لتقييــم مـــدى تطبيـــق برامـــج التكــوين وعقــد لقـاء توجيهـــي مـــع إاطــاراتها وطلبتهــــا

الفري ـق ڤاي ـد صسال ـح ‘ زيارة عمل إا ¤اأ’كادÁية العسسكرية لشسرشسال
صصـــ43ـــ0ــ2

تنـــاقشس اŸسصتجــــــــدات العربيــــة
والوضصــع ‘ ليبيـــا وسصوريـا واليمن

مسساهل يشسارك بالقاهرة
‘ الدورة ÷ 151امع ـة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدول العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
 ISSN 1111-0449الثÓثاء  2٨جمادى الثانية  1440هـ اŸوافق لـ  05مارسس 2019م

العدد 17٨٨٨:الثمن  10دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

france prix 1

صصـــ3
0ـ
3ـــ0ـ

بعد اسصتÓم اÛلسس الدسصتوري  21ملفا لرؤوسصاء أاحزاب وأاحرار

سسبـ ـاق ضس ـ ـد السساع ـ ـ ـة
للفصسـ ـ ـل ‘ صسح ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الÎشسيح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
لرئاسسة ا÷مهورية
لرندي» و«تاج» :رسصالة بوتفليقة تأاكيد
@ «ا أ
لصصوات اŸواطنÚ
على إاصصغائه أ
@ الأسصتاذ عامر رخيلة  :نكاز السصياسصي واŸيكانيكي
تواطآا ‘ ارتكاب ا÷رم
صصـــ4ــــ0ـــ-ــــ5ـــــ0

وقفــة Ãقــر ا–ــــاد العمـــال ا÷زائـــري Úبحضصــــور سصيــــدي السصعيــــد

قيطــــو:Ê

النقابيـون  :حمايـة مك ـاسسب العم ـال وحري ـة ا’ختيار ‘ ظل ا’سستقرار اسستغ ـ ـÓل الطاقـ ـة
تــــــــأاّلق اŸــــــــــرأاة ‘ ا÷زائـــــــــر العميقـــــــة
النووي ـة اŸدني ـ ـ ـة
«خيار اسسÎاتيج ـي»
0ـ
33ـــ0ـ
صصـــ

كفـ ـ ـ ـ ـاءات

عاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ تـ ـ ـ ـ ـسسيÒ
قطاعـ ـ ـ ـ ـات حيويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
@أانامل ‘ الورشصــــات..
ذكـــــاء ‘ اıابـــــــر
وسّصسصــــــات
وأاداء ‘ ا Ÿؤ

1ـ
4ــــ
1ـــ-ــــ
3ــــ
1ـــ-ــــ
2ــــ
1ـــ1ـــ-ـــــ
صصـــ

صصـــ3
7ـــ0ـ0ـ

قبــــــل جولت Úمن ختام
دور اÛموعـــــــــــــــــــــات

النصسريـ ـ ـ ـة تع ـ ـ ـ ـ ـ ـزز
حظـ ـ ـ ـ ـوظ التأاه ـ ـ ـ ـل
إا ¤ربـ ـ ـ ـ ـع نهائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ك ـ ـ ـ ـ ـأاسس «الك ـ ـ ـ ـاف»
صصـــ3
9ـــ0ـ1ـ

الثÓثاء  ٠٥مارسس  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٨جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ

حطاب ‘ زيارة عمل
إا ¤تندوف

جÓب ‘ زيارة عمل
إا ¤ع Úالدفلى

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
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مشص -اري -ع وم -نشص -آات ت -اب -ع -ة ل-ل-ق-ط-اع
بالو’ية.
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السصاعة  08:00صصباحا.

ميهوبي يرأاسض أاول إاجتماع
Ÿركز حماية الÎاث اإلفريقي
يÎأاسض وزير الثقافة عز الدين ميهوبي،
ال-ي-وم،أاول أاج-ت-م-اع إاداري ل-ل-مركز ا÷هوي
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ال -ث -ق -ا‘ اŸادي ’ف -ري -ق-ي-ا» ب-دءا م-ن السص-اع-ة  15.30ب-حضص-ور ‡ثلي
الهيئات الدبلوماسصية اŸعتمدة.

ندوة نقاشض حول
دعامات التصسدير للمنتجات
ا÷زائرية

العدد  200من حصسة « موعد مع التاريخ»
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الطبعة األو ¤للصسالون الدو‹
للتدفئة وتكييف الهواء

ﬁاضسرة حول اŸرأاة باŸركز
الثقا‘ السسÓمي

‘ إاطار تطوير النشصاطات ا÷ديدة على مسصتوى ›ّمع اتصصا’ت ا÷زائر ،تلو الدخول حيز
Óل-ي-اف ال-بصص-ري-ة ،م-ي-دي-كسض ،وت-ن-فيذا لÓئحة
اÿدم-ة ال-ن-اج-ح ل-ل-ن-ظ-ام ال-ب-ح-ري ا÷دي-د ل -أ
›لسض مسصاهمات الدولة اŸتعلق بتطوير هذا الشصق ” ،تعي Úزايدي سصيد أاحمد ،الرئيسض
Óشصراف على إا‚از مركز البيانات
اŸدير العام ’تصصا’ت ا÷زائر للهاتف النقال (موبليسض) ل إ
’خضصرية.
با أ
كما ” إاطÓق الفرع ا÷ديد اıصصصض لتطوير وتسصويق اÿدمات ذات القيمة اŸضصافة،
إايواء البيانات على نطاق واسصع ،وتسصويق اÿدمات للخارج.
’دارة ،اÛتمع أامسض بتنصصيب بÓل مكيد بصصفة رئيسض مدير عام لشصركة «موبليسض».
كما قام ›لسض ا إ
Óدارة ويحضصر دكتوراه ‘ الدراسصات اŸالية وا÷بائية.
مكيد البالغ من العمر  36سصنة ،خريج اŸدرسصة الوطنية ل إ
وقد شصغل منصصب رئيسض مدير عام Ÿؤوسصسصة دعم تطوير الرقمنة.

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

’دارة والمالية
ا إ

يوسسفي يدشسن
مشساريع بسسكيكدة

ي- - -ق- - -وم وزي - -ر الصص - -ن - -اع - -ة
واŸن - -اج- -م ي- -وسص- -ف ي- -وسص- -ف- -ي
،ال - -ي - -وم ،ب - -زي - -ارة ع- -م- -ل إا¤
و’ية سصكيكدة ،حيث يتفقد
وي - -دشص - -ن ع - -دي - -د اŸشص - -اري - -ع
الصصناعية.

قيطو Êيشسرف على
بروتوكول اتفاق ب Úسسونلغاز
وشسركة الكهرباء الليبية

حركة ‘ سسلك موظفي موبيليسض
زايدي ل‚از مركز البيانات بال خضسرية ومكيد على رأاسض الشسركة

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

التحرير

اŸسسابقة الوطنية حول الثقافة
اŸالية

عرضض دراسسة مقارنة لسسعر األدوية

ال–اد العام للمرأاة الفلسسطينية
–تفل بعيد حواء
ي - -ن - -ظ - -م ا’–اد ال - -ع - -ام ل - -ل - -م - -رأاة
ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة -ف -رع ا÷زائ-ر ،ي-وم-ا
م-ف-ت-وح-ا ل-ل-مرأاة الفلسصطينية احتفا’
بـ 8م- - -ارسض ،وه - -ذا بسص - -ف - -ارة دول - -ة
ف- - -لسص- - -ط ‘ Úدا‹ ب - -راه - -ي - -م اÛلسض
الشصعبي لو’ية ا÷زائر .ا’حتفالية
اŸق- -ررة ي -وم  09م-ارسض ت-ب-دأا صص-ب-احا
بندوة عنوانها « حقوق اŸرأاة» بدءا من
السصاعة 10.00صصباحا تتبع ببازار اول
للفلسصطينية با÷زائر.

عام للهيئة ا÷زائرية
ينشصط اŸدير ال
Òاك»،ال- -ي- -وم ،ن -دوة
لÓ- -ع- -ت- -م- -اد «أا÷
ئ-ل الشص-ائ-ك-ة ’ع-ت-ماد
ن-ق-اشض ح-ول اŸسص-ا
للمنتجات ا÷زائرية
دعامات التصصدير
Ûاه -د ع -ل -ى السص-اع-ة
وذلك Ãن -ت -دى ا
 10:00صصباحا.

ي-ق-وم ال-ي-وم ،وزي-ر ال-تجارة
سص -ع -ي -د ج Ó-ب ب -زي -ارة ع -م -ل
وتفقد إا ¤و’ية ع Úالدفلى
‘ إاطار متابعة تنفيذ برنامج
ا◊ك-وم-ة ،أاي-ن سص-يشص-رف ع-لى
تدشص Úسصوق ا÷ملة ا÷هوي
للخضصر والفواكه ببوراشصد .

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

يشص- - - -رف وزي- - - -ر ال - - -ط - - -اق - - -ة
مصص-ط-ف-ى ق-ي-طو Êاليوم بقاعة
اŸؤو“رات Ÿرك - - - -ز ت - - - -ك - - - -وي - - - -ن
ال- -ك- -ه- -رب- -اء ب Íع -ك -ن -ون ع -ل -ى
مراسصم توقيع بروتوكول اتفاق
ب Úسص-ون-ل-غ-از والشص-رك-ة ال-ع-امة
للكهرباء الليبية وهذا بدءا من
 09.30سصا صصباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

ألثÓثاء  05مارسس  2019م
ألمؤأفق لـ  28جمادى ألثانية  1440هـ

»æWh

بعد تكليفه من رئيسس ا÷مهورية

تناقشس اŸسستجدات العربية والوضسع ‘ ليبيا ،سسوريا واليمن

مسساهل يشسارك بالقاهرة ‘ الدورة ÷ 151امعة الدول العربية

طمار يسستلم مهامه وزيرا لألشسغال
العمومية و النقل بالنيابة
اسستلم وزير السسكن والعمران واŸدينة ،عبد الوحيد طمار ،مسساء أامسس ،مهامه
Óشسغال العمومية والنقل بالنيابة.
كوزير ل أ
’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-نقل بالنيابة من
وج-اء ت-ك-ل-ي-ف ط-م-ار ب-ت-و‹ م-ه-ام وزي-ر ا أ
طرف رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،على إاثر تعي Úالسسيد عبد الغني
زعÓن ،مديرا للحملة ا’نتخابية للمÎشسح بوتفليقة لرئاسسيات  18أابريل . ،2019

وقعتها ا÷زائر Ãجلسس وزراء الداخلية والعدل العرب

اتفاقيتان وبروتوكو’ن للحماية من ا÷رائم العابرة للحدود
’ختام،
وقع كل من وزير العدل حافظ ا أ
’م Úالعام لوزارة الداخلية
الطيب لوح ،وا أ
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ية،
صسÓ- - -ح ال- - -دي- - -ن دح- - -م- - -ون ،أامسس ا’ث - -نÚ
ب -ت -ونسس ،ع -ل -ى ات -ف -اق -ي -ت Úوب -روت -وك -ولÚ
ي-ن-درج-ان ‘ إاط-ار ح-م-اي-ة اŸن-ط-قة العربية
من ا÷رائم العابرة للحدود.
“ت عملية ألتؤقيع على هامشس أفتتاح أشصغال
أ’جتماع أŸشصÎك Ûلسس وزرأء ألدأخلية وألعدل
أل-ع-رب ب-ال-ع-اصص-م-ة أل-ت-ؤنسص-ي-ة ،وأل-ذي تشص-ارك ف-يه
أ÷زأئر بؤفد رفيع أŸسصتؤى يقؤده وزير ألعدل
ويضص- -م أأ’م Úأل -ع -ام ل -ؤزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة وإأط -ارأت
سصامية من قطاعي ألدأخلية وألعدل.
وت-ت-م-ث-ل أل-نصص-ؤصس أŸؤق-ع ع-ل-ي-ه-ا ‘ أ’تفاقية
ألعربية لتنظيم نقل وزرأعة أأ’عضصاء وأأ’نسصجة
ألبشصرية ومنع ومكافحة أإ’Œار فيها ،أ’تفاقية
أل -ع -رب -ي -ة Ÿن -ع وم -ك -اف -ح -ة أ’سص-ت-نسص-اخ أل-بشص-ري،
ألÈوت -ؤك -ؤل أل -ع -رب -ي Ÿك -اف -ح -ة أإ’Œار ب -ال -بشص-ر
وخ- -اصص- -ة أل- -نسص- -اء وأأ’ط- -ف -ال أŸل -ح -ق وأŸك -م -ل
لÓتفاقية ألعربية Ÿكافحة أ÷رÁة أŸنظمة عÈ
أ◊دود أل- -ؤط- -ن- -ي- -ة وألÈوت- -ؤك- -ؤل أل- -ع- -رب -ي Ÿن -ع
وم -ك -اف-ح-ة أل-ق-رصص-ن-ة أل-ب-ح-ري-ة وألسص-ط-ؤ أŸسص-ل-ح
أŸل -ح -ق وأŸك -م-ل لÓ-ت-ف-اق-ي-ة أل-ع-رب-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
أ÷رÁة أŸنظمة ع Èأ◊دود.
وق -د أك -د رئ -يسس أ◊ك -ؤم -ة أل-ت-ؤنسص-ي-ة ،ي-ؤسص-ف
ألشص-اه-د ‘ ،ك-ل-م-ت-ه أ’ف-ت-ت-اح-ي-ة أ’شصغال أ’جتماع
أŸشصÎك Ûلسس وزرأء ألدأخلية وألعدل ألعرب،

وت-ؤنسس ح-ؤل ل-ي-ب-ي-ا ،وأل-ذي ي-ل-ي أج-ت-م-اع أل-ثÓ-ثية
ألذي كان قد نظم با÷زأئر يؤم  21ماي ،2018
Ÿناقشصة آأخر ألتطؤرأت ‘ هذأ ألبلد ألشصقيق،
يؤضصح نفسس أŸصصدر.

اŸناولة حلقة مفصسلية ‘ الصسناعة ا÷زائرية

على ضصرورة «ألتصصدي أŸشصÎك للتحديات أأ’منية
ألتي تعرفها أŸنطقة ألعربية ‘ ظل أحÎأم مبادئ
ألفصصل ب Úألسصلطات وأسصتقÓلية ألقضصاء» ،دأعيا
إأ–« ¤قيق أقصصى درجات ألتعاون وألتكامل بÚ
أأ’جهزة أأ’منية وألقضصائية للدول ألعربية».
من جهته ،أكد وزير ألدأخلية ألسصعؤدي ,عبد
ألعزيز بن سصعؤد بن نايف ،أن «إأبرأم أ’تفاقيات
ووضصع أ’سصÎأتيجيات وأÿطط أأ’منية أسصتنادأ
إأ ¤مؤؤسصسصات ألعمل ألعربي أŸشصÎك تعت Èوأحدة

الدالية من قاŸة:

م -ن أه -م أدوأت م -ؤأج -ه -ة م -ؤج -ة أإ’ره -اب أل -ت -ي
تعرفها أŸنطقة ألعربية».
بدوره ،ذكر أأ’م Úألعام ÷امعة ألدول ألعربية،
أحمد أبؤ ألغيط ،بـ»ألنجاحات أŸشصهؤدة للدول
ألعربية ‘ مؤأجهة أخطر ألتهديدأت أأ’منية ،أ’
وهي أإ’رهاب ،بفضصل تضصحيات رجال أŸؤؤسصسصات
أأ’م -ن -ي -ة أıلصص Úأ’وط -ان -ه-م» ،غ Òأن-ه ن-ب-ه إأ¤
«قدرة ألتنظيمات أإ’رهابية على ألتأاقلم من خÓل
تطؤير أسصاليب عملها».

شصأانه ‘ ذلك شصأان ألبيان أÿاصس باŸرأة أإ’فريقية
أل- -ذي “ت م -ن -اقشص -ت -ه و–ضصÒه م -ع دول أ’–اد
أإ’فريقي.
وحسصب وزي -رة أل -تضص -ام -ن ف -إان -ه -ا سصÎك-ز ع-ل-ى
تقد Ëصصؤرة حؤل وضصع أŸرأة ألعربية وأإ’فريقية
من بينها أŸرأة أ÷زأئرية ودرجة أسصتفادتها من
أ◊ماية أ’جتماعية ،وذلك من أجل أ◊صصؤل على
أك Èدرجة من أ◊ماية لهذه ألفئة وفقا للمؤأثيق
وأŸعاهدأت ألدولية وأإ’قليمية أŸصصادق عليها.

من جهة أخرى ،ذكرت ألؤزيرة بأان من أصصل
مليؤن مسصتفيد من ألقروضس أŸمنؤحة من طرف
ج-ه-از أل-ؤك-ال-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ل-تسص-ي Òأل-ق-رضس أŸصص-غ-ر
تؤجد ما نسصبته  64باŸائة “ثل فئة ألنسصاء ،مشصÒة
إأ ¤أن- -ه ” ‘ أأ’ي- -ام أŸاضص- -ي -ة أŸصص -ادق -ة ع -ل -ى
مشص -روع م -رسص -ؤم ت -ن -ف -ي -ذي Áك -ن أل -ذي -ن سص-ددوأ
قروضصهم أأ’و ¤من أ’سصتفادة من قروضس أخرى
لتؤسصيع مشصاريعهم.
وكانت ألؤزيرة قد أسصتهلت زيارتها لؤ’ية قاŸة
بإاشصرأفها على أنطÓق ألقافلة ألتضصامنية لفائدة
 52عائلة ﬁرومة بدأئرة عﬂ Úلؤف حيث أكدت
على ضصرورة تؤسصيع أŸؤأد أŸؤجهة لهذه ألعائÓت
وع- -دم أ’ق -تصص -ار ف -ق -ط ع -ل -ى أأ’غ -ط -ي -ة وأŸؤأد
أ’سصتهÓكية وألÎكيز أيضصا -كما قالت -على كيفية
إأدخال بعضس ألتجهيزأت ألÎفيهية لفائدة أطفال
هذه أŸناطق .
ك -م -ا أط -ل-عت غ-ن-ي-ة أل-دأل-ي-ة Ãدرسص-ة أأ’ط-ف-ال
أŸعاق Úسصمعيا على Œربة ألقامؤسس أإ’لكÎوÊ
للغة أإ’شصارة ألتي طؤرها تقنيؤن بذأت أŸدرسصة
أعتمادأ على قامؤسس أإ’شصارأت أ÷زأئرية ألذي
ق-امت أل-ؤزأرة ب-ت-ؤزي-ع-ه ع-ل-ى ك-ل أŸرأك-ز أل-ت-اب-ع-ة
لقطاعها مؤؤخرأ وهي ألتجربة ألتي وعدت ألؤزيرة
بتطؤيرها وتعمميها على كافة ألÎأب ألؤطني.

وقفة Ãقر ا–اد العمال ا÷زائري Úبحضسور سسيدي السسعيد

النقابيون  :حماية مكاسسب العمال وحرية ا’ختيار ‘ ظل ا’سستقرار
Œم -عت ال -ه -ي -اك -ل ال -ق -اع -دي-ة ل–Ó-اد ال-ع-ام
للعمال ا÷زائري ،Úأامسس ،بسساحة مقر اŸركزية
ل - -ل - -ت - -ع - -ب Òع - -ن ا◊رصس ع- -ل- -ى ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
ا’سس -ت -ق -رار وال -ت -وج -ه إا ¤م -واصس -ل -ة إاصس Ó-ح-ات
اق -تصس -ادي -ة واج-ت-م-اع-ي-ة وسس-ي-اسس-ي-ة ع-م-ي-ق-ة‘ ،
الوقت الذي كانت فيه ›موعة نقابي ÚسسابقÚ
ترفع شسعارات مناوئة .ولوحظ تواجد عدد من
’من ‘ الشسارع اÙاذي لتأام Úوا◊فاظ
أافراد ا أ
على الهدوء العام فيما ع Èكل طرف عن رأايه
بكل حرية ،دون تسسجيل أاي حادث يذكر.
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أم- -ام أل- -نصصب أل- -ت- -ذك -اري أıل -د Ÿؤؤسصسس أ’–اد
ألشص-ه-ي-د ع-يسص-ات أي-دي-ر وأŸن-اضص-ل أل-ن-ق-اب-ي ألبارز عبد
أ◊ق بن حمؤدة ألذي أغتاله أإ’رهاب خÓل ألعشصرية
ألسصؤدأء ،وقفت جمؤع ألنقابي Úمن ﬂتلف ألقطاعات
أ’ق-تصص-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ي-ت-ق-دمهم أأ’م Úألعام عبد
أÛي -د سص -ي -دي ألسص -ع -ي -د ل-ت-أاك-ي-د أل-ؤف-اء Ÿب-ادئ وق-ي-م
أ’–اد ألعام للعمال أ÷زأئري Úألذي يرأفق مسصار بناء
ألبÓد منذ سصنؤأت ألتحرير .وقام بتحية كافة أ◊اضصرين
مثمنا ألسصلؤك أ◊ضصاري ‘ ألتعب Òوألصصدق ‘ ألتأاييد
ل-ف-ائ-دة أ÷زأئ-ر أل-ت-ي ت-ؤأج-ه ظ-روف-ا ع-اŸي-ة وإأق-ل-ي-م-ية

يشسارك وزير الشسؤوون اÿارجية عبد
ال- -ق- -ادر مسس -اه -ل ،ي -وم -ي  5و  6مارسس
ا÷اري ،ب- -ال- -ق- -اه- -رة ‘ ،أاشس- -غ- -ال ال- -دورة
ال - -ع- -ادي- -ة Û 151لسس ج- -ام- -ع -ة ال -دول
العربية على اŸسستوى الوزاري ،حسسب ما
أافادت به الوزارة ‘ بيان لها.
تعكف هذه ألدورة ألتي Œري أشصغالها Ãقر
أأ’م-ان-ة أل-ع-ام-ة ÷ام-ع-ة أل-دول أل-ع-رب-ية بالقاهرة،
ع-ل-ى «م-ن-اقشص-ة مسص-ت-ج-دأت أأ’وضص-اع ‘ أŸن-ط-قة
أل-ع-رب-ي-ة ،خ-اصص-ة ت-ط-ؤرأت أل-قضص-ي-ة أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ية
وألؤضصع ‘ ليبيا وسصؤريا وأليمن» ،فضص Óعن «بحث
سص-ب-ل ت-ع-زي-ز وت-رق-ي-ة أل-ع-م-ل أل-ع-رب-ي أŸشصÎك ‘
أل -ع -دي -د م-ن أÛا’ت ،ب-اإ’ضص-اف-ة إأ ¤ج-م-ل-ة م-ن
أŸؤضص- -ؤع- -ات ذأت أل- -ط- -اب -ع أل -دو‹ ع -ل -ى غ -رأر
أإ’رهاب ألدو‹ وسصبل مكافحته ،وتقييم ألعÓقات
ألعربية مع ألتجمعات ألدولية وأإ’قليمية».
كما يشصارك مسصاهل أليؤم بالقاهرة ‘ ،أشصغال
أ’ج -ت -م -اع أل -ؤزأري أل -ث Ó-ث-ي ب Úأ÷زأئ-ر ومصص-ر

يوسسفي من ميلة:

نظام ا◊ماية ا’جتماعية ‘ ا÷زائر مرجعي

’سسرة
أاكدت وزيرة التضسامن الوطني وا أ
وقضس-اي-ا اŸرأاة ،غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة ،أامسس ،بقاŸة
بأانها سسÎافع من أاجل تثم ÚاÛهودات التي
ت -ق -وم ب-ه-ا ا÷زائ-ر ‘ ›ال ت-وف Òا◊م-اي-ة
ا’ج -ت -م-اع-ي-ة ل-ل-ف-ئ-ات ال-هشس-ة وذلك خÓ-ل
الدورة اŸقبلة  63للجنة وضسع اŸرأاة بهيئة
’· اŸتحدة.
ا أ
أوضص -حت أل -ؤزي -رة ‘ تصص-ري-ح ل-لصص-ح-اف-ة ع-ل-ى
هامشس زيارة عمل وتفقد قامت بها إأ ¤ألؤ’ية
بأانها سصتعمل خÓل مشصاركتها ‘ هذه ألدورة ألتي
سصتعقد ‘ ،ألفÎة ما ب 11 Úو 22مارسس أ÷اري،
بنيؤيؤرك (ألؤ’يات أŸتحدة أأ’مريكية) على جعل
ن-ظ-ام أ◊م-اي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر «‰ؤذج-ا
وم -ث -ا’ Áك -ن أإ’ق -ت -دأء ب -ه ع Èأل -دول أل-ع-رب-ي-ة و
أإ’فريقية».
وأضص-افت ألسص-ي-دة أل-دأل-ي-ة ب-أان-ه-ا وأن-طÓ-ق-ا من
كؤنها رئيسصة ÷نة أŸرأة ألعربية لـ  2019سصتقدم
خÓل أشصغال دورة ÷نة وضصع أŸرأة بهيئة أأ’·
أŸتحدة  3بيانات حؤل وضصع أŸرأة ،وأحد باسصم
أ’–اد أإ’ف -ري -ق -ي وأل -ث -ا Êب-اسص-م م-ن-ظ-م-ة أŸرأة
ألعربية وألثالث باسصم أ÷زأئر ،مشصÒة إأ ¤أن ألبيان
أÿاصس ب -اŸرأة أل -ع -رب -ي-ة ” م-ن-اقشص-ت-ه و–ضصÒه
مسصبقا ‘ لقاء على مسصتؤى جامعة ألدول ألعربية

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

ألعدد
1٧888

03

صصعبة تتطلب أليقظة بشصان ما يدور حؤلنا.
وقبل قرأءة فا–ة ألكتاب ،ألقى ألقيادي ألنقابي
أحمد قطيشس كلمة ذكر فيها باŸكاسصب ألتي –ققت
لعا ⁄ألشصغل وكل أÛمؤعة ألؤطنية ‘ ظل أسصتقرأر
ألبÓد ،مشصÒأ إأ ¤ألتضصحيات ألكبÒة ألتي قدمها ألشصعب
أ÷زأئري يتقدمهم ألعمال وألنقابيؤن ◊ماية ألبÓد من
ﬂاطر ﬁدقة ‘ ﬂتلف أŸرأحل .وجدد ‘ معرضس
حديثه عن ألظروف ألرأهنة ألتي تلقي بظÓلها على
ألسصاحة ،ألتزأم أ–اد ألعمال Ãؤقفه أŸؤؤيد للمرشصح

ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ خ-ؤضس غ-م-ار أ’ن-ت-خ-اب-ات
ألرئاسصية ألقادمة ،مشصÒأ إأ ¤أŸكاسصب ألتي –ققت
ÓصصÓ-ح-ات أل-ع-م-ي-ق-ة وأل-ؤأسص-ع-ة ألتي حملتها
وت-ط-ل-ع-ا ل -إ
رسصالة أŸرشصح وألتي تسصتجيب Ÿا عÈت عنه أŸسصÒأت
أأ’خÒة ،خ -اصص -ة ب -ال -نسص -ب -ة ل -لشص -ب-اب م-ن ح-يث ضص-رورة
مضص- -اع- -ف- -ة أل- -ع- -م- -ل ل -ت -حسص Úأل -ظ -روف أ’ق -تصص -ادي -ة
وأ’جتماعية.
وصصرح قطيشس قائ »Óمن حقنا أن نختار مرشصحنا
وي -ح -ق ل -غÒن -ا أخ -ت -ي -ار م -رشص -ح -ي -ه -م ‘ ظ -ل أ’حÎأم
أŸتبادل» وألتنافسس ألشصريف من أجل خدمة ألبÓد ‘
ظل ألؤحدة وألعمل ألبناء وألهدوء ،خاصصة وأن أŸناخ
أل -ي -ؤم ي -ؤف -ر مسص-اح-ة وأسص-ع-ة ل-ل-ت-ع-ب Òأ◊ر وأŸم-ارسص-ة
ألدÁقرأطية بطريقة جزأئرية ﬁضصة› ’ ،ال فيها
للعنف أو ألتجاوزأت ،تكريسصا للتعددية وأختÓف ألرأي.
وخ ّ-ي -مت ع -ل-ى ألسص-اح-ة أŸق-ؤل-ة ألشص-هÒة ل-ل-م-رح-ؤم
سصليمان عمÒأت حينما قال ‘ بدأية ألتسصعينات «لؤ
خّيرت ب ÚألدÁقرأطية وأ÷زأئر ’خÎت أ÷زأئر»،
تعبÒأ عن مدى أŸسصؤؤولية ‘ ألدفاع عن أ÷زأئر وسصط
ما يدبر حؤلها وما يحاك ’سصتهدأفها ‘ كل أŸرأحل،
وبالطبع يجب أن يكؤن ذلك مع ألقيام بكل ما يسصتلزمه
إأصص Ó-ح م -ؤأق -ع أÿل -ل وم -ع-ا÷ة أ’ع-ؤج-اج-ات ،إ’‚از
Óجيال.
أأ’هدأف ألؤطنية ألكÈى ل أ

أاك -د وزي -ر الصس -ن -اع -ة واŸن -اج -م ،ي-وسس-ف
ي-وسس-ف-ي ،أامسس ،ب-و’ي-ة م-ي-ل-ة ،أان الصس-ن-اعة
ا÷زائرية لديها «قاعدة صسحيحة وهي ‘
تطور مسستمر».
أوضص -ح أل -ؤزي -ر ‘ ،ل -ق-ائ-ه م-ع ألصص-ح-اف-ة Ãق-ر
ألؤ’ية على هامشس زيارة عمل وتفقد إأ ¤هذه
أل -ؤ’ي -ة ،أن أ÷زأئ -ر «ت -ت -ؤف -ر ع -ل -ى أل -ع -دي -د م-ن
ألصص -ن -اع-ات ع-ل-ى غ-رأر صص-ن-اع-ة أ◊دي-د وألصص-لب
وأŸيكانيك وصصناعة ﬂتلف أأ’جهزة ألكهربائية
ألتي تدخل كلها ‘ صصناعة ألسصيارأت».
وقال يؤسصفي ‘ هذأ ألسصياق « :سصنسصرع عمليات
أŸناولة لنسصاهم ‘ تصصنيع ألسصيارأت وأ’نتقال من
مرحلة ألÎكيب فقط نظرأ Ÿا ‰تلكه من قاعدة
صصناعية صصحيحة».
وأضصاف أن رفع نسصبة إأدماج أŸؤأد ألتي تدخل
‘ صص -ن -اع -ة ألسص -ي -ارأت م-ن شص-أان-ه «أŸسص-اه-م-ة ‘
عملية تصصنيعها ومنه خفضس أأ’سصعار لؤجؤد عامل
أŸن -افسص -ة ب ÚأŸصص -ن -ع Úوأل-ت-ي سصÔى ن-ت-ائ-ج-ه-ا
(أŸنافسصة) خÓل ألسصنة أ÷ارية».
من جهة أخرى ،وبخصصؤصس أسصÎجاع ألعقار
ألصصناعي ،كشصف ألؤزير أن «ألعمل جار لتحضصÒ
ألنصس ألقانؤ Êألذي يضصبط ذلك ضصمن ألقؤأنÚ
أŸزمع سصنها قريبا».
أم -ا ع -ن أسص-ت-ح-دأث م-ن-اط-ق نشص-اط-ات خ-اصص-ة
بالشصباب ،فأاكد على دعم وتشصجيع دأئرته ألؤزأرية
لكل ألؤ’يات ألرأغبة ‘ إأنشصاء هذه أŸناطق .

وبشصأان و’ية ميلة ألتي أشصرف بها أليؤم على
تدشص Úأربعة ( )4مصصانع خاصصة لصصناعة وإأنتاج
أغ -ذي -ة أأ’ن -ع -ام ،أآ’ج -ر ،أل -نسص -ي -ج وت -ع -ب-ئ-ة أŸي-اه
أŸعدنية ،فضص Óعن قيامه بؤضصع حجر أأ’سصاسس
لتؤسصعة ملبنة خاصصة ،أكد يؤسصفي أن هذه ألؤ’ية
«غ-ن-ي-ة بÌوأت-ه-ا خصص-ؤصص-ا أل-فÓ-ح-ي-ة منها» ،حيث
Óقبال على أ’سصتثمار ‘ قطاع ألفÓحة،
دعا ل إ
عÓوة عن أ’سصتثمار ‘ قطاع أŸناجم و–ديدأ
‘ أسصتغÓل أŸعادن ألتي «تتؤفر و’ية ميلة على
أل-ع-دي-د م-ن-ه-ا ك-ال-رصص-اصس وأل-زنك وأل-فضص-ة» ،ك-ما
قال.

