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لسضتحقـــــاق الرئاسضــــــي
اليــــوم منتصضــــف الليـــل ،آاخــر أاجـــل للمشضاركـــة ‘ ا إ
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تفقد ا÷رحى وقّدم
تعازيه لعائلة بن خدة

بـ ـ ـ ـ ـدوي ين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوه
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اأ’من ‘ التعامـل
مـ ـ ـ ـ ـع ا Ÿـ ـسضÒات
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ثمرة شضراكة جزائرية
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يقوم وزير اŸوارد اŸأئية
حسش Úنسش - - - -يب ،ال- - - -ي- - - -وم،
ب - -زي - -أرة ع - -م - -ل وت - -ف - -ق- -د
مشش-أري-ع ق-ط-أع-ي-ة ،ب-ولية
غليزان.

1788٦

تأجيل اليوم الŸÈأÊ
حول حصصيلة قطأع
األشصغأل العمومية

منأقشصة مشصروع القأنون اŸتعلق
بأألنشصطة النووية

حطأب يوقع
اتفأقيأت مع
 7ا–أديأت
ريأضصية جزائرية

زيتو Êيشصرف على
مراسصم دفن رفأت
الشصهداء
” ت- -أأج- -ي -ل ع -رضض وزي -ر
لشش-غ-أل ال-ع-م-وم-ي-ة والنقل
ا أ
عبد الغني زعÓن ◊صشيلة
ل‚أزات ال -كÈى ل -ل-ق-ط-أع
ا إ
لف- -أق خ Ó-ل ي -وم ب -رŸأÊ
وا آ
وال -ذي ك -أن م -ق -ررا ،ال -ي-وم،
لم - -ة إا ¤إاشش- -ع- -أر
Ãج - -لسض ا أ
آاخر.

يشش - -رف وزي - -ر الشش - -ب - -أب
وال -ري-أضش-ة ﬁم-د ح-ط-أب،
ال-ي-وم ،ع-ل-ى م-راسش-م إامضشأء
اتفأقيأت مع سشبع إا–أديأت
ري-أضش-ي-ة ج-زائ-ري-ة ،وذلك
ع -ل -ى السش -أع-ة  14:30بعد
ال-زوال ،ب-ق-أع-ة اÙأضشرات
التأبعة للوزارة.

تأأجيل ملتقى وطني
حول اللغة العربية
لع- -ل- -ى
ي - -ع - -ل- -م اÛلسض ا أ
ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ع-ن ت-أأجيل
اŸلتقى الوطني حول «لغة
الشش-ب-أب اŸع-أصش-ر» ،اح-ت-ف-أء
بأليوم العربي للغة الضشأد،
ال- - - -ذي ك- - - -أن م- - - -ن اŸق - - -رر
ت-ن-ظ-ي-م-ه ي-وم-ي  4و 5من
الشش- -ه- -ر ا÷أري إا ¤إاشش -ع -أر
آاخر.

شش - - - -أركت أاوري - - - -دو ‘ م - - - -ع- - - -رضض
لشش- -غ -أل
السش- -ت- -ث- -م- -أر ‘ ال- -ب- -ن- -أء وا أ
ال -ع -م -وم-ي-ة وال-ب-ن-يــــــة ال-ت-ح-ت-يـــــة
« « INVEST -BTP-IMMOالذي
ن -ظ -م م-ن  27ف -ي -ف -ري إا ¤غ-أي-ة 02
مأرسض Ã 2019دينة عنأبة.
ج -م -ع م -ع -رضض «INVEST -BTP-
 « IMMOال -ذي وضش -ع –ت رع -أي-ة
لشش -غ -أل ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل،
وزي -ر ا أ
ال- -ع- -دي- -د م- -ن اÎÙف Úم- -ن ق -ط -أع
لشش-غأل العمومية
ال-ع-ق-أر وال-ب-ن-أء وا أ
والبنية التحتية واللوجيسشتيك وهو
Óع -م -أل وال -ت -ب -أدل
ُي- -م -ث -ل فضش -أء ل  -أ
القتصشأدي.
لج-أنب لÎق-ي-ة الب-ت-ك-أرات وخÈات-ه-م وإاب-رام
ك -أن ه -ذا ا◊دث ف -رصش-ة ل-ل-ع-أرضش Úا÷زائ-ري Úوا أ
ششراكأت إاسشÎاتيجية.
Óعمأل للزوار
ششأركت «أاوريدو» ‘ هذا اŸعرضض من خÓل جنأح أاين عرضض ‡ثلو مبيعأت أاوريدو ل أ
اÎÙفﬂ Úتلف عروضض وحلول أاوريدو اŸوجهة لهم.
ب -حضش -وره -أ ‘ ه-ذا ا◊دث الق-تصش-أدي ‘ ال-ع-أصش-م-ة الق-تصش-أدي-ة ل-لشش-رق ا÷زائ-ري ،ت-ؤوك-د أاوري-دو
إارادت-ه-أ ‘ م-راف-ق-ة زب-أئ-ن-ه-أ م-ن اŸؤوسشسش-أت ب-أقÎاح ل-ه-م ا◊ل-ول ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-ك-يف أاك Ìمع
احتيأجأتهم.

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

لدارة والمألية
ا إ

لنششطة النووية من
سشيتم تقد Ëمششروع القأنون اŸتعلق بأ أ
قبل ‡ثل ا◊كومة ومنأقششته ،غدا ،بأÛلسض الششعبي الوطني،
وذلك ع -ل -ى السش-أع-ة  09:30صش-ب-أح-أ ،وسش-ت-ت-واصشل اŸنأقششة ورد
‡ثل ا◊كومة على إانششغألت النواب على السشأعة  14:30بعد
الزوال.

‘ معرضض السصتثمأر ‘ البنأء واألشصغأل العمومية
«أاوريدو» ُتقدم عروضصهأ وحلولهأ للمهنيÚ

يومية وطنية إاخبأرية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشأدية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مألهأ الجتمأعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششأرع الششهداء الجزائر

التحرير

يشش - -رف وزي - -ر الصش - -ن - -أع - -ة
واŸنأجم يوسشف يوسشفي ،على
اليوم التحسشيسشي حول عملية
ج - -م - -ع ج - -ل - -ود ك- -ب- -أشض ع- -ي- -د
لضشحى ،اليوم ،على السشأعة
ا أ
صش - -ب - -أح - -أÃ ،وق- -ع
08:00
«إاÁيتأل».

أامأنة المديرية العأمة

الهأتف(021) 60.69.55:
الفأكسض(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العأمة
مسشؤوولة النششر

أامينة دبأشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

يشش- - - -رف ،ال- - - -ي- - - -وم ،وزي - - -ر
اÛأه -دي -ن زي -ت -و Êال -ط -يب،
ع- - -ل- - -ى م- - -راسش - -م دف - -ن رف - -أت
الششهداء الطأهرة اŸسشتكششفة
ن - -واح - -ي ب - -ل- -دي- -ة ب- -وخضش- -رة
بتبسشة.

الطبعة األو ¤للصصألون
الدو‹ للتدفئة
وتكييف الهواء
لو¤
ت - -ن - -ظ - -م ال- -ط- -ب- -ع- -ة ا أ
ل -لصش -أل -ون ال -دو‹ ل-ل-ت-دف-ئ-ة،
ال-ت-ه-وي-ة وت-كييف الهواء ،من
 04إا 07 ¤م- - -أرسض ،2019
Ãرك - - - - -ز اŸؤو“رات ال - - - - -دو‹
ب-أ÷زائ-ر ال-ع-أصش-مة ،الصشألون
م- -ن -أسش -ب -ة ل -ل -ق -أء ال -ك -ث Òم -ن
اÎÙف ‘ Úميأدين التدفئة
التهوية وتكييف الهواء.

إلع ـÓنأتكـم اتصصل ـ ـوا تلفأكسض(021) 73.60.59 :
بألقسص ـ ـم التجـ ـ ـأري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــألت وال- - -وث- - -أئ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحأبهأ نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›أل Ÿطألبة ا÷ريدة بهأ

لششهأر
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششأرع بأسشتور ـ ا÷زائر
الهأتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفأكسض(021)73.95.59... :
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تفعي Óلتفاقيات أمنية منها مكافحة أ÷رÁة ألعابرة للحدود

لؤح يشضارك بتؤنسس ‘ الدورة Û 36لسس وزراء الداخلية العرب
يشس - -ارك وزي- -ر أل- -ع- -دل ،ح- -اف- -ظ
لخ -ت -ام أل -ط -يب ل -وح ،أب -ت -دأء م -ن
أ أ
أليوم بتونسس ‘ ،ألدورة Û 36لسس
وزرأء ألدأخلية ألعرب ،و ألجتماع
أŸشسÎك لوزرأء ألدأخلية وألعدل
ألعرب ،حسسب ما أفاد به ،أمسس ،بيان
للوزأرة.
يخصضصض ألجتماعان أللذأن سضتتوأصضل
أأشضغالهما على مدأر يوم Úلـ»بحث تفعيل
ألتفاقيات أألمنية وألقضضائية ألعربية»،
ك -م -ا م -ن أŸن -ت -ظ -ر أإلمضض -اء ع -ل-ى ع-دة
أتفاقيات قضضائية وأأمنية عربية Ãناسضبة
ألج- -ت- -م -اع أŸشضÎك ل -وزرأء أل -دأخ -ل -ي -ة
وألعدل ألعرب ،يضضيف نفسض أŸصضدر.
نذكر أأن أألم Úألعام لوزأرة ألدأخلية
وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-يئة ألعمرأنية
صضÓح ألدين دحمون قد ترأأسض أإلجتماع
أل- - -ت - -حضضÒي أŸشضÎك Ûلسض - -ي وزرأء
ألدأخلية وألعدل ألعرب ،حسضب ما أورده
أمسض بيان للوزأرة أŸعنية.
وت - -ب - -احث أŸشض - -ارك - -ون خ Ó- -ل ه - -ذأ
ألج - -ت- -م- -اع أل- -ت- -حضضÒي ألت- -ف- -اق- -ي- -ات
وألÈوت - - -وك- - -ولت م- - -ن ح- - -يث ألشض- - -ك- - -ل
وأŸضض-م-ون وأل-ت-ي سض-ي-ت-م أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-يها
Ãن -اسض -ب -ة إأن -ع -ق -اد أإلج -ت -م -اع أŸشضÎك

ل-وزرأء أل-دأخ-ل-ي-ة وأل-ع-دل أل-ع-رب أŸزم-ع
عقده غدأ ألثن.Ú
Óشض- -ارة ت- -دخ- -ل ه- -ذه ألت -ف -اق -ي -ات
ل - -إ
وألÈوت - -وك- -ولت ‘ إأط- -ار وضض- -ع أآل- -ي- -ات
قانونية متعددة أألطرأف تهدف ألدول
أŸشضاركة من خÓلها إأ ¤مكافحة بعضض
أأن -وأع أ÷رأئ -م أل -ت -ي ت-ع-رف-ه-ا أŸن-ط-ق-ة،
حسضب أل -ب -ي -ان أل-ذي يضض-ي-ف ب-ان-ه “ث-لت
أل -نصض -وصض أل -ت -ي “ت م -ن -اقشض -ت -ه -ا ك -م -ا
يلي:أإلتفاقية ألعربية لتنظيم نقل و زرأعة
أألعضض- -اء وأألنسض- -ج- -ة أل- -بشض- -ري- -ة وم- -ن- -ع

ومكافحة أإلŒار فيها وألتفاقية ألعربية
Ÿن -ع وم -ك -اف -ح -ة أإلسض -ت -نسض -اخ أل-بشض-ري،
وألÈوت -وك -ول أل -ع -رب-ي Ÿك-اف-ح-ة أإلŒار
بالبشضر وخاصضة ألنسضاء وأألطفال ،أŸلحق
Óت-ف-اق-ي-ة أل-ع-رب-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
وأŸك -م-ل ل -إ
أ÷رÁة أŸنظمة ع Èأ◊دود ألوطنية
وألÈوت -وك -ول أل -ع -رب -ي Ÿن -ع وم -ك -اف -ح -ة
أل -ق -رصض -ن -ة أل -ب -ح -ري -ة وألسض -ط-و أŸسض-ل-ح
Óت -ف -اق-ي-ة أل-ع-رب-ي-ة
أŸل -ح -ق وأŸك -م -ل ل  -إ
Ÿكافحة أ÷رÁة أŸنظمة ع Èأ◊دود.

ﬁامون يرأفعون من بلعباسس ◊ماية أ◊قوق وأ◊ريات

ضضرورة تطبيق مبدأا الدفع بعدم دسضتؤرية القؤانÚ
أك- -د أŸشس- -ارك -ون ‘ ي -وم درأسس -ي
ح- -ول «أل- -دف- -ع ب- -ع -دم دسس -ت -وري -ة
ألقوأن« ÚأŸنتظم ،أمسس ،بسسيدي
ب-ل-ع-ب-اسس ع-ل-ى أهمية تطبيق مبدأ
أل -دف -ع ب -ع-دم دسس-ت-وري-ة أل-ق-وأنÚ
أل- -ذي ي- -ج -ع -ل م -ن أŸوأط -ن ط -رف -ا
ف -اع  ‘ Ó-ضس -م -ان أحÎأم ح -ق-وق-ه
ألدسستورية ،ويجسسد إأرأدة أŸشسرع
أ÷زأئ- - -ري ‘ ح- - -م- - -اي - -ة ح - -ق - -وق
لنسس- - -ان وت- - -ط- - -ه ÒأŸن- - -ظ - -وم - -ة
أ إ
لحكام ألتشسريعية
ألقانونية من أ أ
ألتي “سس با◊قوق وأ◊ريات.
أأوضضح أŸشضاركون ‘ هذأ أŸلتقى
ﬁام Úوأأسض- - -ات- - -ذة ‘ أل- - -ق- - -ان - -ون أأن
لحكام ألدسضتورية أ÷ديدة أŸتصضلة
أ أ
لل -ي -ة ت -ع-د وسض-ي-ل-ة ه-ام-ة ت-ت-ي-ح
ب -ه -ذه أ آ
ل -ل -م -وأط -ن ح -م -اي -ة ح -ق-وق-ه وح-ري-ات-ه

لسضاسضية من خÓل “كينه من تفعيل
أ أ
إأج -رأءأت إأخ-ط-ار أÛلسض أل-دسض-ت-وري
طاŸا أعت Èأأن حكما تشضريعيا ينتهك
أ◊ق- -وق وأ◊ري- -ات أل- -ت- -ي يضض- -م- -ن- -ه -ا
ألدسضتور.
لسضتاذ بن يحي
وأأكد ‘ هذأ ألسضياق أ أ
رضضا ،عضضو Ãنظمة أÙام Úلناحية
سضيدي بلعباسض ،على أأهمية هذأ أ◊ق
لسض -اسض -ي أ÷دي -د أل-ذي سض-يسض-اه-م ‘
أ أ
تطه ÒأŸنظومة ألقانونية ألوطنية من
لحكام ألقانونية أıالفة للدسضتور.
أ أ
وأأشض -ار إأ ¤أأن ت -ك -ريسض م -ب-دأأ أل-دف-ع
ب -ع-دم دسض-ت-وري-ة أل-ق-وأن Úي-جسض-د إأرأدة
أŸشض -رع أ÷زأئ -ري ‘ ح -م -اي -ة ح-ق-وق
لنسضان و تطه ÒأŸنظومة ألقانونية
أ إ
لح -ك -ام أل -تشض -ري -ع -ي -ة أل-ت-ي “سض
م -ن أ أ
با◊قوق و أ◊ريات.

كما تطرق أÙاضضرون إأ ¤مفهوم
أل-دف-ع ب-ع-دم أل-دسض-ت-وري-ة ك-آال-ية قانونية
جديدة ‘ تطه ÒأŸنظومة ألقانونية
لحكام ألقانونية أÙركة
ألوطنية من أ أ
ل-ل-دسض-ت-ور فضض Ó-ع-ن م-ن-اقشض-ة ألقوأنÚ
أ÷ديدة ألتي صضدرت ‘ دسضتور 2016
أŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -ال -دف -ع ب -ع -دم دسض -ت -وري -ة
ألقوأن.Ú
و” ك - -ذلك م - -ن - -اقشض - -ة خÓ- -ل ه- -ذأ
أŸل- -ت- -ق -ى أŸن -ظ -م Ãب -ادرة Ÿن -ظ -م -ة
أÙام Úلناحية سضيدي بلعباسض بدأر
أÙامي عدة ﬁاور على غرأر أنفتاح
أÛلسض أل -دسض -ت-وري ع-ل-ى أŸت-ق-اضضÚ
وكيفية أتصضاله بالدعوة ألدسضتورية وكذأ
لليات وألوسضائل
ألرقابة ألدسضتورية وأ آ
لج-رأءأت أŸنصض-وصض ع-ل-ي-ه-ا
وك -ي-ف-ي-ة أ إ
قانونيا للموأطن.

ألنقابة ألوطنية أ÷زأئرية للصسيادلة أÿوأصس

اإلسضراع ‘ نشضر قائمة اŸؤؤثرات العقلية

دعت أل- - -ن- - -ق- - -اب - -ة أل - -وط - -ن - -ي - -ة
أ÷زأئ -ري -ة ل -لصس -ي-ادل-ة أÿوأصس،
أمسس ،ب- -ا÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصس -م -ة ،إأ¤
لسس -رأع ‘ نشس -ر ق -ائ -م -ة أŸؤوث-رأت
أ إ
Óغ -رأضس
أل- -ع- -ق- -ل- -ي- -ة أŸوج- -ه- -ة ل  -أ
أل-ط-ب-ي-ة وذلك ح-م-اي-ة ل-لصس-ي-د‹
وأŸريضس ‘ نفسس ألوقت.
أأك-د رئ-يسض أل-ن-ق-اب-ة أل-دك-ت-ور مسضعود
ب- -ل- -ع- -مÈي Ãن- -اسض- -ب- -ة ل- -ق- -اء ب -ع -ن -وأن
«أŸؤوث- -رأت أل- -ع- -ق- -ل- -ي- -ة ب- -الصض- -ي- -دل -ي -ة
وأŸسضتجدأت ألتشضريعية وإأعادة ألنظر
‘ ألقانون » 18- 04أأن ألصضيد‹ وجد
لخÒة بÚ
ن - -فسض - -ه خ Ó- -ل ألسض- -ن- -وأت أ أ
لدوية
«أŸطرقة وألسضندأن» بعد بيعه أ
غ Òم -درج -ة ضض -م -ن ق -ائ-م-ة أŸؤوث-رأت
أل- -ع- -ق- -ل -ي -ة ع -ل -ى سض -ب -ي -ل أŸث -ال م -ادة
ألÈي -غ -اب -ان Úوأل -ت-ي تصض-ن-ف-ه-ا أل-ع-دأل-ة
لدوية‡ ،ا أأدى إأ« ¤سضجن
ضضمن هذه أ أ
ك -م -ا أأضض -اف-أل -ع -دي -د م-ن ألصض-ي-ادل-ةألذين قدموها للمرضضى بعدة مناطق
من ألوطن».
لطار
وكشضف ذأت ألنقابي ‘ هذأ أ إ
ع- -ن إأع- -دأد وزأرة ألصض- -ح -ة أل -نصض -وصض
ألقانونية لتحي Úهذه ألقائمة ألتي ظلت
حسضبه»-تطرح إأشضكال ويتخوف منهاأل -ع -دي -د م -ن ألصض -ي -ادل -ة أل -ذي -ن Áت-ن-ع
ب-عضض-ه-م ع-ن ب-ي-ع-ه-ا بسض-بب أŸم-ارسضات

ألتي عرضضت ألعديد منهم أ ¤ألسضجن».
وأأوضضح ‘ هذأ ألسضياق أأن «ألفرأغ
ألقانو ‘ « Êتسضي ÒأŸؤوثرأت ألعقلية
لغرأضض طبية وعدم ألتدقيق
أŸوجهة أ
‘ ألقائمة أ◊قيقية لهذه أŸوأد سضاهم
‘ تسض -ج -ي -ل ع -دة ن -ق-ائصض ‘ أŸي-دأن
وتعرضض ألصضيد‹ أ ¤عقوبات بالسضجن
لخ-Òكما أضضاف-
دون أن يكون هذأ أ أ
طرفا فيها».
وب -ع -د أأن ذك -ر ب-ب-عضض م-وأد أل-ق-ان-ون
 18-04ألصضادر ‘  25ديسضم2004 È
أŸسضÒة للمؤوثرأت ألعقلية أأكد أأن وزأرة
ألصضحة نشضرت ‘ أ÷ريدة ألرسضمية ‘
سضنة  2015مرسضوما يتعلق بهذه أŸوأد
دون أأن ترفقه Ãلحقة تتضضمن ألقائمة
لسض- -م- -ي- -ة ل- -ه- -ذه أŸوأد ب -ال -رغ -م م -ن
أ إ
تسضليمها إأ› ¤لسض أأخÓقيات ألصضيدلة
وألدرك ألوطني إأل أأن بعضض ألقضضاة «ل
يحÎمونها «.
وع -رضض رئ -يسض مصض -ل -ح -ة أŸؤوسضسض-ة
لمرأضض
لسضتشضفائية أŸتخصضصضة ‘ أ أ
أ إ
لسضتاذ نذير بوربون
ألعقلية بالبليدة أ أ
ب-اŸن-اسض-ب-ة دوأع-ي أسض-ت-عمال أŸؤوثرأت
لغ -رأضض ط -ب -ي -ة وت -ف -ادي
أل- -ع- -ق- -ل- -ي- -ة أ
لغ-رأضض أأخ-رى م-ؤوكدأ أأن
أسض-ت-ع-م-ال-ه-ا أ
لمرأضض ألعقلية ألتي تصضنف ‘
معدل أ أ
أŸرتبة أÿامسضة ‘ ألعا ⁄يÎأوح بÚ

 10إأ 15 ¤ب -اŸائ -ة وه -ي أأم -رأضض -
Óرت -ف -اع ‘ ك -ل
حسض- -ب -ه« -م -رشض -ح -ة ل  -إ
أÛتمعات ‡ا يفرضض على ألسضلطات
أل-ع-م-وم-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م وت-قن Úوتسضي Òهذه
لدوية لتفادي أنحرأف أسضتعمالتها».
أ أ
وأأشضار ‘ هذأ ألصضدد إأ ¤تصضنيفها
من طرف أŸنظمة ألعاŸية للصضحة -
ألتي تضضعها ضضمن تلك أŸوجهة لعÓج
أ÷ه- -از أل- -عصض- -ب- -ي -وف -ق م -ك -ون -ات -ه -ا
أل-ك-م-ي-ائ-ي-ة وف-ع-ال-ي-ت-ه-ا أل-عÓ-ج-ية -وأأن
لدمان عليها رأجع إأ ¤عدة عوأمل
أ إ
نفسضية وأجتماعية وبيئية.
لطباء إأ ¤عدم
ودعا من جانب آأخر أ أ
وصضف أأك Ìمن دوأءين أأو ثÓثة بنفسض
لخÒة
ألوصضفة ألطبية باعتبار أأن هذه أ أ
ل -ه -ا آأث -ار ج-ان-ب-ي-ة خ-طÒة م-ع مشض-ارك-ة
مسض -ؤوول -ي -ة أŸريضض ب-ع-د أق-ت-ن-ائ-ه-ا م-ن
ألصض- -ي- -دل- -ي- -ة ح- -ت- -ى ل ت- -ن- -ح- -رف ع- -ن
أسضتعمالتها ألعÓجية.
لسضتاذ بÓل نشضار
وشضرح أÙامي أ أ
ألقوأن Úألسضارية أŸفعول أŸطبقة عند
ﬂال -ف -ة أسض-ت-ع-م-ال أŸؤوث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة
سضيما قانون ألعقوبات دأعيا ألصضيادلة
إأ ¤ألتحلي با◊يطة وأ◊ذر وأŸرأقبة
أ÷ي -دة ل -ل -وصض -ف -ات أل -ط -ب -ي -ة أŸق-ل-دة
لتفادي أŸتابعات ألقضضائية.

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

ألعدد
1٧886

يعرضس Œربة أ÷زأئر حول سسÓمة أŸرضسى

03

حسضبÓوي يبحث مع نظÒه السضعؤدي سضبل تعزيز التعاون الثنائي
بحث وزير ألصسحة وألسسكان وإأصسÓح
أŸسس-تشس-ف-ي-ات ﬂت-ار حسس-بÓ-وي ،أمسس،
بجدة (ألسسعودية) ،مع نظÒه ألسسعودي
توفيق بن فوزأن ألربيعة ،سسبل تعزيز
ألتعاون ‘ ›ال ألصسحة ،حسسب ما أفاد
به بيان للوزأرة.
وأأوضضح ذأت أŸصضدر ،أأن ألوزير ﬂتار
حسضبÓوي ،تطرق خÓل أللقاء ألذي جمعه
بوزير ألصضحة للمملكة ألعربية ألسضعودية ،على
ه -امشض أل -ق -م -ة أل -وزأري -ة أل -ع -اŸي -ة أل-رأب-ع-ة
لسضÓمة أŸرضضى ألتي تنعقد بجدة يومي 02
و 03مارسض  ،2019إأ« ¤سضبل تعزيز ألتعاون ‘
›ال ألصضحة ب Úألبلدين ودرأسضة إأمكانية
إأع -دأد م -ذك -رة ت -ف -اه-م وأت-ف-اق ب Úق-ط-اع-ي
ألبلدين».
وأأضض- - -اف ذأت أŸصض- - -در ،أأن حسض - -ب Ó- -وي

سضيلقي خÓل هذه ألندوة ،مدأخلة صضبيحة
أليوم ،يÈز فيها «Œربة أ÷زأئر حول سضÓمة
أŸرضضى» ،باإلضضافة إأ ¤بر›ة ألعديد من
أللقاءأت مع نظرأئه وزرأء ألصضحة من ألبلدأن
أألخرى.

ألتحالف ألعاŸي للمؤوسسسسات ألوطنية بجنيف

اÛلسس الؤطني ◊قؤق اإلنسضان يشضارك ‘ الجتماع السضنؤي
يشس - - - -ارك وف - - - -د م - - - -ن
أÛلسس أل -وط -ن -ي ◊ق-وق
ألنسسان ،بقيادة رئيسسته
ف - -اف - -ا سس - -ي - -د ÿضس- -ر ب- -ن
زروق- - -ي ‘ ،ألج - -ت - -م - -اع
ألسسنوي ،للتحالف ألعاŸي
ل- -ل- -م- -ؤوسسسس -ات أل -وط -ن -ي -ة
لنسس- - - - - -ان‘ ،
◊ق- - - - - -وق أ إ
أل- -فÎة أŸم -ت -دة م -ا ب4 Ú
إأ 07 ¤م- - -ارسس أ÷اري
بجنيف (سسويسسرأ) ،حسسب
ما أفاد به أمسس بيان للمجلسس.
ي -غ -ط -ي ألÈن -ام -ج أل -ذي ح -دده أل-ت-ح-ال-ف
ألعاŸي للمؤوسضسضات ألوطنية ◊قوق أإلنسضان
عدة ﬁاور ،تتمثل ‘ درأسضة مشضروع خطة
ع-م-ل أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسض-ت-دأم-ة لسضنة  2019ودور
أŸؤوسضسض- -ات أل- -وط- -ن- -ي- -ة ◊ق -وق أإلنسض -ان ‘
ألوقاية ومنع نشضوء ظروف تؤودي إأ ¤ألنزوح
ألدأخلي.

ك -م -ا سض -ي -ت -ن -اول إلج-ت-م-اع
مسض- -أال- -ة ت- -ن- -ف- -ي -ذ وم -ت -اب -ع -ة
وأسضتعرأضض أŸيثاق ألعاŸي
أÿاصض بالهجرة ألقائمة على
ح- -ق -وق أإلنسض -ان وأŸرأع -ي -ة
لÓعتبارأت ألنسضانية و دور
أŸؤوسضسض-ات أل-وط-ن-ي-ة ◊ق-وق
ألنسضان ،إأضضافة إأ ¤موضضوع
ي-ت-ع-ل-ق ب-ن-ه-ج ح-ق-وق أإلنسضان
ل-ل-نسض-اء وأل-ف-ت-ي-ات م-ن خÓ-ل
ت -ط -ب -ي -ق ولي -ة وصض Ó-ح-ي-ات
أŸؤوسضسضات ألوطنية ◊قوق أإلنسضان Ãوجب
مبادئ باريسضŒ :ارب ،دروسض ،وأŸمارسضات
ألوطنية ◊قوق ألنسضان .
م - -ن ج - -ه - -ة أأخ - -رى ،يشض- -ارك أأيضض- -ا وف- -د
أÛلسض أل - - -وط - - -ن - - -ي ◊ق- - -وق ألنسض- - -ان ‘
ألج -ت -م -اع -ات ألسض -ن -وي -ة أÿاصض -ة ب -الشض-ب-ك-ة
ألف -ري -ق -ي -ة وأل-ع-رب-ي-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ات أل-وط-ن-ي-ة
◊قوق ألنسضان.

أطلقتها ولية أ÷زأئر بالتنسسيق مع ألوكالة ألوطنية

حملة للتÈع بالدم ع Èمؤؤسضسضات ومراكز التضضامن الجتماعي
أط- -ل- -قت ولي- -ة أ÷زأئ- -ر ح -م -ل -ة
للتÈع بالدم بالتنسسيق مع ألوكالة
ألوطنية للدم لفائدة مركز أ◊قن
باŸسستشسفى أ÷امعي مصسطفى باشسا،
وذلك عﬂ Èت- - - -ل - - -ف م - - -ؤوسسسس - - -ات
وم- -رأك- -ز أل- -تضس- -ام- -ن ألج- -ت -م -اع -ي
ب -ال -ولي -ة ،حسس -ب -م -ا ع-ل-م أمسس ع-ن
مسسؤوول من أŸديرية.
أأوضض -ح ب -اديسض ب-ل-ع-زوق م-نسض-ق ب-رأم-ج
أل -ت -ن -م -ي -ة وأإلدم-اج وأل-تضض-ام-ن Ãدي-ري-ة
ألنشضاط ألجتماعي لوأج أأن حملة ألتÈع
بالدم أنطلقت أأول على مسضتوى مركز بن
ع- -ك- -ن- -ون ل -ل -ط -ف -ول -ة أÿم -يسض أل -ف -ارط
وسضتمسض إأ ¤غاية  28شضهر مارسض أŸقبل
ﬂت -ل -ف م -رأك -ز أل -تضض-ام-ن ألج-ت-م-اع-ي
بالولية ،وتندرج ‘ إأطار حملة وطنية
–ت شض -ع -ار ‘‘أأتضض-ام-ن ب-دم-ي» أأط-ل-ق-ت-ه-ا
وزأرة ألتضضامن ألوطني وأألسضرة وقضضايا
أŸرأأة .
وق- -ال إأن شض -رك -اء م -رأك -ز وم -ؤوسضسض -ات
أل- -تضض- -ام- -ن ألج -ت -م -اع -ي ب -ال -ولي -ة م -ن
جمعيات ﬁلية وﬂتلف هيئات وخÓيا

أل - -ت - -ق - -ارب وألشض- -رك- -اء ألج- -ت- -م- -اع- -يÚ
وأ÷م -ه-ور أل-ع-ام « م-دع-وون ل-ل-مسض-اه-م-ة
وأŸشض- -ارك- -ة ب -ق -وة إل‚اح ه -ذه أ◊م -ل -ة
ألوطنية « من خÓل ألتقدم من مرأكز
ألقطاع أŸعنية بهذه ألعملية ألتضضامنية.
وي- -ع- -د أل -تضض -ام -ن م -ع أل -غ Òلسض -ي -م -ا
أŸرضض -ى ع -ن ط -ري -ق أل -تÈع ب -ال -دم م -ن
أأسض -م -ى م -ظ -اه -ر أل -تضض -ام -ن و أل -ت -ك-اف-ل
ألجتماعي كما يقول ألن أألمر يتعلق
بإانقاذ حياة أأشضخاصض ،مؤوكدأ على Œديد
ألندأء لكافة أŸوأطن Úمن أأجل ألتقرب
م -ن م -رأك-ز أل-ق-ط-اع وح-ت-ى إأ ¤أل-ه-ي-ئ-ات
ألسضتشضفائية للتÈع بالدم.
وشضهد مركز ألطفولة ب Íعكنون مع
ب -دأي -ة ح -م-ل-ة أل-تÈع ت-ق-رب أأزي-د م-ن 50
شضخصضا للتÈع.
ع-ل-م-ا أأن أل-ع-م-ل-يـ ـ ـ ـة ت-ت-م ب-إاشض-رأف من
ﬂتصض Úم -ن م -رك -ز ح -ق-ن أل-دم أل-ت ـ ـاب-ع
ل -ل -مسض -تشض -ف -ى أ÷ام-ع-ي مصض-ط-ف-ى ب-اشض-ا
وأل- - -ذي ي- - -رأف- - -ق م - -دي - -ري - -ة أل - -نشض - -اط
ألج- -ت -مـاع -ي ‘ ه -ذه أ◊م -ل ـ ـة ل -لسض -ن ـ ـة
ألثانيـ ـة على ألتوأ‹.

لبناء ألشسهدأء :
رئيسس ألتنسسيقية ألوطنية أ

ضضرورة ا◊فاظ على أامن و اسضتقرار و وحدة البÓد
أك -د رئ -يسس أل -ت -نسس -ي -ق -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة
لبناء ألشسهدأء ،خالد بو‚مة ،أمسس،
أ
ب -ع Úأل -دف-ل-ى ،ع-ل-ى ضس-رورة أÙاف-ظ-ة
ع -ل -ى أم -ن و أسس -ت -ق -رأر ووح -دة أل-بÓ-د،
مشسÒأ إأ ¤وضسع مصسلحة أ÷زأئر فوق
كل أعتبار.
وأأوضضح بو‚مة ألذي نشضط بقاعة أألمÒ
ع -ب -د أل-ق-ادر ب-اŸدي-ن-ة ل-ق-اء ج-ه-وي-ا Ÿم-ث-ل-ي
أل-ت-نسض-ي-ق-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ألب-ناء ألشضهدأء بوليات
ألوسضط أأن «أسضتقرأر وأأمن ووحدة ألبÓد ‘
ألظرف أ◊ا‹ ل Áكن بأاي حال من أألحوأل
أأن تخضضع للتهديد.
وأأكد ‘ معرضض تطرقه للمسضÒأت ألتي
نظمت ‘ عدة مناطق من ألوطن أأنه ل يرى

أأي أعÎأضض على ذلك شضريطة أأن Œري تلك
أ◊ركة بشضكل سضلمي بعيدأ عن أأي شضكل من
أأشضكال ألعنف.
وتابع قوله «ما ألغريب ‘ أأن يقوم شضباب
ب-ال-ت-ظ-اه-ر ل-ل-م-ط-البة با◊قوق أأوعرضض عدد
مع Úمن ألصضعوبات ألتي يÓقونها ،غ Òأأن
أألمر أŸهم ‘ هذه أŸسضÒأت هو أأن ل تهدد
أل -ن-ظ-ام أل-ع-م-وم-ي وب-ال-ت-ا‹ أسض-ت-ق-رأر أل-بÓ-د
وأأمنها».
أأم - -ا ب - -خصض- -وصض أل- -وضض- -ع ألج- -ت- -م- -اع- -ي
وألقتصضادي للبÓد فقد أأشضار إأ ¤أأن تقدما
ملموسضا قد سضجل خÓل ألسضنوأت أألخÒة إأل
أأنه أأقر بوجود نقائصض ناجمة حسضب رأأيه عن
«سضوء تسضي ÒأŸسضؤوول ÚأÙلي.»Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفقد ا÷رحى وقّدم تعازيه لعائلة بن خدة
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بدوي ينوه باحÎافية أافراد األمن ‘ التعامل مع اŸسسÒات

 80مليون أاورو إل‚از مصسنع ألنابيب حديد الزهر
^ نسسيب ويوسسفي  :اŸشسروع مهم ‘ مسسار تنويع القتصساد

أاب- -رز وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي -ة حسسÚ
نسس -يب ،أامسس ،خ Ó-ل ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
ع -ق-د الشس-راك-ة ا÷زائ-ري  -الÎك-ي
’‚از مصس -ن-ع إان-ت-اج أان-اب-يب ح-دي-د
إ
ال-زه-ر ب-اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة سسيدي
خ -ط -اب ‘ غ-ل-ي-زان أاه-م-ي-ة اŸشس-روع
الذي خصسصس له مبلغ ما‹ قدربـ 80
م- -ل- -ي -ون ي -ورو ‘ ت -ن -وي -ع ا’ق -تصس -اد
ال- -وط- -ن- -ي وإاع- -ادة ب- -عث ال- -ق- -اع- -دة
الصس-ن-اع-ي-ة ب-ط-اق-ة إان-ت-اج  100أالف
طن سسنويا.

