبطاقة الرئاسصية.
وصصّوت أاك Ìمن  3000مندوب من  36ولية ومن أابوجا
للمرشصح الذي اختاروه خÓل النتخابات التمهيدية التي
اسصتمرت يوم Úوبدأات صصباح السصبت ،واسصتمر التصصويت

طوال الليل.
وباإلضصافة ا ¤حاكم ولية سصوكوتو ،كان عتيق ابو بكر
يواجه رئيسس ›لسس الشصيوخ بوكول سصاراك ( 317صصوتا)
وربيع كوانكواسصو ،ا◊اكم السصابق لولية كانو ( 158صصوتا).
والنائب السصابق للرئيسس الذي ترشصح حتى الن أاربع مرات
ا ¤النتخابات الرئاسصية ،رجل أاعمال ايضصا جمع ثروة
ط -ائ -ل -ة م -ن السص -تÒاد وال -تصص -دي -ر وال -ن -ف -ط وال -زراع-ة
والتصصالت.
وسصيدعى النيجÒيون ا ¤الدلء بأاصصواتهم ‘ فيفري
ومارسس  2019لنتخاب رئيسس جديد ،وحكامهم ونوابهم
ايضصا.
واخت Òبخاري السصبت من قبل حزبه «مؤو“ر التقدمي»Ú
(ا◊اكم) ‘ انتخابات “هيدية  ⁄تشصهد منافسصة ،ألنه
كان اŸرشصح الوحيد.
وابعد مؤو“ر التقدمي Úبزعامة بخاري حزب الشصعب
الدÁقراطي ‘  ،2015بعد  16عاما ‘ ا◊كم ،خÓل اول
تبديل سصياسصي ‘ نيجÒيا منذ عودة الدÁقراطية ‘
.1999

ارتفاع مفزع ‘ عدد ضسحايا «تسسونامي» أاندونيسسيا

 5آا’ف شصخصس ‘ عـ ـداد اŸفق ـ ـودين
Ãنطقتـ ـ ـ ـ ـ Úدّمرهمـ ـ ـا الزلـ ـ ـ ـزال

اعت Èخمسسة اآ’ف شسخصص ‘ عداد اŸفقودين ‘ موقع Úمدمرين ‘ بلدة بالو
بجزيرة سسو’ويسسي ا’إندونيسسية جراء الزلزال والتسسونامي اللذين ضسربا اŸنطقة،
على ما اأعلن متحدث باسسم وكالة اإدارة الكوارث اأمسص ا’أحد.
وق- -ال سص- -وت- -وب -و ب -وروو ن -وغ -روه -و
للصصحافي Úإان هذا العدد يسصتند إا¤
ت -ق -دي -رات مسص -ؤوو‹ ح -ي -ي ب -ي -ت-وب-و
وب-اراروا ،ال-ل-ذي-ن دم-رت-ه-م-ا الكارثة،
ف -ي -م -ا تشص Òا◊صص -ي -ل -ة األخÒة إا¤
العثور على  1763جثة حتى اآلن .
و‘ وقت سص- -اب- -ق ،أاع -ل -نت ال -وك -ال -ة
ارتفاع حصصيلة الضصحايا ،جراء أامواج
تسص -ون -ام -ي ال -ت -ي اج-ت-احت ج-زي-رة

جريحان وسسط باريسص
@ باريسص  :أاصصيب شصخصصان بجروح نتيجة إلطÓق النار ‘ شصارع
جورج اÿامسس ‘ منطقة الشصانزليزيه ‘ وسصط باريسس ،وفقا لصصحيفة
«لو باريزيان».
وقالت الصصحيفة إان حادث إاطÓق النار الذي وقع صصباح امسس األحد،
أاسصفر عن إاصصابة شصخصص Úبعمر الـ  30عاما ” ،نقلهما إا ¤اŸسصتشصفى ‘
حالة خطÒة.
و“كن اŸهاجمون الذين  ⁄يعرف عددهم بالضصبط من الفرار من مكان ا◊ادث.
«صسفقة» لغلق القضسية
@ ال -ق -دسص اÙتّ-ل-ة  :ان -ط -ل-قت ظ-ه-ر أامسس األح-د ﬁاك-م-ة سص-ارة
ن-ت-ن-ي-اه-و ،زوج-ة رئ-يسس ال-وزراء اإلسص-رائ-ي-ل-ي ،ب-ت-ه-م-ة «الح-ت-ي-ال وخيانة
األمانة» ،مع اقÎاح القضصاة بعقد «صصفقة» لغلق ملف القضصية.
و–اكم زوجة نتنياهو إاثر إانفاقها نحو مئة أالف دولر من اŸال العام
على طلب وجبات طعام من مطاعم فاخرة ،بزعم عدم وجود طباخ ‘
مقر سصكن رئاسصة الوزراء ا◊كومي ،رغم أان هناك طباًخا يعمل ‘ مطبخ
السصكن.

«سصولويسصي».
واجتاحت أامواج تسصونامي ارتفاعها
 6أامتار ،مدينتي «بالو» و»دونغال»،
ب -ج -زي -رة «سص-ولويسص-ي» ،ع-قب ه-زة
أارضصية عنيفة بقوة  7،5درجات.
وه- -ذه ل- -يسصت ال- -ك- -ارث -ة األو ¤م -ن
ن -وع-ه-ا ال-ت-ي تضص-رب إان-دون-يسص-ي-ا ،إاذ
ضص- -رب زل- -زال ج- -زي -رة سص -وم -ط -رة
(شص- -م- -ال) ع -ام  ،2004وتسص - - - -بب ‘

«تسصونامي» اجتاح سصواحل  13دولة
مطلة على اÙيط الهنديﬂ ،لّفا
 226أالف قتيل بينهم ما يزيد عن
 120أالفا ‘ إاندونيسصيا.
وت-ق-ع إان-دون-يسص-ي-ا ع-ل-ى م-ا يسص-م-ى بـ
«حزام النار» ،وهو قوسس من خطوط
الصصدع تدور حول حوضس اÙيط
الهادئ اŸعرضس للزلزل اŸتكررة
والثورات الÈكانية.

ضسبابية حول شسكيل ا◊كومة
@ بÒوت :قال رئيسس ›لسس النواب اللبنا Êنبيه بري ،إان عملية
تشصكيل ا◊كومة اللبنانية» عادت إا ¤الصصفر» بعد أاك Ìمن خمسصة أاشصهر
من النتخابات العامة ،وذلك بعد أان أاشصار األسصبوع اŸاضصي إا ¤وجود
«بصصيصس أامل».
وخÓل األشصهر اÿمسصة التي تلت النتخابات الŸÈانية  ⁄تلح ‘ األفق
أاي بادرة على التنازلت التي سصعى إاليها رئيسس الوزراء اŸكلف سصعد
ا◊ري-ري ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن م-ن تشص-ك-ي-ل ح-ك-وم-ة وح-دة ل-ت-ن-ف-يذ إاصصÓحات
اقتصصادية عاجلة.
مطالبة بالتعويضص
@ وارسسو :طالب برŸانيون من ا◊زب البولو Êا◊اكم (القانون
والعدالة) ،أامسس ،أاŸانيا بدفع  850مليار دولر عن األضصرار التي ◊قت
ببÓدهم خÓل ا◊رب العاŸية الثانية.
وقالوا إانّ اŸبلغ الذي ل تزال السصلطات البولونية تطالب به «ل يغطي
خسصائر بولونيا اŸادية والبشصرية إال بشصكل جزئي» ،معتÈين أان سصياسصة
الرايخ الثالث من  1939إا 1945 ¤كانت تهدف ا« ¤إابادة البولوني.»Ú
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رفيق صشايفي (مولودية ا÷زائر) لـ «الششعب»:

رد فعـ ــل أأنصصارنـ ــا أإليجابــي
أأكسصــ ــ ــب ألّÓعــ ــ ــب Úألّثقــ ــة

بعد نهاية الداربي العاصشمي ب Úاإ–اد العاصشمة وغرÁه ا’أز‹ مولودية ا÷زائر ،اقÎبنا من اŸدرب اŸوؤقت للعميد
«رفيق صشايفي» الذي اأكد لنا باأن الفريق دخل اŸواجهة من اأجل الفوز ،موضشحا باأنه اعتمد خطة جديدة ‘ اŸرحلة ا’أو¤
بغلق ا’أروقة ،و‘ اŸرحلة الثانية حول اللعب اإ ¤الضشغط الهجومي ،موؤكدا ‘ هذا ا◊وار باأن البطاقة ا◊مراء التي تلقاها
«اأمادا» اأخلطت اأوراقه ،كما اأكد باأن نقطة التعادل اأمام ا’إ–اد سشتعيد ا’سشتقرار للفريق وŒعله يعمل ‘ الهدوء ،كما
طالب الرابطة الوطنية بتاأخ Òلقاء النصشرية بـ  24سشاعة ،و–دث عن اأمور اأخرى.
م -ن -افسش-ة ك-أاسض األن-دي-ة ال-ع-رب-ي-ة بشش-ق األن-فسض ‘
اللقاء اŸاضشي رغم أانه جاء من تعادل سشلبي ،عملنا
م -ع ال Ó-ع-ب Úط-ي-ل-ة األسش-ب-وع م-ن أاج-ل إان-ه-اء ه-ذا
اللقاء بنتيجة الفوز والعودة إا ¤أاجواء النتصشارات
التي فارقتنا منذ جولت ‘ Úالبطولة ،وخصشوصشا
اÿروج من اŸركز الذي نتواجد فيه ‘ الÎتيب
العام ،دخلنا اللقاء بخطة جديدة  ⁄نتعود على
اللعب بها ،واعتمدنا على الÓعب« Úبن عروسض»
و»عروسض» الّلذان لعبا متقّدم ،Úأاين غلقنا بهما
اŸنافذ واألروقة لفريق إا–اد العاصشمة ،وصشعبنا
كثÒا مهمة اإل–اد التي تكمن نقطة قوته ‘ خط
الوسشط اŸكون من الثÓثي (ششيتة ،كودري وبن
غيث) ‘ هذا اللقاء ،حيث يقومون بعمل كبÒ
ب -اسشÎج-اع ال-ك-رات وك-ذا ن-ق-ل اÿط-ورة ل-ل-ه-ج-وم،
بعدما أاعدنا السشتقرار لفريقنا ‘ الششوط األول،
ق-ررن-ا ال-ل-عب ب-خ-ط-ة م-غ-اي-رة ‘ اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ية
ب-ن-زع-ة ه-ج-وم-ي-ة ،ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى الضش-غط أاك Ìعلى
اŸنافسض والذهاب نحو الهجوم أاك ،Ìحيث قمنا
ب -إاشش -راك «درارج -ة» م -ك -ان الشش -اب «ب-ن ع-روسض»،
و»تبي» مكان «عروسض» وبدأانا نضشغط أاك Ìعلى
دفاع اÿصشم ،أاين ظهرنا بوجه جديد و“كنا من
جلب العديد من اıالفات القريبة ‘ منطقة
ال -ع -م -ل-ي-ات ،ل-ك-ن ال-ب-ط-اق-ة ا◊م-راء ال-ت-ي ت-ل-ق-اه-ا
«أامادا» أاخلطت أاوراقنا كاملة ،وجعلنا نسش Òاللقاء
ونبحث عن الهجمات اŸعاكسشة ،إا ¤غاية نهاية
اللقاء الذي انتهى بنتيجة سشلبية ،جلبنا منها نقطة
‘ الداربي سشتجعلنا نحضشر جيدا Ÿا هو قادم.