حجار يتطرق مع مدير معهد سسرفنتاسس إا ¤تعزيز التعاون

تطرق وزير التعليم العا‹ والبحث
العملي ،الطاهر حجار ،أامسس ،با÷زائر
ال-ع-اصس-م-ة ،خÓ-ل ل-ق-اء م-ع اŸدي-ر ال-عام
Ÿع- -ه- -د سس- -رف- -ن- -ت- -اسس ،ل- -ويسس غ- -ارسس -ي -ا
م- - -ون- - -تÒو ،إا ¤ت- - -ع- - -زي- - -ز ال- - -ت- - -ع - -اون
’سسبا ‘ ÊاÛال ا÷امعي،
ا÷زائري-ا إ
حسسبما جاء ‘ بيان للوزارة.
وحسصب نفسس أŸصصدر فإان ألطرف Úبحثا
إأم-ك-ان-ي-ة ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون أ÷ام-عي ب Úمعهد
سص- -رف- -ن- -ت -اسس وأ÷ام -ع -ات أ÷زأئ -ري -ة ،وه -ؤ
ألتعاون ألذي تعّزز وتكّثف خاصصة بعد أنعقاد
أللجنة ألعليا أıتلطة أ÷زأئرية-أإ’سصبانية
شصهر أبريل .2018
و‘ ه- -ذأ أإ’ط- -ار «” ت- -ؤق -ي -ع  108أتفاق
وأت- - -ف- - -اق- - -ي - -ة ب Úأ÷ام - -ع - -ات أ÷زأئ - -ري - -ة
وأŸؤؤسصسصات أ’سصبانية ‡ا سصمح أ’زيد من

 1.050ط- -الب دك- -ت- -ؤرأه وب- -احث ج- -زأئ -ري
بالتكؤين ‘ ﬂتلف أ÷امعات ومرأكز ألبحث
أ’سصبانية وأ’حتكاك بها».

’عمال نهاية مارسس ا÷اري Ãصسر
انتقاء أاحسسن ا أ

 16طالبا جزائريا يشساركون ‘ اŸسسابقة اإ’قليمية
ن -ظ -مت ال -ل -ج -ن -ة ال -دول-ي-ة ل-لصس-ل-يب
’ح- -م- -ر ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ،ال- -ط- -ب -ع -ة
ا أ
الثانية للمسسابقة الوطنية للمرافعة ‘
’نسس-ا Êال-دو‹ ال-ت-ي ضس-مت
ال -ق -ان -ون ا إ
أاربع فرق ‘ ›ال القانون من جامعات
ج- -زائ- -ري- -ة ب- -ه -دف ان -ت -ق -اء ›م -وع -ة
’قليمية اŸقررة
لتشسارك ‘ اŸسسابقة ا إ
نهاية شسهر مارسس ا÷اري ‘ مصسر.
وضصمت هذه ألطبعة ألتي تنظم بالتنسصيق
مع أللجنة ألؤطنية للقانؤن أإ’نسصا Êألدو‹،
 16طالبا من كليات أ◊قؤق وألعلؤم ألقانؤنية
÷امعات أ÷زأئر ألعاصصمة وقسصنطينة وتيزي
وزو وبجاية.
وتنظم هذه أŸسصابقة ألتي تؤؤطرها ÷نة
–كيم (أسصاتذة وقضصاة) –ت شصعار « مرأفعة
أل -ق -ان -ؤن أإ’نسص -ا Êأل -دو‹ خ Ó-ل أل-ن-زأع-ات
أŸسصلحة».
وخ Ó-ل ح -ف -ل أف-ت-ت-اح أŸسص-اب-ق-ة ب-حضص-ؤر
‡ثل Úعن وزأرأت ألدفاع ألؤطني وألدأخلية

وألشص- - -ؤؤون أÿارج- - -ي - -ة وأل - -ه Ó- -ل أأ’ح - -م - -ر
أ÷زأئري ،صصرح مسصاعد رئيسس وفد أللجنة
أل -دول-ي-ة ل-لصص-ل-يب أأ’ح-م-ر ‘ أ÷زأئ-ر ف-ل-يب
بؤشصا أن « هذأ أ◊دث هؤ فرصصة إ’خرأج
أل -ق -ان -ؤن م -ن أ÷انب أل -ن -ظ-ري ح-ت-ى ي-درك
ألطلبة بشصكل جيد تطبيقه ‘ حا’ت نزأع
مسصلح وتعميق معارفهم ‘ هذأ أÛال».
‘ هذأ ألشصأان أكد أŸتحدث أنه من خÓل
أŸرأفعات ألصصؤرية ،يتع Úعلى ألطلبة أن
يÈزوأ أن -ه -م أدرك -ؤأ ج -ؤه-ر ق-ؤأع-د أل-ق-ان-ؤن
أإ’نسص- -ا Êأل- -دو‹ وأل -ت -م -ي -ي -ز ب Úألضص -ح -اي -ا
وأط- -رأف أل- -ن- -زأع ودور ك- -ل وأح- -د م -ن أج -ل
ضص -م -ان ت -ط -ب -ي -ق أح -ك -ام أل -ق -ان -ؤن أإ’نسص-اÊ
ألدو‹.
ب- -ه- -ذه أŸن- -اسص- -ب- -ة ،ذك- -ر ن -فسس أŸسص -ؤؤول
بانضصمام أ÷زأئر إأ ¤أتفاقيات جنيف 1949
وللمعاهدأت ألدولية ‘ ›ال حماية ألطفؤلة
وع -ن -اصص -ر ‘ م -ن -ظ -م -ات إأنسص -ان -ي-ة وج-رح-ى
ومعتقلي حرب.

الثÓثاء  05مارسص  2019م
الموافق لـ  28جمادى الثانية  1440هـ
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بعد اسشتÓم اÛلسس الدسشتوري  21ملفا لرؤوسشاء أاحزاب وأاحرار

سسباق ضسد إلسساعة للفصسل ‘ صسحة
إلÎشسيحات لرئاسسة إ÷مهورية

لج -ال ال -ت -ي ح -دده-ا
لح -د ،ا آ
ان -قضشت م -ن -تصش -ف ل -ي -ل -ة ا أ
لي - -داع م - -ل - -ف- -ات الÎشش- -ح اÿاصش- -ة
اÛلسس ال - -دسش - -ت - -وري إ
برئاسشيات  18أابريل اŸقبل ،وقد أاودع  21مÎششحا ملفاتهم
لدى الهيئة الدسشتورية التي سشتفصشل ‘ صشحة هذه اŸلفات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رسسالة بوتفليقة تأاكيد على إإصسغائه
ألصسوإت إŸوإطنÚ
«الششعب» أاعرب التجمع الوطني الدÁقراطي،
ع -ن ارت -ي -اح -ه Ÿا تضش -م -ن -ت -ه رسش -ال -ة اÛاه-د ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة Ãن-اسش-ب-ة إاي-داع م-ل-ف ت-رشش-ح-ه
لÓنتخابات الرئاسشية اŸقبلة.
واعت Èاألرندي ‘ بيان تلقت «الششعب» نسشخة منه  ،أان
فحوى هذه الرسشالة هو تأاكيد على إاصشغاء اÛاهد عبد
العزيز بوتفليقة ،بكل إاخÓصص ،ألصشوات اŸواطن ÚاŸعّبرة
عن مطالبهم.
و‘ هذا السشياق ،أاششاد التجمع Ãسشار اإلصشÓحات التي أافصشح عنها عبد العزيز بوتفليقة ،يوم 10
فÈاير الفارط Ãناسشبة إاعÓن ترششحه ،إاصشÓحات تعّمق ‘ تفصشيلها باألمسص من خÓل رسشالته اŸوجهة
إا ¤األمة ،والتي من ضشمنها عقد ندوة وطنية جامعة للتوافق ،ومراجعة عميقة للدسشتور ،مع تنظيم
انتخابات رئاسشية مسشبقة ‘ ،أاجل قريب ،تتويجا لهذا اŸسشار ،دون مششاركة اÎŸششح فيها.
وقال التجمع إان تعهدات بوتفليقة التي تضشمنتها رسشالة ترششحه– ،مل ‘ طياتها أاجوبة ششافية
Ÿطالب مواطن Úمنادين بالتغي ،Òومن ثمة ،يأامل التجمع أان تسشاهم هذه الرسشالة ‘ بسشط السشكينة من
أاجل “ك ÚببÓدنا من اŸضشي ‘ هدوء واسشتقرار نحو اŸوعد النتخابي ليوم  18أافريل اŸقبل ،الذي
يعتﬁ Èطة تعبيد اŸسشلك نحو اإلصشÓحات والتغي ،Òمع ا◊فاظ على اسشتقرار البÓد ووجودها.

«تاج» منوها بتعهدات بوتفليقة

صسناعة أإجوإء مريحة للجزإئر إ÷ديدة
اسشتقبل Œمع أامل ا÷زائر «تاج» الرسشالة التي بعثها اÎŸششح بوتفليقة للمواطن Úبارتياح مثمنا ما
ورد فيها من التزام لتنظيم الندوة الوطنية ا÷امعة لرسشم معا ⁄ا÷زائر ا÷ديدة ووضشع أاسشسص
إاصشÓحات عميقة ‘ النظام السشياسشي تؤومن اŸكاسشب اÙققة  .وقال «تاج « ‘ بيان تلقت «الششعب»
نسشخة منه إان اÎŸششح بوتفليقة Œاوب سشريعا مع نداء اŸواطن ÚاŸطالب ÚباإلصشÓحات والتغي،Ò
مؤوكدا على خيار إاجراء انتخابات مسشبقة لن يكون مÎششحا فيها ،وإاعداد دسشتور جديد يسشتجيب
للتطورات.ودعا ا◊زب إا ¤اسشتغÓل هذه الفرصشة من أاجل التحضش Òلبناء ا÷زائر ا÷ديدة ‘ كنف
األمن والسشتقرار.

جمعوإ إلتوقيعات إلÓزمة
عمارة ﬁسسن أإودع ملف ترشسحه لدى إÛلسس إلدسستوري
ي -ت -ع -ل -ق الأم -ر ب-اÎŸشش-ح ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ورئ-يسص ج-ب-ه-ة اŸسش-تقبل عبد
ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،ورئ-يسص ح-رك-ة ال-ب-ناء عبد
القادر بن قرينة ،ورئيسص حركة النفتاح
عمر بوعششة ،ورئيسص حزب النصشر الوطني
ع -دول ﬁف -وظ ،ورئ -يسص ح -زب ال -ت -ج-م-ع
ا÷زائ -ري ع -ل -ي زغ -دود ،ورئ -يسص ج -ب -ه -ة
الشش -ب -اب ال -دÁق -راط-ي ل-ل-م-واط-ن-ة اأح-م-د

وثيقة

قوراية ورئيسص حزب عهد  54علي فوزي
رباع Úورئيسص حزب جبهة ا◊كم الراششد
ع -يسش -ى ب -ل -ه -ادي وع -ب -د ا◊ك -ي-م ح-م-ادي
وال -ل-واء اŸت-ق-اع-د ع-ل-ي غ-دي-ري ،ورشش-ي-د
ن -ق -از وع -ب -د الشش -ف -ي -ق صش -ن -ه -اج-ي وع-ل-ي
سشكوري وﬁمد بوفراشص وعمارة ﬁسشن
وبن طبي فرحات ولوط بوناطÒو وششعبان
رزوق وعايب روؤوف (مÎششحون اأحرار).

وي - -ك - -ون ع - -ل- -ى اÛلسص ال- -دسش- -تـــوري
ال -فصش -ل ‘ صش -ح -ة الÎشش -ي -ح -ات ل-رئ-اسش-ة
ا÷مهورية من خÓل اإصشدار قرار يوجه
اإ ¤اŸعني بالأمر فور صشدوره ،وهذا ‘
اأجل اأقصشاه عششرة اأيام كاملة من تاريخ
اإي -داع ال -تصش -ري -ح ،حسشب م -ا ي -نصص ع -ل -ي-ه
ال- -ق- -ان- -ون ال- -عضش- -وي اŸت- -ع- -ل- -ق ب- -ن- -ظ- -ام
النتخابات.

إإجرإءإت إإيدإع ملفات إلÎشسح حددها إلقانون

اإن اإجراءات اإيداع ملفات الÎششح
ل-رئ-اسشيات  18اأب-ري-ل اŸق-ب-ل والذي
ان - -قضشت الآج - -ال اÙددة ل - -ه اأمسس
الأول عند منتصشف الليل ﬁددة ‘
ال -ق -ان -ون ال -عضش -وي اŸت -ع-ل-ق ب-ن-ظ-ام
الن-ت-خ-اب-ات اŸصش-ادق ع-ليه ‘ 2016
والذي ل يششÎط حضشور اÎŸششح
ششخصشيا.
وتنصص اŸادة  139من هذا القانون
على اأنه «يتم التصشريح بالÎششح لرئاسشة
ا÷م -ه -وري -ة ب -اإي-داع ط-لب تسش-ج-ي-ل ل-دى
اÛلسص الدسشتوري مقابل تسشليم وصشل».
وتوضشح اŸادة  141من نفسص القانون
اأن اÛلسص الدسشتوري يفصشل ‘ صشحة
الÎششيحات لرئاسشة ا÷مهورية من خÓل
اإصشدار قرار يوجه اإ ¤اŸعني بالأمر فور
صشدوره ،و هذا ‘ اأجل اأقصشاه عششرة اأيام
كاملة من تاريخ اإيداع التصشريح .ويبلغ
قرار اÛلسص الدسشتوري اإ ¤اŸعني فور
صشدوره وينششر ‘ ا÷ريدة الرسشمية.
و يتم اإيداع ملف الÎششح بعد موعد
ي -ت -م الت-ف-اق ع-ل-ي-ه ل-دى الم-ان-ة ال-ع-ام-ة

للمجلسص الدسشتوري ،و هذا وفقا لأحكام
ال- -ق- -ان- -ون ال- -عضش- -وي اŸت- -ع -ل -ق ب -ن -ظ -ام
النتخابات.
وط-ب-ق-ا ل-ق-ان-ون الن-ت-خ-اب-ات ،ي-ت-وجب
على اÎŸششح تقد Ëملف يتضشمن عدة
وثائق منها تعهد كتابي بعدم اسشتعمال
اŸكونات الأسشاسشية للهوية الوطنية ‘
اأب- -ع- -اده- -ا ال- -ثÓ- -ث الإسشÓ- -م وال -ع -روب -ة
والم -ازي -غ -ي -ة لأغ-راضص ح-زب-ي-ة واحÎام
م- -ب- -ادئ اأول ن- -وف -م 1954 ÈوŒسشيدها
بالإضشافة اإ ¤احÎام الدسشتور والقوانÚ
اŸع -م -ول ب -ه -ا والل -ت-زام ب-الم-ت-ث-ال ل-ه-ا
وا◊ف -اظ ع -ل -ى سشÓ-م-ة الÎاب ال-وط-ن-ي
واحÎام ال- -ت- -داول ال- -دÁق- -راط- -ي ع -ل -ى
السشلطة عن طريق الختيار ا◊ر للششعب
ا÷زائري.
وحسشب القانون يجب على اÎŸششح
تقد Ëاإما قائمة تتضشمن سشتمائة ()600
ت- -وق- -ي- -ع ف- -ردي لأعضش- -اء م- -ن -ت -خ -ب‘ Ú
›السص شش- -ع- -ب- -ي- -ة ب- -ل- -دي -ة اأو ولئ -ي -ة اأو
برŸانية على الأقل ،موزعة ع 25 Èولية
ع -ل-ى الأق-ل ،واإم-ا ق-ائ-م-ة ت-تضش-م-ن سش-تÚ
األف ( )60000توقيع فردي على الأقل،
ل-ن-اخ-ب Úمسش-ج-ل ‘ Úق-ائ-م-ة ان-ت-خ-اب-ي-ة،

ويجب اأن Œمع ع 25 Èولية على الأقل،
وي- -ن- -ب- -غ- -ي األ ي- -ق- -ل ال- -ع -دد الأدن -ى م -ن
ال -ت -وق -ي-ع-ات اŸط-ل-وب-ة ‘ ك-ل ولي-ة م-ن
الوليات اŸقصشودة عن  1500توقيعا.
وي-ح-دد ال-دسش-ت-ور ا÷زائ-ري الشش-روط
اŸط -ل -وب-ة ل-لÎشش-ح ل-رئ-اسش-ة ا÷م-ه-وري-ة
بحيث يجب اأن يتمتع اÎŸششح با÷نسشية
ا÷زائ-ري-ة الأصش-ل-ي-ة واأن ي-ث-بت ا÷نسش-ي-ة
ا÷زائرية الأصشلية لأمه واأبيه واأن يبلغ
من العمر  40سشنة كاملة يوم النتخاب
واأن يدين بالإسشÓم كما يجب عليه ان
يتمتع بكامل حقوقه اŸدنية والسشياسشية
وان ي- -ت- -م- -ت- -ع زوج اŸع- -ن- -ي ب- -ا÷نسش- -ي- -ة
ا÷زائرية الأصشلية فقط.
عÓوة على ذلك يتع Úعلى اŸتقدم
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة اأن ي-ث-بت اإق-امته
دون انقطاع با÷زائر دون سشواه مدة 10
سشنوات على الأقل التي تسشبق مباششرة
اإي -داع ت -رشش -ح -ه وك -ذا اث -ب -ات اŸشش-ارك-ة
ب - - -ث- - -ورة اول ن- - -وف- - -م 1954 Èبالنسشبة
ل-ل-م-ول-ودي-ن ق-بل  1942م -ع اث -ب-ات ع-دم
تورط والدي اÎŸششح اŸولود بعد يوليو
 ‘ 1942اأعمال ضشد ثورة اأول نوفمÈ
.1954

حذر من السشقوط ‘ تأاثÒات بعضس الأطراف ،بوحجة:

إ÷زإئر بحاجة ماسسة إإ ¤جهود كل إÒÿين لسستقرإرها
أاع -ل -ن السش -ع -ي -د ب -وح-ج-ة ،أاول أامسس،
با÷زائر العاصشمة ،عن عدم مششاركته
‘ النتخابات الرئاسشية اŸقرر إاجراؤوها
ي - -وم  18أاب- -ري- -ل اŸق -ب -ل ،وذلك بسش -بب
«اŸناخ السشياسشي اŸتوتر».
وق -ال ب -وح -ج -ة خ Ó-ل ت -ن-ق-ل-ه ‘ سش-اع-ة
لول إا ¤مقر اÛلسص
متأاخرة من أامسص ا أ
ال -دسش -ت-وري م-ن أاج-ل إاي-داع م-ل-ف ت-رشش-ح-ه
لÓسشتحقاقات اŸقبلة ،إان «الظرف السشائد
واŸن -اخ السش -ي -اسش -ي اŸت -وت -ر ال-ذي ت-ع-يشش-ه
Óقدام
لمعان والتفك Òل إ
البÓد دفعني إا ¤ا إ

ع -ل -ى ه -ذه ال -ع -م -ل -ي-ة اÿطÒة (الÎشش-ح)»،
م- -ؤوك- -دا أان- -ه ق- -رر النسش- -ح -اب م -ن سش -ب -اق
الرئاسشيات بهدف «ا◊فاظ على اسشتقرار
ا÷زائر».
و ⁄يÈر ب -وح -ج -ة م -وق -ف -ه رغ -م أاسش-ئ-ل-ة
الصشحفي ،Úغ Òأان مصشدرا مقربا منه أاكد
أان ال -رئ -يسص السش -اب -ق ل -ل -م -ج -لسص الشش -ع -ب -ي
الوطني «غ Òموقفه حينما كان ‘ طريقه
إا ¤اÛلسص الدسشتوري وششاهد مسشÒات
Œوب ششوارع العاصشمة مطالبة بالتغي.»Ò
و‘ سش- -ي- -اق م- -تصش- -ل ،أاك- -د ب- -وح- -ج -ة أان

«ا÷زائ- -ر ب- -ح -اج -ة م -اسش -ة إا ¤ج -ه -ود ك -ل
لم - - -ن
اÒÿي- - - -ن م- - - -ن أاج - - -ل –ق - - -ي - - -ق ا أ
والسش- -ت- -ق- -رار»ﬁ ،ذرا م- -ن «السش -ق -وط ‘
لطراف».
تأاثÒات بعضص ا أ
وقد أاكد بوحجة أانه اسشتوفى كل ششروط
الÎششح للرئاسشيات اŸقبلة و“كن من جمع
« 74أالف توقيع» ،معتÈا أان ترششحه كان
«ت- -ل- -ب -ي -ة ل -دع -وات ال -ك -ث Òم -ن اŸواط -نÚ
واÛاهدين» ،وأان عدوله عن إايداع ملفه
هو «رسشالة مفادها أان الششعب ا÷زائري
أاك Èمن كل العتبارات».

أاودع عمارة ﬁسشن ،مسشاء أاول أامسص ،ملف ترششحه لرئاسشيات  18أابريل اŸقبل لدى اÛلسص الدسشتوري.
وأاكد ﬁسشن عقب إايداعه اŸلف أانه «“كن من جمع النصشاب اÙدد قانونا للتوقيعات الفردية» ،رافضشا إاعطاء
الرقم بدقة .ودعا اÙامي عمارة ﬁسشن اÛلسص الدسشتوري إا ¤مراقبة عملية جمع التوقيعات ،مششÒا إا ¤بعضص
التجاوزات التي يرتكبها مÎششحون خÓل هذه العملية.

جمع  65أالف توقيع

بوفرإشس أإودع ملف ترشسحه
أاودع ﬁمد بوفراشص ،ملف ترششحه لرئاسشيات  18أابريل اŸقبل لدى اÛلسص الدسشتوري.
وأاكد بوفراشص عقب إايداعه اŸلف أانه «“كن من جمع  65.000توقيع لناخب Úمسشجل Úعلى مسشتوى  27ولية
بالضشافة إا 50 ¤توقيعا Ÿنتخبﬁ Úلي .»Úوانتقد ذات اÎŸششح «العراقيل اإلدارية ‘ عملية جمع اسشتمارات
اكتتاب التوقيعات الفردية».

رباع Úأإودع ملف ترشسحه

أاودع علي فوزي رباع ،Úرئيسص حزب عهد  ،54ملف ترششحه لرئاسشيات  18أابريل اŸقبل لدى اÛلسص
الدسشتوري .وأاكد رباع Úعقب إايداعة اŸلف أانه «يؤومن بالبديل السشلمي وبالششعب ا÷زائري الذي أاظهر قوته ورفع
مطالبه التي ينبغي تلبيتها».وأاضشاف ذات اÎŸششح أان «ا÷زائر هي حاليا ‘ مفÎق الطرق ول ينبغي لبعضص
األطراف أان تركب موجة احتجاجات الششباب ا÷زائري».

بلهادي أإودع ملف ترشسحه
أاودع رئيسص حزب جبهة ا◊كم الراششد عيسشى بلهادي ،ملف ترششحه لÓنتخابات الرئاسشية اŸقررة يوم  18أابريل
اŸقبل لدى اÛلسص الدسشتوري .وأاكد بلهادي عقب إايداعه ملف الÎششح أانه يطمح إا« ¤النتقال با÷زائر إا¤
جمهورية ثانية يسشند فيها ا◊كم للنخب من جيل السشتقÓل» ،وذلك من خÓل رفع ششعار «التغي Òوالتجديد».
واعت Èذات اÎŸششح أان ا◊راك الششعبي الذي تعرفه ا÷زائر «ظاهرة صشحية ‘ حياة اÛتمع والدولة» وأانه
«أاحد عوامل إاحداث التغي Òلكن بششرط أان يكون هذا ا◊راك سشلميا».

بن طبي أإودع ملف ترشسحه
أاودع بن طبي فرحات ،ملف ترششحه لÓنتخابات الرئاسشية اŸقررة يوم  18اأبريل اŸقبل لدى اÛلسص
الدسشتوري.
وأاكد فرحات عقب إايداعه ملف الÎششح ،أانه “كن من جمع « 663توقيع Ÿنتخبﬁ Úلي Úعلى مسشتوى  37ولية
ع Èالوطن» ،مؤوكدا ثقته ‘ الإدارة إل‚اح السشتحقاقات اŸقبلة التي سشيكون فيها «الصشندوق هو الفيصشل».
وأاوضشح اÎŸششح الذي هو رجل أاعمال ،أانه يسشعى إا« ¤نقل التجربة اآلسشيوية من أاجل –قيق الطفرة
القتصشادية ‘ ا÷زائر».

بوناطÒو أإودع ملف ترشسحه

أاودع لوط بوناطÒو ،ملف ترششحه لÓنتخابات الرئاسشية اŸقررة يوم  18أابريل اŸقبل لدى اÛلسص الدسشتوري.
وأاكد بوناطÒو عقب إايداعه ملف الÎششح ،أانه “كن من Œاوز النصشاب اŸطلوب ‘ عدد التوقيعات الفردية،
مضشيفا أانه يحمل مششروع يرتكز على «األصشالة وا◊داثة واإلصشÓح».
وأاوضشح ذات اÎŸششح أانه يسشعى من خÓل ترششحه للموعد النتخابي اŸقبل إا« ¤اسشتكمال مسشار اŸصشا◊ة
الوطنية باسشتحداث مسشار العفو الششامل» وكذا «إارجاع الثقة ب ÚاŸسشؤوول ÚواŸواطن.»Ú

رزوق أإودع ملف ترشسحه
أاودع ششعبان رزوق ،ملف ترششحه لÓنتخابات الرئاسشية اŸقررة يوم  18أابريل اŸقبل لدى اÛلسص الدسشتوري.
وأاكد رزوق عقب إايداعه ملف الÎششح ،أانه “كن من جمع «أاك Ìمن  81أالف توقيع فردي لناخب ÚمسشجلÚ
بالقوائم النتخابية ع 32 Èولية» .وقال ذات اÎŸششح إان طموحاته ‘ السشتحقاقات اŸقبلة هي «ذاتها طموحات
الششعب ا÷زائري الذي يريد التغي Òوبناء دولة ا◊ق والعدل» ،مضشيفا أان الششعب ا÷زائري «أاعطى درسشا للعا⁄
Ãدى –ضشره ‘ اŸسشÒات الأخÒة».

رؤووف أإودع ملف ترشسحه

أاودع عايب رؤووف ،ملف ترششحه لÓنتخابات الرئاسشية اŸقررة يوم  18أابريل اŸقبل لدى اÛلسص الدسشتوري.
وأاكد عايب عقب إايداعه ملف الÎششح ،أانه اسشتوفى كل ششروط الÎششح اŸنصشوصص عليها قانونا وأان عدد
اسشتمارات اكتتاب التوقيعات الفردية «Œاوز النصشاب اŸطلوب».
وأاضشاف أانه ‘ حال قبول ملفه من طرف اÛلسص الدسشتوري ،فإانه سشيدخل غمار الرئاسشيات بÈنامج طموح
أاعده ›موعة من اÈÿاء الششباب ويتضشمن حلول لكل مششاكل اÛتمع ا÷زائري ،معربا عن أامله ‘ «بناء
جمهورية ثانية يقودها الششباب».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÛلسس الدسشتوري اıول له الفصشل ‘ ملفات اÎŸششح ،Úدربال :

صسناعة الرأاي ’بد أان تكؤن بعيدا عن
التؤتر و التلقائية غ ÒاÙسسؤبة

أاكد رئيسس الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة
اإ’نتخابات ،عبد الوهاب دربال ،أامسس ،خÓل
زي -ارة ل -و’ي -ة م -عسس -ك -ر ت -ف -ق-د ف-ي-ه-ا سسÒورة
ال -ت -حضس Òل -ل-م-رح-ل-ة اأ’و ¤م-ن ا’ن-ت-خ-اب-ات
الرئاسسية ،أان اÛلسس الدسستوري هو الهيئة
ال- -وح- -ي -دة اıول ل -ه -ا ال -فصس -ل ‘ م -ل -ف -ات
اŸرشس - -ح ‘ Úت- -وضس- -ي- -ح ل- -ه ع- -ن م- -ا شس- -اب
›ري -ات إاي -داع م -ل -ف ت -رشس -ح رشس -ي -د ن -ك-از،
›ددا تأاكيده أان ÷نة مراقبة ا’نتخابات
هي ÷نة ﬁايدة و–Îم كل اŸرشسح Úو’
Áك- -ن أان ت- -ك- -ون ط- -رف -ا ف -ي -م -ا ي -ح -دث م -ن
Œاذب -ات سس -ي -اسس -ي -ة.ه -ذا م -ا ت -وق -فت ع-ن-ده
““الشسعب““ بع ÚاŸكان.
ق- -ال درب -ال إان ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا Ÿراق -ب -ة
ا’ن -ت -خ-اب-ات ،ق-د ’ح-ظت أان صس-ن-اع-ة ال-رأاي
بوعي كامل ما تزال بعيدة ،موضسحا أانه ‘
ظل التجاذبات فإان صسناعة الرأاي –تاج إا¤
ن- -ق- -اشس ه- -ادئ وم- -وضس- -وع- -ي وت- -ب- -ادل اأ’راء
ب- -ا◊ج- -ج واإ’ق- -ن- -اع ب- -ع- -ي -دا ع -ن ال -تشس -ويشس
السس-ي-اسس-ي ال-ذي Áسس ب-ال-ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خابية،
مشسÒا أان- -ه ’ ب- -د م- -ن اإ’سس -ه -ام ‘ صس -ن -اع -ة
ا◊وار والÎشسيد بعيدا عن التوتر والتلقائية
غ ÒاÙسسوبة.
من جهة أاخرى ،قال عبد الوهاب دربال ‘
ت- -ق- -ي- -ي -م -ه ل -ل -م -رح -ل -ة اأ’و ¤م -ن ال -ت -حضسÒ

لÓنتخابات الرئاسسية ،إان ا’سستعداد للعملية
” عموما بشسكل جيد ومقبول ،نتيجة التطور
الذي عرفه بإادخال التكنولوجيا على عملية
ت- -ط- -ه Òال- -ق- -وائ -م ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة خ Ó-ل فÎة
اŸراجعة ا’سستثنائية’ ،فتا أان هذه العملية
’بد أان تكون مسستمرة وخاضسعة للتدقيق أاك،Ì
و‘ رده عن سسؤوال لـ«الشسعب““ قال دربال ،إان

معسصكر  :أام ا ÒÿسصÓطني

..ويؤؤكد من مسستغا : Âهيئة اŸراقبة ““تلتزم بالقانؤن وهي مسستقلة عن ا÷ميع““

ك-م-ا ذك-ر رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة
Ÿراق -ب -ة ا’ن -ت -خ -اب -ات ع-ب-د ال-وه-اب درب-ال،
أامسسÃ ،سستغا ،Âأان هيئته ““تلتزم بالقانون
وهي مسستقلة عن ا÷ميع““.
وأابرز دربال خÓل ندوة صسحفية باŸداومة
ال -و’ئ -ي -ة ل -ذات ال -ه -ي -ئ -ة أان ““ال -ه -ي -ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا
اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ه-ي-ئة قانون
ت -ل -ت-زم ب-ال-ق-ان-ون وه-ي مسس-ت-ق-ل-ة ع-ن ا÷م-ي-ع
(اÎŸشس- - -ح Úواإ’دارة وال - -قضس - -اء) و’ أاح - -د
بإامكانه أان Áسس باسستقÓليتها خاصسة إاذا كان
للقانون قراءات أاو إاسسقاطات سسياسسية Áكن
أان يسستعملها سسياسسي ضسد سسياسسي آاخر““.