»côJ øH IódÉN
أشش -رف نسش -يب Ãع -ي -ة وزي-ر ألصش-ن-اع-ة
وأŸن -اج -م ي -وسش -ف ي-وسش-ف-ي ،أمسس ،ع-ل-ى
م- -رأسش- -م ح- -ف -ل ت -وق -ي -ع ع -ق -د ألشش -رأك -ة
أ÷زأئري  -ألÎكي إل‚از مصشنع إأنتاج
أنابيب حديد ألزهر Ãبادرة من ›مع
ك -وسش -ي -دأر وألشش -رك -ة ألÎك -ي -ة سش -امسش-ون
م -اك -ي -ن -ة صش -ن -اع -ي .ج -رى ه-ذأ ب-حضش-ور
أألم Úألعام ل–Óاد ألعام للعمال عبد

أÛيد سشيدي ألسشعيد وإأطارأت ›مع
ألششركة ووزأرة ألصشناعة بفندق أ÷زأئر
بالعاصشمة ،حيث أبرزت خÓلها ألوزأرتان
أه -م -ي -ة ألشش -رأك -ة أل-ت-ي ت-ع-ت Èأألو ¤م-ن
نوعها ‘ تطوير قطاع أŸوأرد أŸائية
وصشناعة أ◊ديد وألصشلب با÷زأئر.
ي -ع -د ق -ط -اع أŸوأرد أŸائ -ي -ة  -حسشب
نسشيب  -من أك ÈأŸسشتعمل Úلهذأ ألنوع
م -ن أألن -اب -يب أألم -ر أل -ذي ج-ع-ل أل-وزأرة
تو‹ أهمية كبÒة لنجاح أŸششروع ألذي
من ششأانه توف Òمنتوج وطني مطلوب ‘
ﬂت -ل -ف أŸشش -اري -ع أل -ت -ن -م -وي -ة أÿاصش-ة
ب -خ -دم -ات أŸي -اه ،ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤ت-وفÒ
Óنفاق
مبالغ معتÈة من ألعملة ألصشعبة ل إ
ع- -ل- -ى ع -م -ل -ي -ات ألسش -تÒأد خ -اصش -ة وأن
حاجيات ألسشوق ألوطنية كبÒة.
وقال نسشيب ‘ هذأ أإلطار ،إأن Œسشيد
ألششرأكة ألصشناعية لها أثار أيجابية على
رفع ألقدرأت وألندماج ألتكنولوجي ‘
أدأة أإلنتاج ألوطنية وألتي يسشاهم فيها
أŸشش -روع أل -ذي سش -ي -وضش-ع ح-ج-ر أسش-اسش-ه
أألسشبوع أ÷اري و‘ مدة إأ‚از  18ششهرأ.

وأك -د نسش-يب ع-ل-ى عصش-رن-ة أŸن-ظ-وم-ة
Óن-ت-اج وأÿدم-ات م-ن خÓ-ل
أل -وط -ن -ي-ة ل -إ
أقامة ششرأكات مع متعامل ÚأقتصشاديÚ
م- -ن أŸسش- -ت -وى أألول Áل -ك -ون أل -ق -درأت
أل Ó-زم -ة ل -ت-ل-ب-ي-ة أح-ت-ي-اج-ات أ÷زأئ-ر ‘
›الت ألن- - - -دم- - - -اج ون- - - -ق - - -ل أÈÿأت
وأل- -ت- -م- -وي- -ل ،ب- -اإلضش- -اف- -ة أ ¤أل- -روأب- -ط
أل -ت -اري -خ-ي-ة ب Úأل-ب-ل-دي-ن وأŸي-زأت أل-ت-ي
ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا أ÷زأئ-ر م-ن-ه-ا ألسش-ت-ق-رأر
ألسشياسشي وحيوية ألسشوق أÙلية بأاكÌ
م- -ن  35م-ل-ي-ون مسش-ت-ه-لك سش-م-حت ب-فتح
أل -ب -اب أم -ام ألشش -رأك -ات وتشش -ج-ي-ع ›ال
ألسشتثمارأت.
من جهته ،قال وزير ألصشناعة وأŸناجم
ي -وسش -ف ي -وسش-ف-ي ،إأن أŸشش-روع ج-د م-ه-م
بالنظر إأ ¤مسشاهمته ألفعالية ‘ تقوية
صشناعة أ◊ديد وألصشلب ألتي تعت‘ È
ح -ال -ة ج -ي -دة ‘ أل -وقت أل -رأه -ن وت-ع-م-ل
أل -وزأرة ح-ال-ي-ا ع-ل-ى ب-ل-وغ  6مÓ-ي Úط-ن
خÓ- -ل سش -ن -ة  2019وه - -و أإل‚از أل- -ذي
يضشاف إأ 10 ¤مششاريع أخرى لبلوغ 12
مليون طن ‘ أفاق .2030

اŸدير العام لكوسسيدار رخروخ ÿضسر :

أاب- -رز اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل- -ك- -وسس- -ي -دار
ÿضس- - -ر رخ- - -روخ ،أامسس ،أاه- - -م- - -ي - -ة
’‚از مصسنع
’تراك إ
الشسراكة مع ا أ
إان -ت -اج أان-اب-يب ح-دي-د ال-زه-ر اŸع-ول
’نتاج  100أال-ف ط-ن سس-نويا،
ع-ل-ي-ه إ
’ول إاف- -ري- -ق- -ي- -ا وال -ث -ا‘ Ê
وي- -ع- -د ا أ
’بيضس اŸتوسسط.
حوضس البحر ا أ
ق- - -ال رخ- - -روخ إأن أŸشش - -روع ي - -وف - -ر
م- -ن- -اصشب شش -غ -ل م -ب -اشش -رة ◊وأ‹ 160

م -اك -ي -ن-ة صش-ن-اع-ي ،ي-وسش-ف أدن-ار ،ث-م-ن
ألششرأكة ب Úألطرف Úخاصشة من حيث
ألسش- - -ت - -غ Ó- -ل ،آأم  Ó- -ت - -وسش - -ي - -ع ›ال
ألسش- -ت- -ث- -م- -ار ‘ أ÷زأئ- -ر إأ› ¤الت
أخ -رى ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أل -ق -ط-اع-ات أل-ت-ي
ت -نشش -ط ف -ي -ه -ا ألشش -رك -ة م -ن-ذ  40سشنة
وتشش -م -ل أÛال ألصش -ن -اع-ي ،أل-فÓ-ح-ي
وألسشياحي.

Ü. IódÉN

خÓل إاشسرافه على ذكرى اسستشسهاده  61بباتنة

زيتو :Êبن بعطوشص بطل أاربك العدو بشسجاعته
’وراسس باتنة ،ذكرى
أاحيت ،أامسس ،عاصسمة ا أ
اسستشسهاد البطل الرمز عبد العا‹ بن بعطوشس،
أاح -د رم-وز ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة ،ح-يث
أاشسرف وزير اÛاهدين الطيب زيتوÃ Êنطقة
سس-ق-ان-ة،ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات إاح-ي-اء ال-ذك-رى بحضسور
’سسرة الثورية،
السسلطات اŸدنية ،العسسكرية وا أ
ومواطن Úاسستحضسروا باŸناسسبة مسسÒة النضسال
والكفاح لهذا البطل الذي سساهم ‘ دك معاقل
’وراسس لسس- -ن- -وات ق- -ب- -ل
ال- -ع- -دو ال- -ف- -رنسس- -ي ب- -ا أ
اسس -تشس -ه -اده« .الشس -عب» ت -ن-ق-ل ال-ت-ف-اصس-ي-ل ب-عÚ
اŸكان.
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” تنظيم عدة نششاطات تاريخية وتربوية ورياضشية
باŸناسشبة على غرأر إأقامة معارضس ﬂتلفة للصشور
–كي تضشحيات ألششهدأء ،وتدشش Úجدأرية أıلدة
للششهيد ،إأضشافة إأ ¤تدشش Úسشاحة أÛاهد أŸتو‘
ﬁمد ألصشغ Òعبد ألصشمد ،وكذأ زيارة مششروع تهيئة
م -ق -ر أŸن -ظ -م -ة أل -ولي -ة ل -ل -م-ج-اه-دي-ن أل-ذي ي-خضش-ع
للÎميم.
وقد أششاد زيتو Êألذي كرم عائله ألبطل باŸناسشبة

ب -خصش -ال وم -ن -اقب ألشش -ه -ي -د ب-ن ب-ع-ط-وشس أل-ذي أربك
عسشاكر ألسشتعمار ألفرنسشي من خÓل عديد ألهجمات
وأل -ك -م -ائ -ن أل -ت -ي ك -ب -دت -ه خسش -ائ -ر ف-ادح-ة ‘ أألروأح
وأŸمتلكات بفضشل ذكائه وششجاعته ألفائقة قائ Óإأن

تشسييع جثمان الراحل حسسان بن خدة إا ¤مثواه
األخÃ ÒقÈة سسيدي يحيى بالعاصسمة
ششيع ،مسشاء أمسسÃ ،قÈة سشيدي يحيى
(أ÷زأئر ألعاصشمة) ،جثمان ألرأحل حسشان
بن خدة ،ألذي تو‘ أول أمسس أ÷معة عن
عمر يناهز  56سشنة إأثر سشكتة قلبية خÓل
أŸسشÒة ألشش- -ع- -ب- -ي- -ة أل- -ت -ي ج -رت ب -ا÷زأئ -ر
ألعاصشمة.
وحضشر جنازة ألفقيد وهو ‚ل أÛاهد
ورئيسس أ◊كومة أŸؤوقتة ( ) 1961/1958بن
ي -وسش -ف ب -ن خ -دة ،رؤوسش -اء أح -زأب سش -ي-اسش-ي-ة
و‡ث -ل -و أÛت -م -ع أŸد Êإأ ¤ج -انب رف -ق-اء
أŸرحوم وعائلته وجمع غف Òمن أŸوأطن،Ú
وقد أجمع أ◊اضشرون على أŸناقب أ◊ميدة
وأألخÓق ألعالية للفقيد.

على خلفية الوقفات السسلمية بو’يات الوطن

اŸصسنع األول إافريقيا ويغطي  ٪ 70من السسوق ا÷زائرية
عامل ،هذأ دون أ◊ديث عن مناصشب
لضش-اف-ة إأ¤
ألشش -غ -ل غ ÒأŸب -اشش -رة ،ب-ا إ
مسشاهمته ‘ ألتقليل من ألسشتÒأد من
خÓل إأنتاج  80باŸائة من هذه أŸادة
ﬁل- -ي- -ا وأسش- -تÒأد  20ب-اŸائ-ة ف-ق-ط،
ويسشمح كذلك بتغطية  70باŸائة من
ألسشوق أÙلية وبلوغ ألسشوق أÿارجية
مسشتقب.Ó
ب -دوره م -دي -ر ع -ام شش -رك-ة سش-امسش-ون

تفقد وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ن-ور أل-دي-ن ب-دوي ،ل-ي-ل-ة
أ÷معة ،جرحى أŸسشÒأت ألتي جرت أول
أمسس ،ب-ال-ع-اصش-م-ة ح-يث أط-ل-ع ع-ل-ى ح-التهم
ألصشحية Ãسشتششفى باششا أ÷امعي.
ق -دم أل -وزي -ر ب -اŸن -اسش -ب-ة ت-ع-ازي-ه ل-ع-ائ-ل-ة
أŸوأطن بن خدة حسشان ألبالغ من ألعمر 56
سشنة أبن أÛاهدبن يوسشف بن خدة ألذي
ت -و‘ إأث -ر سش -ك -ت -ة ق-ل-ب-ي-ة خÓ-ل أŸسشÒة ك-م-ا
ع -ل -مت «وأج» م-ن ع-ائ-ل-ت-ه ،م-ؤوك-دأ أن-ه سش-ي-ت-م
Óج -رأءأت
إأج- -رأء ع- -م -ل -ي -ة تشش -ري -ح وف -ق -ا ل  -إ
ألقانونية أŸعمول بها حيث ” إأبÓغ أ÷هات
ألقضشائية أŸعنية.
بعدها توجه ألوزير رفقة وأ‹ ألعاصشمة
Óمن ألوطني
عبد ألقادر زوخ وأŸدير ألعام ل أ
Óم -ن أل -وط -ن -ي
إأ ¤أŸسش -تشش -ف -ى أŸرك -زي ل  -أ
ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة (أل-ق-ل-يسش ،)Úح-يث أطلع
على حالة جرحى قوأت أألمن وكذلك بعضس
أŸوأطن.Ú
وتوجه بدوي بالششكر ألفرأد أألمن ألوطني
ع- -ل- -ى ألحÎأف- -ي- -ة ‘ ت- -ع- -ام- -ل -ه -م م -ع ه -ذه
أŸسشÒأت ألتي قال «إأنها كانت سشلمية» كما
حيا كل أŸوأطن Úألذين عÈوأ عن آأرأئهم «‘
جزأئر ألقيم وألدسشتور وحريات ألرأي وحرية
ألتظاهر».
من جهة أخرى ،ع Èعن أسشفه Ÿا حدث
أث -ن -اء مسشÒة أل -ع -اصش -م -ة ،م-ؤوك-دأ أن «ق-وأنÚ
أ÷م-ه-وري-ة ت-ف-رضس ع-ل-ي-ن-ا أت-خاذ أإلجرأءأت
أل - -ق - -ان - -ون - -ي - -ة أل Ó- -زم - -ة ◊م - -اي- -ة أألف- -رأد
وأŸمتلكات».
ك -م -ا شش -ه -دت أل -ع-دي-د م-ن ولي-ات أل-وط-ن
مسشÒأت سشلمية ‡اثلة ،ششملت كÈيات أŸدن

على غرأر تيبازة ،ألبويرة ،تيزي وزو بوسشط
ألبÓد ،وبغرب ألبÓد وهرأن ،تلمسشان وسشيدي
ب-ل-ع-ب-اسس ،وك-ذأ ع-ن-اب-ة ،قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،سش-طيف،
بجاية وجيجل بششرق ألبÓد.
وب -ج-ن-وب أل-وط-ن ،شش-ه-دت ولي-ات ورق-ل-ة،
غ - -ردأي - -ة ،أل - -وأدي ،بشش - -ار ،أدرأر ،ت - -ن - -دوف
و“Ôأسشت مسشÒأت ‡اث - -ل - -ة ردد خ Ó- -ل- -ه- -ا
أŸت -ظ -اه -رون شش -ع -ارأت ت -ؤوك-د ع-ل-ى ضش-رورة
أ◊ف -اظ ع -ل -ى أل -ط -اب -ع أ÷م -ه -وري ل -ل -دول-ة
أ÷زأئ -ري -ة وع -ل -ى ث -وأبت أل -ه -وي-ة أل-وط-ن-ي-ة،
مشش -ددي -ن ع -ل -ى سش -ل -م -ي -ة ه -ذه أŸظ -اه-رأت
ألشش-ع-ب-ي-ة أل-ت-ي ج-رت وسش-ط ت-ع-زي-زأت أم-ن-ي-ة
وأنتهت ‘ هدوء.

تسسجيل حالة وفاة واحدة وإاصسابة  183شسخصص
سس - -ج - -لت وزارة الصس - -ح - -ة والسس - -ك- -ان
وإاصسÓ- -ح اŸسس- -تشس- -ف- -ي- -ات ،ح- -ال- -ة وف -اة
واح - -دة وإاصس- -اب- -ة  183شس -خصس -ا خÓ-ل
اŸسسÒات الشس- -ع- -ب -ي -ة ال -ت -ي ج -رت ،أاول
أامسسÃ ،ختلف و’يات الوطن ،حسسب
ما أافاد به أامسس ،بيان للوزارة.
وأوضش - -ح ذأت أŸصش - -در أن أŸسش - -تشش - -ف- -ى
أ÷امعي مصشطفى باششا با÷زأئر ألعاصشمة
أسشتقبل جثة أŸوأطن حسشان بن خدة ألبالغ

من ألعمر  56سشنة ،مششÒأ إأ ¤أنه «نظرأ لعدم
Óجرأءأت
معرفة أسشباب وفاته تقرر وفقا ل إ
ألقانونية أŸعمول بها إأجرأء عملية تششريح
Ÿعرفة سشبب ألوفاة».
وأسش-ت-ق-ب-لت أŸؤوسشسش-ات ألسش-تشش-فائية عÈ
ألÎأب ألوطني  183جريح وقد غادروها بعد
تلقيهم ألعÓجات أŸناسشبة باسشتثناء  5حالت
توجد –ت أŸرأقبة ألطبية من بينهم حالة
وأحدة حرجة ،حسشب نفسس أŸصشدر.

الشسهيد الرمز ‘ سسطور

^يعت Èألششهيد بن بعطوشس من ألرعيل أألول للثورة
ألتحريرية أÛيدة.
^ ولد سشنة  ،1929حفظ ألقرأآن ألكر ،Ëزأول تعليمه
إأ ¤أن يحرز ششهادة ألبكالوريا ،ليلتحق مباششرة بجامعة
أ÷زأئر.
^ سشجل ‘ فرع ألطب ،لكنه  ⁄يسشتقر عليه بفعل
أŸعاناة ألتي تلقاها من طرف أإلدأرة ألفرنسشية ،فغÒ
تخصشصشه وألتحق بكلية أ◊قوق ‘ نفسس أ÷امعة سشنة
 1951أإ ¤أن نال ششهادة ألليسشانسس.
^ منذ أندلع ألثورة ألتحريرية عام  1954أنخرط
ألششهيد ‘ جبهة ألتحرير ،وكون أول خلية من ألطلبة
أŸسشلم Úأ÷زأئري.Ú
^ ‘ أكتوبر من عام  1956أسشندت له عضشوية ألقيادة
ألثانية برتبة رأئد ،وهنا كلفه ألششهيد زيغود يوسشف
بالششؤوون ألسشياسشية على مسشتوى ألولية ألثانية ،ل سشيما
بعد مؤو“ر ألصشومام وألنجاح ألذي حققه.
^سشافر بعدها إأ ¤تونسس برفقة ألقائد علي كا‘
◊ضشور أول أجتماع للوليات ألتاريخية ألسشتة مطلع
ع -ل-ى أألج-ي-ال أسش-ت-حضش-ار ت-لك أل-ق-ي-م أل-ب-ط-ول-ي-ة أل-ت-ي
 ،1958كان قد قدم خÓلها تقارير مفصشلة عن أألوضشاع.
سش-اه-مت ‘ أسش-ت-ع-ادة ألسش-ي-ادة أل-وط-ن-ي-ة وأل-تسش-ل-ح ب-ه-ا
^أسشتششهد بعد Ÿسشه ألسشلك أŸكهرب ششال وموريسس
حفاظا على أŸكاسشب وحماية ألذأكرة ألوطنية ‘ ربوع
ألذي فاقت قوته  8000فولط ،ببوششقوف Ãدينة قاŸة.
أ÷مهورية ألتي ننعم باسشتقرأرها وأمنها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’حد  03مارسس  2019م
الموافق لـ  26جمادى الثانية  1440هـ

لنتخابات الرئاسشية القادمة
للمششاركة ‘ ا إ

بلعيد ،عدول وبن قرينة يودعون ملفات ترششحهم لدى اÛلسس الدسشتوري
برامج متعددة Ÿششروع رئاسشي واعد

خلفا لسشÓل

العدد
17886

05

زعÓن مديرا ◊ملة اÎŸششح بوتفليقة
أاج -رى اÎŸشص -ح ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
أامسس ،تغيÒا Ÿدير حملته ا’نتخابية عبد
اŸالك سصÓل بعبد الغني زعÓن .
ؤيعد زعÓن من مواليد  26ديسصم1964 È
بسصوق أاهراسس ،تخرج من اŸدرسصة الوطنية
Óدارة كما أانه حائز على ماجسصت ‘ Òإادارة
ل إ
التنمية ،ؤكان قد تقلد ‘ السصابق منصصب ؤا‹
لكل من ؤ’يات أام البواقي ؤبشصار ؤؤهران،
ق -ب -ل أان يشص -غ -ل م -ن-ذ  2017ح-ق-يبة اأ’شصغال
العمومية ؤالنقل.

جدد من البويرة دعم ا◊ركة لÎششح بوتفليقة

غويني :اŸسشÒات السشلمية ترجمت روح اŸواطنة
أاودع كل من رئيسس جبهة اŸسشتقبل
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -ل -ع -ي -د ،ورئ -يسس ح -زب
ال-نصش-ر ال-وط-ن-ي ﬁف-وظ ع-دول وع-بد
ال -ق -ادر ب -ن ق -ري -ن -ة ع -ن ح -رك-ة ال-ب-ن-اء
ال-وط-ن-ي ،م-ل-ف-ات ت-رشش-ح-هم لÓنتخابات
ال -رئ -اسش -ي-ة اŸق-ررة ‘  18أاف-ري-ل اŸقبل
لدى اÛلسس الدسشتوري ،علما أان آاخر
أاج -ل لي-داع م-ل-ف-ات الÎشش-ح ال-ي-وم إا¤
غاية منتصشف الليل.
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عقب إايداعه ملف الÎشصح أاكد بلعيد ‘
تصصريح صصحفي ،أان قرار ترشصيحه للرئاسصيات
اتفقت عليه جبهة اŸسصتقبل باإ’جماع ،مشصÒا
إا ¤أان ا’سص -ت -م -ارات ” ج -م -ع -ه -ا ‘ ظ-رؤف
حسصنة ،حيث ؤصصل عدد اŸنتخب Úإا،1748 ¤

‘ ح Úبلغ عدد الناخب 115 Úأالف ع48 È
ؤ’ية.
ؤأاؤضصح بلعيد أان حزبه يتطلع إا ¤انتقال
آام- -ن ؤه- -ادئ ؤت- -غ- -ي Òإاي- -ج- -اب -ي ،م -عÈا ع -ن
مسصاندته للمسصÒات التي نظمها الشصعب ‘
كل الو’يات بصصفة سصلمية ،مؤوكدا أان جبهة
اŸسصتقبل سصتشصارك ‘ اŸوعد ا’نتخابي
بÈنامج ثري ؤمشصرؤع رئاسصي هام ،خاصصة
ؤأانها برهنت على مواقفها الثابتة ؤالبارزة.
ك -م -ا أاؤدع رئ -يسس ح -زب ال -نصص -ر ال -وط -ن -ي
ﬁفوظ عدؤل ملف ترشصحه لدى اÛلسس
الدسصتوري ‘ ظرؤف حسصنة بعد تقدمه Ãلف
ك -ام-ل مسص-ت-وف-ي-ا ج-م-ي-ع الشص-رؤط ال-ت-ي ي-نصس
عليها القانون حسصب ما أاكده للصصحافة بعÚ
اŸكان.
ؤصصرح ﬁفوظ ““أان جمع ا’سصتمارات ⁄
تكن سصهلة على حزب النصصر الوطني بسصبب

ال -ع -راق -ي -ل اإ’داري-ة ال-ت-ي ت-ل-ق-اه-ا م-ن-اضص-ل-و
ا◊زب على مسصتوى بعضس البلديات““ على حد
ت- -أاك- -ي- -ده ،مضص- -ي- -ف- -ا أان- -ه رغ -م اŸضص -اي -ق -ات
ؤاإ’جراءات البÒؤقراطية إا’ أان ا◊زب “كن
من جمع  62أالف اسصتمارة .
ؤ‘ ذات السصياق اعت Èرئيسس حزب النصصر
ال -وط-ن-ي““ ف-رضس ت-ق-د Ëاسص-ت-م-ارات م-ن ق-ب-ل
حزب سصياسصي معتمد أامرا غ Òقانو Êيجب
إاعادة النظر فيه ““ ،كون إالزامية ذلك على حد
قوله من اŸفرؤضس أان تخصس اÎŸشصح ا◊ر
’ غ.Ò
ؤب -ن -اء ع -ل -ى ن -ت-ائ-ج دراسص-ة صص-ح-ة م-ل-ف-ات
الÎشص -ح ؤضص-ب-ط ال-ع-دد ال-ن-ه-ائ-ي ’سص-ت-م-ارات
اكتتاب التوقيعات سصيقوم اÛلسس الدسصتوري
ب- -إاصص- -دار ق- -رار ي -ح -دد ق -ائ -م -ة اÎŸشص -حÚ
اŸقبول’ Úنتخاب رئيسس ا÷مهورية ‘ أاجل
أاقصصاه  10أايام ،ؤفق اŸادة  141من القانون
العضصوي اŸتعلق بنظام ا’نتخابات.

طبقا للمادة  140من القانون العضشوي لنظام النتخابات

آاخر أاجل إ’يداع ملفات الÎششح لرئاسشيات  18أافريل منتصشف ليلة اليوم
 5مÎششح Úقاموا بالعملية ‘ إانتظار البقية

ليداع ملفات الÎششح
حدد آاخر أاجل إ
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة اŸق-ررة ي-وم 18
أابريل القادم ،اليوم ‘ ،منتصشف الليل
طبقا للمادة  140من القانون العضشوي
اŸت -ع -ل -ق ب -ن -ظ -ام الن-ت-خ-اب-ات واŸرسش-وم
ال -رئ -اسش -ي اŸتضش -م -ن اسش -ت -دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة
النتخابية.
ت - - -نصس اŸادة  140م-ن ال-ق-ان-ون ال-عضص-وي
اŸت-ع-ل-ق ب-ن-ظ-ام ا’ن-ت-خ-اب-ات ““ي-ودع التصصريح
بالÎشصح ‘ ظرف اÿمسصة ؤاأ’ربع)45( Ú
ي -وم -ا ع -ل -ى اأ’ك ÌاŸوال -ي -ة ل -نشص -ر اŸرسص-وم
ال- -رئ- -اسص- -ي اŸتضص- -م- -ن اسص- -ت- -دع- -اء ال -ه -ي -ئ -ة
ا’نتخابية““.
ؤيتم التصصريح بالÎشصح لرئاسصة ا÷مهورية
بإايداع طلب تسصجيل من طرف اÎŸشصح نفسصه
ب -ع -د م -وع-د ي-ت-م ا’ت-ف-اق ع-ل-ي-ه ل-دى اأ’م-ان-ة
ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ج-لسس ال-دسص-ت-وري م-ق-اب-ل تسص-ل-ي-م
ؤصصل.
ؤإا ¤غاية ،أامسس ،أاؤدع مÎشصحان اÿميسس
اŸاضصي ملفيهما لدى اÛلسس الدسصتوري:
ؤيتعلق اأ’مر بـ علي زغدؤد ،رئيسس التجمع
ا÷زائري ؤعبد ا◊كيم حمادي مÎشصح حر،
إا ¤جانب ثÓثة مÎشصح Úآاخرين ؤهم بلعيد
عبد العزيز عن جبهة اŸسصتقبل ؤعبد القادر
بن قرينة عن حركة البناء ؤعدؤل ﬁفوظ عن
حزب النصصر الوطني.
ؤفيما يتعلق بالرئيسس عبد العزيز بوتفليقة
الذي ينوي الÎشصح لعهدة جديدة ،ينتظر أان
يودع ملفه يوم  3مارسس.
ؤÃوجب ب- - -ن - -ود اŸادة  139م-ن ال-ق-انون
العضصوي اÿاصس بنظام ا’نتخابات ،فإان ملف
الÎشصح يجب أان يتضصمن التوقيعات ‘ مطبوع
فردي مصصادق عليه لدى ضصابط عمومي.
ؤحسصب القانون يجب على اÎŸشصح تقدË
إاما قائمة تتضصمن سصتمائة ( )600توقيع فردي
أ’عضص-اء م-ن-ت-خ-ب› ‘ Úالسس شص-ع-ب-ي-ة ب-ل-دية
أاؤؤ’ئية أاؤبرŸانية على اأ’قل ،موزعة عÈ
 25ؤ’ية على اأ’قل ،ؤإاما قائمة تتضصمن سصتÚ
أال - -ف ( )60000ت- -وق- -ي- -ع ف- -ردي ع -ل -ى اأ’ق -ل،
لناخب Úمسصجل ‘ Úقائمة انتخابية ،ؤيجب
أان Œمع ع 25 Èؤ’ية على اأ’قل ،ؤينبغي أا’
يقل العدد اأ’دنى من التوقيعات اŸطلوبة ‘
كل ؤ’ية من الو’يات اŸقصصودة عن 1500
توقيع.
أام- -ا ب- -خصص- -وصس ب -ق -ي -ة ال -وث -ائ -ق ال -واجب
تقدÁها فتتمثل خاصصة ‘ شصهادة ا÷نسصية
ا÷زائرية اأ’صصلية للمعني ؤتصصريح بالشصرف
يشص-ه-د Ãوج-ب-ه اŸع-ن-ي أان-ه ي-ت-م-ت-ع با÷نسصية

جدد ،أامسس ،في ‹Óغويني رئيسس
لصشÓ-ح دع-م-ه لÎشش-ح ع-ب-د
ح-رك-ة ا إ
العزيز بوتفليقة للعهدة اÿامسشة ‘
ال -ك -ل-م-ة ال-ت-ي أال-ق-اه-ا أام-ام م-ن-اضشÓ-ت
ا◊رك - -ة ال Ó- -ت - -ي حضش - -رن ال - -ن - -دوة
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة ال- -ت- -ك- -وي- -ن -ي -ة ل -ف -ائ -دة
لط -ارات ال-نسش-وي-ة ب-ال-ولي-ة وال-ذي
ا إ
احتضشنه ديوان مؤوسشسشات الششباب.
أاك- - -د رئ- - -يسس ا◊رك- - -ة أان ت- - -وصص- - -ي- - -ات
’سصرة ؤالتي عملت
الندؤة بالبويرة للمرأاة ؤا أ
’شص -ه -ر اŸاضص -ي -ة سصÎف -ع
ع -ل -ي -ه -ا خ Ó-ل ا أ
Óم-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ك-ون دف-ع-ا للحركة من
ل -أ
أاج- -ل ال- -ت -حضص Òا÷ي -د ل Ó-سص -ت -ح -ق -اق -ات
’ط-ارات
ال -ق -ادم -ة ؤت -ت -م-ك-ن م-ن خÓ-ل-ه-ا ا إ
ا◊رك- -ة ال- -نسص -وي -ة ل -ت -ع -زي -ز حضص -وره -ا ‘
’‚اح
اŸي- -دان ؤا’سص -ت -ع -دادات ال Ó-زم -ة إ
ا’سصتحقاق اŸقبل ؤكذا التحضص Òا÷يد

’‚اح كل النشصاطات ا›ÈŸة من طرف
إ
’ؤل م -ن ه -ذا
ا◊رك- -ة خÓ- -ل السص -داسص -ي ا أ
العام.
ؤتطرق غويني إا ¤الوضصع الذي تعيشصه
البÓد من الناحية ا’جتماعية ؤالسصياسصية
ؤا’ق -تصص -ادي -ة ،ح -يث شص -دد ع-ل-ى أان ت-ل-عب
اŸرأاة دؤره - -ا ‘ اÛت - -م - -ع ؤم- -ؤوسصسص- -ات
’ؤ‹ لتظهر
الدؤلة ؤأان تكون ‘ الصصفوف ا أ
قدراتها ؤتدافع عن الوطن ؤاŸنجزات التي
ع- -رف- -ت- -ه -ا ا÷زائ -ر خ Ó-ل عشص -ري -ن سص -ن -ة
اŸاضصية.
ع- -ن ا◊راك السص- -ي -اسص -ي ال -ذي ت -ع -رف -ه
ﬂتلف ؤ’يات الوطن ثمن رئيسس حركة
’صصÓح اŸسصÒات السصلمية التي ترجمت
اإ
رؤح اŸواط- -ن- -ة ال- -ك- -بÒة ل -دى ا÷زائ -ريÚ
Ãخ-ت-ل-ف ان-ت-م-اءات-ه-ا ؤأال-وان-ه-م ،م-ؤوك-دا أان
ا÷زائ - - -ري Úؤا÷زائ- - -ري- - -ات إاخ- - -وان ؤإان
اخ-ت-ل-ف-وا ‘ أاف-ك-اره-م ل-ك-ن-ه-م صص-وت ؤاحد
لبناء ا÷زائر.
’خوة
كما –دث غويني مطو’ عن رؤح ا أ
ؤاŸسصؤوؤلية للمواطن ا÷زائري خÓل هذه
اŸسصÒات السص- -ل- -م- -ي- -ة ،م- -ث -ن -ي -ا ع -ل -ى رؤح
’من
اŸسصؤوؤلية للمواطن Úؤا◊رصس على ا أ
’رؤاح ؤاŸم - - -ت - - -ل - - -ك - - -ات م- - -ن ط- - -رف
ؤاأ
’عمال الطيبة بÚ
ا÷ميع ؤتخللتها بعضس ا أ
’من.
اŸواطن Úؤرجال ا أ
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Óفافاسس» من سشكيكدة:
لول «ل أ
لم Úالوطني ا أ
جي ،ÊÓا أ

الدعوة إا ¤انتخاب ›لسس تأاسشيسشي باإجماع وطني
لول ﬁم -د
لم Úال -وط -ن -ي ا أ
دع -ا ا أ
ح- -اج ج -ي ◊ ÊÓ-زب ج -ب -ه -ة ال -ق -وى
الششÎاك- -ي -ة ،خ Ó-ل زي -ارت -ه ،أامسس،
ل -ولي -ة سش-ك-ي-ك-دة ،إا ””¤ف-رضس ب-دي-ل
دÁقراطي اجتماعي ‘ تسشي Òششؤوون
ال- - -ب Ó- -د ،م - -ع ال - -ق - -وى السش - -ي - -اسش - -ي - -ة
والج- -ت- -م- -اع- -ي -ة اŸسش -ت -ق -ل -ة ،ي -ك -ون
بانتخاب ›لسس وطني تأاسشيسشي سشيد
وبناء إاجماع وطني تششاركي للذهاب
إا ¤دول -ة ال -ق -ان -ون وال -دÁق -راط -ي -ة
وحقوق النسشان”” ،مششÒا إا ¤أان هذا
Óزمة””.
اŸسشعى هوا◊ل الوحيد ل أ
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ا÷زائ- -ري- -ة اأ’صص- -ل- -ي -ة ف -ق -ط ؤ ⁄يسص -ب -ق ل -ه
التجنسس بجنسصية أاخرى باإ’ضصافة إا ¤تصصريح
ب -الشص-رف يشص-ه-د Ãوج-ب-ه اŸع-ن-ي ب-أان-ه ي-دي-ن
باإ’سصÓم.
ك -م -ا ي -ت -ع Úع -ل-ى اÎŸشص-ح ك-ذلك ت-ق-دË
شص -ه -ادة ا÷نسص -ي -ة ا÷زائ -ري-ة اأ’صص-ل-ي-ة ل-زؤج
اŸع-ن-ي ؤشص-ه-ادة ط-ب-ي-ة مسص-ل-م-ة ل-ل-م-ع-ن-ي م-ن
طرف أاطباء ﬁلف Úؤتصصريح بالشصرف يشصهد
Ãوج -ب -ه اŸع-ن-ي ع-ل-ى اإ’ق-ام-ة دؤن ان-ق-ط-اع
ب - -ا÷زائ - -ر دؤن سص- -واه- -ا م- -دة ال- -عشص- -ر ()10
سصنوات ،على اأ’قل ،التي تسصبق مباشصرة إايداع

ترشصحه.
ؤي -تضص-م-ن اŸل-ف أايضص-ا تصص-ري-ح-ا ع-ل-ن-ي-ا
للمعني Ãمتلكاته العقارية ؤاŸنقولة داخل
الوطن ؤخارجه ؤشصهادة تثبت اŸشصاركة ‘
ث- - - -ورة أاؤل ن- - - -وف - - -م 1954 ÈللمÎشصحÚ
اŸول- -ودي- -ن ق- -ب- -ل أاؤل ي- -ول- -ي -و سص -ن -ة 1942
’ضصافة إا ¤شصهادة تثبت عدم تورط أابوي
با إ
اÎŸشصح اŸولود بعد أاؤل يوليو سصنة 1942
‘ أاع- -م- -ال ضص- -د ث- -ورة أاؤل ن- -وف- -م1954 È
’ضصافة إا ¤تعهد كتابي يوقعه اÎŸشصح
با إ
ؤيلتزم فيه باحÎام مبادئ الدسصتور.

’م Úال- - -وط - -ن - -ي لـ
ج- - -اء ‘ ك- - -ل- - -م- - -ة ا أ
““ا’ف -اف-اسس““خÓ-ل ال-ت-ج-م-ع الشص-ع-ب-ي ل-ذات
ا◊زب ب- -ق- -اع- -ة ع- -يسص- -ات اي -دي -ر ب -وسص -ط
اŸدي -ن -ة““ ،إان ق -رار م -ق-اط-ع-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات
الرئاسصية من قبل تشصكيلته السصياسصية جاء
ب- -ع -د ت -ق -ي -ي -م ؤدراسص -ة ال -واق -ع السص -ي -اسص -ي
للبÓد ،ؤإاثر انعقاد دؤرة اÛلسس الوطني،
ال- -ذي اع -ت Èأان ال -ظ -رؤف ل -يسصت م -ه -ي -ئ -ة
’جراء انتخابات رئاسصية شصفافة ؤنزيهة““،
إ
ل-ه-ذا ” تسص-ط Òب-رن-ام-ج ل-ل-ن-زؤل ل-ل-م-ي-دان
لشصرح مواقف ؤمبادرة ا◊زب للمناضصلÚ

القرار اتخذته اللجنة اŸركزية

حزب العمال لن يششارك ‘ ا’سشتحقاق الرئاسشي
قرر حزب العمال ،أامسس ،با÷زائر العاصصمة ،عدم اŸشصاركة ‘ ا’نتخابات الرئاسصية اŸقرر
إاجراؤؤها ‘  18أافريل اŸقبل.
أاكدت اأ’مينة العامة ◊زب العمال ،لويزة حنون ‘ ،تصصريح للصصحافة ‘ ،ختام أاشصغال الدؤرة
غ Òالعادية للجنة اŸركزية اıصصصصة للفصصل ‘ مسصأالة الرئاسصيات““ ،عدم اŸشصاركة ‘ هذه
ا’سصتحقاقات ؤبالتا‹ لن يتم إايداع ملف الÎشصح لدى اÛلسس الدسصتوري““.
ؤكانت حنون ،التي سصحب حزبها اسصتمارات التوقيع الفردية من ؤزارة الداخلية ،قد أاؤضصحت ‘
ؤقت سصابق أان اللجنة اŸركزية سصتفصصل ‘ مسصأالة اŸشصاركة من عدمها ‘ الرئاسصيات اŸقبلة،
““بكل سصيادة ؤدؤن أاي ضصغط ،ؤذلك بعد دراسصة تطورات الوضصع““.

