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نـــــــــــوهت با◊ـــــــــــسس
اŸـــــد ÊللمـــــــــــواطنÚ

اأ’حـ ـ ـ ـ ـزاب ترافـ ـع
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التغذية وراء ارتفاع
سصرطان القولون واحتلله
لو ‘ ¤ا÷زائر
اŸراتب ا أ

خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÈاء اأ’ورام
يكشصفون عن أادوي ـ ـة
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غليزان يشصرع ‘ تصصديرها سصبتمÈالقادم
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تخصصصصـــات مهنيــــة تسصتجـــيب لسصـــوق الشصغــل ‘ دورة فيفــري
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مÎبصصـ ـون يلتحق ـون  Ãـراكز التك ـوين ع ـ Èالوط ـ ـن الي ـ ـوم

الصصنـــــــــدوق الوطنــــــي
للتأام Úعــــن البطالـــــة:

مرسصـ ـ ـ ـ ـ ـوم يرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
سص ـ ـ ـن اŸسصتفيديـ ـ ـ ـن
م ـ ـ ـ ـ ـن دعـ ـ ـم إاحـ ـ ـ ـ ـ ـداث
النشصاطات إا 55 ¤سصنة
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ا÷ولــــة الثالثـــة مــــن دور اÛموعـــات لكـــــأاسس «الكـــــــاف»
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اليـوم سصا  :14:٠٠غــور ماهيـا – نصصــر حسصـ Úداي

‘ الطبعــــة  1٠للصصالــــون الــدو‹
لسصفار والنقل بوهــران:
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اأ’مـ ـ ـن السصياحـ ـي ركـ ـيزة
أاسصاسصي ـ ـ ـ ـ ـة ‘ مسص ـ ـ ـ ـ ـ ـÒة
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ا’حد  ٢٤فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٩جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ

طمار يشصرف
على توزيع سصكنات
Ãختلف الصصيغ
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بن غÈيت تفتتح أاشصغال
دورة اÛلسس الوطني للÈامج
يشض- - - -رف وزي- - - -ر السض- - - -ك- - - -ن
وال- -ع- -م- -ران و اŸدي- -ن- -ة ع- -ب- -د
ال -وح -ي -د ط -م-ار ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
عملية توزيع سضكنات Ãختلف
الصض- - -ي- - -غ و ذلك ب- - -ال- - -ق- - -اع - -ة
اŸت-ع-ددة ال-ري-اضض-ات «ب-ل-خضضر
ط - -اه - -ر» و ذلك اب - -ت - -داء م - -ن
السضاعة  15:45مسضاء .

زوخ يشصرف
على اŸرحلة األخÒة
من عملية ترحيل 24

يشضرف وا‹ العاصضمة عبد
ال - -ق- -ادر زوخ  ،ال- -ي- -وم  ،ع- -ل- -ى
لخÒة م-ن
ان-طÓ-ق اŸرح-ل-ة ا أ
ال-عملية  24ل-لÎحيل وإاعادة
لسض - -ك - -ان  ،ح - -يث سض - -ي - -ك- -ون
ا إ
الن -ط Ó-ق م -ن م -ق -ر ال -ولي -ة
اب- -ت- -داء م- -ن السض- -اع- -ة 09:30
صضباحا.

تشضرف نورية بن غÈيت وزيرة الÎبية الوطنية ،اليوم ،بداية
من السضاعة  09:00صضباحا ،بثانوية الرياضضيات بالقبة ،بالعاصضمة،
ع-ل-ى م-راسض-م اف-ت-ت-اح دورة اÛلسض ال-وط-ن-ي ل-لÈام-ج ال-ت-ي سض-ت-ع-قد
ي-وم-ي  24و 25ف -ي-ف-ري ا÷اري ،ب-حضض-ور وزي-ري ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
لوقاف.
والبحث العلمي والشضؤوون الدينية وا أ

جلسصة علنية للتصصويت على ›موعة مشصاريع قوانÚ
يسضتأانف اÛلسض الشضعبي الوطني أاشضغاله،
اليوم ،ب-ج-لسض-ة ع-ل-ن-ي-ة ي-خصضصض-ه-ا ل-لتصضويت
ع-ل-ى ›م-وع-ة م-ن مشض-اري-ع ق-وان، Úم-ن-ه-ا م-ا
ي- -ت- -ع -ل -ق Ãشض -روع ال -ق -ان -ون اŸع -دل واŸت -م -م
للقانون رقم  01-06اŸؤورخ ‘ ﬁ 21رم 1427
اŸواف- - -ق  20فÈاي - -ر سض- -ن- -ة  ،2006واŸت -ع -ل-ق
ب -ال -وق -اي -ة م-ن ال-فسض-اد وم-ك-اف-ح-ت-ه و مشض-روع
ال- -ق- -ان -ون اŸت -ع -ل -ق ب -ال -نشض -اط -ات ال -فضض -ائ -ي -ة
ومشضروع القانون الذي يحدد القواعد العامة
لضضافة
للوقاية من أاخطار ا◊ريق والفزع با إ
ا ¤مشض-روع ال-ق-ان-ون اŸع-دل واŸت-م-م ل-ل-قانون
رق - -م  06-98ال -ذي ي -ح -دد ال-ق-واع-د ال-ع-ام-ة
واŸتعلقة بالطÒان اŸد ÊاŸعدل واŸتمم،و ذلك ابتداء من السضاعة  09:30صضباحا.

ملت
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صصالون ترقية العقار و اŸشصاريع السصياحية

ع-ارضض « صض-اف-كسض»ال-ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة ل-لصض-ال-ون ال-دو‹ لÎقية العقار
ي-ح-تضض-ن قصض-ر اŸ
حية و ذلك خÓل الفÎة اŸمتدة ب 25 Úا ¤غاية  28فيفري ا÷اري .
واŸشضاريع السضيا

صصالون «جزاغرو» صصافكسس
ضيبسضا فÓحة  ،ابتداء من  25إا ¤غاية  28فيفري ا÷اري ،صضالون
تنظم ›موعة س
جازغرو ،و ذلك بقصضر اŸعرضض الصضنوبر البحري .
يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

اŸركزية النقابية –تفي
بذكرى  24فÈاير بأادرار

ي - -ن - -ظ- -م ال–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م- -ال
ا÷زائ- -ري Úال- -ذك- -رى اŸزدوج- -ة 24
ف- -ي- -ف- -ري ل- -ت- -أاسض- -يسض ال–اد «»1956
وت- -أام- -ي- -م اÙروق -ات « »1971وذل- - -ك
ب- -ولي- -ة ادرار،ح- -يث ت -ع -د ال -ذك -رى
ﬁطة للتذكÃ Òا أا‚ز من مشضاريع
وم- -ا –ق- -ق م- -ن م- -ك- -اسضب تسض -ت -دع -ي
حمايتها ‘ ظل السضتقرار .

–تضضن ،اليوم ،ا÷زائر
وب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع ج -ام -ع -ة
ال -دول ال -ع -رب -ي -ة ،اأشض -غ -ال
ال-دورة ال-ث-امنة  38للجنة
اŸراأة ال-ع-رب-ي-ة –ت شض-ع-ار
«ا◊م- -اي -ة الج -ت -م -اع -ي -ة
ل-ت-م-ك ÚاŸراأة» ،ب-داي-ة من
السض- - -اع- - -ة  8:30صضباحا
باŸركز الدو‹ للموؤ“رات
ع - -ب - -د ال - -ل - -ط- -ي- -ف رح- -ال
ا÷زائر.
سض - - -تشض- - -ارك ‘ اأشض- - -غ- - -ال
ال - -دورة وف - -ود م - -ن وزراء
ل -ل-دول ال-ع-رب-ي-ة  ،و اأم-ان-ة
ج -ام -ع -ة ال -دول ال -ع -رب -ي-ة
وك- -ذا ‡ث- -ل- -ي اŸن- -ظ- -م -ات
الدولية و القليمية.

يوم دراسصي حول
ا◊قوق اللغوية
للطفل با◊امة
اح -ت -ف -اء ب -ال-ي-وم ال-ع-اŸي
ل-ل-غ-ة الأم ،ي-ن-ظ-م اÛلسض
الأع -ل -ى ل -ل -غ -ة ال -ع -رب-ي-ة ،
اليوم،بالشضراكة مع الهيئة
الوطنية ◊ماية الطفولة
و ت -رق -ي -ت -ه-ا ،ي-وم-ا دراسض-ي-ا
ح -ول«:ا◊ق -وق ال -ل -غ -وي -ة
ل - -ل - -ط - -ف - -ل ا÷زائ - -ري بÚ
اŸط - -الب الج - -ت - -م- -اع- -ي- -ة
وح -ق-وق الإنسض-ان» ،و ذلك
باŸكتبة الوطنية ا◊امة،
ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة ،ب-داية
م - - - - -ن السض - - - - -اع - - - - -ة 09:00
صضباحا.

اللقاء 339
لتسصجيل الشصهادات
Ãتحف اÛاهد
ي -ن -ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي
ل -ل -م -ج -اه-د ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
م- - -دي- - -ري - -ات اÛاه - -دي - -ن
واŸت- - - -اح- - - -ف ا÷ه- - - -وي- - - -ة
وملحقاتها واŸركز الوطني
لتجهيز معطوبي و ضضحايا
ث -ورة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن-ي
وذوي ا◊ق - -وق  ،ال - -ل - -ق - -اء
ا÷ماعي اŸوسضع  ، 399يوم
الثن 25 Úفيفري ا÷اري
Ãق - -ر اŸت - -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ل -ل -م -ج -اه -د و م -ق -ر قسض-م-ة
اÛاه-دي-ن ب-اŸرسض-ى بداية
م - - - - -ن السض - - - - -اع - - - - -ة 10:00
صضباحا.

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

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

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

»æWh

إلحد  24فيفري  2019م
إلموإفق لـ  19جمادى إلثانية  1440هـ

تخصس التصسديق على اتفاقات تعاون مع عدد من الدول

رئيسس ا÷مهورية يوقع على خمسشة مراسشيم رئاسشية
وق- -ع رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ،ع-ل-ى خ-مسس-ة
مراسسيم رئاسسية ،تتضسمن التصسديق
على اتفاقات تعاون ومذكرة تفاهم
أابرمتها ا÷زائر مع عدد من الدول،
وذلك ط - -ب - -ق - -ا ل - -ل- -م- -ادة  9-91من
الدسستور ،بحسسب ما أافاد به ،أامسس،
بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
وت -ت -ع-ل-ق ه-ذه إŸرإسش-ي-م ،ب-حسشب ذإت
إŸصش-در ،بـ»إلت-ف-اق-ي-ة إŸت-ع-لقة بالتعاون
إلقضشائي ‘ إÛال إ÷زإئي ب Úحكومة
إ÷م- -ه -وري -ة إ÷زإئ -ري -ة إل -دÁق -رإط -ي -ة
إلشش -ع -ب -ي -ة وف -ي -درإل -ي -ة روسش-ي-ا ،إŸوق-ع-ة
با÷زإئر بتاريخ  10أإكتوبر سشنة .»2017
أإما إŸرسشوم إلثا Êفيتعلق بـ»إلتفاق
ب Úح- -ك- -وم- -ة إ÷م- -ه- -وري- -ة إ÷زإئ- -ري- -ة
إلدÁقرإطية إلششعبية وحكومة جمهورية
ما‹ ‘ ميدإن إلصشحة إ◊يوإنية»‘ .
ح Úي - -خصس إŸرسش- -وم إل- -ث- -الث «إت- -ف- -اق
إلتعاون إلتقني ‘ ›ال إŸوإرد إŸائية
ب Úح- -ك- -وم- -ة إ÷م- -ه- -وري- -ة إ÷زإئ- -ري- -ة
إلدÁقرإطية إلششعبية وحكومة جمهورية
م -ا‹» .أإم -ا إŸرسش -وم إل -رإب -ع ف -ي -تضش-م-ن
«إت- - -ف- - -اق إل - -ت - -ع - -اون ‘ ›ال إل - -ب - -حث
إ÷ي- -ول- -وج- -ي وإŸن- -ج -م -ي ب Úح -ك -وم -ة
إ÷م- -ه -وري -ة إ÷زإئ -ري -ة إل -دÁق -رإط -ي -ة

إلششعبية وحكومة جمهورية ما‹» وكلها
م-وق-ع-ة ب-ب-ام-اك-و ب-ت-اريخ  3ن-وف-م Èسش-نة
.2016
ك- -م- -ا وق- -ع رئ- -يسس إ÷م- -ه -وري -ة ع -ل -ى
«مذكرة إلتفاهم ب Úحكومة إ÷مهورية

خÓل Œمع شسعبي بوهران

إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية وحكومة
ج -م -ه -وري-ة ن-ام-ي-ب-ي-ا إŸت-ع-ل-ق-ة ب-اإلع-ف-اء
إŸت-ب-ادل م-ن إل-ت-أاششÒة ◊ام-ل-ي ج-وإزإت
سش -ف -ر دب -ل -وم -اسش -ي -ة أإو Ÿه -م-ة ،إŸوق-ع-ة
با÷زإئر بتاريخ  24أإكتوبر سشنة .»2017

بوششارب يذكر بإا‚ازات الرئيسس بوتفليقة
ذكر منسسق هيئة تسسي Òحزب جبهة
ال- -ت- -ح- -ري- -ر ال- -وط- -ن- -ي م -ع -اذ ب -وشس -ارب،
ل‚ازات التي حققها رئيسس
بوهران ،با إ
ا÷م - -ه - -وري- -ة السس- -ي- -د ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقة منذ سسنة . 1999
وق- -ال ب- -وشش- -ارب خ Ó-ل Œم -ع شش -ع -ب -ي إن
«إإل‚ازإت إل- -ت- -ي ح- -ق -ق -ه -ا ف -خ -ام -ة رئ -يسس
إ÷مهورية إلسشيد عبد إلعزيز بوتفليقة منذ
 1999وقبل هذإ إلتاريخ و‘ جميع إÛالت
إلسش - -ي - -اسش - -ي- -ة وإلق- -تصش- -ادي- -ة وإل- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة
وإلدبلوماسشية ل Áكن إنكارها».
وت -ط -رق ن -فسس إŸت -ح -دث إ ¤م -ا ح -ق -ق-ه
رئيسس إ÷مهورية من إ‚ازإت ومكاسشب على
غرإر إسشتعادة إألمن وإلسشلم إŸدني Úوإلغاء
حالة إلطوإرئ ‘ إ÷زإئر وإعادة إلعتبار
للششخصشيات إلقومية إ÷زإئرية إلكÈى إلتي
ك -انت ‘ ط -ي إل -نسش -ي -ان وت-ع-زي-ز صشÓ-ح-ي-ات
إŸعارضشة إلسشياسشية ودسشÎة إألمازيغية كلغة
وطنية رسشمية».
كما أإكد بوششارب أإن «إلرئيسس بوتفليقة هو
Óمة بأاكملها
إلذي رسشم يناير عيدإ وطنيا ل أ

وه -و إل -ذي ك -رسس إ◊ق -وق إ÷دي -دة ل -ف -ائ-دة
إŸرأإة Ãوجب إلقانون وهو إلذي أإلغى ŒرË
إلصش- -ح- -ا‘ إلب- -دإء رأإي- -ه» ،م- -ذك -رإ Ãن -اصشب
إŸسش -ؤوول -ي -ة إل -ت -ي أإصش -ب -حت ت -ع-ت-ل-ي-ه-ا إŸرأإة
إ÷زإئرية ‘ ششتى إŸيادين.
و‘ إلشش -ق إلج -ت-م-اع-ي وإلق-تصش-ادي ق-ال
نفسس إŸتحدث إن إلسشيد بوتفليقة «هو إلذي
أإم -ر ب -إا‚از آإلف إل -ك -ي -ل-ومÎإت م-ن إل-ط-رق
إلسش -ري -ع -ة وإلسش-ي-ارة وه-و إل-ذي ب-ن-ى عشش-رإت

إ÷امعات وإلسشدود وحوإ‹  5مÓي Úسشكن
ووضش-ع إل-ت-ح-ويÓ-ت إلج-ت-م-اع-ي-ة ‘ م-عدلت
ق-ي-اسش-ي-ة ورسش-م م-ف-ه-وم إل-ع-دإل-ة إلج-ت-م-اعية
خاصشة ‘ ›الت إلتعليم وإلتكوين وإلتششغيل
إŸدع -م وم -ن ﬂت -ل -ف إلضش -روري-ات م-ن م-اء
وطاقة وغÒها».
كما –دث منسشق هيئة تسشي Òحزب جبهة
إلتحرير إلوطني عن إإل‚ازإت إÙققة ‘
إÛال إل -دي -ب -ل -وم -اسش -ي مسش -تشش-ه-دإ ب-ات-ف-اق
إ÷زإئر إلعاصشمة إلذي كان عام  1974بÚ
إيرإن وإلعرإق وب Úأإثيوبيا وإريتÒيا وبإاعطاء
إل-رئ-يسس إل-رإح-ل ي-اسش-ر ع-رف-ات إل-ك-ل-م-ة عند
ترؤوسشه لدورة إأل· إŸتحدة وطرد وفد نظام
إلبارتيد بجنوب إفريقيا من جمعية إأل·
إŸتحدة.
من جهة ثانية ،أإششار بوششارب أإن إلدسشتور
ي -ك -ف -ل ح -ق إل -ت -ع -ب Òل -ل -ج -زإئ -ري ،وم-ن ح-ق
إŸوإطن Úأإن يعÈوإ عن آإرإئهم ومطالبهم،
ﬁذرإ ‘ نفسس إلوقت من بعضس إلنزلقات
إلتي أإدت إ ¤أإزمات ‘ بعضس إلدول بسشبب
إلفتنة.

باشسرتها وزارة الÎبية لعÓج قضسايا عالقة

اختتام اللقاءات الثنائية مع النقابات وإامضشاء اÙاضشر هذا اأ’سشبوع
اخ -ت -ت -مت ،أامسس ،سس -لسس -ل -ة ال-ل-ق-اءات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ب-اشس-رت-ها وزارة الÎبية
ال -وط -ن -ي -ة م -ع ‡ث -ل-ي ن-ق-اب-ات ال-ق-ط-اع
وذلك ت- -ن -ف -ي -ذا ل -لÈوت -وك -ول اŸت -ع -ل -ق
ب - -إاج - -راءات ال - -ت - -ع - -ام - -ل م - -ع الشس - -ريك
الج - - -ت - - -م- - -اع- - -ي خÓ- - -ل وضس- - -ع- - -ي- - -ات
لضسرابات ،بحسسب ما أافادت به وزيرة
ا إ
الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت.
أإوضشحت إلوزيرة ع Èصشفحتها إلرسشمية
ع -ل -ى إل -ف -ايسش -ب-وك ،أإن مصش-ا◊ه-ا «إخ-ت-ت-مت
سشلسشلة إللقاءإت إلثنائية مع كل من إل–اد
إل -وط -ن -ي ل-ع-م-ال إلÎب-ي-ة وإل-ت-ك-وي-ن ،إل-ن-ق-اب-ة
إل-وط-ن-ي-ة إŸسش-ت-ق-ل-ة ل-ع-م-ال إلÎبية وإلتكوين،
إل-ن-ق-اب-ة إل-وط-ن-ي-ة إŸسش-ت-ق-ل-ة ألسش-اتذة إلتعليم
إل -ث -ان-وي وإل-ت-ق-ن-ي ،إل-ن-ق-اب-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ع-م-ال

إلÎب- - -ي - -ة ،إÛلسس إل - -وط - -ن - -ي إŸسش - -ت - -ق - -ل
Ÿسشتخدمي إلتدريسس للقطاع ثÓثي إألطوإر
للÎبية و›لسس إلثانويات إ÷زإئرية».

وخÓل هذه إللقاءإت ” ،إلتطرق  -تضشيف
إلوزيرة  -إ« ¤إلنششغالت إŸطروحة ،إ¤
ج -انب إث -رإء مشش-اري-ع ﬁاضش-ر إلج-ت-م-اع-ات
إل-ت-ي صش-ي-غت ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة إضش-رإب  21يناير
إŸاضش - - -ي ،ع Ó- - -وة ع - - -ل - - -ى درإسش- - -ة ب- - -عضس
إÓŸحظات إŸقدمة وإلنقاط إ÷ديدة وكذإ
ت- -ق -د ËإقÎإح -ات» ،مششÒة إ ¤أإن -ه «سش -ي -ت -م
إلمضشاء على إÙاضشر خÓل هذإ إألسشبوع».
ي-ن-درج ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه إل-ل-ق-اءإت إل-ث-ن-ائية ‘
إط-ار «ت-ن-ف-ي-ذ إلÈوت-وك-ول إŸت-ع-لق بإاجرإءإت
إل- -ت -ع -ام -ل م -ع إلشش -ريك إلج -ت -م -اع -ي خ Ó-ل
وضشعيات إإلضشرإبات» وذلك على خلفية إيدإع
ب- -عضس ن- -ق- -اب- -ات ق -ط -اع إلÎب -ي -ة إلشش -ع -ارإت
بإاضشرإب مزمع تنظيمه يومي  26و 27فÈإير
إ÷اري.

عملية مشسÎكة ب Úالوزارة وولية ا÷زائر

توزيع  4آا’ف وحدة سشكنية اليوم

أاك- -د ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر زوخ وا‹ ولي -ة
ا÷زائ - - -ر ،أامسس ،أان اŸرح - - -ل - - -ة  24من
لسسكان التي
عملية الÎحيل وإاعادة ا إ
لحد ،سستشسهد توزيع
سستنطلق ،اليوم ا أ
م -ا ي -رب-و ع-ن  4آالف وح -دة سس-ك-ن-ي-ة ‘
ع- -م- -ل- -ي- -ة مشسÎك- -ة م- -ع وزارة السس- -ك -ن
ل- -ت- -وزي- -ع السس -ك -ن -ات ع -ل -ى اŸواط -ن‘ Ú
ﬂتلف الصسيغ.
وقال إلوإ‹ إن ولية إ÷زإئر تششهد إليوم

 24فÈإير ‘ ،عملية مششÎكة مع وزإرة إلسشكن
‘ توزيع ما يربو عن  4آإلف وحدة سشكنية
سشتوزع على إŸوإطن ،Úمن بينهم أإصشحاب
إلسشكنات إلهششة وذوو إŸسشاكن إلضشيقة وكذإ
مسشتفيدو صشيغة إلبيع باإليجار «عدل».
وأإوضش- - -ح أإن ه - -ن - -اك  1200ع-ائ-ل-ة سش-يتم
ترحيلها إ ¤سشكنات لئقة ،ومنها  520عائلة
تعا Êمن إلضشيق سشتسشتفيد من سشكنات ‘
صش -ي -غ -ة ع -م -وم -ي إي -ج-اري إضش-اف-ة إ2500 ¤

وحدة سشكنية سشتوزع للمسشتفيدين من صشيغة
عدل ،معتÈإ ذلك «تأاكيدإ للجهود إŸبذولة ‘
تطبيق برنامج إإلسشكان إلذي أإطلقه رئيسس
إ÷مهورية».
وعن إŸرحلة  25لعملية إلÎحيل– ،دث
إل -وإ‹ ع -ن «ن -ي -ة ب -دء إل -قضش -اء ن -ه -ائ-ي-ا ع-ل-ى
سشكنات إلضشيق وإألقبية وما تبقى من سشكان
إألسشطح» ،وقال إن درإسشة إŸلفات «متوإصشلة
وبحاجة إ ¤وقت لضشبط إلقوإئم إلنهائية».
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بن صشالح يششارك ‘ القمة العربية  -اأ’وروبية اأ’وÃ ¤صشر
‡ث  Ó- - - -ل - - - -رئ - - - -يسس
ا÷م - -ه- -وري- -ة السس- -ي- -د
عبد العزيز بوتفليقة،
يشسـارك ع- -ب -د ال -ق -ادر
ب- - - -ن صس - - -ال - - -ح رئ - - -يسس
›لسس الأمة ‘ ،القمة
الأو ¤لدول ا÷امعة
العربية ودول ال–اد
الوروبي Ãصسر .وهي
ال-ق-م-ة ال-ت-ي –تضس-ن-ها
م- -دي- -ن -ة شس -رم الشس -ي -خ
ي -و م -ي  2 4و  2 5ف  Èا ي ر
–ت شسعار «السستثمار
‘ السستقرار».
وق- -د حّ- -ل ب- -ن صش- -ال- -ح،
إأمسسÃ ،ط- -ار شش- -رم إلشش- -ي -خ إل -دو‹،
حيث كان ‘ إسشتقباله وزيرة إلبيئة
إŸصش -ري -ة إل -دك -ت -ورة ي -اسش -م Úف -وؤإد،
وسشعادة سشف Òإ÷زإئر لدى جمهورية
مصشر إلعربية وجامعة إلدول إلعربية
نذير إلعرباوي.
للتذك ،Òفاإن هذه إلقمة إلتي تعرف

حضشور  24دولة إأوروبية إ ¤جانب كل
إل- -دول إلأعضش- -اء ‘ ج- -ام- -ع- -ة إل -دول
إلعربية ،سشيتناول خÓلها إŸششاركون
ع - -دي - -د إل - -قضش - -اي- -ا ذإت إله- -ت- -م- -ام
إŸششÎك ،على رإأسشها قضشية إلسشلم
وإلأم - -ن وك - -ذإ م- -ك- -اف- -ح- -ة إلإره- -اب
وإ÷رÁة إŸن -ظ -م-ة وقضش-ي-ة إل-ه-ج-رة
غ Òإلششرعية.

راوية يسشتقبل من رئيسس ›لسس الوزراء بدولة الكويت
اسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر اŸال-ي-ة،
ع- -ب- -د ال- -رح- -م- -ان راوي -ة،
بالكويت من طرف رئيسس
›لسس وزراء دول- - - - - - - - - - - - -ة
ال- -ك- -ويت ،الشس- -ي- -خ ج- -اب- -ر
اŸب- - - - -ارك اآل ح- - - - -م - - - -د اآل
صس -ب-اح ،ب-حسسب م-ا اف-اد ب-ه
بيان للوزارة.
” هذإ إللقاء على هامشس
إن - -ع - -ق- -اد إل- -دورة  10للجنة
إŸششÎكة إ÷زإئرية إلكويتية
من  19إ 21 ¤فÈإير إ÷اري
بالعاصشمة إلكويتية.
وإأك- -د إل- -وزي- -ر خÓ- -ل ه- -ذإ
إل- - -ل- - -ق- - -اء « إلإرإدة إŸوؤك- - -دة
للجزإئر ‘ ترقية إلتعاون إلثنائي إ¤
مسشتوى إلعÓقات إلسشياسشية إلتاريخية
إŸتميزة ب Úإ÷زإئر وإلكويت سشعيا
لإع -ط -ائ -ه -ا م-ع-ن-ى إي-ج-اب-ي-ا وﬁت-وى
م -ت -ن -وع -ا ،وف -ق -ا ل -ت -وج -ي -ه-ات رئ-يسس
إ÷م -ه -وري-ة ،ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
وإأم Òدولة إلكويت ،إلششيخ صشباح إآل
إأحمد إآل جابر إآل إلصشباح ،بحسشب
ذإت إلبيان.
وإأك -د م -ن ج -ه-ت-ه ،إلشش-ي-خ ج-اب-ر إآل
مبارك إآل حمد إآل صشباح عن « إلطابع
إلسش -ت -ث -ن -ائ -ي ل -ل -ع Ó-ق-ات إلسش-ي-اسش-ي-ة
إ÷زإئرية إلكويتية».
و حث ب- -اŸن- -اسش- -ب- -ة «إŸت- -ع- -ام -لÚ
إلقتصشادي Úإلكويتي Úعلى إلهتمام
إأك Ìب- -السش -وق إ÷زإئ -ري -ة ،ن -ظ -رإ Ÿا

توفره من فرصس إسشتثمار إلتي تزخر
ب - -ه - -ا إ÷زإئ - -ر ‘ ﬂت - -ل- -ف ›الت
إلنششاط إلقتصشادي ،معÈإ عن رغبته
‘ إŸزيد من إلتصشالت وإلتفاعÓت
ب Úرج- -ال إأع -م -ال إل -ب -ل -دي -ن ب -ه -دف
إل -ت -وصش-ل إ ¤إق-ام-ة شش-رإك-ة م-ت-ن-وع-ة
ت-ط-ب-ع-ه-ا عÓ-ق-ة رإب-ح-رإبح» ،بحسشب
ما إأكده نفسس إŸصشدر.
وإأضش- -اف ب- -ي- -ان وزإرة إŸال- -ي- -ة ،إأن
رئيسس ›لسس وزرإء دولة إلكويت إبرز
إن «ج -و إلسش -ت -ق -رإر إلسش-ي-اسش-ي إل-ذي
تنعم به إ÷زإئر ،بفضشل فطنة وروؤية
رئ- -يسس إ÷م- -ه- -وري- -ة ،ع- -ب- -د إل -ع -زي -ز
بوتفليقة ،هذإ إلسشتقرإر إلذي يبقى
ع -ام  Ó-ف -ع -ال ل -ل -ت -ط -ور إلق -تصش-ادي
وإلجتماعي».

الصسندوق الوطني للتأام Úعن البطالة:

مرسشوم يرفع سشن اŸسشتفيدين من دعم إاحداث النششاطات إا 55 ¤سشنة
صس - - -در م - - -وؤخ - - -را ب - - -ا÷ري - - -دة
الرسسمية اŸرسسوم الرئاسسي اŸتعلق
ب -رف -ع سس-ن اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن دع-م
اإح- -داث ال- -نشس- -اط- -ات ل -لصس -ن -دوق
الوطني للتاأم Úعن البطالة اإ¤
 55سسنة.
ويحدد هذإ إŸرسشوم إŸوؤرخ ‘ 2
فÈإي -ر  2019وإل -ذي ي-ع-دل إŸرسش-وم
إلرئاسشي رقم  514-03إŸوؤرخ ‘ 30
سش-ب-تم« 2003 Èإلط -ار إل-ع-ام لÎت-يب
دع-م إح-دإث وت-وسش-ي-ع إل-نشش-اط-ات م-ن
طرف إلبطال Úذوي إŸششاريع إلبالغÚ
ما ب 30 Úو 55سشنة ،ويتو ¤إلصشندوق
إلوطني للتاأم Úعن إلبطالة تنفيذ هذإ
إلÎتيب».
وتنصس إŸادة إلثانية من إŸرسشوم
على تعويضس عبارة «إلبالغ Úما ب30 Ú
و 50سش -ن -ة» ‘ إل -نصش-وصس ذإت إلصش-ل-ة
بعبارة «ما ب 30 Úو 55سشنة».
وك - -ان وزي- -ر إل- -ع- -م- -ل وإل- -تشش- -غ- -ي- -ل

وإلضشمان إلجتماعي ،مرإد زما‹ ،قد
صشرح ‘ وقت سشابق إأنه «تقرر “ديد
إلسش -ن إÙدد ل Ó-سش -ت-ف-ادة م-ن ج-ه-از
إلصشندوق إلوطني للتام Úعلى إلبطالة
إ 55 ¤سشنة عوضس  50سشنة ،حيث ”
م-وؤخ-رإ إŸوإف-ق-ة ع-ل-ى إقÎإح ت-ع-دي-ل
إل -نصش -وصس إل -ق -ان -ون -ي -ة إŸسشÒة ل-ه-ذإ
إ÷هاز».
وإأششار زما‹ إ ¤إأن هذإ إلإجرإء
«سش-يسش-م-ح لÓ-أشش-خ-اصس م-ن ه-ذه إلفئة
إلعمرية ( 55سشنة) من إلسشتفادة من
إل -تسش -ه -ي Ó-ت وإŸزإي -ا إل -ت -ي Áن-ح-ه-ا
إلصشندوق» ،دإعيا إŸسشوؤول ÚإÙليÚ
إŸكلف Úبتسشي Òإ÷هازين إ ¤إعÓم
إلششباب وإلبطال ÚبالتعديÓت إلأخÒة
إÿاصش- -ة ب- -تسش -ي Òه -ذه إلأخÒة وك -ذإ
«تعزيز إلتعاون ب Úهذه إلآليات بغية
ت-وح-ي-د ج-ه-وده-م» م-ن إأج-ل إسش-تعمال
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أشصرف على إأعادة دفن رفات شصهدأء معركة «تينيسصا» ،زيتو Êمن “Ôأسصت:

قوة ا÷زائر ‘ توحدها واÙافظة على أامانة الشسهداء

أكد على موأصصلة ألتكفل بانشصغالت ألشصباب ،حطاب من عنابة:

ﬂطط وطني لرفع التجميد عن ﬂتلف اŸشساريع اŸتعلقة بالشسباب والرياضسة
كشص - - -ف وزي- - -ر ألشص- - -ب- - -اب
وألرياضصة ﬁمد حطاب عن
ﬂط-ط ل-رف-ع أل-ت-ج-م-ي-د عن
ﬂت -ل -ف أŸشص -اري -ع أŸت-ع-ل-ق-ة
ب -ق -ط -اع ألشص-ب-اب وأل-ري-اضص-ة
ع-ل-ى أŸسص-ت-وى أل-وطني ،على
غ- -رأر ولي- -ة ع- -ن- -اب -ة أل -ت -ي
أسص- -ت- -ف -ادت م -ن غ Ó-ف م -ا‹
لعادة بعث أŸشصاريع
معت ،Èإ
أŸتوقفة بها ،وتهيئة ﬂتلف
أŸرأف -ق وأŸرأك -ز أل -ري-اضص-ي-ة
ألشصبانية..

عنابة :هدى بوعطيح

أك -د وزي -ر أÛاه -دي -ن أل -ط -يب زي -ت -و،Ê
له -ڤ -ار ،ع -ل-ى أن ق-وة
أمسس ،م -ن ع -اصص -م -ة أ أ
أ÷زأئ-ر ‘ ت-وح-ده-ا وأÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أم-ان-ة
ألشص -ه -دأء ،وت -وح -ي -د أل -ك -ل-م-ة وأل-دف-اع ع-ن
أل- -وط- -ن ك- -ام  Ó-ب -ك -ل أن -ح -ائ -ه ،وه -ذأ م -ا ”
ألتأاكيد عليه من طرف ألشصهدأء وبرهنته
للعدوألغاشصم.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
دعا الوزير خÓل إاششرافه على إافتتاح فعاليات
اŸلتقى التاريخي «ا÷بهة ا÷نوبية ‘ إاسشÎاتيجية
الثورة التحريرية » الذي جرت فعالياته باŸركز

ا÷امعي ا◊اج موسشى أاق أاخاموك ،إا ¤الوقوف
وقفة تأامل وخششوع ترحما على ششهدائنا األبرار،
واÙطات التي قام بها أاسشÓفنا من أاجل توحيد
ا÷زائ- -ر واÙاف- -ظ- -ة ع -ل -ي -ه -ا‡ ،ا ي -ح -ت -م رصص
الصشفوف وزرع األمل لنكون أاوفياء للششهداء كما
أارادوا ،ونسشتمر ‘ الوحدة والتضشحية التي أارادها
الششهداء Ÿواصشلة مسشÒة البناء والتششييد.
أاضشاف زيتو ،Êأان اŸلتقى فرصشة إلبراز مآاثر
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،وا÷وانب اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-تنظيم
والتسشي Òبعد فتح ا÷بهة ا÷ديدة التي وسشعت
عمق الثورة ‘ الداخل واÿارج ،وحملت رسشالة
أابطال وجب ا◊فاظ عليها.
‘ سشياق آاخر ،أاششرف الوزير خÓل زيارته ،على

إاعادة دفن رفات  12ششهيدا من ششهداء معركة
«تينيسشا» التي جرت وقائعها بتاريخ  07ماي 1902
ÃقÈة الششهداء بقرية «تيت» بعاصشمة األهقار،
مؤوكدا بأان هذه الوقفة ترجعنا للجرائم اŸرتكبة
من طرف اŸسشتعمر الغاششم ‘ كل ربوع الوطن.
من جهة أاخرى ،تسشلم زيتو ÊتكرÁا خاصشا من
ط -رف السش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ب -إاسش-م سش-ك-ان ال-ولي-ة
ل -رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ،ك -م -ا ” ب-اŸن-اسش-ب-ة ت-ك-رË
ع -ائ Ó-ت ب -عضص اÛاه -دي -ن رف -ق -اء ع-ب-د ال-ق-ادر
اŸا‹ رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة،
ع -ائ -ل -ة اÛاه -د اŸت-و‘ أاخÒا «سش-ب-ق-اق أاح-م-د»
اŸلقب «بوضشراعة».

لو ‘ ¤أ÷زأئر
ألتغذية ورأء أرتفاع سصرطان ألقولون وأحتÓله أŸرأتب أ أ

خÈاء اأ’ورام يكشسفون عن أادوية ترفع معد’ت ا◊ياة إا 10 ¤سسنوات

بالتعاون ب› Úلسس أألعلى للغة ألعربية وأÛلسس أإلسصÓمي وجامعة أ÷زأئر 01

اŸرحلة اأ’و ¤من البحث خلصست إ’عتماد خمسسة آا’ف مصسطلح قضسائي

لورأم ‘ أ÷زأئر أن
كشصف خÈأء طب أ أ
سص-رط-ان أل-ق-ول-ون وأŸسص-ت-ق-ي-م ي-حتل أŸرتبة
لو ‘ ¤أ÷زأئ- - -ر ب - -ع - -دد ح - -الت Œاوزت
أ أ
Óورأم
 4500حالة سصنويا و 10ألف حالة ل أ
لب -ح -اث “ك-نت
أل -هضص -م -ي -ة ،م -ؤوك -دي -ن أن أ أ
حاليا من ألوصصول إأ ¤عÓجات ناجعة ترفع
م- -ن م -ع -دل أ◊ي -اة إأ 10 ¤سص-ن-وأت وألشصفاء
لخرى.
ألنهائي ‘ بعضس أ◊الت أ أ

أن -ت -هت ،أمسس ،أŸرح-ل-ة
لو ¤م- - - - -ن إأع- - - - -دأد أول
أ أ
م - - - -ع - - - -ج - - - -م ج - - - -زأئ - - - -ري
ل-ل-مصص-ط-ل-ح-ات أل-ق-ان-ون-ي-ة
وأل- -قضص -ائ -ي -ة أع -ل -ن ع -ن -ه
خÓ- -ل أŸل- -ت -ق -ى أل -وط -ن -ي
لول ألذي نظمه أÛلسس
أ أ
لع- - - -ل- - - -ى،
لسصÓ- - - -م- - - -ي أ أ
أ إ
لع - -ل- -ى ل- -ل- -غ- -ة
وأÛلسس أ أ
ألعربية بالتعاون مع كلية
أ◊ق-وق ب-ج-ام-ع-ة أ÷زأئر
 ‘ ،01ح Úأشص - - - - - - - - - - - - - - - - - -اد
ل‚از
أŸشص- -ارك- -ون ب -ه -ذأ أ إ
دأع Úإأ ¤إأث - -رأئ- -ه ‘ ك- -ل
أÛالت.

خالدة بن تركي

اŸسشتجدات والتفاعل مع اÙاضشرين.
وق- -ال الÈوف- -يسش- -ور أاوك- -ال ﬁم- -د إان اŸؤو“ر
فرصشة للكششف عن ا◊الت التي عرفت ارتفاع
معدل ا◊ياة إا 10 ¤سشنوات وذلك بفضشل أادوية
عÓجية “نح بعد التحاليل البيولوجية التي توضشح
نوع السشرطان الذي يعا Êمنه اŸريضص ويتم على
أاسشاسشه منح األدوية التي تضشمن إاما الششفاء النهائي
أاورفع معدل ا◊ياة وهو مناسشبة للتنسشيق والربط
بﬂ Úتلف التخصشصشات لعÓج اŸرضشى واختيار
ال -ط -ري -ق-ة ال-ن-اج-ع-ة ال-ت-ي ت-ك-ون ب-ع-د ال-تشش-اور م-ع
›موعة من األطباء وعن طريق اجتماعات دورية
يحدد من خÓلها العÓج الناجع.
وب -خصش -وصص ال -ت -ك -ف -ل ال -ط-ب-ي ‘ ا÷زائ-ر أاك-د
الÈوف- -يسش- -ور أان- -ه م -ت -اح ال -ي -وم ب -فضش -ل ا÷راحÚ
اŸوج -ودي-ن وال-ذي-ن ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى اخ-ت-ي-ار أافضش-ل
ال-ط-رق ال-عÓ-ج-ي-ة لسش-رط-ان ال-ق-ول-ون ال-ذي ي-ح-ت-ل
اŸرت- - - - -ب- - - - -ة األو ‘ ¤ا÷زائ- - - - -ر وه- - - - -ذا حسشب
اإلحصشائيات األخÒة لسشنة  ،2015مششÒا أان أاغلب

السش -رط -ان -ات ‘ ارت -ف -اع مسش -ت-م-ر ع Èال-ع-ا ⁄و‘
ا÷زائر على وجه اÿصشوصص بسشبب التغذية السشيئة
واÙيط البيئي.
وبشش -أان ال -ط -رق ال -ع Ó-ج -ي -ة اŸت-اح-ة ق-ال ذات
اŸتحدث إان سشرطان القولون اŸسشتقيم اŸنتششر
‘ أاماكن عديدة ‘ حال عدم العÓج فإان مدة
ا◊ياة تصشل إا 6 ¤أاششهر كأاقصشى تقدير لكن مع
اللتزام بالعÓج اŸناسشب فإان معدل ا◊ياة يرتفع
إا 3 ¤سشنوات إال أانه با÷راحة واألدوية يرتفع
معدل ا◊ياة إا 10 ¤سشنوات
ب- -دوره ري- -ن- -ي -ه ادم أاك -د أان سش -رط -ان ال -ق -ول -ون
اŸسشتقيم اŸيئوسص منه ينتششر بششكل كب Òع Èدول
العا ⁄لعوامل كثÒة منها التغذية والبيئة ،غ Òأانه
بفضشل األبحاث “كنا اليوم من الوصشول إا ¤طرق
ع Ó-ج -ي -ة ن -اج -ع-ة ت-رف-ع م-ع-دل ا◊ي-اة وت-ؤودي إا¤
الشش- -ف- -اء ال -ن -ه -ائ -ي أاح -ي -ان -ا وه -ذا ‘ ح -ال ات -ب -اع
اسشÎاŒيات مناسشبة للمرضشى والطريقة اŸثالية
لرعايته.

لورأم Ãسصتشصفى ألبليدة ،بو‚ار:
رئيسس جمعية طب أ أ

عÓجات جديدة ترفع نسسبة الشسفاء إا٪30 ¤

ق - -ال ألÈف - -يسص - -ور ع- -دة ب- -و‚ار رئ- -يسس
لورأم ألسصرطانية Ãسصتشصفى
جمعية طب أ أ
أل -ب -ل -ي -دة إأن سص -رط -ان أل -ق -ول-ون وأŸسص-ت-ق-ي-م
لول ب -ال -نسص-ب-ة ل-ل-رج-ال ‘ أ÷زأئ-ر
ي -ع -ت Èأ أ
بعدد يتجاوز  4500حالة سصنويا ،موضصحا أن
ه -ذأ أل -ن -وع م -ن ألسص -رط -ان وك -ذأ ألسص -رط-ان
أل -ك-ب-دي ت-ع-رف أل-ي-وم عÓ-ج-ات ج-دي-دة ‘
أل -ع Ó-ج أل -ك -ي -م -ي -ائ -ي وأ÷رأح-ة وأل-ت-ي ق-د
“ن -ح -ه -م نسص -ب -ة شص -ف-اء ع-ال-ي-ة و ٪30م -ن-ه-م
لك Ìم -ن عشص -ر سص-ن-وأت،
Áك -ن -ه -م أل -ع -يشس أ
هذه ألفرصصة  ⁄تكن موجودة ‘ ألسصابق.
وأارجع النتائج اÙققة اليوم ‘ هذا اÛال

أاك -د وزي -ر الشش -ب -اب وال -ري-اضش-ة ﬁم-د ح-ط-اب
خ Ó-ل ت -ف -ق -ده ،أامسص ،ل -ق -ط -اع -ه ب -ولي -ة ع -ن-اب-ة،
اسشتفادتها خÓل السشنوات األخÒة من غÓف ما‹
ضشخم يقدر بـ 11مليار دج ،سشمحت بإا‚از 1٨4
مشش- -روع ،إاضش- -اف -ة إا“ ¤وي -ل ﬂت -ل -ف اŸشش -اري -ع
الرياضشية ،وعلى رأاسشها اŸركب الرياضشي  19ماي
 ،56والذي خصشصص له  2.5مليار دج..
كما أاششرف الوزير خÓل تفقده اŸركز ا÷هوي
ل -لÎب -ي -ة ال -ب -دن -ي -ة وال -ري -اضش-ي-ة «ك-رابسص» ب-ب-ل-دي-ة
سش -راي -دي ،ع -ل -ى ت-وق-ي-ع ات-ف-اق-ي-ة ت-ع-اون م-ع إادارة
اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-ري-اضش-ة وال-تسش-ل-ي-ة بـ»ت-ي-ك-ج-دة»
لولية البويرة لتسشي ÒاŸركز ،نظرا إا ¤اÈÿة التي
يتوفر عليها..
ﬁم -د ح -ط -اب وخ Ó-ل وق -وف -ه ع -ل -ى اŸل-عب
البلدي «دريدي ﬂتار» ومدى تقدم وتÒة األششغال
ب-ه-ذا اŸشش-روع ،وت-ه-ي-ئ-ة م-ل-ح-ق-ة اŸل-عب ب-العششب
الصش -ط -ن -اع-ي ،اإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ،وك-ذا اÙي-ط
اÿارجي ،كششف أايضشا عن تخصشيصص غÓف ما‹
يقدر بـ 3.5مليار دج للمركب الرياضشي للحجار،
مششÒا إا ¤أان -ه سش-ت-ن-ط-ل-ق أاشش-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة ب-ه-ذي-ن
الصش - -رح Úال - -ه- -امÃ Úج- -رد اإلعÓ- -ن ع- -ن رف- -ع
التجميد عن اŸششاريع الرياضشية ع Èالوطن.
الوزير عاين أايضشا رفقة وا‹ ولية عنابة توفيق

إا ¤تبادل اÈÿات والتجارب من خÓل اŸؤو“رات
التي Œمع ب Úا÷زائري Úواألسشاتذة من فرنسشا
ل -ت -ط -وي -ر أاسش -ال -يب ال -ع Ó-ج ال -ك -ي -م -ي-ائ-ي وال-عÓ-ج
اŸسش -ت -ه -دف ،وك -ذا ط -رق ع Ó-ج ج -راح -ة ال-ك-ب-د،
م- -وضش -ح -ا ‘ ذات السش -ي -اق أان سش -رط -ان ال -ق -ول -ون
اŸسش -ت-ق-ي-م ل-ه أاسش-ب-اب م-ت-ع-ددة ع-ل-ى غ-رار قضش-ي-ة
الغذاء والنمط اŸعيششي غ Òصشحي وكذلك عامل
الوراثة بحوا‹  10باŸائة.
وينصشح الÈفيسشور بو‚ار بسشلوك ‰ط معيششي
صش -ح -ي ب -اإلك -ث -ار م -ن اÿضش-ر وال-ف-واك-ه ،وال-ق-ي-ام
ب- -ف -حصص دوري ،وذلك وف -ق -ا Ÿا ق -امت ب -ه ب -عضص
الوليات التي سشميت بالنموذجية ‘ التششخيصص،

مزهود ،مششروع إا‚از ملعب كرة قدم بـ»طاششة»
بÈحال والذي يتسشع لـ 5أالف مقعد ،حيث تعهد
ﬁم-د ح-ط-اب ع-ل-ى م-واصش-ل-ة ال-ت-ك-ف-ل بانششغالت
الشش -ب -اب ‘ اÛال ال -ري -اضش -ي ،ب -ه -دف م-واصش-ل-ة
النهوضص بالرياضشة ا÷زائرية والرتقاء بها ،وقد
كانت الفرصشة سشانحة لوزير الرياضشة للتواصشل مع
الشش -ب -اب ال -ن -اشش-طﬂ ‘ Úت-ل-ف ال-ن-وادي وال-ف-رق
اŸت -خصشصش -ة ‘ ك -ل ال -ري -اضش -ات ال -ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة
ب- -رح- -ال ،ومشش -ارك -ت -ه -م ج -ان -ب -ا م -ن نشش -اط -ات -ه -م
الرياضشية.
و‘ سش -ي -اق ح-دي-ث-ه شش-دد ح-ط-اب ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
التكوين ‘ ﬂتلف الفروع الرياضشية ،فضش Óعن
دع -م ال -ن -وادي ال -ري -اضش -ي -ة Ãخ-ت-ل-ف اإلم-ك-ان-ي-ات
اŸادي-ة وال-بشش-ري-ة ،وم-راف-ق-ت-ه-ا وف-ق إاسشÎات-ي-جية
مدروسشة ،كما عاين الوزير ببلدية سشيدي عمار
مششروع إا‚از مسشبح ششبه أاوŸبي « 25م »Îببلدية
سشيدي عمار ،والذي خصشصص له غÓفا ماليا يقدر
بـ 230مليون دج.
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ي-ك-ون ج-اه-زا شش-ه-ر م-ارسص
اŸقبل ،كما أاعلن ﬁمد حطاب عن تخصشيصص 5
مليون دج لتغطية ملعب بلدي ببلدية سشيدي عمار
ب- -ال- -عششب الصش -ط -ن -اع -ي ،وع -اي -ن خ Ó-ل ج -ول -ت -ه
ال-ت-ف-ق-دي-ة دار الشش-ب-اب  05ج-وي-لية  ،1962ل-ي-نتقل
ب-ع-ده-ا ن-ح-وم-ل-عب ال-ع-ق-ي-د «شش-اب-و» ل-يعطي إاششارة
انطÓق دورة وطنية ما ب Úاألحياء ‘ كرة القدم.