بعد وتÒة سشريعة وترقب كبÒ

اÛلسس الدسستؤري يحسسم ‘ ملفات اÎŸشسحÚ
خÓل  10أايام
“ي -زت أاول وأاه-م م-رح-ل-ة ت-ن-درج ‘
إاط- -ار ال- -ع -م -ل -ي -ة الن -ت -خ -اب -ي -ة –سش -ب -ا
لقÎاع يوم  18أافريل اŸقبل ،بوتÒة
م -تسش -ارع -ة وت -رقب و«سش -وسش -ب -انسس““ ⁄
يسش-ب-ق ل-ه-م-ا م-ث-ي-ل ‘ تاريخ النتخابات
ال -رئ-اسش-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ،وك-ل-لت ‘ ن-ه-اي-ة
اŸط -اف انسش -ح -اب أاب -رز ال -تشش -ك -ي Ó-ت ‘
لم-ور واضش-ح-ة
اŸع -ارضش -ة ،ف-ي-م-ا ك-انت ا أ
Óغ-ل-بية التي
م-ن-ذ ال-ب-داي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل -أ
ناششدت عبد العزيز بوتفليقة الÎششح،
إا ¤ج- -انب اŸرشش- -ح Úال- -ق -دم -اءـ ا÷دد
ع -ل -ى غ -رار ع -ل -ي ف-وزي رب-اع Úوع-ل-ي
لول
زغدود ،يأاتي ‘ مقدمة اŸرششح Úأ
مرة اللواء اŸتقاعد علي لغديري.

فريال بوشصوية

ال -ه -ي -ئ -ة ق-د ن-ف-ذت ن-ح-و  140ت-دخ-ل ن-تيجة
إاخطارات ومعاينات أ’عضسائها وإانها قدمت
توصسيات ‘ شسأان إامكانية فتح مكاتب تصسويت
ل -ل -ط -ل -ب -ة ‘ اإ’ق -ام -ات ا÷ام -ع -ي -ة تسس -ه -يÓ-
Ÿم-ارسس-ت-ه-م ح-ق-ه-م ال-دسس-ت-وري وع-م Ó-ع-لى
اندماجهم ‘ العملية ا’نتخابية.

ك- -م- -ا أاشس- -ار ذات اŸسس- -ؤوول إا ¤أان ق -ان -ون
ا’ن -ت -خ-اب-ات ’ ي-ت-ك-ل-م ع-ن شس-خصس اÎŸشس-ح
لÓنتخابات الرئاسسية ويتحدث عن وضسع ملف
الÎشسح لدى اÛلسس الدسستوري ،موضسحا أان
““الفاصسل ‘ هذا اŸوضسوع هو القانون وليسس
ال- -رأاي أاو ال- -ه- -وى وق- -ان- -ون ا’ن- -ت -خ -اب -ات ‘
اŸادت 139 Úو 140يتحدث عن وضسع ملف
الÎشس- -ح و’ ي- -ت- -ك- -ل -م ع -ن شس -خصس اÎŸشس -ح
ب- -خÓ- -ف اŸادة اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -ا’ن -ت -خ -اب -ات
التشسريعية““.
وأاضساف نفسس اŸتحدث أان ““القانون ‘
ح-ال-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة يلزم الشسخصس

اÎŸشسح رئيسس القائمة بإايداع ملف الÎشسح
و‘ ا◊الة ا’سستثنائية جدا Ÿانع مÈر Áكن
للشسخصس الثا ‘ Êالقائمة إايداع اŸلف““.
وأاك-د أان ““ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ’ ت-وج-د
فيها قائمة ولكن هناك مÎشسح وتطبيقات
اÛلسس الدسستوري بهذا الشسأان واضسحة و’
اج- -ت- -ه -اد م -ع صس -راح -ة ال -نصس““ ’ف -ت -ا إا ¤أان
““ال -ق -ان -ون أاسس -م -ى م -ن ال -ع -رف وال -نصس رغ -م
قصس -وره أافضس -ل م -ن ال -رأاي ع -ل -ى م-ا ف-ي-ه م-ن
صسواب““.

العدد
1٧888

05

على مدى  45يوما كام ،Óو–ديدا منذ
اسستدعاء رئيسس ا÷مهورية الهيئة الناخبة يوم
 18ج- -ان- -ف- -ي اŸاضس- -ي ،شس- -ه -دت السس -اح -ة
السس-ي-اسس-ي-ة ح-راك-ا ك-بÒا ،ب-ل-غ خÓ-ل-ه-ا نشس-اط
أاحزاب اأ’غلبية واŸعارضسة على حد سسواء
ال -ذروة ،إا ¤ح -د تصس -ن -ي -ف -ه ‘ خ-ان-ة ا◊م-ل-ة
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي -ة اŸسس -ب -ق -ة ،وذلك ق -ي -اسس -ا إا¤
ال -نشس -اط -ات اŸك -ث -ف -ة م -ن Œم-ع-ات شس-ع-ب-ي-ة
Óحزاب السسياسسية من
واجتماعات داخلية ل أ
›السس وط- -ن- -ي- -ة و÷ان م -رك -زي -ة ،ك -انت ‘
›م -ل -ه -ا تشس -دد ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ا’ن -ت-خ-اب-ات
ال - -رئ- -اسس- -ي- -ة اŸق- -ررة ‘ أاف- -ري- -ل ال- -داخ- -ل،
والتمسسك باŸشساركة مثلما هو الشسأان بالنسسبة
ل -رئ -يسس ح -رك -ة ›ت -م -ع السس -ل-م ع-ب-د ال-رزاق

مقري قبل أان ينسسحب.
اأ’م-ر ي-خ-ت-ل-ف م-ن ح-يث الشس-ك-ل ب-ال-نسس-ب-ة
Óم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ◊زب ال-ع-م-ال ل-ويزة حنون،
ل -أ
ال -ت -ي وإان ق -ام ‡ث -ل ع -ن م -ك -ت -ب -ه -ا بسس -حب
اأ’وراق ،إا’ أان -ه -ا أاب -قت ع-ل-ى ““السس-وسس-ب-انسس““
ورفضست اإ’عÓن عن موقفها مبقية على حالة
الÎقب ل- -ت- -ت- -خ- -ذ ‘ ال- -ن- -ه -اي -ة ق -رارا ب -ع -دم
اŸشساركة ،قرار اتخذه أايضسا علي بن فليسس
رئيسس حزب طÓئع ا◊ريات ،وفشسل القطب
الثا Êمن اŸعارضسة ‘ تزكية مرشسح موحد،
وفشسلت بذلك مبادرة جبهة العدالة والتنمية
بقيادة عبد الله جاب الله ‘ هذا ا’Œاه.
من جهته ،اÎŸشسح عبد العزيز بوتفليقة،
قدم رسسالة إا ¤الشسعب ا÷زائري ،لدى إايداع
ملفه من قبل مدير حملته ا’نتخابية عبد
ال -غ -ن -ي زعÓ-ن ،ال-ت-زم ب-ت-ن-ظ-ي-م ن-دوة وط-ن-ي-ة
شساملة جامعة ومسستقلة ،من شسأانها ““إارسساء
ال-ن-ظ-ام ا÷دي-د اإ’صسÓ-ح-ي ل-ل-دول-ة ال-وط-نية
ا÷زائ - -ري - -ة““ ،وب - -إاع - -داد ““دسس- -ت- -ور ي- -زك- -ي- -ه
الشس-عب...ي-ك-رسس م-يÓ-د ج-م-ه-وري-ة جديدة““،
وإا ¤ذلك ““تنظيم انتخابات رئاسسية مسسبقة““
Óجندة الوطنية التي تعتمدها الندوة““.
طبقا ل أ
اŸرحلة اŸقبلة ’ تقل أاهمية ،على اعتبار
أانها حاسسمة بالنسسبة أ’ي مرشسح ،إاذ سسيعكف
اÛلسس الدسستوري على مدى  10أايام كاملة
ع-ل-ى “ح-يصس وغ-رب-ل-ة اŸل-ف-ات ،ل-ل-ت-أاك-د من
اسستيفاء كل الشسروط ،على أان تدخل مرحلة
ا’حتكاك اŸباشسر مع اŸواطن Úعلى مدى 3
أاسسابيع كاملة وهي فÎة ا◊ملة ا’نتخابية‘ ،
ﬁاولة منهم ’فتكاك أاك Èقدر ‡كن من
الوعاء ا’نتخابي.

معلنا انسشحابه ،بلعيد:

جبهة اŸسستقبل تشسيد باŸسسÒات السسلمية
اŸطالبة بالتغيÒ

واج

لسشتاذ عامر رخيلة  :نكاز السشياسشي واŸيكانيكي تواطآا ‘ ارتكاب ا÷رم
ا أ

خيانة اأ’مانة وسسؤء تؤجيه التؤقيعات ﬂالفة يعاقب عليها القانؤن
صسايفي راضسية  :تصسرفات ’ مسسؤؤولة وغ Òمدروسسة
ع - -اششت ا÷زائ- -ر أاح- -داث- -ا
خ -ي-ال-ي-ة  ⁄ت-عشش-ه-ا م-ن ق-ب-ل
خ- -اصش- -ة مسش- -ان- -دي اÎŸشش- -ح
للرئاسشيات رششيد نكاز الذين
ت -ف -اج -أاوا أاث -ن -اء م -ت -اب -ع-ت-ه-م
ل -ت -ق -د Ëم -ل-ف ل-دى اÛلسس
ال -دسش-ت-وري ،ب-ظ-ه-ور شش-خصس
آاخ -ر ي -ح -م-ل ن-فسس ال-ب-ط-اق-ة
لسش- - -م- - -ي - -ة ÿوضس غ - -م - -ار
ا إ
السش -ت-ح-ق-اق-ات ،ه-ي أاح-داث
غ - - -ري - - -ب - - -ة أاث - - -ارت ذه - - -ول
ال -ك-ثÒي-ن ال-ذي-ن اسش-ت-غ-رب-وا
ال-وضش-ع ال-ذي سش-ب-قته أاحداث
مشش - - -اب - - -ه - - -ة ع - - -ن - - -د سش- - -حب
اسشتمارات الÎششح من طرف
ب- - -عضس اÎŸشش- - -ح Úال- - -ذي - -ن
أاثاروا اسشتغراب الرأاي العام
لم -ت Ó-ك -ه-م ن-فسس
ب -ال -ن -ظ -ر إ
الصش -ف -ات ال -ف -ي -زي -ول -وج-ي-ة،
ن-اه-يك ع-ن ال-ط-اب-ع الفكاهي
الذي ميز بعضشهم.

خالدة بن تركي
ع- - -ن ه- - -ذه اŸسس- - -أال- - -ة ،ق - -ال
اÙامي رخيلة عامر ‘ تصسريح
لـ«الشس- -عب““ إان ا’ث -ن Úت -واط -أا ‘
ارتكاب جرÁة ﬂالفة للقانون
وذلك م -ن ن -اح -ي -ة ال -تصس -ري-ح-ات
الكاذبة وانتحال الصسفة وغÒها
من الوقائع اıالفة التي تخول
للنيابة العامة كسسلطة اتهام “لك
ح- -ق اÓŸءم- -ة ت -ك -ي -ي -ف ال -نصس
ال - -ق - -ان - -و Êل - -ل- -ف- -ع- -ل اŸرت- -كب

ومعاقبتهم قانونيا .
م -ن ال -ن -اح -ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة أاك-د
رخ- - - -ل- - - -ي - - -ة أان اŸشس - - -ارك - - -ة ‘
ا’نتخابات نظمها القانون وهو
واضسح ‘ هذا الشسأان كون أان نكاز
السس -ي -اسس-ي م-ن ج-م-ع اسس-ت-م-ارات
التوقيع وليسس اŸيكانيكي ولذلك
ف-ا◊ق-ي-ق اأ’ج-در ب-ال-ع-م-لية التي
“ن -ع ب -ت-ات-ا ال-تصس-ري-ح Ãا ت-داول
ب -وسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م واسس -ت -ع -م -ال -ه
كعجلة احتياطية هو الفعل الذي
سس -اع-د اŸرت-كب ال-رئ-يسس-ي ع-ل-ى
ارتكاب ا÷رم الذي يعاقب عليه
القانون .

وب- -خصس- -وصس ال -ت -واط -ؤو ،ق -ال
اÙامي إانه ” من حيث انتحال
صس -ف -ة وال -تصس-ري-ح ال-ك-اذب ال-ذي
ي -خ-ول ل-ل-ن-ي-اب-ة ت-ك-ي-ي-ف ال-قضس-ي-ة
ب-ارت-ك-اب ج-ن-ح-ة ج-م-ع-ي-ة أاشس-رار
ل -ل -ق -ي -ام ب-ال-ت-ح-اي-ل ع-ل-ى الشس-عب
ال -ذي اسس -ت -غ -رب ظ-ه-ور اŸرشس-ح
ال-رئ-اسس-ي ال-ب-دي-ل ي-ع-رف ب-ن-فسس-ه
ويوضسح للرأاي العام سسبب عدم
ت -رشس -ح ن -ك -از““السس -ي -اسس -ي““ ال -ذي
ي -ع -ت Èاب -ن ع-م-ه وي-ن-ح-دران م-ن
ن- -فسس ال- -ب- -ل- -دة وه -ي ع Úم -ران
بو’ية الشسلف ،هي معطيات تؤوكد
ال -ت -واط -ؤو ‘ ا÷رم ال -ذي أاث -ب -ت-ه

تصسريحه اأ’خ Òحول دعمه ‘
السس- -ب- -اق ا’ن -ت -خ -اب -ي  -يضس -ي -ف
اÙامي . -
وأاوضسح اأ’سستاذ بشسأان القضسية
أانه Ûرد تواطؤو اثن ‘ Úقضسية
م - -ا خ - -اصس- -ة ان- -ت- -ح- -ال الصس- -ف- -ة
والتصسريح الكاذب Áكن اعتبارها
جميعة أاشسرار وتكييفها بارتكاب
ج-ن-ح-ة ب-اع-ت-ب-ار الطرف– ÚايÓ
ع -ل -ى اŸسس -ان -دي-ن ال-ذي-ن وق-ع-وا
لصس -ال -ح ن -ك-از السس-ي-اسس-ي ،غ Òأان
توقيعاتهم كانت ﬁل توجيه آاخر
اأ’مر الذي يكفل لهم قانونيا حق
اŸتابعة القضسائية .
ب - -دوره - -ا أاسس - -ت - -اذة ‘ ع - -ل- -م
ا’ج -ت -م -اع -ي صس -اي -ف -ي راضس -ي-ة،
أاك- -دت لـ«الشس- -عب““ أان تصس- -رف -ات
رشسيد نكاز غ Òمدروسسة وغÒ
سس - -وي - -ة م - -ن ط - -رف ‡ث - -ل م- -ن
اŸف - -روضس أان ي- -ؤوسسسس ل- -ن- -ظ- -ام
ومبادئ ،غ Òأان ضسربه للمؤوسسسسة
ب -أاع-م-ال وتصس-رف-ات ب-ه-ل-وان-ي-ة ’
يعكسس اŸصسداقية بتاتا .
أاوضس- -حت صس- -اي- -ف- -ي أان ن -ك -از
اسس-ت-خ-دم تصس-رف-ات غ Òم-دق-ق-ة
عند إاقدامه على فعل اسستبدال
اÎŸشس-ح ل-ل-رئ-اسس-ي-ات ’ن ال-ف-عل
ي -زع-زع ث-ق-ة اŸواط-ن ا÷زائ-ري
إا ¤ج - -انب ب - -ع- -ده ال- -ك- -ل- -ي ع- -ن
الدبلوماسسية ‘ الشسخصس اŸمثل
ل- -تسس -ي Òم -ؤوسسسس -ات ال -دول -ة ،م -ا
ج -ع -ل -ه ي -ف -ق -د ال -ك-ث Òم-ن ا◊ب
واŸصسداقية التي حاول جمعها
خÓل زيارته اأ’خÒة .

أاع -ل -ن ،أامسس ،ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -ل -ع -ي-د
رئ-يسس ح-زب ج-ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل ،م-وقفه
لحداث
من الرئاسشيات اŸقبلة ‘ ظل ا أ
اŸتسشارعة التي يعرفها اŸششهد السشياسشي
والششارع ا÷زائري ،مؤوكدا إانسشحابه من
لن - -ت - -خ - -اب - -ي اŸق - -رر ي - -وم 18
اŸعÎك ا إ
أافريل ‘ ،حال “““سشك بوتفليقة بقرار
ترششحه““ على حد تعبÒه.

العاصصمة  :آاسصيا مني
‘ ن -دوة صس -ح-ف-ي-ة ع-ق-ده-ا Ãق-ر ا◊زب،
أاب -دى ب -ل-ع-ي-د ال-ذي أاودع م-ل-ف ت-رشس-ح-ه ل-دى
اÛلسس ال - -دسس - -ت- -وري ق- -ب- -ل ن- -ف- -اذ اآ’ج- -ال
ال -ق -ان -ون -ي -ة“ ،سس -ك -ه ب -إاج -راء اإ’ن -ت -خ -اب -ات
الرئاسسية ‘ موعدها اŸقرر ،مشسÒا إا ¤أان
جبهة اŸسستقبل ’ تقبل تأاجيل ا’سستحقاق
الرئاسسي و’ “ديد فÎته ،معربا ‘ الوقت
ذاته عن دعمه للمسسÒات السسلمية اŸطالبة
بالتغي ،Òحيث أاكد قائ““ : Óنحن مع الشسعب
ولن نكون ضسده““.
ب-ل-ع-ي-د ول-دى ت-ط-رق-ه أ’ه-م اŸراح-ل ال-تي
إاسستدعت منه التفك ‘ Òاإ’نسسحاب ،أاعرب
عن رغبة حزبه ‘ إاحداث التغي Òمن أاجل
مسس -ت -ق-ب-ل زاه-ر ل-ل-بÓ-د وال-ع-ب-اد م-ت-ط-رق-ا ‘
مداخلته إا ¤جملة من ا’إصسÓحات الواجب
إاتخاذها من أاجل ضسمان إاسستقرار الوطن.
وكانت الندوة فرصسة ليثمن خÓلها رئيسس
ح -زب ج -ب -ه -ة اŸسس -ت -ق-ب-ل ،ج-ه-د اŸن-اضس-لÚ
والشسعب الذي وقف بجانه من أاجل إاسستكمال
ملف شسروط الÎشسح وجمع التوقيعات وتسسليم
اإ’سس- -ت- -م- -ارات ب- -ال- -رغ- -م م- -ن ““الضس -غ -وط -ات
اŸمارسسة ““ على حد قوله.

ومن ضسمن اÙطات التي عرفها ا◊زب
قبل إايداعه Ÿلف الÎشسح لرئاسسيات ،2019
ق -ال ب -ل -ع -ي -د إان ج -ب -ه -ة اŸسس -ت -ق -ب -ل ع-ق-دت
مؤو“رها الوطني العادي ‘ سسبتم2018 È
و” خÓله وباإ’جماع ا’تفاق على الدخول
ل-غ-م-ار ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ،إان-طÓ-ق-ا م-ن
ق -ن -اع -ة م -ن -اضس -ل -ه أان -ه ح -زب ي -حÎم ق-وانÚ
ا÷م -ه -وري-ة م-ا ي-ح-ت-م ع-ل-ي-ه-ا ال-وج-ود ‘ ك-ل
اÙطات ا’نتخابية Ãا فيها الرئاسسية.
«نحن حزب حرصس منذ تأاسسيسسه من أاجل
الوصسول إا ¤السسلطة وهو ا◊زب ا◊قيقي
الذي يعمل ‘ اŸيدان ““ ،أافاد بلعيد مضسيفا،
أان جبهة اŸسستقبل “ ⁄شس ‘ مفاوضسات مع
أاي ط -رف ك -ان ‘ السس -اح -ة السس -ي -اسس -ي-ة م-ن-ذ
ت -أاسس -يسس -ه ،ح -يث ك -ان ه -دف -ه ال -ع-م-ل ت-ن-ف-ي-ذ
لقوان Úا÷مهورية مع الشسعب.
وواصس -ل ب -ل-ع-ي-د ق-ائ «:Ó-وأام-ل ا◊زب ك-ان
ك -بÒا ‘ الشس -عب و–ق -ي-ق مصس-ل-ح-ة ا÷زائ-ر
وذلك خدمة للمصسلحة العامة وقد توصسلنا
ب -فضس -ل دع -م -ه ،يضس -ي -ف ب -ل -ع-ي-د ق-ائ““ :Ó-إا¤
ﬂتلف اÙطات و“كنا من أان نتواجد ‘
 48خÓل اÙليات اأ’خÒة حيث شسكلنا القوة
الثالثة خÓلها ولدينا مكاتبنا ‘ كل الدول““.
وأاعرب بلعيد عن أامل حزبه ‘ أان تتحمل
ال-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة مسس-ؤوول-ي-اتها بعد أان أاخذ
الشس -عب مسس-ؤوول-ي-ت-ه ،مÈزا رغ-ب-ت-ه ال-ك-بÒة ‘
فرضس تغي Òحقيقي ‘ ﬂتلف اÛا’ت Ãا
ف-ي-ه-ا اŸم-ارسس-ات وك-ذا ال-ذه-ن-ي-ات م-ن أاج-ل
دÁق-راط-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ون-ح-ن ك-ح-زب يضس-ي-ف
بليعد قائ““ :Óنرغب ‘ التصسحيح والوصسول
إا ¤انتخابات نزيهة““ و–قيق قفزة نوعية ‘
بÓدنا.
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’ششغال بها على أ’كتمال ،مزهود:
 7آأ’ف سشكن بعنابة تششارف أ أ

مششاركة  84رياضشيا من ﬂتلف النواحي واŸدارسس العسشكرية توزيع  1500وحدة سشكنية خÓل عطلة الربيع

أشش- -رف ،أمسس ،أل- -ل- -وأء ﬁم -د ع -م -ر،
ق -ائ-د أŸدرسش-ة أل-ع-ل-ي-ا لسشÓ-ح أŸدرع-ات
ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة  ،ع-ل-ى أن-طÓ-ق ف-ع-ال-يات
أل-ك-أاسس أل-وط-ن-ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة للخماسشي
ألعسشكري للموسشم ألرياضس 2019/2018
Ãششاركة  14فرقة من ﬂتلف هياكل
أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب -ي وأل -ن -وأح -ي
أل -عسش -ك-ري-ة ألـ ، 6ح- -يث سش- -ي- -ت -ن -افسس
أŸششاركون إأ ¤غاية أÿميسس ألقادم ‘
خ-مسس ري-اضش-ات ه-ي ألسش-ب-احة ،وألعدو
Ÿسش -اف-ة  8000م ،Îوأل-رم-ي ب-ال-ق-ن-ابل،
وأل-رم-ي ب-ال-ب-ن-دق-ي-ة  200م Îوشش - -وط
أŸقاتل.

باتنة :حمزة Ÿوششي
أاكد اللواء ﬁمد عمر ‘ كلمته باŸناسصبة
الرياضصي ÚاŸشصارك Úمدعوون لرفع مسصتوى
هذه األلعاب و –سص Úأاداء الرياضصة العسصكرية
ا÷زائرية ،مشصÒا إا ¤أان اÿماسصي العسصكري
ري-اضص-ة تسص-م-ح ل-ل-م-ق-ات-ل ب-ت-حسص Úق-دراته ‘
›ال التحمل و التنافسصية و روح النضصباط.
مضص -ي -ف -ا ان -ه م -ق-ي-اسص ح-ق-ي-ق-ي Ÿسص-ت-وى
ال -ري -اضص -ة ال -عسص -ك -ري-ة ب-ا÷زائ-ر و ضص-روري-ة
للياقة البدنية ألفراد القوات اŸسصلحة ،منوها
كذلك بوجوب أان تكون هذه الطبعة معÈة

فع Óعن الروح الرياضصية والتنافسص النزيه ،
والتي سصتكون دافعا قويا لتحقيق الرياضصيÚ
ألفضصل النتائج و–سص Úترتيبهم العام.
و ج -رت اŸن-افسص-ات ال-تصص-ف-وي-ة ‘ ي-وم-ه-ا
األول ‘ ظروف مناخية مÓئمة و ذلك بعد
السص -ت -م -اع ل-ل-نشص-ي-د ال-وط-ن-ي و اسص-ت-ع-راضص-ات
ق -دم -ت -ه -ا ال -وف -ود اŸشص-ارك-ة و ذلك ب-حضص-ور
ضصباط سصام Úو مسصؤوو‹ اŸدرسصة التطبيقية
لسصÓح اŸدرعات.
ك -م -ا دع -ا ق -ائ -د اŸدرسص -ة ال -ع -ل-ي-ا لسصÓ-ح
اŸدرع- -ات أام- -ام ال- -ري- -اضص -ي Úم -ن ﬂت -ل -ف
الفئات واألصصناف اŸشصارك ‘ Úهذه البطولة
العسصكرية أانه يتع Úعليهم اختبار قدراتهم
وم -دى ت -ك -وي-ن-ه-م ‘ ظ-ل اإلم-ك-ان-ات اŸادي-ة
وال-بشص-ري-ة اŸوف-رة م-ن ط-رف ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-يا
للجيشص الوطني الشصعبي.
و قد اتخذت جميع الÎتيبات إل‚اح هذه
اŸنافسصة التي تدوم  4أايام تهدف إا ¤اكتشصاف
م -واهب ج -دي -دة ل -ت -دع -ي -م ال -ف-ري-ق ال-وط-ن-ي
العسصكري و كذا من –ضص Òالنخبة اŸرشصحة
لتمثيل ا÷زائر ‘ اŸواعيد الرياضصية القارية
و ا÷هوية اŸقبلة.
وتعت ÈاŸدرسصة العليا لسصÓح اŸدرعات
بباتنة من ب Úأاهم اŸرافق العسصكرية ،حيث
أانشصأات سصنة  ‘ 1963اŸوقع الذي كان مقرا
لقيادة الناحية العسصكرية اÿامسصة ‘ اŸكان

اŸسصمى بارك فوراج ‘ ا◊اشصية الشصمالية
الشصرقية Ÿدينة باتنة ،لتتحول تسصميتها ‘
السصنة اŸوالية إا ¤اŸدرسصة التطبيقية لسصÓح
الدبابات واّÿيالة ،قبل أان تغ Òاسصمها ‘ سصنة
 1970إا ¤اŸدرسصة الوطنية ألسصلحة القتال،
وتضصم أاسصلحة الدبابات ،اŸشصاة اŸيكانيكية،
م -دف -ع -ي -ة اŸي -دان ،سصÓ-ح اŸدف-ع-ي-ة ،سصÓ-ح
ال-ه-ن-دسص-ة ،سصÓ-ح ال-ن-ق-ل ،ع-ل-م-ا أان أاول دف-ع-ة
لضص-ب-اط ال-ت-ط-ب-ي-ق ت-خ-رجت سصنة  1996وكان
عددها  10أافراد بينهم واحد أاجنبي.
وق - -د سص- -اه- -مت اŸدرسص- -ة ‘ ال- -ت- -ك- -وي- -ن
ال-عسص-ك-ري ،م-ن خÓ-ل ال-ت-أاق-ل-م م-ع م-ت-ط-لبات
ا÷اه-زي-ة وت-أاه-ي-ل اŸوارد ال-بشص-ري-ة ب-اعتماد
األسصاليب العصصرية للتكوين ،وإاثراء وتكييف
ب-رام-ج ال-ت-ع-ل-ي-م ل-ب-ل-وغ مسص-ت-وى ع-ملياتي أاكÌ
ت -أاه -ي ı Ó-ت -ل -ف ف -ئ -ات الضص -ب -اط وضص-ب-اط
الصصف بالعتماد على الوسصائل البيداغوجية
اŸت -ط -ورة ،ك -اŸق-ل-دات وال-تصص-ام-ي-م وت-ع-ل-ي-م
ال -ل-غ-ات األج-ن-ب-ي-ة وتضص-م-ن اŸدرسص-ة ت-ك-وي-ن-ا
نوعيا ‘ سصÓح اŸدرعات Ãختلف أاصصنافها
Óت-ق-ان وال-ت-ط-ب-ي-ق ب-ط-اق-ة
ب -ت -ن-ظ-ي-م دورات ل -إ
اسص-ت-ي-ع-اب ت-بلغ  1500م-ق-ع-د ب-ي-داغوجي كما
ت-ق-وم اŸدرسص-ة ب-ت-ق-د Ëدروسص-ا ت-ط-ب-ي-ق-ية ‘
ﬂتلف الفروع تب Úمدى التحكم ‘ تقنيات
سصÓح اŸدرعات

تسشي ÒأŸوأرد ألبششرية

ورششة عمل إلعداد دراسشة أاولية بورقلة
أنطلقت أمسس بو’ية ورقلة فعاليات
ورشش -ة ع -م -ل خ -اصش-ة ب-إاع-دأد أل-درأسش-ة
’ول -ي -ة ل -ل -نسش -خ -ة أل -ث -ان -ي-ة م-ن ن-ظ-ام
أ أ
أŸع- -ل- -وم- -ات ألشش- -ام- -ل وأŸدم -ج ل -تسش -يÒ
أŸوأرد أل -بشش-ري-ة Ãشش-ارك-ة إأط-ارأت م-ن
’دأرة أŸرك - - -زي - - -ة وإأط - - -ارأت م - - -ن 12
أ إ
و’ي -ة ،ح -يث سش-يسش-ت-ف-ي-د ‡ث-ل-وه-ا م-ن
دورة ت- - -ك- - -وي- - -ن أŸك- - -ون Úح- - -ول أه- - -م
أ÷وأنب أل -تسش -يÒي -ة وأل -ت -ق -ن-ي-ة أل-ت-ي
ي-ق-وم ع-ل-ي-ه-ا ن-ظ-ام أŸع-لومات وذلك إأ¤
غاية  10من ألششهر أ÷اري.

ورقلة :إاÁان كا‘
من شصأان هذا اŸشصروع اŸسصاهمة ‘ رسصم
سصياسصة اإلدارة اŸركزية خاصصة وأانه يحمل
أافكارا جديدة لتبسصيط العمل اإلداري والرفع
من أادائه كما سصيمكن اŸوظف من أاداء أادوار
ج- -دي- -دة ‘ إادارة رق- -م -ي -ة م -ن خ Ó-ل ن -ظ -ام
م-ع-ل-وم-ات-ي راق ي-ت-م-ت-ع Ãرون-ة ب-غ-ي-ة م-واك-ب-ة
التطورات وكذا اŸسصاعدة ‘ عمليات اتخاذ
القرار.
هذا ومن اŸنتظر أان يشصكل هذا اللقاء

الذي سصيكون Ãثابة انطÓقة جديدة ‘ تطور
مشصروع نظام اŸعلومات الشصامل اŸندمج ‘
Óدارة اŸرك -زي -ة
تسص- -ي ÒاŸوارد ال- -بشص -ري -ة ل  -إ
وا÷ماعات اÙلية فرصصة لتحضص Òتعميم
هذا النظام على مسصتوى كافة وليات الوطن.
وبهذا الصصدد ذكر اŸدير الفرعي بوزارة
ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال -ت-ه-ي-ئ-ة
العمرانية وليد حÓسصي بأان هذا اŸشصروع جاء
مواصصلة Ÿسصار العصصرنة اŸنتهج من طرف
هذا القطاع الوزاري والذي يهتم بالتطبيقات
ال- -ت -ي ت -وف -ر خ -دم -ات ل -ل -م -واط -ن م -ن ج -ه -ة
واألنظمة اŸعلوماتية اÿاصصة بالتسصي Òمن
ج- -ه- -ة أاخ- -رى وه- -و اÛال أاو اإلط- -ار ال -ذي
يندرج ضصمنه مشصروع تسصي ÒاŸوارد البشصرية
الشصامل واŸندمج.
واع -ت ÈاŸت -ح -دث أان ه -ذا ال-ن-ظ-ام ي-ع-تÈ
أارضص -ي -ة ع -م -ل دائ -م -ة تشصÎك ف -ي -ه -ا ج -م -ي-ع
ال -ه -ي -ئ -ات اŸسص -ت -خ-دم-ة ،لسص-ي-م-ا ال-ب-ل-دي-ات
ال -ولي -ات واإلدارة اŸرك -زي -ة ب -اإلضص -اف -ة إا¤
رب -ط -ه -ا لح -ق -ا م-ع مصص-ال-ح ال-رق-اب-ة اŸال-ي-ة
وال -وظ -ي -ف ال -ع -م -وم -ي ،م-وضص-ح-ا أان خ-ارط-ة
ال -ط -ري -ق إل‚از ه -ذا ال -ن -ظ -ام سص -ت -ت -م وف-ق-ا
إلسصÎات-ي-ج-ي-ة ي-ت-م ت-ن-ف-ي-ذه-ا بصص-ف-ة تدريجية

حسصب أاول -وي -ات أاسص -اسص -ي-ة ح-ددت-ه-ا ال-دراسص-ة
األولية والتصصور العام للمشصروع والتي تهدف
إا ¤إارسص- -اء ن- -ظ- -ام شص- -ام- -ل وم -وح -د ل -ق -ط -اع
الداخلية وا÷ماعات اÙلية يلبي حاجيات
مسصÒي اŸوارد ال -بشص -ري -ة وف -ق -ا ل-ل-م-ن-ظ-وم-ة
ا◊ال-ي-ة ل-ل-وظ-ي-ف-ة ال-ع-م-وم-ية وجميع القوانÚ
األسصاسصية اÿاصصة ،حيث سصيتم حسصبه تطوير
النظام ‘ نسصخ متتالية تشصمل جميع وظائف
تسصي ÒاŸوارد البشصرية وصصول إا ¤اÿدمات
ال- -رق- -م- -ي- -ة ع Èالشص- -ب- -ك- -ة األنÎنت ‘ نسص -خ
مسصتقبلية.
مشصÒا إا ¤أانه سصيشصرع ‘ اسصتغÓل النسصخة
األو ¤من النظام التي ” ا‚ازها ‘ العديد
من وليات الوطن.
من جانبه ذكر األم Úالعام لولية ورقلة
علي بوزيدي أان هذا اŸشصروع الذي شصهد
النطÓقة الفعلية من ورقلة سصيكون موجها
باألسصاسص لÓسصتخدام على مسصتوى الوليات
والبلديات واإلدارة اŸركزية من أاجل تسصيÒ
اŸوارد ال- -بشص- -ري- -ة ع- -ل- -ى مسص -ت -واه -ا بشص -ك -ل
عصصري ،بحيث يسصاعد هذا النظام على توفÒ
الوقت وا÷هد ويضصمن تسصيÒا متجانسصا على
مسصتوى كل الهيئات.