ؤإاط- -ارات ا◊زب ،ؤم- -ن خÓ- -ل -ه -م ل -ك -اف -ة
اŸواطن.““Ú
’ؤل على ا◊راك
’م Úالوطني ا أ
ؤعرج ا أ
الشص- -ع -ب -ي ال -ذي ع -رف -ت -ه ﬂت -ل -ف ؤ’ي -ات
الوطن ،قائ““ Óإان الشصعب ا÷زائري قدم
درسصا قويا ‘ الوعي السصياسصي ،من ناحية
سص -ل -م -ي -ة اŸظ-اه-رات ؤشص-رع-ي-ة اŸط-الب،
ؤالتعبئة لكل أاطياف اÛتمع““ ،مضصيفا ““أان
الشص- -عب ا÷زائ -ري ق -رر اسصÎج -اع الشص -ارع
ك -فضص -اء ل -ل -ت -ج -ن -ي -د ،ؤال -ت -ظ -اه-ر الشص-ع-ب-ي
ؤاŸط-لب ال-دÁق-راط-ي““ ،مشص-ي-دا ب-ال-تجند
السصلمي للجزائري Úؤا÷زائريات من أاجل
تغي Òالنظام ،من أاجل دؤلة القانون ؤمن
أاجل ا÷مهورية الثانية““.
’ؤل ‘ ذات
’م Úال- - -وط- - -ن- - -ي ا أ
ؤأاك- - -د ا أ
’فافاسس““ كان من السصباقÚ
السصياق ،أان ““ا أ
ب-ال-ن-داء إا ¤ال-ت-ج-ن-ي-د السص-ل-م-ي للجزائريÚ
ؤا÷زائريات ؤالقوى ا◊ية ‘ البÓد من
أاج -ل ف-رضس ب-دي-ل دÁق-راط-ي ؤاج-ت-م-اع-ي
يضصع حدا للنظام ا◊ا‹ ،الذي هو دؤن
’زم -ة““ ،م-وضص-ح-ا ““أان
آاف -اق ل -ل -خ -رؤج م -ن ا أ
’قصصاءات
تشصكيلته السصياسصية كانت ضصد ا إ
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ،ؤح-م-لت ال-ن-ظ-ام مسص-ؤوؤل-ي-ة
ال- -ي- -أاسس ال- -ذي سص- -ك -ن ن -ف -وسس ا÷زائ -ريÚ
’ف- - -ق
ؤا÷زائ- - -ري- - -ات بسص- - -بب ف- - -ق- - -دان ا أ
اŸسص -ت -ق-ب-ل-ي-ة ،ؤاŸن-اداة بضص-رؤرة ت-خ-ل-يصس
’م -راضس ا’ج -ت -م -اع -ي-ة ال-ت-ي
ال -ب Ó-د م -ن ا أ
أانهكت اŸواطن.““Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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المؤافق لـ  26جمادى الثانية  1440هـ

مركب ا◊ديد والصصلب ““بÓرة““ بجيجل

توظيف أأك Ìمن  ٣00عامل منذ بدأية ألسسنة أ÷ارية

العدد
17886

07

لخطار بورڤلة
أانشصطة –سصيسصية للوقاية من ا أ

تكوين  924مسسعف متطوع با◊ماية أŸدنية

وحدأت ألدرفلة تدخل مرحلة أإ’نتاج قريبا

Óنتاج التي يرتفع Ãوجبها عدد الوحدات
تعزز مركب ا◊ديد والصصلب ببÓرة بدخول وحدة الدرفلة رقم  02ل إ
لنتاج ا◊ديد قريبا
لنتاجية ا 03 ¤وحدات.هذا ما أاكده سصفيان شصايب اŸدير العام اŸسصاعد مؤوكدا رفع طاقة اŸركب إ
ا إ
ل‚ازات.
بفضصل هذه ا إ
القريب ثم اأ’ربعة مÓي Úطن على اŸدى
اŸتؤسسط ومن ثمة –قيق ا’كتفاء الذاتي
وطنيا ‘ إانتاج ﬂتلف أانؤاع ا◊ديد والصسلب،
سسيما حديد البناء وكذا حديد اÿرسسانة قبل
دخ -ؤل م -رح -ل -ة ال-تصس-دي-ر ن-ح-ؤ اÿارج ،وف-ق
اسسÎات -ي -ج -ي -ة الشس -رك -ة ا÷زائ-ري-ة ال-ق-ط-ري-ة
للصسلب اŸسسÒة للمركب.
من جهة أاخرى ،اسستؤؤنفت عملية تؤظيف
اليد العاملة وذلك “هيدا للمرحلة اŸقبلة من
اإ’نتاج التي من اŸنتظر أان يدخلها اŸصسنع
خÓل النصسف الثا Êمن العام ا÷اري والتي
سسيبلغ خÓلها متؤسسط طاقة اإ’نتاج اŸصسرح
بها  2مليؤ Êطن من ﬂتلف أانؤاع ا◊ديد
و‘ مقدمتها حديد البناء.
و‘ ه - -ذا الشس - -أان أاك - -د اŸدي - -ر ال - -ع - -ام
مرحلة التشسغيل أاواخر سسنة  2017بلغت أاكÌ
من  100أالف طن من حديد البناء والتسسليح”” .اŸسساعد ،أان اŸركب باشسر عملية التؤظيف
وتراهن السسلطات على بلؤغ سسقف مليؤ Êمند بداية السسنة ا÷ارية ،إاذ بلغت أاك Ìمن
وأاضساف شسايب ‘ بيان صسحفي ””إان كمية
ا◊ديد التي ” إانتاجها منذ دخؤل اŸركب طن من إانتاج ا◊ديد ‘ السسنة على اŸدى  300عامل””.

جيجل :خالد العيفة

لشصغال العمومية““ بعنابة
صصالون ““السصتثمار ‘ البناء وا أ

ألبحث عن عÓقات شسرأكة تعتمد ألتكنولوجيات أ◊ديثة
ألتنوع أ’قتصسادي ﬁطة مفصسلية ‘ ألتحرر من ألتبعية للمحروقات

اخ - - -ت - - -ت - - -مت ،أامسص ،بسص- - -اح- - -ة اŸركب
ال-رياضصي  19م-اي  1956ف-عاليات صصالون
لشصغال العمومية
““السصتثمار ‘ البناء وا أ
““،IMMO-BTP-INVEST
وال-ب-ن-ى ال-ت-حتية
Ãشص -ارك -ة م -ا ي-ق-ارب  80ع-ارضص-ا Áثلون
شص- -رك- -ات وط- -ن- -ي- -ة ع- -م -وم -ي -ة وخ -اصص -ة،
وشص-رك-ات أاج-ن-ب-ي-ة م-ت-خصصصصة ‘ اÛالت
لشصغال
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-السص-ت-ث-م-ار ‘ ال-بناء وا أ
العمومية..هذا ما رصصدته ““الشصعب““ بعÚ
اŸكان.

عنابة :هدى بوعطيح
ع- -ل- -ى م -دار  04أاي -ام نشس -ط اŸشس -ارك -ؤن
التظاهرة ا’قتصسادية الكÈى والهادفة أاسساسسا
إا ¤إاعطاء نفسص جديد لÓسستثمار ‘ اŸيادين
ا◊ي -ؤي -ة ذات ال -ع Ó-ق -ة اŸب -اشس -رة م-ع ال-دور
اŸن-ؤط ب-ع-ن-اب-ة ك-ق-اع-دة ل-ؤج-يسس-ت-ي-ة ل-تطبيق
ب- -رن- -ام- -ج ا◊ك- -ؤم- -ة ،واŸت- -ع- -ل- -ق ب -تصس -دي -ر
اŸنتجات الؤطنية Œاه اأ’سسؤاق اÿارجية،
إا ¤جانب إابراز مؤؤهÓت عنابة للتقدم ‘
›ا’ت ا’سستثمار الهادفة ،وأاهميتها ‘ دعم

تنؤع ا’قتصساد الؤطني والتحرر من التبعية
للمحروقات.
وبحسسب القائم Úعلى الصسالؤن ” اختيار
مدينة عنابة ’حتضسان هذا الصسالؤن الدو‹،
ن-ظ-را ل-ك-ؤن-ه-ا ال-ق-اع-دة اŸسس-ت-قبلية والقطب
ا’قتصسادي لÎقية ا’قتصساد الؤطني ‘ ا÷هة
الشس -رق -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل ا’سس -ت -ث -م-ار ‘ ال-ب-ن-ى
التحتية لتسسهيل عمليات تصسدير اŸنتؤجات
اŸن- -ج- -م- -ي- -ة ،ب- -ع- -د دخ- -ؤل مشس- -اري- -ع إان -ت -اج
ال -ف -ؤسس-ف-اط ‘ و’ي-ات ت-بسس-ة ،سس-ؤق أاه-راسص
وعنابة التي سسخر لها غÓف ما‹ إاجما‹
يفؤق  06مÓي Òدو’ر.
الصس- -ال- -ؤن ال- -ذي ج- -اء –ت رع- -اي -ة وزي -ر
اأ’شس -غ -ال ال -ع -م -ؤم-ي-ة ،وإاشس-راف وا‹ ع-ن-اب-ة،
بالشسراكة مع الؤكالة الؤطنية لÎقية التجارة
اÿارج -ي -ة ””ا÷كسص”” ،وم -ن ت -ن-ظ-ي-م م-ؤؤسسسس-ة
””سس -ان -ف Ó-ور ل Ó-تصس -ال”” ع-رف مشس-ارك-ة ع-دة
مؤؤسسسسات كÈى من اسسبانيا ،تركيا ،الصس،Ú
وتؤنسص من أاجل إاقامة عÓقات شسراكة ‘
هذا ا’ختصساصص اعتمادا على التكنؤلؤجيات
ا◊ديثة.
و‘ إاطار تدعيم اŸؤؤسسسسات الناشسئة ،عمل

جلسصات التحكيم ıططات البلديات بسصطيف

ألسسلطات ألو’ئية –ث على صسرف أأ’موأل
أŸرصسودة للمشساريع
شسدد وا‹ سسطيف ناصسر معسسكري ،خÓل
ا÷لسس -ات ال -ت -ح -ك -ي -م -ي-ة ال-ت-ي أاق-ي-مت ،ب-ح-ر
اأ’سسبؤع اŸنصسرم ،لـ  9بلديات تابعة لدائرتي
صسالح باي وع Úازال ،جنؤب عاصسمة الؤ’ية،
ع -ل-ى اأ’ه-م-ي-ة ال-قصس-ؤى ’سس-ت-هÓ-ك اأ’م-ؤال
اŸرصس -ؤدة ل -ل -ع -م -ل -ي -ات اŸسس -ج -ل -ة ‘ إاط-ار
اıططات البلدية للتنمية.
وذكر الؤا‹ مسسؤؤو‹ البلديات ،بأانه ليسص
م -ن اŸق-ب-ؤل تسس-ج-ي-ل ع-م-ل-ي-ات ت-ن-م-ؤي-ة دون
اسستهÓك اأ’مؤال ،مذكرا باحتمال عدم عؤدة
اأ’مؤال التي ’ تصسرف ،وتعؤد مباشسرة إا¤
اÿزينة العمؤمية ،حسسب اŸعمؤل به حاليا.
وحث ،باŸناسسبة ،كل رؤوسساء البلديات من
أاجل اإ’سسراع ‘ صسرف اأ’مؤال ‘ العمليات
اŸسس -ج -ل-ة ،ح-يث ” ال-ؤق-ؤف ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ات
مسس - -ج - -ل- -ة م- -ن- -ذ أاك Ìم- -ن  6سس- -ن -ؤات دون
Œسسيدها.
وكان اأ’م Úالعام للؤ’ية الؤناسص بؤزقزة،
‘ زي -ارت -ه ب -ن -فسص اŸن -اسس -ب -ة ،إا ¤اŸن -اط-ق
الشس -م -ال -ي -ة ل -ل -ؤ’ي -ة ،ق -د وق -ف ع -ن-د ت-ق-ي-ي-م
ال-ؤضس-ع-ي-ة ال-ت-ن-م-ؤي-ة ع-ل-ى ال-ع-ديد من حا’ت
عدم صسرف اأ’مؤال ‘ كث Òمن البلديات‘ ،
مقابل بعضص البلديات التي خطت خطؤات
عمÓقة ‘ ›ال Œسسيد اŸشساريع.
وذك-ر ،ب-اŸن-اسس-ب-ة ،أان السس-ل-ط-ات ال-ؤ’ئ-ي-ة
ت -راف -ق ال -ب-ل-دي-ات ال-نشس-ط-ة Ãده-ا ب-اأ’م-ؤال
لتسسجيل مشساريع أاخرى ،أاما البلديات اÿاملة
فتتحمل مسسؤؤولياتها،و’ Áكن مدها باŸزيد

من اأ’مؤال حتى تسستهلك ما رصسد لها ‘
عمليات سسابقة.

...ويوم درأسسي حول سسرطان
ألثدي بالعلمة

Óسساتذة مسسعؤد
احتضسنت اŸدرسسة العليا ل أ
زوق -ارÃ ،دي-ن-ة ال-ع-ل-م-ة ،أامسص ،ي-ؤم-ا دراسس-ي-ا
Óطباء العام Úمن الؤ’ية وخارجها
وتكؤينيا ل أ
أاشس -غ -ال ي -ؤم دراسس-ي ن-ظ-م-ت-ه ج-م-ع-ي-ة ال-ؤف-اء
Ÿرضسى سسرطان الثدي.
و” تنظيم اليؤم الدراسسي الذي حضسره
حؤا‹  100طبيب وأاطره أاسساتذة متخصسصسؤن
‘ هذا الداء –ت شسعار”” :التشسخيصص اŸبكر
خطؤة هامة قبل فؤات اأ’وان”” .يهدف اليؤم
الدراسسي إا ¤تؤعية اأ’طباء العام Úبضسرورة
التشسخيصص اŸبكر للمريضسات ،وحثهن على
الشس -روع ‘ ال -ع Ó-ج ال -ف -ؤري ق-ب-ل اسس-ت-ف-ح-ال
اŸرضص ،ب -اع -ت -ب -ار أان ا÷م -ع -ي -ة ’ح-ظت أان
اأ’طباء العام Úهم عادة من يكتشسفؤن الداء
عند فحصص اŸريضسات ،وكذا تزويدهم بكل
اŸعلؤمات التي تخصص هذا اŸرضص وكيفية
كشسفه ‘ مراحله اأ’و.¤
وبحسسب رئيسص ا÷معية بؤعÓم بؤسسكÚ
ف -إان ال -ه-دف م-ن ال-ي-ؤم ال-دراسس-ي ت-ك-ؤي-ن ك-ل
رجال الصسحة من أاطباء وشسبه طبي› ‘ Úال
سسرطان الثدي الذي تعمل على مكافحته.

سسطيف :نورالدين بوطغان

منظمؤ الصسالؤن على وضسع –فيزات كÈى
Ÿؤؤسسسس - -ات ” إانشس - -اؤوه- -ا ضس- -م- -ن ب- -رن- -ام- -ج
الصسندوق الؤطني للتأام Úعلى البطالة ””كناك””
من أاجل منحها فرصسة اŸشساركة لÓحتكاك
بشسركات كÈى وطنية وأاجنبية‡ ،ا Áنحها
فرصسة عقد شسراكات وا’سستفادة من مشساريع
جديدة ،وهذا ما Áكنها من التطؤر ومنح
القيمة اŸضسافة اŸرجؤة منها.
وشس-ك-ل الصس-ال-ؤن ف-رصس-ة ل-ل-ح-ؤار وال-ت-ب-ادل
الفكري ب ÚاŸشسارك Úالؤطني Úواأ’جانب
ضس-م-ن ﬁاضس-رات م-ت-ب-ؤع-ة ب-ن-ق-اشص ي-نشسطها
‡ثلؤن عن وزارة النقل واأ’شسغال العمؤمية،
مؤؤسسسسات عمؤمية مكلفة باŸراقبة ومطابقة
اإ’‚از ل -ل-م-ع-اي Òال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ق-ان-ؤن-ي-ة ،خÈاء
وﬂتصس - -ؤن ‘ اÛال وج- -ام- -ع- -ي- -ؤن ،وك- -ذا
ال-ه-ي-اك-ل واأ’ج-ه-زة اŸت-خصسصس-ة ‘ ال-تقنيات
وال -ت -ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ،ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا
إاضسفاء سسرعة أاك ‘ Èاإ’‚از ،وفعالية أاكÈ
للمشساريع ا›ÈŸة.
وك- -ان الصس -ال -ؤن ك -ذلك ف -رصس -ة ل -ل -ن -ق -اشص
والتبادل ‘ مؤضسؤع تصسدير مؤاد البناء من
طرف ‡ثلي الؤكالة الؤطنية لÎقية التجارة
اÿارج- -ي- -ة ””ا÷اكسص”” ،خ -اصس -ة وأان ا÷زائ -ر
ان -ت -ق -لت ‘ ظ -رف سس -ن -ؤات ق -ل -ي -ل -ة م-ن ب-ل-د
مسستؤرد إا ¤مصسدر لهذه اŸؤاد.
و” ‘ ه - -ذا اإ’ط - -ار ع - -رضص ﬂت - -ل- -ف
اإ’جراءات التحفيزية التي وضسعتها الدولة،
م -ع م -داخ Ó-ت م -ن ‡ث-ل Úلشس-رك-ات وط-ن-ي-ة
حققت النجاح ‘ هذا اÛال.

ذك-ر م-دي-ر ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ولي-ة
ورڤلة عز الدين بن قدور أامسص خÓل
الح -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -ح -م-اي-ة
تكوين  924متكون من بينهم  600إاناث
و 324ذك - - - -ور خ Ó- - - -ل دورات ‘ ›ال
لولية سصنة .2018
السصعافات ا أ

ورڤلة :إاÁان كا‘
أاوضسح ذات اŸتحدث اأن ا◊ماية اŸدنية
لؤرقلة اسستفادت من تكؤين  77ضسابطا من
ح-ام-ل-ي الشس-ه-ادات ال-ع-ل-ي-ا ا÷ام-ع-ي-ة وال-ذي-ن
كانؤا برتبة عؤن من تكؤين حسسب الشسهادة،
منهم من تخرج العام اŸاضسي وسستتم ترقيتهم
إا ¤رتبة مÓزم أاول ومÓزم ،مشسÒا إا ¤أان
تعداد الضسباط ‘ الؤ’ية خÓل سسنة 2017
كان ’ يتجاوز  30ضسابطا.
و‘ تعليقه على شسعار ا’حتفا’ت ””حماية
أابنائنا هي مسسؤؤوليتنا”” أاكد بهذا الصسدد أانه ”
تسسط Òبرنامج ثري تظهر من خÓله جميع

إأبرأز دور ومهام أ◊ماية ‘ تقدË
أ’سسعافات أأ’ولية بتيبازة

أاع ّ- -دت مصص - -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة
ب -ت -ي -ب -ازة ب -رن-ا›ا ث-ري-ا إاح-ي-اءا ل-ل-ي-وم
ال -ع -اŸي ال-ذي يشص-م-ل أانشص-ط-ة م-ت-ن-وع-ة
وÁتد إا ¤غاية اليوم الثامن عشصر من
الشصهر ا÷اري.

تيبازة :علي ملزي
‘ ذات السس - -ي - -اق ف - -ق- -د ب- -ر›ت ›م- -ل
ال-ؤح-دات ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة للقطاع أابؤابا مفتؤحة
على ا÷هاز إا ¤غاية  18مارسص ا÷اري يتم
م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا ال- -كشس -ف ع -ن ›م -ل ال -ع -ت -اد
Óنقاذ وإاخماد ا◊رائق للجمهؤر
اŸسستعمل ل إ
ال-ع-ريضص م-ع ت-ن-ظ-ي-م ﬁاضس-رات م-ت-خصسصس-ة
ت -ع -ن -ى ب -اإ’سس -ع -اف وال -ؤق -اي -ة م -ن اأ’خ -ط-ار
اıتلفة مع إابراز دور ومهام ا◊ماية ‘ هذا
اإ’طار ،بحيث يتم التعامل طيلة هذه الفÎة
على وجه اÿصسؤصص مع تÓميذ اŸدارسص ‘
ﬂت- -ل- -ف اأ’ط- -ؤار Ãع- -ي -ة مÎبصس -ي م -راك -ز
التكؤين اŸهني.
كما يتضسمن برنامج التظاهرة الذي Áتد

قافلة طبية بتامسسة ببوسسعادة تفحصص
أك Ìمن  400شسخصص

ن- -ظ- -مت اŸؤوسصسص- -ة السص -تشص -ف -ائ -ي -ة
الشصهيد رزيق البشص Òببوسصعادة قافلة
طبية ضصمت أاك Ìمن  09اختصصاصصات
و 12ط -ب -ي-ب-ا ج-ابت ﬂت-ل-ف اŸن-اط-ق
ال- - -ن - -ائ - -ي - -ة اŸن - -تشص - -رة بÎاب دائ - -رة
ب - - -وسص - - -ع- - -ادة وق- - -دمت ف- - -ح- - -وصص- - -ات
وكشصوفات طبية للعديد من ا◊الت
اŸرضص - -ي- -ة ‘ صص- -ف- -وف اŸواط- -ن Úم- -ن
خÓل تقد Ëوصصفات طبية وأادوية
واسص-ت-دع-اء ال-ع-دي-د م-ن-ه-م لÓ-ل-تحاق
لج -ل إاج -راء ال -ت -ح -ال -ي -ل
ب -اŸؤوسصسص -ة أ
لشصعة.
الطبية والفحصص با أ

اŸسسيلة :عامر ناجح
حسسب مدير اŸؤؤسسسسة مسساعدية علي
‘ حديث لـ ””الشسعب”” فإان اŸبادرة التي
ث -م -ن -ه -ا ال-ق-ريب وال-ب-ع-ي-د ،ضس-مت ﬂت-ل-ف
ا’خ -تصس -اصس -ات ال -ط -ب -ي -ة ع -ل-ى غ-رار طب
اأ’طفال وطب اأ’ذن وا◊نجرة واختصساصص
ج -راح -ة ال -ع -ظ -ام وال -رضس-ؤضص واأ’م-راضص
الصسدرية والطب الداخلي وأامراضص الدم
واأ’م- -راضص اŸع- -دي -ة واخ -تصس -اصص اأ’ورام

النشساطات التي تقؤم بها ا◊ماية اŸدنية ،إاذ
ب -ادرت حسس -ب -ه ب -ت-ن-ظ-ي-م ح-مÓ-ت –سس-يسس-ي-ة
وتؤعؤية حؤل ﬂتلف اأ’خطار لكافة شسرائح
اÛتمع خاصسة أاطفال اŸدارسص والثانؤيات
والكليات با÷امعة من خÓل تقد Ëعروضص
Ÿناورات اإ’نقاذ واإ’سسعاف تخصص ا’ختناق
بالغاز وا◊ؤادث اŸنزلية بالتنسسيق مع مديرة
تؤزيع الكهرباء والغاز ،حؤادث الطرقات رفقة
اŸصس- -ال -ح اأ’م -ن -ي -ة وال -ت -ع -ري -ف ب -اأ’خ -ط -ار
ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة وال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة وم-دى اسس-ت-ع-داد
ا◊ماية اŸدنية ‘ ›ابهة الكؤارث وتنظيم
اإ’غاثة ‘ حا’ت وقؤعها.
من جهته أاشسار اŸكلف باإ’عÓم إابراهيم
ب -ن ع -ي -ؤة لـ«الشس -عب”” أان -ه و‘ إاط -ار مسس-اع-ي
ا◊ماية اŸدنية لتعزيز تغطيتها ع Èتراب
الؤ’ية ” خÓل سسنة  2019افتتاح وحدتÚ
ب -ك -ل م -ن “اسس ÚواŸق -اري -ن ب -اإ’ضس-اف-ة اإ¤
وحدت ‘ Úطؤر اإ’‚از ‘ كل من تقرت
وحاسسي بن عبد الله.

السسرطانية واأ’مراضص الؤبائية.
وذكر ذات اŸدير أان عمليات الفحصص
وال - -كشس- -ؤف- -ات مسست  466شس -خصص ع -ل-ى
مسستؤى بلدية تامسسة حيث اكتشسفت القافلة
العديد من ا◊ا’ت الطبية اŸعقدة حتمت
اسس- -ت- -دع -اء اŸصس -اب Úل -ع -م -ل -ي -ة ال -ف -حصص
وال -كشس -ف ب -اأ’شس -ع -ة ال -دق -ي-ق-ة ب-اŸؤؤسسسس-ة
ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ،مشسÒا أان ال-ق-اف-ل-ة سس-ؤف
تتجه خÓل اأ’سسبؤع القادم إا ¤حي ميطر
ب -ب -ؤسس -ع -ادة ل-ت-ق-د Ëال-ف-ح-ؤصس-ات ال-ط-ب-ي-ة
للمؤاطن Úالذين هم بحاجة Ÿعاينة.
وأاشس - -ار اÙدث أان اŸؤؤسسسس - -ة تسس- -ع- -ى
جاهدة ل›Èة أاسسبؤع للجراحة العامة على
مسس- -ت -ؤى اŸؤؤسسسس -ة ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة رزي -ق
ال- -بشس ‘ Òان -ت -ظ -ار ا’ت -ف -اق م -ع اأ’ط -ب -اء
ا’خ - -تصس - -اصس- -ي ‘ ÚاÛال ال- -ذي أاب- -دى
البعضص منهم اŸؤافقة اأ’ولية،
‘ ذات ا÷انب ثمن سسكان قرى بلدية
تامسسة اŸبادرة ودعؤا القائم Úعليها إا¤
ضس- -رورة إاع- -ادة ب- -ر›ت- -ه -ا ‘ أاق -رب وقت
‡كن ‘ ظل ارتفاع تكاليف الفحصص لدى
اÿؤاصص وال-ت-ع-ؤيضص ال-ق-ل-ي-ل م-ن صس-ن-ادي-ق
الضسمان ا’جتماعي.

ع- -ل- -ى م -دار أاك Ìم -ن أاسس -ب -ؤع Úمسس -اب -ق -ات
خصص ‘
فكرية ،رياضسية وخدماتية أايضسا تل ّ
›م-ل-ه-ا م-دى ق-درة اŸن-ت-م Úل-ل-ق-ط-اع ع-ل-ى
ال -ت -ع-ام-ل ب-ذك-اء وسس-رع-ة ف-ائ-ق-ة م-ع ﬂت-ل-ف
ا◊ا’ت اŸتعلقة باإ’سسعاف واإ’نقاذ ،بحيث
ت -ن -درج ضس -م -ن ه -ذه اŸسس -اب -ق-ات اŸسس-اب-ق-ة
الفكرية أ’عؤان ا◊ماية Ãعدل  3أاعؤان من
ك- -ل وح -دة وا›ÈŸة ي -ؤم اÿم -يسص ال -ق -ادم
Ãقر اŸديرية.
وت -تضس -م -ن أاسس -ئ -ل -ة ﬂت -ل -ف ح-ؤل ط-رق
ومناهج اإ’نقاذ واإ’سسعاف بتأاط Òمباشسر من
عدد من ضسباط القطاع إاضسافة إا ¤مسسابقة
الشس- -ط- -ر„ ا›ÈŸة ي- -ؤم ال- -ث Ó-ث -اء ال -ق -ادم
Ãشساركة عؤن واحد على اأ’قل من كل وحدة.
كما بر›ت ذات اŸصسالح مسسابقة خاصسة
ب- - -اأ’ع - -ؤان اÎŸبصس› ‘ Úال السس - -ي - -اق - -ة
Ãضسمار غابة سسيدي مؤسسى ببلدية الناظؤر
يؤمي الثÓثاء واأ’ربعاء ‘ الؤزن Úاÿفيف
والثقيل ،على أان تشسهد سساحة مقر الؤحدة
ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة خÓ-ل اأ’سس-ب-ؤع
القادم مسسابقة خاصسة بأاحسسن فرقة سسيارة
إاسسعاف Ãشساركة ﬂتلف الؤحدات العملياتية
” تؤزيعها على
بالؤ’ية وهي الؤحدات التي ّ
مدار ثÓثة أايام إ’عطاء الفرصسة لكل منها ‘
اŸشساركة.
أام -ا ‘ اÛال ال -ري -اضس -ي ف-م-ن اŸرت-قب
تنظيم دورة رياضسية ‘ رفع اأ’ثقال ب Úأاعؤان
ا◊م - -اي - -ة إاضس- -اف- -ة إا ¤دورة أاخ- -رى ت- -ع- -ن- -ى
بالسسباحة ودورة مفتؤحة ‘ الكرة ا◊ديدية
ل -ف -ائ -دة أاع-ؤان ال-ق-ط-اع Ãع-ي-ة سس-ب-اق ل-ل-ع-دو
الريفي يفÎضص بأان يتسسابق خÓله اأ’عؤان
انطÓقا من مقر الؤحدة الرئيسسية إا ¤غاية
وحدة القطاع بشسنؤة ،مرورا Ãدينة تيبازة.

...وتكوين  24ضسابطا ‘ إأطار
ألتوأأمة مع أ’–اد أأ’وروبي
يرتقب أان يسستفيد  24ضسابطا من ﬂتلف
ال- -رتب وم -ن ﬂت -ل -ف و’ي -ات ال -ؤط -ن Ãق -ر
م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ت-ي-ب-ازة ب-داية من
اليؤم وإا ¤غاية  14مارسص من دورة تكؤينية
خ -اصس-ة ت-ع-ن-ى Ãؤاصس-ل-ة اŸع-رف-ة ع-ن ط-ري-ق
تكؤين اŸكؤن Úبتأاط Òمباشسر من خبÒين
ف -رنسس -ي ،Úوه -ي ال -دورة ال -ت-ي ت-ن-درج ضس-م-ن
الÈنامج اŸسسطر من طرف اŸديرية العامة
لسس-ن-ة  2019واÿاصص ب-ات-ف-اق-ي-ة ال-ت-ؤأامة بÚ
ا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي ‘ ›ال ا◊ماية
اŸدنية.
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›هولون حّولوها إا ¤اسسطبÓت

أاولياء تÓميذ مرسسط يطالبون باسسÎجاع اŸدرسسة الوحيدة للقرية
ناشسد أاولياء التÓميذ القاطن ÚباÛمع السسكني اŸسسمى مرسسط التابع لبلدية مزاورو الواقعة جنوب سسيدي
’بتدائية اŸتواجدة على مسستوى القرية والتي اسستغلت من قبل أاطراف
بلعباسض بنحو  60كلم ،باسسÎجاع اŸدرسسة ا إ
’ولياء ،مطالب ÚباسسÎجاع هذا اŸرفق
›هولة قامت بتحويلها إا ¤مكان لÎبية اŸواشسي ،وهو الوضسع الذي إاسستاء له ا أ
’سساسسية التي أا‚ز من أاجلها .
التعليمي وإاعادته إا ¤اŸهمة ا أ
الو’ية أاحمد عبد ا◊فيظ سسآسسي قد
ق -آم ب-زي-آرة ل-ب-عضض اŸدارسض اإ’ب-ت-دائ-ي-ة
على مسستوى مدينة سسيدي بلعبآسض ،بداية
Ãدرسسة بوسسلهآم عبد القآدر والتي يعود
تآريخ إانشسآئهآ إا ¤الفÎة اإ’سستعمآرية،
وه- -ي اŸؤوسسسس- -ة الÎب- -وي- -ة ال -ت -ي –ت -آج
ل-ع-م-ل-ي-ة ت-رم-ي-م وت-ه-ي-ئ-ة واسس-عة بعد تآكل
وتصسّ-دع ج-دران-ه-آ وإاهÎاء م-راف-ق-ه-آ ،م-آ
تطلّب إاتخآذ قرار عآجل بتهيئة وترميم
 20قسس -م -آ وŒه -ي-ز اŸدرسس-ة م-ع إاع-آدة
تهيئة قآعة اإ’طعآم اÿآصسة بآŸدرسسة
على أان تكون بداية ا’شسغآل ‘ شسهر مآي
اŸقبل.
أامآ Ãدرسسة كرامة غآ ⁄الواقعة بحي
ق -م -ب -ي -ط -ة ،ف -ق-د ت-قّ-رر ت-رم-ي-م اأ’قسس-آم
اŸهÎئة بهذه اŸؤوسسسسة الÎبوية وإاعآدة
Œه- -ي- -ز اأ’قسس- -آم اأ’خ- -رى ح -ت -ى ت -ك -ون
ج -آه -زة وت -خ ّ-ف -ف م-ن ا’ك-ت-ظ-آظ داخ-ل
العوينآت للتمدرسض ‘ ،ظّل نقصض النقل
سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو
ق -آع -آت ال -ت-دريسض ‘ اŸوسس-م ال-دراسس-ي
اŸدرسسي ،حيث تتوّفر القرية على حآفلة
اŸق - -ب- -ل ،ه- -ذا وÃدرسس- -ة شس- -ع- -يب داود
واح- -دة م- -ن ا◊ج- -م الصس -غ– Òت -وي 18
الواقعة بحي بوعزة الغربي أامر اŸسسؤوول
طآلب قآطنو قرية مرسسط بإآيفآد ÷نة
مقعدا فقط ‘ ح Úيفوق عدد التÓميذ
اأ’ول بإآعآدة ترميم اأ’جزاء اŸتضسررة
–ق -ي -ق ‘ قضس -ي -ة اŸدرسس-ة اإ’ب-ت-دائ-ي-ة
 40تلميذا .هذا ويؤوكد السسكآن على إاعآدة
فيهآ وإاعآدة تأآهيلهآ ،كمآ وقف أايضسآ على
ذ
اŸتواجدة بآلقرية ،والتي ”ّ غلقهآ من
اŸدرسس- -ة لسس- -آب- -ق ع- -ه- -ده -آ م -ن خ Ó-ل
جملة النقآئصض التي تعآ Êمنهآ مدرسسة
ت
سس-ن-وات ال-عشس-ري-ة ،ل-ت-ت-حّ-ول ‘ السس-ن-وا
ت -رم -ي -م -ه -آ وإاع -آدة Œه -ي -زه -آ ،ل -ت-م-كÚ
ع -ف -آن ف -آط -م -ة ب -وسس -ط اŸدي -ن-ة ،ح-يث
‘
اأ’خÒة إا ¤إاسسطبل لÎبية اŸواشسي،
التÓميذ من التحصسيل العلمي ‘ ظروف
أاعطى تعليمآت بضسرورة بر›ة عملية
الوقت الذي يكآبد فيه أابنآء القرية عنآء
جيدة.
لÎميم ا’قسسآم التي تعآ Êمن ا’هÎاء و
التنقل يوميآ وعلى مسسآفة  6كلم إا ¤قرية
و‘ ذات السس- - - - - - -ي- - - - - - -آق ،ك- - - - - - -آن وا‹
التشسققآت.

’شسغال العمومية لو’ية سسيدي بلعباسض:
مدير ا أ

إاطÓق مشسروع طريق إاجتنابي لف ّ
ك اÿناق عن اŸدينة
ب- -غÓ- -ف م- -آ‹ ي- -ق -آرب  20م-ل-ي-آر وق-د
انطلقت اأ’شسغآل به منذ حوا‹ شسهرين
أامآ مشسروع إا‚آز الطريق اإ’جتنآبي بÍ
ب- -آديسض ع -ل -ى مسس -آف -ة  4ك -ل -م ف -ق-د ّ”
اإ’نطÓق ‘ أاشسغآله اأ’سسبوع ا÷آري.
ي -ذك -ر أان ق -ط -آع اأ’شس -غ -آل ال-ع-م-وم-ي-ة
ب -و’ي -ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-آسض سسّ-ط-ر ب-رن-آ›آ
هآمآ لسسنة  ،2019من أاجل إاعآدة تأآهيل
ال-ط-رق ال-ب-ل-دي-ة واŸسس-آلك ال-ري-ف-ي-ة عÈ
تراب الو’ية على مسسآفة  100كلم ،حيث
سس-ت-مسض ال-ع-م-لية  17ب-ل-دية و 20مسسلكآ
Ãبلغ إاجمآ‹ يقدر بـ3ر 1مليآر دج.

بعد التحفظ على عضسوين

قبضسة حديدية ب Úجمعية مرضسى العجز الكلوي
ومديرية الصسحة لو’ية معسسكر

نّدد أاعضساء جمعية أافاق Ÿرضسى
العجز الكلوي عن قلقهم Œاه ما
أاسس- -م- -وه ب- -ال -تضس -ي -ي -ق اŸم -ارسض ‘
ح- - -ق - -ه - -م أام - -ام Œدي - -د م - -ك - -تب
ا÷معية الو’ئية Ÿرضسى العجز
ال- -ك -ل -وي ،بسس -بب –ف -ظ مصس -ال -ح
م -دي -ري -ة الصس -ح -ة ع -ن عضس -وي-ن
أاسس - -اسس - -ي ‘ Úتشس- -ك- -ي- -ل- -ة اŸك- -تب
ا÷دي- -د ل- -ل- -ج -م -ع -ي -ة إاح -داه -م -ا
طبيبة عامة و آاخر سسائق.

