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إلعدد

ي - -ق - -وم وزي - -ر إلسس - -ك - -ن وإل- -ع- -م- -رإن
وإŸدي -ن -ة ع-ب-د إل-وح-ي-د ط-م-ار ،إل-ي-وم،
وغ -دإ ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د ل-ولي-ة
إليزي

زيتو Êيشصرف على ندوة حول
مبايعة األم Òعبد القادر

17802
ي- -ق- -وم وزي- -ر إلصس- -ن- -اع- -ة وإŸن- -اج- -م
ي -وسس -ف ي-وسس-ف-ي ،إل-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل
ل - -ولي - -ة وه - -رإن ب - -الضس - -ب- -ط Ÿؤوسسسس- -ة
ت -وسس -ي -ا‹ إب -ت -دإء م-ن إلسس-اع-ة إلـ9:00
صسباحا .

ميهوبي يفتتح الصصالون الوطني للكتاب بورقلة
◊قوق إŸؤولف وإ◊قوق إÛاورة.
ك--م--ا سس--ي-ق-وم ب-اŸن-اسس-ب-ة ب-زي-ارة
إŸتحف إلصسحرإوي لبلدية ورقلة
وحضسور ندوة Ãناسسبة إلذكرى إلـ
لعÓ--ن إل--ث-ورة إل-ت-ح-ري-ري-ة
 64إ
إÛيدة.

ي-ق-وم وزي-ر إل-ث-ق-اف-ة ع-ز إلدين
م---ي---ه--وب--ي ،إل--ي--وم ،ب--زي--ارة ع--م--ل
وت--ف--ق--د ت--ق-وده إ ¤ولي-ة ورق-ل-ة
أإي-ن سس-يشس-رف خÓ-ل-ه-ا على إفتتاح
لول ل-ل-ك-ت-اب،
إلصس-ال-ون إل-وط-ن-ي إ أ
وإف-ت-ت-اح م-ل-ح-ق-ة إلديوإن إلوطني

نسصيب يعاين القطاع بقسصنطينة

ندوة لÓ
نقل ا –ادية الوطنية Ÿراكز تكوين سصائقي
Ÿسصافرين والبضصائع

ي - -ق - -وم وزي - -ر إÛاه - -دي- -ن إل- -ط- -يب
زيتو Êيومي  25و 26نوفم Èإ÷اري،
بزيارة عمل وتفقد إ ¤ولية غليزإن،
سس-يشس-رف خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ن-دوة ت-اريخية
لم Òع- -ب -د إل -ق -ادر‘ :
–ت ع- -ن- -وإن ““إ أ
ذك- -رى إŸب- -اي -ع -ة  27ن- -وف -م،““1832 È
Ãناسسبة إلذكرى Ÿ 186بايعته.

حّطاب يشصرف على احتفالت
يوم الشصاب اإلفريقي

ينظم إ أ
لم
 Úإلعام وإلناطق إلرسسمي
ل–Ó- -اد إل- -
ع
ا
م
ل
ل
ت
ج
ا
ر
و
إ
◊رف -يÚ
إ÷زإئ - -ري
Ú
ص
س
ا
ل
 -ح صس - -وي - -ل - -ح ،غ- -دإإج -ت -م -اع
إ
ل
ف
د
ر
إ
ل
ي
ة
إ
ل
و
ط
ن
ي-ة Ÿرإك-زتكوين سس
ا
ئ
ق
ي
ن
ق
ل
إŸسسافرين وإلبضسائع،
وه - - -ذإ ل -
ع
ر
ض
ص
إ
ل
È
ن
ا
م
ج إ÷دي- - -د
ل–Óادي
ة
ل
ط
ر
ح
ومناقشسة أإهم إلقضسايا
وإلنشس-غ-
ا
ل
ت
إ
Ÿ
ت
ع
ل
ق
ة
ب
ا
ل
ق
طاع ،وذلك
ع -ل -ى إلس
س
ا
ع
ة
إ
ل
ـ
0
 10: 0صس-ب-اح-ا Ãقر
إ أ
لم -ان -ة
إ
ل
و
ط
ن
ي
ة
ب
ش
س
ا
ر
ع
إ
ل
ع -رب -ي ب -ن
مهيدي إ÷زإئر.

حداد ينشّصط لقاء مع اŸتعاملÚ
اإلقتصصاديÚ
لن -ت -خ -اب-ي-ة ل-رئ-اسس-ة
‘ إط -ار إ◊م -ل -ة إ إ
م -ن -ت -دى رؤوسس -اء إŸؤوسسسس -ات ،ي -نّشس -ط ع-ل-ي
ح- - -دإد ،إل - -ي - -وم ،ل - -ق - -اًء م - -ع إŸت - -ع - -ام - -لÚ
لغ-وإط ،وذلك
لق -تصس -اديÃ Úن -ط -ق -ة إ أ
إ إ
ع- -ل- -ى إلسس -اع -ة إلـ 9.30صس-ب-اح-ا ب-اŸك-تبة
إŸركزية للولية.

لسسÓ- - -م- - -ي
–ت رع - - -اي- - -ة إÛلسص إ إ
لع -ل-ى ،ي-ن-ظ-م م-ك-تب إلسس-تشس-ارإت ‘
إ أ
لسسÓ-م-ية
إل-ت-أام Úإل-ت-ك-اف-ل-ي وإŸال-ي-ة إ إ
لسسÓمية إليوم
لول للمالية إ إ
إŸلتقى إ أ
وغدإ بقصسر إلثقافة مفدي زكريا.

للكÎو:Ê
إلÈيد إ إ

عبد اŸالك سصراي ضصيف منتدى
«شصيفر دافار»
ت -ن -ظ -م ي -وم -ي -ة ““شس -ي -ف -ر دإف -ار““ ،غ -دإ ،إŸن-ت-دى
إلق -تصس -ادي إل-ذي
سسينشسطّه
إŸسستشسار
إلق -تصس -ادي ع -ب -د
إŸالك سس - - - - - - - - -رإري
لث - -رإء إل- -ن- -ق- -اشص
إ
حول قضسايا هامة.
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تشس-م-ل إل-ت-ظ-اه-
شسباب لولية إ
ديسس-م ،Èح-يث
إل ك إ ¤غ - -اي- -ة 13
وذل
توتة.

لدإرة وإلمالية
إ إ

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

طي ،إليوم ،مؤو“رإ
ع إل-ث-قا‘ إلدÁقرإت-ج-م
ية إلبناء بزرإلدة.
ي-ن-ظ-م ح-زب إل 8:3 -صسباحا بتعاضسد
سويا على إلسساعة 0
نس
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صسباحا بقاعة ف
رإنز فانون برياضص إلفتح.

أابواب مفتوحة حو

/ info@ech-chaab.comإŸوقع إ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسص(021) 60.67.93 :

الدالية تشصرف على اليوم العاŸي
للقضصاء على العنف ضصد اŸرأاة

ع الثقا‘ الدÁقراطي ينّظم
حزب التجم
مؤو“را نسصائيا

ندوة صص

ل ﬂاطر آافة اıدرات

يومية وطنية إخبارية تصسدر عن إŸؤوسسسسة إلعمومية
إلقتصسادية(شسركة ذإت أإسسهم)
رأإسص مالها إلجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع إلشسهدإء إلجزإئر

إلتحرير

يشس- -رف وزي- -ر إŸوإرد إŸائ -ي -ة حسسÚ
نسس -يب ،غ -دإ ،ع -ل -ى م -ع-اي-ن-ة وم-ت-اب-ع-ة
مشساريع إلقطاع بولية قسسنطينة.

‘ إطار عملية تسسجيل إلشسهادإت إ◊ية من أإفوإه إÛاهدإت وإÛاهدين ينظم إŸتحف إلوطني للمجاهد بالتنسسيق مع مديريات
إÛاهدين إللقاء إ÷ماعي إŸوسسع رقم  ،314وذلك يوم إلثن 26 Úنوفم ÈباŸتحف إلوطني للمجاهد وÃقر قسسمة إÛاهدين
ب-اŸرإدي-ة ع-ل-ى إلسس-اع-ة  10:00صس -ب -اح-ا ،ح-يث خّصس-صص إل-ل-ق-اء Ÿوضس-وع ““ك-ي-ف ج-اب-ه إلشس-عب إ÷زإئ-ري سس-ي-اسس-ة
لغرإءإت ‘ إلثورة إلتحريرية ““.
إ إ

ضسيف إلشسهر إلذي
ئري ،Úإليوم ،لقاء
زإ
دي إلسسابق ‘ إ–اد
ينظم إ–اد إلكتاب إ÷ عروسص إلعضسو إلقيا
لعÓمي إلعيد بن
ا إل-ه-ام-ة وإلشس-ائ-كة
يسستضسيف إ إ
ضس-اي-
لث-ارة إل-ع-دي-د م-ن إل-ق –اد بديدوشص مرإد
اب إ÷زإئ-ري ،ÚإباŸقر إŸركزي لÓ
إل-ك-ت
ى إلسساعة إلـ10:00
اعة زهور ونيسسي.
وذلك عل
ق

اŸلتقى األول للمالية
اإلسصÓمية

ت-نظم وزإرة
إلدإخلية
وإ÷ماعات
إÙلية
وإلتهيئة
إلعمرإنية،
ي- -وم- -ي  28و29
ن- -وف- -م Èإ÷اري
إج- -ت- -م -اع إل -ولة
ل·
ب- - - - -قصس- - - - -ر إ أ
نادي إلصسنوبر.

للقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم 314

بن عروسس ضصيف لقاء الشصهر

يشس- -رف وزي- -ر إلشس- -ب -اب وإل -ري -اضس -ة
ﬁم-د ح-ط-اب ،إل-ي-وم ،ع-ل-ى إل-ف-عاليات
إلح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ة إÿاصس -ة ب -ي -وم إلشس -اب
لفريقي إŸصسادف لـ 24نوفم Èمن كل
إ إ
سس -ن-ة إب-ت-دإء م-ن إلسس-اع-ة  13:00زوإل
باŸدرسسة إلعليا للفندقة بع Úإلبنيان.

إاجتماع ا◊كومة بالولة
يومي  28و 29نوفم Èا÷اري

إلرئيسسة إŸديرة إلعامة
مسسؤوولة إلنشسر

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

ا÷ل
سصات ا÷هوية للمؤوسصسصات اŸصصغرة

ت -ن -ظ -
م إل -ف -درإل -ي -ة إل -و
إ÷هوية للمؤوسسسسات إ Ÿط -ن -ي-ة ل-ل-م-ق-اولÚ
إلشس-ب-اب إ÷لسس-ات
صس
سس -ع -ي -دة إب -ت -دإء م  -غرة لناحية إلغرب
إŸنعقدة ‘ ولية
ن إل -ي -وم
إ
¤
غ
ا
ي
ة
6
2
ن
و
إÙاضس -رإت ‘
ف-م Èب-قاعة
ج -ام -ع -ة إل -دك -ت -و
ر م -ولي إل -ط -اه -ر
إبتدإء من إلسسا
عة إلـ 8:00صسباحا.

تشس -رف وزي -رة إل -تضس -ام -ن إل -وط -ن -ي
لسس-رة وقضس-اي-ا إŸرأإة غ-ن-ي-ة إلدإلية،
وإ أ
غدإ ،على فعاليات إحياء إليوم إلعاŸي
للقضساء على إلعنف ضسد إŸرأإة ،وذلك
ب-اŸدرسس-ة إل-ع-ل-ي-ا ل-لضس-م-ان إلج-ت-ماعي
بدءإ من إلسساعة  8:30صسباحا.

ندوة –سصيسصية لوليات الشصرق
‘ إطار إلنشساطات إلسسياسسية ،تنظم
›م - -وع - -ة إلسس- -ت- -م- -رإري- -ة م- -ن أإج- -ل
لصس Ó-ح،إل -ي -وم ،ن -دوة
إلسس- -ت- -ق -رإر وإ إ
–سسيسسية لوليات إلشسرق إبتدإء من
إلسساعة  9:30بقاعة دإر إلثقافة مالك
حدإد بقسسنطينة.

ندوة حول اإليدز
Ãن- -اسس- -ب -ة إل -ي -وم إل -ع -اŸي Ÿك -اف -ح -ة
لول ديسسم Èمن كل
إليدز إŸصسادف أ
لذإع-ي-ة إل-ث-الثة،
سس-ن-ة ت-ن-ظ-م إل-ق-ن-اة إ إ
يوم إلثÓثاء  27نوفم ÈباŸركز إلثقا‘
ع -يسس-ى مسس-ع-ودي Ãق-ر إŸؤوسسسس-ة ن-دوة
صس-ح-ف-ي-ة ،إب-ت-دإء م-ن إلسساعة إلـ10:00
صسباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
إŸقـــالت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أإوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإ ¤أإصسحابها نشسرت أإو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

لشسهار
إŸؤوسسسسة إلوطنية للنشسر وإ إ
 1شسارع باسستور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسص(021)73.95.59... :

وسسسسات إلتالية:إلوسسط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شسركة إلطباعة  S.I.Oإلشسرق :شسركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

السسبت  24نوفم 2018 Èم
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Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

رئيسص ا÷مهؤرية
يهنئ نظÒه اللبناÊ

ب -عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة
تهنئة إا ¤نظÒه اللبنا ،Êالعماد ميشسال عونÃ ،ناسسبة العيد
الوطني لبÓده ،أاكد له فيها اسستعداده الدائم للعمل سسويا على
ترقية عÓقات التعاون القائمة ب Úالبلدين ‘ كافة اÛا’ت.
وق -ال رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه““ :ي-ط-يب ‹Ã ،ن-اسس-ب-ة اح-ت-ف-ال
الشسعب اللبنا Êالشسقيق بعيده الوطني اÛيد اÿامسس والسسبع ،Úأان
أاتقدم إا ¤فخامتكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي،
ب-أاخ-لصس ال-ت-ه-ا Êوصس-ادق ال-ت-م-ن-ي-ات ل-ف-خ-ام-ت-ك-م ب-دوام الصس-ح-ة والهناء
ولبلدكم العزيز ببلوغ أاعلى مراتب الرقي وا’زدهار ‘ كنف اأ’من
وا’سستقرار““.
وأاضساف الرئيسس بوتفليقة قائ““ :Óوإاذ أاغتنم هذه الذكرى اÛيدة
أ’نوه Ãا حققه لبنان من مكاسسب وإا‚ازات رائدة ‘ ظل سسياسستكم
الرشسيدة ،فإا Êأاؤوكد لكم اعتزازي بوشسائج اأ’خوة التي Œمع بلدينا
واسستعدادي الدائم للعمل معكم على ترقية عÓقات التعاون القائمة
بينهما ‘ اÛا’ت كافة– ،قيقا لتطلعات شسعبينا الشسقيق ÚاŸشسÎكة.

تأاكيدا على قناعتها الراسسخة بأاهمية التكامل

ا÷زائر تدعؤ ’جتماع وزراء خارجية ا’–اد اŸغاربي
ب -ادرت ا÷زائ -ر ب -ال -دع -وة ل-ت-ن-ظ-ي-م اج-ت-م-اع
Ûلسس وزراء الشسؤوون اÿارجية ’–اد اŸغرب
’ج -ال ،ل -ت -ؤوك -د م -رة أاخ -رى
ال- -ع- -رب- -ي ‘ أاق -رب ا آ
“سس-ك-ه-ا ب-ه-ذا الصس-رح وق-ن-اع-تها بأاهمية التكامل
اŸغاربي بكل أابعاده.
وأاعربت ا÷زائر دوما عن ثقتها الكاملة ‘ الثقل
الذي Áكن أان Áثله ا–اد اŸغرب العربي ‘ ميزان
القوى ،سسواء على اŸسستوى اإ’قليمي أاو حتى الدو‹،
وهو ما يعكسسه مصسادقتها على  29اتفاقية قطاعية من
›موع  36اتفاقية ” إابرامها منذ إانشساء هذه الهيئة
سسنة  ،1989إا ¤جانب اŸغرب ( 8اتفاقيات) وتونسس
وموريتانيا ( 28اتفاقية) وليبيا ( 35اتفاقية) ،حسسب ما
أافاد به مصسدر مقرب من اŸلف.
ومن هذا اŸنطلق ،و‘ خطوة نابعة من إاÁان راسسخ
عÈت عنه أاك Ìمن مرة و‘ أازيد من مناسسبة ،بضسرورة
السس -ع -ي ل -ل-ن-ه-وضس ب-ه-ذه اŸن-ظ-م-ة اŸغ-ارب-ي-ة وت-نشس-ي-ط
ه -ي -اك -ل -ه -ا وإاع -ط -اء دف-ع ل-ل-ع-م-ل اŸشسÎك ب Úأاق-ط-اب-ه
اÿمسسة ،قامت ا÷زائر ،رسسمياÃ ،راسسلة اأ’م Úالعام
’–اد اŸغرب العربي من أاجل تنظيم اجتماع Ûلسس
وزراء الشسؤوون اÿارجية ل–Óاد ‘ أاقرب اآ’جال.
وتأاتي هذه اŸبادرة العملية امتدادا لنتائج القمة
ا’سستثنائية اأ’خÒة ل–Óاد ا’فريقي اŸنعقدة ‘  17و
 18ن- -وف -م 2018 Èح -ول اإ’صس Ó-ح -ات اŸؤوسسسس -ات-ي-ة
ل -ل -م -ن-ظ-م-ة ال-ق-اري-ة وال-ت-ي أاولت اه-ت-م-ام-ا خ-اصس-ا ل-دور

اÛم-ع-ات ا’ق-تصس-ادي-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ‘ مسس-ارات اندماج
البلدان اإ’فريقية ،مثلما كانت قد أاكدته وزارة الشسؤوون
اÿارجية ‘ بيانها.
وقد كانت اŸقاربة ا÷زائرية إ’عادة تفعيل ا’–اد
اŸغاربي و’ تزال تطبع العديد من اŸشساريع الضسخمة
التي أا‚زتها ا÷زائر أاو تلك التي توجد حاليا قيد
التجسسيد ،خاصسة منها اŸتعلقة باŸنشسآات الكÈى التي
–مل بعدا مغاربيا Áتد ‘ الكث Òمن اأ’حيان ليشسمل
القارة اإ’فريقية أايضسا.
ف - -إادراك - -ا م- -ن- -ه- -ا Ãدى ق- -درة ه- -ذه اŸشس- -اري- -ع ‘
اŸسس- -اه -م -ة ‘ –ق -ي -ق ال -ت -ك -ام -ل وا’ن -دم -اج ب Úدول
اŸنطقة ،خاصسة ‘ جانبه ا’قتصسادي ،قامت ا÷زائر
بإادراج البعد اŸغاربي ‘ مشساريعها التنموية الوطنية
وعلى رأاسسها الطريق السسيار (شسرق-غرب) الذي يشسكل
ح - -ل- -ق- -ة وصس- -ل ب Úا÷ارت Úت- -ونسس واŸغ- -رب “ر عÈ
الÎاب ا÷زائري وكذا الطريق العابر للصسحراء وشسبكة
الربط باأ’لياف البصسرية وغÒها.
ومن جهة أاخرى ،وبالنظر إا ¤الرهانات اŸشسÎكة،
خاصسة منها ذات الطابع اأ’مني ،بادرت ا÷زائر شسهر
يوليو من سسنة  2012إا ¤عقد دورة اسستثنائية Ûلسس
وزراء خارجية دول ا’–اد خصسصس لبحث إاشسكالية اأ’من
ب -اŸن -ط -ق -ة اŸغ -ارب -ي -ة ووضس-ع اأ’سسسس لسس-ي-اسس-ة أام-ن-ي-ة
مشسÎكة.
و‘ ذات اإ’طار ،كانت اإ’رادة السسياسسية إ’عادة بعث

سس - - -ج- - -ل ا’–اد اأ’وروب- - -ي ،أامسس ا÷م- - -ع- - -ة،
““باهتمام““ اŸبادرة ا÷زائرية من أاجل تفعيل ا–اد
اŸغرب العربي ،ويذكر أانها راسسلت رسسميا اأ’مÚ
العام ’–اد اŸغرب العربي لدعوته إا ¤تنظيم
اجتماع Ûلسس وزراء الشسؤوون اÿارجية ’–اد
اŸغرب العربي ‘ أاقرب اآ’جال .وصسرح الناطق
باسسم ا’–اد اأ’وروبي تعقيبا على هذه اÿطوة
““نسسجل باهتمام اقÎاح ا÷زائر القاضسي بتنظيم
اجتماع لوزراء شسؤوون خارجية بلدان ا–اد اŸغرب

العربي““ ،مؤوكدا أان ““كل مبادرة بناءة من شسأانها
اŸسساهمة ‘ تعاون جيد Ãنطقة اŸغرب العربي
م - -رحب ب - -ه - -ا ع - -م- -وم- -ا““ .وك- -انت وزارة الشس- -ؤوون
اÿارجية ا÷زائرية قد أاوضسحت يوم اÿميسس ‘
بيان لها أان هذه اŸبادرة تنم مباشسرة عن قناعة
ا÷زائر الراسسخة والتي عÈت عنها ‘ العديد من
اŸن- -اسس- -ب- -ات بضس- -رورة إاع- -ادة ب -عث ب -ن -اء الصس -رح
اŸغ-ارب-ي وإاع-ادة ت-نشس-ي-ط ه-ي-اك-ل-ه““ ،مضس-ي-ف-ة أانها
““ت-أات-ي ام-ت-دادا ل-ن-ت-ائ-ج ال-ق-م-ة ا’سستثنائية ا’خÒة

ل–Óاد اإ’فريقي اŸنعقدة ‘  17و  18نوفمÈ
 2018ح-ول اإ’صسÓ-ح-ات اŸؤوسسسس-ات-ي-ة ل-ل-م-ن-ظ-مة
القارية والتي أاولت اهتماما خاصسا لدور اÛمعات
ا’قتصسادية اإ’قليمية ‘ مسسارات اندماج البلدان
اإ’فريقية““ .وخلصس بيان وزارة الشسؤوون اÿارجية
إا ¤أان ““إاع -ادة ب -عث اج -ت -م -اع -ات ›لسس ال-وزراء،
Ãبادرة من ا÷زائر ،من شسأانها أان تكون حافزا
إ’ع -ادة ب -عث نشس -اط -ات ال -ه -ي -ئ -ات اأ’خ-رى ’–اد
اŸغرب العربي.

اسس-ت-ق-بل وزير الصسناعة
واŸن -اج-م ي-وسس-ف ي-وسس-ف-ي،
أاول أامسس ،با÷زائر ،وزير
’ندونيسسيا إانغار
التجارة إ
ت- -ي- -اسس- -ت- -و ل- -وك- -ي -ت -ا ال -ذي
تباحث معه فرصس التعاون
ا’ق -تصس -ادي ب Úال -ب -ل-دي-ن
خ- - -اصس- - -ة ‘ ال- - -ق- - -ط- - -اعÚ
الصس-ن-اع-ي واŸنجمي حسسب
ما أافاد بيان الوزارة.
وبحث الطرفان  -حسسب ما
أاوضسحت الوزارة -التعاون ا’قتصسادي ب Úا÷زائر
وأان -دون -يسس -ي -ا ’سس -ي -م -ا ‘ ال -ق -ط -اع Úالصس -ن-اع-ي

واŸن -ج -م-ي ال-ل-ذي-ن ي-ع-رف-ان ت-ط-ورا
ملحوظا ‘ السسنوات اأ’خÒة ‘ كÓ
البلدين ما سسيسسمح بتعزيز الشسراكة
الثنائية وتبادل اÈÿات خاصسة ‘
هذا القطاع.Ú
ك- -م- -ا سس- -م- -ح ال- -ل -ق -اء ل -ل -ط -رفÚ
بالتطرق إا ¤الفروع الصسناعية التي
Áكن أان تكون ﬁل مشساريع مشسÎكة
ب ÚاŸؤوسسسس- - - - - -ات ا÷زائ- - - - - -ري - - - - -ة
وا’ندونيسسية على غرار الصسناعات
ال -غ -ذائ -ي -ة وال -نسس -ي -ج واإ’ل -كÎون-يك
والصس-ن-اع-ة ال-ك-ي-م-اوي-ة وصس-ن-اع-ة ل-واح-ق السسيارات
والتأاثيث.

وات -ف -ق ال -وزي-ران ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اءات أاع-م-ال
دورية ب Úالبلدين لتمك ÚاŸتعامل Úا’قتصساديÚ
ا÷زائ -ري Úواإ’ن -دون -يسس -ي Úقصس -د –دي-د ف-رصس
الشسراكة ’سسيما ‘ اÛا’ت سسالفة الذكر حسسب
ما أاضساف نفسس اŸصسدر.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد دع- -ا ي- -وسس- -ف- -ي اŸؤوسسسس- -ات
ا’ندونيسسية إا ¤القدوم لÓسستثمار ‘ ا÷زائر،
مشسÒا ““إا ¤إامكانيات التعاون الثنائي الكبÒة““ التي
يوفرها البلدان حسسب ما أاضسافت الوزارة.
وأاعرب الوزير ا’ندونيسسي من جهته عن رغبة
ب Ó-ده ‘ ت -ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ا’ق-تصس-ادي لÒت-ق-ي إا¤
مسستوى العÓقات السسياسسية القائمة ب Úا÷زائر
وأاندونيسسيا.

العمل اŸغاربي اŸشسÎك قوية با÷زائر وعلى أاعلى
مسس -ت -وى ،ح -يث ك -ان رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز
بوتفليقة قد أاكد حرصس ا÷زائر على إاعادة بناء القوة
اŸغاربية ‘ مناسسبات عدة ،آاخرها ،الذكرى  29لتأاسسيسس
ا’–اد اŸغ -ارب -ي وال -ت -ي أاك -د ف -ي -ه -ا ل -ك -ل م-ن ال-ع-اه-ل
اŸغربي ﬁمد السسادسس والرئيسس التونسسي الباجي قايد
السسبسسي ونظÒه اŸوريتاﬁ Êمد ولد عبد العزيز رئيسس
اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا
فائز السسراج “““سسك ا÷زائر الثابت با–اد اŸغرب
العربي باعتباره خيارا اسسÎاتيجيا ومطلبا شسعبيا““.
كما سسجل أايضسا تشسبث ا÷زائر بالنهوضس Ãؤوسسسسات
ا–اد اŸغرب العربي وتنشسيط هياكلهÃ ،ا ّيمكن الدول
اŸغاربية من ““الذود عن مصسا◊ها اŸشسÎكة ومغالبة
الرهانات اŸتنامية ،وا’سستجابة لطموحات وآامال كل
الشسعوب اŸغاربية إا ¤اŸزيد من الوحدة والتكامل
وا’ندماج““ ،يقول رئيسس ا÷مهورية.
واع-ت Èال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ه-ذه ال-ذك-رى ال-ت-اري-خية
سسانحة ’سستحضسار ما يجمع الشسعوب اŸغاربية من
““أاواصس -ر اأ’خ -وة وال -تضس -ام-ن وحسس-ن ا÷وار““ ،وم-ن-اسس-ب-ة
““تسس -ت -دع-ي ال-ت-م-ع-ن ‘ مسسÒة ا’–اد وت-ق-ي-ي-م-ه-ا ب-غ-ي-ة
مراجعة منظومة العمل القائمة وتطويرها حتى يصسبح
ا’–اد اŸغ- -ارب- -ي Œم- -ع -ا وازن -ا وف -اع ﬁ ‘ Ó-ي -ط -ه
اإ’قليمي والدو‹““.

ا’–اد اأ’وروبي يسسجل باهتمام مبادرة ا÷زائر من أاجل تفعيل ا–اد اŸغرب العربي

يؤسسفي يتباحث مع وزير التجارة اأ’ندونيسسي فرصص التعاون ب Úالبلدين

تناول معه سسبل ترقية التعاون الثنائي

جÓب يسستقبل وزير التجارة اأ’ندونيسسي

وب- -اŸن- -اسس- -ب -ة ن -وه ج Ó-ب
ب -ال -عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ت-رب-ط
ال -ب -ل -دي -ن وال -ت -ي ’ ي -ع -كسس-ه-ا ح-ج-م
التباد’ت ا’قتصسادية حيث  ⁄تتعد
 500م- -ل- -ي- -ون دو’ر ‘ سس- -ن- -ة 2017
حسسب ما أاوضسحت الوزارة ‘ بيانها .
و‘ معرضس حديثه تطرق جÓب
إا ¤ال- -ره- -ان- -ات ا’ق- -تصس -ادي -ة ال -ت -ي
ت-ع-رف-ه-ا ا÷زائ-ر ل-ل-رق-ي ب-ا’ق-تصساد

م -ل -ي -ون مسس-ت-ه-لك““ م-ب-دي-ا اسس-ت-ع-داد
ال-وزارة ل-ت-ن-ظ-ي-م م-ع-رضس ل-ل-م-نتجات
ا÷زائ-ري-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة اأ’ن-دون-يسس-ية
(جاكرتا).
من جانبه دعا الوزير اأ’ندونيسسي
ا◊ك-وم-ة ا÷زائ-ري-ة لÓ-سس-ت-ف-ادة من
التجربة ا’ندونيسسية Ÿواجهة أازمة
ت- - -د Êأاسس- - -ع- - -ار ال- - -ن- - -ف- - -ط ،ووج - -ه
انقارتياسستو لوكيتا باŸناسسبة دعوة

الدورة Û 34لسس وزراء العدل العرب

لؤح يدعؤ إا ¤تؤحيد ا÷هؤد للقضساء على ظاهرة
اإ’رهاب وŒفيف منابعه
دعا وزير العدل حافظ ا’ختام،
الطيب لوح ،باÿرطوم ،إا ¤توحيد
ا÷ه- -ود م- -ن أاج- -ل ال- -قضس- -اء ع- -ل -ى
ظاهرة اإ’رهاب وŒفيف منابعه،
مسس -ت -ع -رضس -ا ب -اŸن -اسس-ب-ة اŸق-ارب-ة
ا÷زائرية ‘ هذا اÛال والقائمة
على الردع والوقاية ،حسسب ما أافاد
به ،أاول أامسس ،بيان من الوزارة.
‘ تدخله أاثناء أاشسغال الدورة 34
Ûلسس وزراء ال - - -ع - - -دل ال - - -ع - - -رب
اŸنعقدة بـاÿرطوم حذر لوح من
““ال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي ت -واج -ه ال-وط-ن
العربي من تهديدات متعلقة بتنامي
ظاهرة اإ’رهاب والتطرف““ ،داعيا
إا““ ¤توحيد ا÷هود من أاجل القضساء
ع-ل-ى ال-ظ-اه-رة اإ’ره-اب-ي-ة وŒفيف
منابعها““.
واسس -ت -ع-رضس ال-وزي-ر ب-اŸن-اسس-ب-ة
اŸق -ارب -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ م -ك-اف-ح-ة
اإ’ره -اب وال -ق -ائ-م-ة ع-ل-ى ““ال-وق-اي-ة
وال -ردع ب -ا’رت -ك -از ع -ل -ى ال -تصس -دي
ل -ل -ع -وام -ل ال -ف -ك-ري-ة واŸادي-ة ال-ت-ي
ت- -غ- -ذي اإ’ره- -اب م -ن ب -ي -ن -ه -ا دف -ع
Óره-اب-ي Úال-ت-ي Œرم-ه-ا
ال-ف-دي-ة““ ل -إ
ا÷زائر.
وأاعت Èبهذا اÿصسوصس أان إادراج
مسسأالة Œر Ëدفع الفدية ‘ هذه
الدورة ““–قيقا للتوافق مع قرارات
›لسس اأ’من وا÷امعة العربية““.
ك- -م- -ا أاشس- -ار إا ¤مسس -أال -ة السس -ل -م

واأ’من ‘ الوطن العربي وما يشسهده
من اخت’Óت وŒاوزات نتيجة Ÿا
ي-ع-رف-ه ال-ن-ظ-ام ال-دو‹ ال-راه-ن م-ن
تنكر للشسرعية الدولية وعدم احÎام
اأ’سسسس واŸبادئ التي قامت عليها
منظمة اأ’· اŸتحدة ،معÈا عن
أاسس -ف-ه الشس-دي-د ل-ت-أاثÒات ذلك ع-ل-ى
مسسار بناء دولة القانون.
ك -م -ا ذك -ر ل-وح ‘ ت-دخ-ل-ه ب-أاه-م
اأ’شسواط التي عرفتها ا÷زائر ‘
›ال إاصسÓح العدالة واسستقÓلية
السس -ل -ط -ة ال -قضس -ائ -ي -ة –ت رع -اي-ة
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د ال -ع -زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،م-ب-ي-ن-ا اÙاور ال-تي ”
اإ’رت -ك -از ع-ل-ي-ه-ا ك-ت-ن-م-ي-ة ال-ق-درات
ال- -بشس- -ري- -ة وال- -ه- -ي -ك -ل -ي -ة وت -ط -وي -ر
اŸن - -ظ- -وم- -ة ال- -تشس- -ري- -ع- -ي- -ة حسسب
اŸعطيات ا’قتصسادية واإ’جتماعية

’سسيما بعد اسستئناف مسسار التنمية
ال - -وط - -ن - -ي- -ة وسس- -ري- -ان اإ’ج- -راءات
اŸتعلقة باŸصسا◊ة الوطنية.
واأشس- -ار ب- -أان -ه ” ت -ك -ي -ي -ف ه -ذه
اŸن- -ظ -وم -ة م -ع اŸع -اي Òال -دول -ي -ة
’سسيما بعد مصسادقة ا÷زائر على
ال-ع-دي-د م-ن ا’ت-ف-اق-ي-ات والصسكوك
اıتلفة على غرار تلك اŸتعلقة
بحقوق اإ’نسسان والتصسدي ıتلف
مظاهر اإ’جرام وأانسسنه العقوبة.
كما تشسمل اإ’صسÓحات عصسرنة
ال-ق-ط-اع ب-إادخ-ال ال-ت-قنيات ا◊ديثة
ل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م واإ’تصس-ال
وت -ع -م -ي -م ال -وسس-ائ-ل اإ’ل-كÎون-ي-ة ‘
ال-ع-م-ل ال-قضس-ائ-ي وال-تسسي Òاإ’داري
و‘ إاسسداء اÿدمات عن بعد دون
عناء التنقل إا ¤ا÷هات القضسائية.

خÓل اŸنتدى الوزاري السسادسس للغاز ،قيطو:Ê

عراقيل –د من النمؤ العاŸي لصسناعات الغاز
اسس -ت -ع-رضس وزي-ر ال-ط-اق-ة
مصس -ط-ف-ى ق-ي-ط-و ،Êأاول أامسس،
بÈشس-ل-ون-ة (اسس-ب-انيا) ،العراقيل
ال- -ت- -ي –د م -ن ال -ن -م -و ال -ع -اŸي
لصسناعات الغاز ومنها اŸنافسسة
التي تواجهها هذه الطاقة على
’صسعدة.
جميع ا أ
وأاوضسح قيطو ÊخÓل اŸنتدى
ال - -وزاري السس - -ادسس ل - -ل - -غ- -از ال- -ذي
اشسÎك ‘ تنظيمه منتدى الطاقة
ال- -دو‹ وا’–اد ال -دو‹ ل -ل -غ -از أان
““ال- -غ- -از ال- -ط- -ب -ي -ع -ي ي -واج -ه ث Ó-ث
صسعوبات :اأ’و ¤ناŒة عن ضسعف
الÎكيز الطاقوي الذي ينجم عنه
تكاليف نقل مرتفعة نسسبيا .وتتمثل
الصسعوبة الثانية ‘ غياب التحكم ‘
انبعاثات اŸيثان ‘ سسلسسلة اإ’نتاج
ما يقلل من ميزته بالنسسبة للمناخ.
وت -ك -م-ن ال-ث-ال-ث-ة ‘ أان ال-غ-از وع-ل-ى
ع -كسس ال -ن-ف-ط ال-ذي Áلك ق-ط-اع-ا
مكم Óهو النقل يظل ‘ منافسسة
مع جميع الطاقات البديلة““.
وتابع الوزير““ :من أاجل هذا فإان
ال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع -ي ب -ح -اج -ة ل -وضس-ع
سسياسسات طاقوية تشسجع على حماية
البيئة وتدفع مقابل قدرات الدعم
‘ ق -ط -اع ال-ك-ه-رب-اء وت-ول-د م-ؤوشس-را
قويا أ’سسعار الكربون““.
وبالرغم من آافاق الغاز الواعدة
ف- -إان ت- -ط- -وي- -ر ا◊ق -ول وال -ه -ي -اك -ل
ال Ó-زم -ة يضس -ي -ف ق-ي-ط-و Êي-ت-ط-لب
““سسعرا للغاز يكون مربحا Ãا يكفي
م- -ع ضس- -م- -ان ق- -درة ع- -ل- -ى ال- -ت -ن -ب -ؤو
بخصسوصس الطلب““.
وأاشسار الوزير إا ¤التغÒات التي
تعرفها بعضس اأ’سسواق والتي ترمي
لتفضسيل التحو’ت قصسÒة اŸدى.
وتسساءل““ :هل سسيكون باإ’مكان
ضس -م -ان ه -ذا ال -ت -ن-ب-ؤو وه-ذا ال-ط-لب
اآ’م- -ن ك- -م -ا ه -و ا◊ال ‘ ال -ع -ق -ود
ط-وي-ل-ة اŸدى ال-ت-ي تضس-م-ن ت-وزي-ع-ا
عاد’ للمخاطر واŸزايا؟““ مضسيفا:
““سسيتم هذا إاذا ما انخفضس تثمÚ
هذا اŸورد الطبيعي الغ Òمتجدد
والقابل للنفاد““.

وإا ¤ج- -انب ال -ع -راق -ي -ل ت -ط -رق
قيتوŸ Êزايا الغاز الطبيعي مقارنة
مع باقي الطاقات ومن بينها مرونته
ووفرته.
وقال خÓل مداخلته ‘ الدورة
اıصسصس -ة لـ«ال-ن-م-و وال-ط-لب ع-ل-ى
الغاز بعيدا عن إانتاج الكهرباء وسسبل
تشسجيع ا’سستثمارات الضسرورية ‘
ال-ه-ي-اك-ل وال-ت-دفقات التجارية““ قال
الوزير““ :يحتوي الغاز الطبيعي على
م -زاي-ا ’ Áك-ن Œاه-ل-ه-ا سس-ت-ج-ع-ل-ه
يلعب دورا أاك Ìأاهمية مسستقب.““Ó
وت -ك -ف-ي م-وارد ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي
حسسب وتÒة اإ’نتاج ا◊الية لـ130
سس -ن -ة حسسب أارق -ام م -ن -ت -دى ال -دول
اŸصسدرة للغاز.
وب -خصس -وصس ال-ت-ح-دي اŸن-اخ-ي
اع -ت Èال -وزي -ر أان ال -غ -از ال -ط -ب-ي-ع-ي
يشسكل جزءا من اŸعادلة التي تؤودي
لنمو مدمج ودائم.
وت- -ط- -رق ق- -ي- -ط -و Êل -ل -ت -ج -رب -ة
الوطنية باعتبار ا÷زائر من البلدان
ال -رائ -دة ‘ ›ال ال -غ -از ال-ط-ب-ي-ع-ي
وأاحد أاك Èمصسدريه.
وذك- -ر أان ا÷زائ- -ر “لك ث Ó-ث -ة
أان- -اب- -يب غ- -از ن- -ح- -و أاوروب- -ا وأارب- -ع
وحدات لتكرير الغاز الطبيعي كما
“لك مركبات جيوكيميائية إ’نتاج
اŸي -ث -ان -ول واأ’م -ون -ي -اك وال -ي -وري -ا
ت-ؤوه-ل-ه-ا ل-ت-ن-وي-ع صس-ادراتها من هذه
الطاقة.
ك -م-ا أان ا÷زائ-ر ظ-لت ب-ال-نسس-ب-ة
لزبائنها ‡ونا للغاز الطبيعي ثابتا
وذا مصس- -داق- -ي- -ة ح -ت -ى ‘ ال -فÎات
الصس-ع-ب-ة .واع-ت-م-دت ا÷زائ-ر أايضس-ا

يضس -ي -ف ال -وزي-ر ع-ل-ى ه-ذه ال-ط-اق-ة
لتطوير اقتصسادها و–سس Úظروف
معيشسة مواطنيها.
واأع- -ط- -ى ب- -عضس اأ’رق- -ام ب -ه -ذا
اÿصس - -وصس م - -ث- -ل نسس- -ب- -ة ال- -رب- -ط
بالكهرباء التي بلغت  99باŸئة مع
ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ن-ظ-ام ت-ول-ي-د يعتمد
أاسس-اسس-ا ع-ل-ى ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي .ك-م-ا
وصس -ل م -ع -دل ال-رب-ط بشس-ب-ك-ة ال-غ-از
الطبيعي قرابة  60باŸئة فيما ”
ربط باقي السسكان بغاز الÈوبان.
واإ ¤ج- - -انب ا’ح- - -ت- - -ي- - -اط- - -ات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة –ت-وي ا÷زائ-ر ع-ل-ى
م -وارد ه -ائ -ل -ة م-ن ال-غ-از الصس-خ-ري
الثالثة عاŸيا من حيث ا◊جم.
واأشس -اد ال -وزي -ر بـ«ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
التي عرفها قطاع الطاقة با÷زائر
وال - -ت - -ي تشس- -ه- -د ع- -ل- -ى اسس- -ت- -ق- -رار
مؤوسسسساتها الذي ” ا◊فاظ عليه
ب - -فضس - -ل اإ’صسÓ- -ح- -ات Ãا ف- -ي- -ه- -ا
ا’ج -ت -م -اع-ي-ة ال-ت-ي وضس-ع-ه-ا رئ-يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة
وكذلك ا’سستثمارات الضسخمة لدعم
النمو ا’قتصسادي““.
وت- -ط- -رق ال- -وزي -ر ‘ اأ’خ Òاإ¤
ال -ت -ع -دي Ó-ت اŸن -ت -ظ -رة ‘ ق -ان-ون
اÙروق- -ات وال- -ت- -ي ““Œسس- -د إارادة
تعزيز التشساور مع الشسركاء وترقية
التعاون القطاعي وتفضسيل الطرق
اŸؤودي -ة ل -ت-ن-م-ي-ة مسس-ت-دام-ة ق-ائ:Ó-
““الهدف (من هذه التعديÓت) هو
خلق الÌوة والشسغل وضسمان النمو
م - -ع ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى اŸك- -تسس- -ب- -ات
ا’جتماعية ’قتصسادنا.

’مة»
موضسوعه «القدسس ﬁور وحدة ا أ

غÓم الله يشسارك بإايران ‘ اŸؤؤ“ر  32للؤحدة اإ’سسÓمية

اسستقبل وزير التجارة سسعيد جÓب ،أاول أامسس ،با÷زائر ،نظÒه ا’ندونيسسي أانقار تياسستو لوكيتا ،حيث
تباحث الطرفان القضسايا ا’قتصسادية التي تربط البلدين وسسبل ترقيتها وذلك بحضسور سسفÒة اندونيسسيا
با÷زائر السسيدة سسفÒة ﬁروسسة حسسب ما أافاد به أاول أامسس ،بيان للوزارة.
الوطني وتطويره مؤوكدا ““أان أاولويات
ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ه -ي ال -ت-ن-م-ي-ة
والÎق -ي -ة ا’ق -تصس -ادي -ة ورف -ع حصس-ة
الصسادرات خارج اÙروقات““ حسسب
ما أاضساف البيان.
وأاعرب بهذا الصسدد عن أامله ““‘
ولوج ﬂتلف اŸنتجات الوطنية إا¤
اأ’سسواق اآ’سسيوية سسيما وأان السسوق
ا’ندونيسسية تتوفر على أازيد من 243
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÷Óب رف- - - -ق- - - -ة ›م - - -وع - - -ة م - - -ن
اŸت- -ع- -ام- -ل Úا’ق- -تصس- -ادي Úل -زي -ارة
اندونيسسيا قصسد إايجاد قاعدة شسراكة
مثمرة ‘ عدة ميادين حسسب ذات
اŸصسدر.

’على بوعبد الله
’سسÓمي ا أ
يشسارك رئيسس اÛلسس ا إ
’سسÓمية ،الذي
غÓم الله ‘ أاشسغال اŸؤو“ر  32للوحدة ا إ
’يرانية طهران ‘ الفÎة اŸمتدة
سسيعقد بالعاصسمة ا إ
من  24إا 26 ¤من الشسهر ا÷اري.
وأاوضسح بيان للمجلسس يوم اÿميسس أان هذا اŸؤو“ر الذي
ي -ن -ظ-م-ه اÛم-ع ال-ع-اŸي ل-ل-ت-ق-ريب ب ÚاŸذاهب اإ’سسÓ-م-ي-ة،
سسيكون موضسوعه ““القدسس ﬁور وحدة ا’مة““.
وسس -ي -ل -ق -ي رئ -يسس اÛلسس اإ’سس Ó-م-ي اأ’ع-ل-ى ك-ل-م-ة خÓ-ل
أاشسغال هذا اŸؤو“ر.

»æWh

ألسصبت  24نوفم 2018 Èم
ألموأفق لـ  16ربيع أأ’ول  1440هـ

‘ رده على أسصئلة شصفؤية لنؤأب ألŸÈان

أاويحيى :اŸناطق ا◊دودية للبÓد –ظى بعناية خاصسة من قبل السسلطات العمومية
لول ،أح -م -د أوي -ح -ي -ى ،أن
أك -د أل -ؤزي -ر أ أ
أŸناطق أ◊دودية للبÓد –ظى ب ““عناية
خ-اصص-ة““ م-ن ق-ب-ل ألسص-ل-ط-ات أل-ع-م-ؤمية ألتي
ب -ادرت ب -تسص -ط Òع -دة ب -رأم -ج ت-ن-م-ؤي-ة ب-ه-ا
بهدف تنميتها وألرفع من أŸسصتؤى أŸعيشصي
لسصكانها.
ق -ال أل -وزي -ر أأ’ول ‘ رده ع -ل -ى سص -ؤوأل شص -ف-وي
للنائب يوسصف بكوشص (جبهة أŸسصتقبل) بخصصوصص
أل -ت -دأب ÒأŸت -خ -ذة م -ن ط -رف أ◊ك -وم -ة لÎق -ي -ة
مناطق أ◊دود ألغربية للبÓد خÓل جلسصة علنية
أÿميسص باÛلسص ألشصعبي ألوطني ،قرأأه نيابة عنه
وزي- -ر أل -ع Ó-ق -ات م -ع ألŸÈانﬁ ،ج -وب ب -دة ،أأن
““أŸناطق أ◊دودية للبÓد –ظى باهتمام وعناية
خاصصة من قبل ألسصلطات ألعمومية ألتي بادرت
بتسصط Òعدة برأمج تنموية على أŸدي ÚأŸتوسصط
وألبعيد قصصد تنمية هذه أŸناطق وألنهوضص بها
وألرفع من أŸسصتوى أŸعيشصي لقاطنيها““.
وأأبرز أنه ““–قيقا لهذأ ألغرضص ” ،رصصد أأغلفة
مالية معتÈة وجهت أأسصاسصا ÿلق مناصصب شصغل
جديدة وأسصتحدأث أأنشصطة Œارية منتجة بهذه
أŸناطق““ ،موضصحا أأن ““أ÷هود أŸبذولة لÎقية
م -ن -اط -ق أ◊دود أل -غ -رب -ي -ة ل -ل -ب Ó-د ت -ن-درج ضص-م-ن
ألسصياسصة ألوطنية لتنمية أŸناطق أ◊دودية““.
وأأضصاف أأن برأمج ““أأعدت خصصيصصا من أأجل
تدعيم مسصارأت ألتنمية بهذه أŸناطق على جميع
أأ’صص -ع -دة أ’ق -تصص -ادي -ة وأأ’م -ن -ي -ة وأ’ج -ت -م-اع-ي-ة
وألثقافية وتعزيز قدرأتها ألتنموية ألذأتية باتخاذ
ألتدأب Òألضصرورية لتجاوز عرأقيل ألتنمية بها““.
وأأوضصح أأن ““أهتمام أ÷هات أıتصصة أنصصب ‘
أŸق -ام أأ’ول ع -ل-ى ت-ذل-ي-ل أل-ع-رأق-ي-ل ذأت أل-ط-اب-ع
أ÷غرأ‘ وأإ’قليمي ألتي “يز هذه أŸناطق وتلعب
دورأ أأسصاسصيا ‘ عرقلة مسصارها ألتنموي من خÓل
أعتماد عدة درأسصات لتهيئتها بالتشصاور وألتنسصيق
مع ألفاعل Úأ’قتصصادي Úوألشصركاء على أŸسصتويÚ
أÙلي وأŸركزي““.
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وعلى ضصوء معطيات أıطط ألوطني لتهيئة
أإ’قليم آ’فاق  2030ألذي نصص على تهيئة  9مناطق
ح -دودي -ة يضص -ي -ف أل -وزي -ر أأ’ول ““ب -ادرت أ÷ه-ات
أıتصصة بإاعدأد درأسصة خاصصة لكل منطقة من
هذه أŸناطق بهدف تشصخيصص وضصعية كل منطقة
على حدة وإأعدأد حصصيلة خاصصة بها وكذأ إأعدأد
أıط -ط -ات وألÈأم -ج أÿاصص-ة ب-ع-م-ل-ي-ات ت-ه-ي-ئ-ة
وتنمية كل منطقة ،إأ ¤جانب إأعدأد ورقة عمل
ول -وح -ة ق -ي -ادة ل -ت -ن -ف -ي -ذ وم -ت -اب -ع -ة ت -ن -ف -ي -ذ ه -ذه
أıططات““.
وذك -ر ‘ ه -ذأ أ’ط-ار أأن ألسص-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
““تسصعى أ ¤إأعادة تهيئة هذه أأ’قاليم بشصكل يسصمح ““
بإانشصاء مناطق نشصاط مصصغرة ومشصاريع أسصتثمارية
صصغÒة ومتوسصطة بها““ ،مشصÒأ إأ ¤أأنه ” ““أتخاذ
أل- -ع- -دي -د م -ن أإ’ج -رأءأت ل -فك أل -ع -زل -ة ع -ن ه -ذه
أŸناطق وخلق ديناميكية تنموية بها وألرفع من
أŸسصتوى أŸعيشصي لسصكانها““.
وأأشصار بهذأ أÿصصوصص أ“““ ¤ويل ألعديد من
ألÈأمج ألتنموية ذأت ألصصلة بالتجمعات ألسصكانية
لفائدة بلديات تابعة لـ  12و’ية حدودية بغÓف
ما‹ قدر بـ  4.4مليار دج وكذأ تسصجيل ألعديد من

ألÈأم -ج أŸه -م -ة ذأت ألصص -ل -ة بÈأم -ج أ’سص -ت-ث-م-ار
ألعمومي أŸوجهة لتحسص Úأ’طار أŸعيشصي ودعم
ألبنى ألتحتية ‘ شصكل إأعانات سصنوية تتكفل بها
ميزأنية ألدولة على مسصتوى أıططات ألبلدية
ل-ل-ت-ن-م-ية لسصنة  2018ع -ل-ى مسص-ت-وى ع-دة و’ي-ات
ح -دودي -ة غ -رب -ي -ة م -ث -ل بشص -ار ،ت -ل -مسص-ان ،ت-ن-دوف
وألنعامة““.
وم- -ن أإ’ج- -رأءأت أŸت- -خ- -ذة أأيضص- -ا ،تسص- -ج- -ي- -ل
““ع -م -ل -ي-ات ت-ن-م-وي-ة ج-دي-دة ورف-ع أل-ت-ج-م-ي-د ع-ل-ى
ألعمليات أŸسصجلة ضصمن أıططات ألقطاعية
للتنمية باŸناطق أ◊دودية ألغربية وكذأ أ’سصتفادة
من أإ’عانات أŸالية أŸكفولة من طرف ﬂتلف
ألصصناديق أÿاصصة بالتنمية على غرأر ألصصندوق
أÿاصص ب -ال -ت -ن -م -ي -ة أ’ق-تصص-ادي-ة ل-ل-هضص-اب أل-ع-ل-ي-ا
وألصص -ن-دوق أÿاصص ب-ت-ط-وي-ر م-ن-اط-ق أ÷ن-وب إأ¤
جانب تشصجيع ألتوجه أ’سصتثماري بهذه أŸناطق
من خÓل توزيع ألوعاء ألعقاري أŸتوفر على
ب -رأم -ج ت -ت -ع-ل-ق ب-إانشص-اء م-ن-اط-ق صص-ن-اع-ي-ة وأأخ-رى
موجهة للنشصاط أ’قتصصادي““.
وأأكد ألوزير أأ’ول أأنه ‘ إأطار Œسصيد ألÈنامج
ألوطني إ’نشصاء أŸناطق ألصصناعية أ÷ديدة (50
م -ن -ط-ق-ة ع ÈألÎأب أل-وط-ن-ي) ،أسص-ت-ف-ادت و’ي-ات
غرب ألبÓد من هذأ ألÈنامج حيث ” ‘ سصنة
““ 2018تبليغ ألشصطر أأ’ول من رخصصة هذأ ألÈنامج
وأŸقدرة بحوأ‹  2.570.000.000.00دج بهدف
إأعطاء إأشصارة أ’نطÓق ‘ أأشصغال ألتهيئة ،كما ”
أ’ن -ط Ó-ق ‘ ب -رن -ام -ج ج-دي-د ل-ت-وف ÒأŸزي-د م-ن
أل-ع-ق-ار أŸوج-ه لÓ-سص-ت-ث-م-ار ب-ه-ذه أŸن-اط-ق وأل-تي
سصتوجه ÿلق مناطق نشصاط مصصغرة““.
ولفت ألوزير أأ’ول ‘ أÿتام إأ““¤سصعي ألدولة
لتحقيق تنمية وطنية شصاملة ومتوأزنة ع Èكافة
ألÎأب ألوطني مع أأ’خذ بع Úأ’عتبار ﬂتلف
أŸعطيات أŸالية وأ’قتصصادية وأ÷غرأفية““.