 ...وندوة دولية حول الذكاء الصشطناعي وتكنولوجيات اŸعلومات

تركز الندوة الدولية التي انطلقت أاشصغالها
أامسص ب- -ق- -اع- -ة اŸؤو“رات ال- -كÈى Ãدي -ري -ة
ج -ام -ع -ة ق -اصص-دي م-رب-اح ب-ورق-ل-ة ع-ل-ى آاف-اق
ال-ذك-اء الصص-ط-ن-اع-ي وت-ك-ن-ولوجيا اŸعلومات
وان -ع -ك -اسص -ات -ه ع -ل -ى ال -ت -ن -م -ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
والقتصصادية.
ت- -ه- -دف ال- -ن- -دوة ال- -دول- -ي- -ة ح- -ول ال -ذك -اء
الصصناعي وتكنولوجيا اŸعلومات التي تتواصصل
فعالياتها إا ¤غاية  6من الشصهر ا÷اري إا¤
“ك Úالباحث Úمن جميع أانحاء العا ⁄من
اŸشصاركة ‘ منصصة لتبادل اŸعلومات حول
أاح- -داث ال- -ت -ط -ورات ‘ ›ال ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا

اŸعلومات ،معا÷ة الصصور ،الذكاء الصصناعي،
ال -ب -ي -ان-ات الضص-خ-م-ة وﬂت-ل-ف ال-قضص-اي-ا ذات
الصصلة مع مواكبة مسصار الŒاهات ا◊ديثة
للبحث والتطوير باإلضصافة إا ¤إاتاحة الفرصصة
ل -ت -ب -ادل األف -ك -ار و–دي -د اŸشص-اك-ل وت-ق-دË
ا◊ل- -ول والشص- -روع ‘ ت -ع -اون ج -اد ودائ -م بÚ
اŸشصارك.Ú
ومن ب ÚاÙاور التي سصيتم التطرق إاليها
‘ ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ه-ذه ال-ت-ظ-اهرة العلمية،
قواعد البيانات وأانظمة والبيانات الضصخمة،
ت -ق -ن -ي -ة م -ع-ا÷ة الصص-ور وال-ت-ك-وي-ن ع-ن ب-ع-د،
أان-ظ-م-ة ح-م-اي-ة وت-أام Úالشص-ب-ك-ات والشص-ب-ك-ات

الÓسصلكية ووسصائط التواصصل الجتماعي مع
–ديد اŸشصاكل واقÎاح ا◊لول اŸمكنة من
خÓل مداخÓت وبحوث سصيقدمها على مدار
ثÓثة أايام باحثون من  20جامعة مشصاركة من
داخ -ل ال -وط -ن وأاخ -رى أاج -ن -ب -ي -ة م -ن ا‚لÎا
وف -رنسص -ا ،وي-ت-وخ-ى أان ت-ك-ون ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
العلمية فرصصة لتعزيز الشصراكة والتعاون بÚ
عدة قطاعات من أاجل اŸسصاهمة ‘ –قيق
ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسص -ت -دام -ة سص -واء ع -ل-ى الصص-ع-ي-د
الج-ت-م-اع-ي أاو الق-تصص-ادي حسص-ب-م-ا أاوضص-حه
اŸنظمون.

’ول عن أ÷هاز ألتنفيذي لو’ية عنابة توفيق مزهود،
كششف أŸسشؤوول أ أ
عن توزيع  1500وحدة سشكنية ‘ صشيغة ألسشكن ألعمومي أ’جتماعي ضشمن
 7أ’ف سشكن ،خÓل ألعطلة أŸدرسشية ألربيعية ،إأ ¤جانب توزيع  980سشكنا
بسش- -ي- -دي ع- -م- -ار ،مششÒأ إأ ¤أن دأئ -رة ع -ن -اب -ة وم -دي -ري -ة دي -وأن ألÎق -ي -ة
’جرأء ألقرعة
وألتسشي Òألعقاري سشتعمل على ألتحضش Òأ÷يد وأŸتوأصشل إ
وألتكفل بعملية توزيع ألسشكنات على مسشتحقيها.
م- -ن ج- -انب آاخ- -ر ن -اقشص وا‹ ال -ولي -ة
عنابة :هدى بوعطيح
خ Ó-ل ل -ق -ائ -ه Ãم -ث -ل-ي اÛت-م-ع اŸدÊ
بعضص القضصايا التي ما تزال تتخبط فيها
أاك -د وا‹ ع -ن-اب-ة ت-وف-ي-ق م-زه-ود ع-ل-ى الولية ،ويعا Êمنها سصكانها ،وعلى رأاسصها
العمل على تسصخﬂ Òتلف اإلمكانيات مشص- -ك- -ل السص- -ك- -ن ،وأازم- -ة اŸاء واإلن- -ارة
اŸادية والبشصريةŸ ،باشصرة عملية توزيع ال-ع-م-وم-ي-ة وان-تشص-ار ال-ق-م-ام-ة ‘ ﬂتلف
السصكنات اŸتبقية من حصصة  7أالف سصكن األحياء ،حيث وعد توفيق مزهود بتسصوية
وإا‚احها ،مشصÒا إا ¤اأنه فضصل العطلة ه -ذه اŸشص-اك-ل ‘ ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل ،ك-م-ا
الربيعية تزامنا مع عطلة التÓميذ ،حيث اسصتمع Ÿمثلي العديد من األحياء على
سص- - -ي- - -ت- - -م ب- - -اŸوازاة م- - -ع ذلك Œه - -ي - -ز غرار سصيدي عمار ،الصصرول وواد النيل،
اŸؤوسصسصات الÎبوية Ÿباشصرة التمدرسص اإضصافة إا ¤حي بوخضصرة الذي تتواجد به
بها.
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واŸسص -اح-ات غ ÒاŸسص-ت-غ-ل-ة ،ع-ل-ى غ-رار
ء
ا
ي
ح
أ
ل
ا
¤
إ
ا
د
و
ه
ز
م
ق
كما أاشصار توفي
اŸت-واج-دة ب-ب-ل-دي-ة ع Úال-ب-اردة ،ال-ع-لمة،
ب
ي
ر
ق
ل
ا
‘
ل
ي
ح
Î
ل
ا
ة
ي
ل
اŸعنية أايضصا بعم
الشص-رف-ة ،شص-ط-اي-ب-ي ،م-ؤوك-دا ع-لى ضصرورة
ت
ا
ن
ك
ص
س
ل
ا
ى
ل
ع
ء
ا
ص
ض
ق
ل
ا
العاجل ‘ ،إاطار
اسصتغÓلها ‘ مشصاريع تنموية وسصياحية
م
ه
ل
ت
ي
ر
ج
أ
ا
ن
ي
ذ
ل
ا
و
،
ة
ال -هشص -ة ب -ال -ولي -
تعود بالفائدة على ولية عنابة من جهة
ر
ا
ر
غ
ى
ل
ع
،
م
ه
ت
ا
ن
ك
ص
س
ى
ل
ع
القرعة للتعرف
وسصكانها من جهة أاخرى.
ي
ح
،
3
و
2
و
1
ب
ر
ح
ي
د
ي
سص -ك -ان ح -ي سص
ودع - -ا اŸسص- -ؤوول األول ع- -ل- -ى ا÷ه- -از
ة
ي
د
ل
ب
ب
ن
ك
ص
س
م
8
8
0
ء
ا
ي
ح
ال -ف -خ-اري-ن وأا
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ولي-ة ع-ن-اب-ة م-دي-ر ال-فÓ-حة
ر
ئ
ا
و
د
ل
ا
ء
ا
ص
س
ؤ
و
ر
ن
م
ا
ب
ل
ا
ط
م
سصيدي عمار،
لسص-ت-غÓ-ل األراضص-ي ال-زراع-ي-ة اŸتوفرة،
ن
م
ب
ر
ق
ت
ل
ا
Ú
ي
ن
ع
Ÿ
ا
ع
ي
م
ج
وال-ب-ل-دي-ات و
بهدف العمل على السصتثمار ‘ اÛال
م
ه
ت
ل
ا
غ
ص
ش
ن
ل
ع
ا
م
ت
ص
س
ل
ا
و
ة
ي
ل
السص-ك-ان ال-و
ال-فÓ-ح-ي ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى إام-ك-ان-ي-ة Œسصيد
م
ه
ر
و
د
ن
أ
ا
و
ا
م
ي
ص
س
ل
،
ة
ل
ج
ا
ع
ل
و
وتقد Ëحل
مشص- -اري -ع ت -خصص ال -ب -ن -اء ب -ا◊طب ع -ل -ى
ة
ي
ب
ل
ت
ى
ل
ع
ل
م
ع
ل
ا
و
ن
ا
ك
ص
س
ل
ا
ب
ل
ه-و ال-ت-ك-ف-
مسصتوى الغابات اŸؤوهلة لذلك.
مطالبهم.

طالبوأ بإاعادة ألنظر ‘ عدم أ’سشتفادة

سشكان بحمام ملوان بالبليدة يحتجون
أحتج ،نهار أمسس ،مقصشون من قائمة
ألسش -ك -ن  230مسش -ك -ن ‘ ب -ل -دي -ة ح -م-ام
م- -ل- -وأن ،أل -وأق -ع -ة شش -رق م -ق -ر أل -و’ي -ة
أل-ب-ل-ي-دة ،وط-ال-ب-وأ ألوأ‹ بضشرورة فتح
–ق-ي-ق ح-ول ع-م-ل-ي-ة أل-توزيع ،ألتي ”
’عÓن عن قائمة أŸسشتفيدين مؤوخرأ.
أ إ

البليدة :لينة ياسشمÚ
ا◊رك -ة الح -ت -ج -اج -ي -ة السص -ل -م-ي-ة ،كشص-ف
بشصأانها ‡ثلون عن اÙتج Úلـ ““الشصعب““،
أانهم غ Òراضص Úعن حصصصص السصكنات ،التي
Óحياء التي تضصم بلديتهم،
” تخصصيصصها ل أ
م- -ق- -ارن- -ة ب- -ح- -ي م- -ق -ط -ع األزرق ،وال -ذي ”
تخصصيصص حصصة سصكنية اقل باŸقارنة ،مع
بقية األحياء األخرى با÷وار ،وهو ما أاثار
غضصبهم ،وجعلهم يحتجون ويطالبون بضصرورة
ال -ت -ح -ق -ي -ق ،وإانصص -اف اŸقصص Úم -ن ح -ي-ه-م،
وإاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ ال -ق -ائ -م -ة م -ن اسص -اسص -ه-ا،
واعطاء كل ذي حق حقهÃ ،ا يقتضصيه القانون
والعدل.
للتذك Òفإان بلدية أاولد سصÓمة ،عرفت

عملية توزيع أاول حصصة سصكنية مطلع العام
ا÷اري ،ق - - - -درت بـ  256مسص-ك-ن ‘ ،صص-ي-غ-ة
الج -ت -م-اع-ي الي-ج-اري ال-ع-م-وم-ي ،ج-رت ‘
ظ -روف ه -ادئ -ة ،أادخ -لت ال -ف -رح -ة ا ¤ق-ل-وب
اŸسصتفيدين ،ونالت رضصا ا÷ميع ،للشصفافية
التي ميزتها ،ومنح سصكنات للمحتاج ÚفعÓ
للسصكن ،ويعانون من أازمة سصكن ،وملفاتهم ”
دراسصتها بعناية وأاخضصعت Ÿعاي Òالسصتفادة
القانونية ،ا ¤درجة أانها “ت وسصط الزغاريد
و« الزرنة““ ،بل أان منتخبيهم وخÓل العÓن
ع- -ن ق- -ائ- -م- -ة اŸسص- -ت -ف -ي -دي -ن ،ك -ان -وا وسص -ط
اŸواط -ن ،Úال -ذي -ن ت -واف -دوا ل Ó-ط Ó-ع ع -ل-ى
ق- -ائ- -م- -ة اŸسص- -ت -ف -ي -دي -ن ،و ⁄ي -ت -ه -رب -وا م -ن
مسصؤوولياتهم.
و‘ الوقت نفسصه ” ترحيل ما ل يقل عن
 10عائÓت بقلب حظÒة الشصريعة السصياحية،
من بناية آايلة لÓنهيار ‘ ،انتظار عمليات
ترحيل مسصتقبلية ،والتي من اŸتوقع أان تعرف
توزيع ما ل يقل عن  13أالف وحدة سصكنية‘ ،
ﬂت-ل-ف الصص-ي-غ ،ب-رب-وع ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،والتي
سص -ب -ق وأان أاع -ل -ن ع -ن -ه-ا وا‹ ال-ولي-ة ي-وسص-ف
شصرفة ‘ ،خرجاته اŸيدانية.

توقيف ششاب بحوزته مؤوثرات عقلية بالطاه Òبجيجل

“ك-نت ع-ن-اصص-ر الشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ية بأامن
دائرة الطاه ،Òأاثناء قيامها بدوريات عÈ
شص- - -وارع و أاح- - -ي- - -اء اŸدي- - -ن - -ة  ،و األم - -اك - -ن
اŸشصبوهة ،من إايقاف شصاب يبلغ من العمر 19
سص -ن -ة ،مسص -ب -وق قضص-ائ-ي-ا ،ضص-ب-ط ب-ح-وزت-ه 06
أاقراصص من اŸؤوثرات العقلية .
إاضصافة إا ¤سصÓح أابيضص ﬁظور ،ومبلغ
ما‹ قدره  3325دج ،و اسصتناد إلذن التفتيشص
الصص -ادر ع -ن ا÷ه-ات ال-قضص-ائ-ي-ة ” ،ت-ف-ت-يشص
منزله أاين ع Ìبأاحد غرفه  10أاقراصص من

اŸؤوث- -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة ،اŸع -ن -ي ب -األم -ر ب -ع -د
اسص-ت-ك-م-ال ك-م-ل اإلج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ضصده،
قدم أامام ا÷هات القضصائية اıتصصة ألجل
قضص -ي -ة ح -ي -ازة و ت -روي -ج اŸؤوث -رات ال -ع-ق-ل-ي-ة
ب -ط-ري-ق-ة غ Òمشص-روع-ة ،ح-م-ل سصÓ-ح أاب-يضص
ﬁظ - -ور ،ب - -دون مÈر شص - -رع - -ي ،و ط - -ب - -ق - -ا
إلجراءات اŸثول الفوري صصدر ‘ حقه حكما
يقضصي بإادانته بسصنة حبسص نافذة و غرامة
مالية قدرها 20000دج ،مع إايداعه Ãؤوسصسصة
إاعادة الÎبية.

جيجل :خالد العيفة
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الثلثاء  05مارسس  2019م
الموافق لـ  28جمادى الثانية  1440هـ

 ⁄يعودا يواكبان التطورات ،قيطو Êيعلن:

Œديد إŸفاعل Úإلنووي« Úدرإرية وبÒين» وإسشتÓمهما قريبا

أاعلن وزير الطاقة قيطو ،Êأان اŸفاعلÚ
ال- -ن- -ووي ÚاŸت- -واج- -دي -ن ب -دراري -ة وبÒي -ن
ال-ل-ذي-ن مضصت ع-ل-ى إانشص-ائ-ه-م-ا ثÓ-ث-ون سص-نة
لول سص-ي-كون
سص-ي-ع-اد Œدي-ده-م-ا ،ح-يث أان ا أ
لي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة ب-ي-نما
ج-اه-زا خÓ-ل ا أ
لسصابيع القادمة.
الثا Êسصيكون ‘ غضصون ا أ

حياة.ك
أاكد قيطو ‘ Êرده على أاسسئلة نواب اÛلسس
الشس -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ع-ل-ى أاه-م-ي-ة Œدي-د اŸف-اع-لÚ
خاصسة مفاعل درارية قبل دخوله مرحلة العمل،
وذلك طبقا Ÿا تنصس عليه الوكالة الدولية للطاقة
النووية ،أ’ن هذان اŸفاعلن  ⁄يعودا صسا◊Ú
ل-ل-ت-ج-ارب ،و’ يسس-ت-ج-ي-ب-ان ل-ل-تطورات التي يعرفها
هذا اÛال.
وفيما يتعلق باıاطر التي قد –دثها مثل
هذه اŸفاعلت اŸتواجدة ‘ منطقة سسكانية على
غرار درارية ،أاكد الوزير أانها ’ تشسكل أاي خطر
على السساكنة و’ على البيئة أ’نها مدرسسة خاصسة
ب - -ال - -ت- -دريب ،مشسÒا إا ¤أان- -ه ي- -وج- -د  450باحث
جزائري ” تكوينهم باÿارج وهم حاليا يسسÒون
«اÛال النووي ،أاي أان النشساط النووي مسس100 Ò
باŸائة من قبل ا÷زائري Úومهم جدا.
أاما مفاعل بÒين الذي ” إا‚ازه سسنة ،1992
وه -و ي -خضس -ع ح -ال -ي -ا ل -ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ج-دي-د م-ن ق-ب-ل
الصس-ي-ن ،Úل-ي-ت-م اسس-ت-لم-ه خ-لل اأ’سس-اب-ي-ع اŸقبلة
حسسب ما أاكده الوزير قيطو ،ÊمشسÒا إا ¤أان هذا
اŸفاعل « ⁄يشستغل أابدا «.
عن اıاطر التي Áكن أان تنجر عن عمل
اŸفاعل Úفيما يتعلق بتخصسيب اليورانيوم ،طمأان
الوزير أان ›ال التخصسيب ’ يتجاوز  20باŸائة

وهي النسسبة اŸسسموح بها من طرف الوكالة الدولية
للطاقة النووية ،أ’ن Œاوز هذه النسسبة يعرضس البلد
إا ¤مضسايقات على غرار ما تعرفه إايران ،كما أان
أاخطار النووية تكون أاك.Ì
ب -ال -نسس -ب -ة ل -لسس-ؤوال ال-ذي ط-رح-ه أاغ-لب ال-ن-واب
اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ج-ارب ال-ن-ووي-ة ال-ت-ي أاج-رت-ه-ا فرنسسا
ا’سستعمارية ‘ رقان ،قال الوزير إان وزارة الدفاع
ال -وط -ن -ي ق-امت Ãع-ا÷ة اŸن-اط-ق ال-ت-ي ت-ع-رضست
لشسعاعات النووية ،وفيما يخصس التعويضسات قال
ل إ
الوزير إان هناك قانون واحد «موران» يطبق ‘
هذا اÛال ،غ Òأان ا÷زائر قد اسستثنيت منه
بإايعاز من فرنسسا ،مفيدا أان هناك حاليا مفاوضسات
ب Úا÷زائر وفرنسسا Ÿعا÷ة هذا اإ’شسكال.

إسشتغÓل إلطاقة إلنووية
إŸدنية «خيار إسشÎإتيجي»
أاك- -د وزي -ر ال -ط -اق -ة ،مصس -ط -ف -ى ق -ي -ط -و ،Êأان
اسستغلل الطاقة النووية اŸدنية أ’غراضس سسلمية
يعت« Èخيارا اسسÎاتيجيا» للجزائر وذلك بهدف
ت-ن-وي-ع مصس-ادر ال-ط-اق-ة لضس-م-ان مسس-ت-ق-ب-ل اأ’ج-يال
القادمة.
ق -ال ق -ي -ط -و Êخ -لل ع -رضس -ه أامسس ‘ ج -لسس-ة
علنية Ÿشسروع القانون اŸتعلق بالنشساطات النووية،
إان من خلل هذا اŸشسروع تسسعى البلد إا « ¤جعل
قطاع الطاقة يحتل اŸكانة الهامة ‘ ا’قتصساد
الوطني و“كينه من أان يسستمر ‘ لعب دوره الفاعل
‘ ال -ت -ن -م -ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ب-لد».
واضس -اف ق -ائ -ل إان ا÷زائ -ر ت -ف-ك-ر ‘ مسس-ت-ق-ب-ل-ه-ا
ال -ط -اق -وي ،ف-ال-ط-لب اŸت-زاي-د ع-ل-ى ال-ط-اق-ة دف-ع

بالبلد إا ¤تنويع مصسادر الطاقة لضسمان مسستقبل
اأ’جيال القادمة.
أاب -رز ال -وزي -ر أان ا’سسÎات -ي -ج -ي -ة ال-ن-ووي-ة ال-ت-ي
وضسعتها ا÷زائر تهدف باأ’سساسس إا ¤وضسع بنية
–تية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،مرفقا
بÈنامج التكوين وذلك من أاجل اكتسساب اŸعرفة
والتحكم ‘ تطوير التطبيقات النووية ‘ اÛا’ت
ل -لق -تصس -ادي -ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة اıت-ل-ف-ة (الصس-ح-ة،
الفلحة ،اŸوارد اŸائية.)...
وأافاد ‘ هذا اإ’طار أانه من أاجل تطوير الطاقة
‘ ا÷زائر ” إانشساء ﬁافظة للطاقة الذرية من
م-ه-ام-ه-ا وضس-ع وت-ن-ف-ي-ذ السس-ي-اسس-ة ال-وط-ن-ي-ة لتعزيز
وتطوير التقنيات والتطبيقات النووية ،ناهيك عن
إانشس -اء م-ف-اع-ل Úل-ل-ب-حث وال-ت-ك-وي-ن (م-رك-ز دراري-ة
بالعاصسمة ومركز برين با÷لفة).
ذكر قيطو Êأان ا÷زائر كانت قد وقعت على
اتفاقيات تعاون حول ا’سستخدامات السسلمية للطاقة
النووية مع العديد من الدول والهيئات وباأ’خصس مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،موضسحا أان الÈنامج
السسلمي ’سستخدام الطاقة النووية تطلب وضسع إاطار
قانو Êيحدد شسروط اأ’نشسطة النووية وقواعد اأ’من
والسسلمة ،مضسيفا أان هذا اإ’طار القانو Êيتجلى من
خ -لل مشس-روع ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-اأ’نشس-ط-ة ال-ن-ووي-ة
واŸتكون من  19فصسل يحتوي على  156مادة.
وأاضس- -اف أان ه- -ذا اŸشس- -روع ي- -ه- -دف إا– ¤دي- -د
اأ’ح- - -ك - -ام السس - -اري - -ة ع - -ل - -ى اأ’نشس - -ط - -ة اŸتصس - -ل - -ة
ب-ا’سس-ت-خ-دام-ات السس-ل-م-ي-ة ل-ل-طاقة النووية والتقنيات
النووية وحماية اأ’شسخاصس واŸمتلكات والبيئة من
اأ’ضسرار اŸتصسلة باإ’شسعاعات النووية ،مشسÒا ‘ هذا
الصس - -دد أان - -ه م - -ن خ - -لل- -ه ” –دي- -د مسس- -ؤوول- -ي- -ات
اŸسستخدم Úوكذا مسسؤوولية السسلطات العمومية ‘
هذا اÛال .كما نصس على «إانشساء مؤوسسسسة عمومية
ل -تسس -ي Òال -ن -ف -اي -ات اŸشس -ع-ة» .وأاك-د أان مشس-روع ه-ذا
القانون ‘ نصسه حول حا’ت الطوارئ تضسمن «أافضسل
اŸمارسسات العاŸية من أاجل وضسع ﬂططات طوارئ
وطنية وﬁلية وداخلية لكل منشسأاة واخرى خاصسة
بالنقل».
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãن-ظ-وم-ة ال-ت-ف-ت-يشس فمشسروع هذا
القانون أاسسندها لسسلطة اأ’مان واأ’من حيث Áكن لها
‘ «أاي وقت وÃبادرة منها» أان تقوم Ãراقبة جميع
اŸنشسآات النووية وتلك التي –توي على مواد نووية
لشسعاع النووي ،حيث تتم عمليات التفتيشس
ومصسادر ل إ
م -ن ق -ب -ل سس -لك اŸف-تشس Úال-ذي سس-ي-ت-م إانشس-اؤوه ل-ه-ذا
الغرضس .وأابرز قيطو Êأان صسياغة هذا اŸشسروع ”
بالتشساور مع القطاعات اŸعنية وهي الدفاع الوطني
وال -داخ -ل -ي -ة والشس -ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ع-دال-ة والصس-ح-ة
واŸالية.

لنشصطة النووية نواب الŸÈان:
خÓل مناقشصتهم للنصس اŸتعلق با أ

تثم Úنصض إلقانون وردع إıالف ‘ ÚإÛال

مطالبة إلسشلطات Ãقاضشاة فرنسشا بششأان إلتجارب إلنووية ‘ رقان
ث ّ-م -ن ن -واب اÛلسس الشص -ع-ب-ي
ال-وط-ن-ي ،مضص-م-ون نصس مشص-روع
لنشص -ط -ة
ال- -ق- -ان- -ون اŸت -ع -ل -ق ب -ا أ
ال -ن -ووي-ة ،خ-اصص-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
لم-ن والسصÓ-م-ة ،وردع
ب-ج-انب ا أ
ﬂالفي للقانون ‘ هذا اÛال،
م - -ط - -ال - -ب Úف - -رنسص - -ا أان ت- -ق- -دم
ت- -ع -ويضص -ات بشص -أان ال -ت -ف -جÒات
ال-ن-ووي-ة ال-ت-ي شص-ه-دت-ه-ا م-نطقة
رق- -ان وال- -ت- -ي م- -ا ت- -زال آاث -اره -ا
لن.
اÿطÒة ◊د ا آ

حياة .ك
ح -يت ف-ط-م-ة ك-رم-ة م-ن ال-ت-ج-م-ع
ال -وط -ن -ي ال-دÁق-راط-ي ،م-ا تضس-م-ن-ه
نصس ال -ق -ان -ون ف -ك -رة اأ’م-ن واأ’م-ان
التي تضسمنها مشسروع القانون ،وهذا
م -ا ي -دل ا◊رصس ال -ك -ب Òع -ل -ى أام -ن
وسسلمة اإ’نسسان ،والطبيعة من اآ’ثار
التي تÎتب عن النشساطات النووية.
وثمنت الشسروط الصسارمة التي
وضس -ع -ه -ا اŸشس -روع إ’‚از اŸنشس-آات

النووية ،ومعا÷ة النفايات النووية،
ك- - - -م- - - -ا ” –دي- - - -د مسس- - - -ؤوول - - -ي - - -ة
لشس-ع-اع-ات ال-نووية،
اŸسس-ت-خ-دم Úل -إ
ح -يث أان ال -نصس ي -ل -زم -ه -م ب -ت -ط-ب-ي-ق
اŸع - -اي Òال - -دول- -ي- -ة ،ك- -م- -ا تضس- -م- -ن
ت- - -ع- - -ويضس- - -ات ‘ ح- - -ال - -ة اأ’ضس - -رار
واعتÈتها خطوة مهمة ،مؤوكدة على
ضسرورة مراقبة اإ’شسعاعات النووية.

جبهة إلنضشال إلوطني :وضشع خريطة Ÿعرفة
إŸناطق إŸصشابة باإلششعاعات إلنووية
ب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-ن-ائب راب-ح ج-دو ع-ن
ح-زب ج-ب-ه-ة ال-نضس-ال ال-وط-ن-ي ،ف-قد
دع - -ا إا ¤ضس - -رورة وضس - -ع خ - -ري- -ط- -ة
’سس- - -ت- - -كشس- - -اف ك- - -اف- - -ة اŸن - -اط - -ق
ا÷ي-ول-وج-ي-ة وال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة اŸناسسبة
التي أاصسيبت باإ’شسعاعات النووية.
واسس -ت -ن-ادا ل-ل-م-ادة  22م - -ن نصس
اŸشسروع التي تنصس على أان أاضسرار
النشساطات النووية ’ تسسقط بالتقادم
ط- - -الب ال- - -ن - -ائب م - -ن السس - -ل - -ط - -ات

ا÷زائرية أان تقاضسي فرنسسا بشسأان
ال -ت -ج -ارب ال-ن-ووي-ة ال-ت-ي ن-ف-ذت-ه-ا ‘
منطقة رقان قبل ا’سستقلل والتي
اسس-ت-ع-م-لت ف-ي-ه-ا ا÷زائريون كفئران
Œارب ،وك -ذا اسسÎج -اع ال -ب -ط-اق-ات
اÿاصس-ة ب-اأ’م-اك-ن ال-ت-ي ت-وج-د ف-يها
ال -ن -ف -اي -ات ال -ن -ووي -ة ،وك -ذا ت-ع-ويضس
ضسحايا هذه التجارب التي ما تزال
آاثارها ◊د اآ’ن.

إألفÓن :كÌة إإلحالة على
إلتنظيم «يضشعف إلقانون»
م -ن ج -ه -ت -ه ،اع -ت Èال -ن -ائب هشس -ام
رح- -ي- -م ع- -ن ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر
الوطني ،أان تنظيم اأ’نشسطة النووية من
خلل التشسريع يسساهم ‘ تنويع مصسادر
ال - -ط - -اق - -ة ،واÿروج م - -ن ال- -ت- -ب- -ع- -ي- -ة
للمحروقات اآ’يلة للزوال.
وبالرغم من تثمينه لنصس اŸشسروع،
إا’ أان -ه رف -ع ج -م -ل -ة م -ن اŸلح -ظ-ات
ÿصس -ه -ا ‘ ن -ق -ط-ة أاسس-اسس-ي-ة ،وي-ت-ع-ل-ق

اأ’م -ر ب -إاح -ال -ة ال-ع-دي-د م-ن ال-نصس-وصس
ل -ل -ت -ن -ظ -ي -م ،واع -ت Èأان ذلك ي-ؤودي إا¤
«“ييع هذه النصسوصس» ،مشسÒا إا ¤أان
النصس يتضسمن  29إاحالة على التنظيم،
باإ’ضسافة إا ¤التعديل الذي اقÎحته
اللجنة ‘ نفسس اإ’طار ،وبالتا‹ يصسبح
عدد اإ’حا’ت  30إاحالة على التنظيم،
موضسحا أان كÌة اإ’حالة على التنظيم
«يضسعف القانون».
أاما النائب فاطمة حيان بوركبة من
نفسس التشسكيلة السسياسسية ،فإانها ترى أان
ال - - -نصس  ⁄يشس - - -ر إا ¤ال - - -ت - - -ك - - -ل- - -ف- - -ة
اŸالية للسستثمارات ‘ ›ال الطاقة
ال- -ن -ووي -ة ال -ت -ي تÎتب ع -ل -ى اÿزي -ن -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ،وت -رى أان ا’سس -ت -ث -م-ار ‘
الطاقات اŸتجددة أاقل تكلفة من إانتاج
الطاقة النووية ،والتي Áكن أان “ثل
«أاي الطاقات اŸتجددة» مصسدرا هاما
من مصسادر الطاقة ،كما أانه خال من
اآ’ث -ار اÿطÒة ع -ل -ى صس -ح -ة اإ’نسس-ان
والبيئة .وŒدر اإ’شسارة إا ¤أانه ”
تسسجيل غياب عدد من النواب ،فيما
قدم البعصس أاسسئلة كتابية.