معسسكر  :أم أ . Òÿسس
وط -آلب أاعضس-آء ج-م-ع-ي-ة آاف-آق ب-آسس-م
رئ-يسس-ت-ه-م اŸن-ت-خ-ب-ة ‘ ج-م-عية عآمة
ق -ب -ل أاشس -ه -ر ،م -ن مصس -آل -ح ال -ت -ن -ظ-ي-م
والشس -ؤوون ال -ع -آم -ة ومصس -آل-ح م-دي-ري-ة
الصسحة توضسيح أاسسبآب –فظهآ عن
اسسم Úمن أاعضسآئهآ مقآبل مآ وصسفه
أاعضس -آء ا÷م -ع -ي -ة ب -آل -تضس -ي -ي -ق وم-ن-ع
اأ’طبآء من ‡آرسسة نشسآط جمعوي ’
ي -ت -ن -آف -ى م -ع ال -ق-آن-ون وال-ت-ن-ظ-ي-م-آت
اŸعمول بهآ’ ،سسيمآ القآنون العضسوي
للجمعيآت وقآنون الوظيفة العمومية.
‘ ذات الصس - -دد ،ن - -آشس- -دت رئ- -يسس- -ة
جمعية أافآق Ÿرضسى القصسور الكلوي
السسيدة بهلو‹ أامينة ـ طبيبة عآمة ‘
الصسحة العمومية ـ السسلطآت الو’ئية
رفع التحفظ اإ’داري عن مشسآركتهآ ‘
Œديد مكتب ا÷معية الو’ئيةÃ ،آ أان
–ف -ظ مصس -آل -ح الصس -ح -ة Ÿعسس -ك -ر ’

انتعاشض قطاع النقل بسسعيدة

ي - -دخ- -ل ضس- -م- -ن ا◊آ’ت اŸنصس- -وصض
ع -ل -ي -ه-آ ق-آن-ون-آ ،فضس Ó-ع-ن ت-رشس-ح-ه-آ
لرئآسسة ا÷معية الذي ’ يتنآفى أايضسآ
م-ع ال-ق-آن-ون اأ’سس-آسس-ي ال-ع-آم ل-لوظيفة
ال - -ع - -م - -وم - -ي- -ة وال- -ق- -آن- -ون اŸن- -ظ- -م
للجمعيآت.
من جهتهآ مصسآلح التنظيم والشسؤوون
العآمة لو’ية معسسكر ردت على طلب
Œدي- -د ا÷م -ع -ي -ة ال -و’ئ -ي -ة Ÿرضس -ى
القصسور الكلوي ‘ مراسسلة إادارية ،أانه
يتعّذر عليهآ اسستكمآل بآقي إاجراءات
التجديد نتيجة –فظآت أابداهآ مدير
الصسحة تتعّلق بتقآرير خآصسة بآŸسسآر
اŸهني للطبية العآمة Ãركز تصسفية
الكلى Ãسستشسفى يسسعد خآلد ،نفسسهآ
ال -ت -ق -آري -ر ال -ت -ي ب -ق -يت ط -ي ك -ت -م -آن
مضس -م -ون -ه -آ ﬁت -واه-آ واك-ت-ف-ى م-دي-ر
الصسحة Ÿعسسكر بآلتلميح ،أان الطبيبة
اŸشستكية من تعسسفآت اإ’دارة متورطة
‘ أاخطآء طبية ‚م عنهآ عدة وفيآت،
اأ’مر الذي نفته رئيسسة ا÷معية قيد
ال -ت -ج -دي -د ـ ب-ه-ل-و‹ أام-ي-ن-ة ـ و ق-آب-ل-ت-ه
ب- -آل- -ق- -ول ،إان الشس- -ك- -آوى وال -ت -ق -آري -ر
اŸزع -وم -ة ضس -ده -آ ك -ط -ب -ي -ب-ة Ãرك-ز
تصسفية الدم ليسض لهآ أاي أاسسآسض من
الصسحة وكآن من اŸعقول أان –ّرك
ضسدهآ دعوات قضسآئية ‘ هذا الشسأآن،
بدل رسسآئل موقعة من مرضسى القصسور
ال -ك -ل -وي ت-دع-و اإ ¤م-ن-ح-ه-آ ا’ع-ت-م-آد
Ÿم-آرسس-ة نشس-آط ا÷م-ع-ي-ة ال-تضس-آمني
وفق القآنون.

خطوط اسسÎاتيجية لشسبكة السسكك ا◊ديدية
كشس - -ف ﬁم - -د ع - -ث - -م - -ا Êم- -دي- -ر
’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ل-و’ي-ة سسيدي
ا أ
بلعباسض عن إاطÓق مشسروع جديد
ي -ت -م -ث -ل ‘ إا‚از ط -ري -ق إاج -ت-ن-اب-ي
Ãدينة سسيدي بلعباسض على مسسافة
 20كلم ،انطÓقا من رئاسسة ا÷امعة
ب -اıرج ال -غ -رب -ي ل -ل-م-دي-ن-ة وح-ت-ى
ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  13باŸدخل
الشسما‹ للمدينة.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

رفعت مديرية اأ’شسغآل العمومية طلبآ
للجهآت الوصسية من أاجل تسسجيل عملية
إا‚آز ط -ري -ق إاج -ت -ن-آب-ي Áر ع Èم-دي-ن-ة
سسيدي بلعبآسض من ا÷هة الشسمآلية ،حيث
أافآد مدير القطآع أان الدراسسة اسستكملت
وت -ب -ع -ه -آ ط -لب تسس -ج -ي-ل اŸشس-روع ال-ذي
سسيمكن من إا‚آز طريق إاجتنآبي يسسمح
بوصسل الطريق الوطني رقم  13بآلطريق
الوطني رقم  7على مسسآفة  20كلم ،وهو
ال-ط-ري-ق ال-ذي سس-يسس-ه-ل ع-ل-ى مسس-ت-ع-ملي
ال- -ط- -ري- -ق اŸرور ع Èم- -دي- -ن- -ة سس- -ي -دي
بلعبآسض من دون إاجبآرية الدخول إاليهآ،
خ -آصس -ة م-آ ت-عّ-ل-ق ب-آŸرك-ب-آت ذات ال-وزن
الثقيل والتي كثÒا من Œد صسعوبة كبÒة

‘ التنقل من شسمآل اŸدينة إا ¤غربهآ،
فضس Óعن تسسببهآ ‘ عرقلة حركية السسÒ
داخل اأ’نسسجة ا◊ضسرية .على أان تصسبح
الطرق ا◊آلية كمداخل للمدينة فقط.
ه- -ذا وتسس -ع -ى اŸدي -ري -ة إا ¤تسس -ج -ي -ل
مشس- -روع آاخ -ر ي -ع ّ-د م -ن اŸشس -آري -ع ا÷د
هآمة ويتعلق بآزدواجية الطريق الوطني
رق- -م  13ال -ذي ي -رب-ط سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-آسض
ومدينة تÓغ جنوبآ على مسسآفة  45كلم،
حيث إانتهت الدراسسة اŸتعلقة بآŸشسروع
و”ّ تقد ËاŸلف للتسسجيل ،وسسيسسآهم
اŸشسروع ‘ تسسهيل حركة اŸرور على
مسستوى هذا الطريق الذي لطآŸآ شسّكل
نقطة سسوداء Ÿسستعملي الطريق بسسبب
ضس - -ي- -ق- -ه وتسس- -ب- -ب- -ه ‘ ع- -دي- -د ا◊وادث
اŸرورية ،كمآ سسيسسآهم ‘ دفع حركة
التنمية بآŸنآطق ا÷نوبية للو’ية ،خآصسة
وأانه يعد ﬁور ربط ب Úو’ية سسيدي
بلعبآسض والو’يآت ا÷نوبية .كمآ تسستكمل
اŸديرية أايضسآ مشسروع Úيتعلقآن بإآ‚آز
طريق Úاجتنآبي Úبكل من دائرت Úرأاسض
اŸآء وبن بآديسض مسسجل Úضسمن برامج
ق-ط-آع-ي-ة سس-آب-ق-ة ،ح-يث ت-خّصض ال-ع-م-ل-ي-ة
اأ’و ¤إا‚آز ال -ط -ري-ق اإ’ج-ت-ن-آب-ي ل-رأاسض
اŸآء على مسسآفة  3كلم بهدف Œنيب
دخ-ول الشس-آح-ن-آت إا ¤ال-نسس-ي-ج ال-ع-م-راÊ

تطلعات مديرية النقل بو’ية
سس -ع -ي -دة ه -و ال -ن -ه -وضض ب-ال-ق-ط-اع
وا’سس -ت -م -رار وت -ن -ظ -ي -م-ه ب-ه-دف
ت -ق-د Ëخ-دم-ة ت-ل-ي-ق ب-اŸواط-ن ‘
ل احÎام القوان ÚاŸعمول بها
ظ ّ
وت-ط-ب-ي-قا لتعليمات وا‹ الو’ية
’سس Ó- -م ل- -وح ل- -ت- -وفÒه
سس - -ي - -ف ا إ
ال- -ت- -واصس- -ل ال -دائ -م م -ع اŸت -ع -ام -ل
وم -ت -اب -ع -ة مسس -ت -م -رة ل-ل-نشس-اط-ات
ال-ف-رع-ي-ة وال-ت-نسس-ي-ق م-ع اŸكلفÚ
بها من أاجل تأادية أافضسل.

سسعيدة :ج .علي
حيث تتوفر و’ية سسعيدة على شسبكة
م -ن اŸنشس -آت ال-ق-آع-دي-ة وم-ن أاه-م-ه-آ
شسبكة السسكة ا◊ديدية ‘ إاطآر خط
الهضسآب العليآ مو’ي سسليسسن وسسعيدة
ت -ي-آرت ،ب-آإ’ضس-آف-ة إا ¤ثÓ-ث-ة خ-ط-وط
سس- -ع -ي -دة م -عسس -ك -ر وال -ب -يضض سس -ع -ي -دة
وبوراشسد.
وي -عّ-د خ-ط سس-ع-ي-دة سس-ل-يسس-ن و’ي-ة
سسيدي بلعبآسض من أاهم اÿطوط طوله
 120كلم به ﬁطت Úللسسكة ا◊ديدية
بسسعيدة ويوب وتتوفر على نظآم إاشسآرة
واتصسآ’ت جد مطورة .وسسآهم هذا

اÿط منذ وضسعه حيز اÿدمة بتوفÒ
النقل حوا‹  1800مسسآفر شسهريآ ،وقد
“ت إاضسآفة قطآر ثآ Êورحلة ثآنية
ّ
بهذا اÿط بتآريخ ،2018 / 08/ 19
قصس- -د ت- -وف Òال- -ن- -ق -ل ل -ع -دد اأك Èم -ن
اŸسسآفرين Ãواقيت ﬂتلفة .أامآ عن
شسبكة الطرقآت فتحتوي الو’ية على
شسبكة طرق كثيفة على طول إاجمآ‹
يقدر بـ  ،1715كلم إا’ أان حوا‹ ربع من
الطرق البلدية والو’ئية ‘ حآلة سسيئة
‡آ يؤوثر سسلبآ على إايجآد متعآملÚ
’سس-ت-غÓ-ل اÿط-وط ال-ري-ف-ي-ة وت-ت-وفر
الو’ية أايضسآ على ثÓث ﬁطآت برية
م-ن-ه-آ سس-ع-ي-دة وب-آل-ول واأخ-رى بسس-يدي
بوبكر هذه اأ’خÒة غ Òمسستغلة “آمآ
بسسبب غيآب اŸراقبة واŸتآبعة ويعد
م- -ط -آر ع Úأات -غ -آت ال -واق -ع ب -آıرج
الشسمآ‹ لو’ية سسعيدة وعلى بعد 05
ك- -ل- -م ب- -ب- -ل- -دي- -ة أاو’د خ -آل -د Ãح -آذاة
اأ’رصسآد ا÷وية ومن اأهم وسسآئل النقل
ال - -طÒا Êم- -ن الشس- -م- -آل إا ¤ا÷ن- -وب
ال -غ -رب -ي ،وع -ل -ى مسس -آح -ة ق -دره-آ 40
هكتآر .ويقتصسر نشسآطه على الفÓحة
وال -غ -آب -آت وم -ك-آف-ح-ة ا÷راد وال-ن-ق-ل
الصس -ح -ي اŸسس -ت -ع-ج-ل ،ك-م-آ ي-وج-د ‘
›آل ال -ن -ق -ل ا÷وي ب -و’ي -ة سس -ع -ي -دة
جمعية لتعليم الطÒان تأآسسسست سسنة

 ،2015و–صس -لت ع -ل -ى ا’ع -ت -م-آد م-ن
وزارة اأ’شسغآل العمومية والنقل سسنة
 ،2017وه- -ي ت- -نّشس- -ط ح- -آل -ي -آ Ãرك -ز
ال-تسس-ل-ي-ة ال-ع-ل-م-ي-ة وي-ت-واج-د ب-ع-آصس-م-ة
الو’ية وكآلة Œآرية تآبعة للخطوط
ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة و–صس -ي م -دي-ري-ة
النقل الÈي ع Èالطرق بو’ية سسعيدة
 59خطآ موّزعة على  329متعآمل بـ
 394عربة وقدرة اسستيعآب مقدرة بـ
 13036مقعدا وتوجد بآلو’ية مؤوسسسسة
ع- -م- -وم- -ي- -ة ل -ل -ن -ق -ل ا◊ضس -ري وشس -ب -ه
ا◊ضس- - - - -ري “لك  19ح-آف-ل-ة ب-قدرة
اسس-ت-ي-عآب  1900م -ق -ع-د أاسسسست سس-ن-ة
 .2011أامآ بخصسوصض النقل بواسسطة
سسيآرات اأ’جرة تنشسط بآلو’ية 2123
سس -ي -آرة أاج -رة ب -ق-درة إاسس-ت-ي-ع-آب 9574
مقعد ،منهآ  1582تسستغل ‘ اÙيط
ا◊ضسري .إان لقطآع النقل دورا فعآ’
وحيويآ للحركية التي تعرفهآ الو’ية
ع - -ل - -ى م - -دار السس- -ن- -ة ‘ ›آل ن- -ق- -ل
اأ’شسخآصض ،حيث تÎبّع و’ية سسعيدة
ع -ل -ى مسس -آح -ة ت -ق-در بـ  6765.40كلم
تقطعهآ  06طرق وطنية ،كمآ ّÁر عÈ
ت -راب ال -و’ي -ة خ -ط ال -هضس -آب ال -ع-ل-ي-آ
للسسكة ا◊ديدية الذي سسÒبط و’ية
ب - -أآقصس - -ى الشس- -رق ا÷زائ- -ري ب- -و’ي- -ة
تلمسسآن والذي هو ‘ طور اإ’‚آز.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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األحد  ٠3مارسس  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢6جمادى الثانية ١44٠هـ

ل‡ية
أإربعة بلدإن Œدد دعمها للبعثة إ أ

إاشس ـ ـادة باتف ـ ـاق السسـ ـراج وحفÎ
على إانهـ ـاء اŸرحلـ ـة النتقاليـ ـة
إأكدت فرنسشا وإلوليات إŸتحدة وإإيطاليا وبريطانيا ›ددإ دعمها ÷هود مبعوث إلأ· إŸتحدة إإ¤
ليبيا غسشان سشÓمة وبعثة إلأ· إŸتحدة للدعم ‘ ليبيا (يونسشميل) للحد من إلتوتر ‘ ليبيا.
قال البيان «نرحب Ãبادرة الأ·
اŸت- -ح- -دة ال- -ت- -ي شس -ه -دت ان -ع -ق -اد
اج -ت -م -اع ب Úرئ -يسس ال -وزراء ف -ائ -ز
السسراج اŸشس Òخليفة حف Îيوم ٢٧
فيفري ،ونشسيد با÷هود التي بذلتها
دولة الإمارات العربية اŸتحدة ‘
تسسهيل اإجراء هذه اŸناقشسة».
كما رحبت الدول الأربع بالإعÓن
الصس -ادر ع -ن ب -ع -ث -ة الأ· اŸت-ح-دة
ل -ل -دع -م ‘ ل -ي -ب -ي -ا بشس -اأن اإم-ك-ان-ي-ة
ال -ت -وصس-ل اإ ¤ات-ف-اق سس-ي-اسس-ي ح-ول
ضسرورة اإنهاء اŸراحل النتقالية ‘
ل -ي-ب-ي-ا م-ن خÓ-ل اإج-راء ان-ت-خ-اب-ات
ع-ام-ة وك-ذلك الل-ت-زام ب-اÙاف-ظة
ع- -ل- -ى اسس -ت -ق -رار ال -ب Ó-د وت -وح -ي -د
موؤسسسساتها.
ودعت الدول الأربع جميع الليبيÚ
اإ ¤ال -ع -م -ل بشس -ك-ل ب-ن-اء م-ع غسس-ان
واغ -ت -ن -ام ه -ذه ال -ف -رصس -ة ا◊ي -وي -ة
لتاأسسيسس حكومة مسستقرة وموحدة
تضسمن اأمن وازدهار جميع الليبي.Ú
كما رحبت باإعÓن ا◊كومة الليبية
ع- -ن ات- -ف- -اق وط- -ن- -ي ات- -ف -قت ف -ي -ه
الأط -راف ع -ل -ى اسس -ت -ئ -ن -اف اإن -ت -اج
النفط ‘ حقل الشسرارة النفطي.
وذكر البيان اأنه يتع Úعلى جميع
الأطراف العمل على وجه السسرعة
ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذا الت-ف-اق ل-لسس-م-اح
لشس-رك-ة ال-ن-ف-ط ال-وط-ن-ية باسستئناف

١٧886

إثر إنفجار لغم وسشط ما‹

مقتل  ٩عسسكري Úمن قوة ›موعة السساحل

لقي تسشعة عسشكري Úمالي Úمن قوة
›موعة إلسشاحل ،مصشرعهم إثر
إنفجار لغم لدى مرور مركبتهم ‘
وسشط ما‹ وفق ما أإعلن إ÷يشس إŸا‹.

ق- -ال ا÷يشس اŸا‹ اإن سس- -ي -ارة ت -اب -ع -ة ل -ل -ق -وات
اŸسسلحة اŸالية ضسمن ›موعة «السساحل »5
انفجرت ا÷معة لدى مرورها على عبوة ناسسفة
‘ بولكيسسي Ãنطقة موبتي ما خلف  ٩قتلى
وال- -دول العضس- -اء ‘ ›م- -وع- -ة السس- -اح- -ل ه- -ي
بوركينا فاسسو ،ما‹ ،موريتانيا ،النيجر وتشساد.،
وقد انشسئت عام  ٢٠١4ضسد الرهاب بدعم من
فرنسسا وتضسم حاليا  4اآلف رجل وينتظر اأن
يرتفع عددهم اإ 5 ¤اآلف ،و يقودها ا÷Ôال
اŸوريتا Êهنينا ولد سسيدي.
وتقع بلدة بولكيسسي التي لقي فيها  ٩عسساكر

مالي Úحتفهم على ا◊دود مع بوركينا فاسسو.
من جهته قال منتخب ﬁلي اإن» الرهابي Úهم
الذين وضسعوا الألغام لدى مرور العسسكري.Úاإنهم
الأع -داء ا◊ق -ي -ق -ي -ون ل -لسسÓ-م ولب-د ع-ل-ى دول-ة
القانون اأن تعمل كل شسيء من اأجل –ييدهم».
وات- -ه- -م «الره- -اب- -ي Úب- -السس- -ت- -م -رار ‘ اقÎاف
ا÷رائم من اأجل منع عودة السسÓم».
ويقع مكان ا◊ادث قرب موقع قتل فيه مدنيون
الثÓثاء جراء انفجار جثة ملغمة وفق ما ذكر
مصسدر عسسكري اآخر.
و‘ رد فعل على النفجار ،قال رئيسس بعثة ال·
اŸت -ح -دة ‘ م -ا‹ (م -ي -ن -وسس -م -ا) ﬁم -د صس -ال-ح
اأن -دي -ف «›رد ت -ل -غ -ي -م ج -ث -ة م -ن اأج -ل سس-ق-وط
ضس -ح -اي -ا اإضس -اف -ي Úه -و ع -م -ل شس -ن-ي-ع ولب-د م-ن
ﬁاكمة اŸسسوؤول Úوادانتهم».

إلنششطاء ينقلون إلحتجاجات إ ¤أإوروبا

أامه ـ ـات معتق ـ ـ ـلي الري ـ ـ ـف يرفـ ـ ـعن مطلـ ـ ـب
ا◊ري ـ ـة ‘ شسـ ـ ـوارع دوسسل ـ ـدورف أاŸاني ـ ـة

ع- -م- -ل- -ه- -ا ا◊ي -وي لصس -ال -ح ج -م -ي -ع
الليبي.Ú

إلحتكام إإ ¤إلعقل
دع -ا اŸب -ع -وث الأ‡ي اإ ¤ل -ي -ب -ي-ا
غسس - -ان سس Ó- -م- -ة ،ال- -ل- -ي- -ب- -ي Úاإ¤
«الحتكام للعقل واأل يبقون اأسسرى
اأحقاد اŸاضسي» ،قائ« Óلقد دقت
سساعة ا◊قيقة واÿيار لكم :فاإما

–تكمون للعقل اأو للغريزة ،واإما
تبقون اأسسرى اأحقاد اŸاضسي».
وطالب اŸبعوث الأ‡ي اإ ¤ليبيا،
‘ تغريدة ع Èحسسابه الرسسمي
Ãوق- -ع ال- -ت- -واصس- -ل الج- -ت -م -اع -ي
«ت- -وي ،»Îاأمسس ،ب- -الب- -ت- -ع- -اد ع- -ن
«الفئوية والصسغائر» ،والعمل مًعا
لبناء مسستقبل «زاهر» ،سسعًيا اإ¤
«اإنقاذ الوطن الواحد الوسسيع من
كبوته».

ورحب الأم Úال- - - - -ع- - - - -ام ل Ó- - - -أ·
اŸت- -ح- -دة اأن- -ط -ون -ي -و غ -وتÒيسس،
بلقاء السسراج وحف ،Îو»اأثنى على
الطرفŸ Úا اأحرزاه من تقدم ،ل
سسيما التفاق على ضسرورة اإنهاء
اŸراح-ل الن-ت-ق-ال-ي-ة ‘ ل-ي-ب-يا من
خ Ó-ل اإج -راء ان -ت -خ -اب -ات ع-ام-ة،
وكذلك اللتزام باÙافظة على
اسس- - -ت - -ق - -رار ال - -ب Ó- -د وت - -وح - -ي - -د
موؤسسسساتها».

‘ أإسشبوعها إلسشادسس عششر وإنتهاء إ◊وإر إلوطني ششهر مارسس

«السسÎات الصسفراء» بفرنسسا تدعو إلطÓق شسهر حاسسم من الحتجاجات

Óسشبوع إلسشادسس عششر على إلتوإ‹،
ل أ
خرج ﬁتجو إلسشÎإت إلصشفرإء من
جديد للتظاهر أإمسس إلسشبت .وتسشعى
أإبرز ششخصشيات هذإ إ◊رإك مثل
إيريك درويه وبريسشي Óلودوسشكي
وماكسشيم نيكول إ ¤تعبئة كبÒة ‘
ششهر مارسس إلذي يششهد أإيضشا إنتهاء
«إ◊وإر إلوطني إلكب »Òوإلذي يعتÈه
إلعديد من ﬁتجي إ◊رإك «مهزلة».

دع - -ا ع- -دد م- -ن اأب- -رز شس- -خصس- -ي- -ات ا◊راك اإ¤
مظاهرات ‘ عطلة نهاية الأسسبوع ‘ التاسسع من
مارسس ،وخصسوصسا ‘  ١6مارسس لتجمع كب‘ Ò
باريسس غداة انتهاء «ا◊وار الوطني الكب »Òومع
مرور اأربعة اأشسهر على بدء التظاهرات.
من جانبه دعا الرئيسس اإÁانويل ماكرون الذي
توجه اإليه كل التهامات ،ا÷معة اإ« ¤العودة اإ¤
الهدوء» ،موؤكدا اأن اأعمال العنف التي تشسهدها
تظاهرات السسبت «غ Òمقبولة» .وكان الرئيسس
الفرنسسي قد دعا مرات عدة اإ ¤الهدوء من دون
جدوى.
وي -ذك -ر اأن -ه ‘ م -واج -ه-ة السس-ت-ي-اء الشس-ع-ب-ي م-ن
سس -ي -اسس -ت -ه وال-ذي ب-داأ اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى زي-ادة ‘
رسسوم قبل اأن يتحول اإ ¤مطالب متعددة ،اأطلق
ماكرون ‘  ١5جانفي حوارا وطنيا ليتمكن كل
فرنسسي من التعب Òعن مطالبه خÓل شسهرين.
ويرفضس العديد من ﬁتجي «السسÎات الصسفراء»

ه -ذا ا◊وار م -ع -تÈي-ن اأن-ه «م-ه-زل-ة» .وسس-ت-ج-ري
اŸظاهرات التي اأصسبحت تقليدية كل سسبت‘ ،
جميع اأنحاء فرنسسا.

صشعوبة ‘ إلوصشول إإ ¤صشناديق
إلقÎإع

واÙت -ج -ون ﬂت-ل-ف-ون م-ن-ذ ع-دة اأسس-اب-ي-ع ح-ول
اإمكانية خوضس النتخابات الأوروبية ،مع قيام
م -ب -ادرات غ Òم -نسس -ق -ة اأو م -وضس -ع ج -دل داخ -ل
ا◊ركة.

 ١3عامـــــــــــــــا
على ظهـــــــوره

رغم اأن احتجاجات «السسÎات الصسفراء» اأحدثت
انقÓبا ‘ اŸشسهد السسياسسي الفرنسسي ،اإل اأنها
 ⁄تتمكن من بلبلة التوازنات النتخابية ،بحسسب
لرهابي
لسشÓمية إ إ
صشار تنظيم إلدولة إ إ
م -ا كشس -فت اسس -ت-طÓ-ع-ات ل-ل-راأي اأظ-ه-رت ح-زب
على ششفا إلهزÁة ‘ آإخر منطقة يسشيطر
الرئيسس اإÁانويل ماكرون واليم ÚاŸتطرف ‘
عليها ،حيث قالت قوإت سشوريا
طليعة نوايا التصسويت ‘ النتخابات الأوروبية،
إلدÁقرإطية إنها توغلت أإمسس ‘ إŸعقل
“اما كما ‘ النتخابات الرئاسسية عام .٢٠١٧
لخ Òللتنظيم إلدموي قرب إ◊دود
إ أ
وبحسسب ›موعة اسستطÓعات للراأي جرت ‘
إلعرإقية وذلك ‘ تتويج ÷هود مسشتمرة
فرنسسا ونشسر الŸÈان الأوروبي نتائجها ا÷معة،
لرهابي.Ú
منذ أإربعة أإعوإم لدحر إ إ
ففي حال قامت حركة «السسÎات الصسفراء» التي
تهز احتجاجاتها فرنسسا منذ نوفم Èو‚حت ‘ على مدى األسسابيع القليلة اŸاضسية ،خرج اآللف
فÎة م - -ا ‘ حشس - -د م - -ئ - -ات الآلف ‘ الشس - -ارع ،من دمويي «داعشس» من ›موعة صسغÒة من القرى
ب-تشس-ك-ي-ل ق-ائ-م-ة ÿوضس الن-ت-خ-اب-ات الأوروب-ية ،واألراضسي الزراعية الواقعة Ãحافظة دير الزور.
وكان هؤولء تقهقروا إا ¤الباغوز مع طرد التنظيم
فاإنها لن –صسل سسوى على  %3,6من الأصسوات.
واأوضسحت اإحدى الباحثات اأن «ترجمة غضسب الدموي تدريجيا من األراضسي التي كان يسسيطر
السسÎات الصسفراء ا ¤اأصسوات ‘ النتخابات عليها.
الأوروبية يبدو ‘ غاية الصسعوبة» ،مÈرة ذلك والتنظيم الذي كان ‘ العام  ٢٠١4يسسيطر على
بصسورة خاصسة باأن ا◊ركة تع Èعن «تراكم من مسساحات واسسعة ‘ سسوريا والعراق اÛاور تقدر
مشساعر الغضسب Áكن التعب Òعنها بسسهولة اأكÃ Èسساحة بريطانيا ،بات ﬁاصسرا ‘ نصسف كيلومÎ
بارتداء سسÎة صسفراء منها بتعي‡ Úثل Úقادرين م- -رب -ع داخ -ل ب -ل -دة ال -ب -اغ -وز ‘ ري -ف دي -ر ال -زور
ع -ل -ى ن -ق-ل م-ط-الب وŒسس-ي-د ال-غضسب م-ن خÓ-ل الشسرقي ،بعد سسنوات أاثار فيها الرعب بقواعده
اŸتشسددة واعتداءاته الدموية.
اأصسوات».
إششهــــــــــــــــــــــار

تعازي

ب -ب -ال -غ ا◊زن واألسس-ف ت-ل-ق-ى السس-ي-د وزي-ر ال-ط-اق-ة وك-اف-ة
موظفي وزارة الطاقة نبأا وفاة اŸغفور له ،بإاذن الله ،السسيد
موسشى سشماعيل ،مدير بوزارة الطاقة.
وإاثر هذا اŸصساب ا÷لل يتقدمون إا ¤كافة أافراد العائلة
بأاخلصس التعازي وأاصسدق اŸواسساة ،راج Úمن الله عز وجل
أان يتغمد روح الفقيد برحمته الواسسعة وأان يلهم ذويه الصسÈ
والسسلوان.
]وبشّشر إل ّصشابرين إلذين إذإ أإصشابتهم مصشيبة قالوإ
إّنا لله وإّنا إليه رإجعون[
صشدق إلله إلعظيم
إلششعب ٢0١٩/03/03
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بعد أإيام قليلة على ‚اح مسشÒة
إلريفي Úإلتي جابت ششوإرع إلعاصشمة
إلبلجيكية بروكسشيل يوم إلسشادسس
عششر من فيفري إŸاضشي ،عادت ÷نة
لعÓن عن «مسشÒة
«إلدياسشبورإ» إ ¤إ إ
جديدة هذه إŸرة Ãدينة دوسشندورف
لŸانية ،وذلك يوم إلتاسشع من ششهر
إ أ
مارسس إ÷اري ،تخليدإ لليوم إلعاŸي
للمرأإة ،ومطالبة بإاطÓق سشرإح
إŸعتقل Úإلسشياسشي Úعلى خلفية
حرإك إلريف».
نداء مسسÒة «اŸراأة ا◊راكية من اأجل اإطÓق
سس -راح اıت -ط -ف ،»Úال -ذي ت-ق-اسس-م-ت-ه ع-ائÓ-ت
اŸع- -ت- -ق- -ل ،Úاأورد اأن «اŸسسÒة ﬁط- -ة م- -ه- -م -ة
تسس- - -ت- - -وجب ا◊ضس- - -ور اŸك - -ث - -ف والل - -ت - -ف - -اف
ا÷م - - -اهÒي ال - - -واسس - - -ع لإع Ó- - -ء صس - - -وت ا◊ق
النسسائي» ،مشسددا على اأن «العديد من اأمهات
اŸعتقل Úسسيكن حاضسرات ‘ اŸسسÒة».
وسس -ب -ق اأن شس -ه -دت م -دي -ن-ة دوزل-دوف الأŸان-ي-ة
مسسÒت ÚكبÒت Úتضسامنا مع معتقلي «حراك
الريف» ،الأو ¤سسنة  ٢٠١٧والثانية سسنة ،٢٠١8
كما تعرف “ركزا للجالية اŸغربية اŸتحدرة
من منطقة الريف ،فضس Óعن احتضسانها لأغلب
النشسطاء اŸسسيسس ÚاŸسساندين للحراك الريفي
داخل اأŸانيا.

«داعشش» اإلرهابي على شسفا الهزÁة
وتعود بدايات ظهور التنظيم الرهابي إا ¤ما بÚ
عامي  ٢٠٠4و ،٢٠١١وهي الفÎة التي أاعقبت الغزو
األمÒكي للعراق ،تأاسسسس خÓلها فصسيل منشسق عن
تنظيم «القاعدة» الدموي.
لكن ‘ عام  ،٢٠٠6بدل التنظيم الرهابي اŸنشسق
اسسمه إا« ¤داعشس» ،وهو ما يعتÈه كثÒون توقيت
الظهور ا◊قيقي للتنظيم اإلرهابي.
وأارسسل زعيم التنظيم الدموي أابو بكر البغدادي ‘
العام  ٢٠١١عناصسر إا ¤سسوريا لتأاسسيسس جماعة
ت -اب -ع -ة ل -داعشس ،وق -ط -ع ارت -ب -اط -ه بشس-ك-ل ت-ام م-ع
«القاعدة» اإلرهابية سسنة .٢٠١3
وم -ث -ل ع -ام  ،٢٠١4سس -ن -ة «الن -تصس-ارات اÿاط-ف-ة»
ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م اإلره-اب-ي ،إاذ اسس-ت-و ¤ع-ل-ى ال-ف-ل-وجة ‘
العراق والرقة السسورية ،كما اسستو ¤على اŸوصسل
وتكريت ‘ جوان واجتاح ا◊دود مع سسوريا.
وأاعلن البغدادي من اŸوصسل قيام دولته اإلرهابية
ال -ت -ي ارت-ك-بت ج-رائ-م بشس-ع-ة ،ح-يث ذب-ح ال-ت-ن-ظ-ي-م
اŸئات من أافراد عشسÒة الشسعيطات ،وفعل ذات
الشسيء مع آالف اليزيدين ‘ سسنجار ،وأاج ÈأاكÌ

مكتب إلتوثيق بخرإطة سشاحة  ٨ماي ٤٥
لسشتاذ عليوي سشليم /إلرمز٤٧٥0 :
إ أ
ششركة تضشامن« :خالد كمال ولونيسس للنجارة
إلعامة» ،إŸقر :لوطة أإوزمور بلدية درقينة
ولية بجاية
إلرأإسشمال 30 000 00 :دج

تعديل القانون األسساسسي

Ãوجب عقد اسستلم باŸكتب بتاريخ  ٢٧فيفري
 ،٢٠١٩مسسجل ،قرر الشسركاء تعديل القانون
الأسساسسي لشسركة تضسامن« :خالد كمال ولونيسس
للنجارة العامة» ،اŸذكورة اأعÓه واŸتضسمن
ت-غ-ي ÒاŸق-ر الإج-ت-م-اع-ي ل-لشس-رك-ة م-ن درقينة
مركز ،بلدية درقينة ،ولية بجاية ،اإ ¤لوطة
اأوزم -ور ب -ل-دي-ة درق-ي-ن-ة ولي-ة ب-ج-اي-ة وب-ال-ت-ا‹
تعديل اŸادة الرابعة ” ،الإيداع القانو Êلدى
اŸركز الوطني للسسجل التجاري لولية بجاية.
لÓإعÓن اŸوثق
إلششعب ٢0١٩/03/03

و‘ هذا الصسدد ،قال مصسدر من داخل حراك
الريف اإن «اŸهاجرين الريفي ‘ Úاأوروبا سسبق
لهم اأن حاولوا اŸطالبة بتحقيق اŸلف اŸطلبي
واإطÓق سسراح اŸعتقل Úيوم  ٢٠جويلية ،٢٠١٧
لكن وزارة الداخلية قامت بتعميم منع للشسكل
الحتجاجي وقامت بقمعه بعنف مبالغ فيه اإ¤
درجة قتل شساب اسسمه عماد العتابي».
واأضس- -اف اŸصس -در ذات -ه ،اأن -ه ب -ع -د ذلك« ،ح -اول
ال- -ع -دي -د م -ن السس -ي -اسس -ي Úال -ري -ف -ي ‘ Úاأوروب -ا
الوسساطة ‘ ملف ا◊راك ،غ Òاأن السسلطات
اŸغ -رب -ي -ة  ⁄ت -ت-ج-اوب ن-ه-ائ-ي-ا ،لأن-ه-ا ك-انت ق-د
اختارت اŸقاربة الأمنية والقضسائية كحل وحيد
للملف».
ت -ب -ع -ا ل-ذلك« ،اخ-ت-ار ال-نشس-ط-اء ‘ اŸه-ج-ر ن-ق-ل
الحتجاجات اإ ¤اأوروبا بعد اأن اأصسبح الحتجاج
‘ ال- - -ري- - -ف مسس- - -ت- - -ح- - -ي ،»Ó- - -واأشس- - -اروا اإ ¤اأن
«الحتجاجات ‘ اأوروبا ليسست نتيجة رغبة ذاتية
لÓحتجاج خارج الوطن ،اأو هي جزء من موؤامرة
ما ،بقدر ما هي نتيجة طبيعية لإغÓق وحظر
الحتجاجات داخل الوطن».
واخ-ت-ت-م تصس-ري-ح-ه ب-ال-ق-ول« :ب-ال-ن-ظ-ر اإ ¤طبيعة
اŸطالب التي يرفعها اÙتجون ‘ العواصسم
الأوروب -ي -ة‚ ،د اأن -ه -ا ل ت-ت-ج-اوز السس-ق-ف ال-ذي
حدده حراك الريف اŸتمثل ‘ اŸلف ا◊قوقي،
ب- - -الإضس- - -اف- - -ة اإ ¤اإط Ó- -ق سس - -راح اŸع - -ت - -ق - -لÚ
السسياسسي ،Úوهو اأمر يوؤكد على وحدة اŸلف
والقضسية».