ميهؤبي :

تأاجيل عدد من اŸشساريع الثقافية ببجاية لظروف مالية
أفاد وزير ألثقافة عزألدين
م-ي-ه-ؤب-ي ،أول أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر
أل -ع -اصص -م-ة ،أن ““ت-أاج-ي-ل““ ع-دد
م-ن أŸشص-اري-ع أل-ث-ق-افية بؤلية
ب - -ج - -اي - -ة رأج - -ع لـ ““أل- -ظ- -روف
أŸالية““ ألتي تعرفها أ÷زأئر.
وأأك -د وزي -ر أل -ث -ق-اف-ة ‘ ج-لسص-ة
ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسص ألشص-ع-ب-ي ألوطني
’سص-ئ-ل-ة ألشص-ف-وية
خصصصصت ل-ط-رح أ أ
ع -ل -ى ع -دد م -ن أأعضص -اء أ◊ك -وم -ة

ت- -رأأسص- -ه- -ا رئ- -يسص أÛلسص م- -ع- -اذ
بوشصارب أأن قطاعه ““يسصعى لتدأرك
أل -ن -قصص““ ‘ أل -ه -ي -اك -ل أل -ث -ق -اف -ي-ة
بالو’ية من خÓل تسصجيل ألعديد
م- -ن أŸشص- -اري- -ع أل- -ت- -ي ه- -ي ““ق -ي -د
’‚از حاليا““ و«أŸزمع تسصليمها
أ إ
‘  ““2019ع- -ل- -ى غ- -رأر ت- -رم- -ي- -م
أÙك-م-ة أل-ق-دÁة ل-ب-ج-اية بغرضص
–ويلها إأ ¤معهد للموسصيقى.
ك -م -ا أأشص -ار م -ي -ه -وب-ي ‘ سص-ي-اق

أك-د وزي-ر ألسص-ك-ن وأل-عمرأن
وأŸدي-ن-ة ،ع-ب-د أل-ؤح-ي-د ط-م-ار،
أول أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر ،أن ق -ان-ؤن
 08 /15أÙدد لشصروط مطابقة
أل- -ب- -ن- -اي- -ات وإأ“ام إأ‚ازه -ا ““⁄
ي - -ع - -دل““ ب - -ل ” “دي - -د آأج - -ال
تسص - -ؤي- -ة وضص- -ع- -ي- -ة أل- -ب- -ن- -اءأت
وأسص -ت -ك -م -ال ع -م -ل -ي-ات إأ‚ازه-ا
ط -ب -ق -ا ل-ل-م-ع-اي ÒأÙددة وذلك
إأ ¤غاية أوت .2019
وأأوضصح طمار خÓل جلسصة علنية
باÛلسص ألشصعبي ألوطني خصصصصت
Óسص-ئ-ل-ة ألشص-ف-وي-ة أأن ه-ذأ أل-ت-م-ديد
ل -أ
ي -ه -دف إأ ¤إأع -ط-اء ف-رصص-ة إأضص-اف-ي-ة
ل -ل -م-وأط-ن Úأل-ذي-ن  ⁄ي-ت-م-ك-ن-وأ م-ن
أي-دأع م-ل-ف-ات-ه-م ‘ أآ’ج-ال ألسص-اب-ق-ة
وألسص- -م- -اح ل- -ه- -م ب- -تسص- -وي -ة وضص -ع -ي -ة

ب-ن-اي-ات-ه-م ،مضص-ي-ف-ا أأن ع-م-ل-ي-ة أي-دأع
أŸل- -ف- -ات وم- -ع- -ا÷ت- -ه- -ا م -ن ط -رف
أŸصص- -ال- -ح أıتصص -ة تسص““ Òب -وتÒة
مقبولة““ حيث ” تسصجيل أيدأع ما
ي-ق-ارب  57.000م-ل-ف م-ن-ذ أل-تمديد

سصكن سصوي منها  342.377ملف ما
يعادل  591.209سصكن بينما ” رفضص
 107.311ملف ما يعادل 127.714
سصكن.
كما أأفاد ألوزير أأن ألقانون 08/15
ألصصادر ‘ يوليو  2008قد أسصتثنى ‘
م- - -ادت - -ه  ،16ب- -عضص أل -ب -ن -اي -ات م -ن
ألتسصوية حماية ◊ياة أŸوأطن Úمن
أıاطر ألتي يتعرضصون لها بسصبب
موقع تلك ألبنايات أأو عدم أحÎأمها
لقوأعد ألبناء.
وف -ي -م -ا ي-خصص أل-ب-ن-اء أل-هشص ق-ال
طمار إأنه ” خÓل  2007إأحصصاء
أأك Ìمن  553.000سصكن هشص على
أŸسصتوى ألوطني تقطن بها 668.000
ع -ائ -ل -ة ،م -ن-ه-ا  325.405سص- -ك -ن ‘
أŸناطق أ◊ضصرية.

تزويد و’يتي “Ôاسست وبشسار بتجهيزات طبية جديدة خÓل 2019
أع- -ل- -ن وزي- -ر ألصص- -ح- -ة وألسص- -ك -ان وإأصص Ó-ح أŸسص -تشص -ف -ي -ات ﬂت -ار
حسص -ب Ó-وي  ،أول أمسس ،ب -ا÷زأئ-ر أل-ع-اصص-م-ة ،ع-ن ت-زوي-د أŸؤؤسصسص-ات
لسص-تشص-ف-ائ-ي-ة ل-ؤلي-ت-ي “Ôأسصت وبشص-ار ب-ت-ج-ه-يزأت طبية جديدة
أ إ
خÓل سصنة .2019
أأك- -د وزي- -ر ألصص -ح -ة ‘ رده ع -ل -ى جديدة هي أآ’ن قيد أإ’‚از بسصعة
أنشص -غ -ا’ت ن -ائ -ب -ي أل-و’ي-ت Úت-ت-ع-ل-ق  120سصرير بع Úصصالح و 60سصريرأ
بنقصص ألتجهيزأت ألطبية وأŸوأرد ب -ع Úق -زأم و 60آأخ -رى ب -ت ÚزوأتÚ
ألبشصرية خÓل جلسصة علنية للمجلسص ب- -اإ’ضص- -اف- -ة إأ ¤ع- -ي- -ادأت م -ت -ع -ددة
ألشص -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي خصصصصت ل -ط-رح أÿدمات ومسصتشصفى متخصصصص ‘
أأ’سصئلة ألشصفوية أأن و’ية “Ôأسصت أأ’مرأضص ألعقلية بقدرة  120سصرير
إأ ¤ج- -انب ج- -ه -از أأ’شص -ع -ة ب -ال -رنÚ
أل -ت -ي ت -ت -وف-ر ع-ل-ى ج-ه-ازي سص-ك-انÒ
ف -ق -ط Ãسص -تشص -ف-ى ع-اصص-م-ة أل-و’ي-ة أŸغناطيسصي (إأ.أأر.أأم) وجهاز للعÓج
وع Úصص -ال-ح ““سص-تسص-ف-ي-د خÓ-ل سص-ن-ة ب- -اأ’شص- -ع- -ة ل- -ل- -مصص -اب Úب -السص -رط -ان
 2019من Œهيزأت طبية بتكلفة  50سص -ي -خ -ف -ف م -ن ت -ن -ق-ل أŸرضص-ى إأ¤
مليون دج باإ’ضصافة إأ ¤أقتنائها لـ  10ألو’يات أأ’خرى.
وبعد أأن ذكر باŸرأفق ألتي تتوفر
سص -ي-ارأت إأسص-ع-اف 5 ،سص-ي-ارأت طبية
ل -ن -ق-ل أŸرضص-ى و  5سص-ي-ارأت أأخرى ع- -ل- -ي- -ه -ا أل -و’ي -ة ،أأشص -ار إأ ¤أŸوأرد
›هزة بتقنيات ألتÈيد توجه لنقل ألبشصرية أŸتمثلة ‘  148طبيب عام
و 520عون شصبه طبي معلنا باŸناسصبة
أللقاحات وأأ’مصصال““ .
ك- -م- -ا سص- -ت- -دع -م أل -و’ي -ة -حسصب عن فتح مناصصب شصغل جديدة لتعزيز
ألسصيد حسصبÓويÃ -ؤوسصسصات صصحية أل -و’ي -ة ب-أاط-ب-اء أأخصص-ائ-ي ‘ Úإأط-ار

أÿدمة أŸدنية.
وبخصصوصص ألوضصعية أŸزرية ألتي
ت -ع -ا Êم -ن -ه -ا أŸؤوسصسص -ات ألصص -ح -ي-ة
ل -و’ي -ة بشص -ار ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸوأرد
أل -بشص-ري-ة وأل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ط-ب-ي-ة أأك-د
وزي- -ر ألصص- -ح- -ة ‘ ه- -ذأ أإ’ط -ار أأن -ه
وب -ال -رغ -م م -ن أل -ت -ك -وي -ن أŸت-وأصص-ل
ل- -ك- -ل- -ي- -ات أل- -طب أل- -وط- -ن- -ي- -ة م -ن -ذ
أ’سصتقÓل إأ ¤يومنا هذأ فإان نسصبة

أك- -د وزي- -ر ألصص- -ن -اع -ة
وأŸن -اج -م ي -ؤسص -ف ي-ؤسص-ف-ي،
أول أمسس ،أن أ÷زأئ - - - - - - - - - - -ر
–تاج ماب 20 Úإأ 30 ¤سصنة
لق -ام -ة صص -ن -اع -ة م -ك-ت-م-ل-ة
إ
ل-لسص-ي-ارأت م-ن شص-أان-ه-ا تؤفÒ
منتجات تنافسصية ‘ متناول
أŸسص - - - -ت- - - -ه- - - -لك أ÷زأئ- - - -ري
وت -ع -ؤيضس أل -ؤأردأت وب-ل-ؤغ
ألتصصدير.
أأوضصح ألوزير خÓل جلسصة
ع- -ل- -ن- -ي- -ة ب -اÛلسص ألشص -ع -ب -ي
Óسص-ئ-ل-ة
أل -وط -ن -ي ﬂصصصص -ة ل  -أ
ألشصفوية أأن ““ألهدف ألرئيسصي
(م - -ن خ Ó- -ل دع - -م مشص - -اري - -ع
ألسصيارأت) ليسص ألÎكيب وإأ‰ا
ه - -و أل - -وصص - -ول إأ ¤صص - -ن- -اع- -ة
ح- -ق- -ي- -ق -ي -ة ل -لسص -ي -ارأت وه -ذأ
ي -ت-ط-لب وق-ت-ا م-ن  20إأ30 ¤
سصنة““.
وأأضص -اف أأن إأرسص -اء ق -اع -دة
صص -ن -اع -ي -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة ‘ ه-ذأ
أÛال Áر أأو’ ع Èمشصاريع
ألÎكيب ثم أ’قحام ألتدريجي
ل-ل-م-ن-اول-ة م-ن خÓ-ل أل-تصص-ن-ي-ع
أÙلي Ÿكونات ذأت جودة
Óدماج من طرف
عالية قابلة ل إ
أŸصصنع.Ú
وÁثل ذلك حسصب ألوزير-
ألسص -ب-ي-ل أل-وح-ي-د أل-ذي يسص-م-ح
بالوصصول إأ ¤أأسصعار منخفضصة
وت- -ن -افسص -ي -ة ت -خ -دم مصص -ل -ح -ة
أŸسصتهلك أ÷زأئري ،مشصددأ
‘ نفسص ألوقت على ضصرورة
أأن يÎأف- -ق ه- -ذأ أŸسص- -ار م -ع
آأليات تضصمن ألشصفافية.
و‘ هذأ ألسصياق أأشصار أإ¤

عمليات ألرقابة على أŸصصانع
ل- - -ل- - -ت- - -أاك- - -د م- - -ن أحÎأم ك - -ل
أ’لتزأمات أŸتعلقة Ãمارسصة
هذأ ألنشصاط ’فتا إأ ¤أأن كل
ﬂال-ف-ة ي-ن-ج-ر ع-ن-ه-ا ت-ط-ب-يق
ﬂت - -ل- -ف أل- -ع- -ق- -وب- -ات أل- -ت- -ي
ي - -تضص - -م - -ن- -ه- -ا دف Îألشص- -روط
أÙدد ل- -ك- -ي- -ف -ي -ات ‡ارسص -ة
نشص - -اط صص - -ن - -اع - -ة وت - -رك - -يب
ألسصيارأت وألذي يحتوي على
ع -دة ب -ن -ود م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ج-انب
’سصعار.
أ أ
كما ذكر يوسصفي أأن مصصالح
وزأرت - -ه ق- -امت ب- -اŸوأزأة م- -ع
ذلك ب -نشص -ر أأسص -ع -ار ألسص-ي-ارأت
أŸرك-ب-ة ﬁل-ي-ا ع-ن-د خروجها
م -ن أŸصص -ن -ع ‘ إأط-ار إأضص-ف-اء
شصفافية ‘ هذأ أÛال.
’سصعار
«لقد كان نشصر هذه أ أ
’لتزأمنا ( )..بضصمان
Œسصيدأ إ
ألشصفافية وألسصهر على أأن تكون
’سصعار معقولة وذلك بالتعاون
أ أ
’خ-رى ذأت
م -ع أل -ق -ط -اع-ات أ أ
ألصص- - -ل- - -ة أŸب - -اشص - -رة ب - -ه - -ذه
أŸسصأالة““ صصرح ألسصيد يوسصفي.

وع -رفت ه -ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ““رد
ف - -ع- -ل إأي- -ج- -اب- -ي““ م- -ن ط- -رف
أŸسص -ت-ث-م-ري-ن ‘ ه-ذأ أÛال
وأل- -ذي -ن أأك -دوأ أأن أل -رف -ع م -ن
’دم- -اج و مسص -ت -وي -ات
نسص- -ب- -ة أ إ
’ن -ت -اج سص -يسص -م-ح ب-ان-خ-ف-اضص
أ إ
’سصعار بصصفة ﬁسصوسصة وأأن
أ أ
’سص-ع-ار ح-ال-ي-ا سص-ب-ب-ه
أرت -ف -اع أ أ
ت -ك -ال-ي-ف أ’سص-ت-ث-م-ار وق-درأت
’نتاج ألتي بدأأت بها ﬂتلف
أ إ
أŸصصانع وألتي تعت Èمنخفضصة
مقارنة مع حجم ألطلب حسصب
ألشصروح ألتي قدمها ألوزير.
و‘ رده ع- -ل -ى سص -ؤوأل ح -ول
ألعقار ألصصناعي كشصف ألوزير
ع- - - -ن إأنشص - - -اء ÷ن - - -ة وزأري - - -ة
مشصÎكة مكلفة بإاعدأد مشصروع
مرسصوم تنفيذي يوضصح كيفية
’رأضصي
درأسصة ألطلبات على أ أ
Óم Ó-ك أÿاصص -ة
أل- -ت- -اب- -ع -ة ل  -أ
للدولة.
و“خضص ع -ن ه-ذه أل-ل-ج-ن-ة
وضص- - - - - -ع ب- - - - - -عضص أŸع - - - - -ايÒ
أŸوضصوعية موجهة خصصوصصا
ل- -ت- -وضص- -ي- -ح وت -وح -ي -د شص -روط
وك -ي -ف -ي -ات درأسص -ة أل -ط -ل -ب -ات
أŸسصجلة على ألعقار أŸوجه
لÓ-سص-ت-ث-م-ار و ه-ذأ ‘ أن-ت-ظ-ار
أ’ن -ت -ه-اء م-ن إأع-دأد أŸرسص-وم
ألتنفيذي.
وت- -ت- -م -ح -ور ه -ذه أŸع -ايÒ
حول ثÓث نقاط أأسصاسصية وهي
ن -وع أل -نشص -اط (ح -يث ي-جب أأن
يكون نشصاطا صصناعيا منتجا)
ع -دد م -ن-اصصب أل-ع-م-ل أŸزم-ع
إأنشص- -اؤوه- -ا وأل- -ق -ي -م -ة أŸال -ي -ة
لÓسصتثمار.

% 90من زبائن بريد ا÷زائر أارجعوا اأ’موال اŸسسحوبة جراء عطب تقني

طمار  :قانون مطابقة البنايات ““ ⁄يعدل““ بل ” “ديد آاجال التسسوية إا ¤غاية أاوت 2019

حسصبÓوي :

إاقامة صسناعة مكتملة للسسيارات ‘ ا÷زائر يتطلب أاك Ìمن عقدين

فرعؤن:

كÓمه إأ ¤بعضص أŸشصاريع أŸنجزة
م- -ؤوخ- -رأ ع Èأل- -و’ي -ة ع -ل -ى غ -رأر
أŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسص-ي-ة ب-ب-ج-اي-ة وقاعة
ألسصينما بخرأطة.
وذكر ألوزير من جهة أأخرى أأن
ألو’ية –صصي تصصنيف  38معلما
’ضص -اف -ة إأ¤
ت- -اري- -خ -ي -ا وأأث -ري -ا ب -ا إ
تصص -ن -ي -ف م -دي-ن-ة ب-ج-اي-ة أل-ع-ري-ق-ة
كقطاع ﬁفوظ منذ .2013

Óجال ألقانونية.
ألثا Êل آ
وأأشصار ‘ هذأ ألصصدد أأن وزأرة
ألسص- -ك- -ن وأل- -ع- -م- -رأن وأŸدي- -ن -ة ق -د
أأدرجت أ÷انب أÿاصص ب- - -تسص- - -وي- - -ة
ألبنايات ‘ ألقانون أ÷ديد للتعمÒ
وأŸدي -ن -ة وأل -ذي ي -ع -رف م -رح -ل-ت-ه
أل -ن -ه -ائ-ي-ة ،ح-يث ي-ت-م ح-ال-ي-ا إأع-دأده
–ت إأشصرأف ““عدد كب Òمن أÈÿأء““
و ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف أل-قطاعات
ذأت ألصصلة على غرأر وزأرة ألدأخلية
وأ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي- -ة وأل- -ت- -ه -ي -ئ -ة
ألعمرأنية و كذأ وزأرة ألبيئة.
و” إأحصصاء إأ ¤حد أآ’ن إأيدأع
 873.573ملف على مسصتوى ﬂتلف
ب - -ل - -دي - -ات أل - -وط - -ن أأي م- -ا ي- -ع- -ادل
 1.290.281سص -ك -ن ح -يث ” درأسص -ة
 624.539ملف ما يعادل 1.038.228

يؤسصفي:

ألعدد
17802

04

 50ب- -اŸائ -ة م -ن أŸوأرد أل -بشص -ري -ة
““ت -ب -ق -ى ب -ال -ق -ط -اع أل -ع -ام وأل -نسص -ب -ة
أŸتبقية تهجره إأ ¤ألقطاع أÿاصص
وأÿارج ““ .
و‘ رده عن تأاخر إأ‚از أŸؤوسصسصة
أ’سصتشصفائية أ÷امعية للو’ية ألتي
أأعلن عنها رئيسص أ÷مهورية ألسصيد
ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ق-ال وزي-ر
ألصص - - -ح - - -ة إأن أ◊ك- - -وم- - -ة رصص- - -دت
أ’ع -ت -م -ادأت أŸال -ي-ة ألÓ-زم-ة ل-ه-ذأ
أŸشص-روع وت-ع-م-ل ألسص-ل-طات أÙلية
ع- -ل- -ى ت- -ه- -ي- -ئ- -ة أأ’رضص- -ي- -ة وأل -ق -ي -ام
باإ’جرأءأت أإ’دأرية إ’طÓق أأشصغال
هذأ ألقطب أŸوجه للتكوين وألبحث
وألعÓج.
ك -م -ا أأع-ل-ن ب-اŸن-اسص-ب-ة ع-ن وضص-ع
ثÓث مناطق ‘ إأطار ألتعاون بÚ
وزأرة ألصص-ح-ة وأ’تصص-ا’ت ألسص-ل-ك-ي-ة
وألÓسصلكية وألتكنولوجيات وألرقمنة
لتكوين ‡ارسصي مناطق أ÷نوب عن
بعد.

أك - - -دت وزي - - -رة ألÈي- - -د
وألتصص- - -الت ألسص- - -ل - -ك - -ي - -ة
وألÓسصلكية
وأل-ت-كنؤلؤجيات وألرقمنة،
إأÁان ه - -دى ف - -رع- -ؤن ،أول
أم- - - -سس ،أن  90ب-اŸائ-ة م-ن
زب-ائ-ن ب-ري-د أ÷زأئ-ر ألذين
سص -ح -ب -ؤأ أم -ؤأل ل ت -خصص -ه-م
ج-رأء تسص-ج-ي-ل ع-طب تقني
لل -ي -ة،
‘ ب- -عضس أŸؤزع -ات أ آ
أرج-ع-ؤأ ه-ذه أŸب-ال-غ ““بشص-كل
طؤعي““.
وأأوضصحت ألوزيرة ‘ جلسصة
علنية باÛلسص ألشصعبي ألوطني
خصصصصت لطرح أأ’سصئلة ألشصفوية
على عدد من أأعضصاء أ◊كومة
ت -رأأسص-ه-ا رئ-يسص أÛلسص ،م-ع-اذ
ب -وشص -ارب ،أأن ب -ق-ي-ة أŸوأط-نÚ
أل -ذي -ن  ⁄ي -رج -ع-وأ أأ’م-وأل أإ¤
م- - -ؤوسصسص - -ة ب - -ري - -د أ÷زأئ - -ر ”
أ’تصص- -ال ب- -ه- -م ع Èأل- -رسص- -ائ- -ل
أل -قصصÒة م -ن أأج -ل ح-ث-ه-م ع-ل-ى
إأرج -اع أŸب -ال -غ أل -ت -ي –صص -ل -وأ
عليها جرأء هذأ أÿلل ألتقني.
و‘ حالة عدم حدوث ذلك
تضص -ي-ف أل-وزي-رة سص-ي-ت-م أق-ت-ط-اع
ه- -ذه أŸب -ال -غ م -ن حسص -اب -ات -ه -م
ألÈيدية أ÷ارية ،مÈزة أأن ذلك
ي -ن -درج ‘ إأط -ار ““ألصص Ó-ح -ي-ات
أل - -ق- -ان- -ون- -ي- -ة Ÿؤوسصسص- -ة ب- -ري- -د
أ÷زأئر““.
وأأشص - - -ارت ف - - -رع- - -ون إأ ¤أأن
أأ’م - -وأل أل - -ت - -ي سص - -ح - -بت م - -ن
م -ؤوسصسص -ة ب -ري -د أ÷زأئ -ر ج -رأء
ه-ذأ أل-ع-طب أل-ت-ق-ن-ي ““’ تشص-ك-ل
ك -ت -ل -ة م -ال -ي -ة ك -بÒة““ ،م -رج -ع -ة
تسص -ج -ي -ل ه -ذأ أل -ع-طب أل-ت-ق-ن-ي
ألذي دأم ثÓثة أأيام على مسصتوى
ب- - -عضص أŸوزع- - -ات أآ’ل - -ي - -ة أإ¤
““ح -دوث خ -ل-ل ب Úن-ظ-ام أل-دف-ع
أإ’ل -كÎو Êل -ل -ب -ط -اق-ة أل-ذه-ب-ي-ة
وأل -ن -ظ -ام أŸرك-زي ل-ل-حسص-اب-ات
ألÈي -دي-ة أ÷اري-ة ،ح-يث ت-وق-ف
هذأ أأ’خŸ Òدة ثÓث Úثانية
عوضصا ثÓثة ثوأن ،وجرأء ذلك
فإان عمليات ألسصحب تضصاعفت
بشصكل تلقائي بسصبب هذأ أÿطأا
أل - - -›È- - -ي““ ،م- - -شصÒ- - -ة إأ ¤أأن
مهندسصي بريد أ÷زأئر “““كنوأ
من تصصليح هذأ ألعطب““.
وأأك- - -دت أل- - -وزي- - -رة سص- - -ع- - -ى
ق -ط -اع-ه-ا ل-ت-ف-ادي ح-دوث م-ث-ل
هذه أ’عطاب ألتقنية ألتي عادة
م- -ا تصص- -يب ﬂت -ل -ف أأ’ن -ظ -م -ة
أŸع -ل -وم -ات -ي -ة وذلك م -ن خÓ-ل

““ألسص-ه-ر ع-ل-ى أل-ت-ك-وين أŸسصتمر
Ÿهندسصي ألقطاع““.

مؤوسسسسة بريد ا÷زائر
سستتو ¤صسناعة بطاقة الدفع
مع مطلع سسنة 2019
أأك - - - - -دت وزي - - - - -رة ألÈي - - - - -د
وأ’تصصا’ت ألسصلكية وألÓسصلكية
وألتكنولوجيات وألرقمنة ،إأÁان
ه- - -دى ف - -رع - -ون ،أأول أأمسص ،أأن
مؤوسصسصة بريد أ÷زأئر سصتتو¤
صصناعة بطاقة ألدفع مع بدأية
ألسصنة أŸقبلة ،كاشصفة ‘ نفسص
أل- - -وقت ،ع- - -ن إأ“ام صص- - -ف- - -ق - -ة
أقتنائها ““حوأ‹  6مÓي Úبطاقة
فارغة ““ باعتباره ““آأخر ﬂزون““
خاصص بهذه ألبطاقات.
وأأوضصحت ألوزيرة ‘ جلسصة
علنية باÛلسص ألشصعبي ألوطني
خصصصصت ل - - -ط- - -رح أأ’سص- - -ئ- - -ل- - -ة
ألشصفوية ،على عدد من أأعضصاء
أ◊كومة ترأأسصها معاذ بوشصارب
رئيسص أÛلسص ،أأن ““مؤوسصسصة
بريد أ÷زأئر سصتتو ¤مع مطلع
ألسصنة ألقادمة تصصنيع بطاقات
أل- -دف- -ع وت- -ت- -خ- -لصص ب- -ذلك م -ن
ألتبعية ‘ ›ال صصناعتها““.
ك- - -م - -ا كشص - -فت أل - -وزي - -رة أأن
م- - -ؤوسصسص- - -ة ب- - -ري- - -د أ÷زأئ- - -ر ““
سص -ت -ت -حصص -ل ‘ غضص -ون ألشص -ه -ر
أŸق -ب-ل ع-ل-ى ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
ح- - - - - - -ج- - - - - - -م أıزون أÿاصص
ب-ال-ب-ط-اق-ات أل-ف-ارغ-ة وذلك م-ن
أأج -ل ت -ل -ب-ي-ة ط-ل-ب-ات أŸوأط-نÚ
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ب -ط -اق-ات أل-دف-ع““،
مشصÒة إأ ¤أأن عدد ألطلبات بلغ““
مليونا و  300أألف طلب““.
و‘ ه- -ذأ ألصص- -دد ،أأوضص -حت
فرعون أأن““ أقتناء هذأ أıزون
أل - -ذي يضص - -م ح- -وأ‹  6مÓيÚ
بطاقة فارغة يعد ““آأخر ﬂزون

ت-ق-ت-ن-ي-ه م-ؤوسصسص-ة بريد أ÷زأئر،
ألتي تتو ¤عملية شصخصصنة هذه
ألبطاقات على مسصتوى مركزها
أŸتوأجد ببئر توتة““.
م - -ن ج - -ه - -ة أأخ - -رى ،أأك - -دت
ف- -رع- -ون أأن أإ’ج- -رأء أŸت -ع -ل -ق
بسصحب بطاقة ألدفع ““ألذهبية““
م-ن صص-اح-ب-ه-ا ‘ ح-ال-ة تسص-ج-ي-ل
أل -رق -م ألسص -ري أ’ك Ìم -ن ث Ó-ث
م- -رأت ب- -اÿط -أا ي -ع -د ““ إأج -رأء
ع- -ادي -ا ي -ن -درج ‘ إأط -ار أحÎأم
أŸع - -اي Òأل - -دول - -ي - -ة ““ ك- -م- -ا أأن
Óج- -رأء تضص- -ي- -ف أل- -وزي- -رة ““
ل - -إ
ج -انب أأم -ن -ي ’سص -ي-م-ا ‘ ح-ال-ة
سصرقة هذه ألبطاقة““.
و‘ م- -وضص -وع آأخ -ر ،ي -ت -ع -ل -ق
بتسصجيل تأاخر ‘ صصيانة بعضص
أŸوزع- -ات أآ’ل- -ي- -ة ع Èأل -وط -ن
خ - -اصص - -ة ‘ أ÷ن - -وب ،أأرج- -عت
ألسص -ي -دة ف-رع-ون ذلك ب-ال-درج-ة
أأ’و ¤إأ ““ ¤مسصأالة أسصتÒأد قطع
ألغيار أÿاصصة بهذه أŸوزعات
أل -ت -ي ي -ت-م أق-ت-ن-اؤوه-ا م-ن ط-رف
موردين وطني Úأثن Úفقط ““ .
وأأوضصحت ‘ هذأ أإ’طار ،أأن
م - -ه - -ن - -دسص - -ي ب - -ري - -د أ÷زأئ- -ر
ب -إام -ك-ان-ه-م ““إأصصÓ-ح أل-ع-طب إأذأ
كان تقنيا وذلك ‘ غضصون 48
سص - -اع - -ة ‘ ،ح Úيصص - -عب أأم - -ر
ألصصيانة ‘ حالة وجود عطب ‘
قطع غيار هذه أŸوزعات ألتي
بلغ عددها  1367موزع آأ‹ عÈ
ألÎأب ألوطني““.
كما أأشصارت ألوزيرة إأ ¤أأن
مؤوسصسصة بريد أ÷زأئر ،سصتقتني
‘ ““غضص- -ون أأ’شص- -ه -ر أل -ق -ادم -ة
ق - -ط - -ع غ - -ي - -ار خ- -اصص- -ة ب- -ه- -ذه
أŸوزعات أآ’لية وذلك من أأجل
إأن-ه-اء مشص-ك-ل صص-ي-انة أŸوزعات
أŸعطلة بشصكل كلي““.
وباŸناسصبة ،قالت فرعون إأن
م -ؤوسصسص -ة ب-ري-د أ÷زأئ-ر أأع-ل-نت
ع -ن صص -ف-ق-ة أق-ت-ن-اء ق-رأب-ة أأل-ف
موزع آأ‹ جديد سصيتم تثبيتها
حسصب أل- -وزي- -رة ع -ل -ى مسص -ت -وى
م- -ك -اتب ألÈي -د أ÷دي -دة وك -ذأ
أŸكاتب ألتي ’ تتوفر على هذه
أŸوزع -ات ،إأ ¤ج -انب وضص -ع-ه-ا
ب -اأ’م -اك -ن أل -ع -ام -ة ع -ل -ى غ-رأر
ﬁطات ألقطار.
وأأضص- - -افت ب- - -ال - -ق - -ول ““ م - -ن
أŸنتظر أأن يتم أقتناء ما بÚ
ح -وأ‹  500و  600م -وزع آأ‹
سصنويا لتغطية أ’حتياجات عÈ
ألÎأب ألوطني.
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ألموأفق لـ  16ربيع أأ’ول  1440هـ

أاسسعار النفط  58.80دو’را للÈميل:

اÿب Òخفاشش :الفائضش والتخزين عوم األسسواق والتحذير من اسستمرار الوضسعية
^ اÿب Òالطاقوي مهماه بوزيان :تداعيات خطÒة وتراجع قياسسي للÈميل

ت- -راج- -عت أامسس أاسس- -ع- -ار ال- -ن -ف -ط إا ¤ح -دود 58.40
ل -لÈم -ي -ل ،ح -يث ب -ل-غت مسس-ت-وى أاث-ار ﬂاوف اŸن-ت-جÚ
واŸسستثمرين على حد سسواء ،مسسجلة أاك Èتراجع لها
منذ نهاية عام  ،2014بفعل الزيادة ‘ حجم العرضس
’سسواق العاŸية ،ويعد أادنى انخفاضس مسسجل منذ
ع Èا أ
شس-ه-ر أاك-ت-وب-ر اŸاضس-ي .ع-ل-م-ا أان ب-رم-ي-ل ال-نفط فقد منذ
بداية شسهر نوفم Èا÷اري نحو ٪20من سسعره.

فضضيلة بودريشش

أكد كمال خفاشش ألخبير أ’قتصصادي في تصصريح
خصش به «ألشصعب» على خلفية ألترأجع ألمحسصوسش
أ’سصعار برميل ألنفط ،أن ألوضصعية ألمسصجلة كانت
منتظرة ،على أعتبار أن سصوق ألعرضش وألطلب من
تتحكم في أأ’سصعار ،وفي ظل وجود كمية معتبرة
من ألخام فائضصا ،ويضصاف إألى كل ذلك ،وجود
أطرأف قامت بتخزين كميات معتبرة ،كل ذلك
حسصب ت- -ق -دي -ر خ -ف -اشش أدى إأل -ى ت -رأج -ع أل -ط -لب
وأن -ك -م -اشص -ه ،وب -ال -ت-ال-ي أفضص-ى إأل-ى ت-رأج-ع م-ق-ل-ق
لسص -ع -ار أل -ت -ي ف -ق-دت خ-لل شص-ه-ر وأح-د ف-ق-ط
ل -أ
نحو ٪20م- -ن ق- -ي -م -ت -ه -ا .وح -ول ألسص -ي -ن -اري -وه -ات
ألمحتملة ،حذر ألخبير خفاشش أن يسصتمر ألوضصع
ألقائم لفترة زمنية أخرى ،أ’ن ذلك أ’سصتمرأر في
ت -ع -وي -م ألسص -وق وع -دم أل -ت-ح-رك ل-ل-رف-ع م-ن أل-ن-م-و
أ’قتصصادي ألعالمي ،من شصأانه ذلك أن يؤودي إألى
ألمزيد من أإ’نهيار في أأ’سصعار وقد تتهاوى حسصب
توقعاته إألى حدود  50دو’رأ للبرميل.

وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه أك- -د أل- -خ- -ب -ي -ر
أل -ط -اق -وي م -ه-م-اه أن-ن-ا نشص-ه-د ت-دأع-ي-ات خ-ط-ي-رة
أ’سصعار برميل ألنفط  ،بعد أن فقد هذأ أ’خير في
أقل من يوم  6دو’ر في ألبرميل ألوأحد ،على
خلفية ترأجعه ،منذ صصباح أمسش من  62.49دو’ر
إأل -ى  58.80دو’ر ل-ل-ب-رم-ي-ل ،وأصص-ف-ا ه-ذأ أل-ترأجع
بالقياسصي.حيث أوضصح في نفسش ألسصياق أن سصعر
ألبرميل على مسصتوى  60دو’ر يعد مؤوشصرأ يعكسش
ح-ال-ة أل-ق-ل-ق أل-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا أ’سص-وأق وأل-ت-ي غ-ذتها
ألتدأفعات ألكبيرة من حيث أ’سصهم ألمطروحة
ل -ل -ب -ي -ع ع -ل-ى مسص-ت-وى أل-ب-ورصص-ة م-م-ا خ-ل-ق ت-خ-م-ة
معروضش نفطي شصديدة ولذلك يتخوف أن يؤودي
ق -ل-ق أ’سص-وأق أل-مسص-ج-ل أل-ى تسص-ج-ي-ل أل-م-زي-د م-ن
ألهبوط «ألتخوف من أنصصهار ألنفط» ،خاصصة على
خلفية ألتغريدة أ’خيرة للرئيسش أ’مريكي حسصب
تقدير ألخبير تدفع ألى نزول سصعر برميل ألنفط
ألى عتبة  50دو’ر.

ي -ذك -ر أن -ه م -ازألت أسص-ع-ار أل-ن-ف-ط ت-ع-رف
م -ن-ح-ى ت-ن-ازل-ي-ا وتشص-ه-د ف-ي ن-فسش أل-وقت
أدنى مسصتوياتها منذ نحوسصنة كاملة ،بل
يؤوكد ألخبرأء أنها تتجه نحوتسصجيل أكبر
هبوط لشصهر وأحد منذ نهاية عام ،2014
في وقت يكثف فيه منتجوألخام جهودهم
من أجل خفضش أإ’نتاج في مسصعى آأخر
’متصصاصش ألفائضش في ألذهب أأ’سصود من
أجل إأعادة ألتوأزن للسصوق ألنفطية.
وأل -ج -دي -ر ب -اإ’شص -ارة ف -إان أسص -ع-ار أل-ن-ف-ط
مسصتها تقلبات سصلبية ،ومن ثم أفضصت إألى ترأجعها
إألى نسصبة  ٪20منذ بدأية شصهر نوفمبر ألجاري ،أي
بعد تكبدها للخسصائر خلل سصبعة أسصابيع كاملة،
وب -ذلك أن -خ -فضصت أل-ع-ق-ود أآ’ج-ل-ة ل-خ-ام أل-ق-ي-اسش
ألعالمي مزيج برنت بنحو 3.34دو’ر أوما يعادل
 ،٪5.3أي بلغ سصعر برميل ألنفط  59.26دو’رأ،
ويعد أدنى مسصتوى له منذ شصهر أكتوبر .2017
وبالموأزأة مع ذلك ترأجعت عقود ألخام أأ’مريكي
ب-ح-وألي  4.03دو’ر أوم- -ا ي -ع -ادل  ،٪7.4مسص-ج-لة
سصعر 50.60دو’ر ل-ل-ب-رم-ي-ل ،ح-يث ي-ع-ت-ب-ر أضص-ع-ف
مسصتوى منذ أكتوبر تشصرين أأ’ول  ،2017قبل أن
تتعافى قليل وتصصل إألى  51.35دو’ر .وأللفت أن
إأمدأدأت ألنفط صصارت تعرف نموأ بوتيرة أسصرع
من ألطلب وينتظر من منظمة ألبلدأن ألمصصدرة
للبترول «أوبك» أن تشصرع في مسصعى تقليصش أإ’نتاج
بعد أجتماعها ألمقرر يوم  6ديسصمبر ألدأخل.

أاكدت على إاشسكالية تسسي Òالنفايات زرواطي تكشسف:

إاصسدار دليل Úلتصسميـ ـ ـم واسستغـ ـ ـÓل مراكـ ـ ـز الـ ـ ـردم التقنـ ـ ـي
كشس-فت وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة ،ف-اط-م-ة ال-زهراء
زرواط- -ي ،ع- -ن إاصس- -دار دل- -ي- -ل Úل- -تصس- -م -ي -م
واسستغÓل مراكز الردم التقني ،مؤوكدة أان
هناك عمل ‘ العمق Ÿرافقة مسسيّري مراكز
ال- -ردم ال- -ت- -ق- -ن- -ي ،وذلك ب -اسس -تشس -ارة خÈاء
’شس-راف ع-ل-ى
وط -ن -ي Úسس -ت-وك-ل ل-ه-م م-ه-ام ا إ
تسس - - -ي Òه - - -ذه اŸراك - - -ز م - - -ن أاج - - -ل –سسÚ
فعاليتها.

حياة  /ك

أكدت زروأطي خلل ألكلمة ألتي ألقتها في أليوم
أإ’ع- -لم -ي أل -ذي ت -م ف -ي -ه ع -رضش أدوأت ج -دي -دة
’ن-ج-از ،أسص-ت-غ-لل وم-رأق-ب-ة م-رأك-ز أل-ردم أل-ت-ق-ني
للنفايات ألمنزلية ،ألذي نظم ،أول أمسش ،بالمركز
أل-دول-ي ل-ل-م-ؤوت-م-رأت ع-ب-د أل-ل-ط-ي-ف رح-ال ـ ب-نادي
ألصص -ن -وب -ر  -ع -ل -ى أه -م -ي -ة أل -دل -ي -ل-ي-ن أل-ل-ذي-ن ت-م
إأعدأدهما بالتعاون مع ألوكالة أأ’لمانية للتعاون
ألدولي في أ’سصتجابة للشصروط ألتقنية وألبيئية في
مجال أنجاز وأسصتغلل مرأكز ألردم ألتقني ،مبرزة
أهمية ألفرز ألقبلي للنفايات ،ألذي يسصمح بتثمين
أل-ن-ف-اي-ات أل-م-ن-زل-ي-ة وت-ف-ادي تشص-ب-ع أل-مرأكز للردم
ألتقني ،مشصيرة إألى أن عددأ كبيرأ من هذه ألمرأكز
أسص -ت -ن -ف -اذت ط-اق-ة أسص-ت-ي-ع-اب-ه ل-ل-م-خ-ل-ف-ات ب-نسصب
متفاوتة بين  50و 90بالمائة.
وفيما يتعّلق بالدليلين ،أفادت زروأطي أن «ألدليل
أل-ت-ق-ن-ي أأ’ول ي-ت-عّ-ل-ق ب-ط-رق وب-رت-وك-و’ت تصص-م-يم
وأنجاز وأسصتغلل مرأكز ألردم ألتقني ،أما ألثاني
ف -ه -و دل -ي -ل ت -دق -ي -ق م -خصصصش ل -ت -أاه-ي-ل ع-م-ل-ي-ات
أسصتغلل وتسصيير مرأكز ألردم ألتقني ويشصير إألى
ن -ق -ائصش أل -تسص -ي -ي-ر وأ’سص-ت-غ-لل وت-ح-دي-د أسص-ب-اب
وأختل’ت مرأكز ألردم ألتقني».
وأبرزت في سصياق متصصل أن هذه ألمعطيات ألتقنية
أل-ت-ي ي-وف-ره-ا أل-دل-ي-ل-ي-ن ت-ك-تسصيأاهمية كبيرة ،حيث

تسصاعد ألسصلطات في أتخاذ ألقرأرأت ألخاصصة بكل
منطقة ،وقياسش إأمكانيات كل مركز ردم تقني مما
سصيسصمح بمعالجة إأشصكالية ألنفايات بشصكل أفضصل،
ما يسصاهم في ألحفاظ على ألبيئة وتحسصين أإ’طار
ألمعيشصي للموأطن.
حت في سصياق ذأ صصلة على ضصرورة تحيين
كما أل ّ
أل-م-ع-ط-ي-ات أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ح-ج-م ون-وع ألنفايات ألتي
ي- -ن -ب -غ -ي أن ت -ح ّ-ي -ن ك -ل  5سص -ن -وأت بسص-بب أل-ن-م-و
أل- -دي- -م- -وغ- -رأف- -ي وشصسص -اع -ة أل -نسص -ي -ج أل -حضص -ري
وألصصناعي ألذي أدى ـ حسصبها  -إألى إأنتاج كبير
للنفايات ألمنزلية وألصصناعية.

’م Úالعام للداخلية :تسسيÒ
ا أ
النفايات اŸنزلية ﬁور ﬁادثات
لقاء ا◊كومة بالو’ة
و من جهته ،كشصف أأ’مين ألعام لوزأرة ألدأخلية
وأل-ج-م-اع-ات أل-م-ح-ل-ي-ة وأل-ت-ه-يئة ألعمرأنية ،صصلح
ألدين دحمون في مدأخلة له عن لقاء سصيجمع
ألحكومة بالو’ة يومي  28و 29من ألشصهر ألجاري،
ح -يث سص -ي -م -ث -ل تسص -ي -ي -ر أل-ن-ف-اي-ات إأح-دى م-ح-اور
أل -م -ح-ادث-ات ،م-ع-ل-ن-ا ع-ن إأع-ادة ه-ي-ك-ل-ة أل-مصص-ال-ح
أل-ت-ق-ن-ي-ة أل-م-ك-ل-ف-ة ب-ال-ن-ظ-اف-ة وأل-بيئة على مسصتوى
ألبلديات.
وأفاد في معرضش حديثه ،أن عملية تسصيير ألنفايات
ألمنزلية ألتي تعتبر من ألمهام أأ’صصيلة للبلديات،
«هي في ألوأقع عملية تشصاركية ،تتطّلب تضصافر
أل-ج-ه-ود ل-ك-ل أل-ف-اع-ل-ي-ن وك-ذأ م-ن-ت-ج-ي أل-ن-ف-اي-ات،
م -وضص -ح -ا أن مسص -ار أل-ن-ف-اي-ات ب-دءأ م-ن مصص-دره-ا
أأ’سص-اسص-ي ،ج-م-ع-ه-ا ون-ق-ل-ه-ا ومعالجتها وتدويرها،
يسصتدعي يقظة ألجميع على مختلف ألمسصتويات،
مشصيرأ إألى أن  47مركزأ للردم ألتقني تسصيرها
ألبلديات.

لنمطية بناء ألمسصجد ودفتر تقني أوكل وضصعه
ألى مكتب درأسصات متخصصصش.
وفيما يخصش ألمسصجد أ’أعظم كشصف ألوزير ،باأنه
سصيتم أسصتلمه قبل نهاية ألسصنة ألجارية ،غير أن
ت-اري-خ ت-دشص-ي-ن-ه ي-ع-ود ل-رئ-يسش أل-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة.
كما أدرجت عدة أجرأءأت وبنود لحماية أ’إمام

زمـا‹ :إاجراءات صسارم ـ ـة ضسد ك ـ ـل ع ـ ـون إاداري
ثب ـ ـت سس ـ ـوء تسسي ـ ـÒه Ÿل ـ ـف التشسغي ـ ـل
أاك -د وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل والضس-م-ان
ا’جتماعي مراد زما‹ ،أاول أامسس با÷زائر
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،ان- -ه سس- -ي- -ت -م ات -خ -اذ اج -راءات
«ح - -ازم - -ة» و»صس- -ارم- -ة» ‘ اط- -ار م- -ا Áل- -ي- -ه
ال- -ق- -ان- -ون ضس- -د ك- -ل ع -ون إاداري ث -بت سس -وء
تسس -يÒه وع -دم احÎام -ه ل-ق-واع-د ال-ع-دال-ة
والشسفافية ‘ عمليات التشسغيل.
و أوضصح ألوزير في جلسصة علنية بالمجلسش
ألشصعبي ألوطني خصصصصت للرد عن أ’سصئلة
ألشصفوية لعدد من أعضصاء ألحكومة تر أسصها
معاذ بوشصارب رئيسش ألمجلسش بحضصور وزير
أ ل -ع -ل ق -ا ت م -ع أ ل -ب -ر ل -م -ا ن م -ح -ج -و ب ب -د ة  ،أ ن -ه
س ص -ي -ت -م أ ت -خ -ا ذ أ ج -ر أ ء أ ت « ح -ا ز م -ة « و » ص ص -ا ر م ة »
في أطار ما يمليه ألقانون ضصد «كل عون
أإ د أ ر ي ث -ب ت س ص -و ء ت س ص -ي -ي -ر ه و ع -د م أ ح -ت -ر أ م -ه
لقوأعد ألعدألة وألشصفافية ألمعمول بها وكذأ
أ ’أ د و أ ت أ ل ق ا ن و ن ي ة أ ل م وؤ ط ر ة ل س ص و ق أ ل ت ش ص غ ي ل
سصوأء كان في و’يات ألجنوب أو في غيرها
من و’يات ألوطن» ،مضصيفا أنه لن يتسصاهل
مع «مرتكبي هذه ألتجاوزأت».
وفي هذأ أ’طار قال زمالي أنه « سصبق و أن
تم أتخاذ أجرأءأت عقابية أسصتنادأ ألى أدلة
و و ق ا ئ ع م ا د ي ة ض ص د أ ’إ ط ا ر أ ت و أ ل م و ظ ف ي ن ت ب ث
عدم أحترأمهم لقوأعد ألشصفافية في تسصيير
ع ر و ض ش أ ل ع م ل و ت ر أ و ح ت أ ’إ ج ر أ ء أ ت أ ل م ت خ ذ ة
ب ي ن أ ’إ ح ا ل ة ع ل ى أ ل ل ج ا ن أ ل ت اأ د ي ب ي ة أ و أ ن ه ا ء
أ ل - -م - -ه - -ا م و أ ل - -ل - -ج - -و ء ف - -ي ح -ا ’ ت أ خ -ر ى أ ل -ى
ألعدألة».
وذكر أن هذه ألعقوبات جاءت تبعا لمعاينة
بعضش أ’ختل’ت وألتجاوزأت بمناسصبة قيام
أ ط -ا ر أ ت أ ل -م -ف -ت ش ص -ي -ة أ ل -ع -ا م -ة ل -ل -و ز أ ر ة ب -ع -م -ل -ي -ة
ألتفتيشش وألمرأقبة في هذه ألو’يات.
ك م ا ت ك ّر س ش ه ذ ه أ ل ت ع ل ي م ة ي ض ص ي ف ز م ا ل ي -
م ب د أ ي ن أ س ص ا س ص ي ي ن ي ت م ث ل ن ف ي م ن ح أ ’أ و ل و ي ة
’أ ب ن ا ء أ ل م ن ط ق ة ل ل و ل و ج أإ ل ى م ن ا ص ص ب أ ل ش ص غ ل
أ ل م ق ت ر ح ة م ن ط ر ف أ ل م وؤ س ص س ص ا ت و أ ل ش ص ر ك ا ت

ألمتوأجدة دأخل ألو’ية وضصرورة ألحصصول
على ألترخيصش من قبل ألوألي لكل عملية
ت و ظ ي ف ت ت ّم م ن خ ا ر ج أ ل و ’ ي ة  ،ف ي ح ا ل ة ع د م
ت و ف ر ط ا ل ب ي أ ل ع م ل ي ت م ت ع و ن ب ا ل م وؤ ه ل ت ف ي
ألو’يات ألمعنية.
و م -ن ج -ه -ة أ خ -ر ى  ،أ ش ص -ا ر أ ل -و ز ي -ر أإ ل -ى أ ل -ل -ق -ا ء
أ ل و ط ن ي أ ’أ خ ي ر م ع م د ر أ ء أ ل ت ش ص غ ي ل و م د ر أ ء
ألوكالة ألوطنية للتشصغيل وألذي سصمح بوضصع
أ س ص -ت -ر أ ت -ي -ج -ي -ة ج -د ي -د ة ل -ت -ع -ز ي -ز م ل ف أ ل ت ش ص غ ي ل
ع - -ل - -ى أ ل - -م س ص - -ت - -و ى أ ل - -و ط - -ن -ي و ف -ي أ ل -و ’ ي -ا ت
ألحدودية وألجنوبية على وجه ألخصصوصش.
ك م ا ش ص ر ع ت أ ل و ز أ ر ة ـ ي ض ص ي ف م س ص وؤ و ل ه ا أ ’أ و ل ـ
ف -ي ت -ط -ه -ي -ر ق -و أ ئ -م ط -ا ل -ب -ي أ ل -ع -م -ل و أ ع -ا د ة
ت -ر ت -ي -ب -ه -ا ل ض ص -م -ا ن أ ل -ت -ك -ف -ل ب -ف -ع -ا ل -ي ة و ش ص ف ا ف ي ة
أ ك -ب -ر ل -ط -ل -ب -ا ت أ ل -ع -م -ل و أ ق ص ص -ا ء أ ل -م -ت -ح -ا ي -ل -ي -ن
و أ ل ت ر ك ي ز ع ل ى أ ص ص ح ا ب أ ’أ و ل و ي ة .
و ب -خ ص ص -و ص ش أ ’إ ض ص -ر أ ب أ ل -م -ف -ت -و ح أ ل -ذ ي ل -ج اأ ت
أ ل ي ه ب ع ض ش أ ل ن ق ا ب ا ت خ ل ل أ ل س ص ن و أ ت أ ’أ خ ي ر ة ،
و’ سصيما ألسصنة ألماضصية في قطاع ألتربية
أكد ألوزير ،أول أمسش ،بالجزأئر ألعاصصمة
أنه «’ تسصمح به قوأنين ألجمهورية وغير
معترف به».