ﬁمد فوزي بقاصص
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي
@ الشش - -عب :ت - -ع- -ادل ‘ ال- -دارب- -ي أام- -ام إا–اد
ال -ع -اصش -م -ة ،سش -ي -ج -ع -ل -ك-م ح-ت-م-ا ت-ت-نّ-ف-سش-ون
صشعداء؟
ال ّ
@@ رفيق صشايفي :بطبيعة ا◊ال بعد سشلسشلة
النتائج السشلبية ،جاء التأاهل إا ¤الدور الـ  16من

وكيل أاعمال اŸدّرب
ال ّسشابق للريال يؤوّكد:

زيـ ـ ـدان اخت ـ ـار ا’بتع ـاد
ّŸدة سسنة عن اÓŸعب

كششف آا’ن ميغÓسشيو ،وكيل أاعمال
زي- -ن ال- -دي- -ن زي- -دان ،اŸدي- -ر ال -ف -ن -ي
السش- -اب- -ق ل- -ري- -ال م- -دري- -د ،ح -ق -ي -ق -ة
ال -ت-ق-اري-ر ال-ت-ي ت-ت-ح-دث ع-ن اقÎاب
اŸدرب ال- - - -ف- - - -رنسش- - - -ي م - - -ن ت - - -دريب
م-انششسش Îي-ون-اي-ت-د ،خ-لً-ف-ا ل-لÈتغا‹
ج - -وزي - -ه م - -وري - -ن - -ي- -و ،ال- -ذي ي- -ق- -ود
الششياط Úا◊مر حاليا.
وق -ال م -ي-غÓ-سش-ي-و ‘ تصش-ري-ح ن-ق-ل-ه
م -وق -ع «ل -وسش-ب-ور  »10ال- -ف- -رنسش -ي’« :
أاعتقد أاّنه سشينتقل للعمل ‘ إا‚لÎا،
إانها ﬂتلفة مع أاسشلوبه ،لقد ناقششت
’مر وهو غ Òمتحمسس له ،لقد
معه ا أ
اختار ا’بتعاد Ÿدة عام.
وك - -انت ال - -ك - -ث Òم- -ن ال- -ت- -ق- -اري- -ر ‘
’خÒة
’يام ا أ
إا‚لÎا قد أاششارت ‘ ا أ
إا ¤أان اŸدرب الفرنسشي سشوف يتو¤
ت- - - -دريب م- - - -انششسش Îي- - - -ون- - - -اي - - -ت - - -د
’‚ل-ي-زي ،خ-لً-ف-ا ل-لÈت-غا‹ جوزيه
ا إ
مورينيو.
ي -ذك -ر أاّن زي-دان ت-وّل-ى ت-دريب ري-ال
مدريد ‘ موسشم Úونصشف وحقق مع
ال-ف-ري-ق اŸل-ك-ي إا‚ازات ع-دي-دة على
رأاسش -ه -ا ال-ف-وز ب-دوري أاب-ط-ال أاوروب-ا 3
مرات متتالية.

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

@ ب -ع -د الّضش -غ -ط ال -ك -ب Òم-ن ا’أنصش-ار ‘
ا÷و’ت اŸاضشية ،ا÷ميع كان متخّوفا
م- -ن رد ف- -ع- -ل ال Óّ- -ع- -ب Úف- -وق اأرضش- -ي -ة
اŸيدان ؟
❊❊ ما أاعجبني ‘ هذا اللقاء هو السشتقبال الرائع
Óنصشار الذين وقفوا وقفة رجل واحد وصشفقوا
ل أ
لÓعب Úعند دخولهم أارضشية اŸيدان للقيام بعملية
ال -تسش -خ ،Úوب -ع -ده -ا صش -ن -ع -وا ل-وح-ات رائ-ع-ة ف-وق
اŸدرج -ات م -ث -ل -م -ا ع ّ-ودون -ا ع -ل -ي-ه ‘ اŸب-اري-ات
اÙلية ،وهو األمر الذي رفع معنويات الÓعبÚ
وقلل عليهم الضشغط مقارنة باŸباريات اŸاضشية،
كما أان رد فعل الÓعب Úكان جد إايجابي فوق

أارضش- -ي- -ة اŸي- -دان ،وط- -ب- -ق- -وا ال -ت -ع -ل -ي -م -ات ع -ل -ى
ح -ذافÒه -ا ،وه -و م -ا ي -ب ّشش -ر ب -اŸ Òÿا ه -و ق-ادم
وعلينا مواصشلة العمل للخروج من هذه الوضشعية،
هذه النقطة مهمة من الناحية اŸعنوية وسشتجعلنا
نعمل وسشط الهدوء .أاداؤونا ‘ هذا اللقاء – ّسشن
كثÒا مقارنة باŸباراة اŸاضشية ويجب أان يواصشل
األداء ‘ ال- -ت- -حسش -ن ،وأا–ّدث ه -ن -ا ب -األخصض ع -ن
منظومتنا الدفاعية التي بدأات ‘ التحسشن ،حيث
‘ اŸواجهت ÚاألخÒت ⁄ Úنتلق أاي هدف ضشد
ال -رف -اع ال -ب -ح ÊÒوك -ذا إا–اد ال -ع -اصش -م -ة ال -ي-وم،
سشنواصشل العمل لتحسش Úا÷انب الدفاعي وسشنعمل
أاك Ìمع اŸهاجم ÚخÓل هذا األسشبوعÙ ،اولة
ج-لب ال-ف-ع-ال-ي-ة ‘ ال-ل-مسش-ة األخÒة ال-ت-ي ت-ن-قصش-ن-ا
ح-ال-ي-ا ،اآلن ي-ن-قصش-ن-ا ف-وز ح-ت-ى ن-ح-ق-ق ال-دي-ك-ليك
ونعود إا ¤ما كنا عليه ‘ السشابق.
@ تواجهون نصشر حسش Úداي يوم الثÓثاء،
كيف ترى الّلقاء؟
❊❊ قبل ا◊ديث عن اللقاء ،أاود أان أاطلب من
الرابطة أان تؤوخر مواجهتنا ضشد نصشر حسش Úداي
إا ¤يوم األربعاء ،لعبنا مباراة قوية اليوم ضشد إا–اد
العاصشمة ،و‘ كل مناسشبة نواجه فيها النصشرية،
ت-ك-ون ل-دي-ه-م  24سش -اع -ة اسشÎج -اع أاك Ìم -ن-ا ،ه-م
اسشتقبلوا نادي بارادو أامسض ا÷معة (ا◊وار أاجري
مباششرة بعد نهاية الداربي) ،واسشتفادوا من يوم
راحة أاك Ìمّنا ،وسشيششرعون ‘ التحضش Òللداربي
غ -دا ع -كسض م -ا ي -ك -ون ب -ال -نسش -ب-ة ل-ن-ا ،ل-ذا ن-ط-الب
الرابطة بتأاجيل اللقاء ،وسشيتم الطلب رسشميا من
قبل اإلدارة ،أاما عن اللقاء لن يكون سشه ÓورÃا
سشيكون أاصشعب من مواجهة إا–اد العاصشمة ،ألننا
سشنواجه فريقا يتواجد ‘ أافضشل أاحواله وانهزم ‘
مناسشبة وحيدة منذ انطÓق اŸوسشم ،و‘ كل مرة
يعرف كيف يعود ‘ النتيجة داخل وخارج الديار،
كما أان النصشرية “لك السشتقرار منذ سشنت Úعلى
مسشتوى التششكيلة وكذا الطاقم الفني ،وهو ما يجعل
منهم فريقا قويا ومتكام ،Óلكن نحن سشنعمل على
–قيق الفوز ‘ هذا اللقاء للعودة ‘ الÎتيب العام
للبطولة ،وإليقاف أاحد أاك ÈاŸرششح Úللعب على
اللقب ،وهو ما سشيسشمح لنا من كسشب أاك Ìثقة ‘
اŸسشتقبل وسشيحّررنا نهائيا.