إاعداد أاول معجم جزائري شسامل للمفردات القانونية

^  4500حالة سسرطان القولون و 10آا’ف حالة أاورام هضسمية سسنويا
^  ٪ 10من اإ’صساب ـ ـ ـ ـ ـات بسسبب العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامل الوراث ـ ـ ـ ـ ـي

أاك -د الÈوف -يسش -ور ﬁم -د أاوك -ال ،أامسص ،رئ -يسص
مصشلحة األورام السشرطانية باŸسشتششفى ا÷امعي
ب -ن -ي مسش -وسص خ Ó-ل دورة ل -ل -ق -اءات ال -ت -ف -اع -ل -ي -ة
اŸعرفية ب ÚخÈاء طب األورام ‘ ا÷زائر بفندق
اŸارك Òبالعاصشمة والتي ششارك فيها  450مهني
من بينهم أاطباء ﬂتصشون ‘ علم األورام ،جراحو
علم الباتولوجيا والعÓج اإلششعاعي حول موضشوع
«الب- -ت- -ك -ار وتشش -خ -يصص ع Ó-ج سش -رط -ان ال -ق -ول -ون
واŸسش -ت -ق -ي -م «ان اŸل -ت-ق-ى ي-ت-ح-دث « أاسش-اسش-ا ع-ن
ا◊الت اŸت-ق-دم-ة لسش-رط-ان ال-ق-ول-ون واŸسش-تقيم
اŸنتششر ‘ أاعضشاء كثÒة من ا÷سشم واŸيئوسص
م -ن -ه-ا وال-ت-ي ج-اء الب-ت-ك-ار ف-ي-ه-ا ال-ي-وم ب-عÓ-ج-ات
جديدة بإامكانها رفع معدل ا◊ياة والششفاء النهائي
احيانا «.
وج -اء ال -ل -ق -اء اŸن -ظ -م م-ن ط-رف الÈوف-يسش-ور
«رينيه أادام» أاحد األسشماء الرمزية ‘ علم األورام
ورئ- -يسص قسش- -م وح- -دة ج- -راح- -ة ال- -ك- -ب -د وال -فصش -ل
الصشفراوي والسشرطان وزرع األعضشاء ‘ مسشتششفى
بول بروسص بفرنسشا إا ¤جعل خÈاء علم األورام ‘
ا÷زائر متصشل Úبالعا ⁄الفÎاضشي وهي الدورة
األو ¤ال -ت -ي ن -ظ -مت ب -ال -ع -اصش -م -ة و” ب-ث-ه-ا ع-ل-ى
اŸب -اشش-ر م-ن ع-ن-اب-ة ،قسش-ن-ط-ي-ن-ة ووه-ران ‘ وقت
واح- -د وع- -ن ط- -ري- -ق ال- -ف- -ي- -دي- -و ،وذلك ل- -لسش -م -اح
ل -ل -مشش -ارك Úم -ن ال -ولي -ات األخ -رى Ÿع -رف-ة آاخ-ر

العدد
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مششÒا إا ¤أان- -ه ‘ ال- -دول األخ -رى إاج -ب -اري ع -ل -ى
األششخاصص ذوي  50سشنة القيام بالفحصص الدوري.
صش-رح ال-دك-ت-ور م-نصش-ف م-ك-ال-ت-ي ،اŸدي-ر ال-عام
ÒŸك شش -م -ال وغ -رب إاف -ري -ق -ي -ا الشش-راك-ة م-ف-ت-اح
ال -ن -ج -اح ل -دى ﬂت ÈمÒك ،ل -يسص ف-ق-ط ل-ت-ط-وي-ر
وت -ق-د Ëأافضش-ل ال-عÓ-ج-ات ب-ل ل-ت-ع-زي-ز إام-ك-ان-ي-ات
ﬂت-ل-ف األخصش-ائ-ي Úح-يث ت-ع-ت Èم-نصش-ة ل-ل-ت-ب-ادل
العلمي ب ÚاŸتخصشصش ‘ Úعلم األورام وتبادل
وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر وت-ع-زي-ز اŸه-ارات واŸم-ارسش-ات
ا÷ديدة لفائدة مرضشى السشرطان.

خالدة.ب

جÓل بوطي
أاك -د ب -وع -ب -د ال -ل -ه غ Ó-م ال -ل -ه رئ-يسص اÛلسص
اإلسشÓمي األعلى أاهمية اŸششروع ‘ إانهاء حالة
ا÷دل واÓÿف ب Úف- - -ق - -ه - -اء ال - -ق - -ان - -ون ح - -ول
اŸصشطلحات اŸسشتعملة ‘ ›ال القانون ،مششÒا
إا ¤أان أاهمية اإل‚از تكمن ‘ ضشبط مصشطلحات
ششاملة دقيقة بعيدا عن كل الختÓفات ،التي كثÒا
م -ا ي -ط -رح -ه -ا اıتصش -ون ‘ ظ -ل غ -ي-اب م-ع-ج-م
جزائري جامع.
وأاوضش -ح ب -وع -ب -د ال -ل -ه ‘ ك -ل -م -ة ،أامسص ،خÓ-ل
اŸلتقى الوطني األول حول اŸفردات القانونية:
مصشطلحات أاصشلية وأاخرى مقÎضشة ،بكلية ا◊قوق
ب -ال -ع -اصش -م -ة ،أان إاشش -راك ك -ل ال -ف-اع-ل Úم-ن ن-واب
الŸÈان ب -اع-ت-ب-اره-م يشش-ارك-ون ‘ ال-تشش-ري-ع وك-ذا
ا◊قوقي Úوأافراد األمن ‘ التحقيق مهم للغاية
ألن ت- -ع- -م- -ي- -م اŸف- -ردات يسش -ه -ل ع -م -ل اÙامÚ
والقضشاة ‘ نفسص الوقت ،ألنهم اŸعني األول بهذا
اÛال ،م- -ن- -وه -ا ب -دور ال -ب -اح -ث Úم -ن األسش -ات -ذة
ا÷امعي ‘ Úالتوصشل إا ¤نتائج إايجابية “كن من
العتماد على ما هوجزائري ‘ إاطار احÎام اللغة
العربية للجامعة.
وتعد مسشأالة التفاعل بإايجابية مع اŸششكÓت
ال -ل -غ -وي -ة ‘ ا÷زائ -ر ع -ام Ó-م-ه-م-ا حسشب رئ-يسص
اÛلسص األعلى للغة العربية صشالح بلعيد ،مؤوكدا
أان الباحث ا÷زائري لديه كل القدرات العالية على
ال -ت -ف -ك ،Òإاضش -اف -ة إا ¤اسش -ت -دراك ال -ط Ó-ب ل -ه-ذا
ا÷انب اŸهم ‘ وضشع معجم جامع ،يعتمد على
معا Êجديدة ‘ ميدان القانون سشتكون مرجعا
ضشروريا للمختصش ،Úمششيدا بهذه الثمرة العلمية،
مؤوكدا تعميمها ‘ عدة ›الت.
وأاثار بلعيد قضشية القÎاضص من اللغات األخرى
إلعداد اŸعجم ،وأاششار إا ¤ان ذلك يدخل ضشمن
إاطار التنوع اللغوي للحفاظ عل اŸعا Êالششاملة ‘
جميع اللغات لكن ا◊فاظ على دللت اŸعاÊ
واجب لعدم اإلخÓل باŸصشطلحات ،واحÎام ما

هو ضشروري ،قائ Óكفانا فوضشى واختÓفا حول
هذا الششأان العلمي.
وأاششاد بلعيد باعتماد اŸعجم للمعاي ÒالعاŸية
ألن ف -ري -ق ال -ب-حث ق-ام Ãج-ه-ودات ج-ب-ارة ل-ي-ك-ون
بجودة عالية ،إاضشافة إاﬁ ¤افظته على اŸعاÊ
الدقيقة للمفردات ،التي أاعطت الدللة بأان صشناعة
اŸصشطلحات تسشتند إا ¤ثراء لغوي ،وهو ما ”
الحتكام إاليه ‘ اŸششروع وانتظار صشدوره بششكل
نهائي بعد اإلنتهاء من اŸرحلة الثانية من البحث.
بدورها دعت فافا سشيدي ÿضشر بن زروقي
رئيسص اÛلسص الوطني ◊قوق اإلنسشان اŸششاركÚ
إا ¤إاث -راء م -ي -دان اŸصش -ط -ل -ح -ات ال-قضش-ائ-ي-ة ألن
اÛال يششهد اختÓفا كبÒا ‘ اŸفردات سشيما،
ب ÚاÙام Úوالقضشاة ،وثمنت دور الباحث‘ Ú
التطرق إا ¤هذا اŸوضشوع اŸهم ،نظرا للصشعوبات
اŸسشجلة ‘ ›لسص حقوق اإلنسشان فيما يتعلق
ب -ت -وح -ي -د اŸف -ردات ،سش-ي-م-ا وأان اÛلسص ي-ت-ل-ق-ى
الشش -ك -اوي وال -ع -رائضص ب -ال -ل-غ-ة األج-ن-ب-ي-ة وي-ح-ت-اج
اıتصش Úدوم -ا إا ¤ت -رج -م -ت -ه -ا ،ل -ك -ن م-ع وج-ود
معجم جزائري سشتكون هناك سشهولة ‘ التعامل
مع اŸصشطلحات.
وششملت اŸرحلة األو ¤من إا‚از اŸعجم منذ
إان-طÓ-ق ال-ب-حث سشنة 2017ال -ت -وصش-ل إا ¤أاك Ìم-ن
خمسشة آالف مصشطلح وهوما أاعلنه رئيسص جامعة
ا÷زائ -ر  01ع -ب-د ا◊م-ي-د ب-ن ت-ل-يسص ،مضش-ي-ف-ا أان
الهدف األول هو الرتقاء باŸنظومة التششريعية
الوطنية لتوحيد اŸصشطلحات اسشتنادا إا ¤اللغة
العربية ‘ ،ح Úأاششار عميد كلية ا◊قوق وادي
عماد الدين إا ¤التحديات التي واجهت الباحثÚ
لتفكيك اŸصشطلحات ألن ذلك يسشتلزم لغة تقنية
م -ع م -راع -اة ال -دق-ة والصش-رام-ة ،م-وضش-ح-ا أان ت-أاث-ر
النصص القانو Êباللغات األخرى أاضشحى أامرا واقعا
ومفروضشا.
وتركزت مداخÓت األسشاتذة خÓل ا÷لسشات
حول إاششكاليات صشناعة اŸصشطلح القانو ،Êوإاتقان
اللغة الغربية ودورها ‘ صشياغة القوان ،Úإاضشافة
إا ¤موضشوع واقع اŸصشطلحات تششريعا وقضشاء،
وأاغ -لب ال -ت -ح-دي-ات ال-ت-ي ت-واج-ه ه-ذا ا÷انب م-ن
البحث.
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صصنفها ‘ خانة أ◊رأك ألجتماعي وألسصياسصي ،غول:

اإلصصÓحات العميقة مطلب ا÷ميع ...وا◊ل ‘ ا◊وار والبتعاد عن السصتفزاز
^ ا◊فاظ على مؤوسصسصات الدولة والإ‚ازات ضصرورة
^ ل يجب أان يكـ ـ ـ ـ ـ ـون الشصبـ ـ ـاب مصصي ـ ـ ـ ـدة لأÓجنـ ـدات
صص -ن -ف رئ -يسس Œم -ع أم -ل أ÷زأئ -ر  -ت-اج
لخ‘ Ò
ع - -م - -ار غ- -ول ،مسصÒأت أ÷م- -ع- -ة أ أ
خ -ان -ة «أ◊رأك ألج -ت -م-اع-ي وألق-تصص-ادي
وألسص-ي-اسص-ي» ،م-ن أج-ل «إأصصÓ-ح-ات عميقة»،
ج- -ازم- -ا أن «أ◊ل ‘ أ◊وأر وألب- -ت- -ع- -اد ك -ل
لقصص- -اء
أل - -ب- -ع- -د ع- -ن ل- -غ- -ة ألسص- -ت- -ف- -زأز وأ إ
لطرأف».
وألتهويل من كل أ أ

فريال بوششوية
أافرد رئيسض Œمع أامل ا÷زائر اŸنضضوية –ت
ل-واء أاح-زاب ال-ت-ح-ال-ف ال-رئ-اسض-ي ،ح-ي-زا ه-ام-ا م-ن
كلمته التي أالقاها أامسض على هامشض تنصضيب الهيئة
العليا للدراسضات وا’سضتشضارات باŸقر اŸركزي،
ŸسضÒات ا÷معة اŸنصضرم ،وقال ‘ السضياق «ما
ك - -ان ال- -ب- -ارح- -ة (أاول أامسض) م- -ن مسضÒات ح- -راك
اج - -ت- -م- -اع- -ي واق- -تصض- -ادي وسض- -ي- -اسض- -ي م- -ن أاج- -ل
اإ’صضÓحات» ،مذكرا أان عديد القطاعات شضهدت
حراكا ‡اث ،Óعلى غرار الÎبية والصضحة وعمال
البلديات.
وشض- -دد غ- -ول ع- -ل -ى ضض -رورة «ف -ت -ح ح -وار ج -اد
ومسض -ؤوول وم -ث -م -ر» م -ط -لب ل -ط-اŸا رف-ع-ت-ه ق-ي-ادة
ا◊زب حسضب ما أاكد ‘ السضياق ،وبالنسضبة إاليه فإان
«ا◊ل ‘ ا◊وار و‘ نفسض الوقت ابتعاد جميع
اأ’طراف عن لغة اإ’قصضاء والتهميشض وا’سضتفزاز
والتهويل والتهوين» ،مذكرا بأان ا◊زب رافع لـ «حل
اŸشض -اك -ل وا’سض -ت -ج -اب -ة ل-ل-م-ط-الب وا’نشض-غ-ا’ت،
والتكيف اإ’يجابي مع الشضباب الذي نريد له أان
يكون معززا مكرما ‘ وطنه».
وقبل ذلك ،ثمن الطابع السضلمي وا◊ضضاري لدى
خ -روج م -واط -ن Úوشض -ب -اب ‘ مسضÒات ،ك -م-ا ث-م-ن

«عاليا التعامل ا÷يد وا’حÎا‘Ÿ ،صضالح اأ’من
‘ تأاط ÒاŸسضÒات التي جرت ‘ هدوء» ،وإا¤
ذلك أاشضاد بتعامل وسضائل اإ’عÓم بحكمة» ،وبعدم
ال -ع -م -ل ع -ل -ى ال -ت -ه -وي -ل Ãا ي -دف -ع إا ¤ال -ف -وضض -ى
وا’نز’ق».
وأالح ‘ السضياق ،على أان اأ’مر يتعلق «بأاصضوات
طالبت بإاصضÓحات عميقة» ،وبأان «تاج تطرق إاليها
بقوة ووضضوح يوم  4ديسضم Èالعام  ،٢٠18ح Úشضدد
على ضضرورة عقد ندوة وطنية جامعة للم الشضمل
وقواعد الوطن للمسضاهمة ‘ رفع التحديات معا،
وبناء ا÷زائر ا÷ديدة التي نحلم بها وننشضدها».
وكان ا◊زب قد ركز اسضتطرد غول ‘« ،إاطار
عمل اسضتشضرا‘ وبعد اسضÎاتيجي وعمل وقائي،

دع- -ا إا ¤ع- -ق- -د ن -دوة ق -ب -ل أاو ب -ع -د ا’ن -ت -خ -اب -ات
الرئاسضية ،لتناول التحديات السضبعة ‡ثلة ‘ اأ’من
وا’سضتقرار ا’قتصضادي ،وا’جتماعي ،والسضياسضي،
والثقا‘ ،واإ’عÓم وا’تصضال والتواصضل والرقمنة،
والتحدي اإ’قليمي والدو‹.
كما أان الندوة «ليسضت من أاجل شضخصض أاوحزب
أاوجهة ما» اسضتنادا إا ¤توضضيحاته بل من أاجل
ال -ب Ó-د ،م-ذك-را ب-أان ال-تشض-ك-ي-ل-ة ن-ادت إا« ¤ضض-رورة
إاع -ط -اء م -ك -ان-ة ل-لشض-ب-اب ،وت-أاطÒه ج-ي-دا ‘ إاط-ار
فضضاء لبناء الوطن» ،واآ’ن ’ يÎك الشضباب مصضيدة
Óجندات والصضفقات والعنف واإ’رهاب».
ل أ
وب -ال -نسض -ب -ة ل-رئ-يسض ت-اج ،ف-إان-ه «آان اأ’وان ل-ط-ي
صض -ف -ح -ات اÓÿف ،وال -ن -زاع ،وال -ت -واف-ق ال-ع-ق-ي-م،
وال-ت-ج-ري-ح ،وال-ت-ه-وي-ل ،وال-تخوين والصضفحات التي
تضضع عقبات ب Úا÷زائري Úوا÷زائريات ،وتضضع
ج -دران -ا وه-م-ي-ة ب-ي-ن-ه-م» ،و»ف-ت-ح صض-ف-ح-ة ج-دي-دة
للتعايشض والتآاخي والتقارب لرفع التحديات لبناء
ا÷زائر.
و ⁄يفوت اŸناسضبة ،ليؤوكد أان «تاج» يتابع اليوم
كل ما يحدث ‘ السضاحة الوطنية بعناية وحرصض،
ويتكيف مع ما ينفع الوطن» ،مشضددا على «ضضرورة
ا◊ف -اظ ع -ل -ى م-ؤوسضسض-ات ال-دول-ة وك-ل ا’‚ازات،
والعمل جميعا من أاجل الندوة الوطنية من خÓل
إاصضÓحات عميقة».
كما دعا إا« ¤لغة العقل وا◊كمة وا◊رصض على
ال -وط-ن» ،ج-ازم-ا ب-أان اإ’صضÓ-ح-ات ال-ع-م-ي-ق-ة ال-ت-ي
يريدها ا÷ميع ،لن تنجح إا’ إاذا “ت ‘ إاطار
«Œميع كل القوى ا◊ية واÒÿة ،وتنازل ا÷ميع
من أاجل مصضلحة الوطن» ،كما أانه «’ يجب أان يتم
‘ إاطار مصضالح حزبية ضضيقة ،ومآارب شضخصضية،
و’ من اسضتغÓل التموقع».

أŸظاهرأت ألسصلمية عÈت عن مطالب مشصروعة

حركة اإلصصÓح تثمن األسصلوب اŸتحضصر الذي انتهجه الشصعب
لصصÓح ألوطني ،في‹Ó
ثمن رئيسس حركة أ إ
لسصلوب أŸتحضصر»
غويني ،أمسس ،من ألبليدة« ،أ أ
أل -ذي أن -ت -ه -ج -ه ألشص -عب ل -ل -ت -ع-ب Òع-ن «م-ط-ال-ب-ه
لم-ر أل-ذي ع-كسص-ت-ه أŸظ-اهرأت
أŸشص-روع-ة» وه-وأ أ
ألسصلمية ألتي جابت أول أمسس،أ÷معة عددأ من
وليات ألوطن Ãا فيها أ÷زأئر ألعاصصمة.
أاضضاف غويني لدى إاشضرافه على أاشضغال ندوة شضباب
ح -رك -ة اإ’صض Ó-ح ال-وط-ن-ي ال-ت-ي اح-تضض-نت أاشض-غ-ال-ه-ا دار
الشض -ب -اب ب -أاو’د ي-ع-يشض ،أان اŸظ-اه-رات السض-ل-م-ي-ة ال-ت-ي
نظمت على مسضتوى العديد من و’يات الوطن والتي
ع -رف مشض -ارك -ة اŸئ -ات م -ن اŸواط -ن Úع -كسضت «م-دى
الوعي واŸسضؤوولية التي يتحلى بها الشضعب ا÷زائري
ا◊ريصض على أامن واسضتقرار بÓده».
ك- -م- -ا أاك- -د أان الشض- -عب ا÷زائ- -ري «ب -ه -ذا ال -تصض -رف
اŸسضؤوول أاكد للعا ⁄بأاكمله بأان ا÷زائر بها شضعب يعرف
كيف يع Èعن آارائه ومطالبه بشضكل متحضضر وسضلمي
بعيدا عن كل أاشضكال الفوضضى وهذا بفضضل الدرسض الذي
اسضتخلصضه من ﬂلفات العشضرية السضوداء».

كما أاشضاد ذات اŸسضؤوول السضياسضي Ãوقف السضلطات
العمومية ‘ «التعامل مع هذا ا◊راك الشضعبي الذي
يعكسض مدى ا◊رية والدÁقراطية التي ينعم بها الشضعب
ا÷زائري» ،واصضفا مطالبه بـ»اŸشضروعة».
وأاكد ‘ هذا الصضدد احÎام ا◊ركة ıتلف اآ’راء
اŸغايرة ،إا’ أانه عاد ليؤوكد موقف تشضكيلته السضياسضية

الداعم لÎشضح رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
لعهدة رئاسضية جديدة.
وأاضضاف أان حركة اإ’صضÓح الوطني «تتبنى الدفاع»
ع- -ن ﬂت- -ل- -ف م- -ط- -الب الشض -عب ‘ ﬂت -ل -ف اÛا’ت
«حرصضا منها على اÙافظة على اŸكتسضبات اÙققة
خ Ó-ل السض-ن-وات اŸاضض-ي-ة خ-اصض-ة م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا ب-أام-ن
واسضتقرار البÓد».
وب -حسضب غ -وي -ن -ي ف-إان ا◊ل ال-وح-ي-د ل-رف-ع ﬂت-ل-ف
انشضغا’ت الشضعب هو»الذهاب نحوتنظيم الندوة الشضاملة
التي التزم رئيسض ا÷مهورية بتنظيمها ‘ حالة فوزه ‘
ا’نتخابات الرئاسضية اŸزمع تنظيمها شضهر أابريل اŸقبل
واŸنتظر أان تتطرق ıتلف اŸلفات الهامة».
و‘ هذا السضياق دعا غويني الشضعب ا÷زائري خاصضة
الشضباب إا« ¤التجند إ’‚اح ا’سضتحقاق الرئاسضي اŸقبل
من خÓل اŸشضاركة بقوة واختيار من يروه اأ’فضضل»
لقيادة البÓد خÓل اŸرحلة اŸقبلة ،مشضÒا إا ¤أان ‚اح
ه-ذه ا’ن-ت-خ-اب-ات ه-و»‚اح ل-لشض-عب ‘ ت-خ-ط-ي م-رح-ل-ة
دقيقة من تاريخ ا÷زائر».

بلماحي من ع“ Úوشصنت:

«تعزيز اŸكتسصبات الوطنية ل يتحقق إال بحوار شصفاف ومفتوح»
صص -رح رئ -يسس ح -زب أل-ت-ج-دي-د أ÷زأئ-ريÿ ،ضص-ر
بلماحي ،أمسس ،بع“ Úوشصنت ،أن «تعزيز أŸكتسصبات
ألوطنية ل يتحقق إأل بحوأر شصفاف ومفتوح».
أاب-رز ب-ل-م-اح-ي خÓ-ل ت-نشض-ي-ط-ه ل-ل-ق-اء ح-زب-ي ب-اŸكتبة
ال-ع-م-وم-ي-ة ال-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة «مالك بن نبي» ‘ إاطار
›م -وع -ة ا’سض -ت -م -راري-ة م-ن أاج-ل ا’سض-ت-ق-رار واإ’صضÓ-ح
الداعمة لÈنامج رئيسض ا÷مهورية ،أان «تعزيز اŸكتسضبات
الوطنية ’ يتحقق إا’ بحوار شضفاف ومفتوح مثلما نصضت
ع-ل-ي-ه رسض-ال-ة ت-رشض-ح ال-رئ-يسض ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-فليقة التي
سضتكون أارضضية عملنا».
وأاضض- -اف أان ح- -زب ال- -ت- -ج- -دي- -د ا÷زائ- -ري ب -ق -ي -ادت -ه
ومناضضليه «وجد صضراحة ‘ رسضالة ترشضح الرئيسض Ÿوعد

 18أابريل اŸقبل خارطة واضضحة اŸعا ⁄وأاهم ما فيها
اليد اŸفتوحة لكل القوى السضياسضية ببÓدنا كي تسضاهم
‘ مواصضلة معركة البناء الوطني».
ودعا ÿضضر بلماحي مناضضلي حزبه واŸنضضوين –ت
لواء ›موعة ا’سضتمرارية من أاجل ا’سضتقرار واإ’صضÓح
إا« ¤اسضتغÓل مضضمون رسضالة ترشضح عبد العزيز بوتفليقة
م -ن خ Ó-ل تسض -ط Òب-رن-ام-ج ع-م-ل-ن-ا ا÷م-اع-ي وال-ف-ردي
والعودة كل مرة إا ¤قواعدنا وهياكل أاحزابنا وإاشضراكهم
‘ –قيق الهدف اŸنشضود ÷مع ا◊شضد الداعم لرئيسض
ا÷م -ه -وري -ة ’سض -ت -ك -م -ال مسضÒة ال -ب -ن -اء وب -ل-وغ ال-ه-دف
اŸنشض - -ود أ’ج - -ل ج - -زائ - -ر م - -زده - -رة ‘ ك - -ن- -ف اأ’م- -ن
وا’سضتقرار».

لسصتشصهاد عبد ألرحمان عرباجي
‘ ألذكرى  ٦٣إ

فدائي صصمد ‘ وجه عسصاكر اإلحتÓل إا ¤آاخر ◊ظة

أح - -ي- -ا ،أمسس› ،اه- -دو أل- -قصص- -ب- -ة وب- -اب
لسص -تشص -ه-اد ع-ب-د
أل- - -وأدي ،أل- - -ذك- - -رى  ٦٣إ
ألرحمان عرباجي ‘ ،جو من إأسصتحضصار قيم
أل -تضص -ح -ي -ة ،وأل -ع-ط-اء ألﬁÓ-دود م-ن أج-ل
إأسص -ت -ق Ó-ل أ÷زأئ -ر وإأسص-ت-ذك-ار ك-ل م-ن ق-دم
نفسصه قربانا للحرية.

جمال أوكيلي
ك -ان ا◊ضض -ور م -ق -ب -و’ إاذا م -ا ق -ارن -اه ب -السض-ن-ة
اŸاضض- -ي- -ة ،ع- -ززه ذلك اŸع- -رضض اŸت- -واضض -ع ع -ن
شض-ه-داء ال-قصض-ب-ة ،م-ن-ه-م ب-اأ’خصض سض-ع-ي-د حمدين،
ب -اإ’ضض -اف -ة إا› ¤م -وع -ة صض -ور ع -ن ال -ع -دي-د م-ن
الشض -ه -داء اأ’شض-اوسض ،ال-ذي-ن ك-ان-وا ي-ع-م-ل-ون ضض-م-ن
أافواج فدائية من بينهم عبد الرحمان عرباجي.
وقد توالت الشضهادات عن هذا الشضهيد من قبل

من عاشضوا ا◊ادثة أاو كما وردت على مسضامعهم
و‘ هذا اإ’طار قال أاحد سضكان البناية التي كان
عرباجي ﬂتبئا فيها إان هذا اأ’خ Òبلغه خÈ
وجود ›موعة من عسضاكر «زواق» تبحث عن رقم
 ٦حي «‹ ديابل» لكن تباطؤوه ‘ اÿروج كلفه ثمنا
باهظا وهذا عندما وجدهم أامامه وجها لوجه
ليشضتبك معهم هذا الصضمود البطو‹  ⁄يدم طويÓ
عندما حاول القفز إا ¤سضطح آاخر إا’ أانه سضقط ‘
الفراغ جثة هامدة ‘ أاسضفل العمارة ‡ا أادى إا¤
إاعتقال كل من كان بداخل تلك الدويرة Ÿدة ٢٠
يوما ثم أاطلق سضراحهم.
وإان كانت اŸعلومات شضحيحة عن هذا الشضهيد
فإان الوثائق اŸثبتة ‘ ذلك اŸعرضض عبارة عن
إاجتهادات شضخصضية أ’ناسض يغارون عن التاريخ وهي
ﬁطات بارزة ‘ حياة هذا الرجل منها نشضاطه

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

اŸكثف إا ¤جانب اÛاهد عمر حمادي الذي
إاغ -ت -ال -ه اإ’ره-اب ومشض-ارك-ت-ه ‘ ع-م-ل-ي-ة إاسضÎج-اع
اأ’سضلحة من ثكنة كتيبة  ٢٢بع Úطاية ،ينقلت هذه
الكمية إا ¤منطقة القبائل من طرف أاحمد بوروبة
اŸعروف بإاسضم حديدوشض.
وخوفا من إاكتشضاف أامرهما وافق ياسضف سضعدي
ع-ل-ى إان-ت-ق-ال-ه-م-ا إا ¤ب-ال-يسضÎو «اأ’خضض-ري-ة» قصضد
اإ’نضضمام إا ¤كومندوسض علي خوجة ،وبعد شضهرين
ع -اد اÛاه -دان إا ¤ال -قصض -ب -ة وق -ام ع -ل -ى إاث-ره-ا
عرباجي بتنظيف هذا ا◊ي من اÿونة خاصضة
ح -راسض السض -ج -ون ال-ذي-ن أا◊ق-وا أاضض-رارا جسض-ي-م-ة
باŸناضضل Úا÷زائري ‘ ÚاŸعتقÓت وهكذا رقي
إا ¤رتبة مسضؤوول ‘ اŸنطقة ا◊رة و‘  ٢٣فيفري
 ٥٧اك -تشض -ف اıب-أا ب ٦شض -ارع «‹ دي -اب -ل» وإاث-ر
إاشضتباك مع عسضاكر اإ’حتÓل سضقط شضهيدا.
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عÈت عن أرتياحها لتحلي أ÷زأئري Úبا◊سس أŸد Êوروح أŸوأطنة

جبهة اŸسصتقبل تؤوكد أاهمية اللتفاف الشصعبي إل‚اح اŸوعد السصياسصي
بلعيد يعلن اسصتمرار ترشصحه للرئاسصات اŸقبلة
ع ّ-ب -رت ج -ب -ه-ة أŸسص-ت-ق-ب-ل ع-ن أرت-ي-اح-ه-ا
للطريقة ألتي طبعت أŸسصÒة ألسصلمية ألتي
ع-رف-ت-ه-ا أ÷زأئ-ر أل-ع-اصص-م-ة وم-ناطق أخرى
م -ن أل -وط -ن ،م -ؤوك -دة أن -ه -ا كشص -فت ع-ن روح
أŸوأط -ن -ة أل -ع -ال -ي-ة وأل-ت-ح-ل-ي ب-ال-وع-ي ل-دى
ﬂتلف شصرأئح أÛتمع أ÷زأئري.
خÓ-ل اج-ت-م-اع ن-ظ-م-ه اŸك-تب ال-وط-ن-ي ÷ب-هة
اŸسضتقبل لدراسضة تطورات السضاحة السضياسضية حول
ا’نتخابات الرئاسضية  ،٢٠1٩اأشضار ا◊زب إا ¤رقي
ا◊سض اŸد Êلدى الشضعب ا÷زائري الذي طالب
بالتغي Òالسضياسضي وتكريسض الدÁقراطية بصضورة
سضلمية وحضضارية.
واع -تÈت ج -ب-ه-ة اŸسض-ت-ق-ب-ل ‘ ب-ي-ان اسض-ت-ل-مت
«الشضعب» نسضخة منه،ا’نتخابات الرئاسضية اŸقررة
‘  18أافريل  ،٢٠1٩الوسضيلة الدÁقراطية الوحيدة
والكفيلة بتحقيق طموحات اŸواطن Úوا’سضتجابة
ıتلف انشضغا’تهم إاذا كانت ‘ منأاى عن كل
اÿروقات والتجاوزات وأاسضاليب التزوير.
وب -خصض -وصض مشض -ارك -ة ا◊زب ‘ ا’ن -ت -خ-اب-ات
ال -رئ -اسض-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ،ع-اد اŸك-تب ال-وط-ن-ي ÷ب-ه-ة
اŸسض-ت-ق-ب-ل م-ن ج-دي-د ل-ي-ؤوك-د ت-رشض-ي-ح عبد العزيز
ب-ل-ع-ي-د ل-ه-ذا اŸوع-د ا’ن-ت-خ-اب-ي الهام وا◊سضاسض،

م -ع -تÈا إاي -اه اÿي -ار اأ’م -ث -ل وال -ك -ف -ي -ل ل -ت-جسض-ي-د
ط- -م -وح -ات الشض -عب وزرع اأ’م -ل ب Úا÷زائ -ري -ات
وا÷زائري.Ú
ك -م -ا شض -ددت ج -ب -ه -ة اŸسض -ت -ق-ب-ل ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
ا’لتفاف الشضعبي لتحصض Úهذا اŸوعد السضياسضي
اŸصضÒي وإا‚اح- -ه ‘ ،إاط- -ار ان- -ت- -خ- -اب- -ات ح -رة
دÁق- -راط- -ي- -ة وشض- -ف- -اف- -ة احÎام- -ا إ’رادة الشض -عب
وخياراته.

ق.و

ألعسصكري من أم ألبوأقي يؤوكد على دور ألشصعب:

جبهة القوى الشصÎاكية مسصتمرة ‘ النضصال الدÁقراطي من أاجل التغيÒ
أكد منسصق ألهيئة ألرئاسصية ÷بهة ألقوى
ألشصÎأك - -ي - -ة ع - -ل - -ي أل - -عسص- -ك- -ري ،أمسس ،ب- -أام
ألبوأقي ،أن «تشصكيلته ألسصياسصية مسصتمرة ‘
ألنضصال ألدÁقرأطي من أجل ألتغي.»Ò
وخÓل الكلمة التي أالقاها اأمام جمع من مناضضلي
ح-زب-ه واŸت-ع-اط-ف Úم-ع-ه ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ن-وار ب-وب-ك-ر
أاضضاف السضيد العسضكري «مسضتمرون ‘ التغي Òعن
ط -ري -ق الشض -عب ون -ع -م -ل ع -ل -ى إاي -ج -اد ب -دي-ل سض-ل-م-ي
دÁقراطي اجتماعي».
وأاردف ذات اŸت -ح -دث «ن -ح-ن وط-ن-ي-ون ون-ن-اضض-ل
حتى يتحقق السضلم ا’جتماعي وا’نسضجام من خÓل
ا’ب- -ت -ع -اد ع -ن ال -ع -ن -ف وال -ب -حث ع -ن ح -ل سض -ي -اسض -ي
ودÁقراطي Ÿشضاكل البÓد على وجه اÿصضوصض».
ودع -ا م -نسض -ق ال -ه -ي -ئ -ة ال -رئ -اسض -ي-ة ÷ب-ه-ة ال-ق-وى
ا’شضÎاكية إا« ¤إارسضاء دولة القانون وا◊ريات حتى
يثق الشضعب ‘ بÓده ويضضمن حقوقه ويتخلى الشضباب
على وجه اÿصضوصض عن فكرة هجرة البÓد».

و‘ سض-ي-اق ح-دي-ث-ه ع-ن اإ’صضÓ-ح-ات ا’ق-تصض-ادي-ة
أاشضار السضيد العسضكري إا ¤أان «ا÷زائر تتوفر على
مؤوهÓت وخÒات ‘ ﬂتلف أانحاء الوطن بإامكانها
أان Œعل منها بلدا مصضدرا لشضتى اŸنتجات ومن ثمة
ا’رتقاء إا ¤مصضاف الدول اŸتطورة اقتصضاديا».

للكÎونية
‘ لقاء حول ألثقة ب ÚأŸتعامل وأŸسصتهلك ‘ ألتجارة أ إ

صصفحات تواصصل وهمية ..منتوجات خطÒة ..والضصحية اŸسصتهلك
أجمع أŸتدخلون ‘ أليوم
أل - - -درأسص- - -ي أل- - -ذي ت- - -ن- - -اول
م- -وضص- -وع إأرسص -اء أل -ث -ق -ة بÚ
أŸت- - - -ع - - -ام - - -ل ألق - - -تصص - - -ادي
وأŸسص- - -ت- - -ه - -لك ‘ أل - -ت - -ج - -ارة
ألل- - - - -كÎون- - - - -ي- - - - -ة أل- - - - -ذي
أح -تضص -ن -ت -ه ،أمسس ،أŸدرسص -ة
Óع-م-ال
أل-ع-ل-ي-ا أ÷زأئ-ري-ة ل -أ
ب -قصص -ر أŸع -ارضس ب -الصص -ن -وب-ر
أل - -ب - -ح - -ري ،ع - -ل - -ى ضص - -رورة
لسص-رأع ‘ ت-ن-ظ-ي-م أل-ت-ج-ارة
أ إ
لل- - -كÎون- - -ي- - -ة◊ ،م- - -اي - -ة
أ إ
أŸسصتهلك من ألحتيال ومن
أŸن- -ت -وج -ات أŸق -ل -دة وح -ت -ى
أŸغشص-وشص-ة أل-ت-ي تعرضس عÈ
م- - - - - - -وأق- - - - - - -ع وصص- - - - - - -ف- - - - - - -ات
«ألفايسصبوك».

حياة  /ك
أاك - - -د اŸت - - -دخ - - -ل- - -ون وك- - -ذا
اŸشض- - - -ارك- - - -ون ‘ ال - - -ن - - -ق - - -اشض
اŸفتوح الذي جرى ‘ هذا اللقاء
اŸنظم من قبل اŸدرسضة العليا
Óع - - - -م- - - -ال،
ا÷زائ - - - -ري - - - -ة ل  - - - -أ
Ãع - -ي- -ة اŸن- -ظ- -م- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
◊م - - - - - - - - -اي - - - - - - - - -ة وإارشض - - - - - - - - -اد
اŸسض - -ت - -ه - -لك وﬁي - -ط- -ه ع- -ل- -ى
ال- -ف -وضض -ى ال -ت -ي “ي -ز ال -ت -ج -ارة
ا’لكÎونية ،وا’حتيال الذي يقع
ضض- -ح- -ي -ت -ه اŸسض -ت -ه -لك وي -ك -ل -ف
صض - -احب ال - -ع Ó- -م - -ة ا’صض - -ل- -ي- -ة
أاواŸتعامل الذي ينشضط ‘ إاطار
القانون خسضارة زبائن وسضوق ⁄
يكن من السضهل التموقع فيها‘ ،
ظ- -ل اŸن- -افسض -ة الشض -دي -دة ال -ت -ي
تعرفها التجارة ا’لكÎونية التي
ب- -دأات ت- -ع- -رف إاق -ب -ا’ م -ن ق -ب -ل
اŸسضتهلك.Ú
ودافعت نهى بن قويدر مديرة
تسضويق Ãوقع «جوميا ا÷زائر»
خÓل مداخلتها وخÓل النقاشض
ع- -ل- -ى ن- -وع- -ي- -ة اÿدم -ات ال -ت -ي
يقدمها هذا اŸوقع اإ’لكÎو،Ê
وع -ن ج -دي -ة اŸت -ع -ام -ل Úال-ذي-ن

ي -روج -ون ÿدم -ات وم -ن -ت-وج-ات
عÈه ،م- - -ؤوك- - -دة ا◊رصض ع- - -ل - -ى
«أاصض-ل-ي-ة» اŸن-ت-وج ال-ذي ت-ع-رضض-ه
ل -ل-مÎددي-ن ع-ل-ى «ج-وم-ي-ا» ،ك-م-ا
شضددت على أانه ‘ حالة التأاكد
م - -ن أان م - -ت - -ع- -ام- -ل ق- -د ع- -رضض
م -ن -ت-وج-ات م-ق-ل-دة أاوم-غشض-وشض-ة،
ف-إان-ه سض-ي-خضض-ع إ’ج-راءات ،حيث
ي-دف-ع غ-رام-ة م-ال-ي-ة ت-ب-ع-ا لذلك،
ك -م -ا Áك -ن فسض -خ ال -ع -ق -د وع-دم
التعامل معه إا ¤اأ’بد.

زبدي :صصفحات
التواصصل الجتماعي
أاصصبحت «واجهات
Óﬁت افÎاضصية»
وم -ن ج -ه -ت-ه أاع-ل-ن مصض-ط-ف-ى
زبدي رئيسض ااŸنظمة ا÷زائرية
◊م - - - - - - - - -اي - - - - - - - - -ة وإارشض - - - - - - - - -اد
اŸسضتهلك وﬁيطه «ابوسض» عن
ال- -ت- -م- -ك- -ن م- -ن غ- -ل- -ق ع -دد م -ن
صض-ف-ح-ات ال-ت-واصض-ل ا’ج-ت-م-اعي
ال -ت -ي ك -انت ت -ع -رضض م -ن -ت-وج-ات
م-غشض-وشض-ة ،وذلك ب-ع-د ال-ت-ح-ق-ي-ق
ال- - -ذي ق- - -امت ب- - -ه ا÷م - -ع - -ي - -ة،
والشض - -ك - -اوى ال- -ت- -ي ت- -ق- -دم ب- -ه- -ا
اŸسضتهلك.Ú
ق- - -ال زب - -دي إان صض - -ف - -ح - -ات
ال -ت -واصض-ل ا’ج-ت-م-اع-ي أاصض-ب-حت
«واج- -ه- -ات Óﬁت افÎاضض- -ي- -ة»
تعرضض سضلع ومنتوجات «و’ نعلم
م -ن وراءه -ا» ،م -ؤوك -دا ان-ه-ا ت-روج
Ÿن- - -ت- - -وج- - -ات خ- - -طÒة ،ول - -ه - -ا

انعكاسضات خطÒة على الصضحة
وت-ب-ع-ات ع-ل-ى اŸت-ع-ام-ل ا◊ام-ل
ل - -ل - -ع Ó- -م - -ة ا’صض- -ل- -ي- -ة واŸوزع
اŸب- -اشض -ر ل -ه -ا واŸروج ل -ه -ا عÈ
اŸواقع ا’لكÎونية.
ك -م -ا ت -دخ -ل خ Ó-ل ال -ن -ق-اشض
‡ث -ل ع-ن ا’–اد ال-ع-ام ل-ل-ت-ج-ار
وا◊رفي Úا÷زائري ،Úالذي اكد
بدوره على الفوضضى التي يعرفها
تسض -وي -ق السض-ل-ع ع« Èا’نÎن-يت»،
ودع -ا ‘ ن -فسض ال -وقت أاصض -ح-اب
صضفحات الفايسضبوك التي تعرضض
السض- -ل- -ع واÿدم -ات إا ¤ت -ن -ظ -ي -م
أان -فسض -ه -م وتشض -ك -ي -ل ت -ن -ظ -ي-م-ات
أاوف - -درال - -ي - -ات ح - -ت- -ى ي- -ك- -ون- -وا
م -ع -روف Úب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-م-ت-ع-ام-لÚ
واŸسض -ت -ه -ل -ك ،Úوأاك -د اسض -ت-ع-داد
م-ن-ظ-م-ت-ه ع-ل-ى ه-ي-ك-ل-ة أاصض-ح-اب
الصض -ف -ح -ات واŸواق-ع ال-ت-واصض-ل،
وه -ذا م -ا ي-ج-ع-ل ال-ث-ق-ة ب Úه-ذه
اأ’ط -راف ال -ث Ó-ث «ال -وسض -ي-ط أاو
اŸوق- -ع ا’ل- -كÎو ،ÊاŸت- -ع- -ام -ل
وال - -زب- -ون» ،م- -ف- -ي- -دا ان ه- -ن- -اك
صضفحات وهمية هدفها ا’حتيال
على اŸسضتهلك.
ب -ال -رغ -م م -ن ال -ف -وضض-ى ال-ت-ي
ي- -ع- -رف- -ه- -ا ›ال ال -تسض -وي -ق عÈ
ا’نÎنيت ،إا’ ان هناك –قيقات
Œرى لتتبع مدى رضضى الزبائن
من اÿدمات ونوعية السضلع التي
ي -ت -م اق-ت-ن-ائ-ه-ا م-ن خÓ-ل م-واق-ع
تنشضط ‘ إاطار القانونŸ ،عرفة
مدى الثقة التي ” اكتسضابها من
قبل اŸسضتهلك ،واعت ÈاŸتدخل
‘ ه - - -ذا اŸوضض - - -وع أان إارضض- - -اء
ال -زب -ون ع-ام-ل أاسض-اسض-ي ل-ت-ط-وي-ر
السضوق واŸؤوسضسضة.

اأ’حد  24فيفري  2019م
الموافق لـ  19جمادى الثانية  1440هـ
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التكوين عن طريق التمه Úرهأن دورة فيفري

 26مؤوسسسسة ومعهد لسستقبال إÎŸبصس Úإ÷دد بوهرإن
إأللوإح إلشسمسسية ،إلصسناعة إŸيكانيكية وإلتصسالت تخصسصسات جديدة

تفتتح اليوم دورة فيفري اŸهنية Ãركز
ال -ت -ك-وي-ن وادي ت-ل-يÓ-ت ،اŸت-خصسصص ‘ م-ه-ن
صسنأعة السسيأرات ،وسسط إاقبأل متزايد من
الشس -ب -أب ال -ب -ط -أل ع -ل -ى ﬂت -ل-ف اŸؤوسسسس-أت
واŸع -أه -د ،ب -غ-ي-ة ت-يسس Òول-وج-ه-م إا ¤ع-أ⁄
الشسغل أاو إانشسأء مؤوسسسسأت مصسّغرة ““.الشسعب““
تعرضص التفأصسيل من ع ÚاŸكأن.