الظـ ـ ـروف اŸالي ـ ـة للب ـ ـÓد ل تسسم ـ ـح بإاع ـ ـادة النظ ـ ـر في ـ ـها
أكد من جانبه على ضصرورة أنجاز مرأكز ردم تقني
تسصتجيب للمعايير ألدولية من أجل ألسصماح «بتسصيير
أمثل» لهذه ألمرأكز مع أ’سصتفادة من مخزونات
ألنفايات ألمنزلية ألتي يمكن أن تشصّكل موأد أولية
م-وّج-ه-ة ل-لصص-ن-اع-ة ،مشص-ي-رأ إأل-ى ع-دم أع-ت-ب-ار ه-ذه
أل-ن-ف-اي-ات مصص-درأ ل-ل-ت-ل-وث وأل-ت-ف-ك-ي-ر في ألوسصائل
أل-ن-اج-ع-ة ل-ج-ع-ل-ه-ا مصص-درأ ل-ل-ث-روة ،ك-ما تطّرق إألى
ألنتائج أ’يجابية لرسصكلة ألنفايات ألمنزلية وأثرها
أ’جتماعي وأ’قتصصادي كمصصدر لتوفير مناصصب
ألشصغل وألثروة.
وقد شصّكل أللقاء فرصصة أثار من خلله ألمشصاركون
أل-ن-ق-ائصش وأ’خ-ت-ل’ت أل-ت-ي ت-ع-ان-ي م-ن-ه-ا م-رأك-ز
ألردم ألتقني للنفايات ،خاصصة وأن عدد كبير منها
بلغ مرحلة ألتشصبع ،وعدم ألقدرة على أسصتيعاب
كميات إأضصافية من هذأ ألمخلفات ألتي تطرحها
ألمنازل وألتي تقّدر حاليا بأازيد من  13مليون طن
سصنويا ،مع ألتذكير إألى أن معطيات وزأرة ألبيئة
تشصير إألى أن ألجزأئر ،تتوفر على  177مركزأ تقنيا
لردم ألنفايات ألمنزلية ،و 38مركزأ لردم ألنفايات
ألصصلبة.

تشسكيل ÷نة لتوحيد برامج تعليم القرآان با÷زائر

وأوضصح عيسصى في عرضصه لتقرير حول ألقطاع
أمام لجنة ألتربية وألتعليم ألعالي وألبحث ألعلمي
وألشصوؤون ألدينية بالمجلسش ألشصعبي ألوطني أنه
«تم تشصكيل لجنة ’إعادة صصياغة برنامج ألتعليم
ألقرأآني للأطوأر ألمختلفة ،وذلك بغرضش توحيد
كل ألمدأرسش ألقرأآنية بهدف غلق ألطريق أمام
أ’فكار وأ’أيديولوجيات ألوأفدة».
وأوضصح ألوزير أن جهود ألجزأئر في هذأ ألمجال
كّللت بنتائج جيدة ،حيث أصصبح أبناء ألجزأئر
يحتلون ألمرأتب أ’أولى في ألمسصابقات ألدولية
لحفظ ألقرأآن وتجويده.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،أع- -ل- -ن أل- -وزي -ر أن مسص -اج -د
ألجمهورية سصتتّدعم قبل نهاية  2018بـ 2000
ق -ائ -م ب-ا’إم-ام-ة وذلك ف-ي أط-ار ب-رن-ام-ج ت-ك-وي-ن
أ’ئمة وأطارأت ومختلف موظفي ألقطاع.
وب -ع -د أن ذك -ر م -ح -م -د ع -يسص-ى بصص-دور ع-دة
م-رأسص-ي-م ف-ي أوت أل-م-اضص-ي ل-ت-ن-ظ-ي-م أل-مسصاجد،
كشصف باأنه سصيصصدر قريبا دفتر ألشصروط ألمحدد

’ضسراب اŸفتوح ’ تسسمح به قوان Úا÷مهورية وغ ÒمعÎف به
أاكد أان ا إ

بخصسوصس اŸنحة ا÷زافية اÿاصسة باŸعوق ،Úالدالية تؤوكد:

خÓل عرضس أامام ÷نة الÎبية والتعليم العا‹ ،عيسسى :

كشس- - -ف وزي - -ر الشس - -ؤوون ال - -دي - -ن - -ي - -ة
’وق - - - - -اف ﬁم- - - - -د ع- - - - -يسس- - - - -ى ،أاول
وا أ
أامسس،ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصس - -م- -ة ،أان- -ه ”
’عادة صسياغة وتوحيد
تشسكيل ÷نة إ
برامج تعليم القرآان با÷زائر.
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وحرمة ألمنبر في قانون ألعقوبات ألذي تعتزم
وزأرة ألعدل تقديمه للبرلمان ،وذلك في أطار
أ’ج- -رأءأت أل- -ذي تضص -ط -ل -ع ب -ه -ا وزأرة ألشص -وؤون
ألدينية مع وزأرتي ألدأخلية وألعدل.
كما أعلن أنه تّم توزيع  230ألف مصصحف مجانا
على مسصاجد ألجمهورية وألموؤسصسصات وألزوأيا
عبر ربوع ألوطن وخصصصصت أيضصا حصصصش لدول
أفريقية وبعضش دول كروسصيا ،وذلك بالتنسصيق مع
مصصالح وزأرة ألخارجية.
أما في مجال أ’أوقاف ـ يقول عيسصى ـ أنه تم
أتخاذ عدة أجرأءأت أهمها تحديث ألمنظومة
ألقانونية في مجال أسصتثمار وأسصتغلل ألعقارأت
أل-وق-ف-ي-ة وأ’ن-ف-ت-اح ع-ل-ى مصص-ادر ت-م-ويل جديدة
وألشص-رأك-ة م-ع أل-مسص-ت-ث-م-ري-ن أل-خ-وأصش ألوطنيين
وأ’جانب لتحسصين مردوديتها أ’قتصصادية.
وفي هذأ ألشصاأن ،تم أصصدأر مرسصوم في أوت
 ،2018يحّدد شصروط أسصتغلل ألعقارأت ألموجهة
للسصتثمار وأنبثق عن ذلك عدة مشصاريع ممولة
من طرف ألصصندوق ألوطني للأوقاف كالمركبين
ألوقفيين لو’يتي ألمدية وغردأية ،مشصيرأ ألى
أن-ط-لق مشص-اري-ع أخ-رى ق-ري-ب-ا .ك-م-ا سص-ي-ت-م قبل
نهاية ألسصنة تحديد قائمة للأوعية ألعقارية ألتي
يمكن أن توجه للسصتغلل وأ’سصتثمار في أطار
ألمرسصوم ألجديد.

كشس -فت وزي -رة ال -تضس -ام -ن ال-وط-ن-ي
’سسرة وقضسايا اŸرأاة ،غنية الدالية،
وا أ
أاول أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،على أان
«ال -ظ-روف اŸال-ي-ة ال-ت-ي “ر ب-ه-ا ال-بÓ-د
حاليا ’ تسسمح باعادة النظر ‘ اŸنحة
ا÷زافية اÿاصسة بفئة اŸعوق.»Ú

و أكدت ألوزيرة في ردها على سصوؤألين طرحهما
نائبين في جلسصة علنية للمجلسش ألشصعبي ألوطني
خصصصصت لطرح أسصئلة شصفوية على أعضصاء من
ألحكومة حول أعادة ألنظر في ألمنحة ألخاصصة
بفئة ألمعوقين وأإعادة تهيئة مركز مرضصى لنقصش
ألتنفسصي بعين ألدفلة ألذي تعرضش ألى تخريب
كلي خلل ألعشصرية ألسصودأء  « -أن أعادة ألنظر
ف-ي أل-م-ن-ح-ة أل-ج-زأف-ي-ة أل-خ-اصص-ة ب-ف-ئة ألمعوقين
وألمقدرة بـ  4000دج مطلب شصرعي وهي غير
كافية لتغطية أحتياجات ألشصخصش ألمعاق ،غير
أن ألظروف ألمالية ألتي تمر بها ألبلد ’ تسصمح
للسصتجابة لهذأ ألمطلب».
وأعتبرت ألدألية ألتكفل بفئة ألمعوقين ألتزأما
وطنيا وفق ما ن ّصش عليه ألدسصتور وألقانون - 02
 09أل -م -ت -ع -ل-ق ب-ح-م-اي-ة أ’أشص-خ-اصش أل-م-ع-وق-ي-ن
وت -رق -ي -ت-ه-م م-ق-درة ع-دد أ’أشص-خ-اصش أل-م-ع-وق-ي-ن
بنسصبة  100بالمئة وألبالغين سصن  18سصنة وبدون
دخل بـ  241.966شصخصش أإلى غاية سصبتمبر .2018
وقدرت ألوزيرة أ’عتمادأت ألمالية ألمخصصصصة
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه أل-ف-ئ-ة ألمذكورة بـ 11م-ل-يار و764
مليون دج ،مشصيرة ألى أن أ’شصخاصش ألمعاقين
ألذين يتجاوز أعمارهم  18سصنة وألذين تقل نسصبة
ع -ج-زه-م ع-ن  100ب-ال-م-ئ-ة وب-دون دخ-ل وأ’أسص-ر
أل -م -ت -ك -ف-ل-ة بشص-خصش أو ع-دة أشص-خ-اصش م-ع-اق-ي-ن
يسصتفيدون من منحة جزأفية تقدر بـ  3أآ’ف دج.
وبلغ عدد هوؤ’ء أ’أشصخاصش ألمعاقين بـ 543 253
شص- -خصش ف- -ي  ،2018ح- -يث خصصصصت أع -ت -م -ادأت
مالية لهم تقدر بـ  9مليير و 355مليون دج ،فضصل
عن أسصتفادتهم من تغطية أجتماعية بلغت 6
مليار و 42مليون دج و 917ألف دج في  ،2018ألى
جانب أسصتفادتهم من أجهزة و أدوأت خاصصة بهم
ومن مجانية ألنقل أو ألتخفيضش في تسصعيرته.
وبخصصوصش أمكانية توظيف فئة ألمعوقين أكدت
أل -وزي -رة أن نسص -ب -ة ت -وظ -ي -ف ه -ذه أل-ف-ئ-ة ف-ي ك-ل
ألقطاعات تقدر بـ  1بالمئة ،حيث يشصغل قطاعها
حاليا  862شصخصش معوق ،مشصّددة على ضصرورة
موأصصلة ألعمل وفق ما ن ّصش عليه قانون حماية
ف -ئ -ة أل -م -ع -وق-ي-ن ل-مسص-اع-دة ه-ذه ألشص-ري-ح-ة م-ن
ألمجتمع لولوج عالم ألشصغل.
وكشص- -فت أل- -دأل- -ي -ة ف -ي ه -ذأ أ’إط -ار ب -اأن ق -ط -اع
أل-تضص-ام-ن أل-وط-ن-ي بصص-دد أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل ت-قييمي
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ك-ل أل-م-ع-ن-ي-ي-ن ل-معرفة مدى نسصبة
ألتوظيف ألمشصار أإليها في غياب أحصصائيات في
ذلك ،مبرزة أهمية رفع هذه ألنسصبة مسصتقبل،
وذلك ب -ع -د أإع -ادة أل -ن -ظ -ر ف -ي أح -ك -ام أل -ق -ان-ون
ألمذكور ألذي هو حاليا محل ألمرأجعة.

.

نحو إاعداد بطاقية وطنية
للسسكان لتعزيز دعم الدولة
اŸوجه للفئات الهشسة
كشصفت وزيرة ألتضصامن ألوطني وأ’أسصرة وقضصايا
ألمر أة غنية ألدألية ،أول أمسش ،بالجزأئر ألعاصصمة
عن مشصروع أإعدأد بطاقية وطنية للسصكان لتعزيز
دعم ألدولة ألموجه للفئات ألهشّصة وتنسصيق ألجهود
ف-ي أل-ع-م-ل-ي-ات أل-تضص-ام-ن-ي-ة بين مختلف ألقطاعات
ألمعنية .ولدى أإشصرأفها على أفتتاح أشصغال أجتماع
ألدورة ألعادية للجنة ألوطنية للتضصامن لسصنة ،2018
أوضصحت ألوزيرة أن ألعمل جاري بين ألقطاعات
«’إع-دأد ب-ط-اق-ي-ة وط-ن-ي-ة ل-لسص-ك-ان ’إحصصاء ألفئات
أل-هشص-ة وت-ع-زي-ز دع-م أل-دول-ة أل-م-وج-ه ل-ه-ذه ألفئات
وتصص-وي-ب-ه ل-يصص-ل أل-ى مسص-ت-ح-ق-ي-ه ،وب-غ-رضش ت-وحيد
ألجهود في مجال ألعمليات ألتضصامنية».
و أشصارت ألوزيرة ألى «نسصبة ألتقدم ألتي أحرزها
قطاع ألتضصامن ألوطني في مجال عصصرنة ورقمنة
أل -م -ع-ط-ي-ات ،ح-يث ت-م أن-ج-از  6ب-رم-جيات تخصش
ق-وأع-د م-ع-ط-ي-ات أل-م-وؤسصسص-ات أل-م-ت-خصصصص-ة ت-حت
ألوصصاية ألتي تتكفل بفئة أ’شصخاصش ألمعاقين وفئة
أل-م-ع-وزي-ن غ-ي-ر أل-م-وؤم-ن-ي-ن أج-ت-م-اع-ي-ا وأل-مسص-ن-ين
علوة على قاعدة معطيات أخرى تخصش أسصتقبال
وت-وج-ي-ه أل-م-وأط-ن-ي-ن» .وف-ي ه-ذأ ألسص-ياق ،أضصافت
أل -دأل -ي -ة أن ه -ذه أل -ع-م-ل-ي-ة سص-م-حت ب-رب-ط ق-اع-دة
ب-ي-ان-ات ق-ط-اع أل-تضص-ام-ن أل-وط-ن-ي ب-ق-وأع-د ب-يانات
ت- -اب- -ع- -ة ل- -دوأئ- -ر وزأري- -ة أخ- -رى ت- -ه -ت -م ب -الشص -وؤون
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-لأف-رأد ،م-ب-رزة أن ق-ط-اع أل-تضص-ام-ن
أل -وط -ن-ي أع-ت-م-د خ-لل ألسص-ن-وأت أ’أخ-ي-رة وسص-ائ-ل
ألرقمنة كاآلية جديدة ’إضصفاء ألشصفافية في ألتكفل
بالفئات ألهشصة وألمعوزة وأ’أشصخاصش ذوي أ’إعاقة
وت -رشص -ي -د أل -ن-ف-ق-ات ،وي-ج-ري أل-ع-م-ل ع-ل-ى أحصص-اء
أل -مسص -ت -ف -ي -دي-ن م-ن مسص-اع-دأت أل-دول-ة ع-ل-ى غ-رأر
ألمسصتفيدين من ألمنحة ألجزأفية للتضصامن بغية
«تطهير ألقوأئم».

طÓع

اسضت

السسبت  24نوفمبر  2018م
الموافق لـ  15ربيع اأ’ول  1440هـ

»æWh

العدد
1٧802

’ول بوهران
«الشضعب» تسضتطلع انتشضار فاكهة اŸندرين ‘ عيدها ا أ

الكليمونت Úالوهرانية ‘ احتفالية خاصضة بانطÓق حملة جني ا◊وامضض

^ التوسضيم واسضÎجاع اŸياه ا÷وفية ..أاهم مطالب القطاع حاليا
’مكانيات اŸتاحة بوهران لتطوير شضعبة ا◊وامضس
^ اسضتغÓل اŸوارد وا إ

لبحث سسبل معالجة المشساكل التي تعوق الممارسسين لهذا النشساط وإايجاد حلول
لمضساعفة ا’نتاج ،خاصسة فيما يتعّلق بالتقنيات الحديثة والمضسي قدما في
جعل الو’ية قطبا للحمضسيات والكليمونتين.
وقد أارجع المدير الو’ئي للمصسالح الفÓحية بوهران الطاهر قاضسي أاسساب
ت-راج-ع وت-ق-لصص ال-مسس-اح-ات ال-زراع-ي-ة ال-خ-اصس-ة ب-ال-حمضسيات خÓل السسنوات
القليلة اأ’خيرة إالى شسيخوخة اأ’شسجار وتعميرها ،وكذا وجود السسبخة بالجهة
الجنوبية لمنطقة مسسرغين ،ناهيك عن تسسجيل عزوف الشسباب عن ا’سستثمار
في المجال الفÓحي .وفي هذا الشسأان صسّرح بأان مصسالحه تسستعد لتنظيم
ح-مÓ-ت ت-حسس-يسس-ي-ة ل-ف-ائ-دة فÓ-ح-ي م-ن-ط-ق-ة مسس-رغ-ي-ن وبوتليليسص وتوعيتهم
بضسرورة الحفاظ على هذا المنتوج والمسساهمة في توسسيع المسساحات الزراعية
الخاصسة بهذا المنتوج إالى أاكثر من  1000هكتار مسستقب.Ó

تطوير شضعبة ا◊وامضس وإانتاج الÈتقال
خاصّضة Ãحيط بوتليليسس
بدورها أاكدت رئيسسة دائرة بوتليليسص فرواني فطيمة على ضسرورة محاولة
اسستغÓل الموارد واإ’مكانيات المتاحة بوهران لتطوير شسعبة الحوامضص وإانتاج
البرتقال خاصّسة بمحيط بوتليليسص ،داعية في الوقت نفسسه إالى اتخاذ خطوات
فعلية لحل أازمة نقصص مياه الرى التي يعاني منها القطاع ،بسسبب تحويل المياه
الجوفية واآ’بار إالى أاغراضص الشسرب وا’سستخدام المنزلي ،خÓل تفاقم أازمة
المياه على مدى السسنوات الماضسية.
حيث طالبت فرواني بإارجاع المياه الجوفية واآ’بار إالى القطاع الفÓحي لتعزيز
إانتاجيته’ ،سسيما في ظّل البحبوحة المائية التي تعيشسها وهران بفضسل محطات
تحلية مياه البحر التي اسستخلفت المياه الجوفية اأ’خرى التي كانت تمّون
المواطنين ،في إاشسارة منها إالى الموارد المائية الهامّة التي تتواجد بمحيط
مسسرغين وبوتليليسص والرأاسص اأ’بيضص.

وسض -ط أاج -واء داف -ئ -ة ع -ط -رة ب -روائ -ح ال -ل-ي-م-ون وأان-واع الÈت-ق-ال
اıت-ل-ف-ة ،اح-ت-ف-لت ال-ب-اه-ي-ة وه-ران أاول أامسس اÿم-يسس  22نوفمÈ
’و ¤ل-ع-ي-د ال-ك-ل-ي-م-ون-ت ،Úوذلك ع-ل-ى مسض-توى السضاحة
ب-ال-ط-ب-ع-ة ا أ
ال-ع-م-وم-ي-ة وسض-ط م-دي-ن-ة مسض-رغ ،Úال-ت-اب-ع-ة ل-دائ-رة بوتليسس ،التي
كانت رائدة ‘ ›ال تصضدير هذا النوع من الشضعب الفÓحية خÓل
سضنوات السضتينات ،قبل أان تÎاجع اŸسضاحة اŸسضتغّلة من  650إا275 ¤
هكتار حاليا بوهران.

وهران :براهمية مسسعودة

وقد ارتأات المصسالح الفÓحية والغرقة الفÓحية لو’ية وهران بالتنسسيق مع
مصسالح بلدية مسسرغين تنظيم هذه التظاهرة في طبعتها اأ’ولى بالتزامن مع
ا’نطÓق الرسسمي لحملة جني الحوامضص لعّدة دوافع ،أابرزها :توسسيع حقل
البرتقال ورد ا’عتبار خاصسة لشسجرة «الكليمونتين» ،المعروفة عالميا باسسم
«الوهرانية» ،وهي نوع من الحمضسيات تشسبه البرتقال ،مشستق من المندرين ،إا’
أانه خال من النوى عكسص المندرين.
مع العلم أاّنها سسميت كذلك نسسبة أ’حد الرهبان ،المدعو اأ’ب «كليمون» والذي
كان مسسؤوو’ عن الزراعة في ميتم مسسرغين ،غرب وهران ،والذي تحّول حاليا
إالى مركز للتكوين المهني ،حيث حصسل اأ’ب كليمون رفقة الطبيب وعالم
ال -ن -ب -ات -ات ل -وي شس -ارل ت -راب -و ع -ل -ى ال -ك -ل -ي -م -ون -ت -ي -ن ب -ت -ه -ج -ي -ن ع -ن -د قصس-د
شسجرة مندرين بفاكهة أاخرى ،وذلك سسنة .1902

’نتاج مرهون بتوف Òالتقنيات
مضضاعفة ا إ
ا◊ديثة وسضبل اŸعا÷ة
ونظرا أ’همية الحدث ،دعا والي وهران ،مولود شسريفي خÓل إاشسرافه على
افتتاح مهرجان الكليمونتين ،جميع الفاعلين في القطاع إالى تنظيم يوم دراسسي

خÓل زيارته لبلديات سضبت عزيز والشضهبونية

تثم ÚاŸنتوجات الفÓحية عن طريق
نظام التوسضيم
وفي سسياق متّصسل ،نّوه زدام الهواري ،اأ’مين العام للغرفة الفÓحية بوهران
بأاهميّة تثمين المنتوجات الفÓحية عن طريق نظام التوسسيم ،الذي سسيفتح لها
الباب واسسعا لولوج اأ’سسواق الدولية ،مؤوّكدا أاهمّية مشساركة جميع المنتجين
ال-م-ح-لّ-ي-ي-ن ف-ي مسس-ع-ى ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-وسس-ي-م لـ»ك-ل-ي-م-ون-تين مسسرغين» ،من خÓل
الحفاظ على خصسوصسياتها ومميزاتها ،كما أاشسار زدام إالى مسساعيهم لتكون
كليمونتين بلدية مسسرغين ،رابع منتوج فÓحي جزائري مسسوق بوسسم المنشسأا،
بما يضسمن له الحماية من التقليد سسواء داخل أاو خارج الوطن ،في حين تّم
توسسيم  3منتوجات محلية تخ ّصص كل من منتوج تمور طولقة ،وتين بني معوشص
ببجاية ومنتوج زيت الزيتون بسسيق و’ية معسسكر.

النظر ‘ منظومة الري انطÓقا من إاعادة
تشضغيل منابع مياه الري اŸغلقة
وط -الب ه -و اآ’خ -ر ب -إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ف-ي م-ن-ظ-وم-ة ال-ري ،ان-طÓ-ق-ا م-ن إاع-ادة
تشسغيل منابع مياه الري المغلقة ،في إاشسارة منه إالى تواجد أازيد من  8آابار
عميقة مغلقة غير مسستغّلة بدائة بوتليليسص لوحدها ،عاينتها اللجنة المختلطة
التي تم تشسكيلها قبل سسنة للنظر في هذه القضسية ،وتظمّ كل من المصسالح
ال-فÓ-ح-ي-ة وال-غ-رف-ة واإ’ت-ح-اد ال-وط-ن-ي ل-ل-فÓ-ح-ي-ن ال-ج-زائ-ريين ،وكذا مديرية
الموارد المائية وشسركة المياه والتطهير «سسيور» ،وجميع اأ’طراف المعنية.
وجدير بالذكر أانّ هذه الطبعة ،شسهدت مشساركة  55عارضسا من الفÓحين
والمسستثمرين لعرضص مختلف منتوجاتهم من أانواع الحمضسيات ،وكذا بعضص
منتوجات المنطقة الفÓحية ،على غرار العسسل والزيتون ،وكانت الفرصسة
سسانحة لطرح العديد من اإ’نشسغا’ت ،وعلى رأاسسها ارتفاع أاسسعار اأ’سسمدة
واأ’دوي -ة ،وك -ذا شس ّ-ح م -ي-اه ال-ري ،وارت-ف-اع نسس-ب-ة م-ل-وح-ة ال-م-ي-اه بسس-بب زح-ف
السسبخة.

أاحدهم طلب ÷نة وزارية لتفقد وضضعية مسضتشضفيات الو’ية

نـ ـواب الو’ي ـ ـة بالŸÈـ ـان يرافعـ ـون
من أاجل إانشضغا’ت سضكانها

راف -ع ال -ن -ائب ع -ن ح -رك-ة ›ت-م-ع السض-ل-م
‡ث  Ó-ع -ن و’ي -ة م -عسض -ك -ر ‘ ق -ب -ة اÛلسس
الشضعبي الوطني ،بيدي عبد القادر ،من أاجل
انشض -غ -ا’ت سض -ك-ان اŸن-ط-ق-ة ‘ ع-دة ›ا’ت
وق-ط-اع-ات إا‰ائ-ي-ة ،واسض-ت-غ-ل النائب فرصضة
اŸصضادقة على قانون اŸالية  ،2019لتثمÚ
ح-ج-م ال-ت-ح-ويÓ-ت ا’ج-تماعية التي شضملها
ال -ق -ان -ون واŸق -درة ب -أازي -د ع -ن  17,5مليار
دينار.

معسسكر  /أام ا.Òÿسس

داعيا في سسياق ذلك إالى التعجيل بوضسع بطاقية
وط -ن -ي-ة ل-ل-م-ع-وزي-ن ح-ت-ى ي-ك-ون ل-ه-ذه ال-ت-ح-ويÓ-ت
ا’جتماعية أاثرها البالغ ،خاصسة فيما تعلّق بالدعم
ال-م-خّصس-صص ل-ل-م-واد ال-ط-اق-وي-ة وال-مواد اأ’سساسسية،
مشس -ي -را ف -ي م -داخ -ل-ت-ه أان اإ’ع-ف-اءات ال-ج-م-رك-ي-ة
والجبائية التي يغطيها جزء كبير من التحويÓت
ا’جتماعية لم يعد لها أاي تأاثير في خلق مناصسب
شسغل وإانتاج أاسسعار ذات جودة وأاسسعار منافسسة،
نفسص النائب البرلماني أاشسار أان ا’سستمرار على
هذا النهج لن يكون له أاثر على جهود الدولة في
تقليصص دائرة الفقر والعوز.
وفي سسياق ذي صسلة ،أاشسار النائب عبد القادر بيدي
أان اسستفادة و’ية معسسكر من ميزانية قانون المالية
 ،2019تكاد تنعدم ،بانعدام أاي مشسروع تنموي هام
ي -ذك -ر ع -ل -ى صس -ع -ي -د ق -ط -اع الصس -ح-ة أاو ال-ت-رب-ي-ة،

مصضالح أامن ورقلة تنظم أاسضبوعا –سضيسضيا لفائدة التÓميذ

أاط- -ل- -قت مصض- -ال- -ح شض- -رط- -ة ورق- -ل- -ة أاسض- -ب- -وع -ا
–سض -يسض -ي -ا ت -وعـوي -ا ل -ف -ائ-دة تÓ-م-ي-ذ اŸؤوسضسض-ات
’ضضافة إا¤
’طوار ،با إ
الÎبوية وهذا ıتلف ا أ
ﬁاضض-رات ل-ف-ائ-دة مÎبصض-ات م-ؤوسضسضات التكوين
اŸهني الكائنة بإاقليم ا’ختصضاصس Ãناسضبة اليوم
ال- -ع- -اŸي ◊ق -وق ال -ط -ف -ل اŸواف -ق لــ  20نوفم،È
واليوم العاŸي Ÿناهضضة العنف ضضد اŸرأاة اŸوافق
لـ  25نوفم Èمن كل سضنة.

ورقلة  :إاÁان كا‘

وحسسب مصسالح الشسرطة لو’ية ورقلة ،فإان فعاليات
اأ’سسبوع التحسسيسسي تخلّلتها العديد من اأ’نشسطة
ال-ج-واري-ة ال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي ت-ن-ظيم معارضص لمختلف
م-ع-دات ف-رق-ة الشس-رط-ة ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ية وفرقة
حماية اأ’شسخاصص الهشسة والهادفة باأ’سساسص إالى
ال-ت-ق-رب م-ن ال-تÓ-م-ي-ذ وت-ع-ري-ف-ه-م بحقوقهم ودور

مديرية البيئة تنظم حملة –سضيسضية بسضعيدة
نظمت صضبيحة اÿميسس مديرية البيئة
ل -و’ي -ة سض-ع-ي-دة ح-م-ل-ة –سض-يسض-ي-ة ل-ف-ائ-دة
تÓميذ اŸدرسضة ا’بتدائية بن جبارة عبد
ا÷بار بهدف تنمية ا◊سس البيئي ‘ الوسضط
اŸدرسضي وترسضيخ ثقافة اŸشضاركة.
م-وسس-اوي ف-اط-م-ة ا ل-م-ك-ل-ف-ة ب -ا ل -ب -ي -ئة الح ض س ر ية
ب-م-دي-ري-ة ا ل-ب-ي-ئ-ة ل-و’ي-ة سس -ع -ي -دة ت حدّث ت وؤلين ا
« اأنه بقدر ا’إمكان تقريب م فهوم النظا ف ة الى
يدين الطفل عن غرسص الوازع الديني الذي

الوا‹ :إاشضراك اŸواطن ‘ Úرسضم اŸشضاريع
طالب عباسس بداوي وا‹ اŸدية من مدير ال›Èة خÓل زيارته إا¤
ب -ل -دي -ة دراق ا◊دودي -ة ب -دائ -رة سض-بت ع-زي-ز ،بضض-رورة ال-ت-دخ-ل ل-ت-م-كÚ
السضاكنة من اŸسضالك الفÓحية ،معتÈا بأان هذه اŸنطقة فÓحية بامتياز
نظرا لنوعية تربتها ا÷يدة واÿصضبة ،مطالبا من مدير اŸصضالح الفÓحية
’نتاج
إا– ¤سضيسس الفÓح Úبحتمية السضقي عن طريق التقطŸ Òضضاعفة ا إ
’راضضي
واقتصضاد اŸاء ،كما أان مصضا◊ه مسضتعدة Ÿرافقة الفÓح Úلتوسضيع ا أ
اıصضصضة للفÓحة.

احتضضنت اول امسس كلية علوم الطبيعة وا◊ياة بجامعة ابن خلدون بتيارت ملتقى دوليا حول التنمية اŸسضتدامة
وال -ب -ي -ئ -ة ،وق -د شض -ارك ‘ اŸداخÓ-ت  55ب-اح-ثا و 110م -لصض -ق -ة ل-ب-اح-ث Úم-ن-ه-م ب-عضس ا’سض-ات-ذة م-ن خ-ارج ا÷زائ-ر
كالÈوفيسضور خريتونوف من اكرانيا متخصضصس ‘ البيئة والدراسضات ا◊ديثة لتنميتها والذي –دث عن Œربة
بÓده وأابحاثه ‘ التنمية البيئية وطرق تسضي Òالنفايات البيولوجية.

أامر والي الو’ية أاثناء معاينة مشسروع
سسد واد مسساغيد بسسعة  600.000متر
مكعب والذي يمّول سسكان بلدية دراق
مركز بإاعداد دراسسة تقنية لتدعيم
السسد وزيادة سسعة التخزين ودراسسة
ت -ق -ن -ي -ة أاخ -رى إ’ي-ج-اد ح-ل ل-مشس-ك-ل
ال - -م - -ل- -وح- -ة ف- -ي اآ’ب- -ار ل- -ح- -م- -اي- -ة
المحاصسيل الفÓحية ،في وقت أابدى
ال-م-ج-لسص ال-ب-ل-دي اسس-ت-عداده لخدمة
المواطنين بهذه البلدية التي ’ تزال
ت -ع -ان-ي م-ن ال-ف-ق-ر ب-ال-رغ-م م-ن أان-ه-ا
حققت في السسنوات اأ’خيرة قفزة
ن -وع -ي -ة ف -ي ان -ت-اج م-ادة ال-ف-اصس-ول-ي-ا
الخضسراء ومادة العسسل ذو النوعية
الجيدة.
أاكد والي الو’ية قبل هذه المحطة
خ Ó-ل ت -ج-م-ع أاشس-رف ع-ل-ي-ه ب-دائ-رة
الشس-ه-ب-ون-ي-ة ب-أان ب-رن-ام-ج ال-رئيسص ما
ي-زال م-ت-واصس Ó-ون-ح-ن أام-ام ح-ت-م-ي-ة
ت-ط-ب-ي-ق-ه ،سس-ي-م-ا ون-ح-ن أايضس-ا ن-جني

اŸدية :علي مياÊ

فرقة حماية اأ’شسخاصص الهشسة في حمايتهم ،مع
توزيع مطويات تتضسمن نصسائح وإارشسادات .وإالى
ج -انب ذلك وب -ال -م -وازاة وإاح -ي -اء ال -ي -وم ال -ع -ال -م-ي
لمناهضسة العنف ضسد المرأاة تّم تنشسيط محاضسرات
ل -ف -ائ -دة م -ت -ربصس -ات ال -ت -ك -وي -ن ال -م -ه -ن -ي ب-إاق-ل-ي-م
ا’ختصساصص ،قصسد تعريفهن بدور المديرية العامة
Óم -ن ال -وط-ن-ي ف-ي ح-م-اي-ة ال-م-رأاة م-ن م-خ-ت-ل-ف
ل -أ
أاشسكال العنف ،مع التأاكيد على أان المديرية العامة
Óمن الوطني تضسع تحت تصسرف مختلف شسرائح
ل أ
ال-م-ج-ت-م-ع ك-اف-ة ال-دع-ائ-م ا’تصس-ال-ي-ة ال-متمثلة في
ال-رق-م  48 - 15وال-رق-م  104وال-م-وقع الرسسمي
Óمن الوطني وبالمناسسبة أاكدت
للمديرية العامة ل أ
Óمن الوطني
ذات المصسالح أان المديرية العامة ل أ
تسسخر كافة إامكانياتها المادية والبشسرية من أاجل
السسهر على حماية مختلف فئات المجتمع.

احتضضنتها مدرسضة بن جبارة عبد ا÷بار

خلق بنك للمورثات ا◊يوانية والنباتية ﬁليا ضضرورة حتمية

ث -م -اره  ،م -ل -ح -ا ع -ل -ى أان -ه ’ ي -م-ك-ن
تسس- -ج- -ي- -ل أاي مشس- -روع ت -ن -م -وي دون
م-واف-ق-ة ال-م-واط-ن-ي-ن ودون م-ح-اضسر
ممثليهم مع احترام اأ’ولويات بدءا
م -ن ت -وف-ي-ر م-اء الشس-روب إال-ى ان-ج-از
م-خ-ت-ل-ف الشس-ب-ك-ات ،ك-اشس-ف-ا ب-أانه قد
أاع -ط -ي أام -را ل -م-دي-رة ال-ري إ’ن-ج-از
دارسس -ة ل-ت-وصس-ي-ل م-اء ك-دي-ة أاسس-ردون
إالى سسكان بلدية البواعيشص ،على أانه
’ يجب أان ننتظر طوي Óفي عملية
ربط هؤو’ء السسكان من اآ’بار غير
ال -مسس -ت-غ-ل-ة م-ن-ذ  05سس -ن -وات ودون
أانابيب ،حيث منح موافقته لرئيسص
ال- -ب- -ل -دي -ة ل -لشس -روع ف -ي اإ’ج -راءات
ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة ل -ت -وصس -ي -ل ال -م -اء إال -ى
ال -م -واط -ن -ي -ن ب -دءا م -ن ه -ذه اآ’ب-ار،
م -ع -ت-ب-را ب-أان م-ي-اه الشس-رب ه-ي أاول-ى
اأ’ولويات.

مسس -ت-ع-رضس-ا وضس-ع  4م-ؤوسسسس-ات اسس-تشس-ف-ائ-ية و15
م-ؤوسسسس-ة ت-رب-وي-ة م-ب-ي-ن-ة ب-ال-ب-ن-اء ال-جاهز ويتعرضص
المسستفيدين منها سسواء طلبة أاو مواطنين إالى خطر
إاشس -ع -اع -ات م -ادة اأ’م-ن-ي-وت ،زي-ادة إال-ى اه-ت-رائ-ه-ا
وعدم توفرها على المقاييسص اأ’منية والصسحية،
ودعا بيدي عبد القادر في ذلك إالى إايفاد لجنة
وزاري-ة مشس-ت-رك-ة م-ن ال-م-ال-ي-ة وال-داخ-ل-ي-ة والصسحة
وال-ت-رب-ي-ة ل-م-ع-اي-ن-ة وت-ف-ق-د ه-ذه ال-م-رافق التربوية
وا’سستشسفائية التي فقدت صسÓحيتها منذ أازيد عن
ث Ó-ث ع -ق -ود ،إاضس -اف -ة إال -ى دع-وت-ه ل-ت-وف-ي-ر ج-ه-از
الكشسف عن طريق الرنين المغناطيسسي «ليارام»
لفائدة و’ية معسسكر التي يتنقل مرضساها مسسافات
ط- -وي- -ل- -ة خ- -ارج ال -و’ي -ة ل -ل -كشس -ف ع -ن اأ’م -راضص
واإ’صسابات المعقدة.
يذكر أان اإ’نشسغال المطروح من طرف النائب عن
ح -رك -ة ح -مسص ال -م -ت -ع ّ-ل -ق ب -ق-ط-اع الصس-ح-ة ل-و’ي-ة
م -عسس -ك -ر ،سس -ب -ق -ه إال -ي -ه زم Ó-ؤوه ال -ن-واب ع-ن ع-دة
تشسكيÓت حزبية ،على غرار النائب خيرة مرزوق
ال- -ت- -ي راف- -عت م- -ن أاج -ل اسس -ت -ب -دال ال -م -ؤوسسسس -ات
ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة اأ’رب-ع-ة ال-م-ب-ن-ي-ة ب-ال-ج-اه-ز ب-أاخرى
جديدة ضسمن المخططات التنموية التي توفرها
الدولة من أاجل التكفل بانشسغا’ت و احتياجات
المواطنين ،كما سسبق وأان تطرقت «الشسعب» إالى
ذلك بناًء على انشسغا’ت المواطنين التي تطرح
دوريا وتشسّكل أاحد ا’حتياجات الملحة للمنطقة
خاصسة في مجال قطاع الصسحة.

حقوق الطفل واليوم العاŸي Ÿناهضضة العنف ضضد اŸرأاة

اŸلتقى الدو‹ للتنمية اŸسضتدامة والبيئة بتيارت

تيارت :ع .عمارة

مسساهمة ا’كاديميين في ترجمة مسساهمة الطÓب والباحثين،
مثل ا’سستاذ حداج الجيÓلي من جامعة فرنسسا والذي تكلم عن
ت-ج-رب-ت-ه ودراسس-ات-ه ح-ول م-خ-ط-ط ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن م-خ-اط-ر البيئة،
الملتقى شسهد حضسور مكثف للمشساركين في ا’ختصساصص كمديرية
ال-مصس-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة وم-م-ث-ل-ي م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة ب-ت-ي-ارت وسس-ع-يدة
مشس -ارك -ي -ن خ -واصص ك -ال -ج -م -ع -ي -ات وا’ف -راد ف-ي م-ج-ال ال-ب-ي-ئ-ة
والفÓحة.
اما عن الملتقى قال د’ل عبد القادر رئيسص الملتقى ومدير
مخبر الزراعة والتكنولوجيا الحيوة بتيارت ان اهداف الملتقى
تتمحور في التنمية المسستدامة وإايجابيها وتأاثيرها على ا’نظمة
الفÓحية ،والمحور الثاني حول أاهمية حماية المورثات النباتية
والحيوانية لكون الجزائر ورثت بعضسها عن فرنسسا .لكن فرنسسا
غيرت من منهجيتها ونحن نسسعى لÓسسقÓل العملي في مجال
المورثات البيئية وهذا من مقومات الهوية الوطنية التي يجب ان
نتحلى بها .كذلك محور اخر ومهم يتمثل في خلق بنك للمورثات
في الجزائر ،و’ سسيما ان مخبر تيارت يعتبر من المخابر الهامة
التي ’ تزال تحافظ على مكوناتها ،وعن الحضسور المكثف للطلبة
الدكاترة قال محدثنا ان الجانب النظري وحصسوله على شسهادة
مشساركة مطلوب بالنسسبة لمسسار الطالب في مجال البحث لكون
في الدول اأ’خرى يطلب منه مشساركة فعالة في ملتقى دولي
للولوج الى منابر جامعية اخرى وقد اختصسرنا على الطلبة مشسقة
التوجه الى الخارج لنيل شسهادة المشساركة .وقد جاءت توصسيات

06

ب كلها في المحافظة على البيئة كالجرد والتنقيب
الملتقى تصس ّ
عن مصسادر وراثية جديدة تسسمح للباحثين بتطويرها ،انشساء
شسبكات مؤوسسسساتية للمسساهمة في تطوير البحث وا’حتكاك بين
الباحثين ،انشساء محطات مÓحظة للتنبؤوات المناخية في كل
ج-ام-ع-ة ل-مسس-اي-رة ال-ت-ط-ورات ال-م-ن-اخ-ي-ة و رصس-د ال-مÓ-ح-ظ-ات،
ال -مسس -اه -م -ة ف -ي دورات ب -ح -ث -ي -ة وانشس -اء مشس -تÓ-ت داخ-ل ح-رم
ال -ج -ام -ع -ات ل -ل -مÓ-ح-ظ-ة ع-ن ق-رب ت-ط-ور ال-ج-انب ال-ب-ي-ول-وج-ي
ل-ل-ن-ب-ات-ات ،ت-ط-وي-ر ان-ظ-م-ة ا’ن-ذار ب-ال-غ-اب-ات ل-ل-ت-ق-ل-يل من خطر
الحرائق الذي يعتبر العامل اأ’سساسسي في تلويث المحيط.

ي - -ح ث ع - -ل - -ى ال - -ن - -ظ - -اف- -ة وق- -الت ’أن- -ن -ا راأي -ن -ا
ا’سستثمار الحقيقي هو ا’سستثمار في المواد
ال ب ش س ر ية ’أن طف ل ا ل يو م هو رج ل الغد وبن ت
الي وم هي ا م ر اأة ال غ د وه ذا يعني انط Óقا من
الق اعدة يجب اأن ن ب ني جي Óنغر س ص فيه ق ي م
الثقافة وقيم احترام البيئة ،وكذلك عدم رمي
النفايات في المحيط» .التÓميذ من جهتهم
عبروا عن ضسرورة الحفاظ على نظافة البيئة،
م دي ر المدر سسة ه و ا ’آ خ ر اأكد على تواص س ل هذه
ال -م -ب -ا درات ال -ت -ي ت -ع -و د ب-ال-ف-ا ئ-د ة ل-تÓ-م-ذت-ن -ا ،
ويبقى الحفاظ على البيئة واجب الجميع.

 ..واللجنة الو’ئية
تتكف ل ب ا ’أ ش ض خا ص س
بد و ن ماأو ى
يف ت ح م ر ك ز ال ع ب ور ب مدينة س سعيد ة اأبوابه بداية
م ن هذا ا’أ سس ب وع اأ م ا م ا’أ ش س خ ا ص ص بد ون ماأوى
و ه -ي ال -ف -ك -ر ة ال -ت -ي ن -اد ت ب-ه-ا ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئية
ل - -ل - -ه Ó-ل ا’أح -م -ر ال -ج -زائ -ري وسس -اه -مت ف -ي
تج س سيده ا ال س سلط ات الو’ ئية ومن ش س اأن ه ذا
الم ر ك ز ت و ف ي ر اأ سس ر ة دافئة ووجب ات سس اخنة ل ـ
 120شسخصسا ،خاصسة في فترة البرد .ويتكفل
الهÓل ا’أحم ر الج ز ائري ح اليا بـ  1 2شس خ ص سا
ب -دون م -اأ وى م -ن -ه -م  4نسس-اء ي-ق-و م ب-ن-ق-لهم ال ى
مركز نقصص التنفسص ببلدية عين الحجر وتوفير
لهم ا’إط ع ام و ف ي جهو د ها للت ك ف ل به ذه الف ئة
مكنت المنظمة الوطنية لترقية التكوين المهني
وا’أ سس - -ر ال - -م - -ن - -ت - -ج - -ة اأشس -خ -ا ص س -ا ب -د ون م -اأوى
ا’سستفادة من سسكنات بمسساهمة من دائرة عين
الحج ر و ف ي جهوده ا لÓسستع Óم حول اأماكن
ت -وا ج -د ا’أ شس -خ -اص ص ب -دون م-اأو ى ت-ق-و م ج-م-ع-ي -ة
ال ت ض سا م ن وا’إح س سان « وافعلوا الخير» ،بج و’ت
ليلية ع ب ر شسوارع المدينة لتبليغ اله Óل ا’أ ح م ر
ب -ه -ا و ت -دع -و ال -ل -ج -ن -ة ال-و’ ئ-ي-ة ل-ل-ه Ó-ل ا’أح-م -ر
الج ز ائ ر ي المح س سني ن الى اإنج ا ح ه ذا المركز
م -ن خ Ó-ل ت -و ف -ي -ر ال -م -واد ال-غ-ذائ-ي-ة وا’أغ-ط -ي -ة
لل ت كف ل ا ف ض سل ب ا ’أ شسخا ص ص بد ون ماأوى.

سسعيدة :ج .علي
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ارتفاع نسسبة التحصسيل ا÷بائي اإÃ %5 ¤عسسكر

مدير إلضصرإئب بالوليةŒ :ارب ناجحة للنظام إŸعلوماتي «جبايتك»

كشس -ف اŸدي -ر ال -و’ئ -ي ل -ق-ط-اع الضس-رائب
Ãعسس -ك -ر ،السس -ي -د ع -ب -د ال -ك-ر Ëزن-اق-ي ،أان
مصس -ا◊ه سس -ج -لت ان-ت-ق-ال ن-وع-ي ‘ –صس-ي-ل
الضس -رائب ي -ق-در ب-ن-ح-و  5ب-اŸئ-ة م-ق-ارن-ة مع
السسنوات اŸاضسية ،وأارجع اŸسسؤوول ‘ حديثه
لـ»الشس-عب» أاسس-ب-اب –سس-ن ع-م-ل-ي-ة التحصسيل
’دارة
ا÷بائي ،إا ¤التطور الذي عرفته ا إ
ا÷ب -ائ -ي -ة م -ن ح-يث ال-تشس-ري-ع-ات ا÷دي-دة
وال-تسس-ه-يÓ-ت اŸق-دمة للخاضسع Úللضسريبة،
إاضسافة إا– ¤سسن ›ال اÿدمة العمومية
ب- -ال- -ن -ظ -ر إا ¤شس -ب -ك -ة اŸراف -ق ال -ت -ي دع -مت
القطاع بو’ية معسسكر.

عددهم خÓل السشنة الجديدة بنحو  6بالمئة ،األمر
ال- -ذي ي- -ع- -كسس حسشب ال- -مسش- -ؤوول م- -دى ال- -ت- -ط -ور
الي -ج -اب -ي ال -م-تسش-ارع ل-ل-ت-ن-م-ي-ة الق-تصش-ادي-ة ع-ل-ى
ال-مسش-ت-وي-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ،ك-م-ا ي-ع-كسس ج-هود قطاعه
لتوسشيع الوعاء الجبائي.
في ذات السشياق ،قال عبد الكريم زناقي ،أان اعتماد
النظام المعلوماتي الجديد «جبايتك» ،يعمل على
تبسشيط «الواجب الضشريبي» ويعتبر خطوة مهمة
ف-ي م-ج-ال تسش-ه-ي-ل وت-بسش-ي-ط ال-م-ع-امÓ-ت اإلدارية
ال -ج -ب -ائ -ي-ة ،تسش-م-ح ب-ال-ق-ي-ام ب-اك-ت-ت-اب تصش-ري-ح-ات
ال-م-ك-ل-ف-ي-ن ب-الضش-ري-ب-ة ومختلف الخدمات بطريقة
آالية وعن بعد ،تحضشيرا لخدمات الدفع اللكتروني
ع-ن ب-ع-د ل-لضش-رائب ،ح-يث ت-ع-م-ل مصش-ال-ح ال-ق-ط-اع
بمعسشكر بهذا النظام كتجربة نموذجية منذ ،2016
وقدرت عدد المكلفين الداخلين في نظام جبايتك
ب -ـ  500م-ك-ل-ف اسش-ت-ل-م شش-ي-فراته اسشتعدادا لدخول
ال-ن-ظ-ام ال-م-ع-ل-وم-ات-ي ح-ي ال-ت-ط-ب-ي-ق م-ط-ل-ع السشنة

الجديدة.
في جانب مششابه ،قال مدير الضشرائب لمعسشكر أانه
ف-ي إاط-ار عصش-رن-ة ال-م-ع-امÓ-ت ال-ج-ب-ائ-ي-ة ل-ل-ق-طاع
وت -حسش -ي -ن ال -خ -دم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،ي-ت-م ح-ال-ي-ا وضش-ع
ال-رت-وشش-ات األخ-ي-رة ل-ع-م-ل-ي-ة ال-تسش-جيل اإللكتروني
للمكلفين بالضشريبة ،التي بلغت نسشبة  90بالمئة على
مسش -ت-وى  4م -راك-ز ج-واري-ة ل-لضش-رائب ب-م-عسش-ك-ر،
م -وضش -ح -ا م -ن ج -ه -ة ث -ان -ي -ة أان ع -دد ال-م-ؤوسشسش-ات
القتصشادية المحلية التي التحقت جبائيا بمديرية
ضشرائب المؤوسشسشات الكبرى بالعاصشمة يقدر بـ 22
م- -ؤوسشسش- -ة ،ن- -اف- -ي- -ا ق- -ط- -ع -ا وج -ود رج -ال أاع -م -ال
ومؤوسشسشات اقتصشادية مهمة بمعسشكر ـ تتهّرب من
واجبها الضشريبي وأاداء ما عليها من مسشتحقات
ج -ب -ائ -ي -ة ،مشش -ي -را ف -ي ذات الصش -دد ،أان ال -ج -ه-ات
المختصشة قضشائيا وأامنيا حركت  30دعوى عمومية
تخ ّصس الغشس الضشريبي ضشد أاششخاصس ومؤوسشسشات
وهمية بمعسشكر.

الطبعة الرابعة للصسالون ا÷هوي للتشسغيل بسسطيف

إلتحّول إلرقمي للمؤوسصسصات فرصصة ÿلق مناصصب شصغل ومشصاريع جديدة

–تضس- -ن دار ال- -ث- -ق- -اف -ة ،ه -واري ب -وم -دي -ن،
Ãدي -ن -ة سس -ط -ي -ف ،ال -ي -وم وغ -دا ،ف-ع-ال-ي-ات
الصسالون ا÷هوي الرابع للتشسغيل ‘ طبعته
ال -راب -ع -ة ،وه -ذا Ãشس -ارك -ة ط -ال -ب -ي ال-ع-م-ل
واŸؤوسسسس -ات ال -راغ -ب -ة ‘ ت -وظ -ي -ف الشس -ب -اب
اŸت - - -خ - - -رج Úم- - -ن ا÷ام- - -ع- - -ات واŸع- - -اه- - -د
واŸؤوسسسسات التكوينية.