مولودية وهران

التوصسل ’ّتفاق من أاجل فسسخ عقد بادو زاكي بالتّراضسي
توصّشل رئيسس مولودية وهران أاحمد
بلحاج إا ¤اتفاق مع وكيل أاعمال اŸدرب
’خ ÒبالÎاضشي
بادو زاكي لفسشخ عقد ا أ
’سشبوع ا÷اري ،حسشب ما
قبل نهاية ا أ
اسشتفيد من النادي الناششط ‘ بطولة
’و ¤لكرة القدم.
الرابطة ا أ
وكان بادو زاكي قد غادر إا ¤بÓده اŸغرب منذ أاكÌ
من ششهر من دون أان يسشتقيل أاو يفسشخ عقده ،مكتفيا
ب-إارسش-ال شش-ه-ادت Úط-ب-ي-ت Úت-ع-ف-ي-اه م-ن ال-ع-م-ل خÓل
ششهري سشبتم Èوأاكتوبر.
وتسشبب هذا السشلوك ‘ عرقلة إادارة ‘‘ا◊مراوة‘‘ على
انتداب مدرب جديد باعتبار أانها  ⁄تقبل بغياب
مدربها اŸغربي طوال هذه الفÎة ،ما دفعها ‘ نهاية
األسش- -ب- -وع اŸنصش- -رم إا ¤رف- -ع شش- -ك- -وى ضش -د اŸدرب
األسش -ب -ق ل -ل -م -ن -ت -خب اŸغ -رب -ي ل -دى غ -رف -ة تسش -وي -ة
النزاعات ل–Óاد ا÷زائري لكرة القدم.
ويضشيف نفسض اŸصشدر ،بأان بلحاج يعتزم التعاقد مع
مدرب جديد فور فسشخ عقد التقني اŸغربي ،علما
أان مهمة تدريب الفريق أاسشندت بصشفة مؤوقتة إا¤
اÙضش-ر ال-ب-د Êب-ي-ك-ادج-ة وم-درب ال-ف-ري-ق ال-ردي-ف
كينان.

ويرششح اŸتابعون لششؤوون اŸولودية بأان يتم التعاقد
إاما مع ششريف الوزا Êأاو عمر بلعطوي ،الÓعبان
السشابقان ‘ اŸولودية واللذان اسشتقال مؤوخرا من
ت- -دريب شش- -ب- -اب ب -ل -وزداد (ال -راب -ط -ة األو )¤وغ -ا‹
معسشكر (بطولة الهواة) على التوا‹.
للتذك ،Òكان بادو زاكي قد التحق Ãولودية وهران
الصشائفة اŸنصشرمة حيث قاد أابناء ‘‘ا◊مري‘‘ خÓل
ا÷ولت األربع األو ¤جمع منها نقطت Úفقط من
تعادل ÚوهزÁت ‘ ،Úالوقت الذي ‚ح فيه الطاقم
الفني اŸؤوقت من ا◊صشول على تسشع نقاط من أاصشل
‡ 12كنة.

بعد تأالّق الّÓعب الÎكي ‘ روما

البايرن ودور“ون ـ ـ ـد يتنافسسـ ـان على سسينجيز أاوندير

كششفت تقارير صشحفية ،أامسس ،عن دخول بوروسشيا
’Ÿا ‘ ،Êمنافسشة مع مواطنه بايرن
دور“وند ا أ
’يطا‹.
ميونخ على ضشم ‚م روما ا إ
وقال موقع فوتبول ايطاليا إان بايرن ميونخ وبوروسشيا
دور“ون -د ،ي-ت-ن-افسش-ان م-ن أاج-ل ا◊صش-ول ع-ل-ى خ-دم-ات
ا÷ن - - - -اح الÎك - - - -ي ،سش - - - -ي - - - -ن - - - -ج - - - -ي - - - -ز أاون - - - -دي- - - -ر.
وانضشم الÓعب الÎكي صشاحب الـ  21عامًا ،لصشفوف روما
‘ صشيف عام  2017قادمًا من باششاك ششه Òمقابل 13.4
مليون يورو فقط ،ويتفاوضض معه النادي اإليطا‹ حاليا
للتوقيع على عقد جديد كونه أاحد أاقل الÓعب Úدخ‘ Ó

ششبيبة سشكيكدة

اليام Úبوغرارة يسستقيل
من تدري ـ ـ ـ ـب الفري ـ ـ ـق

الفريق.
وتأالق أاوندير مع ذئاب العاصشمة اإليطالية ‘ اŸوسشم
ا◊ا‹ ،حيث سشجل هدف Úوصشنع  8 ‘ ،4مباريات
بالدوري ودوري أابطال أاوروبا.
ويأامل روما ‘ ا◊صشول على  60مليون يورو على األقل
من عملية بيع الÓعب ،الذي Áكنه اللعب كجناح أاÁن
وكذلك على ا÷انب األيسشر أاو خلف اŸهاجم.Ú
وكانت تقارير سشابقة قد أاششارت إا ¤أان بايرن ميونخ أابدى
اهتمامه بالÓعب ‘ وقت سشابق ليكون بديً Óللهولندي
آاري Úروب.Ú
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ﬁمد بالسشعد رئيسس ا–ادية التنسس لـ «الششعب»:

مشساركة قوية منتظرة ‘ الدورة الدولية ÃسستغاÂ
’–ادية ا÷زائرية لرياضشة
أاّكد رئيسس ا إ
التنسس ﬁمد بالسشعد ‘ تصشريح خاصس
÷ريدة «الششعب» ،أانهم جاهزون من أاجل
إا‚اح الطبعة الـ  3للدورة الدولية
’واسشط إاناث وذكور التي
اÿاصشة بصشنف ا أ
سشتنطلق وقائعها اليوم Ãدينة مسشتغاÂ
وتسشتمر إا ¤غاية  13أاكتوبر ا÷اري بناءً
’جواء التي ششهدتها الدورة التي
على ا أ
سشبقتها ب Íعكنون.

نبيلة بوقرين

أاّكد الرجل األول على رأاسض اإل–ادية أاّنهم وّفروا كل
الظروف من أاجل إا‚اح اŸوعد الدو‹ ،الذي يعرف
مششاركة قوية من  13دولة ‘ قوله« :الدورة التي
سش -ت-ج-ري Ãسش-ت-غ-ا Âم-ن  8إا 13 ¤أاك-ت-وبر سشتكون
ن -اج -ح -ة ب -ح -ول ال-ل-ه ألّن-ن-ا حضش-رن-ا ك-ل اإلم-ك-ان-ي-ات
الÓزمة من الناحية التنظيمية لضشمان راحة الوفود
التي سشتششارك ‘ هذا اŸوعد ،واألمر يتعلق بـ 13
دول- -ة ت- -ت- -م -ث -ل ‘ ك -ل م -ن أاŸان -ي -ا ،ت -ونسض ،إا‚لÎا،
اŸغرب ،الهند ،مدغششقر ،سشويسشرا ،إاسشبانيا ،اÛر،
روسشياو فرنسشا».
واصشل ﬁدثنا ‘ ذات السشياق« :بالنظر إا ¤اŸششاركة
ال -ق -وي -ة م -ن ط -رف ال -دول ال -ت-ي ل-ه-ا ت-ق-ل-ي-د ‘ ه-ذه
ال -ري -اضش -ة ،أاي Ãج-م-وع  52ري-اضش-ي-ا م-ن ب-ي-ن-ه-م 17
جزائريا  12لدى الذكور و 5إاناث باسشتثناء مباركي
التي تنقلت إا ¤تونسض من أاجل اŸششاركة ‘ دورة
رسش-م-ي-ة ال-ت-ي ق-م-ن-ا ب-ت-ع-ويضش-ه-ا برياضشية أاخرى ،فإان
اŸنافسشة سشتكون قوية هي األخرى من أاجل الصشعود
إا ¤منصشة التتويج ‘ إاختتام اŸوعد بحول الله».
دورة العاصشمة تخليدا لروح صشايفي
باطيشس
عاد رئيسض اإل–ادية إا ¤الدورة الدولية التي جرت
مؤوخرا بالعاصشمة ،وقال ‘ هذا الششأان« :الدورة التي
جرت بالعاصشمة ب Íعكنون ‘ الفÎة اŸمتدة من 30
سشبتم Èإا ¤غاية  6أاكتوبر تخليدا لروح صشايفي
ب -اط -يشض ك -انت ن -اج -ح -ة ،وج -رت ‘ ظ -روف ‡ت-ازة
بشش -ه -ادة ك -ل اŸشش -ارك Úب -ع -دم -ا و ّف -رن -ا ك -ل األم -ور
الÓزمة من أاجل السشماح للرياضشي ÚبالÎكيز على
أاج- -واء اŸن -افسش -ة ف -ق -ط رغ -م أان ال -دورة ك -انت م -ن

اŸق- -رر أان ت- -ك- -ون ‘ سش- -ي -دي ف -رج ،إال أان -ه وبسش -بب
األششغال ” تغي ÒاŸكان ولكن ذلك  ⁄يؤوثر على
اŸسشتوى ل ‘ ا÷انب التنظيمي ول من الناحية
الفنية».
أاضشاف بالسشعد قائ ‘ Óذات السشياق« :أاما بالنسشبة
للنتائج اÙققة من جانب العناصشر الوطنية فهي
مقبولة جدا بحكم اŸسشتوى العام للدورة ،حيث “كنا
من –قيق فضشيت Úاألو ¤عند اإلناث فردي أامام
التونسشية والثانية عند الذكور زوجي أامام اإلسشبا،Ê
وال -ت -ي ت -ع -ت Èام -ت -دادا ل -ل -ن-ت-ائ-ج اÙق-ق-ة ل-ل-م-وسش-م
الرياضشي اŸنصشرم آاخرها األلعاب األفريقية للششباب
التي احتضشنتها ا÷زائر ششهر جويلية ،حيث حصشدنا
ثÓث ميدالية من ﬂتلف اŸعادن أاي ذهبية ،فضشية
وبرونزية ولهذا نحن ‘ الطريق الصشحيح وسشنواصشل
العمل إاسشتعدادا للمواعيد الدولية القادمة».
أاكد ﬁدثنا أاّنهم يطمحون لتششريف األلوان الوطنية:
«اŸوسشم الرياضشي القادم سشيكون مكثّفا من ناحية
اŸواعيد الدولية خاصشة ‘ سشنة  ،2019ولهذا نطمح
لضشمان جاهزية كل العناصشر ونركز على الششباب ألننا
‰لك ع -ن -اصش -ر رائ -ع -ة وب -إام-ك-ان-ه-ا تشش-ري-ف ا÷زائ-ر
والصشعود Ÿنصشة التتويج ،ولهذا وضشعنا إاسشÎاتيجة
ع -م -ل ت -ق -وم ع -ل -ى ه -ذا األسش -اسض ‘..ح Úسش -ي -ك-ون
–Óادية ‘ ششهر نوفمÈ
اإلجتماع التقني الوطني ل إ
القادم حتى نقّيم السشنة اŸاضشية ونضشع اıطط
القادم».