وهرأن :برأهمية مسسعودة
ك -ان وزي -ر ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-يﬁ Úم-د
مباركي قد أاّكد على ضضرورة تكثيف ا’تفاقيات
وب -رام -ج ال -ت-ع-اون ب-غ-ي-ة ت-ك-ي-ي-ف ع-روضص ال-ت-ك-وي-ن
م-ع ال-ن-م-وا’ق-تصض-ادي وا’ج-ت-م-اع-ي ،ك-م-ا أاع-ط-ى
تعليمات بخصضوصص تطوير أا‰اط التكوين وترشضيد
ال-ن-ف-ق-ات واسض-ت-ع-م-ال ال-ه-ي-اك-ل وال-وسض-ائ-ل ال-ت-ق-ن-ية
والبشضرية .كما اعلن عن مقÎحات اخرى منبثقة
ع -ن ال -ن -دوة ال -ت -ي ج -م -ع -ت -ه م-ؤوخ-را ب-ك-ل إاط-ارات
ومديري القطاع إ’‚اح موسضم التكوين والتعليم
اŸهني.2019 - 2018 Ú
كما أاعلنت الوزارة اŸعنية عن توظيف 2000
م-كّ-ون ج-دي-د ع Èال-وط-ن ،ي-غّ-ط-ون ك-اف-ة ال-ه-ي-اك-ل
اŸسض -ت-ح-دث-ة ال-ت-ي ت-أات-ي اسض-ت-ج-اب-ة ف-ع-ل-ي-ة ◊اج-ة
ال -ق -ط -اع ورؤوي -ت -ه ،وذلك ب -ع -د خضض-وع-ه-م لÎبصص
ب-ي-داغ-وج-ي م-دت-ه  6أاشض-ه-ر ع-ل-ى مسض-ت-وى م-ع-ه-د
سض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ،م-ن ب-ي-ن-ه-م  30أاسض-ت-اذا بوهران،
يضضاف إا 516 ¤مكّون موظف ‘ القطاع بالو’ية،
منهم  210أاسضتاذ تكوين مهني و 306أاخر متخصضصص
‘ التكوين والتعليم اŸهني Úما ب Úالدرجة اأ’و¤
والثانية.
وتتوفر عاصضمة الغرب ا÷زائري حاليا على 26
مؤوسضسضة ومعهد للتكوين والتعليم اŸهني ،Úموزعة
كاآ’تي 19 :مركز للتكوين اŸهني والتمه ،Úوكذا
معهد للتعليم اŸهني بآارزيو و 4معاهد متخ ّصضصضة
وم-ل-ح-ق-ت ،Úك-م-ا سض-ي-تّ-دعم القطاع ب 7مؤوسضسضات
أاخرى ،منها مركز بوفاطيسص ومعهد بطيوة ،الذين
” إانشضاؤوهما ،وذلك ‘ انتظار اسضتÓم معهد آاخر
ب-ب-ل-ق-اي-د خÓ-ل ه-ذه السض-ن-ة  ،2019إاضض - -اف- -ة إا4 ¤
م -راك -ز أاخ -رى ب -ك -ل م-ن م-رسض-ى ا◊ج-اج وسض-ي-دي
البشض Òوحي النجمة وسضيدي الشضحمي ،وفقما علم
لدى اŸديرية الو’ئية.

إتفاقية مع إ÷يشص لتكوين  40تقنيا سساميا ‘
تصسليح إألجهزة إلطبية
كما أاّكد اŸسضؤوول الو’ئي عن القطاع بن بكوشص
عبد القادرا◊رصص على تعزيز الشضراكة والتعاون
م -ع اÙي -ط ا’ق -تصض -ادي وج -ع-ل-ه-ا م-ن اأ’ه-داف
ال -رئ-يسض-ي-ة ÓŸءم-ة ال-ت-ك-وي-ن م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات سض-وق
الشضغل انطÓقا من تطوير ‰ط التكوين عن طريق
التمه ‘ ،Úإاشضارة منه إا ¤ا’تفاقيات التي ”
إابرامها مؤوخرا مع عديد اŸديريات ،على غرار
مديرية السضياحة من أاجل تكوين  755موظف ‘
ﬂت -ل -ف اŸه -ن ،وك -ذا ات -ف-اق-ي-ة شض-راك-ة م-ع وزارة
الدفاع الوطني من أاجل تكوين  40تقنيا سضاميا ‘
تصضليح اأ’جهزة الطبية Ãعهد السضانية.

 11تخصسصسأ مهنيأ حسسب ا’حتيأجأت ا’قتصسأدية

 8610مÎبصص يلتحقون إليوم Ãرإكز إلتكوين ‘ بومردإسص
ي-ت-وج-ه ال-يوم  8610مÎبصص ج-دي-د
من ›موع  16589متعلم متواصسل إا¤
م- -راك- -ز ال- -ت- -ك -وي -ن ب -و’ي -ة ب -وم -رداسص
ل- -دورة ف -ي -ف -ري  2019ب -زي-أدة ق-درت
بـ ٪11,67م-ق-أرن-ة م-ع ال-دورة السس-أب-ق-ة
م - - -وزع Úع - - -ل - - -ى ع - - -دة ت - - -خصسصس- - -أت
’ول-وية ‘
اق-تصس-أدي-ة وصس-ن-أع-ي-ة ذات ا أ
م-دون-ة ع-روضص ال-ت-ك-وي-ن ال-تي أاعدتهأ
م -دي -ري-ة ال-ق-ط-أع اسس-ت-ج-أب-ة Ÿت-ط-ل-ب-أت
م -ي -دان الشس -غ -ل وخصس -وصس -ي -ة ال -و’ي-ة
خ- -أصس- -ة ‘ ›أ’ت ال -ف Ó-ح -ة ،الصس -ي -د
ال -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة اŸأئ -ي-أت ،السس-ي-أح-ة
’خ -رى ال -ت -ي
’نشس -ط -ة ا أ
وغÒه- -أ م -ن ا أ
’ق -ب -أل ع-ل-ى غ-رار
ت -ل -ق -ى م -زي -دا م -ن ا إ
’‹ وت-ك-ن-ول-وج-يأ
’عÓ-م ا آ
اÿدم-أت ،ا إ
ا’تصسأل والرقمنة..

بومردأسس :ز /كمال
وقال بن بكوشص أان القطاع بوهران كان يطمح
إا ¤تخصضيصص زهاء  6905مقعد تكوين موزع على
ﬂتلف اأ’‰اط ومسضتويات التأاهيل لدورة فÈاير
 ،2019لكن  ⁄يتمكن سضوى –قيق  50باŸائة من
اأ’هداف اŸسضطرة ،باعتبارها دورة تكميلية لدورة
سضبتم Èالرئيسضية.
وأاضض -اف ذات اŸصض -در ،أان ال -ع -رضص ال-ت-ك-وي-ن-ي
اŸف -ت -وح ÎŸشض -ح -ي دورة ف -ي -ف -ري يشض -م -ل م -ائ-ة
وخمسض Úتخصضصضا ،منها فروع مهنية جديدة” ،
بر›تها خÓل اŸوسضم التكويني ا÷ديد ،أابرزها
تركيب وتسضي Òاأ’لواح الشضمسضية ““فوتو فولتاييك““
والصضناعة اŸيكانيكية و›ال ا’تصضا’ت وغÒها
م -ن اÛا’ت وال -ت -ك -وي-ن-ات اأ’ك Ìط-ل-ب-ا ‘ سض-وق
الشضغل.
ودعا بن بكوشص الشضباب إا ¤اكتسضاب اŸهارات
واŸؤوهÓت وا◊صضول على شضهادات “ّكنهم من
ول -وج ع -ا ⁄الشض -غ -ل أاوإانشض -اء نشض -ط -ات اق -تصض-ادي-ة
خاصضة ،و’سضيما ‰ط التكوين عن طريق التمه،Ú
Ÿا ل -ه م -ن خصض -وصض -ي -ات تسض ّ-ه -ل اإ’دم-اج اŸه-ن-ي
ÿريجي القطاع ،مؤوكدا أان  80باŸائة من خرجي
ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي Úي-حصضلون على
منصضب شضغل ‘ ظرف أاقل من  6أاشضهر و ٪50من
العاطل Úعن العمل ’ Áلكون أاي مؤوهÓت مهنية
أاوشضهادات ،حسضب أارقام وزارة التشضغيل.

توظيف  5912من خرجي إلتكوين إŸهني ‘ 2018
وتشض Òحصضيلة الوكالة الو’ئية للتشضغيل بوهران
واÿاصضة بخرجي اŸعاهد ومراكز التكوين اŸهني
والتمه Úإا ¤تسضجيل  10آا’ف و 196طلب عمل
خÓل سضنة  ،2018و ّ
ظف منهم  4213شضخصص ‘
اإ’ط-ار ال-كÓ-سض-ي-ك-ي و 908آاخ- -ر ‘ إاط- -ار ج -ه -از
اŸسض -اع -دة ع -ل-ى اإ’دم-اج اŸه-ن-ي و ‘ 791إاط -ار
عقود العمل اŸدعمة ،حسضبما علم لدى الوكالة.
مع العلم أانّ الوكالة الوطنية للتشضغيل هي مرفق
ع -م-وم-ي ت-اب-ع ل-وزارة ال-ع-م-ل وال-تشض-غ-ي-ل والضض-م-ان
ا’ج-ت-م-اع-ي ،ي-ه-ت-م ب-ت-ن-ظ-ي-م وت-طوير سضوق العمل.

حملة للكشسف عن دإء إلسسكري وإلضسغط إلدموي
بسسيدي عياد ببجاية

ن -ظ -مت ،أامسص ،اŸؤوسضسض -ة ا’سض -تشض -ف -ائ-ي-ة
بسضيدي عيشص ،حملة طبية للكشضف اŸبكر عن
داء السضكري والضضغط الدموي ع Èقرى بلدية
سض- -ي- -دي ع- -ي- -اد– ،ت إاشض- -راف ع- -دة أاط- -ب -اء
م- -ت- -خصضصض ‘ Úه- -ذا اÛال ،وك- -ذا أاط -ب -اء
نفسضاني Úيعملون على رفع معنويات ا◊ا’ت
اŸصضابة بهذا اŸرضص اŸزمن.
وحسضب ال - -ط - -ب- -يب رمضض- -ا ،Êلـ«الشض- -عب““،
تدخل هذه اŸبادرة ضضمن الÈنامج اŸسضطر
من طرف مديرية الصضحة ،من أاجل مواصضلة
نشضاطات الصضحة ا÷وارية وتقريب الصضحة
من اŸواطن ،كما تسضاهم ‘ التخفيف من
الضضغط اŸسضجل على مصضالح ا’سضتعجا’ت
الطبية على مسضتوى اŸسضتشضفيات ،علما أان
عملية الفحصص تسضاعد على اكتشضاف الداء
م-ب-ك-را وي-ت-م ب-ذلك ال-ت-ك-ف-ل صض-حيا باŸرضضى
اŸصضاب Úبأاحد هذه اأ’مراضص ،وهي العملية
التي تلقى إاقبا’ كبÒا من طرف اŸواطنÚ
ومن جميع الفئات.
وه -وم -ا ي -ؤوك -د ال -وع -ي ل -دي -ه -م م-ن خÓ-ل
ال -ت-ج-اوب م-ع ه-ذه اŸب-ادرة بشض-ك-ل إاي-ج-اب-ي.
وهذا الÈنامج اŸسضطر ’ يقتصضر فقط على
عملية الكشضف اŸبكر عن السضكري وضضغط
ال -دم ،ب -ل يضض -م ك -ذلك ت -وج -ي -ه ال -ع -دي -د م-ن
ال -نصض -ائ -ح ح -ول ك -ي -ف -ي -ة ال -ت -غ -ذي-ة السض-ل-ي-م-ة
للمصضاب Úبهذا الداء ،والتأاكيد على ضضرورة

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

ال - - -وق - - -اي - - -ة م - - -ن ه - - -ذا اŸرضص وت- - -ف- - -ادي
اŸضضاعفات ،أ’ن داء السضكري سضبب مباشضر
ي - -ؤوث - -ر ع - -ل - -ى ك- -ل أاعضض- -اء ا÷سض- -م ،وي- -ؤودي
بتقرحات ‘ القدم والتهابات تتسضبب ‘ بÎ
Óطراف السضفلية ‘ اŸراحل
كلي أاوجزئي ل أ
اأ’خÒة ،وÁك -ن Œن -ب -ه -ا م -ن خ Ó-ل ت -وع-ي-ة
اŸرضضى Ÿعرفة اŸضضاعفات وأاسضبابها من
أاجل تفاديها.
أاما الطبيبة قاصضري تقول ‘ هذا الصضدد،
داء السض- -ك- -ري ع- -رف ارت- -ف -اع -ا ك -بÒا خ Ó-ل
السضنوات اأ’خÒة ببÓدنا ،والتي باتت من بÚ
الدول التي تعرف تزايدا وانتشضارا لهذا الداء
الصض- - -امت ،وي - -وصض - -ي اıتصض - -ون بضض - -رورة
‡ارسضة الرياضضة على اعتبار أانها من العوامل
الوقائية من اإ’صضابة Ãرضص السضكري ،وعلى
اŸواط- -ن Úضض- -رورة إات- -ب -اع ح -م -ي -ة ‘ اأ’ك -ل
لتجنب أاعراضص اŸرضص.
وتشض Òاإ’حصضاءات أان داء السضكر ’ يؤودي
إا ¤ال- - -وف- - -اة ،ب- - -ل ‘ ك- - -ث Òم- - -ن اأ’ح- - -ي - -ان
اŸضضاعفات التي يحدثها هذا اŸرضص ،مثل
م- -رضص ال- -ق- -دم السض- -ك- -ري ال- -ذي ي- -ؤودي ل -بÎ
ال - -ق- -دم ،Úإا ¤ج- -انب ال- -ع- -م- -ى ال- -ذي ّÁسص
اŸصض- -اب Úاأ’ق -ل م -ن  60سض-ن-ة ،وك-ذا ال-عجز
الكلوي وأامراضص القلب والشضراي.Ú

بجاية :بن ألنوي توهامي

وي- -ك -م -ن دور ال -وك -ال -ة ‘ ت -ف -ع -ي -ل ال -وسض -اط -ة بÚ
اŸتعامل Úا’قتصضادي Úمن جهة وطالبي العمل
اŸسض- -ج- -ل ‘ Úال- -وك- -ال- -ة ،ب- -اإ’ضض- -اف -ة إا ¤دوره -ا
اÙوري ‘ التكوين وذلك بالتنسضيق مع مديريات
التكوين اŸهني والتمه Úوأايضضا ع Èالنشضاطات
التي تقوم بها الوكا’ت اÙلية من خÓل ورشضات
ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-ي يشض-رف ع-ل-ي-ه-ا مسض-تشض-اري التشضغيل
لفائدة طالب العمل.
من الÈامج اŸفتوحة لطالبي العمل بالشضراكة
مع وزارة التكوين اŸهني ،آالية  20 / 16سضنة،
اŸوجهة خصضيصضا للشضباب الذين ليسص لهم مسضتوى
دراسضي و ⁄يسضتفيدوا من أاي تكوين سضابق ،حيث
يسضتفيدون من تربصص تكويني مّدة ( )06أاشضهر03 ،
أاشضهر اأ’و ¤تربصص نظري على مسضتوى مراكز
التموين و 03أاشضهر اŸتبقية تربصص تطبيقي ‘
اŸؤوسضسض-ات ،يسض-ت-ف-ي-د خÓ-ل-ه-ا الشض-ب-اب م-ن م-نحة
تقدر ب 3.000دج.
وعن ا’ختصضاصضات اŸقÎحة ‘ هذا الÈنامج
ب- -وه- -ران ،أاوضض -ح السض -ي -د ع -زاز ع -ب -د ال -ل -ه ،أاح -د
مسضؤوو‹ الوكالة الو’ئية للتشضغيل ،أانّ هذه الصضيغة
من التكوين اŸوجهة للفئة العمرية  20 - 16سضنة
تهتم بجميع الفروع أاواŸهن التي تعرف عجزا ‘
سضوق العمل ،على غرار اختصضاصص كهرباء معمارية
ب -ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-رك-ز م-و’ي ب-بÓ-ط-و واخ-تصض-اصص
الÎصض- -يصص الصض -ح -ي م -ع م -رك -ز ح -اسض -ي ب -ون -ي -ف
واÿي -اط -ة م-ع م-رك-ز ال-ك-رم-ة ومسض-اع-د ط-ب-اخ م-ع
م -رك-ز الصض-دي-ق-ي-ة .ه-ذا اأ’خ Òمّ-ك-ن م-ن ت-نصض-يب
قرابة  1000شضاب على مسضتوى الوكا’ت اŸوزعة
ع Èتراب الو’ية ،وسضّهل مهّمة الو’ية ‘ عملية
التوظيف اÿاصضة باŸطاعم اŸدرسضية.

قوجيل مدير التكوين
اŸهني بأأم البواقي:

تركيب إأللوإح إلشسمسسية
وصسيانة شسبكة إŸياه
تخصسصسان مطلوبان

ي -ح-تضض-ن ال-ي-وم ،اŸع-ه-د اŸت-خصضصص ‘
ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ““الشض-ي-خ ال-ع-رب-ي ال-تبسضي““
ب-ع-اصض-م-ة و’ي-ة أام ال-ب-واق-ي م-راسض-م اف-ت-تاح
الدورة التكوينية  24فيفري  2019وقراءة
رسضالة وزير التكوين والتعليم اŸهني Úعلى
اÎŸبصض Úا÷دد مع زيارة عدة ورشضات
بهذه اŸؤوسضسضة التي تشضهد فتح تخصضصضات
جديدة هامة “اشضيا ومتطلبات السضوق.
كشضف مدير التكوين والتعليم اŸهنيÚ
لو’ية أام البواقي ،كمال قوجيل عن إادراج
مصضا◊ه ‘ هذه الدورة عدة تخصضصضات
جديدة مطلوبة ‘ سضوق الشضغل بالو’ية،
منها خاصضة تخصضصضي صضيانة شضبكات توزيع
اŸياه وتركيب اأ’لواح الشضمسضية والطاقوية
لفائدة اŸسضجل Úا÷دد باŸعهد اŸذكور
أاين سضيتكونون ويتحصضلون على شضهادة تقني
سضامي ‘ هذا ا’ختصضاصص الذي يتوفر على
مناصضب شضغل ميدانيا.
وأاضض- -اف ذات اŸسض- -ؤوول ،ع- -ن تسض -ج -ي -ل
مصض- -ا◊ة ع Èك- -ام -ل م -ؤوسضسض -ات ال -ق -ط -اع
بالو’ية ل 3031مسضجل لدورة  24فيفري
ا÷اري ‘ ﬂتلف التخصضصضات اŸفتوحة
ل -ه -ذه ال -دورة ‘ ‰ط -ي ال-ت-ك-وي-ن أا’ق-ام-ي
والتكوين عن طريق التمه ،Úوهذا بعدما
” فتح  3879منصضب تكوين.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي
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ال -ت -ع -دد ا÷دي -د واŸت -زاي -د م-ن دورة إا¤
أاخ- -رى ب- -و’ي- -ة ب- -وم- -رداسص ،م- -وزع Úع- -ل- -ى
ت -خصضصض -ات ال -ف Ó-ح -ة والصض -ن -اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة
Ãج-م-وع  1074م-ق-ع-د ب-ي-داغ-وج-ي من بينها
 644مقعد ﬂصضصضة لنمط التكوين عن طريق
التمه 1501 ،Úمقعد Ÿهن ا◊رف التقليدية،
الفندقة والسضياحة من بينها  567مقعد لنمط
ال -ت -ك -وي -ن ع -ن ط-ري-ق ال-ت-ن-ه 1353 ،Úمقعد
ب-ي-داغ-وج-ي Ÿه-ن اأ’شض-غ-ال ال-ع-مومية والبناء
من بينها  918مقعد لنمط التكوين عن طريق
التمه Úو 1031مقعد Ÿهن الصضناعة من بينها

 807مقعد ﬂصضصضة لنمط التكوين عن طريق
التمه.Ú
أاما عن العروضص ا÷ديدة اŸوجهة لدورة
ف -ي -ف -ري ،ف-ق-د وصض-لت  11ت-خصضصض-ا ج-ديدا
تضضاف إا ¤جملة التخصضصضات العديدة التي
ت -وف -ره -ا م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-م-هÚ
لفائدة اÎŸبصض Úوتشضمل تخصضصص عامل ‘
زراعة الغابات ،تلبيسص اأ’رضضيات الرياضضية،
ع -ام -ل ‘ ت -ل-ب-يسص ا’أرضض-ي-ات وإاع-ادة ت-أاه-ي-ل
اأ’رضضيات ،العزل ا◊راري والصضوتي ،تركيب
اأ’لواح الشضمسضية ،الضضوئية وا◊رارية ،تركيب
وصض -ي-ان-ة اأ’ل-واح الشض-مسض-ي-ة ،ت-رك-يب وصض-ي-ان-ة
أانظمة اإ’نذار واŸراقبة عن بعد ،النظافة
وفرز النفايات ،مسضاعد ‘ الصضحة ا◊يوانية
والنباتية.
مع اإ’شضارة أان قطاع التكوين اŸهني بو’ية
بومرداسص تدعم ‘ السضنوات اأ’خÒة بعدة
هياكل ومرافق جديدة ‡ا رفع شضبكة التكوين
إا 31 ¤م -ؤوسضسض -ة م -ن ب-ي-ن-ه-ا  3م-ع-اه-د و9
م -ل -ح -ق -ات ب -ل-دي-ة ‘ ان-ت-ظ-ار اسض-تÓ-م ثÓ-ث-ة
م -ع -اه -د وط -ن -ي-ة ج-دي-دة اأ’ول ب-يسض-ر خ-اصص
ب-ال-فÓ-ح-ة والصض-ن-اع-ة ال-غ-ذائية ،الثا Êببلدية
عمران ﬂتصص ‘ ا’أشضغال العمومية واŸعهد
الثالث ببلدية خميسص اÿشضنة متخصضصص ‘
م -ه -ن الصض -ن -اع -ة والصض-ي-ان-ة ،رغ-م ذلك ت-ب-ق-ى
قدرات ا’سضتقبال متوقفة عند الرقم  7آا’ف
م-ق-ع-د ب-ي-داغوجي و 850سض -ري -ر ع Èخ-اصص
ب -ال -ت -ك -وي-ن ا’ق-ام-ي ال-ذي تضض-م-ن-ه ع-دد م-ن
اŸراكز التكوينية.

ﬂطط Œهيز اŸسستشسفى ا÷أمعي بسسطيف

جهازإ إلتصسوير بالرن ÚإŸغناطيسسي وإلسسكانÒ
يدخÓن إÿدمة
ب -ع -د ط -ول ان -ت-ظ-أر وت-رقب م-ن ق-ب-ل
سس- - -ك - -أن ال - -و’ي - -ة  ،ت - -دع - -م ،م - -ؤوخ - -را
اŸسس -تشس -ف -ى ا÷أم -ع -ي ““سس -ع-أدن-ة ﬁم-د
عبد النور““ بجهأز التصسوير عن طريق
’ول مرة
ال-رن ÚاŸغ-ن-أط-يسس-ي «اي-أرام» أ
‘ ت -أري -خ تسس -ي ÒاŸسس -تشس -ف -ى ،ب -ق -ي -م-ة
فأقت  15مليأر سسنتيم ،كمأ تدعم بجهأز
سسكأن ،Òيعد الثألث بأŸسستشسفى بقيمة
أاك Ìمن  700أالف دج.
وب -حسضب م -دي -ر اŸسض -تشض -ف -ى ““ن-ور ال-دي-ن
بلقاضضي““ لـ““الشضعب““ ،فان هذا التدعيم جاء
‘ إاط-ار ت-ن-ف-ي-ذ ﬂط-ط Œه-ي-ز اŸسض-تشض-ف-ى
ا÷ام - -ع - -ي ،ح- -يث ت- -دّع- -مت ع- -دة مصض- -ال- -ح
بتجهيزات طبية حديثة من آاخر طراز ،ومن
ب ÚاŸصضالح مصضلحة التصضوير واأ’شضعة التي
اسضتفادت من جهازين اأ’ول جهاز التصضوير
ع- -ن ط -ري -ق ال -رن ÚاŸغ -ن -اط -يسض -ي ،وال -ث -اÊ
سضكان Òكلفا ميزانية الدولة مبلغ ما‹ قارب
 23مليار سضنتيم.
وأاكد ذات اŸصضدر ،أانه بفضضل هذا الدعم
سض -تسض ÒاŸصض -ل -ح -ة اŸع -ن -ي -ة ب-ثÓ-ث-ة أاج-ه-زة
سض- -ك- -ان Òب -أاحسض -ن ط -ري -ق -ة ،ح -يث سض -ت -ق -دم
اأ’ج -ه -زة خ -دم -ات ع -دي -دة Ÿرضض -ى ال-و’ي-ة
وال -و’ي -ات اÛاورة ،خ-اصض-ة أان اŸسض-تشض-ف-ى
ا÷ام - -ع - -ي سض - -ط - -ي - -ف أ’ول م - -رة ي - -ت - -دّع- -م
ب - -ج - -ه- -از «اي- -ارام» ،ب- -ع- -د أان ك- -ان اŸرضض- -ى

ي -ت -وج -ه -ون ل -ل -ق -ط -اع اÿاصص ‘ ظ-ل غ-ي-اب-ه
بالقطاع العام ،كما تدّعمت اŸصضلحة أايضضا
بـ 6أاطباء ﬂتصض ‘ Úالتصضوير الطبي  3أاطباء
اسض-تشض-ف-ائ-ي Úج-ام-ع-ي Úو 3أاط -ب-اء ﬂتصضÚ
للصضحة العمومية ،وبهذا أاصضبحت اŸصضلحة
قطبا طبيا للتكوين والتعليم ا÷امعي ،كما أاكد
مدير اŸسضتشضفى أان هذه النفقات ’ تعتÈ
عبئ على اŸسضتشضفى وإا‰ا إاضضافة له نظ Òما
تقدمه اأ’جهزة من خدمات للمريضص.
أام -ا الÈوف -يسض -ور ““ب -ع -ب -وشص م -راد““ رئ -يسص
مصض -ل -ح -ة ال -تصض -وي -ر ال -ط -ب -ي ،ب -اŸسض -تشض-ف-ى
ا÷ام -ع-ي ،ف-أاك-د أان ج-ه-از ال-تصض-وي-ر ب-ال-رنÚ
اŸغ -ن -اط -يسض -ي سض -ي -ك -ون ‘ خ -دم-ة اŸريضص
اŸسضتعجل بالدرجة اأ’و ،¤وقد تلقى طاقمه
الطبي وشضبه الطبي تكوينا ‘ دولة اŸغرب
ع -ل -ى ك -ي -ف -ي -ة اسض-ت-خ-دام ا÷ه-از ،وأان ه-ن-اك
ت-ق-ي-ن-يÃ Úرك-ز م-ك-اف-ح-ة السض-رط-ان سض-طيف
للتكوين ،كون اŸركز به جهاز التصضوير عن
طريق الرن ÚاŸغناطيسضي «ايارام» من أاجل
التكوين وا’سضتفادة ،على أان تكون اأ’ولوية
للمريضص اŸسضتعجل دون أاي موعد ،إاضضافة
إا ¤اŸريضص اŸت -واج -د ‘ ح -ال -ة اسض -تشض -ف-اء
داخ -ل اŸسض -تشض-ف-ى ،وسض-ي-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى
اŸرضض- - -ى اŸت- - -واج - -دون ب - -ك - -ل اŸصض - -ال - -ح
اإ’سضتشضفائية.

...وإلكشسافة إلإسسÓمية بÈمادة تنظم حملة تÈع بالدم

تسضتمر اŸعاناة مع نقصص الدم للمرضضى
Ãسض- -تشض- -ف -ي -ات و’ي -ة سض -ط -ي -ف ،وخ -اصض -ة
اŸسضتشضفى ا÷امعي ﬁمد سضعادنة عبد
النور بعاصضمة الو’ية ،ما يضضطر اŸسضؤوولÚ
ع- -ن م -رك -ز ح -ق -ن ال -دم ل -ت -وج -ي -ه ن -داءات
ل-ل-م-واط-ن، Úوا÷م-ع-ي-ات ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-م-ليات
التÈع ‘ كل مرة ،ورغم ما يتم جمعه من
دم ،إا’ إان ال -ط -لب ي -ب -ق -ى م -ت -زاي -دا،وه -ذا
ب- -ال- -ن- -ظ- -ر ا ¤ان اŸسض- -تشض- -ف -ى ا÷ام -ع -ي
ومصضا◊ه اÿارجية يعرفان إاقبا’ للمرضضى
وا÷رحى من كل تراب الو’ية والو’يات
اÛاورة ،وتضضطر مصضالح اŸسضتشضفى ‘
ع -دة أاح -ي -ان ل-ط-لب ال-ت-زود ال-ع-اج-ل ب-ال-دم
’ث.Ò
للزمر النادرة ع Èأامواج ا أ
وأام -ام ه -ذه ال -ظ -اه-رة اŸق-ل-ق-ة ،تسض-ع-ى
العديد من ا÷معيات للقيام بالواجب ،على
’سضÓ-م-ي-ة
غ-رار م-ا ن-ظ-م-ه ف-وج ال-كشض-اف-ة ا إ
ا÷زائرية ،ببلدة رمادة التابعة لبلدية عÚ
ا◊ج -ر ،وال -واق -ع -ة ج -ن -وب -ا ع -ل-ى ال-ط-ري-ق
الوطني الرابط ب Úو’يتي سضطيف وباتنة
،نهاية ا’سضبوع ،منذ الصضباح ،وبالتنسضيق مع
مركز حقن الدم للمسضتشضفى ا÷امعي،حيث
اطلق الفوج حملة واسضعة للتÈع بالدم Ãقره

،منذ الصضباح ،لتسضتمر العملية إا ¤اŸسضاء،
ومناشضدة سضكان البلدة ومسضتعملي الطريق
ب Úسض -ط -ي -ف وب -ات -ن -ة ل -ل -مشض -ارك -ة ب-ح-م-ل-ة
–سضيسضية كبÒة.
وحسضب رضض - -ا ح - -م- -ادو ،رئ- -يسص ال- -ف- -وج
ل«الشضعب» ،فان ا◊اجة اŸلحة لهذه اŸادة
ا◊ي -وي -ة ب -و’ي -ة سض -ط -ي -ف ح -ت -مت ال-ق-ي-ام
’ه-م-ي-ت-ه-ا،
ب -اŸب -ادرة وال -ت-حسض-يسص ال-ك-ب Òأ
وحسضب ن - - -فسص اŸت - - -ح - - -دث ،ف- - -ان ع- - -دد
اŸتقدم ÚللتÈع بالدم فاق ال 130شضخصضا،
غ Òان الفحوصص الطبية التي اجري على
اŸتÈع Úاسض -ت-ب-ع-دت ال-ب-عضص م-ن-ه-م ل-ع-دم
توفر الشضروط الصضحية.
وأاسضفرت العملية عن جمع  95كيسضا من
ال -دم ıت -ل-ف ال-زم-ر ” تسض-ل-ي-م-ه-ا Ÿرك-ز
ح-ق-ن ال-دم ،وق-ي-م ذات اŸت-ح-دث ال-ن-ت-ي-جة
ب-ا’ي-ج-اب-ي-ة ك-م-ا  ⁄يسض-ت-ب-ع-د ت-ن-ظ-يم حملة
’يام للتخفيف من حدة
أاخرى ‘ قادم ا أ
أازم -ة ن -قصص ال-دم ‘ مسض-تشض-ف-ي-ات ال-و’ي-ة،
وه -ي ال-ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-ف-اق-مت ‘ السض-ن-تÚ
’خÒت.Ú
اأ

سسطيف :نورألدين بوطغان
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اأ’حد  24فيفري  2019م
المؤافق لـ  19جمادى الثانية  1440هـ

لسشفار والنقل بوهران:
‘ الطبعة  10للصشالون الدو‹ للسشياحة وا أ

اأ’من السسياحي الركيزة اأ’سساسسية ‘ مسسÒة التنمية والتطور
^ الهندسسة البشسرية رهان اŸديرية العامة لألمن الوطني

اع-ت Èال-ع-دي-د م-ن اŸشش-ارك ‘ Úال-ط-ب-ع-ة
لسش-ف-ار
 10ل -لصش -ال -ون ال-دو‹ ل-لسش-ي-اح-ة وا أ
وال -ن -ق-ل ،ال-ذي سش-ت-خ-ت-ت-م ف-ع-ال-ي-ات-ه ال-ي-وم،
Ãرك - -ز الت- -ف- -اق- -ي- -ات ””ﬁم- -د ب- -ن أاح- -م- -د””
لم -ن السش -ي-اح-ي ه-و ال-رك-ي-زة
ل -وه -ران ،أاّن ا أ
لسشاسشية ‘ مسشÒة تنمية وتطوير القطاع
ا أ
لخرى
الذي Áتد ليششمل كافة اÛالت ا أ
الق -تصش -ادي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة وال -ث -ق-اف-ي-ة
والبيئية ،مرورا بدوره ‘ تفعيل العÓقات
لنسشانية والتفاعل ب Úالششعوب اıتلفة.
ا إ

وهران :براهمية مسشعودة
Óمن الؤطني على
تششارك اŸديرية العامة ل أ
هامشش هذه التظاهرة اŸتخصشصشة ““سشياحة ،““2019
بالتنسشيق مع ثÓث مديريات لها صشÓحيات ‘ هذا
اŸيدان ،على رأاسشها اأ’من العمؤمي ،باعتباره اأ’م
ا◊اضشنة ’نششغا’ت اŸؤاطن Úوالقّؤة الضشاربة ‘
اŸيدان ،وكذا ششرطة ا◊دود لدورها اÙؤري ‘
اŸؤان -ئ واŸط -ارات واŸع -اب -ر ا◊دودي -ة الÈي -ة،
وتربط بينهما خلية ا’تصشال والصشحافة ،بالنظر
إا ¤مكانتها ‘ منظؤمة أامنية متكاملة ومتطؤرة،
–Îم و–ّق -ق مصش -ال -ح ا÷م -ي -ع ،وذلك ع -ل -ى ح-د
تعب Òرابح زواوي ،رئيسش مكتب ا’تصشال Ãديرية
اأ’من العمؤمي.
وأاششار عميد الششرطة ،رابح زواوي ‘ تصشريح
صش -ح -ف-ي إا ¤عّ-دة ﬁاور أاسش-اسش-ي-ة ت-راه-ن ع-ل-ي-ه-ا
القيادة ‘ خطة التأام Úالسشياحي ،انطÓقا من
ال- -تسش- -ه- -يÓ- -ت ‘ اŸط -ارات واŸؤان -ئ واŸن -اف -ذ
ا◊دودي-ة ،ث-م ال-ت-أام-ي-ن-ات واŸؤاك-ب-ة ع-ل-ى مسشتؤى
الفنادق وﬂتلف اŸناطق السشياحية واأ’ثرية التي
تسشتقطب السشياح ‘ ربؤع الؤطن ،مرورا بضشمان
انسشيابية التنقل وسشÓسشة اŸرور وتؤف ÒاŸؤاكبة
من و’ية إا ¤و’ية أاخرى ،بهدف زيادة ا÷ذب
السش-ي-اح-ي وا’رت-ق-اء ب-اŸن-ت-ج ال-ؤط-ن-ي إا ¤مصشاف
القطاعات اŸدرة للÌوة.
و‘ سش- -ي- -اق مّ- -ت -صش -ل ت -ط -رق مصش -درن -ا إا ¤م -ا
ي -ؤاج -ه -ه -م م-ن –دي-ات ال-عصش-ر ال-راه-ن ،ق-ائ““ Ó-
ال -ع -اّ– ⁄ؤل م -ن ال -ع-ؤŸة إا ¤ا◊ؤك-م-ة ال-ن-اج-ع-ة

والرقمنة ،ونحن نضشاهي ا÷نؤن الرقمي من خÓل
كل هذه اŸتغÒات““ ،مششÒا ‘ هذا الصشدد إا¤
دور وم -ك-ان-ة اŸؤرد ال-بشش-ري ‘ –ق-ي-ق ال-ف-ع-ال-ي-ة
والكفاءة ‘ ›ال اأ’من السشياحي ،وما سشيتبعه من
ضشرورة مؤاكبة التطؤرات القائمة على رأاسش اŸال
اŸعر‘ ،من أاجل التحكم ‘ اŸعلؤمة والتدفق
اŸعلؤماتي مع كل اأ’طراف الفاعلة ‘ القطاع.
حيث أاّكد رابح الزواوي ،رئيسش مكتب ا’تصشال
Ãديرية اأ’من العمؤمي على دور الرأاسش اŸال
““ال -بشش -ري““اŸؤؤه -ل ال -ق -ادر ع -ل -ى إاع -ط -اء ال-ق-ي-م-ة
اإ’ضشافية للمجال السشياحي ،واضشعا إاياه على رأاسش
قائمة اأ’ولؤيات ،قبل أان يتطرق إا ¤الرأاسش اŸال
““الهيكلي““ من الفنادق وششبكة الطرق وغÒها من
قؤاعد السشياحة ،ثم الرأاسش اŸال ““العÓئقي““ من
خ Ó-ل ال -ت -نسش -ي -ق والشش -راك -ة ،اŸب-ن-ي-ة ع-ل-ى ال-ث-ق-ة
والشش -ف -اف -ي -ة وال -ت -ف -اه -م وال -رضش-ا ال-ؤظ-ي-ف-ي وروح
ا’نتماء إا ¤هذا الؤطن.
وأاوضشح أاّن هذه الركائز اأ’سشاسشية التي تسشتند
ع-ل-ي-ه-ا م-دي-ري-ت-ه-م ل-ت-غ-ل-يب ال-ت-فك Òالنظامي على
ال -ت -ف -ك Òال -ت -ن-ظ-ي-م-ي ،وصش-ؤ’ إا– ¤دي-د ط-ب-ي-ع-ة
ال -ع Ó-ق -ات وا’رت-ب-اط-ات وال-تشش-اب-ك-ات ‘ اÛال
السش -ي -اح -ي ،ف -ع-ل-ى سش-ب-ي-ل اŸث-ال السش-ائ-ح اأ’ورب-ي
يختلف عن السشائح اŸششرقي ،وهذا اأ’خ Òيختلف
ع -ن السش -ائ -ح ا÷زائ -ري ،يضش-ي-ف ن-فسش اŸت-حّ-دث

 8798ملف من بينها 639للمرأاة

صسندوق التأام Úعن البطالة Áول  181مؤوسّسسسة بتبسسة

كشش-ف م-راد زّم-ال م-دي-ر ال-ؤك-ال-ة ال-ؤ’ئّ-ي-ة
ل- - -لّصش- - -ن- - -دوق ال- - -ؤط- - -ن- - -ي ل- - -لّ- - -ت- - -أام Úع - -ن
ال -ب-ط-ال-ة ““ ““cnacب -ت -بسش -ة ،ع -ن مسش-ت-جّ-دات
قطاعه وحصشيلة نششاطات الؤكالة خÓل ال ّسشنة
اŸنقضشية ،وآاليات ا’سشتفادة من دعم هذا
ال ّصشندوق الذي أانششأا سشنة  ،1994و‘ معرضش
ح -دي -ث -ه ،ع ّ-رف Ãه-ام ه-ذا ا÷ه-از وشش-روط
ا’سشتفادة من خدماته ،والفئات العمرّية التي
يششملها الّدعم واّÙددة بـ  35إا 55 ¤سشنة،
مع تؤسشيع ششريحة اŸسشتفيدين من اŸششاريع
لتم ّسش ا÷الية اŸقيمة باÿارج ،إاضشافة إا¤
ب -عث ال ّ-ن -شش -اط-ات اّÛم-دة وإاسش-ق-اط شش-رط
ال- -ت- -خّصش -صش ب -ال -نسش -ب -ة ◊ام -ل -ي الشش -ه -ادات
ا÷ام- -ع- -ي- -ة““ ،وأاضش -اف اŸت -ح ّ-دث  «،ح -رصش
جهازه إ’عادة إادماج اÙبؤسش ،Úو“كينهم
من الÈامج اŸسشّيرة ،وضشمان دورات تكؤينّية
ل -ف -ائ -دة أاصش -ح -اب اŸشش -اري -ع اŸط -ل -ؤب-ة م-ع
اŸرافقة الّدائمة““.
أافاد مدير ““كناك تبسشة““ أانّ ““هذه ا’خÒة
جهت جهؤدها إا ¤دعم قطاعات ““الفÓحة
وّ
ال ّصش - -ن - -اع - -ة واÿدم - -ات““ ،وف - -ق - -ا ل - -لّ- -رؤوي- -ة
ا’سشÎاتيجيّة للّدولة ،وتبعا لتؤجيهات وا‹
الؤ’ية ،حيث اسشتفاد قطاع الفÓحة بح ّصشة
اأ’سش - -د م - -ن ال ّ- -دع - -م““  ،م - -ؤؤك - -دا ع - -ل- -ى““ أاّن
اإ’ج -راءات ا÷دي -دة ال -ت -ي ت -ؤّخ -ت -ه -ا الّ-دول-ة
لفائدة الشّشباب ،سشمحت بالتخفيف من أاثار
البطالة ،وفتحت آافاقا واعدة لصشناعة الÌوة
واŸسشاهمة بششكل ’فت ‘ الّتنمية اÙلّية.

ووفق معطيات إاحصشائية ،أاوضشح زمال ““أانّ
عدد اŸلّفات اŸؤدعة على مسشتؤى الصشندوق
بتبسشة خÓل السشنة اŸاضشية ،بلغت  8798ملّفا
منها  639ملّفا لفائدة اŸرأاة““ ،وأاضشاف ““أاّنه
” “ؤيل ودعم  181مؤؤسّشسشة خÓل سشنة
ّ
 ،2018ب -ق -ط-اع ال-فÓ-ح-ة م-ن-ه-ا  175مؤؤسّشسشة
ﬂت ّصش- -ة ‘ ت- -رب- -ي- -ة اأ’غ- -ن- -ام ،وم- -ؤؤسشسش -تÚ
ﬂتصشت ‘ Úتربية اأ’بقار ،وأاربعة مؤؤسّشسشات
جهة لÎبية وتسشم Úالّدجاج““ ،أاما عن عدد
مؤ ّ
اŸلّفات اŸؤدعة لدى البنؤك ،فيقؤل مدير
الؤكالة اÙلية““ كناك ““ ،أانه وصشل عددها
إا 3558 ¤ملّفا ،من ضشمنها  264ملّفا للمرأاة،
فيما بلغ عدد اŸلّفات اŸمّؤلة  3106مؤؤسّشسشة
خÓ- - - -ل ال- - - -ع- - - -ام اŸاضش- - - -ي ،إاضش - - -اف - - -ة إا¤
اسش- -ت -ح -داث  215م -ؤؤسّش-سش-ة ضش-م-ن شش-عب
جديدة““.
ك - -م - -ا –ّدث م - -راد زم - -ال ،ع - -ن ﬁت- -ؤى
ومضشمؤن القانؤن رقم ““  ““21-06اŸؤؤرخ ‘
 11ديسشم ، 2006Èواÿاصش بإاجراءات –فيز
ودعم ترقية التششغيل ،وششرح مهام ال ّصشندوق
ال -ؤط -ن -ي ل-لّ-ت-أام Úع-ن ال-ب-ط-ال-ة ،وم-ن-ه-ا دع-م
إاحداث الّنششاطات من طرف البطّال Úذوي
اŸشش -اري -ع ‘ ،إاط -ار ّﬂط -ط دع -م ال ّ-ت-ن-م-ي-ة
ا’قتصشادية وترقية الششغل ،وعدد اأ’ششخاصش
والفئات ا’جتماعيّة التي اسشتفادت من دعم
هذا ا÷هاز ،واŸزايا اŸتح ّصشل عليها.

تبسشة :خالد,ع

قائ““ Óكل هذه اأ’مؤر تأاخذها اŸديرية العامة
Óمن الؤطني ،بع Úا’عتبار ،انطÓقا من اŸؤانئ
لأ
واŸطارات ،باعتبارها البؤابة اأ’و ¤التي يراهن
عليها اأ’من الؤطني ‘ اختصشاصشه اŸتعلق بششرطة
ا◊دودÃ ،ا يعكسش أابعاد الؤعي اأ’مني والذكاء
السش -ي-اح-ي ع-ل-ى ال-ت-ؤج-ه ا’سشÎات-ي-ج-ي ل-ل-م-دي-ري-ة
Óمن الؤطني نحؤ ا’رتقاء إا ¤ما يعرف
العامة ل أ
بالهندسشة البششرية““...
وتششارك ششرطة ا◊دود ‘ هذه الطبعة من
أاج -ل إاب -راز ›ه -ؤدات-ه-ا اŸب-ذول-ة ‘ سش-ب-ي-ل راح-ة
وأام- -ن اŸسش- -اف- -ري- -ن اأ’ج -انب وا÷زائ -ري Úع -ل -ى
مسشتؤى اŸطارات واŸؤانئ أاو اŸعابر ا◊دودية
الÈي -ة ،ن -اه -يك ع -ن دوره -ا ‘ م-ك-اف-ح-ة ا÷رÁة
Ãختلف أاششكالها ،كالهجرة غ Òالششرعية وتزوير
وث- -ائ- -ق وسش -ن -دات السش -ف -ر وال -ت -ه -ريب واŸت -ج -ارة
باأ’سشلحة وتهريب العملة الصشعبة.
كما تسشعى مديرية ششرطة ا◊دود باإ’ضشافة
إا ¤هذه اŸهام إا ¤تعزيز اإ’جراءات التسشهيلية
لفائدة اŸسشافرين’ ،سشيما ‘ اأ’عياد واŸناسشبات
ال -دي -ن -ي -ة وال -ؤط -ن-ي-ة وم-ؤاسش-م ا’صش-ط-ي-اف وا◊ج
وال-ع-م-رة ،وذلك ب-ؤضش-ع ›م-ؤع-ة م-ن ال-تشش-ك-يÓ-ت
اأ’م -ن -ي -ة ع -ل -ى مسش -ت -ؤى ال-ف-رق ا◊دودي-ة ،تسش-م-ح
ب - -احÎام أام - -ن وسش Ó- -م - -ة ال - -طÒان اŸد Êوك- -ذا
اÓŸح-ة ال-ب-ح-ري-ة ،م-ع ت-ق-د Ëخ-دم-ات م-ت-ك-ام-ل-ة
راقية ومتميزة تسشمح للمسشافرين بإا“ام اإ’جراءات
الششرطية ‘ مدة وجيزة وبأاقل ›هؤد ،تطبيقا
للتعليمات اŸسشداة من طرف القيادة العليا.
قال الهاششمي دهيلي مÓزم أاول للششرطة بخلية
ا’تصش-ال وال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة ب-اŸصش-ل-ح-ة ا÷ه-ؤي-ة
لشش -رط -ة ا◊دود ع -ل -ى مسش -ت -ؤى و’ي -ة وه-ران ،أاّن
Óم-ن ال-ؤط-ن-ي تسش Òب-خ-طؤات
اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ثابتة ومعايﬁ Òددة لتقد Ëخدمة سشياحية ذات
جؤدة ششاملة ،ترقى إا ¤مسشتؤى تطلعات ومتطلبات
السشياح اأ’جانب واÙلي ،Úمنؤها ‘ هذا الصشدد
Óمن السشياحي
إا ¤ما يعرف بالتنسشيقية العملياتية ل أ
ودورها البارز ‘ تقد ËالتسشهيÓت وكل اŸؤاكبات
عند تنقل السشياح على مسشتؤى إاقليم اختصشاصش
مصشالح اأ’من الؤطني.
ونّؤه اŸصشدر إا ¤أان اŸصشلحة ا÷هؤية لششرطة
ا◊دود على مسشتؤى و’ية وهران “تلك ›ؤعة
م -ن ال -ف -رق ا◊دودي -ة ا÷ؤي -ة والÈي-ة ،ت-ت-م-ث-ل ‘
ال -ف -رق -ة اأ’و ¤لشش -رط -ة ا◊دود ال -ب-ح-ري-ة Ÿي-ن-اء
وه -ران وال -ف -رق-ة ال-ث-ان-ي-ة لشش-رط-ة ا◊دود ا÷ؤي-ة
Ãطار أاحمد بن بلة وهران وفرقة ششرطة ا◊دود
البحرية Ÿيناء أارزيؤ وكذا فرقة ششرطة ا◊دود
ال-ب-ح-ري-ة Ãي-ن-اء مسش-ت-غ-ا Âوف-رق-ة ششرطة ا◊دود
ا÷ؤية Ÿطار أابؤ بكر بلقايد بششلف وفرقة ا◊دود
البحرية Ãيناء تنسش.