سشطيف :نورالدين بوطغان

يدخل تنظيم هذه التظاهرة الهامة في اإطار
اإسش -ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ع-اون م-ع ال-وسش-ط الج-ت-م-اع-ي
والقتصشادي ،وتقوية الروابط مع المتعاملين في
ال -م -ن -ط -ق -ة الشش -رق -ي-ة ل-ل-بÓ-د ،م-ع م-رك-ز السش-ي-ر
المهنية لمعهد اإدارة الأعمال الدولي «ام ب ياي»
بسشطيف ،وسشفارة الوليات المتحدة الأمريكية
ب -ب Ó-دن -ا ،ل-م-راف-ق-ة ال-م-ت-خ-رج-ي-ن ال-ج-دد ل-ع-ال-م
الششغل ،وسشيكون ششعار الطبعة الرابعة :التحّول
الرقمي للموؤسشسشات فرصشة لخلق مناصشب ششغل
ومششاريع جديدة.
وي -ع -ت -ب-ر ه-ذا الصش-ال-ون ب-م-ث-اب-ة م-وع-د م-ت-ج-دد،
وفرصشة لتبادل الأفكار ،ومكانا مفضش Óمن اجل
خ-ل-ق رواب-ط م-ت-ي-ن-ة ب-ي-ن ال-م-وؤسشسش-ات المختلفة،
خاصشة منها القتصشادية ،والمتخرجين الطالبين
للعمل ،حيث سشيكون الصشالون فرصشة للقاء طالبي
ال -ع -م -ل م -ع ال -م -وف -ري -ن ل -ه ،م -ن اج-ل ال-ت-ع-ارف
والتوظيف المباششر او بعد تكوين اإضشافي.
وه -ك -ذا سش -ي -ك -ون الصش -ال -ون ،ع -ل -ى م-دى ي-وم-ي-ن
ك -ام -ل -ي -ن ،ف -رصش -ة ل -ل -ط -رف -ي ف -ي سش -وق ال -ع-م-ل
ب-ال-م-ن-ط-ق-ة الشش-رق-ي-ة ل-ل-بÓ-د ،ح-يث ع-لى الطلبة
ال -م -ت -خ -رج -ي -ن اإث -ب -ات ق -درات -ه-م ومسش-ت-وي-ات-ه-م
واإمكانياتهم لأصشحاب الموؤسشسشات لÓنتقاء في
هذا الصشالون ،والذي سشتششارك فيه موؤسشسشات
ووكالت دعم التششغيل التي اسشتحدثتها الدولة،
في اإطار سشياسشة التششغيل المنتهجة منذ سشنوات

اجتماع للمجلسش اŸهني اŸشسÎك لشسعبة الدواجن Ãعسسكر

دعـوة لعصصرنـ ـة إلنشصـ ـاط وخلـ ـق إŸنافسصـ ـة
لجـ ـرإءإت إلبنكيـ ـة
أإمام ثقـ ـل إ إ

عّ-ب-ر ع-دد م-ن م-رب-ي ال-دواج-ن وم-ن-ت-ج-ي ال-ل-ح-وم ال-ب-يضس-اء ع-ن انشس-غ-ال-ه-م ال-دائم لثقل
’دارية البنكية وبطء معا÷ة ملفاتهم لدى أاجهزة الدعم والتشسغيل ،ودعا
’جراءات ا إ
ا إ
اŸشساركون ‘ ا’جتماع الذي نشسطّه اÛلسش اŸهني لشسعبة الدواجن اÿميسش اŸاضسي ،إا¤
تدخل الوصساية قصسد تذليل صسعوبات ا◊صسول على ﬂتلف القروضش البنكية على غرار
’ب-ن-اء ال-فÓ-ح Úوالشس-ب-اب
ق -رضش ال -رف -ي-ق وق-رضش ال-ت-ح-دي وال-ق-روضش ال-ب-ن-ك-ي-ة اŸوج-ه-ة أ
اŸسستثمر ‘ إاطار أاجهزة دعم تشسغيل الشسباب.
المششترك لششعبة الدواجن ،أان الششعبة تضشّم نحو
أال -ف مسش-ت-ث-م-ر ف-ي ال-م-ج-ال ب-ت-راب ال-ولي-ة م-ن-ه-م
ف -ي ال -م -وضش -وع ،ق -ال رئ -يسس ال -م -ج -لسس ال -م -ه -ن-ي م-ن-ت-ج-ون وم-رب-ون وأاصش-ح-اب ال-مذابح ،اسشتعرضشوا
ال -مشش -ت -رك لشش -ع -ب -ة ال-دواج-ن ب-م-عسش-ك-ر ،زروق-ات خÓل اللقاء المنعقد ،المششاكل التي تعيق نششاطهم
محمد ،أان الجتماع األول للمجلسس المنعقد نهاية الفÓحي وتحّد من المنافسشة .كما تمنع من تطوير
األسشبوع بدار الثقافة أابي رأاسس الناصشري ،تحت اإلن -ت-اج وال-ع-م-ل ع-ل-ى خ-فضس أاسش-ع-اره ف-ي السش-وق،
ششعار رفع التحدي من أاجل تحديث وعصشرنة ششعبة م-وضش-ح-ا ف-ي ت-ف-اصش-ي-ل ه-ذه ال-مشش-اك-ل ،أان أاغ-ل-بها
ال -دواج-ن ،ي-ه-دف أاسش-اسش-ا إال-ى ت-حسش-يسس ال-م-رب-ي-ن مشش -اك -ل إاداري-ة تسش-ت-ه-لك ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-وقت ل-ق-اء
والمنتجين بأاهمية تنظيم نششاط تربية الدواجن معالجة ملفات المسشتثمرين على مسشتوى البنوك،
وإان -ت -اج ال -ل-ح-وم ال-ب-يضش-اء ك-ل ل-م-ا يسش-م-ح ب-ت-ط-وي-ر بعد أان أاخلت أاجهزة دعم تششغيل الششباب على
الششعبة وزيادة اإلنتاج وتششجيع المنافسشة ،بناءً على غ -رار «ك -ن -اك واونسش -اج» مسش -ؤوول -ي -ت-ه-ا م-ن ال-خ-ل-ل
م -ع -ط -ي -ات ع -دة م -ن-ه-ا عصش-رن-ة أاسش-ال-يب ال-نشش-اط اإلداري المطروح .قائ Óأان ملفات الحصشول على
واعتماد نموذج موحد للمباني التي يجب أان تنجز قروضس بنكية لدفع أاي اسشتثمار في مجال تربية
ع-ل-ى أارضش-ي-ة مشش-ي-دة ب-ال-خ-رسش-ان-ة ،ب-ه-دف ح-ماية الدواجن تسشتهلك نحو  6أاششهر من الوقت على
صشحة الكتاكيت خÓل كل مراحل النمو وضشمان مسشتوى بنك التنمية الريفية «بدر» وهي فترة غالبا
ت -وف -ي -ر ال-م-ع-اي-ي-ر الصش-ح-ي-ة ال-م-ع-ت-م-دة م-ن ط-رف ما تتجاوز مرحل العمل واإلنتاج ،كما نالت مسشأالة
مصش -ال -ح الصش -ح-ة ال-ح-ي-وان-ي-ة ،مشش-ي-را ف-ي ح-دي-ث-ه غ Ó-ء أاغ -ذي -ة ال -دواج -ن ونشش -اط ت -رب-ي-ة ال-دواج-ن
لـ»الششعب» ،أان ولية معسشكر تتبوأا مراكز الريادة بطريقة غير ششرعية قسشطا من انششغالت المربين
وطنيا في نششاط تربية الدواجن بعد تصشنيف بلدية ب -م-عسش-ك-ر ،ع-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا رئ-يسس ال-م-ج-لسس ال-م-ه-ن-ي
وادي التغاية في المرتبة الثانية وطنيا في هذا المششترك للششعبة بالقول إانها مسشأالة تنظيم قد
ال-م-ج-ال ،ب-ان-ت-اج إاج-م-ال-ي يراوح  195أال-ف ق-نطار تتبّدد حال القضشاء على مختلف المششاكل اإلدارية
سشنويا من اللحوم البيضشاء و 199مليون وحدة بيضس .المطروحة على مسشتوى البنوك.
أاضش-اف م-ح-م-د زروق-ات رئ-يسس ال-م-ج-لسس ال-م-ه-ن-ي

معسشكر/أام ا.Òÿسس

معسشكر  /أام ا.Òÿسس

واسش -ت -ع -رضس ال -م -دي -ر ال -ولئ -ي ل -لضش -رائب ل -ولي -ة
م-عسش-ك-ر ،زن-اق-ي ع-ب-د ال-ك-ري-م ،ال-ت-أاث-ي-ر اإلي-ج-اب-ي
للتحسشينات التي طرأات عموما على نظام الجباية
ب-ال-ج-زائ-ر ،ال-ت-ي اسش-ت-غ-نت ع-ن ال-ه-ي-ك-ل ال-ت-نظيمي
ال -ق -دي -م واع -ت -م -دت ن-ظ-ام عصش-ري ي-عّ-وضس ن-ظ-ام
الخ -تصش -اصس اإلق -ل -ي -م -ي ب -الخ -تصش-اصس ال-ن-وع-ي،
اسشتجابة لنششغالت المكلفين بالضشريبة الخاصشة
بتحسشين نوعية الخدمات المتاحة ،تمخّضس عنه
إانشش-اء م-دي-ري-ة ال-م-ؤوسشسش-ات ال-ك-ب-رى ع-ل-ى مسشتوى
العاصشمة خطوة أاولى وإانششاء مراكز للضشرائب على
مسشتوى الوليات تسشير ملفات المكلفين الخاضشعين
ل-ل-ن-ظ-ام ال-ج-ب-ائ-ي ال-ح-ق-يقي ومراكز جوارية تسشير
م-ل-ف-ات ال-خ-اضش-ع-ي-ن ل-ل-ن-ظ-ام ال-ج-زاف-ي على غرار
صشغار التجار والحرفيين ،مششيرا في حديثه ،إالى
ع-م-ل مصش-ال-ح ال-ق-ط-اع ع-ل-ى ت-وسش-ي-ع م-جال تطبيق
الضش -ري -ب -ة وال -ق -ي -ام ب -إاحصش -اء ج -دي -د ل -ل-م-ك-ل-ف-ي-ن
ب-الضش-ري-ب-ة م-ن خÓ-ل ج-م-ع ال-م-ع-ل-وم-ات ال-ج-ب-ائية
الÓزمة بالتنسشيق مع مختلف الهيئات والقطاعات
الق -تصش -ادي -ة إلي -ج -اد م -ك -ل-ف-ي-ن ج-دد ب-الضش-ري-ب-ة،
وأاوضشح زناقي عبد الكريم في ذات السشياق ،أان
عدد المكلفين بالضشريبة على مسشتوى ولية معسشكر
يزيد عن  123أالف ششخصس خاضشع للضشريبة ،ارتفع

العدد
17802

07

للتخفيف من حدة البطالة وسشط الششباب ،على
غرار وكالة دعم تششغيل الششباب ووكالة التاأمين
عن البطالة ووكالة التششغيل الولئية ،وكذا وكالة
القرضس المصشغر.
وسش- -ت- -ن- -ظ- -م ع- -ل- -ى ه- -امشس الصش- -ال -ون م -ع -ارضس
للموؤسشسشات المششاركة للتعريف بها ،ومحاضشرات
وورششات عمل تتعلق بموضشوع وششعار الطبعة.
نششير اإلى اأن الطبعة الثالثة للصشالون الجهوي
للتششغيل التي نظمت خÓل ششهر ابريل من السشنة
الجارية ،عرفت نجاحا كبيرا بمششاركة اأزيد من
 35موؤسشسشة ومئات الطلبة المهتمين ،واأكثر من
 6000زائر لهذا الصشالون الذي اأصشبح ل مفر منه،
ينتظره الخريجون في كل مناسشبة ،نظرا للنتائج
التي يسشفر عنها من خÓل توظيف جزء منهم
وتكوينهم في مجال البحث عن العمل المناسشب
بعد التخرج.

تغيـ ـÒإت باŸطاعم تهـ ـدف إإ– ¤سص ـ ـ ـ ـÚ
إلتغذي ـ ـ ـ ـة إŸدرسصي ـ ـ ـ ـة
يسس -ه -ر ال -ق -ائ -م -ون ع -ل-ى ضس-ب-ط
ال -ن -ظ-ام والسس Òا◊سس-ن ل-ل-ت-غ-ذي-ة
اŸدرسس-ي-ة ب-و’ي-ة سسعيدة لتحسسÚ
ال- -وضس -ع -ي -ة ال -غ -ذائ -ي -ة السس -اخ -ن -ة
للتÓميذ ع Èتراب الو’ية حتى
ي -زاول -ون دراسس -ت-ه-م ‘ ظ-ل اŸردود
ال -ذي ت -ق -دم -ه ال-ب-ل-دي-ة واŸت-اب-ع-ة
الدائمة.

سشعيدة :ج .علي

«كاسسنوسش» سسطيف ينفق أاموا’ كبÒة
‘ تعويضش اأ’دوية
ت -حصش -ي ال -وك -ال -ة ال -ولئ -ي -ة ل-لصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي
ل-ل-ت-اأم-ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال غ-ي-ر الأج-راء
«كاسشنوسس» بولية سشطيف ،اأزيد من  52األف
مشش -ت -رك م -ن م -خ -ت -ل -ف شش-رائ-ح ال-م-ج-ت-م-ع م-ن
العاملين لحسشابهم الخاصس ،وعلى راأسشهم فئة
التجار.
وحسشب مصشادر موثوقة من الوكالة ،فاإنه من
ضش-م-ن ه-ذا ال-ع-دد ال-ك-ب-ي-ر ل-ل-م-ن-خرطين تحصشي
مصشالحها المكلفة بالتعويضشات  15193مريضس
بالأمراضس المزمنة على غرار السشكري وارتفاع
ضش -غ -ط ال -دم واأم -راضس ال-ق-لب ،وه-و م-ا ي-ق-ارب
الـ 34بالمائة من عدد المنخرطين ،حيث يتكّفل
الصش -ن -دوق ب -ت -ع -ويضش -ه -م ع -ن الأدوي-ة ل-م-ع-ال-ج-ة
اأمراضشهم.

حول التكفل اأ’مثل بالتÓميذ ،مديرة الÎبية لو’ية سسعيدة لـ «الشسعب»:

وف -ي ت -فصش -ي -ل ال -ت -ع -ويضش -ات ال -م -ق-دم-ة ل-ه-وؤلء
المنخرطين المرضشى باأمراضس مزمنة ،ذكرت
المصشادر ،ان تكلفة الوصشفة الطبية الواحدة لمن
يحمل مرضشا واحدا تبلغ  7276دج ،فيما تبلغ
ال -ت -ع -ويضش-ات ع-ن ال-وصش-ف-ات ال-ط-ب-ي-ة ل-ل-م-ريضس
بمرضشين مزمنين  9817دج كمعدل بينما تصشل
تعويضشات الدواء للحامل لثÓثة اأمراضس مزمنة
م -ع-ا  12274دج ل -ل-وصش-ف-ة ال-واح-دة .واع-ت-ب-رت
المصشادر اأن هذه المبالغ بالنظر لعدد المرضشى
من المنخرطين تعتبر كبيرة جدا وتبين الدور
ال -ك -ب -ي -ر ل -لصش -ن -دوق ف -ي ت -اأم -ي -ن ال -م-ن-خ-رط-ي-ن
والمجهود الضشخم المبذول من طرف الدولة في
ه -ذا ال -م-ج-ال ،ح-يث ل اق-تصش-اد ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق
الأمر بصشحة المواطن.

يوم تكويني لفائدة إاطارات الÎبية الوطنية ببجاية

–سص ـ ـ ـ Úنوعي ـ ـ ـة إÿدم ـ ـ ـات إلعمومي ـ ـ ـة إلره ـ ـ ـان إلق ـ ـ ـادم

اسستضسافت ثانوية عنا ‘ ،Êإاطار برنامج وطني لتكوين إاطارات الÎبية الوطنية ّ” ،إاعداده من قبل وزارة الÎبية الوطنية ،حول تقدË
اÿدمات العمومية ‘ قطاعها ،حيث ناقشش اŸشساركون خÓل يوم Úتكوين ، Úمؤوطّرين من قبل ثÓثة مفتّشس Úعام Úمن وزارة الÎبية
الوطنية ،متمثّل ‘ Úكل من ﬂلوف فريد ومعوشش ›يد وبن سسديرة عبد اÛيدÃ ،سساهمة من ّسسق اŸفشستÃ Úديرية الÎبية لو’ية
بجاية ،سسيوا Êحسس.Ú
ب - -ح س ش ب ب - -ز ة ب - -ن م - -ن ص ش -و ر  ،ا لأ م -ي -ن ا ل -ع -ا م ك ب ر ى ت ت م ث ل ا ل غ ا ي ة م ن ه  ،ف ي ت س ش ه ي ل ا ل ع  Óق ا ت ا ل ح ل و ل ا ل م ن ا س ش ب ة ل ه ا  ،م ع ا لإ ش ش ا ر ة اإ ل ى اأ ن ه
ل -م -د ي -ر ي -ة ا ل -ت -ر ب -ي -ة ب -ب -ج -ا ي -ة  ،ل ـ » ا ل ش ش -ع ب »  ،ف ق د م ع ا ل ش ش ر ك ا ء ع ل ى و ج ه ا ل ع م و م  ،م ن اأ س ش ا ت ذ ة س ش ي ت م ت ن ظ ي م ن ف س س ا لأ ي ا م ا ل ت ك و ي ن ي ة ع ب ر ك ل
وليات الوطن لبلوغ نفسس الغاية .وسشتكون
ا ج - -ت - -م - -ع خ  Ó-ل ه -ذ ه ا ل -م -ب -ا د ر ة م -ا ي -ق -ا ر ب  ،و ت  Óم ي ذ و ن ق ا ب ا ت و ج م ا ع ا ت م ح ل يّ ة .
 1 2 0م د ي ر م د ر س ش ة ا ب ت د ا ئ ي ة و م ف ّت ش س  ،م ن ن ف س س و ع -ل -ي -ه  ،ت -ت -م -ح -و ر اأ ش ش -غ -ا ل ا ل -و ر ش ش ا ت و م ن ه ج ي ة ك ا ف ة ا ل م ش ش ا ك ل ا ل م ح ّد د ة و ا ل ح ل و ل ا ل م ق ت ر ح ة ،
ال ّ
ط و ر ا ل تّ ر ب و ي ل م خ ت ل ف د و ا ئ ر و ل ي ة ب ج ا ي ة  ،ا ل - -ع - -م - -ل  ،ع - -ل - -ى م ش ش - -ا ك -ل ع  Ó-ق -ا ت ا لأ س ش -ت -ا ذ م - -ن ق - -ب - -ل ا ل - -م ش ش - -ا ر ك - -ي - -ن خ  Ó- -ل ه -ذ ه ا لأ ي -ا م
و ت ت ض ش ّم ن ه ذ ه ا لأ ي ا م ا ل ت ك و ي ن ي ة ث م ا ن و ر ش ش ا ت و ا ل - -ت - -ل - -م - -ي - -ذ و اأ و ل - -ي - -ا ء ا ل -ت  Ó-م -ي -ذ  ،و م -د ي -ر ي ا ل -ت -ك -و ي -ن -ي -ة ا ل -م -ن -ظ -م -ة ض ش -م -ن اإ ط -ا ر ب -ر ن -ا م -ج
وطني ،موضشوع تجميع وتلخيصس على ششكل
ع م ل  ،ح ي ث ت ت ك ّف ل ف ر ق ا ل ع م ل ب ش ش ح ذ ا لأ ف ك ا ر ا ل م وؤ س ش س ش ا ت و ا ل س ش ل ط ا ت ا ل ع م و م ي ة .
و ق -د اأ خ -ب -ر ا ل س ش -ي -د م -خ -ل -و ف  ،م -ف -ت ش س ع -ا م د ل ي ل ت و ج ي ه ي ق ص ش د ا ل س ش ت ج ا ب ة ع ل ى ا ل ن ح و
حول مواضشيع مختلفة ،قصشد تحديد جميع
ا ل -م ش ش -ا ك -ل و اإ ي -ج -ا د ح -ل -و ل ل -ه -ا  ،و ه -ذ ا ب -ر ن -ا م -ج ل و ز ا ر ة ا ل ت ر ب ي ة ا ل و ط ي ن ة  ،اأ ن ا ل م ش ش ا ر ك ي ن ف ي ا لأ ن س ش ب ل ت و ّق ع ا ت ا ل م ج ت م ع ب اأ ك م ل ه .
و ط ن ي ي ه د ف اإ ل ى ت ك و ي ن ا لإ ط ا ر ا ت م ن اأ ج ل اأ ع -م -ا ل ه -ذ ه ا ل -و ر ش ش -ا ت س ش -ي -ق -و م -و ن ب -ت -ح -د ي -د
ت -ح س ش -ي -ن ن -و ع -ي -ة ا ل -خ -د م -ا ت ا ل -ع -م -و م -ي -ة ف -ي ج -م -ي -ع ا ل -م ش ش -ا ك -ل ا ل -ت -ي ت -ت ّ-م م -و ا ج -ه -ت -ه -ا ف -ي
م -د ر س ش -ة ف ّ-ع -ا ل -ة  ،و ي س ش -ت -ه -د ف م -ل ّ-ف -ا ذ و اأ ه -م -ي -ة ا ل -م -ي -د ا ن  ،و م -ن ث -م -ة ا ل -ت ش ش -ج -ي -ع ع -ل -ى اإ ي -ج -ا د

بجاية :بن النوي توهامي

صش-رحت م-دي-رة ال-ت-رب-ي-ة ل-ولي-ة
سشعيدة حمانة سشمية لـ «الششعب»
بخصشوصس بعضس التغييرات التي
وق-عت ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-م-ط-اعم،
ب-أان أاغ-ل-ب-ه-ا ت-رم-ي ال-ى ت-حسش-ين
ال- -وضش- -ع ب- -ال- -نسش- -ب- -ة ل -ل -ت -غ -ذي -ة
ال -م -درسش -ي -ة رغ -م ال -ع -دي -د م -ن
ال-تسش-اؤولت ال-م-طروحة والهدف
م -ن ك -ل ه -ذا ه -و ت-ق-دي-م وج-ب-ة
ك -ام -ل -ة ل -ل -ت-ل-م-ي-ذ ح-ت-ى ي-ت-حّ-رر
وي-ت-ن-ق-ل ال-ى مسش-ك-ن-ه-م وان-تقاله
الى فضشاء يسشمح له بالمراجعة
وال-ق-ي-ام ب-ال-نشش-اط-ات ث-م ع-ودته
ال -ى ال -قسش -م .وأاشش -ارت مسش-ؤوول-ة
القطاع أان تششجيع األغذية هي
م -ن ال -م -ك -م Ó-ت وج -زء ت-رب-وي
محظ ألن قطاع التربية ملزم
ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-تلميذ وعن المراقبة

وال-م-ت-اب-ع-ة أاوضش-حت أان م-ديرية
التربية لها الحق في ذلك عن
طريق مفتششي التغذية المدرسشة
وال- -مسش- -تشش- -اري- -ن ،وأان ي- -ق- -ت -ن -ع
الجميع بضشرورة تجنيد وانجاح
ه- -ذه ال- -ع- -م -ل -ي -ة ،ألن -ه -ا ت -ف -ي -د
ال - -م- -درسش- -ة ال- -ج- -زائ- -ري- -ة ف- -ي
التحصشيل العلمي الحقيقي ،كما
أاششارت حمانة سشمية أان هناك
ب -عضس رؤوسش -اء ال -ب -ل-دي-ات ال-ذي-ن
وف-روا ح-افÓ-ت ل-ن-ق-ل ال-تÓ-ميذ
الى المطاعم المركزية وكنموذج
بلديتي الرباحية وسشيدي عمر.

 ..ولقاء تشساوري
لفائدة اŸسستثمرين
ا÷دد بحمام ربي

ت- -م أاول أامسس ب- -ف- -ن- -دق ال- -م -ي -اه
المعدنية بحمام ربي عقد لقاء
تششاوري بين الكنفيدرالية العامة
ل - -ل - -م - -ؤوسشسش - -ات ال - -ج - -زائ- -ري- -ة
وأاك -ادي -م -ي-ة ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي
بسش -ع -ي -دة ل -وضش -ع خ-ارط-ة ع-م-ل
ل -م -راف-ق-ة ال-مسش-ت-ث-م-ري-ن ال-ذي-ن
اسش -ت-ف-ادوا م-ؤوخ-را م-ن ع-ق-ارات
ف- -ي اط- -ار السش- -ت -ث -م -ار ،ب -غ -ي -ة
ت-وج-ي-ه-ه-م وت-ك-وي-ن اليد العاملة

ال- -م- -ؤوه- -ل- -ة وف- -ق نشش- -اط- -ات -ه -م
المختلفة ،وهذا ضشمن التفاقية
ال -م-ب-رم-ة م-ع م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن
المهني وجامعة الدكتور مولي
الطاهر وتجسشيد المششاريع على
أارضس الواقع ورفع كل الصشعوبات
والعراقيل المختلفة التي تواجه
مشش-اري-ع-ه-م ،ح-يث ج-رى ال-ل-ق-اء
بحضشور كل من األمين الولئي
لÓ-ت-ح-اد ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ه-ن-دسش-ين
ال -م -ع-م-اري-ي-ن ،ورئ-يسس ال-م-ك-تب
ال- -ولئ- -ي لÓ- -ت- -ح- -اد ال- -وط- -ن- -ي
ل- -لصش- -ح- -ف- -ي- -ي -ن واإلع Ó-م -ي -ي -ن
الجزائريين ،ومفوضس المنظمة
الوطنية للمحاسشبين المعتمدين،
اط -ار م -ك-ون ل-ل-م-ك-تب ال-ع-ال-م-ي
ل -ل-ع-م-ل .ح-يث ط-رح خÓ-ل ه-ذا
ال -ل -ق -اء م -خ -ت -ل -ف النشش -غ -الت
ووضشعت خارطة عمل ومرافقة
ال - -مسش - -ت - -ث - -م - -ري- -ن م- -ن ط- -رف
الكاديمية والكونفدرالية وهذا
ألجل المششاركة في بعث التنمية
المحلية وخلق فرصس عمل قصشد
ال-ت-جسش-ي-د ال-م-ي-دان-ي ل-ل-مشش-اريع
السشتثمارية.

سشعيدة :ج .علي

ﬂتصسون يؤوكدون دور الوقاية والتحسسيسش ‘ Œنب ﬂاطر الداء

إإحصصـ ـاء  703إإصصابـ ـة جديـ ـدة بـ ـدإء إلسصكري
خÓل  2018بسصيـ ـدي بلعبـ ـاسس

سس-ج-لت مصس-ل-ح-ة ال-وق-اي-ة ال-ت-اب-ع-ة Ÿدي-رية الصسحة
بسس-ي-دي ب-ل-ع-باسش 703 ،إاصس-اب-ة ج-دي-دة ب-داء السس-ك-ري
خÓل السسنة ا÷ارية  ،2018وهي ا إ
’صسابات التي ”ّ
’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة
إاك- -تشس- -اف -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸؤوسسسس -ات ا إ
اŸنتشسرة عﬂ Èتلف بلديات الو’ية بكل من تÓغ،
مرحوم ،سسفيزفŸ ،طار وع ÚالÈد .

بلعباسس :غنية ششعدو

ن-ظ-مت خ-ل-ي-ة ال-نشش-اط اإلج-ت-م-اع-ي ل-مسش-ت-خ-دم-ي
الجماعات المحلية بسشيدي بلعباسس يوما دراسشيا
وت -حسش-يسش-ي-ا ح-ول داء السش-ك-ري ت-حت شش-ع-ار «ن-ع-م
ل -لصش -ح -ة وال -ح -ي -اة ل ل -لسش -ك-ري» ل-ف-ائ-دة إاط-ارات
وم-وظ-ف-ي ق-ط-اع ال-داخ-ل-ي-ة وال-ج-م-اعات المحلية.
تضشّ- -م- -ن ال- -ل- -ق -اء م -داخ Ó-ت ون -ق -اشس م -ن ط -رف
ال -م -خ -تصش -ي -ن ف -ي أام -راضس السش -ك -ري وق -د ع -رف
مشش -ارك -ة ع -دة ه -ي -ئ -ات ك -طب ال -ع -م -ل ،ج -م -ع -ي -ة
المصشابين بداء السشكري ووكالة الصشندوق الوطني
للتأامينات اإلجتماعية للعمال األجراء ،حيث أاوضشح
ج -ل -ول ب -وك -رشس رئ-يسس ال-خ-ل-ي-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-نشش-اط
اإلج-ت-م-اع-ي ل-مسش-ت-خ-دمي الجماعات المحلية ،أان
اخ -ت -ي -ار ه -ذا ال-م-وضش-وع ج-اء ت-م-اشش-ي-ا والسش-ي-اسش-ة
المنتهجة من طرف الوصشايا للتكفل الحسشن في
ال -م -ج -ال ال -ط -ب -ي ل -مسش -ت -خ -دم -ي ال-ق-ط-اع ،قصش-د
تحسشيسشهم بالداء وسشبل الوقاية منه وكذا الطرق

الصشحية للتعايشس معه.
من جهته أاكد الدكتور نصشر الدين بولريال رئيسس
مصش-ل-ح-ة طب ال-ع-م-ل ب-م-ؤوسشسش-ة الصش-ح-ة ال-ج-وارية
بسشيدي بلعباسس ،أان للمرضس تأاثيرات سشلبية على
القدرات اإلنتاجية للعمال بدليل أان نسشبة كبيرة من
المصشابين تتراوح أاعمارها ما بين  18و 69سشنة
وهي الفترة التي تتزامن مع السشن اإلنتاجي ،لكن
ال-ت-ع-ايشس الصش-ح-ي-ح م-ع ال-م-رضس وات-ب-اع ت-وج-يهات
ونصش -ائ -ح ال -ج -ه -ات ال -ط -ب-ي-ة ي-م-ك-ن ال-م-ريضس م-ن
ممارسشة عمله بششكل عادي .
Óششارة ،فقد أاكدت مصشلحة الوقاية ،أان معدل
ل إ
اإلصش -اب -ة ل -م ي -ن-خ-فضس ع-ن م-ا تّ-م تسش-ج-ي-ل-ه ال-ع-ام
الماضشي وهو ما يؤوكد أان الداء في إانتششار مسشتمر
بين مختلف الفئات العمرية ومن ك Óالجنسشين،
حيث تم إاحصشاء إاصشابة  448إامرأاة و 255رجل تصشل
أاعمارهم حتى  60سشنة ،فيما تم تسشجيل إاصشابة 4
أاطفال تقل أاعمارهم عن  15سشنة .وفي المقابل
سش -ج -لت سش-ن-ة  721 ،2017م -ريضش-ا ج-دي-دا ب-داء
السش -ك-ري م-ن ب-ي-ن-ه-م  274مصش-اب-ا ،و 447مصشابة
وطفلين .هذا وأاششارت تقارير صشحية للفيدرالية
العالمية للسشكري أان  425مليون ششخصس عبر العالم
ي -ع -ان -ون م -ن داء السش -ك -ري ب-م-ع-دل شش-خصس واح-د
مصشاب من بين  11ششخصس .
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إاجراءات صشارمة لتفادي الفيضشانات ببجاية

تنقية إلبالوعات ،تسسريح ›اري إŸياه وتنظيف إلطرق

صشصشت و’ية بجاية ،غÓفا ماليا قدر بـ  10مÓي Òسشنيتم من أاجل تنظيف وتهيئة الوديان ،وبالتا‹ حماية
خّ
“ت عملية التنقية ،وإازالة ﬂتلف
اŸدن من خطر الفيضشانات ،حيث عرفت هذه العملية نسشبة إا‚از متقدمة بعدما ّ
النفايات البÓسشتيكيةﬂ ،لفات البنايات وا◊ششائشس ،مع الÎكيز على توسشيع ›ارى الوديان.

بجاية :بن النوي توهامي
وب -حسسب السس -ي -د رشس -ي-د م-نصس-وري ن-ائب
رئ -يسش ال-ب-ل-دي-ة« ،ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ن-درج ‘
إاطار تطبيق برنامج اسستعجا‹ ،يتمثل ‘
تنقية الوديان الكبÒة اŸارة ع Èالشسوارع
الرئيسسية ،وذلك من أاجل ضسمان عدم ركود
اŸي - -اه ب- -ال- -ودي- -ان أاو–ّول- -ه- -ا إا ¤مصس- -در
للروائح الكريهة ،كما ”ّ بر›ة عمليات
تنقية وتطه Òروتينية بهدف Œنب وقوع
فيضسانات خÓل موسسم األمطار ،سسيما بعد
ام-تÓ-ء ال-ودي-ان Ãخ-ت-ل-ف ال-نفايات ،والتي
تشسكل هاجسش السسكان وتزيد من تخوفاتهم
Ãج - -رد ح - -ل - -ول فصس - -ل الشس - -ت- -اء ،ووق- -وع
فيضسانات ينجر عنها النسسداد الكب Òالذي
ت -ع -رف -ه ق -ن -وات صس -رف اŸي -اه .ع -ل -م-ا أاّن
األسسباب التي تؤودي إا ¤هذه الفياضسانات
غ-ي-اب ال-ث-ق-اف-ة اŸدن-ي-ة وال-ع-م-ران-ي-ة ل-دى
اŸواط - - -ن ،Úب- - -اإلضس- - -اف- - -ة إا ¤ان- - -تشس- - -ار
اÛم -ع-ات السس-ك-ن-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة ف-وضس-وي-ة،
وإا‚از سسكنات ﬁاذية Ûاري الوديان،
ناهيك عن نقصش صسيانة شسبكة صسرف مياه
األمطار والبالوعات».
ه -ذا ،وم -ن ج -ه -ت -ه -م ثّ-م-نت ال-ع-دي-د م-ن
ا÷معيات اŸبادرة التي تقوم بها السسلطات
اÙلية ،خاصسة مع التدهور الذي طال
البيئة واÙيط بسسبب النفايات التي تلقى
‘ كّل مكان .و‘ هذا الصسدد ،يقول السسيد
عجاي علي من جمعية حماية البيئة« ،ننّوه
بهذا العمل الكب Òالتي قامت به مصسالح
” –ديد النقاط السسواء
النظافة ،حيث ّ

لشس-ب-ك-ات الصس-رف واÛاري وال-ب-ال-وعات،
التي تتسسبّب ‘ حدوث فضسيانات كلّ سسنة،
ب -ع -ده -ا ّ” الشس -روع ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-ظ-ي-ف
والتهيئة وفتح اÛاري ،إا ¤جانب تنظيف
حواف الطرق ،ما يسسمح بتدفق وجريان
ع- -ادي Ÿي- -اه األم- -ط- -ار ،وت -ف -ادي ح -دوث
فيضسانات .وتزامنا مع العملية قمنا بدعوة
السس -ك -ان ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ ح-مÓ-ت ت-ط-وع-ي-ة
ل -تسس -ري -ح ›اري صس -رف م -ي -اه األم -ط -ار،
وت-ن-ظ-ي-ف اÙي-ط وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة مّسس-ت
األح - - - -ي - - - -اء واŸسس - - - -اح - - - -ات اÿضس- - - -راء
والطرقات».
‘ سسياق ذي صسلة ،كشسف مصسدر مسسؤوول
من الديوان الوطني للتطه ،Òعن Œنيد
كافة اإلمكانيات اŸادية والبشسرية –سسبا
أليّ طارئ ،من خÓل وضسع فرق للتدخل ‘
حالة تأاهب ،وبالتا‹ تقوم مباشسرة بعملية
ت -ن -ظ -ي -ف ال -ن -ق -اط السس -وداء ب -ع-د سس-ق-وط
اŸط - -ر ،ب - -اإلضس- -اف- -ة إا ¤تسس- -خ Òف- -رق- -ة
ال-ت-ن-ظ-ي-ف ال-ه-يدروميكانيكية على مسستوى
كافة اŸراكز.

مبادرة طبية خÒية باŸناطق
إلنائية
ب -ادرت ج -م -ع -ي -ة أاصس -دق -اء ك -ل -ي -ة ال-طب
÷امعة بجاية ،لقافلة طبية للكشسف اŸبكر
ب- -ق- -ري -ة ال -ق -ل -ع -ة ن -ايت ع -ب -اسش ،وذلك ‘
ت- -خصسصس- -ات داء السس -ك -ري ،طب ال -ع -ي -ون،
أام -راضش ال -ق -لب والشس -راي ،Úال-طب ال-ع-ام،
وارت -ف -اع لضس -غ-ط ال-دم-وي ب-اÛان ،وه-ي

م- -ب- -ادرة خÒي- -ة ،ج- -اءت ب -ه -دف ت -ق -دË
األدوي -ة وال -ف -ح -وصس -ات ال -ط -ب -ي -ة ،ل-ف-ائ-دة
اŸواط - -ن ÚواŸرضس - -ى ّ›ان- -ا ،وت- -ق- -ريب
األط -ب -اء ب -السس -ك -ان ال -ق -اط -ن Úب-اŸن-اط-ق
ال -ن -ائ -ي -ة ،خ -اصس -ة م-ع ن-قصش ال-ف-ح-وصس-ات
اıتصسة.
و‘ هذا الصسدد ،أاكد الدكتور بوﬂتار،
«ت- -وّصس- -لت األب- -ح- -اث وال- -دراسس- -ات إا ¤أان
ال- -كشس- -ف اŸب- -ك -ر ‘ ك -ث Òم -ن األم -راضش
اŸزم - -ن - -ة م - -ث - -ل السس - -ك - -ر ،وك- -ذا األورام
السس -رط -ان -ي -ة ،تسس -اه -م ‘ ت -ف -ادي ح-دوث
مضس -اع -ف -ات والسس-رع-ة ‘ الشس-ف-اء وّŒن-ب
ح - -دوث مضس - -اع- -ف- -ات أاو خ- -ط- -ورة ع- -ل- -ى
اŸريضش ،حيث قام األطباء بتقد Ëعرضش
ت- -وع- -وي –سس -يسس -ي ıت -ل -ف األم -راضش،
وغÒها من النصسائح اŸفيدة واإلرشسادات
الÓزمة لتجنب أايّ مضساعفات.
وك- -م -ث -ال ،ال -كشس -ف اŸب -ك -ر ع -ن م -رضش
السسكر ،يتضسّمن نوعان فاألول يظهر لديه
أاع -راضش وم-ن-ه-ا زي-ادة ‘ م-ع-دلت ال-ت-ب-ول
جب التوجه
والعطشش ونقصش الوزن ،ويتو ّ
م -ب -اشس -رة إا ¤ال -ط -ب -يب وال-كشس-ف ال-ط-ب-ى،
أاما القسسم الثا Êل تظهر فيه األعراضش
السس-اب-ق-ة ،وع-ل-ي-ه ي-ت-طّ-ل-ب ال-كشسف الدوري
خ- -اصس -ة ع -ن -د م Ó-ح -ظ -ة زي -ادة ‘ ال -وزن
السس -م -ن -ة ،ارت -ف -اع ضس -غ -ط ال -دم ،وارت -ف -اع
ال-ده-ون ب-ال-دم ،وك-ذا ال-ذي-ن ل-دي-ه-م ت-اريخ
ع- -ائ- -ل- -ى Ÿرضش السس- -ك- -ر ،و‡ن ت -ت -ج -اوز
أاع-م-ارهم الـ ٤5ع-ام-ا ،والسس-ي-دات ال-لواتي
لديهن ارتفاع السسكر اŸصساحب للحمل.
وتسستلزم هذه ا◊الت الكشسف الدورى
وال-ق-ي-ام ب-ال-ف-ح-وصس-ات الÓ-زم-ة لتشسخيصش
مرضش السسكر مبكرا ،وذلك بهدف Œنّب
ح - -دوث اŸضس - -اع - -ف- -ات اÿاصس- -ة Ãرضش
السس- -ك- -ر ،خ- -اصس -ة اŸضس -اع -ف -ات اÿاصس -ة
ب- -ال- -ق- -لب ،وقصس- -ور الشس- -راي Úال- -ت- -اج -ي -ة،
ومضس -اع -ف -ات ال -ع -ي -ون ،سس -ي -م-ا الن-فصس-ال
الشس-ب-ك-ة ،واŸضس-اع-ف-ات اÿاصس-ة ب-ال-ك-ل-ى،
والتي قد تؤودي إا ¤الفشسل الكلوى».
وق -د ل -ق -يت ه-ذه اŸب-ادرة إاق-ب-ال م-ل-ف-ت-ا
ل -لسس -ك -ان ،م -ن أاج -ل ال-كشس-ف وال-تشس-خ-يصش
اŸبكر عن األمراضش ،حيث توافدوا منذ
السس- -اع- -ات األو ¤ل- -ل -ت -ق -رب م -ن األط -ب -اء
اıتصس ،Úب -غ -ي -ة تشس-خ-يصش األم-راضش ‘
ت- -خصسصس- -ات داء السس -ك -ري ،طب ال -ع -ي -ون،
أام -راضش ال -ق -لب والشس -راي ،Úال-طب ال-ع-ام،
وارت- -ف- -اع الضس- -غ- -ط ال- -دم- -وي ،م -ن خ Ó-ل
كشس -وف -ات و–ال -ي -ل ›ان -ي-ة سس-ت-م-ك-ن م-ن
الكشسف اŸبكر عن األمراضش اÙتملة.

رئيسس بلدية يابوسس لـ «الششعب»

إإسستفدنا من غÓف ما‹ إلسستكمال إŸشساريع إŸعطلة

إاسش -ت -ف -اد اÛلسس الشش -ع -ب-ي ال-ب-ل-دي
ل-ي-اب-وسس ال-واق-ع-ة ب-اŸنطقة ا÷بلية
للو’ية على بعد حوا‹ 70
ك -ي -ل -ومÎا ‘ إاط -ار ال-ت-ك-ف-ل
بانششغا’ت السشكان من عدة
مشش -اري -ع ت -ن -م-وي-ة ج-دي-دة
بعنوان السشنة اŸالية .2018
وكشس-ف ،رئ-يسش ب-ل-دي-ة ي-ابوسش
السس- -ي- -دم- -وسس -اوي ع -ب -د ال -ل -ه لـ
«الشس -عب»  ،ع -ن السس-ت-ف-ادة م-ن
غ Ó-ف م -ا‹ ضس -م -ن م -ي -زان -ي -ة
صس -ن -دوق الضس -م -ان وال -تضس -ام -ن
للجماعات اÙلية التابع لوزارة
ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙلية
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ية عن طريق
وا‹ ال -ولي -ة م -ن اج -ل Œسس-ي-د
عدة مشساريع جديدة واسستكمال
Óولويات ببلدية
اŸعطلة ،وفقا ل أ
يابوسش وقراها.
وأاوضسح ذات اŸسسؤوول ‘ هذا الصسدد
عن اسستفادة منطقة ذراع بوكث Òو›مع
سس -د ت -اغ -ريسست Ãشس -روع Úلسس -ت -ك -م-ال
الربط بشسبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي

لفائدة السسكان هناك وهوا Èÿالذي لقي
ف- -رح- -ة وسس- -ط السس -ك -ان ب -ع -د سس -ن Úم -ن

اŸعاناة بهذه اŸنطقة ا÷بلية اŸتميزة
بشستائها البارد واŸثلج ‘ معظم األحيان.
ك -م -ا أاف -اد ذات اŸصس -در ،ب -ت -ع -ه-د وا‹
الولية كمال نويصسر بجلب غÓف ما‹
ج-دي-د ل-ف-ائ-دة ق-ري-ة ال-ك-ان-ط-ي-ن-ة ال-ت-ابعة

للبلدية من اجل ربط سسكانها بشسبكة الغاز
ال-ط-ب-ي-ع-ي ت-ل-ب-ي-ة Ÿط-لب السس-ك-ان القدË
ا÷دي- -د ‘ ه- -ذا السس -ي -اق ،ح -يث
يعا Êهؤولء األمرين خÓل فصسل
الشستاء كونهم يعتمدون ‘ معظم
األح-ي-ان ع-ل-ى الح-ت-طاب بغرضش
التدفئة.
كما أاكد موسساي ‘ هذا السسياق،
عن اسستفادة بلدية يابوسش مركز
Ãشسروع جديد ‘ إاطار ميزانية
الصسندوق اŸذكور لتهيئة الشسوارع
واألرصس - - -ف - - -ة وŒدي - - -د اإلن - - -ارة
ال -ع -م -وم -ي -ة ،إاضس -اف-ة إا ¤ع-م-ل-ي-ة
جديدة لتهيئة ملعب البلدية وفقا
لدف Îشسروط جديد ومتطور.
ك-ذلك اسس-ت-ف-ادت ب-ل-دي-ة ي-ابوسش
حسسب ذات اŸسس - - - - - - -ؤوول م- - - - - - -ن
مشسروع◊ Úفر بئرين ارتوازيÚ
ل -ف -ائ -دة السس -ك -ان م-ع ت-دع-م ال-ب-ل-دي-ة م-ن
شس-اح-ن-ة ج-دي-دة ضس-اغ-ط-ة ل-رف-ع ال-قمامة
تدعيما لصسالح حظÒة البلدية

خنششلة  :اسشكندر ◊جازي

مششاريع السشكن Ãيلة –ت اÛهر

ضسبط مشساكل إلورشسات ومطالبة إŸقاولÚ
باحÎإم آإجال إإل‚از

ميلة:ق.م
‘ إاط-ار اŸت-اب-ع-ة اŸسش-ت-م-رة لسش Òأاشش-غ-ال اŸشش-اري-ع ال-ت-ن-م-وية التي
ي -ول-ي-ه-ا ﬁم-د ع-م ،Òوا‹ م-ي-ل-ة ،وم-ن-ه-ا ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع السش-ك-ن،
أاشش -رف ع -ل -ى خ -رج -ة م -ي-دان-ي-ة ل-ت-ف-ق-د اŸشش-اري-ع السش-ك-ن-ي-ة ،قصش-د
اŸعاينة اŸيدانية لتقدم ا’ششغال بورششات ا’‚از ،بتفقد ﬂتلف
الصشيغ العمومي ا’يجاري ،الÎقوي اŸدعم ،عدل والبيع با’يجار
«كناب اÁو» ‘ كل من بلديات ميلة ،سشيدي مروان ،الڤرارم ڤوڤة،
زغاية وفرجيوة.
اسستهل زيارته ببلدية ميلة Ÿعاينة مشسروع ا‚از  ٨٦٠سسكن عمومي ايجاري
«Ãارشسو» ،حيث شسّدد على ضسرورة تدعيم الورشسة بالعمال وذلك من أاجل
السسراع ،اإل‚از وعلى احÎام اآلجال ،النقطة الثانية تفقد فيها مشسروع
 ١٠٠٠سسكن عدل Ãيلة الذي تبلغ نسسبة الشسغال به  ،٪٢٤والذي كانت به
مشسكل قناة اŸياه ،حيث اعطى الوا‹ تعليمات صسارمة من اجل ايجاد حل
Ÿشسكل القناة.
اما اŸشسروع الثالث كان معاينة  ١٠5سسكن اجتماعي تسساهمي Ãيلة للمرقي
” ايجاد حل لها
حيور احمد ،حيث عرف تأاخرا كبÒا بسسبب قناة الغاز والذي ّ
وسسوف يواصسل اŸقاول ‘ ال‚از و‘ نهاية السسنة سسوف يتم تسسليم ٦٠
مسسكنا و ٤5مسسكنا اŸتبقية سسوف يتم تسسليمها لحقا ،وأامر بضسرورة اإلسسراع
‘ وتÒة ال -ع -م -ل .واŸشس -روع األخ Òب -ب -ل -دي-ة م-ي-ل-ة ك-ان م-ع-اي-ن-ة  ٨٤مسسكن
اجتماعي تسساهمي للمرقي شش.د.م.م بوالصسوف ،والذي سسوف يتم تسسليمه ‘
شسهر جوان  ٢من السسنة القادمة ،وتبلغ نسسبة تقدم األشسغال به  .٪ ٦٠وببلدية
” معاينة عدة مشساريع تنموية أاولها معاينة مشسروع  3٦٠سسكن
سسيدي مروان ّ
عمومي ايجاري بفرضسوة ،والتي تعرف مشسكل العدادات والكهرباء ،حيث امر
رئيسش ا÷هاز الولئي التنفيذي ،اŸعني Úباإلسسراع ‘ وضسع العدادات وسسوف
يتم تسسليم اŸشسروع ‘ ديسسم Èمن السسنة ا÷ارية ،وتبلغ نسسبة ال‚از بـ .٪٧٠
كما “ت معاينة مشسروع  99٠سسكن عمومي ايجاري لبلدية ميلة بفرضسوة
وسسوف تسسليم  3٠٠وحدة سسكنية و ٢٠٠وحدة بسسيدي مروان خÓل ديسسم Èمن
السسنة ا÷ارية ،كما ” توزيع  95وحدة سسكنية ترقوي مدعم لبلدية ميلة
وتبقى  ٢٠٠وقيد الشسغال جارية بها اين أالّح لوا‹ على التهيئة وتزويد
السسكنات Ãختلف الشسبكات ‘ اسسرع وقت ‡كن ،وهذا من أاجل ان يجد
اŸواطن ارياحية ،وامر عم ÒخÓل معاينته Ÿشسروع  ٨٤سسكن ترقوي عمومي
بفرضسوة ،باإلسسراع ‘ وتÒة الشسغال وضسرورة ربط اŸوقع بكافة الشسبكات،
حيث  ⁄يتبق باŸشسروع سسوى الريط باŸاء والغاز والكهرباء ويتم تسسليمه.
وكانت ببلدية الڤرارم ڤوڤة مع موعد زيارة وا‹ الولية والوفد اŸرافق له،
مشسروع  ٤٢٠سسكن عمومي ايجاري منها  ٢١٠سسكن انتهت األشسغال بها فيما
يخصش التهيئة وسسوف يتم الربط Ãختلف الشسبكات الغاز والكهرباء ويتم
تسسليم اŸشسروع ،و ٢٠٠وحدة سسكنية منها  ١٦٠سسكن نسسبة التهيئة به بلغت
 ٪9٠و ٤٠وحدة سسكنية منتهية وبقت التهيئة والربط Ãختلف الشسبكات ،ويتم
النتهاء من اŸشسروع وتسسليمه ‘ ديسسم ،٢٠١٨ Èكما ” معاينة مشسروع 5٠
سسكن ترقوي مدعم للمرقي عومارة نسسبة تقدم األشسغال بلغت  ٪ ٧٠وسسوف
” معاينة
يتم الربط بالغاز والكهرباء ويتم تسسليم اŸشسروع وبنفسش البلدية ّ
مشسروع  ٢٠سسكن ترقوي مدعم للمرقي بلدي ،حيث تبلغ نسسبة الشسغال به 3٠
 ٪والشسغال جارية ،حيث اعطى الوا‹ تعليمات صسارمة للمعني ÚوالفاعليÚ
‘ اŸيدان من اأجل السسراع ‘ وتÒة األشسغال وتدعيم الورشسات بالعمال من
أاجل السسراع ‘ الشسغال.
وببلدية زغاية فقد تفقد عمﬁ Òمد مشسروع  ٢٦٠سسكن عمومي ايجاري
الذي بلغت نسسبة األشسغال به  ،٪ ٧5وسسوف يتم النتهاء من التهيئة ‘ مدة
شسهر ويتم ربط اŸوقع Ãختلف الشسبكات ،حيث سسلمت  ١٤٠وحدة سسكنية،
وبقت  ١٢٠وحدة سسكنية يتم تسسليمها ‘ جانفي من السسنة اŸقبلة.
اما بلدية فرجيوة فقد عاين وا‹ الولية مشسروع  ٢٤٢سسكن للبيع باليجار
«كناب اÁو» ،اين يوجد مشسكل التهيئة باŸوقع ومشسكل قرارات السستفادة،
حيث امر هذا األخ ،Òبضسرورة النتهاء من الشسغال ‘ مدة  ٠5اشسهر من
اجل السسراع لتسسليمها للمسستفيدين .كما زار مشسروع  5٠سسكن ترقوي مدعم
للمرقي مسسعودي الذي تبلغ نسسبة الشسغال به  ٪ 3٠اين امر الوا‹ بضسرورة
تدعيم الورشسة بالعمال واعطى للمرقي مدة  ١٠اشسهر إلكمال اŸشسروع،
وكانت النقطة الخÒة بÈنامج الزيارة اŸيدانية ،تفقد مشسروع  5٠٠سسكن
ع-دل ب-ف-رج-ي-وة ،ح-يث سس-ي-ت-م الن-ت-ه-اء م-ن ال-ت-ه-ي-ئ-ة ورب-ط اŸوق-ع Ãخ-ت-لف
الشسبكات ‘ اجل اقصساه شسهرين ،و‘ اواخر السسنة يتم تسسليم اŸشسروع ،حيث
شسّدد الوا‹ على تدعيم الورشسات باإلمكانيات اŸادية والبشسرية الÓزمة
قصسد تسسريع الوتÒة وتسسليم اŸشساريع السسكنية ا÷اهزة Ÿسستحقيها.

‹hO
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ألموأفق لـ  16ربيع أألول 1440هـ

حذروا اŸفوضسية ا’وروبية من ا’لتفاف على قرارات العدالة

حقوقيون :الصسحراء الغربية واŸغرب بلدان ﬂتلفان ومنفصسÓن
’وروبي ﬁاضسرة حول «تداعيات ا’تفاقية التي تضسم الصسحراء الغربية بطريقة غ Òشسرعية على
احتضسن الŸÈان ا أ
’وروبية التي أاكدت على أان اŸغرب والصسحراء
مسسار التسسوية ا’‡ية» ،أابرز خÓلها اÙاضسرون ،أاحكام ﬁكمة العدل ا أ
الغربية بلدان ﬂتلفان ومنفصسÓن.