’ندية العربية
كأاسس ا أ

ضسب ـ ـ ـط ت ـ ـ ـواريخ اأ’نديـ ـ ـة ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـة

تواريخ مواعيد مباريات لقاءات الدور «ثمن
ال -ن -ه -ائ -ي ل -ك-اسض ال-ع-رب لÓ-أن-دي-ة وف-اق سش-ط-ي-ف
وا–اد ا÷زائ -ر وم-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ع-قب ع-م-ل-ي-ة
سش-حب ال-ق-رع-ة ال-ت-ي ج-رت ب-ال-ع-اصش-م-ة السش-ع-ودية
الرياضض.
@ لقاءات الذهاب:
 28أاكتوبر  :2018وفاق سشطيف  -األهلي السشعودي
 6ن -وف-م :2018 Èال -نصش -ر السش -ع -ودي  -م -ول -ودي-ة

ا÷زائر
 20نوفم :2018 ÈاŸريخ السشودا - Êا–اد ا÷زائر
@ لقاءات ا’ياب:
 27نوفم :2018 Èمولودية ا÷زائر  -النصشر السشعودي
 4ديسشم :2018 Èالهلي السشعودي  -وفاق سشطيف
 10ديسشم :2018 Èا–اد ا÷زائر  -اŸريخ السشوداÊ
يذكر أاّن الفائز باŸباراة النهائية اŸقررة Ãدينة
الع Úالماراتية سشيحرز  6مÓي Úدولر.

زطششي:

اŸصسادقة على مشساريع مراكز التّكوين يوم  27أاكتوبر

كششف رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة
القدم (فاف) خ Òالدين زطششي ،أامسس
ن ا÷معية العامة
ا أ
’حد ،من تلمسشان أا ّ
ل–Óادية سشتصشادق على مششاريع ا‚از
مراكز جهوية للتكوين ‘  27أاكتوبر ا÷اري
خÓل جمعية عامة اسشتثنائية للهيئة
الفدرالية.
وقد أاششرف زطششي على لقاء مع أاعضشاء ا÷معية
العامة للفاف ورؤوسشاء رابطات كرة القدم لوليات
الغرب وا÷نوب الغربي للوطن ‡ا يسشمح  -حسشبه -
ب -ال -ت -ع -رف ع-ل-ى ال-ب-ط-اق-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-مشش-روع اŸق-رر
بتلمسشان ،والهدف من إا‚ازه قبل اŸصشادقة عليه ‘
ا÷معية العامة.
وأاششار إا ¤أان عملية اŸصشادقة على إا‚از هذا
اŸركز سشتكون بعد لقاءين آاخرين ‡اثل Úسشيعقدان
خÓل األيام اŸقبلة با÷زائر العاصشمة وسشطيف حتى
ي- -تسش- -ن- -ى ألعضش- -اء ا÷م- -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة وك -ذا رؤوسش -اء

الرابطات الولئية لكرة القدم لوسشط وششرق وجنوب
ششرق البÓد التعرف على اŸششاريع اÿاصشة بإا‚از 3
مراكز تكوين جهوية أاخرى بكل من وليات سشعيدة
وباتنة والطارف.
وأاردف رئيسض «الفاف» قائ Óأان الهدف من إانششاء
هذه اŸراكز هو السشماح لنوادي وفرق كرة القدم
بالسشتفادة من دورات تكوينية وكذا الششباب ما ب13 Ú
و 15سشنة الذين سشيتم انتقاؤوهم وفق معاي Òتقنية
ل-ل-ت-ك-وي-ن ب-ه-ذه اŸراك-ز ب-إاشش-راف م-ؤوط-ري-ن م-ؤوه-لÚ
وذوي كفاءة.
وأابرز نفسض اŸتحدث أانّ الغÓف اŸا‹ ل‚از مركز
واحد يقدر بـ  1مليار و 500مليون دج ،وأانه من
اÙتمل بر›ة إا‚از مركزين آاخرين بورقلة وبششار
‘ حال تلقي األوعية العقارية اÿاصشة بذلك من
طرف السشلطات الولئية ،مششÒا ا ¤أانه سشيتم إاششراك
كل النوادي ‘ إا‚از هذه اŸراكز بإابرام اتفاقيات
معها ألنها «اŸسشتفيد الوحيد منها».

لوبتيغي:

اŸـ ـ ـدّرب هـ ـ ـو اŸسسـ ـ ـؤوول اأ’ول عـ ـ ـن الّنتائج

اعÎف مدرب ريال مدريد يولن
لوبتيغي ،بعد تواصشل مسشلسشل النتائج
السشلبية و اÿسشارة ( )0-1امام اŸضشيف
ا’فيسس ‘ اطار البطولة ا’سشبانية لكرة
القدم ،أان الفريق Áر بـ «◊ظة صشعبة
للغاية» ،وأان «اŸدرب هو أاول اŸسشؤوول Úعن
النتيجة».
وتلقى ريال هدفا ‘ الوقت اÙتسشب بدل الضشائع
ليمر الفريق بأاطول مسشÒة دون تسشجيل اي هدف
خÓل أاك Ìمن  33عاما.
وسشجل لعب الوسشط اıضشرم مانو غارسشيا برأاسشه
بعد ان اصشطدمت الكرة بالعارضشة إاثر ركلة ركنية ‘

قّدم مدرب ششبيبة سشكيكدة اليام Úبوغرارة اسشتقالته من تدريب الفريق رسشميا ،عقب التعادل السشلبي الذي سشجله
لخÒة أامام الضشيف ا–اد بسشكرة ،والذي يعت Èالتع Ìالثالث من نوعه داخل الديار ،بعد اÿسشارة
الفريق ‘ ا÷ولة ا أ
أامام ترجي مسشتغا Âوالتعادل أامام جمعية وهران .وأاوضشح بوغرارة عقب اللقاء أاّنه قرر النسشحاب من العارضشة
الفنية ،وأارجع سشبب هذه النتائج السشلبية ا ¤النطÓقة اŸتأاخرة ‘ التحضشÒات ،والسشتقدامات التي كانت
لنه ” مباششرة العملية أايام قليلة قبل غلق سشوق النتقالت،
اضشطرارية بعد نفاد السشوق من أاحسشن الصشفقات ،أ
وتأاسّشف لهذه النتائج التي كان يأامل –قيق نتائج جيدة مع الفريق الذي يسشتحق كل خ.»Ò

سسكيكدة :خالد العيفة

ال -دق -ي -ق -ة اÿامسش-ة م-ن ال-وقت ب-دل الضش-ائ-ع ل-ي-دف-ع
ا÷ماه ÒاŸتحمسشة صشاحبة الرضض نحو احتفالت
صشاخبة.
واسشتطاع الفيسض ﬁاصشرة بطل اوروبا ثÓث مرات
خÓل اغلب فÎات اŸباراة ،وكان ريال ﬁظوظا
لعدم تلقي ششباكه ألي هدف قبل ان يهز غارسشيا
الششباك بعد تسشديدة جو Êلعب الفيسض التي ذهبت
بعيدا اثر هجمة مرتدة.
وبات الفيسض رابع فريق على التوا‹ Áنع ريال من
التسشجيل ،وسشيواجه اŸدرب يولن لوبتيغي اŸزيد من
الضش -غ -وط بسش -بب ه -ذه ال -ه -زÁة ال -ت -ي ج -اءت ع -قب
اÿسشارة  0-1أامام تششسشكا موسشكو ‘ رابطة أابطال
اوروبا والهزÁة اŸذلة  0-3أامام اششبيلية ثم التعادل
السشلبي أامام اتليتيكو مدريد.
وقال لوبتيغي خÓل مؤو“ر صشحفي أاعقب اŸباراة:
«هذه ◊ظة صشعبة للغاية ومن الواضشح ان اŸدرب هو
أاول اŸسشؤوول Úعن النتيجة ( ‘ )...بعضض الحيان
تسش Òاألمور لصشا◊ك ،و‘ أاحيان أاخرى ل يكون
األمر كذلك ،الششيء اŸهم هو أان الÓعب Úأابدوا
ترابطا وسشنعود للتسشجيل ثانية».
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شسهـادات Ÿرضسـى بعد التـÈع لهم بالكلى تنقلها« الشسعب»

عندما تصضبح ا◊ياة رهينة حصضصص تصضفية الدم

عشست م -ع -ان-اة ك-بÒة
‘ مصسارعة اŸرضض و–ملت أالم
حصسصض تصسفية الدم لسساعات طويلة
‘ اليوم الواحد  ،وصسلت إا ¤حد التفك‘ Ò
السس -تسسÓ-م ورفضض ج-لسس-ات ال-عÓ-ج اŸت-ع-ب-ة
والشس- -اق -ة ،ل -ك -ن إاÁا Êب -ال -ل -ه وال -دع -م ال -ذي
لقارب جعلني اقوى
لهل وا أ
تلقيته من قبل ا أ
م-ن ان اسس-تسس-ل-م ل-ل-م-رضض ب-ل ق-ررت اŸق-اوم-ة
والسستمرار ‘ العÓج إا ¤أان –قق الفرج
،ه -ي شس -ه -ادات م -عÈة Ÿرضس -ى ال -فشس -ل
الكلوي بعد التÈع لهم بالكلى .
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لم تختلف شسهادات المصسابؤن بالقصسؤر
الكلؤي الحاد نسساءا  ،رجال واطفال في
اأنهم عاشسؤا عذابا يؤميا ،وهم يخضسعؤن
لسساعات طؤيلة لجلسسات الغسسيل الكلؤي
ق-ائ-ل-ي-ن ل-ن-ا ان-ه-م ي-ن-ام-ؤن ع-ل-ى ك-ؤاب-يسس
مخيفة ويصسحؤن على بصسيصس امل في
اأن ياأتي اليؤم الذي يجعلهم يتخلصسؤن
من اآلت التصسفية ويعيشسؤن حياة عادية
كالسسابق دون معاناة بالتبرع لهم بالكلى.
اعتبر الكثير من المرضسى اسستفادتهم من