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

قالت إان ا÷زائر بلدا بحجم قارة  ⁄يأاخذ حقه سشياحيا

ندى أابو كروم  :بعضس العقبات تنفر السسياح نأامل تذليلها ‘ القريب
السسياحة ببلدكم ’ تزال عذراء وغامضسة بإامكانها خلق ثروة بديلة

تششارك وكالة ”” نيو ترافل للسشياحة
والسش- -ف- -ر”” م- -ن ل- -ب- -ن- -ان ‘ ال -ط -ب -ع -ة 10
لسش-ف-ار
ل -لصش -ال -ون ال-دو‹ ل-لسش-ي-اح-ة وا أ
وال-ن-ق-ل ب-وه-ران ح-يث ت-رك-ز اه-ت-م-امها
ب -اŸي-دان السش-ي-اح-ي والÎوي-ج ل-ل-م-ع-ا⁄
السشياحية ع Èالعا ⁄منذ أاك Ìمن 15
لضش-اف-ة إا ¤اÈÿة ال-ط-وي-ل-ة
سش -ن -ة ،ب -ا إ
لصشاحبتها ندى أابو كروم التي عملت ‘
لك Ìمن عقدين من الزمن ‘
اŸيدان أ
ق -ط -اع -ات ﬂت -ل -ف -ة آاخ-ره-ا اع-ت-م-اده-ا
ك -دل -ي -ل سش -ي -اح -ي ،وم -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق
جاءت الفكرة ÿوضص ميدان اكتششاف
لقطار العربية التي بقيت بعيدة عن
ا أ
أانظار السشياح ،مثل ا÷زائر التي تقول
صش -اح -ب -ة وك -ال-ة”” ن-ي-و ت-راف-ل”” أان-ه-ا ب-ل-د
Ãث -اب -ة ق -ارة وب-ه-ا ﬁط-ات ع-دي-دة ⁄
تأاخذ حقها من الكتششاف ،ناهيك عن
أان السشياحة ‘ ا÷زائر ل تعد سشياحة
صش - -ي- -ف- -ي- -ة ف- -ق- -ط ،ب- -ل ه- -ي حسشب رأاي
ﬁدثتنا سشياحة على مدار السشنة.

نورالدين لعراجي
تصشوير  :فواز بوطارن

«الششعب““ التقت مسشÒة الؤكالة وهي تزور
م -ع -ا ⁄ت -اري -خ -ي -ة ب -ال-ع-اصش-م-ة م-ث-ل ال-قصش-ب-ة
وا◊صشن العثما Êواأ’بؤاب السشبعة القدÁة،
ت -ؤج -هت إال -ي -ه -ا بسش -ؤؤال ح -ؤل ف-ك-رة اخ-ت-ي-ار
ا÷زائر كؤجهة ‘ آافاقها القريبة ،تقؤل أانها
جاءت مباششرة بعد تعاون مششÎك مع وكا’ت
سشفر من ا÷زائر ،تبادلؤا الزيارات ،ومن
خÓلها تبلؤرت الفكرة ’قتحام واكتششاف هذا
البلد اأ’ك Ìمن رائع ،لتتؤسشع الفكرة إا ¤دعؤة
عدة مكاتب سشياحية أاخرى ،تنقل أاصشحابها
إا ¤لبنان للتعرف على معا ⁄البلد السشياحية،
ثم التقرب من هذا البلد.
‘ السش -ي -اق ذات -ه ت -ق -ؤل م-دي-رة وك-ال-ة ن-ي-ؤ
ترافل بأانها تعمل على تصشؤير هذه اŸناطق
و–م -ي -ل -ه -ا ‘ أاق-راصش مضش-غ-ؤط-ة ب-ه-ا صش-ؤر
اŸت -اح -ف واŸع -ا ⁄السش -ي -اح-ي-ة وغÒه-ا ،ث-م
ت -ق -دÁه -ا إا ¤السش -ي -اح ب -بÒوت وع -ن ط -ري -ق

مكاتبها إا ¤العا ،⁄قالت ندى أانها أابهرت
ب -اŸدن ال -ت -ي زارت -ه -ا م-ث-ل وه-ران سش-ط-ي-ف،
قسشنطينة ،عنابة هناك مناطق أاك Ìمن رائعة
Áك-ن ل-لسش-ائ-ح ال-ل-ب-ن-ا Êأان ي-ع-يشش ت-ف-اصشيلها،
اأ’مر يتطلب نؤعا ما من الؤقت والدعاية،
فحسشبها هناك مغارات متششابهة ب Úا÷زائر
ولبنان .
أاما عن إامكانية مباششرة برنامج الزيارات
تقؤل ندىÁ ،كن أان تكؤن أاول رحلة ‘ ششهر
سش-ب-ت-م Èن-ح-ؤ ا÷زائ-ر ،إان سش-م-حت ال-ف-رصش-ة
وذل-لت ال-ع-ق-ب-ات ف-ي-م-ا ي-خصش ال-ت-أاششÒة ،أ’نه
حسشبها تتطلب انتظارا طؤي Óوأاحيانا ‡لة
تصشل حد القلق ،اأ’مر الذي ينعكسش سشلبا على
السش -ي -اح ،ت -ق -ؤل م -دي -رة ال-ؤك-ال-ة ب-ال-رغ-م م-ن
إاي -داع -ه -ا Ÿل -ف ال-ت-أاششÒة إا’ أان-ه-ا ’ ت-ت-ل-ق-ى
اإ’ج- -اب- -ة ح -ؤل ذلك ،ف -ت -ع -اود ا’تصش -ال م -رة
أاخرى بهم وهكذا دواليك ،ومثل هذه اأ’مؤر
تنفر السشياح عؤضش أان Œلبهم إا ¤بلدك.
اختيار صشاحبة وكالة ““ نيؤ ترافل ““ وجهتها
ه-ذه اŸرة ا÷زائ-ر ل-غ-ن-اه-ا الÓ-م-ت-ن-اه-ي من
اŸيادين السشياحية ،فهي حسشب قؤلها “تلك
ك -ل اŸؤؤه Ó-ت واŸق -ؤم-ات ال-ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا
ا’سشتثمار ‘ هذا القطاع على غرار السشياحة
ا÷ب- -ل -ي -ة ،الصش -ي -ف -ي -ة ،الصش -ح -راوي -ة ،وأايضش -ا
ا◊مؤية ولديها حمامات معدنية تعؤد إا¤
قرون مثلما هي مؤجؤدة بقاŸة ،وغÒها من
اŸدن اأ’خرى ،السشياحة اŸتحفية وكل مدينة
ب-ا÷زائ-ر ب-ه-ا م-ت-ح-ف م-ف-ت-ؤح ع-لى الطبيعة،
م- -ث -ل “ؤق -ادي ،ج -ي -م -ل -ة ،ه -ي -ب -ؤن ،ط -اورة،
الطاسشيلي ،ا’سشيقار ..الخ .

اتصشالت ا÷زائر بباتنة

نحو جعل عاصسمة اأ’وراسس قطبا تكنولوجيا
لوراسص
يرتقب أان تتحول عاصشمة ا أ
ب- -ات- -ن- -ة ،ل- -ق -طب ج -ه -وي رائ -د ‘ ›ال
لنÎنت ب-فضش-ل اŸشش-اري-ع
التصش-الت وا إ
الهامة والنوعية التي تعزز بها القطاع
خ Ó-ل ال -ع -ام اŸنصش-رم ،حسش-ب-م-ا أاف-اد ب-ه
نائب اŸدير التقني لتصشالت ا÷زائر
بباتنة ،عبد ا◊ميد قصشري ‘ ،تصشريح
÷ريدة””الششعب””.

باتنة :حمزة Ÿوششي
أاف - -اد اŸت - -ح - -دث ع - -ل- -ى ه- -امشش ع- -رضش
ا◊صش-ي-ل-ة السش-ن-ؤي-ة ل-ل-ق-طاع اŸديرية العملية
لسشنة  ،2018إا ¤وجؤد Œ 239هيزا حديثا
ومتطؤرا بسشعة عدد إاجما‹  165613نفاذا،
حيث ” وضشع  239جهاز أامسشان منذ 2008
وإا ¤غ- - -اي - -ة  ،2012بسش- - -ع - -ة  ،16561ب -نسش-ب-ة
إاجمالية للتغطية تفؤق  65باŸائة ،بينما ”
وضشع Œ 10هيزات خاصشة بتكنؤلؤجيات ا÷يل

التعاقد مع اÿواصص لتوف Òأاطباء التخدير بخنششلة

اسستئناف برنامج عمليات جراحة العيون ببوسسحابة
كشش- -ف ،م- -دي- -ر اŸؤؤسشسش- -ة ال- -ع- -م- -ؤم -ي -ة
ا’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة الشش-ه-ي-د ““ع-ل-ي ب-ؤسش-ح-اب-ة““
الكائنة بقلب مدينة خنششلة ،بغدادي جمال
ع-ن اسش-ت-ئ-ن-اف ب-رن-ام-ج ال-عمليات ا÷راحية
Ãصشلحة طب وجراحة العيؤن بعدما تؤقفت
Ÿا ي- -ق -ارب  15ي -ؤم -ا بسشب ان-ع-دام ط-ب-يب
اإ’نعاشش والتخدير كؤن الطبيبة الؤحيدة ‘
هذا ا’ختصشاصش تتؤاجد ‘ عطلة أامؤمة.
أاوضش - -ح ذات اŸسش - -ؤؤول ل«الشش - -عب““ ب- -ان
إادارة اŸسشتششفى تعاقدت مع طبيب إانعاشش
وتخدير من القطاع اÿاصش ،والذي باششر
عمله باŸصشلحة اŸذكؤرة أاين يتم إاجراء
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات ا÷راح -ي -ة Ÿرضش -ى ال -ع -ي -ؤن
باسشتمرار خاصشة منها عمليات نزع اŸياه
البيضشاء علما وان هذه اŸصشلحة تلقى رواج
كبÒا ‘ هذا اÛال وتعالج اŸئات من
اŸرضشى من عدة و’يات ›اورة.

العدد
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وأاضش- - -اف ذات اŸصش - -در ان - -ه و‘ إاط - -ار
تعزيز هذه اŸصشلحة ومصشالح اŸسشتششفى
ك-ك-ل ب-أاط-ب-اء ال-ت-خ-دي-ر واإ’ن-ع-اشش وت-ط-بيقا
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات م-دي-ر الصش-ح-ة والسش-كان ،سشيلجأا
اŸسشتششفى كذلك للتعاقد مع أاطباء خؤاصش
آاخ- -ري- -ن لضش -م -ان السش Òا◊سش -ن وال -ت -ك -ف -ل
اŸسشتمر باŸرضشى وهذا ‘ انتظار التحاق
أاطباء القطاع العام ا÷دد ‘ هذا اÛال
ششهر أافريل القادم ‘ إاطار برنامج وزارة
الصش -ح -ة والسش -ك -ان ال -ؤط -ن -ي اŸع -ل -ن ع -ن -ه
مؤؤخرا.
وكانت ““الششعب““ قد نقلت منتصشف الششهر
ا÷اري انششغال اŸرضشى ‘ هذا اÛال
اثر تؤقف عمليات جراحة العيؤن للعششرات
منهم.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

الرابع بسشعة  48750نفاذا ،اأ’مر الذي عزز
–سش Úاÿدم -ة بشش -ب-ك-ة اإ’نÎن-يت ب-ع-اصش-م-ة
اأ’وراسش.
و” حسشب اŸصش- - - -در ‘ ن- - - -فسش ال - - -فÎة،
إاحصشاء ما يزيد عن  108أالف مششÎك ‘
خدمات الهاتف النقال ،و 29أالف مششÎك ‘
ا÷يل الرابع ،ع 65 Èجهازا من ا÷يل الرابع
خÓ- - -ل السش- - -ن- - -ة اŸنصش - -رم - -ة ،إاضش - -اف - -ة إا¤
إا‚- - -از  591ك -ل -م م -ن اأ’ل -ي -اف ال -بصش -ري -ة،
ششملت  58بلدية ،إاضشافة إا 21 ¤دائرة ،فضشÓ
ع -ن  107م-راك-ز ب-ري-د ،دع-مت رب-ط ال-ؤ’ي-ة
ب -ه -ذه الشش -ب -ك-ة Ãا ي-ف-ؤق الـ1532ك-ل-م ،خÓل
السشنؤات اأ’خÒة.
وب- -خصش- -ؤصش مشش- -روع ال- -رب- -ط ب -اأ’ل -ي -اف
البصشرية ” ،ربط خمسش و’يات بتقنية ““باك
ب- -ؤن““ ،ت- -رب- -ط ب Úب- -ات- -ن- -ة و بسش- -ك- -رة ع- -ل- -ى
مسشافة  116كلم ،باتنة وسشطيف ع 136 Èكلم،
و باتنة -قسشنطينة ع120Èكلم ،وأاخÒا بÚ
باتنة و أام البؤاقي بـ 105كلم ،ونفسش اŸسشافة
ب Úباتنة -خنششلة.
وب-خصش-ؤصش ت-ق-ن-ي-ة ا÷ي-ل ال-راب-ع ،شش-رعت
اتصش-ا’ت ا÷زائ-ر ب-ب-ات-ن-ة ‘ م-رح-ل-ة ت-ؤسش-يع
خ-دم-ة ه-ذا ا÷ي-ل ب-ال-ت-دف-ق ال-ع-ا‹ ،ل-ت-غطية
اŸن - - - -اط- - - -ق غ ÒاÛه- - - -زة ،م- - - -ن خÓ- - - -ل
تؤفŒ 13 Òهيزا بسشعة  9750نفاذا ،إاضشافة
إ’سشتغÓل
ت- -ق- -ن -ي -ة““أاف.ت -ي.ت -ي.أاشش““ عŒ 13 Èهيزا
إ’يصش- -ال خ- -دم- -ة اإ’نÎنت واŸك- -اŸات ،م -ن
خÓل خط ثابت نحؤ الزبؤن مباششرة بتدفق
عال من  2ميغابايت إا 100 ¤ميغابايت ‘
الثانية ،وإامكانية اتصشا’ت غﬁ Òدودة بكل
م -ن ب -ب-ل-دي-ات الشش-م-رة ،ب-ؤل-ه-يÓ-ت ،ن-ق-اوسش،
اŸعذر ،تكؤت ،بريكة ومروانة.
كما سشطرت ذات اŸديرية عدة مششاريع،
للسشنة ا÷ارية  ،2019سشتحؤل باتنة لقطب
ت- -ك- -ن- -ؤل- -ؤج- -ي رائ- -د ب- -ع- -د ع- -م- -ل -ي -ات ‚اح
رب -ط Œ 32م-ع-ا سش-ك-ان-ي-ا باأ’لياف البصشرية،
وﬁ 27طة مؤبيليسش على مسشافة  200كلم،
فضش Ó- -ع- -ن ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ات ““أامسش -ان““ ‘ 58
م -ؤق-ع-ا ،ب-ت-ع-داد إاج-م-ا‹ ق-دره  14268نفاذا
Ãناطق تيفران ،القصشبات ،أاوغانيم وورقة.

اأ’حد  24فيفري  2019م
الموافق لـ  19جمادى الثانية  1440هـ

من مراسسلينا

متقاعدو قطاع التعليم بتيبازة يلتقون Ãديرة الÎبية

رفع انشسغال اŸنح إا ¤الوزارة ‘ غضسون  ٣أاسسابيع
هّدد ‡ثلو متقاعدي قطاع الÎبية بتيبازة Ãقاضضاة مديرية الÎبية عن طريق اÙكمة ا’دارية قريبا ‘
حال عدم اسضتجابتها Ÿطلبهم الرئيسضي والوحيد ،واŸتعلق بف ّ
ك ا’نسضداد ا◊اصضل باللجنة الو’ئية للخدمات
ا’جتماعية والذي طال أاجله وحرم  1400منهم من منحهم اÿاصضة ،بالتقاعد بداية من دفعة سضنة .2015

تيبازة :علي ملزي
قال ‡ثلو اŸتقاعدين لـ«الشصعب»إاّن
مديرة الÎبية اسصتقبلتهم على هامشض
الوقفة اŸنظمة أامام اŸديرية وقّدمت
ل -ه -م ج -م -ل -ة م -ن اأ’ج-وب-ة وال-ت-ي تصصّب
جميعها ‘ خانة سصياسصة الهروب ا¤
اأ’مام دون ا’هتمام ا÷دي بالقضصية
ال- -ت -ي ط -ال أام -ده -ا ،مشصÒي -ن ا ¤ك -ون
اŸديرة قّدمت لهم وعودا بالنظر ‘
ال -قضص -ي -ة م -ع وزي -رة ال -ق-ط-اع ‘ خÓ-ل
ثÓثة أاسصابيع ،اأ’مر الذي إاعتÈه هؤو’ء
ت- -هّ- -رب- -ا غ Òم -ب -اشص -ر م -ن اŸسص -ؤوول -ي -ة
ا’داري-ة اŸل-ق-اة ع-ل-ى ع-ات-ق-ها’ ،سصيما

وأاّن مديرة الÎبية والسصلطات الو’ئية
على علم بحيثيات القضصية منذ فÎة
ط -وي -ل -ة و ⁄ت -ت -وّصص-ل ب-ع-د إا ¤الصص-ي-غ-ة
ك ا’شصكال القائم منذ نهاية
اŸثلى لف ّ
” توقيف  3عناصصر
Ú
ح
سصنة ،2016
ّ
م -ن ال -ل -ج -ن -ة ال-و’ئ-ي-ة م-ن ط-رف ÷ن-ة
ا’نضص -ب -اط ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -ج -ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
أ’سص-ب-اب انضص-ب-اط-ي-ة و ⁄ي-تّ-م ت-عويضصهم
إا ¤ح ّ-د اآ’ن م -ن ط -رف ا’ح -ت -ي-اط-يÚ
بالنظر ا ¤تقاذف اŸسصؤوولية ‘ ذلك
ب Úا’دارة وال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة وال-ل-ج-ن-ة
الو’ئية اأ’مر الذي انعكسض سصلبا على
عمال القطاع ككل من خÓل حرمانهم
طيلة هذه الفÎة من ﬂتلف اÿدمات

ا’ج -ت -م-اع-ي-ة ع-ل-ى ع-كسض ع-م-ال ب-اق-ي
ال- - -و’ي - -ات ،ك - -م - -ا ّ” ح - -رم - -ان ف - -ئ - -ة
اŸتقاعدين من منحهم منذ سصنة ،2015
Óسصباب نفسصها.
ل أ
وأاشصار ‡ثلو اŸتقاعدين بهذا الشصأان
ا ¤أاّن -ه -م ل -ن ي -ن -ت-ظ-روا فÎة  3أاسصابيع
أاخ- -رى لÎقب ن- -ت- -ي- -ج -ة ف -ت -وى ال -وزارة
ال - -وصص - -ي- -ة ب- -ل سص- -ي- -ج- -ددون ال- -وق- -ف- -ة
ا’ح -ت-ج-اج-ي-ة ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ال-ق-ادم أام-ا
مديرية الÎبية مطال Íبا’سصراع ‘ فكّ
ا’نسصداد و‘ حالة عدم تلقيهم ÷واب
م -ق -ن -ع ف-إاّن-ه-م سص-يشص-رع-ون م-ب-اشص-رة ‘
تنفيذ إاجراءات مقاضصاة مديرة الÎبية
ع-ن ط-ري-ق ت-وك-ي-ل ﬁام-ي ل-ل-دف-اع ع-ن
قضصيتهم العادلة.
Œدر اإ’شص - -ارة ،إا ¤أاّن م - -ت- -ق- -اع- -دي
ال- -ق -ط -اع ب -ال -و’ي -ة ك -ان -وا ق -د راسص -ل -وا
السص-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ع-ل-ى م-رحلت Úلطلب
التدخل العاجل لفك ا’نسصداد إا’ أانّ
ا’شصكال ’ يزال قائما ،وما زاد الطÚ
بّلة قرار الوزارة الوصصية بتمديد عهدة
اللجنة ا◊الية لفÎة أاك Ìمن سصنة وعلى
فÎت ،Úاأ’م- -ر ال- -ذي زاد م- -ن م- -ع -ان -اة
اŸتقاعدين وأاثار غضصبهم ،بحيث أاّكد
ال -ع -دي-د م-ن-ه-م ع-ل-ى أاّن ال-ت-م-دي-د ب-ه-ذا
الشص -ك -ل ي-ق-تضص-ي ال-ت-ك-ف-ل م-ن-ذ ال-ب-داي-ة
بقضصية ÷نة اÿدمات لو’ية تيبازة منذ
البداية ،فيما آاعت Èآاخرون هذا التمديد
ع -ق -اب -ا ل -ه-م وت-رج-م-ة م-ي-دان-ي-ة ◊ج-م
ال -ث -غ -رات ال -ت -ي ي-ح-وي-ه-ا ق-ان-ون تسص-يÒ
أاموال اÿدمات ا’جتماعية.

سضرطان الثدي ‘ اŸقدمة بسضيدي بلعباسض

مصسلحة العÓج الكيمياوي –صسي  808حالة جديدة
كشضفت مصضلحة التداوي بالعÓج الكيمياوي التابعة Ÿركز مكافحة أامراضض السضرطان بو’ية سضيدي بلعباسض عن
تسضجيل إارتفاع كب ‘ Òعدد ا◊ا’ت اŸتكفل بها والتي بلغت  808حالة جديدة خÓل سضنة  ،2018وهي حا’ت
’مر الذي يعكسض التنامي اÿط Òللداء.
تعود ŸصضابÃ Úختلف أانواع السضرطانات ومن ﬂتلف الفئات العمرية ا أ

سسيدي بلعباسس:غ .شسعدو
أافادت الدكتورة يقرو جميلة أاخصصائية
‘ اأ’ورام Ãركز مكافحة السصرطان ،أان
مصص -ل -ح-ة ال-عÓ-ج ال-ك-ي-م-اوي اسص-ت-ق-ب-لت
خÓل السصنة الفارطة  808حالة جديدة
Ÿصص -اب Úب -أام-راضض سص-رط-ان-ي-ة ‡ن ّ”
ت -وج-ي-ه-ه-م إا ¤اŸرك-ز Ÿت-اب-ع-ة ال-عÓ-ج
التكميلي بعد خضصوعهم للجراحة ،أاين
خضصعوا ◊صصصض العÓج الكيميائي ومن
” ال -ع Ó-ج ب -اأ’شص -ع -ة حسصب ك -ل ح-ال-ة،
ّ
وأاك- -دت أان ا◊ا’ت اŸت- -ك- -ف -ل ب -ه -ا ‘
إارت -ف -اع مسص -ت -م -ر ،م -ق -ارن -ة ب -السص-ن-وات
اŸاضصية ،حيث أاحصصت ذات اŸصصلحة
 527إاصصابة جديدة سصنة 584 ، 2015
حالة خÓل  ،2016و 613حالة جديدة
خÓل  ،2017وهو اإ’رتفاع الذي يعكسض
اإ’نتشصار الكب Òللداء و‘ اŸقابل ‚اح
ع -م -ل -ي -ات ال -تشص -خ -يصض ب -ع -د إاسص -ت-ف-ادة
اŸؤوسصسصات الصصحية وعلى رأاسصها مركز
م -ك -اف -ح -ة السص -رط -ان Ãع-دات ح-دي-ث-ة
وعصص -ري -ة سص-ه-لت م-ن م-ه-م-ة تشص-خ-يصض
اŸرضض ب -ط-ري-ق-ة دق-ي-ق-ة .وأاضص-افت أان
معظم ا◊ا’ت اŸتكفل بها لفئة النسصاء
ت- -خّصض سص- -رط -ان ال -ث -دي ب -ع -د إاحصص -اء

اŸصص-ل-حة لـ 302إاصص-اب-ة ج-دي-دة خÓ-ل
 2018مقابل  216حالة مكتشصفة خÓل
 ،2017ي -ل -ي -ه-ا سص-رط-ان ال-رئ-ة ل-دى ف-ئ-ة
ال- -رج- -ال وأايضص- -ا سص -رط -ان اŸث -ان -ة ث -م
سصرطان القولون والشصرج لك Óا÷نسص.Ú
ومن جهته ،كشصف الدكتور ميصصافÒ
ع- -ب- -د ال- -ك- -ر Ëم- -ن مصص -ل -ح -ة ا’أوب -ئ -ة
ب -اŸسص -تشص -ف -ى ا÷ام -ع -ي ع -ب -د ال -ق-ادر
حسص -ا Êع -ن تسص -ج -ي -ل اŸصص-ل-ح-ة لـ214
Óصص-اب-ة ب-داء السص-رطان
ح-ال-ة ج-دي-دة ل -إ
خÓل السصنة اŸنصصرمة  ،2018تنقسصم
هذه ا◊ا’ت ب Úالنسصاء والرجال وكذا
اأ’طفال ،حيث يعد سصرطان الثدي أاكÌ
ا◊ا’ت ل -دى ف -ئ -ة ال-نسص-اء اŸصص-اب-ات،
ب -اإ’ضص -اف-ة إا ¤سص-رط-ان ال-ق-ول-ون ال-ذي
سصجل إارتفاعا ملحوظا ‘ أاوسصاطهن ‘
ال -فÎة اأ’خÒة .أام -ا ع -ن ف -ئ -ة ال -رج-ال
ف- -ج- -ل- -ه -م مصص -اب -ون بسص -رط -ان ال -رئ -ة،
سصرطان اŸثانة وسصرطان القولون ،هذا
وأاحصصت اŸصص - -ل - -ح - -ة إاصص- -اب- -ات ب- -داء
السصرطان لدى فئة اأ’طفال ،خاصصة ما
ت-عّ-ل-ق بسص-رط-ان ال-دم وسص-رط-ان ال-دم-اغ
الذي أاخد هو اآ’خر ‘ اإ’نتشصار ‘
أاوسصاط هذه الفئة .وعن اأ’سصباب العامة
إ’نشص - -ار ه - -ذا ال - -داء ،أاك - -د ال - -دك - -ت - -ور
ميصصاف Òأان اأ’سصباب تختلف بإاختÓف

ال -داء ،ف -ه -ن-اك م-ث Ó-سص-رط-ان-ات ي-ك-ون
ع -ام -ل ال -وراث -ة أاسص -اسص -ي -ا ‘ ح -دوث-ه-ا،
كسص-رط-ان ال-ق-ول-ون والشص-رج ،ف-ي-م-ا ي-ع-د
ال -ت -دخ Úأاه -م سص -بب ◊دوث سص -رط -ان
الرئة وا◊نجرة ،مؤوكدا أان للوقاية دور
كبŒ ‘ Òنّب حدوث اŸرضض بنسصب
كبÒة ومن ذلك ا◊فاظ على التوازن
ال- -غ- -ذائ- -ي واإ’ب- -ت- -ع- -اد ع -ن اŸأاك -و’ت
ال -ده-ن-ي-ة والسص-ك-ري-ة ،ال-ق-ي-ام ب-ال-نشص-اط
ا◊رك -ي واإ’ب -ت -ع -اد ع-ن اÿم-ول ،وك-ذا
Œنب القلق قدر اإ’مكان باعتباره من
أاهم اŸسصببات النفسصية غ ÒاŸباشصرة
‘ حدوث اŸرضض .هذا وأاكد أايضصا على
أاهمية التشصخيصض اŸبكر ودوره ‘ ‚اح
العÓجات ،حيث يعّد ا◊لقة اأ’سصاسصية
‘ الدورة العÓجية ،باعتبار أان إاكتشصاف
اŸرضض ‘ مرحلته اأ’و ¤يسصهل العÓج
ويضصمن نسصبا كبÒة من الشصفاء.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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انـ ـت ـ ـه ـ ـاء أاشس ـ ـ ـغـ ـ ـال ا◊ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـر
بـ ـال ـ ـنـ ـف ـ ـق الـ ـث ـ ـال ـ ـث ب ـخ ـ ـ ـراطـ ـ ـ ـ ـ ـة

ان -ت -هت أاشض-غ-ال ا◊ف-ر ب-ال-ن-ف-ق
الثالث Ÿنعرجات خراطة ،بعد
اسضتكمال جميع أاشضغال التهيئة،
وذلك بحضضورالسضلطات اÙلية
يتقدمهم وا‹ الو’ية ،وÁكن
أان ي- -وضض- -ع ه- -ذا ال- -ن- -ف- -ق ح- -ي -ز
اÿدم- - -ة ق - -ب - -ل شض - -ه - -ر ج - -وان
القادم.

بجاية :بن النوي توهامي
أاشص -رف السص-ي-د أاح-م-د م-ع-ب-د ،وا‹
و’ي -ة ب -ج -اي -ة ،ع -ل-ى أاشص-غ-ال ال-ت-ق-اء
جزأاي النفق الثالث بعد ا’نتهاء من
أاشصغال ا◊فر على مسصافة تقدر بـ
 381مÎا ،أاما فيما يخ ّصض ا◊فر
على مسصتوى النفق الثا Êفقد بلغت
نسص -ب-ة اأ’شص-غ-ال  10ب -اŸئ -ة ،أاي م-ا
يعادل  74مÎا من أاصصل  240مÎا
م -ن ط -ول ه -ذا ال -ن-ف-ق ،وأام-ا ال-ن-ف-ق
اأ’ول على مسصافة  515مÎا فبلغت
اأ’شصغال بها 1باŸئة ،وذلك بسصبب
صصعوبات كبÒة ومنها ،تواجد اŸنبع
اأ’زرق الذي يسصتفيد من مياهه أاكÌ
من  40باŸئة من سصكان بجاية ،و‘
عŸ Úكان أاكد السصيد الوا‹ على
وجوب ا◊ذر كي ’ تضصيع مياه هذا
اŸنبع بسصبب اŸتفجرات.
وب- -حسصب الشص- -روح- -ات اŸق -دم -ة،
انطلقت به اأ’شصغال ‘  11نوفمÈ
اŸاضص- - -ي ،م - -ن ط - -رف ›م - -وع - -ة
«أازقون» الÎكية ،والذي يبلغ طوله
 1130مÎا ،ب- -غÓ- -ف م- -ا‹ ق- -در بـ
13مليار دينار ،وبلغت أاشصغال ا’‚از
ح -ال-ي-ا  20ب-اŸئ-ة ،وي-ن-ت-ظ-ر ف-ت-حه
للحركة اŸرورية على مسصتوى النفق
ال-ث-الث ب-ع-د ت-ك-م-ل-ة أاشص-غ-ال ال-ت-ه-يئة
داخل قبل شصهر جوان القادم.
ه -ذا ،وق -د ع -رف ق-ط-اع اأ’شص-غ-ال

العمومية ببجاية قفزة نوعية ،من
خÓل جملة اŸشصاريع التي بعضصها
قيد اإ’‚از والبعضض اآ’خر ‘ طور
ا’‚از ،ومثال ذلك مشصروع الطريق
السصيار شصرق ـ غرب ،على طول 100
ك -ل -م ،ومشص -روع ازدواج -ي -ة ال -ط-ري-ق
الوطني رقم Ã 26دينة أاقبو بطول 6
كلم ،باإ’ضصافة اإ ¤إا‚از ازدواجية
الطريق على ﬁور القصصر  -سصيدي
عيشض على مسصافة  18كلم ،ومشصروع
ازدواج- -ي- -ة ال- -ط- -ري -ق ال -وط -ن -ي بÚ
سصيدي عيشض ـ أاقبو بطول  30كلم،
وازدواجية الطريق ب Úتازمالت -
أاقبو على نفسض تزيد عن 30كلم .وقد
خ ّصصصصت أاغلفة مالية قدرت بـ 900
مليون دينار من أاجل صصيانة شصبكة
ال -ط -رق-ات ال-وط-ن-ي-ة ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة،
ب -ه -دف ت -أام Úأافضص -ل خ -دم -ة ع -ل-ى
مسصتوى شصبكة الطرقات بالو’ية.
وط -الب سص-ك-ان ب-ل-دي-ات ،سص-م-ع-ون،
ف -رع -ون ،وب -ن -ي ج-ل-ي-ل ب-فك ال-ع-زل-ة
ع -ن -ه -م ،وذلك ب-ف-ت-ح مسص-الك وط-رق
ج-دي-دة ت-رب-ط-ه-م ب-ال-ط-ري-ق السصيار،
حيث بالرغم من الشصكاوى اŸقدمة
إا’ أانّ شصيئا  ⁄يتحقق ،وهو ما سصاهم
‘ معاناتهم.
وبحسصب السصيد شصيتور سصم‡ Òثل
ت-نسص-ي-ق-ي-ة سص-ك-ان ال-ب-ل-دي-ات ال-ثÓ-ث-ة
لـ»اشص -عب»« ،ن -ط-الب بضص-رورة ت-وفÒ
ال -ظ -روف اÓŸئ -م -ة ل -لسص -ك -ان ،م -ن
خÓل فتح طرق جديدة نحو الطريق
السصيار ،حيث إان مطالب السصكان ⁄
تلق آاذانا صصاغية ،وعليه فإاننا نأامل
من السصلطات اÙلية وعلى رأاسصها
وا‹ ال -و’ي -ة ،ال -ت-كّ-ف-ل ب-انشص-غ-ا’ت-ن-ا
ومسص-اع-دت-ن-ا ع-ل-ى ا’سص-ت-قرار بعيدا
ي عراقيل ،كما أانّ من شصأان
عن أا ّ
إا‚از ه - -ذه ال- -ط- -رق ب- -عث ا◊رك- -ة
ا’ق- -تصص- -ادي- -ة والسص- -ي- -اح- -ي- -ة ب -ه -ذه
ال -ب -ل -دي -ات ال -ت -ي ت -زخ -ر Ãؤوه Ó-ت

 170مليار سسنتيم إلعادة Œديد وتأاهيل مركز تعبئة الغاز بسسكيكدة

وضضع مركز تعبئة الغاز بسضكيكدة ،حيز اÿدمة ،للقضضاء على الندرة ‘ بعضض البلديات النائية ،وبالتا‹
القضضاء على اŸضضاربة التي اثقلت سضكان القرى وا’رياف عند موسضم الشضتاء على اÿصضوصض.
صصرح كورطة جمال مدير اŸركز « ،ان تكلفة عملية التجديد والتأاهيل قاربت  170مليار سصنتيم ،وقد رقم  9600قارورة معبئة
من الغاز تنتج خÓل مدة عمل ل  8سصاعات ،وبلوغ انتاج اŸركز خÓل اليوم ما يقارب  17أالف قارورة ،حيث ارتفعت طاقة إانتاجه
إا ¤حوا‹  18أالف قارورة ‘ اليوم ،بعد أان كان ا’نتاج ‘ حدود  7000قارورة سصابقا ،اأي قبل خضصوعه Ÿشصروع إاعادة التأاهيل بعد
حادث ا’نفجار خÓل سصنة ،»2014مؤوكد ‘ ذات السصياق« ،على انه هناك فائضض ‘ اإ’نتاج’ ،سصيما وان سصكيكدة لها نسصبة تغطية
متقدمة ‘ الربط بالغاز الطبيعي ،لهذا ا’مر يتم تصصدير الفائضض لتونسض ،حيث ” امضصاء اتفاقيات ‘ هذا ا’طار» ،وأاضصاف
نفسض اŸتحدث» يشصرع قبل نهاية الشصهر ا÷اري ‘ عملية تصصدير أاو ¤الشصحنات باŒاه ا÷ارة تونسض ،باسصتقبال القارورات من
تونسض لتعبئتها باŸركز ،ثم يتم شصحنها من جديد باŒاه تونسض ،باإ’ضصافة اإ“ ¤وين الو’يات اأ’خرى التابعة Ÿقاطعة سصكيكدة
من بينها عنابة ،قسصنطينة ،جيجل ،ميلة».
مركز التعبئة « »GPLيوجد باŸنطقة الصصناعية الصصغرى على بعد  04كلم من وسصط اŸدينة ” ،دخوله حيز النشصاط سصنة
 1961وأاول عملية Œديد وتأاهيل للمركز كانت سصنة  ،1992واŸركز يÎبع على مسصاحة  50120م Îمربع ،منها  2051م Îمربع
مسصتغلة ،ويحتوي اŸركز على خزان Úلغاز البتان ،كل خزان بسصعة  1000م Îمكعب ،و 03خزنات لغاز الÈوبان ،خزانان بسصعة 150
م Îكربع للواحد ،والباقي يسصع  100م Îمكعب.
و” خÓل مشصروع إاعادة تأاهيل اأ’خ Òتركيب هياكل جديدة للتعبئة لغاز الÈوبان ،وذلك باسصتبدال الهياكل القدÁة ،مع Œديد
وسصائل الضصخ و–ويل « ،»GPLوإا‚از مقر اجتماعي ،مع ادخال التكنلوجيا ا◊ديثة ‘ تعبئة قارورات الغاز ،واعتماد نظام
وقائي عصصري وفعال ،لتجنب احتما’ت حدوث تسصربات او انفجار ،يكون خطر على العمال ،ومكلفا لوسصائل العمل.

سسكيكدة :خالد العيفة
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مديرية اŸوارد اŸائية Ãعسشكر –ّذر:

تلقيح  73أالف رأاسص غنم بسشيدي بلعباسص

 10آإ’ف م 3من إŸياه إŸسستعملة بسسفيزف يسستقبلها سسّد بوحنيفية
طلبت مصشالح اŸوارد اŸائية Ãعسشكر نظÒتها ‘ ولية بلعباسص التعجيل بإا‚از ﬁطة لتصشفية مياه الصشرف
الصشحي بدائرة سشفيزف.
ال- -ق- -ذرة ال- -ت -ي Áك -ن أان ت -ك -ون ّﬁم -ل -ة
بنفايات صسناعية سسامة قد أاضسّرت كثÒا
بالÌوة السسمكية بسسّد بوحنيفية.
م - -ن ج- -ه- -ت- -ه م- -دي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
Ÿعسس-ك-ر ،ف-ت-ح-ي ع-وف-ار ،اسس-ت-بعد وجود
خ- - -ط- - -ر ق- - -د ي - -ل - -ح - -ق Ãي - -اه اŸنشس - -أاة
السسÎات-ي-ج-ي-ة ل-ت-ع-ب-ئ-ة اŸي-اه السس-ط-ح-ية
ببوحنيفية ،نتيجة تدّفق اŸياه القذرة من
مدينة سسفيزف إا ¤حوضس السسد ،موضسحا
أان اŸنشسأاة مزودة Ãحطة Ÿعا÷ة اŸياه
›هزة بأاحدث التقنيات واŸعدات و⁄
جل ﬂابرها أاي خلل ‘ تركيبة اŸياه
تسس ّ
جهة للشسرب ،مؤوكدا أان ذلك ل يلغي
اŸو ّ
الضسرورة اŸلحة ‘ ا‚از ﬁطة لتصسفية
اŸياه القذرة لدائرة سسفيزف.
‘ سسياق ذي صسلة ،جّدد سسكان مدينة
سس- -ي -ق Ãعسس -ك -ر وا÷م -ع -ي -ات اŸه -ت -م -ة
بالبيئة ،مطلبهم ‘ إا‚از ﬁطة لتصسفية
بوحنيفية قدوما من دائرة سسفيزف بولية
معسشكر :أام ا . Òÿسس
اŸي -اه ب -اŸن-ط-ق-ة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ال-ت-وازن
ب- -ل- -ع- -ب -اسس اŸت -اخ -م -ة Ÿعسس -ك -ر ب -ن -ح -و
البيئي والتنوع اليكولوجي ،حيث تتدّفق
كيلومÎات قليلة ويفوق تعدادها السسكاÊ
م -ي -اه الصس -رف الصس -ح -ي Ÿدي-ن-ة سس-ي-ق -
يأاتي هذا الطلب ليؤوّكد ﬂاوف سسكان
 30أالف نسسمة.
اÙملة بالرواسسب الصسناعية السسامة ‘
اŸن-ط-ق-ة وا÷م-ع-ي-ات اŸه-ت-م-ة ب-ح-م-اية
ف-ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-تجمعات السسكانية القريبة
واد سسيق  -وصسول إا ¤البحÒات اŸا◊ة
اŸوارد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،م-ن ك-ارث-ة ب-ي-ئ-ي-ة قد
من نقطة Œميع اŸياه القذرة لسسفيزف،
ب -اŸن -ط -ق -ة ال -رط-ب-ة ب-اŸق-ط-ع ،وعّ-ب-رت
ث
تلحق Ãياه السسد وتهّدد سسÓمتها ،حي
فإان انبعاث الروائح الكريهة صسار مشسكÓ
األصس- -وات ال- -داع- -ي- -ة إاŒ ¤سس- -ي- -د ه- -ذا
ذكرت مصسادر «الشسعب» أان ما حجمه 10
ح-ق-ي-ق-ي-ا ي-زداد ت-ع-ق-ي-دا ك-ل-ما حّل موسسم
اŸطلب اŸلح عن ﬂاوفها من هجرة
أالف م 3من اŸياه اŸسستعملة الناŒة
الصس -ي -ف ،أام -ا ه-واة الصس-ي-د ب-ح-وضس سس-د
ال -ع -دي -د م -ن األصس-ن-اف ال-ن-ادرة ل-ل-ط-ي-ور
ة
ع -ن صس -رف اŸي-اه اŸن-زل-ي-ة والصس-ن-اع-ي-
ب -وح -ن -ي-ف-ي-ة ف-ي-ع-ت-ق-دون أان ت-دف-ق اŸي-اه
بسسبب تتلوث اŸياه Ãحمية اŸقطع.
ت- -ت- -دّف- -ق بشس- -ك -ل ي -وم -ي ‘ ح -وضس سس -د

مدير التكوين والتعليم اŸهني Úبسشيدي بلعباسص

سسنسستقبل  4آإ’ف مÎبصص وتخصسصساتنا إلفÓحة وإلبناء
أاف- -اد ق- -وي- -در مصش- -ط -ف -اوي م -دي -ر
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-عليم اŸهني Úبسشيدي
ب-ل-ع-ب-اسص ب-أان مصش-ا◊ه ضش-ب-طت آاخر
ال -ت -حضشÒات لسش-ت-ق-ب-ال اÎŸبصشÚ
ا÷دد ،ح- - -يث ي - -ت - -وّق - -ع ال - -ق - -ط - -اع
اسش -ت-ق-ب-ال ق-راب-ة  4آالف م Î-ب-صص
جديد خÓل دورة فÈاير ا÷ارية،
م -ؤوك-دا ج-اه-زي-ة ال-ق-ط-اع م-ن ح-يث
التأاط Òوالتجهيزات البيداغوجية
ب -ع -د اسش-ت-ك-م-ال ﬂت-ل-ف ال-ع-م-ل-ي-ات
لن-ت-ق-اء
ال -ت -حضشÒي -ة ك -ع -م -ل -ي-ات ا إ
لب- -واب اŸف- -ت- -وح -ة
وال- -ت- -وج- -ي- -ه وا أ
للمؤوسشسشات التكوينية.

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو
كشسف مدير التكوين والتعليم اŸهنيÚ
بسس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس أان ال -ع -دد اإلج -م-ا‹
للمناصسب التكوينية اŸتوقعة لهذه الدورة
اإلسس- -ت- -دراك -ي -ة وصس -ل إا 3790 ¤منصسب
تكويني موزعة على  720منصسبا ‘ ‰ط
ال -ت -ك -وي -ن اإلق -ام-ي ‘ 1310 ،م- - -نصسب
التمه Úبعدد أافواج قدر بـ  149فوجا،
فيما بلغ عدد اŸقاعد ‘ التكوين اŸتوج
بشسهادة  2210منصسب تكوين.
ك- -م- -ا ت- -عّ- -زز ال- -ق- -ط- -اع خÓ- -ل ال- -دورة
ا÷اري - - - - -ة ب - - - - -أارب - - - - -ع ت - - - - -خصسصس- - - - -ات
ج -دي -دة ت -دع -مت ب -ه -ا م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن
اŸه -ن -ي ك -ل حسسب إاخ -تصس -اصس -ه ت -ت -ع ّ-ل-ق
بصس -ي -ان -ة ال -ط -رق -ات ومشس -غ -ل ال -راف-ع-ة،
التدفئة والبنوك ،وهي التخصسصسات التي
ت -ت -م -اشس -ى وم -ت -ط -ل-ب-ات السس-وق اÙل-ي-ة
واإلم - - -ك - - -ان - - -ات اŸت - - -اح - - -ة ‘ اÛال
اإلق -تصس -ادي وال -ت-ي ت-رت-ك-ز أاسس-اسس-ا ع-ل-ى
قطاعي الصسناعة والفÓحة ،حيث يسسعى
ق- -ط- -اع ال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸه- -ن- -ي ل -ت -جسس -ي -د
اإلسسÎات-ي-ج-ي-ة ا÷دي-دة اŸن-ت-هجة والتي
ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى ف -ت -ح ال -ت -خصسصس-ات ال-ت-ي
تتناسسب وسسوق الشسغل اÙلية وتلك التي
ت-ت-م-اشس-ى واإلم-ك-ان-يات اŸتاحة بالولية،
خ- -اصس- -ة م- -ا ت -ع ّ-ل -ق ب -اÛال ال -ف Ó-ح -ي
والصسناعي.
وع- -ن ›ال ال- -ت- -ك- -وي- -ن ال- -ذي ت- -وّف- -ره
اŸؤوسسسسات اÿاصسة اŸعتمدة من طرف
ال -دول -ة ف-ت-حصس-ي اŸدي-ري-ة  12مؤوسسسسة

تكوينية تقّدر طاقة اسستيعابها بـ 1074
م- -نصسب ت -ك -وي -ن -ي تسس -ه -ر ع -ل -ى ت -ك -وي -ن
اÎŸبصس ‘ Úخ- - - - -مسس ت- - - - -خصسصس - - - -ات
كمسساعد بناء ،مدخل ‘ اإلعÓم اآل‹
وإانشس- -اء وصس -ي -ان -ة شس -ب -ك -ة ﬁل -ي -ة وقّصس
وŒفيف الشسعر وتتوقع  9مؤوسسسسات منها
اسستقبال  170مÎبصس جديد خÓل هذه
الدورة.
وأاضس- - -اف م- - -دي- - -ر ال- - -ق- - -ط- - -اع أان ك - -ل
” ضسبطها إل‚اح الدخول
التحضسÒات ّ
القادم Ãا ‘ ذلك اŸرافق والتجهيزات،
وكذا ا÷انب التأاطÒي ،حيث انطلقت
أاول أامسس ع Èكل اŸؤوسسسسات التكوينية
إامتحانات اإلنتقاء والتوجيه للمÎبصسÚ
ا÷دد ت-ع-ق-ب-ه-ا م-ب-اشس-رة م-رحلة العÓن
ال-ن-ت-ائ-ج ي-وم  20ف -ي-ف-ري ع-ل-ى أان ي-ك-ون
اإلنطÓق الرسسمي لدورة فÈاير التكوينية
يوم  24فÈاير القادم .و‘ ذات السسياق
أاكد أان األبواب اŸفتوحة التي تزامنت
ومرحلة التسسجيÓت شسهدت إاقبال كبÒا
ل - -لشس - -ب - -اب ال- -راغب ‘ ا◊صس- -ول ع- -ل- -ى
ت- -ك- -وي- -ن -ات خ -اصس -ة ‘ ›ال ال -ف Ó-ح -ة
والبناء ،حيث شسملت األبواب اŸفتوحة
 22م-ؤوسسسس-ة ت-ك-وي-ن-ي-ة ّ” خÓ-ل-ها تنظيم
ح- -مÓ- -ت –سس- -يسس -ي -ة ل -ف -ائ -دة الشس -ب -اب
الراغب ‘ ا◊صسول على شسهادة تؤوهله
ل- -ول- -وج ع- -ا ⁄الشس- -غ- -ل .ك -م -ا ّ” تسس -طÒ
برنامج إاعÓمي من أاجل التعريف بفرصس
التكوين اŸتاحة ‘ ﬂتلف التخصسصسات

و األ‰اط وأاج -ه -زة ال -ت -ك -وي -ن وذلك م -ن
خÓل توسسيع ›ال اإلعÓم والتحسسيسس
ب-إاشس-راك ﬂت-ل-ف ال-ف-اع-ل Úلسس-ت-ق-طاب
أاك Èعدد ‡كن من طالبي التكوين.
Œدر اإلشسارة إا ¤أان الدورة السسابقة
ع - -رفت ف - -ت- -ح اŸع- -ه- -د اŸت- -خصسصس ‘
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن-ي ل-ع-ج Úم-ي-ل-ود وال-ذي
اسس -ت-ق-ب-ل مÎبصس-ي-ه ‘ ع-دة ت-خصسصس-ات،
ك -م -ا ي -قÎح خ Ó-ل ال -دورة ا÷اري-ة ع-دة
اخ -تصس -اصس -ات ك -ال -ب -ي -ئ-ة ،م-ع-ا÷ة اŸي-اه
بالنسسبة للنمط اإلقامي وفرع واحد ‘
‰ط التمه Úيخ ّصس مشستقات ا◊ليب.
أاما باقي اإلختصساصسات األخرى فسستفتح
شسهر سسبتم Èالقادم ‘ انتظار توظيف
األسس- - -ات- - -ذة اıتصس Úواسس- - -ت- - -ك- - -م- - -ال
ال - -ت - -ج - -ه- -ي- -زات الضس- -روري- -ة واŸع- -دات
البيداغوجية الÓزمة.