أك- -د أŸشس- -ارك- -ون ‘ أل- -ن- -دوة أل -ت -ي
نظمت ،أمسس أألول ،أن «أي أتفاق
ب Úأإل–اد أألوروب- - -ي وأŸم- - -ل- - -ك - -ة
أŸغ -رب-ي-ة ،يشس-م-ل أرأضس-ي ألصس-ح-رأء
أل -غ-رب-ي-ة وم-وأرده-ا أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،دون
أسس -تشس -ارة ألشس -عب ألصس -ح -رأوي ي-ع-د
ب -اط  Ó-وأن -ت -ه -اك -ا صس-ارخ-ا ل-ل-ق-ان-ون
أل- -دو‹ وق- -رأرأت ﬁك- -م- -ة أل- -ع- -دل
أألوروبية».
ِفي هذأ ألصسدد توقف أÙاضسرون،
ع-ن-د ﬁاولت أŸف-وضس-ي-ة ألل-ت-فاف
على هذه ألقرأرأت ،خاصسة ‘ ظل
ألÎوي -ج ÷م-ع-ي-ات م-غ-رب-ي-ة ك-م-م-ث-ل
ل -لشس -عب ألصس -ح -رأوي ،ألشس -يء أل -ذي
يخالف ما جاء ‘ أحكام أÙكمة
ألتي أكد أن شسرعية ألتفاقية ألتي
تشس -م -ل ألصس -ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،ت-ت-م م-ن
خÓل إأسستشسارة ألشسعب ألصسحرأوي
ع‡ Èثله ألشسرعي وألوحيد جبهة
ألبوليسساريو ،وفقا لقرأرأت أ÷معية
 ·ÓأŸتحدة لعامي  1979و
ألعامة ل أ
.1980
كما أسستحضسر أŸشساركون من جهة
أخ -رى ،أل -وضس -ع أل -ق-ان-و Êل-لصس-ح-رأء
أل- -غ- -رب- -ي -ة وأل -ق -رأرأت أأل‡ي -ة ذأت
ألصِس -ل-ة ب-الصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،آأخ-ره-ا
قرأر ›لسس أألمن رقم  2440ألذي
ج -دد أل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى دع -م مسس-اع-ي
أŸب- -ع -وث أأل‡ي ه -ورسست ك -وه -ل -ر
قصسد ألتوصسل إأ ¤حل سسلمي لقضسية
ألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي-ة يضس-م-ن ل-لشس-عب
ألصسحرأوي حقه ‘ تقرير أŸصس،Ò
وف-ق-ا Ÿب-ادئ وم-ق-اصس-د ه-ي-ئ-ة أأل·
أŸتحدة.
ي -ذك-ر أن ه-ذه أل-ن-دوة أل-ه-ام-ة ،أل-ت-ي

نشس- -ط- -ه- -ا ك- -ل م- -ن ﬁام- -ي ج -ب -ه -ة
أل -ب -ول -يسس -اري -و ج -ي -ل دوڤ ،Òو إأي -ت-ي
هولد نائب رئيسس ألŸÈان ألوروبي
وعضس- -و ÷ن- -ة أل- -ت- -ج -ارة ،إأ ¤ج -انب
ألنائبة إأيتا كوتÓند رئيسسة ›موعة
ألسس Ó-م م-ن أج-ل ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة
ب- - -الŸÈان ألوروب- - -ي ،وأل - -ن - -اشس - -ط
ألصسحرأوي أÙفوظ بشسري ،تأاتي
‘ وقت تشس - -ه - -د ف - -ي - -ه أŸؤوسسسس- -ات
أألوروب - -ي - -ة ن - -ق - -اشس - -ا ك - -بÒأ ،ح- -ول
ت -دأع -ي -ات ألت-ف-اق-ي-ات أÈŸم-ة بÚ
أŸغ - -رب وأل–اد ألوروب - -ي ع - -ل - -ى
مسس -ار أل -تسس -وي -ة أل -ذي ت -رع-اه أأل·
أŸتحدة ‘ ألصسحرأء ألغربية.

اسستنكار
أسستنكرت عائلة أŸعتقل ألسسياسسي
ألصسحرأوي ﬁمد ددة ترحيل أبنها
دون سس -اب-ق إأن-ذأر أوإأخ-ب-اره-ا بشس-أان-ه
من سسجن أيت ملول  1نحو سسجن
ع Úألسس - -ب- -ع  1أŸع-روف ب-ع-كاشسة،
ﬁم -ل -ة أل -دول-ة أŸغ-رب-ي-ة ‡ث-ل-ة ‘
إأدأرة ألسس-ج-ون أŸسس-ؤوول-ي-ة أل-ق-انونية
‘ ه- - -ذه أإلج- - -رأءأت و أÿروق- - -ات
ألقانونية.
أكدت عائلة ألسسج ‘ Úبيان له «أنه
ب -ع -د سس -لسس -ل -ة م -ن أإلضس -رأب -ات ع -ن
أل-ط-ع-ام أل-ت-ي خ-اضس-ه-ا أب-ننا أŸعتقل

ألسس -ي -اسس -ي ألصس -ح -رأوي ﬁم-د دأدة
بسسجن آأيت ملول  1من أجل تقريبه
وترحيله إأ ¤سسجن أقرب إألينا وما
◊قه من ظلم وجور و تعسسف ‘
ج -م-ي-ع أ◊ق-وق أألسس-اسس-ي-ة أل-ت-ي م-ن
ح -ق -ه أل-ت-م-ت-ع ب-ه ك-م-ع-ت-ق-ل رأي ع-ام
تفاجأات بهذأ ألÎحيل ألÓقانو.»Ê
أوضسحت ألعائلة أن ما يلحق بابنها
من ظلم نا œعن إأÁانه ألتام وألعميق
بحق ألشسعب ألصسحرأوي ‘ تقرير
أŸصس ÒوألسستقÓل ،وأن أعتقاله
جاء ورأء قناعاته ألسسياسسية وموأقفه
أل- -رأسس- -خ- -ة ‘ م -وأج -ه -ة ألح -ت Ó-ل
أŸغربي.

النيجر

 08قتلى ‘ هجوم إارهابي اسستهدف موقعا لشسركة فرنسسية

كثف ا÷يشص النيجري من دورياته ،اأمسص ‘ ،منطقة ديفا بعد هجوم اسستهدف موقعا تابعا لشسركة «فوراكو» الفرنسسية
اıتصسة ‘ حفر اŸناجم ،وخلف ثمانية قتلى من ضسمنهم مسسوؤول ﬁلي .الهجوم الذي وقع ،اأمسص ا’أول ،اأودى بحياة سسبعة
موظف Úومسسوؤول ﬁلي ،ويعتقد اأن جماعة «بوكو حرام» ا’إرهابية هي من نفذته.
أفاد بيان للشسركة باأن «›موعة من خمسسة بجروح».
سسيارت Úتابعت Úللشسركة ألفرنسسية .ف- -اري -ن م -ن أإره -اب «ب -وك -و ح -رأم»،
ألإره -اب -ي Úه-اج-مت أŸب-ن-ى ،ح-يث تشس ÒأŸع - -ل- -وم- -ات ألأول- -ي- -ة أإ ¤أن ق - -الت وسس- -ائ- -ل أإعÓ- -م ﬁل- -ي- -ة ،أن وم -ن-ذ  ،2015ك- -انت مسس -رح -ا ل -ع -دة
ك- - -ان ف- - -ري - -ق م - -ن ع - -م - -ال أ◊ف - -ر أل -ق-ت-ل-ى ألسس-ب-ع-ة ي-ح-م-ل-ون أ÷نسس-ي-ة ألإره - -اب- -ي Úف- -روأ ع- -قب ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ه-ج-م-ات أإره-اب-ي-ة أآخ-ره-ا م-ن-تصس-ف
وألأخصس -ائ -ي Úأل -ت -ق -ن -ي Úأل -ت -اب -ع Úألنيجرية ،وكانوأ يعملون على حفر ألعتدأء Œاه حدود نيجÒيا ،أين جانفي أŸاضسي حيث قتل  5عسساكر
لفورأكو ياأخذون قسسطا من ألرأحة ب-ئ-ر ل-ت-زوي-د ﬂي-م لÓ-ج-ئ Úب-اŸي-اه ت- -ت- -حصس- -ن ج- -م -اع -ة «ب -وك -و ح -رأم» من أ÷يشس ألنيجÒي .وأدت حالة
‘ قرية تومور جنوب شسرق ألنيجر» .ألصسا◊ة للشسرب.
ألإرهابية.
ألأمن ‘ أŸناطق أ◊دودية للنيجر،
أضساف ألبيان «فتح أŸهاجمون ألنار كما تشس Òهذه أŸعلومات أإ ¤مقتل ب -حسسب م -ن -ظ -م -ات غ Òح -ك-وم-ي-ة ،أإ ¤تعليق بناء طريق حيوي يربط
على أŸوظف Úألذين كانوأ نائم Úأحد ألإرهابي ،Úبينما “كنوأ خÓل –تضس-ن م-ن-ط-ق-ة دي-ف-ا ج-ن-وب غرب ألبÓد بالتشساد ،خوفا من هجمات
ف-ق-ت-ل-وأ ث-م-ان-ي-ة أشس-خ-اصس ،وأصسابوأ ألنسس- -ح -اب م -ن ألسس -ت -ح -وأذ ع -ل -ى ألنيجر ،حوأ‹  300ألف لجئ كلهم ﬁتملة لÓإرهابي.Ú

اشسÎطت فصسل منطقة جبل طارق عن مفاوضسات اÿروج

مدريد تهّدد بعرقلة اتفاق «بريكسسيت» ب Úلندن وبروكسسل

عاد ملف جبل طارق
ليطفو على سساحة
اŸفاوضسات حول بريكسسيت
بعد تهديد اإسسبانيا بعرقلة
مسسودة ا’تفاق الذي ”
التوصسل اإليه ب Úبروكسسل
ولندن ،اإذا  ⁄تخضسع
لتعديل ينصص بوضسوح على
اأن مسستقبل منطقة جبل
طارق اŸتنازع عليها
والتابعة لÈيطانيا سسيتحدد
‘ ﬁادثات ب Úالبلدين.
أعلن رئيسس أÛلسس ألأوروبي
دونالد توسسك ،أمسس ألأول ،أن
ف -ري -ق -ي أل -ت -ف -اوضس م -ن أل–اد
ألأوروبي وبريطانيا توصس Óأإ¤
أت- -ف- -اق ح- -ول ع Ó-ق -ت -ه -م -ا ب -ع -د
بريكسسيت بشسكل مشسروع «أإعÓن
سسياسسي» ينبغي أŸصسادقة عليه
خÓل قمة غد ألأحد.
لكن أŸفوضسية أعلنت لحقا أنه

ل يزأل يجب ألعمل ◊ل مسساألتي
ج- -ب- -ل ط- -ارق وألصس- -ي -د ‘ أإط -ار
أتفاق بريكسسيت.
ب - -ع - -د ت - -ه- -دي- -د رئ- -يسس أل- -وزرأء
ألإسس - -ب - -ا Êب - -ي - -درو سس - -انشس - -ي - -ز
بالتصسويت ضسد مشسروع ألتفاق
ح- -ول ب -ري -كسس -يت خ Ó-ل أل -ق -م -ة
ألأوروب -ي -ة ،أإذأ  ⁄ي -ت -م ت -ع-دي-ل-ه،
سس - - - -ارعت رئ - - - -يسس - - - -ة أل - - - -وزرأء
ألÈيطانية تÒيزأ ماي لÓتصسال
بنظÒها ألإسسبا Êللتوصسل معه
أإ ¤حل بشساأن مصس Òمنطقة جبل
طارق ألتي تتمتع بحكم ذأتي.
ت- -رفضس م- -دري- -د ألسس- -ي- -ط -رة
ألÈي -ط -ان -ي -ة ع -ل -ى ج -ب-ل ط-ارق،
Ãوجب م- - - -ع - - -اه - - -دة أوسسÎخت
أŸوقعة عام  ،1713وتطالب منذ
سسنوأت بالسسيادة على أŸنطقة.
‘ وسس- -ع م- -دري- -د أن ت- -ع -رق -ل
مسسودة ألتفاق ألذي ” ألتوصسل
أإليه ب Úبروكسسل ولندن ،و أثار

È⁄` ` É`©` `d`GY

’‡ي ‘ ا◊ديدة
اŸبعوث ا أ
@ صسنعاء :أفادت تقارير إأخبارية ،أمسس أ÷معة،
أن مبعوث أأل· أŸتحدة أÿاصس إأ ¤أليمن ،مارتن
غريفيث ،وصسل إأ ¤مدينة أ◊ديدة أŸطلة على
ألبحر أألحمر.
·Ó
غ -ري -ف -يث ›لسس أألم -ن أل -دو‹ أل-ت-اب-ع ل -أ
أŸتحدة أألسسبوع أŸاضسي أن طر‘ ألصسرأع أكدأ
ألتزأمهما بحضسور ﬁادثات ألسسÓم ألتي يأامل أن
تنعقد ‘ ألسسويد ،قبل نهاية ألعام.

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

أزم -ة ك -بÒة ‘ ح -ك -وم -ة رئ -يسس-ة
ألوزرأء ألÈيطانية تÒيزأ ماي،
وذلك ‘ ح- - -ال أعÎضست ع- - -ل - -ى
أŸسسودة.
ق -ال وزي-ر أÿارج-ي-ة ألإسس-ب-اÊ
جوزيب بوريل «أŸفاوضسات بÚ
ب -ري -ط-ان-ي-ا وأل–اد ألأوروب-ي ل
ت - -ن - -ط- -ب- -ق ع- -ل- -ى ج- -ب- -ل ط- -ارق،
أŸف -اوضس -ات أŸسس -ت-ق-ب-ل-ي-ة ع-ل-ى
ج - -ب- -ل ط- -ارق ه- -ي م- -ف- -اوضس- -ات
م- - -ن - -فصس - -ل - -ة ،وه - -ذأ م - -ا ي - -جب
توضسيحه».
اتفاق شسامل
ووفق ما أوردت صسحيفة «ديلي
ميل» ،فاإن أ◊كومة ألÈيطانية
تعت Èأن أتفاق بريكسسيت ينطبق
ع - -ل - -ى «ألأسس - -رة ألÈي - -ط - -ان - -ي- -ة
باأكملها» Ãا ‘ ذلك جبل طارق،
أ÷يب ألÈي- - -ط- - -ا ‘ Êج- - -ن - -وب

«بوكو حرام» تخطف  50قروًيا
ُخطف نحو  50قروًيا نيجًÒيا ،كانوأ قد ذهبوأ
ب- -حً- -ث- -ا ع- -ن أ◊طب ق- -رب أ◊دود ب Úن- -ي- -جÒي -ا
وألكامÒون على أيدي عناصسر يشستبه ‘ أنتمائهم
إأ ¤ج -م -اع -ة «ب -وك -و ح -رأم» ألره -اب -ي-ة ‘ ،ن-ه-اي-ة
أألسسبوع أŸنصسرم“ .كن قروَي Úأثن Úمن ألفرأر،
وأعلنا أ Èÿلدى عودتهما إأ ¤ديارهما».
إايران ترفضص ا’تهامات ا÷ديدة
@ طهران :رفضست إأيرأن «بشسدة» ،أمسس أ÷معة،
Óسسلحة
ألتهامات أألمريكية لها بامتÓك برنامج ل أ
أل -ك -ي -م -ي -ائ -ي -ة وأت -ه-مت ب-دوره-ا وأشس-ن-ط-ن ب-خ-رق
ألتزأماتها Œاه منظمة حظر أألسسلحة ألكيميائية.
وت- -ع- -د ألت- -ه- -ام- -ات أ◊ل- -ق -ة أألخÒة ‘ سس -لسس -ل -ة
ألضسغوط ألتي “ارسسها إأدأرة ألرئيسس أألمريكي

أإسسبانيا ،و أقاليم خارجية أخرى.
تنصس صسفقة ألطÓق ب Úلندن
وب - -روكسس - -ل ع - -ل- -ى أإنشس- -اء ÷ن- -ة
أإشس- -رأف ب- -ري -ط -ان -ي -ة أإسس -ب -ان -ي -ة
ج- -دي- -دة لإدأرة أل- -عÓ- -ق- -ات عÈ
أ◊دود بعد خروج بريطانيا من
أل–اد ألأوروبي.
من جهتها قالت ماي–« :دثت
مع رئيسس ألوزرأء ألإسسبا Êبيدرو
سس -انشس -ي-ز وأإن-ن-ي وأث-ق-ة م-ن أن-ن-ا
سسنتمكن من ألتوصسل ألأحد أإ¤
أت- -ف- -اق يشس -م -ل ›م -ل أل -ع -ائ -ل -ة
ألÈي- -ط- -ان- -ي- -ة Ãا ‘ ذلك ج- -ب -ل
طارق».
صس - -رح مسس - -وؤول ‘ أ◊ك- -وم- -ة
ألÈيطانية أن وضسع جبل طارق
« ⁄ي- -ل- -ق تسس- -وي- -ة أإطÓ- -ق -ا» و أن
«على ألدول  27أن تتفق» ،فيما
حذرت أŸفوضسية ألأوروبية باأنه
«م -ا زأل ي -ت-ع Úتسس-وي-ة مسس-األ-ت-ي
جبل طارق وصسيد ألسسمك».

دونالد ترأمب على طهرأن ،إأذ أنسسحبت وأشسنطن
‘ وقت سسابق هذأ ألعام من ألتفاق ألنووي أÈŸم
ع - - -ام  2015ب Úأل- -ق- -وى أل- -كÈى وأ÷م- -ه- -وري- -ة
أإلسسÓمية لتعيد فرضس ألعقوبات عليها.
اŸهاجرون يتظاهرون
@ تيخوانا :تظاهر مئات أŸهاجرين ‘ تيخوأنا
أŸكسس -ي -ك -ي -ة ق -رب أŸع Èأ◊دودي م -ع أل-ولي-ات
أŸت- -ح- -دة ل- -ل- -م- -ط -ال -ب -ة ب -ال -وصس -ول إأ ¤أألرأضس -ي
أألم -ري -ك -ي -ة ‘ ،أل -وقت أل -ذي ك -انت ف -ي -ه أل-ق-وأت
أŸسس -ل -ح -ة أألم -ري-ك-ي-ة ت-ق-وم ب-ت-دري-ب-ات عسس-ك-ري-ة
أسستعدأدأ لحتمال ﬁاولتهم ألدخول عنوة .من
ج -ان -ب -ه ه -دد أل -رئ-يسس أألم-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رأمب،
أÿم - -يسس ،ب - -إاغ Ó- -ق «ك - -ام- -ل أ◊دود» ب ÚبÓ- -ده
وأŸكسسيك Ãا ‘ ذلك أمام أŸبادلت ألتجارية.

ألعدد
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قال إانه تعلم من التدخÓت العسسكرية اÿاطئة

الناتو يؤوكد دعمه للحل السسياسسي ‘ ليبيا
’طلسسي (ناتو) ينسص سستولتنÈغ ،إان مؤو“ر بالÒمو بشسأان
’م Úالعام ◊لف شسمال ا أ
قال ا أ
’همية ،أاهنئ إايطاليا
ليبيا الذي عقد منتصسف نوفم Èا÷اري« ،كان مبادرة بالغة ا أ
عليها ،فنحن بحاجة Ÿبادرات كهذه للسس Òنحو حل تفاوضسي ‘ ليبيا ،مرة أاخرى بفضسل
ايطاليا.
‘ كلمته خÓل ألدورة ألرأبعة
Ÿنتدى أŸتوسسط ألذي بدأ ‘
روما ،أÿميسس ،ذكر سستولتنÈغ
أن «ألناتو تعلم ‘ أفغانسستان أن
أل - -وق - -اي - -ة أفضس - -ل م- -ن وج- -وب
ألتدخل ،فعلينا مسساعدة ألدول
ع- -ل- -ى –ق- -ي- -ق ألسس- -ت -ق -رأر ‘
أرأضسيها ،وألÎكيز على تدريب
أل - - -ق - - -وأت أÙل - - -ي- - -ة وب- - -ن- - -اء
أل -ق -درأت» .ط -الب أŸشس-ارك-ون
‘ أŸؤو“ر ألدو‹ حول ليبيا،
‘ خ -ت -ام أج -ت -م -اع -ه-م› ،لسس
ألنوأب بإاصسدأر قانون أسستفتاء،
بهدف إأ“ام ألعملية ألدسستورية
ك -إا‚از م-رك-زي لسس-ي-ادة أل-دول-ة
ألليبية.
أشسار بيان جرى توزيعه –ت
ع- -ن- -وأن« :أسس- -ت- -ن- -ت -اج -ات» ،أإ¤
«أضس- -طÓ- -ع أل- -وف- -ود أل- -ل- -ي- -ب -ي -ة
Ãسس -ؤوول -ي -ات -ه-ا أŸؤوسسسس-ي-ة ،م-ن
أجل إأجرأء عملية أنتخابية ذأت
مصسدأقية مسساŸة ومنظمة مع
أل- -تشس -دي -د ع -ل -ى أه -م -ي -ة إأ‚از
أإلط -ار أل -دسس -ت -وري وأل -ع -م -ل -ي-ة
ألن- -ت- -خ -اب -ي -ة ‘ غضس -ون رب -ي -ع
 ،2019مع ألتحقق من توفر كافة
ألشس -روط أل -ت-ق-ن-ي-ة وأل-تشس-ري-ع-ي-ة

وألسس-ي-اسس-ي-ة وأألم-نية أŸطلوبة،
م -ع دع -م م-ت-زأي-د م-ن أÛت-م-ع
ألدو‹ من أآلن فصساعدأ».
كما تعهدت ألوفود ألليبية‘ ،
أل -ب -ي -ان أل -ذي  ⁄ي -ح -م -ل صس-ف-ة
«أل- -ب- -ي- -ان أÿت -ام -ي» ،بـ»أحÎأم
نتائج ألنتخابات لدى إأجرأئها،
‘ ح Úتخضسع أألطرأف ألتي
–اول نسسف أو عرقلة ألعملية
ألن -ت -خ -اب -ي -ة ل -ل-مسس-اءل-ة» .أك-د
أŸشساركون ‘ ألبيان أن «أألمن
مطلب بالغ أألهمية نحو –قيق
ألسس - - -ت - - -ق - - -رأر ألسس - - -ي - - -اسس - - -ي
وألق- -تصس- -ادي أŸسس- -ت- -دأم وه -و
م-ط-لب رئ-يسس-ي ل-لشس-عب أل-ل-ي-بي،
ك -م -ا أت -ف -ق -وأ ع-ل-ى دع-م ج-م-ي-ع
أ÷ه- -ود أŸب- -ذول- -ة Ÿك- -اف- -ح- -ة

أإلرهاب» .نفى وزير أÿارجية
أل- -روسس- -ي سسÒغ -ي لف -روف أي
وجود عسسكري روسسي ‘ ليبيا
ل -ع -دم وج -ود مÈرأت ق -ان -ون -ي -ة
وشسرعية لذلك.
أك -د لف -روف ‘ م -ق -اب-ل-ة م-ع
وك-ال-ة «أك-ي» أإلي-ط-ال-ي-ة دع-مهم
ل - -ل- -مسس- -اع- -ي أأل‡ي- -ة إلطÓ- -ق
أ◊وأر ألسس - -ي - -اسس - -ي أل - -ل- -ي- -ب- -ي،
وأÿطوأت ألتي يتخذها وسسطاء
إأق -ل -ي -م -ي -ون ودول -ي -ون م -ن أج-ل
تسسوية أألزمة ‘ ألبÓد ،مشسÒأ
إأ ¤وقوف روسسيا ضسد ألتدخل
أÿارجي ‘ ألشسأان ألليبي بأاي
شسكل من أألشسكال ،مشسددأ على
أن بÓده ل تصسطف مع أي من
أطرأف ألصسرأع ألليبي ألدأخلي.

خلّف مقتل اثن Úمن رجال الشسرطة

إاجهاضض هجوم مسسلّح على القنصسلية الصسينية بكراتشسي
اأدان رئيسص الوزراء الباكسستا Êعمران خان ،اأمسص ا÷معة ،الهجوم الذي وقع
خارج القنصسلية الصسينية ‘ مدينة كراتشسي واأمر بفتح –قيق فوري Ÿعرفة
الدافع وراء الهجوم .قال خان ،انه يجب الكشسف عن العناصسر والدوافع وراء
تنفيذ هذا الهجوم واصسفا اإياه باŸوؤامرة ضسد العÓقات ا’سسÎاتيجية
وا’قتصسادية الباكسستانية-الصسينية .اأكد رئيسص الوزراء الباكسستا Êاأن مثل
هذه الهجمات لن تخرج العÓقات ب Úالبلدين عن مسسارها.

“كنت قوأت ألأمن ألباكسستانية من أإحباط
ه -ج -وم ع -ل-ى أل-ق-نصس-ل-ي-ة ألصس-ي-ن-ي-ة ح-يث ح-اول
ثÓثة مسسلح Úمن دخول ألقنصسلية ولكنهم لقوأ
مصسرعهم قبل أن يتمكنوأ من أقتحامها .أسسفر
أل -ه -ج -وم ع -ن م -ق-ت-ل أث-ن Úم-ن رج-ال ألشس-رط-ة
ألباكسستانية و أصسيب أحد حرأسس ألأمن.
م-ن ج-ان-ب-ه ،أك-د وزي-ر خ-ارج-ي-ة ب-اكسس-ت-ان شس-اه
ﬁم-ود ق-رشس-ي سسÓ-م-ة ك-ل م-وظ-ف-ي أل-ق-نصسلية
ألصس-ي-ن-ي-ة وع-ددهم  ،21وق- -ال أإن- -ه -م ب -خ Òو”
نقلهم أإ ¤موقع أآمن.
ذك -ر ق -رشس -ي ‘ م -وؤ“ر صس-ح-ف-ي ‘ أل-ع-اصس-م-ة
أإسسÓم أباد « ⁄يتمكن أŸهاجمون من أإ◊اق
ألأذى باأي شسخصس أو باحتجاز رهائن».
الصس Úتدين
هذأ وتبنت ›موعة أنفصسالية ناشسطة ‘ أإقليم
ب-ل-وشسسس-ت-ان أل-ب-اكسس-ت-ا Êأل-ه-ج-وم ،حسس-ب-م-ا ذكر
ناطق باسسم هذه أÛموعة .و‘ وقت لحق
أدأنت ألصس Úبحزم ألهجوم ،وقال ناطق باسسم
وزأرة أÿارجية ألصسينية غينغ شسانغ ‘ لقاء
دوري مع ألصسحافي Úأإن «ألصس Úتدين بحزم كل

هجوم عنيف على وكالت قنصسلية دبلوماسسية».
يذكر أن ألصس Úألتي تعد من أقرب حلفاء
باكسستان ،قدمت مليارأت لهذه ألدولة ألوأقعة
‘ جنوب أآسسيا ‘ ألسسنوأت ألأخÒة ‘ أإطار
مشسروع هائل للبنية ألتحتية يصسل ب Úأإقليم
شس -ي -ج-ي-ان-غ ألصس-ي-ن-ي وم-رف-اأ غ-وأدأر ع-ل-ى ب-ح-ر
ألعرب.
«أŸم- -ر ألق -تصس -ادي ب Úألصس Úوب -اكسس -ت -ان»
وأحد من أك Èمشساريع أŸبادرة ألصسينية «حزأم
وأحد طريق وأحد» ألذي يشسمل شسبطة طرق
برية وبحرية تشسمل  65دولة.
قتلى وجرحى بانفجار ‘ سسوق
بعد بضسعة سساعات من ألهجوم ألذي أسستهدف
أل-ق-نصس-ل-ي-ة ألصس-ي-ن-ية ،قتل  30شس-خصس-ا و أصسيب
أك Ìمن  40أآخرين بتفج ‘ Òسسوق Ãدينة
هنغو ‘ مقاطعة أوركزأي ألقبلية بباكسستان.
ون -ق -لت مصس -ادر أعÓ-م-ي-ة ،أمسس ،أن ألن-ف-ج-ار
وقع خارج باب مدرسسة دينية تقع ‘ بلدة كاليا
‘ منطقة أورأكزأي ،مضسيفة أن هناك ثÓثة
أطفال ب Úألقتلى جرأء ألنفجار.

’نكار
بعد  36عاما من ا إ

إاسسرائيل تعÎف بإاغراق سسفينة ’جئ ÚلبنانيÚ
لول أÿميسس،
أعÎفت إأسسرأئيل رسسميا ،أمسس أ أ
بأانها أغرقت صسيف  1982سسفينة لجئ ÚلبنانيÚ
قبالة شساطئ طرأبلسس شسما‹ لبنان ،ما أسسفر عن
مقتل  25شسخصسا من أصسل  56كانوأ على متنها.
جاء ألكشسف عن ألقضسية -ألتي تسسÎت عليها
لسسرأئيلية  36عاما -بعد أن توجهت
ألسسلطات أ إ
لسسرأئيلي إأ ¤ألقضساء ،وطلبت
قناة ‘ ألتلفزيون أ إ
رفع أ◊ظر أŸفروضس على ألقضسية ،منذ سسنوأت.
ذكرت مصسادر إأسسرأئيلية أن غوأصسة إأسسرأئيلية
أط -ل-قت صس-وأري-خ ب-اŒاه سس-ف-ي-ن-ة ألÓ-ج-ئ Úق-ب-ال-ة
شسوأطئ طرأبلسس شسمال لبنان وأغرقتها ‘ ،إأطار
لسسرأئيلي «درأيفوسس»،
عملية أطلق عليها أ÷يشس أ إ
وب- -ق -يت سس -ري -ة ح -ت -ى أل -ي -وم ورفضست ألسس -ل -ط -ات
لسسرأئيلية ألكشسف عن تفاصسيلها.
أإ
أضسافت أŸصسادر ،أن سسفينة Œارية كانت –مل
 56لجئا لبنانيا إأ ¤قÈصس أبحرت من شسوأطئ

ط- -رأب- -لسس خ Ó-ل فÎة وق -ف إأط Ó-ق أل -ن -ار ع -قب
لسس-رأئ-ي-ل-ي ل-بÒوت وخ-روج أŸق-ات-لÚ
ألج -ت -ي-اح أ إ
ألفلسسطيني Úمنها إأ ¤تونسس –ت حماية دولية.
لسسرأئيلية من
ت-ع-ق-بت غ-وأصس-ة ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-حرية أ إ
طرأز ( 540غال) ألسسفينة أللبنانية ،وبعد حوأ‹
سساعة من مغادرتها Ÿيناء طرأبلسس ،أسستهدفتها
بصساروخي طوربيد ،ما أدى إأ ¤أنفجار ألسسفينة
وغرقها ومقتل  25لجئا لبنانيا كانوأ على متنها.
لسس-رأئ-ي-ل-ي-ة ب-أان-ه ظ-ن أن
وت -ذرع ق -ائ-د أل-غ-وأصس-ة أ إ
ألسس-ف-ي-ن-ة ت-ق-ل م-ق-ات-ل Úف-لسس-ط-ي-ن-ي ‘ Úط-ري-ق-هم
للخروج من لبنان– ‘ .قيق دأخلي أسستمر نحو
لسسرأئيلي عن ŒرË
ثÓثة أعوأم ،أمتنع أ÷يشس أ إ
ألعملية ألتي رأح ضسحيتها  25مدنيا ،وأعت Èأن
لمر
قائد ألغوأصسة تصسرف وفقا للتعليمات ،وأن أ أ
ل يتعدى كونه «خطأا ‘ ألتقدير ،ل يرقى ÷رÁة
حرب ول يسستدعي –قيقا جنائيا».

الصس Úتعّلق أاملها على قمة 20
@ بك : Úأعربت ألصس ،Úأمسس ،عن أملها بأان
يتوصسل ألرئيسس أألمريكي دونالد ترأمب ونظÒه
ألصسيني شسي جينبينغ إأ ¤حل للحرب ألتجارية بÚ
بلديهما لدى لقائهما ‘ قمة ›موعة ألعشسرين
ألتي سستعقد من  30نوفم Èإأ ¤أألول من ديسسمÈ
‘ بوينوسس أيرسس.
تتزأمن أÙادثات أŸرتقبة ‘ أألرجنت Úمع
فشسل ألعمÓق Úألقتصسادي ‘ Úألتوصسل إأ ¤أتفاق
◊ل أل -ن -زأع أل -ذي تصس -اع -د ب-ع-دم-ا ف-رضس ت-رأمب
رسسوما كبÒة على ألبضسائع ألصسينية ،ما أسستدعى
ردأ ‡اث Óمن جانب بك.Ú

بتفج Òأرهابي دأخل مسسجد ‘ مقاطعة خوسست
شسرقي أفغانسستان.
ذكرت مصسادر أعÓمية ،أن ألتفج Òأسسفر عن
إأصسابة  50آأخرين وأن أŸسسجد أŸسستهدف يقع ‘
قاعدة عسسكرية ‘ إأقليم خوسست.

تفج Òدموي اسستهدف مسسجًدا
@ كابول  :أفادت وسسائل إأعÓم ﬁلية أفغانية
Ãق -ت-ل  26شس -خصس -ا ع -ل -ى أألق -ل ،أمسس أ÷م-ع-ة،

ترامب قد يزور أافغانسستان
@ ف -ل -وري -دا  :أŸح أل -رئ-يسس أألم-ري-ك-ي دون-ال-د
ت - -رأمب ،أ ¤أن - -ه ق - -د ي- -ق- -وم ب- -أاول زي- -ارة ل- -ه إأ¤
أفغانسستان حيث ينتشسر 14ألف عسسكري أمريكي
مند  17عاما .أشساد ترأمب ‘ أتصسال ع Èألفيديو
مع ألقوأت ألمريكية بأافغانسستان ألتي  ⁄يجر أي
زي -ارة إأل -ي -ه -ا م -ن -ذ ت -ول -ي -ه م -نصس-ب-ه بضس-اب-ط رف-ي-ع
أŸسس- -ت -وى ،وق -ال ل -ه «ن -ت -ق -اب -ل ع -ن -د ع -ودتك أ¤
أل -ولي -ات أŸت -ح -دة أو رÃا ق -د ن -ت -ق -اب -ل ه -ن-اك»
بأافغانسستان.

الرياضشي
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زمــــــــان...

اششراف :حامد حمور

يا زمـــان

ﬁمد أايت موهوب ..

«موهبة ورزانة»

السشبت  ٢٤نوفمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٦ربيع ا’ول  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٠٢

تغيÒات ‘ التششكيلة وطريقة
جديدة ‘ –ضش ÒاŸواعيد

بلم ـ ـاضسي وج ـ ـد
ا◊لـ ـول وأاع ـ ـ ـ ـاد

«اÿضس ـ ـر »

إا ¤ال ّسسكة الصسحيحة
كلمة العدد

النظر إا ¤اأ’مام ..
عودة الفريق الوطني ا ¤الواجهة أاسسعدت
ا÷مهور ا÷زائري ليسس بالنتيجة فقط،
وإا‰ا ‘ الطريقة التي ينتهجها اŸدرب
جمال بلماضسي الذي بدأا « يطبع « بصسمته
على « اÿضسر «  ،بعدما Ÿسسنا تلك «
الرغبة « ‘ –دي الصسعاب لدى الÓعبÚ
على أارضسية اŸيدان ‘ أادغال افريقيا ...
ففي وقت قريب كانت «ا◊سسابات» كبÒة و
ك -ثÒة ع -ن -د اقÎاب م -واع -ي -د ال-تصس-ف-ي-ات
خارج الديار ،بالرغم من مواجهة الفريق
^ حامد حمور
ا÷زائري Ÿنتخبات ليسس لها مسسار ‡ّيز ‘
اŸنافسسة ،و هو األمر الذي كان « ينقصس من مردود « الÓعب Úو كذا
ال -تشس -ك -ي-ل-ة ك-ك-ل ك-ون ال-ت-حضس Òال-بسس-ي-ك-ول-وج-ي  ⁄ي-ك-ن ‘ اŸسس-ت-وى
اŸطلوب.
لكن األمور تغّيرت بفضسل « حنكة « بلماضسي الذي أاعطى للمنتخب

نفسس الصسورة التي كان Áتاز بها كÓعب يبذل كل ما لديه من
إام -ك -ان -ي -ات ف -وق اŸي -دان و ب -ع -زÁة ك -بÒة ي -ب -حث ع-ن ال-ف-وز ‘ ك-ل
الوضسعيات.
كما أان « اŸغامرة « ‘ الختيارات تضسيف «طعما لذيذا» للطبق
اŸقدم من طرف الفريق الوطني واŸتعلق Ãنح الفرصسة لÓعبÚ
شسبان و آاخرين  ⁄يسسبق لهم اللعب كأاسساسسي « ‘ Úموعد هام « متعلق
بامكانية كسسب تأاشسÒة التأاهل خارج الديار
إانه التوجه الذي اختاره الناخب الوطني ا÷ديد الذي ذّكرنا ببعضس
اŸدرب Úالذين سسبقوه ‘ اŸاضسي ،و كسسبوا « الرهان» و كذا « قلوب «
اÓŸي Úمن متتبعي الكرة ‘ بÓدنا ،على غرار اŸرحوم عبد ا◊ميد
 1990 ·Óبعدما اعتمد على لعبÚ
كرما‹ الذي تّوج بكأاسس إافريقيا ل أ
شسبان قدموا الشسيء الكث ،Òمن بينهم موسسى صسايبﬁ ،مد رحيم،
مسسعود أايت عبد الرحمان ،طارق لعزيزي.
Áكن القول أان وضسع إاسسÎاتيجية تعتمد على اسستدعاء «األحسسن» ،و
ف -رضس اŸن -افسس -ة ال -دوري -ة ا ¤ج -انب –ف-ي-ز الÓ-ع-ب Úم-ن ال-ن-اح-ي-ة
اŸعنوية تعت Èأادوات للسس ‘ Òطريق النجاح ،بالرغم من أان هذا
الطريق ما زال طوي ،Óو إا‰ا بداية نلمسس فيها نقطة بارزة تتعلق بـ «
فك العقدة « و النظر ا ¤األمام بتفاؤول و بدون ضسغط كب Òلدى
الÓعب Úو الطاقم الفني ،على حد سسواء .

ياحي :

الناخب الوطني جلب
ا’نضسب ـ ـاط وŸسسته
ظهرت على الّتشسكيلة
سشÓطني :

بلعمري برز بقـ ـوة
‘ مباراة الطوغ ـ ـو
سشبع:

«اÿضسـ ـ ـر» كسسبوا
نضسجا تكتيكيا كبÒا
زغدود :

العزÁة  ،ا’رادة والروح
ا÷ماعية كانت ‘ اŸوعد
حميد زوبا:

الظه ـ ـور ا÷ّيـ ـ ـد
ُيحسسب لبلماضسي
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تغيÒات ‘ التشصكيلة وطريقة جديدة ‘ –ضص ÒاŸواعيد

بلماضسي وجد ا◊لول و أاعاد«اÿضسر » إا ¤ال ّسسكة الصسحيحة

أاذهل اŸنتخب الوطني جل اŸتتبع Úو “ّكن من –قيق نتيجة كبÒة بفوزه العريضس و الكب Òعلى نظÒه الطوغو‹ ‘ مدينة لومي ،أاي خارج الديار،
’مر الذي  ⁄يحدث لـ « اÿضصر « منذ تقريبا  3سصنوات .
وهو ا أ
ا÷زائري أاقوى على اŸيدان  ..و بامكانه النظر ا ¤ال -ف -وز ،و ال -ذي ي -ع -ن -ي ال -ذه -اب ا ¤أاب -ع -د ن -ق -ط-ة ‘
حامد حمور
اŸنافسسة .
اŸسستقبل بتفاؤول كب. Ò
ضسرب الناخب الوطني بهذه اŸناسسبة عدة عصسافÒ
بحجر حيث أاعاد الثقة لÓعب Úمن خÓل –ضسÒه
ا÷ي -د ل -ل -م-وع-د ،و إادخ-ال تشس-ك-ي-ل-ة تضس-م ال-ع-دي-د م-ن
هذا اأ’مر Ÿسسناه و بدأا يرتسسم على التشسكيلة التي
ال -ع -ن -اصس -ر ال-ت-ي  ⁄ت-ك-ن أاسس-اسس-ي-ة ،ا ¤ج-انب ال-ه-دف فالفوز اأ’خ Òيعطي نقطة هامة للغاية للطاقم الفني و
 ·ÓاŸتعلقة بالتحضس Òلنهائيات كأاسض افريقيا ‘ أاريحية و وضس -عت «ال -وج -ه الشس -احب» خ -ارج اإ’ط -ار ع -ن-دم-ا ت-ك-ون
اأ’سساسسي و هو التأاهل ا ¤نهائيات كأاسض افريقيا ل أ
بعيدا عن الضسغط حيث أان الفريق الوطني على موعد ‘ اŸقابÓت ‘ أادغال افريقيا ،و هو اأ’مر الذي قد يفيد
 2019دون انتظار مباراة ا÷ولة اأ’خÒة .
مارسض القادم مع اŸباراة التصسفوية اأ’خÒة التي سستمكن الفريق الوطني كثÒا ‘ موعده القاري القادم بالكامÒون
بدون أادنى شسك بلماضسي من وضسع بعضض اللمسسات التي  .لكن اأ’هم من ذلك أان « الدماء ا÷ديدة « التي وضسعها
ل -ق -د ان -ت -ظ -ر ا÷م -ه -ور ال -ري -اضس -ي ا÷زائ-ري ط-وي Ó-يحتاجها ‘ كأاسض إافريقيا من الناحية التنظيمية  .كما أان بلماضسي ‘ التشسكيلة سسيكون لها دور مهم ‘ اŸسستقبل ،و
للوصسول ا ¤هذه النقطة التي تعيد اأ’مل و الطموحات اŸفاتيح التي وجدها الطاقم الفني Œعل الفريق الوطني يأاتي ذلك من خÓل التحضس Òا÷يد و ا’سستفادة من
ل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ال-ت-ي ع-اشست فÎات صس-ع-ب-ة ق-ب-ل يسس Òا ¤اأ’مام بخطى ثابتة بحيث أان ا’عتماد على مقابÓت ودية “ّكن « اÿضسر « من التطور و –سسÚ
›يء بلماضسي الذي بدأا يجد ا◊لول تدريجيا مع وسسط ميدان مشسكل من ’عب Úذوي امكانيات كبÒة على اأ’داء ا÷ماعي تدريجيا ،با’ضسافة ا ¤تسسي ÒاŸنافسسة
مرور الÎبصسات و اŸقابÓت ‡ ،ا أاكسسبه « خÈة غرار شسيتة ،فغو‹ و بÓيلي الذي أاعطى قوة للعب التي Œري ‘ فÎة معينة بكل اإ’مكانيات الفنية و البدنية
قصسÒة « ج- -ع- -ل- -ت- -ه ي- -ق- -وم ب- -ت- -غ- -يÒات اع- -تÈه- -ا ك -ل الهجومي الذي تصسله كرات كثÒة اسستغلها بذكاء كب Òكل  .من خÓل ما رأاينا ◊د اأ’ن و بصسفة خاصسة اŸباراة
ا’خ -تصس -اصس -ي Úع -ل-ى أان-ه-ا ج-ري-ئ-ة م-ن خÓ-ل إاع-ط-اء من ﬁرز و بو‚اح ،هذا اأ’خ Òالذي يعت Èمن ضسمن اأ’خÒة أامام الطوغو Áكننا القول أان بلماضسي يوجد ‘
الفرصسة لكل من بلعمري ،شسيتة  ،بÓيلي ...الذين اأ’وراق التي عرف بلماضسي توظيفها مقارنة باŸدرب Úال -ط -ري-ق الصس-ح-ي-ح ،و ح-ت-ى الÓ-عب ال-دو‹ السس-اب-ق ن-ور
ق -دم -وا م -ب -اراة Îﬁم -ة و ف -ت -ح -وا اÛال Ÿن -افسس-ة الذين سسبقوه  ..ا ¤جانب اŸدافع بلعمري الذي عاد ا ¤الدين قريشسي الذي كان مسساعدا للمدرب هاليلوزيتشض
رياضسية حقيقية ‘ التشسكيلة الوطنية  .لعل العمل الواجهة بعد فÎة طويلة ⁄ ،تعد له الفرصسة ‘ إاظهار على رأاسض « اÿضسر « أاكد أان الفاف أاحسسنت ا’ختيار عند
Óشس-راف ع-ل-ى ال-ع-ارضس-ة الفنية للفريق
ت-ع-ي Úب-ل-م-اضس-ي ل -إ
الكب Òالذي يقوم به الطاقم الفني ظهر على اŸيدان إامكانياته .
‘ العزÁة التي لعب بها الفريق الوطني والتوازن الذي وبالتا‹ ،فإان الفوز الكب Òللفريق الوطني هو معنوي الوطني  ..فقد تب Úأان اŸدرب السسابق لنادي الدحيل «
وجده جل الÓعب ،Úاأ’مر الذي أاعطاهم الثقة ‘ بالدرجة اأ’و ¤لدى الÓعب Úو اÛموعة ككل حيث تعرف « ‘ فÎة وجيزة عن العقبات التقنية و اŸعنوية
امكانياتهم ،فبالرغم من أان البعضض يرى أان الفريق أان « خطاب « الناخب الوطني ايجابي ا ¤درجة كبÒة التي « سساهمت بشسكل سسلبي « ‘ التعÌات التي كان
الطوغو‹  ⁄يكن ‘ يومه ،ا’ أان ا◊قيقة هي أان حيث أاصسبح يكّرر على أان الهدف ‘ كأاسض افريقيا هو الفريق الوطني يسسجلها ’ سسيما بعد مباراة البن... Ú
ا’سسÎاتيجية التي اعتمدها بلماضسي جعلت الفريق

ا’سستعداد Ÿوعد الكامÒون ‘ ظروف
مريحة

«الناخب الوطني جلب ا’نضسباط
وŸسسته ظهرت على التّشسكيلة ‘ انتظار اأ’فضسل»

ا◊ديث عن الفوز ‘ كل مرة
يحفز الÓعب.. Ú

أاكد الÓعب الدو‹ السصابق حسص Úياحي
‘ ح- -وار لـ «الشص- -عب» ان ب- -ل -م -اضص -ي ‚ح ‘
اع -ادة ال -ق -وة ل -ل -م -ن-ت-خب ال-وط-ن-ي و وضص-ع
Ÿسصته على التشصكيلة و هو ا’مر الذي ظهر
جليا خÓل مواجهة الطوغو .
حاوره :عمار حميسصي
 ⁄يفّوت ياحي الفرصسة ليؤوكد ان بلماضسي ‚ح
‘ فرضض ا’نضسباط داخل الفريق
وهو اأ’مر الذي ظهر على آاداء
الÓ-ع-ب Úف-ي-م-ا ي-خصض ا’نضس-باط
داخ -ل ارضس -ي -ة اŸي-دان و ت-ط-ب-ي-ق
التعليمات الفنية.
(الشص- -عب) :ه- -ل ك -نت ت -ت ّ-وق -ع
فوز اŸنتخب على الطوغو ؟
ي -اح-ي – أاو’ أاه- -ن -ئ اŸن -ت -خب
الوطني على التأاهل اŸسستحق ا¤
ك -أاسض اف -ري-ق-ي-ا و ب-خصس-وصض ه-ذا
الفوز كنت من اŸتفائل Úخاصسة
أانني كنت من قبل قد أاكدت ان
بلماضسي قادر على –قيق النجاح
و كنت من اŸتحمسس Úله و هو ما
حدث حيث ‚ح ‘ –قيق أاول هدف و هو
التأاهل ا ¤كأاسض افريقيا اŸقبلة رغم انني لسست
من الفئة التي تقول ان الطوغو منتخب ضسعيف
بالعكسض ’ يجب البحث عن اÈŸرات ‘ الفوز و
اÿسسارة عندما تفوز فأانت ا’فضسل و عندما
تخسسر فمنافسسك كان أافضسل منك و هذه قاعدة و
ا◊ديث ع -ن ان ال -ط -وغ-و م-ن-ت-خب ضس-ع-ي-ف أام-ر
مؤوسسف و يدل على عدم تقبل ‚اح اŸدرب
ا◊ا‹ الذي يبقى من اŸدرب ÚاŸميزين وهو
جزائري و من واجبنا الوقوف معه و بخصسوصض
ا’مور الفنية أاعتقد ان اŸنتخب الوطني ظهر
ب -ل -مسس -ة ب -ل -م-اضس-ي ال-ذي ي-ب-حث ع-ن ال-ف-وز ب-أاي
طريقة من خÓل اسستغÓل الÎكيبة اŸوجودة و
قد اسستفاد كثÒا من اخطائه التي ارتكبها خÓل
م -واج -ه -ة ال -ب-ن Úم-ن خÓ-ل الّ-زج بÓ-ع-ب Úج-دد
خذلوه ‘ هذه اŸباراة التي خسسرها و هو ما
جعله يغ Òقناعاته بخصسوصض بعضض الÓعب Úو
اع-ت-ق-د ان-ه ك-انت ل-ه الشس-ج-اع-ة ب-ات-خ-اذ ق-رارات
مهمة من خÓل ابعاد ’عب Úكانوا ا ¤حد قريب
أاسساسسي Úو منح الفرصسة لÓعب Úجدد.
ل- -و تشص- -رح ب- -الضص- -ب- -ط ،أاي- -ن ظ -ه -رت Ÿسص -ة
اŸدرب؟
Ÿسسة اŸدرب ظهرت ‘ العديد من ا’مور على
غ -رار ا’نضس-ب-اط ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي ال-ذي صس-ن-ع ال-ف-ارق
فمث Óالقليل من ’حظ العمل الكب Òالذي قام به

بÓيلي و ﬁرز من الناحية التكتيكية ،عندما
ي -ق -وم -ون ب -ال -دخ -ول ا ¤ال -وسس -ط Ÿن -ح ال-ت-ف-وق
العددي عندما نضسيع الكرة و فسسح اÛال أامام
ع -ط -ال ع -ل -ى ا÷ه-ة ال-ي-م-ن-ى ل-ل-ت-ق-دم ،ك-م-ا أان-ن-ا
شس -اه -دن -ا انضس -ب -اط -ا ك -بÒا ل Ó-عب ف -ي -غ -و‹ ‘
الوسسط و نفسض ا’مر انطبق على ’عب Úاخرين
و بحكم Œربتي أاؤوكد ان هذه ا’مور  ⁄تكن
ل -ت -ح -دث ل -و’ وج -ود م -درب ل -ه شس-خصس-ي-ة ق-وي-ة
فرضسها على ا÷ميع واأ’هم
م -ن ه -ذا ان الÓ-ع-ب Úأاح-ب-وا
العمل معه وهو ما سسهل من
م-ه-م-ت-ه خ-اصس-ة ان اŸصس-ل-حة
مشسÎكة وهي اعادة اŸنتخب
ا ¤ال -واج -ه -ة م-ن ج-دي-د م-ن
خ Ó- -ل –ق - -ي - -ق ال - -ن - -ت - -ائ- -ج
ا’يجابية التي أانا متأاكد انها
سستكون حاضسرة ‘ اŸسستقبل
رغم ان البعضض يتحدث اآ’ن
عن الفوز بكأاسض إافريقيا وهو
أامر صسعب و’ يجب مطالبة
اŸدرب بهذا اأ’مر ‘ ظل
تفوق العديد من اŸنتخبات و
تطورها على غرار مصسر و اŸغرب و تونسض دون
نسس -ي -ان السس -ن -ي-غ-ال و ن-ي-جÒي-ا و ه-ي م-ن-ت-خ-ب-ات
وصس -لت ا ¤م -راح -ل م -ت -ق -دم -ة م-ن ا’نسس-ج-ام و
انصسهار ا’فكار ب ÚاŸدرب و الÓعب.Ú
ما هي النقائصس الواجب على بلماضصي
اصصÓحها ؟
هناك نقائصض عديدة ظهرت على اŸنتخب رغم
الروح الكبÒة التي لعب بها الÓعبون مث Óهناك
مشسكل ‘ التحّول بالكرة عند اسستعادتها على
مسستوى الدفاع و ’ يوجد من يقوم ‘ الوسسط
بايصسال الكرة ‘ ظروف جيدة ا ¤الهجوم و
ت -وف Òال -ط -اق -ة ل Ó-ع -ب -ي ه -ذا اÿط ل -ي -ك -ون -وا
حاضسرين ‘ منطقة اÿصسم و هو ما Áنحهم
ال -ق -وة ل -ل -تصس -رف الصس -ح -ي -ح م-ع-ه-ا و اع-ت-ق-د ان
ب -ل -م -اضس -ي م -ط -الب ب -إاي-ج-اد ن-وع-ي-ة م-ع-ي-ن-ة م-ن
الÓعب ‘ Úالوسسط ففغو‹ صسحيح انه ظهر
بشسكل ‡يز لكننا  ⁄نضسمن ثبات مسستواه ‘ هذا
اŸنصسب و نفسض ا’مر على ’عب Úاخرين كشسيتة
مث ÓاŸطالب باŸغامرة اك ‘ Ìالهجوم و عدم
البحث عن تشستيت الكرة فقط رغم انه كان جيدا
امام الطوغو ،كما ان هناك مناصسب –تاج ا¤
وفرة ‘ الÓعب Úفبو‚اح مث ’ Óيوجد بديل
جاهز له اآ’ن ‘ ظل تراجع مسستوى سسليما Êو
سس -ودا ÊاŸصس -اب و ب -ل -م -اضس -ي م-ط-الب ب-اي-ج-اد
’عب يقوم بنفسض أادوار بو‚اح .