عملية
زرع
ال-ك-لى بالحلم
ال- - - -ذي- - - -ن ك- - - -ان- - - -ؤا
ي -ع -ت -ق-دون ان-ه ل-ن ي-ت-ح-ق-ق
اأب -دا ن -ظ-را لأه-م-ي-ة ه-ذا ال-عضس-ؤ وخ-ؤف
ال-م-ت-ب-رع-ؤن ع-م-ؤم-ا م-ن مضس-اع-ف-ات ق-د
تصس-ي-ب-ه-م ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة اسس-ت-ئصسال الكلى ،

م -ؤؤك -دي-ن اأن-ه-م
عادوا اإلى الحياة
م -ج -ددا ع -ن -دم-ا ق-رر
اح- - - -د م - - -ن اأف - - -راد
عائلتهم ،الأخت اأو الأخ
اأو ال -زوج اأو ال -ؤال -دي -ن ال-ت-ب-رع
ل -ه -م ب -ال -ك -ل -ى وان -ق -اده -م م-ن
ال-م-ع-ان-اة ال-ي-ؤم-ي-ة ال-ت-ي عاشسؤها في
ال -خضس -ؤع ل -ل -عÓ-ج .ه-ذه شس-ه-ادات ب-عضس
المرضسى بالعاصسمة نقلتها «الشسعب».
^ وهيبة دويدة الفتاة التي لم تتجاوز

األ  30سس -ن-ة اأصس-ي-بت ب-فشس-ل ف-ي ال-ك-ل-ى
وتصس - -لب دم - -ؤي ح- -اد ف- -اضس- -ط- -رت اإل- -ى
الخضسؤع اإلى حصسصس تصسفية الدم للعÓج
ل -م -دة سس -ن -ؤات ،ل -ك-ن-ه-ا م-ع م-رور ال-ؤقت
سس -ئ -مت م -ن ال -ح -ال -ة ال -م -اأسس -اوي -ة ال -ت -ي
تعيشسها يؤميا  ،ولم يجد اأفراد عائلتها
ح Óاآخر اإل بالتبرع لها بالكلى لتتخلصس
نهائيا من عذاب العÓج الشساق .
وه -ي -ب -ة اأوضس -حت ل -ن -ا اأن-ه-ا خضس-عت اإل-ى
عملية زرع الكلية منذ  3اأشسهر بعد اأن
ت -ب -رعت ل -ه -ا اأخ -ت -ه -ا ال-ت-ي سس-اه-مت ف-ي
اإن-ق-اذه-ا م-ن م-ع-ان-اة ك-ب-ي-رة ع-اشس-تها في
تصس -ف-ي-ة ال-دم ،ح-يث ت-ل-قت ع-ن-اي-ة ج-ي-دة
ب-ال-مسس-تشس-ف-ى ال-ج-ام-ع-ي بني مسسؤسس ول
يزال الطاقم الطبي المؤؤهل الذي سسهر
ع- -ل -ى اإن -ج -اح ع -م -ل -ي -ة ال -زرع ع -ل -ى ح -د
ت -ع -ب -ي -ره -ا ي-ت-اب-ع ح-ال-ة ال-م-ريضس-ة ،وك-ذا
اأخ-ت-ه-ا ال-م-ت-ب-رع-ة ،ع-ل-م-ا اأن ال-ع-ملية لم
تجرى اإل بعد اإجراء كامل الفحؤصسات
الطبية .
شسهادة معبرة لزوج اأصسيب بالكاآبة بسسبب
مرضس زوجته بؤغادو بالفشسل الكلؤي في
، 2008ج -ع -ل -ه -ا مضس -ط-رة ل-ت-ل-ق-ي عÓ-ج
ال -غسس -ي -ل ال-ك-ل-ؤي ال-ذي شس-رعت ف-ي-ه ف-ي
 ، 2010قال لنا انه لم يتحمل معاناة
زوج- -ت- -ه ف- -ي صس- -مت ل- -ه- -ذا ت- -ؤج- -ه اإل- -ى
المسستشسفى وقرر التبرع لها بكليته دون
ال -ت -ف -ك -ي -ر ف -ي ال -ع -ؤاقب ال-ت-ي ي-م-ك-ن اأن
تحدث بعد العملية مضسيفا ان الأطباء
ات -خ -ذوا ج -م -ي -ع الح -ت -ي -اط -ات الÓ-زم-ة
لن -ج -اح ع -م -ل-ي-ة ال-زرع م-ن خÓ-ل اإج-راء
ال -ف -ح -ؤصس -ات ال -ط-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ؤؤك-د ق-درة
الشسخصس على التبرع دون اأخطار تهدد
صسحته.
واضساف المتحدث ،اأن ما اأصساب زوجته
التي كانت سسند البيت جعل جميع اأفراد
العائلة مرضسى يعانؤن معها طيلة فترة
خضسؤعها لجلسسات تصسفية الدم مدة 5
سسنؤات اإلى غاية التبرع لها بالكلية في
 ، 2015مؤضسحا انه لم يفكر في المخاطر

التي يمكن اأن يتعرضس لها بعد اسستئصسال
الكلية خاصسة وانه تجاوز  50من العمر بل
ك -ان ه -دف-ه ال-ؤح-ي-د اأن تسس-ت-ع-ي-د زوج-ت-ه
صس -ح-ت-ه-ا م-ن ج-دي-د وت-ع-ؤد اإل-ى ح-ي-ات-ه-ا
ك-السس-اب-ق رف-ق-ة اأب-ن-اءه-ا واأف-راد ع-ائلتها
بعيدا عن معاناة العÓج .
يجب اأن يعرف الجميع اآن التبرع بالكلى
ل يضس -ر ب -ح-ي-اة ال-م-ت-ب-رع ب-ل يسس-اه-م ف-ي
ان -ق -اد ال -م -ريضس م -ن ال -م-ؤت وف-ي ن-فسس
الؤقت يعيشس هؤ اأيضسا حياة عادية ،هي
كلمات والد تبرع لبنته عبير صساحبة األ
 8سس-ن-ؤات ال-م-ريضس-ة ب-ال-ك-ل-ى بعد انتهاء
ج -م -ي -ع م -ح -اولت ال-عÓ-ج لإن-ق-اذه-ا م-ن
الإعاقة.
اأك -د وال -د ع -ب -ي-ر ان-ه ل-م يشس-ع-ر ب-ال-خ-ؤف
خÓل عملية اسستئصسال الكلى والتبرع بها
اإل -ى اب -ن -ت -ه ب -ل شس -ع-ر ب-ف-رح-ة ل ت-ؤصس-ف
عندما راأى ابنته الصسغيرة التي كانت
معاقة واقفة من جديد على اأقدامها واأن
حياتها سستصسبح كالأطفال الأخريين ،وهؤ
اأيضسا يعيشس بعد العملية حياة عادية ل
تختلف عن السسابق.
^ أأما كمال الذي يعاني من مرضس وراثي
اأصسيب به الكثير من اأفراد عائلته يمسس
ال-ك-ل-ى ،ت-ح-ق-ق ح-ل-م-ه ف-ي ال-حصسؤل على
ال -ك -ل -ى ب-ع-د ع-ذاب ط-ؤي-ل ع-اشس-ه بسس-بب
عÓج تصسفية الدم ،حيث لم يتمكن والده
م-ن ال-ت-ب-رع لب-ن-ه ب-ال-ك-ل-ى لأسس-ب-اب ط-بية
جعلت اأخؤه الأكبر هؤ من يتخذ قرار
التبرع لينقد اأخؤه من المؤت.
م- -ن خÓ- -ل ه- -ذه الشس- -ه- -ادات ال- -م- -ع -ب -رة
لأشس-خ-اصس اع-ت-ق-دوا اأن ح-ي-ات-ه-م سس-تبقى
رهينة جلسسات تصسفية الدم التي تدوم
لسسنؤات طؤيلة  ،تمكننا من معرفة اأهمية
عدم السستسسÓم ومصسارعة اآلم المرضس
في انتظار لحظة الفرج من اأخ  ،اأخت ،
والد  ،زوج اأو زوجة لن التبرع بالكلى اأو
ب-اأعضس-اء اأخ-رى ي-ع-ط-ي ل-ج-م-ي-ع المرضسى
الميؤؤوسسين من حالتهم  ،اأم Óجديدا في
الحياة ويسساهم في انقاد اأرواحهم.