موإلو مرحوم يطالبون بتشسكلية ثانية من إللقاح

“ك ّ- -ن - -ت مصش - -ال - -ح م - -ف- -تشش- -ي- -ة
ال-ب-ي-ط-رة ل-ولي-ة سش-يدي بلعباسص
عن تلقيح أازيد من  73600رأاسص
م-ن اŸاشش-ي-ة م-ن-ذ إان-طÓ-ق ا◊ملة
ب- - -داي- - -ة الشش - -ه - -ر ا÷اري ،ب - -ع - -د
إاسشتقبال الولية ◊صشة  100أالف
جرعة لقاح وŒنيد بياطرة من
ال- -ق -ط -اع Úال -ع -م -وم -ي واÿاصص
ل‚اح ال-ع-م-ل-ي-ة بششمال وجنوب
إ
الولية.

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو

وه -ك -ذا ت -ت -واصس-ل بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
ال -ع -م -ل-ي-ة ضس-د داء ط-اع-ون اÎÛات
الصس - - -غÒة وا◊م - - -ى ال - - -قÓ- - -ع- - -ي- - -ة،
ح -يث يسس-ه-ر  69ط-ب-ي-ب-ا بيطريا عاما
وخاصسا على إا‚اح هذه العملية التي
بلغت نسسبتها  73باŸائة من ›موع
ا◊صس- -ة األو ¤اّıصس- -صس- -ة ل- -ل -ولي -ة
واŸق - -درة بـ 100أال -ف ج -رع -ة ل-ق-اح،
وتغطي حصسة اللقاح األولية اŸسستلمة
 10باŸائة فقط ،بالنظر اإ ¤الÌوة
ا◊ي-وان-ي-ة ال-ه-ائ-ل-ة ال-ت-ي ت-ت-وّف-ر عليها
الولية واŸقدرة بحوا‹ مليون رأاسس
من األغنام .وحسسب اŸفتشس الولئي
للبيطرة قاضسي ضسيا‘ ،فإان العملية ل
” تلقيح 73645
تزال مسستمرة ،حيث ّ
رأاسس منها  68332رأاسس ”ّ تلقيحها من
قبل أاطباء بياطرة خواصس و 5313رأاسس
” تلقيحها من قبل بياطرة عمومي،Ú
ّ
هذا واسستقبلت الولية حصستها األولية
اŸق - - -درة بـ  100أال -ف ج-رع-ة وال-ت-ي
وزعت م- -ن -ه -ا حصس -ة  85356للبياطرة
اÿواصس و 14700للبياطرة العمومي،Ú

ح -يث ي -ت ّ-م ت -ل -ق -ي -ح اŸواشس-ي ال-ك-بÒة
واÿرفان التي يفوق عمرها األربعة
أاشسهر،مشسÒا اإ ¤تقسسيم جنوب الولية
إا ¤خمسس مناطق على غرار مرحوم
ورأاسس اŸاء وت -نÒة وم -ولي سس -ل -يسس -ن
وتÓ- - -غ ‘ ح ”ّ Úت- - -قسس - -ي - -م ا÷ه - -ة
الشسمالية إا ¤اأربع مناطق ،بالنظر إا¤
وجود عدد كب Òمن البياطرة اÿواصسو
” تخصسيصس  60باŸائة من
مؤوكدا أانه ّ
حصسة اللقاح Ÿناطق ا÷نوب ‘ حÚ
” ت -قسس -ي -م ال -ب -اق -ي ع -ل -ى ال -ب -ي-اط-رة
ّ
اŸتواجدين بشسمال الولية.
و‘ ذات السس- -ي- -اق ،ن -اشس -د اŸوال -ون
ال -ن -اشس -ط -ون Ãرح -وم ج -ن-وب ال-ولي-ة
اŸصسالح اŸعنية بتوف Òحصسصس كافية
للقاحات ،خاصسة وأان اŸنطقة تتوّفر
ع-ل-ى ث-روة ح-ي-وان-ي-ة ه-ام-ة ت-ف-وق 200
”
األف راأسس بالبلدية األم فقط ،كما ّ
تسس- -ج- -ي- -ل ن- -ف- -وق اŸئ -ات م -ن رؤووسس
اŸاشس- -ي- -ة بسس- -بب ط- -اع -ون اÎÛات
الصس- -غÒة وا◊م- -ى ال- -قÓ- -ع -ي -ة ،وق -د
إاسس-ت-ف-ادت اŸن-ط-ق-ة م-ن  10800لقاح
وهي الكمية التي ل تلبي كل حاجيات
اŸوال Úال- -ذي- -ن ط -ال -ب -وا Ãضس -اع -ف -ة
ال -ك -م -ي -ة ب-ع-د وصس-ول ا◊صس-ة ال-ث-ان-ي-ة
للولية نهاية الشسهر ا÷اري ،و‘ ردها
ع -ن اإنشس -غ -ال اŸوال Úأاك -دت مصس -ال-ح
البيطرة أانه قد ”ّ تسسخ 5 Òبياطرة
خواصس من أاجل متابعة عملية التلقيح
باŸنطقة وبيطري من القطاع العام
إلصسدار الوثائق ،كما دعت اŸرب Úإا¤
ت - -ف - -ه - -م ال - -وضس - -ع والصس Èوالتصس - -ال
ب- - -األط- - -ب- - -اء ال- - -ب- - -ي- - -اط - -رة اÿواصس
اŸت-واج-دي-ن ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸق-اط-عة
من أاجل توجيههم وإارشسادهم.

اÿنازير تهّدد منطقة ا◊رارثة بالظهرة

إتÓف مسساحات وإسسعة من إلبقوليات
يشش- - -ت - -ك - -ي سش - -ك - -ان م - -ن - -ط - -ق - -ة
ا◊رارث -ة ب -ب -ل -دي -ة ال -ظ-ه-رة م-ن
ت-ن-ام-ي ظ-اه-رة ان-تشش-ار اÿن-ازي-ر
التي أاصشحبت تششكل خطرا أامنيا
على حياتهم ،وإاتÓف اÙاصشيل
الزرعية التي تعّد مصشدر قوتهم
ال -ي -وم -ي ب -ع -د ت -ك-رار م-داه-م-ت-ه-ا
لضشافة إا ¤النقائصص
للمنطقة ،با إ
ال- -ت- -ن- -م- -وي- -ة ال- -ت- -ي أاث- -رت ع- -ل -ى
يومياتهم بهذه اŸنطقة اŸعزولة.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
متاعب السسكان حسسب تصسريحاتهم
صسارت مثار إازعاج ليومياتهم التي تأاثر
ب -ظ -اه -رة ان -تشس -ار وت -ك -اث -ر اÿن -ازي-ر
Ãح -ي -ط -ه-م ال-غ-اب-ي ال-ذي صس-ار م-أاوى
Ÿئ -ات ال -رؤووسس م -ن ه -ذه ا◊ي -وان-ات
اŸتوحشّسة التي طالبوا ا÷هات اŸعنية
ب-خصس-وصس م-ك-اف-ح-ت-ه-ا ق-بل أان –دث
أاضسرارا أاخرى ‘ اÙاصسيل الزراعية
اŸع -روف -ة ب -ذات ال -ن -اح -ي-ة ك-ا◊مصس
والعدسس وحقول القمح والشسع .Òهذه

اÿسسائر التي تتضساعف يوميا تتطّلب
ت -دخ  Ó-م -ن ط-رف اŸصس-ال-ح اŸع-ن-ي-ة
Ãن-ح السس-ك-ان ال-ذي-ن ب-ح-وزت-ه-م ب-نادق
الصسيد كميات من الرصساصس Ÿكافحة
ه- -ذه ال- -ظ -اه -رة ال -ت -ي ع -ب -ثت Ãئ -ات
ا◊ق-ول ال-زراع-ي-ة Ãن-ط-ق-ة ا◊رارثة،
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤خ -ط -ورت -ه-ا ع-ل-ى اأم-ن
السس- -ك- -ان وخ- -اصس- -ة األط- -ف- -ال ال -ذي -ن
ي -ق -ط -ع -ون ال -ط -ري -ق ع -ل -ى مسس -اف-ة 4
كيلومÎات ـ يقول السسكان ـ الذين ⁄
ي-ج-دوا وسس-ي-ل-ة ل-ل-تصس-دي سس-وى ت-نظيم
خ -رج -ات أاسس -ب -وع -ي -ة ي -ق-وم ب-ه-ا أاب-ن-اء
اŸن - -ط - -ق - -ة مسس - -ت- -ع- -م- -ل Úال- -ف- -ؤووسس
والقضسبان ا◊ديدية والعصسي Ÿطاردة
مئات الرؤووسس من اÿنازير التي تغزوا
الناحية حسسب أاقولهم اŸطالبة بأاخذ
انشسغالتهم بع Úاإلعتبار يشس Òهؤولء.
و ⁄تتوقف اŸتاعب عند هذا ا◊ّد
ب -ل ت -ع ّ-دت إا ¤ن-ق-ائصس ت-ن-م-وي-ة ك-بÒة
صسارت مصسدر انشسغال السسكان بذات
ال-ن-اح-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر ت-ه-ي-ئ-ة ال-طريق
اŸت-ده-ور ع-ل-ى مسس-اف-ة  4كيلومÎات
ال -ت -ي ي -ق-ط-ع-ه-ا السس-ك-ان ل-ل-وصس-ول إا¤
ال -ط -ري -ق اŸزفت ،وه -و م -ا ي -ك -ل -ف-ه-م

معاناة خاصسة ‘ حالت اŸرضس الذي
ي -ت -ط ّ-ل -ب مصس-اري-ف ب-اهضس-ة ل-ل-رع-اي-ة
الصسحية.
كما ينتظر سسكان الناحية الرفع من
حصس -ة السس -ك -ن ال -ري -ف -ي غ Òال-ك-اف-ي-ة
بالنظر اإ ¤عدد اŸلفات من طالبي
هذا النوع من السسكن بذات اŸنطقة
ا÷بلية التي فضسل أابناؤوها اإلسستقرار
Ãن -اط -ق -ه-م األصس-ل-ي-ة دون ال-ن-زوح إا¤
اŸدن ا◊ضسرية يشس Òالسسكان الذين
يطالبون بتسسوية وضسعية التزود باŸاء
الشسروب التي يواجهونها يوميا ،حسسب
تصسريحاتهم التي سسجلناها.
ك-م-ا ي-ل-ت-مسس-ون م-ن مصس-ال-ح م-دي-رية
الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة ب-اإلف-راج ع-لى وثيقة
تسس -م -ح ل -ه -م ب -إاق -ام -ة صس Ó-ة ا÷م -ع-ة
ب -اŸسس -ج -د ال -ذي ان -ت-هت األشس-غ-ال ب-ه
م -ن -ذ ح -وا‹  7سس -ن -وات ،األم-ر ال-ذي
ي -جÈه -م ع -ل -ى ق -ط -ع مسس -اف-ة ب-ع-ي-دة
للوصسول اإ ¤منطقة ﬁاذية للحرارثة
األمر الذي يؤوثر على صسحة كبار السسن
والنسساء .لذا يناشسدون الوا‹ بالتدخل
Óفراج عن اإلنشسغال الذي باب تثÒ
ل إ
القلق.

‹hO

األحد  24فيفري  2019م
الموافق لـ  19جمادى الثانية 1440هـ

تفتح مرحلة جديدة من ألتعاون ب Úألكتلت Úأ÷ارتÚ

القمة العربية -األوروبية تلتئم اليوم بششرم الششيخ
’وŸ ،¤ناقشسة عدة ملفات هامة ،تختصس
’وروبية أ أ
’حد Ãدينة شسرم ألشسيخ أŸصسرية ألقمة ألعربية -أ أ
تنطلق أليوم أ أ
’رهاب وألهجرة غ Òألشسرعية وألÓجئ.Ú
ألتعاون أ’سسÎأتيجي ومكافحة أ إ
ت-ت-ن-اول ال-ق-م-ة ال-ت-ي تسس-ت-م-ر ي-وم‘ Ú
جلسساتها الرئيسسة والعامة سسبل تعزيز
الشس -راك -ة ال -ع -رب -ي -ة األوروب -ي-ة ،وسس-ب-ل
ال- -ت- -ع- -ام -ل اŸشسÎك م -ع ال -ت -ح -دي -ات
العاŸية ،وسسيعقبها ‘ نهاية ا÷لسسات،
صس-دور ب-ي-ان خ-ت-ام-ي ي-ت-ن-اول ت-وصسيات
القادة حول اŸلفات كافة.
وتلتئم قمة شسرم الشسيخ Ãشساركة 50
دولة 21 ،عربية و 28أاوربية .ويÎأاسض
الرئيسض اŸصسري عبدالفتاح السسيسسي
ورئ- - -يسض اÛلسض األوروب - -ي دون - -ال - -د
توسسك ،القمة التي يؤوكد اŸتتبعون أانها
«سستفتح مرحلة جديدة من التعاون بÚ
الكتلت Úاإلقليميت Úا÷ارت.»Ú
ومن اŸقرر أان تتناول القمة أايضسا
›م- - -وع- - -ة ك - -بÒة م - -ن اŸشس - -ك Ó- -ت
والتحديات اŸشسÎكة ،مثل التعددية،
التجارة والسستثمار ،الهجرة ،مواجهة
اإلره- -اب ،وأازم- -ات م- -ن- -ط -ق -ة الشس -رق
األوسس- - - - - -ط ،وحسسب سس- - - - - -ف Òال–اد
األوروب -ي ب -ال -ق-اه-رة إاي-ف-ان سس-ورك-وشض
ف - -إان  24م- - -ن زع- - -م - -اء دول ال–اد
األوروبي سسيحضسرون قمة شسرم الشسيخ.

عÓقات أسسÎأتيجية
وك -ان ال–اد األوروب -ي أاصس -در عشس -ي-ة
القمة تقريرا شسدد فيه على ارتباط
البلدان العربية واألوروبية بتاريخ طويل
من العÓقات السسÎاتيجية تعززه رغبة
ا÷ان -ب Úب -ت -ط -وي -ر ال -ت-ع-اون م-ن أاج-ل
–قيق الطموحات اŸشسÎكة ومواجهة
التحديات اآلنية وعلى رأاسسها اإلرهاب
والهجرة غÒالشسرعية.
وŒمع القمة للمرة األو ¤رؤوسساء دول
وحكومات من ك Óا÷انب ،Úباإلضسافة
إا ¤مسس- -ؤوول Úرف- -ي -ع -ي اŸسس -ت -وى م -ن
ال–اد واŸفوضسية وعلى رأاسسهم جون
كلود يونكر رئيسض اŸفوضسية األوروبية

وف-ي-دري-ك-ا م-وغ-ري-ن-ي اŸم-ث-ل-ة األعلى
ل -لسس -ي -اسس -ة اÿارج -ي -ة واألم-ن-ي-ة ن-ائب
رئيسض اŸفوضسية األوروبية.
ق -م -ة شس -رم الشس -ي -خ ت -ل -ت -ئ-م ‘ ظ-روف
م -ي -زت -ه -ا –دي -ات ف-رضس-ت-ه-ا األوضس-اع
اإلقليمية والدولية على البلدان العربية
واألوروبية ‘ ضسوء ما يشسهده العا⁄
م -ن أاع -م -ال إاره -اب-ي-ة وت-ط-رف وزي-ادة
م - -ع - -دلت ال - -ه- -ج- -رة وأايضس- -ا ا◊روب
وال -ن -زاع -ات وح -ال -ة ع-دم السس-ت-ق-رار،
دفعت ا÷انب Úإا ¤العمل على تعزيز
ت -ع -اون -ه -م -ا ح -يث وق -ع-ا ‘ ع-ام 2015
مذكرة تفاهم للتأاسسيسض Ÿرحلة جديدة
من العÓقات الودية واŸتطورة.
وأاكد تقرير ال–اد األوروبي أان «للعرب
Óوروب -ي Úت -اري -خ -ا ط -وي  Ó-ث -ري-ا م-ن
ول  -أ
ال-ت-ب-ادل ال-ث-ق-ا‘ والق-تصس-ادي والتجاري

والسس - -ي - -اسس- -ي ،ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ال- -ق- -رب
ا÷غرا‘ والعتماد اŸتبادل‡ ،ا سساهم
‘ ت -أاسس -يسض ع Ó-ق -ات ق -وي-ة ب Úال–اد
األوروبي وجامعة الدول العربية».
كما شسدد على أانه ومن خÓل إاطار
العمل هذا أاصسبح الهدف اŸشسÎك هو
«تطوير تعاون أاوثق ومن أاجل –قيق
اآلم- -ال اŸشسÎك -ة وصس -ول إا ¤السس Ó-م
واألمن والزدهار ‘ اŸنطقت.»Ú
وت- -ع- -ق -د ا÷ام -ع -ة ال -ع -رب -ي -ة وال–اد
األوروب- -ي ل- -ق- -اءات م- -ن- -ت- -ظ -م -ة ع -ل -ى
مسس- -ت- -وي -ات ﬂت -ل -ف -ة م -ن -ه -ا ل -ق -اءات
اŸسسؤوول Úرفيعي اŸسستوى التي تنعقد
بشسكل منتظم خÓل العام ،حيث يلتقي
سسفراء السسياسسة واألمن األوروبيون مع
اŸم- -ث- -ل Úال- -دائ- -م÷ Úام- -ع -ة ال -دول
العربية سسنويا ،وتعقد لقاءات وزارية

’· أŸتحدة تدعو للحفاظ على ألهدوء
أ أ

السشنغاليون ينتخبون رئيسشا جديدا

يتوجه ألناخبون ألسسنغاليون أليوم،
لصسناديق أ’قÎأع ’ختيار رئيسس لهم
ب Úخ - -مسس - -ة م- -رشس- -ح Úه- -م أل- -رئ- -يسس
أŸنتهية و’يته ماكي سسال عن –الف
(ب -ي -ن -و ب -وك ي -اك -ار) وع -يسس -ى سس-ال ع-ن
’ول
حزب ألوحدة وألتجمع وألوزير أ أ
’سس- -ب- -ق أدريسس -ا سس -يك (–ال -ف روم -ي
أ أ
أŸع- -ارضس) وأوسس- -م- -ان سس -ون -ك -و (–ال -ف
ب - -اسس - -ت- -ي- -ف) وم- -ادي- -ك- -ي دي- -ان- -غ وزي- -ر
’سس-ب-ق أŸنشس-ق ع-ن أ◊زب
أÿارج -ي -ة أ أ
ألدÁقرأطي ألسسنغا‹.

وكان اŸرشسحون اŸتنافسسون ‘ هذه النتخابات قد
سسابقوا الزمن قبيل إاغÓق ا◊ملة النتخابية وكثفوا
من أانشسطتهم الدعائية ،من خÓل قوافل انتخابية
ج -ابت الشس -وارع ال -ك -بÒة Ÿدي -ن-ة دك-ار وب-ق-ي-ة اŸدن
الكبÒة ،باإلضسافة إا ¤مهرجانات كان من أابرزها
اŸهرجان اÿتامي ◊ملة الرئيسض ماكي سسال.
واختار سسال أان يختتم حملته الدعائية من العاصسمة
دكارÃ ،هرجان شسعبي ضسخم Ãلعب ليبدولد سسيدار
سسينغور ،رفع فيه شسعار الفوز ‘ الدور األول من
النتخابات ،وخصسصض جله ıاطبة الشسباب والنسساء،
فيما كان أانصساره يهتفون بأانه هو مرشسح الشسباب.
من جهة أاخرى اختتم اŸرشسح إادريسض سسك ( 59عامًا)
حملته ‘ منطقة «ريفيسسك» بالقرب من دكار ،وقال
‘ مهرجان شسعبي كب Òإانه واثق من أان السسنغاليÚ
سسيمنحونه الثقة ،موجهًا انتقادات لذعة ◊صسيلة
حكم الرئيسض سسال.
ويتنافسض ‘ هذه النتخابات أايضسًا ك Óمن ماديكي

نيانغ ( 65عاماً) ،وعثمان سسونكو ( 44عاما) ،وعيسسى
سسال ( 63عاما).

دعوة للهدوء

 ·ÓاŸت-ح-دة
Óم Úال -ع-ام ل -أ
دع -ا اŸم -ث -ل اÿاصض ل  -أ
ل- -غ- -رب إاف- -ري- -ق- -ي -ا والسس -اح -ل ﬁم -د ب -ن شس -م -ب -اسض
السسنغالي Úإا ¤ا◊فاظ على الهدوء من أاجل اقÎاع
«سسلمي وتشساركي» ،وذلك عشسية النتخابات الرئاسسية
التي تشسهدها السسنغال اليوم.
وقال بن شسمباسض ‘ بيان أاصسدره مسساء أامسض األول
«اŸرشسح ÚلÓنتخابات الرئاسسية وأانصسارهم وجميع
األطراف اŸتدخلة مدعوون إا ¤ا◊فاظ على جو
ال-ه-دوء ل-ي-ت-م-ك-ن السس-ن-غ-ال-ي-ون م-ن ‡ارسس-ة حقهم ‘
التصسويت بشسكل سسلمي وتشساركي».
وأاك- -د ال- -ب- -ي- -ان أان ب- -ن شس- -م- -ب -اسض «ي -حث اŸواط -نÚ
السس -ن -غ -ال-ي Úع-ل-ى اسس-ت-غÓ-ل ه-ذه ال-ف-رصس-ة م-ن أاج-ل
اŸشس- -ارك- -ة ‘ ت- -وط -ي -د اŸؤوسسسس -ات ال -دÁق -راط -ي -ة
بالبÓد» داعيا «جميع اŸرشسح Úإا ¤حل أاي خÓف
ي -ت -ع -ل -ق ب -اŸسس -لسس-ل الن-ت-خ-اب-ي ب-ال-ط-رق ال-ق-ان-ون-ي-ة
واŸؤوسسسساتية القائمة».
 ·ÓاŸتحدة
Óم Úالعام ل أ
وكان اŸمثل اÿاصض ل أ
لغرب إافريقيا والسساحل ،نوه ‘ بيان سسابق ،بالتزام
اŸرشسح Úاÿمسض لرئاسسيات السسنغال وأانصسارهم من
أاجل انتخابات تشساركية وسسلمية.
وق- -ال ب- -ن شس- -م- -ب- -اسض ال- -ذي زار م- -ك- -اتب ا◊مÓ- -ت
النتخابية للمرشسح Úاÿمسض اŸاضسي أان «انتخابات
 2019تشسكل ﬁطة كÈى لتوطيد الدÁقراطية التي
ظلت تتسسم بالتسسامح والسسÓم وشسجع السسنغالي Úعلى
ا◊فاظ على روح التسسامح حتى تكون السسنغال هي
الرابحة».

رغم ألÎأجع ألذي تشسهده تعبئتهم منذ شسهر

ﬁتجو «السشÎات الصشفراء» ‘ مظاهرات جديدة للسشبت 15

نظم أمسس ﬁتجو «ألسسÎأت
ألصسفرأء» تظاهرأت جديدة ‘ باريسس
ومدن أخرى للسسبت أÿامسس عشسر من
–ركهم ،على أمل أ◊د من ألÎأجع
ألذي تشسهده تعبئتهم منذ شسهر.

ت -ق -ول وزارة ال -داخ -ل -ي -ة ال -ف-رنسس-ي-ة ال-ت-ي ي-عÎضض
اÙتجون باسستمرار على األرقام التي تنشسرها ،أان
حجم التظاهرات تراجع ‘ أايام السسبت األربعة
األخÒة.
وكان  41أالف شسخصض تظاهروا ‘ فرنسسا السسبت
اŸاضسي ،مقابل  282أالفا ‘  17نوفم Èأاول يوم
للتحركات الحتجاجية الجتماعية غ ÒاŸسسبوقة.
و‘ باريسض أاعلن عن خمسض تظاهرات ،ثÓث منها
بشسكل Œمعات.
أاما اŸسسÒتان األخريان اللتان سسميتا على موقع
فيسسبوك للتواصسل الجتماعي «تسسونامي أاصسفر»
و«ك -ل -ن -ا ‘ الشس -ان -زي -ل -ي-زي-ه ل نÎاج-ع ع-ن شس-يء»،

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

ف -ان -ط -ل-ق-ت-ا م-ن ق-وسض ال-نصس-ر وان-ت-ه-ت-ا ‘ سس-اح-ة
تروكاديرو.
وعÈت «مسسÒة األح- -ي- -اء ا÷م- -ي- -ل- -ة» ه- -ذه ج -ادة
الشس -ان-زل-ي-زي-ه وح-ي األوب-را وال-ت-فت ح-ول م-ت-ح-ف
اللوفر وتوقفت أامام مقر «حركة شسركات فرنسسا»
(م- -ي- -دي- -ف) ث- -م واصس- -لت ط- -ري- -ق- -ه- -ا إا ¤سس- -اح- -ة
تروكاديرو.
ونظمت Œمعات ‘ مدن أاخرى مثل بوردو التي
تعد مع تولوز من مواقع التعبئة الكÈى التي تشسهد
باسستمرار صسدامات عنيفة مع قوات الشسرطة.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاب -ل -غت ن -ق -اب-ات شس-رط-ة ب-وردو
اŸسسؤوول Úا÷معة عن «الوضسع ا◊رج» و«اإلنهاك
اŸع -ن -وي وا÷سس -دي» ل -رج -ال الشس-رط-ة ،م-ط-ال-ب-ة
بوسسائل أاك Ìفاعلية Ÿواجهة «حرب العصسابات ‘
اŸدن».
لكن وزير الداخلية الفرنسسي كريسستوف كاسستانÒ
أاك- -د أان «رج- -ال الشس -رط -ة سس -ي -ك -ون -ون ح -اضس -ري -ن
وسسيقومون Ãهامهم».

ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى وزراء اÿارج- -ي- -ة ك -ل
سسنت.Ú
كما يتعاون ا÷انبان ‘ التعامل مع
عدد من ملفات األ· اŸتحدة مثل
أاجندة  2030حول التنمية اŸسستدامة
وا÷ه-ود ال-ع-اŸي-ة Ÿع-ا÷ة ال-ت-غيÒات
اŸناخية وا◊د من انتشسار األسسلحة
النووية.
ك-م-ا ي-رت-ب-ط ال-ط-رف-ان ب-ح-وار سسياسسي
يشسمل ملفات إاقليمية عديدة ومواضسيع
–تل أاولويات األجندات لدى الطرفÚ
وم -ن ب-ي-ن-ه-ا ع-م-ل-ي-ة السسÓ-م ‘ الشس-رق
األوسسط واألوضساع ‘ سسوريا واليمن
وليبيا والعراق ،باإلضسافة إاﬁ ¤اربة
اإلرهاب والهجرة والبحث عن حلول
دائ - -م - -ة م - -ن أاج - -ل –ق - -ي - -ق السسÓ- -م
والسستقرار.

عقــــــــــــب ألقضســــــــــــاء
على إأرهابي بارز ‘ أŸنطقة

فرنسش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا :مكافح ـ ـ ـة
اإلره ـ ـاب ‘ السشاحـ ـل
–قق نتائـ ـ ـج إايجابيـ ـ ـة

أكد رئيسس ألوزرأء ألفرنسسي أدوأر
فيليب ‘ بدأية زيارة أسستمرت
يومŸ Úا‹ أمسس ،أن مكافحة
أ÷ماعات أ’إرهابية وغياب أ’أمن
‘ منطقة ألسساحل «–قق نتائج»
وأإن كانت «أŸهمة طويلة».

وقال فيليب لصسحافي Úعلى هامشض زيارته اإن
«مكافحة الإرهاب ‘ السساحل تتطلب التصسميم
والصس Èوال -ت -واضس-ع ،ن-ح-ن ‘ م-واج-ه-ة م-ع-رك-ة
شسرسسة».
وت -اأت -ي تصس -ري-ح-ات رئ-يسض ال-وزراء ال-ف-رنسس-ي
غ -داة اإع Ó-ن ا÷يشض ال-ف-رنسس-ي م-ق-ت-ل ال-رج-ل
ال- -ث- -ا ‘ Êاأك– Èال- -ف اإره -اب -ي ‘ م -ن -ط -ق -ة
السساحل مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي.
واأجرى رئيسض الوزراء الفرنسسي الذي وصسل
مسساء ا÷معة اإ ¤باماكوﬁ ،ادثات مع نظÒه
اŸا‹ سسوميلو بوبيي مايغا والرئيسض ابو بكر
كيتا.
وسس-ي-وق-ع ات-ف-اق-ا ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ‘ م-ا‹ ب-قيمة 85
مليون يورو بينها  50مليونا بشسكل قرضض و35
مليونا كدعم ما‹ ،عن طريق وكالة التنمية
الفرنسسية.
وسس- -ي -وؤك -د ف -ي -ل -يب ع -ل -ى اسس -ت -م -رار ال -وج -ود
العسسكري الفرنسسي ‘ اإطار عملية برخان التي
تتاألف من  4500عسسكري بينهم  2700ينتشسرون
‘ ما‹ ،حسسب الأرقام الأخÒة التي نشسرتها
باريسض.
وقال فيليب «نرى اأننا نحقق نتائج ونفكك
شسبكات وليسض لدي اأي شسك ‘ اأن لوجودنا
تاأث ،»Òموؤكدا اأن ا÷يشض الفرنسسي «سسيبقى
طاŸا احتاج الأمر لذلك».
واأضساف اأن «اأعمال اإحÓل السستقرار توؤتي
ث- -م- -اره -ا»م -ع اأن م -ا‹ ت -واج -ه رغ -م الضس -غ -ط
العسسكري الفرنسسي انتشسار اأعمال العنف التي
ي- -ق- -وم ب- -ه- -ا اإره- -اب- -ي- -ون وام- -ت- -دت اأيضس- -ا اإ¤
بوركينافاسسو والنيجر.
وم- -ع اأن ف- -رنسس- -ا ت- -واج -ه صس -ع -وب -ة ‘ اإق -ن -اع
ح- -ل -ف -ائ -ه -ا الأوروب -ي Úب -اŸشس -ارك -ة ‘ ال -ق -وة
العسسكرية ‘ منطقة السساحل ،اأكد اإدوار فيليب
من جديد اأن باريسض تدافع عن مصسالح اأوسسع
من مصسالح فرنسسا وحدها.
وقال «من اŸهم مواصسلة تفعيل دور شسركائنا
لأن اŸعارك التي نخوضسها ‘ السساحل تخدم
مصسلحة ا÷ميع».
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’وروبية
أشساد بحرأرة دعم ألشسعوب أ أ

الرئيـ ـ ـسس الصشحـ ـ ـراوي يدع ـ ـو إا ¤إالغـ ـ ـاء
التفاق ب Úال–اد األوروبـي واŸغـ ـرب
’م Úألعام ÷بهة ألبوليسساريو
دعا رئيسس أ÷مهورية ألعربية ألصسحرأوية ،أ أ
’دأنة وإألغاء هذأ أ’تفاق غÒ
’وروبية إأ ¤ألتحرك إ
إأبرأهيم غا‹ ألشسعوب أ أ
’رأضسي ألصسحرأوية.
ألشسرعي لضسمه أŸياه وأ أ

وقال الرئيسض غا‹ ‘ ،كلمته خÓل أاشسغال اŸؤو“ر
الثامن ل–Óاد الوطني للمرأاة الصسحراوية «و‘ وقت
نحيي بحرارة مواقف الدعم واŸسساندة الواسسعة على
مسستوى الشسعوب األوروبية ،فإاننا ندعوها إا ¤حماية
اŸثل واŸبادئ التي تأاسسسض عليها ال–اد األوروبي،
وال- -ت- -ح- -رك إلدان -ة وإال -غ -اء أاي ات -ف -اق م -ع اŸم -ل -ك -ة
اŸغربية ،يشسمل اÛال اإلقليمي للصسحراء الغربية
اÙتلة».
وأاضساف غا‹ «إان اإلقدام على مثل تلك اÿطوة هو
توريط مباشسر وغ Òمسسؤوول للمواطن Úاألوروبي‘ Ú
ع-م-ل-ي-ة ن-هب م-كشس-وف-ةﬂ ،ال-ف-ة Ÿق-تضس-يات القانون
الدو‹ والقانون الدو‹ اإلنسسا Êوالقانون األوروبي،
وبالتحديد لقرارات ﬁكمة العدل األوروبية».
وأاوضس- -ح غ- -ا‹ ‘ خ -ط -اب -ه ،أان اŸرح -ل -ة ي -ط -ب -ع -ه -ا
اإله -ت -م -ام ال -دو‹ اŸت -زاي -د ب -ال -ن -زاع ‘ الصس -ح -راء
الغربية.
وأاضساف الرئيسض الصسحراوي ‘ ،كلمته خÓل أاشسغال
اŸؤو“ر الثامن ل–Óاد الوطني للمرأاة الصسحراوية أان
هذا اŸؤو“ر ينعقد ‘ مرحلة متميزة من كفاحنا
ال -وط -ن -ي ،ي -ط-ب-ع-ه-ا ه-ذا اله-ت-م-ام ال-دو‹ اŸت-زاي-د
ب- -ال- -ن- -زاع ب Úالشس -عب الصس -ح -راوي ،ب -ق -ي -ادة ج -ب -ه -ة
البوليسساريو ،وب ÚاŸملكة اŸغربية.
وت -اب -ع «وم -ن ج -ان -ب-ن-ا ،نسس-ج-ل ون-ح-ي-ي ا÷ه-ود ال-ت-ي
·Ó
Óم Úال -ع-ام ل -أ
ي -ق -وده -ا اŸب -ع -وث الشس -خصس -ي ل  -أ
اŸتحدة ،الرئيسض هورسست كوهلر».
وج- -دد ال -رئ -يسض إاب -راه -ي -م غ -ا‹ ت -ع -اون ال -ط -رف
الصس -ح -راوي الصس -ادق م -ن أاج -ل اسس -ت -ك -م -ال تصس -ف-ي-ة
السستعمار من آاخر مسستعمرة ‘ إافريقيا ،ع“ ÈكÚ
الشسعب الصسحراوي من ‡ارسسة حقه ،غ Òالقابل
للتصسرف ‘ ،تقرير اŸصس ÒوالسستقÓل ،مرحبا ‘

السس -ي -اق ذات -ه Ãوق -ف ال–اد اإلف -ري -ق -ي اŸب -دئ -ي
الثابت ،بتبني القضسية الصسحراوية ،كقضسية ومسسؤوولية
إافريقية ،وإاعطائها األولوية اŸسستحقةÃ ،ا ‘ ذلك
تشسكيل ترويكا خاصسة بها على مسستوى الرؤوسساء.

تضسحيات أŸرأة ألصسحرأوية
‘ اŸق -اب -ل ،أاب -رز األم Úال-ع-ام ÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و
إاب- -راه- -ي -م غ -ا‹ ،أان اŸرأاة الصس -ح -راوي -ة «سس -اه -مت
بالنصسيب األك ‘ ÈمعÎك البناء اŸؤوسسسساتي للدولة
الصسحراوية ‘ القطاعات األك Ìحيوية ،على غرار
ال -ت -ع-ل-ي-م والصس-ح-ة واإلدارة وغÒه-ا» ،رغ-م ال-ظ-روف
القاسسية ومعاناتها جراء الجتياح العسسكري الوحشسي
اŸغ -رب -ي وح-مÓ-ت ال-ت-ق-ت-ي-ل واإلب-ادة وواق-ع ال-ل-ج-وء
والتشسريد.
واسستحضسر رئيسض ا÷مهورية ‘ كلمته خÓل أاشسغال
اŸؤو“ر الثامن ل–Óاد الوطني للمرأاة الصسحراوية
مناسسبة يوم  18فيفري « 1976اليوم اŸأاسساوي ‘
تاريخ شسعبنا واإلنسسانية جمعاء ،ح Úتهاطلت قنابل
ال -ن -اب -ا ⁄وال-ف-وسس-ف-ور الأب-يضض ،اÙرم-ة دول-يً-ا ،م-ن
ط-ائ-رات ال-ق-وات ا÷وي-ة اŸل-ك-ي-ة اŸغ-رب-ي-ة ال-غازية،
فوق رؤووسض اŸئات من النسساء واألطفال والشسيوخ
الصسحراوي Úالعزل ‘ منطقة أام أادربكة».
وأاكد رئيسض ا÷مهورية ،أان اŸرأاة الصسحراوية اليوم
ت-ت-و ¤ال-ك-ث Òم-ن اŸن-اصسب ال-ق-ي-ادي-ة واŸسس-ؤوول-ي-ات
واŸه -ام داخ -ل ه -ي -ئ -ات ا÷ب -ه -ة وم-ؤوسسسس-ات ال-دول-ة
الصس-ح-راوي-ة ،ت-ن-ف-ي-ذي-ة وتشس-ريعية وقضسائية ،سسياسسية
وعسس-ك-ري-ة ،واق-تصس-ادي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة ،ع-ل-ى ال-واج-هة
الوطنية وعلى السساحة الدولية ،وبرهنت ‘ كل ذلك
عن قدرتها وكفاءتها ووطنيتها اÿالصسة.

يسسمح Ãرأقبة أ◊دود ألليبية ألوأسسعة

تفعيل اتفاق تأام Úا◊دود اŸششÎكة مع دول ا÷وار
أعلنت وزأرة أÿارجية
‘ حكومة ألوفاق
ألوطني ،أنها وقعت مع
ألنيجر وألسسودأن
وتشساد ،ألÓئحة
ألتنفيذية Ÿركز
ألعمليات أŸشسÎكة
لتأام Úأ◊دود أŸشسÎكة
مع ألسسودأن وتشساد
وألنيجر.

جاء ذلك ‘ ختام أاعمال الجتماع
ال -وزاري ال -راب-ع ل-ت-أام Úوم-راق-ب-ة
ا◊دود اŸشسÎك- -ة ب Úال- -ن- -ي- -ج -ر
ول-ي-ب-ي-ا وتشس-اد والسس-ودان اŸن-عقد
‘ نيامي عاصسمة النيجر.
وق - -الت ال- -وزارة ‘ ب- -ي- -ان صس- -ادر
عنها ،إان الجتماع ناقشض التنفيذ
الفعلي للÈوتوكول اŸوقع ‘ 31
مايو  ‘ 2018العاصسمة التشسادية
ا‚امينا ،وأاشسار البيان إا ¤اتفاق
الوزراء على تسسمية مندوبيهم ‘
م -رك -ز ال -ع -م -ل -ي -ات ب-أاسس-رع وقت،
داع -ي -ا ÷ن -ة ال-ت-نسس-ي-ق واŸت-اب-ع-ة
ل Ó- -ج - -ت - -م - -اع ‘ أاسس - -رع وقت ‘

ا‚امينا.
وشس - - -ارك ‘ الج - - -ت- - -م- - -اع وزراء
اÿارج -ي -ة وال -داخ -ل -ي -ة وال -دف -اع
ورؤوسس-اء أارك-ان ال-ق-وات اŸسس-ل-ح-ة
ورؤوسس - - -اء أاج - - -ه- - -زة اıاب- - -رات
والسس -ت -خ -ب-ارات ‘ ال-دول األرب-ع
اŸوق - -ع- -ة ع- -ل- -ى الت- -ف- -اق وه- -ي
السسودان وليبيا وتشساد والنيجر.
وت -نشس -ط ع -ل-ى ا◊دود اŸشسÎك-ة
ب Úهذه الدول عصسابات تهريب،
منها ما يختصض ‘ تهريب البشسر
وأاخ- -رى ‘ السسÓ- -ح ،إاضس- -اف -ة إا¤
عصسابات تهريب الوقود من ليبيا
إا ¤دول أاخرى.
ووق- -ع السس- -ودان وتشس- -اد ول- -ي- -ب- -ي -ا
وال -ن-ي-ج-ر ‘ ج-وان  ،2018ات-ف-اقا
Ÿراقبة وضسبط ا◊دود ،وتعزيز
ال -ت -ع -اون ‘ ›ال أام-ن وم-راق-ب-ة
ا◊دود اŸشسÎكة.
وينصض التفاق على تسسي Òدوريات
مشسÎكة أاو متوازية على ا◊دود
وتبادل اŸعلومات ،باإلضسافة إا¤
إانشس- -اء م -رك -ز إلدارة ال -ع -م -ل -ي -ات
اŸشسÎك- -ة ،وال -ع -م -ل ع -ل -ى إاب -رام
اتفاق ب Úا÷هات اŸعنية للتعاون

ال -قضس -ائ -ي ،ع Ó-وة ع -ل -ى ت -ن -ف-ي-ذ
ب - -رام - -ج ت - -ن - -م- -وي- -ة مشسÎك- -ة ‘
اŸناطق ا◊دودية.
كما جرى التفاق على إانشساء ÷نة
تنسسيق ومتابعة لتنفيذ بنود ما ”
التفاق عليه تعقد اجتماعاتها كل
سس -ت-ة شس-ه-ور ،وÁث-ل الت-ف-اق ن-واة
م- -ه- -م ً-ة وخ -ط -وة ج -ادة ل -ت -ع -زي -ز
التعاون اإلقليمي من أاجل مواجهة
اŸه -ددات األم -ن -ي -ة ال -ت-ي ت-واج-ه
الدول األربع وبداية ÷هود تنمية
مشسÎك -ة ل -ه -ذه ا◊دود ل -ت -وط -ي-د
األمن والسستقرار وتكامل Ÿوارد
وطاقات هذه الدول.

بحث أŸلف ألليبي
تبحث الدول األعضساء ‘ ا÷امعة
العربية وال–اد األوروبي ‘ أاول
قمة تعقد بينهما اليوم ‘ شسرم
الشس- -ي -خ بشس -رق مصس -ر ،ع -ددا م -ن
ال- -قضس- -اي- -ا ال- -ت- -ي ت- -ث Òاه- -ت- -م -ام
ا÷انب Úمن بينها األمن والهجرة
وال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصس-ادي-ة ،واألوضساع
‘ ليبيا.

رغم أعÓن عمر ألبشس Òحالة ألطوأرئ

دعـ ـ ـ ـ ـوات Ÿواصشل ـ ـ ـ ـة التظاه ـ ـ ـ ـر بالسش ـ ـ ـودان
رغم أإعÓن ألرئيسس ألسسودأ Êعمر
ألبشس Òمسساء أ÷معة تعي Úحكومة
تصسريف أ’أعمال ،وفرضس حالة
ألطوأرئ ،وحل أ◊كومة أ’–ادية
وأ◊كومات أÙلية ،فاإن أÙتجÚ
يوؤكدون توأصسل أŸظاهرأت ألتي
أندلعت ‘  19ديسسم ÈأŸاضسي.

وكان الرئيسض السسودا Êعمر البشس Òاأعلن فرضض
حالة الطوارئ Ÿدة عام ‘ كل اأنحاء البÓد،
واأصس -در م -رسس -وم -ا ج -م -ه -وري -ا ب -ت -ع-ي Úح-ك-وم-ة
تصسريف اأعمال ،كما دعا الŸÈان اإ ¤تاأجيل
تعديÓت دسستورية ،وقال اإن ذلك ياأتي لإثراء
السس -اح -ة السس-ي-اسس-ي-ة Ãب-ادرات واأف-ك-ار ج-دي-دة،
›ددا “سس -ك -ه ب -ا◊وار ال-ب-ن-اء وع-دم الن-ح-ي-از

كرئيسض للبÓد لأي طرف.
و‘ ب -ي-ان لح-ق شس-ك-ل ال-بشسÒح-ك-وم-ة ل-تصس-ري-ف
الأعمال تضسم مسسوؤول كبÒا من كل وزارة ولكنه
اأب- -ق- -ى وزراء ال- -دف- -اع واÿارج- -ي- -ة وال- -ع- -دل ‘
م -ن -اصس -ب -ه -م ،ب -حسسب م -ا اأف -ادت وك -ال -ة الأن -ب-اء
الرسسمية.
واأع-ل-ن اأيضس-ا ‘ ك-ل-م-ة ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة حّ-ل ا◊كومة
اŸركزية وحكومات الوليات ،وقال اإنه يتعÚ
ع - -ل - -ى ا◊ك - -وم - -ة ا÷دي - -دة ات - -خ- -اذ اإج- -راءات
اقتصسادية حازمة مضسيفا اأنه سسيوكل هذه اŸهمة
اإ ¤فريق موؤهل .وشسجع اأيضسا اŸعارضسة على
التحرك اإ ¤الأمام واŸشساركة ‘ حوار.
لكن اإحدى جماعات اŸعارضسة الرئيسسية ،دعت
‘ ب -ي -ان اإ« ¤م -واصس -ل-ة ال-ت-ظ-اه-ر ح-ت-ى سس-ق-وط
النظام «.