لول للتدفئة والتÈيد والتكييف:
منظمو الصصالون الدو‹ ا أ

إلششركات إ÷زإئرية تنافسض نظÒتها إألجنبية ‘ توف Òأإجهزة آإمنة
الصصالون فرصصة لتوعية اŸهنيÃ Úخاطر تسصربات الغاز وطرح حلول جديدة
لو ¤سص-ت-ك-ون فضص-اء هاما
إان ال-ط-ب-ع-ة ا أ
ل -ت -وع-ي-ة اŸه-ن-ي Úواıتصص ‘ ÚالÎك-يب
واŸت- - -ع- - -ام - -ل Úالق - -تصص - -اديÃ Úخ - -اط - -ر
تسص -رب -ات ال -غ -از اŸم -ي -ت -ة وأاه -م-ي-ة ت-وفÒ
منتوجات آامنة –Îم معاي ÒالسصÓمة.

صسونيا طبة
اعت ÈاŸنظمون خلل ندوة صسحفية نظمت،
أامسس ،باŸركز الدو‹ للمؤو“رات ،هذا الصسالون
’ول من نوعه على اŸسستوى اŸغاربي
الدو‹ ا أ

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

ف -رصس -ة أام -ام اŸه -ن -ي Úوال -ن -اشس -ط ÚاÙل -يÚ
والدولي› ‘ Úا’ت التÈيد والتهوية والتدفئة
لطرح ا◊لول التكنولوجية ا÷ديدة وا’لتقاء من
أاجل تبادل اŸعارف واÈÿات بغية Œسسيدها
‘ اŸيدان من خلل تصسنيع منتوجات عالية
ا÷ودة ‘ ا÷زائر.
كما أاكدوا أان الشسركات ا÷زائرية قادرة على
’جنبية من حيث توف Òأاجهزة
منافسسة نظÒتها ا أ
ووسس-ائ-ل آام-ن-ة ’ ت-ع-رضس مسس-ت-ع-م-ل-يها للمخاطر
خ -اصس -ة وأان -ه -ا أاصس -ب -حت ت -ع -ت -م -د ع -ل-ى أاح-دث
التكنولوجيا و–Îم اŸعاي ÒاŸعمول بها دوليا،

م -ن ج -ه -ت -ه -ا أاشس -ارت م -دي -رة شس -رك-ة وم-ن-ظ-م-ة
’و ¤من
الصسالون سسمÒة لبيب إا ¤أان الطبعة ا أ
ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ت -ظ -م  40م-ؤوسسسس-ة ﬂت-ل-طة
ج-زائ-ري-ة وأاج-ن-ب-ي-ة Ãشس-ارك-ة مهني ÚوﬂتصسÚ
وسستسستمر فعالياتها إا ¤غاية  7مارسس ا÷اري.
وكشسفت منظمة الصسالون سسمÒة لبيب عن
مسساعي لتشسجيع اŸنتوج الوطني ‘ ›ا’ت
ال -ت -دف -ئ -ة وال -تÈي -د وال -ت -ه -وي -ة ‘ إاط -ار ت -ل-ب-ي-ة
اح- -ت -ي -اج -ات اŸواط -ن ا÷زائ -ري ،زي -ادة ع -ل -ى
تقد Ëالدعم للشسباب الراغب ‘ Úاقتحام هذا
اÛال.

العدد
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إعادة دفن ششهدإء بئر «قارة إلسشنون» ببوخضشرة
كشص - -ف ،أامسس ،ال - -ط- -يب زي- -ت- -وÊ
وزير اÛاهدين ،خÓل اشصرافه على
إاع- -ادة دف- -ن رف- -ات شص- -ه- -داء ال- -ب- -ئ- -ر
بتبسصة ÃقÈة الشصهداء ببوخضصرة،
ع - - -ن الشص- - -روع ‘ إا‚از م- - -ت- - -اح- - -ف
ل -ل -ذاك -رة ال -ت -اري-خ-ي-ة ت-ك-ون فضص-اء
للمجسصمات والوثائق ،والآلت التي
” اسص - -ت - -ع - -م - -ال - -ه - -ا خ Ó- -ل ال- -ث- -ورة
التحريرية اŸظفرة.

تبسسة :خالد العيفة
على غرار اŸتحف الذي سسينجز على مسستوى
ال -ع -اصس -م -ة ،وم -ت -ح -ف ب -ال-غ-رب ا÷زائ-ري ب-و’ي-ة
وهران ،إاضسافة إا ¤متحف بقسسنطينة ،وآاخر بو’ية
ورق-ل-ة ،وأاضس-اف «ان-ه سس-ت-ع-م-م ال-ع-م-ل-ي-ة ع-لى باقي
ال- -و’ي -ات ،ب -ت -حسس -ن ال -وضس -ع -ي -ة اŸال -ي -ة ل -ل -دول -ة
ا÷زائرية ،وذلك للحفاظ على الذاكرة التاريخية،
لجيال القادمة».
ل أ
وأاثنى وزير اÛاهدين على ا÷هود ا÷بارة
لمكانيات
التي قام بها أاعوان ا◊ماية اŸدنية ،ل إ
ال -ت -ي ” ت -وفÒه -ا ’سس -ت -خ -راج رف-ات  24شسهيدا
Ãنطقة بوخضسرة ،وتخللت هده الزيارة إاقامة حفل
ع -ل -ى شس -رف ع -ائ -لت الشس -ه -داء ،وت -ك -ر Ëأاع-وان

ا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة ،ن-ظ› Òه-ودات-ه-م ‘ ال-ب-حث،
واسستخراج رفات الشسهداء العملية التي “ت بنهاية
شس -ه -ر ج -ان -ف -ي اŸنصس -رم م -ن ب -ئ-ر Ãن-ط-ق-ة ق-ارة
السسنون ببلدية بوخضسرة ،وأاوضسح الطيب زيتو Êأانه
سس -ت -ع -رف ،سس -ت -ة و’ي -ات أاخ -رى ع-م-ل-ي-ات ‡اث-ل-ة
’سستخراج رفات الشسهداء وإاعادة دفنها ،مشسÒا ‘
ذات السس -ي-اق ،إا ¤أان «ع-م-ل-ي-ات ال-ب-حث وال-ت-ن-ق-يب
سستنطلق ‘ أاقرب وقت ‡كن».
زيارة زيتو Êجاءت Ãناسسبة إاحياء الذكرى 63
◊رق سسوق تبسسة ‘ ،الّرابع من مارسس ،1956
وك -انت ل -ل -وزي -ر وال -وف -د اŸراف -ق ل -ه ،وق -ف-ة أام-ام
ا÷دارّية اّıلدة للّذكرى بوسسط مدينة تب ّسسة ،أاين
” رفع العلم ووضسع إاكليل من الّزهور وقراءة فا–ة
ّ
حما على أارواح شسهداء ا◊ادثة.
الكتاب تر ّ

لدى افتتاحه أاك Èسصوق جهوي للجملة للخضصر والفواكه ،جÓب:

فضش ـاء لضشبط إألسشع ـار وإلقضش ـاء على إلتج ـارة إŸوإزي ـ ـة

شصدد وزير التجارة سصعيد جÓب،
ل- -دى إاشص- -راف- -ه ع -ل -ى اف -ت -ت -اح سص -وق
ا÷م - - - -ل - - - -ة ا÷ه - - - -وي ل- - - -ل- - - -خضص- - - -ر
وال -ف -واك -ه Ãن -ط -ق -ة ب-وراشص-د ب-عÚ
الدفلى على تنويع الشصعب الفÓحية
وت -رق -ي -ت -ه -ا ب -ه -دف Œاوز ال -ت-ج-ارة
اŸوازي - - - - - - -ة وت - - - - - - -ن - - - - - - -ظ - - - - - - -ي - - - - - - -م
لسص -ع -اروال -ت -وج-ه م-ن ج-ه-ة أاخ-رى
ا أ
ن -ح -و ال -تصص -دي -ر ب -ع -د ال -تسص -ه -ي Ó-ت
لقتصصادي.Ú
اŸمنوحة للمتعامل Úا إ

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
‘ معرضس حديثه عن التسسويق وتوف ÒاŸنتوج
الفلحي لدى اŸسستهلك ،ذكر ذات الوزير جلب
بالتسسهيلت اŸمنوحة من طرف وزارة للممارسسة
اأ’نشسطة التجارية خاصسة ‘ الفضساءات العمومية
ال- -كÈى ك- -م- -ا ه -و ا◊ال بسس -وق ا÷م -ل -ة ا÷ه -وي
للخضسر والفواكه بع Úالدفلى الذي من اŸنتظر أان
ي -غ -ط -ي أازي -د م-ن  9و’ي -ات ب -ال -ن-ظ-ر إا ¤اŸوق-ع
اŸلئ-م ال-ذي ي-ح-ت-ل-ه ك-ون-ه ع-ل-ى واج-ه-ة ال-ط-ري-ق
السس -ي -ار شس -رق غ -رب اŸرب -وط ب -ال-ط-رق ال-وط-ن-ي-ة
وال -ب -ل -دي -ة وال -ت -ي “ك -ن -ه م -ن اسس -ت -ق -ط-اب م-ئ-ات
الفلح Úوالتجار ‘ تعاملهم اليومي مع أاك Ìمن
180موزع يسستقرون بداخل سسوق ا÷ملة الذي أاكد
بشسأانه أانه مفخرة لو’ية ع Úالدفلى والو’يات
اÛاورة م -ن ج -ه -ة وم-ن ج-ه-ة ق-اع-دة إاق-تصس-ادي-ة
للمنتج Úالفلحي Úوالعامل Úبقطاع التجارة ومن
ن -اح-ي-ة أاخ-رى م-كسسب ل-ل-و’ي-ة وال-ب-ل-دي-ة والشس-ب-اب
ح -يث سس -ي-وف-ر م-ئ-ات م-ن-اصسب الشس-غ-ل حسسب ق-ول
الوزير جلب.
أام -ا ب -خصس -وصس دع -م ال -ف -لح Úوال -وق-وف إا¤
ج-ان-ب-ه-م ت-ع-ه-د ذات اŸسس-ؤوول ا◊ك-وم-ي ب-ت-نشسيط

وحدات صسناعية جديدة باŸنطقة والو’يات التي
ب -ح -اج -ة إا ¤م -ث -ل ه -ذه اŸصس -ان -ع ال -ت-ي تسس-ت-ق-ب-ل
الفائضس من اإ’نتاج حتى ’يخسسر الفلح واŸنتج
وي -ؤوث -ر ع -ل -ي-ه ت-ذب-ذب اأ’سس-ع-ار وت-راج-ه-ا وضس-ع-ف
التسسويق ،اأ’مر الذي يحبط من عزÁة اŸنتجÚ
وه -ن -ا أال -ح ال-وزي-ر ع-ل-ى م-ن-ح ج-انب م-ن اإ’ه-ت-م-ام
للصسناعات التحويلية أ’ن ﬂرج التصسدير يبقى له
شس -روط -ه وم -ق-اي-يسس-ه .وب-ه-ذا اÿصس-وصس أاك-د ذات
اŸسسؤوول أان وزارته منحت كل التسسهيلت لتنشسيط
ع-م-ل-ي-ة ال-تصس-دي-ر ال-ت-ي ان-ط-ل-قت ب-قوة ‘ اŸيدان
ال -ف -لح -ي وم -ن ع Úال -دف -ل -ى ك-ذلك ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
م-ن-ت-وج-ه-ا وم-ردوده ون-وع-ي-ت-ه وطبيعة اŸصسديرين
وال- -ف- -لح Úال -ذي -ن ان -خ -رط -وا ‘ ه -ذا اŸسس -ع -ى
ا’قتصسادي البديل للمحروقات .لذا حسسب ذات
الوزير فإان فرضس تسسليم شسهادة اŸطابقة للمنتوج
سس -ت -م -ن -ح ﬁل -ي -ا م -ن ط -رف اŸصس -ال -ح اŸع -ن -ي-ة
ب-ال-ق-ط-اع Úع-ل-ى مسس-ت-وى ك-ل ال-و’ي-ات تشس-ج-ي-عا
ل -ل -مصس -دري-ن ال-ذي-ن ل-ه-م إام-ك-ان-ي-ات ك-بÒة ل-ف-رضس
اŸنتوج الفلحي ا÷زائري ‘ اأ’سسواق الدولية.
وهنا أالح الوزير على التوجه نحو إافريقيا وإافريقيا
ال-غ-رب-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-ط-لب ال-ك-ب Òع-ل-ى اŸنتوج
ا÷زائري الذي له خصسائصس يفضسلها هؤو’ء.

اŸعرضس الدو‹ للمرأاة «حواء  ‘ »2019طبعته :15

مششاركة  130عارضض Ãنتوجات ﬁلية ذإت جودة
أاك-دت اŸك-ل-ف-ة ب-ت-ن-ظ-يم الصصالون للمركز
ال -ت -ج -اري ال -ع -اŸي ورد ت-راي-د سص-ان Îإاي-دي-ر
كاملة ،على هامشس إافتتاح اŸعرضس الدو‹
للمرأاة « حواء ‘ »2019طبعته  15أامسس أان
ج-دي-د ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ه-و الÎوي-ج ل-لمنتوج
لق-ب-ال على
ا÷زائ-ري ،وإاظ-ه-ار ن-وع-ي-ت-ه وا إ
إاسصتهÓكه من طرف الزبون.

سسهام بوعموشسة
‘ هذا الصسدد أاوضسحت ﬁافظة الصسالون أان
هذا اأ’خ Òيدوم إا ¤غاية  9مارسس ا÷اري
Ãشساركة  130عارضس ‘ ›ا’ت ﬂتلفة تتعلق
ب -اŸرأاة ك -ق -اع-ات ا◊لق-ة ،م-ع-اه-د ال-ت-ج-م-ي-ل،
ال- - -ل- - -ب- - -اسس ا÷اه- - -ز ،ال- - -ع - -ط - -ور ،واأ’ج - -ه - -زة
ال- -ك- -ه- -روم- -ن- -زل- -ي -ة ،ال -غ -ذاء ،وا◊ل -ي وغÒه -ا،
باإ’ضسافة إا ¤مشساركة سسوريا اŸشسهورة Ãواد
ال-ت-ج-م-ي-ل ،و‡ث-ل Úع-ن شس-رك-ات أاج-ن-ب-ية مكلفة
ب- - -الÎوي- - -ج Ÿن- - -ت - -وج - -ه - -ا ‘ ›ال اأ’ج - -ه - -زة
ال -ك -ه -روم -ن-زل-ي-ة .مشسÒة إا ¤أان اŸع-رضس ي-أات-ي
تزامنا مع اإ’حتفال باليوم العاŸي للمرأاة وهو
فضس-اء ل-ل-ق-اء وال-ت-ب-ادل وم-ت-ن-فسس ل-ل-نسس-اء ك-ون-هن
يجدن ما يرغ Íفيه ،خاصسة وأاننا نفتقد Ÿثل
هذه الفضساءات الÎفيهية.
وأاضس -افت أان ال -ه -دف م -ن ه -ذه ال -ط -ب-ع-ة ه-و
الÎويج للمنتوج اÙلي ،الذي هو ‘ –سسن من
سس -ن -ة أ’خ-رى م-ن ح-يث ال-ن-وع-ي-ة ال-رف-ي-ع-ة ال-ت-ي
أاصس -ب -حت ت -ن -افسس اŸن -ت -وج اأ’ج -ن-ب-ي وب-أاسس-ع-ار

’قبال
معقولة ،وسستكون ترويجية ،آاملة أان يكون ا إ
ك -بÒا م -ن ط -رف ال -زائ-رات ك-ي ي-ج-دن ﬂت-ل-ف
اŸنتوجات اŸعروضسة رفقة عائلتها.
وأابرزت إايدير كاملة باŸقابل ،أان الصسالون
ي -ت -خ -ل -ل -ه ب -رن-ام-ج ث-ري ي-ت-م-اشس-ى م-ع ف-ع-ال-ي-ات
اإ’حتفال بعيد اŸرأاة العاŸي ،من مسسابقات ‘
فن الطبخ والتجميل ،وإاقÎاحات التكوين ،مع
مشساركة اŸرأاة ا◊رفية ‘ الصسناعات التقليدية،
’حتياجات
كما ” تخصسيصس مكان لفئة ذوي ا إ
إ’ظهار إابداعاتهم.
و‘ رده -ا ع -ن سس-ؤوال ح-ول ت-ق-ي-ي-م ال-ط-ب-ع-ات
’خÒ
السسابقة ،قالت منظمة اŸعرضس أان هذا ا أ
‘ –سس -ن م -ن سس -ن -ة ’أخ -رى ي -ف -وق سس -ن -وي -ا 20
ب -اŸائ -ة م -ن ال -ع -ارضس Úوال -زائ -رات ،ب -ح-يث أان
اŸسستهلك Úمن فئة النسساء يتصسلن Ÿعرفة موعد
وم -ك -ان ت -ن -ظ -ي -م الصس -ال -ون ،م-ؤوك-دة أان اŸن-ت-وح
ا÷زائري مسستهلك بنوعية وكمية ويحظى بثقة
الزبون اŸقتنع بجودته ،بحيث أان  80باŸائة من
ال -زائ -رات ي -أات Úك -ل سس-ن-ة ،وف-ي-ه ت-ت-ب-ع ل-ط-ل-ب-ات
ال -زب -ون -ات ،وأاشس -ارت ﬁاف-ظ-ة الصس-ال-ون إا ¤أان
الطبعة اأ’و ¤إانطلقت سسنة  2005بـ  15عارضسا
وكانت متخصسصسة ‘ التجميل ومع الطلبات ”
ال- -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى إاح- -ت -ي -اج -ات اŸرأاة ،وط -ورت
الطبعات بإادخال اŸرأاة ا◊رفية واŸقاولة ،كما
شس -اركت ال -ع -دي -د م -ن ا÷م -ع -ي -ات ال -ت -ي ق -امت
ب -ح -م -لت –سس-يسس-ي-ة سس-واء ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
السسرطان أاو السسكر.

»æWh

الثÓثاء  0٥مارسس  2019م
الموافق لـ  28جمادى الثانية  1440هـ

بسسبب “اطل أ÷هات ألوصسية ‘ مباشسرة ألتهيئة
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أŸدير أ÷هوي للجوية أ÷زأئرية بورقلة لـ ““ألشسعب ““:

إالغاء رحÓت العمرة انطÓقا من مطار قمار غ Òوارد

نفى أŸدير أ÷هوي للخطوط أ÷وية
أ÷زأئرية بورقلة ﬁمد توفيق بونوة
’شساعات أŸتدأولة
 ،لـ ““ ألشسعب ““  ،كل أ إ
حول إألغاء ألرحÓت ألدولية أ›ÈŸة
م -ن م -ط-ار ق-م-ار ن-ح-و أŸدي-ن-ة أŸن-ورة أو
جدة باŸملكة ألعربية ألسسعودية.

ألوأدي  :قديري مصسباح
أاكد ذات اŸتحدث عن بر›ة رحلة اول
أامسس ا’ثن Úمن مطار قمار نحو اŸدينة
اŸنورة ،ورحلة أاخرى يوم  7مارسس القادم،
ك -م -ا أان ال -رح Ó-ت ا›ÈŸة سص -تسص Òبشص-ك-ل
عادي جدا  ،قال ذات اŸسصؤوول  ،أان رحÓت
ال -ع -م -رة ان-طÓ-ق-ا م-ن ال-وادي ن-ح-و اŸم-ل-ك-ة
ال-ع-رب-ي-ة السص-ع-ودي-ة سص-ت-تواصصل بشصكل رسصمي،
مضص- -ي- -ف- -ا ب -أان و’ي -ة ال -وادي تسص -ج -ل ت -ع -داد

م -ع -ت -م-ري-ن ق-ي-اسص-ي-ا سص-ن-وي-ا Ãع-دل  13أالف
معتمر ،موجها شصكره لوا‹ الوادي عبد القادر
بن سصعيد على ›هوداته اŸبذولة ،وتهيئته
لكل الظروف اŸناسصبة.
من جهته  ،أاشصار وا‹ و’ية الوادي عبد
القادر بن سصعيد من جهته  ،أان التوجه للبقاع
اŸق- -دسص- -ة أ’داء م -ن -اسصك ال -ع -م -رة سص -ي -ك -ون
انطÓقا من مطار قمار نحو اŸملكة العربية
السصعودية ،وأانه  ⁄يتم إالغاء رحÓت العمرة،
ك- -م- -ا أان ال- -رح Ó-ت سص -ت -ت -م حسصب الÈن -ام -ج
اŸسص-ط-ر ل-ه-ا م-ؤوك-دا رسص-م-ي-ا ب-ر›ة رح-لتÚ
خ Ó- -ل ه - -ذا الشص- -ه- -ر اأ’و ¤ي- -وم  04مارسس
والثانية  07مارسس .2019
Œدر اإ’شص- - -ارة إا ¤أان ب- - -عضس ال - -وك - -ا’ت
اÙلية روجت نهاية اأ’سصبوع اŸنصصرم لقرار
إال- -غ- -اء اÿط اŸب- -اشص- -ر ب Úم- -ط- -اري ق -م -ار
واŸدينة اŸنورة ذهابا وإايابا.

...وا◊ماية اŸدنية بالوادي َتحتفي بعيدها العاŸي

احتفت ،مديرية ا◊ماية اŸدنية بالوادي
وع -ل -ى غ -رار و’ي-ات ال-وط-ن ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي
للقطاع الذي يصصادف الفا— مارسس من كل
عام ،بحضصور السصلطات اŸدنية والعسصكرية.
وع -ل -ى ه-امشس ا’ح-ت-ف-ال-ي-ة ن-ظ-مت أاب-واب
مفتوحة على ا◊ماية اŸدنية ‘ عدد من
الوحدات على مسصتوى تراب الو’ية وÃركز
اŸدي- -ري- -ة –ت شص- -ع- -ار ““ح- -م- -اي- -ة أاب- -ن -ائ -ن -ا
مسصؤووليتنا““ عرفت عروضس ﬂتلفة ومناورات
اسص -ت -ع -راضص -ي-ة ،وح-مÓ-ت –سص-يسص-ي-ة ل-ف-ائ-دة
الزوار واŸواطن.Ú
تأاتي هذه ا’حتفا’ت ‘ ظل التطور الذي
تشصهده هاته اŸديرية العملياتية سصواء على
مسص -ت -وى اÈÿات أاو ال -ه -ي-اك-ل وال-ع-ت-اد ال-ذي
تتمتع به ،وانتشصارها اŸتوازن على مسصتوى
ج- -م- -ي- -ع ت- -راب ال- -و’ي- -ة م- -ن أاقصص -ى الشص -رق
ب -الشص -ري -ط ا◊دودي ،ا ¤ال -غ -رب م-ن خÓ-ل

تغطية كل بلديات اŸقاطعة ا’دارية اŸغ،Ò
وك -ذلك ت -غ -ط -ي -ة شص -ام -ل -ة ل -ب -ل -دي -ات ال-و’ي-ة
الشصمالية وا÷نوبية ،وكل ذلك ‘ سصبيل حماية
اŸواطن Úمن ا◊وادث والكوارث ،وﬂتلف
ا’خ- -ط -ار ال -ن -اج -م -ة ع -ن م -زاول -ة اأ’شص -غ -ال
واأ’ع -م -ال ال -ي -وم-ي-ة ،وسص-ج-ل ‘ ه-ذا ا’ط-ار
تدخÓت كثÒة توجت بالنجاح وإانقاذ أارواح
من الهÓك سصنة .2018
عمل ا◊ماية اŸدنية بالوادي  ⁄يقتصصر
على تغطية ﬂتلف ا◊وادث والكوارث بل
تعداه لعلميات ا’جÓء للمرضصى واŸصصابÚ
م- - -ن اŸن- - -ازل واŸؤوسصسص - -ات ال - -ع - -م - -وم - -ي - -ة
كاŸدارسس ،وكذلك القيام بعمليات –سصيسس
وت -وع -ي -ة ك -ث -ي -ف -ة وم -ت-واصص-ل-ة ضص-د اأ’خ-ط-ار
ال-ن-اج-م-ة ع-ن ا’سص-ت-ع-م-ا’ت اليومية للكهرباء
والغاز ،وايضصا حوادث اŸرور.

أقدم ،أمسس أ’ثن ،Úسسكان بني منصسور ببلدية بجليل ،ولليوم ألثالث على غلق ألطريق ألوطني رقم 12ألرأبط ب Úو’يتي
’و ¤من صسبيحة
بجاية وألبويرة ،للمطالبة بتهيئة ألطريق ألو’ئي رقم ،42حيث توقفت أ◊ركة أŸرورية منذ ألسساعات أ أ
أمسس ،لدعوة ألسسلطات أÙلية وألو’ئية ألوفاء بوعودها أŸقدمة.
بلديات ،تيشصي ،أاوز’قن ،وشصميني ‘ ،إاطار ’ية ،غيابا كليا أ’يّ نشصاطات خاصصة بالشصباب،
طالبوأ ألوأ‹ بزيارتهم
تقريب خدمات ا÷هاز من سصكان اŸناطق بسص-بب غ-ي-اب ال-ت-ج-ه-ي-زات الضص-روري-ة والتأاط،Ò
‘ هذا الصصدد قال خماسس اعمر‡ ،ثل ال-ن-ائ-ي-ة واŸع-زول-ة ،ب-غ-رضس تسص-ه-ي-ل ع-م-ليات وهو ما يجعلها مهددة باإ’غÓق.
ع -ن السص -ك -ان لـ “الشص -عب““ ،أاق-دم-ن-ا ع-ل-ى غ-ل-ق التدخل وضصمان فعالية أاك Ìأ’نشصطة التدخل.
وك -ع -ي-ن-ة اÛم-ع ال-ري-اضص-ي اÙل-ى ال-ك-ائ-ن
الطريق للتعب Òعن اسصتيائنا للوضصعية التي
ح
وب -حسصب ال -رائ -د صص -و‘ ف-ا— م-ن مصص-ال-
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ناشسد فÓحو منطقة ÿريزة ألتابعة من الكهرباء التي ضصاعفت من معاناتهم جراء
نعيشس فيها ،بسصبب “اطل ا÷هات الوصصية ‘ ا◊ماية اŸدنية ،فإان هذه الهياكل ا÷ديدة اŸن -ط -ق -ة ’ ي -ف -ت-ح إا’ ‘ اŸن-اسص-ب-ات اÿاصص-ة لبلدية ألزعفرأن بدأئرة حاسسي بحبح التكاليف اŸادية الناجمة عن اسصتعمال مادة
ح ّ-ل ه -ذا اŸشص -ك -ل اÿاصس ب -ت-ع-ب-ي-د وت-ه-ي-ئ-ة سصتسصمح بوضصع رجال ا◊ماية اŸدنية بالقرب كاأ’نشصطة ،مثل البطو’ت الرياضصية وا’حتفال و ألتي تبعد  55كلم عن و’ية أ÷لفة اŸازوت من أاجل تطوير اإ’نتاج الفÓحي و
ال- -ط- -ري- -ق ال- -و’ئ- -ي رق -م  ،42وع -ل -ي -ه ق -م -ن-ا م- -ن اŸواط- -ن ،Úك- -م- -ا سص- -تسص -اه -م ‘ اتسص -اع باأ’عياد الوطنية والعاŸية ،وهو ما أاكده السصد ،من ألسسلطات أÙلية وألو’ئية وعلى مسص -ت-ث-م-رات-ه-م ال-فÓ-ح-ي-ة ،م-ا أاضص-ط-ره-م اإ¤
با’حتجاج إ’سصماع صصوتنا للجهات اŸعنية ،اÿريطة ا÷غرافية للحماية اŸدنية بالو’ية ،عمري‡ ،ثل عن السصكان ،الذي أاضصاف أان دار رأسس -ه -م وأ‹ أل -و’ي -ة ““ت -وف-ي-ق ضس-ي-ف““ إاسصتعمال هذه اŸادة التي أاثقلت كاهلهم،
ونأامل ‘ أان Œد هذه اŸشصاكل حلو’ قريبة خصص- -وصص- -ا ‘ اŸن- -اط -ق ال -ت -ي تشص -ه -د وق -وع الشصباب ‘ قرية بشصار تشصهد نفسس الضصعية ،فقد ب-إاي-ج-اد ح-ل ع-اج-ل ل-وضس-ع-ي-ة أŸن-ط-قة ،وحالت دون تطوير نشصاطهم الزراعي التي
وتفادي مثل هذه ا’حتجاجات“.
ح -وادث خ -طÒة ن-ظ-را لصص-ع-وب-ة تضص-اريسص-ه-ا ” ،تسص -ل -ي -م اŸع -دات ال Ó-زم -ة ول -ك -ن دون ف-ت-ح ألتي تعا Êمن مشساكل إأنعدأم ألكهرباء ضصاعفت من معاناتهم جراء التكاليف اŸادية
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تراجع النشصاط الفÓحي ،و جعل الفÓحÚ
سسن. Ú
السصيناريو الذي أاضصحى يتكرر بو’ية بجاية ،وي- -ج -ل -ون ا÷رح -ى ،فضص  Ó-ع -ن ت -دع -ي -م -ه -ا دون ا’سص- -ت -ف -ادة م -ن خ -دم -ات -ه ،خ -اصص -ة أان -ه -م
ي -ت -ك -ب -دون خسص -ائ -ر م -ادي-ة ،مضص-ي-ف Úب-أان-ه-م
م- -ا أادى إا ¤سص- -خ- -ط مسص- -ت- -ع- -م- -ل- -ي ال- -ط- -رق ب -ت -ج -ه -ي -زات ووسص -ائ -ل م -ادي-ة م-ن شص-اح-ن-ات ي-ف-ت-ق-رون بشص-دة ıت-ل-ف اŸراف-ق الÎف-ي-ه-ية ،
راسص -ل -وا ا÷ه -ات اıتصص -ة ‘ ال -ع -دي -د م -ن
واŸتعامل Úا’قتصصادي ،Úالذين يغÒون ‘ وسصيارات إاسصعاف ،مضصيفا ،أانه ” ا‚از هذه حيث ” تسصليم دار الشصباب بشصكل ’ئق لكن
اŸرات ◊ل مشصكلتهم التي حولت حياتهم إا¤
ي- -ع- -ت- -م- -د اصص -ح -اب ا’أرضس ‘ نشص -اط -ه -م
و
ك ّ-ل م ّ-رة ال -ط -ري-ق ع Èمسص-الك ج-ب-ل-ي-ة وع-رة الوحدات وفق اŸعاي ÒواŸقاييسس اŸعمول أابوبها ’ تزال مغلقة ،والسصؤوال الذي يطرح ه
كابوسس يؤورقهم ليل نهار ،خاصصة وأان عشصرات
بها دوليا ،كما سصيتم تدعيم هياكل ا◊ماية إاذا كان هذا اŸرفق أانشصأا من أاجل أان يغلق أاو الفÓحي على اŸولدات الكهربائية و التي
للوصصول إا ¤وجهاتهم.
الفÓح ÚاŸقيمة ’زالت تسصتعمل وسصائل
اŸدنية على مسصتوى عدة بلديات من الو’ية ÿدمة شصباب اŸنطقة ،ما أاثار اسصتياء شصباب تشص -غ -ل Ãادة اŸازوت ال-ت-ي أاث-ق-لت ك-اه-ل-ه-م،
اإ’ضصاءة التقليدية لي ،Óإا’ أان معاناتهم بقيت
بوحدات أاخرى مسصتقب ،Óحيث تندرج هذه من اŸنطقة الذين عÈوا عن تذمرهم ،حيث  ⁄وحالت دون تطوير نشصاطهم الزراعي ‘ ،ظل
نقصص وسصائل النقل ‘ بلدية بوجليل هاجسص السصكان
دون Œسص - -ي - -د ،اأ’م - -ر ال - -ذي دف - -ع بصص - -غ- -ار
ال -ع -م -ل -ي -ات ‘ إاط-ار م-واصص-ل-ة ت-ع-زي-ز شص-ب-ك-ة ي-ت-م ت-زوي-ده-ا ب-ال-ت-ج-ه-ي-زات الضص-روري-ة للتسصي Òاف -ت -ق -اره -م ل -ل -ك -ث Òم -ن ضص -روري -ات ال -ع-م-ل
الفÓح Úللتوقف عن ‡ارسصة نشصاطهم بهذه
الزراعي ،و ‘ مقدمتها الكهرباء الفÓحية،
يعا Êسصكان عديد القرى ببلدية بوجليل ،م-نشص-آات ال-ت-دخ-ل واإ’ن-ق-اذ ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ح-اجة الصصحيح باإ’ضصافة لنقصس التأاط.Ò
اŸنطقة التي يعا Êاهلها ‘ صصمت .
وŒدر اإ’شصارة إا ¤أان هذا اŸشصروع عرف التي أاصصبحت هاجسصهم الوحيد ،حيث ’ يزال
من مشصكل نقصس وسصائل النقل وهو ما حول اŸاسصة من طرف السصكان لهذه اŸنشصآات من
وطالب فÓحوا ““اÿريزة ““ من وا‹ الو’ية
أاجل اإ’سصعاف أاو النقل إا ¤قاعات العÓج تأاخرا لعدة سصنوات ،قبل وضصع اللمسصات اأ’خÒة الفÓحون يطالبون بضصرورة بر›ة مشصروع
حياهم إا ¤جحيم ’ يطاق ،حيث أان هذه
ب-ت-خصص-يصس زي-ارة Ÿن-ط-ق-ت-ه-م ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
لتكملة ا‚ازه قبل أاسصابيع ،واŸركز يبقى دائما تزويد اŸنطقة بالكهرباء الريفية والفÓحية
ال -وضص -ع -ي -ة  ÈŒال -ع -دي -د م -ن -ه-م ع-ل-ى ق-ط-ع اÛاورة.
حجم اŸعاناة ا◊قيقية التي يعيشصونها ،على
مغلقا ‘ وجه شصباب هذه القرية الذين يتنقلون من أاجل تسصهيل عملهم،
أام -ل ب -ر›ة مشص -اري -ع إاضص -اف -ي -ة ت-خصس دع-م
كما قالوا فÓحوا اŸنطقة ““ل ““الشصعب ““
مÃسصقاافصاصدتهطم.ويلة مشصيا على اأ’قدام لÓلتحاق هياكل ثقافية وترفيهية مهجورة بتامقرة
إا ¤اŸن- - -اط- - -ق اÛاورة بسص- - -بب ال- - -ن - -ق - -ائصس
الطاقة الكهربائية ،أ’نهم سصئموا من وعود
اŸت-ع-ددة ،وع-ل-ي-ه ف-السص-ك-ان ي-ط-ال-ب-ون ب-ال-ت-كفل بأان اإ’مكانيات الكبÒة التي تسصتحوذ عليها
و‘ ه- -ذا الصص- -دد ي- -ق- -ول السص- -ي -د ك -م -ا‹،
السصلطات الوصصية الوهمية حيال هذا اŸشصكل
تشص-ه-د اŸراف-ق ال-ث-ق-اف-ي-ة والÎف-ي-هية ببلدية ب-انشص-غ-ا’ت-ه-م ومسص-اع-دت-ه-م على ا’سصتقرار من أاراضصيهم ،من شصأانها –قيق أارقام قياسصية ‘
لـ“الشصعب“‡ ،ثل عن السصكان“ ،بالرغم من
العويصس.
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›ال اإ’نتاج ،مقابل حل مشصكلة حرمانهم
خÓل Œهيز اŸرافق التي ا‚زت لفائدتهم.
الشصكاوى التي وجهت إا ¤ا÷هات اŸسصؤوولة
والوعود ،غ Òأان مشصكل النقل  ⁄يجد ح ّ
Ó
كشسفت عنها مصسالح ألتجارة بأادرأر
ليبقى اŸواطنون ‘ معاناة مسصتمرة ،فضصÓ
ع -ن اıاط -ر اأ’خ -رى ال -ت -ي ق-د ي-ت-ع-رضص-ون
إال - -ي - -ه - -ا ،ع- -ل- -ى غ- -رار ح- -وادث السص،Òح- -يث
يضصطرون إا ¤قضصاء أاوقات طويلة ‘ انتظار
كشس -ف م -دي -ر أل-ت-ج-ارة ل-و’ي-ة أدرأر بتميمون  ،والثالث بÈج باجي ﬂتار و ”
وصصول حافلة لÎفع عنهم مشصاق التنقل صصوب
هادي أحمد أن مصسا◊ه سسجلت خÓل Œهيزه بكل اŸعدات وسصيدخل حيز اÿدمة
اŸدن اÛاورة“.
ألسس- -ن -ة أŸاضس -ي -ة  21أل- -ف ت- -دخ- -ل ” ا’شصهر القادمة .
ومن جهتها تقول السصيدة نادية“ ،النقصس
ومن جهته مصصطفى زبدي رئيسس اŸنظمة
خÓلها حجز أك Ìمن  35طنا من أŸوأد
اŸلحوظ ‘ وسصائل النقل أادخل اŸواطن‘ Ú
ألغذأئية غ Òصسا◊ة لÓسستهÓك هذأ ا÷زائرية ◊ماية اŸسصتهلك وﬁيطه ،اعتÈ
دوامة ،وباتت تعرقل السص Òالعادي للحياتهم،
ان موضصوع الثقافة ا’سصتهÓكية لدى اŸواطن
ما رصسدته «ألشسعب» بع ÚأŸكان .
وأاضصحوا رهائن ا’نتظار لعدة سصاعات على
ه -و م -وضص -وع السص-اع-ة  ،م-عÎف-ا ب-ان ال-ث-ق-اف-ة
مسصتوى نقاط التوقف ،التي تفتقد أ’بسصط
ا’سصتهÓكية لدى اŸسصتهلك ا÷زائري ليسصت
الظروف و’ يوجد أايّ سصبيل للوقاية سصواتء
‘ الواجهة  ،داعيا ا ¤تظافر ا÷هود مع
م -ن اأ’م -ط-ار او أاشص-ع-ة الشص-مسس،وع-ل-ي-ه ي-جب
جاء ذلك خÓل مشصاركته ‘ فعاليات اليوم
ا÷م -ع -ي -ات ال-ف-اع-ل-ة ‘ ه-ذا اÛال ل-ل-رق-ي
ع- -ل- -ى ا÷ه- -ات ال- -وصص -ي -ة أام -ام ه -ذا ال -واق -ع ال- -دراسص- -ي اŸن- -ظ- -م م- -ن ط- -رف اŸن- -ظ- -م -ة
ب -ال -ث -ق -اف -ة ا’سص -ت-هÓ-ك-ي-ة ع-ن ط-ري-ق ال-وع-ي
الصصعب ،التدخل بغرضس إايجاد البدائل للحد ا÷زائرية ◊ماية اŸسصتهلك وﬁيطه – ،ت
والتحسصيسس بأاهميتها  ،كما اعت Èمصصطفى
من هذه اŸعاناة ،والتخفيف من معاناة سصاكنة ع -ن-وان ““ اŸسص-ت-ه-لك وال-ث-ق-اف-ة ا’سص-ت-هÓ-ك-ي-ة
زبدي ان ا’كثار من اجهزة الرقابة غ Òكا‘
ه -ذه اŸن -اط -ق ال -ري -ف -ي-ة ب-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ذات ا◊ضصارية ““  ،واوضصح مدير التجارة لو’ية
بحكم ان زيادة الوعي لدى اŸواطن تكسصبه
الطابع الريفي.
ادراران ق -ي -م -ة اŸواد ال -غ -ذائ -ي-ة اÙج-وزة
ثقافة Ÿعرفة حقوقه و واجباته مؤوكدا ان
بلغت  800مليون سصنتيم مؤوكدا ان مصصا◊ه
التثقيف احدى ا◊قوق الثمانية للمسصتهلك ،
تسصعى جاهدة Ÿراقبة السصوق حيث سصخرت
ثÓث وحدات جديدة للحماية اŸدينة
وقال زبدي ان منظمته تعطي اهمية للمكاتب
لهذا الغرضس  37فرقة لهذا الغرضس  ،فضصÓ
‘ ال -و’ي -ات ا÷ن -وب -ي-ة ب-غ-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م ن-دوات
تدعمت وحدات التدخل للحماية اŸدنية عن ان الو’ية –توي على ﬂ 03ابر Ÿراقبة
–سصيسصية وتوعوية موجهة للمسصتهلك .
ب -ج -اي -ة ،ب -ث Ó-ث وح -دات ج -دي -دة ،ب -ك-ل م-ن النوعية واحد بعاصصمة الو’ية ادرار  ،واأ’خر