لم الطبيعي وقاية وحنان
حليب ا أ

الرضضاعـ ـ ـ ـة الطبيعيـ ـ ـ ـة تقـ ـ ـ ـي اŸـ ـ ـ ـرأاة مـ ـ ـ ـن سضرطـ ـ ـ ـان الثـ ـ ـ ـدي
تسس -اه -م ال -رضس -اع -ة ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة ‘ ال-وق-اي-ة م-ن
إاصسابة اŸرأاة بسسرطان الثدي و–ميها بشسكل كبÒ
لم
لمراضض اÿطÒة نظرا Ÿا يحتويه حليب ا أ
من ا أ
لم وا÷ن Úم -ن
م -ن ف -وائ -د صس -ح -ي -ة ت -ع -ود ع -ل -ى ا أ
ف -ي -ت -ام -ي -ن -ات وم -ع-ادن ومضس-ادات ا÷راث-ي-م إال أان
الرضساعة الطبيعية لدى النسساء ‘ ا÷زائر باتت
تعرف نقصسا كبÒا وهو ما جعل سسرطان الثدي ‘
تزايد مسستمر ،حيث يتم إاحصساء حوا‹  13أالف
حالة جديدة سسنويا .
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وبحسسب ممثلة جناح المؤؤسسسسة العمؤمية للصسحة الجؤارية
زرالدة في الصسالؤن الدولي للتحسسيسس بسسرطان الثدي
وفية زايدي فان حليب األم يقي ويحمي المرأاة بنسسبة
ك -ب -ي -رة م -ن اإلصس -اب -ة بسس -رط-ان ال-ث-دي ال-ذي ب-ات ي-ع-رف
انتشسارا كبيرا في الجزائر إال أان معظم النسساء في الؤقت
الراهن يرفضسن إارضساع طفلهن غير مباليات بالعؤاقب التي
يمكن أان تحدث جراء تناول الحليب الصسطناعي عؤضس
الطبيعي.
وب -ال -رغ -م م -ن ان ال-رضس-اع-ة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل ت-م-ن-ع اإلصس-اب-ة
بالسسرطان بنسسبة 100بالمئة لكن الدراسسات الطبية أاثبتت
قدرته على حماية األم بنسسبة كبيرة من المرضس كؤنه غداء
متكامل يحتؤي على سسؤائل وفيتامينات ومعادن ول يحتاج
الطفل للماء ومشسروبات األعشساب «التيزانة «بعد شسرب
حليب األم .

وأاكدت أان جميع النسساء لديهن الحليب في الثدي وإانما
عدم محاولة إارضساع طفلها بطريقة مسستمرة يؤؤدي إالى
تخزن الحليب في األسسفل ،وهؤ ما يجعل المرأاة تعتقد ان
ل -يسس ل -دي -ه -ا ال -ح -ل -يب وال -ط -ف-ل إاذا ت-ع-ؤد ع-ل-ى ال-ح-ل-يب

الصسطناعي يصسبح غير قادر على أاخد حليب األم
كما يسساعد األكل الصسحي األم في الحصسؤل على الحليب
ب -ك -م -ي -ة ك -ب -ي -رة ،ح -يث ي -نصس-ح ب-ت-ن-اول ال-خضس-ر وال-ف-ؤاك-ه
والسسؤائل المفيدة للصسحة وكذا إارضساع الطفل على األقل

لسستة أاشسهر دون انقطاع ،ولكن من المسستحسسن أان تسستمر
الرضساعة لسسنتين .
ويعتبر حليب األم بمثابة التلقيح الطبيعي للرضسيع باعتباره
يسساهم بشسكل كبير في حماية الطفل من اإلصسابة بالعديد
من األمراضس ،حيث ل يمكن يعؤضسه الحليب الصسطناعي
بل يمكن أان يتÓءم مع جسسم الطفل ويسسبب له أاضسرار
صسحية ويسساهم الحليب الطبيعي أايضسا في تعزيز الروابط
العاطفية وعÓقة الحنان بين األم وطفلها.
وأارج -عت أاسس -ب-اب ارت-ف-اع اإلصس-اب-ات بسس-رط-ان ال-ث-دي ف-ي
الجزائر في السسنؤات األخيرة لرفضس الكثير من النسساء
إارضس-اع أاط-ف-ال-ه-ن خ-اصس-ة ال-ل-ؤات-ي ت-زوج-ن ف-ي سس-ن م-ب-كر
حفاظا على جمال أاجسسادهن ،زيادة على عؤامل أاخرى من
ب -ي -ن -ه-ا ت-غ-ي-ر ال-ن-م-ط ال-م-ع-يشس-ي م-ن األك-ل غ-ي-ر الصس-ح-ي
واسستهÓك المأاكؤلت السسريعة وعدم ممارسسة الرياضسة .
وفي هذا اإلطار لقي جناح المؤؤسسسسة العمؤمية للصسحة
ال -ج -ؤاري -ة زرال -دة ال -م -خصسصس ل-ع-رضس أاه-م-ي-ة ال-رضس-اع-ة
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ف-ي ال-ؤق-اي-ة م-ن سس-رط-ان ال-ث-دي ف-ي الصس-ال-ؤن
الدولي للتحسسيسس بتشسخيصس سسرطان الثدي الذي جرت
ف-ع-ال-ي-ات-ه ب-قصس-ر ال-م-ع-ارضس الصس-نؤبر البحري «سسافاكسس»
تجاوبا كبيرا من قبل النسساء اللؤاتي تقربن من ممثÓت
الجناح واسستفادن من نصسائح قيمة للؤقاية من السسرطان
والتشسخيصس المبكر الذي يسساهم في اكتشساف الداء في
مرحلة مبكرة  ،وبالتالي زيادة فرصسة الشسفاء بنسسبة  99في
المائة.
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عموديا:

الحل  /تسصل وتثقف

الكلمـــــــات:

ج/
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 )١ع- -ب- -د ال -ب -اق -ي صص Ó-ي ،حسصب،
دي- -اب ط- -ارق ،ع- -م -ار ب -ن م -ي -ل -ي،
لح -د ،ال،
سص- -ن- -ي ،يسص- -ن ،لم -ع ،ا أ
ب - -ادي - -ة ،ل - -و ،م - -د ،ري - -ح ،ك- -وكب
القردة ،يحي بوعزيز.

`7

أافقيا:

` 10

لعياد ،الرزنامة ،العادية ،السصنوات،
الكنيسصة ،ا أ
اŸوافق ،التقاليد ،اÛد ،اÛلسس ،اŸتغÒة،
الفصصح ،التوا‹ ،الثابتة ،العÓمة ،الثورة،
لحداث،
اŸذهب ،ا◊جة ،اŸنبثق ،الغاية ا أ
لوائل ،كهل ،أاهل،،
ا أ

الحل  /كلمات متقاطعة

اŸدة ال-زم-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-فصصل
فÎة البناء هي ٤٠ :سصنة.
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ما معنى قولنا «فÓن طار
غرابه»؟
أاهو
أا  -انتهى أاجله،
ب  -انقلب حزنه سصرور
ج  -أابيضس شصعره
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٦

٨

`

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

٢

٤

٣

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

١

3

فنانة
لبنانية

٨

م لل

رائد األغنية الوهرانية عاصصر
ﬁمد عبد الوهاب راحل

الكلمات السصهمية
كلمة السصر
دردشصة الحروف
لعبة الحروف

ماهر

كون

لÓسصتفهام

أاوريدو
الهيئة
مسصتشصفيات
محمد بن يحيى

حرف مكرر

٢

يوضصح

سص -ر ب -اŒاه ا أ
لسص -ه-م
م -ب -ت -دئ -ا ب -ح-رف ا◊اء
(ح) ح - - -ت - - -ى تصص- - -ل إا¤
ا◊رف راء (ر) ل- -ت- -ج- -د
الكلمة اŸفقودة.

٦

‡رن
ظرف مكان أاصصلح البناء
مضصيء
عتيق أانت باألجنبية

لشص-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسس ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
لشص- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
رم- -ز ا إ
›موعة أارقام ترجمها إا¤
ح - -روف ث - -م اج - -م - -ع ه - -ذه
ا◊روف فتحصصل على اسصم
لفيلم للمخرجة السصنمائية
ياسصم Úشصويخ.

أا

١

ليث

لعبــــة الحـــروف

ك ل

عميد الغناء
الوهراÊ
راحل

مدينة
ثانية
جزائرية
مشصي

23
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رقــــــــــم

جوهر

٥

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السص-وداء ‘ أاع-ل-ى الشص-ب-كة
ل- - - -نصص- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
لخ -رى ،شص -رط
السص -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي-ة ٤٢٤
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

كلمة
السصر:

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

ال ع د د
١ ٧٧ ٦ ٤

أافقيا

عموديا

 ) ١خوف متفرقة ،للنهي ،شصتم،
 ) ١أاغنية للفنانة أامل عرفة
 ) ٢مسص -لسص -ل ل -ل -م -خ-رج السص-وري  ) ٢شصهر ميÓدي «م» ،يصصغي،
 ) ٣حرف مكرر ،يلحق ،رقم،
هيثم حقي،
 ) ٤متشصابهة ،سصئم ،علو،
 ) ٣فاه ،ضصعيف ا÷سصم،
 ) ٥ح- -رف م- -ك -رر ،ولي -ة مصص -درة
 ) ٤سصن ،بعث «م»
للحديد ،ثلثا كرم،
 ) ٥نصصف يوم ،ثلثا ق،È
 ) ٦شصهر قمري ،أاخفى ،ثلثا أاشصد،
 ) ٦أاديب عربي راحل «م»،
 ) ٧نصصف لرقم ،قحط «م»‚ ،م «م»،
 ) ٧سصارق ،نام ،صصوت ،اŸاء «م»،
 ) ٨قادم ،ثلثا أالبسصة ،سصاند «م» ) ٨ ،ظرف مكان ،طري «م» ،سصاند،
 ) ٩يهجر ،قنصس،
 ) ٩حرسس ،ثلثا كان،
لج -ن -ب -ي -ة ،اسص-م ع-ل-م
 ) ١٠ن -ع -م ب -ا أ
 ) ١٠موسصيقار عربي راحل،
مؤونث،
‡ ) ١١ثل جزائري راحل «م»،
 ) ١١نظ ،Òشصقيق «م» ،للجزم،

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

 0٨أاكتوبر  : 1٩٥7اسستشسهد ““علي ’بوانت““““،حسسيبة بن
ب - -وع - -ل - -ي““ ،ال - -ط - -ف - -ل ““ع - -م - -ر ي- -اسس- -ف““ و ““ﬁم- -ود
ب-وح-م-ي-دي““ب-ال-قصس-ب-ة ب-ع-د أان نسس-فت ق-وات اÙت-ل
البيت الذي كانوا مقيم Úفيه.
 0٨أاكتوبر  : 1٩60صسّرح الزعيم السسوفيتي ‘ نيويورك:
«Áك -ن اع -ت-ب-ار اج-ت-م-اع-ات-ن-ا ول-ق-اءات-ن-ا م-ع ‡ث-ل-ي ا◊ك-وم-ة
اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية اعÎافا واقعيا بهذه ا◊كومة».