من  ٧آالف امرأاة وفتاة على الرق ا÷نسسي.
وتباهى أافراد من التنظيم بقطع رؤووسس رهائن
أاجانب ،ونشسروا لهم مقاطع مصسورة عنيفة.
ولوقف “دد اإلرهابي ،Úأاعلنت الوليات اŸتحدة
‘ سسبتم Èمن ذات العام ،تشسكيل –الف دو‹ ضسد
التنظيم الدموي ،بدأا بتنفيذ ضسربات جوية لوقف
زحفه.
ون -ق -ل ال-ت-ن-ظ-ي-م اإلره-اب-ي م-ع-رك-ت-ه ÿارج سس-وري-ا
والعراق ‘ عام  ،٢٠١5إاذ شسن إارهابيون تابعون له
‘ باريسس هجوما على جريدة سساخرة ‘ بداية
دامية لسسلسسلة من الهجمات التي أاعلن «داعشس»
الدموي مسسؤووليته عنها ‘ أانحاء العا.⁄
وق- -د ب- -اي -عت ج -م -اع -ات إاره -اب -ي -ة ‘ دول أاخ -رى
«داعشس» ،لكنها ظلت مسستقلة ‘ تنفيذ العمليات
اإلرهابية.
وسسيطر التنظيم اإلرهابي ‘ ماي على الرمادي
ال -ع-راق-ي-ة وم-دي-ن-ة ت-دم-ر األث-ري-ة السس-وري-ة ،إال أان
وتÒة تقدمه أاخذت ‘ الÎاجع مع نهاية ‘ ٢٠١5
الدولت.Ú

دعم توسشيــــع إلنـــــدإءإت إلدوليـــــة
إلرإفضشــــة للتدخــــل إلعسشكــــــري

واشسنط ـ ـ ـن متمسسكـ ـ ـة بخي ـ ـار
العقوبـ ـ ـات ضس ـ ـ ـد فنزويـ ـ ـ ـ ـ ـÓ
تصساعدت حدة اŸواجهة ب Úالوليات اŸتحدة وروسسيا بشسأان
اŸسس -اع-دة اإلنسس-ان-ي-ة اŸرسس-ل-ة إا ¤ف-ن-زوي Ó-م-ع ف-رضس واشس-ن-ط-ن
عقوبات جديدة على شسخصسيات ‘ نظام نيكولسس مادورو ووعد
روسسي بدعم الرئيسس الشسرعي ‘ كركاسس.
ويواصسل البلدان اŸعركة الدبلوماسسية عن بعد بينهما ،غداة إاخفاق
كل منهما ‘ “رير قرار ‘ ›لسس األمن الدو‹ حيث  ⁄يتمكنا
من التفاهم ‘ .الوقت نفسسه ،أاكد زعيم اŸعارضسة خوان غوايدو
ال-ذي ي-ق-وم ب-ج-ول-ة تشس-م-ل األرج-ن-ت Úوال-ب-اراغ-واي ب-ع-د ك-ول-وم-بيا
والÈازيل ويريد العودة إا ¤بلده «اإلثن Úعلى أابعد حد».
Óزم -ة ال -ف -ن -زوي -ل -ي -ة إال -ي-وت أاب-رام-ز
وأاك -د اŸب -ع -وث األمÒك -ي ل  -أ
لصسحافي ‘ Úواشسنطن ،أان الوليات اŸتحدة التي  ⁄تنجح حتى
اآلن ‘ دفع نيكولسس مادورو إا ¤الرحيل رغم حملة الضسغوط
القتصسادية والدبلوماسسية التي “ارسسها ⁄ ،تخسسر بعد الرهان.
ومع أانه كرر أان «كل اÿيارات مطروحة على الطاولة» ،ملمحا
ب -ذلك إا ¤خ -ي -ار عسس -ك -ري ،أاشس -ار ›ددا إا ¤ال -ع -ق -وب -ات ل -زي -ادة
الضسغوط .وقال إان «عشسرات» الفنزويلي Úاإلضسافي Úحرموا من
التأاشسÒة األمÒكية بتهمة «تقويضس الدÁقراطية».
من جهتها ،فرضست وزارة اÿزانة األمÒكية عقوبات مالية على
سستة مسسؤوول Úعسسكري Úفنزويلي.Ú
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اشسراف :سسعيد بن عياد

ا أ
’حد  ٠٣مارسس  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٢٦جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٨٦

زروقي مديرة الصسيد البحري واŸوارد الصسيدية لو’ية ا÷زائر لـ»الشسعب»

أاربعة موانئ صسيد بالعاصسمة تنتج ب 4 Úإا 5 ¤آا’ف طن من اأ’سسماك سسنويا
خدمات جوارية للمهني Úورهان على تنمية تربية اŸائيات لتغطية السسوق

اŸؤوسسسسات
و القيمة
اŸضسافة

تلبية الطلب اÙلي ...تقليصص ا’سستÒاد والتموقع ‘ أاسسواق خارجية

كلمة العدد

مواكبة التطور التكنولوجي ’سستحداث الÌوة والدÁومة

با÷زائر إا ¤مصساف الدول الناشسئة ،ويجعلها
ت -أاخ -ذ ف -رصس -ت -ه -ا ‘ م -واصس -ل-ة ال-ب-ن-اء ال-ت-ن-م-وي
ا◊تمي.
’ Áكن اÿوضص ‘ ›ال عطاءات اŸرأاة ،من
دون Œاهل ثقلها وتأاثÒاتها الذي يدفع بالتعويل
فضسيلة بودريشس
عليها وعلى إاسسهاماتها حيثما وجدت ‘ الشسمال
–ول جذري حققته اŸرأاة ا÷زائرية ‘ سسوق وا÷نوب بل ‘ أاعماق ا÷زائر من دون اسستثناء
ال-عّ-م-ل و‘ اŸن-ظ-وم-ة ا’ق-تصس-ادي-ة ،ف-ل-م ت-ب-خ-ل أاي منطقة ،وبالتا‹ عدم Œاهل أاياد ناعمة من
ب -ك -ف-اءت-ه-ا وع-ط-ائ-ه-ا وع-ل-م-ه-ا ‘ –ريك وتÒة ذهبÁ ،كن أان تسساهم ‘ التحّول ا’قتصسادي
النمو ،وسساهمت كما ‘ السسابق ‘ قطاع حيوي اŸنشس- -ود ،ل- -ك- -ن يشسÎط احÎام م- -ب- -دأا ت -ك -اف -ؤو
واسسÎاŒي ي - -خ - -ل- -ق الÌوة وÁتصص ال- -ب- -ط- -ال- -ة ال -ف -رصص ‘ اÛال ال -نسس -وي ،وح -ت -ى تسس -ت-ف-ي-د
ويسس -ت -ح -دث ال -ق -ي-م-ة اŸضس-اف-ة ،م-ع-ت-م-دة ع-ل-ى ال -ري -ف -ي -ة وت -لك اŸرأاة اŸت -واج-دة ‘ اŸن-اط-ق
سسواعدها متحلية باŸثابرة والنزاهة ’ تتوقف النائية ،من نفسص الفرصص وذات الدعم وﬂتلف
عن ا’حÎاق ،ولعل ما ينتظر اŸرأاة اŒاه تنمية التسسهيÓت التي تسستفيد منها اŸرأاة ‘ العاصسمة
بلدها ‘ اŸرحلةّ الراهنة واŸقبلة ،شسوط ’ والو’يات الشسمالية ،أ’ن اŸرأاة معنية سسواء كانت
يقل أاهمية من انخراطها ا÷دي ‘ اŸعركة خ -ري-ج-ة ا÷ام-ع-ات أاو م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
التنموية اŸتاحة ب Úأايادي جميع ا÷زائري Úب -ال -ره -ان -ات ال -ت -ن -م -وي -ة ال -ق -ائ -م-ة ،وب-إام-ك-ان-ه-ا
وا÷زائريات ،أ’ن اŸرأاة مطالبة اليوم أان تسساهم اسستحداث مشسروعها اÿاصص ،أاو العمل من بيتها
‘ ال -ت -ح -ول ا’ق -تصس -ادي ال -ن -وع -ي ال -ذي ي-ق-ف-ز وتسسويق ما تنتج ﬁليا ووطنيا.
ّ

التحّول النوعي

ل -ك-ن ي-ن-ت-ظ-ر م-ن
اŸرأاة أان ت - -ب- -ادر
ح- -ت- -ى ’ ت- -ب- -ق -ى
م -ك-ت-وف-ة ال-ي-دي-ن
وع - -ل - -ى ه - -امشص
ا◊ركية
التنموية ،بل أاكÌ
من ذلك ينبغي أان
تخرج من النمط
السسطحي وتدخل
عمق اإ’شسكاليات
ا’قتصسادية،
آاخذة بع Úا’عتبار التطور السسريع للتكنولوجيات
ا◊ديثة والتغي ÒاŸهول الذي تعرفه ﬂتلف
اŸي -ادي -ن ،سس -واء ك -انت صس-ن-اع-ي-ة أاو فÓ-ح-ي-ة أاو
تقنية أاو خدماتية ،وبعيدا عن أاي حرج أاو لبسص،
فإانه ‘ ا◊قيقة اŸهمة ليسست سسهلة بالنسسبة
للنسساء ،لكنها ‡كنة وليسست مسستحيلة من خÓل
مضساعفة ا÷هد وتقد Ëالكث Òمن العمل والتزام

ا÷دية وا◊رصص على اكتسساب اŸهارات وتقدË
اأ’حسسن للمنظومة ا’قتصسادية ،التي تعد أاحد
مفاتيح تطور ورفاهية ا÷زائري Úوالتي تكسسبهم
رهانات أاخرى ،مثل التنمية الثقافية وا’رتقاء
ب -اŸن-ظ-وم-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة اإ ¤مسس-ت-وى ع-ال م-ن
النضسج والوعي .وبناء حاضسر ومسستقبل ا÷زائر،
جنبا إا ¤جنب مع الرجل.
اسستمرار اŸرأاة ‘ مسسار البحث عن ﬂتلف
ال -ط -رق ع -ل -ى ت -ن -وع -ه -ا ‘ اسس -ت-ح-داث ال-ق-ي-م-ة
اŸضس -اف -ة ،ي -ن -ب -غ -ي أان ي -ك -ون ه -اجسس -ا وه -دف -ا
ج -وه -ري -ا م -ن أاج -ل –ق -ي -ق ال -ت -ح -ول ال -ن -وع-ي
ا’قتصسادي بشسكل جذري ،وحان الوقت لتقول
ك-ل-م-ت-ه-ا ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصس-ادية ،حيث معروف
بأانها تتقدم بنزاهتها وعطائها بشسكل ’فت وما
ع -ل -ي -ه -ا سس -وى ع -دم تضس -ي -ي -ع ال -ف-رصس-ة Ÿواك-ب-ة
ا◊ركية ا’قتصسادية واŸشساركة بقوة ‘ تفعيل
وتÒتها بصسورة تتوافق واإ’مكانيات الكبÒة التي
تتمتع بها ا÷زائر.
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زروقي مديرة الصصيد البحري واŸوارد الصصيدية لو’ية ا÷زائر لـ»الشصعب»

أأربعة مؤأنئ صسيد بالعاصسمة تنتج ب 4 Úإأ 5 ¤آأ’ف طن من أأ’سسماك سسنؤيا
خدمات جوارية للمهني Úورهان على تنمية تربية اŸائيات لتغطية السصوق
تتوّفر العاصصمة على سصاحل بحري Áثل فضصاء Ÿهنة الصصيد ،إا ¤جانب أاسصطول من ﬂتلف أانواع السصفن والقوارب ،غ Òأانه  ⁄يعد يسصتوعب الكث Òمن اŸشصاريع بالنظر لعامل ÚاثنÚ
هما التوسّصع العمرا Êوالتلوث الصصناعي‡ ،ا يسصتدعي التوجه إا ¤تنمية فروع جديدة لÎبية اŸائيات من خÓل إاحداث مزارع بحرية لÎبية أانواع من السصمك لتموين السصوق ،كما
’مكانيات واŸنشصآات ،وتÈز أاهم اŸشصاريع
تشص Òإاليه مديرة الصصيد البحري وتربية اŸائيات السصيدة ربيعة زروقي ‘ هذا ا◊وار ،الذي تسصتعرضش فيه صصورة حول القطاع من حيث ا إ
’سصلوب اŸتبع ‘ حماية البيئة البحرية وكذا
ا’سصتثمارية اŸتوقعة خÓل السصنة ا÷ارية ،كما توضّصح إاجراءات اŸرافقة خاصصة للشصباب من أاصصحاب اŸبادرة واŸشصاريع إا ¤جانب ا أ
مسصتوى ا◊وار القائم مع اŸهني.Ú

مرأفقة ألشسباب ع Èآأليات دعم ألتشسغيل
مع حرصص على حماية ألبيئة ألبحرية

حاورها :سصعيد بن عياد

‘ نفسص ا’Œاه لدينا عمل ا‚از دراسضة لتهيئة
ملجأا اŸرسضى Ãيناء الصضيد وكذا توسضيع وتدعيم
” الشضروع ‘ اأ’شضغال ‘ جويلية
اŸدخل وقد ّ
 ،2018لتوسضيع مدخل ميناء اŸرسضى.

«الشص -عب» :م -ا ه-ي م-ؤوشص-رات نشص-اط-ات
الصصيد البحري وتربية اŸائيات ‘ و’ية
^ ه -ذا ال -ق -ط-اع م-ف-ت-وح لÓ-سص-ت-ث-م-ار،
ا÷زائر؟
ربيعة زروقي :تتميز و’ية ا÷زائر بواجهة ك- -ي- -ف ت- -ع- -ال- -ج اŸل- -ف -ات وه -ل ال -فضص -اء
ب -ح -ري-ة ب-أاك Ìم-ن  83ك -ل-م م-ن سض-واح-ل› ،ه-زة البحري للعاصصمة يسصتوعب الطلب؟
^ ^ بالفعل توجد عدة برامج ‘ هذا اإ’طار،
بأاربعة موانئ للصضيد هي ا÷ميلة ،رايسص حميدو،

ا÷زائر (اŸسضمكة) و“نفوسضت ،إا ¤جانب ملجأا
للصضيد باŸرسضى ،و 20شضاطئا للرسضو .و‘ ›ال
اليد العاملة البحرية هناك إاجما‹  ،2012مسضجل
من ﬂتلف الفئات فيما بلغ اإ’نتاج معدل 4000
إا 5000 ¤ط -ن ‘ السض -ن -ة م -ن ﬂت -ل-ف أاصض-ن-اف
اأ’سضماك .بخصضوصص أاسضطول الصضيد لدينا باخرة
للتونة 50 ،باخرة صضيد السضمك 97 ،سضفينة صضيد
السضردين إا ¤جانب  162قارب مهن صضغÒة و1256
قارب تنزه.
ب-ال-ت-فصض-ي-ل ي-ت-وّف-ر م-ي-ن-اء ا÷م-يلة على أاسضطول
للصضيد Ãجموع  726باخرة تتوزع على الشضكل
التا‹ - :باخرة صضيد التونة 16 ،سضفينة صضيد
(شضاليتيي) 41 ،سضفينة صضيد السضردين 73 ،قارب
مهني صضغ 596 ،Òقارب تنزه .ينتج هذا اŸيناء
معدل  100ا 200 ¤طن ‘ السضنة وينشضط فيه
حوا‹  150عامل ‘ الصضيد ،أاما ميناء رايسص
حميدو للصضيد والتنزه ،بعد أان كان ›رد ملجأا
“ت تهيئتها لتدخل
لصضيد ،أاصضبح منشضأاة جديدة ّ
النشضاط ‘  5ماي  ،2018بطاقة رسضو تتسضع لـ 29
وجدة صضيد من ﬂتلف اأ’حجام فقط  .يشضتغل
فيه حوا‹  65مهنيا مع طاقة إانتاج سضنوية تصضل
 25طنا تنتجها وسضائل للصضيد عددها  54سضفينة.
يتوفر هذا اŸيناء على  8سضفن با’نغريي ،و15
قارب صضغ Òإا ¤جانب  21قاربا للتنزه.
أاما ميناء الصضيد للعاصضمة فيتسضع لـ  438باخرة
م- -ن ﬂت -ل -ف اأ’ح -ج -ام ( 34ب- -اخ -رة ك -بÒة و53
متخصضصضة ‘ صضيد السضردين 53 ،قاربا مهنيا إا¤
جانب  299قارب تنزه) ،ويشضتغل فيه  800شضخصص
‘ شضتى مهن الصضيد كما ينتج ب 4000 Úإا4500 ¤
طن ‘ السضنة .كما يتميز ميناء الصضيد “نفوسضت
بوسضائل ‡اثلة ( 3سضفن صضيد السضردين 20 ،قارب
صضغ 334 ،Òقارب للتنزه) وينتج سضنويا معدل 100
إا 150 ¤طن ويشضتغل فيه  120مهنيا.
وÁتاز القطاع بوجود بنية Ÿنشضآات بحرية كÈى
إادارة وإانتاجية مثل مرافق تسضي Òالنشضاط وأاخرى
للتسضويق وغرف للتÈيد( )15وأاخرى إ’نتاج الثلج
( ،)07إا ¤ج- -انب ارب- -ع ورشض- -ات ‘ ط- -ور ال- -ب- -ن -اء
للتصضبيح البحري.
‘ ›ال قدرات تربية اŸائيات يوجد مشضروع
لÎبية اأ’سضماك ‘ اŸياه العذبة بالشضراقة ،ا¤
جانب –ديد  43موقعا للدمج ب Úتربية اŸائيات
وال-فÓ-حة 10 ،مشض -اري -ع أاح-واضص وم-زرع-ة ب-عÚ
طاية وأاخرى جار ا‚ازها بنفسص اŸنطقة.

^ ماذا عن اŸشصاريع اŸنتظرة ‘ السصنة
ا÷ارية 2019؟
^ ^ لدينا جملة مشضاريع تتقدّمها دار البحر

الذي يعت Èمركزا متعدد اÿدمات جار ا‚ازه
يدعى دار البحر ›هز Ãكاتب للطب والتأامÚ
ا’جتماعي وقاعات للتعليم وواحدة للندوات مع
ناد للصضيادين .كما تتوفر  29نقطة بيع وسضائل
الصضيد وقطع الغيار مع مركز للتجهيز و 5مراكز
للتوزيع وواحد للتحويل.
كما يسضجّل ‘ هذا اÛال مشضروع ا‚از فرع
إاداري على مسضتوى ميناء رايسص حميدو من أاجل
التقليل من الضضغط على فرع ميناء ا÷زائر قصضد
ضضمان خدمات جوارية لفائدة اŸهني Úلتحسضن
شضروط العمال من ﬂتلف ا÷وانب.

م-ن-ه-ا اق-ت-ن-اء سض-ف-ي-ن-ة صض-ي-د ال-ت-ون-ة ،ويتعّلق اأ’مر
بعملية جارية لتحويل سضفينة صضيد ،وتشضارك صضفن
ال -ت -ون -ة ك -ل سض-ن-ة ‘ ح-مÓ-ت م-ق-ن-ن-ة لصض-ي-د ه-ذا
السضمك اأ’حمر وذلك ‘ الفÎة من  25ماي إا¤
 25جوان.
‘ انتظار تشضغيل ﬂطط جديد للربط سضطرته
شضركة تسضي ÒاŸوانئ ومÓجئ الصضيد ،فقد ”ّ
Œميد إادخال سضفن الصضيد العادية واŸتخصضصضة
‘ السضردين ،إا’ ‘ حالة شضطب إاحدى وحدات
الصض -ي -د م-ن ه-ذا ال-ن-وع ،ف-ي-ت-م ت-ع-ويضض-ه-ا ب-أاخ-رى
ج-دي-دة ،ع-ل-م-ا أان إاسضÎات-ي-ج-ي-ة ا◊ك-وم-ة ل-ت-ن-مية

الصضيد وتربية اŸائيات تو‹ عناية خاصضة للصضيد
ا◊ر‘.
و‘ ›ال ت -ك -ي -ي -ف و–وي-ل م-ن-ت-ج-ات الصض-ي-د،
ي-تضض-م-ن ب-رن-ام-ج ا’سض-ت-ث-م-ارات اق-ت-ن-اء Œهيزات
إ’نتاج السضردين اŸعلب من طرف مؤوسضسضة لتحويل
منتجات البحر تتواجد بالدرارية ،ا‚از حوضص
أ’سضماك القشضريات ،إاعادة تأاهيل غرفة التÈيد
Ÿسض -م -ك -ة ال -ع -اصض -م -ة م -ن ط-رف شض-ري-ك-ة تسض-يÒ
اŸوانئ ومÓجئ الصضيد ،غرفة تÈيد (ايجابية)
ونفق للتجميد بنسضبة درجة أاقل من  40باŸائة مع
الت Úإ’نتاج الثلج ،قاعة Ÿعا÷ة منتجات الصضيد،
تهيئة Óﬁت Ÿعا÷ة منتجات الصضيد با÷زائر
ال- -وسض- -ط- -ى وا‚از Óﬁت ل- -ت- -حضض Òوت -ك -ي -ي -ف
و–ويل منتجات الصضيد Ãسضمكة العاصضمة.
‘ ›ال تربية اŸائيات توجد لدينا مشضاريع
مثل اسضتزراع اأ’سضماك الصضدفية جار ا‚ازه بعÚ
ط-اي-ة ،ب-ط-اق-ة إان-ت-اج م-ت-وق-ع-ة تصضل  100ط -ن ‘
السضنة من اأ’صضداف و 50طنا من اÙار ،وكذا
–ديد  43موقعا قاريا لÎبية اأ’سضماك اŸد›ة
‘ الفÓحة.
للتوضضيح تتم معا÷ة مشضاريع تربية اŸائيات
على مسضتوى اللجنة اÙلية للو’ية ،بعد موافقة
مركز البحث والتنمية للصضيد البحري واŸائيات.
كما أان العديد من اŸسضتثمرين بو’ية ا÷زائر
يسضتفيدون من تأاط Òوتوجيه تتكفل به مصضا◊نا
نحو و’يات أاخرى لها قدرات ‘ تربية اŸائيات
بالنظر لقلة الفضضاءات نتيجة التوسضع العمراÊ
اŸكثف.

^ وعن ا◊وار مع اŸهني ،Úكيف هي
العÓقة؟
^ ^ يتم إاقحام اŸهني ‘ Úتنفيذ إاسضÎاتيجية

” تأاسضيسص
قطاع الصضيد وتربية اŸائيات ،فقد ّ
ع -دة ج -م -ع -ي -ات ع-ل-ى مسض-ت-وى و’ي-ة ا÷زائ-ر ‘
ﬂت -ل -ف ال -ف -روع م -ث -ل ،الصض -ي -د ،ال -ب -ي-ئ-ة ،ت-رب-ي-ة
اŸائ - -ي - -ات ،ويشض - -ارك - -ون ‘ إاع - -داد ال - -نصض- -وصص
التنظيمية واتخاذ القرار بشضأان اŸهنة.
عÓوة على ذلك ” ،انتخاب رئيسص جديد لغرفة
الصضيد وتربية اŸائيات السضنة اŸاضضية  2018من
طرف اŸهني ،Úيتعلق اأ’مر Ãداح ÿضضر وهو
أاصضّ› Óهز ،وكيل ومسضتثمر ‘ نشضاطات ترتبط
بالصضيد.
ولضضمان ا÷وارية ‘ التواصضل مع الصضيادين” ،
وضض -ع ث Ó-ث -ة ف -روع إاداري -ة ع -ل -ى مسض-ت-وى م-وان-ئ
ا÷م -ي-ل-ة ،ال-ع-اصض-م-ة وت-ن-م-ن-ف-وسضت .ك-م-ا أان ع-دة
عمليات ومواعيد تنظّم كل سضنة مع مهنيي القطاع
م -ث -ل ع -م -ل -ي -ات ت -ن -ظ -ي -ف اŸوان -ئ وال -فضض -اءات
اŸي- - -ن- - -ائ- - -ي - -ة ،أاي - -ام
–سضيسضية حول اأ’من
ال- -ب- -ح -ري ،اŸنشض -آات
والشضعاب
ا’صضطناعية.
ل-ل-ت-وضض-ي-ح أاشض Òإا¤
ب -رن -ام-ج «ن-ي-م-و» ،ه-و
م- -ب- -ادرة م- -ن اŸرك -ز
ال - -دو‹ ل- -ل- -دراسض- -ات
الفÓحية العليا لباري
(إاي-ط-ال-ي-ا) ي-هدف إا¤
ت - -رق - -ي - -ة ال - -ت - -ع - -اون
وال -نشض -اط -ات ل-ف-ائ-دة
اÛموعات
واŸن-اط-ق السض-اح-ل-ي-ة
ل- -لضض- -ف- -ة ا÷ن- -وب- -ي- -ة
والشض- -رق- -ي- -ة ل -ل -ب -ح -ر
اأ’ب- -يضص اŸت- -وسض -ط،
وبشضكل أادق ا÷زائر،
مصضر ،اŸغرب ،لبنان وتونسص ،من خÓل مقاربة
تدمج أابعاد البيئة ،ا’قتصضاد واÛتمع .و‘ إاطار
هذا الÈنامج “ت إاقامة توأامة ب Úمهني الصضيد
من الضضفت Úللمتوسضط وتتجسضد دوريا ع Èندوات
فيديو تتعلق بعدة مواضضيع مثل التلوث البحري،
عتاد الصضيد ،الطبخ التقليدي ا÷زائري.
بهذا اÿصضوصص كان Ÿهنيي القطاع العاملÚ
ب -و’ي -ت -ن -ا ف -رصض -ة ا’سض -ت -ف-ادة م-ن ه-ذا ال-ت-ك-وي-ن
بايطاليا.

’ن -ت -اج م -ق -ارن -ة
^ يسص- -ج- -ل ت- -راج -ع ا إ
’فاق؟
’سصباب وا آ
بالطلب ،ما هي ا أ
^ ^ ’ يتعلّق اأ’مر بÎاجع ‘ اإ’نتاج ولكن

هناك اسضتقرار ‘ مسضتوى اإ’نتاج ،الذي يقدر
Ãعدل  4000إا 5000 ¤طن ‘ السضنة ،بينما ارتفع
ال -ط -لب ع -ل -ى اŸن -ت-ج-ات الصض-ي-دي-ة ‘ السض-ن-وات
اأ’خÒة ،لكون هذه اŸنتجات التي كانت تسضتهلك
ف -ق -ط م -ن سض -اك -ن -ة السض -اح -ل أاصض-ب-حت تسض-وق ‘
الو’يات الداخلية وحتى ‘ ا÷نوب الكب ،Òوهذا
بفضضل وسضائل ا◊فظ والنقل (شضاحنات تÈيد،
صضناعة الثلج ،غرف التÈيد الخ) .كما أان تزايد
عدد اŸطاعم اŸتخصضصضة ‘ منتجات الصضيد
بشضكل كب ‘ Òالسضنوات اأ’خÒة أاثر على وتÒة
الطلب على هذه اŸنتجات.
ت-رت-ك-ز إاسضÎات-ي-ج-ي-ة ال-ق-ط-اع ع-ل-ى ت-ن-مية تربية
اŸائ -ي -ات ل-ت-ع-ويضص ال-ع-ج-ز اŸسض-ج-ل ‘ الصض-ي-د،
وحّقق هذا التوجه ثماره ،للتوضضيح ‘ ، 1985
كانت إانتاج تربية اŸائيات ’ يتعدى  5باŸائة من
اإ’نتاج العاŸي للسضمك ،بينما بلغ حاليا حوا‹ 50

باŸائة والرقم مرشّضح لÓرتفاع وفقا Ÿؤوشضرات
منظمة التغذية العاŸية (فاو) .و‘ و’ية ا÷زائر
يجري اسضتغÓل مشضروع ÚلÎبية اأ’حياء اŸائية
ويتعلق اأ’مر Ãزرعة للمحار ( 42طن بلح البحر
و 5طن ﬁار ‘  2018وكذا مزرعة سضمك اŸياه
ال-ع-ذب-ة ب-الشض-راق-ة ( 1.8ط -ن سض -مك ال -ب-ل-ط-ي ‘
 .)2018ونظمت مديرة الصضيد مهرجان للتذوق
ب- -ه- -دف تشض- -ج -ي -ع اŸسض -ت -ه -لك ع -ل -ى ط -لب ه -ذه
اŸن -ت -وج -ات ا÷دي -دة م -ث -ل ذئب ال -ب-ح-ر ،دوراد،
ﬁار ،سضمك القط وغÒها.

^ ب- -ال -ن -ظ -ر ل -ل -ف -رصش ال -ت -ي ي -وف -ره -ا
قطاعكم ،خاصصة باŒاه الشصباب ،ما هي
أابرز إاجراءات اŸرافقة؟
^ ^ حقيقة من أاجل مرافقة الشضباب حملة

اŸشضاريع وقصضد تبسضيط اإ’جراءات ،يوجد نظام
م-راف-ق-ة ل-ف-رع الصض-ي-د ال-ب-ح-ري وت-ربية اŸائيات،
وه -و م -وج -ه ل -ف-ائ-دة أاصض-ح-اب اŸشض-اري-ع خ-اصض-ة
الشضباب من ذوي الشضهادات اÙصضل عليها من
م-ؤوسضسض-ات ال-ت-ك-وي-ن ل-ل-ق-ط-اع .ك-م-ا تÈم-ج دورات
تكوينية للتأاهيل .إان الهدف اŸسضطر يتمثل ‘
عقلنة ا’سضتثمارات من خÓل قروضص و–فيزات
ضضريبية “نحها وكا’ت التشضغيل اıتلفة مثل
«أانسضيج»« ،كناك» و»أا‚ام» .كما تشضمل اŸرافقة
التوجيه وا’سضتشضارة التقنية طيلة مسضار اŸشضروع.

^ ال-ب-ي-ئ-ة ال-ب-ح-ري-ة ت-ت-حّ-مل كل هذه
ا◊ركية ،ما هي طبيعة التشصخيصش؟
^ ^ يعا Êسضواحل البحر اأ’بيضص اŸتوسضط من

ع-دة ال-ظ-واه-ر وا◊ل-ق-ات اŸت-كّ-ررة ال-ن-اŒة ع-ن
ت -ع ّ-دد ا’ضض -ط -راب -ات وال -ت -ق -ل -ب -ات ذات اأ’صض-ول
ال -بشض -ري -ة وال -ط -ب -ي -ع-ي-ة ،خ-ل-فت آاث-ارا ق-وي-ة ع-ل-ى
ا◊يوانات والنباتات البحرية خاصضة على مسضتوى
اأ’نظمة ا’يكولوجية البحرية السضاحلية .و’ يعد
السضاحل ا÷زائري اسضتثناء ،حيث يتعرضص للتآاكل
ب -ف -ع -ل نشض -اط -ات بشض -ري -ة وت-ل-وث وع-م-ران شض-م-ل
الشض- -ري- -ط السض- -اح- -ل- -ي .إان اŸه- -ن- -ي Úإا ¤ج- -انب
العلمي Úأاول من يعي‡ ،ا يدعو إا ¤اعتماد نظام
صضيد مسضؤوول وعق ،ÊÓحيث إان إاجراءات تفرضص
ن -فسض -ه -ا ،ل -يسص Ãف-ه-وم «ع-ق-اب» ك-ل-ي Ÿسض-ت-غ-ل-ي
البحر ،وبالتا‹ ’ تطبّق ‡نوعات ◊ماية البحر
ولكن يجب العمل بذكاء وإاقحام اŸهني Úمن أاجل
‚اح هذا التوازن ب Úاسضتعمال البحر واسضتغÓل
اŸوارد وحمايتها.
ولتقليصص اأ’ثر البشضري على النظم ا’يكولوجية
السض- -اح -ل -ي -ة ّ” ال -ق -ي -ام ب -ع -دة ع -م -ل -ي -ات ضض -م -ن
إاسضÎات -ي -ج -ي -ة ال-ق-ط-اع وي-خّصص اأ’م-ر ،ب-ع-م-ل-ي-ات
موانئ زرقاء ،متابعة مسضارات حركة ا◊يوانات
البحرية ،مراقبة نوعية مياه البحر بالتعاون مع
ال -ه-ي-ئ-ات اıتصض-ة ل-ل-ت-ط-ه Òا◊ضض-ري وح-م-اي-ة
البيئة ،تطه Òوتهيئة واد ا◊راشص وواد ا◊ميز
م- -ن ط- -رف و’ي- -ة ا÷زائ- -ر ،م- -راق- -ب -ة اŸنشض -آات
اŸصض-ن-ف-ة ذات الصض-ل-ة ب-ال-ق-ط-اع ،ت-ه-ي-ئ-ة الشض-ع-اب
ا’صضطناعية تشضرف عليها ÷نة و’ئية نصضبت ‘
 ،2017وتتو ¤أامانتها مصضالح مديرة الصضيد ،حيث
توجد أاربع شضعاب على مسضتوى سضاحل سضÒكوف،
واثنتان بع Úالبنيان ،وموقع رابع بنادي الصضنوبر،
وتتم اŸتابعة بالتعاون مع اŸدرسضة العليا لعلوم
البحر وتهيئة السضاحل وجمعية اŸرجان.

تشستغل Ãعدل  12سساعة ‘
أليؤم ..إأرأدة أمرأأة تتحدى
أأمؤأج ألبحر
’ تÎك السض- -ي -دة رب -ي -ع -ة زروق -ي صض -غÒة و’
كبÒة إا’ وخصضتها باŸتابعة ،سضواء ‘ العمل
ك -م -دي -رة ل -لصض -ي-د ال-ب-ح-ري واŸوارد الصض-ي-دي-ة
لو’ية ا÷زائر ،أاو ‘ بيتها ،حيث –رصص على
رعاية أاسضرتها .تتميز بطاقة كبÒة أاهلتها لتبوء
م -رك -ز مسضÒة ق-ط-اع ي-رت-ب-ط ب-ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة
ل -ل -م -ج -ت -م -ع وأاصض -ب -ح وج-ه-ة اق-تصض-ادي-ة
ب -ام-ت-ي-از ،م-درك-ة ال-ت-ح-دي-ات و’ ت-ب-خ-ل
بصضرف الطاقة الÓزمة ’‚از اŸهمة
بإاتقان وتفان .تروي لنا يومياتها اŸهنية
Ãناسضبة حوار أاجريناه معها وتزامن مع
أاسضبوع اليوم العاŸي للمرأاة ،فتقول «
أاحرصص على الوصضول إا ¤مكتب العمل
باكرا للقيام بالعمليات اإ’دارية اليومية
ıت -ل -ف اŸصض-ال-ح ،ث-م اإ’شض-راف ع-ل-ى
اج -ت -م -اع -ات م›Èة ت -ت -ع -ل-ق Ãت-اب-ع-ة
حركية القطاع» الذي أاصضبح حلقة فاعلة
‘ اŸشض -ه -د ا’ق -تصض -ادي ‘ .ال -ظ -هÒة
ت -ت -ن -ق-ل السض-ي-دة زروق-ي وف-ق-ا ıط-ط
عمل مدروسص إا ¤اŸيدان حيث تتواصضل
مباشضرة مع الصضيادين وﬂتلف اŸهنيÚ
اŸت -دخ -ل ‘ Úال -نشض-اط سض-واء م-ن-ت-جÚ
إاداري Úأاو مراقب ،Úذلك أان همها اأ’ول أان
تسضتمر ا◊ركية ‘ ا’Œاه اأ’فقي نحو السضوق
واŸسضتثمرين والعمودي نحو الوصضاية للحفاظ
على وتÒة عمل منسضجمة .التزاماتها كمديرة
و’ئية تقتضضي اŸشضاركة ‘ اجتماعات الهيئة
التنفيذية قبل أان تعود إا ¤مكتبها ‘ آاخر النهار
وأاحيانا بداية الليل إ’“ام العمل مثل معا÷ة
اŸراسضÓ- -ت ،ت- -وق- -ي- -ع ال- -وث- -ائ- -ق وال- -رد ع- -ل -ى
اŸك - -اŸات والÈي - -د ا’ل - -كÎو .Êك- -ل ه- -ذا ’
ينقصص من عزÁتها قيد أا‰لةÃ .جرد أان تعود
إا ¤بيتها تتو ¤القيام Ãهام الزوجة واأ’م بكل
حب ترافقها ابتسضامة تشضع حول أافراد أاسضرتها
ل -ت -ت-زود ب-ال-ق-وة الÓ-زم-ة Ÿواصض-ل-ة ال-نشض-اط’ .
يتسضلل إاليها التعب أاو الشضعور باإ’عياء ،فتقاوم
باŸبادرة والعطاء ،اأ’مر الذي Áيزها بروح
اŸبادرة وا‚از العمل ‘ وقته .بالنسضبة لها،
إانها مسضالة ثقافة تسضهر على تكريسضها حولها
حيثما وجدت .رغم أان ﬁيطها اŸهني رجا‹
إا’ أان اŸرأاة التي تع Òللمسضؤوولية حق قدرها،
 ⁄يسض -ب -ق ان شض -ع -رت ب -غ-رب-ة ‘ ه-ذا ال-وسض-ط،
عرفت كيف تبني عÓقات عمل وتنسضيق مع
ﬂت- -ل- -ف ال- -ف- -ئ- -ات اŸه- -ن- -ي- -ة م- -ن صض- -ي- -ادي -ن
ومسض-ت-ث-م-ري-ن وم-ت-ع-ام-ل ،Úفكتبها مفتوح طوال
الوقت والرد يكون مباشضرا إاما باتخاذ قرار أاو
تقد Ëتوجيه أاو توضضيحه للمعني ،Úو’ تبخل ‘
ذلك حتى أايام العطل اأ’سضبوعية ،فبالنسضبة إاليها
’ ›ال ل - -ل- -بÒوق- -راط- -ي- -ة ‘ زم- -ن السض- -رع- -ة
ا’قتصضادية ،وبالتا‹ ’ Áكن ترك أاي ›ال
Ÿشضكل ﬁتمل يثور ‘ القطاع .تشضتغل السضيدة
زروق -ي وه -ي ح -ائ -زة لشض -ه -ادة م -ه -ن -دسص دول-ة
(ت-خصضصص ح-م-اي-ة ال-ط-ب-ي-ع-ة) م-ن م-ع-ه-د العلوم
الفÓحية با◊راشص سضابقاÃ ،عدل  12سضاعة ‘
اليوم وأاحيانا أاك ،Ìقناعة منها أان القطاع الذي
تديره بالعاصضمة يكتسضي أاهمية ‘ تنشضيط النمو
بخلق الÌوة أاو توسضيع مسضاحة التشضغيل لفائدة
الشضباب الذين تصضغي إاليهم وترافقهم بإارادة
ايجابية .كل تلك القيم اŸهنية واإ’نسضانية التي
–ملها أاهلتها ’نتزاع احÎام وتقدير ﬁيطها
الوظيفي واŸهني ،وتقول «لو تتكرر التجربة
سضأاعيدها بفخر خدمة لÓقتصضاد ا÷زائري»،
مؤوكدة أان العÓقة ب ÚاŸرأاة والرجل ‘ قطاع
الصض -ي -د ي-ق-دم-ان اإ’ضض-اف-ة اŸط-ل-وب-ة سض-واء ‘
اÛال اإ’داري أاو ‘ موانئ الصضيد التي Áكن
للعنصضر النسضوي آان يقتحمه Ãشضاريع اسضتثمارية
Óشضارة –صضلت زروقي
فردية أاو تشضاركية .ل إ
ربيعة على ماجسضت( Òالبيئة البحرية) لتتو¤
ال -ت -ع -ل-ي-م م-ن-ذ Ã 1987ع -ه -د الصض -ي-د وت-رب-ي-ة
اŸائيات بالعاصضمة ،ثم تدير مدرسضة ‘ نفسص
التخصضصص ببني صضاف من  2004إا،.2008 ¤
قبل أان تشضرف Ÿدة سضنة على التكوين بوزارة
الصضيد البحري .و‘  ” 2009تكليفها Ãنصضب
مديرة الصضيد بو’ية ا÷زائر حيث –رصص على
أاداء اŸهمة إا ¤اليوم بروح بناءة وانفتاح على
ﬁي -ط -ه -ا ا’ق -تصض -ادي وا’ج-ت-م-اع-ي ،واضض-ع-ة
العÓقة اإ’نسضانية ‘ صضميم يومياتها.