’ربعاء
ترقبا للقمة ألتي Œمعه بÎأمب أ أ

زعيـ ـ ـم كوري ـ ـا الششماليـ ـة يغـ ـ ـادر إا ¤فيتن ـ ـ ـام
Óنباء أن
ذكرت وكالة تاسس ألروسسية ل أ
زع-ي-م ك-وري-ا ألشس-م-ال-ي-ة كيم جونغ أون
أنطلق إأ ¤فيتنام على م Ïقطار ،أمسس
ألسس- -بت ،م -ن أج -ل ق -م -ت -ه أل -ث -ان -ي -ة م -ع
’مÒكي دونالد ترأمب ألتي
ألرئيسس أ أ
’سسبوع.
من أŸقرر أن تعقد هذأ أ أ

ونقلت الوكالة عن مصسدر دبلوماسسي كوري شسما‹

قوله إان كيم غادر بيونغيانغ ‘ قطار مصسفح.
ك -انت وزارة اÿارج -ي-ة ال-ف-ي-ت-ن-ام-ي-ة أاع-ل-نت ‘ ،وقت
سسابق ،أان كيم سسيقوم بزيارة رسسمية للبÓد «خÓل
أاي -ام» ت -ل -ب-ي-ة ل-دع-وة م-ن رئ-يسض ال-بÓ-د واألم Úال-ع-ام
للحزب الشسيوعي ا◊اكم نغوين بو ترونغ.
وسستعقد قمة ترامب وكيم يومي  27و 28فÈاير.
وت -أات -ي ق -م-ة ت-رامب وك-ي-م ا÷دي-دة ع-قب الج-ت-م-اع
التاريخي للزعيم ‘ Úسسنغافورة ‘ جوان اŸاضسي.
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اشصراف :سصعيد بن عياد
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ا أ

٢٤

أاسصعار النفط فوق  67دؤ’را للÈميل
ارتفعت أامسس أاسسعار النفط إا ¤ما فوق  67دو’را للÈميل ،مدعومة من اسستمرار خفضس اإ’مدادات من
منظمة «أاوبك» وشسركائها ،وإا ¤جانب وجود مؤوشسرات بإانهاء كل من أامريكا والصس Úلنزاعهما التجاري ‘
اأ’يام القليلة اŸقبلة .وقفزت العقود اآ’جلة ÿام القياسس العاŸي مزيج برنت إا ¤مسستوى مرتفع ،يعد
اأ’على منذ ثÓثة أاشسهر وأ’ول مرة ‘ عام  ،2019أ’نها وصسلت إا ¤عتبة  67.73دو’ر للÈميل ،مسسجلة زيادة
’ تقل عن  66سسنتا ،وباŸوازاة مع ذلك ارتفعت العقود اآ’جلة ÿام غرب تكسساسس الوسسيط اأ’مريكي
بنحو 75سسنتا مرتفعة إا 57.71 ¤دو’را للÈميل ،بعد أان سسجلت مسستوى مرتفعا جديدا لعام  2019عند
 57.81دو’را للÈميل ‘ وقت سسابق ،و’ يخفى أان اŸكاسسب تقلصست بشسكل طفيف بسسبب وصسول إانتاج
النفط اÿام اأ’مريكي إا ¤مسستوى قياسسي مرتفعا عند حدود  12مليون برميل يوميا للمرة اأ’و ¤على
اإ’طÓق .وكشسف التقرير اأ’سسبوعي إ’دارة معلومات الطاقة اأ’مريكية ،أان اإ’نتاج النفطي ‘ الو’يات
اŸتحدة صسعد Ãقدار  100أالف برميل يوميا خÓل  15فÈاير ا÷اري ليصسل إا 12 ¤مليون برميل يوميا.
ق.إا

الذكرى اŸزدوجة لتأاميم اÙروقات وتأاسصيسس ا–اد العمال

Èاير
ف

قرار ج ّسصد السصيادة ا’قتصصادية ‘ أاك Èمعانيها

باإ’رادة نفسصها Áكن أان ندفع إا ¤إا‚از التحول الطاقوي

رؤؤية دقيقة ترتكز على قرار
ح ـاسصم لبناء التوجه ا÷ديـد

عمار تاكجوت ضصيف «الشصعب»

مواكبة التغÒات
«’فتكاك» مكاسصب جديدة

Ãن-اسص-ب-ة إاح-ي-اء ال-ذك-رى اŸزدوج-ة ل-ت-أاسص-يسس ا’–اد ال-ع-ام ل-ل-عمال ا÷زائري‘ Ú
خضص -م ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة اÛي-دة وك-ذا ت-أام-ي-م اÙروق-ات اسص-تضص-افت «الشص-عب»
ال-ن-ق-اب-ي ع-م-ار ت-اك-ج-وت ‘ وق-ف-ة ت-ق-ي-ي-م Ÿسص-ار ال-نضص-ال ال-ن-ق-ابي ‘ ا÷زائر ورصصد
تطلعات عا ⁄الشصغل ‘ ظل التحديات الكÈى التي يواجهها ا’قتصصاد ا÷زائري.

تصصوير :فواز بوطارن

القطاع العام ’ يزال
‘ صصلب اŸنظومة
ا’قتصصـ ـ ـ ـ ـاديـ ـ ـ ـ ـ ـة

كلمة العدد

الثقة ‘ الكفاءات ا÷زائرية

ت -ع -ود ذك -رى ت -أام-ي-م ال-ن-ف-ط ه-ذه السس-ن-ة وا’ق-تصس-اد
الوطني يواجه –ديات مصسÒية تتطلب ا’نتقال إا¤
سسرعة ‘ Œسسيد برامج التحول إ’‚از أاهداف النمو
من خÓل إانتاج وتراكم الÌوة خارج اÙروقات‘ .
م -ث -ل ه -ذا ال -ي-وم م-ن سس-ن-ة  ” ،1971رف -ع ال -ت -ح-دي
ب- -إاق -ح -ام ك -ف -اءات ج -زائ -ري -ة ت -رج -مت ت -لك اإ’رادة
السس -ي -اسس -ي -ة ال -ق -وي -ة ال -ت -ي سس -ط-رت م-ع-ا ⁄السس-ي-ادة
ا’قتصسادية ،فتحققت مكاسسب قطفت ثمارها أاجيال
متعاقبة .غ Òأان التحدي القائم حاليا يتطلب إاعادة
شس -ح -ن ت -لك اإ’رادة وصس -ي -اغ -ة ت-وج-ه ج-دي-د إ’دراك
أاهداف النمو عن طريق مواكبة التحو’ت بأاقل كلفة
وأاك‚ Ìاعة.
 ⁄ي -ك-ن ي-قصس-د ب-ال-ت-أام-ي-م ا’سس-ت-ح-واذ ع-ل-ى الÌوات
الباطنية وكفى ،وإا‰ا توظيفها ‘ بناء البنى التحتية
ل Ó-ق -تصس -اد وت -أاه -ي -ل ا÷ه -از اإ’ن -ت -اج -ي وال -ن-ه-وضس

باŸوارد البشسرية Ÿواصسلة الطريق الصسعب لتأامÚ
اأ’من اŸا‹ للبÓد وا◊افظ على حقوق اأ’جيال
ا’قتصسادية وا’جتماعية ‘ .هذا اŸنعرج ا◊اسسم،
تÈز ا◊اج- -ة اŸلّ- -ح- -ة Ÿث- -ل ت- -لك اإ’رادة الصس- -ل- -ب -ة
ل-ت-جسس-ي-د ال-ت-ح-و’ت ا’ق-تصس-ادي-ة Ãخ-ت-لف فروعها،
وتبقى للطاقة التقليدية دور بارز ‘ هذا اŸسسار
الصسعب لتهيئة اأ’رضسية اŸتينة إ’رسساء بنية الطاقات
اŸتجددة اŸطابقة Ÿعاي ÒاŸنافسسة وا◊فاظ على
البيئة.
’ يزال للنفط والغاز دور ريادي ‘ اسستكمال برنامج
اأ’م -ن ال -ط-اق-وي ،ب-ح-يث ي-ق-ود ال-ت-وظ-ي-ف ال-ع-قÊÓ-
للموارد وتعميق ا◊وكمة ‘ اسستغÓلها على كافة
اŸسستويات ،إا ¤تعزيز القدرات الوطنية ‘ ›ال
بناء نسسيج مندمج ومتكامل قادر على التموقع ‘
اŸشسهد اإ’قليمي والعاŸي .وقد بدأات تظهر بوادر

ه- -ذا ال- -ت- -وج- -ه ع -ل -ى
مسس -ت-وى ت-ن-ف-ي-ذ ورق-ة
الطريق التي سسطرها
›ّم-ع «سس-ون-اط-راك»
آ’ف -اق  ،2030ب-ان-تهاج
مسس- -ار م- -ن- -اجÒي- -ا‹
ج -دي -د ،ي -رت-ك-ز ع-ل-ى
وضس - - -ع ال - - -ث - - -ق - - -ة ‘
ال -ك-ف-اءات ا÷زائ-ري-ة
ال-ق-ائ-م-ة ع-لى دواليب
ع- - - - -م- - - - -ل ا◊ق- - - - -ول
سصعيد بن عياد
واÙط-ات وﬂت-ل-ف
أادوات ا÷ه -از اإ’ن -ت -اج -ي ضس-م-ن م-ع-اي Òال-ت-ن-افسس-ي-ة
وا’بتكار.
اŸعركة اليوم تتعلق أاسساسسا بكسسب رهان تقليصس
النفقات إا ¤أادنى حد مع الرفع من وتÒة اإ’نتاج إا¤
أاع -ل -ى مسس-ت-وى م-ع ف-ت-ح السس-ب-ي-ل أام-ام اق-ت-ح-ام ع-ا⁄
الصس-ن-اع-ة ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ال-بÎوك-ي-م-اوي-ة وك-ذا الطاقات
اŸت- -ج- -ددة وال- -ن- -ظ- -ي -ف -ة ‘ .ه -ذا اإ’ط -ار أاع -ط -يت

«أافضس -ل -ي -ة» ل-ل-م-ؤوسسسس-ات ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي ت-نشس-ط ‘
نطاق الصسناعة النفطية لتسساهم ‘ هذا اÛهود
الوطني ،غ Òاأن طبيعة العمل ومواصسفاته التقنية
تسستدعي منها ا’رتقاء اإ ¤درجة متقدمة ‘ ›ال
العمل باŸعاي ÒواحÎام ا÷ودة والكلفة واآ’جال.
‘ خضسم هذا الطموح اŸشسروع للنسسيج ا’قتصسادي
الوطني بكافة اأطرافه ،قطاع عام ،خاصس وبالشسراكة
اأ’جنبية ،تلقي ‘ هذا اليوم أايضسا ذكرى تأاسسيسس
ا’–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م-ال ا÷زائ-ري ،Úب-ظÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى
اŸشسهد الذي يعكسس مرحلة حبلى باŸكاسسب ويتطلع
أ’خرى اأك‰ Ìاء وازدهارا .ولن يتأاتى هذا سسوى
با’نخراط ‘ بوتقة العمل برفع اإ’نتاج و–سسÚ
إانتاجية العمل ÿلق الÌوة البديلة .وتتوفر ﬂتلف
ال- -ع- -وام -ل ال -ت -ي تشس -ج -ع ع -ل -ى –ق -ي -ق ت -لك ال -ه -ب -ة
ا’ق- -تصس- -ادي -ة اإذا م -ا ت -ظ -اف -رت ا÷ه -ود وت -ك -ام -لت
اŸشساريع القطاعية و“حورت حول تثم Úالعمل،
باعتباره اŸعيار الوحيد واأ’وحد ‘ حسسم اŸنافسسة
ب Úالكفاءات ‘ ،ظل التوجه إا ¤اقتصساد اŸعرفة
وهيمنة الذكاء ا’صسطناعي.
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 ٢٤ف

ا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úيحتفي بذكرى تأاسشيسشه من أادرار
مواكبة التغÒات «لفتكأك» مكأسسب جديدة

رؤوية دقيقة ترتكز على قرار سسيأسسي حأسسم لبنأء التوجه ا÷ديد

ثمأن وأاربعون سسنة “ر اليوم على القرار التأريخي الذي اتخذته القيأدة العليأ للبÓد ،بعد أاقل من
عشسر سسنوات عن اسسÎجأع السسيأدة الوطنية.
‘  ٢٤فÈاير  ، 1971وبعد ثÓث سسنوات من عمر مسسأر تفأوضسي مع الشسركأت الفرنسسية اÙتكرة
للمحروقأت حول مراجعة السسعر اŸرجعي لتحصسيل عأئدات الضسرائب للدولة الفتية ،وقد كأن متدنيأ
ج-دا م-ق-أرن-ة ب-ع-أئ-دات ال-ن-ف-ط ،أاط-ل-ق-ه-أ ال-رئ-يسس ال-راح-ل ه-واري ب-وم-دي-ن (ﬁم-د ب-وخ-روبة) مدوية
بإأعÓنه القرار التأريخي ا◊أسسم «قررنأ تأأميم قطأع البÎول والغأز».
 ⁄يراود القيادة الوطنية ،اŸسصلحة بإارادة جيل نوفم،È
سسعيد بن عيأد
أادنى شصك ‘ أانها تكسصب الرهان وترفع التحدي ،بفضصل
حسص-ن ال-ت-خ-ط-ي-ط ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ودق-ة التسصط Òللهدف‘ ،
منذ سصنة  1969شصرعت ا÷زائر ‘ السصعي إا ¤بناء وقت ان -خ -رطت ف -ي -ه ال-ك-ف-اءات ا÷زائ-ري-ة ‘ م-ع-رك-ة
م -ق -ارب -ة ج -دي-دة ل-ل-وج-ود ال-ف-رنسص-ي ‘ سص-وق ال-ن-ف-ط ،تقرير اŸصص Òا’قتصصادي اŸا‹ ،بالتواجد ‘ مواقع
ف -دعت الشص -رك -ات ال-ف-رنسص-ي-ة إا ¤ال-ت-ع-ام-ل م-ع ال-وضص-ع العمل على مسصتوى ا◊قول واÙطات لتأام ÚالسصÒ
ا÷دي -د ب -رؤوي -ة ب -ن -اءة ،ب -ال -ق -ب -ول Ãراج -ع-ة ال-ب-ي-ان-ات ا◊سص- -ن ل- -وتÒة اإ’ن- -ت- -اج و“وي- -ن ال- -زب- -ائ- -ن ضص- -م- -ان -ا
واŸؤوشص -رات ال-ت-ي –ك-م ع-م-ل-ه-ا ‘ ا◊ق-وق ال-ن-ف-ط-ي-ة للمصصداقية وŒسصيدا للروح الوطنية ،وبذلك أاحبطوا
ا÷زائرية ،إا’ أان جشصعها وتصصلب حوكمة بÓدها وراء مشصروع الشصركات الفرنسصية بسصحب تقنييها ومهندسصيها
رفضس صصريح ضصمن اتباع سصياسصة تÓعب و“اطل ،فيما ‘ الشصأان ﬁاولة منها تعطيل التغي Òالذي انطلق بÓ
ك -انت Œم -ع أام -وا’ ’ ت -ق -در تضص -خ ‘ خ-زي-ن-ة ال-دول-ة توقف.
‘ ذلك اليوم ” طي صصفحة من صصفحات الهيمنة
الفرنسصية لتمويل رفاهية شصعبها.
ل -عب ال -رئ -يسس ع -ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة بصص-ف-ت-ه وزي-را وا’ح-ت-ك-ار ،وف-ت-ح أاخ-رى ل-ك-ت-اب-ة ت-اري-خ ج-دي-د ب-توقيع
للخارجية حينها دورا نوعيا بقيادته لعمل دبلوماسصي جزائري واضصح ’ يزال يحدث الصصدى إا ¤اليوم ،بحيث
ترجم إارادة القيادة الوطنية للبÓد ،فأابدى “سصكا ’  ⁄تتعطل اآ’لة و ⁄تتوقف ا◊ركة بفضصل تو‹ الشصركة
ي -لÃ Úب -دأا حصص-ول ا÷زائ-ر ع-ل-ى م-ط-ل-ب-ه-ا اŸشص-روع ،ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ح-روق-ات «سص-ون-اط-راك» مهمة قيادة بناء
فكانت جو’ت ماراطونية أاشصبه بتلك التي “ت خÓل اق- -تصص -اد ح -ديث ،وم -واك -ب -ة ال -ت -ح -و’ت ا’ق -تصص -ادي -ة
«مفاوضصات ايفيان» لتقرير اŸصص ،Òمن حيث صصÓبة وا’جتماعية ،واضصعة كل اإ’مكانيات اŸتاحة ‘ خدمة
ال-بÓ-د ،ف-ك-ان ل-ذلك ال-ق-رار أاث-ر إاي-ج-اب-ي م-ب-اشص-ر ع-ل-ى
اŸوقف وتكتيك التفاوضس وانتزاع ا◊ق.
أامام التأاكد من عدم جدوى مواصصلة مسصار اŸفاوضصات م -وارد ال -دول -ة م -ن ال -ع -م -ل -ة الصص -ع-ب-ة وب-ال-ت-ا‹ ح-ي-ازة
وا◊اج -ة اŸل -ح -ة ل -ل -م -وارد اŸال -ي -ة إ’‚از اأ’ه -داف اإ’م -ك -ان -ي -ات الÓ-زم-ة ل-ت-م-وي-ل اıط-ط-ات والÈام-ج
ا’ق-تصص-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-دولة ا÷زائرية الناشصئة ،واŸشصاريع الضصخمة ‘ ﬂتلف اÛا’ت.
خاصصة إازالة آاثار الوجود ا’سصتدماري الفرنسصي الذي بالرغم من تعÌات ‘ مراحل معينة ،فقد واصصلت
ط -ال ل -ي -ل -ه ح -الك السص -واد أ’ك Ìم -ن ق -رن م-ن ال-زم-ن ،الشصركة ،التي “ثل مكسصبا للشصعب ا÷زائري ومصصدر
تشصّكلت قناعة بضصرورة اتخاذ قرار يسصتمد قوته من قوته ،إا‚از اŸهمة اŸوكلة لها ،و’ تزال كذلك ‘
بيان أاول نوفم Èانسصجاما مع أاهداف ثورة التحرير ان -ت -ظ -ار ال -ق -ي -ام ب -ه -ب -ة ج -دي -دة ع -ل -ى مسص-ار ال-ت-ح-ول
ا’ق- -تصص- -ادي وال -ط -اق -وي ’ق -ت -ح -ام ›ال ال -ط -اق -ات
التي وضصعت اإ’نسصان ‘ صصلب إاسصÎاتيجيتها.
 ⁄يكن باإ’مكان ا’نتظار أاك Ìإ’‚از اŸهمة الكÈى ،اŸت -ج-ددة –سص-ب-ا ل-ل-ت-غÒات ال-ت-ي ي-ت-ج-ه إال-ي-ه-ا ال-ع-ا⁄
وإادراك ال -وج -ه اآ’خ -ر لÓ-سص-ت-قÓ-ل ب-وضص-ع ك-ل اŸوارد حاليا.
الطبيعية الباطنية تتقدمها اÙروقات –ت سصلطة ‘ هذا اإ’طار كان إاعادة تشصغيل مصصفاة تكرير النفط
ال-دول-ة ل-تسص-خÒه-ا ل-ل-ت-ن-م-ي-ة الشص-ام-ل-ة ل-فائدة اأ’جيال« ،سصيدي رزين» يوم اÿميسس اŸاضصي بالعاصصمة Ãثابة
فكانت ملحمة تأاميم البÎول والغاز الطبيعي ‘ ذلك إاشصارة قوية تؤوكد ا◊رصس على مواصصلة العمل ‘ نفسس
ال -ي -وم اŸشص -ه -ود ،ع -ن -وان -ا ب -ارزا ‘ اŸشص -ه-د ال-وط-ن-ي ا’Œاه ،وهو مكسصب جديد للقطاع ‘ مرحلة إاعادة
والعاŸي ،خاصصة وأان اللجوء إا ¤التأاميم  ⁄يكن أامرا ا’نتشصار قصصد التموقع بشصكل ناجع ‘ السصوق ومواجهة
يسصÒا ‘ ضصوء إافشصال Œربة ‡اثلة سصبق أان حدثت ‘ ت -داع -ي -ات الصص -دم -ة اŸال -ي -ة اÿارج -ي -ة ضص -م-ن ورق-ة
إاي -ران أاي -ام مصص -دق ال -ذي ت -ع -رضس Ÿؤوام -رة خ -ارج -ي-ة
حضصرت لها وجهزتها شصركات كÈى  ⁄تهضصم اÿيار.

اŸسسÒة
مسستمرة

ينبغي أان يخفق ‘ بلوغ جودة عالية قبل أان يقتحم
اأ’سصواق اÿارجية ويتناسصب مع اŸعاي Òالدولية من
أاج-ل مصص-داق-يته .إاذا ال -ت -خ -ط-ي-ط وح-ده ’ ي-ك-ف-ي
وعملية تسصط Òا’سصÎاŒيات كذلك ’ تكفي ،أ’ن
ورق-ة ال-ط-ري-ق ال-ت-ي Áك-ن ال-ت-ع-وي-ل ع-ل-ي-ه-ا وأارضص-ي-ة
ال -ع-م-ل ال-ت-ي ي-ب-ن-ى ع-ل-ي-ه-ا مشص-روع إارسص-اء ا’ق-تصص-اد
ال -وط-ن-ي اŸت-طّ-ور واŸن-افسس ع-ل-ى م-دي Úم-ت-وسص-ط
وطويل ،يحتاج إاŒ ¤ند ا÷ميع بداية من العامل
ال- -بسص- -ي -ط إا ¤اŸسص ÒواŸسص -ؤوول ،ب -ذه -ن -ي -ة أان ك -ل
شصخصس لديه مسصؤوولية اŒاه تنمية البÓد اقتصصاديا
واجتماعيا وثقافيا ،وتقاسصم بعد ذلك جميع مظاهر
الرفاهية وا’سصتفادة من ﬂتلف الÌوات التي يتمّ
اسصتحداثها .وتأاتي اŸرحلة اŸقبلة Ãثابة الفرصصة
الذهبية لتحقيق التحّول اŸنشصود سصواء تعلّق بالتحول
ال -ط -اق -وي ال -ذي ت -ن -وي ا÷زائ -ر إارسص -اءه ،وب -ال-ت-ا‹
جه نحو بديل أامثل للÌوة الطاقوية التقليدية
التو ّ
ن-ح-و ث-روة ب-دي-ل-ة غ Òت-ق-ل-ي-دي-ة وت-تصصّ-دره-ا ال-طاقة
الشصمسصية ا◊رارية التي ينتظر خÓل العشصر سصنوات
اŸق -ب -ل -ة ،أان ت -غ ّ-ي -ر وج -ه ال -ع -ا ،⁄ح -يث ي-ت-و ّق-ع م-ن
اسص-ت-ع-م-ال ال-ط-اق-ات ال-ب-دي-لة والسصيارات الكهربائية،
وÃا أان ا÷زائر تعت Èأاغنى بلد ‘ العا ⁄من حيث
الطاقة الشصمسصية ،مطالبة با’نطÓق اليوم قبل الغد
أ’نها ‘ سصباق سصريع مع –ديات العوŸة الرهيبة،
وال -ت -ي صص -ارت ت -ق -وم ع -ل -ى اŸن -افسص -ة ا’ق-تصص-ادي-ة
واŸعركة على كسصب أاسصواق أاك ،Èوبالتا‹ هذا من
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تأكجوت الم Úالعأم ل–أد الولئي للعأصسمة لـ «الشسعب»:

باإ’رادة نفسشها Áكن أان ندفع إا ¤إا‚از التحول الطاقوي

تعود الذكرى اŸزدوجة لتأاميم اÙروقات وتأاسصيسس
ا’–اد العام للعمال ا÷زائري ،Úويعود معها التطلّع
نحو –قيق اŸزيد من النمو والكث Òمن التطّور على
الصص -ع -ي -دي -ن ا’ق -تصص -ادي وا’ج -ت -م -اع-ي ع-ل-ى وج-ه
اÿصص -وصس ،وت -ب -ق -ى اŸع -رك -ة ال -ت -ن -م -وي -ة ا÷ذري -ة
والشصاملة اŸنشصودة ‘ قلب –ديات النمو ‘ الوقت
الراهن ،أ’ن اŸنظومة ا’قتصصادية توجد ‘ مواجهة
منافسصة شصرسصة وأامام حتمية التموقع ا÷يد الذي ’
م- -فّ- -ر م- -ن- -ه و’ ب -دي -ل ع -ن -ه عﬂ Èت -ل -ف اأ’سص -واق
اÿارجية ’ سصيما القريبة منها ،وÁكن القول أاننا
بحاجة إا ¤نفسس خطوات اأ’مسس وذات القرارات
اŸصصÒية والشصجاعة التي من شصأانها أان –سصم ‘
تعبيد مسصار التنمية بل أان كسصب رهان التطور اليوم
صصار أاك Ìأاهمية من أاي قرارات أاخرى ..فهل تنجح
ا÷هود واإ’رادة القائمة ‘ Œاوز أاي تردد أاو بطء
‘ اأ’داء؟ صصحيح أان اÙيط ا’قتصصادي والسصياسصي
العاŸي تغّير بشصكل كب ،Òو ⁄يعد ذلك اŸناخ الذي
ك أان ا÷زائر
كان سصائدا ‘ عقد السصبعينيات ،و’ شص ّ
كما باأ’مسس “لك جميع مفاتيح ومقومات النجاح
بداية من قدراتها البشصرية اŸعتÈة وكذا ثرواتها
ال-ب-اط-ن-ي-ة اŸت-ن-وع-ة ،ل-ك-ن-ن-ا ‘ ح-اج-ة إا ¤م-ن ي-ثّمن
وي-ق-ي-م وي-وّج-ه وي-راقب ويضص-ب-ط اأ’ج-ن-دات ويسص-طر
اأ’هداف ويسصهر على Œسصيدها على أارضس الواقع،
وي- - -راف- - -ق اŸب- - -ادرات ا÷دي- - -ة خ- - -اصص - -ة ‘ ›ال
اŸقاولتية وتوسصيع النسصيج ا’قتصصادي الذي يبنى
ع- -ل- -ى اŸؤوسصسص- -ات الصص- -غÒة واŸت- -وسص- -ط- -ة وح -ت -ى
اŸصصغرة ،وكلها يعّول عليها ‘ منح نفسس جديد
Óلة اإ’نتاجية وقوة ورواجا للمنتوج الوطني ،الذي ’
ل آ
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ل–أد العأم للعمأل ا÷زائريÚ
الذكرى اŸزدوجة لتأأميم اÙروقأت وتأأسسيسس ا إ

قرار ج ّسسد السسيأدة القتصسأدية ‘ أاك Èمعأنيهأ

فضسيلة بودريشس
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ي - -ح - -ت - -ف - -ي ال–أد ال - -ع - -أم ل - -ل - -ع - -م - -أل
ا÷زائ -ري Úب -ذك -رى ت -أأسس -يسس-ه  ‘ 63اح-ت-ف-ألت
رسس-م-ي-ة –تضس-ن-ه-أ ال-ي-وم ولي-ة أادرار ،وت-ق-أم ‘ كأمل
وليأت الوطن Ãأ فيهأ العأصسمة التي جند لهأ العمأل لسستذكأر
ﬁطة هأمة من ميÓد أاك Èتنظيم نقأبي ‘ ا÷زائر ،علمأ أان الذكرى
م -زدوج -ة وت -ت-زام-ن ك-ذلك م-ع ت-أأم-ي-م اÙروق-أت ،و‘ ه-ذه ال-ذك-رى ال-ت-ي
ل–أد
لشسواط التي قطعهأ ا إ
تكتسسي أاهمية –دث عمأر تأكجوت عن أاهم ا أ
ال -ع -أم ل -ل -ع -م -أل ا÷زائ -ري ‘ Úمسس -أره ال -ط -وي -ل ‘ نضس -أل -ه ال -ن -ق-أب-ي وك-ذا
ال -ت -ح -دي -أت ال -ت -ي ت -واج -ه -ه ‘ ال -وقت ال -راه -ن ،وأاه-م اŸل-ف-أت ذات ال-ط-أب-ع
الج-ت-م-أع-ي والق-تصس-أدي واŸه-ن-ي ل-ل-ع-م-أل ،ال-تي يعكف على إاعدادهأ من
أاجل اقÎاحهأ وطرحهأ على طأولة التفأوضس.
فضسيلة بودريشس

الطريق اŸسصطرة آ’فاق  ،2030والتي تضصع ا◊وكمة
واŸوارد البشصرية ضصمن صصدارة العمل اŸسصتقبلي.
بهذا اÿصصوصس حّققت «سصوناطراك» شصوطا معتÈا
ع-ل-ى ط-ري-ق إاع-ادة ال-ت-م-وق-ع وال-ت-ك-ي-ف ال-داخ-ل-ي وف-قا
Ÿعاي Òالنجاعة والشصفافيةّ– ‘ ،د يسصتمد عزÁته
من الرصصيد التاريخي لقطاع اÙروقات اŸرتكز على
قرار سصياسصي ثابت ورؤوية واضصحة Œسصده من خÓل
مشصاريع فيها جرأاة وإاقدام ،مثل اقتناء ﬁطة تكرير
بإايطاليا ،وشصراء حصصصس ‘ رأاسصمال شصركات أاجنبية مع
البحث عن فرصس رابحة لÓسصتثمار ‘ بلدان نفطية
بإافريقيا وغÒها.
وال -ت -ح-دي اŸصصÒي ال-ذي ت-واج-ه-ه «سص-ون-اط-راك» ‘
اŸدى اŸت -وسص -ط ع -ل -ى اأ’ق -ل ي -ت-م-ث-ل ‘ كسصب ره-ان
الطاقات اŸتجددة بوضصع اŸوارد واإ’مكانيات ضصمن
برنامج التحول الطاقوي بالعمل مع شصركاء ﬁليÚ
وأاجانب لديهم قناعة ا’سصتثمار ‘ ا÷زائر مسصتفيدة
من مناخ ّﬁفز على أاك Ìمن صصعيد.
أامام الوضصع الراهن بكل تعقيداته ’ تزال مكاسصب هذا
يجعلها تسصتمر ‘ اإ’نتاج وا’بتكار والتسصويق’ .
ي -ن-قصس ا÷زائ-ر سص-وى اسص-ت-غÓ-ل م-ا ل-دي-ه-ا ب-ح-رصس
وحكمة وبعد نظر ورؤوية صصحيحة ذكية ،حتى تكون
‘ مصصاف الدول اŸتطّورة وليسس الناشصئة ،وأ’ن من
ل -دي -ه ال-غ-ذاء وال-ط-اق-ة Áك-ن-ه أان يسص-ي-ط-ر وا÷زائ-ر
“لك مسصاحة شصاسصعة من اأ’راضصي الصصا◊ة لزراعة
وÁكن أان تنتج كل أانواع اأ’غذية ،وفوق ذلك “ّكنت
م -ن إارسص-اء صص-ن-اع-ة غ-ذائ-ي-ة م-ه-م-ة ب-دأات مﬁÓ-ه-ا
ت -ت-طّ-ور وم-ؤوشص-رات-ه-ا ج-د إاي-ج-اب-ي-ة ب-ع-د ال-ع-دي-د م-ن
ﬁاو’ت التصصدير بل صصارت القطاع الثا Êالذي
يصص -در اإ’ن -ت -اج وي -خ -ل-ق الÌوة ويسص-ت-ح-دث م-ن-اصصب
الشصغل بعد قطاع الطاقة ا’سصÎاتيجي ،باإ’ضصافة
إا ¤انطÓقها ‘ تصصدير اŸواد الفÓحية التي تلقى
رواجا ‘ اأ’سصواق العربية واإ’فريقية .و’ يخفى أان
تغي Òالذهنيات وترقية التسصي Òوا’ندماج ‘ منحى
تصصاعدي يتحّقق تدريجيا ،لكن ’ ينبغي أان نسصتمر
‘ ا◊ديث عن التطّور وا’سصÎاŒيات وننحصصر ‘
ت -ن -ظ -ي -م ال -ن -دوات واŸل -ت-ق-ي-ات ،م-ن دون أان ‚ ّسص-د
التوصصيات وورقة الطريق واأ’رضصيات ومن ثّم نكرسس
ك- -ل ذلك ع- -ل- -ى أارضس ال- -واق- -ع ب -الصص -رام -ة وال -ع -م -ل
ومضصاعفة ا÷هود وتغي Òالسصلوكيات القدÁة بتثمÚ
قيم العمل وروح ا’بتكار واÙافظة على الكفاءات
وا’ع -ت -م -اد ع -ل -ي -ه -ا ‘ ال -ت -حّ-ول ا÷اد ،وإا ¤ج-انب
الÎك -ي -ز ع-ل-ى ال-ت-ك-وي-ن ..وم-ن ه-ذا اŸن-ط-ل-ق Áك-ن
القول أاننا قمنا بخطوات شصجاعة نحو تعبيد حقيقي
Ÿسصار التنمية ..الذي ’ يقّل أاهمية عن قرار تأامÚ
اÙروق - -ات ال- -ذي ك- -ان صص- -ف- -ح- -ة ق- -وي- -ة ‘ وج- -ه
اŸسصتعمر .واسصتكمال مواجهة التحدي مفاتيحه بÚ
أايدينا والنجاح ‡كن إاذا اسصتكملنا اŸسصار بشصكل
صصحيح.

اليوم اŸنعرج ‘ تاريخ ا÷زائر تلقي بظÓلها على
اŸشصهد الوطني ،غ Òأانه يجب التزود بقوة تلك اإ’رادة
التي Œسصدت Ãناسصبة التأاميمات للعبور إا ¤مرحلة
طاقوية جديدة ترتكز على اÿيارات البديلة أابرزها
الطاقة الشصمسصية ا◊رارية ،وهي مهمة تقع عل عاتق
اŸتعامل ÚاŸهتم Úبهذا الشصأان علما أانها سصوق رابحة
‘ ضصوء التغÒات التي يعرفها العا.⁄
ويتعلق اأ’مر هنا بإارادة توظيف الطاقة التقليدية لبناء
نظÒتها اŸتجددة ،وذلك باعتماد رؤوية دقيقة ترتكز
على قرار سصياسصي حاسصم ونهائي لبناء التوجه ا÷ديد
وإاقحام العنصصر البشصري ‘ Œسصيد البنية التحتية التي
–م -ل ال -ت -ط ّ-ل-ع-ات ‘ إارسص-اء ن-ظ-ام ط-اق-وي مسص-ت-دام،
بتوظيف فعال للعلم وا’بتكارات ،علما أان القدرات ‘
هذا الشصأان موجودة وÁكن تدعيمها بتفاوضس فعال
حول مشصاريع ملموسصة مع شصركاء أاجانب Áكن إاقناعهم
إاذا ك -ان ل -ل -ط -رف ا÷زائ -ري ال -ك -ف -اءة وا◊رصس ع-ل-ى
Óجيال.
تقد Ëشصيء ل أ
إان اŸادة اÿام للعقل اŸبتكر واÎıع ’ تقل أاهمية
عن اŸادة اÿام للمحروقات ،و‘ هذا السصياق تندرج
عملية إاعادة ا’نتشصار للموارد البشصرية للقطاع بحيث
Áكن النهوضس باأ’داء على مسصتوى ا◊قول النفطية
وم -راك -ز ال -ب -حث وا’سص-ت-كشص-اف ب-اŸوازاة م-ع ت-رشص-ي-د
النفقات وتقليصس اأ’عباء غ ÒالÓزمة ،كما أاكده عبد
اŸؤوم- -ن ول- -د ق- -دور ال- -رئ- -يسس اŸدي- -ر ال- -ع -ام Ûم -ع
«سص-ون-اط-راك» ع-ن-دم-ا وصص-ف ال-ت-غ-يÒات ال-ت-ي أاجراها
على مسصتوى بعضس مراكز التسصي Òبالعادية كونها ترمي
إا ¤ضصخ دم جديد ‘ دواليب شصركة ينتظر منها تقدË
الكث ‘ Òهذه السصنوات خاصصة وأان لها اإ’مكانيات
للقيام بذلك.
ومن شصأان اعتماد النمط التسصيÒي اŸفتوح وإاحداث
تنافسس ب Úالكفاءات أان يقدم اإ’ضصافة اŸطلوبة على
مسصار التحول ،بحيث يدفع باÛمع ،اŸعّول عليه ‘
ال -ن-ه-وضس ب-اŸوارد اŸال-ي-ة ل-ل-م-ج-م-وع-ة ال-وط-ن-ي-ة ،إا¤
–سص Úمرتبته ضصمن أاك Èالشصركات النفطية ‘ العا،⁄
وهو ما بدأا يظهر بعد أان أانهي تطه ÒاŸلفات العالقة
مع شصركاء أاجانب وترميم صصورة الشصركة ‘ العا ⁄بعد
أان طال بريقها بعضس القضصايا السصلبية ،تصصنف ‘ خانة
الفسصاد ،الذي يعت Èضصمن أاول اأ’ولويات التي يجري
التصصدي لها ،خاصصة من خÓل تطبيق نظام إاعÓمي
جديد يرسصي الشصفافية ويكرسس الوضصوح بشصأان عمل
ﬂتلف مراكز القرار.
ب -اŸن -اسص -ب -ة ي -ن -ب -غ -ي اإ’شص -ارة إا ¤ال -ب -ع -د ال -تضص-ام-ن-ي
وا’جتماعي الذي يÎجم عن طريق “ويل عمليات
تتعلق بÎقية الصصحة والتكوين ‘ الو’يات ا÷نوبية
ح -يث ي -ك -ون ل -ل -م-واط-ن-ة ا’ق-تصص-ادي-ة م-ع-ن-ى Ãراف-ق-ة
السصاكنة اÙلية ‘ –سص Úظروف اŸعيشصة وتوفÒ
الشصغل عن طريق التكوين اŸهني لفائدة أابناء اŸناطق
اŸع -ن -ي -ة انسص -ج -ام -ا م -ع ال -ت -وج -ه -ات ال -كÈى ل -ل -دول-ة
ا÷زائ- -ري- -ة ‘ –ق- -ي- -ق ت- -ك- -اف- -ؤو ال- -ف -رصس وال -ع -دال -ة
ا’جتماعية Ãعاي Òاقتصصادية ترتكز على مناجمنت
ح- -ديث ي -ج -دي إادم -اج م -ك -ون -ات ال -ن -م -و ا’ق -تصص -ادي
والبشصري.

رسصم عمار تاكجوت اأ’م Úالعام ل–Óاد
الو’ئي للعاصصمة أاهم اÙطات الثÓث
ال- -ت- -ي م- -ر ب- -ه- -ا ا’–اد ال- -ع- -ام ل- -ل -ع -م -ال
ا÷زائري Úمنذ نشصأاته ‘ عام  ،1956وقال
أان -ه ب -ع -د ان-د’ع ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر اÛي-دة،
اتخذ ا’–اد قرارا حاسصما ” Ãوجبه
تعبئة العمال للمشصاركة ‘ معركة –رير
ال- -وط- -ن واسصÎج- -اع السص- -ي- -ادة ال -وط -ن -ي -ة،
وبالفعل شصاركت فئة العمال بقوة وكثافة ‘
افتكاك ا’سصتقÓل بعد تقد Ëتضصحيات
ك -بÒة سص -واء ك -ان-وا م-ن-اضص-ل Úأاو ن-ق-اب-ي.Ú
واعت Èتاكجوت أان اŸرحلة الثانية كانت
مباشصرة بعد ا’سصتقÓل حيث لعب ا’–اد
العام للعمال ا÷زائري Úالذي كان شصريكا
اسصÎات -ي-ج-ي-ا ‘ م-ع-رك-ة ب-ن-اء ال-وط-ن دورا
ف- -ع- -ا’ ‘ م- -ع- -رك- -ة ال- -ب- -ن -اء ا’ق -تصص -ادي
وا’ج -ت -م -اع -ي وال -ث -ق-ا‘ ،ب-ل ك-ان Ãث-اب-ة
ال- -ع- -نصص- -ر ال- -ف- -ع- -ال ‘ –سص- -يسس الشص -عب
ا÷زائ-ري إ’رسص-اء صص-ن-اع-ة ق-وي-ة وفÓ-ح-ة
منتجة وثقافة راقية من خÓل تعليم نوعي
‘ اŸدارسس وا÷امعات ،وجميع العمال
انخرطوا من حرفي Úومثقف Úومناضصل.Ú
ووصصف تاكجوت اÙطة الثالثة التي مرت
ب-ه-ا اŸرك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ب-اأ’ل-ي-م-ة ‘ عقد
ال -تسص -ع -ي -ن-ات أ’ن-ه-ا ت-زام-نت م-ع ال-عشص-ري-ة
السصوداء ،حيث سصقط ضصحية للعنف ما ’
ي -ق -ل ع-ن  600ن-ق-اب-ي ،ي-تصص-درهم اأ’مÚ
ال -ع -ام السص-اب-ق ’–اد ال-ع-م-ال ا÷زائ-ريÚ
عبد ا◊ق بن حمودة رحمهم الله و 2أامناء
وطني Úويتعلق اأ’مر بكل من بلعيد مزيان
وق -اسص-م-ي ،ق-ال أان-ه-م سص-ق-ط-وا دف-اع-ا ع-ن
ا÷مهورية.

 60باŸائة من أالبسشة
ونسشيج ›مع غليزان
يششرع ‘ تصشديرها
‘ سشبتمÈ
كشص-ف ع-م-ار ت-اك-ج-وت أام Úف-درال-ي-ة
ع- -م- -ال ال- -نسص- -ي -ج وا÷ل -ود أان ›م -ع
غ -ل -ي-زان ل-ل-نسص-ي-ج ،سص-ي-دخ-ل ‘ إان-ت-اج
ال -نسص -ي -ج واأ’ل -بسص -ة خ Ó-ل اأ’سص -اب -ي -ع
القليلة اŸقبلة بعد أان انطلق ‘ إانتاج
الغزل ،وأافاد ‘ سصياق متصصل أانه ‘
شصهر سصبتم Èسصيقفز حجم اإ’نتاج إا¤
 12مليون قطعة سصروال و 12مليون
قطعة قميصس و 12مليون قطعة من
ﬂتلف أاصصناف اÓŸبسس ،علما أانه
سصيتم تخصصيصس  60باŸائة من هذا
اإ’نتاج نحو التصصدير أ’سصواق خارجية
و 40ب -اŸائ -ة ل -ت -ل -ب -ي -ة ط-لب السص-وق
اÙل- -ي- -ة ،ودع- -ا إا ¤ضص- -رورة ت -ط -ور
ال - -ق - -ط- -اع اÿاصس وم- -واك- -ب- -ة ج- -ودة
اŸن -ت-ج-ات ح-ت-ى ي-رف-ع م-ن ت-ن-افسص-ي-ة
جودتها.
ف /ب

 2.8مليون منخرط
وهيكلة القطاع اÿاصص

ي -رى ت -اك -ج -وت أان ا’–اد ال -ع-ام ل-ل-ع-م-ال
ا÷زائ -ري ،Úاسص -ت -ط -اع أان ي -ح -اف -ظ ع-ل-ى
ت-ن-ظ-ي-م-ه ال-ع-ت-ي-د وع-ل-ى ا÷م-ه-ورية وعلى
حرية التنظيم وكذا التعب Òالنقابي طيلة
ع -دة ع -ق -ود ك -ام -ل-ة ،و’ ي-دخ-ر ‘ ال-وقت
ا◊ا‹ أاي جهد ‘ ا◊فاظ على اسصتقرار
وأام -ن اŸواط-ن Úوال-ع-م-ال ،وك-ذا ا◊ف-اظ
على ﬂتلف اŸكتسصبات التي –ققت منذ
ثورة التحرير اÛيدة ،وحماية ا’قتصصاد
ال-وط-ن-ي وال-ت-ق-ل-يصس م-ن ال-ب-طالة و–سصÚ
ال-ظ-روف اŸع-يشص-ي-ة ل-ل-ج-ب-ه-ة ا’ج-ت-ماعية
ولفئة اŸتقاعدين على وجه اÿصصوصس،
و ⁄يخف سصهر وحرصس اŸركزية النقابية
‘ ح -م -اي -ة ال -ن -ظ -ام ا’ج -ت -م-اع-ي ون-ظ-ام
التقاعد منذ ا’سصتقÓل .وحول رده على
سصؤوال يتعلق بعدد العمال اŸنخرط‘ Ú
ا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úقدرهم
ب-ن-ح-و  2.8م -ل-ي-ون م-ن-خ-رط ،وكشص-ف ع-ن
عملهم ا÷اري من أاجل هيكلة العديد من
اŸؤوسصسص- -ات اÿاصص- -ة ،ح- -يث ” ه- -ي -ك -ل -ة
تنظيم نقابي ‘ شصركات خاصصة مؤوخرا،
ويتعلق اأ’مر بكل من مؤوسصسصة «أاوريدو»
وم -ؤوسصسص -ة «أاكسص-ا « ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات إا ¤ج-انب
جريدة «الوطن» الناطقة باللغة الفرنسصية.

مواكبة التغÒات

وبخصصوصس أابرز التحديات التي يواجهها
الشصريك ا’جتماعي ‘ الوقت الراهن على
الصص-ع-ي-دي-ن ا’ق-تصص-ادي وا’جتماعي على
وجه اÿصصوصس ،أاوضصح عمار تاكجوت أانه
‘ كل مرة تتحقق فيها بعضس اŸكاسصب
ل -ف -ائ -دة ال -ط -ب-ق-ة الشص-غ-ي-ل-ة ،غ Òأان-ه ب-ع-د
سص -ن -وات ق -ل -ي -ل -ة ت -ت -غ Òاأ’م -ور Ãا ف -ي -ه-ا
اأ’وضصاع ا’قتصصادية للبÓد ،وبالتا‹ تتغÒ
التطلعات وتظهر مطالب أاخرى وجديدة
“اما مثل ما تواجهه معظم التنظيمات
ال -ن -ق-اب-ي-ة ‘ ال-ع-ا ،⁄واغ-ت-ن-م ال-ق-ي-ادي ‘
اŸرك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ال-ف-رصص-ة ،ليشصدد على
ضص -رورة م -واك -ب-ة ال-ت-غÒات ا◊اصص-ل-ة ،م-ن
خÓل إاعداد الدراسصات العلمية الدقيقة
واŸقÎح - -ات اŸه - -م - -ة وا÷ادة ل - -تÈي - -ر
مطالبها اŸهنية للعمال ،ومن أاجل افتكاك
اŸزي- -د م- -ن اŸك- -اسصب ،وأاث- -ار ‘ سص- -ي -اق
م -تصص-ل ال-ع-دي-د م-ن ا’سص-ت-ف-ه-ام-ات ،ع-ل-ى
خلفية أان مسصأالة ا◊وار ا’جتماعي ليسصت
ما ب Úاأ’فراد وحدهم ،وأ’ن ا◊وار يرتكز
على متابعة ملفات ودراسصات ومقÎحات
ح -ت-ى ي-ك-ون ل-ل-ن-ق-اب-ة ب-دي Ó-وأاج-وب-ة ع-ل-ى
ﬂتلف ا’نشصغا’ت ،وسصبق ل–Óاد العام
للعمال ا÷زائري Úأان شصارك ‘ العديد
م -ن اŸل -ف -ات وأاسص -ه -م ف -ي -ه -ا ÃقÎح -ات-ه
ورؤوي -ت-ه وق-ن-اع-ت-ه ال-ت-ي ت-داف-ع ع-ن ح-ق-وق
ال -ع-م-ال اŸه-ن-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،وم-ن بÚ
مشص- - -ارك- - -ات ا’–اد ال- - -ع - -ام ل - -ل - -ع - -م - -ال
ا÷زائري ،Úذكر تاكجوت اŸسصاهمة ‘
اإ’سصÎاتيجية الصصناعية ،وفوق ذلك عمل
الشصريك ا’جتماعي بقوة كاسصرا ﬂتلف
الطابوهات التي كانت قائمة ،وإا ¤جانب
ا÷ل -وسس ع -ل -ى ط -اول -ة ال -ت -ف -اوضس م-ا بÚ
ال- -ق- -ط- -اع ال- -ع- -م- -وم- -ي واÿاصس ،وكشص- -ف

تاكجوت ‘ مقام آاخر و–سصبا Ÿواعيد
و–و’ت اقتصصادية أانهم لن يÎددوا ‘
اŸشص -ارك-ة ‘ ن-دوات اق-تصص-ادي-ة وإاث-رائ-ه-ا
ÃقÎحات واقعية ومنصصفة للعمال حيث
–فظ حقوقهم اŸهنية.

قائمة اŸهن الششاقة

أاكد عمار تاكجوت على ضصرورة تكريسس
ث - -ق- -اف- -ة اŸؤوسصسص- -ة ا’ق- -تصص- -ادي- -ة داخ- -ل
ال-ق-ط-اع Úال-ع-م-وم-ي واÿاصس ،وال-وصصول
إا ¤قناعة أان اŸؤوسصسصة ا’قتصصادية سصواء
كانت عامة أاو خاصصة ملكا للجميع ،وليسصت
Ÿن يسصتحدثها أ’ن ا’سصتفادة من قروضس
البنوك منبعها ا÷باية البÎولية أاو توفÒ
اŸواطن Úوالعمال أ’موالهم ،وحان الوقت
ل -ل -ت -غ -ي ‘ Òال-ذه-ن-ي-ات وا’ق-ت-ن-اع Ãه-م-ة
تسص- -ي ÒاŸؤوسصسص- -ة ‘ ال -ق -ط -اع Úوت -غ -يÒ
اأ’سصلوب والفلسصفة التي تخالف ذلك .ومن
ب ÚاŸلفات التي أاولتها اŸركزية النقابية
ع -ن -اي -ة ب -ال -غ-ة وت-وشصك ع-ل-ى ا’ن-ت-ه-اء م-ن
ملفها ،نذكر قائمة اŸهن الشصاقة الذي
تبنت فيه اŸبادرة وشصكلت فوج عمل ضصم
أاطباء وخÈاء ومنحتهم التوجيه والنظرة
النقابية إ’عداد دراسصة معمقة ،التي تسصمح
لهم بالسص Òنحو ا◊وار مع أاي حكومة أاو
مسص -ؤوول ل -ن -ق -اشس ﬂت -ل -ف اŸه-ن الشص-اق-ة
واعت Èذلك باŸرجع ا◊قيقي.