٢٤

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

انتقد تهجمه على ا’–ادية وخلق تÈيرات ا’نسسحاب ،زطشسي:

سشعدان  ⁄يحضشر  ٪50من لقاءات الفيدرالية وقضشية بوراسس ’وجود لها
@ اŸدير الفني  ⁄يششارك ‘ 6اجتماعات رسشمية ونائبه من ناب عنه

كشس-ف رئ-يسض ا’–ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ك-رة
ال - - - -ق- - - -دم خ Òال- - - -دي- - - -ن زطشس- - - -ي خÓ- - - -ل
ندوة صسحفية على هامشض اللقاء ا÷هوي
اÿاصض ب -دراسس -ة وع -رضض م-راك-ز ال-ت-دريب
وال-ت-ك-وي-ن ب-ف-ن-دق ال-رون-يسسونسض بتلمسسان،
أان-ه ت-ف-اج-أا ب-اسس-ت-ق-ال-ة اŸدي-ر ال-فني الوطني
رابح سسعدان ،مؤوكدا بشسأانه انه كانت تربطه
ب- -ه عÓ- -ق- -ة وط- -ي- -دة وي -ع -ام -ل -ه ك -ف -رد م -ن
ال-ع-ائ-ل-ة.وق-ال زطشس-ي ان اسس-ت-ق-ال-ة سس-ع-دان
ج- - -اءت ‘ وقت غ Òم- - -ن- - -اسسب م- - -ن- - -ت- - -ق- - -دا
تهجمه على ا’–ادية مشسÒا ا ¤انه خلق
قصسة لتÈير اسستقالته ’ غ.Ò

 ٢٤°وهران

٢7°

٢7°

france prix 1

جهة لضسّباط سسام Úمن الشّسرطة الفلسسطينية
مو ّ

اختتام الدورة التدريبية ‘ إادارة الدعم اللوجيسشتيكي
’سسبوع اŸنصسرم الدورة
اختتمت نهاية ا أ
التدريبية التي اسستفاد منها إاطارات سسامية
م -ن الشس -رط -ة ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ة ‘ ›ال إادارة
الدعم اللوجيسستيكي ،وهذا Ãركز التكوين
Óم-ن ال-وط-ن-ي ب-ح-يدرة
ال-ت-ق-ن-ي اŸت-واصس-ل ل -أ
(ا÷زائر).

ال -وط -ن-ي وك-ذا اŸك-ون ،Úتضسّ-م-نت ﬁاور ن-ظ-ري-ة
وتطبيقية متعلقة بإادارة الدعم ،على غرار تسسيÒ
ال-ع-ت-اد وال-ت-ج-ه-ي-زات ا÷م-اع-ي-ة واإ’مدادات ،وفد
الشس- -رط- -ة ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن -ي -ة اŸشس -ارك ‘ ال -دورة
ال-ت-دري-ب-ي-ة ،اسس-ت-ف-اد م-ن زي-ارات م-يدانية ıتلف
مصس -ال -ح اأ’م-ن ال-وط-ن-ي لÓ-طÓ-ع ع-ل-ى ال-ت-ق-ن-ي-ات
اإ’داري -ة وال -ل -وجسس-ت-ي-ك-ي-ة ا◊دي-ث-ة واŸت-ط-ورة ‘
إادارة الدعم والتسسي.Ò
ب -اŸن-اسس-ب-ة ،ثّ-م-ن وف-د الشس-رط-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
اÛال اŸعر‘ وا’حÎا‘ للشسرطة ا÷زائرية
‘ ›ال التسسي Òاإ’داري والدعم.

” إاحالة اŸشستبه به على التّحقيق
ّ

جرÁة قتل نكراء بحي ““أاششا’م““ بوهران
“ّكن رجال ا أ
’من من إالقاء القبضض على م -ت -ب -وع ب -السسب والشس -ت-م ب Úالصس-دي-ق Úم-ن ن-فسس
اŸت -ه -م ‘ قضس -ي -ة م -ق-ت-ل شس-اب ب-ح-ي ““أاشسÓ-م““ ا◊ي ،بسسبب مبلغ ما‹ بسسيط ،قام على إاثرها
الشس- -ع -ب -ي ب -وه -ران ،وق -د ” إاح -ال -ت -ه ع -ل -ى القاتل بجلب سسك Úوطعن غرÁه ،لÒديه قتي‘ Ó
ال - - - - - -ت - - - - - -ح - - - - - -ق - - - - - -ي - - - - - -ق ‘ مÓ- - - - - -بسس- - - - - -ات ا◊ال ،وه -ك -ذا ان -ت -هت ن -وب -ة ال -غضسب وال -عصس -ب-ي-ة
ا÷رÁة ال -ن -ك -راء ،ال -ت -ي أاث -ارت ح -ال-ة م-ن الزائدة بوفاة شساب عشسريني ” ،نقل جثته إا¤
السسخط وا’سستنكار ‘ أاوسساط السسكان.
مصس -ل -ح -ة ح -ف -ظ ا÷ثث ب -اŸسس -تشس -ف -ى ا÷ام-ع-ي
الدكتور بن زرجب ببÓطو ،والقبضس على ا÷ا،Ê
وه -و ‘ ري -ع -ان شس-ب-اب-هﬂ ،ل-ف-ا ح-ال-ة م-ن ال-ت-ذم-ر
وت- -ع- -ود ح- -ي -ث -ي -ات ال -واق -ع -ة إا ¤ل -ي -ل -ة السس -بت وا◊زن الشسديدين وسسط عائلته وعائلة الضسحية.
اŸنصس -رم ،ح -يث وق -عت مشس -ادة ك Ó-م -ي -ة وشس-ج-ار

وهران :براهمية مسسعودة

ا◊ادث سساهم فيه ا’ضسطراب ا÷وي

زطشسي اŸزايدات هذه بالقول  «:انه ‘ حالة
تقد Ëادلة دامغة عن تلقي ا◊كم رشسوة فسسيتم
احالة ا◊كام اŸتلبسس Úعلى القضساء ليكونوا عÈة
Ÿن ’ يعت ، Èو‘ حالة وجود أاخطاء فادحة
بدون دليل عن وجود رشسوة فيتم احالة ا◊كام
اŸتورط Úعلى اÛلسس التأاديبي وتعويضس الفرق
اŸتضسررة““.
وعن اŸراكز  4التي تقرر اقامتها بـ  0٧مÓيÒ
بكل من تلمسسان وباتنة والطارف وسسعيدة  ،اكد
زطشسي انها سستكون مراكز لتدريب الفرق بداية من
سسنة  ، 2021حيث سسيعمل على احضسار مكونÚ
ومدرب Úمن اÿارج والتعاقد معهم نظرا لغياب
مكونﬂ Úتصس ‘ Úا÷زائر.

فاز فريق وفاق سسطيف امام مضسيفه مولودية وهران بنتيجة ( )0-1الشسوط ا’ول ( )0-0اليوم
ا’حد ◊سساب ا÷ولة التاسسعة لبطولة الرابطة ا’و ¤اÎÙفة لكرة القدم ““موبيليسس““Ã ,لعب
الشسهيد أاحمد زبانة بوهران.
وسسجل الهدف الوحيد ‘ هذا اللقاء الÓعب يوسسف شسيبان ضسد مرماه ‘ الدقيقة ((.83
وعلى إاثر هذه النتيجة يرتقي الوفاق إا ¤اŸركز الرابع بـ 14نقطة ،منقوصسا من مباراة أامام
أاوŸبي اŸدية.
‘ ح Úتبقى مولودية وهران ‘ الصسف الثامن بـ 11نقطة.
وكانت هذه ا÷ولة قد انطلقت يوم ا÷معة وتواصسلت السسبت لتختتم أامسس اأ’حد.

قضسية نصسب واحتيال تتعلّق بتأاشسÒات الفيزا إا ¤كندا

إادانة صشاحبة وكالة وهمية بـ  5٢سشنة سشجنا نافذا بسشكيكدة

” Œميد عضسويتها من اÛلسس
اŸتهمة التي ّ
الشسعبي الو’ئي عن حزب اأ’فÓن ،فتحت مكتب
اسستشسارة بحي اŸمرات بوسسط اŸدينة معلق عليه
’فتة مكتب الهجرة إا ¤كندا ،وبدأات نشساطها منذ
 2008بنشسرها إاعÓنا ‘ الصسحف مضسمونه تكفل
مكتبها بتوف ÒالتأاشسÒة للشسباب الراغب ‘ الهجرة
إا ¤كندا من خÓل إابرام عقد ب Úالطرف Úتلتزم
Ãوجبه بجلب الفيزا ‘ ظرف  48شسهرا ،ما جعل
عشس- -رات الشس- -ب- -اب م- -ن ﬂت- -ل -ف و’ي -ات ال -وط -ن
ي-ت-واف-دون ع-ل-ى م-ك-ت-ب-ه-ا ل-ت-ق-د Ëم-ل-فات الهجرة

 ٢3°وهران

الثمن  10دج

الدورة التدريبية التي دامت أاسسبوع ،Úأاشسرف
ع -ل-ى اخ-ت-ت-ام-ه-ا م-دي-ر اإ’دارة ال-ع-ام-ة ب-اŸدي-ري-ة
Óمن الوطني ،بحضسور إاطارات من اأ’من
العامة ل أ

وفاق سشطيف يعود بالزاد كام Óمن وهران

سسكيكدة :خالد العيفة

 ٢٨°ا÷زائر

ق ــ و

تلمسسان مراسسل ““الشسعب““ﬁ :مد بن ترار

قضست ﬁك- -م- -ة ا÷ن- -ح ا’سس- -ت- -ئ- -ن- -اف- -ي -ة
Ãجلسض قضساء سسكيكدة  ٥٢سسنة سسجنا نافذا،
‘ حق صساحبة مكتب اسستشسارة قانونية (ل -
ك) بتهمة النصسب و‡ارسسة نشساط Œاري
خارج موضسوع السسجل التجاري ،تتعلق بـ 16
قضسية نصسب راح ضسحيتها شسباب من ﬂتلف
و’ي -ات ال -وط -ن وع -دت -ه -م ب -ت -م-ك-ي-ن-ه-م م-ن
ت -أاشسÒة ال -ه -ج -رة ،وال -ع -م -ل ‘ ك -ن-دا م-ق-اب-ل
أام -وال ب-اه-ظ-ة م-ن ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ،ب-ي-ن-م-ا
طالب ‡ثل ا◊ق العام بتشسديد العقوبة ‘
حق اŸتهمة.