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس
الشصعب :اŸنتخب الوطني ضصمن التأاهل
إا« ¤ك - -ان» ال - -ك - -امÒون ق- -ب- -ل ن- -ه- -اي- -ة
ال-تصص-ف-ي-ات ب-ج-ول-ة ،وعاد بفوز عريضس
رغم اıاوف التي كÌت بعد هزÁة
البن Ú؟
م-راد سصÓ-ط-ن-ي  :اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي حقق
التأاهل إا ¤كأاسض أا· إافريقيا وهو ما كان
مطالبا به ،ا’–ادية الطوغولية لكرة القدم
اخ-ت-ارت م-ل-ع-ب-ا ب-ال-عشسب ا’صس-طناعي ،أ’نهم
يدركون بأاننا ‰لك ’عب Úتقني Úوغالبيتهم
ي -نشس -ط ‘ أاك Èال -ب -ط -و’ت اأ’وروب-ي-ة  ،ل-ك-ن
العكسض الذي حدث كون اŸنافسض هو الذي ⁄
يحسسن التفاوضض فوق اŸيدان ،خصسوصسا أانه
كانت هناك حرارة مرتفعة ورطوبة زائدة ما
جعل اŸباراة تكون فيها الكث Òمن الكرات
اŸرتدة وهو اأ’مر الذي جعل الطوغوليÚ
يقعون ‘ الفخ ،وهو ما جعلهم يبعثون بكرات
ط-وي-ل-ة ن-اح-ي-ة «أادي-ب-اي-ور» ال-ذي ي-تميز بطول
القامة ورأاسسيات قوية ،لكن اŸدافع «جمال
الدين بلعمري» كان ‘ اŸسستوى وأادى مباراة
كبÒة ‘ ﬁور الدفاع هو الذي يتمركز جيدا
فوق اŸيدان ويتميز باللعب ا÷يد بالرأاسض
وت-غ-ط-ي-ت-ه ال-لصس-ي-ق-ة ل-ل-م-ن-افسض ،ع-م-وم-ا ضسد
اŸن -ت -خب ال -ط -وغ -و‹ أاداء اÿضس-ر ك-ان ج-د
مقبو’ وما حقق مهم Ÿا هو قادم ،سسجلنا 4
أاهداف وكان نصسيب «ﬁرز» هدف Úسسيجعله
دون شسك يتحرر« ،بو‚اح»  ⁄تصسله كرات
خ -طÒة ل -ك -ن -ه أاث -بت ع -ل -و ك -ع-ب-ه ‘ ال-ل-ق-ط-ة
ال -ف -ردي -ة ال -ت-ي ق-ام ب-ه-ا وسس-ج-ل ب-ه-ا ال-ه-دف
اأ’خ Òل -ل -م -ن -ت -خب ،وه -دف «ع -ط -ال» م -ه -م
بالنسسبة له كثÒا.
ال -ن -اخب ال -وط -ن-ي ق-ام ب-ت-غ-يÒات ع-دة
ع -ل -ى ال -تشص -ك-ي-ل-ة ،ب-ع-دم-ا ت-ي-ق-ن خÓ-ل
م - -واج- -ه- -ة ال- -ب- -ن Úب- -أان ه- -ن- -اك م- -ن ’
يسصتحق حمل أالوان اÿضصر ؟
@@ شساهدت اŸواجهة كاملة ،وما تأاكدت منه
هو أان «بلماضسي» يقوم باسستدعاء اأ’فضسل إا¤
تربصسات اŸنتخب الوطني والذي يكون ‘
أاحسسن أاحواله من كل النواحي هو الذي يدخل

من Òزغدود لـ «الشصعب»:

حاورته :نبيلة بوقرين

بلعمري برز بقوة ‘ مباراة الطوغو

اتصص -ل-ن-ا ب-اŸداف-ع ال-دو‹ السص-اب-ق «م-راد
سص Ó-ط -ن -ي» ال -ذي –دث ل-ن-ا ع-ن ت-أاه-ل
اÿضصر وعن مباراة الطوغو ،كما أاعطى
لـ «الشص- -عب» وج- -ه- -ة ن -ظ -ره ح -ول خ -ط
دف -اع اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي وع -ن ال-وج-وه
ا÷ديدة ،كما –دث لنا عن مسصتقبل
اÿضصر ‘ ،هذا ا◊وار،

«موهبة ورزانة»

ثمن الدو‹ ا÷زائري السصابق من Òزغدود ‘ حوار خاصس
÷ريدة «الشصعب» العمل الكب Òالذي قام به اŸدرب جمال
بلماضصي منذ توليه مهام العارضصة الفنية للخضصر ،مؤوكدا
’م - -ور ع- -ادت ل- -ل- -ط- -ري- -ق الصص- -ح- -ي- -ح م- -ن خÓ- -ل روح
أان ا أ
’رادة التي قدمها الÓعبون فوق
اÛموعة والعزÁة وا إ
’خÒة ضصد الطوغو،
’خضصر ،خÓل اŸواجهة ا أ
اŸسصتطيل ا أ
وطالبهم Ãواصصلة العمل من أاجل التأالق ‘ نهائيات أا·
أافريقيا .2019

مراد سصÓطني (’عب دو‹ سصابق) لـ «الشصعب» :
أارضسية اŸيدان« ،بلماضسي» شساهد بأانه يجب
إاق -ح -ام م -داف-ع ﬁوري ف-أاشس-رك «ب-ل-ع-م-ري»
ال- -ذي ك- -ان ب- -ال- -نسس -ب -ة ‹ أافضس -ل ’عب ف -وق
اŸيدان رفقة «فغو‹» ،كما
أان- -ه أادخ- -ل «ب Ó-ي -ل -ي» أ’ول
م- - - -رة أاسس- - - -اسس - - -ي و‘ أاول
اسستدعاء هو الذي يتواجد
‘ أاحسسن أاحواله على كل
اأ’صسعدة ،وهذا دليل قاطع
بأان الناخب الوطني يعمل
ب -ف-لسس-ف-ة ج-دي-دة واأ’فضس-ل
هو الذي يلعب ،وحتى ان
اق - -تضس- -ى اأ’م- -ر أان ي- -ل- -عب
الÓ- - -عب اÙل- - -ي ع- - -ل- - -ى
حسس-اب اÎÙف ال-ن-اشس-ط
‘ أاوروبا.
Áك- -ن ال -ق -ول ب -أان ه -ذا
اللقاء كان ’سصتعادة الثقة التي كانت
غائبة ‘ السصنوات اŸاضصية ؟
@@ أاظن أان اŸنتخب ظهر بوجه جيد ،لكن
كنت أافضسل لو لعبنا ‘ ملعب كب Òمعشسوشسب
طبيعيا باŸواصسفات اإ’فريقية بالرغم من ان
ه -ذا ال -ل-ق-اء ه-ام ج-دا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ج-م-وع-ة
’سس -ت -ع -ادة ال -ث -ق -ة ال -ت -ي غ -ابت ك-م-ا ق-لت ‘
السس -ن -وات اأ’خÒة ،اÿضس -ر ج -اءت -ه-م ف-رصس-ة
وف -ازوا وه -و أام-ر ج-ي-د Ÿع-ن-وي-ات الÓ-ع-ب،Ú
خصسوصسا أاننا  ⁄نفز خارج الديار منذ ثÓث
سسنوات ،كما أان هذا الفوز سسيسسمح للمدرب
بالعمل ‘ ظروف مريحة وبأاقل ضسغط.
«ب -ل-م-اضص-ي» أاشص-رك ’ 7ع-ب Úخ-ري-جي
البطولة اÙلية؟
@@ ل -دي -ن-ا خ-ل-ي-ط ‘ اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي م-ن
ال Ó-ع -ب ÚاŸت -ع -ودي -ن ع -ل-ى أادغ-ال إاف-ري-ق-ي-ا
وا÷دد وهناك نوع آاخر من الÓعب Úالذين
Áلكون خÈة طويلة ‘ اŸيادين أاذكر على
سس -ب -ي -ل اŸث -ال «ح -ل -يشض» ال -ذي ك -ان ‘ دك -ة
ا’حتياط ،و»بلماضسي» يدرك جيدا بأانه يجب
أان يكون فوق اŸيدان على اأ’قل ثÓثة أاو أاربع
’ع -ب Úذوي خÈة ل -ق -ي -ادة اÛم -وع -ة ع-ل-ى
غرار «مبو◊ي» ‘ حراسسة اŸرمى و»ﬁرز»
وك -ذلك «ف -غ -و‹» ال -ذي أاق -ح -م -ه اŸدرب ‘
منصسب وسسط اŸيدان وأادى مباراة كبÒة ‘
ا’سسÎجاع وكذا من الناحية البدنية بحكم
اÈÿة رغ - -م أان - -ه غ Òم - -ت- -ع- -ود ع- -ل- -ى ه- -ذا
اŸنصسب ،وهذه هي قوة «بلماضسي» الذي كان
’عبا كبÒا ويعرف إافريقيا جيدا و‘ كل لقاء
Áنح اأ’فضسل فرصسته.
بصص -ف -تك ’ع -ب -ا ﬁوري -ا سص -اب-ق-ا ،ك-ي-ف
–كم على خط الدفاع ا÷زائري منذ

ﬁمد أايت موهوب ..

العزÁة ،اإ’رادة والروح
ا÷ماعية كانت ‘ اŸوعد

إاعطاء الفرصسة «لوجوه جديدة»

حسص Úياحي لـ «الشصعب»:

زمــــــــان...

قدوم «بلماضصي» ؟
@@ ي -ل -زم-ن-ا ب-عضض ال-وقت ح-ت-ى ن-ح-ك-م ع-ل-ى
الدفاع ..أامام الطوغو قلنا منذ قليل بأانها
م -ب -اراة ك -انت خ -اصس -ة ب-عضض
الشسيء ،والذي برز بكÌة ‘
دف -اع اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي ه-و
«بلعمري» الذي قطع الكثÒ
من الكرات وكان الند للند مع
اŸه- - -اج- - -م ،Úأات- - -اب - -ع - -ه ‘
ال -ب -ط -ول -ة السس -ع-ودي-ة وي-ؤودي
م-ب-اري-ات ك-بÒة وه-و مسس-ت-قر
‘ خ-رج-ات-ه ومسس-ت-واه ي-رتفع
من موسسم آ’خر ،ما يؤوكد بأانه
ي-ع-م-ل ب-ج-دي-ة ك-بÒة وه-و م-ا
ي- -ج- -ع- -ل- -ه ﬁل أاط- -م -اع أاكÈ
الفرق السسعودية واآ’سسياوية،
ع -ل -ى ا÷ه -ة ال -ي-م-ن-ى ه-ن-اك
«ع -ط -ال» ي -ق -وم ب -أام -ور ج -ي -دة ع -ل -ى ال-رواق
ويصسعد كثÒا ،ومن ا÷يد أان «عطال» “كن
من تسسجيل هدف وسسÒبح أاك Ìثقة مسستقب،Ó
ولو يتم تأاطÒه أاك ،ÌتأاثÒه سسيكون أاك Èفوق
اŸيدان على دفاعات اÿصسوم ،هذه مكاسسب
للمنتخب الوطني حققناها ‘ الفÎة ا◊الية،
لكن بالنسسبة ‹ ’ Áكننا أان نقول بأاننا وجدنا
دفاعنا ،أ’ننا  ⁄نواجه منتخب طوغو‹ قوي
و ⁄نشساهد هجمات سسريعة منظمة وهجمات
معاكسسة حتى نحكم على الدفاع.
تفصصلنا حوا‹  7أاشصهر عن كأاسس أا·
إاف -ري -ق -ي -ا ،ه -ل ت -ع -ت -ق -د ب-أان ه-ذه اŸدة
ك -اف -ي -ة لـ «ب -ل -م -اضص-ي» م-ن أاج-ل –ضصÒ
منتخب قادر على العودة بالكأاسس؟
@@تصس -ري -ح -ات «ب -ل -م -اضس -ي» إاي -ج -اب-ي-ة ج-دا
وسستعطي ثقة أاك ÈلÓعب Úو–فزهم على
بذل اŸزيد ،لدينا  7أاشسهر كاملة من أاجل
العمل والقضساء على اأ’خطاء التي ’زلنا نقع
فيها ،ان شساء الله خÓل هذه اŸدة يكون
فريق مت Úمن حيث ا’نسسجام ،ومن اŸهم أان
يبعث اŸدرب تفاؤوله لÓعب« ،Úبلماضسي» رفع
سسقف أاهدافه منذ البداية ح Úجعل كأاسض
أا· إاف- -ري- -ق -ي -ا أاح -د أاه -داف -ه ،خصس -وصس -ا أان
اإ’–ادية “لك إامكانيات مادية ’ بأاسض بها،
و‰لك ›موعة هائلة من الÓعب ،Úوعندما
نتقل إا ¤الكامÒون بثقة وبثوب اŸرشسح لنيل
اللقب ‘ أاذهانناÁ ،كن أان أاقول لك بأاننا
سس-ن-ؤودي ك-أاسض إاف-ري-ق-ي-ا ك-بÒة وب-ه-ذه ال-ع-قلية
Áكننا أان نصسل إا ¤نصسف النهائي على اأ’قل،
لتكون بذلك أاول خطوة نطمح من خÓلها
لتحقيق نتائج جيدة.

مصصطفى سصبع:

«اÿضسر» كسسبوا نضسجا تكتيكيا
كبÒا وصساروا ب Úأاياٍد آامنة
عّبر اŸدرب مصصطفى سصبع الذي يشصرف على مولودية سصعيدة
ح -ال -ي -ا ع -ن إاع-ج-اب-ه ب-اŸردود ال-ع-ام ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي أام-ام
ن -ظÒه ال -ط -وغ -و‹ ،م -وضص -ح -ا ب-أان رف-اق م-ب-و◊ي أاب-ان-وا ع-ن
قدرات فنية عالية .
فؤواد بن طالب
التقني سسبع وصسف التشسكيلة بـ «اŸاكنة» التي ’ تتوقف والقلب الذي
ي -ن -بضض ب -ح -رارة م -ن -ت -ظ -م-ة ،مÈزي-ن م-ؤوهÓ-ت-ه-م ‘ اإ’م-ك-ان-ي-ات بÚ
اŸن-ت-خ-ب Úوالسس-ي-ط-رة
اŸي -دان -ي -ة ل -ل-م-ن-ت-خب
الوطني التي Œسسدت
‘ نظرة طيلة التسسعÚ
دقيقة دون كلل أاو ملل
أام -ام ال -ط-وغ-و أاع-طت
ا’ن-ط-ب-اع ب-ع-ودة ال-كرة
ا÷زائ -ري -ة إا ¤سس -اب -ق
ع -ه -ده -ا ،ب-ل ذك-رت-ن-ي
ب -ج -ي -ل ال -ث -م -ان-ي-ن-ي-ات
ب -ال -ن -ظ -ر ل -ف -ردي -ات -ه-ا
الÓمعة والتوزيع اأ’مثل على أارضسية اŸيدان وبكل تأاكيد فا÷ميع
يشس -اط -رون -ن -ي ع -ل -ى أان Ÿسس -ة اŸدرب ب -ل -م -اضس -ي واضس -ح-ة جسس-ده-ا
«الكوتشسينغ» الناجح طيلة اŸباراة والتأاقلم السسريع لÓعب Úمع الرسسم
التكتيكي الذي رسسمه الناخب الوطني جمال بلماضسي ،و‘ سسياق
حديثه ،أاشسار سسبع إا ¤أان اŸنتخب الوطني ا÷زائري الذي فاز خارج
القواعد أ’ول مرة منذ سسنوات بهذه النتيجة الثقيلة ( )4 – 1والتأاهل
إا ¤نهائيات كأاسض إافريقيا  2019بالكامÒون ،و سس Òأاطوار ا◊وار
بعقÓنية كبÒة وامتصساصض حرارة اŸنافسض ‘ اأ’وقات ا◊رجة ..و
أاضس -اف « :شس -خصس -ي -ا ان -ب-ه-رت وأاع-ج-بت ك-ثÒا ب-ط-ري-ق-ة ل-عب اÿضس-ر
اŸدعمة بعناصسر ﬁلية على غرار شسيتا ،مزيان ،بÓيلي وبلعمري
الذين أادوا مقابلة كبÒة وهم قادرون على إاعطاء اإ’ضسافة «.
من جهة أاخرى ،يرى ﬁدثنا أان التشسكيلة الوطنية كان باسستطاعتها أان
تخرج أامام الطوغو بنتيجة أاثقل ،لو’ نقصض الÎكيز ‘ بعضض اأ’حيان
‘ ظل غياب اŸقاومة ا◊قيقية من اŸنافسض الذي  ⁄تكن له القدرة
الكافية على كبح خطورة رفاق بÓيلي.
مباراة الطوغو حتى وإان كشسفت عن وجود مقومات وبوادر ‚اح إا’
أانه يجب ‘ اعتقادي مواصسلة العمل لتصسحيح بعضض اأ’خطاء ،مازالت
تÓحق التشسكيلة سسواء على مسستوى الدفاع أاو الهجوم ،كما أان اŸنافسض
الذي فزنا عليه بسسهولة ‘ عقر داره ’ Áكن القياسض عليه بالنظر
لتواضسع مسستواه ،لذلك فإان القادم ‘ «الكان» سسيكون مغايرا “اما
أ’نك سس-ت-ل-عب ال-ن-ه-ائ-ي-ات أام-ام م-ن-ت-خ-ب-ات ل-ه-ا ب-اع ك-ب ‘ ÒاŸن-افسس-ة
القارية ،وهذا ما يجعلنا ’ نغ Îو‚هز الÓعب Úنفسسيا ،بدنيا ،وذهنيا
ابتداء من اآ’ن.
انطÓقا من هذه اŸعطيات ،يرى مصسطفى سسبع اŸدرب اıضسرم
أان مباراتنا أامام الطوغو اŸاضسية تعد ا’متحان ا◊قيقي لرفقاء
مبو◊ي ،ولو أانه على يق Úمن أان اŸنتخب الوطني بات ب Úأاياد آامنة
.

يا زمان
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«الشص -عب» :ك-ي-ف ت-قّ-ي-م مسص-ت-وى اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ب-ق-ي-ادة
اŸدرب جمال بلماضصي؟
«من Òزغدود» :اأ’مر اŸهم منذ ›يء جمال بلماضسي هو تغÒ
الذهنية لدى ’عب Úالفريق الوطني وعادت روح اÛموعة من
ج-دي-د ،ه-ذا م-ا خ-ل-ق ت-ك-ام-ل ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م سس-م-ح ب-ت-ح-ق-يق التأاهل
لنهائيات أا· أافريقيا ‘ ا÷ولة
م- -ا ق- -ب- -ل اأ’خÒة م -ا ي -ع -ن -ي أان
اŸدرب الوطني قام بعمل كبÒ
‘ كل ا÷وانب أاعاد من خÓله
اإ’نضس-ب-اط واإ’سس-ت-ق-رار ل-ل-ف-ري-ق
وإاسس-ت-غ-ل اإ’م-ك-ان-ي-ات اŸوج-ودة
ب- -ط- -ري- -ق- -ة ‡ت -ازة ،م -ن خ Ó-ل
اÿيارات الناجحة التي قام بها
‘ اللقاءات اأ’ربعة وأا“نى أان
يواصسل ‘ نفسض الطريق بالنظر
لتوفر كل الظروف واإ’مكانيات
التي تسساعده على ذلك.
’مور التي تغّيرت ؟
ما هي ا أ
@@ طريقة ا◊وار التي إانتهجها
والصس- -رام- -ة م- -ع ال Ó-ع -ب Úأ’ن -ه
قريب منهم ويعرف جيدا كيف يتعامل معهم ،ومن جهة أاخرى فإانه
يتعامل مع اŸباريات كل واحدة بالطريقة التي تتناسسب معها أ’ن
اأ’مور تختلف من لقاء آ’خر وكل واحد له ظروفه ومعطياته ،وهنا
‚د Ÿسسة اŸدرب الوطني من خÓل اÿيارات التي قام بها ما
سسمح له بتحقيق نتائج إايجابية ◊د اآ’ن آاخرها كان بفوز كب Òخارج
الديار برباعية كاملة أامام الطوغو وكل ذلك جاء بعد العمل الذي
قام به عقب الهزÁة أامام البن.Ú
هل كنت تتوقع الفوز بهذه النتيجة أامام الطوغو؟
@@ مثلما سسبق ‹ القول اÿيارات الصسائبة التي قام بها بلماضسي
خ Ó-ل ه -ذه اÿرج -ة الصس -ع -ب -ة ح -يث ق -ام ب -ع -م -ل ك-ب ‘ Òا÷انب
البسسيكولوجي بعد الهزÁة غ ÒاŸتوقعة ‘ البن ،Úأ’ننا كنا قادرين
على العودة بالفوز ‡ا أاثر من دون شسك على معنويات الÓعب Úلكن
حنكة اŸدرب سساعدت ‘ العودة بسسرعة ÷و اإ’نتصسارات ،إاضسافة
إا ¤الفعالية من طرف الÓعب Úالذين Ÿسسنا فيهم عزÁة وإارادة
كبÒة فوق اŸيدان وŒاوبوا مع نصسائح الرجل اأ’ول على رأاسض
العارضسة الفنية ،كل هذه اأ’مور سسمحت لنا بتحقيق نتيجة رائعة
خÓل اŸباراة التي جمعتنا مع الطوغو حيث حققنا اأ’هم بتأاهلنا
للمنافسسة القارية من خارج الديار أاي قبل اŸباراة اأ’خÒة التي
سستكون ضسد غامبيا با÷زائر.
ماذا عن مواجهة غامبيا ؟
@@ بالعكسض يجب أان يدخلها كل الÓعب Úبكل جدية أ’نها مباراة
دولية ومهمة من ناحية النتيجة والÎتيب العام للفيفا وهم مطالبÚ
بإاثبات تواجدهم ‘ الفريق الوطني ،ومن جهة أاخرى تعت Èفرصسة
للناخب الوطني لتجريب أاسسماء أاخرى من خÓل منحهم الفرصسة
إ’ث-ب-اب إام-ك-ان-ي-ات-ه-م وم-دى ق-درت-ه-م ع-ل-ى اإ’نسس-ج-ام وال-ت-أاق-ل-م مع
خططه التكتيتيكة أ’نهم ‘ صسدد التحضس Òللمنافسسة القارية ما
يعني أانها سستسسمح له بتحديد معا ⁄التشسكيلة التي سسيتنقل بها
«للكان» ،وذلك قبل تربصض قطر الذي يعت Èهو اآ’خر ﬁطة مهمة
من أاجل تصسحيح بعضض اأ’مور لتدارك النقائصض والوقوف على
إامكانيات كل فرد من القائمة أ’ن الفريق يسس ‘ Òالطريق الصسحيح
ومن الضسروري أان يتواصسل العمل على هذا اأ’سساسض.
ما هو تعليقك على منح الفرصصة لÓعب ÚاÙليÚ؟
@@ اŸدرب أاعطى فرصسة لكل الÓعب Úهذه نقطة إايجابية سسمحت
له بإاكتشساف إامكانية كل واحد منهم والدليل واضسح من خÓل
النتيجة اÙققة أامام الطوغو أ’نه إاعتمد على الÓعب Úالذين
ينشسطون ‘ الدور ا÷زائري أاو الذين إانتقلوا إا ¤اÿارج ،وأاصساب
‘ ذلك أ’ن أارضسية اŸلعب التي جرى عليها اللقاء تتوجب وجود
عناصسر –سسن التعامل معها ما يعني أان بلماضسي كانت له نظرة
Óمور والÓعب Úأاثبوا جدارتهم بالثقة التي
إايجابية وصسحيحة ل أ
Óشسارة ،فإانه من خÓل هذه الطريقة خلق التنافسض
وضسعها فيهم ،ول إ
بينهم وأاصسبح كل واحد يبحث عن مكانة أاسساسسية له قبل نهائيات
أا· أافريقيا وهي نقطة جد إايجابية ،وبكل صسراحة نحن ‰لك
›موعة جيدة واŸسستوى إارتفع وأا“نى أان تكون نتائج إايجابية ‘
اŸسستقبل بحول الله.

بقلم :حامد حمور
بتواضسع و تفان ‘ العمل اسستطاع ﬁمد أايت موهوب إاثبات إامكانياته الكبÒة ضسمن تشسكيلة
عميد اأ’ندية ا÷زائرية ‘ السسبعينيات و ثمانينيات القرن اŸاضسي حيث « خطف « اأ’ضسواء ‘
حراسسة اŸرمى ،رغم اŸنافسسة الرياضسية الشسديدة التي كانت أانذاك مع ا◊ارسض البارع
للمولودية عبد النور كاوة .
أايت موهوب يتذكر جميع متتبعي الكرة و خاصسة
عشساق اŸولودية العاصسمية الذين نتحدث معهم من
ح Úأ’خر أانه سساهم بنسسبة كبÒة ‘ تتويج زمÓء
Óندية البطلة ‘ عام 1976
بÎو Êبكأاسض افريقيا ل أ
ح Úتصسدى لـ  3ثÓث ضسربات جزاء أامام نادي
حافيا كوناكري الغيني ‘ مباراة العودة للدور
النهائي ‘ سسهرة تاريخية Ãلعب  5جويلية .
كانت اŸولودية تعتمد على ا◊ارسس Úكاوة و أايت
موهوب ،قبل أان يصسبح هذا اأ’خ Òا◊ارسض
اأ’سساسسي للفريق لسسنوات طويلة بفضسل صسرامته و
تركيزه ‘ التدريبات و اŸقابÓت .
ﬁمد أايت موهوب من مواليد  5نوفم1952 È
بتيزي وزو  ،بدأات مغامرته مع اŸولودية ‘ عام
 ، 1973أاي ‘ الفÎة الذهبية لـ « العميد « حيث لعب
ا ¤جانب ’عب‡ Úيّزين على غرار طاه ، Òباشسي
 ،بÎو ، Êزن‡... Òا اأكسسبه ثقة كبÒة ‘ امكانياته
و تأالق بشسكل معت Èو فاز رفقة اŸولودية بأالقاب عديدة حيث أان سسجله ثري بالتتويجات ..
فقد توج أايت موهوب بلقب البطولة  3مرات (  .. ) 1978 ، 1976 ، 1975لقبان لكأاسض ا÷زائر (
Óندية ا◊ائزة على
..) 1983 ، 1976كأاسض افريقيا لÓندية البطلة (  ، ) 1976الكأاسض اŸغاربية ل أ
Óندية البطلة عام . 1976
الكؤووسض (  ، ) 1974ا ¤جانب تنشسيطه نهائي الكأاسض اŸغاربية ل أ
بعدما فاز بهذه اأ’لقاب ترك أايت موهوب فريقه اأ’ول و انتقل ا ¤الغر Ëا–اد العاصسمة و
قدم خÈته لهذا الفريق ‘ موسسم  1987 – 1986ثم –ول ‘ اŸوسسم اŸوا‹ ا ¤فريق أاوŸبي
اŸدية قبل أان يضسع حدا Ÿشسواره الكروي ‘ . 1988
طرق ا◊ارسض أايت موهوب أابواب الفريق الوطني بقوة بعد تأالقه ‘ اŸولودية و ” اسستدعاءه
أ’ول مرة ‘ فيفري من عام  1977عندما التقى الفريق الوطني أامام نظÒه الكيني حيث كان
ا◊ارسض ا’حتياطي ،كون سسرباح كان اÿيار رقم واحد و لسسنوات طويلة  ..و بالرغم من
اسستدعائه باسستمرار Ÿدة  6سسنوات أاي ا ¤غاية  ، 1983ا’ أان أايت موهوب  ⁄يحرسض مرمى «
اÿضسر « إا’ ‘ مرات قليلة نظرا لتأالق سسرباح بالدرجة اأ’و.¤
بعد مسسÒة طويلة و ناجحة انتقل أايت موهوب ا ¤عا ⁄التأاط Òو التدريب لنقل خÈته و
معرفته للكرة للشسبان ،حيث أان أاسسلوبه كان ‡يّزا ‘ حراسسة اŸرمى بفضسل “كنه من ايقاف
الكرة بطريقة سسلسسة رغم أانه  ⁄يكن يتمتع بقامة طويلة .

حميد زوبا:

الظهور ا÷يّد ُيحسسب لبلماضسي الذي وّفق
‘ توظيف امكانيات الÓعبÚ

–دث ال- -ت- -ق- -ن- -ي اŸت- -م- -ي- -ز ح- -م- -ي -د زوب -ا
وال-ن-اخب ال-وط-ن-ي السص-ابق وأاول الفائزين
بكأاسس إافريقيا  1976مع العميد ‘ ا◊وار
ال-ت-ا‹ وب-ع-د م-ب-اراة ال-ط-وغ-و وا÷زائ-ر و
أاب-دى ارت-ي-اح-ه ب-ع-د ه-ذا ال-ف-وز ال-ع-ريضس
للعناصصر الوطنية.
حاوره :فؤواد بن طالب

ما تعليقك عن الفوز العريضس للمنتخب
الوطني أامام الطوغو ؟
نسستطيع أان نقول أان الفريق
ال -وط -ن -ي أادى م-ب-اراة ك-بÒة
فوق ميدان اŸنافسض الذي
ك-ان غ-ائ-ب-ا و ⁄ي-ق-دم شس-ي-ئ-ا
Áك-ن ال-ت-ح-دث ع-ن-ه ،ب-ينما
ن -خ -ب-ت-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة ك-انت ‘
مسستوى الثقة التي وضسعها
ف- -ي- -ه- -ا ال- -ن- -اخب ال- -وط -ن -ي
بلماضسي الذي “كن خÓل
اŸب- -اري- -ات اأ’رب -ع ‘ ه -ذه
التصسفيات من ترك بصسمته
‘ ملعب الطوغو ،أاين أادى
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي م-ب-اراة
ك - - -بÒة وصس - - -ع - - -ب- - -ة ودف- - -ع
ب- - -اŸن- - -افسض إا ¤ارت - -ك - -اب
أاخطاء سسمحت Ùرز بتسسجيل هدف.Ú
وماذا عن اأ’داء ؟
أاداء عناصسرنا كان جيدا مقارنة باŸنافسض الذي
كان متذبذبا فوق اŸيدان ما يعني أانه ’ Áكن
ا◊كم كثÒا على عناصسرنا الوطنية ،لكنها كانت
متفوقة بالطول والعرضض.
هل من إاضصافات ؟
الشسيء اŸتميز ‘ هذه اŸباراة هو ا’نضسباط
ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي ،وق-د سس-اه-م ه-ذا اأ’داء ‘ سس-ي-ط-رة
اÿضسر على ›ريات اŸباراة وحتى اأ’خطاء
ال -ت -ي ك -ن -ا ن -راه -ا سس -اب -ق -ا صس-ارت ال-ي-وم ق-ل-ي-ل-ة
والÓعبون كانوا ملتزم Úومتحكم ‘ Úالكرة
كما ينبغي طيلة اŸباراة .اأما اÓŸحظة اŸهمة
‘ هذا هي التناغم ما ب Úخط الدفاع والوسسط

وه -ذا شس -يء إاي -ج-اب-ي ي-حسسب ل-ل-ن-اخب ال-وط-ن-ي
الذي عرف كيف يوظف إامكانيات الÓعب.Ú
وما رأايك ‘ اÿطة التي انتهجها اŸدرب
جمال بلماضصي ؟
خطته كانت ناجحة حيث عرف كيف يضسع كل
’عب ‘ مكانه اŸناسسب ،وهذا شسيء مهم ‘
م -ب -اري -ات م-ن ه-ذا ال-ع-ي-ار وه-ذا م-ا يسس-م-ح ل-ن-ا
ب -ال -ت -ف -اؤول Ãسس -ت -ق-ب-ل أافضس-ل ل-ل-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي
ومنافسسة كبار إافريقيا على الكأاسض.
كرة القدم تغÒت كثÒا على اŸسستوى القاري،
وماذا عن مسصتوى النخبة الوطنية ‘ هذا
الوضصع ؟
ح-ق-ي-ق-ة ال-ن-خ-ب-ة ال-وط-ن-ية ا◊الية
ف -ي-ه-ا ال-ت-ج-دي-د وال-ت-غ-ي Òودخ-ول
’عب Úجدد سسواء كانوا ÎﬁفÚ
أاو ﬁلي Úلكنهم أادوا مقابلة كبÒة
وتأاهلوا إا ¤كان  2019لذلك فنحن
متفائلون Ãسستقبل هذا اŸنتخب
ومؤوطريه ،لكن ’ ننسسى أاننا لعبنا
أام -ام م -ن -ت -خب  ⁄ي-ق-دم أاي شس-يء
فوق اŸيدان.
هل من إاضصافات تقنية ؟
أاعتقد أان للجزائر حاليا تشسكيلة
شسابة و Áكن ان تفتخر بها أ’نها
إاذا واصسلت على نفسض الديناميكية
وا’نسس - -ج - -ام واإ’ع - -داد ال - -ب - -دÊ
وال-ن-فسس-ي ف-إان-ه-ا سس-ت-ك-ون ب-ع-ب-ع «ال-ك-ان» ال-ق-ادم
خاصسة وأانها أاصسبحت تلعب بكتلة واحدة وقد
‚ح الÓعبون خÓل هذه اŸباراة ‘ ضسبط
إايقاعاتهم التقنية على غرار شسيتا ،بلعمري ...
نهائيات كأاسض الكان بقي لها حوا‹  7أاشسهر على
انطÓقاتها ،ما هي الرسسالة التقنية التي تزفها
للمنتخب الوطني ؟
أاقدم أاو’ التشسجيع للناخب الوطني والÓعبÚ
ع- -ل- -ى ه- -ذا ا’‚از ال -ذي غ -اب ع -ن -ا ح -وا‹ 3
سس -ن -وات ،وأاق -ول ل -ه -م ب -أان ال -ن -ه-ائ-ي-ات ت-ت-ط-لب
–ضسÒا م -ك -ث -ف-ا ،ون-فسس-ي-ا م-ع ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-ث-ق-ة
ب -ال -ن -فسض وع -دم ال -دخ -ول ‘ م -ت -اه-ات ال-غ-رور
وال-دخ-ول ب-ج-دي-ة وال-ب-حث ع-ن ال-ت-ت-وي-ج باللقب
اإ’فريقي للمرة الثانية.
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تعي Úدأنيال دأركوجاناكوفيك مدربا جديدأ

»°VÉ`` `` jôdG
مولودية بجاية

ماضشوي يثمن ألفوز على ألوفاق
“كن فريق مولودية بجاية ،أمسس أأ’ول ،من
ألظفر بالنقاط ألثÓث لدى أسشتضشافته لفريق
وفاق سشطيفÃ ،لعب ألوحدة أŸغاربية‘ ،
إأطار أ÷ولة أÿامسشة عششرة بنتيجة ( 1ـ ،)0
من توقيع سشفيان عيبوت ‘ ألدقيقة .60
‘ ن -ه -اي -ة أŸب -ارأة ،أك -د أŸدرب م-اضش-وي،
لـ»ألشش -عب» ،أن أل -ف -ري -ق ح-ق-ق ف-وزأ ‘ غ-اي-ة
أأ’ه -م -ي -ة ،ح -يث ت -ف ّ-وق ع -ل-ى وف-اق سش-ط-ي-ف
بنتيجة ( ،)0-1وهو ما مكننا من أ’بتعاد عن
منطقة أÿطر ،وعليه فأانا أثمن ›هودأت
ألÓعب ، Úوإأنهاء مرحلة ألذهاب دون ضشغط
وأب -ت -ع -دن-ا ع-ن م-ن-ط-ق-ة أÿط-ر ،ونسش-ع-ى إأ¤
ت-دع-ي-م أل-ف-ري-ق ب-ع-ن-اصش-ر تضش-م-ن لنا موأصشلة
أŸرحلة ألثانية Ãردود أحسشن ،و’ أخفي أن
ه-ن-اك ع-م-ل ي-ن-ت-ظ-رن-ا ،وع-ل-ي-ه سشنعمل خÓل
أل-ت-حضشÒأت ع-ل-ى م-ع-ا÷ة أل-ن-ق-ائصس وإأيجاد
أ◊لول ألناجعة لتأاكيد ألفوز.
بجاية :بن النوي توهامي

ع Úأل--ت--ق--ن-ي أل-ف-رأن-ك-و-صش-رب-ي ،دأن-ي-ال
دأركو جاناكوفيك ،مدربا جديدأ لفريق
ج--م--ع--ي--ة ع Úم--ل--ي--ل--ة ،خ--ل--ف--ا ل--ل--م-درب
أŸسشتقيل ÿضشر عجا‹ ،بحسشب ما علم،
أمسس أ÷معة ،لدى أدأرة ألفريق ألذي
ي--نشش--ط ‘ ب--ط--ول--ة أل--رأب--ط--ة أÎÙف--ة
أ’و( ¤موبيليسس) لكرة ألقدم.
أوضش - -ح ذأت أŸصش- -در ،أن أŸدرب دأن- -ي- -ال
دأركو جاناكوفيك ( 51سشنة) ،كان قد وّقع يوم

أÿميسس مع أدرأة ألفريق عقدأ Áتد لـ .18
سشبق للمدرب أ÷ديد لع Úمليلة وأن عمل
با÷زأئر ،بتوليه ششؤوون ألعارضشة ألفنية لفريق
شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة سش-نة  2008وأم-ل أ’رب-عاء
(.)2015 - 2014
معلوم ،أنه بعد مغادرة عجا‹ ،كانت أدأرة
ألفريق قد أسشندت ألعارضشة ألفنية Ÿسشاعده
سشليم مناد ألذي قاد فريق «ألعقارب» لتجديد
ألعهد مع أ’نتصشارأت ،من بوأبة أ–اد سشيدي

لهلي اŸصصري
ا أ

بلعباسس ،بباتنة ( ،)0-1بعد أن كان ألفريق قد
عجز عن –قيق أي فوز ‘  11مقابلة.
لكن هذه ألفرحة باسشÎجاع نكهة ألفوز  ⁄تدم
طوي ،Óبعد أن تع Ìألفريق بعد أربعة أيام
فقط ،أمام ضشيفه مولودية أ÷زأئر (،)1-1
◊سشاب أ÷ولة أأ’خÒة من مرحلة ألذهاب
ألتي أنهاها ‘ أŸركز  ‘ 11ألÎتيب ألعام
رفقة أوŸبي أŸدية Ãجموع  17نقطة لكل
فريق.

إأقالة أŸدرب باتريسس كارتÒون
أق -ال ن -ادي أأ’ه -ل -ي أŸصش -ري م -درب -ه أل-ف-رنسش-ي ب-ات-ريسس
Óندية أأ’بطال،
كارتÒون ،عقب أ’قصشاء من كأاسس ألعرب ل أ
يوم أÿميسس ،على يد ألوصشل أ’مارتي ‘ ألدور ألسشادسس
عششر ،وقبلها أ’نهزأم ‘ نهائي رأبطة أ’بطال أ’فريقية
أمام ألÎجي ألتونسشي قبل أسشبوع ،Úعلما أن مسشÒة أŸدرب
ألفرنسشي مع ألفريق كانت قصشÒة جدأ و ⁄تتعد ( 160يوم) .
قال أأ’هلي ‘ موقعه ألرسشمي ‘ أ’نÎنت ،إأن ›لسس
أإ’دأرة ب -ق -ي -ادة ﬁم -ود أÿط -يب أق -ال ك -ارتÒون وم -اي -ك -ل
ليندمان مدرب أأ’عدأد ألبد .Êوقرر أأ’هلي أ’عتماد على
ﬁمد يوسشف كمدرب مؤوقت وتكليف سشيد عبد أ◊فيظ
بأاعمال مدير ألكرة ◊ Úألتعاقد مع مدرب وطاقم مسشاعد
جديد.
وودع أأ’هلي ألكأاسس ألعربية ‘ ألدور  16بتعادل  1-1مع
مسشتضشيفه ألوصشل أإ’مارأتي ألذي أسشتفاد من ألتعادل 2-2
‘ مبارأة ألذهاب ‘ مصشر.
أصشبح كارتÒون أول مدرب فرنسشي يتو ¤ششؤوون ألعارضشة
ألفنية لÓهلي ،عندما خلف ششهر جوأن أŸاضشي حسشام
ألبدري أŸسشتقيل بعد أ◊صشول على نقطة وأحدة ‘ أول
مبارأت Úلدور أÛموعات لرأبطة أأ’بطال÷ .أا أأ’هلي
لكارتÒون ألذي قرر ألتضشحية وفسشخ تعاقده مع فينكسس
رأيزينج أأ’مريكي ليعود إأ ¤أفريقيا إأذ سشبق له تدريب
مازÁبي.

ليفربول

ﬁمد صشÓح يقّرر ألبقاء ‘ ألنادي

أغ -ل -ق أŸه -اج -م أŸصش-ري ﬁم-د صشÓ-ح ،م-ل-ف
رحيله عن ملعب آأنفيلد ،وحسشم مصشÒه Ãوأصشلة
مشش -وأره م -ع ن -ادي -ه ل -ي -ف -رب -ول أإ’‚ل-ي-زي ،خÓ-ل
حوأره مع هيئة أإ’ذأعة ألÈيطانية «بي بي سشي».
أجرت ألهيئة حوأرأ مع ألنجم أŸصشري Ãناسشبة
ترششيحه لنيل جائزتها أ’فضشل ’عب أفريقي لعام
 ،2018مع زميله سشاديو ما Êإأ ¤جانب أŸغربي
م -ه -دي ب -ن ع-ط-ي-ة وألسش-ن-غ-ا‹ ك-ال-ي-دو ك-ول-ي-ب-ا‹
وألغا Êتوماسس بارتي .أكد صشÓح أسشتمرأره ‘
آأنفيلد ،عندما علق على فوزه بالعديد من أأ’لقاب
أل -ف-ردي-ة ب-ع-د أول م-وأسش-م-ه م-ع ل-ي-ف-رب-ول ،ف-ق-ال:
«أريد ألفوز بلقب مع هذأ ألنادي ،أ’نني أحب
ليفربول ،أريد ألتتويج بششيء هنا» .لدى سشؤوأله
عن ششعوره كونه أسشرع ’عب ‘ تاريخ ألنادي يصشل
للهدف أÿمسش ÚخÓل  65مبارأة فقط ،قال ‚م
منتخب «ألفرأعنة» إأنه «إأ‚از كب Òلكنني أريد
م -وأصش -ل -ة ذلك وتسش -ج -ي -ل أŸزي -د م -ن أأ’ه-دأف،
وأتطلع إ’حرأز مئة هدف مع ليفربول».
تأالق صشÓح ‘ آأنفيلد ،خÓل أŸوسشم أŸاضشي
بتسشجيله  44هدفا ‘ كل ألبطو’ت ،وتّوج أ÷ناح
أŸصشري بالعديد من أ÷وأئز ،حيث فاز بجائزتي
أفضشل ’عب ‘ «ألÒÁÈليغ» وهدأف ألبطولة
وأفضشل ’عب ‘ إأفريقيا.

التصصنيف
العاŸي للكرة
الطائرة

أŸنتخب
ألوطني
‘ أŸركز ٣٩

يحتل أŸنتخب أ÷زأئري
للكرة ألطائرة أŸركز
ألتاسشع وألثÓث‘ Ú
ألتصشنيف ألعاŸي ل–Óاد
ألدو‹ للكرة ألطائرة.
على ألصشعيد أإ’فريقي،
تتوأجد أ÷زأئر ‘ ألصشف
ألرأبع حيث تسشبقها كل
من مصشر ( 13عاŸيا) و
تونسس ( )22و ألكامÒون
( .)23يحتل صشدأرة
ألÎتيب ألعاŸي منتخب
ألÈأزيل متبوعا على
ألتوأ‹ بالو’يات أŸتحدة
أأ’مريكية و إأيطاليا و
بولونيا و روسشيا و كندأ.

كوت ديفوار

دروغبا ُيعلن أعتزأله ألّلعب
أكد قائد أŸنتخب أإ’يفوأري
ألسشابق لكرة ألقدم أŸهاجم
ديديي دروغبا ،أعتزأله ألّلعب
نهائيا ‘ سشن أأ’ربع Úبعدما
خ -اضس م-وسش-م-ه أأ’خ Òب-أال-وأن
ف -ري -ق -ه ف -ي -ن -ي-كسس أأ’م-ري-ك-ي
(درجة ثانية).
كتب دروغبا ‘ حسشابه على
ت- -وي« Îأّود أن أشش- -ك -ر ج -م -ي -ع
أل Ó-ع -ب ÚوأŸدرب Úوأل -ف -رق
وأŸششجع Úألذين ألتقيت بهم
وألذين جعلوأ من هذه أŸسشÒة
ألكروية ◊ظة ‡يزة جدأ»،
مضش -ي -ف -ا» شش -ك -رأ ج -زي  Ó-م -ن
أع-م-اق ق-ل-ب-ي ل-ع-ائ-لتي ،وفريق
ع- -م- -ل- -ي ألشش- -خصش- -ي ،ع- -ل -ى دع -م -ه -م ط -وأل
مسشÒتي ‘ ،أللحظات أ÷يدة وألسشيئة» .تابع
أŸه-اج-م ألسش-اب-ق ل-ف-ري-ق تشش-لسش-ي أإ’‚ليزي
«أتطلع بفارغ ألصش Èلبدء ألفصشل ألتا‹.
خاضس دروغبا مبارأته أأ’خÒة ‘ مسشÒته
أ’حÎأف -ي -ة أل -ط-وي-ل-ة أل-ت-ي ب-دأت م-ع ف-ري-ق
ل -وم -ان أل-ف-رنسش-ي ع-ام  8 ‘ ،1998نوفمÈ
أ◊ا‹ ‘ لويسشفيل (كينتاكي) عندما خسشر
فريقه فينيكسس نهائي بطولة ألدرجة ألثانية

أم - - - - -ام صش - - - - -احب أأ’رضس
بنتيجة (.)1-0
وأنضش - - -م دروغ- - -ب- - -ا إأ¤
ف-ي-ن-ي-كسس أل-ذي ي-عت Èأحد
أŸسشاهم Úبه ،عام 2017
ب- -ع- -د م- -وسش- -م ونصش- -ف ‘
بطولة ألنخبة أأ’مريكية مع
ف -ري -ق م -ونÎي -ال أل -ك-ن-دي
(.)2016-2015
دأف -ع دروغ -ب -ا ع -ن أل-وأن
ل-وم-ان وغ-ان-غ-ان وم-رسشيليا
‘ ف - -رنسش - -ا وتشش - -لسش- -ي ‘
إأ‚لÎأ وشش- - -ن- - -غ- - -ه- - -اي ‘
ألصش Úوغ- -ل -ط -ة سش -رأي ‘
ت- - -رك- - -ي- - -ا وأح- - -رز ع- - -ل - -ى
أÿصشوصس  4ألقاب ‘ ألبطولة أإ’‚ليزية و
رأبطة أبطال أوروبا عام  2012مع ألنادي
أللند.Ê
سشجل  65هدفا ‘  104مباريات دولية وهو
ألهدأف ألتاريخي لكوت ديفوأر ألتي قادها
‘ نهائيات كأاسس ألعا ⁄ثÓث مرأت أعوأم
 2006و 2010و 2014وإأ ¤أŸبارأة ألنهائية
لكأاسس أ· إأفريقيا عامي  2006و( 2012خسشر
أمام مصشر وزأمبيا على ألتوأ‹).

بايرن ميونيخ

أوليفر كان أبرز
أŸرششحÓÿ Úفة
هونيسس
كششفت تقارير صشحفية أŸانية أن حارسس
أŸرمى ألدو‹ ألسشابق أوليفر كان هو أبرز
أŸرششح Úلتو‹ منصشب رئيسس نادي بايرن
م -ي -ون -ي -خ ع -ن -دم -ا ي-ق-رر رئ-يسش-ه أ◊ا‹ أو‹
هونيسس ألتخلي عنه.
من أŸتوقع أن يعاد أنتخاب هونيسس (66
عاما) رئيسشا لو’ية جديدة ‘ نوفم،2019 È
إأ’ أن صش -ح -ي -ف -ة «ب -ي -ل -د» أل-وأسش-ع-ة أ’ن-تشش-ار
كششفت أن كان ( 49عاما) أ◊ارسس ألسشابق
للنادي ألبافاري هو أŸفضشل من قبل هونيسس
لتو‹ مهامه خلفا له.
سشبق للحارسس أأ’Ÿا Êذي ألششخصشية ألقوية
أن قال ‘ تصشريحات عام  2003عندما كان ’
يزأل يدأفع عن ألوأن ألنادي «’ Áكنني أن
أتخيل رئيسشا للنادي أفضشل مني».
وبقي كان ألذي أعتزل عام  2008بعد 632
م- -ب- -ارأة ع -ل -ى م -دى  14ع -ام -ا م-ع أل-ف-ري-ق
أل-ب-اف-اري ع-ل-ى عÓ-ق-ة وث-ي-ق-ة ب-ه-ونيسس .كان
أل -ن -ج -م ألسش -اب -ق ل -ب -اي -رن وأŸن -ت -خب ل -وث -ار
ماتيوسس قد أعت Èأن كان هو ألششخصس أأ’مثل
Óÿف -ة ه -ون -يسس أل-ذي أمضش-ى ن-ح-و خ-مسش-ة
عقود ‘ بايرن من ’عب على أŸسشتطيل
أأ’خضشر أ ¤مدير للفريق فرئيسس للنادي.
قال ماتيوسس «أنا على ثقة بأانه قادر على
قيادة بايرن ‘ أŸسشتقبل» .ويعمل كان حاليا
كمعلق تلفزيو ،Êعلما أنه خاضس مع أŸنتخب
 86مبارأة دولية آأخرها ‘ نهائيات كأاسس
ألعا.2006 ⁄

السشبت  24نوفمبر  2018م
الموافق لـ  16ربيع األول  1440هـ

ثقافة
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17802

إإأدري ـ ـ ـ ـسسص قط ـ ـ ـ ـ ـوشسص يـ ـ ـ ـؤوّرخ «للقطاطششـ ـ ـ ـة ...أإلقم ـ ـ ـ ـح أإŸعجـ ـ ـ ـون بالـ ـ ـ ـدم»

مرأجعـ ـ ـات..

‘ إاصسدار جمع ب Úالتأاريخ والّتوثيق

^ مÓحم ا◊ضسنة بثورة الّتحرير نق Óعن شسهادات حّية

ت -ع ّ-ززت الّسس -اح -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة ال -ت -اري -خ-ي-ة
ب -اŸسس -ي -ل -ة Ãول -ود ت -اري -خ -ي ج -دي -د ل -ل-م-ؤول-ف
إادريسس ق- -ط- -وشس –ت ع- -ن- -وان «ال- -ق- -ط -اطشس -ة
ال -ق -م -ح اŸع -ج -ون ب -ال -دم» ،ي -روي ف -ي-ه مÓ-ح-م
ا◊ضسنة ‘ صسنع الثورة التحريرية اŸظفرة ‘
 295صس-ف-ح-ة ﬂل-دة ل-ب-ط-و’ت اب-ناء ا÷زائر،
’خصس سس- -ك- -ان ا◊ضس -ن -ة ب -الÎك -ي -ز ع -ل -ى
وب- -ا أ
م -ن -ط -ق -ة ل -ق -ط -اطشس -ة ع -ن رواي -ات أاب-ي-ه وأام-ه
نعناعة.