ششخصشيات كتب
التاريخ النقابي
@عيسسأت ايدير 1959- 1956
@بورويبة بوعÓم
@حسسأن بورويبة
@ ﬁمد فليسسي
@ عبد القأدر بنيقوسس 1978-1969
@عبد الله دمأن دبيح 198٢-1978
@طيب بن ÿضسر 1990-198٢
@عبد ا◊ق بن حمودة
1997-1990
@ عبد اÛيد سسيدي السسعيد 1997
حأليأ

تصسوير :فواز بوطأرن

‘ أاول الصسفوف ع ÈاÙطأت واŸراحل اŸصسÒية

اŸركزية النقابية Œ..ربة رائدة ‘ ا◊وار ا’جتماعي

لصسÓحأت
شسريك أاسسأسسي ‘ إادارة ملفأت الشسغل وا إ
ف -رضس ال–أد ال -ع -أم ل-ل-ع-م-أل ا÷زائ-ري Úن-فسس-ه شس-ري-ك-أ
اج -ت -م-أع-ي-أ ‘ ﬂت-ل-ف اÙط-أت ا◊أسس-م-ة ال-ت-ي م-رت ب-ه-أ
ا÷زائ- -ر وك- -أن ‘ أاول الصس- -ف- -وف م- -داف- -ع -أ ع -ن اŸؤوسسسس -ة
اŸن-ت-ج-ة ل-لÌوة اŸول-دة ل-لشس-غ-ل وال-ق-ي-مة اŸضسأفة مرافعأ
لوقأت العصسيبة.وهي جمهورية
◊مأية ا÷مهورية ‘ ا أ
نأضسل من اجلهأ مؤوسسسسه عيسسأت ادير وظل قأدة ال–أد
ب-ع-ده اوف-ي-أء ل-ل-م-ب-دا م-ت-مسس-ك Úب-ه ا ¤ح-د ال-ق-داسسة من
بورويبة بوعÓم مرورا بألشسهيد عبد ا◊ق بن حمودة ا¤
سسيدي السسعيد.
فنيدسس بن بلة
ظهر هذا جليا عند رصصد مسصار ا’–اد الذي ولد ‘ رحم الثورة
التحريرية وظل غيورا على ا’سصتقÓل الوطني رافضصا اŸسصاسس
باي مكسصب سصيادي –قق بشصق اأ’نفسس وتضصحيات جسصام وعرق
ج -ب Úط -ب -ق -ة شص-غ-ي-ل-ة ق-دمت أاغ-ل-ى م-ا “لك ‘ سص-ب-ي-ل م-ن-ظ-وم-ة
اقتصصادية تأاخذ ‘ ا’عتبار اÙتوى ا’جتماعي ،مراهنة على
تقاسصم اأ’عباء واأ’رباح.
‘ الذكرى اŸزدوجة ل 24فيفري اŸصصادفة لتأاميم اÙروقات
وتأاسصيسس اŸركزية النقابية تعود الينا هذه القيم واŸبادئ التي
سصار عليها ا–اد العام للعمال ا÷زائري Úو“سصك بها إا ¤حد
اإ’ف -راط ،رافضص -ا ال -ت -ن-ازل ق-ي-د ا‰ل-ة ع-ن-ه-ا ‘ أاصص-عب ال-ظ-روف
وأاحلك اŸناسصبات.
من الدفاع على مكاسصب الثورات الثÓثة الزراعية ،الصصناعية
والثقافية زمن اأ’حادية السصياسصية إا ¤اإ’صصÓحات وقت التعددية
بقيت ا’–اد العام للعمال ا÷زائرية يردد خطاب واحد وحيد
متأاقلما مع الظرف ،مسصموع الكÓم ‘ لقاءات الثÓثية وا◊وار مع
الشصركاء ا’قتصصادي Úوا◊كومة ا ¤درجة بات النهج اŸتبع Œربة
تتبع من التنظيمات النقابية العاŸية باعÎاف منظمات الشصغل
منها اŸنظمة الدولية للعمل واŸكتب الدو‹ للعمل بجنيف.
عن هذه التجربة قال ا’م Úالعام ل–Óاد الو’ئي ‡ثل اŸركزية
النقابية من من« Èالشصعب» انها جاءت بحكم انخراط ا’عضصاء
ال-ق-ي-ادي ‘ Úال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ال-ع-م-ال-ية والنقابية العاŸية واكتسصابهم

رصصيدا معرفيا وظفوه ‘ ﬂتلف ا◊وارات واللقاءات الوطنية
حول اإ’صصÓحات وملفات اŸنظومة ا’قتصصادية والشصغل عموما.
وذكر تاكجوب وهو بشصتغل أايضصا أامينا عاما للفديرالية الوطنية
لعّمال النّسصيج و ا÷لود ان ا’م Úالعام للمركزية النقابية سصيدي
السصعيد اشصتغل مدة  9سصنوات ‘ اŸكتب الدو‹ للعمل بسصويسصرا،
اكسصبته قيمة نقابية مضصافة يضصاف ا ¤هذا ‡ارسصاته اليومية
وتعامله مع نقابات عاŸية لها توجهها وقوتها ‘ ادارة اŸلفات
وتسصÒها واقÎاحات حلول لتعقيدات مÎاكمة ’ تقبل بالتأاجيل
و’ بانصصاف ا◊لول.
وذكر تاكجوت كذلك بانه عضصو اÛلسس التنفيذي لنقابات النسصيج
العرب ،و منخرط ‘ منظمة دولية صصناعية تضصم قياديي تنظيمات
عمالية ‘ شصعب عدة منها الصصيدلة والبÎول ومقرها بÈوكسصل.
ه -ذا ا◊ضص -ور ال -ن -ق -اب -ي ال -ف -اع -ل ج -ع -ل ا’–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م-ال
ا÷زائري ‘ Úاول الصصفوف ليسس فقط مرافعا عن حقوق الشصغيلة
وواجباتها لكن اŸشصاركة الفاعلة ‘ ا◊وارات الوطنية واللقاءات
النقابية يوضصح لكل متحفظ رافضس التغي Òجدوى اإ’صصÓحات
وأاهميتها ‘ البناء ا’قتصصادي وتعزيز اŸكاسصب ا’جتماعية بعيدا
عن اية أافكار مسصبقة وجمود فكري وذهني.
على هذا الدرب يسصتمر ا’–اد العام للعمال ا÷زائري ‘ خوضس
حوارات مع ارباب العمل مدافعا عن منظومة اقتصصادية يلعب فيها
القطاعان العمومي واÿاصس دور الشصريك ‘ البناء والتحول غايته
رفع حصصة اŸنتوج الصصناعي ‘ السصوق الوطنية ا ¤اك Ìمن ‘ 30
اŸائة الراهنة وا’نطÓق باقصصى سصرعة ‘ اعتماد مواصصفات
ا÷ودة لفرضس الوجود ‘ خارطة جزائرية تضصيف باŸنافسصة ’
تعÎف با◊واجز واŸمنوعات عدا حواجز النوعية.
ذلك ان ف -رضس ال -وج -ود ‘ اÿارط -ة ال -وط -ن -ي -ة ب -ال -ك -م وال -ك-ي-ف
اŸطلوب Úهو شصرط ا’نطÓق نحو التصصدير لفضصاءات افريقية
وغ Òافريقية معركة الوجود على ا’طÓق.
ف -رضس ال -وج -ود ب -حسصب ع -م -ار ت -اك -ج-وت ه-و ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-ع-ق-ل-ي-ة
ا’ق- -تصص- -ادي- -ة اÿالصص- -ة ‘ ال -ت -ع -ام -ل م -ع اŸؤوسصسص -ة ا÷زائ -ري -ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-اÿصص-وصس واخ-ت-ي-ار افضص-ل اŸسصÒي-ن ل-ه-م وم-ن-ح-ه-م
صصÓحيات اتخاذ القرار ‘ الوقت اŸناسصب بروح اŸسصؤوولية دون
انتظار مؤوشصرات فوقية.
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تاكجوت ام Úعام ا’–اد الو’ئي للعاصصمة لـ «الشصعب»:

إإ–اد إلعمال أإول من دعا إإ ¤إلتعددية إلنقابية

أاكد عمار تاكجوت قبول ا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úالتعددية النقابية موضصحا أان ا’–اد بقيادة
أامينه العام السصابق الراحل عبد ا◊ق بن حمودة ‘ لقاء مع وزير العمل غريب طالب باعتماد التعددية
النقابية ‘ ا÷زائر ملحا على هذا التوجه وبالتا‹ كما أاضصاف «’ أاحد يزايد علينا ‘ هذا اÛال والوثائق
والتسصجيÓت موجودة».

سصعيد بن عياد

ويشس ÒإاŒ ¤ربة أاخرى ‘ اختÓف الطرق من أاجل
نفسش الهدف كما هو ‘ سساحل العاج حيث سسبق له أان
عاشش إاحياء أاول ماي بطريقة ع Èفيها كل تنظيم
ن -ق -اب -ي ب -أاسس -ل -وب -ه وم-ن اŒاه اخ-ت-اره ل-تصس-ل ج-م-ي-ع
ال -ن -ق -اب -ات إا ¤ن -ق-ط-ة ل-ق-اء واح-دة Œم-ع ال-ن-ق-اب-ات
وا◊كومة ومنظمات أارباب العمل
سسجل عمار تاكجوت بلسسان ‡ثل اŸركزية النقابية
أاه -م -ي -ة دور ال-ق-ط-اع الق-تصس-ادي ال-ع-ام ‘ م-واصس-ل-ة

بخصسوصش خيار الشسراكة ب ÚاŸؤوسسسسات العمومية
واÿاصسة تسساءل عمار تاكجوت عن طبيعة األطراف
التي Áكن أان Œسسد هذا اŸسسار ،معتÈا أان هذا
النوع من الشسراكة ليسش من اŸمنوعات ،شسريطة أان
يدخلها متعاملون ومسستثمرون حقيقيون تتوفر لديهم
القناعة با◊فاظ على ا÷هاز اإلنتاجي ودÁومته.
أاول سس -ؤوال ط -رح -ه ب -ه -ذا الشس-أان ه-ل “ن-ح الشس-راك-ة
للمهني Úأاوالسسماسسرة موضسحا أان اŸهني Úهم من

إلقطاع إلعام ’ يزإل
‘ صصلب إŸنظومة إ’قتصصادية

فضصيلة بودريشش
رافق ال–اد العام للعمال ا÷زائري ‘ Úمسساره
النقابي الطويل ع Èما يفوق السستة عقود كاملة من
ال -نضس -ال اŸسس -ت -م -يت لف -ت -ك -اك م -ك -اسسب م -ه -ن -ي-ة
واج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ط-ب-ق-ة الشس-غيلة ،طموحات وتطلعات
العمال وا÷بهة الجتماعية وقاسسمهم النشسغالت
وال -ه -م-وم ،وع-ايشش ال–اد ال-ع-ام ج-م-ي-ع ال‚ازات
واŸك-اسسب ال-ت-ي اف-ت-ك-ه-ا ال-ع-م-ال وك-ذا اإلخ-ف-اق-ات
والتحديات التي عصسفت باŸؤوسسسسات القتصسادية،
ورغ- -م ذلك  ⁄ي -ت -خ -ل ع -ن دوره اŸن -وط ب -ه وب -ق -ي
الصسوت النقابي يصسدح ،واسستمر الشسريك الجتماعي
‡ث ‘ ÓاŸركزية النقابية ‘ تفاوضسه من أاجل
–سس Úال -وضس -ع -ي -ة اŸه-ن-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال
بخطابه اŸسسا ⁄الذي يحرصش فيه على ا◊فاظ
على اسستقرار اŸؤوسسسسة والسسلم الجتماعي وحماية
مصسدر رزق العامل من خÓل الدفاع عن حقوقه
اŸهنية ومنع غلق مؤوسسسسته اإلنتاجية.
Áك - -ن اخ - -ت - -زال مسس- -ار ال–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م- -ال
ا÷زائري ‘ Úالعديد من اÙطات اŸهمة ،حيث
كان شسريكا اسسÎاŒيا ‘ ﬂتلف القمم واللقاءات
الثÓثية والثنائية مع ا◊كومة وأارباب العمل يطرح
على طاولة التفاوضش اŸلفات ا◊سساسسة ذات الطابع
الجتماعي والقتصسادي ،وكان Ãثابة قوة اقÎاح
سسواء تعّلق بحماية اŸنظومة الجتماعية بالدعوة
إا ¤رفع أاجور عمالها وتنظيم عÓقة أارباب العمل
والعمال من أاجل حماية حقوقهم اŸهنية ،ألن انفتاح
ا÷زائر على القطاع اÿاصش كان –دّيا بالنسسبة
للعامل الذي صسار يطالب بحفظ حقوقه بعد أاداء
واجباته من أاجر Îﬁم وتأام Úوطب عمل وما إا¤
غ Òذلك ،وباŸقابل و‘ كل مرة كان اإل–اد العام

إلشصرإكة ليسصت من «إلطابوهات»..
لكن مع توخي إ◊ذر

تصصوير :فواز بوطارن

التعددية بالنسسبة إاليه ل تشسكل مشسكلة فهي مسسأالة
ت-ت-ع-ل-ق ‘ ا÷وه-ر ب-اخ-تÓ-ف ط-رق وم-ن-اه-ج ال-ع-م-ل
النقابي فهناك من يعت Èالحتجاج واإلضسراب أاسسلوبا
للضسغط على ا◊كومة للحصسول على مكاسسب وهناك
طريقة أاخرى لبلوغ نفسش الهدف تتمثل ‘ اللجوء إا¤
اسستعراضش العضسÓت وموازين القوة ‘ الشسارع ،بينما
أافضس -ل ط -ري -ق -ة ف -ه -ي ام-تÓ-ك ال-ق-درة ع-ل-ى ا◊وار
وال -ت -ف -اوضش ع -ل -ى أاسس-اسش م-ل-ف-ات دق-ي-ق-ة وب-ا◊ج-ج
والدراسسات كما هو معمول به ‘ بلدان متطورة ،مثل
أاŸانيا ،حيث يعت Èالتفاوضش أاسسلوب عمل النقابات
وا◊ك -وم -ة واÿروج ل -لشس -ارع ل Ó-ح -ت -ج -اج ي -ك-ون ‘
حالت ﬁددة ويوم العطلة حفاظا على وتÒة العمل
واإلنتاج.
ع Èالعا ⁄كله هناك أاسساليب ﬂتلفة للتعب Òالنقابي
على غرار فرنسسا حيث تفضسل منظمة «سش .ج .ت»
التعب ‘ Òالشسارع و»سش .ف .د .ت» “يل لتغليب
ا◊وار وا◊رصش على دعوة ا◊كومة مسسبقا للحوار
حول ملفات مع اطÓع الرأاي العام بكل التفاصسيل
اŸتعلقة باŸطالب النقابية.
لذلك يضسيف تاكجوت فإان اŸبتغى هو مدى –قيق
ال -ه -دف ال -ن -ق -اب-ي اŸنشس-ود م-ن ح-يث ال-وصس-ول إال-ي-ه
أاوالتع ‘ Ìذلك ،وهذا يتم تقييمه حسسب طبيعة كل
منظمة وفقا للنتائج .ويسستطرد قائ »Óحسسب رأايي
ا◊وار ليسش ضسعفا وإا‰ا هو أاسسلوب للحصسول على
نتائج ملموسسة لفائدة العمال».

مسسار التنمية موضسحا اأنه يبقى Ãثابة الرقم الصسعب
‘ اŸشسهد القتصسادي .ونبه إا ¤خطورة تهميشسه
أاوالعتقاد بأان دوره  ⁄يعد قائما ،بالنظر للرصسيد
ال -ك -ب Òال -ذي –ق -ق ط -ي -ل -ة السس -ن-وات ال-ط-وي-ل-ة م-ن
السستثمار ‘ ﬂتلف القطاعات ،التي تعت Èاليوم من
ركائز البنية التحتية للنموذج ا÷ديد للنمو.
ولتمك ÚاŸؤوسسسسة القتصسادية العمومية من القيام
بوظيفتها اإلنتاجية Ãواكبة –ولت السسوق ﬁليا
ودوليا ،أاشسار ‡ثل اŸركزية النقابية إا ¤اŸسسأالة ‘
ا÷وهر تتعلق Ãدى ترك ا◊رية واÛال واسسعا
أامام اŸؤوسسسسة للمبادرة على مسسار –قيق الربح ،إاذا
 ⁄تÎك لها الفرصسة للتعامل مع السسوق وفقا ŸعايÒ
النجاعة يحدث عجز وهو ما يÓحظ اليوم بسسبب
اŸمارسسة البÒوقراطية للتسسي Òالقتصسادي.
و‘ هذا اإلطار دعا إا ¤اعتماد معيار –قيق أاهداف
واضسحة –كمها مؤوشسرات دقيقة للنمو ‘ التعيينات
على رأاسش اÛمعات واŸؤوسسسسات القتصسادية من
خÓل وضسع الثقة ‘ الكفاءات اŸناجÒيالية ،وتوسسيع
ه -امشش اŸب -ادرة ،ك-ون ال-ط-اب-ع الق-تصس-ادي ل ي-ق-ب-ل
تضسييع الوقت حتى ل تضسيع اŸوارد اŸالية.
ونبه ‘ –ليله إا ¤أان مؤوسسسسات القطاع العام خÓفا
للقطاع اÿاصش تخضسع ألحكام قانون التجارة الذي
يكرسش حرية النشساط ولقانون الصسفقات العمومية
الذي يضسيق من اŸبادرة ويكبحها‡ ،ا يعيق من
القدرة على اŸنافسسة ،وعليه اÿيار األ‚ع أان يتم
إادراج نشساط اŸؤوسسسسة العمومية ‘ نطاق مطالبتها
بالنتائج وفقط.

ي -جب أان يسس -ت -ف -ي -د م-ن ه-ذا اÿي-ار ل-ت-أام ÚدÁوم-ة
اŸؤوسسسسة.
وحول اإلطار القانو Êإان كان يتم ذلك Ãرسسوم اأو
وفقا لدف Îشسروط أابدى تفضسيله لعتماد شسراكة
تÈمها اŸؤوسسسسة اŸعنية مع متعامل لديه خÈة أاو
احÎافية ‘ ›ال نشساطها ،ذلك أان الشسراكة تقوم
ب Úمؤوسسسست Úعلى أاسساسش مصسلحة مشسÎكة وتقاسسم
Óعباء.
ل أ
ونبه تاكجوت على أان الشسراكة اŸفيدة هي تلك التي
تقود إا ¤إانشساء شسركة جديدة ب Úالطرف Úوليسش ببيع
أاصسول شسركة عمومية لفائدة متعامل خاصش ،ومن ثمة
ل تعني اÿوصسصسة ،بل أاك Ìمن هذا دعا إا“ ¤كÚ
م -ؤوسسسس -ات ع-م-وم-ي-ة م-ن شس-راء أاسس-ه-م ‘ م-ؤوسسسس-ات
خ -اصس -ة م-ق-دم-ا م-ث-ال Ÿؤوسسسس-ة خ-اصس-ة ‘ ال-دب-اغ-ة
بالبويرة أابدى صساحبها رغبة ‘ بيعها للقطاع العام
إال أان ا÷هات اŸسسؤوولة رفضست ،وهذا جانب يحتاج
إا ¤تقو.Ë

مكافحة إلفسصاد ..إلعمود إلفقري لإلصصلحات

ترتكز اإلصسÓحات التي تشسمل اŸنظومة القتصسادية
سسعيا إل‚از أاهداف النمو على ضسرورة الرفع من

رقم ثابت ‘ عا ⁄الشصغل

ل -ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úأاك Èوأاق-دم ت-ن-ظ-ي-م ن-ق-اب-ي
ي -ل -ت -زم وي -ح-رصش ع-ل-ى ا◊ف-اظ ع-ل-ى
السسلم الجتماعي ،وسساهم كثÒا
‘ ا◊فاظ على اŸؤوسسسسات
الق - -تصس - -ادي - -ة ،خ - -اصس - -ة
ال-ع-م-وم-ية ،يتدخل ◊ل
أاي انسسداد حدث،

م -ت -ب -ن -ي-ا ل-غ-ة ا◊وار
التي يغلبها ‘ ﬂتلف
ل - -ق - -اءات - -ه ال- -ت- -ي Œم- -ع- -ه
باإلدارة.
Áك- -ن ال -ن -ظ -ر إاŒ ¤رب -ة ال–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال
ا÷زائري Úباهتمام كب Òوتعّمق أاك ،Èومع اسستقاء
الدروسش Ÿواصسلة ا◊فاظ على اŸؤوسسسسة اإلنتاجية
ال -ت -ي ت -ب -ن-ى وتسس-ت-م-ر ب-ج-ه-ود ال-ع-ام-ل ،ألن ال-ه-دف
ا÷وهري الذي طاŸا دافع عنه صسوت اŸركزية
النقابية ا◊فاظ على مناصسب الشسغل ،وكثÒا ما
أانصس -فت ال -ع -ام -ل ووق -فت إا ¤ج -ن -ب -ه وسس -ان -دت-ه ‘
ﬂتلف تظلماته وأازماته مع اإلدارة بدبلوماسسيته
وح -ن-ك-ت-ه-ا ال-ن-ق-اب-ي-ة اŸسس-اŸة وال-ت-ي ت-غ-لب م-ن-ط-ق
ا◊وار وإاذابة جليد اÓÿفات ،وأاعادت اŸياه إا¤
›اري -ه -ا ‘ ال -ع -دي -د م -ن األزم -ات الشس-ائ-ك-ة ع-ل-ى

مسس -ت -وى ال -ع -دي -د م-ن اŸؤوسسسس-ات الق-تصس-ادي-ة
الكÈى والصسغÒة على حّد سسواء.
و ⁄يقتصسر اهتمام ال–اد العام
ل- -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري Úال -ذي
Áلك خÈة رائ - - - - - - - -دة ‘
›ال ال - - - -ت - - - -ف - - - -اوضش
ال -ن -ق -اب -ي ،ب-ع-د إاب-رام
ع- -ق- -د ال -ن -م -و ال -ذي
ظهر ‘

ال -ب -داي -ة ع-ل-ى شس-ك-ل ع-ق-د
اق -تصس -ادي واج -ت -م -اع -ي م-ن-ذ ع-دة
سسنوات ،ليتطّور إا ¤عقد للنمو تلتزم فيه كل من
ا◊ك -وم -ة وأارب -اب ال -ع -م -ل والشس -ريك الج -ت -م -اع-ي
ب-ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصس-ادي-ة والج-تماعية ،وباŸوازاة مع
ذلك ب- -السس -ه -ر ع -ل -ى ت -ك -ريسش السس -ت -ق -رار والسس -ل -م
الج-ت-م-اع-ي Úال-ل-ذان يضس-م-ن-ان م-واصس-لة النتاج من
دون أاي انقطاع.
و ⁄ي -ت -وق -ف ال–اد ال -ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري‘ Ú
ال -ت -ف -ك ‘ Òح -م -اي -ة ال -ق -درة الشس -رائ -ي -ة ل -ل -ج -ب-ه-ة
الجتماعية ،بل جعلها ضسمن النشسغالت التي –تل
صس -دارة اله -ت-م-ام ،ف-ف-ي ك-ل م-رة ك-ان ي-ط-رح م-ل-ف
األج -ور ‘ ﬂت -ل -ف ال -ق-م-م ال-ثÓ-ث-ي-ة ،وي-راف-ع ت-ارة

وتÒة مكافحة الفسساد بكافة أاشسكاله ،مثلما أاشسار إاليه
عمار تاكجوت مسسج Óوجود ضسعف على مسستوى
ا◊رصش على تطبيق صسارم للقوان Úذات الصسلة.
كما اأوضسح اأن للعدالة الدور الأول ‘ Œسسيد سسياسسة
مكافحة الفسساد باعتبار أانها تقوم بدور ا◊كم بÚ
األطراف اŸعنية ،منعا للتعسسف واŸغامرة ‘ خرق
القوان.Ú
ومهما كانت هناك من نقائصش واختÓلت ‘
أاحكام القوان Úينبغي السسهر على تطبيقها وفتح
اÛال ل--ل-نضس-ال م-ن أاج-ل ت-ع-دي-ل-ه-ا Ãا يضس-م-ن
ح--ق--وق اÛم--وع--ة ال--وط--ن--ي--ة وي--ح-م-ي ح-ق-وق
اŸؤوسسسسات واŸسستثمرين.
وحذر من ترك السساحة مفتوحة للفوضسى ألن الشسارع
والتÓعبات حول ا÷هاز القتصسادي ل تضسمن حقوق
األج -ي -ال ال -ق -ادم-ة ،ال-ت-ي ي-جب ح-م-اي-ة ح-ق-وق-ه-ا ‘
التنمية.
وخلصش ﬁدثنا اإ ¤أان مكافحة الفسساد عن طريق
تطبيق القانون هو العمود الفقري وهو من صسÓحيات
مؤوسسسسات الدولة ،ومنه يبداأ الإصسÓح مع ضسمان حق
الدفاع لكل من يتورط ‘ ملف فسساد.

ويفاوضش تارة أاخرى للرفع من الأجر القاعدي و‚ح
‘ العديد من اŸرات ‘ افتكاك زيادات مهمة
للعمال ،بل قام بإاعداد مشسروع اŸيزانية العائلية
التي –ّدد اŸيزانية التي –تاجها أاسسرة متكونة من
 5أاو  6أافراد وما –تاجه من نفقات شسهرية.
و بالنظر اإ ¤كل ما –ّقق وعلى ضسوء Œربة طويلة
وج- -ادة أانصس- -فت ‘ ال- -ك- -ث Òم -ن األح -ي -ان ال -ع -ام -ل
وانتصسرت لتطلعاته اŸهنية والجتماعية ،ينبغي أان
ي -واصس -ل ال–اد ال -ع -ام ل -ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úب-ن-فسش
اÿطى وذات الثقة واإلرادة ‘ ا◊فاظ على العمل
النقابي وتثمينه وترقيته ،وا◊رصش على السستمرار
‘ الدفاع عن حقوق العامل وعلى وجه التحديد
حماية اŸؤوسسسسات القتصسادية العمومية والتي تعّد
مكسسبا كبÒا للجزائر وللعامل ا÷زائري ،والتفّرغ
للتنمية Œسسيدا Ÿا التزم به ‘ العقد القتصسادي
والج-ت-م-اع-ي ل-ل-ن-م-و .واŸرك-زي-ة ال-ن-قابية ينتظرها
شس- -وط- -ا اآخ- -ر م- -ن أاج- -ل دع- -م وم -راف -ق -ة ال -ت -ح ّ-ول
القتصسادي التي تشسهده البÓد ،ألن ال–اد العام
للعمال ا÷زائري Úمطالب باŸسساهمة ‘ –قيق
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ت-ي –ت-اج اإ ¤ج-ه-ود ج-م-ي-ع ا÷زائ-ريÚ
بداية من العامل اإ ¤غاية اŸسسؤوول ومواصسلة تقدË
م-قÎح-ات-ه-ا الج-ت-م-اع-ي-ة والقتصسادية التي تصسّحح
وت -وج -ه وتسس -اع -د ع -ل -ى Œاوز اŸشس -اك-ل ال-ظ-رف-ي-ة
وال -ت -ح -دي -ات ا◊ق -ي -ق -ي -ة ال -ت -ي ت -واج -ه الق -تصس -اد
ا÷زائ- -ري ‘ اŸرح- -ل- -ة ال- -راه- -ن -ة وع -ل -ى اŸديÚ
اŸتوسسط والطويل ،ورغم التنوع النقابي وا◊ريات
النقابية ،لكن يبقى اإل–اد العام للعمال ا÷زائري
صساحب اأك“ Èثيل عما‹ ،الصسوت األقوى بتأاثÒه
ال -ك -ب Òي -ن -ت -ظ -ر م -ن -ه ال -ك -ث ‘ Òم -ع -رك -ة ال -ت-حّ-ول
الق- - -تصس- - -ادي وال - -ط - -اق - -وي اŸت - -اح - -ة ب Úأاي - -دي
ا÷زائري.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الشصعب» «فوانيسص» صضرحا ضضمن صضفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشضر
إابداعاتكم ومسضاهماتكم ‘ ﬂتلف اأ’جناسص الثقافية شضعر ،قصضة ورواية ،
راسصلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإ’سضهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصضة للجميع.

ن

صص شسعري

بادر سسيف
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أاطفا نار الكمنجات اŸهربة من رمل
البدايات
الشضموع غابت
ارسضم ببقائها على سضتائر النوافذ البنية
مدنا “شضي حافية
إا’ من خيبات اŸسضاء
و الشضمسص تعشضق كي ترتاح
ترتخي على ركبة الغياب
تلمح إا ¤كأاسص نبيذ
الشضمسص قافية الكسضور
تلهب تراتيب اأ’غا Êبغيث اأ’رائك
الشضمسص تنسضى
كما جسضد الليل
’ تظمأا إا ¤نظرات اŸشضيئة
تلهو بالنسضيان Ã ،وسضيقى معانق آ’نية البلور
و أانا عنق اÿيال
أامضضي إا ¤اÿسضارات السضريعة
أاصضفف الورد ‘ إاسضطبل الكناية
أادنو من اإ’سضاءات الصضغÒة
كعاشضق ÿوخ الشضقوق
كعابد لشضمسص الÈودة اŸملحة
أاما شضتاًء فأالهو بكتبي اŸدرسضية
والقصضائد ا◊بلى بغيمات القمم
اجمع منها إا ¤يسضار اŸوج
وخارج ›ال اÙيطات اŸنسضية
اتكأا على شضرشضف من شضمسص اŸسضاء
داخل غابة الظنون أاŒول وحدي
ارسضم دوائر الدهشضة من فلز الفصضول
ومن جلد الضضفاف ضضفاف اأ’سضر
احمي العصضاف ÒاŸهاجرة
إا ¤غزال ا’نحدار إا ¤أابجدية الضضنك
ك
 ..بخيام اŸسضاء السضابح ‘ مهب الشض ّ
احضضر لقاءات ا◊جر بذاكرة الشضاي والهال
اغمد ‘ لهب السضماء أامال اأ’شضجار
اŸصضطفة قرب اŸقابر
لتتقمصص شضكل الكÓم العابر
افرغ جعبة الوقت من متاريسص العقارب
أامر وحيد إا ¤الضضفة اآ’دمية
افتح شضوارعا للرثاء ،،رثاء اÿيل
وأاسضماء ا◊ضضرة اŸتجلية ‘ ذرى العبور
أاتفحصص أاسضماء اŸوتى بدهاليز اأ’لفة
اŸنمقة Ÿوسضيقى الوحشص
ازرع قربهم كلمات ا◊ب
ثم أارخي شضراع القمر التعيسص وأامر مسضرعا
اقتل صضÓبة الوحشضة ‘ سضفري إا ¤مشضاهد
اأ’دغال
اعلم الغصضون اÎŸنحة طريقة الركوع
والسضجود
وحينما يداهمها موسضم اŸرايا اŸثخنة
بجراح الرصضاصص
أاتلصضصص على أامÒات السضرايا وهن قرب
مربع اŸاء
يدهن عشضبة ا◊ب بسضؤور اÿنوع
سضتمطر بعد قليل ،حدسص عابر كما عصضافÒ
الدوري
رÃا عكسص ذلك
قد تشضرق الشضمسص
ارجع بالقول إا ¤أاصضداف الضضباب
‘ ليل Áتح صضفصضاف القبائل الزاحفة
على عرف الغياب
كما الشضجر ارتدي ثوب النعاسص
يتهالك يتخايل ‘ أاغوار الذكرى
ب Úماضص مرسضوم على قسضمات السضواد
وحزن القباب
سضتمطر على خطواتي
يأاتي اليوم منزا بجمر الطلوع
وللشضمسص معازف ،كرز ،أاشضÓء دمى
دفلى بتعّرج اŸاء
ترقصص وخيام الرؤوى
سضتمطر عسضÓ
حجرا صضديد ،هذه صضحراء  ..قط Áوء
قرب اثاقل عرف
و‚م قدË
جرده أا◊كي وشضاي الليا‹
ليسضكن أاهوال اŸوائد اŸتخمة
يتوسضد نرجسضة وأاحشضاء اللغة
فرج رابضص ‘ أاعاصض Òالوله
يلبسص فجر اليتم
يلعق ماء القول
ودشضم النوم على صضفيح اليد
يفجر جرح اللغة والذكريات
يلعن باسضم اŸواقيت اŸهربة
صضوت النسضاء
يحنو إا ¤جبة التيه ‘ ظÓم اŸسضاء
يلدغ اأ’تي الطيع كفصضل الشضتاء
ولن يبوح بسضر الرياح
يدسص النواح ‘ شضبابيك القلب.

طرة
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ةسسندسص بوطبة

خ- -ي -ان -ة ال -ذاك -رة ،أاع -م -ق م -ن
خيانة ا÷سضد «أاوليسص عيبا أان
يكون اŸرء ب› Úموعة من
اأ’صضدقاء  ،لكنه يتمنى غÒهم
؟
.أاليسضت خيانة؟ ،أاوليسص عيب
أان ت - - -ك- - -ون اŸرآاة –ت ذم- - -ة
رجل ،لكنها مازالت تتمنى آاخر
‘ ذاكرتها؟ .دائما ما تخون
ال -ذاك -رة ،أاح-ي-ان-ا ت-ك-ون اŸرآاة
م - -ع رج- -ل غ Òزوج- -ه- -ا ل- -ك- -ن
ذاكرتها ’ ترى غÒه ،ذاكرتها
وفية له،لكن جسضدها ’ .أاحيانا
نكون رفقة أاصضدقاء جدد ،ومع

أاي م -وق -ف أاو ك -ل -م-ة ،ن-ت-حسض-ر
ع -ل -ى أاصض -دق -ائ -ن -ا ال -ق -دام -ى،
وليسص هذا وفاء من الذاكرة؟.
أالن نعاقب بعضضنا على خيانة
ال- -ذاك -رة أاب -دا؟ ،ول -و ع -اق -ب -ن -ا
ل-دخ-ل-ن-ا ج-م-ي-ع-ا السضجن وÿنا

قصسةقصسÒة
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زهية سسويسسي
كان يومها عيد ميÓدي اÿامسص
عشضر ،كنت سضعيدة جدا ،خاصضة
م- -ع وج- -ود ح- -رك- -ة ‘ ال -ب -يت ⁄
أاعهدها سضابقا ،خلتهم يجهزون
لÓحتفال بيوم مولدي ،أاخذتني
أامي لغرفتها أالبسضتني أاجمل ثوب،
وقفت أامام اŸرآاة
وكلي تلك النشضوة التي تشضعر بها
النسضاء وهم يرون جمالهن بارز،
و‘ رمشضة ع Úانقلبت اŸوازين،
زفو Êإا ¤بيت ’ أاعرف شضخصص
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كاهنة خليفة
Ÿاذا أانت بالضضبط يا نفسضي لهذه
ال-درج-ة ،ت-خÎق ق-ل-ب-ي ل-ت-م-د فيه
ال- -ه- -واءŸ ،اذا ’ ت -ت -وق -ف ل -ع -ل -ي
أاتخلصص من هذا العذاب؟ Ÿاذا
أانت مصض - -ر ع - -ل - -ى أان أاك - -ون م - -ن
اأ’حياء؟ Ÿاذا يا نفسضي ؟ جعلتني
أاع -يشص وق -ل -ب -ي خ-ال م-ن اآ’م-ال؟

منه ،سضمعت الكث Òمن اŸباركات
لكن  ⁄اسضتوعب بعد ما لذي أانا
على وشضك خوضضه ،انفردت بي
أامي وقالت «لقد صضرتي عروسص،
ت- -غÒت مسض- -ؤوول -ي -اتك ع -ل -يك إاذا
–ملها» وتركتني وآا’ف اأ’سضئلة
ت- -راود ،Êوج- -دت ن -فسض -ي زوج -ة
شض - -خصص آاخ - -ر ي - -ك ÊÈضض - -ع - -ف
عمري ورÃا أاك ،Ìقدمني أاهلي
ل - -زوج - -ي ‘ ط - -ب - -ق م- -ن فضض- -ة،
ف -ت -ن -اول -ن -ي زوج -ي ن -ي-ئ-ة .ال-ت-ه-م
ط- -ف- -ول- -ت -ي وأاح Ó-م -ي ال -وردي -ة،
وان -ت -هك ب -رائ-ت-ي ك-ان ذلك ال-ي-وم
كابوسضا بالنسضبة ‹ .يوم مولدي
اغُتصضبت طفولتي ،أاُجÈت على
–م- -ل اŸسض- -ؤوول- -ي- -ة وأاق -را‘ Ê
الشضارع يلع ،Íوأان سضهوت يوما
كنت أاُعاقب من زوجي وحماتي،
أا‚بت اب -ن -ت -ي و ⁄أاب -ل-غ ال-ث-ام-ن-ة
عشضر ،كÈت ابنتي و ⁄تنطفىء
شض-ع-ل-ة ال-ظ-ل-م ال-ذي ت-ع-رضضت له،
اأ’سضوأا من هذا أان ابنتي كانت
ع-ل-ى شض-ف-ى ح-ف-رة م-ن ال-ك-اب-وسص
ال -ذي وق -عت ف -ي -ه ،ق ّ-رر وال -ده-ا
أاراقب متى ينتهي اليوم و يفنى
ه- -ذا ال- -زم- -ان أاه- -ج- -ر Êدع- -ن- -ي
أات- -خ- -لصص م- -ن ه- -ذه ا◊ي- -اة ه -ي -ا
لنمضضي اتفاقية :نفÎق !! وأالتحق
ب- -اأ’م- -وات دع- -ن- -ي أاحضض -ن قÈي
وأاخ -ل -د ل -ل -ن-وم م-دى ا◊ي-اة Ÿاذا
–تفظ بي ‘ قائمة اأ’حياء ..؟
Ÿاذا؟ ..أ’واج -ه صض -خ -رة ال -زم-ان
اŸليئة باأ’وهام Ÿاذا يا نفسضي؟
أاجبني وأاذهب لناسص الراغب‘ Ú
ا◊ي - -اة ’ .أاري - -دك ي - -ا ه- -وائ- -ي.
اف-ه-م-ن-ي ف-ق-ل-ب-ي ق-د م-ات أاع-يشص
دون أاحÓ- - - -م وب- - - -ئ - - -ر إاحسض - - -اسص

ب -عضص ه -ن -اك ،ال-ذاك-رة ت-خ-ون
دوم -ا .أال -ن ت -ت -و ّق -ف ع -ن ه -ذه
ا◊م-اق-ة أاب-دا ،م-ت-ى سض-ت-ن-ت-م-ي
إا ¤أاناسضك؟ ،إا ¤عاŸك؟ .هل
تلعب الذاكرة الشضطر„ معنا.
هل هي ذكية لدرجة اÿيانة
بدون أان يفضضحها أاحد؟،لكنني
سض - -أافضض - -ح- -ه- -ا أا’ن ،سض- -أاك- -ون
ق -اضض -ي -ه -ا وسض -أاح -ك -م ع -ل -ي -ه -ا
ب -اŸؤوب-د ،ل-ت-ت-عّ-ل-م أان ’ ت-ت-م-رد
على القلب أابدا ،أان ’ تخون
الذاكرة أاصضحابها ،أان ’ تذكرنا
ب - -اŸاضض- -ي ون- -ح- -ن ‘ ع- -م- -ق
اŸسض- -ت- -ق- -ب- -ل ،أان –ّررن -ا م -ن
م-ع-ت-ق-دات أاج-ددن-ا ،أان ت-عتقنا
الذاكرة فهي تعذبنا« .قليلون
هم أاوفياء الذاكرة وا÷سضد معا

تزويجها لكن وقفت بوجهه و⁄
أاسض-م-ح ل-ل-قصض-ة ب-أان ت-ت-كّ-رر ÷أات
ل -ل-ق-ان-ون ووق-فت ب-وج-ه ال-ع-ادات
والتقاليد البالية ،صضار ُيشضار ‹
على أانني اŸتمرّدة الذي جلبت
العار لبيت زوجها طلقني زوجي،
ل -ك -ن  ⁄ي-ك-ن ي-ه-م-ن-ي ذلك ب-ق-در
اهتمامي بابنتي ،حملت شضهادة
ال -ط Ó-ق ب-ي-د واأ’م-ل ب-ي-د أاخ-رى
ف -ع -لت اŸسض -ت -ح -ي -ل م-ن أاج-ل أان
تكمل ابنتي دراسضتها.
اليوم أانا هنا حاضضرة لتخرجها
ف- -خ- -ورة ب- -دك- -ت -ورت -ي الصض -غÒة،
مسضحت دمعة أا‡ ⁄تزج بالفخر
نزلت من مقلتي .قد أاكون فشضلت
‘ فرضص قراري بالنسضبة لنفسضي
سض -اب -ق -ا ،ل -ك -ن -ن-ي ال-ي-وم مسض-رورة
بفوزي بالرهان الذي وضضعته مع
نفسضي وفخورة Ãا آالت له ابنتي.
ال- -ي -وم Áك -ن -ن -ي أان أارى اب -ن -ت -ي
ع -روسض -ا ب-ع-د أان صض-ارت ن-اج-ح-ة
وب -ع-د أان ع-اشضت ط-ف-ول-ت-ه-ا ع-ل-ى
أاك- - -م- - -ل وج - -ه ،وصض - -ارت ام - -رأاة
ناضضجة و ناجحة.
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أاحمد دحمان صسبايحية
هي وحدها
 ...من تسضتطيع أ’جلك أان تقاوم
وحدها ...
من تأاخذ بيدك لتعانق سضحر
اأ’حÓم
Ãفردها ...
Óوهام
من تدافع عنك شضتاتا كان ل أ
هي اأ’م ...
موطن ا◊ب الفياضص على الدوام
فمسضتقرا للوفاء  ،ومقاصضد السضÓم
ترأاف دوما ◊الك ...

قصصة قصصÒة

ع Èسضائر اأ’يام ...
تتعب هي وتشضقى وأانت تنام
تتحدى اÙن وتقهرها ...
تصضد عنك أاشضواك اأ’أ’م
لتحتضضن أانت...
و‘ هدوءك نسضمات ا’بتسضام
فكن لها دوما خ Òصضديق
وكن لها ‘ الك Èالوفى الرفيق
ولتكن اإليها ا’بن البار ...
فالشضقيق...
من ينسضيها ا÷راح عند الضضيق
ح Úينشضب بداخلها اأ’سضى العميق
فهي ا÷نة اŸنتظرة ...
و’ تدع حولك أاسضوأا التعاليق
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بقلم :مراد العمري

على ضضوء القمر كتب لها هذه
الرسضالة التي تبدو فيها الكلمات
غ Òم -أال -وف -ة وك -انت ال -ك -ل -م -ات
صض -ع -ب -ة ‘ ج -ن -ح ال -ل-ي-ل اأ’خ.Ò
قال لها ’ :تتعبي نفسضك فإاÊ
سض- -أاح- -زم أام -ت -ع -ت -ي وسض -أارح -ل..
Óب- - -د.
سض - - -أاغ - - -ادر اŸن- - -زل ول - - -أ
ـ حياة صضعبة عندما تفقد فيها
كل شضيء  ..ـ لقد اأفلسص وخسضر
ك -ل ث -روت -ه ال -ت-ي ع-م-ل ÷م-ع-ه-ا
لسضنوات مضضت اأفنى فيها شضبابه
وحياته وهو اآ’ن ’ يعرف اأي
اŒاه سض -يسض -ل -ك -ه .ل-ق-د ف-ق-د ك-ل
شض -يء .ل -ق -د ف -ق -د ال -رف -اه -ي-ة..
 ظ -ل ك -م -ال ي -ف -ك -ر ‘ ح -ي -ات-هجاف تخذل كل إانسضان يريد عيشضا ا÷دي - -دة ي - -ح- -م- -ل ب Úط- -ي- -ات
‘ هذا الزمان وتأاتي إاليا البائسضة أانفاسضه الكث Òمن التسضاؤول ..وأاي
من ا◊ياة تبا لك يا نفسضي كم أانت ب - - -اب سض - - -ي - - -ط- - -رق اآ’ن ـ أاي- - -ن
عنيد وجاف.
اأ’صضدقاء.....؟ ـ ومن سضيفتح له
ي
ض
س
ف
ن
ا
ي
ت
ن
أ
ا
و
ة
ا
م - -ل - -لت ا◊ي
الباب الذي وأ’ول مرة سضيطرقه.
’زلت –ارب أ’ج - -ل - -ي ك - -ل ه- -ذه كان يسض Òفيها ب Óسضيارة وبÓ
اأ’جناسص Ÿاذا  ⁄يتوقف نبضضي
عه -نديماال -دفنا -ري -قاتت-عأا-عط-زيالدناه-سرصه؟-ا ل-هك-ذهل طرة
إانسضان حسضاسص .وأاسضفاه عليك يا خا
نفسضي...

مال...؟ لقد ذهب كل شضيء ‘
Ÿح البصضر  .خسضر كل شضيء .
ل- -ق- -د اأف- -لسص ك- -م- -ال ال -ذي ك -ان
ب - -اأ’مسص ال - -رج- -ل ال- -ن- -اج- -ح ‘
أاع- - -م- - -ال- - -ه و‘ م- - -ي- - -دان اŸال
والعقارات.
لقد أاصضبح صضفر اليدين اآ’ن ومن
سضيفتح له الباب ‘ هذه الليلة.
إان -ه -ا ال -ل -ي-ل-ة اأ’و ¤وه-ي ب-داي-ة
رحلة الشضقاء واأ’ ⁄والنسضيان..
إانها بداية اŸأاسضاة...؟
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ع -ادة و‘ ب -عضص
قصصة قصصÒة
Ÿدينة ،وكرهتُ أاشض- -ع -ر ب -السض -د ه -امسض ً-ا ب-عضص
د
سضئمتُ من ا لذات ،وعماله ،اأ’ح -ي -ان أار ي ح -ف -ظ -ت -ه -ا ‘
هذا اŸصضنع با مديره ،وفتياته اأ’غ -ا Êال -ت  -لرعاةŸ ..ا كنت
وموظفيه ،من
صضغري من ا حسص ب -ال-دفء ..
أ
ا
ا
ه
÷ميÓت!
ب
Â
ر
م Úف-ق-ط أات -
ي - -خ- -ت- -ل- -ف ع- -ن
ا أاح -ت -اج إا ¤ي -و
ز
ي
‡
ء
ف
د
ذي تصض - - -ن - - -ع - - -ه
ريف لكي تعود
أاقضضيهما ‘ الواز Êوي-خ-ت-ف-ي ال - - -دفء ال - - - -ا Ÿا ت -تسض -اق-ط
إا ¤روح -ي وت  -والقلق .جدي اŸدف -أاة ..أامŸت -ع -ة تصض -ن -ع -ه -ا
كل ذلك ا◊زنول-ون أان ال-ري-ف ال- -ث -ل -وج ف -ا -ث-ع-الب واأ’رانب
وأاع-م-ام-ي ي-ق ‘ -فصضل الربيع ال-ب-ن-دق-ي-ة والم- -ام -ي ال -ث Ó-ث -ة
أاجمل وأابهى الشضتاء أاروع ما الÈي- -ة ..أاع- -ف وانحازوا إا¤
لكني أاعتقد أان ي- -ف  ...أال- -بسص اختاروا الري ه-م و ⁄ت-غ-ري-ه-م
ض -ق-ط رأاسض-
ون ‘ ال- -ر
ي- -ك- -شض- -اب -ي -ة اŸصض -ن -وع -ة م -ن مس دينة مثل أابي...
Ÿ
ال- -ق
ا
ريف رائع ..رائع
ال-عصض-ا وأارعى
عبد اله رالة
ال-وب-ر ،وأاح-م-ل خراف ،نعجات الشضتاء ‘ ال ر ‘ مكان آاخر
أاغنام عميŸ...ا أاك- -ون داخ- -ل جدا ’ ،يتكر Úمنه أابدا .أانا
ا تسضخرون مني ’ .وم- -اع- -ز ...ط الÈد واŸطر و’ تشضبع الع رغم أاُ Êولدت
دائم
لريف
وسض
أانتم هشص ،وأان -ا لسضُت م -ث -ل-ك-م القشضابيةف مضض -ط -ج -ع -ا ع -ل -ى أاحب اعت ‘ اŸدينة..
د
ا على وترعر
ت -ن  -اخ - -را ً ،وإا‰ا أاق - -ول ل - -ك- -م اÿف- -ي  -كبÒة أاو مرتكز
سض - -
ة
ر
ن ا ¤صضخ
صض -اف ع -م Ó-ق-ة
ا◊ق - -ي - -ق - -ة ،ف- -أان- -ا أاح ، - -فقد شض -ج -رة صض -ف
رأاسضي ‘ الريف
مسضقط

شساعة صسÈين  -وادي
العÓيق ـ البليدة
قد تسضقط اأحيانا ،وتبكي،
ت -ب -ك -ي ك-ثÒا ..وت-ن-ظ-ر Áي-ن-ا
وشض-م-ا’ لÎى اأحÓ-مك ت-ب-ت-عد
عنك ،وكل اأهدافك قد ابتلعها
ال- -ي- -أاسص ،وان- -ه -ارت خ -ط -طك
ك - -ل - -ه- -ا ..وك- -ل ح- -روبك ضض- -د
اإ’حباط باءت بالفشضل تود لو
ترمي قلبك بعيدا كي –جب
كل اÿدوشص التي به عن اأعÚ

الشض -ام -ت Úم -ت -مسض -ك-ا ب-ك-ل م-ا
اوتيت من قوة بفتات كÈياءك
اÙط- - -م أاŸا ،ت- - -ت- - -ظ- - -اه - -ر
ب - -ال - -ت - -م - -اسضك ف - -ت - -ق- -ف دون
مسضاعدة احد لتجد نفسضك بÚ
حشض- -د ه- -ائ -ل م -ن ا◊اق -دي -ن
ف -تسض -م-ع صض-راخ ق-ل-بك م-رددا:
«اأن - -ا ’ أان - -ت- -م- -ي إا ¤ه- -ن- -ا»..
ف- -ت- -ح- -اول ت- -ه- -دئ- -ت- -ه– ،اول
ت-خ-ف-ي-ف أاŸه ب-ك-ل-م-ات ع-ذب-ة
نقية– ،اول أاخباره أان النجاح
قادم ’ ﬁال إا ¤أان يهمسص
لك شض -ي -ط -انك« :أانت ف -اشض -ل،
فاشضل ،فاشضل»..