سصعيد بن عياد
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اŸؤوسصسصات
و القيمة
اŸضصافة

تلبية ألطلب أÙلي ..تقليصص أ’سستÒأد وألتمؤقع ‘ أسسؤأق خارجية
مواكبة التطور التكنولوجي ’سصتحداث الÌوة والدÁومة

ما هي القيمة اŸضضافة التي تقدمها اŸؤوسضسضات اإ’نتاجية سضواء كانت عمومية أاو خاصضة لÓقتصضاد الوطني؟ ..وكيف تنفتح على التكنولوجيات ا◊ديثة Ÿواكبة آاخر تطورات اآ’لة
اإ’نتاجية ،خاصضة ‘ ظرف تتطّلع إاليه من أاجل اقتحام أاسضواق خارجية والتموقع ا÷يد للتصضدير من دون انقطاع ..كل تلك ا’سضتفهامات آاثارتها «الشضعب ا’قتصضادي» مع العديد من
اŸؤوسضسضات اıتصضة ‘ ›ال اŸوارد اŸائية والتي يعّول عليها ‘ دعم القطاع الفÓحي ،بالنظر إا ¤اتسضاع نطاق رقعة اŸسضاحات الفÓحية.
فضصيلة بودريشش

باعلي اÒÿ

منتوج عا‹ ا÷ودة صصديق للبيئة

اعت Èباعلي ا Òÿمسض Òشضركة «مغرب بايب»
اıتصض -ة ‘ صض -ن -اع-ة ال-ق-ن-وات اŸصض-ن-وع-ة م-ن
اأ’ل -ي -اف ال-زج-اج-ي-ة ،ب-أان-ه-م ي-نشض-ط-ون ‘ ق-ط-اع
ح ّسضاسص وذا بعد أامني ويتمثل ‘ اŸياه ،و ⁄يخف
أان تصض- -ن- -ع ‘ ا÷زائ- -ر ي- -ع- -د ‘ حّ- -د ذات- -ه –د
حقيقي ويعّول عليه كثÒا ‘ اŸرحلة الراهنة ‘
ت- -ق- -ل- -يصص ا’سض -تÒاد و‘ اŸرح -ل -ة اŸق -ب -ل -ة ‘
التصضدير ،حيث يتّم تصضنيع نظام قنوات متكامل
أاي ك -ل م -ا ت -ت -ط -ل -ب -ه ال -ق -ن-اة م-ن ق-ط-ع خ-اصض-ة،
وباإ’ضضافة إا ¤إاجراء الدراسضات وتخزين اŸياه
أاي الصضهاريج ،علما أان اŸصضانع –تاج كثÒا لهذا
اŸنتوج نظرا لكون القنوات تتعرضص إا ¤تآاكل
سضريع.
ي -ذك -ر أان ه -ذا اŸصض -ن -ع ي -ت-واج-د ‘ اŸن-ط-ق-ة
الصض -ن -اع -ي -ة ب -اŸسض -ي-ل-ة ويÎب-ع ع-ل-ى مسض-اح-ة 10
هكتارات ،وانطلق ‘ اإ’نتاج ‘ عام  ،2009ينتج
حاليا ما يقارب  700كلم ‘ السضنة ‘ ›ال قطاع
الري وقطاع اÙروقات ،ويغطي بفضضل تنوع
إانتاجه من اأ’قطار الصضغÒة إا ¤قطر  2600م،Î
حيث موجهة ÷ميع اسضتعما’ت قطاع الري Ãا
ف -ي -ه -ا اآ’ب -ار وا÷ر وال -ت -ح -وي Ó-ت ال-كÈى وك-ذا
تصضفية اŸياه اŸسضتعملة وا’سضتعمال ‘ اŸصضانع
الكÈى لتحلية مياه البحر ،وإا ¤جانب تصضفية
اŸياه اŸسضتعملة ،ويسضجل تنوع يغطي تقريبا كل
م -ا ي -ح -ت -اج -ه ق -ط -اع ال-ري ،و–دث ب-اع-ل-ي ع-ن
الشض- -روع ‘ ت- -وسض- -ع- -ة ج- -دي- -دة ’ق- -ت -ح -ام ›ال
اÙروقات أ’ن ا÷زائر منتجة للبÎول ويرى أان
السضوق واعد لذا يحرصص على فتح نافذة على
هذا السضوق .وفوق ذلك يتطلّع لتقد Ëمنتوج ذا
جودة عاŸية منافسضة ويعت Èمنتوج صضديق للبيئة.
وعلى خلفية أان منظمة الصضحة العاŸية ‘ كل
مرة توصضي باسضتعمال مثل هذه القنوات ‘ اŸياه
الصضا◊ة للشضرب ،أ’نها ’ تتفاعل مع الظروف
اıت-ل-ف-ة ل-ل-ط-ب-ي-ع-ة م-ن ح-رارة وم-ل-وحة اأ’رضص
وبعضص العوامل اŸؤوثرة للقنوات للمحافظة على
الصضحة ،وذكر مسض ÒاŸؤوسضسضة باعلي أان التصضدير
يعّد أاحد انشضغا’تهم حيث توجد عدة ﬁاو’ت

بوطاهر ايوب

زدادك ◊سصن

’ف -ري-ق-ي-ة ‘ ظّ-ل
ج -اري -ة خ -اصض -ة ن -ح -و ال -دول ا إ
ال-ل-ق-اءات م-ع ع-دة وف-ود إاف-ري-ق-ي-ة م-ن-ه-ا ال-ن-ي-جر
والسض-ي-ن-غ-ال وم-وري-ت-ان-ي-ا ،و–ضض-ر الشض-رك-ة خÓل
’يام القليلة اŸقبلة للمشضاركة ‘ معرضص النيجر
اأ
خ Ó-ل شض -ه -ر م -اي وب -ال -ت -ا‹ اŸشض -ارك -ة ‘ أارب-ع
معارضص افريقية خÓل السضنة ا÷ارية من شضهر
أاف -ري -ل إا ¤غ -اي -ة شض-ه-ر ديسض-م ،Èوح-ول م-واك-ب-ة
التكنولوجيات ا◊ديثة ،يرى باعلي أان ذلك يحتاج
إا ¤ا’حتكاك اŸتواصضل مع أاصضحاب اÈÿة ،لذا
يحرصضون على اŸشضاركة ‘ معارضص وملتقيات
دول -ي -ة ،وي -ج -ل -ب -ون أاح -ي -ان -ا م -ك-ون Úم-ن اÿارج
وباŸوازاة مع ذلك يتم إارسضال إاطارات للتكوين ‘
’ن
’وروب - -ي- -ة واÿل- -ي- -ج- -ي- -ة أ
اÿارج ‘ ال - -دول ا أ
الظروف اŸناخية تتشضابه معنا وهذه القنوات
ج ّ-د م -ت -ط -ورة ل -دي -ه -م ،و‘ أاوروب-ا ت-وج-د ب-عضص
التطبيقات اŸتطورة.

و–دثت دي -غ -و ل -ي -ن -دة ‡ث -ل-ة ع-ن ›م-ع «s
 »fiveاıتصص ‘ صضناعة كل ما يتعّلق بأاجهزة
«الهيدرو ميكانيك» وكذا معا÷ة اŸياه وتوفÒ
ا◊لول الشضاملة ‘ معا÷ة اŸياه عن تواجدهم
ال- -ق- -وي ‘ السض- -وق ،ح- -يث ي -ع -م -ل -ون م -ع ع -دة
م -ؤوسضسض -ات ت -تصض -دره-م «سض-ي-ال» ،و ⁄ت-خ-ف أان
اإ’نتاج لديهم مبني حسضب الطلب ،وأاكدت على
ج-ودت-ه-م ال-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي تسض-ت-قطب الزبائن حتى
خÓل مشضاركتهم ‘ اŸعارضص اأ’جنبية ذكرت
من بينها اŸغرب وكانت بالنسضبة لهم البداية
÷سص ن- -بضص اأ’سض -واق ،أام -ا –دي اسض -ت -ح -داث
القيمة اŸضضافة بالنسضبة إاليهم يتمثل ‘ الÎكيز
على ا’بتكار كثÒا ‘ اأ’جهزة بهدف تقدË
م -ن -ت -وج ذا ج -ودة ع -ال -ي -ة وت -ن -افسض -ي-ة وب-ال-ت-ا‹
ا’سضتمرار ‘ تطوير اأ’جهزة لدينا
بينما زدادكة ◊سضن نائب مسض Òشضركة بنيلي
ال -ت -ي ت -ع-م-ل م-ع الشض-ريك ع-ل-ى الÎك-يب ،ح-يث
لديها وحدة متطورة للÎكيب ‘ و’ية ،وتعكف
ع -ل -ى تصض-ن-ي-ع اŸضض-خ-ات ال-غ-اطسض-ة واأ’ف-ق-ي-ة،
وفوق ذلك تقوم بصضيانة اÙركات الكهربائية

ا’بتكار لÎقية الفÓحة

تكتسصح اŸقاو’تية بجدية

 846أألف أمرأأة أسستحدثت مؤؤسسسسات مصسغرة
^ فضصيلة بودريشش
فرضضت اŸرأاة ا÷زائرية نفسضها ‘ سضوق العمل كمرحلة أاو ¤ثم انتشضرت
بعد ذلك بشضكل واسضع ‘ عا ⁄اŸقاو’تية مسضتفيدة من إاجراءات التمكÚ
ا’قتصضادي اŸوجه لفائدة النسضاء ،منضضمة إا ¤صضفوف اŸعركة التنموية تخلق
الÌوة وتسضاهم ‘ امتصضاصص البطالة ،وتتطلع كذلك نحو التموقع ع Èاسضواق
خارجية ،اداء اŸرأاة ا’قتصضادي بدأا ينمو ويرتقي لكن مطالبة باŸزيد من
ا’حÎاق ‘ تنويع ا’قتصضاد وتوسضيع النسضيج الصضناعي ،وا÷امعيات عليهن
اغتنام الفرصص وعدم انتظار التعي ‘ Úوظيفة ،بل انتقاء مشضروع وا’نطÓق
‘ ا◊ركية ا’قتصضادية ع Èنشضاط منتج “ول به السضوق الوطنية.
ينبغي ا’سضتثمار ‘ اŸكاسضب وا’‚ازات التي حققتها اŸرأاة ا÷زائرية ‘
سضوق الشضغل ،على خلفية أان نسضبة تواجد اŸرأاة ‘ سضوق العمل يصضل إا20.2 ¤
باŸائة ،من ضضمن العامÓت الÓئي يقدرن Ãليون Úو 479أالف امرأاة عاملة
من إاجما‹  12مليون و  298أالف من الفئة الناشضطة ،وهذا الرقم مرشضح
لÓرتفاع خÓل السضنوات اŸقبلة ،على خلفية أانه كان ‘ السضنوات اŸاضضية ’
يتعدى حدود  5باŸائة ،و–اول اŸرأاة “اما مثل الرجل انتقاء القطاع
ا◊ي -وي ال -ذي Áك -ن -ه أان ي -ن -وع ا’ق -تصض -اد ال -وط -ن -ي ف -ن -ج-ده-ا ‘ الصض-ن-اع-ة
اإ’ل -كÎون -ي-ة وال-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة ك-م-ا ال-غ-ذائ-ي-ة و‚ده-ا ك-ذلك ‘ ›ال ال-ب-ن-اء
والهندسضة واأ’شضغال العمومية ،وحتى ‘ قطاع النسضيج وا÷لود القريب منها،

مصصباحي ﬁمد

وكل ما يتعلق باأ’جهزة التي تسضتعمل ‘ قطاع
اŸوارد اŸائية والتجهيزات اÿاصضة با◊فر،
حيث لدينا  400عامل ومواقع بيع ع Èكامل
الÎاب الوطني ،علما أان حصضتهم ‘ السضوق
تصضل إا 60 ¤باŸائة ،والتطّلع قائم للتصضدير
نحو البلدان اÛاورة ،وقال نائب اŸسض Òأانهم
يعرضضون منتوجا جيدا لقطاع الفÓحة ،وعلى
اع -ت -ب -ار أان ال -ف Ó-ح-ة ت-وسض-عت ويسض-ه-رون ع-ل-ى
دع-م-ه-ا Ãن-ت-وج-ات-ه-م ،وي-ف-ك-رون مسض-ت-قب‘ ،Ó
إامكانية صضناعة منتجات أاخرى بهدف الوصضول
إا ¤صضناعة  3000مضضخة وكذا ﬁ 2000رك
سض-ن-وي-ا ،وب-ال-ت-ا‹ م-واك-ب-ة ال-ت-ط-ور وا’سض-ت-جابة
لطلبات الزبائن ،علما أان نسضبة ا’ندماج 70
باŸائة ،والعمل جار حتى يصضنع كل القطع ‘
ا÷زائر.

ا’كتفاء الذاتي

وقال بوطاهر أايوب مسضؤوول Œاري ‘ ›موعة
ب -ورن -ان أان -ه ل -دي-ه-م  3مصض -ان-ع ،ح-يث يصض-ن-ع-ون
’سضمنتية التي قطرها يÎاوح مابÚ
’نابيب ا إ
اأ
 300إا ،2000 ¤وك - -ذا أان- -اب- -يب صض- -رف اŸي- -اه
الضض-خ-م-ة وب-ال-وع-ات اسض-م-ن-تية ،ويزودون مشضروع
تهيئة واد ا◊راشص Ãربعات اسضمنتية حيث تعتÈ
حلول جيدة ،ويسضهر على منتوجهم  200عامل ‘
اŸصضنع الكائن ‘ و’ية برج بوعريريج ‘ طريق
اŸسضيلة ،أاما فيما يتعلق بحصضتهم معتÈة رغم
وجود منافسضة ،ولكن بوطاهر اعÎف أان السضوق
م -ت -ح-رك ونشض-ط ،و‘ ك-ل م-رة ي-ط-رح-ون ح-ل-و’
وي-ق-وم-ون ب-ت-ط-وي-ره-ا Ÿواك-ب-ة ك-ل م-ا يسض-ت-حدث
واحÎام اŸع - -اي ،Òوإا ¤ج - -انب ذلك ي - -ق - -وم- -ون
ب-ال-ت-ح-ال-ي-ل بشض-ك-ل مسض-ت-م-ر ،أام-ا مسض-اه-م-ت-ه-م ‘
اسض-ت-ح-داث ال-ق-ي-م-ة اŸضض-اف-ة ف-ت-ت-م-ث-ل ‘ أانه ⁄
يصض -ب -ح يسض -ت -ورد ه -ذه اŸن-ت-وج-ات ،ب-ع-د –ق-ي-ق
ا’كتفاء الذاتي ،بل ويتطّلعون لتحقيق Ÿزيد من
ال -ت -ط-ور ل-ل-م-ن-ت-وج ،واغ-ت-ن-م ال-ف-رصض-ة ل-ي-دع-و إا¤
دعمهم من خÓل منع اسضتÒاد ما ينتج ﬁليا.
وق -ف مصض -ب -اح -ي ﬁم -د رضض-ا مسض-ؤوول Œاري
لشض -رك -ة «سض -ت -ار ف -ي -ل »Îاıتصض -ة ‘ Œه -ي-زات

و’ يخفى كذلك ‚احها ‘ اÛال الفÓحي ،وينتظر منها الكث Òمن خÓل
اقتحام اÛال الرقمي وا’سضتثمار فيه خاصضة بالنسضبة ÿريجات ا÷امعة
واŸعاهد.
و‘ ظ -ل وج -ود أاج -ه -زة ال-دع-م وآال-ي-ات اسض-ت-ح-داث اŸؤوسضسض-ات ،م-ن-ه-ا ت-لك
اŸكلفة بتطوير ا’سضتثمار وبتنمية اŸؤوسضسضات الصضغÒة واŸتوسضطة وبدعم
تشضغيل الشضباب ،لن تكتفي اŸرأاة من دون شضك ‘ خلق الÌوة بل سضوف
سضتسضاهم ‘ اسضتحداث مناصضب الشضغل ،وتشض Òاأ’رقام إا ¤تسضجيل ما ’ يقل
عن  17,20باŸائة من النسضاء اŸسضتفيدات بينما النسضبة من اŸسضتفيدات‘ ،
إاطار صضناديق التنمية الريفية والتأام Úعلى البطالة بلغت  17,60باŸائة ،وقفز
بذلك إاجما‹ النسضاء الÓئي اسضتحدثن مؤوسضسضات مصضغرة نحو  846أالف سضيدة
جزائرية أانشضأات مؤوسضسضات مصضغرة وسضاهمت ‘ خلق مناصضب شضغل.
إاذا على اŸرأاة التي واجهت التحديات بالعلم والعمل أان تواصضل ذات اŸسضار
‘ ا’حÎاق من دون توقف أاو انقطاع من أاجل تقد Ëاأ’حسضن واأ’فضضل
’قتصضادها ،والسضهر على منح نفسص قوي وجديد ‘ اŸرحلة الراهنة واŸقبلة
‘ إاطار تنويع قوي وصضلب لÓقتصضاد الوطني واسضتغÓل فرصضة تهيئة العقار
الصض -ن -اع-ي وف-ت-ح ا◊ظ-ائ-ر ،وال-ت-واج-د ع-ل-ى مسض-ت-واه-ا Ãشض-اري-ع ج-ادة ت-ق-دم
اإ’ضضافة لÓقتصضاد والقيمة اŸضضافة للمداخيل الوطنية بالعملة الصضعبة.
’ Áكن للمرأاة أان تتأاخر عن الركب ،وعن مواكبة التحو’ت التي تعد ‘
جوهرها اقتصضادية ،أ’ن اŸعركة ترتكز على قوة اقتصضاديات الدول ،وما مدى
قدرتها على مواجهة اŸنافسضة والتواجد ‘ أاسضواق دائمة من دون انقطاع،
فهل تنجح ا÷زائرية مرة أاخرى وتتفوق من خÓل الدفع بعجلة التنمية نحو
اأ’مام وامتصضاصص كل مظاهر العجز والÎدد أاو أاي تباطئ يطيل خطوات بلوغ
أاعلى مراحل النمو؟

عادل بن مسصعود

التنقيب ’سضتخراج اŸاء على مسضار ودور الشضركة
‘ اسضتحداث القيمة اŸضضافة ،حيث أاوضضح أان
هذه الشضركة رأات النور ‘  ،2001واŸدهشص أان
صضاحب الشضركة مصضباحي الطاهر ،من ابتكر آالة
صضناعة القنوات باÿيوط عمرها طويل ،توفر
Œهيزات التنقيب ذات عمر طويل توظف 50
عام Óو–رصص على التكون ‘ مراكز التكوين
اŸهني ويتواجد مقرها ‘ ا◊راشص وا◊ميز،
حيث تنتج سضنويا « 200فوراج» ،وكل ما يتعلق
’ضض-اف-ة إا ¤صض-ن-اع-ة اÙط-ات،
ب -ت -ج -ه-ي-زات-ه ب-ا إ
بعدما كان هذا اŸنتوج يسضتورد من اÿارج بسضعر
باهضص بالعملة الصضعبة ،ومنذ الشضروع ‘ التصضنيع
صض -ار ب -إام-ك-ان اŸسض-ت-ث-م-ري-ن أان يÎك-وا إا ¤غ-اي-ة
ا◊فر ويقومون بتقد Ëالطلبية ،وإاذا تغ‘ Ò
حجم القطر Áكن أان يغ Òله وبالتا‹ ’ يخسضر
’م-وال ،وي-رى مصض-ب-اح-ي أان م-ن-ت-وج-ه-م م-نافسص
اأ
وي -ح -وز ع -ل -ى شض -ه -ادات اŸط -اب -ق -ة م -ن ج -م -ي-ع
ال -ن -واح-ي ،وح-ت-ى ال-رصض-اصض Úي-ت-م-ت-ع-ون ب-ك-ف-اءة
عالية ،هذا ما قلصص من حجم ا’سضتÒاد ،ويعتقد
مصضباحي أان اŸصضنع ا◊قيقي ليسص له امتيازات
كثÒة مقارنة باŸسضتورد ،و–دث عن شضحنات
“ت نحو كل من ليبيا وتونسص وسضوف يتوجهون
أاسضواق ما‹ والسضودان والنيجر ،ويعكفون على
ال -ت -حضض Òل -ل -م -زي -د م -ن ال-تصض-دي-ر خÓ-ل السض-ن-ة
ا÷ارية ،علما أان هذا اŸنتوج غ Òقابل للصضدأا،
وسضيعكف على ا’نطÓق ‘ طرح منتوج جديد
ويتمثل ‘ رؤووسص التنقيب ،التي كانت تسضتورد
وسض -ي -ت-م صض-ن-اع-ت-ه-ا ب-نسض-ب-ة ا’ن-دم-اج ت-ق-در بـ 50
باŸائة.

هاجسش ا÷ودة

‘ ح Úبن قرميط ﬁمد عثمان مدير تقني
ع -ل -ى مسض -ت -وى «م -ؤوسضسض -ة م -ي -ا» اıتصض -ة ‘
صضناعة اأجهزة صضناعية فÓحية ،وتعكف على
Œه -ي -ز ووضض -ع وصض -ي -ان-ة اŸضض-خ-ات ل-ل-ت-ن-ق-يب
وتعمل مع «إايبارا» اليابانية اŸتواجد فرعها ‘
إايطاليا ،قال أانهم يحرصضون على التواجد بقوة
‘ السض -وق وأاه -داف -ه -م ‘ ك -ل م -رة رف -ع نسض -ب-ة
ا’ندماج ‘ هذه الصضناعة وبالتا‹ التقليصص من
ا’سض -تÒاد واŸسض -اه-م-ة ‘ اسض-ت-ح-داث ال-ق-ي-م-ة
اŸضضافة.
ق- -ال ع- -ادل ب- -ن مسض- -ع- -ود رئ -يسص اŸصض -ل -ح -ة
التجارية مؤوسضسضة «إاسضكÓب» اŸتواجدة بو’ية
ب -ج -اي -ة ول -دي -ه -ا م-ك-اتب ‘ ك-ل م-ن ال-ع-اصض-م-ة
ووهران وحاسضي مسضعود أانهم يقومون بتجهيز
اıابر ،ويعملون بجد من أاجل تغطية كامل
الÎاب ال- -وط- -ن- -ي Ãن- -ت- -وج -ه -م ،ح -يث أانشض -ات
اŸؤوسضسضة ‘  ،2004وتسضتوعب  85عام ،Óعلما
اأن أاغ- -ل- -ب -ي -ت -ه -م م -ن ا÷ام -ع -ي ÚواŸه -ن -دسضÚ
ويتعاملون مع اأزيد من  20عÓمة عاŸية من
بينها Œهيزات –اليل اŸياه ،سضواء ‘ –لية
مياه البحر أاو اŸياه الباطنية الصضا◊ة للشضرب
وكذا التحاليل ‘ السضدود ،علما أانهم يقومون
بعملية الÎكيب وفوق ذلك يوفرون التكوين من
اجل الزبائن إا ¤جانب ضضمان خدمات ما بعد
البيع ،وفوق ذلك يتطلّعون لتوسضيع اŸشضروع بعد
اق -ت -ن -ائ -ه-م ل-ق-ط-ع-ة أارضص ،ب-ه-دف إان-ت-اج ب-عضص
التجهيزات ا÷ديدة ‘ ،إاطار ما أاسضماه بتوفÒ
‘ السضوق الوطنية أاحسضن اŸنتجات العاŸية،
خاصضة اأ’Ÿانية منها ،باإ’ضضافة إا ¤تكوين
اŸه -ن -دسض Úا÷زائ-ري ،Úوب-ال-ت-ا‹ ال-ت-ح-ك-م ‘
طريقة تصضنيع هذه التجهيزات اŸتطورة.

اأ’حد  ٠٣مارسس  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٦جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الشصعب» «فوانيسس» صسرحا ضسمن صسفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشسر
إابداعاتكم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف اأ’جناسس الثقافية شسعر ،قصسة ورواية ،
راسصلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإ’سسهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصسة للجميع.

ن
صص ششعري

بادر سشيف

≈æ©ŸG ófõd ìƒH
Áوت ا◊جر ،يحيا الوتر
والشسعراء مطر ،كلماتهم موسسيقاهم
أاث ـ ـر
واأ’غنيات رفضس
أاهداب تشسرئب لعروة اŸمر
اأ’غنيات نواقيسس ،سسماء بكائها رياح،Ú
أامنيات و نبوة
اأ’منيات اŸنهزمة
د’لة انحدار النمل ‘ سسÓل التاريخ
غبار آايات تشستكي نسسغ ا’نتقام
وب Úالد’’ت ،رمل ووشسم ملثم
يودعان اأ’ماكن تلك التي هبط فيها وحي
الوسس ـ ـ ـن
وشسوشسة الزعرور فصسل الربيع
أاو حينما يآالف بŒ Úاويف البطون
اÿاوية
وسسراديب الظÓم
‡دد ‘ خوذة الفارسس
أاداعب طحالب اÿلجان
نوارسس تائهة ‘ جذور السسن ،Úماذا تريد
أايها البحر
أا’ تصساب بالظمأا و الشسقوق
اثقب خوذة الفارسس
افر إا‚ ¤مة آامنة ببطن اأ’رضس
تسسامر الريح و لؤولؤو الصسÓة
حمامة “ر
Ãنقارها قشس
كأا Êالهارب بخبز اليتامى
ماذا ،لوح البحر ،عادت اŸوجة منهكة
لنا البحر ،هكذا اغني له كلما جمعنا
القدر
هكذا أاصسلي معتمدا يدي إا ¤خنجر
الذكريات
تلك التي مرت مسسرعة
سسآاخذك بعيدا بعيدا أايتها ا÷موع
ا÷اثمة على خنجر التسسبيح
إا ¤كواكب النذر
إا ¤شسوارع عالية شسبيهة بحدائق بابل
اŸعلقة
أانا اŸسسك ،مسسك اأ’رضس وا◊ياة
هكذا احيي
عبور السسائل Úعن اأ’ثر
وعن الوتر
عن جبهة تفتح صسباحات الرموز اŸغلقة
تيه ‘ ضسم ÒاŸعاÊ
غابات من نسسيج اأ’دعية
مكسسور ا÷ناح يا دربي ’ تتبعني ’ تعبأا
بي
فأانا ناسسك مولع بÎانيم ا÷بال الراسسية
وأانا البهلول الداعي لكل الناسس بالÈكات
لسست متصسوفا ،ولكن امشسي بقدم واحدة
على خيط دخان
نعم اعرضس ‘ الشسوارع جلد اأ’فعى
أاجنحة اŸشسانق
اع Èالنهر حافيا باكيا’ ،بد أان أاعÈ
النهر
إا ¤ضسفة اأ’بجدية
حيث السسنابل ووسسائد العشسق
مÓءات الغنج ونسسك الشسعوب
وراء التخوم
تخوم التÓل ،اأ’هداب ..أابحث عن رجال
من فراغ الوقت وعبث اŸكان
قبل اأ’وان يحل الصسيف بروضسة القمر
اŸغطى بكلمات
الصسبايا الوردية
وأانا الشسيخ الطاعن ‘ ميÓد الثلج
غيمة مسسرعة مرت قرب منعطف ا◊لم
حطمها السسياج اŸقابر على ركبته
اسسكنها عشسب الطوفان
 ،،،أا’عب أادراج الكمان
وحدي كنت ،هكذا أامر من معارج اأ’وان
إا ¤خشسبة ا÷دث والوطنية
يا رسسول الدروب اŸسسربلة على احمرار
اأ’خضسر البني
تعا ¤نفسسر حلم الغرف اÎŸاصسة ‘
حرمة الوطن
وهزال اأ’صسابع اÿالية من عطف الشسوك
تعا ¤أاعيد تسسميتك ،أاشسكلك على هيئة
ا’فÎاق
وغصسة الع.Ú
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قاسشي أاصشيلة  /ا÷زائر
العاصشمة
كسس- - -ر ج - -دار اÿوف وسس - -ر
بثبات ،فبعد كل شسدة رعد و
ب -رق ي -وج -د ن -ب -ات– ،رر م-ن
قيود الفشسل وأاغÓل السسيادة،
ك -ن م -ن يصس -ن -ع ا◊دث ال -ي -وم
وغ -دا ول -ت -ك -ن ب -ي-دك ال-ق-ي-ادة
...وقعت؟ ...قف انفضس غبار
اÿي -ب-ة واصس-ع-د سس-ل-م ال-ه-ي-ب-ة،
الصس- -ورة ل- -يسست واضس -ح -ة م -ن
هنا! ...أادنو واقÎب ...اقÎب
ح- -د ال- -ت- -ن- -اغ- -م ،دع أاح Ó-مك
ت-ك-اف-ح ل-ل-ظ-ه-ور ك-أال-وان قوسس
قزح كلما سسقط اŸطر جاءت

قصشة

عبد القادر رالة
كأاي طفل صسغ Òيقطن مدينة
صس- -غÒة ت- -ق- -ع أاسس- -ف -ل ال -هضس -اب
العليا ،ليسس هذا الطفل بل جميع
أاترابه كان فؤوادي اŸرح وقلبي
الصس- - -غ Òم - -ع - -ل - -ق ً- -ا ب - -ا◊م - -ام،
وب- -اأ’خصس ‘ ع- -ط- -ل- -ة ال- -رب- -ي -ع
وع -ط-ل-ة الصس-ي-ف .ك-ان اصس-ط-ي-اد
ا◊م -ام م -ن أاحب ال -ه -واي-ات إا¤
قلبي...
كانت هناك طريقة وحيدة وان
كانت قاسسية ،و‘ بعضس اأ’حيان
ت - -تسس- -بب ‘ م- -وت ا◊م- -ام- -ة أاو
ال-ق-م-ري! وه-ي رم-ي-ه ب-ا◊جارة،
باسستخدام اليد ،ولكن الشسائع كان
اسستخدام البÒكا‹ وهو نوع من
اŸقاليع اŸفضسلة إا ¤اأ’طفال،

..Ö◊G
ششاعة صشابرين
وادي العÓيق ـ البليدة
ا◊ب ..هو جنة ا◊ياة ،هو
ف- -ردوسس ف- -وق أارضس أات- -ع -ب -ه -ا
الفسساد ،هو ذلك الشسعور الذي
يحتل القلوب دون سسابق إانذار
هو تلك الشسعلة التي ’ يطفئها

خاطرة

لتعلن أان النهاية دائما سسعيدة.
تتسسابق والزمن ...تعطل ثواÊ
الوقت ‘ خضسم العمر ،ليسس
كل اأ’حÓم تتحقق ....فقط
Ÿن يحلم بقلبه ومن يعتنقها
كأان ’ شسيء بعدها ..تسسابق
مع فوات اأ’وان ،كن أانت من

يصسل قبل العيان .كن أانت من
يصس- -ن- -ع م -ن ح -ل -مك السس -ع -ادة
فا◊لم مهما بلغ أاقصسى عنانه
لن يتعدى جمجمتك الصسغÒة
داخ- - -ل ح- - -ج - -رتك ال - -ك - -بÒة،
ف- -ح- -ل- -مك ل- -ن يسس- -ت- -ط- -ي -ع أان
يسس - - - -ع - - - -دك رÃا تسس - - - -ع - - - -د
◊ظات ...سساعات  ..أاو رÃا
أ’ي -ام ..ل -ك -ن سس -ي -ح Úم -وع -د
ا’سس - -ت - -ف - -اق - -ة م- -ن ا◊ل- -م...
ا’سس - -ت - -ف- -اق- -ة م- -ن السس- -ع- -ادة
اÿرافية حتما ،فرغم السسكون
‘ ت -لك ال -ل -ي-ل-ة ال-ظ-ل-م-اء وم-ع
ال- -ل- -ون اأ’سس -ود اıي -م ع -ل -ى
ال -غ -رف -ة ب-اŸق-اب-ل ي-وج-د ن-ور
ثاقب ينبعث من خÓلك  ،تراه
انت فقط ،انه نور أاحÓمك و
آامالك

áª°UÉ©dG ΩÉªM
ُيصسنع من أاغصسان أاشسجار اللوز أاو
بقايا قضسبان حديد البناء ،ويكون
على شسكل حرف ‘ الفرنسسي
ويربط طرفاه بشسريط مطاطي
نسس-ت-خ-لصس-ه م-ن ب-ق-اي-ا ال-ع-جÓت
ال-داخ-ل-ي-ة ل-لسس-ي-ارة ..ونضس-ع ف-ي-ه
حصس -ى صس -غÒة ،ث -م ي -ت -م ا÷ّذب
ب-ك-ام-ل ق-وت-ن-ا ث-م ن-رم-ي ..وك-لما
كان الشّسد قويا كان التصسويب
ب -ع -ي -دا وف -ع-ا’ ،ح-ت-ى إاذ أاصس-ب-ن-ا
ا◊م-ام-ة ‘ ع-ي-ن-ه-ا أاو م-ن-ق-ارها
فإانها “وت فوراً.
و‘ مدينتنا الصسغÒة كان ثÓث
أاط -ف -ال ف -ق -ط اك -تسس -ب -وا م-ه-ارة
التصسويب وعدم اÿطأا ‘ إاصسابة
الهدف ،مهما كان الطائر بعيدا،
ﬁلقا ‘ السسماء أاو جاثما فوق
أاسسطح اŸنازل ،أانا بكل تواضسع،
وزم - -ي - -ل- -ي وصس- -دي- -ق- -ي وج- -اري
أام،Úولطفي ذاك الطفل اŸميّز
الذي كان يسسكن حيًا آاخر.
Ÿاذا نصسطاد ا◊مام دون غÒه
من الطيور ’ ،أاحد منا يعرف
وإا‰ا ه - - -واي- - -ة م- - -ت- - -وارث- - -ة بÚ
اأ’جيال ،رÃا أ’نه جميل ومثÒ
وج- -ذاب ف- -ه- -و ل- -يسس ب- -ال -ط -ائ -ر
الصس -غ Òج -داً م -ث -ل ال -زرازي -ر أاو
طيور الدوري ،وليسس بريًا مثل
ال- - -قÈات ،و’ ه - -و بشس - -ع م - -ث - -ل
الغربان أاو البوم ،الطائر الليلي

الذي  ⁄نره وإا‰ا نسسمع عنه ،أاما
اليمامات واÿطاف فقد كانت
تزورنا ب Úا◊ Úواآ’خر وليسس
دائما.
لكن ما كان يعذبني ويحزنني
أان ا◊مامات سسرعان ما تكون
نهايتها الهÓك ،فإاننا نضسعها ‘
ع-لب ك-رت-ون-ي-ة ف-ت-خ-ت-ن-ق أ’ن-نا ’
ن -ف -ك -ر ‘ ث -ق-وب ل-ل-ت-ه-وي-ة وإا‰ا
خ - -وف - -ن- -ا أان ت- -ف- -ر ..و‘ ب- -عضس
اأ’ح-ي-ان ت-ن-قضس ع-ل-ي-ه-ا ال-ق-طط
ف-ه-ي ’ تسس-ت-ط-ي-ع ال-ت-ح-ل-يق أ’ننا
قصسصسنا أاجنحتها...
وإاذ ‚ت م- - - -ن ا’خ- - - -ت - - -ن - - -اق
وال-ق-ط-ط ف-إان-ه-ا ن-ح-ن م-ن ن-ق-وم
بخنقها بأايدينا أاو ضسربها على
ا◊ائ -ط ب -ع -ن-ف Ÿا ن-ك-تشس-ف أان
الطائر أانثى وليسس قمري .أانا ⁄
أاكن أافعل ذلك أ’ ’ Êأاسستطيع
وأاخاف توبيخ والدي الشسديد.
ك- -ن- -ا ن- -فضس- -ل ال -ق -م -ري أ’ج -ل
التفرج عليه وهو يصسارع قمريا
آاخ -ر ،ي -ن -ف -خ ح -وصس -ل -ت-ه ويصس-در
هدي ً
 Óغاضسبا...
ط- -اŸا ك- -نت اغ- -ب- -ط أاط- -ف- -ال
ال -ع -اصس -م -ة ف -ك -م -ا شس -اه -دت ‘
 Óالسساحات
التلفزيون ا◊مام  Áأ
واأ’رصس- -ف- -ة و’ ي- -خ -اف م -ن -ه -م،
وÁكنهم أان يقÎبوا منه ويلمسسوه
ويعطوه القمح أاو فتات اÿبز!