وذك -ر أاولده -م ال -ذي -ن ت -رك -وه -م م -ن ب-ع-ده-م وب-عضض
ال -ق-ي-ادات ف-ي م-رك-ز ال-ع-ب-ور ب-ل-ق-ط-اطشش-ة وال-تشش-ك-ي-ل
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ل-ل-قسش-م-ة ال-ث-الثة الناحية الرابعة المنطقة
األول- -ى وال- -ولي -ة األول -ى الوراسض ال -ن -م -امشش -ة ،وع -ن
اختياره لعنوان الكتاب قال إانه يهدف من خلله إابراز
دور مركز العبور والتصشال في منطقة الحضشنة ،وكيف
تم تموينه من منطقة الحضشنة عموما باعتباره قاعدة
خلفية لجيشض التحرير الوطني ،خاصشة وأانه يششمل أاربع
ولي -ات ف -اع -ل -ة ف-ي ال-ث-ورة األول-ى وال-ث-ال-ث-ة وال-راب-ع-ة
والسشادسشة.

أاكد إادريسض قطوشض في حديث لـ «الششعب» أان الكتاب
يعتبر سشردا لسشلسشل من التضشحيات الموسشومة بالدم
والتضشحية من أاجل جزائر حرة في قرارتها سشيدة في
أاف-ع-ال-ه-ا وذات ه-وي-ة مسش-ت-ق-ل-ة ع-ن ج-ذور ال-مسش-ت-ع-مر
الفرنسشي ،مششيرا إالى انه قام بجمع وتوثيق مختلف
األحداث والمعارك التي دارت في منطقة الحضشنة
وفي لقطاطششة باألخصض نقل عن والده وأامه نعناعة
بمقدمة للكتاب كان ششرف كتابتها للكاتب والمؤولف
ال -ك -ب -ي-ر ع-ي-اشض ي-ح-ي-اوي ،وال-ذي ك-ان ل-ه ال-فضش-ل ف-ي
ط -ب -اع -ة ال -ك-ت-اب ورع-اي-ت-ه م-ن ج-ائ-زة ل-ق-بشض ل-لشش-ع-ر
الجزائري.
وأارج -ع ال -م-ت-ح-دث ف-ك-رة ت-أال-ي-ف ك-ت-اب ح-ول م-لح-م
الحضشنة بثورة التحرير الوطني الموسشوم بلقطاطششة
القمح المعجون بالدم ،كان نتيجة إلرهاصشات قديمة
من خلل السشتماع دائما لوالدته ووالده رحمهما الله،
وكذا لبعضض المجاهدين الذين يروون له بطولت أاهل
الحضشنة ضشد فرنسشا ،وكان هدفه من نششر الكتاب هو
إاب -راز ال -ج -رائ -م ال-ت-ي ارت-ك-ب-ت-ه-ا ف-رنسش-ا ف-ي م-ن-ط-ق-ة
الحضشنة عموما ،ومع التركيز على مجزرتي  08و09
ماي  1960التي راح ضشحيتها أاكثر من  47ششهيد بقرية
لقطاطششة ،ومحاولة إابراز أان معظم الششهداء الذين
قتلوا على يد فرنسشا السشتعمارية لم يحاكموا وتم
إاعدامهم بمختلف الطرق البششعة التي ل يتصشورها
عقل اإلنسشان.
وأاششار إادريسض إالى أان ملخصض الكتاب يروي ويذكر
حوادث اسشتششهاد األبطال مع تبيان حالتهم المدنية،

إأبرأز دور مركز
ألعبور وأ’تصشال
‘ منطقة أ◊ضشنة

إŸسسيلة :عامر ناجح

تضش ّ-م-ن ال-ك-ت-اب ال-ح-ديث
ع- - - -ن ال- - - -ع - - -دي - - -د م - - -ن
ال -م -ج-اه-دي-ن والشش-ه-داء
ان -ط -لق -ا م -ن الشش -ه-ي-د
ع-ام-ر ع-ب-د ال-ل-ه ،ال-ذي
ت -م ت -ف -ج -ي -ره م-ن ق-ب-ل
ال-مسش-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسش-ي
كأاول انطلقة لعملية
سش- - -ر م- - -لح- - -م م- - -ن
صش -ع-ن-وا ال-ت-اري-خ ،ودح-روا ال-مسش-ت-ع-م-ر
الفرنسشي واسشتششهاد محمد يحياوي أاول سشياسشي
للقسشمة الثالثة ،والذي ششوهد ألول مرة حسشب
الراوي بجنان الششايب الطاهر أامام مركز العبور
والتصشال للثورة التحريرية بقرية لقطاطششة أاين
كان وقتها عائدا من خارج الوطن ،ويضشع صشوب
عينه السشتقلل ،ويعد من األوائل الذين لبسشوا
البذلة العسشكرية المصشنوعة بالقطاطششة ،وجاب
خ -لل -ه-ا م-ن-اط-ق ب-ري-ك-ة إال-ى ح-دود ل-م-ع-اضش-ي-د،
ويلقي خطابات نارية وهو ما أاّكده ابنه األديب
والكاتب عياشض يحياوي على صشفحته بالفايسض
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أل ّصشالون ألوطني أأ’ول
للكتاب بورقلة يعرضص ما
يفوق  3آأ’ف عنوأن

–تضس -ن ب-داي-ة م-ن ال-ي-وم السس-بت  24ن-وفم Èإا¤
غ -اي-ة  2ديسس -م Èو’ي -ة ورق -ل -ة الصس-ال-ون ال-وط-ن-ي
ا أ
’ول ل-ل-ك-ت-اب ب-ت-ن-ظ-ي-م ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ن-اشسري
ال -ك-تب وال-دي-وان ال-وط-ن-ي ◊ق-وق اŸؤول-ف وا◊ق-وق
اÛاورة ،ومن اŸنتظر أان يشسرف على افتتاحه وزير
الثقافة عز الدين ميهوبي.

ورقلة :إÁان كا‘
سش -يشش -ه-د الصش-ال-ون األول ل-ل-ك-ت-اب ب-ورق-ل-ة ال-ذي سش-ي-ق-ام
بالمكتبة الرئيسشية للمطالعة العمومية المجاهد «التيجاني
محمد» مششاركة  17دار نششر ومؤوسشسشة طباعة بما فيها
النقابة الوطنية لناششري الكتب ،الديوان الوطني لحقوق
المؤولف والحقوق المجاورة ،الديوان الوطني للمطبوعات
الجامعية والمؤوسشسشة الوطنية للفنون المطبوعة وعدد من
دور النششر لعرضض ما يفوق  3000عنوان حسشبما ذكر نائب
رئيسض نقابة ناششري الكتب حكيم بحري في حديث لـ»
الششعب».
وأاوضشح ذات المتحدث أان العناوين المعروضشة سشتششمل
اإلصشدارات الحديثة لدور النششر المششاركة والتي تتناول
تخصشصشات متنوعة أادبية ،علمية وتاريخية كما تلبي الطلب
على الكتاب لدى جميع فئات جمهور القراء ،وأاكد حكيم
ب -ح -ري أان ال -ه -دف األسش-اسش-ي ال-م-رج-وم-ن ه-ذه ال-م-ب-ادرة
هوتقريب مثل هذه التظاهرات الثقافية التي تعنى بالكتاب
تحديدا إالى جمهور القراء عبر كافة أانحاء الوطن ،مششيرا
ف -ي سش -ي-اق ح-دي-ث-ه إال-ى أان اخ-ت-ي-ار ورق-ل-ة لح-تضش-ان ه-ذه
التظاهرة الثقافية كان اسشتنادا لعدة أاسشباب أاهمها موقعها
الذي يجعل منها عاصشمة للواحات باإلضشافة إالى قربها
لعدد من الوليات الجنوبية.
ويشش -ك -ل ه -ذا ال-ح-دث ال-ث-ق-
ا
ف
ي
ا
ل
ذ
ي
ي
ن
ظ
م
ت
ح
ت شش-ع-ار
«ورق-ل-ة ت-ح-تضش-ن ال-ك-ت-اب» خ-ط-وة ه-ام-ة ف-ي سش-ب-يل تعزيز
ديناميكية وتنششيط حركية المششهد الثقافي بهذه الولية،
التي ل تعد عاصشمة للنفط فقط بل تمتلك الكثير من
المؤوهلت والطاقات التي تدعم تصشنيفها كعاصشمة للثقافة
والكتاب أايضشا.
كما يذكر أانه
و
ع
ل
ى
ه
ا
م
ش
ض
إ
ا
ح
ي
ا
ء
ف
ع
ا
ل
ي
ا
ت
ه
ذ
ا
الصشالون
سش -ي -ت -م ت -ن-ظ-ي-م ن-دوت-ي-ن ي-نشش-ط-ه-م-ا ك-وك-ب-ة م-ن األسش-ات-ذة
والباحثين كما سشيتم تكريم ششخصشيات ثقافية فاعلة على
السشاحة.
وتجدر
ا
إ
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ش
ش
ا
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ز
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ميهوبي
وحسشب برنامج زيارته إالى ولية ورقلة ،سشيششرف أايضشا
ع -ل-ى اف-ت-ت-اح م-ل-ح-ق-ة ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ح-ق-وق ال-م-ؤول-ف
والحقوق المجاورة ،كما سشيقوم بالمناسشبة بزيارة المتحف
الصشحراوي لبلدية ورقلة ،وحضشور ندوة بمناسشبة الذكرى
 64إلعلن الثورة التحريرية.

ب- -وك وت- -فصش- -ي -ل -ه ل -م -ا
ع - -ايشش - -ه وال - -ده ب - -دق- -ة
كبيرة.
ك -م -ا ت -ط ّ-رق ال -ك-اتب إال-ى
اسشتششهاد البطل احمد بن
دري- - -م- - -ي- - -ع ال- - -م - -ل - -قب بـ
«ل -م -ط -روشض» ،وال -ذي ق -ت-ل
 611عسش- -ك- -ري ف -رنسش -ي
والمعروف عنه أانه ل يتلقى األوامر من القيادة
الثورية حيث قال فيه العقيد عميروشض «احمد
ل -م -ط -روشض ج -ن -دي ل ي -أاخ -ذ األوام -ر م -ن أاح-د
وبلغوعني ذلك إالى قادة الثورة».
وما جلب النتباه في تصشفح الكتاب هو وجود
صشورة نور الدين لعراجي رئيسض تحرير جريدة
«الشش -عب» ووال -ده ال -م -ج -اه -د ال-م-رح-وم ي-ح-ي-ى
لعراجي المدعو لكبيدة ،ما دفعنا للسشؤوال عن
األمر ،فرّد إادريسض أان الكتاب يحوي العديد من

الصشور للششهداء ولبنائهم ،وأان صشورة نور الدين
لعراجي والمرحوم الوالد يحيى لعراجي المدعو
لكبيدة إابان الثورة التحريرية لكونه لعب دورا
كبيرا وفعال في منطقة لقطاطششة ،خاصشة وأانه
كان رقيب في جيشض التحرير الوطني ،ومن ثم
تمت ترقيته إالى رجل مخابرات للثورة بمركز
ال-ع-ب-ور والتصش-ال الشش-ايب ال-ط-اه-ر ب-القطاطششة
حتى انتقل إالى بريكة وعاشض هناك.
كما تحّدث الكاتب مطّول عن معركة جبل قديل
وم-ع-رك-ة ل-ق-ط-اطشش-ة ،وال-ت-ي خ-ل-فت ال-ع-دي-د من
الششهداء على غرار غزال احمد بن مخلوف
وعولمي ششتيوي وعولمي موسشى وغيرهم مّمن
وقفوا في وجه المسشعتمر ،كما لم يفوت ادريسض
قطوشض الحديث عن البطل عبد القادر عزيل
ب-ب-ن-دق-ي-ة ال-ل-ه ال-مشش-ه-ورة وج-ل-ول زه-ي-ر المدعو
لبلندي وغيرهما من األبطال.
وختم الكاتب إادريسض قطوشض كتابه بالحديث
عن الجانب التنظيمي الداري بالقسشمة الثالثة
بالناحية الرابعة ،والعديد من القضشايا الهامة
التي تخصض الثورة والسشتقلل وأابرز الملحم
ال -ت -اري -خ -ي -ة .وم-ن ج-ان-ب-ه-ا ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسش-ي-ة
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة الشش-ه-ي-د ب-ودراي ب-ل-قاسشم
نّ-ظ-مت ن-ه-اي-ة األسش-ب-وع م-ن-اقشش-ة وب-ي-ع ب-ال-ت-وقيع
ل -ك -ت -اب «ال-ق-ط-اطشش-ة ال-ق-م-ح ال-م-ع-ج-ون ب-ال-دم»
برعاية لقبشض للششعر الجزائري يحياوي عياشض،
أاي -ن شش -ه -دت ع -م -ل -ي -ة ال-ب-ي-ع اق-ب-ال ك-ب-ي-را م-م-ن
يتطلعون الى اسشتكششاف بطولت اآلباء واألجداد
والمقاومة الكبيرة من أاجل افتتكاك السشتقلل.
والجدير بالذكر ،أان إادريسض قطوشض الذي يششغل
أامين عام بدائرة مقرة يعتبر من أاسشرة ثورية
دفعت أاكثر من  13ششهيدا ،بدأا سشرده لحقائق
ال -ث -ورة ع -ب -ر صش -ف -ح -ت -ه ع -ل -ى شش -ب-ك-ة ال-ت-واصش-ل
الجتماعي تحت عنوان «التاريخ كما يجب أان
يكون» ،لفتا اهتماما كبيرا من الكتاب والباحثين
على راسشهم ابن المنطقة الششاعر والديب عياشض
يحياوي ابن مدينة عين الخضشراء المدعو لقبشض.

من خÓل كتابها اŸوسسوم بـ «اŸعنى ال ّ
ظريف لتاريخ شسرشسال ا◊ديث»

يامنة بحÒي تغوصص ‘ أعماق ألشّشرششالّي Úبعد فششل أ’سشتعمار ‘ ﬁوها

أازاحت ال -ك -ات -ب -ة ال-دك-ت-ورة ي-ام-ن-ة ب-حÒي السس-ت-ار ،أاول
أامسس ،ب-اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ت-ي-بازة
السس -ت -ار ع -ن ال -ك-ث Òم-ن ال-تسس-اؤو’ت ح-ول ارت-ب-اط ت-ق-ال-ي-د
’ندلسسيÚ
وعادات الشسرشسالي ÚبفÎة العثماني Úونزوح ا أ
ا ¤شسمال افريقيا دون أان يتمكن ا’سستعمار الغاشسم من ﬁو
آاثارها.
وكانت الكاتبة يامنة بحيري قد قّدمت ملخصشا لكتابها الموسشوم بـ
«ال -م -ع -ن -ى ال -ظ -ري -ف ف-ي ت-اري-خ شش-رشش-ال
الحديث» ،الذي يعتبر في الواقع نسشخة
م -ع ّ-دل -ة م -ن رسش -ال-ة م-اجسش-ت-ي-ر ن-اقشش-ت-ه-ا
ال -ك -ات -ب -ة سش -ن-ة  2008ب-ج-ام-ع-ة ال-دكتور
أاب-وال-ق-اسش-م سش-ع-د ال-ل-ه ب-ال-ع-اصش-م-ة ،بحيث
اسشتندت الكاتبة في مجمل بحوثها على
وثائق المحاكم الششرعية التي تّم العثور
عليها بششرششال ،والتي ترجع الى الفترة
الفاصشلة بين  1853و ،1873وهي الفترة
التي تعكسض تقاليد وعادات الششرششاليين
خ-لل ال-نصش-ف ال-ث-ان-ي م-ن ال-ق-رن ال-ت-اسش-ع
عششر في ظّل الوجود الفرنسشي بالجزائر،
والذي وافق على مزاولة القاضشي الششرعي
ال -ج -زائ -ري ل -م -ه -ام -ه ب -ت -دوي -ن م -خ-ت-ل-ف
العمليات الجتماعية والتجارية والقتصشادية ضشمن عقود خاصشة
م-ع ت-رج-م-ة م-ل-خصض ل-ه-ا ب-ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسش-ي-ة ح-ت-ى ت-كون السشلطات
الفرنسشية على دراية بما يحصشل محليا.
وإاذا كان الجانب السشياسشي والتطور التاريخي عبر مختلف الحقب
ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-م-دي-ن-ة شش-رشش-ال وم-ا ج-اوره-ا ق-د ت-ن-اول-ه ال-ع-ديد من
المؤورخين والباحثين في مؤولفاتهم ،فإاّن الذي بقي خفيا وغير
مبحوث فيه يكمن في الجوانب الجتماعية والقتصشادية ألهل
المنطقة ،ومن ثمّ فقد رّكزت الكاتبة يامنة بحيري على هذه
الجوانب بششكل لفت ،وأابرزت التفاصشيل والعلقات الكامنة بين
العائلت الششرششالية في تلك الفترة من خلل سشرد طبيعة وششكل
ع -ق -ود ال -ط -لق وال -زواج وال -م -ي -راث وال -ت -رك -ات وع -ق -ود ال -ب -ي -وع
والمبادلت التجارية على اختلف أانماطها وأاششكالها ،مششيرة إالى
ك -ون ك ّ-ل ه -ذه ال-مسش-ائ-ل ك-انت ت-دّون ب-ع-ق-ود خ-اصش-ة ت-ح-ف-ظ ل-دى
القاضشي الششرعي الذي يمّثل المحكمة الششرعية محليا ويتنقل

ألسشواق والفضشاءات العمومية لتدوين القضشايا بمعية كاتبه .كما
كششفت الدكتورة يامنة بحيري عن جرد  13حي بمدينة ششرششال
خلل تلك الفترة تّمت الششارة اليها من خلل العقود الموثقة
ال-م-ب-رم-ة ح-ي-ن-ذاك ،ب-ح-يث ك-ان ال-ق-اضش-ي الشش-رع-ي ي-دون م-ج-م-ل
التفاصشيل المتعلقة بالموقع والجيران وغيرها ،إال أاّن السشتعمار
اجتهد في طمسض أاسشماء تلك المواقع التي لم تعد معروفة اآلن،
وتندرج ضشمن التفاصشيل المششار اليها بالعقود حينذاك تلك التي
تعنى بالزواج مثل ،والتي تششير الى
أاسش-م-اء الشش-ه-ود وم-ك-ون-ات الصشداق
وم -خ -ت -ل-ف األشش-ي-اء ال-ت-ي ت-ح-م-ل-ه-ا
ال - -ع - -روسض ف - -ي سش- -ف- -ري- -ت- -ه- -ا م- -ن
مجوهرات وأاواني ولباسض وفراشض
وغ -ي -ره -ا ،وه -ي ال -ت -ف -اصش-ي-ل ال-ت-ي
اخ- -ت- -فت ع- -ن ال- -ع -ق -ود الشش -رع -ي -ة
ال -م -ع -ت -م -دة خ -لل ف -ت -رة م -ا ب -ع-د
السش-ت-ق-لل ،واألم-ر ن-فسش-ه بالنسشبة
ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ع-ق-ود األخ-رى ،وبرزت
المرأاة كعنصشر فعال في المجتمع
الشش - -رشش - -ال - -ي م - -ن خ- -لل دراسش- -ة
ال-دك-ت-ورة ب-اع-ت-ب-اره-ا سش-اه-مت في
ال- -ت- -ط- -ور الج -ت -م -اع -ي ال -م -ح -ل -ي
اجتماعيا واقتصشاديا وتجاريا.
وأاششارت الدكتورة يامنة بحيري الى كون فرنسشا ادعت ول تزال
بأاّنها جلبت الحضشارة للجزائريين خلل فترة تواجدها بالجزائر،
إال أاّن الواقع يششهد بأانّ ما تمّ العثور عليه من وثائق للمحاكم
الشش -رع -ي -ة ال-ت-ي ت-رت-ب-ط ج-ذوره-ا ب-ف-ت-رة م-ا ق-ب-ل الح-ت-لل ي-ؤوّرخ
ل -ج -وانب ه -ام -ة م -ن ال -ب-ن-اء ال-حضش-اري ال-م-ت-ي-ن ال-ذي ك-ان ي-ج-م-ع
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ف-ي ت-ع-ام-لت-ه-م ال-ي-وم-ي-ة وال-مصش-ي-رية ،وهي األسشسض
الحضشارية التي اجتهد السشتعمار في محو آاثارها وطمسشها كلية،
إال أاّن -ه ب-ال-رغ-م م-ن ذلك ف-ق-د ت-مّ-ك-ن ال-ج-زائ-ري-ون م-ن ال-م-ق-اوم-ة
والتحدي معتبرة التمسشك بالعادات والتقاليد وعدم النغماسض في
ال -م -ج -ت-م-ع ال-ف-رنسش-ي وج-ه-ا ه-ام-ا م-ن اوج-ه ال-م-ق-اوم-ة الشش-ع-ب-ي-ة
للحتلل ،األمر الذي سشاهم بفعالية في نجاح ثورة التحرير.
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اŸسسالك والنّتائج...طرفا
كل نشساط
بقلم :أإ  -د  -حبيب مونسسي

ل -ن -أاخ -ذ م-ن ال-ح-ي-اة أارب-ع-ا :ال-ط-ب-يب ،ا’ق-تصس-ادي،
السس-ي-اسس-ي وال-ن-اق-د..ف-إاذا ج-ئ-ن-ا ن-ح-اسسب كل واحد
منهما على عمله ،فإانه يتوجب علينا أان نفهم أاو’
ق -اع -دت -ي ال -مسس -الك وال-ن-ت-ائ-ج ..وم-ع-ن-ى ذلك أان-ه
يتوجب علينا أان ننظر في المسسالك التي اتخذها
كل واحد منهما للوصسول إالى النتائج التي يعرضسها
علينا في نهاية المطاف .ومن ثم سسيكون حكمنا
’قل حكما
على كل منهما حكما سسليما ،أاو على ا أ
قائما على معرفة ووعي بحقيقة كل واحد منهما
وب-ط-ب-ي-ع-ة ع-م-ل-ه .إا ّن-ن-ا ح-ي-ن-م-ا ن-أات-ي إال-ى ال-ط-ب-يب
عادة ’ ،نحاسسبه على النتيجة التي انتهى إاليها في
تشسخيصسه للمرضس ،و’ على النتيجة التي انتهينا
’نه يكتب وصسفته،
إاليها نحن في تناول الدواء ،أ
اسس -ت -ن -ادا إال -ى ف -حصس سس -ار ف -ي -ه وف-ق م-ن-ه-ج م-ح-دد
المسسالك في المعاينة والمراقبة..وتتوقف قيمة
الوصسفة على هذا المنهج الذي اكتسسبه من خÓل
ال -دراسس -ة وال -خ -ب -رة م -ع -ا .ف -ه -و مسس -ؤوول ع-ن ه-ذه
المسسالك ،وعن جدارتها في الكشسف عن المرضس،
وال -ت -ع -رف ع -ل -ى آاث -اره ف -ي ال -ب -دن ،ول -ك -ن -ه ل-يسس
’ن هذا
مسسؤوو’ عما سسيحuققه الدواء في البدن ،أ
’م-ر م-ت-روك ل-ط-ب-ي-ع-ة اسس-ت-ج-اب-ة الجسسد ،لتأاثير
ا أ
’دوي - -ة وال - -ع - -ق - -اق - -ي - -ر ف - -ي ال - -دم ،وال - -خ Ó- -ي- -ا،
ا أ
’عصس -اب ،وغ -ي -ره -ا..وال -خ -ط -أا ال -ذي ي -رت -ك-ب-ه
وا أ
’نها هي
الطبيب متوقف على المسسالك وحدها ،أ
’دوية والجرعات ،ومن ثم
التي سسُتملي طبيعة ا أ
كانت المسسالك هي محط الحكم ومبعثه.
أاما ا’قتصسادي الذي نوكل إاليه رفع الكسساد في
ال- -بÓ- -د ،وإاصسÓ- -ح ح- -ال ال- -ع -ب -اد ،ف  Ó-نسس -أال -ه ع -ن
المسسالك ،وإانما ننظر في النتائج ،فإاذا رأاينا ما كنا
ن-ن-ت-ظ-ره م-ن ت-ح-ول ف-ي أارزاق ال-ن-اسس ،وت-ب-دل ف-ي
م -ع -اشس -ه -م رف-اه-ا واتسس-اع-ا ،ف-إان-ن-ا ن-رضس-ى ب-م-ا أات-ى،
’جادة والنجاح ،دون أان نهتم بأامر
ونحكم له با إ
’ننا
المسسالك التي سسلكها ،والخطوات التي قطعها ،أ
نعاين ما كنا نأامله في سسيره ذاك من نجاح وفÓح.
بيد أان أامر السسياسسي والناقد فمختلف عن الطبيب
’نه ’ يمكن أان نحكم على النتائج
وا’قتصسادي ..أ
ال - -ت - -ي ت - -وصس  Ó- -إال - -ي- -ه- -ا إا’ م- -ن خÓ- -ل ال- -مسس- -الك
أاو’..فطبيعة النتائج التي بين أايدينا ’ نسستطيع
م-ع-رف-ة ق-ي-م-ت-ه-ا ال-ع-ملية والجمالية ،إا’ إاذا عرفنا
قيمة المسسالك التي أافضست إاليها..فالجمال فيهما
أان ت -ك -ون ال -ن -ت -ائ -ج وف -ق ال -م -ق -دم -ات .ف -إان ك -انت
المقدمات فاسسدة كانت النتائج فاسسدة حتى وإان
ظ-ه-رت إال-ى ال-ع-ي-ان أان-ه-ا ج-م-ي-ل-ة ب-راق-ة ،وه-ذا أامر
ي-م-ك-ن-ن-ا ف-ه-م-ه أاو’ ع-ل-ى مسس-ت-وى السس-ي-اسس-ي ،ح-ين
يعرضس علينا أامرا باعتباره نتيجة ،ويزينه لنا في
ع -رضس -ه وت -ق -دي -م -ه ح-ت-ى ت-غ-يب مÓ-م-ح ال-ع-ورات
ف-ي-ه..غ-ي-ر أان-ن-ا ح-ي-ن-م-ا ن-ع-رف المسسالك التي أادت
إال-ي-ه ،ت-ن-كشس-ف سس-وءات-ه ،وت-ب-دو بشس-اع-ته ،ويظهر
’جل..هذا الشسأان هو كذلك
ضسرره في الحاضسر وا آ
عند الناقد حينما يصسدر حكما ،فالكاشسف لحقيقة
ال -ح -ك -م أاو’ وأاخ -ي -را ه -ي ط-ب-ي-ع-ة ال-مسس-الك ال-ت-ي
اتبعها الناقد حتى انتهت به إالى هذا الحكم.

ع ـ ـ ـ ـروضص مسشرحي ـ ـ ـ ـة وأوب ـ ـ ـ ـÒأت ‘ ألقّم ـ ـ ـ ـة صشنعه ـ ـ ـ ـا طلب ـ ـ ـ ـة أ÷امع ـ ـ ـ ـات بتن ـ ـ ـ ـدوف

تختتم اليوم بتندوف فعاليات المهرجان الوطني الجامعي األول
لوبيرات ،الذي ن ّ
ظم على مدار  05أايام ،تحت ششعار «الطالب
ل أ
الجامعي..يصشنع الجمال ويرتقي بالذوق العام» بمششاركة 120
طالب وطالبة يمثلون العديد من الفرق األوبيرالية من وليات
سشطيف ،أادرار ،وادي سشوف ،ورقلة ،النعامة ،البيضض وتندوف،
وق-د ح-م-لت ط-ب-ع-ة ال-م-ه-رج-ان ل-ه-ذه السش-ن-ة اسش-م ال-ف-ن-ان الراحل
«محمد بوليفة» عرفانًا لما قدمه في سشبيل النهوضض والرقي بالفن
الجزائري.
أاّك -د أام -وم -ن م -رم -وري وال -ي ت -ن -دوف أان ‘‘م-ث-ل ه-ذه ال-نشش-اط-ات
الجامعية ُتسشهم بششكل كبير في «تفجير طاقات إابداعية طلبية
في مختلف المجالت كما تعمل على صشقل المواهب والنهوضض
بها ،كما تعمل هذه النششاطات الطلبية على كسشر الروتين وملء
الفراغ بتسشليط الضشوء على الجوانب اإلبداعية والمواهب الكامنة
لدى الطلبة» ،مششددا في ذات السشياق «على ضشرورة تششجيع هذه
الطاقات اإلبداعية الطلبية وتثمينها لجعل الطالب أاكثر إابداعًا
دون إاغفال جانب التحصشيل العلمي».

ومن جهتها أاّكدت صشبرينة بن صشغير المديرة الفرعية للنششاطات
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ري-اضش-ي-ة ب-ال-دي-وان ال-وط-ني للخدمات الجامعية ،أاّن
«العرسض الثقافي الطلبي الذي تحتضشنه ولية تندوف ألول مرة
ك -ان ق -اط -رة ل-ع-رضض ت-ح-ف-ة ف-ن-ي-ة م-ن إاب-داع-ات ط-ل-ب-ة ال-ج-ام-ع-ة
الجزائرية» ،مضشيفة بالمناسشبة «أانّ الديوان الوطني للخدمات
ال-ج-ام-ع-ي-ة وت-حت إاشش-راف وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ال-ي والبحث العلمي
بصش-دد ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج سش-ن-وي ث-ري ي-ه-دف إال-ى اك-تشش-اف وصش-ق-ل
المواهب الطلبية الششابة التي تزخر بها الجامعة الجزائرية
وإاخراجها في قالب تمثل الجزائر في المحالف الدولية أاحسشن
تمثيل».
ونّ-وه ال-ف-ن-ان ح-ك-ي-م دك-ار ب-ال-دور ال-ك-ب-ي-ر ال-ذي ت-ل-ع-ب-ه ال-جامعة
الجزائرية في تنظيم مثل هذه التظاهرات الثقافية الطلبية،
لوبيرات بولية تندوف،
خاصشة إاذا كانت بحجم مهرجان وطني ل أ
والتي اعتبرها محركا أاسشاسشيا للمششهد الثقافي في المنطقة،
وأاضشاف حكيم دكار أان واقع الفن في الجزائر يخضشع لمتغيرات
الحياة اليومية وهونتاج لواقع الحياة اليومية للفنان الجزائري.

وقد ششهد ركح المسشرح بدار الثقافة عبد الحميد مهري تقديم
العرضض الششرفي األول لمسشرحية «الوجع» من تأاليف وإاخراج بن
حديد ادريسض وأاداء فرقة «صشحرا» للمسشرح التي أامتعت الجمهور
الحاضشر .المسشرحية التي تفنـّن في أادائها طلبة المركز الجامعي
علي كافي بتندوف رغم نقصض اإلمكانيات عالجت جانبًا من
مششاكل المجتمع المعاصشر برؤوية إانسشانية هادفة لم تخلو من
التراجيديا واألداء الغنائي تمكنت من مداعبة أاحاسشيسض الجمهور
والسشفر بهم الى عوالم أاخرى ،وسشيكون الجمهور التندوفي وطلبة
ال -م -رك -ز ال -ج -ام -ع -ي ع -ل -ى م-وع-د م-ع ع-روضض مسش-رح-ي-ة ل-ل-ف-رق
المششاركة .كما سشتحتضشن دار الثقافة عبد الحميد مهري بتندوف
ط -ي -ل -ة أاي -ام ال -م -ه -رج -ان سش -ه -رات ف -ن -ي -ة وورشش -ات ون-دوات ف-ي
السشينوغرافيا ،اإلخراج ،التمثيل واللقاء تحت إاششراف أاسشاتذة
على غرار بوخليفة نجيب وأاسشماء بن عتو.

تندوف :عويشش علي

السسبت  ٢٤نوفمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٦ربيع األول  ١٤٤٠هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’طفــــال
ا’عتــــــداء ا÷نسســــي علـــــى ا أ

أأرق ـ ـام ف ـ ـي تصصاع ـ ـد
وكلمـ ـ ـ ـ ـة «طـ ـ ـ ـابو»
تطبّـ ـ ـ ـق عليه ـ ـ ـا

شسجاعة كبÒة اسستجمعتها لكتابة هذا اŸقال الذي كان موضسوعه لسسنوات طويلة من الطابوهات ،ا◊الة النفسسية التي عشستها زادت من
’نسسانية داخله فقط ليعتدي على طفل  ⁄يحتج الكث Òلكسسب ثقته ⁄ ،يتطلب منه سسوى حبة حلوى أاوبسسمة
حÒتي ودهشستي اŒاه شسخصس نزع كل القيم ا إ
ل يفتح على الطفل الضسحية آا’ما ’ تندمل أابدا وآاثار وخيمة على
رسسمها قسسرا على وجهه لينزوي به بعيدا عن ا أ
’ع Úويفعل به ما يهتز له عرشس الرحمنِ ،فع ٌ
’نسسانية.
اÛتمعِ ،فعلٌ ُ ⁄يبق من ذاك الطفل سسوى أاشسÓء إانسسان –طمت ذاته على شسهوة حيوانية انسسلخت عن الفطرة ا إ

فتيحة كلواز

هو لقاء جمعني بعتيقة صسبيحي ،رئيسسة مصسلحة الطب الشسرعي
Ãسستشسفى «رويبة»– ،دثت خÓله وشسرحت ما تعاينه على ارضض
الواقع بسسبب ا◊الت التي تأاتي إا ¤اŸصسلحة من اجل –ديد
ا◊الة وتشسخيصسها ،حالت أاكدت أانها ‘ تزايد
ملحوظ خاصسة ‘ ا÷زائر شسرق حيث تعاين
حالت العتداء ا÷نسسي على األطفال Ãعدل ٧
ح -الت ‘ األسس -ب -وع ،م -ع األخ -ذ ب -ع Úالع-ت-ب-ار
ا◊الت التي تقبع –ت مظلة الصسمت القاتل،
األمر الذي يسستدعي تدخل عاجل ومسستعجل
للتكفل بهؤولء األطفال ضسحايا العتداء ا÷نسسي
وإال سس-ت-ك-ون ال-ن-ت-ائ-ج وخ-ي-م-ة ع-ل-ى اÛت-م-ع ‘
اŸسستقبل القريب والبعيد.
ق -الت ع -ت -ي -ق -ة صس -ب -ي -ح-ي أان تصس-ن-ي-ف الع-ت-داء
ا÷نسسي على األطفال ‘ خانة الطابوهات ل
يلغي وجودها ،فهي موجودة كظاهرة ل بد من البحث ‘ أاسسبابها
وطرق عÓجها ،وصسفتها بأانها أابشسع جرÁة ترتكب ضسد الطفل
ألن العتداء بالضسرب وا÷رح عليه خطر لكن العتداء على
الهوية ا÷نسسية للطفل هواعتداء بشسع أاضسراره وخيمة أاهمها

انتهاك ا◊رمة ا÷نسسية للطفل ،مسسح هويته ا÷نسسية ما يجعله
شساذا ‘ اŸسستقبل مهما كان مسستواه اŸعيشسي ‘ اÛتمع،
عواقب هذه ا÷رÁة تبدأا ‘ الظهور بداية من مرحلة اŸراهقة
ا ¤ان يصسبح شسابا وزوج.

حان ألوقت ’متÓك
ألشصجاعة Ÿناقشصة
أإ’جرأءأت ألعقابية
لهذه ألظاهرة

ألطفـ ـ ـل ألذكـ ـ ـر ..ووسصـ ـم
«ألرجـ ـل -أ Ÿـرأأة»

اÓŸحظ بحسسب عتيقة صسبيحي أان العائلة
غالبا ما تتأاخر ‘ كشسف العتداء ا÷نسسي
على طفلها ،فعندما –ضسره إا ¤مصسلحة
ال -طب الشس-رع-ي وب-ع-د م-ع-اي-ن-ت-ه م-ن ط-رف
الطبيب الشسرعي والطبيبة النفسسية تكتشسف
حقائق مروعة هي تعرضض الطفل لÓعتداء
بصسفة متكررة ومتسسلسسلة لفÎة زمنية طويلة
‘ ب -عضض األح -ي -ان ت -ف -وق السس-ن-ة .وأارج-عت الÈوف-يسس-ور ع-ت-ي-ق-ة
صسبيحي عدم تفطن العائلة إا ¤ما يعانيه طفلها إا ¤عدة أاسسباب
من بينها تكتم الطفل على الواقعة خوفا من اللوم الذي يقع عليه
من طرف ﬁيطه الذي غالبا ما يحمله مسسؤوولية الفعل اıل

با◊ياء ،خاصسة إاذا كان الطفل ذكر ما يعطي اŸعتدي الفرصسة
لÓعتداء عليه مرة أاخرى.
إاحسساسض الطفل الضسحية بالذنب خاصسة إاذا كان ‘ سسن ١١و١٢
سسنة أاين يبدأا ‘ الدخول اŸرحلة ا÷نسسية فهو يعلم انه أامر
«ع-يب» ول-ك-ن-ه ل يسس-ت-ط-ي-ع اŸق-اوم-ة ل-ذلك
يفضسل صسوت الصسمت والنعزال ‘ زاويته
اÿاصسة.
ه -ن -اك ب -عضض ال -ع -ائ Ó-ت ت -خ -ج-ل م-ن ه-ذا
العتداء لذلك تفضسل التكتم وعدم متابعة
اŸعتدي خاصسة إاذا كان من العائلة خوفا
من وسسم الطفل الضسحية بـ»الرجل -اŸرأاة»
ما يفقده رجولته أامام اÛتمع وهنا تبدأا
األم ‘ لوم نفسسها ألنها من تركه يذهب
للمبيت عند األقارب ،أاما األب فأاك Èهمه
ه -و إاخ -ف -اء ا◊ادث -ة وك -أان -ه -ا  ⁄ت -ك -ن ،وأان
تفطنت لها العائلة فÒيد حل ‘ إاطار العائلة بعيدا عن القضساء
والقانون خوفا من التشسه ،Òو‘ بعضض األحيان تعرضض الطفل
اŸع-ت-دى الضس-ح-ي-ة ل-ل-ت-ه-دي-د م-ن ط-رف اŸع-ت-دي ال-ذي ي-خ-ي-ف-ه
باحتجاز أاخته إان هو اخ Èوالديه أاوأان يقتل أامه ما يدخل

الضسحية ‘ حالة من الرعب يكون التكتم والصسمت حله الوحيد
إلنقاذ أافراد عائلته من براثن اŸعتدي .باإلضسافة إا ¤انه عندما
يكون الطفل ‘ سسن صسغÒة أاربع سسنوات مث Óل Áلك معارف
جنسسية واضسحة ما يسستغله اŸعتدي ويخÈه أان ما يحدث بينهما
أامر طبيعي ،ما يخلق لدى الصسغ Òمعلومات
خ -اط -ئ -ة ت -ن -ع -كسض ب -السس -لب ع -ل -ى ح-ي-ات-ه ‘
اŸسستقبل.
ك -م -ا ق -الت رئ-يسس-ة مصس-ل-ح-ة ال-طب الشس-رع-ي
Ÿسستشسفى رويبة ‘ هذا اإلطار أان الله تعا¤
خ -ل -ق ل -ك -ل م -رح -ل -ة ع -م -ري -ة اح -ت -ي -اج -ات-ه-ا
وخصس -ائصس-ه-ا ا÷سس-دي-ة ،م-ا ي-ع-ن-ي أان إاي-ق-اظ
الغريزة ا÷نسسية لدى طفل ل يتعدى سسنه
اÿمسض سسنوات سسيجعل منه إانسسانا مريضسا
‘ اŸسستقبل ،لن العتداء ا÷نسسي هوشسرخ
‘ الهوية ا÷نسسية للطفل يخلق داخله عذاب
نفسسي ل يحتمل وعدم التكفل النفسسي به قد يجعل منه شساذا ‘
اŸسس -ت-ق-ب-ل ،ول-ع-ل اإلحصس-ائ-ي-ات األخÒة ألسس-ب-اب ال-طÓ-ق ال-ت-ي
توصسلت إا ¤أان شسذوذ األزواج أاصسبح من أاهم األسسباب اŸفضسية
للطÓق خ Òدليل على ذلك.

معدل  7حا’ت أعتدأء
أسصبوعيا تسصتقبلها
مصصلحة ألطب ألشصرعي
Ãسصتشصفى ألرويبة

زاويــــــــــــــة مطروحــــــــــــــة بقــــــــــــــوة

تعزيـ ـز ألتشصريعـ ـات ألقانونيـ ـة ضصـ ـرورة وألتقري ـر ألنفسصـي ألشصرعـي مطلـ ـب إأجبـ ـاري

صسبيحي عتيقة رئيسسة مصسلحة الطب
الشسرعي Ãسستشسفى الرويبة:

وحدة ألتكفل ألنفسصي بالضصحايا
تنتظر أŸسصاعدة من مديرية
ألصصحة ووأ‹ رويبة أŸنتدب

الضسحية ما يتطلب أاك Ìمن فحصض طبي شسرعي ،لذلك يعتÈ
اŸعتدي بفعلته وان دخل السسجن.
أاكدت الÈوفيسسور ،عتيقة صسبيحي ،على ضسرورة تعزيز
كما اثارت عتيقة صسبيحي ،رئيسسة مصسلحة الطب الشسرعي التقرير النفسسي الشسرعي ذا أاهمية قصسوى ألن العتداء على
ال-تشس-ري-ع-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة بحيث ترفع قوان Úا’عتداء
Ãسستشسفى الرويبة قضسية مهمة ‘ تعامل ا÷هة القضسائية الهوية ا÷نسسية للطفل كارثي على شسخصسية الطفل فالشسرخ الذي
’نه ‘ الوقت الراهن ليسس ‘
على الطفل الذكر أ
م -ع قضس-ي-ة الع-ت-داء ع-ل-ى ال-ط-ف-ل ،لن ال-ق-اضس-ي ي-ط-لب يحدثه فيها تغ Òبصسفة جذرية نظرته ا ¤ذاته وا ¤اÙيط الذي
’نثى بسسبب
نفسس مسستوى ا’عتداء على الطفل ا أ
يعيشض فيه وهذا أاك Èمأاسساة يعيشسها هووعائلته،
تقرير طبي شسرعي للحالة يقوم على
ال-ع-ذري-ة واŸي-زة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ول-ك-ن ا’ع-ت-داء
اث- -ره ال- -ط- -ب- -يب الشس- -رع- -ي ف- -حصض
على الطفل الذكر هوأايضسا خط Òيعانيه اŸعتدى
فحتى تعريف اŸنظمة العاŸية للصسحة جعلها ن -اشس -دت صس -ب -ي -ح-ي
اŸع- -ت- -دى ع- -ل- -ي- -ه Ÿع- -رف- -ة الث- -ار
ع -ل -ي -ه ك -ف -رد و›ت -م -ع ك -ك -ل م-ن ورائ-ه ،ف-أاث-اره
أاك Ìمن سسÓمة ا÷سسم من المراضضَ ،فُوصسول ع- -ت- -ي- -ق- -ة ،رئ- -يسس -ة
ا÷سس -دي -ة والصس -ح -ي -ة ال -ت -ي خ-ل-ف-ه-ا
مدمرة ‘ اŸسستقبل القريب والبعيد ان  ⁄نسستطع
اإلنسس-ان إا ¤الuصس-ح-ة السس-ل-ي-م-ة اÿال-ي-ة م-ن ج-م-ي-ع مصس - -ل - -ح- -ة ال- -طب
الع -ت-داء ل-ي-ق-دم-ه ع-ل-ى شس-ك-ل ت-ق-ري-ر
ا’Ÿام وا◊د من هذه الظاهرة ،لذلك يجب رفع
األمراضض يتطلsب اُŸوازنة ب Úا÷وانب الsنفسسية الشسرعي،
والعقلية والtروحية وا ِ
ل -ل -ق -اضس -ي ال -ذي سس-ي-ح-دد ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج-ه
ال-ف-ع-ل اıل ب-ا◊ي-اء ‘ ح-ال-ة ا’ع-ت-داء ع-ل-ى الطفل
÷سسمية ،ل يجب ان يقتصسر Ãسستشسفى الرويبة
ال- -ع- -ق- -وب- -ة اوا◊ك- -م ال- -ذي سس- -يصس- -دره ضس- -د
’غتصساب وحان الوقت للتصسريح بأان
الذكر إا ¤درجة ا إ
ال -ت -ق -ري -ر الشس -رع -ي ع -ل -ى ت -أاك -ي -د أام ن -ف -ي ح -دوث م -دي -ري -ة الصس -ح-ة
اŸعتدي ،ولكن  -كما قالت عتيقة صسبيحي -ل يجب ان
الرجل ُيغتصسب أايضسا.
الع -ت -داء.م -ا ي -ت -ط -لب ‘ اŸق-اب-ل ت-ك-وي-ن األط-ب-اء وال -وا‹ اŸن -ت -دب
حسسب عتيقة صسبيحي أاك Èمشسكل يعانيه هؤولء الضسحايا إاقصساء هذه الظاهرة يقتصسر التقرير على ا÷انب الطبي الشسرعي فقط ألن
ال -ن -فسس -ان -ي ‘ Úه-ذا اÛال م-ن خÓ-ل اŸم-ارسس-ة لـ»ال- -روي- -ب- -ة» وك -ل
وتصسنيفها ضسمن الطابوهات ما انعكسض سسلبا حتى على التشسريعات القانونية ،الثار النفسسية اك Èبكث Òوتدوم لسسنوات طويلة و‘ أاحيان تكون سسببا ‘ والتكوين ألن الطبيب النفسسي هوالوحيد القادر عل اكتشساف هذا النوع السس-ل-ط-ات اŸعنية
خاصسة وأانها ‘ ازدياد مسستمر ما يسستوجب تعزيز اŸنظومة التشسريعية لردع عواقب وخيمة على مسستقبل الطفل قد تصسل به ا ¤الشسذوذ ،لذلك من من العتداء ألنه Áلك آاليات وأاسساليب نوعية ÷عل الطفل يفصسح عن م -ن اج -ل ت -ط -وي -ر
كل من تسسّول له نفسسه العتداء على الÈاءة ،فمن حق اŸشسرع ان يناقشض هذه الضسروري Ãا كان اخذ التقرير النفسسي الشسرعي بع Úالعتبار من طرف معاناته.
وح - -دة ال - -ت- -ك- -ف- -ل
الوضسعية ويرفع الفعل اıل با◊ياء ا ¤درجة اغتصساب ‘ حالة العتداء القاضسي.وذكرت انه ‘ بعضض األحيان ل يفضسي فحصض الطبيب الشسرعي ا¤
ال-ن-فسس-ي Ãصس-ل-ح-ة
على الطفل الذكر ،كما هومعمول به ‘ باقي الدول األخرى حتى ل ينفذ شسيء ألن اŸعتدي من النوع ا◊ذر حيث ل يÎك اثار عنف على جسسم
الطب الشسرعي التي
ف- -ت- -ح- -ت -ه -ا Ãب -ادرة
شسخصسية مؤوخرا بغية
غ -ي -اب اب -ن -ت -ه بسس -بب ال -ع-ارضض
حوادث خطف واغتصساب الÈاءة تعود للواجهة من سسفيان بباتنة
ال- -ت- -ك- -ف -ل ب -األط -ف -ال
الصسحي ليتفاجأا بأان هذا اليوم
ضس - -ح - -اي - -ا الع - -ت - -داء
هوالثا Êلغيابها دون علمهم،
ا÷نسس -ي ‘ إاط-ار ي-تÓ-ءم وا◊ال-ة ال-ن-فسس-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ون-ه-ا،
ل -ي -ع-ود إا ¤اŸن-زل ويسس-ت-فسس-ر
خ-اصس-ة وأان-ه-ا ت-ركت م-ك-ت-ب-ه-ا اÿاصض ل-ل-ط-ب-ي-ب-ة ال-ن-فسس-ي-ة ح-تى
ت-ع-ت Èع-اصس-م-ة ا’وراسس ب-ات-ن-ة م-ن ب Úو’ي-ات ال-وط-ن ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ت-ي  ⁄تشس-ه-د حا’ت منها حول مكان تواجدها ذلك
تسس -ت -ط -ي -ع ه -ذه األخÒة ال -ع -م-ل ب-أاري-ح-ي-ة م-ع ضس-ح-اي-ا الع-ت-داء
’خÒة ،رغ-م الصس-دم-ات ال-ك-بÒة ال-ت-ي ك-انت اليوم لتنفجر بالبكاء وتخÈه بكل
Óط-ف-ال ‘ السس-ن-وات ا أ
اخ -ت -ط-اف واغ-تصس-اب ل -أ
ا÷نسسي ،وكذا لحتواء العدد الكب Òالذي تسستقبله هذه اŸصسلحة
شسيء ،وقيام اŸتهم بتحويلها إا¤
’خرى.
خّلفتها ظاهرة اختطاف الÈاءة ‘ الو’يات ا أ
ما يسستوجب تدخل السسلطات إلعطاء ضسحايا العتداء ا÷نسسي من
مسس - -ت - -ودع ›اور Ÿك - -ان دراسس - -ت- -ه- -ا،
األط-ف-ال وع-ائÓ-ت-ه-م خصس-وصس-ي-ة ت-ب-ع-د ع-ن-ه-م ع-ي-ون اŸت-طفل Úوحرج
واع- -ت- -دى ع- -ل- -ي -ه -ا ج -نسس -ي -ا خ Ó-ل ال -فÎتÚ
السسؤوال عن حالتهم.
تسسبب خ Èاغتصساب عشسريني لتلميذة صسغÒة ‘ اÿامسسة من العمر تدرسض ‘ الطور التحضسÒي ببلدية سسفيان الصسباحية واŸسسائية ،غ Òأانه توجه للعمل بعد حبسسها
‘ ذات السسياق ،أاكدت انه ذات اإلجراء غ Òكا‘ للتكفل بكل ا◊الت التي
‘ موجة غضسب باŸدينة ،حيث خرج العشسرات من اŸواطن Úخاصسة أاولياء التÓميذ ا ¤الشسارع للتنديد صسباحا كأان شسيء  ⁄يكن ،ليعود مسساء ومعه وجبة من الطعام للضسحية ،ليطلق
–تاج إا ¤مسساحة خاصسة بها بعيدا عن أاع ÚاŸرضسى وزوار مصسلحة الطب
با÷رÁة البشسعة مطالب Úبتسسليط أاقسسى العقوبات على ا÷ا ،Êمؤوكدين أان جرائم الغتصساب مازالت تفجع سسراحها بعد أان هددها بالقتل ‘ حال أافشست ما حدث بينهما.وبعدها
الشسرعي ،وقد وعدها الوا‹ اŸنتدب بإاعطائها قاطرة تفتح لكل ضسحايا العتداء
ا÷زائري ‘ Úفلذات أاكبادهم على الرغم من اإلجراءات والقوان Úالصسارمة واŸتشسددة التي اتخذت ‘ م-ب-اشس-رة ت-ق-دم وال-د ال-ت-ل-م-ي-ذة الضس-ح-ي-ة بشس-ك-وى ل-دى ع-ناصسر الدرك
ا÷نسسي من األطفال ولعائÓتهم التي –تاج هي أايضسا إا ¤متابعة نفسسية من اجل توفÒ
الوطني ببلدية سسفيان ،مفادها تعرضض ابنتهم لغتصساب بشسع من
السسنوات األخÒة ضسد مرتكبي هذه ا÷رائم.
ا÷و اŸناسسب للطفل حتى ل تتعقد حالته النفسسية .ويذكر أان الÈوفيسسور عتيقة صسبيحي
كما أاشسار بعضض اÙتج Úإا ¤أان النصسوصض القانونية موجودة وعقوبة الغتصساب صسارمة غ Òاأنها –تاج طرف عامل باŸطعم اŸدرسسي ،وهوما أاكده تقرير الطبيب
فتحت وحدة خاصسة بضسحايا العتداء ا÷نسسي على مسستوى مصسلحة الطب الشسرعي بـ»الرويبة»
لتفعيل ما دامت غ Òرادعة للجناة وغ Òعادلة للمجني عليهم ،خاصسة وان اآلثار النفسسية التي تخلفها حادثة الشس -رع -ي ب -ع-د ع-رضض الضس-ح-ي-ة ع-ل-ي-ه ،م-ا أاف-دى ا¤
إاÁانا منها بان األطفال الضسحايا لبد لهم من متابعة نفسسية جدية لتفادي وقوعهم ‘ األسسوأا.
توقيف اŸتهم ،والتحقيق معه من طرف وكيل
الختطاف أاوالغتصساب صسادمة وأاحيانا مدمرة Ÿشسوار الضسحية ما  ⁄تعالج ‘ حينها.
نبهت عتيقة صسبيحي إا ¤أان اÛتمع ل يعا Êفقط مرضض السسرطان أاوالقلب أاوأاي مرضض عضسوي ،هناك
أاعادت حادثة «سسفيان» إا ¤الواجهة ﬂاوف ا÷زائري Úعلى أابنائهم حتى ‘ اŸدن والقرى الهادئة ا÷م - -ه - -وري- -ة Ãح- -ك- -م- -ة «ن- -ڤ- -اوسض»
مرضض اخطر سسيعانيه اÛتمع إان  ⁄يتم التفطن له ،حان الوقت للتكلم عن هذا اŸرضض ب Óخوف من اإلفصساح
واÙافظة كمدينة سسفيان جنوب باتنة ،التي أاوقفت عناصسر الدرك بها الشساب اŸتهم بالعتداء ا÷نسسي البالغ الب -ت -دائ -ي -ة م -ن -ك -را ال -ت -ه -م
عن وجوده كظاهرة يجب التكفل بها وبصسفة مسستعجلة ،ألنها -كما وصسفتها اŸتحدثة -اسستعجاليه طبية شسرعية،
اŸنسسوبة إاليه.
من العمر  ٢٨سسنة وهوعامل متعاقد باŸطعم اŸدرسسي التابع للمؤوسسسسة الÎبوية التي تدرسض بها التلميذة.
فالعتداء على الطفل اŸتكرر خاصسة إاذا فاق األربع مرات سسيجعل مهمة اسسÎجاع الطفل نفسسيا مسستحيلة وهنا تكمن اÿطورة
‘ تفاصسيل ا÷رÁة البشسعة أاشسارت مصسادر ﬁلية متطابقة إا ¤تعرضض الضسحية إا ¤مرضض أالزمها الفراشض
فعلى األقل من ب ١٠ Úحالت يسسÎجع الطبيب سسبعة ،وهنا قالت  »:عندما تأاتيني حالة طفل إا ¤الوحدة ول اسستطيع التكفل به بسسبب ضسيق
وحال دون التحاقها Ãقاعد الدراسسة ،األمر الذي دفع بو‹ أامرها للتوجه إا ¤اŸدرسسة لتÈير
الوحدة ابكي إلدراكي العواقب الوخيمة اÎŸتبة عن هذه الظاهرة» على اŸنظومة الصسحية الهتمام بهذا اŸشسكل ومسساعدتنا على التكفل بهذه ا◊الت.