á°VÉjQ

اأ’حد  2٤فيفري  2019م
الموافق لـ  19جمادى الثانية 1٤٤0هـ

ا÷ولــــة الثالثـــة مــــن دور اÛموعـــات لكـــــأاسض الكـــــــاف
اليـــوم  :14:00غـــــور ماهيــــا – نصشــــر حسشــــ Úداي

النصسريـ ـة تسسع ـ ـى إا ¤تعزيـ ـز صسـ ـدارتها للمجموع ـة الرابعـ ـة
يواجه ظهر اليوم فريق نصشر حسش Úداي مضشيفه نادي غور ماهيا (الكيني) بداية من السشاعة  14:00بـ «نÒوبي سشتي
لفريقية لكرة القدم ‘
سشتاديوم» ‘ إاطار ا÷ولة الثالثة من دور اÛموعات عن منافسشة كأاسض الكونفدرالية ا إ
مواجهة سشتكون جد صشعبة على أابناء حسش Úداي كونها سشتلعب مع بداية الظهÒة وسشط حرارة مرتفعة وعلى علو
 1500م Îعن سشطح البحر ،ما سشيزيد من متاعب كتيبة اŸدرب «مزيان إايغيل» من أاجل العودة بنتيجة إايجابية من
كينيا وتعزيز صشدارتهم للمجموعة الرابعة ،خصشوصشا أانهم يعانون من الناحية البدنية جراء كÌة اŸواجهات التي
لخÒة.
لونة ا أ
خاضشها الفريق ‘ ا آ

ﬁمد فوزي بقاصص

سش-ي-دخ-ل رف-ق-اء ال-ق-ائ-د اıضشرم
«أاحمد قاسشمي» اŸواجهة الثالثة
م - - - -ن دور اÛم - - - -وع - - - -ات ع- - - -ن
اÛموعة الرابعة برسشم منافسشة
كأاسس الكونفدرالية اإ’فريقية لكرة
ال- -ق -دم ،ضش -د ف -ري -ق غ -ور م -اه -ي -ا
ال -ك-ي-ن-ي وك-ل-ه-م ع-زم ع-ل-ى –ق-ي-ق
ال -ف -وز ال -ث-ا Êل-ه-م م-ن-ذ ب-داي-ة دور
اÛموعات ،لوضشع قدمهم اأ’و¤
‘ الدور ربع النهائي وا’قÎاب من
ال- -ت- -أاه- -ل Ùاول- -ة إاراح- -ة رك- -ائ -ز
الفريق الذين يعانون من اإ’رهاق
البد Êجراء كÌة اŸواجهات التي
ي -خ -وضش -ه -ا ال -ف -ري-ق م-ن-ذ شش-ه-ري-ن
Ãعدل مباراة ‘ كل  3أايام.
سشيخوضس أاصشحاب اللون Úاأ’حمر
واأ’صشفر هذا اللقاء Ãعنويات جد
مرتفعة ،بعدما حققوا اأ’هم ضشد
ن- -ادي شش- -ب- -اب ب- -ل -وزداد ‘ ذه -اب
ال -دور رب -ع ال -ن -ه-ائ-ي م-ن م-ن-افسش-ة
كأاسس ا÷مهورية ،ح Úفازوا بهدف
دون م - -ق - -اب- -ل ‘ ال- -دارب- -ي ال- -ذي
احتضشنه ملعب  5جويلية اأ’وŸبي،
وه-و م-ا سش-ي-ج-ع-ل-ه-م ي-دخ-ل-ون ل-قاء
غور ماهيا بكل قوة لتحقيق نتيجة
إايجابية جديدة لÓقÎاب أاك Ìمن
بلوغ اأ’هداف اŸسشطرة من قبل
إادارة النادي ،أامام منافسس يطبق
كرة جميلة حسشب تصشريح اŸهاجم
«ي -اي -ا» ال -ذي واج -ه ن -فسس ال-ف-ري-ق
اŸوسش - -م اŸاضش - -ي ب - -أال- -وان إا–اد

العاصشمة ‘ ذات اŸنافسشة ،كما أان
ال -ن -ادي ال-ك-ي-ن-ي ي-حسش-ن اسش-ت-ق-ب-ال
م -ن -افسش -ي -ه ب -ع -دم-ا أاك-رم ال-زم-الك
اŸصش -ري ب -أارب -ع -ة أاه -داف ك -ام-ل-ة
مقابل هدف ‘ Úا÷ولة اأ’و ¤من
دور اÛموعات.
صش- - -م- - -ام أام- - -ان نصش - -ر حسش Úداي
ا◊ارسس «ق - -اي - -ة م - -رب - -اح» أاك - -د لـ
«الششعب» بأان النصشرية سشتتنقل إا¤
كينيا من أاجل العودة على اأ’قل
ب- -ن- -ق- -ط- -ة وح -ي -دة وال -ع -م -ل ع -ل -ى
ا’ح- - -ت- - -ف- - -اظ بصش- - -دارة ت - -رت - -يب
اÛم-وع-ة ال-راب-ع-ة ،وت-اب-ع ح-ديثه
«ل -ع -ب -ن -ا م -ب -اراة ق-وي-ة ضش-د شش-ب-اب
ب-ل-وزداد وت-ن-ق-ل-ن-ا ‘ ال-ي-وم اŸوا‹

إا ¤كينيا ‘ سشفرية جد ششاقة ،لكن
نصش - -ر حسش Úداي م- -ع- -روف ب- -أان- -ه
ف -ري -ق اأ’ي -ام ال -ك -بÒة ،سش -ن-ت-ح-دى
ال - -ت - -عب وال - -ظ - -روف اŸن - -اخ - -ي- -ة
وا’سشتفزازات ونعمل على مواصشلة
سش- -لسش -ل -ة ن -ت -ائ -ج -ن -ا اإ’ي -ج -اب -ي -ة»،
وأاضش- -اف «أاشش- -ك- -ر ج- -زي -ل الشش -ك -ر
ال -ط -اق -م ال-ف-ن-ي ال-ذي ي-ق-وم م-ع-ن-ا
ب- -ع- -م- -ل اسشÎج- -اع- -ي ‡ي -ز وك -ذا
م- -درب- -ي «م- -روان مسش- -ع- -ي» ال -ذي
يدعمني كثÒا».
من جانبه اŸدافع الششاب «ﬁمد
ت-وق-اي» كشش-ف ب-أان-ه رف-ق-ة زمÓ-ئ-ه
ي- -ك -ون -ون ›م -وع -ة ج -د Îﬁف -ة
وا÷م -ي -ع ي -ط -ب -ق ‰ط -ا م -ع -يشش -ي-ا

صش-ح-ي-ا وي-ط-ب-ق ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ط-اقم
ال -ف -ن -ي ع -ل -ى ح-ذافÒه-ا ،وه-و م-ا
ي-ج-ع-ل ال-نصش-ري-ة ت-ظ-هر Ãسشتويات
‡يزة ‘ كل خرجاتها ،موضشحا
بأان اıطط اإ’سشÎجاعي الكبÒ
الذي يقوم به الطاقم الفني يعد
سش - -ر ‚اح ال- -ف- -ري- -ق سش- -واء ع- -ل- -ى
الصش - -ع - -ي - -د اÙل - -ي أاو ال - -ق- -اري،
م -وضش -ح -ا ب -أان ال -ف -وز ع -ل -ى «غ -ور
م-اه-ي-ا» سش-ي-ع-ب-د ال-ط-ري-ق للنصشرية
ل-ل-ت-أاه-ل ل-ل-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي وب-لوغ
أاه-داف ال-ف-ري-ق ال-ت-ي ي-ب-ق-ى أاول-ه-ا
التأاهل للنهائي السشادسس ‘ تاريخ
ال -ف -ري -ق وال -ت -ت-وي-ج ب-ل-قب ال-ف-ري-ق
الثا.Ê

للعاب اŸتوسشطية 2021
ا أ

بÒنارد أامسسÓم – « :ضسÒات مدينة وهران تتقدم بصسفة إايجابية»
تتقدم –ضشÒات مدينة وهران
لسشتضشافة الطبعة  19لألعاب البحر
الأبيضض اŸتوسشط عام « 2021بصشفة
اإيجابية جدا» ،حسشب ما صشرح به اأمسض
السشبت بوهران رئيسض ÷نة التنسشيق
باللجنة الدولية لÓألعاب بÒنارد اأمسشÓم.
وقال هذا اŸسشوؤول ‘ ندوة صشحفية عقدها
Ãقر اللجنة الوطنية لتحضش ÒاŸنافسشة :

«سشأاغادر ا÷زائر وكلي تفاؤول بخصشوصس إاجراء
الطبعة ال ‘ 19أافضشل الظروف اŸمكنة ،وذلك
ع -ل -ى ضش -وء اÓŸح-ظ-ات ال-ت-ي خ-رجت ب-ه-ا م-ن
ا’ج -ت -م -اع -ات ال -ت -ي ع -ق -دت -ه -ا م -ع اŸن -ظ-مÚ
اÙلي.»Ú
Óلعاب اŸتوسشطية
وأانهت بعثة اللجنة الدولية ل أ
أامسس زيارتها إا ¤وهران ،وهي الزيارة الثانية
م- -ن ه -ذا ال -ن -وع ب -ع -دم -ا ع -اي -نت ال -ت -حضشÒات
اÿاصشة باŸوعد الرياضشي اإ’قليمي ‘ سشبتمÈ
اŸنصشرم ،على أان تقوم بجولة ثالثة إا ¤عاصشمة
الغرب ا÷زائري ‘ جوان اŸقبل ،اسشتنادا إا¤
رئيسشها.
وتابع أامسشÓم « :وقفت بارتياح كب Òعلى تدعيم

ال -ل -ج -ن -ة ال -وط -ن -ي -ة ل-ت-حضش Òاأ’ل-ع-اب ب-أاعضش-اء
ﬂتصشﬂ ‘ Úت - -ل - -ف اÛا’ت اŸت - -ع - -ل - -ق - -ة
ب -ال -ت-ظ-اه-رة ،وه-و م-ا سش-م-ح Ãن-ح ن-فسس ج-دي-د
للتحضشÒات مقارنة مع ما كان عليه ا◊ال خÓل
زيارتنا اأ’و.»¤
ك-م-ا ن-وه ال-ف-رنسش-ي ب-ن-وع-ي-ة اŸنشش-آات ال-رياضشية
ا÷اري إا‚ازه- -ا ب- -وه- -ران –سش- -ب- -ا ل- -ل -م -وع -د
اŸتوسشطي ،أاو تلك التي تخضشع منذ فÎة لعملية
إاعادة تهيئة واسشعة ،معÈا عن ثقته
الكبÒة بخصشوصس اسشتÓم كل هذه اŸرافق ‘
اآ’ج- -ال اÙددة ،أاي ق- -ب- -ل فÎة م- -ع- -تÈة ع- -ن
انطÓق التظاهرة ،مثمنا ‘ نفسس الوقت هذه
ا’سش-ت-ث-م-ارات «ال-ت-ي سش-ت-ع-ود ب-ال-ف-ائدة بالدرجة
اأ’و ¤على الرياضشة ا÷زائرية بعد اأ’لعاب»،
على حد تعبÒه.
ب- -اŸق- -اب- -ل ،اعÎف ن- -فسس اŸت- -ح- -دث ب -وج -ود
ن -ق -ائصس ي -ت -وجب ت -دارك -ه -ا ،م -ؤوك -دا أان «اأ’م-ر
طبيعي جدا باعتبار أان التظاهرة تخصس حوا‹
 30منافسشة رياضشية ،ما يزيد من تعقيد عملية
التنظيم».
و‘ سشؤوال بخصشوصس أانواع الرياضشات التي سشيتم

ا’ح -ت-ف-اظ ب-ه-ا Ãن-اسش-ب-ة ال-ط-ب-ع-ة ال ،19أاخÈ- -
ضشيف وهران بأان اللجنة التقنية  ⁄تفصشل بعد
‘ هذا اŸلف ،بعدما تقدمت ا÷زائر بطلب
إادراج بعضس ا’ختصشاصشات ،سشيما التابعة أ’لعاب
القوى ،على غرار القفز الثÓثي والقفز بالزانة
وال- - - -عشش- - - -اري ،إا ¤ج - - -انب اخ - - -تصش - - -اصس ذوي
ا’حتياجات اÿاصشة.
واأ’م -ر ن -فسش-ه ي-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى ال-ف-ئ-ة ال-ع-م-ري-ة ال-ت-ي
سش -تشش -ارك ‘ مسش -اب -ق -ة ك -رة ال -ق-دم ،ح-يث سش-ي-ت-م
اŸفاضشلة ب Úفئتي أاقل من  21عاما وأاقل من ،23
علما وأان الفرق التي نششطت ‘ دورة كرة القدم ‘
ال -ط -ب -ع-ة السش-اب-ق-ة ال-ت-ي أاق-ي-مت ‘ Ã 2018دينة
تاراغونا اإ’سشبانية ششاركت بفرق أاقل من  21سشنة.
وشش- - -دد أامسشÓ- - -م ‘ اأ’خ Òع- - -ل- - -ى ال - -ط - -اب - -ع
Óل -ع -اب
اإ’ي- -ك- -ول- -وج- -ي ل- -ل- -نسش -خ -ة اŸق -ب -ل -ة ل  -أ
اŸت -وسش -ط -ي -ة ،ح -يث أاك -د ‘ ه -ذا السش -ي-اق ب-أان
الششعار الذي سشيتم رفعه باŸناسشبة هو أالعاب
خضشراء سشيتم خÓلها القيام بحمÓت –سشيسشية
Œاه ﬂتلف أاطياف اÛتمع ،سشيما تÓميذ
اŸدارسس وطلبة الثانويات وا÷امعات ،بضشرورة
احÎام البيئة واÙافظة عليها.

–ويÓت

صسفق ـ ـ ـ ـ ـة انتق ـ ـ ـ ـال هـ ـ ـ ـ ـازارد إا ¤الريـ ـ ـ ـ ـ ـال باتـ ـ ـ ـ ـت معقـ ـ ـ ـ ـدة
باتت صشفقة انتقال البلجيكي إايدين هازارد‚ ،م تششيلسشي ،إا ¤ريال
م - - - - - - -دري- - - - - - -د ،م- - - - - - -ع- - - - - - -ق- - - - - - -دة أاك Ìم- - - - - - -ن أاي وقت سش- - - - - - -اب- - - - - - -ق.
وقالت صشحيفة ماركا اإ’سشبانية ،إانه من غ ÒاÙتمل أان يتخلى تششيلسشي
عن أاحد ‚ومه الصشيف اŸقبل ،حال اسشتمرار عقوبة اŸنع من إابرام
صشفقات Ÿدة فÎتي انتقا’ت؛ بسشبب ﬂالفة القوان Úاÿاصشة بالتعاقد
مع الÓعب Úالقصشر.
وأاوضشحت الصشحيفة ،أان ريال مدريد ،ليسس ‘ عجلة من أامره بششأان حسشم
صشفقة هازارد ،خاصشة بعد تطور مسشتوى الÈازيلي فينيسشيوسس جونيور،

باإ’ضشافة إا ¤الوصشول اÙتمل ‘ الصشيف اŸقبل Ÿواطنه رودريجو.
وأاششارت إا ¤أان ريال مدريد سشينتظر حتى الصشيف اŸقبلŸ ،عرفة موقف
تششيلسشي من ا’سشتئناف الذي سشيتقدم به لدى الفيفا لوقف العقوبة ،والذي
ق -د ي -ن -ت -ج ع -ن -ه السش-م-اح ل-ل-ب-ل-وز ب-إاب-رام صش-ف-ق-ات ‘ اÒŸك-ات-و اŸق-ب-ل..
ويهدف اÒŸنغي أايضًشا من تأاجيل أاي مفاوضشات تخصس هازارد للصشيف
اŸقبل لتقليل سشعر الÓعب ،على ششاكلة ما حدث عند التعاقد مع ا◊ارسس
البلجيكي تيبو كورتوا ،الصشيف اŸاضشي ،إاثر دخوله ‘ اŸوسشم اأ’خ Òمن
عقده رفقة البلوز..

تششيلسشي

زي ـ ـ ـ ـدان و’مبـ ـ ـ ـارد Óÿف ـ ـ ـ ـ ـ ـة سس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاري
ي -درسس تشش -ي-لسش-ي ‘ ال-فÎة ا◊ال-ي-ة ال-ب-دائ-ل
اŸتاحة لتدريب الفريق ‘ حالة ا’سشتغناء عن
خ -دم -ات اإ’ي -ط -ا‹ م -اوريسش -ي -و سش-اري ،م-درب
الفريق..
وق-الت صش-ح-ي-ف-ة ت-ي-ل-ي-غ-راف الÈي-طانية أامسس
السشبت ،إان الفرنسشي زين الدين زيدان ،مدرب
ري- -ال م- -دري- -د السش- -اب- -ق ،واإ’‚ل- -ي- -زي ف- -رانك
’مبارد ،مدرب ديربي كاونتي ا◊ا‹ ،هما أابرز
اŸرششحÓÿ Úفة سشاري.
وأاضشافت الصشحيفة أان هناك مفاجأاة تسشعى

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

ل -ت -ح-ق-ي-ق-ه-ا إادارة تشش-ي-لسش-ي ،وه-ي ال-ت-ع-اق-د م-ع
سش- -ت- -ي -ف ه -و’ن -د ،اŸدرب اŸسش -اع -د ل -غ -اريث
سشاوثجيت ،مدرب منتخب إا‚لÎا.
ولفتت إا ¤أان إادارة البلوز ،ترغب ‘ جعل
ه-و’ن-د ي-ع-م-ل ك-م-درب ل-ل-ف-ري-ق ،ب-اإ’ضش-افة إا¤
عمله كمدرب مسشاعد مع سشاوثغيت..
وكان هو’ند قد فعلها من قبل عندما كان
مدربًا مسشاعًدا ‘ تششيلسشي مع رافاييل بينيتيز،
وجوزيه مورينيو ،وأانطونيو كونتي ،باإ’ضشافة إا¤
ع -م -ل -ه م -ع سش -اوث -غ-يت م-ع م-ن-ت-خب الشش-ب-اب ‘

إا‚لÎا ،ق- - - - -ب - - - -ل
ال -ت -ف -رغ Ÿن -ت-خب
اأ’سشود الثÓثة..
ك- - -انت ب - -عضس
التقارير الصشحفية
أاكدت أان مواجهة
م -انششسش Îسش -ي -ت-ي
‘ ن- -ه- -ائ- -ي ك -أاسس
الرابطة ،اليوم هي الفرصشة اأ’خÒة لسشاري من
أاجل ا◊فاظ على منصشبه ا◊ا‹..

العدد

1٧880

رؤووف برناوي لـ «الششعب»:
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«النتائج اÙققة ‘ البطولة اأ’فريقية إايجابية»
ل–ادية ا÷زائرية لرياضشة اŸبارزة عبد الرؤووف برناوي ‘ تصشريح
إاعت Èرئيسض ا إ
ل–اد اŸصشري Ãثابة اÿطوة
خاصض ÷ريدة «الششعب» الششراكة التي سشتجمعهم مع ا إ
Óرتقاء أاك Ìبهذه الرياضشة وتبادل اÈÿات من
اŸهمة لتطوير العÓقات ب Úالطرف Úل إ
خÓل العمل ا÷ماعي ،واسشتحسشن إاعادة بعث إا–اد ششمال أافريقيا للمبارزة من جديد
لفريقية للفئات الصشغرى التي جرت وقائعها
وكان ذلك على هامشض إاختتام البطولة ا أ
بقاعة حرششة حسشان.

نبيلة بوقرين
كما تطرق برناوي إا ¤بعضس
النقاط التي سشيششهدها العمل
اŸششÎك ‘ إا–اد شش- - - -م- - - -ال
أافريقيا قائ« Óلدينا إاتفاقيات
مع بلدان لها مسشتوى كب‘ Ò
اŸب-ارزة ع-ل-ى غ-رار إاي-ط-ال-ي-ا،
ولكن يجب علينا ا◊فاظ على
ان -ت -م -ائ -ن -ا م -ن خ Ó-ل ت-ف-ع-ي-ل
النششاط الرياضشي مع اأ’ششقاء
العرب ،من أاجل العمل ‘ جو
أاخ - -وي ‘ إاط - -ار ال - -ت - -ن - -افسس
ال -ري -اضش -ي ال -ذي ي -ب -ق -ى ف-وق
البسشاط ،مثلما هو معمول به
‘ ك -ل ال -ق -ارات ح -يث ت -ت-ح-د
فيما بينها أ’نه ‘ اإ’–اد قوة
ول- - -ه- - -ذا ق- - -ررن - -ا أان ن - -وح - -د
الصش -ف -وف ل -ك -ي ’ نسش-ت-م-ر ‘
تضش- -ي- -ي- -ع اŸزي- -د م- -ن ال -وقت
بدليل أاننا وّقعنا على إاتفاقية
ت -ع -اون م -ع اإ’–اد اŸصش -ري،
حتى يكون تبادل اÈÿات ‘
اŸن- - - -افسش- - - -ات وت- - - -ك- - - -وي - - -ن
اŸدرب.»Ú
أاضشاف الرجل اأ’ول على رأاسس
اإ’–ادي- -ة ق -ائ « Ó-أاه -م شش -يء
إاع - -ادة إانشش - -اء إا–اد شش - -م - -ال
أاف-ري-ق-ي-ا ل-ل-م-ب-ارزة ال-ذي يضشم
ك -ل م -ن ت -ونسس ،ل -ي -ب -ي-ا ،مصش-ر
وا÷زائر ،من أاجل العمل ‘
إاطار موحد إ’عادة بعث هذه
البطولة أ’قل من  15سشنة التي
بدأانا فيها خÓل اŸوعد الذي
ج- -رى ب- -ا÷زائ- -ر ،ون -رغب ‘
بعث بطولة لفئة أاقل من 13
سشنة ،وسشتكون الرئاسشة دورية
والبداية Ÿصشر واأ’مانة العامة
سش -ت -ب -ق -ى مسش -ت -ق -رة ل-ل-ج-زائ-ر
واŸمثلة ‘ حسش Úأامزيان».
أام -ا ال -ت -ق -ي -ي-م ال-ع-ام ال-ب-ط-ول-ة

Óصش -اغ -ر ق -ال
اأ’ف- -ري- -ق- -ي -ة ل  -أ
برناوي «حسشب توtقعاتنا بلغنا
اأ’هداف اŸسشطرة قبل بداية
اŸنافسشة القارية بالرغم من
تضش -ي -ي -ع م -ي -دال-ي-ت Úذه-ب-ي-تÚ
بسش -بب إاصش -اب -ة ك-اح-ل-ي ُزه-رة،
عدا ذلك كل اأ’مور كانت ‘
اŸسش- -ت- -وى خ -اصش -ة ب -ال -نسش -ب -ة
ل-ل-ع-ن-اصش-ر ال-ت-ي شش-اركت ل-لمرة
اأ’و ¤ع- -ل -ى غ -رار آادم ف Ó-ح،
إاضشافة إا ¤تأالق أاسشماء أاخرى
على غرار كل من يسشرى زبوج،
م-ي-ب-ارك-ي م-ر ،Ëوع-ودة سش-ليم
عروي بعد غيابه عن السشاحة
Ÿدة عام ،Úحيث قدموا ما
ع -ل-ي-ه-م خÓ-ل اŸن-افسش-ة رغ-م
ال- -ت- -عب ال- -ذي ن- -ال م -ن -ه -م ‘
اأ’خ Òبسشبب اإ’رهاق البدÊ
Ãا أانهم ششاركوا ‘ البطولة
اŸت-وسش-ط-ي-ة وب-ع-ده-ا م-باششرة
ك-انت ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄وال-بطولة
اأ’ف-ري-ق-ي-ة م-ا ي-ع-ن-ي أان اأ’م-ر
عادي».
واصشل ﬁدثنا قائ ‘ Óذات
السشياق «لكن ا◊مد لله النتائج
بصش- -ف- -ة ع -ام -ة ج -د م -ق -ب -ول -ة
وف -اقت ال -ت -وق-ع-ات خ-اصش-ة أان
ال -ه -دف اŸب -اشش-ر ه-و إاشش-راك
اŸبارزين ‘ اŸسشتوى العا‹
ح -ت-ى ي-ت-ع-ودوا ع-ل-ى ذلك ق-ب-ل

اÿوضس ‘ غ- -م- -ار اŸواع -ي -د
ال- - - -كÈى ،وم- - - -ن ن- - - -اح- - - -ي - - -ة
اŸي-دال-ي-ات م-ث-ل-ما توقعنا أ’ن
حول الذهب دارت اŸنافسشة
ب Úا÷زائر ومصشر وهذا ما
يعني أاننا ‘ الرواق الصشحيح
Ãا أان - -ن- -ا ‘ اŸرك- -ز ال- -ث- -ا،Ê
وسش -ن -واصش -ل ال -ع -م-ل إ’ف-ت-ك-اك
اŸرك- - -ز اأ’ول ب - -ح - -ول ال - -ل - -ه
مسش-ت-ق-ب Ó-وك-ل ذلك سش-ي-تحقق
بالعمل ا÷اد».

ا÷معية العامة
ل–Óادية يوم 28
فيفري
Óشش-ارة ف-إان ب-رن-اوي كشش-ف
ول  -إ
لنا عن موعد إاجراء ا÷معية
ال- -ع- -ام -ة ال -ع -ادي -ة ل –Ó-ادي -ة
Ÿن -اقشش -ة ال -ت -ق -ري -ري-ن اŸا‹
واأ’دبي لسشنة  ‘ 2018قوله
«ا÷م- -ع- -ي -ة ال -ع -ام -ة ال -ع -ادي -ة
سشتكون يوم  28فيفري القادم
Ãقر اإ’–ادية بالعاصشمة من
أاجل مناقششة التقريرين اŸا‹
واأ’دبي وسشتكون بحضشور كل
أاعضشاء ا÷معية ومن دون ششك
أان اأ’م - -ور سش - -ت- -ك- -ون ع- -ادي- -ة
بالنظر للعمل الذي قمنا به ‘
السشنة اŸاضشية».

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

تأاجيـ ـ ـ ـل لقـ ـ ـ ـاء مولوديـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر–
مولودي ـ ـة وه ـ ـ ـران إا ¤موع ـ ـ ـد ’حق

اأجل لقاء مولودية ا÷زائر  -مولودية وهران
ال- -ذي ك- -ان م- -ق- -ررا اأمسس Ãل- -عب -5جويلية
◊سش- -اب تسش- -وي -ة رزن -ام -ة ا÷ول -ة ال 22من
ب -ط -ول -ة ال -راب -ط -ة ا’أو ،¤اإ ¤ت -اري -خ ’ح-ق،
حسشب م -ا اأع -ل -نت ع -ن -ه راب -ط -ة ك -رة ال -ق -دم

اÎÙفة.
هذا التاأجيل ياأتي بعد ذلك الذي مسس مباراة
ذهاب الدور ربع النهائي من كاأسس ا÷زائر
Ãلعب الوحدة اŸغاربية ببجاية ب Úالششبيبة
اÙلية ونادي بارادو.

يواجه مانششيسش Îيونايتد اليوم

سساديـ ـ ـ ـ ـو ما Êواث ـ ـق مـ ـن قـ ـ ـدرات ليفرب ـ ـ ـ ـ ـول
قال السشنغا‹ سشاديو ما ،Êمهاجم
ليفربول ،إان فريقه سشيخوضض اŸباراة
اŸقررة أامام مضشيفه مانششسش Îيونايتد
اليوم ‘ ،اŸرحلة الـ 27من الدوري
ل‚ليزي ،بثقة عالية ‘ قدرته على
ا إ
الفوز.
كانت آاخر هزÁة مني بها مانششسش Îيونايتد
بالÒÁÈليغ ‘  16ديسشم ÈاŸاضشي ،أامام
ليفربول ( )3-1على ملعب «أانفيلد» ،وسشجل
ششÒدان ششاكÒي حينها ثنائية للريدز ،بعد أان
أاحرز ما Êالهدف اأ’ول.
وبعدها حقق مانششسش Îيونايتد ،صشحوة مع
ت -ع-ي Úأاو‹ ج-ون-ار سش-ولسش-ك-اي-ر ،م-ديً-را ف-نً-ي-ا
ل- -ل- -ف -ري -ق ح -ت -ى ن -ه -اي -ة اŸوسش -م ،و ⁄ي -ت -ل -ق
الششياط Úا◊مر أاي هزÁة ‘  9مباريات
بعدها بالÒÁÈليغ.
ل -ك -ن م -ا ،Êشش s-دد ع -ل -ى ط -م-وح ل-ي-ف-رب-ول ‘
–قيق نتيجة إايجابية ‘ اŸباراة؛ حيث يأامل
ال- -ف- -ري- -ق ‘ ا’ن- -ف- -راد م -ن ج -دي -د بصش -دارة
ال -دوري؛ ح -يث ي -ح -ت -ل اŸرك-ز ال-ث-ا Êح-الً-ي-ا
ب- -ف- -ارق اأ’ه- -داف ف- -ق- -ط ،خ -ل -ف م -انششسشÎ
سشيتي..
وقال ما ‘ ،Êتصشريحات Ÿوقع ليفربول على
اإ’نÎنتُ ،نششرت أامسس السشبت« :بالطبع كل
’عب يحلم بخوضس هذا النوع من اŸباريات،
وبالطبع يتمنى الفوز.».
وأاضشاف «ا÷ميع يعرف أان اŸواجهات أامام

ي-ون-اي-ت-د دائً-م-ا م-ا ت-ك-ون صش-ع-ب-ة ،ل-كننا نتمتع
بالثقة ،وأاعتقد أانه بإامكاننا Œاوز اŸواجهة،
سشنخوضس اŸباراة ونقدم كل ما لدينا من أاجل
الفوز».
وتابع «كل مباراة أامامنا اآ’ن –ظى بأاهمية
كبÒة للغاية .ندرك هذا ،لذلك سشÔكز ‘ كل
مباراة ».

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مؤاقيت
الصسÓة

^  2٤ف -ي -ف-ري  :19٥٦تاأسسيسس
ال–اد العام للعمال ا÷زائريÚ
م-ن ق-ب-ل ج-ب-ه-ة ال-تحرير الؤطني،
وتعي« Úعيسسات إايدير» أامينا عاما.
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الطقــسس اŸنتظـــر اليـــؤم و الغــــد
عنابة
عنابة

لحد  19جمادى الثانية  1٤٤٠هـ المؤافق لـ  2٤فيفري  2٠19م Oó©dG
ا أ

‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة،
أأوقف حرسس ألسشوأحل وعناصشر ألدرك
ألوطني ،يوم  22فيفري  ،2019بتلمسشان
وأل- -غ -زوأت ،ث Ó-ث -ة - Œ 03ار - ﬂدرأت
وضش -ب -ط  50.5ك-ي-ل-وغ-رأم-ا م-ن أل-ك-ي-ف
أŸعالج.
من جهة أأخرى ،أأوقفت مفرزة للجيشس
أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب -ي ،بÈج ب -اج -ي ﬂت -ار
و“Ô- -أسش -ت 43 ،م -ن -ق -ب -ا ع -ن أل-ذهب،
وح -ج-زت سش-ي-ارة  01رب-اع-ي-ة أل-دف-ع08 ،
أأجهزة كششف عن أŸعادن 04 ،مولدأت
كهربائية و 11مطرقة ضشاغطة.
و‘ إأط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة أل- -ه- -ج -رة غÒ
ألششرعية ،أأوقف عناصشر ألدرك ألوطني
بتيارت 06 ،مهاجرين غ Òششرعي Úمن
جنسشيات ﬂتلفة.

h.¥

لسسمنت
صسفقات مشسبؤهة واختÓسس أامؤال Ãصسنع ا إ

األمن يحقق مع  12متورطا ‘ القضشية بتبسشة
ف-ت-حت مصس-ال-ح أام-ن ولي-ة ت-بسس-ة
–ق -ي -ق-ا م-ع-م-ق-ا ‘ قضس-ي-ة اخ-تÓ-سس
لسس-م-نت ب-ع-اصس-م-ة الؤلية
Ãصس-ن-ع ا إ
لسسمنت
ال-ت-اب-ع ل-ل-م-ج-م-ع الصس-ن-اع-ي إ
ا÷زائ- -ر (ج- -ي- -ك -ا) وإاب -رام صس -ف -ق -ات
مشسبؤهة تؤرط فيها  12مؤظفا بهذا
اŸصسنع ،حسسب ما علم اليؤم السسبت
لمني.
لدى هذا السسلك ا أ
وأأوضش - - - -ح ذأت أŸصش- - - -در ،لـ ““وأأج““ ،أأن
أل -ف -رق -ة أ’ق -تصش -ادي -ة وأŸال -ي -ة أل-ت-اب-ع-ة
للمصشلحة ألو’ئية للششرطة ألقضشائية قد
ف- -ت -حت –ق -ي -ق -ا ح -ول ﬂال -ف -ة ق -ان -ون
ألصش-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ية ،وŒاوزأت أرتكبها
عدد من إأطارأت هذأ أŸصشنع.

بتهمة ﬂالفة ألتششريع أŸتعلق بتنظيم
ألصشرف ،وحركة رؤووسس أأ’موأل من وإأ¤
أÿارج“ ،كنت مصشالح ششرطة أ◊دود
Ãطار هوأري بومدين ألدو‹ من توقيف
رعية أأجنبي أأثناء ﬁاولته مغادرة ألÎأب
أل-وط-ن-ي ب-اŒاه م-دي-ن-ة ب-ام-اك-و وب-حوزته
مبلغ ما‹ يقدر بـ  34020أأورو و 300دو’ر
أأمريكي كان ﬂبأا بإاحكام دأخل أأمتعته.

جاء هذأ ‘ بيان للمديرة ألعامة لÓمن
تلقت ““ألششعب““ نسشخة منه.
وبحسشب ذأت ألبيان ،فان أŸبلغ ألذي
ي -ف -وق أل -ق-ي-م-ة أŸسش-م-وح أأخ-ذه-ا م-ع أأي
مسشافر ،من دون ألتصشريح به ،وعليه “ت
مصش - - -ادرة أÙج - - -وزأت و–وي- - -ل- - -ه إأ¤
أŸصش- - -ال- - -ح أıتصش- - -ة’ ،سش- - -ت- - -ك - -م - -ال
أإ’جرأءأت ألقانونية.

ششرطة مطار هواري بومدين –بط
ﬁاولة تهريب  34020أاورو

 13°ا÷زائر

ششباب قسشنطينة يعود بتعادل ثم Úمن اإلسشماعيلية

أل-دق-ي-قة  69م-ن ت-وق-ي-ع ’عب أ’سش-م-اع-ي-ل-ي
ششيلونغو ألذي خادع أ◊ارسس رحما .. Êلكن
شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة ب-ق-ي م-رك-زأ وأسش-ت-ط-اع أأن
يعدل ألنتيجة ‘ ألدقيقة  94عندما كانت
أŸبارأة تلفظ أأنفاسشها أأ’خÒة بعد فتحة من
بن عيادة خادع ألÓعب عماد حمدي حارسس
فريقه وسشجل ضشد مرماه .

ì.óeÉM

 1٥°وهران

الثمن  1٠دج

17°

france prix 1

آأنذأك –يضشيف ذأت أŸصشدر– ” منح
أسش -تشش -ارة إ’ح -دى أŸؤوسشسش -ات ل -ت -م-وي-ن
أŸصشنع بكمية قدرها  72560طن من هذه
أŸادة ع- -ل -ى م -رت ،Úإأ’ أأن -ه -ا ك -انت غÒ
م -ط -اب -ق -ة ل -ل -ق -ان -ون أل -دأخ -ل -ي ل-لشش-رك-ة
Óجرأءأت أإ’دأرية وألقانونية أŸعمول
ول إ
بها.
وقد توصشلت ألتحقيقات أŸعمقة ألتي
قامت بها مصشالح ألششرطة ألقضشائية إأ¤
تقد 12 Ëمتورطا ‘ هذه ألقضشية أأمام
أل-ع-دأل-ة ب-ت-ه-م-ة أخ-تÓ-سس أأم-وأل عمومية
وألتزوير وتبديد أŸال ألعام ،إأضشافة إأ¤
م- - -ن - -ح أم - -ت - -ي - -ازأت غ ÒمÈرة ‘ ›ال
ألصش -ف -ق -ات أل -ع -م -وم -ي-ة وسش-وء أسش-ت-غÓ-ل
ألوظيفة ،حسشبما خلصس إأليه ذأت أŸصشدر
أأ’مني.

تسشجيل حالة اأنفلونزا موسشمية حادة Ãسشتششفى القليعة

اسس-ت-ق-ب-لت اŸؤؤسسسس-ة السس-تشسفائية
لسسبؤع الفارط
بالقليعة (تيبازة) ،ا أ
،ح -ال -ة إاصس-اب-ة ب-أان-ف-ل-ؤن-زا م-ؤسس-م-ي-ة
حادة لمرأاة عادت مؤؤخرا من أاداء
م -ن-اسسك ال-ع-م-رة ،وف-ق م-ا صس-رح ب-ه،
امسس ،مدير الصسحة للؤلية ،تؤفيق
جاسسيم عمرا.Ê
وأأوضشح أŸسشؤوول ،لـ ““وأأج““ أأن أŸصشابة
تخضشع منذ يوم أأ’ربعاء ألفارط لعÓج
““مكثف و‘ عزلة““ على مسشتوى مصشلحة
أأ’م - - -رأضس أŸع - - -دي - - -ة ل - - -ل- - -م- - -ؤوسشسش- - -ة
أ’سشتششفائية للقليعة وفق بروتوكول عÓج
أأ’ن-ف-ل-ون-زأ أŸوسش-م-ي-ة ،مÈزأ أأن ح-ال-ت-ها
ألصشحية ““مسشتقرة““ حاليا.
وأأضشاف أأن ألفحصس ألطبي أأ’و‹ وكذأ
ن -ت -ائ -ج أل-ت-ح-ال-ي-ل أل-ط-ب-ي-ة أل-ت-ي أأج-رت-ه-ا
أŸصش - -اب - -ة ع - -ل - -ى مسش - -ت - -وى أŸصش - -ال- -ح
أ’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة ل -دول -ة ألسش -ع -ودي-ة ت-ؤوك-د
إأصش-اب-ت-ه-ا ب-اأ’ن-ف-ل-ون-زأ أŸوسش-م-ي-ة أإ’ أأن-ه

ي-ن-ت-ظ-ر أأيضش-ا ت-أاك-ي-د أإ’صش-اب-ة م-ن ط-رف
 Èﬂألتحاليل ألطبية Ÿعهد باسشتور.
وطمأان عمرأ Êموأطني و’ية تيبازة
أأن ألتحقيق ألوبائي ششمل عائلة وﬁيط
أŸصش -اب -ة أل -ت -ي ظ -ه-رت ع-ل-ي-ه-ا أأع-رأضس
أ◊مى أŸوسشمية عقب عودتها من أأدأء
م- -ن- -اسشك أل- -ع- -م- -رة و” أت- -خ- -اذ ج- -م -ي -ع
أإ’جرأءأت ألوقائية أŸعمول بها Ÿعا÷ة
مثل هذأ ألنوع من أأ’مرأضس على مسشتوى
مصش-ل-ح-ة أأ’م-رأضس أŸع-دي-ة وك-ذأ م-ن-زل
أŸصشابة حيث أأثبتت نتائج ألتحاليل عدم
أنتششار ألوباء.
و‘ ألسشياق ،فند مدير ألصشحة أأ’خبار
أŸت-دأول-ة سش-ي-م-ا ع-ل-ى م-نصش-ات ألتوأصشل
أ’جتماعي وألتي مفادها إأصشابة أمرأأة
ب-أان-ف-ل-ون-زأ أÿن-ازي-ر ،دأع-ي-ا إأ ¤أل-ت-حري
قبل بث مثل هذأ ألنوع من أŸعلومات
أÿاطئة ألتي من ششأانها إأثارة أıاوف
لدى أŸوأطن.Ú

لولياء الصسا◊Ú
 91لؤحة وجدارية تتناول قبب ا أ

معرضض الفنان التششكيلي كر Ëمزيا Êوجهة ثقافية بوهران
اف- -ت- -ت -ح Ãت -ح -ف ال -ف -ن اŸع -اصس -ر
Ÿدي- -ن- -ة وه- -ران م- -ع- -رضس ل- -ل- -ف -ن -ان
ال -تشس -ك -ي -ل -ي ك -ر Ëم-زي-ا Êب-حضس-ؤر
ع -دد م-ن ال-ف-ن-ان ÚاÙل-ي Úوﬁب-ي
هذا الفن ومسسئؤ‹ قطاع الثقافة .
يضش- -م ه- -ذأ أŸع- -رضس ،أŸن- -ظ -م –ت
شش - -ع - -ار““ صش - -ب - -غ ‘ وه - -رأن““ 91 ،لوحة
متوسشطة أ◊جم وجدأرية أأ‚ز ألفنان
ألبعضس منها ألسشنة أŸاضشية وبدأية ألسشنة
أ÷اري- -ة وت- -ت- -ن -اول ك -ل -ه -ا ق -بب أأ’ول -ي -اء
ألصش -ا◊ Úب -أاشش -ك -ال -ه -ا أıت -ل -ف -ة وه-ي
مسشتوحاة من قبب وأأضشرحة ألصشا◊Ú
با÷زأئر وأŸغرب ودول أفريقية .
وق -د أع -ت -م-د أل-ف-ن-ان ك-ر Ëم-زي-ا‘ Ê
إأ‚از هذه أأ’عمال على مادة ألصشبغ مع
أسشتخدأم مزيج أأ’لوأن أıتلفة ألزأهية
م-ن-ه-ا وأل-دأك-ن-ة وأل-ت-ي ي-غ-لب ع-ليها أللون

كاريكات /ÒعنÎ

لبطال الفريقية
رابطة ا أ

 1٤°وهران

19°

بعد عؤدتها من مناسسك العمرة

توقيف Œ 3ار ﬂدرات و 43منقبا عن الذهب

و تعود حيثيات ألقضشية إأ ¤سشنة 2013
ح- -يث ت- -ق -دم أأح -د أŸوظ -ف Úب -الشش -رك -ة
بتقد ËببÓغ حول ألتجاوزأت أŸقÎفة
من قبل إأدأرة ألششركة ،ليتم فتح –قيق
م -ع -م-ق ‘ أل-قضش-ي-ة ،ك-م-ا أأشش-ار إأل-ي-ه ذأت
أŸصشدر.
ب-ع-د أإ’طÓ-ع ع-ل-ى أŸل-ف-ات أŸت-ع-ل-قة
بالقضشية وألتدقيق وألتحقق فيها ،تب Úأأنه
وب -ن -اء ع -ل -ى ت-ع-ل-ي-م-ات م-ن أŸدي-ر أل-ع-ام
ألسشابق للششركة ” ،إأخفاء كمية من مادة
أل -ط Úت -ق -در ب -أازي-د م-ن  146أأل-ف ط-ن،
فاقت قيمتها أŸالية  14.6مليون د.ج،
حسشبما توصشلت إأليه ألتحقيقات أ’أمنية.
وب-ه-دف أل-ت-ك-ت-م ح-ول ه-ذه أل-فضش-ي-ح-ة

 12°ا÷زائر
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‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة

حقق فريق ششباب قسشنطينة تعاد’ ثمينا،
أأمسس ،أأمام نادي أإ’سشماعيلية أŸصشري‘ ،
ملعب هذأ أأ’خ ،Òبنتيجة  ‘ ،1 – 1أأطار
أ÷ول-ة أل-ث-ال-ث-ة ل-رأب-ط-ة أأ’ب-ط-ال أإ’ف-ري-ق-ية،
وبذلك يرتفع رصشيد ‡ثلنا ‘ هذه أŸنافسشة
إأ ¤سش -ب -ع ن -ق -اط ،ويسش Òب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة ن-ح-و
ألتأاهل إأ ¤ألدور ألقادم.
وت -ل -ق -ى أأشش -ب-ال أŸدرب ’ف-ان أل-ه-دف ‘

الفجر٠٥.٥9................:
الشسروق٠7.2٦..............:
الظهر13.٠1.................:
العصسر1٦.٠9................:
المغرب1٨.3٨...............:
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أأ’زرق ألذي يششد أنتباه ألزأئر ويدفعه
أ ¤أل- -ت- -أام- -ل وأل- -ب- -حث ‘ أأع- -م- -ال ه -ذه
أللوحات.
وأأوضشح كر Ëمزيا ÊأŸقيم ‘ فرنسشا،
لـ/وأأج““ ،/أأن ه - -ذه أأ’ع- -م- -ال ت- -رم- -ز أ¤
أ◊ي- -اة أل -روح -ي -ة وأŸق -دسش -ات وج -م -ال
وصشفاء ألروح حيث تعت Èقبب أأ’ولياء
ألصشا◊ Úمكانا لتحقيق تنقية ألروح ““.
وسشيتوأصشل هذأ أŸعرضس أ ¤غاية يوم
 20من ششهر أأبريل أŸقبل ليتم نقله أ¤
م -دن أأخ -رى م -ن أ÷زأئ -ر ،وف -ق صش-احب
أŸعرضس.
Óششارة ،سشبق للفنان كر Ëمزيا Êأأن
ل إ
ع -رضس أأع -م -ال -ه ‘ أل-ع-دي-د م-ن أل-ب-ل-دأن
ك -ف -رنسش -ا وه -ول -ن-دأ وب-ل-ج-ي-ك-ا وأل-و’ي-ات
أŸتحدة أ’مريكية.