البعد و’ رياح اليأاسس و’ قسسوة
الزمان ..هو ذلك اأ’مل الذي
يسس-ت-وط-ن أاف-ئ-دة اŸت-ع-ب Úم-ن
دنيا أافسسدها الكره والبغضساء.
ا◊ب ..هو بحر من اŸشساعر
كلما هدأانا اضسطرابه هاج ،هو
ع- -ك- -از اŸت- -عÌي -ن ب -خ -ي -ب -ات
ا◊ي- -اة ،ه- -دف ك- -ل م- -ن سس -اد
فؤواده الطيبة وا◊نان .ا◊ب..
هو نور إان عÌت عليه أانار لك
اأ’يام.
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ا÷ميل .ا اŸرآاة التعيسسة
تسس- - -أا‹ ،ف- - -ل- - -و
اأ’نا :أايته Êوج -ه -ي أاي -ت -ه -ا
اŸرآاة- - ’ :وف ت- - -ف - -زعÚ
أاري- - -تك لسس-
ِل َ-م َل -م ُت -ر
؟
ة
فتهربي
ر
و
ي
غ
ل
ا
نت حاقدة عليّ؟
اأ’ناŸ :اذا؟
أ
ا
ل
ه
جميلة ،وحظي
 -ف- - -اك تسس- - -اؤو’ ها أانااŸرآاة :ك -ذاتك تخاف على
وفضسو’ ،ف
جميل .و بقيت مÎددة،
–طيم مشساعرك.
 ماذا للك اŸرآاة؟
وأانا قد رأايت...
و ⁄أاعاند ت -و وث- -قت ب- -ت- -لك
؟
اŸرآاة :هل أاكمل
ل
ا
ذ
ا
م
ع- -ي- -ن -ة؟ ل -ب -ق -يت
ى
مÎددة) كفى ،كف
اأ’نا( :
اŸرآاة ال- -ل - -ى جهل بحقيقة
بالتأاكيد عل
’ أاريد ’، .ت- - -وق- - -ف - -ي.
’
ذاتي .
ل-ل-ه ث-ق-ت-ي ب-ال-ل-ه
اأ’ن- - -ا :عن قراري أار.Ê
ا
د
م
ح
ع-دل ع-ن ق-راري
وداد العلمة
تراجعت متلعثمة ،مÎددة)
ج-ع-ل-ت-ن-ي أا
اŸرآاة( :
سأاحاول .
اأ’ول.
سسـ ..سسـ ..ستدارت إا‹ّ ذاتي
مرآاتي من أاجمل
مرآاتي يا
اأ’نا :اسس أارت- -ن- -ي وج- -ه -ي
اŸدب- -رة ،و
ا÷ميÓت؟
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سشيد أاحمد دحمان
يا ولدي ...
عمرك عند الله غالية
ما يغويك حد شسي بالدنيا
ما تخليهم يلبعوا بيك ولو ثانية
ما تديك البحور الهاوية...
يا ولدي ...
‘ بÓدك عايشس حياة هانية
ب Úأاهلك كل دقيقة فيه زاهية
يا ولدي ...
كÓم الناسس كله كذوب...
ما يخلوكشس تأامن باŸكتوب
وتشسوف عيشستك بيها العيوب
وال- -ل- -ي راح- -و ق- -ب -لك م -رت -اح -ي
القلوب
ياولدي ...
راك تغيب شسعال وتبكي الوالدين
يتعذبوا بسسبابك لسسن Úا÷ايÚ
ما يرتاحوا من بعدك ما يعيشسوا
هانيÚ
يا ولدي ...
ن- -وصس- -يك م- -ا ت -خ -ل -ي ب Ó-صس -تك

قصصة قصصÒة

يالغافل
أاحمد الله وقول بينهم را Êهايل
م -ادام-ه-م م-وج-ودي-ن وب-رضس-اه-م
نتعامل
يا ولدي ...
واشس أاداك ع- -ل- -ي- -ه -م وت -ك -ون ‘
’خر هامل؟
خلي ا ‘ Òÿوطنك .ومع أاهلك
تتواصسل
اإ’هداء :لكل من فقد فلذة كبده
‘ الهجرة غ Òالشسرعية
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بن يحي أامنــــــــية
نظر إا ¤نفسسه ‘ اŸرآاة ،عيناه
اÙمّرتان اللتان أاحاطتهما هالة
سسوداء– ،كيان عن لياليه البيضساء
وسسهره الدائم ،حاجباه اŸعقودان
اللذان يرسسمان خطوط Œاعيد
على جبهته ينطقان باسسم غضسبه،
مﬁÓه الذابلة وشسحوب وجهه،
شس-ف-ت-اه م-ت-زم-ت-ة ك-أان-ه-م-ا تكبحان
ان-ه-ي-اره ...ت-أاّم-ل ن-فسس-ه جّ-ي-دا⁄ ،
يرعبه انعكاسسه ‘ اŸرآاة بقدر ما
ي -رع -ب -ه ان -ع -ك -اسس روح -ه ...سس -ار
ببطء إا ¤النافذة وفتحها فباغتته
نسسمات ديسسم Èا÷ليدية ،إاعÓن
صس -ري -ح ع-ن ح-ل-ول الشس-ت-اء ضس-ي-ف-ا
ع- -ل -ى اŸدي -ن -ة ،ن -ظ -ر إا ¤ال -ب -در
اŸك -ت -م -ل ال -ذي أال -ق-ى ن-وره ع-ل-ى
يديه اŸلطخت Úبا◊ ،Èتأاملهما
مليا ثم اغرورقت عيناه بالدموع،
وبسسرعة قبل أان تنفلت عÈاته من
ﬁج -ره -ا ك -ف -ك -ف -ه-ا ب-ي-ده ،أال-ق-ى
نظرة أاخرى على غرفته فسسقط
بصس -ره ع -ل -ى م -ك -ت -ب -ه ،أاي -ن ت -ق-ب-ع
ﬂطوطته اأ’خÒة وبعضس اأ’وراق
اŸتناثرة هنا وهناك ،والكث Òمن
ا◊ ÈاŸوضسوع بجانب صسفحات
عذراء Á ⁄سسسسها قلم من قبل.
أاطلق تنهيدة طويلة قبل أان يغلق
شسباكه ›ددا وير“ي على سسريره
متكورا على نفسسه ،على انهياره
وع- -ج- -زه ،ع- -ل- -ى فشس- -ل- -ه ...رم- -ق
صس -ورت -ه اŸوضس -وع-ة ع-ل-ى ط-اول-ة
ب -ج -ان -ب -ه ب-ازدراء واضس-ح ،ح-م-ل-ه-ا
وح- -دق ف- -ي- -ه- -ا ث- -م ه- -مسس ك- -أان- -ه
ي -ح-ادث-ه-ا« :أاي-ه-ا ال-ف-اشس-ل ...أاي-ه-ا
ال -ع-اج-ز» ح-م-ل-ق ف-ي-ه-ا ›ددا ث-م
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رم- -اه- -ا ب- -ك- -ل م- -ا أاوت -ي م -ن ق -وة
ف -ت -ح -ط-م إاط-اره-ا ق-ط-ع-ا صس-غÒة
م-ت-ن-اث-رة ،هّ-م ب-النهوضس ومواجهة
نفسسه ‘ اŸرآاة ›ددا ،ثم صسرخ
‘ وجه انعكاسسه Ãرارة جلية ‘
صسوته:
«سسنتان! سسنتان أايها الفاشسل ’
ت-ق-وى ع-ل-ى ك-ت-اب-ة ج-م-ل-ة م-ف-يدة!
سسنتان من السسهر الدائم وأاكواب
ال - -ق - -ه- -وة ال- -ب- -اردة وأاقÓ- -م ا◊È
اŸكسسورة ،وأاين النتيجة؟ سسنتان
من السسفر وقراءة الكتب وا◊ديث
إا ¤الناسس بغية اإ’لهام واآ’ن ماذا؟
أاي- -ن إال- -ه- -امك ال- -ل- -عÚ؟ أاي- -ن ه -ي
م- -وه- -ب- -تك؟ أام ق- -د ات -ف -ق -ا ع -ل -ى
خ -ي -ان -تك وال -ه-روب ب-ع-ي-دا ع-نك!
«سسقط على ركبتيه وحمل رأاسسه
ب Úي -دي -ه و“ت -م «سس-ن-ت-ان ح-بسست
فيهما نفسسي ،وها أانا أاختنق»...
شسرع ‘ البكاء كطفل صسغ Òتركته
أامه ،ولكن الفرق أان الكتابة كانت
أامه ا◊نون ،متنفسسه ،أاكسسجينه،
إاكسس Òا◊ي - - -اة ...وه - - -اه - - -و اآ’ن
عاجز عن كتابة حرف واحد قد
ي-ح-رر م-ك-ن-ون-ات ن-فسس-ه ومشساعره
اÙبوسسة التي باتت تنهشس قلبه
سسعيا للخروج...
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أاحمد دحمان صشبايحية /
الششلف
مواعيد هي لك
يا وجدا Êالفسسيح...
الدنيا بأافراحها تناديك
القلب بنبضساته يأاويك
ال -ع -ي -ون ب -ن-ظ-رات-ه-ا ت-ع-ط-ف
عليك
ل- -ل- -ه -م -وم واأ’ح -زان ح -ت -م -ا
تنسسيك
فتناسسى أانت جراحك...
وما حواليك...

ف - -أات - -رك اأ’ ⁄وأاحضس- -ن م- -ا
يرضسيك
ف-ال-وج-ود سس-ي-م-ن-حك سسعادة
تداويك
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إإعدإد :سسهام بوعموشسة
األحد  03مارسص  2019م الموافق لـ  26جمادى الثانية  1440هـ

أŸوقع أإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أأح ـد رموز ألـثـورة أ÷زأئ ـريـة لن تنسشاه أألج ـيـال
مارسس شسهر إلشسهدإء إلشسرفاء 4 ،مارسس  1957تاريخ إسستشسهاد إلبطل إلعربي بن مهيدي صساحب إŸقولة إلشسهÒة «أإلقوإ إلثورة إ ¤إلشسارع يلتقطها إلشسعب»،
لسستدمار إلفرنسسي
ب إلوطن و ⁄يغره ل مال ول أإي شسيء همه هو –رير إلوطن من قيود إ إ
كيف Áكن ل أ
Óجيال نسسيان هذإ إلبطل إلفذ إلذي حمل ‘ قلبه ح ّ
لسستقÓل.
لسستطا ،Êتاريخك يا بن مهيدي سسجل من ذهب ل Áكن ﬁوه بفضسلك أإصسبحنا ننعم با إ
إ إ

أأهم أÙطات
ألتاريخية لششهر مارسس
 03م- - - - -ارسس  :1957إغ -ت-الت ق-وإت
لح -ت Ó-ل إل -ف -رنسس-ي إŸن-اضس-ل ﬁم-د
إ إ
إل -ع -رب -ي ب -ن م -ه-ي-دي ‘ زن-زإن-ت-ه ب-ع-د
ع -م -ل -ي -ة إسس -ت-ن-ط-اق وت-ع-ذيب وحشس-ي
طيلة ثمانية أإيام.
 03م- - -ارسس  :1959إغ-ت-الت إŸنظمة
إل- -ف- -رنسس- -ي- -ة «إل- -ي- -د إ◊م- -رإء» رج -ل
لŸا Êج-ورج ب-وخ-رت أإح-د
لع -م-ال إ أ
إ أ
لسس-ل-ح-ة
‡و‹ إل -ث-ورة إ÷زإئ-ري-ة ب-ا أ
بفرإنكفورت.

سسهام بوعموشسة
ولد ﬁمد العربي بن مهيدي سسنة 1923م
ق -رب ع Úم -ل -ي-ل-ة ،وت-رع-رع ‘ ع-ائ-ل-ة ر ي-ف-ي-ة
م -يسس -ورة ا◊ال ،م -ع -روف -ة Ãح -اف-ظ-ت-ه-ا ع-ل-ى
التقاليد اإلسسÓمية لكونها تشسرف على زاوية
أاولد بن مهيدي تخصسصص معلم Úلتعليم القرآان
‘ القرية ،ويشستهر أايضسا أاجداد أاسسرته بالعلم
وال-ث-ق-اف-ة وال-ت-ع-ل-ي-م و–ف-ي-ظ القرآان ،كان أابوه
تاجرا وÁلك مصسنعا يوجد Ãدينة اÿروب،
ت -و ¤رع -اي -ة أاب -ن -ائ -ه رع -اي-ة سس-ام-ي-ة ،وخ-اصس-ة
العربي بن مهيدي الذي خصسه بالتوجيه السسليم
والنظرة اŸسستقبلية نحو وطنه.
تابع دراسسته باŸدرسسة الفرنسسية ،و–صسل
على الشسهادة البتدائية يوم  19ماي  ،1937ثم
ت -ك -و ن -ه ال -ث -ان-وي ب-بسس-ك-رة ،ان-خ-رط ‘ ح-رك-ة
أاح-ب-اب ال-ب-ي-ان وا◊ري-ة ال-ت-ي أاسسسس-ه-ا ف-رح-ات
ع -ب -اسص ،وأاث -رت ف -ي-ه ›ازر  08م -اي 1945م،
فالتحق با◊ركة من أاجل اإلنتصسار للحر ات
ال -دÁق -راط -ي-ة واŸن-ظ-م-ة اÿاصس-ة إا ¤ج-انب
آا يت أاحمد وﬁمد بوضسياف وبن بلة ،وهو ما
كلفه حكما بعشسر سسنوات سسجنا .وبقي العربي
بن مهيدي تنقل من بسسكرة إا ¤ع Úمليلة
Ÿتابعة دراسسته ،لكن أامام العراقيل والصسعوبات
والظروف الصسعبة التي كان يعيشسها خÓل تنقله
خاصسة مع صسغر سسنه ،قرر والده نقله عند
خ-ال-ه -ق-اضس-ي السس-ع-ي-د Ãدي-ن-ة ب-ات-ن-ة إلك-م-ال
دراسسته ،فالتحق Ãدينة العمرا Êحاليا.
بعد ما أاحرز على الشسهادة البتدائية بامتياز
أاكمل العربي بن مهيدي ،دراسسته Ãد نة بسسكرة
ليلتحق فيما بعد بقسسم باللغة العربية حيث كان
من ب Úالطلبة النجباء اŸتفوق ،Úوشسارك ‘
ال -ع -دي -د م -ن اŸسس-اب-ق-ات لÓ-ل-ت-ح-اق Ãدارسص
قسسنطينة وذلك عام 1942م ،غ Òأانه  ⁄يوفق
‘ ذلك بسسبب عراقيل اإلدارة الفرنسسية التي
كانت عقبة أامامه لكن ”ّ إاقصساؤوه.
كان رج Óذا أاخÓق عالية جدا يحب وطنه
ودي -ن -ه إا ¤درج -ة ال -تضس -ح -ي -ة والسس-تشس-ه-اد ‘

سس-ب-ي-ل-ه-م-ا ،وك-ان ي-حب ال-ع-دال-ة اإلج-ت-م-اع-ي-ة،
واسستلهم كل ذلك من عدالة عمر بن اÿطاب
رضسي الله عنه وعلي بن أابي طالب وأابي ذر
الغفاري رضسي االله عنهم وغÒهم ،مثلما تأاثر
بجهاد خالد بن الوليد وسسعد بن أابي وقاصص
وح - -م - -زة ب - -ن ع - -ب - -د اŸط - -لب وغÒه - -م م- -ن
اÛاهدين والشسهداء.
إانضس -م الشس -ه-ي-د ع-ام  ،1942لصس -ف -وف ح-زب
الشسعب Ãكان إاقامته ،حيث كان كث Òاإلهتمام
بالشسؤوون السسياسسية والوطنية ،و‘ الثامن ماي
 1945كان من ب ÚاŸعتقل Úثم أافرج عنه بعد
ثÓثة أاسسابيع قضساها ‘ اإلسستنطاق والتعذيب
Ãركز الشسرطة ،و‘ عام  1947كان من بÚ
الشس- -ب- -اب األوائ -ل ال -ذي -ن إال -ت -ح -ق -وا بصس -ف -وف
اŸنظمة اÿاصسة ،حيث ما لبث أان أاصسبح من
أابرز عناصسر هذا التنظيم.
و‘ ع- - - - -ام  ،1949أاصس - -ب- -ح مسس- -ؤوول ا÷ن- -اح
العسسكري ،ع ‘ Úسسنة  ،1954 -53 19مسسؤوول
الدائرة ا◊زبية بوهران ،وعند تكوين اللجنة
الثورية للوحدة والعمل ‘ مارسص  1954أاصسبح
م-ن ب Úع-ن-اصس-ره-ا ال-ب-ارزي-ن ،ع-م-ل ب-اŸنطقة
الثانية غزوات ناحية تلمسسان الولية اÿامسسة
Ãسس -اع -دة ب -وصس-وف ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ وف-رط-اسص
ﬁم -د وب -ال -ت -ن -اسس -ق م -ع األخ ب -ن ع -ل-ة ﬁم-د
اŸدع - -و سس - -ي م - -نصس- -ور عضس- -و إادارة ال- -ولي- -ة
اÿامسسة مع أاعضساء مدينة الغزوات.
ع Úبعدها عضسوا بلجنة التنسسيق والتنفيذ
للثورة ا÷زائرية ،قادة معركة ا÷زائر بداية
سسنة  1956ونهاية  ،1957اعتقل نهاية فيفري
.1957
كان العربي بن مهيدي أاحد مؤوسسسسي اللجنة
الثورة للوحدة والعمل التي كّونت جبهة التحرير
الوطني ،وكان أاحد الذ ن اتخذوا قرار الفا—
م- -ن ن- -وف- -م1954 Èم ك- -ت- -ار خ ان- -طÓ- -ق ح -رب
التحر ر.
وهكذا ”ّ تسسليمه قيادة الولية اÿامسسة /
ال- -ق- -ط- -اع ال -وه -را Êال -ذي ن -ظ -م -ه ت -ن -ظ -ي -م -ا
ﬁكما .وبحكم قربه من أافكار عبان رمضسان
وك -ر Ëب -ل -ق -اسس-م ،ت-رك ق-ي-ادة ال-ولي-ة ل-ع-ب-د

ا◊ف -ي -ظ ب -وصس -وف ،وأاصس-ب-ح عضس-وا ب-اÛلسص
الوطني للثورة ا÷زائرية عام .1956
انضسم العربي بن مهيدي ‘ شسبابه إا ¤فوج
الرجاء للكشسافة اإلسسÓمية ببسسكرة ،التي كانت
ت -ع -تÃ Èث-اب-ة م-درسس-ة ل-غ-رسص ال-روح ال-وط-ن-ي-ة
واŸث- -ل األخÓ- -ق- -ي -ة اإلسس Ó-م -ي -ة ‘ الشس -ب -اب
ا÷زائري،
ووج -د ف -ي -ه -ا ب -عضص م -ا نشس-ده ،خ-اصس-ة ‘
ميدان الÎبية ،باŸقابل لعب العربي بن مهيدي
‘ ف- -ر ق ال–اد ال -ري -اضس -ي ال -بسس -ك -ري ل -ك -رة
القدم ،وكان أاحد اŸدافع Úاألسساسسي Úلهذا
الفر يق الرياضسي ،الذي كان سسنه آانذاك قرابة
العشسرين.
شسارك العربي بن مهيدي سسنة  ‘ ،1944أاداء
مسسرح ة بعنوان  ‘ -سسبيل التاج  -أادى فيها
دور البطل وقام به على أاحسسن وجه فنال بذلك
إاع - -ج - -اب ا◊اضس - -ري - -ن ،وق - -د ا ُع- -ي- -د ع- -رضص
اŸسس -رح -ي -ة ‘ ك -ل م-ن بسس-ك-رة ـ قسس-ن-ط-ي-ن-ة -
عنابة ـ قاŸة التي وقع فيها شسجار ب Úشسرطي
سسري وﬁمد العربي بن مهيدي الذي منعه من
الدخول حتى أالزمه إاظهار بطاقته ،وكان لهذه
الشس -عب ،ف -أاصس -درت ق -رارا ب-وق-ف ال-ف-رق-ة م-ن
التنقل ب Úالوليات.
عبد ا◊ميد مهري ‘ شسهادته قول ..« :ما
تتميز به شسخصسية العربي بن مهيدي هو إاÁانه
ب- -الشس- -عب ا÷زائ- -ري ،وق- -درت- -ه ع- -ل -ى خ -وضص
اŸعركة ضسد السستعمار وليسص من السسهل أا يها
اإلخوان اإلÁان بالشسعب ول الثقة به هي كلمة
نرددها ،ولكن عندما تصسدر من مناضسل ‘
صس -م -ي -م اŸع -رك -ة اŸسس -ل -ح-ة ل تصس-در إال ع-ن
م -ن-اضس-ل ع-رف ه-ذا الشس-عب م-ع-رف-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة
وع-م-ي-ق-ة وه-و م-ا أاع-ط-ى ل-ه-ذه ال-ك-ل-م-ة أاب-عادا
كبÒة ،وكان بن مهيدي مناضس Óيعيشص حياة
بسس -ي -ط -ة م -ت -واضس -ع -ة م -ق-دام-ا وح-ريصس-ا ع-ل-ى
Œسسيد هذه اŸعا ‘ Êكل اŸسسؤووليات التي
تقلدها ،وكان ‘ الفÎة التي عاشسها متخفيا
ب- -ع- -د اك- -تشس -اف اŸن -ظ -م -ة اÿاصس -ة م -وج -ودا
با÷زائر ،» ...واسستشسهد –ت التعذيب ليلة
الثالث إا ¤الرابع من مارسص .1957

 4م - -ارسس  :1959إخ-ت-تمت بنÒوبي
لف-ري-ق-ي-ة
ب -ك -ي -ن -ي -ا .أإشس-غ-ال إل-ن-دوة إ إ
إل -ث -ان -ي -ة ل -ع -م -ال إلÈي-د وإŸوإصسÓ-ت
ب -إادإن-ة إن-ت-ه-اك إ◊ري-ات إل-ن-ق-اب-ي-ة ‘
إ÷زإئ - - - -ر وإغ - - - -ت- - - -ي- - - -ال إŸسس- - - -ؤوولÚ
إلنقابي.Ú
 4م- - - - - -ارسس  :1962ن-ف-ذت م-ن-ظ-مة
لره- -اب -ي -ة ع -م -ل -ي -ة
إ÷يشس إلسس- -ري إ إ
إج -رإم -ي -ة سس -م -ت-ه-ا Rock Androl
لدإرية وإغتالت
إسستهدفت إŸنشسآات إ إ
إŸدني Úإلعزل.
 4م- - - - - - - -ارسس  :1961ط - -لب ج- -ورج
ب-وم-ب-ي-دو رئ-يسس إ◊ك-وم-ة إل-فرنسسية
شس -ارل دي -غ -ول إج -رإء م -ف -اوضس -ات م -ع
إ◊ك- -وم- -ة إŸؤوق- -ت- -ة ل- -ل- -ج- -م- -ه- -وري -ة،
وتأاجيل إلنظر ‘ مسسأالة إلصسحرإء إ¤
لسستفتاء على تقرير إŸصس.Ò
ما بعد إ إ
 5م - - -ارسس  :1956إع Î-ف إ÷Ô-إل
إل -ف -رنسس -ي ب -ارل„ ‘ ت -ع -ل -ي -ق -ه ع-ل-ى
إل-ت-ط-ور إل-عسس-ك-ري بأاورإسس إلنمامشسة
ب -ال -ت -ن-ظ-ي-م إ÷ي-د ل-ل-ث-وإر ،وب-إارت-ف-اع
نسس -ب -ة إل -ف -رإر م -ن إ÷يشس إل -ف -رنسس-ي
للتحاق بالثورة إ÷زإئرية.
وإ إ
 5م - -ارسس :1961ج -رى ل -ق -اء سس -ري
ب- -ن- -ي- -وشس- -ات- -ي -ل بسس -ويسس -رإ ب Úإل -وف -د
إ÷زإئ- -ري وإل- -ف- -رنسس- -ي أإظ- -ه- -ر ح- -دة
إÓÿف وعدم تطابق وجهات إلنظر
حول عدة قضسايا مصسÒية.
 5مارسس :1962حل Ãطار إلعوينة
ب- -ت- -ونسس وف- -د م- -ن م- -ن -ظ -م -ة إلشس -غ -ل
إلعاŸية ‘ إطار زيارة تضسامن وتأاييد
ل–اد إل -ع -ام
ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع وف -د إ إ
ل-ل-ع-م-ال إ÷زإئ-ري Úإل-ذي أإب-رز ك-ف-اح
إل -ط -ب -ق -ة إلشس -غ -ي -ل -ة وصس -م-ود إلشس-عب
إ÷زإئري إŸكافح ‘ زيارته إلناجحة
بإايطاليا.

á°VÉjQ

أأ’حد  03مارسس  2019م
ألموأفق لـ  2٦جمادى ألثانية 1440هـ

ا÷ولة الرابعة لدور اÛموعات لكأاسس الكاف
نصصر حسص Úداي – غور ماهيا (كينيا)

النصسرية ‘ موقع مناسسب لسستعادة صسدارة الÎتيب
لجراء مباراة ا÷ولة الرابعة عن اÛموعة
لوŸبي بداية من السصاعة الثامنة مسصاء ،مسصرحا إ
سصيكون ملعب  5جويلية ا أ
لفريقية لكرة القدم ،وهو لقاء تهدف من خÓله النصصرية العودة إا ¤أاجواء
الرابعة Ÿنافسصة كأاسس الكونفدرالية ا إ
النتصصارات والثأار رياضصيا من النادي الكيني بعد الهزÁة التي سصجلها والتي أاثرت كثÒا على كتيبة اŸدرب اıضصرم
«مزيان إايغيل».

ﬁمد فوزي بقاصص
ي- -ه- -دف رف- -ق- -اء أ◊ارسس «ق -اي -ة
مرباح» إأ– ¤قيق فوزهم ألثاÊ
م -ن -ذ أن -ط Ó-ق دور أÛم-وع-ات
Ÿن -افسس -ة ك -أاسس أل -ك -ون -ف -درأل-ي-ة
أإ’ف -ري -ق -ي -ة ل -ك -رة أل-ق-دم ،قصس-د
أل- -ع- -ودة إأ ¤تصس- -در أÛم- -وع- -ة
ألرأبعة ألتي يحتلون فيها مركز
أل -وصس-اف-ة ح-ال-ي-ا ورأء م-ن-افسس-ه-م
أŸب -اشس -ر لسس-ه-رة أل-ي-وم ،وه-و م-ا
سس - -يسس - -م - -ح ل - -ه- -م أ’قÎأب أأكÌ
لتحقيق تأاهل تاريخي إأ ¤ألدور
ربع ألنهائي أ’ول مرة ‘ تاريخ
أل - -نصس - -ري- -ة ‘ ه- -ذه أŸن- -افسس- -ة
ألقارية.
سس -ي -ك -ون أأب -ن -اء حسس Úدأي أأم -ام
أختبار صسعب للغاية أأمام منافسس
ف- -از Ãوأج- -ه- -ت Úدأخ- -ل أل -دي -ار
وأن - -ه - -زم ‘ أأخ - -رى خ- -ارج- -ه- -ا،
وسسيبحث عن ألعودة على أأ’قل
ب -ن -ق -ط -ة وح -ي-دة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
صس -دأرت -ه ل -ل -م-ج-م-وع-ة أل-رأب-ع-ة،
خصسوصسا أأنه يدرك بأان ألنصسرية
تعا Êمن ألتعب ألبد Êألذي بدأ
ظ -اه -رأ ‘ ل -ق-اء أأ’ح-د أŸاضس-ي
وألذي على إأثره أنهار ألعاصسميون
‘ أأ’ن- -ف- -اسس أأ’خÒة م -ن ع -م -ر
أŸوأج- -ه- -ة وج- -ع -ل -ه -م ي -ت -ل -ق -ون
هدف.Ú
وسس-ي-غ-يب ع-ن ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-ع-قل
أŸدبر للفريق و‡ول أأ’هدأف
أ◊اسسمة للفريق «شسمسس ألدين
ح- -رأق» بسس- -بب أل- -ع- -ق- -وب- -ة ب -ع -د
خ-روج-ه ب-ال-ب-ط-اق-ة أ◊مرأء ضسد
–سصبا لتصصفيات كأاسس
·Ó
إافــــــــــــــريقيا ل أ
أسستدعى ألطاقم ألفني للمنتخب
ألوطني أ’قل من  23عاما بقيادة
أŸدرب أل- - -ف- - -رنسس- - -ي أ÷دي - -د،
ل -ودوف -ي -تشس ب -ات-ي-ل-ي’ 23 ،عبا
للمشساركة ‘ ألÎبصس منذ أأمسس
إأ 5 ¤مارسس  2019باŸركز ألفني
لسس - - -ي - - -دي م- - -وسس- - -ى (أ÷زأئ- - -ر
أل-ع-اصس-م-ة) ،حسس-ب-م-ا أأع-ل-نت عنه
أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم
(ألفاف).
وي -حضس -ر أŸن -ت-خب أ÷زأئ-ري
للفئة تصسفيات كأاسس أأ· إأفريقيا
أ’ق -ل م -ن  23ع-ام-ا .و” إأع-ف-اء
‘‘أÿضس- -ر‘‘ م- -ن أل- -دور أأ’ول م- -ن
ألتصسفيات ،بينما سسيوأجهون ‘
أل- -دور أل- -ث -ا Êم -ن -ت -خب غ -ي -ن -ي -ا
أ’سستوأئية (لقاء ألذهاب يوم 23
مارسس ب ما’بو).
وك- -ان رف- -ق- -اء ألÓ- -عب هشس -ام

«غ- -ور م- -اه- -ي -ا» ،ب -اإ’ضس -اف -ة إأ¤
ه-دأف أل-ف-ري-ق «أأح-م-د ق-اسسمي»
ألذي تعرضس إأ ¤كسسر ‘ عظم
ألوجه ‘ نفسس أللقاء وسسيجري
على إأثرها عملية جرأحية بعيادة
خ -اصس -ة ب -ح-ي ع-مÒوشس ب-حسسÚ
دأي ،ي- -ج- -ري -ه -ا ل -ه ألÈوف -يسس -ور
«زم -ي -ت -ي» خ Ó-ل ب -ح -ر أأ’سس-ب-وع
أ÷اري ،وسسيغيب أأيضسا متوسسط
أŸيدأن ألصسلب «حسس Úألعر‘»
بعدما تلقى “زقا حادأ ‘ عضسلة
أل -رك -ب -ة أÿل -ف -ي -ة وسس -ي-ب-ع-د ع-ن
أŸي- -ادي -ن Ÿدة أأسس -ب -وع Úع -ل -ى
أأ’قل ،وÃوجب ذلك قرر «إأيغيل»
إأقحام ألثنائي «رأيح» ‘ وسسط
أŸيدأن وألكامÒو« Êنتانكو» ‘

ألهجوم.
‘ ن - -فسس ألسس - -ي - -اق ،ت- -أاك- -د ب- -أان
ألÓعب «حسس Úلعريبي» سسيعود
إأ ¤ألتشسكيلة أأ’سساسسية ‘ مبارأة
أل -ع-ودة أأم-ام ن-ادي «غ-ور م-اه-ي-ا»
وسسيعتمد عليه ‘ وسسط أŸيدأن
مثلما كان عليه أ◊ال ‘ ألسسابق،
بعدما عاد ‘ بعضس أŸوأجهات
إأﬁ ¤ور ألدفاع لتعويضس زمÓئه
أŸصساب ÚوأŸعاقب ‘ ،Úخطوة
يهدف منها «إأيغيل» إأ ¤تعويضس
أل Ó-عب «ح -رأق» أل -ذي سس -ي-غ-يب
عن هذأ أللقاء.
ه -ذأ وت-دربت تشس-ك-ي-ل-ة أل-نصس-ري-ة
أÿم- - -يسس أŸاضس- - -ي ب- - -اŸل- - -عب
أŸل- -ح- -ق لـ  5ج-وي-ل-ية «حجوط»

وأ÷م- - -ع- - -ة أŸاضس- - -ي Ãل - -عب 5
ج -وي -ل -ي-ة أأ’وŸب-ي ب-ع-دم-ا ق-ب-لت
إأدأرة أŸل- -عب ط- -لب أل- -نصس- -ري -ة،
ف -ي -م-ا وصس-ل ن-ادي «غ-ور م-اه-ي-ا»
أأمسس إأ ¤ألعاصسمة بعدما تخوف
من ألتعرضس لذأت أ’سستفزأزأت
ألتي قام بها لفريق ألنصسرية ‘
لقاء أ÷ولة أŸاضسية ،وهو ما قد
يكون ‘ صسالح رفقاء «يايا» ألذين
قد يباغتون منافسسهم ألذي يكون
منهكا من ألسسفرية ألشساقة من
كينيا إأ ¤أ÷زأئر ألعاصسمة ،كما
أأنه قد يتأاثر من برودة ألطقسس
سس -ه -رة أل -ي -وم م -ق -ارن-ة ب-ا◊رأرة
ألشس -دي -دة أŸت -وأج -دة ح -ال -ي-ا ‘
كينيا.

اŸنتخب الوطني ألقل من  23سسنة ‘ تربصص بسسيدي موسسى

ب- -ودأوي ق- -د خ- -اضس -وأ م -ب -ارأتÚ
–ضسÒي- - -ت Úأأم- - -ام أŸن- - -ت- - -خب
ألتونسسي (تعادل  1-1وخسسارة .)0-1
وتعت Èكأاسس أأ· أفريقيا أ’قل
Óل-ع-اب
م - -ن  23ع-ام-ا م-ؤوه-ل-ة ل -أ
أأ’وŸبية بطوكيو .2020
قائمة الÓعب:Ú

سس - -ي- -ف- -ور ع- -ب- -د أŸؤوم- -ن (أ–اد
أ÷زأئ -ر) ،ب-وت-اق-ة أأح-م-د (أ–اد
أل-ب-ل-ي-دة) ،دعسس سس-ع-يد (مولودية
أ÷زأئ - -ر) ،ب- -وغ- -رة أأÁن (ن- -ادي
ب - -ارأدو) ،ق- -ت- -ال أأسس- -ام- -ة (أ–اد
أل -ب -ل -ي -دة) ،م -وأ‹ ح -م -زة (ن-ادي
ب- -ارأدو) ،خ- -اسس- -ف ن -وف -ل (نصس -ر
حسس Úدأي) ،م - - - -روأﬁ Êم - - - -د
(م -ول -ودي-ة أ÷زأئ-ر) ،ح-دة م-ع-اد
(شسبيبة سسكيكدة) ،توقاي ﬁمد
(نصسر حسس Úدأي) ،دوأر يوسسف

النادي الصصفاقسصي – النجم السصاحلي

طاق ـ ـم –كيم جزائري
إلدارة اŸب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاراة

أأعلنت ألكونفدرألية أ’فريقية لكرة
ألقدم عن تعي Úطاقم –كيم جزأئري
’إدأرة م -ب -ارأة أل -ف -ري-ق Úأل-ت-ونسس-ي،Ú
ألنادي ألصسفاقسسي وألنجم ألسساحلي،
أŸق- -رر ي- -وم  10م -ارسس ع-ل-ى م-ل-عب
«ألطيب أŸهÒي» بصسفاقسس ◊سساب
أ÷ول- - -ة أÿامسس - -ة م - -ن أÛم - -وع - -ة
ألثانية ضسمن دور أÛموعات لكاأسس
ألكونفدرألية.
وسس - -ي - -ك - -ون ‘ مسس- -اع- -دة أ◊ك- -م
مصسطفى غربال موأطناه عبد أ◊ق
أيتشسعلي ومقرأن غورأري.
وŒرى أل- -ي- -وم م- -ب- -اري- -ات أ÷ول -ة
أل-رأب-ع-ة ل-ه-ذه أÛم-وع-ة ب Úأي-ن-وغو
رأ‚رز أل-ن-ي-جÒي وأل-ن-ج-م ألسساحلي،
صساحبي أŸركز ألثا Êب 4نقاط من
ج-ه-ة ،وسس-ال-ي-ت-اسس أل-بوركينابي ألرأبع
ب - -ن- -ق- -ط- -ت Úوأل- -ن- -ادي ألصس- -ف- -اقسس- -ي
أŸتصسدر ب 5نقاط من جهة أأخرى.