بجاية  :ألتوهامي بن ألنوي

فÓحو منطقة ÿريزة با÷لفة يشصكون من غياب الكهرباء

أ÷لفة  :موسسى بوغرأب

حجز  35طنا من اŸواد الغذائية غ Òالصصا◊ة لÓسصتهÓك

أدرأر  :قا— عقيدي

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  2٨جمادى الثانية 1440هـ

–سسبا للمائدة اŸسستديرة الثانية
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إاسسرائيل تقتل فلسسطيني ‘ Úالضسفة بزعم تنفيذ عملية دهسش

البوليسساري ـ ـ ـ ـ ـو تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشسر مشسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاورات
مع اŸبعوث الشسخصسي لألم Úالعام اأ’‡ي
^ انخراط ‘ مسسار التسسوية السسياسسية اŸفضسي إا ¤تقرير اŸصسÒ

شسرع الوفد الصسحراوي اŸفاوضش ابتداء من أامسش ،بالعاصسمة الŸانية برل ‘ Úجلسسة مشساورات مع اŸبعوث الشسخصسي
ل‡ي إا ¤الصسحراء الغربية ,هورسست كوهلر – ,سسبا للمائدة اŸسستديرة الثانية التي سستنظم بسسويسسرا
Óم Úالعام ا أ
ل أ
خÓل شسهر مارسش ا÷اري.

واشسنطـن تدمج سسفارتها ا÷ديـدة بقنصسليتها ‘ القـدسس
أاعلنت واشسنطن أانها قررت اعتبارا
لمريكية
من أامسش دمج القنصسلية ا أ
‘ القدسش اÙتلة التي تخدم
الفلسسطيني ،Úبسسفارتها ا÷ديدة
هناك.
وقال اŸتحدث باسسم اÿارجية األمريكية روبرت
بالدينو إان القرار الذي أاعلنه ‘ أاكتوبر اŸاضسي
وزير اÿارجية األمريكي مايك بومبيو ،جاء من
أاجل زيادة كفاءة العمل وضسمان «اسستمرارية كاملة
ل -ل -نشس -اط ال -دب -ل -وم -اسس -ي واÿدم -ات ال -ق -نصس -ل -ي -ة
األمريكية».
و‘ إاطار عملية الدمج سسيتم إالغاء منصسب القنصسل
العام األمريكي ،وسسيتم نقل كارين سساسساهارا التي
تشسغل هذا اŸنصسب حاليا للخدمة ‘ موقع آاخر.
وشسدد بالدينو على أان هذه اÿطوة «ل تشس Òإا¤
ت -غ Òسس -ي -اسس -ة ال -ولي-ات اŸت-ح-دة Œاه ال-ق-دسص أاو
الضسفة الغربية وقطاع غزة» ،وأان «الوليات اŸتحدة
ل تزال مسستمرة ‘ عدم اتخاذ أاي خطوات تطال
قضسايا الوضسع النهائي وا◊دود» ،التي تبقى خاضسعة
«Ÿفاوضسات الوضسع النهائي ب Úالطرف.»Ú
وي -ب -دو أان -ه ل -يسص ل -تصس-ري-ح-ات ك-ه-ذه أان ت-ب-دد ق-ل-ق
الفلسسطيني Úمن أان إادارة الرئيسص األمريكي دونالد

ت -رامب تضس -رب Ãخ -اوف -ه -م اŸت -ع-ل-ق-ة Ãسس-ت-ق-ب-ل
ال -ق -دسص ع -رضص ا◊ائ -ط ،ح -يث وصس -ف ال -ق -ي-ادي
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي صس-ائب ع-ري-ق-ات ه-ذه اÿط-وة ب-أان-ها
«اŸسس -م -ار األخ ‘ Òن -عشص» ال -دور األم -ري -ك -ي ‘
عملية السسÓم.
وع- -ل- -قت السس- -ل -ط -ات ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة التصس -الت
الدبلوماسسية مع اإلدارة األمريكية بعد قرار نقل
السس- -ف- -ارة إا ¤ال- -ق- -دسص اÙت -ل -ة ال -ع -ام اŸاضس -ي
وقاطعت ا÷هود األمريكية الرامية لصسياغة خطة
سسÓ-م إاسس-رائ-ي-ل-ي-ة ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة والÎوي-ج ل-ها ،وتتهم
واشسنطن بالنحياز الكامل إلسسرائيل.
من ناحية ثانية  ،أاطلقت القوات اإلسسرائيلية النار
على شسبان فلسسطيني ‘ Úرام الله بزعم تنفيذ عملية
دهسص ،إال أان شسهود عيان ومصسادر فلسسطينية قالوا
إان الشس -ب -ان ال -ث Ó-ث -ة ⁄ ،ي -ت-قصس-دوا دهسص عسس-اك-ر
إاسسرائيلي Úبسسيارتهم ،وأان ما جرى هو حادث سسÒ
وليسص عملية متعمدة.
وكان شسابان فلسسطينيان قد قضسيا ،فيما أاصسيب ثالث
بجروح بعد أان فتح عسساكر من جيشص الحتÓل
اإلسسرائيلي النار عليهم قرب قرية كفر نعمة غرب
رام الله ،بزعم تعرضص قوات من ا÷يشص لعملية
دهسص.

شسّدد على توحيد اŸوقف دعما للقضسية الفلسسطينية

ا’–اد الŸÈا Êالعربي يطال ـب بوقف التطبيـع مع إاسسرائيل

ي- -اأت- -ي ه- -ذا ال- -ل- -ق -اء اŸغ -ل -ق بÚ
ه- -ورسست ك- -وه- -ل- -ر ووف- -د ج -ب -ه -ة
البوليسساريو ‘ اإطار ا÷هود الذي
ي -ب -ذل -ه-ا اŸب-ع-وث ال‡ي ب-ه-دف
ت-ف-ع-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي
ت -رع -اه -ا الأ· اŸت-ح-دة ل-تسس-وي-ة
النزاع ‘ الصسحراء الغربية.
وقد اأوضسحت مصسادر صسحراوية
ان اŸسس- -وؤول ال‡ي ق- -د ال -ت -ق -ى
خÓل السسبوع اŸاضسي ‘ ,نفسص
الطار ,مع وفد مغربي بالعاصسمة
الفرنسسية ,باريسص.
وكان اŸبعوث الشسخصسي لÓأمÚ
العام قد اأعلن ‘ الإحاطة التي
قدمها اأمام ›لسص الأمن بتاريخ
 29جانفي اŸاضسي ,عن نيته ‘
دع - -وة ط - -ر‘ ال - -ن - -زاع ,ج- -ب- -ه- -ة
البوليسساريو واŸغرب ,اإ ¤اإجراء
مشساورات خاصسة معه لنقاشص عدة
قضس- -اي- -ا ذات الصس -ل -ة ب -ال -ع -م -ل -ي -ة
السس -ي -اسس -ي -ة وال -ت -حضس Òل -ل -ج -ول-ة

انتشسال  27جثة
غــــرب البــــÓد

ال -ث -ان -ي -ة م -ن اÙادث -ات اŸزم-ع
عقدها Ãدينة جنيف السسويسسرية
خÓل شسهر مارسص ا◊ا‹.
تاأكيد على اللتزام
وك -انت ج -ب -ه -ة ال -ب -ول -يسس -اري-و ق-د
اأك -دت ع-ل-ى لسس-ان ‡ث-ل-ه-ا ب-الأ·
اŸت -ح -دة سس-ي-دي ﬁم-د ع-م-ار,
دعمها القوي واŸسستمر Ÿسساعي
ك- -وه- -ل- -ر واسس- -ت- -ع- -داده -ا ال -دائ -م
لÓنخراط بروح بناءة وجدية ‘
اŸسس -ار ال -ت -ف -اوضس -ي –ت رع-اي-ة
الأ· اŸتحدة بغية التوصسل اإ¤
ح -ل سس-ل-م-ي وع-ادل ودائ-م يضس-م-ن
ل-لشس-عب الصس-ح-راوي ح-ق-ه ال-ث-ابت
وغ Òال-ق-اب-ل ل-ل-تصس-رف ‘ ت-ق-رير
اŸصس Òوالسس -ت -قÓ-ل “اشس-ي-ا م-ع
ق -رارات ›لسص الأم-ن وا÷م-ع-ي-ة
ال - -ع - -ام - -ة ل Ó- -أ· اŸت- -ح- -دة ذات
الصسلة.
وي-ق-ود ال-وف-د الصس-ح-راوي ,عضسو
الأم- - -ان- - -ة ال- - -وط- - -ن- - -ي - -ة ÷ب - -ه - -ة

ال- -ب- -ول- -يسس -اري -و ,رئ -يسص اÛلسص
ال -وط -ن -ي الصس -ح -راوي ,خ -اط-ري
ادوه ,الذي سسيكون مرفوقا بكل
من اأﬁمد خداد ,منسسق ا÷بهة
م-ع ب-ع-ث-ة الأ· اŸت-ح-دة ل-ت-ن-ظ-يم
اسس -ت -ف -ت -اء ‘ الصس -ح -راء ال-غ-رب-ي-ة
(م- -ي- -ن- -ورسس- -و) ,وسس- -ي -دي ﬁم -د
ع - -م - -ار‡ ,ث- -ل ا÷ب- -ه- -ة ب- -الأ·
اŸتحدة ,وكذا فاطمة اŸهدي,
الأم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة السس-اب-قة ل–Óاد
الوطني للمراأة الصسحراوية ,وكذا
علي الزروا‹ ,مسستشسار الأمانة
العامة ÷بهة البوليسساريو.
وك -ان ك -وه -ل -ر ق -د ن -ظ-م ‘ شس-ه-ر
ديسسم ÈاŸاضسي مائدة مسستديرة
اأو ¤بعد سست سسنوات من توقف
اŸفاوضسات حول وضسع الصسحراء
الغربية .وكانت اأخر مرة اجتمعت
فيها جبهة البوليسساريو و اŸغرب
حول ذات اŸائدة من اŸفاوضسات
‘ شسهر مارسص Ã 2012انهاسست

(ب -ال -ق -رب م-ن ن-ي-وي-ورك) ,وال-ت-ي
فشس- -لت ‘ ال- -وصس -ول اإ ¤ن -ت -ي -ج -ة
اإي -ج -اب -ي-ة ,ل-ي-ب-ق-ى مسس-ار السسÓ-م
الأ‡ي م-ت-وق-ف-ا بسس-بب ال-ع-راق-ي-ل
ال -ت -ي وضس -ع -ه -ا اÙت -ل اŸغ -رب-ي
للحيلولة دون تسسوية النزاع على
اأسساسص مبادئ الشسرعية الدولية و
ال -ل -وائ -ح الأ‡ي -ة الضس -ام -ن -ة ◊ق
ا ل ش س - -ع ب ا ل ص س - -ح - -ر ا و ي ‘ ت - -ق -ر ي -ر
اŸصس.Ò
وقد اعرب اŸبعوث ال‡ي عقب
تنظيم اŸائدة اŸسستديرة ‘ شسهر
ديسسم ÈاŸاضسي عن تفاوؤله الكبÒ
واأكد اأن ح Óسسلميا ‘ الصسحراء
الغربية يعت‡« Èكنا».
ال ان ع - -راق- -ي- -ل لزالت ق- -ائ- -م- -ة
وي -ن -ب-غ-ي Œاوزه-ا م-ن اج-ل وضس-ع
مسسار السسÓم بشسكل نهائي على
السس- - -ك- - -ة ع- - -ل - -ى غ - -رار ع - -روضص
اج- -راءات ال- -ث- -ق- -ة ال -ت -ي رفضس -ه -ا
اŸغرب خÓل اجتماع جنيف.

التشسـ ـ ـ ـاد تع ـ ـ ـلن غل ـ ـ ـق ح ـ ـدودها م ـ ـع ليبيـ ـ ـ ـ ـا

أاعلن الهÓل األحمر الليبي ,أامسص ،انتشساله 27جثة
‘ مدينة مرزق جنوب غرب البÓد.
وذك -ر ال -ه Ó-ل األح -م -ر ‘ ب -ي -ان ل -ه ال -ي -وم أان «ف -ري-ق
الطوارئ التابع للهÓل األحمر فرع مرزق“ ,كن من
انتشسال  27جثة من أاماكن ﬂتلفة بضسواحي اŸدينة
بعد ورود بÓغات من ا÷هات اŸعنية «.
و ⁄يكشسف البيان هويات ا÷ثام Úالتي انتشسلت ,وإاذا
ما كانت Ÿدني Úأاو عسسكري ,ÚمشسÒا إا ¤أانه ”
التنسسيق مع إادارة مسستشسفى العام Ãرزق واألجهزة
األمنية وجهاز اإلسسعاف و” نقل ا÷ثام Úوتسسليمها
Ÿسستشسفى اŸدينة.
وينفذ ا÷يشص الليبي بقيادة حف ,Îعملية عسسكرية

منذ منتصسف يناير اŸاضسي لـ»تطه »Òجنوب البÓد
«من اإلرهاب وا÷رÁة» .وأاعلن ا÷يشص سسيطرته ‘
 20فÈاير اŸاضسي على مدينة مرزق إاحدى أاك Èمدن
ا÷ن-وب ال-ل-ي-ب-ي وال-ت-ي ي-ت-ه-م سس-ك-ان-ه-ا ب-إاي-واء ع-ن-اصس-ر
مسسلحة .و ⁄يتبق أامام ا÷يشص سسوى بلدات صسغÒة
مÎام -ي -ة األط -راف ل -ي-ح-ك-م سس-ي-ط-رت-ه ع-ل-ى ا÷ن-وب
كام ً
.Ó
أاعلنت تشساد إاغÓق حدودها مع ليبيا ,وذلك بعد شسهر
من دخول مسسلح Úإا ¤أاراضسيها من ا÷نوب الليبي.
وقال وزير األمن التشسادي ﬁمد أابا علي صسÓح ,وفق
التلفزيون «لقد اتخذنا قرار إاغÓق ا◊دود ب Úتشساد
وليبيا اعتبارا من اآلن وحتى إاشسعار آاخر» .وأاضساف

تعزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ال -وزي -ر خ Ó-ل زي -ارت -ه ل -ل -م -ن -ط -ق-ة ا◊دودي-ة «ك-وري
بوغودي» بشسمال غرب تشساد ‘ ,منطقة تيبسستي ,أان «
كل من سسيتواجد ‘ هذا اŸوقع من منطقة كوري
سسيعت Èإارهابيا» معلنا نزع السسÓح من الشسعب ومنع
التنقيب عن الذهب رسسميا.
وكانت ‚امينا قد أاعلنت مطلع العام  2017إاغÓق
كامل ا◊دود مع ليبيا بطول  1400كلم ,لتعود وتقرر
بعد بضسعة أاشسهر إاعادة فتحها جزئيا.
وتعت ÈاŸنطقة ا◊دودية كوري بوغودي منطقة غنية
بالذهب تقع ‘ منطقة جبلية عند جانبي ا◊دود بÚ
تشس- -اد ول- -ي- -ب- -ي -ا ,وتسس -ت -ق -طب ع -ددا م -ن ال -تشس -اديÚ
واألجانب.

ببالغ ا◊زن واألسسى تلقت الرئيسسة اŸديرة العامة ÷ريدة
الشسعب السسيدة أامينة دباشش نبأا وفاة النائب باÛلسص الشسعبي
الوطني عن ولية “Ôاسست وعضسو اÛلسص الوطني لÓرندي
بابا علي ﬁمد
وعلى إاثر هذا اŸصساب ا÷لل تتقدم بتعازيها اÿالصسة إا¤
أاسسرته الكبÒة وعائلته الصسغÒة راجية من الّله عز وجل أان
يتغمده بواسسع رحمته وأان يلهم أاهله وذويه الصس Èوالسسلوان
إاّنا لّله وإاّنا إاليه راجعون

طالب البيان اÿتامي الصسادر عن ال–اد
لثن ،Úبوقف
الŸÈا Êالعربي ،امسش ا إ
لسسرائيلي،
التطبيع مع الحتÓل ا إ
مشسددًا على أان «واحدة من أاهم خطوات
دعم الفلسسطيني ،Úتتطلب وقف كافة
أاشسكال التقارب والتطبيع مع اÙتل
لسسرائيلي ،وبناء عليه ندعو إا ¤موقف
ا إ
ا◊زم والثبات بصسد كل أابواب التطبيع».
وأاكد اŸشساركون ‘ ختام اجتماعات الدورة التاسسعة
والعشسرين ل–Óاد الŸÈا Êالعربي التي اختتمت
‘ عمان امسص  ،واسستمرت يوم ،Úعلى مركزية
القضسية الفلسسطينية ،بصسفتها أاولوية تتقدم القضسايا
العربية ،وأان أاي حل يتجاوز ا◊قوق الفلسسطينية
اŸنصس -وصص ع -ل-ي-ه-ا ‘ ق-رارات الشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة،
واŸتوافق عليها ‘ اŸبادرة العربية للسسÓم ،هو حل
غ Òقابل للحياة.

ورأاى البيان أان «إانهاء الصسراع العربي اإلسسرائيلي،
وإاعادة األمن والسستقرار ‘ اŸنطقة ،لن يتأاتى إال
Óراضسي العربية،
ع Èإانهاء الحتÓل اإلسسرائيلي ل أ
واŸضسي قدمًا ‘ عملية سسياسسية أاسساسسها التسسوية
العادلة لقضسايا الوضسع النهائي ،وتوصسلنا ‘ نهاية
اŸط -اف إلع Ó-ن ق -ي -ام دول -ة ف -لسس -ط Úال -ع -رب -ي -ة
وعاصسمتها القدسص الشسريف ،على حدود الرابع من
جوان من العام  ،1967وضسمان حق العودة والتعويضص
لÓجئ Úالفلسسطيني.»Ú
وشسدد اÛتمعون على «مواصسلة تكثيف ا÷هود
وتوحيد اŸوقف العربي من أاجل ﬂاطبة العا⁄
بلغة مشسÎكة ،حيال قضسيتنا اŸركزية ،فلسسط،Ú
لتكتسسب األهمية التي يجب أان –ظى بها أامام دول
العا ⁄و‘ اÙافل الدوليةÃ ،ا يضسمن ا◊شسد
والتأاييد لعدالة القضسية الفلسسطينية ورفع الظلم عن
الشسعب الفلسسطيني الشسقيق».

بعد خمسش سسنوات

خمسسة احتما’ت تفسسر لغز اختفاء الطائرة اŸاليزية

‘  8مارسش  2014اسستقل  227مسسافرا
لضسافة إا ¤الطاقم طائرة اÿطوط ا÷وية
با إ
اŸاليزية بوينغ  ‘ 777مطار كوالŸبور ‘
الرحلة رقم «أام أاتشش  »370اŸتجهة إا¤
العاصسمة الصسينية بك ،Úليصسبح هذا الرمز
بعد ذلك أاك Èلغز ‘ تاريخ الطÒان.

خ -مسص سس -ن -وات م -رت م -ن-ذ أان ف-ق-د م-راق-ب-و ا◊رك-ة
ا÷وية التصسال بالطائرة بينما كانت فوق بحر جنوب
الصس ،Úوب -ق -يت ال -تسس -اؤولت ق -ائ -م-ة ح-ت-ى اآلن :ك-ي-ف
سسقطت الطائرة؟ وأاين حطامها؟ وما مصس Òركابها؟
هل سسقطت نتيجة عملية تخريبية أام أان ربانها اختار أان
ينتحر ويقتل معه باقي الركاب؟
ح -ت -ى اآلن ورغ -م م -رور ك -ل ه -ذا ال -وقت  ⁄ي -ت -م -ك-ن
اÙققون من اإلجابة عن هذه التسساؤولت ،ألن كل
ذلك يكمن ‘ العثور على حطام الطائرة وصسندوقيها
األسسودين  ،وتوصسل ﬁ 19ققا للحوادث ‘ التقرير
الرسسمي إا« ¤أان الفريق غ Òقادر على –ديد السسبب
ا◊قيقي لختفاء الطائرة».
و مع غياب ا÷واب الكيد عن مصس ÒاŸاليزية  ،تبقى

التكهنات و الحتمالت سسيدة اŸوقف  ،و ‘ السسياق
يؤوكد قائد عمليات البحث ‘ قاع البحار مارتن دولن
أان إاخفاء الطائرة «” التخطيط له ،وكان ذلك متعمدا،
ونفذ على مدى فÎة زمنية طويلة».
وي -ت -ف -ق ﬁرر أام -ن ال -طÒان ال-دو‹ ف-ي-ل-يب ب-اوم م-ع
سسابقه ،إاذ يقول إان «معظم الوكالت واثقة من أان
خسسارة الطائرة كانت نتيجة عمل إاجرامي ،وإان إاخفاء
ال -ط -ائ-رة ك-ان م-ت-ع-م-دا ،وك-ان –وي-ل مسس-اره-ا خ-ط-ة
الطÒان اŸسسبقة يتم يدويا».
خمسسة سسيناريوهات
احتمال أان يكون قائد الطيارة أاو مسساعده أاو كÓهما
م -ع -ا خ -ط-ط-ا لخ-ت-ط-اف ال-ط-ائ-رة والن-ت-ح-ار ،وق-ت-ل
ا÷ميع على متنها.
أام-ا الح-ت-م-ال ال-ث-ا Êف-ه-و أان ي-ك-ون ال-ط-ي-ار اخ-ت-ط-ف
الطائرة بقصسد الهبوط أاو الختفاء والبقاء على قيد
ا◊ياة والهروب.
وه-ن-اك اح-ت-م-ال ان ت-ك-ون ال-ط-ائ-رة ت-ع-رضست ل-ع-م-ل-ية
اختطاف مدبر من قبل عصسابة ما ،وأان تكون هي من
–كم ‘ مسس Òالطائرة.

تعزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ببالغ ا◊زن واألسسى تلقت أاسسرة جريدة الشسعب ‘ ،مقدمتها
الرئيسسة اŸديرة العامة السسيدة أامينة دباشش ،نبا وفاة
اŸغفور له بإاذنه تعا ¤أاحمد مسسعودي ابن عمة الزميل
عمار حميسسي يوم  2019/03/02بقصسر البخاري ،وتتقدم له
ول -ك -اف -ة أاف -راد ال -ع-ائ-ل-ة ب-أاخ-لصص ع-ب-ارات اŸواسس-اة وال-ت-ع-ازي،
متضسرعة للمو ¤عز وجل أان يتغمد روح الفقيد برحمته الواسسعة
ويسسكنه فسسيح جنانه ويلهم أاهله وذويه جمل الصس Èوالسسلوان.
إاّنا للّه وإاّنا إاليه راجعون

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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تأأّلق اŸرأاة ‘ ا÷زائر العميقة

كفاءات عالية ‘ تسسي Òقطاعات حيوية

أانأمل ‘ الورششأت..ذكأء ‘ اıأبر وأاداء ‘ اŸؤوسّشسشأت
كلمة العدد

بعيدا عن األضسواء

جمأل أاوكيلي

ب - -اقÎاب م - -وع- -د
الّ-ث-ام-ن م-ن مارسس
اŸصص- -ادف ل- -ل -ي -وم
ال- -ع- -اŸي ل- -ل -م -رأاة
ن -ح -اول م-ن خÓ-ل
ن- -اف- -ذة «ﬁل -ي -ات
الشص- -عب» أان ن- -ط -ل
ع -ل -ى فضص -اء ت -أاّل -ق
حرائر ا÷زائر ‘
شص -ت -ى ال-ق-ط-اع-ات
ا◊ي- - -وي- - -ة ال- - -ت - -ي
اق - -ت - -ح- -م- -ت- -ه- -ا أاو
اŸت -واج-دة ب-ح-ك-م
ارت -ب -اط-ه-ا ال-وث-ي-ق

با’ختصصاصس أاو اأ’رضس.
إاّن-ه-ا عّ-ي-ن-ات ل-ع-ن-اوي-ن ح-اضص-رة أاو ب-اأ’ح-رى ف-ارضص-ة
ل- -ن- -فسص -ه -ا Ÿا –م -ل أان -ام -ل -ه -ا أاو يضص -ع ذك -اؤوه -ا ‘
اıاب- -ر ،وم- -واق -ع أاخ -رى ذات ال -ع Ó-ق -ة ال -وط -ي -دة
ب -اÛت -م -ع ل -ل-مسص-اه-م-ة ب-ت-لك ال-ق-ي-م-ة اŸضص-اف-ة ‘
Óنظار
اسصتكمال وضصع لبنات تلك ال ّصصورة اŸريحة ل أ
‘ زواياها التنموية خاصصة ،و’ يخلو اليوم أاي قطاع
اسصÎاتيجي من وجود اŸرأاة إا ¤جانب أاخيها الرجل.
وهذا ‘ حد ذاته ترجمة ملموسصة ،والتزام قائم
بذاته من أاجل التعاون الثنائي ÿدمة ا÷زائر على
ضص -وء ال -ت -ح -و’ت ال -كÈى وال -ت -غ -يÒات ال-ع-م-ي-ق-ة ‘
سصÒورة اأ’داء ال-ت-ن-م-وي Ãف-ه-وم-ه ال-واسص-ع ،ق-اع-دت-ه
جهة إ’يجاد ا’جابات
ا’متدادات الّتكنولوجية اŸتو ّ
ال ّضص- -روري- -ة وا◊ل- -ول الÓ- -زم- -ة ل- -تسص- -اؤو’ت ال- -واق -ع
اŸتعامل معه يوميا.
هذا الّتحّدي ‘ قّمة مسصتواه اŸبحوث عنه من قبل
اÛت- -م -ع ي -ت -م رف -ع -ه ‘ ا÷زائ -ر م -ن ق -ب -ل ب -ن -ات -ه
اŸت -واج -دات ‘ ك -ل اأ’م -اك -ن ذات الصص -ل-ة ب-ال-ب-حث
العلمي أ’ّنه اÿيار الوحيد الذي يصصّنف أاي بلد ‘
م -ق -ام ال -ب -ل -دان اŸت-قّ-دم-ة ،و’ب-د م-ن تشص-ج-ي-ع ه-ذا
التوجه اليوم وغدا مهما كان اأ’مر.
وعلى غرار ذلك ،فإاّن اŸرأاة  ⁄تÎك أاي فراغ بل
سص - -ارعت إا ¤دخ - -ول ك - -ل ه- -ذه ا÷ب- -ه- -ات ال- -وع- -رة
اŸسصالك ،هي عبارة عن معاناة ‘ صصمت وعمل ‘
هدوء ،ونشصاط بعيد عن اأ’ضصواء تؤوّدي واجبا مهنيا
جديا وقاسصيا أاحيانا يكّلفها متاعب صصحية وعلى
حسص -اب أاسص -رت -ه -ا الّصص-غÒة ن-ظ Òأاوق-ات ال-ع-م-ل غÒ
اŸتوافقة مع انشصغا’ت عائلتها ومتطّلبات أابنائها ‘
مرحلتي الّتربية أاو الدراسصة.
وب -ال ّ-رغ-م م-ن ك-ل ه-ذه اإ’ك-راه-ات ا÷ان-ب-ي-ة ،ف-إاّن-ن-ا
سصنكتشصف من خÓل هذا اŸلف الذي أامامنا ‰اذج
اŸرأاة ا÷زائرية اŸتأاّلقة أاو اŸميّزة التي تعمل ‘
قطاعات متنّوعة ،إاÁانا منها باŸهام اّıولة لها
من أاجل أان تÈز كفاءتها ‘ التّسصي Òسصواء كان ذلك
‘ مؤوسّصسصات عمومية أاو خاصصة أاو جمعيات وغÒها
من اÛا’ت.

@ بوفلجة..اŸرأاة النّموذج ‘ عا ⁄الفÓحة بسسيدي بلعباسس
@ سشليمة غقأ‹ صشأحبة مؤوسّشسشة للّنظأفة بورقلة:
مسساري اŸهني صسعب لكنّه ‡تع
@ ميلودي جميلة حّولت أارضسا جرداء إا ¤جنّة غناء بسسوقر
@ رئيسشة مؤوسّشسشة أاششغأل البنأء بتيبأزة:
التّحّدي وحسسن اÿلق شسرطان لنجاح اŸرأاة اŸقاولة
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لجبان
لسسماك وإانتاج ا أ
من زراعة البامية إا ¤اسستزراع ا أ

بوفلجة..اŸرأاة الّنموذج ‘ عا ⁄الفÓحة

مسصاري اŸهني صصعب لكنّه ‡تع

م -ن ب Úع -دي -د ال-نسس-اء ال-ل-وات-ي رف-ع-ن راي-ة ال-ت-ح-دي
لكسسر القيود التي تكبل تواجد اŸرأاة ‘ عا ⁄الشسغل،
غ -ق -ا‹ سس-ل-ي-م-ة ،م-ه-ن-دسس-ة دول-ة ‘ ال-ه-ن-دسس-ة اŸدن-ي-ة
لب-ن-اء
وعضس -وة ›لسس وط -ن -ي ‘ اŸن -ظ -م -ة ال -وط-ن-ي-ة أ
اÛاهدين وأام لطفل ،Úمقيمة ببلدية حاسسي مسسعود
وامرأاة أاعمال متوسسطة اŸسستوى.
ورڤلة :إاÁان كا‘
تقول السسيدة سسليمة ،صساحبة مؤوسسسسة للنظافة ،أان اÛال
الذي تشستغل فيه واŸتعلق بجمع وإازالة القمامة ،هو أاحد
اÛا’ت التي يقل فيها حضسور اŸرأاة نظرا لنوعيته اŸرتبطة
بعدة أاطر ،كما أانه ليسص بالسسهل حتى على الرجل.
وقد انطلقت فعليا ‘ Œسسيد مشسروعها هذا منذ سسنة 2009
بعد اسستفادتها من قرضص من الوكالة الوطنية لدعم تشسغيل
الشسباب ،تعت Èأان الكث Òمن العوامل دفعت بها إا ¤ا’نخراط
والعمل ‘ هذا اŸيدان الذي أاحبته ،والذي ترى نفسسها متمكنة
فيه أاو’ وكذا قناعتها بأانه عمل فيه أاجر كب Òكما ذكرت ‘
حديثها لـ «الشسعب» ،وذلك انطÓقا من فكرة راسسخة أارادت
دعمها ‘ اÙيط ا’جتماعي وهي «النظافة من اإ’Áان»،
مضسيفة أانها بعد الدراسسة التقنية لهذا اŸشسروع ،وجدت «أانه
وبناء على طبيعة اŸنطقة التي تريد Œسسيد اŸشسروع فيها،
فإان هناك العديد من اÙفزات الداعمة لهذا النشساط الذي
ك -ان ا’سس -ت -ث -م -ار ف -ي -ه ﬁدودا ‘ ذلك ال -وقت ،ف -نسس-ب-ة ‚اح
اŸشسروع كبÒة والعامل اآ’خر اŸنطقة الصسناعية وهي حاسسي
مسس-ع-ود ،ال-ت-ي سس-اع-ده-ا وج-ود الشس-رك-ات اأ’ج-ن-ب-ي-ة وال-وط-نية
بكÌة ‘ تسسي Òالشسغل و‚احه».
اعتÈت سسليمة غقا‹ أاّن بداياتها كانت ككل البدايات ﬁفوفة
بالصسعوبات  ⁄تكن سسهلة ،وهذا شسيء طبيعي فقد كان اأ’مر
مرتبطا مع ملفات الوكالة والسسجل التجاري وغÒها ،ورغم

النجاح اÙقق نسسبيا إا’ أانها وصسفت مسسارها اŸهني بالصسعب
واŸمتع معا ،أاما فيما يخصص ‚اح اŸرأاة ‘ التوفيق بÚ
عملها وأاسسرتها فهذا يرجع لشسخصسية اŸرأاة ومدى “سسكها
بطموحها الذي تريد –قيقه والوصسول إاليه حسسبما أاوضسحت،
مؤوّكدة أان عمل اŸرأاة ليسص سسببا لفشسلها ‘ تسسي Òشسؤوون
أاسسرتها ‘ ،ح Úهناك بعضص اŸاكثات ‘ البيوت فاشسÓت،
ك - -م - -ا أان الشس - -يء الضس - -روري ل - -ن - -ج - -اح اŸرأاة ه- -و ت- -ن- -ظ- -ي- -م
حياتها وا’جتهاد للوصسول لتحقيق أاهدافها.
اليوم تطمح السسيدة سسليمة وهي مسسّيرة Ÿؤوسسسسة تو ّ
ظف 14
ع -ام  Ó-ال -ت -وسس -ي -ع ‘ اŸؤوسسسس-ة ،وال-نشس-اط ‘ ›ا’ت أاخ-رى
حسسب القدرة والكفاءة ،وتضسع هدف اŸسساهمة ‘ السسوق
اÙلية من أاجل دعم ا’قتصساد الوطني وخلق مناصسب شسغل
ل -لشس -ب -اب ،واŸسس -اه -م -ة ‘ ام -تصس -اصص ال-ب-ط-ال-ة م-ن ب Úأاب-رز
اهتماماتها ،حيث أاّكدت أانها ورغم الصسعوبات التي تعا Êمنها
‘ بعضص اأ’حيان ،إا’ أانها سستبقى تعمل على الرفع من سسقف
طموحاتها عاليا وخدمة ﬁيطها ،مشسÒة إا ¤أانها –رصص
كثÒا على اŸشساركة ‘ العمل التطوعي ،و‘ تنظيف بعضص
الشسوارع ‘ بعضص اأ’حيان من أاجل ترسسيخ ثقافة ا’هتمام
بنظافة اÙيط لدى العام واÿاصص.
ّﬁدثتنا أاشسارت إا ¤أان من ب Úا’نشسغا’ت التي تريد طرحها
ه-و ت-ط-ب-ي-ق اŸن-ح ال-ت-فضس-ي-ل-ي ل-ل-ط-لب ال-ع-م-وم-ي ل-ل-م-ؤوسسسسات
اŸصسغرة ،التي تنصص ضسمن قانون الصسفقات العمومية على
منح  ‘ 20اŸائة من اŸشساريع العمومية.
واختتمت سسليمة غقا‹ حديثها معنا مؤوّكدة أان نظرتها للمرأاة
وخاصسة اŸرأاة اÙلية أانها تسستحق كل التقدير والتشسجيع من
وسسطها العائلي أاو’ والوسسط اŸهني ،مضسيفة «أاننا مطالبون
اليوم أاك Ìمن أاي يوم مضسى بتشسجيعها والوقوف إا ¤جانبها
ودعمها من أاجل تعزيز حضسورها ‘ عا ⁄اأ’عمال ،و–قيق
مسساعي النهوضص با’قتصساد الذي يجب عليها أان تكون فيه
سسندا للرجل وفخرا للوطن».

الّناشسطة ا÷معوية سسعدية أاسسوÊ

ح -م -لت ع -ل -ى ع -ات -ق -ه-ا مسس-ؤوول-ي-ة إاب-راز اŸوروث
الّ-ث-ق-ا‘ ال-ه-ق-اري« ،اإ’Áوه-اغ» ،وتشس-ج-يع اأ’جيال
اŸسستقبلية على اقتحام ›ال كتابة إاحدى أاهم
الفنون ا’دبية وهو كتابة القصسة والّرواية بالتارقية،
‘ خطوة منها لتسسليط الضسوء على إاحدى الّثقافات
اŸتنّوعة التي يزخر بها الوطن.
ف -ت -حت ق -ل -ب-ه-ا لـ «الشس-عب» ،سس-ع-دي-ة أاسس-و Êام-رأاة
جزائرية هقارية ،ولدت وترعرت ‘ بيئة متشسّبعة
بثقافة اإ’Áوهاغ ،مسستمّدة منها عنفوان اŸرأاة
الصسحراوية التي ’ تثنيها قسساوة الطبيعة.
توّقفها عن الدراسسة ‘ مرحلة اŸتوسسط  ⁄يثن
عزÁتها للسسعي ‘ –قيق ما تؤومن به من أافكار،
فكانت بدايتها سسنة  ،2009عندما قّررت أان تؤوسّسسص
جمعية ثقافية شسبانية –ت إاسسم «اأ’صسل إاÁوهاغ»،
ليصسل عدد منخرطيها أاك Ìمن  100غالبيتها من
النسساء اŸاكثات ‘ البيت ،بأاك Ìمن  60امرأاة،
وتقوم بفتح أاقسسام للتعليم التحضسÒي بالÎكيز على
تلق Úالتارقية.
ك -انت ‘ ال -ب -داي -ة رؤوي -ت -ه -ا م-رت-ك-زة ع-ل-ى ال-نسس-وة
اŸاك- -ث- -ات ‘ ال- -ب -يت خ -اصس -ة ا◊رف -ي -ات م -ن -ه -ن

ا◊رفية فريدة يوسسف تومي
صسة ‘ «اÛبود» باŸدية:
ﬂت ّ

مهارة مفتوحة على تكوين اآلخر
كشسفت فريدة يوسسف التومي ،حرفية
‘ اÿي -اط -ة ب -اŸدي -ة ب-أان Œرب-ت-ه-ا
وإاب- - -داع - -ه - -ا ‘ ع - -ا« ⁄اÛب - -ود»
والرسسم على ا◊رير  ⁄يكن وليد
الصس- -دف- -ة ب- -ل ن -اب -ع م -ن ق -ن -اع -ة
شسخصسية على أان اأ’بناء والبنات
اŸن -ح -دري -ن م -ن ال -ع -ائÓ-ت
اŸت - -وسس - -ط - -ة واÙاف- -ظ- -ة
ب - -إام - -ك- -ان- -ه- -م أان يصس- -ن- -ع- -وا
ال- -ت- -ح- -دي ،ق- -ائ- -ل -ة ‘ ه -ذا
الصسدد « :بدايتي كانت مع
أاّم- -ي ،وك- -ك- -ل أاّم ج- -زائ- -ري- -ة
“ارسص ع -دة ح -رف ي -دوي -ة ،م -ن -ه-ا اŸنسس-ج ف-ه-و
بالنسسبة ‹ أاسساسص كل بيت جزائري Ãا ‘ ذلك
ال -ط -رز ،أ’ن وال -دت -ي ت-ن-ح-در م-ن ع-ائ-ل-ة ح-رف-ي-ة
بإامتياز وامتهنت طرز الفتلة واÛبود من الصسغر
من منطلق أانها ورثت هذه الصسنعة من جدي الذي
كان يصسنع السسروج والكراكوات والبشسماق حتى
ت- -ت- -م- -ك- -ن ال- -نسس- -اء ‘ ال- -دي- -ار م -ن ط -رز أاج -م -ل
القطع».وكشسفت ا◊رفية فريدة ‘ هذا الشسأان:
«كنت البنت الوحيدة من ب 4 Úذكور وكنت أالعب
و‘ نفسص الوقت أاراقب ما تصسنعه والدتي ،حتى
صسرت أاحب عملها وبخاصسة اŸنسسج أ’نه مثÒ
جدا ◊جمه واأ’لوان اŸسستعملة وصسوته ،وهكذا
كÈت م - -ع حب ا◊رف - -ة ،ورغ - -م أاّن - -ن- -ي ك- -نت ‘
دراسس -ت-ي ت-ل-م-ي-ذة ع-ادي-ة ،إا’ أان وضس-ع-ي الصس-ح-ي
وقتها أالزمني ا’نقطاع عن الدراسسة ‘ السسنة
ال -راب -ع -ة م -ت -وسس-ط ،غ Òأان-ن-ي ب-اŸق-اب-ل صس-ق-لت
شس-خصس-ي-ت-ي ب-واسس-ط-ة اŸط-ال-ع-ة والبحث ،وهناك
أاخذتني أامي إا ¤مركز التكوين اŸهني وقامت
ب- - -تسس- - -ج- - -ي- - -ل- - -ي ‘ ف - -رع اÿي - -اط - -ة وم - -ن - -ه - -ا
تعلمت أابجديات ذلك وكنت من ب ÚاŸتفوقات
وكنت أاسساعد أاسستاذتي ‘ عملها واسستفدت كثÒا
م -ن خÈت -ه -ا م -ع م -رور ال -وقت ،إا ¤أان ت -خ-رجت
وبقيت أاسساعدها بل كنت أانوب عنها ‘ فÎة
غيابها ،اأ’مر الذي مّكنني من إابزاز مهاراتي أاكÌ
‘ ›ال اÿياطة ،أ’جد نفسسي من جديد ›Èة
على طرق أابواب التكوين ‘ فن الطرز باآ’لة
ال-ع-ادي-ة ل-دى ح-رف-ي-ة م-ت-م-ك-ن-ة ،وب-ع-د فÎة ق-ليلة
اŒهت عند حر‘ كب Òومعروف ‘ الطرز الفتلة
واÛبود وهو اŸرحوم ﬁمد تشسيكو ،والذي كان
صس-ي-ت-ه م-ن-تشس-را ع Èال-وط-ن ،ح-يث ت-ك-ونت ج-ي-دا
وأاخذت كل ما كان ينقصسني ‘ هذا اŸيدانÃ ،ا
‘ ذلك صسنع السسراجة الذي هو عبارة عن الرسسم
الذي يطرز فوقه بخيط الذهب وبعدها صسرت
أاعمل معه».
واصسلت فريدة عرضص Œربتها البسسيطة مؤوّكدة:
« ⁄أاتوقف عند هذا ا◊د بل طرقت باب فن
ا◊لويات أ’نفع نفسسي وعائلتي ،ثم اŒهت إا¤
غرفة الصسناعة التقليدية بباب القرط Ÿمارسسة
عملي ‘ إاطار منظم سسنة  ،2002ومن ثم شساركت
‘ عدة تظاهرات ﬁلية ووطنية ،و ⁄ينقطع
عملي قط مع قطاع التكوين اŸهني ،حيث كنت
أاشسرف على تأاط ÒاÎŸبصسات ‘ اÿياطة ،و‘
سسنة  2007كّلفت Ãنصسب أاسستاذة ‘ الطرز ببلدية
“زق-ي-دة ال-ري-ف-ي-ة ،وع-ن-د ت-خ-رج ال-ط-ال-ب-ات ك-نت
أاسستقبلهن للسسماح لهن بالÎبصص التطبيقي وكان
رئ -يسص ال -ب -ل -دي-ة وق-ت-ه-ا Áن-ح-ه-ن ح-اف-ل-ة خ-اصس-ة
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إابراز ثقافة إاÁوهاغ وبعث فن كتابة الّرواية الّتارقية

السسيدة حليمة بوفلجة فّÓحة من منطقة سسيدي ◊سسن بولية سسيدي بلعباسس ،اسستطاعت وبفضسل إارادتها القوية أان تقتحم عا⁄
الفÓحة و–قق التميز والتفوق ّ ﬁ
لسستثمار الفÓحي ›ال كغÒه من اÛالت التي ‚حت اŸرأاة ‘
طمة جميع العراقيل ،ومؤوكدة أان ا إ
ولوجها وتطويرها ،وأاثبتت من خÓل Œربتها الناجحة الدور الكب Òالذي تلعبه اŸرأاة الريفية ‘ التنمية اÙلية.
اأ’فكار ال ّسسلبية بعد –قيقي لعديد النجاحات ،بل كل الشسروط لها حتى ‚حت ‘ جني اÙصسول
سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو
‡ن وتسسويق كامل الكمية اŸنتجة لزبائن جلهم من
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امتهنت السسيدة حليمة الفÓحة سسنة  2004بعدما فّكرن ‘ ولوج عا ⁄الفÓحة من أابوابه الواسسعة ،ال -رع -اي -ا ال -ع -رب اŸق -ي -م Úب -ال -و’ي -ة .وت -ط -م -ح
ورثت قطعة أارضسية وورثت معها حبها للفÓحة خاصسة بعد ‚احي ‘ التوفيق ب Úخدمة اأ’رضص مسستقب Óإا ¤توسسيع زراعة هذا النوع من اÿضسار
وكل ما له عÓقة باأ’رضص ،حيث كانت بداياتها مع وال-ب-يت ،وت-ن-ظ-ي-م ب-رن-ا›ي ال-ي-وم-ي ب Úال-فÓحة اŸفيدة للصسحة بعد أان طلبت قرضص التحدي من
أاجل إانشساء بيوت بÓسستيكية إ’نتاج ﬂتلف أانواع
زراع -ة ﬂت -ل -ف أان -واع اÿضس -ر ق -ب -ل أان ت-ف-ك-ر ‘ واإ’هتمام بالبيت».
ورغم ‚احها ‘ عديد الزراعات ،إا’ أان طموح اÿضسر على مدار السسنة خاصسة الباميا ،كما قامت
زراع-ة ال-ن-ب-ات-ات ال-عشس-ب-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا زراعة غÒ
منتشسرة بكÌة ‘ الو’ية لتنتقل بعدها إاŒ ¤ربة السسيدة حليمة جعلها توسّسع من نشساطها الفÓحي ب -ت-ج-رب-ة ن-اج-ح-ة إ’ن-ت-اج ج ÍاŸزرع-ة ب-ال-ذوقÚ
زراعة ا◊بوب ،حيث قامت منذ عام Úزراعة  4م -ن خ Ó-ل ال -ت -ف -ك ‘ Òال -ق-ي-ام ب-ت-ج-ارب زراع-ي-ة اŸالح وا◊ار ،والذي يعت Èصسحيا نظرا لعدم
هكتارات من القمح وهكتارين من الشسع .Òوتعت Èجديدة غ Òمسسبوقة بالو’ية بهدف تنويع النشساط احتوائه على مواد حافظة ،وهي بصسدد خوضص
مشس -روع إانشس -اء مسس-ت-ث-م-رة فÓ-ح-ي-ة Ãث-اب-ة ا◊ل-م وتنويع مصسادر الدخل أايضسا ،حيث عمدت السسنة Œربة اسستزراع  200سسمكة من ﬂتلف اأ’نواع
الذي راودها منذ صسغرها ،حيث كانت تسساعد اŸاضسية للقيام بتجربة زراعة الباميا أاو ما يعرف بحوضص مائي متواجد Ãزرعتها ‘ ،خطوة لتنويع
عائلتها ‘ خدمة اأ’رضص وتربية اأ’نعام ،بالنظر ل -دى ال -ك -ثÒي -ن ب -ال -ق -ن -اوي -ة أاو اŸل -وخ -ي -ة ،وه-ي م-ن-ت-ج-ات-ه-ا ال-فÓ-ح-ي-ة وت-ط-وي-ر مسستثمرتها لتكون
إا ¤الطبيعة ا÷غرافية التي تعيشص فيها ،وهو ما زراعة حديثة بالو’ية باعتبار أان هذا النوع من ‰وذجية ورائدة ‘ إانتاج كل ما هو جديد.
أاّدى إا ¤عÓقة حب وطيدة بينها وب Úاأ’رضص اÿضسروات غ Òمعروف لدى سسكان الو’ية ،و’ تؤوّكد السسيدة بوفلجة أاّن الوقت حان لتثبت اŸرأاة
يدخل ضسمن ثقافتهم اإ’سستهÓكية ،وتقول السسيدة قدراتها ‘ اÛال الفÓحي ،وتعمل على إا‚از
والفÓحة.
وتضسيف ‘« :بداية اŸشسوار كانت نظرة اÛتمع ح -ل -ي -م -ة أان -ه -ا ق -امت ب-ت-ج-رب-ت-ه-ا ه-ذه Ãسس-اع-دة مشساريع ناجحة و’ تكتفي بالزراعات اÙدودة
غ -ري -ب -ة ن -وع -ا م-ا ،ل-ك-ن سس-رع-ان م-ا ت-بّ-ددت ه-ذه صسهرها اŸنحدر من دولة مصسر ،والذي جلب لها واŸع -اشس -ي -ة ،ب -ل ت-ت-ع-دى ذلك إا ¤اإ’ن-ت-اج ال-ك-م-ي
البذور التي قامت بزراعتها واإ’عتناء بها ،وتوف Òوالنوعي ،واŸشساركة ‘ التنمية اÙلية والوطنية.

سسليمة غقا‹ صساحبة مؤوسّسسسة للّنظافة:

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات
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تنقلهن يوميا حتى تخرجن بجدارة ،وكل من
ت -ك ّ-ونت ع -ن -دي ب -اتت “ارسص ع -م -ل -ه-ا ‘
ورشس -ات أاو ت -ع Úع -ائ -ل -ت-ه-ا وت-ع Úن-فسس-ه-ا
ماديا ومعنويا».
وذكرت ‘ هذا اŸقام ما قدمته لها
الغرفة من عون ،جازمة أانه بفضسلها
اسس -ت -ف-ادت م-ن دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ‘
الصس Úالشسعبية Ÿدة  ٣أاشسهر ‘
سس -ن-ة  ،201٣ك- -اشس- -ف- -ة ‘ ال -وقت
ذات-ه« :ل-ق-د ت-ك-ونت ‘ ال-ت-ق-ن-يات
ا÷ديدة ‘ الطرز وهي الرسسم
ب-اإ’ب-رة ب-اŸاك-ن-ة ال-ع-ادي-ة ،وب-ع-د
عودتي للوطن بعد شسهر رمضسان الكر ،Ëصسرت
مكونة اŸكون ‘ Úالتقنيات ا÷ديدة ‘ الطرز،
وسس- - -م- - -حت ‹ ه- - -ذه ال- - -ت - -ج - -رب - -ة Ãن - -ح ع - -دة
تكوينات بالتنسسيق مع غرفة الصسناعة التقليدية
ل-ف-ائ-دة م-ه-ت-م-ات ،وان-ت-ق-لت ب-ع-ده-ا ل-عدة و’يات
وك ّ-ونت ›م -وع -ات م -ن ا◊رف-ي Úوأاسس-ت-اذات ‘
ال- -ت- -ك- -وي- -ن ،وم- -ازلت ح -ت -ى ال -ي -وم أام -ارسص ه -ذه
التكوينات ،وسساهمت ‘ تكوين ما يفوق عن 25
مÎبصسة اسستفادت من التموين والدعم ،وأاشسرفت
على تأاط Òعدة نزيÓت ‘ اŸؤوسسسسة العقابية
باŸدية حتى تتمّكن من كسسب قوت عيشسهن وأاكل
ل-ق-م-ة ع-يشص ن-ظ-ي-ف-ة ع-ي-ال ن-فسس-ه-ا ب-عملها ،حيث
أاكدت ‘ هذا التكوين الذي دام ثÓث أاشسهر على
بعضص الغرز اŸطلوبة يدويا حتى تتمكن من ولوج
ع-ا ⁄الشس-غ-ل مسس-ت-ق-ب Ó-ب-أاري-ح-ي-ة ،ك-م-ا اسس-ت-فدت
أايضس -ا م -ن ت -ك -وي -ن آاخ -ر ‘ ›ال ال -تسس-وي-ق ل-دى
اŸدرسس -ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ت-ج-ارة ب Íع-ك-ن-ون ،م-ازاد ‘
تطور عملي».
اسستحضسرت فريدة تطور مسسارها اŸهني ،حيث
تّوج ذلك بانتخابها ‘ غرفة الصسناعة التقليدية
وا◊رف للعهدة الثالثة ،إا ¤جانب انتخابها ‘
اŸك -تب و÷ن-ة ال-ت-أاه-ي-ل ل-ل-ح-رف-ي Úوا◊رف-ي-ات،
مشسÒة ‘ هذه اÙطة من مسسÒتها ا◊ياتية
ب- -ق- -ول- -ه- -ا « :ذا م- -ا سس -اع -د Êأاك’ Ìسس -ت -ق -ط -اب
ا◊رف -ي Úوت -وج-ي-ه-ه-م ل-ت-ك-وي-ن-ات أاك Ìو‘ شس-ت-ى
اŸيادين لتطوير عملهم ،كما أانني أاسّسسست منذ
عام Úجمعية حرفية لصسناعة التقليدية وا◊رف
ب -ه-ذه ال-و’ي-ة ب-قصس-د ت-ط-وي-ر ال-ع-م-ل ا◊ر‘ عÈ
ال-ت-ك-وي-ن-ات ب-ال-ت-ع-اون م-ع مصس-ال-ح ال-غ-رفة وقطاع
التكوين اŸهني ،دون أان أانسسى بأانه كل من تكونت
عندي سسواء اŸتزوجات أام ’ فهن عامÓت ‘
ورشسات أاو ‘ بيوتهن لكسسب لقمة العيشص».
أاشس -ادت ه -ذه ا◊رف -ي -ة Ãا ق -دم -ت -ه ل -ه-ا وزارة
السس -ي -اح -ة ب -فضس -ل غ -رف -ة الصس -ن -اع -ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وا◊رف من دعم الصسندوق اÿاصص با◊رفيÚ
ع Èقرضص مصسغر ،شساكرة كل من سساهم من قريب
أاو بعيد ‘ ‚احها هذا ،وبخاصسة بعد تطبيقها
ل -ت -وج -ي -ه -ات رج -ال اÿف-اء وم-ن ب-ي-ن-ه-م إاط-ارات
الغرفة ،السسياحة ،التكوين وزمÓئها اŸنتخب،Ú
معبÎة بأان اŸرأاة هي بحق نصسف اÛتمع كما
يقال «اأ’م مدرسسة إاذا أاعددتها أاعددت شسعبا طيبا
اأ’عراف» ،ما يجب عليها اليوم أان تعمل على
تصسحيح النظرة الضسيقة للمجتمع جراء العراقيل
التي تواجهها من ح Úآ’خر ،من منطلق أانها هي
أاسساسص اÛتمع.
اŸدية :علي ملياÊ

وإابداعتهن ،وخوفها من ضسياع اŸوروث التارقي،
ج-ع-ل-ه-ا ت-و‹ ل-ه-ن إاه-ت-م-ام-ا خ-اصس-ا إ’ب-راز ال-ثقافة
التارقية اأ’صسيلة وما تنتجه هذه ا◊رفيات ،وخلق
آال -ي -ات م -ن أاج -ل تسس -وي -ق م-ن-ت-ج-ات-ه-م ن-ظ-را ل-ع-دم
مشساركتهم ‘ معارضص أاو حتى رغبتهم ‘ إاظهار
أانفسسهم بطابع اÙافظة التي Áتاز بها اÛتمع،
و“زجها باŸعاصسرة دون أان تذوب ‘ العصسرنة
ال- -ت- -ي يشس- -ه- -ده -ا اÛت -م -ع ال -ه -ق -اري ك -غÒه م -ن
اÛتمعات ،ما جعل «الشسعب» تسسلط عليها الضسوء
‘ احد أاعدادها السسابقة.
وأ’ن هدفها ثقافة ا’Áوهاغ ،وكسسابقة منها ‘
السساحة الثقافية وا’دبية ،عندما قامت بإاطÓق
مسس -اب -ق -ة ’خ -ت -ي -ار أاحسس -ن قصس -ة ورواي-ة م-ك-ت-وب-ة
بالتارقية ،ورصسدها ÷وائز قيمة لها.
تقول سسعدية ‘ نفسص السسياق إان فعالية «تنفوسسÚ
ننغ» تعني باللغة العربية «قصسصسنا» ،جاءت لبعث
روح اإ’بداع ،واإ’سسهام الفعال ‘ اÙافظة على
ÁÓوهاغ.
اإ’رث الثقا‘ الكب Òل إ
إا ¤جانب هذا اهتمامها باŸرأاة التارقية كأاكÌ
ال- -نسس- -اء اŸت- -ف- -وق- -ات ‘ شس -ت -ى اÛا’ت ،وه -ذا

ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن اŸع- -ارف ال- -ت -ي
تتلقاها منذ الصسغر من اأ’مهات،
ف -ت -ج -ده -ا رائ -دة ‘ أاي صس -ن -ع -ة
تباشسر العمل فيها ،ما جعلها تنوع
ل- -ه- -م ‘ اŸشس- -اري- -ع إ’خ -راج م -ا
Áكن أان يبدعن فيه ،انطÓقا من
اÿياطة
واŸشس -روع ال-ذي إاسس-ت-ف-ادت م-ن-ه
ا÷م -ع -ي-ة سس-ن-ة  ،201٣ومشس- -روع
الرحÓت السسياحية الثقافية التي
سسعت من خÓله إا ¤إابراز الثقافة
التارقية بعيدا عن الفلكلور ،الذي
هو عنصسر من الثقافة وليسص هو
ال -ث-ق-اف-ة ال-ت-ارق-ي-ة ،وه-ذا ضس-م-ن
مشسروع رحلة تلمسسان أاين ” التعريف بالعادات
والتقاليد ›تمع اإ’Áوهاغ.
وأ’ن كل من يقابلها أاو يتحدث معها ،يلمسص فيه
ا◊كمة والرؤويا السسديدة ،وحبها إا ¤تقد Ëنشساط
جمعوي رائد ومتطور ،تضسيف أاسسو Êأاّنها سس ّ
طرت
‘  2014مشسروع الدعم اŸدرسسي بالتنسسيق مع