«’بد من رفع ألفعل
أuıل با◊يـ ـ ـاء
إأ ¤أغتصص ـ ـ ـاب»
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مطالب بتفعيل ألعقاب ليكون رأدعا للجا Êوعاد’ للمجني عليه
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ب - - -عضس ال- - -عÓ- - -ق- - -ات
’نسسانية مثل الزجاج
ا إ
أاحيانًا يف ّ
ضسل أان نÎكها
مكسسورة بد ً
’ من إايذاء
أان- - -فسس- - -ن- - -ا Ãح- - -او’ت
إاصسÓحها.
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ألثور

مبنى ضضخم يعÈ
نهرأ ويث Òدهشضة
ألسضك ّان

ق - -واع - -د السس - -ع- -ادة
’رب- - -ع- - -ة ’ :ت - -ك - -ره
ا أ
أاح- -دا م- -ه -م -ا أاخ -ط -أا ‘
حقك ،عشس ‘ بسساطة
مهما ع Óشسأانك ،توقع
Òا م - - - -ه - - - -م - - - -ا كÌ
خ ً
البÓء ،أاعطي الكثÒ
ح -ت -ى ل -و ام -ت -ل -كت
القليل.

أ÷وزأء

أللوأتي ’ يكتب عنهن أحد

أاصسبحت مشساهدة أاشسياء
غ -ري -ب -ة م-ن الصس Úأام-را
أان Ïب-طÓ-ت ال-ع-ا ⁄ا◊ق-يقيات  ..وإان صس- -ادروا
م- -ع- -ت- -ادا ،ل- -ك -ن ح -ادث -ة
بطولتك ّ
ن ،فهذا العا ’ ⁄يقّدر إا’ من يصسدر ضسجيجا.
ج - - -دي - - -دة رصس - - -دت- - -ه- - -ا
’ن كشس-فّ-ي-ة ال-ط-ب-يب
ع -ن الّصس-اب-رات ع-ل-ى وج-ع الّ-ظ-ه-ر ،أ
ع - -دسس- -ات ال- -ك- -امÒا ق- -د
أاو ¤بها فاتروة الكهرباء
’ك Ìغرابة.
تكون ا أ
ن ثمن اŸرطبات والكرÁات أاو ¤به
’يدي ،أ
عن خشسنات ا أ
’ ّ
’و’د عن بطÓت العا ⁄ا◊قيقيات.
لوازم تعليم ا أ
فقد شساهد سسكان مدينة
’ن -ك ّ-ن ’ ت -رضس Úإا’ أان ي-ل-بسس
ع -ن سس Ó-ل ال -غسس -ي -ل اŸم -ت -ل -ئ -ة ،أ
تشس-ون-غ-تشس-ي-ن-غ الصس-ي-نية
أاو’دك ّ
ن ثيابا نظيفة.
،
’ي- -ام اŸاضس- -ي- -ة
خÓ- -ل ا أ
’ن -ك-ن ت-أاب Úإا’ أان
ع -ن اÛل -ى اŸم -ت -ل -ىء ع -ن آاخ -ره ب -الصس -ح -ون ،أ
ق
ب
ا
و
ط
5
ن
م
ا
ف
ب-ن-اء م-ؤول-
تطعمن أاو’دكن طعاما شسهيا.
’ن -كّ-ن ت-رفضس-ن أان تسس-لÍ
’ل -ع -اب اŸت -ن -اث -رة ه -ن -ا وه -ن -اك ،أ
ع -ن ا أ
ي- -ع Èن- -ه- -ر ي- -ان -غ -ت -زي ‘
أاو’دكنّ طفولتهم.
اŸدينة.
’نكن ’ ترضس Úإا’ أان يكون
’عصساب التالفة ،أ
عن الصسوت اŸذبوح وا أ
ا
Ò
م
ا
ك
ل
ا
ت
ا
س
س
د
ع
ت
وصسّور
’فضسل.
أاو’دكن ا أ
اŸب-ن-ى الضس-خ-م وه-و ي-طفو
عن بطÓت العا ⁄ا◊قيقيات.
Óجازات.
عن اللواتي ’ يسسافرن ل إ
على وجه اŸاء ،ويتحرك
عن اللواتي ينسس Úأاعياد ميÓدهن.
ببط –ت جسسر معلق فوق
’زياء.
عن اللواتي ’ يطالعن ›Óت ا أ
النهر.
ع- -ن ال -ل -وات -ي ’ ي -ت -ع -رف -ن ال -ط -ري -ق إا¤
ى
ن
ب
Ÿ
ا
ن
أ
ا
ا
ق
ح
’
ح
واتضس- -
صسالونات التجميل.
أاع- -رف أان م- -ق- -ا’ ل -ن يشس -ف -ي وج -ع -ا ‘
اŸت- -ح- -رك ه- -و ع- -ب- -ارة ع -ن
الظهر ،ولن Áحو بحة ‘ الصسوت ،ولن
مطعم عائم ،اضسطر مالكوه
ي -زي -ل خشس -ون -ة ‘ ي-دي-ن ،وأاع-رف أان
إا ¤ت - -غ - -ي Òم - -ك - -ان - -ه ب - -ع - -د
أاكÌكن ليسس عندهن وقت ليقرأان !
ﬂال- -ف- -ة ال- -ق -وان ‘ ÚاŸوق -ع
ولكني قررت أان أاكتب عنك ّ
ن ،عرفانا
بفضسلكنّ ،وتذكÒا بجهدكنّ وصسÈك ّ
ن
ال-ذي ك-ان ي-رسس-و ف-ي-ه ،حسسب
وجهادك ّ
ن.
موقع ““كوارتز““.
أان ّ
 Ïب- -طÓ- -ت ال- -ع- -ا ⁄ا◊ق- -ي- -ق- -ي- -ات ف Ó-
ى
ل
ع
ه
ت
ر
د
ق
ن
وع-ل-ى ال-رغ-م م
تنهزمن
Ò
غ
م
ئ
ا
ع
ل
ا
م
ع
ط
العوم ،إا’ أان اŸ
أان ّ
 Ïا÷يشس الوحيد اŸمنوع عليه
أان يهزم..ليسستمر العا.⁄
م -زود Ãح-رك-ات ،ل-ذا ك-ان ع-ل-ى
أاصسحابه دفعه ع Èسسفينت.Ú

نبضضنا فلسضطين ـي للأب ـد

ك-ن وف-يً-ا ‘ ال-ت-ع-امل
م - - -ع اح - - -ب- - -ابك وقت
اÿصس -ام اح-ف-ظ ل-ه-م
اسسرارهم واحاديثهم
وامورهم اÿاصسة ’
ت- - -ت- - -ك - -ل - -م Ãا ي - -ثÒ
ال -ن -ف -وسس وي -زع-ج-ه-ا
كن راقيًا دائمًا.

للع

Èة

حك ـ ـم و أأمسثـسـمانل

طاهره
السسقوف ال - -ف - -ال
’ط
¤
 - -ع ا أإا ي- - -رج
..ي- - - -ا
و
 - -دسُس’ب - -اء
يلعبونْ - -ي ا آ
ي - - - -ا ق -
ل- - -ت - -قي
ي
ت
ب
ت
ي
ي
ين
ب
و
 - - - -اكمد قدسس..يا حسيزهر
والبنون - -ى رب -
غدًا..س
يا
ل- - - - -غدًا..
ب - -ل ع- - - - - -هرة..
ليمونْ
سس - -ن - -ا
الزا
سÓ- - - -م
ل
.
ل
.
ا
ي
ح
ن
د
ر
 -د السل
لزيتو
ا وت- - -ف- - -
يا ب ا ب - - - -ل- -
ا
و
راء
.
اÿضسحك العيون .ائ- - -م ي  - - - -زيتونْ
ا◊م- - -
وال
س
وتض رج- - -ع
وت - - -جرة..
اŸها

شض
^ لو غل ع لـق

كنت
“تلك مليار
دو’ر وصسرفت
منها أالف
دو’ر كل
يوم ،فلن
تصسرف اŸبلغ
بالكامل إا’ بعد
أاك Ìمن أالفÚ
وسسبعمائة سسنة؟

لي
الرجل ا◊قيقيم- -رأاة ب- -ل
^ غّ- -ري أاك Ìم- -ن ا م -ن م -رة
ري أاكÌ
ي-ل -ذي ي -غ -
ا
.
اŸرأاة نفسسها ءات عبثية من أاجلك عشسنا يا وطني
ا
ق
ل
د
ن
ج
ل إانسس- - - - -ا
^ ’ يو
نفدي بالروح أاراضسينا
---‘ ا◊ي - - - - -اة ،ك-إام -ا اخ-ت-ب-ار أاو قد كنا أامسس عمالقة
ه -و
ي- - -ة م- - -ن
‘ ا◊رب نذل أاعادينا
تصس -ادف -ه ة أاو ه- - -د
ع- - -ق- - -وب- - -
وإان اليوم عمالقة
السسماء.
‘ السسلم حماة مبادينا

ألسضرطان

ك

ق- -ده- -ا ق -د
^
ال-ك-ع-بة وتقطع ١٠٠
شسعبة؟

ح - - -ل أل- - -ع- - -دد
ألسضابق

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

أابطا’ كنا ’ نرضسى
’›اد –يينا
غ Òا أ
نزهو باŸاضسي ‘ ثقة
وا◊اضسر يعلو ماضسينا
جرنا الثورة من أازل
ف ّ
سسجل يا دهر معالينا

ألدلو

’ –زن إاذا جاءك
سس -ه -م ق -ات -ل م -ن أاق-رب
ال - - -ن - - -اسس إا ¤ق- - -ل- - -بك،
فسس -وف Œد م -ن ي -ن -زع
السس- - -ه- - -م وي- - -ع - -ي - -د لك
ا◊ياة وا’بتسسامة.

ألعذرأء

ب وح-ده ك-اٍف
مسس -كٌ Úم -ن ي -ع -تِ-ق-د أاsن اُ◊ s
ِ
ب بالكاد ُيوصسلُكما
’سستمرارِ الsزواج ،ا◊ُ t
’ب-يضس
إا ¤ع -ت -ب ِ-ة ب -ي ِ-ت -ك -م -ا ب -فسس -ت -ان-ه-ا ا أ
’نيقة ،فأامsا ما بعد :فهو احÎام
وبدلتك ا أ
م
Èث s
 Èثم sصس ٌ
وتفاهم ومودة وتغافل وصس ٌ
صس.È

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

أأ’سضد

^
ا◊اجب
والع.Ú

ن جرسس هاتف الزوجة ورّدت على اŸكاŸة وŸا انتهت سسأالها
^ر ّ
’نك بالعادة
زوجها :غريبة هذه اŸرة نصسف سساعة فقط!! أ
تتكلم Úأاقل شسيء  3سساعات قالت ’ :هذه إامرأاة مسسكينة
ﬂطئة ‘ الرقم.

أبتسضم

ا◊ديث م - - - - - - - - - - -ع
ال- -ن -اسس ك -اÿي -اط -ة،
ف- - - - - - - -أانت اÿي- - - - - - - -ط
’ب- - -رة إان
وك Ó- - -مك ا إ
أاحسس- - -نت اÿي- - -اط - -ة
صس -ن -عت ث -وب -ا ج -ذاب -ا
وإان أاخطأات لن Œرح
إا’ نفسسك.

ت -ري ُ-د أان ت -ع -رَف م-ن
يسس- -ت- -حt- -ق أان يسس- -ت- -وط -ن
أاع- -م- -اقك ،أانُ- -ظ -ر إا ¤م -ن
ي -ج -عُ-ل-ك تشس-ع-ر أاّن ا◊ي-اَة
جميلة مهما ق َسست.

أŸيزأن

إاذا  ⁄تسس- - - -ت- - - -ف- - - -د م - - -ن
التقنيات اŸتوفرة ‘ –سسÚ
ع -اداتك وت -ن -ظ -ي -م أاع -م-الك،
ف- - -أانت ت - -ع - -يشس خ - -ارج ه - -ذا
العصسر.

ألعقرب

ك -ل أاق -دار ال -ل -ه ط -ي-ب-ة سس-واء
ط - -ابت ب - -ه - -ا روحك أام  ⁄ت - -طب،
م وأانتم ’ تعلمون
والله يعل ُ

ألقوسس

’ح- -ي- -ان ن- -ت- -م- -ن- -ى أان
‘ ب - -عضس ا أ
نذهب بعيدا ’ يهم إا ¤أاين ،فقط
بعيدا! حيث ’ هم ،و’ نحن ،و’ أاي
شسيء ،فقــــط لعلنا نرتاح.

أ÷دي

عندما ينقل أاحدهم إاليك خÈا ما’ ،
ت- -خ- -ج- -ل م- -ن سس- -ؤوال- -ه ع -ن مصس -در ا،Èÿ
’شس- -اع- -ة ي- -ؤول -ف -ه -ا ا◊اق -د وي -نشس -ره -ا
ف- -ا إ
ا÷اهل ،ويصسدقها السساذج.

’ننا قصسرنا بحّقهم
أاحياناً يخذلنا البعضس ،ليسس أ
’نهم  ⁄يعتادوا على صسدق اŸشساعر.
بل أ

^ يقول أارسسطو :انزل برغباتك Ÿسستوى دخلك
ا◊ا‹ ،وارتفع بها فقط عندما يسسمح لك
أ◊وت
بذلك دخلك اŸرتفع ،هي نفسسها :مد
◊افك على قد رجليك لكن
’ –اول تنتقم من الذين يسسيؤوون لك باŸثل ،اعتÈه مثل
الغرب يتفلسسفون.
ا◊مار اذا رفسسك– ،ك مكان الرفسسة وتتوجع قلي Óثم تكÈ
وتنسسى.

’ول  1٤٤0هـ
السسبت 2٤نوفم 2018 Èم اŸوافق لـ  16ربيع ا أ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

خدمنت ايسس الزيت ذدوا

لعوايل انلـ ـ ـواسس
امقران و’عــ ــان
“جمــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالنت
ذقمكسس نوزمـ ـور
اعصسـ ـارن انـ ـ ـ ـسس

ثتواشسهر باثنت ام لباسس نالو’ياث ذي الدزاير كامل
سسخذام نزيت زيتزن ذي ثدار انيغ ذي اŸعصسراث
سسÒتو ذي الوقث Ò‰ا ما Êابذون افÓحن امكسس
نوزمور سسي غ سسطا ،وسسدعدا اأمنزوث نسسقاسس وثرÊ
ثوثا النوث مليح قبلن واق Óثزرب ثنانيت نوزمور
مليح ذي ثمورث انلوراسس اأمقران.

IõªM »°TƒŸ :áæJÉH

اأب -ذونت ل -ع -واي -ل ذي ب -اث -نت اأذخ -نشس-ل-ة ام ال-ب-واق-ي،
اذق -اŸة“ ،ج -م-ال-نت بشس-ام اذق-ل-ع-نت اآزم-ور سس-ي غ سس-ط-ا
واثقنت ذي اإقصسنداق ،بشسام اأثرحانت ذي ثرحاين انيغ
اذخ -ذم -ن اÿا’ث ذي ث -دار واأذو’ ذال -زي -ون ن -اŸاك-لت
وت- -ق- -نت ÿذم- -ت- -اي اق Ó- -ورث- -نت ف- -ل- -ج -دود ان -غ بشس -ام
ادسسعدانت قلي ناŸصسروف واذقنت الدوا سسزيت اآزمور .
ال-ع-ادث اي ث-ح Ó-ل-ب-اسس خ-اط-ر ث-ت-ي-ل-ي سس-ال-ت-ويزة ماي
غ-ت-م-ج-ام-ل-نت ل-ب-اسس ان-ل-ع-واي-ل ن-ه-ن-ت Úذالدريث انسست
واذمعاونن بشسام اأدقلعن اآزمور  ،وكل ÿطر “مالن ذي
÷ن-ان اأن-يشست ،وات-ث-ك-ف-ل ث-يشست سس-ي ل-ع-واي-ل واأسس-ن-تق
اŸاك -لت ن-ال-غ-دا اأذل-عشس-ا سس-ع-ات ب-غ Òاأذط-ول-ن ،واإرق-ازن
اإمقران اأسسنعاثن غدريث اإمزيانن مامك ادقلعن اآزمور

ابراهيم ابو اليقظان

امقران ‰سسجرانان ندزير

اب-راه-ي-م اب-و ال-ي-ق-ظ-ان دق-ن
سسÎوى ن -غ-زر ان-ل-م-زاب سس-وغ-رم
ن- - -ل - -ق - -رارة دق - -ن سس - -م - -ق - -ران - -ان
‰سس-ج-ران-ان ان-غ الصس-حافة دزير
دق -ن سس -م-زوار ادسس-ل-ف-ى اŸط-ب-ع-ة
اسسقسس  1931ادقل غرسس الفضسل
اسسلفي انيغلب ندا÷ورنال امار
ن-ا’سس-ت-ع-م-ار اشس-ج-ع حد وضسضسن
باشس ادخدم احرشس نا’عÓم.
ت - -غ - -ردايت :الشس - -ي- -خ ب- -اع- -ل- -ي
واعمر
اب -و ال -ي -ق-ط-ان اي-ل-ول-د اسس-ن 05
ن- - -وف - -م Èاسس - -قسس  1888يبدى
اعزامسس اغربازان انلقرارة سسن
ي- - -قضس- - -ع غ- - -ال ات ازج- - -ن ي - -رÊ

اعزامسس غال الشسيخ اطفيشس .
اسس - - - - - -قسس  1912اسسافرغال
ت - -ونسس ي - -ر Êاع- -زامسس ا÷ام- -ع
نالزيتونة داÿلدونية .اسسقسس
 1925اسسلفاد ا÷ريدة “زوارت
اق -ارن -اسس وادي م -زاب ات -وط-ب-اع
تونسس توصسوداف دزير .اسسقسس
 1931اسس-ل-ف-اد اŸط-ب-ع-ة “زورت
دزير اماشسي ادسسلفى جار
اسس- - - -قسس  1926و 1938تام
ن - - -دا÷ورن - - -ال وادي م - - -ي - - -زاب
،ميزاب اŸغرب ،النور ،البسستان،
النÈاسس ،ا’أمة .الفرقان..
ادسس- - - -وف- - - -غ دخ م- - - -ن- - - -اوت
ن- - - -دا÷ورن - - -ال “ورت ا‰صس - - -ر
.ال- - -ف- - -اروق .دا’ق - -دام  .دزي - -ر
اŸن. Èتونسس .اŸنهاج .
وسس- - -ان اي- - -ت - -وغ ت - -ونسس ي - -رÊ
اع- - -زامسس ي - -د ع - -ب - -د ال - -ع - -زي - -ز
ال-ث-ع-ال-ب-ي ي-توغ دقن سسا’عضساء
انÎب- - - -اعت ان- - - -ده - - -ان اوح - - -رر
نتمورا ناŸغرب امقران سسوفوسس
ن -ت -وم -ان ي -وري ي-غ-لب ن-اŸق-ا’ت
ادا÷ورن - -ال ات - -ف- -غ- -ان- -د ت- -ونسس
انالصسواب داŸن.È
ابراهيم ابو اليقطان يقم اŸدة
 13نسس - -قسس - -ان اŒاه - -د ات- -اري
اسسبال “دورتسس باشس ادسسيفاو
ا◊ال ي - -رزم ت - -ط - -اوي - -ن ا‰دان
ب- - -اشس دزي- - -ر ات- - -وي “ن - -ون - -تسس
سسوفوسس نتومان.
بعد “نوننت ندزير اوط غال
وغÓن مان يقم اتاري اسسوفغند
ي -غ -لب ان -ل-ك-ت-وب  .اسس-قسس 1957
ايسس -ق -ط ازج -ن-اسس ي-ق-م ا“رق-اد
ال اسس- - - - -قسس  1973اويت ي - -وشس
امقران ادŸنات.

ب-ل-ى م-ه-ث-ف-ي-ان ،وت-وتشس-ن اإط-ل ي-يشست ث-ج Òت-ام-زي-انت
بشسام اأتقلع كامل ،وبغ Òاأذكمل تلومان ازيتون ذين ذي
اإقوجا ثمقرانن واتخيارن واأقحÓن اأتق Úاإيسس الزيت
زيتون ،سسÒتو ذي سسفيان ،نقاوسس ،بومقر ،او’د سسي
سس -ل -ي -م -ان ،راسس ال -ع -ي -ون.. ،ول -ب -اسس ‰ك -ان ذي ب-اث-نت
اتزون اإي سسطا نو زمور مليح  ،واأمبعد اذاوينث ذين
غ -نÎح -ايث ،واأسس -نÎح -ا وال -زيت ي -ت -ون اأم Úاإغ -ن -ق -ار
ا◊اج ﬁمد نتاث ذالدوا يحلى مليح اإلباسس انلمراضس،
سسÒت -و اأسس -م -ي -ظ وث -ز’ ن -وع -ديسس وي -ح -ل -ى م -ل -ي -ح ذي
اŸاكلت انيغ زيك نتصسبحيث فالفراغ ،اإشسفا لعباذ سسي
لباسس اأنلمراضس.
و اآزم- -ور اأق- -ل- -ى اأذت- -ورح- -يشس ت- -ق- -نت اÓÿث ذاأق -م -ان
واأسسقنت قلي نتغاوسسوين اأماÿل اأغلى ما Êهثخبشسنت
سسخذم واأثقنت ذي ثبدان واسستبدالنت اأما كل يومÚ
ثلثيام ،بشسام اسستموكسس ثرزاق ذين اأنسس ،واغلى نيور
اأم Úاذبذونت Óÿث اتكسسنتيد اأسسيسس اإŸاكلت ويزيط
لباسس سسÒتو ذي اŸشستا.
وك -ي -ع -اد اآزم-ور ن-ت-م-ورث ان-ل-وراسس ي-ح Ó-م-ل-ي-ح ث-ع-قب
الشس -ه -رة نسس ث -م -ورث ان -ل -وراسس وي -خ -ل -ظ ب-غ Òال-غ-رب
وحتى لقبايل.

ثللـ ـ ـ ـث نن ـ ـ ـب اتسسط ـ ـ ـف ذدي ـ ـ ـ ـ ـن
غسس اكن ذثلث ابسسن أانقر انف أاكن
أاطسس Ãقرذ إاديتسسلن غف وسسمكث
نثللث ننب فÓسس ثزلث ذسسلم Ÿعن
أاطسس أاقمذنن إاكزل أاطفن ذق Úإادجن
وث زك ،أاسسمكث انتللث ننب فÓسس
ثزلث ذسسÓم ارب فÓسس ذين إادبك أاكن
مزل إامذنن أاطفن ذدن نثلسسلمت،أاذغ
أانف أاكن يتسسلد أاسسوجذ ابسسمكث مقبل
أاديبضس وسس أانتللث إانسس.
اأنف اأكن ثلون اسسزذقنت اإخمن .يلن
اأن -د ادتسس -ونت ث -م -ل-لت اأك-ن اأدصس-فضس-نت
لحيضض اأكن اسسفكنت اأذم اأمينث ،اأسسين
اإضض نلملذ يل اأخم يسسوجذ اإمنسض قرنسض
اإمنسض نلملذ اأند غدمن سسكسض سسيزضض،
اأمكن اأتسسوند ثشسمعن يك اذلبخر ذلحن،
اإعقلن اأنتوشسلت اأتسسمللند غسض األن اإقذ
األنف روحن غر اثمر اإبعذن اأثنف اأكن
اآسض ن -ل -م -ل-ذ اإل-قسس-ن يك ادم-ل-ل-ن وذتشس-ن
ذقوث انتبقث.
ذقضض ان - -ف اإرق- -زن اأتسس- -رح- -ن غ- -ر

لمصسل نغ الجمع اإوكن اذكرن و ذغرن
اأول رب ،لشسيخ سسلجه انسسن اسسمكثيند
ث- -ل- -لث ن- -نب ف Ó-سض ث -زلث ذسس Ó-م اأمك
اأدلل ،وثربن ومك يل يسسعشض غر يمذنن

آاوال دونزروب:

@ ءÁطاون ن تغوزنت ‹
يشّسان تاروانسس
@ ءورون ءيسسوفا
تÒكي Úءارونت
تÒكي Úءيغد
@ ءوسسان ن ◊ما
ءاغ يزدم يان
ءيتكرسست
@ اأزروال
جاران Ê
ذرغالن اأم
اأكليد اأيكا

سسثمزسض الم يبضض غر ربعين اإسسقسسن
اأسس -م اإسس-دشس-ق-ع وي-ن اإغ-دخ-ل-ق-ن ج-ب-ري-ل
اأي -نسض اإل -قك اأت -ل -م-ذذ غسض اأك-ن اأري-ل-م-ذ
ذدنثسض ،سسقمرن يبذ ذقبرذسض اأند يسسول
اإيمذنن اأكن اأذمنن اأسسون اإثندخلقن .
اأسسمكث نثللث اأذيوث اأنتغنتسض اأند
اإم- -ذن- -ن اأتسس -رح -ن ادزرن ن -غ اسس -ف -ق -ذن
لمقمث اأند مطلن اإقذ يزورن وتوسسنن
اأكن ذمذنن اإقبن اأبرذ اإيقمن نهن غر
الخير غر يمذنن اأمكن اأسسفهمن ذشسث
ذدي -ن ،اأذغ ان -ف اأك-ن اأتسس-ل-ن-ت-د ال-وع-ذث
وم -ذن -ن ان -تسس -رح -ن-د سس-ي-ل ث-م،ان-ف اأك-ن
اتسس -غ -ن-تسض ان-د اسس-ذك-رن ل-خ-ون  ،ام-ك-ن
اقرن ثسسرثن نلقراآن.
اسس -ي -ن ان -ف اأك -ن ث -تسس-ل-د اي-ن اأم-ق-رن
الحلق نغ ثجمعث اأقمغرن اإقذعن بب
اإقنون اأكن يل يون اأذيبضض غر لبغسض و
اسسديفك اأين يسسمن،اإمذنن سسلجهنسض اأم
ذرقزن نغث لون اتسسدقن اأين اأم زمرنن
اأوك -ن اأتسس -ل ث -ق -م -تسض غ -رسس -ن ،ث-تسس-ل-د
الوعذ ذلمقمث اأند اأنف كل الخير اأم
ذسسكسض اأذوكسسم نغ ذسسفر ابتشض اأنضسن،
اإه اأك النف ذقسسمكث نثللث بشسبح نل
الأمة كل الخير يتسسنغل ذسسل ثم.
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مواقيت
الصسÓة

^  2٤نوفم :١٨3٤ Èأارسسل ا◊اكم العام الفرنسسي
«دروي إارلون»( )Drouet d’Erlonبرقية إا¤
لدارة
لم Òعبد القادر» أابلغه فيها رفضش ا إ
«ا أ
الفرنسسية اسستقبال الوفد ا÷زائري اŸتوجه إا¤
باريسش Ãوجب معاهدة «دي ميشسال»».

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة
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لول  ١٤٤0هـ الموافق لـ  2٤نوفمبر  20١٨م
السسبت  ١٦ربيع ا أ
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لول
“ت بنجاح عملية تفريخ ا÷يل ا أ
ل- -ل- -ج- -مÈي ““ال- -ف- -ان- -ام- -ي““ ،م -ن ق -ب -ل خÈاء
جزائري Úعلى مسستوى اÙطة التجريبية
لÎب- -ي- -ة ا÷مÈي ب- -اŸرسس- -ى شس -رق م -دي -ن -ة
سسكيكدة ،وحسسبما أاوضسح مروان سسعد جاب
ال- -ل -ه مسس -ؤوول اÙط -ة ال -ت -ج -ري -ب -ي -ة““ ،ف -إان
ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ف-ري-خ “ت ع-ل-ى ن-ط-اق صس-غÒ
لمهات ،و” إانتاج
باسستعمال عدد قليل من ا أ
حوا‹  30 000يرقة بشسكل Œريبي فقط،
حيث Áكن لحقا إانتاج مÓي ÚالÒقات.

سسكيكدة :خالد العيفة

نظرإ لتوفر إألمهات ،و‘ نفسش إلطار “ت من
قبل عملية إسضتئصضال إلع Úألمهات إ÷مÈي من
إجل تسضريع إلنضضج إ÷نسضي وبدء عملية إلتلقيح،
وت -غ -ذي -ة أإم -ه -ات إ÷مÈي ط-ب-ي-ع-ي-ا ،وت-غ-ي Òم-ي-اه
إألح- -وإضش بشض -ك -ل ي -وم -ي م -ع ق -ي -اسش إلع -دإدإت
إلفيزيائية  -إلكيميائية للمياه ،إلذي يعد من أإهم
إلعوإمل إŸسضاعدة على بلوغ هذإ إلهدف.
إحتضضنت إÙطة إلتجريبية لÎبية إ÷مÈي
باŸرسضى مؤوخرإ ،دورة تكوينية تطبيقية لفائدة
إŸسضتثمرين وطلبة معاهد إلصضيد إلبحري وتربية
إŸائيات ‘ ›ال تربية إŸائيات ،ألزيد من 60
طالبا ومسضتثمرإ قدموإ من عديد وليات إلوطن،
من تنظيم إلغرفة إÙلية للصضيد إلبحري وتربية
إŸائيات –ت إإشضرإف إŸعهد إلتكنولوجي للصضيد

ق.و

للمسضاحات إŸتوفرة بطريقة عقÓنية ومدروسضة
تتماشضى وطبيعة إŸهام إŸسضندة وتوف Òظروف
إل -ع -م -ل إÓŸئ -م-ة ل-ك-اف-ة مسض-ت-خ-دم-ي م-ق-ر وزإرة
إلدفاع إلوطني.
إلفريق أإكد حرصش إلقيادة إلعليا للجيشش إلوطني
إلشضعبي ،على إإ‚از مشضاريع منشضآاتية متعّددة و‘
ﬂت -ل -ف إÛالت ،روع-ي ف-ي-ه-ا ك-اف-ة م-ت-ط-ل-ب-ات
إألمن وإ÷ودة وضضرورة تكيفها مع إÙيط وإلبيئة
إلتي تتوإجد فيها:
«أإود Ãن -اسض -ب -ة ت -دشض Úه-ذإ إلصض-رح إŸنشض-آات-ي
إلهام ،أإن أإؤوكد على حرصش إلقيادة إلعليا للجيشش
إلوطني إلشضعبي ‘ ،إلسضنوإت إلقليلة إŸاضضية ،على
إإ‚از مشض -اري -ع م -نشض -آات -ي -ة م -ت -ع ّ-ددة و‘ ﬂت -ل-ف
إÛالت ،وإلتي روعي فيها كافة متطلبات إألمن
وإ÷ودة وضضرورة تكيفها مع إÙيط وإلبيئة إلتي
ت -ت -وإج -د ف -ي -ه -ا وب -ال -ت -ا‹ ت -وف Òظ -روف إل -ع -م -ل
Óفرإد.
وإŸعيشضة إÓŸئمة ل أ
” إإ‚از على سضبيل
و‘ هذإ إŸنظور بالذإتّ ،

تدم Òعشصرة ﬂابئ ،قنبلت Úوحجز نظارة ميدان

سض-ي-اح-ي-ت .Úف-ي-م-ا ضض-ب-ط ع-ن-اصض-ر إل-درك إلوطني
أإربعة ( )04كيلوغرإمات من إلكيف إŸعالج كانت
ب -ح -وزة ث Ó-ث -ة (Œ )03ار ﬂدرإت ب- -ت- -ل- -مسض- -ان/
ن.ع.2.

 ..وتوقيف  6أاشصخاصس وحجز  5بنادق صصيد
من جهة أإخرى ،أإوقفت مفرزة للجيشش إلوطني
إلشضعبي بع Úقزإم /ن.ع ،6.مهربا كان على مÏ
مركبة رباعية إلدفع مُحملة بـ( )02طن من إŸوإد
إلغذإئية ،فيما أإوقف عناصضر إلدرك إلوطني مهربا
وضض-ب-طوإ ( )35ق -ن -ط -ارإ م -ن م-ادة إل-ت-ب-غ ب-ك-ل م-ن
إلوإدي وع Úأإمناسش /ن.ع .4.كما أإوقفوإ سضتة ()06
أإشضخاصش بحوزتهم خمسش ( )05بنادق صضيد بكل من
أإم إلبوإقي وسضكيكدة /ن.ع 5.وتلمسضان /ن.ع.2.

لجرامية سسنة 2009
التحق با÷ماعات ا إ

اإلرهابي عبد الوهاب يسصّلم نفسصه وبحوزته مسصدسس رشصاشس

 ..حجز ﬂدرات ومركبت Úوبندقية صصيد
و‘ إإطار مكافحة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،

 ١٨°وهران

france prix 1

إل -ب -ح -ري وت -رب -ي-ة إŸائ-ي-ات ب-ال-ق-ل ،وك-ذإ إŸرك-ز
إل-وط-ن-ي ل-ت-ن-م-ي-ة وت-ط-وي-ر إلصض-ي-د إل-ب-حري وتربية
إŸائيات ببوسضماعيل ،بهدف حث رجال إألعمال
على إلسضتثمار ‘ ›ال تربية إŸائيات ،ألن هذإ
إÛال قادر على خلق إلÌوة وتقريب إŸفاهيم
لطلبة معاهد إلصضيد إلبحري وتربية إŸائيات ،من
ط- -رف إإنشض- -اء م -ف -رخ -ة خ -اصض -ة بÎب -ي -ة إ÷مÈي
وﬂتلف إألمور إلتقنية إŸرتبطة بها بدإية من
إخ -ت -ي -ار إŸوق -ع و‰ط إلÎب -ي -ة وط -ري -ق -ة تسض -يÒ
إŸفرخة ،وكيفية تربية إ÷مÈي بدإية من نقل
أإمهات إ÷مÈي من إلوسضط إلبحري إإ ¤إŸزإرع
وأإ‰اط تغذيتها وتكاثرها وكذإ أإ‚ع إلطرق لتغيÒ
مياه إألحوإضش إإ ¤غÒها.
Œدر إإلشض - - - -ارة ،إ ¤إن ط - - - -اق- - - -م إŸزرع- - - -ة
إلنموذجية “ّكن من إإنتاج أإزيد من  200أإلف يرقة
م- -ن إ÷مÈي إÙل- -ي إŸسض -م -ى ““إŸاتسض -اغ -ون““،
خÓل إلسضدإسضي إألول من إلسضنة إ÷ارية ،وقام
باسضتزرإعها على مسضتوى وليتي سضكيكدة وعنابة،
بزرع  50أإلف منها بشضوإطئ إŸرسضى بسضكيكدة
فيما ” زرع  150أإلف يرقة بشضاطئ سضيدي سضا⁄
بولية عنابة بالتنسضيق مع جمعية إلوفاء للصضيد
إلبحري إ◊ر‘ سضيبوسش بولية عنابة ‘ ،إإطار
برإمج إلبحث وإلتجريب إلتي تقوم بها إŸزرعة،
ب -ه -دف ت -دع -ي -م وŒدي -د إıزون إلصض -ي -دي م-ن
إ÷مÈي.

لمن ا◊ضسري الثا Êبأامن تبسسة
قام بها ا أ

لرهاب
مواصسلة Ÿكافحة ا إ

‘ إإط -ار م -ك-اف-ح-ة إإلره-اب وب-فضض-ل إ÷ه-ود
إŸبذولة من طرف قوإت إ÷يشش إلوطني إلشضعبي،
سضلم إإلرهابي ““حمو صضالح عبد إلرحمان““ ،إŸدعو
““ع -ب -د إل -وه -اب““ ،ي -وم  22ن -وف-م ،2018 Èن -فسض-ه
ل-لسض-ل-ط-ات إل-عسض-ك-ري-ة ب-أادرإر ب-ال-ن-اح-ية إلعسضكرية
إل-ث-ال-ث-ة وب-حوزته ( )01مسض- -دسش رشض- -اشش م- -ن ن -وع
كÓشضنيكوفﬂ ،)01( ،زن ذخÒة ،باإلضضافة إإ¤
ك -م -ي -ة م-ن إل-ذخÒة ،إŸع-ن-ي إإل-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات
إإلرهابية سضنة .2009
وإإث -ر دوري -ة ب -حث وت -ف -ت -يشش Ãن -ط -ق-ة رأإسش
بورقاشش بسضكيكدة  /ن ع  ،5كشضفت ودمرت مفرزة
ل -ل -ج -يشش إل -وط -ن -ي إلشض -ع -ب -يﬂ ،ب -أا ل -ل -ج-م-اع-ات
إإلرهابية يحتوي على ( )15قنبلة تقليدية إلصضنع
و( )08بنادق صضيد.

2١°

‚اح تفريخ ا÷يل األول من ا÷مÈي الفانامي بسصكيكدة

‘ إاطار متابعة وتفقد ﬂتلف اŸشساريع
ال -ت -ي ُي-ن-ج-زه-ا ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ‘
شستى اÛالت ،خاصسة ما تعّلق منها بتوفÒ
ق-اع-دة م-نشس-آات-ي-ة تسس-ت-ج-يب Ÿت-طلبات عمل
مسس -ت -خ -دم -ي وزارة ال -دف -اع ال-وط-ن-ي ،دّشس-ن
الفريق أاحمد ڤايد صسالح ،نائب وزير الدفاع
ال- -وط- -ن- -ي ،رئ- -يسش أارك -ان ا÷يشش ال -وط -ن -ي
الشس -ع -ب -ي أاول أامسش ،م -رّك -ب -ا م -نشس-آات-ي-ا Ãق-ر
وزارة الدفاع الوطني.

و‘ إإطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت
م -ف -رزة ل -ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
مصضالح إألمن إلوطني ببشضار /ن.ع ،3.أإربعة ()04
Œار ﬂدرإت وضضبطت ( )70,6كيلوغرإما من
إل -ك -ي -ف إŸع -ال -ج ،ب -اإلضض -اف -ة إإ ¤م -رك -ب-ت)02( Ú

١7°

على مسستوى اÙطة التجريبية لÎبية ا÷مÈي باŸرسسى

@ قيمة هندسصية جمالية وطابع معماري عصصري بكل اŸواصصفات
@ مراعاة متطلبات األمن وا÷ودة مرهون بضصرورة تكيّفها باÙيط والبيئة

 ..توقيف Œ 7ار ﬂدرات ومركبت ÚسصياحيتÚ

 ١7°ا÷زائر

17802

الفريق ڤايد صصالح ُيـدشصـن مرّكبا منشصـآاتيا

‘ إإط -ار م -ك -اف -ح -ة إإلره -اب“ ،ك -نت م -ف -ارز
للجيشش إلوطني إلشضعبي ،يوم  21نوفم،2018 È
خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ات ب -حث و“شض -ي-ط ب-ك-ل م-ن ب-ات-ن-ة
وسضكيكدة وميلة /ن.ع ،5.من كشضف وتدم Òعشضرة
(ﬂ )10ابئ للجماعات إإلرهابية وقنبلت)02( Ú
ت-ق-ل-ي-دي-ت-ي إلصض-ن-ع ون-ظ-ارة م-ي-دإن وم-وإد غ-ذإئ-ي-ة
وأإلبسضة وأإغرإضش أإخرى.

 ١9°ا÷زائر

 ١٦°وهران

الثمن  ١0دج

لو ¤والأم Úالعام لوزارة الدفاع
بحضسور قائد الناحية العسسكرية ا أ

مرإسضم إلتدشض Úجرت بحضضور كل من إللوإء
علي سضيدإن قائد إلناحية إلعسضكرية إألو ¤وإللوإء
عبد إ◊ميد غريسش ،إألم Úإلعام لوزإرة إلدفاع
إل -وط -ن -ي ،فضض  Ó-ع -ن رؤوسض -اء إل-دوإئ-ر وإŸدي-ري-ن
إŸركزي Úورؤوسضاء إŸصضالح بوزإرة إلدفاع إلوطني
وأإركان إ÷يشش إلوطني إلشضعبي.
إلفريق تابع ‘ إŸسضتهل عرضضا شضام ،Óقدمّه
إل -ل -وإء م -دي -ر إإلدإرة وإŸصض-ال-ح إŸشضÎك-ة ب-وزإرة
إلدفاع إلوطني ،ليتابع بعد ذلك شضريطا وثائقيا
حول ﬂتلف مرإحل إإل‚از ،قبل إلقيام باŸعاينة
إŸي -دإن -ي -ة ıت -ل -ف م -رإف -ق -ه إإلدإري-ة ،شض-رع ‘
إ‚ازه سضنة  2014يتسضع لـ  1800سضيارة و‡ر أإرضضي
للرإجل. Ú
هذإ إلصضرح إŸعماري ،إلذي شُضرع ‘ إإ‚ازه
سض-ن-ة  ،2014يضض -م ع -م -ارة إإدإري -ة وم -رآإب -ا ي-تسض-ع لـ
( )1800سضيارة وخزإنا للمياه و‡رإ –ت أإرضضي
ل- -ل -رإج -ل ،Úوه -و إإ‚از ه -ام يضض -اف إإ ¤سض -لسض -ل -ة
إل‚ازإت إŸنشضآاتية إلتي ما فتئ يحّققها إ÷يشش
إلوطني إلشضعبي ‘ إلسضنوإت إلقليلة إŸاضضية.
هذإ إŸشضروع إŸنشضآاتي صُضمم وأإُ‚ز من قبل
إلشض-رك-ة إل-وط-نية ““ ““BATIMETALوإŸؤوسضسض -ة
إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-نشض-آات إل-ف-نية إلكÈى ““،““ENGOA
وإلذي أإُعتمد ‘ إ‚ازه على معاي Òإ÷ودة وإألمن
م-ن خÓ-ل إلع-ت-م-اد أإسض-اسض-ا ع-ل-ى أإن-ظ-م-ة م-رإق-بة
إلدخول وإلتسضي Òإلذكي لسضتغÓل أإماكن إلتوقف
ونظام إŸرإقبة بالفيديو.
ك- -م- -ا أإن ه- -ذإ إل‚از إ÷دي -د ي -ح -م -ل ق -ي -م -ة
هندسضية جمالية بفضضل طابعه إŸعماري إلعصضري،
فضض Óعن كونه يدخل ‘ صضميم إلسضتغÓل إألمثل

الفجر0٥.٥٦................:
الشسروق07.3٥..............:
الظهر١2.3٤.................:
العصسر١٥.١٥................:
المغرب١7.3٤...............:
العشسـاء١9.02.................:

أإوق-فت م-ف-رزة مشضÎك-ة ل-ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشض-عبي
وإلدرك إلوطني بوهرإن /ن ع  ،2وإلبويرة /ن ع ،1
( )04أإشض- -خ- -اصش وح -ج -زت ( )19.7ك -ي-ل-وغ-رإم م-ن
إلكيف إŸعالج  )02(،سضيارت ،Úو( )01بندقية صضيد.
‘ نفسش إلسضياق ،أإوقفت مفرزة للجيشش إلوطني
إلشضعبي بتمÔإسضت/ن ع )04( ،6أإشضخاصش وحجزت
( )05م-ول-دإت ك-ه-رب-ائ-ي-ة )04( ،م-ط-ارق ضض-اغ-طة،
و( )02جهازي كشضف عن إŸعادن ،فيما حجزت
م -ف -ارز أإخ -رى ب -ك -ل م-ن إل-ط-ارف ،سض-وق أإه-رإسش
وتبسضة /ن ع ،5وإلوإدي /ن ع )14079( ،4ل Îمن
إلوقود )04( ،سضيارإت )60( ،قنطارإ من مادة ورق
إلتبغ و( )1470وحدة من ﬂتلف إŸشضروبات.

 ..وإاحباط هجرة غ Òشصرعية لـ 43شصخصصا
من جهة أإخرى ،أإحبط حرإسش إلشضوإطئ وحرإسش
إ◊دود ﬁاولة هجرة غ Òشضرعية لـ ( )43شضخصضا
بكل من وهرإن ،بني صضاف وتلمسضان/ن ع.2

ق.و

إŸثال عشضر ( )10مدإرسش ألشضبال إألمة ،فضض Óعن
إإ‚از م -ل -ح -ق -ة إألك -ادÁي -ة إل -عسض -ك -ري-ة لشض-رشض-ال
وإلعديد من إŸدإرسش إلعسضكرية ومرإكز إلتدريب
وثكنات إلوحدإت إŸنتشضرة ع Èأإقاليم إلنوإحي
إل -عسض -ك -ري -ة ،لسض -ي -م -ا ت-لك إŸت-وإج-دة ب-اŸن-اط-ق
إ◊دودية ،إإضضافة Ÿسضتودعات للعربات وغÒها
من إŸنشضآات إلعسضكرية إلهامة.
ووف-ق-ا Ÿا “ت-از ب-ه م-ؤوسضسض-ت-ن-ا إل-عسض-ك-ري-ة م-ن
صضرإمة وإنضضباط ،فإان كافة هذه إŸنشضآات أإُ‚زت
‘ ظرف قياسضي وبتكاليف معقولة خاضضعة Ÿتابعة
دورية ومرإقبة دقيقة وصضارمة من قبل إŸصضالح
وإلهيئات إıتصضة.
و‘ ه- -ذإ إإلط -ار ي -ن -درج ت -دشض Úه -ذإ إلصض -رح
إŸعماري إلهام إلذي يضضم كما تعلمون عدة مرإفق
منها مبنى إإدإري ومرآإب للسضيارإت وإلتي من شضأانها
–سض Úظروف عمل مسضتخدمي مقر وزإرة إلدفاع
إلوطني““.

ف ّ
ك لغز جرÁة قتل طفل

Óمن ا◊ضسري الثاÊ
“ّكنت قوات الشسرطة ل أ
م-ن ح-ل ل-غ-ز ج-رÁة شس-ن-ي-ع-ة ب-ط-ل-ه-ا أاب ي-بلغ من
العمر  30سسنة قام بضسرب أابنائه ،ما أادى إا ¤وفاة
أاحدهما البالغ من العمر عام .Úوتعود حيثيات
لم-ن ا◊ضس-ري
ال -قضس -ي -ة ع-ن-دم-ا ت-ل-قت مصس-ال-ح ا أ
لسس-ت-ع-ج-الت
ال -ث -ا Êم -ك -اŸة ه -ات-ف-ي-ة م-ن م-ق-ر ا إ
الطبية مفادها اسستقبالهم ◊الة وفاة مشسبوهة
وع -ل -ي -ه ” ال -ت -ن -ق-ل إا ¤ع ÚاŸك-ان أاي-ن ت-ب Úأان
لمر يتعلق بطفل يبلغ من العمر سسنت.Ú
ا أ
هذإ إألخ Òوبعد معاينته من قبل إلطبيب إŸناوب
أإكد أإن إلوفاة مشضبوهة ليتم فتح –قيق من طرف ذإت
إŸصض -ل -ح -ة ،وب-ع-د ع-م-ل-ي-ة إل-ب-حث وإل-ت-ح-ري وإسض-ت-ي-ف-اء
إŸع -ل -وم -ات م -ف -اده -ا وأإن وإل-ده م-ع-روف ل-دى مصض-ال-ح
إلشضرطة بسضوإبقه إلعدلية وبارتكابه أإعمال إلعنف على

أإبنائه ،بحكم أإنه سضبق وأإن أإ‚زت مصضالح إلشضرطة ضضده
ملفا ‘ هذإ إÿصضوصش.
مصضالح إلضضبطية أإبقت إلتحقيق مفتوحا للوصضول إإ¤
إ÷ا Êإإ ¤غاية ،تقدم وإلدة إŸتو‘ إلبالغة من إلعمر
 30سضنة وإلتي تعرضضت بدورها للضضرب من قبل زوجها
إŸشضتبه فيه وهربت من إŸنزل إلزوجي إإ ¤مصضالح
إلشضرطة ،حيث كانت إلفرصضة سضانحة Ÿوإصضلة إلتحقيق
‘ قضضية وفاة إبنها إلتي أإسضفرت إإ ¤إعÎإفها بأان
زوجها هو من قام بضضرب وتعنيف إبنه إŸتو‘ ،ليتم
توقيفه وإتخاذ جميع إإلجرإءإت إلقانونية ضضده وإإ‚از
ملف إإلجرإءإت إ÷زإئية وتقدÁه أإمام إلعدإلة بتهمة
إلضض- -رب وإ÷رح إل- -ع -م -دي إŸفضض -ي ل -ل -وف -اة أإي -ن أإودع
إ◊بسش.

‘ انتظار الكشسف عن مÓبسسات الوفاة

سضجّلت مديرية إ◊ماية إŸدنية لولية إ÷لفة
تدخ Óمن طرف وحدتها إلثانوية بدإئرة إلشضارف،
ألجل إنتشضال جثة شضاب من دإخل بئر عمقها 33
مÎإ منها  2م‡ Îلوءة باŸاء ،وذلك باŸكان
إŸسضمى بأام إلشضقاق إلتاب لبلدية إلقديد.

إانتشصال جثة شصاب من داخل بئر

حسضب إŸكلف بالتصضال وإإلعÓم على مسضتوى
ذإت إŸديرية ““علي قريشش““ ،إإن إلعملية “ت إإثر
ندإء من طرف موإطن أإخ ÈإŸصضالح بفقدإن إخاه
إلصضاحب  22سضنة .وبعد تدخل إألعوإن وولوجهم
إل -ب -ئ -ر ب -اسض -ت-خ-دإم ك-اف-ة إل-وسض-ائ-ل وإلسض-ت-كشض-اف

كاريكات /ÒعنÎ

تبسسة :خالد .ع

وإلغطسش ” إإنتشضالها ثم نقلها من طرف أإعوإن
إل -وح -دة إل -ث -ان -وي -ة ل -ل-ح-م-اي-ة إŸدن-ي-ة ،و–وي-ل-ه-ا
Ÿصضلحة حفظ إ÷ثث Ãسضتشضفى إإلدريسضية‘ ،
إنتظار إلكشضف عن ظروف وفاته من طرف مصضالح إلدرك

ا÷لفة :موسسى بوغراب