–ويÓت

(ن -ادي ب -ارأدو) ،ب -وضس-اوي هشس-ام
(ن- -ادي ب- -ارأدو) ،م -ري -ل -ي إأسس Ó-م
(أأوŸب-ي ألشس-ل-ف) ،ب-ل-ع-رب-ي كمال
(أ–اد أ÷زأئ -ر) ،ط -اه -ري ع-ب-د
أ÷ل - -ي - -ل (ن - -ادي ب - -ارأدو) ،بشس- -و
ي-وسس-ف (شس-ب-اب ب-ل-وزدأد) ،ي-عيشس
إألياسس (نصسر حسس Úدأي) ،قيبوع

ع -ب -د أل -ق -ادر (أأوŸب -ي ألشس -ل-ف)،
بودشسيشسة عيسسى (وفاق سسطيف)،
بن حمودة بÓل (أ–اد أ÷زأئر)،
زرقان آأدم (نادي بارأدو) ،كدور
شس-ري-ف شس-اك-ر (أأوŸب-ي ألشس-ل-ف)،
ﬁي - -وسس أأÁن (ج - -م - -ع- -ي- -ة عÚ
مليلة).

إايكـ ـ ـاردي ق ـ ـد ينتق ـ ـل إا ¤ريـ ـال مدريـد

قال تقرير صسحفي إأسسبا ،Êأأمسس إأن ريال مدريد ،قد ينجح
‘ ضسم ماورو إأيكاردي ،مهاجم إأن ÎميÓن أإ’يطا‹‘ ،
صسفقة سستكون قيمتها أأقل من  100مليون يورو..
ووفقا لصسحيفة ماركا أإ’سسبانية ،فإان وأندأ نارأ ،زوجة
ووك -ي-ل-ة أأع-م-ال م-اورو إأي-ك-اردي ،أأÙت إأ ¤إأم-ك-ان-ي-ة
رحيل ألنجم أأ’رجنتيني إأ ¤ريال مدريد..
وقالت وأندأ« :لدينا ألكث Òمن أ’حÎأم Œاه ريال
مدريد .عدم ذهاب ماورو إأ ¤إأسسبانيا ليسس بسسببي كما
تقول ألصسحف»».
ويوأجه إأيكاردي ،مسستقب ا
 Óغامضاسا رفقة ألنÒأتزوري،
ب -ع -د ق -رأر Œري -ده م -ن شس -ارة أل -ق -ي-ادة ،وغ-ي-اب-ه ع-ن
أŸباريات ‘ ألفÎة أأ’خÒة ،وعدم توصسله ’تفاق مع

بايرن ميونيخ

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

ألنادي بشسأان Œديد عقده.
ونوهت ألصسحيفة إأ ¤أأن كلمات وكيلة إأيكاردي أأثارت
أهتمام مشسجعي أÒŸنغي’ ،سسيما وأأن ألÓعب كان
هدافا لفلورنتينو بÒيز ،رئيسس ألنادي أŸلكي ‘ ،ألفÎة
أŸاضسية.
وأأوضس- -حت أأن ف- -رصس أرت- -دأء إأي- -ك- -اردي ل- -ق -م -يصس
أÒŸينغي ’ Áكن ألتقليل منها ،مشسÒة إأ ¤أأن ريال
مدريد Áكن أأن يضسم إأيكاردي Ãقابل أأقل من 100
مليون يورو ،وهو سسعر قليل مقارنة باأ’رقام ألضسخمة
ألتي تسسيطر على سسوق أ’نتقا’ت.
وختمت بأان ألريال ينتظر لفهم ما إأذأ كان إأن ÎميÓن
جاهازأ للسسماح إ’يكاردي بالرحيل بقيمة منخفضسة.

«أاوليفر كان» Óÿفـ ـ ـ ـة رومينيغـ ـ ـ ـ ـ ـه

أأوضسح أأوليفر كان ،حارسس مرمى بايرن ميونخ أأ’سسبق،
موقفه من ألعودة إأ ¤ألنادي أأ’Ÿا ‘ Êمنصسب إأدأري
خÓل ألفÎة أŸقبلة..
وسُسئل كان عن صسحة ألتقارير ألتي تفيد بقرب توليه
م -نصسب إأدأري ‘ أل -ن -ادي أل -ب -اف-اري ،ف-أاج-اب ،خÓ-ل
تصسريحات أأبرزتها شسبكة «سسكاي سسبورتسس»Á« :كنني
تصسور هذأ أأ’مر بسسهولة».
وأأضساف« :يجب أأ’ ننسسى أأنني غ Òمتوأجد ‘ ألنادي
منذ حوأ‹  10سسنوأت ،وخÓل هذه ألفÎة بنيت نفسسي
و–سسنت ‘ كث Òمن أأ’مور.».

وأأكد أ◊ارسس أأ’Ÿا Êأأ’سسبق أمتÓكه ألقدرة على
تقييم ذأته بشسكل جيد ،كما كان يفعل خÓل مسسÒته ‘
أÓŸعب ،لذأ يرى نفسسه مؤوها Óللعودة من جديد
للبايرن.
وك -ان أأو‹ ه -ون -يسس ،رئ -يسس أل -ن -ادي ،أعÎف ب -وج-ود
ﬁادثات مع كان ،من أأجل إأمكانية أنضسمامه إ’دأرة
ألبايرن مع حلول عام .2021
حا Óÿفة كارل هاينز
يذكر أأن أأوليفر كان بات مرشس ا
روم-ي-ن-ي-غ-ه ،أل-رئ-يسس أل-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ب-ايرن ميونخ ،وألذي
ينتهي عقده بعد  3سسنوأت..

أل ع د د
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–Óادية ا÷زائرية للسصباحة
ا÷معية العامة العادية ل إ

اŸصسادقة باإلجماع على التقريرين اŸا‹ واألدبي
ل–ادية ا÷زائرية للسصباحة جمعيتها العامة العادية بقاعة
عقدت أامسس ا إ
لجماع
لوŸبي ﬁمد بوضصياف ،عرفت اŸصصادقة با إ
اÙاضصرات التابعة للمركب ا أ
لدبي لسصنة  2018بعد النقاشس الذي دار ب Úكل
على التقريرين اŸا‹ وا أ
ا◊اضصرين حول الÈنامج السصابق وأاهم النتائج اÙققة ‘ ﬂتلف التظاهرات.

نبيلة بوقرين
ع -رفت أ÷م -ع-ي-ة حضس-ور 21
عضس- -وأ ف- -ق -ط م -ن أأصس -ل 45
م-ع-ن-ي Úب-ال-تصس-ويت م-ا ج-عل
رئيسس أإ’–ادية رفقة ‡ثل
وزأرة ألشس- -ب- -اب وأل- -ري- -اضس- -ة
يقررأن تأاجيل أŸوعد ليوم
أÿميسس أŸقبل بسسبب عدم
إأك - -ت - -م - -ال أل - -نصس- -اب ،إأّ’ أأن
إأصس - -رأر أ◊اضس - -ري- -ن ع- -ل- -ى
ضسرورة موأصسلة أأ’شسغال أ’ن
أأغ- -ل- -ب -ه -م ل -دي -ه إأرت -ب -اط -ات
قدموأ من و’يات بعيدة ما
ج-ع-ل-ه-م ي-ل-حون على ضسرورة
إأجرأء أإ’جتماع.
وب - -ع - -د أأخ - -ذ ورد ” ع - -ق- -د
أإ’ج- -ت- -م- -اع أل- -ذي ج- -رى ‘
ظ- -روف ع- -ادي- -ة م- -ن خÓ- -ل
إأسس- -ت -م -اع أل -رئ -يسس وأأعضس -اء
أŸك - -تب أل - -ف- -ي- -درأ‹ ل- -ك- -ل
إأنشسغا’ت وإأقÎأحات ‡ثلي
أل -رأب -ط-ات ورؤوسس-اء أل-ن-وأدي
من خÓل نقاشس عادي بÚ
ك- -ل أأ’ط- -رأف م -ب -ن -ي ع -ل -ى
ضس -رورة ت -غ -ل -يب أŸصس -ل -ح -ة
أل-ع-ام-ة ل-لسس-ب-اح-ة أ÷زأئ-رية
أل-ذي ي-ت-جسس-د ب-ال-ع-م-ل سسويا
Óرت -ق -اء
ب Úك -ل أŸع -ن -ي Úل  -إ
أأك Ìبهذه ألرياضسة خاصسة ‘

ظل ألتحديات ألتي تنتظرهم
‘ ألسسنة أ◊الية على غرأر
أل-ب-ط-ول-ة أأ’ف-ريقية وأأ’لعاب
أأ’وŸبية .2020
ك - -م- -ا ” أŸصس- -ادق- -ة ع- -ل- -ى
ب -رن -ام -ج ألسس -ن -ة أل -ري -اضس-ي-ة
ألقادمة وكل ألنقاط أŸتعلقة
ب - -ه سس - -وأء ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق
ب-اŸن-افسس-ة أل-وط-ن-ي-ة وألعمل
ع -ل -ى ت-ط-وي-ر أŸسس-ت-وى أأكÌ
من خÓل ألتظاهرأت ،وكذأ
ألÈنامج ألتحضسÒي بالنسسبة
للفرق ألوطنية ‘ كل ألفئات
أل -ع -م -ري -ة ب -ال -ن -ظ -ر ل-ك-ث-اف-ة
أل -رزن -ام-ة أل-ق-اري-ة وأل-دول-ي-ة
وأل -ت -ي ت -ت -ق -دم -ه -ا أل-ب-ط-ول-ة
أأ’فريقية ألتي سستكون شسهر
ج -وأن أل -ق -ادم ب-ج-زر أل-رأأسس

أأ’خضسر وألتي تكون مؤوهلة
ل- -ب- -ط -ول -ة أل -ع -ا ⁄وأأ’ل -ع -اب
أأ’وŸب - -ي - -ة  2020بطوكيو
وبعدها أأ’لعاب أŸتوسسطية
بوهرأن .2021
وب- -ه -ذأ ألصس -دد ث -م -ن رئ -يسس
أإ’–ادي- -ة ح- -ك- -ي- -م ب -وغ -ادو
أأ’ج- -وأء أل -ت -ي ج -رت ف -ي -ه -ا
أ÷م- -ع- -ي- -ة أل- -ع- -ام- -ة ق- -ائ Ó-
«أ◊مد لله أ÷معية ألعامة
عقدت ‘ موعدها أÙدد
أأننا كنا مÎددين ‘ ألبدأية
بسسبب ألغيابات ألتي سسجلت
من طرف أأ’عضساء ،ومثلما
كان متوقعا كانت ‘ ظروف
ج - -ي - -دة وشس - -ف- -اف- -ي- -ة ك- -بÒة
Óرت-ق-اء
وسس -ن-وأصس-ل أل-ع-م-ل ل -إ
أأك Ìبالسسباحة».

بحضصور بلومي ،شصا‘ ،قمري وبن زرقة

«الرادي ـ ـوز» تكـ ـرم فقي ـ ـ ـد الرياضسـ ـ ـ ـ ـ ـة
ا÷زائريـ ـ ـة «ح ـ ـبي حسسن ـ ـ ـي»
«الشصعب» وفية Ÿبادرأتها
أل -تضس -ام -ن -ي-ة ،زأرت ج-م-ع-ي-ة
«أل- -رأدي- -وز» ع- -ائ -ل -ة أل -دو‹
ألسسابق ألفقيد حبي حسسني
أل -ذي ل -عب ÷م -ع -ي-ة وه-رأن
ورأئد ألقبة سسنوأت ألسستينات
وألسس-ب-ع-ي-ن-ات ويشس-ه-د ل-ه م-ن
ل- -ع- -ب- -وأ م- -ع- -ه أأو ت -اب -ع -وه ‘
أŸدرجات ضسمن أŸوهوبÚ
‘ وسسط أŸيدأن ‚وميته.
يعÎف ÿصسال ألÓعب من
ع- - -رف- - -ت- - -ه - -م ك - -رة أل - -ق - -دم
أ÷زأئرية وألذي ترعرع ‘
صسفوف نادي بلونتار و’يسسو
وأ–اد وهرأن قبل أأن يصسنع
ل -ه أسس -م -ا ’م -ع-ا ‘ ألسس-اح-ة
ألكروية.
ل- -ك- -ن ‚م ج -م -ع -ي -ة وه -رأن
وألذي تو‘ منذ  5أأشسهر دون
أأن تكون جنازته ‘ قيمة ما
قدمه لكرة ألقدم أ÷زأئرية،
ك - -انت أل - -ن - -ق - -ط- -ة ألسس- -ودأء
رسسخت مرأرتها ‘ ألذأكرة
أل- -ري- -اضس- -ي- -ة ع -ل -ى ح -د م -ن
عرفوه وعايشسوه عن قرب.
رئيسس «ألرأديوز» قادة شسا‘
وأل-ذي ك-ان م-رف-وق-ا ب-ال-ن-جم
ÿضس- -ر ب- -ل- -وم -ي وأل Ó-ع -بÚ
ألسس- -اب -ق÷ Úم -ع -ي -ة وه -رأن

على غرأر قمري رضسوأن ،بن
زرقة شسيخ أأعادوأ من خÓل
أ’ل -ت -ف -ات -ة إأع -ادة أ’ع -ت -ب -ار
ل -ف-ق-ي-د أل-ري-اضس-ة أ÷زأئ-ري-ة
حيث كرموأ عائلة أŸرحوم
بشس - -ه - -ادة أعÎأف وه - -دأي - -ا
وم- -ن- -ح- -وأ ع- -م- -رة ل -زوج -ت -ه
وهي ألتي كانت أأمنية ألفقيد
حبي حسسني.
أŸبادرة أأفرحت ألعائلة ألتي
ت -أاث -رت م -ن ت -ن -ك -ر أ÷م -ي -ل
ل-زوج-ه-ا أل-ف-ق-ي-د أل-ذي خ-دم
أل -ري -اضس -ة أل -وه -رأن-ي-ة وق-دم
أل-ك-ث÷ Òم-ع-ي-ة وه-رأن ع-لى
حسس -اب وأج -ب -ات -ه أل-ع-ائ-ل-ي-ة.
ل -ه -ذأ وع Èأب -ن -اه سس -ل -ي -م -ان
وأأح- -م- -د ع- -ن سس- -ع- -ادت- -ه -م -ا
ب -ال -ت-ف-ات-ة «أل-رأدي-وز» و‚وم

ألكرة أ÷زأئرية قائل Úأأنها
–مل قيمة ’ تقدر بثمن.
من جهته أأثنى قمري رضسوأن
‚م ج -م-ع-ي-ة وه-رأن سس-اب-ق-ا
على خصسال ألفقيد قائ»:Ó
أأن أŸرحوم حبي حسسني كان
’ع-ب-ا م-ت-م-ي-زأ وي-فعل بالكرة
ك-م-ا ي-ري-د وق-د ح-ظ-ي ب-ث-ق-ة
أŸدرب
أأ’ج- -ن- -ب -ي «ل -ي -ديك‘‘ ضس -م -ن
‚وم شسباب بلوزدأد سسابقا.
شسهادة كان لها ألوقع أ◊سسن
ع- -ل -ى أل -ع -ائ -ل -ة ورف -اق درب
ألرأحل ألذي فرضس أحÎأمه
ع - -ل- -ى أ÷م- -ي- -ع .وأأخÓ- -ق- -ه
أل- -ع- -ال -ي -ة ي -ح -ت -ف -ظ ب -ه -ا ‘
ألذأكرة ألرياضسية ’ Áحوها
ألزمن.

ليفربول

سساديو ما Êيتفاجأا من دوره ا÷ديد
أأكد ألسسنغا‹ سساديو ما ،Êجناح ليفربول ،أأنه تفاجأا
ب -ال-دور أ÷دي-د أل-ذي ل-ع-ب-ه خÓ-ل م-ب-ارأة وأت-ف-ورد
أأ’خÒة بالدوري أإ’‚ليزي أŸمتاز ،وألتي حسسمها
ألريدز بنتيجة  5ـ .0
وق -ال م-ا ‘ ،Êتصس-ري-ح-ات أأب-رزت-ه-ا شس-ب-ك-ة سس-ك-اي
حا فوجئت “ااما باللعب
سسبورتسس «لكي أأكون صسري ا
‘ مركز أŸهاجم ألصسريح أأمام وأتفورد ،خاصسة
أأنني  ⁄أألعب ‘ هذأ أŸركز من قبل».
وأأضساف« :قبل أŸبارأة –دث يورغن كلوب (مدرب
ألفريق) معي وقال حسسانا سسنقوم ببعضس ألتغيÒأت
وأأنت يا سساديو سستلعب كمهاجم».
وتابع« :نظرت إأ ¤زمÓئي ‘ ألفريق وكنت أأضسحك
ثم قلت لهم نحن فريق وأحد لذأ عليكم أأن تثقوأ
بي».
ووأصسل« :كان أ÷ميع يضسحك بسسبب ما قلته ‘ هذأ
أل-ي-وم ،وأأب-ل-غ-ت-ه-م أأن ي-ط-ل-ق-وأ ع-ل-ي أسس-م رون-ال-دو أأو

فÒمينو».
وأأكمل« :فاينالدوم قال ‹ عليك أأن تسسجل ،وإأذأ
أأحرزت أأهدأافا سسوف ندعوك برونالدو».
وأأردف« :كنت ﬁظوظاا بتسسجيل هدف Úولكنني
سس -ع -ي -د ب -ال-ل-عب ك-ج-ن-اح أأيسس-ر أأو أأÁن ،وإأذأ أح-ت-اج
ألفريق أأن أألعب كمهاجم سسأاحاول مرة أأخرى».
وأسستطرد« :ألتتويج بالدوري أإ’‚ليزي؟ بالطبع إأنه
وأحد من أأهم أأ’لقاب ألتي نسسعى لتحقيقها ‘
أŸوسسم أ◊ا‹».
وأأ”« :مبارأة إأيفرتون؟ إأنها مثل أأي لقاء آأخر ،حيث
نحتاج إأ ¤ألÎكيز وتقد Ëكل ما ‰لك لتحقيق
ألفوز».
يذكر أأن كلوب أعتاد على منح دور أŸهاجم ،للدو‹
أŸصسري ﬁمد صسÓح ‘ أŸوسسم أ◊ا‹ ،ولكن
أأ’خ Òيعا Êمن ترأجع ‘ معدله ألتهديفي خÓل
أŸباريات أأ’خÒة..

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصشلة

^  03مارسس  :1957قوأت ألحتلل ألفرنسشي،
تغتال «ﬁمد ألعربي بن مهيدي» ‘ زنزأنته
بعد عملية أسشتنطاق وتعذيب وحششي ،طيلة
لننا ‰ثل
ث-م-ان-ي-ة أي-ام وه-و أل-ق-ائ-ل« :سش-ننتصشر أ
لنكم “ثلون أŸاضشي
أŸسشتقبل ألزأهر ،وسشتهزمون أ
ألسشتعماري أŸتعفن».
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لحد  26جمادى ألثانية  1440هـ ألموأفق لـ  03مارسس  2019م
أ أ

Oó©dG

›لسس إادارة مركز ا÷زائر لصضون
الÎاث األفريقي يجتمع الثÓثاء

لق-ل-ي-م-ي ب-ا÷زأئ-ر لصش-ون
نشش-ط سش-ل-ي-م-ان ح-اشش-ي ،أŸك-ل-ف ب-تسش-ي ÒأŸرك-ز أ إ
ألÎأث ألثقا‘ غ ÒأŸادي ‘ إأفريقيا من ألفئة – 2ت رعاية أليونسشكو ،ندوة
صشحفية ،أمسس ألسشبتÃ ،تحف ألفنون أ÷ميلة با◊امة ،كششف فيها عن
أنعقاد أول أجتماع Ûلسس إأدأرة أŸركز ،وذلك يوم ألثلثاء برئاسشة وزير
أل -ث -ق -اف -ة .ك -م -ا سش -يشش-ه-د ن-فسس أل-ي-وم أف-ت-ت-اح م-ع-رضس ““م-وأريث أف-ري-ق-ي-ا
ألثقافية غ ÒأŸادية““ ،على أن يتوأصشل إأ ¤غاية جويلية أŸقبل.

أاسسامة إافراح

ق- -ال ح- -اشش- -ي ‘ ب- -داي- -ة ع -رضش -ه ،إان ال -رغ -ب -ة ‘
السشتفادة من Œربة اŸهرجان األفريقي الثاÊ
سشنة  ،2009انبثق عنها التفك ‘ Òتأاسشيسس مركز
دائ -م إلن -ت-اج ال-ث-ق-اف-ة األف-ري-ق-ي-ة““ ،ن-ع-ل-م أان-ه ع-ل-ى
مسشتوى اليونسشكو Áكن تأاسشيسس مراكز من الصشنف
ال -ث -ا Êح -ول ات -ف-اق-ي-ات ،وي-ق-وم اŸرك-ز ب-ت-جسش-ي-د
التفاقية ‘ اŸيدان““ ،يقول حاششي ،مششÒا إا ¤أان
األمر يتعلق باتفاقية  2003حول الÎاث الثقا‘
الÓمادي ،التي كانت ا÷زائر أاول دولة ‘ العا⁄
تصشادق عليها سشنة  ،2004وقد صشادقت عليها اليوم

لو ¤لكرة ألقدم
أ÷ولة  23من ألرأبطة أÎÙفة أ أ

بHاÉرQاGدOوh

تطيح بالرائد ا–اد العاصضمة
وتعيد بعث حسضابات البطولة

لو ¤لكرة ألقدم إأ–اد ألعاصشمة إأ¤
أضشاف نادي بارأدو رأئد ترتيب ألرأبطة أÎÙفة أ أ
قائمة ضشحاياه ،بعد فوزه عليه بهدف Úلوأحد Ãلعب ““عمر حمادي““ ببولوغ ،Úو“كن رفقاء
أ◊ارسس ““موسشاوي““ من قلب ألطاولة على أŸضشيف بعدما كانوأ منهزم Úمنذ (د )12عن طريق
لكادÁية ‘ ألعودة بالنتيجة
ل–اد ،لكن إأرأدة أششبال أ أ
““إأيبارأ““ ألذي فتح باب ألتهديف ل إ
كانت وأضشحة ،حيث قلبوأ ألطاولة على أبناء سشوسشطارة بعدما “كن ““ألنعيجي““ من تعديل
ألنتيجة ‘ (د )49مسشجل بذلك هدفه  ‘ 17ألبطولة ،ليضشيف بعدها ““طاهري““ هدف ألفوز ‘
(د ،)66وهو ما جعل نادي بارأدو يحافظ على مركزه ألثالث برصشيد  39نقطةﬁ ،رزين
لول.
فوزهم ألسشادسس على ألتوأ‹ ‘ أÎÙف أ أ
بلعباسس بثÓثة أاهداف لهدف وحيد ،وهو الفوز
ال -ذي ارت -ق -ى ب -ه رف -ق -اء ““شش -اوشش -ي““ إا ¤اŸرك-ز
شش- -ب- -ي- -ب- -ة ال- -ق- -ب -ائ -ل ه -و اآلخ -ر ع -اد إا ¤أاج -واء الثامن برصشيد  29نقطة ،أاما أابناء اŸكرة تعقدت
الن -تصش -ارات ح“ Úك -ن م-ن ال-ف-وز ع-ل-ى ضش-ي-ف-ه وضشعيتهم أاك Ìلضشمان البقاء ‘ اÎÙف األول
وفاق سشطيف بهدف دون مقابل ‘ الكÓسشيكو ،ح Úقبعوا ‘ اŸركز األخ Òبرصشيد  19نقطة.
وهو الفوز الذي جعل أابناء جرجرة يحافظون دف -اع ت -اج -ن -انت ت -ن -فسس الصش -ع-داء ب-ع-دم-ا أاط-اح
ع -ل -ى وصش -اف-ة اÎÙف األول وق-ام-وا ب-تضش-ي-ي-ق بأاوŸبي اŸدية بهدف دون مقابل ،ثÓث نقاط
اÿناق على منافسشهم اŸباششر على اللقب إا–اد جعلت األمل يرتقي إا ¤الصشف الـ 11برصشيد 24
ال -ع -اصش -م -ة اŸن -ه -زم أام -ام ب -ارادو ‘ ،ح Úع -اد ن- -ق- -ط- -ة ‘ ،ح Úب -ات األوŸب -ي أاول اŸه -ددي -ن
الوفاق إا ¤النقطة الصشفر بعدما فاز برباعية بالسشقوط.
نظيفة األربعاء اŸاضشي على إا–اد عنابة وتأاهل ‘ اŸواجهة األخÒة ،عاد مولودية بجاية بنقطة
إا ¤اŸربع الذهبي لكأاسس ا÷مهورية.
جد ثمينة من السشاورة أامام الششبيبة اÙلية حÚ
أاهلي الÈج ابتعد عن دائرة ا◊سشابات ح“ Úكن “كنوا من فرضس التعادل السشلبي عليهم ،وهو ما
من الفوز عليه منافسشه اŸباششر على البقاء إا–اد جعلهم يعززون حظوظهم ‘ لعب ورقة البقاء.

ﬁمد فوزي بقاصص

لبطال ألفريقية
رأبطة أ أ

شضباب قسضنطينة ينفرد بصضدارة اÛموعة 3

إافريقيا ،انفرد ششباب قسشنطينة بصشدارة اÛموعة الثالثة برصشيد  10نقاط كاملة متقدما على العمÓق
الكونغو‹ ““تي .بي .مازمبي““ الوصشيف بـ 7نقاط ،بعدما “كن من الفوز على ضشيفه اإلسشماعيلي
اŸصشري بنتيجة ثÓثة أاهداف لهدف ‘ Úلقاء ا÷ولة الرابعة من دور اÛموعات Ÿنافسشة رابطة
األبطال اإلفريقية لكرة القدم ،واضشعا بذلك قدما ونصشف ‘ الدور ربع النهائي للمنافسشة القارية قبل
نهاية دور اÛموعات بجولت.Ú
اإلسشماعيلي فتح باب التهديف عن طريق ““عماد ابراهيم““ ‘ (د )13قبل أان يعدل النتيجة ““زع‘ ““ÊÓ
(د ،)45ليضشاعف ““ششيلونغو““ النتيجة للزوار ‘ (د ،)48و ⁄تدم فرحة اŸصشري Úإال  17دقيقة ليعادل
““يطو““ النتيجة ،قبل أان يحرر ““باهمبول““ السشنافر مسشج Óالهدف الثالث وهدف الفوز ‘ (د.)80

 19°أ÷زأئر
 23°أ÷زأئر

ال -دي -ن م -ي -ه -وب -ي ،ب -ح -يث ل -ك -ل م -ن-ط-ق-ة ب-ال-ق-ارة
األف -ري-ق-ي-ة ‡ث-ل ،ف-ت-ونسس “ث-ل شش-م-ال أاف-ري-ق-ي-ا،
وم -ا‹ غ -رب أاف -ري -ق -ي-ا ،وإاث-ي-وب-ي-ا شش-رق أاف-ري-ق-ي-ا،
والكامرون وسشط أافريقيا ،وناميبيا “ثل منطقة
جنوب القارة.
وسشتكون إاششارة انطÓق اŸركز صشبيحة يوم الثÓثاء
 5مارسس ،بانعقاد أاول اجتماع Ûلسس اإلدارة،
ال -ذي سش -ي -ت -ط -رق إا ¤نصش-وصس إانشش-اء ه-ذا اŸرك-ز
وبرنا›ه .وسشتششهد هذه السشنة الجتماع السشنوي
للمراكز السشبعة سشابقة الذكر با÷زائر.
و‘ نفسس اليوم ،على الرابعة مسشاًء بقصشر الثقافة
مفدي زكريا ،سشيفتتح معرضس ضشخم حول الÎاث
الثقا‘ الÓمادي بحضشور الوزير وتيموتي كورتيسس
‡ث- -ل اŸدي- -رة ال- -ع- -ام- -ة ل- -ل- -ي- -ونسش- -ك- -و ،والسش -لك
الدبلوماسشي اŸعتمد با÷زائر.
ويششمل هذا اŸعرضس العناصشر الثقافية الÓمادية
اŸصش-ن-ف-ة م-ن ط-رف ال-ي-ونسش-ك-و ،وه-ن-اك  28دولة
صش-ن-فت ع-ن-اصش-ره-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة الÓ-م-ادي-ة ‘ قوائم
اŸنظمة الدولية ،سشتكون معروضشة ‘ ششكل لوحات
مصش- -ورة ك- -بÒة .و–وز ا÷زائ- -ر ع- -ل -ى  7عناصشر
ثقافية مصشنفة ضشمن اتفاقية  1972للÎاث الثقا‘
اŸادي( ،موقع تيبازة ،جميلة ،التاسشيلي“ ،قاد،
وادي ميزاب ،قلعة بني حماد وقصشبة ا÷زائر)،
وكذا  7عناصشر ثقافية ضشمن اتفاقية  2003للÎاث
غ ÒاŸادي (أاه- -ل -ي -ل ،ال -ث -وب ال -نسش -وي ل -ل -ع -روسس
التلمسشانية بكل مكوناته ،ركب أاولد سشيدي الششيخ
وهي الزيارة لسشيدي الششيخ بالبيضس بكل مكوناتها،
سش -ب -وع ال -ق -ورارة ،السش -ب -ي -ب-ة ب-ج-انت ،و‘ ديسش-مÈ
اŸاضشي كيال ÚاŸاء بتوات بأادرار ،وهي مهارات
ومعارف من التاريخ القد.)Ë
وخ- -لصس ح- -اشش -ي إا ¤أان اح -تضش -ان ا÷زائ -ر ل -ه -ذا
اŸركز جاء بعد أان أاخذت اŸنظمة الدولية بعÚ
الع- -ت- -ب -ار خÈة ا÷زائ -ر ‘ ›ال ح -ف -ظ الÎاث
الثقا‘ الÓمادي والطاقات البششرية التي –تويها.

 20°وهرأن

 22°وهرأن

ألثمن  10دج

17886

أعلـن عـن معـرضس ضشخـم للـÎأث غـ ÒأŸـادي
بقصشــــــر ألثقافــــــــة حاششــــــــي:

 177دولة.
وقد أاسشسشت اليونسشكو حول هذه التفاقية  7مراكز
‘ العا ‘ ⁄كل من الصش ،Úاليابان ،كوريا ا÷نوبية،
إايران ،بلغاريا ،البÒو ،واŸركز السشابع هو ا÷زائر
ويهتم بالقارة األفريقية““ :هو ششرف كب Òللجزائر
أان –صش- -ل ع- -ل- -ى ف -رصش -ة اح -تضش -ان ه -ذا اŸرك -ز
ليششتغل على قارة كاملة““ ،يقول حاششي.
وقد تأاسشسس اŸركز باتفاق ب Úا÷زائر ومديرة
ال -ي -ون -يسش-ك-و سش-ن-ة  ،2014وصش- -ادق ع- -ل- -ي- -ه رئ- -يسس
ا÷مهورية ‘ ديسشبمر  .2015واŸركز مسشيّر من
طرف ›لسس إادارة دو‹ ،يÎأاسشه وزير الثقافة عز

ألفجر05.51................:
ألششروق07.16..............:
ألظهر13.00.................:
ألعصشر16.14................:
ألمغرب18.44...............:
ألعششـاء20.05................:

24°

23°

france prix 1

‘ إأطار مكافحة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة

توقيف  13منقبا عن الذهب و  4أاشضخاصس بتهمة الصضيد
‘ إأطار مكافحة ألتهريب
وأ÷رÁة أŸنظمة ،أوقفت
مفرزة للجيشس ألوطني
ألششعبي ،يوم  01مارسس
 ،2019بتمÔأسشت ،ثلثة
عششر ( )13منقبا عن
ألذهب ،وضشبطت ششاحنتÚ
( )02و( )500كيسس من
خليط أ◊جارة وألذهب
ومولد ( )01كهربائي
ومطرقة ( )01ضشغط وجهاز
( )01إأتصشال.
من جهة أاخرى ،ضشبط عناصشر
الدرك الوطني بكل من وهران
وتيارت/ن ع  2وورقلة وتبسشة،
( )200ل Îمن الوقود و()3.820
كيلوغرام من اŸرجان و()274

ق -رصس م -ه -ل-وسس وب-ن-دق-ي-ة ()01
صش -ي -د ،ف -ي-م-ا ” ت-وق-ي-ف أارب-ع-ة
( )04أاششخاصس.

و توقيف  20مهاجرا غ Òشضرعي

‘ إاطار مكافحة الهجرة غÒ
الششرعية ،أاوقف عناصشر الدرك

ال -وط -ن -ي ،ب -وه -ران ث Ó-ث-ة ()03
أاشش -خ -اصس م -ت -ورط ‘ Úشش -ب-ك-ة
لعمليات الهجرة غ Òالششرعية،
ف -ي-م-ا ” ت-وق-ي-ف ( )20م-ه-اجرا
غ Òشش - -رع - -ي م - -ن ج - -نسش- -ي- -ات
ﬂتلفة بكل من النعامة وتبسشة
وع Úقزام.

أكدأ وفاة طالبة بأازمة قلبية بالبليدة ،بوكليخة لـ ““ألششعب““:

اŸتابع ـ ـ ـات القضضائيـ ـ ـة سضتط ـ ـال ك ـ ـ ـ ـل مـ ـ ـن Áـ ـ ـ ـسس
بحرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اإلقامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ا÷امعي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ششدد ،نهار أمسس ،أŸدير ألعام للخدمات
أ÷امعية بوكليخة فاروق متحدثا لـ ““ألششعب““،
لقامة أ÷امعية رقم 7
أن قضشية وفاة طالبة با إ
‘ ألبليدة ،هي ناجمة عن تعرضس هذه
لخÒة إأ ¤نوبة قلبية ،أصشابتها صشبيحة نهار
أ أ
أمسس بغرفتها ،وأن مصشا◊ه تدخلت ،وحاولت
إأسشعاف ألضشحية ،لكن ألضشحية فارقت أ◊ياة
لزمة ألقلبية ألطارئة.
نتيجة أ أ

البليدة :لينة ياسسمÚ

أاضشاف اŸدير العام بالتأاكيد ،أان بعضس ا÷هات حاولت
التغليط ،وأاعطت معلومات غ Òصشحيحة بششأان وفاة
الطالبة ،التي تنحدر من ولية برج بوعريج (من مواليد
 ،)1994وات -ه -مت مصش -ا◊ه ب -الإه -م -ال ال -ط-ب-ي ،وأان-ه-ا
أاصشيبت منذ أايام ‘ رجلها ،و ⁄يتم التكفل بها بالششكل
ال Ó-زم ،وه -و م -ا ي -ع -اكسس وق -ائ -ع م -اج-رى ،م-ؤوك-دا أان
مصش -ال -ح اإلق -ام -ة ت -اب -عت ا◊ال -ة الصش-ح-ي-ة ل-لضش-ح-ي-ة،
وطلبت منها ‘  26و 27من الششهر إاجراء فحوصشات،
بعد مÓحظة ازدياد ‘ سشرعة ضشربات القلب ،و”
وصشف لها بعضس األدوية ،لكن ‘ صشبيحة نهار أامسس،
اسش -ت -ي -ق -ظت الضش -ح -ي -ة ،ب-ع-د أان شش-ع-رت ب-أا ⁄شش-دي-د،
لتسشقط بسشبب إاصشابتها بأازمة قلبية ،وقامت زميلتها
ب -اإلب Ó-غ ع -ن ذلك ،ل -ت -ت -دخ -ل مصش-ا◊ه وت-ت-ع-ام-ل م-ع
ا◊ادث وفق اإلجراءات اŸعمول بها ،مع تبليغ أاهلها
بأامر الوفاة.
‘ سش- -ي- -اق ا◊ادث ،ق- -ال اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل -ل -خ -دم -ات
ا÷ام -ع -ي -ة ،إان -ه أاع -ط -ى ت-ع-ل-ي-م-ات شش-دي-دة Ÿصش-ا◊ه
الوصشية ،بعد حادث جرÁة القتل التي ششهدتها اإلقامة
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طالب عبدالرحمان ‘ بن عكنون الششهر اŸنصشرم،
بضشرورة التأاسشيسس كطرف مد ‘ Êأاي قضشية ،تعرفها
ﬂت-ل-ف اŸدي-ري-ات واألح-ي-اء ا÷ام-ع-ي-ة ،ت-خصس ف-عل
الع -ت-داء ،وم-ت-اب-ع-ة اŸت-ه-م Úب-ج-رم الع-ت-داء ،سش-واء
كانوا طلبة أاو غ Òذلك ،وأان العدالة هي التي تفصشل ‘
ذلك ،م -ث -ل م -ا حصش-ل ب-ولي-ت-ي سش-ط-ي-ف وت-بسش-ة ،ح-ول
الع- -ت- -داء ال -ذي ت -ع -رضشت ل -ه ط -ال -ب -ة ‘ واح -دة م -ن
اإلقامات بسشطيف ،حيث أاوضشح ‘ هذا الصشدد أان
مصشا◊ه تأاسشسشت طرفا مدنيا ‘ ،ملف ““ﬁاولة قتل
طالبة““ ،وأاما ما حصشل بولية تبسشة ،فأاكد اŸدير العام
ف -اروق ب -وك -ل -ي-خ-ة ،أان ال-ع-دال-ة قضشت ب-إادان-ة ط-ال-ب-تÚ
وششخصش Úآاخرين ،تواطئا مع الطالبت ،Úبسشنة سشجنا
نافذا ،و” إايداع األطراف  4السشجن ،وهذا كله ياأتي
بعد حمÓت التششويه التي أاصشبحت توجه وتتهم األحياء
ا÷امعية ،رغم أانه ‘ عدد من ا◊الت ،كانت اإلدارة
–رصس على عدم تششويه سشمعة الطالب ،و متابعته،
وتخضشعه إا ¤عقاب إاداري ،لكن من اليوم فصشاعدا
فاألمور تغÒت ،وهم لن يتسشاﬁوا أاو يتسشاهلوا مع أاي
فعل ،يجرمه القانون.