 ٢7°ا÷زائر
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’ثنين  ٢٨محرم  1٤٤0هـ الموافق لـ  0٨أاكتوبر  ٢01٨م
ا إ

أاضساف زطشسي انه ’ احد فرضس ا’سستقالة على
ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي السس-اب-ق واŸدي-ر ال-ف-ن-ي ل-ل-ف-ري-ق
ال - -وط - -ن - -ي  ،مشسÒا ا ¤ان أاخ - -ط - -اءه أاك Èح - -يث
أانه ومنذ تنصسيبه مديرا فنيا وطنيا 201٧/10/15
ا ¤غاية اسستقالته يوم  ⁄ ،2018/10/03يحضسر
سسعدان  6اجتماعا رسسميا  .كما  ⁄يحضسر ٪ 50
من اللقاءات الرسسمية والذي كان غالبا ما يعوضس
بنائبه.
وواصسل زطشسي ‘ رده على اسستقالة سسعدان
التي احتلت حيزا ‘ الصسحافة الوطنية ،ان على
اŸدير الفني السسابق تÈير غيابه الدائم عوضس ان
يقدم اسستقالته ويهاجم الناسس  ،مضسيفا انه قضسى
وق -ت -ا اط -ول لشس -رح اسس -ت -ق -ال -ت -ه م-ن وقت حضس-وره
الرسسمي ’داء الواجبات اŸنوطة به كمدير فني
وطني  ،مشسÒا ا ¤ان الفيديرالية ’تزول بزوال
الرجال.
عن قضسية تعويضس سسعدان Ãدرب حراسس
اŸرمى بوراسس ‘ حضسور اجتماع الفيفا بلندن بعد
مونديال روسسيا  ،2018أاكد زطشسي ان دعوة الفاف
تكون شسخصسية وغ Òقابلة للتغي Òوانها كانت بإاسسم
بوراسس و’ عÓقة لسسعدان بها وانه حاول خلق
منها قبة لتÈير اسستقالته بعدما ك Ìا◊ديث عن
غيابه الÓمÈر الذي كان سسيخرجه من النافذة
فجاء باسستقالة ÿلق باب يفر منه .
ع -ن الشس -ك -اوى ال -دائ -م -ة ل Ó-ن -دي -ة م -ن ح -ك -ام
اŸق -اب Ó-ت وات-ه-ام-ه بÎت-يب ن-ق-اط ال-ل-ق-اء حسس-م

الفجر0٥.1٥................:
الشسروق06.٤٩..............:
الظهر1٢.3٥.................:
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مقابل أاموال بالعملة الصسعبة تراوحت ب1300 Ú
إا 4000 ¤أاورو.

...وا◊بسس الّنافذ لسشارقة ›وهرات

سس ّ-ل-طت ﬁك-م-ة ا÷ن-ح ا’سس-ت-ئ-ن-اف-ي-ة Ãج-لسس
قضساء سسكيكدة ،عقوبة ا◊بسس النافذ ‘ حق سسيدة
تدعى ““سس  -م““ ،احÎفت سسرقة ›وهرات النسساء
ب-ق-اع-ات اأ’ف-راح ،ب-ع-د م-ت-اب-ع-ت-ه-ا ب-ت-ه-م-ة السس-رقة
Ãدينة ا◊روشس .تعود حيثيات هذه القضسية إا¤
الصسيف اŸاضسي عندما توجهت اŸتهمة ‘ قضسية
ا◊ال إا ¤ع- -رسس رغ- -م أان- -ه -ا غ Òم -دع -وة ،ح -يث
دخلت إا ¤غرفة تغي ÒاÓŸبسس ،وقامت بسسرقة
ح -زام ذه-ب-ي (ﬁزم-ة) ت-ق-در ق-ي-م-ت-ه-ا اŸال-ي-ة 55
مليون سسنتيم ،قبل أان تغادر خفية وتنتقل إا ¤عرسس
آاخ -ر ب -ن -فسس اŸدي -ن -ة أاي -ن ع -اودت ال-ف-ع-ل ب-ن-فسس
الطريقة مع سسيدة أاخرى ‘ عرسس آاخر.
الضس -ح -ي -ت -ان وف-ور اك-تشس-اف-ه-م-ا اأ’م-ر ت-ق-دم-ت-ا
بشسكوى لدى مصسالح اأ’من والتي باعتمادها على
اŸواصس -ف -ات ،وب -ع -د م -راج-ع-ة ك-امÒات اŸراق-ب-ة
“ّكنت من –ديد هوية الفاعلة ،التي تب Úبأانها
سسيدة متزوجة أام لطفل Úتقطن بحي مرج الذيب
بعاصسمة الو’ية احÎفت سسرقة اÛوهرات ‘
اأ’فراح.

وك -ان زطشس -ي ق -د حضس -ر ع -م -ل-ي-ة ان-طÓ-ق أاول
مركب للتدريب بهضسبة ’’ سستي الذي يÎبع على
حوا‹  04هكتارات والذي يتم ا‚ازه ‘ فÎة ’
تزيد عن  24شسهرا بغÓف ما‹ يقدر  1.433مليار
دج.
ويتكون اŸركز من كافة اŸلحقات على رأاسسها
 05مÓعب ومراكز تقنية وتدريبية وطبية ،وتلقى
عملية الشسرح الدقيق للمشسروع النموذج بحضسور
رؤوسس -اء ال -ف-ي-درال-ي-ات واأ’ن-دي-ة ال-غ-رب-ي-ة وال-غ-رب-ي-ة
ا÷نوبية كما كشسف عن أا‚از 03مركبات بكل من
سسعيدة ب 1٧هكتارا والتي اسستلم عقود ا’رضسية
من وا‹ سسعيدة الذي حضسر شسخصسيا اللقاء Ãعية
وا‹ تلمسسان .
كما سسيتم انشساء مركز بالطارف على مسساحة
 20هكتارا وباتنة ب 12هكتار وقد رصسد لها غÓف
ما‹ يزيد عن ٧0مليون دج والتي سسيعقد من اجلها
لقاءات بكل من الشسرق والوسسط للتعريف بها ،هذه
اŸرك- -ب- -ات ال- -ذي دع- -ا ال- -ن- -وادي ال -ري -اضس -ي -ة ا¤
ا’نخراط فيها لضسمان التدريب بها عوضس التنقل
ا ¤اÿارج.

تسشّرب كميات معتÈة من النّفط اÿام Ãركب
تكرير البÎول بسشكيكدة
كشسفت مصسادر من داخل اŸركب البÎو‹ بسسكيكدة ،عن تسسرب كميات معتÈة من النفط
اÿام م -ن ح -وضض ال -وح-دة رق-م  1110ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ركب ت-ك-ري-ر ال-بÎول باŸنطقة الصسناعية
’مر الذي كاد أان يؤودي ا ¤وقوع كارثة بيئية ،وذكرت نفسض اŸصسادر أان
الكÈى بسسكيكدة ،ا أ
ا◊ادث سساهم فيه ا’ضسطراب ا÷وي ا’خ Òنتيجة ارتفاع منسسوب ا◊وضض الذي يسستوعب
أازيد من أالف م Îمكعب من النفط اÿام.
على مسسافة قدرت بحوا‹  800م ،Îكاد يتسسبب
‘ كارثة بيئية باعتبار أان مياه الوادي تصسب ‘
البحر .وأارجعت ذات اŸصسادر أان السسبب ا◊قيقي
وب -ع -دم -ا أاضس -ي -فت إال -ي -ه م-ي-اه اأ’م-ط-ار ال-ت-ي وراء ت -دف -ق ال -ك -م -ي -ة اŸع -تÈة م -ن ال -ن-ف-ط اÿام
تسساقطت بغزارة على مسستوى اŸنطقة ،نتج عن وضس -ي -اع -ه -ا ،إا ¤ل -ل-ع-ط-ل ال-ذي اصس-اب اÙرك-ات
كل ذلك تدفق النفط اÿام إا ¤خارج ا◊وضس اأ’رب -ع -ة اŸت -واج -دة ع -ل -ى مسس -ت -وى ا◊وضس م-ن-ذ
ووصسوله إا ¤غاية مقر دائرة الصسيانة ،واŸوارد حوا‹  4سسنوات ،والتي  ⁄يتم اصسÓحها وصسيانتها
‡ا طوال هذه اŸدة‡ ،ا منعها من القيام بدورها
البشسرية على مسسافة تقدر بحوا‹  600مّ ،Î
تسسّ- -ب- -ب ‘ ع- -رق- -ل- -ة ح -رك -ة اŸوظ -ف Úوال -ع -م -ال خ Ó-ل ه -ذه ال -ظ -روف ال -ط -ارئ -ة ،ل-ت-أات-ي اأ’م-ط-ار
اŸتسس -اق -ط -ة ب -ك -ث -اف -ة ،وت -رف -ع م -نسس -وب ال -ن-ف-ط
وتأاخرهم عن ا’لتحاق Ãناصسب عملهم.
من جهة أاخرى وصسول النفط اÿام إا ¤غاية اŸت- -واج- -د ف- -ي -ه وم -ن ث -م تسس -رب -ه داخ -ل اŸركب
مصسب الوادي الذي يتوسسط اŸنطقة الصسناعية البÎو‹.

سسكيكدة :خالد العيفة

كاريكات /ÒعنÎ