إابتدائية البشس Òاإ’براهيمي ،من أاجل تقد Ëالدعم
للتÓميذ ‘ مواد اللغة اأ’جنبية من اجل جعلهم
أاك– Ìكما فيها.
قالت رئيسسة جمعية أاصسل إاÁوهاغ أان فكرتها
ال -ت -ي سس -عت وت -ن -اضس-ل م-ن أاج-ل-ه-ا ه-ي
اÙافظة على اأ’صسل ،ما جعلها
ت-نّ-ظ-م ت-ظ-اه-رات أ’رب-ع طبعات
م -ت -ت -ال-ي-ة –ت ع-ن-وان اŸرأاة
ال- - -ه- - -ق- - -اري - -ة ب Úاأ’صس - -ل
واŸع-اصس-رة ،وك-ذا ت-وع-ي-ة
ال-ط-ف-ل واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
ال-ب-ب-ي-ئ-ة وال-ت-ح-ل-ي ب-ث-قافة
لطاŸا عرف بها اÛتمع
اÙل- -ي ،ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن
البيئة التي عاشص فيها.
ع -ن ط -م-وح-ه-ا سس-أال-ن-اه-ا،
قالت اأسسو Êسسعدية ،بكل
صسدق وطيبة إابراز موروث
اŸن- -ط -ق -ة ،واŸرأاة ال -ت -ي
تعد عنصسرا رئيسسيا فيه ،نظرا Ÿا لها من تأاث ÒكبÒ
‘ تنشسئة اأ’جيال اŸسستقبلية ،مشسّددة على ضسرورة
تسس -ل -ي -ط الضس -وء ع-ل-ى دوره-ا ب-ك-ل صس-دق وإاب-رازه،
وإاعطائها حقها ،وهو ما تسسعى له رفقة الناشسطÚ
معها رغم قلة اإ’مكانيات.
“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

رئيسسة مؤوسّسسسة أاشسغال البناء:

التّحّدي وحسصن اÿلق شصرطان
مهّمان لنجاح اŸرأاة اŸقاولة

‡ن اسستفادوا من دعم تشسغيل
هي واحدة ّ
الشس-ب-اب سس-نة  ،2016وواح-دة ‡ن اق-ت-ح-موا
لشسغال العمومية بكل جدارة
عا ⁄البناء وا أ
واسستحقاق،و“ّكنت ‘ ظرف وجيز من نيل
ث -ق -ة اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن م -ن مشس -اري -ع «أاونسس-اج»
ب -ال -ولي -ة ل -ت -م -ث -ي -ل -ه -م ل -دى ال-ف-ي-دي-رال-ي-ة
الوطنية للمقاول Úالشسباب وترأاسسها للمكتب
الولئي للفيديرالية.
تيبازة :علي ملزي

تخّرجت من ا÷امعة ا÷زائرية كمهندسسة دولة ‘
ال -ه -ن -دسس -ة اŸدن -ي -ة وق -ادت -ه -ا ج -رأات-ه-ا ون-ظ-رت-ه-ا
ا’يجابية للحياة ا ¤تأاسسيسص مؤوسسسستها اŸصسغرة
اıتصسة ‘ ﬂتلف مراحل البناء سسنة  201٣بدعم
مباشسر من وكالة تشسغيل الشسباب «أاونسساج» لتسستفيد
من التداعيات ا’يجابية لÓتفاقية اÈŸمة سسنة
 2015ب Úوكالة أانسساج و مؤوسسسسة اتصسا’ت ا÷زائر،
بحيث حظيت بتجسسيد مشساريع هامة تتعلق با◊فر
وإا‚از الهياكل ،كما اسستفادت من اتفاقية أاخرى
‡اث- -ل- -ة ع- -ق- -دت ب Úوك -ال -ة «أاونسس -اج» وم -ؤوسسسس -ة
«سسيال» اıتصسة ‘ تسسي ÒاŸياه ،إا’ أانّ جلّ هذه
اŸشساريع اŸنجزة بتفان وإاتقان تبقى ›ّرد أاشسغال
ي مؤوسسسسة Œسسيدها ‘ ظروف
روتينية Áكن أ’ ّ

عادية .ويبقى فرع منطقة القليعة لوكالة «أاونسساج»،
ال -ذي ي -ع -ت Èأاّول مشس -روع ت -ن -ج -زه م-ؤوسسسس-ة ك-رÁة
عسسوسص رمزا للفخر وا’عتزاز بقدرات مؤوسسسستها،
وهو الفرع الذي أابهر وزير العمل والتشسغيل الذي
دشّسنه ذات يوم ولفت انتباه ›مل ‡ثلي السسلطات
اÙلية على اختÓف مسستوياتها بالنظر ا ¤جودة
وإاتقان اأ’شسغال اŸنجزة ،و–ول اŸوقع ا– ¤فة
م -ع -م -اري -ة ب -ام -ت -ي-از ّ‡ا أاضس-اف ق-درا م-ع-تÈا م-ن
اŸصسداقية والتمّيز Ÿؤوسسسسة البناء التي تديرها
كرÁة عسسوسص ،غ Òأاّنه ’بد من ا’شسارة هنا ا¤
ك- -ون ك- -رÁة عسس- -وسص ك- -انت ق -د أا‚زت مشس -اري -ع
ت -ن -م -وي -ة ب-ب-ل-دي-ت-ي م-ن-اصس-ر ومسس-ل-م-ون ب-ع-ي-دا ع-ن
مؤوسسسستي اتصسا’ت ا÷زائر و»سسيال» ،و“ّكنت بعد
جهد جهيد من نيل درجة التأاهيل الثانية سسنة 2017
بالنظر ا ¤اŸسستوى الرفيع أ’شسغال ا’‚ار ،إا’ أاّن
تزامن ا◊دث مع برامج ترشسيد النفقات العمومية
حال دون حصسولها على صسفقات ذات قيمة مالية
معتÈة.
الÓفت ‘ طريقة عمل كرÁة عسسوسص أاّنها –افظ
دوما على نفسص الÎكيبة البشسرية Ÿوظفيها ،الذين
ي -ت -ن ّ-ق-ل-ون م-ع-ه-ا عﬂ Èت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات ل-ت-جسس-ي-د
اŸشساريع اŸسسندة للمؤوسسسسة ،ويكّنون لها احÎاما
ق ّ-ل -م -ا ‚ده ‘ م-ؤوسسسس-ات أاخ-رى ق-د ي-ب-ل-غ أاح-ي-ان-ا
درجة عدم مطالبتهم بأاجورهم ‘ حينها وترّيثهم

خÒة بلحاج..أاعمال فنيّة رائعة

إالبداع ‘ صصناعة أازهار السصÒاميك

تعت Èبلحاج خÒة ابنة عمر سسقا‹ اŸنحدرة من
حي العرقوب باŸسسيلة من النسساء اللواتي جعلن
من التميز عنوانا ◊ياتهن ،وأابدعن ‘ صسناعة
كنوز من العدم ومن دون أاي دعم من أاي جهة
كانت ،فكانت صسناعة أازهار السسÒاميك عنوانا
بارز ‘ حياتها v .قالت خÒة بلحاج إان مهنة
صس-ن-اع-ة أازه-ار السسÒام-يك ت-وارث-ت-ه-ا م-ن-ذ ن-عومة
أاظ -اف-ره-ا ع-ن أاب-ي-ه-ا أاع-م-ر السس-ق-اي ،وق-امت م-ع
مرور الزمن بتطويرها بشسكل كب Òخاصسة فيما
يخصص صسناعة أازهار وأالواح السسÒاميك وأالواح
السسÒام- -يك ب- -ع -د أان ك -انت “ن -ه -ن ط -رز ال -ت -ك -ة
واŸناظر الطبيعية وا’قمصسة القطنية.
ومن ب Úاأ’عمال الفنية التي أا‚زتها بورشستها
اŸتواجدة ببيتها ما أاسسمته بطرز كورنيات ﬁمد
ون -اصس -ر ب -ن سس -ق -ا‹ ،وت -ن -ت-ظ-ر خÒة ب-ل-ح-اج م-ن
السسلطات اŸعنية مسساعدتها ‘ تطوير مهنتها

ومنتوجها ‘ ظل الرواج الذي تعرفه ،والطلب
ال -ك-ب ÒواŸت-زاي-د م-ن ق-ب-ل ال-راغ-ب ‘ Úت-عّ-ل-م-ه-ا
خاصسة من قبل العديد من الفتيات اللواتي تعلمن
على يدها.
وما Œدر اإ’شسارة إاليه أاّن ا◊اجة خÒة ن ّ
ظمت
ال -ع -دي -د م -ن اŸع -ارضص ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -و’ي -ة،
واسستطاعت جلب العديد من ﬁبي فن الطرز
بالسسÒاميك ،وما جعل السسلطات تكرمها عديد
اŸرات إا’ أانها اعتÈتها بغ Òالكافية ‘ ظل غÓء
اŸواد اأ’ول- -ي- -ة وال- -وسس- -ائ- -ل اŸط -ل -وب -ة ل -ل -ق -ي -ام
بنشساطها ،كما أاّن خÒة بلحاج على الرغم من
قيامها بدورها كربة بيت أ’سسرة كبÒة Á ⁄نعها
م-ن ال-ت-وف-ي-ق بشس-ك-ل ك-ب Òب Úأاسس-رت-ه-ا ونشس-اط-ه-ا
التقليدي الذي بات معروفا وطنيا ،ويشسهد إاقبا’
كبÒا من قبل هّواة ال ّصسناعة التقليدية.
اŸسسيلة :عامر ناجح

لفÎات طويلة تفهما للوضسع اŸا‹ الذي “ر به
اŸؤوسسسسة ووفاء من طرفهم لعهدهم مع اŸؤوسسسسة
ذاتها’ ،سسيما وأاّن العائق الوحيد الذي ’ يزال يؤورق
العمال وا’دارة بذات اŸؤوسسسسة يكمن ‘ ﬁدودية
اŸوارد اŸال -ي -ة ،ف -ي -م -ا تشس -رف رئ -يسس-ة اŸؤوسسسس-ة
بنفسسها على عمليات اŸتابعة و اŸراقبة و التواصسل
م -ع ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ،و هب ك -ل -ه-ا أام-ل ‘ ت-ط-ور
م -ؤوسسسس-ت-ه-ا وف-ق ﬂت-ل-ف ا’Œاه-ات ل-ل-ت-م-ك-ن م-ن
Œسس-ي-د مشس-اري-ع اسسÎات-ي-ج-ي-ة و ذات ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة
معتÈة بد’ من ا’سستعانة Ãؤوسسسسات متخصسصسة
من خارج ا÷زائر.
وع- -ن وج- -ه- -ة ن -ظ -ره -ا ح -ول مسس -أال -ة ‚اج اŸرأاة
اŸسسّيرة من عدمه ،تؤوّكد كرÁة عسسوسص على أانّ
النجاح قد تتسسارع خطواته Œاه اŸراة أاك Ìمن

الرجل ‘ حال توّفر بعضص اŸيزات فيها تأاتي ‘
مقدمتها “ّيزها بحسسن اÿلق والسسÒة ،إاضسافة ا¤
التحدي واŸثابرة ‘ العمل ،بحيث ’حظت كرÁة
عسسوسص أاوجها متعددة من تهافت العنصسر الرجو‹
على وجه اÿصسوصص للتعامل مع اŸرأاة اŸسسÒة
ل -ل -م -ؤوسسسس -ة م -ن م -ن -ط -ل -ق ال -ت -زام -ه-ا ب-ا’ج-راءات
ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة ،واب- -ت- -ع- -اده -ا ع -ن ع -ا ⁄اıاط -رة
واÛازفة ،وإاتقانها أاعمالها وفقا Ÿا ينصص عليه
دف Îالشسروط ،وهي اŸيزات التي قلّما تتوفر ‘
العنصسر الرجا‹.
وتبقى كرÁة عسسوسص بذلك ‰وذجا حيّا يقتدى به
‘ ال -تسس -ي Òوا’‚از ’سس -ي -م-ا ع-قب ّŒرئ-ه-ا ع-ل-ى
ت -رؤوسص اŸك -تب ال -و’ئ -ي ل -ل -ف -ي -دي -رال -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
للمقاول Úالشسباب.

حنان عوينة إاطار
با÷زائرية للمياه باŸسسيلة

التّكّفل اŸباشصر بشصكاوى
اŸواطن ع Èشصبكة
التّواصصل الجتماعي

اسس-ت-ط-اعت ح-ن-ان ع-وي-ن-ة ب-رغ-م الصس-ع-وب-ات
وال -ظ -روف ال -ت -وف -ي -ق ب Úال -ع -م-ل ا÷م-ع-وي
لسس -ري بشس-ك-ل ك-ب Òون-اج-ح،
وال -وظ -ي -ف -ي وا أ
ان -طÓ-ق-ا م-ن إاÁان-ه-ا ب-أان اŸرأاة ا÷زائ-ري-ة ل
لفضس-ل،
ت -ق-ه-ر ول تسس-تسس-ل-م ب-ه-دف ت-ق-د Ëا أ
وت -ع-زي-ز م-ك-ان-ة اŸرأاة ‘ اÛت-م-ع ب-اع-ت-ب-اره-ا
لسس-اسس-ي-ة ‘ ب-ن-ائ-ه ،وم-درسس-ة صسنعت
ال-ن-واة ا أ
ﬂتلف شسرائح اÛتمع.
اŸسسيلة :عامر ناجح
“تاز حنان عوينة اŸكلفة باإ’عÓم على مسستوى
شس -رك -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه Ãشس -وار م-ه-ن-ي ح-اف-ل
بالنجاحات ،بدأاته مند التحاقها باŸؤوسسسسة سسنة
 1998إا ¤غ -اي -ة ال -ي -وم ،ح -يث ق-امت ب-ال-ع-دي-د م-ن
اأ’دوار الرئيسسية بالشسركة جعلتها ﬁط ثقة بÚ
زمÓئها وب ÚاŸواطن بالدرجة اأ’و ،¤خاصسة وأانها
تسسهر لي Óنهارا من أاجل إايصسال اŸعلومة للمواطن
من خÓل مواعيد تزويد اأ’حياء باŸياه الشسروب.
واأ’ك Ìمن هذا أانها ’ تتوانى ‘ الوقوف شسخصسيا
ع -ل -ى ع-م-ل-ي-ات إاصسÓ-ح أاع-ط-اب ال-تسس-رب ‘ أاح-لك
ظروفها الصسحية على غرار العطب الذي وقع بحر
الشسهر اŸاضسي ‘ شسبكة اŸياه القادمة من سسد
اسس -ردون ،وع -ل -ى ال-رغ-م م-ن إاصس-اب-ت-ه-ا ب-كسس-ر ع-ل-ى

13

حضصور له وزنه
تلعب اŸرأاة دورا بارزا ‘ اÛالسص البلدية
اŸن -ت -خ -ب -ة ،وت-ع-د ع-نصس-راً م-ه-م-ا ‘ ع-م-ل-ي-ة
ال-ت-ن-م-ي-ة‡ّ ،ا اسس-ت-وجب ت-وف Òل-ه-ا ال-وسس-ائ-ل
اأ’سساسسية “ّكنها من خÓل التدريب والتكوين
اŸسس-ت-م-ر ل-ه-ا ،ل-ت-ط-وي-ر ق-درات-ه-ا وإامكاناتها
Ÿؤوثvر.
ووجودها الفاعل وا ُ
–ظ- -ى اŸرأاة ا÷زائ- -ري- -ة ب- -اه -ت -م -ام ب -ال -غ
اأ’همية من طرف الدولة ،ترجم ‘ تعزيز
حضسورها ‘ كافة اŸيادين وكذا إاشسراكها ‘
ع -م-ل-ي-ة ال-ن-ه-وضص ال-ع-ل-م-ي ،ل-ه-ذا ف-إاّن Œرب-ة
مشس- - -ارك- - -ة اŸرأاة ا÷زائ- - -ري - -ة ‘ اÛالسص
اÙل- -ي- -ة ’قت صس -دى واسس -ع ً-ا ‘ اÛت -م -ع
اÙلي ،حيث تعد من أاك Ìالنسساء حظّا من
ح -يث اŸم -ارسس-ة السس-ي-اسس-ي-ة واŸه-ن-ي-ة وأاكÌ
“ثي ‘ ÓاÛالسص اŸنتخبة.
دخول اŸرأاة إا ¤هذه اÛالسص البلدية والتي
ه -ي م -ؤوسسسس -ات خ -دم -ات -ي -ة ع -ام -ة ه -دف -ه -ا
اŸسس -اع -دة ‘ ت -وف Òاÿدم -ات ل -ل-م-وط-ن،Ú
وك -ذا ت-ف-ع-ي-ل دوره-ا ومشس-ارك-ت-ه-ا اŸؤوث-رة ‘
صس -ن -ع وات -خ -اذ ال -ق -رارات اŸت -ع-ل-ق-ة بشس-ؤوون
اÛتمع .وُيشس Òالواقع اÙلي ا÷زائري
إا ¤قوة اŸشساركة النسسائية بصسورة عامة ‘
اÛالسص ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،وت- -واج -د اŸرأاة ع -ل -ى
اŸسستويات القاعدية دون القيادية ،وبالتا‹
إاشسراكها ‘ مواقع صسنع القرار.
وقد أاثبتت القدرة على أاداء دورها التنموي
من خÓل قبولها بعضسوية ورئاسسة اÛالسص
البلدية ،فهي تشسّكل ما نسسبته  50باŸائة من
تركيبة اÛالسص اŸنتخبة ،ولكن بالرغم من
هذه النسسبة إا’ أان هناك خلل يتمثل ‘ أان
البعضص من فئات اÛتمع  ⁄تتفّهم بعد دور
اŸرأاة كشس -ريك أاسس -اسس -ي ‘ ع -م -ل -ي -ة ت -ن-م-ي-ة
اÛمع بسسبب الصسورة النمطية التي حاول
البعضص فرضسها عنوة ،هذا ما يشسّكل عائقا
أام -ام ت -ق ّ-دم اŸرأاة وي -ع-د ح-اج-زا ‘ ع-م-ل-ي-ة
إاشسراكها ‘ التنمية.
وأادركت ا÷زائر مبّكراً أاهمية تعزيز مشساركة
اŸرأاة ‘ اتخاذ القرارات اÙلية والتنموية،
ل -ك -ن ب -ال -رغ -م م -ن ه -ذا ب -ق -يت اŸرأاة شس -ب -ه
مهّمشسة ،غ Òأان ا’صسÓحات واŸتمثلة ‘
ن-ظ-ام «ال-ك-وط-ة» سس-م-ح ب-ت-م-ث-ي-لها ‘ ﬂتلف
اÛالسص النّيابية اŸنتخبة البلدية والو’ئية
والŸÈان بنسسبة  ٣0باŸائة ،ما عّزز وجودها
ظاهرا وقويا سسمح لها بأان تشسارك ‘ صسناعة
القرار السسياسسي ،وعكسص بحق حرصص الدولة
ع-ل-ى ج-ع-ل-ه-ا شس-ري-ك-ا أاسس-اسس-ي-ا ‘ دف-ع عجلة
ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصس-ادية ،ا’جتماعية والثقافية،
وذلك بفضسل تواجدها ‘ شستى مواقع العمل
واإ’نتاج واإ’بداع واÿدمة ،و‘ دوائر اّتخاذ
القرار.
وبحسسب اأ’رقام اŸقدمة من طرف وزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية ،فقد وسّسعت
هذه ا’صسÓحات من حظوظ “ثيل اŸرأاة ‘
اÛالسص اŸنتخبة ،حيث بلغ عدد النسساء
اŸمثÓت ‘ اÛالسص الو’ئية  595امرأاة،
م-ق-ابل ‡ 4120ث -ل -ة ‘ اÛالسص ال-ب-ل-دي-ة،
وذلك ب -ح -ك -م ال -نسسب ال-ت-ي ح-دده-ا ال-ق-ان-ون
ال -عضس -وي ب -حسسب ع -دد اŸق-اع-د اŸت-ن-افسص
عليها ،والتي حددت ما ب ٣0 Úو ٣5باŸائة
ب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-م-ج-السص الشس-ع-ب-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة و٣0
ب -اŸائ -ة ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-ان-ت-خ-اب-ات اÛالسص
الشسعبية البلدية.
وكشس -فت اأ’رق -ام ع -ن ان -ت -خ-اب  4120امرأاة
باÛالسص البلدية من أاصسل  ٣2أالف و100
مÎشّسحة ،أاما فيما يتعلق بانتخاب اÛالسص
الشسعبية الو’ئية فقد “ّكنت  595امرأاة من
الفوز بالعضسوية من أاصسل  88٣8مÎشّسحة.
ا÷زائر :سسارة بوسسنة

مسس -ت -وى ال -ي -د ح -يث ك -انت Ãك -ان ال -ع -طب وت -ب -ل-غ
اŸواط -ن ب -ك -ل صس -غÒة وك -بÒة ع Èم -وق-ع الشس-رك-ة
بشسبكة التواصسل ا’جتماعي.
حنان عوينة أاّكدت لـ «الشسعب» أانّ إايصسال اŸعلومة
للموطن وتقد Ëأاحسسن خدمة وا◊فاظ على سسمعة
الشسركة لدى الزبون يعت Èأاك Èهم –مله عمÓ
بتوصسيات الدورات التكوينية التي نظمتها اŸديرية
العامة ،وأاشسرفت عليها اŸديرة اŸركزية لÓتصسال
شسافية عبيد والتي تعتÈها مثلها اأ’على ‘ إاعطاء
ديناميكية فعلية للشسركة من خÓل التوصسيات التي
ت-قّ-دم-ه-ا ل-ل-م-ت-ك-ون Úان-طÓ-ق-ا م-ن ت-ق-وي-ة ا’تصس-ال
ال-داخ-ل-ي ب-ت-دوي-ر اŸع-ل-وم-ة بﬂ Úت-ل-ف اŸصسالح،

وتضس -اف -ر ا÷ه -ود ب Úا÷م -ي -ع م -ن أاج -ل ال -ن-ه-وضص
بالشسركة وإاعطائها صسدى اك.È
وأاما ‘ ا÷انب ا÷معوي أاشسارت عوينة حنان أاّنها
انخرطت ‘ عدة جمعيات نسسوية على غرار ا’–اد
ال -و’ئ -ي ل -ل-نسس-اء ا÷زائ-ري-ات ،وعضس-وة ‘ ج-م-ع-ي-ة
اإ’ن -ارة ل-ل-تصس-وي-ر وسس-ي-ن-م-ا ال-ه-واة ،ك-ل ه-ذا ب-ه-دف
ت -ع -زي -ز م -ك -ان-ة اŸرأاة ‘ اÛت-م-ع وال-دف-اع ع-ن-ه-ا
وإايصسال انشسغا’تها للمعني ،Úكما انخرطت ‘ عدة
جمعيات أاخرى من بينها عضسو ‘ اÛلسص الوطني
للمنظمة الوطنية أ’بناء اÛاهدين بحكم أانها ابنة
›اهد و›اهدة ،وأامينة بلدية باŸكتب البلدي
أ’بناء اÛاهدين .و‘ ذات ا÷انب“ ،لك حنان
عوينة أاسسرة صسغÒة مكّونة من الزوج ،طفل وطفلة
تسسعى بكل الطرق من أاجل أان يتلّقوا تعليما عاليا
وا’ل -ت -ح -اق ب-أاك Èا÷ام-ع-ات ،واŸسس-اه-م-ة ‘ ب-ن-اء
ا÷زائر التي اعتÈتها اأ’م التي Œمع الكل.
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بفضسل مرافقة أاجهزة الّدعم اÙلية

اŸرأاة البومرداسشية تقتحم
›ال األعمال والسشتثمار

سس -اه -مت أاج -ه -زة ال -دع-م اÙل-ي-ة ب-ولي-ة ب-وم-رداسض م-ن-ذ إانشس-ائ-ه-ا خ-اصس-ة وك-ال-ت-ي
ال-ق-رضض اŸصس-غ-ر «أاو‚ام» وال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م وتشس-غيل الشسباب»أاونسساج» ‘
“ويل الكث Òمن اŸشساريع السستثمارية لفائدة شسباب الولية ‘ ﬂتلف النشسطة
الق -تصس-ادي-ة والصس-ن-اع-ي-ة ،ج-زء م-ن-ه-ا خّصس-صض ل-تشس-ج-ي-ع اŸرأاة اŸب-دع-ة ‘ Œسس-ي-د
أافكارها و–ويلها ا ¤مؤوسسسسات مصسغرة قائمة بذاتها.
بومرداسض :ز ــ كمال
واŸادي ع- -ن ط- -ري- -ق إاي- -ج- -اد مصس- -ادر دخ -ل
ج- -دي- -دة ،واŸسس- -اه- -م- -ة ‘ دع- -م ا’ق -تصس -اد
حتى وقت قريب ظلّت نشساطات اŸرأاة بو’ية اÙلي وخلق مناصسب الشسغل.
بومرداسض خاصسة الريفية منها مبعÌة تقتصسر وهذا وÁكن القول أان إاسسهامات اŸرأاة ‘
‘ الغالب على ا’نشسطة الفÓحية باŸناطق ا’نشسطة ا’قتصسادية  ⁄يقتصسر فقط على
النائية كÎبية اأ’بقار وإانتاج الزيتون ،وبعضض الصس -ن -اع -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة واŸه-ن اŸت-وارث-ة بÚ
اأ’شسغال اأ’خرى اŸرتبطة با◊رف اليدوية العائÓت با’خصض صسناعة الزرابي ،الفخار
والصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤ال-ط-رز وصسناعة السسلل واŸظÓت الشسمسسية بواسسطة
وصسناعة الفخار والسسلل وغÒها ،وكانت “ثل مادة «الدوم» اŸشسهورة ‘ بعضض اŸناطق من
مصسدر دخل للكث Òمن العائÓت ولو بصسفة ال -و’ي -ة ،ب -ل ت -ع -دى ا ¤ت -خصسصس -ات ج -دي-دة
ﬁتشس- -م- -ة وغ Òم- -ن- -ت- -ظ -م -ة ‘ ال -ك -ث Òم -ن وأانشس - -ط - -ة خ- -دم- -ات- -ي- -ة ت- -واكب ال- -ت- -ح- -و’ت
ا’ق-تصس-ادي-ة وال-ت-ك-نولوجية كإانشساء موؤسسسسات
اأ’حيان.
اليوم وبعد إانشساء أاجهزة الدعم اÙلية من م- - -ت- - -خصسصس- - -ة ‘ خ- - -دم - -ات ا’ع Ó- -م ا’‹
ط -رف ال -دول -ة ل -تشس-ج-ي-ع الشس-ب-اب ع-ل-ى خ-ل-ق واÙاسسبة ،ا’سستشسارات القانونية واŸالية،
م -ؤوسسسس -ات مصس -غ -رة وول -وج ع-ا ⁄ا’سس-ت-ث-م-ار م -ؤوسسسس -ات ﬂتصس -ة ‘ صس -ن -اع -ة اŸن -ت-ج-ات
وخلق الÌوة ،بدأات هذه النشساطات التقليدية ال-غ-ذائ-ي-ة ومشس-ت-ق-ات ا’ل-ب-ان ،وا’م-ث-لة كثÒة
اŸع -روف -ة ب -اŸن -ط -ق -ة ‘ ا’ن-ت-ظ-ام ،وت-ل-ق-ى ع-ل-ى ه-ذه ال-ت-ح-و’ت ا÷دي-دة ال-ت-ي ع-رف-تها
مزيدا من ا’هتمام من قبل الناشسطÃ Úا اŸؤوسسسسات اŸصسغرة من حيث النشساط ومن
فيها اŸرأاة الريفية التي وجدت ‘ عملية ح - -يث ال - -ك- -ف- -اءات واŸؤوهÓ- -ت ال- -ع- -ل- -م- -ي- -ة
التمويل واŸرافقة اŸيدانية فرصسة لÎقية ’صس-ح-اب-ه-ا ،ح-يث يشس-ك-ل ال-ط-ل-ب-ة ا÷امعيون
النشساط عن طريق انشساء مؤوسسسسة مصسغرة ‘ وخريجو معاهد التكوين النسسبة ا’ك Èمنهم،
إاطار عدة صسيغ منها التمويل الثÓثي «بنكÃ ،ا ف -ي -ه -ا اŸرأاة ال -ت -ي اق -ت -ح-مت ب-ق-وة ه-ذه
وك -ال -ة وصس -احب اŸؤوسسسس -ة» ،و“وي -ل ث -ن-ائ-ي اÛا’ت ل -ف -رضض ذات -ه -ا ك -ع-نصس-را ف-ع-ا’ ‘
وذات- -ي ب- -ت- -وج- -ي -ه وم -راف -ق -ة م -ن ق -ب -ل ه -ذه ترقية ا’قتصساد الوطني.
م - -ع ا’شس- -ارة ‘ اأ’خ Òأان أاج- -ه- -زة ال- -دع- -م
الوكا’ت.
وقد شسهدت ‘ البداية ظهور عدة مؤوسسسسات اÙل- - -ي - -ة ’ ت - -زال تسس - -اه - -م ‘ م - -راف - -ق - -ة
مصس- - -غ- - -رة ب - -ادرت إال - -ي - -ه - -ا اŸرأاة ‘ و’ي - -ة اŸسس -ت -ث -م -ري-ن الشس-ب-اب وح-ام-ل-ي اŸشس-اري-ع،
ب-وم-رداسض ،اق-تصس-رت سس-اب-ق-ا ع-ل-ى اأ’نشس-ط-ة وال-ت-ك-ف-ل ب-ت-م-وي-ل-ه-ا ع-ن ط-ريق قروضض بنكية
التقليدية والفÓحية بظهور Œارب ناجحة وت -ق -د Ëتسس -ه -ي Ó-ت ج -ب-ائ-ي-ة وأاخ-رى اداري-ة
ك -انت «الشس -عب» ق -د ت -ط -رقت ال -ي-ه-ا ‘ ع-دة كتخفيف ا’جراءات ومدة معا÷ة اŸلفات
مناسسبات كÎبية أابقار ا◊ليب ،ورشسات ‘ واŸوافقة عليها ،كان آاخرها قرار الصسندوق
م-ي-دان اÿي-اط-ة وال-ط-رز ،صس-ن-اع-ة ا◊ل-ويات الوطني للتأام Úعن البطالة «كناك» برفع سسن
التقليدية ،معاصس Òالزيتون العصسرية وغÒها ا’سس -ت-ف-ادة ا 55 ¤سس -ن -ة ،وه-و م-ا ي-رف-ع م-ن
من ا’نشسطة التي سساهمت ‘ تأاط Òوتثم Úح -ظ -وظ ا’سس-ت-ف-ادة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ات،
›هودات اŸرأاة و–سس Úوضسعها ا’جتماعي ومنها اŸرأاة اŸاكثة بالبيت وا÷امعية.

الفّÓحة ميلودي جميلة من السسوقر

حّولت أارضشا جرداء إا ¤جّنة غناء

مع تعدد النابغات من النسساء بولية تيارت ،اخÎنا السسيدة ميلودي جميلة من بلدية السسوقر العاملة ‘ الفÓحة ،ورغم
قسساوة هذا النشساط إال أان الظروف القاهرة  ⁄تثنها عن ‡ارسسة هوايتها التي تعت Èمصسدر رزقها.
تيارت :ع ــ عمارة
خر له كل
جميلة التي –ب الطبيعة وتسس ّ
وق -ت -ه -ا ال -ت-ح-قت او’ Ãع-ه-د فÓ-ح-ي ب-و’ي-ة
سس -ط -ي -ف سس -ن-ة  1986ت -خصسصض اÙاصس-ي-ل
الزراعية الكÈى كالبقوليات والقمح والشسعÒ
وحتى ا◊مضسيات ،وبعد التخرج انتقلت ا¤
اŸزرعة النموذجية لوما Êعن طريق التسسيÒ
الذاتي للمؤوسسسسات كمسسÒة لÓنتاج الفÓحي

لرضض
اختارت خدمة ا أ

مششروع سشعدي فاطمة بسشكيكدة اسشتثمار ‡ّيز

“ّكنت السسيدة فاطمة سسعدي ،صساحبة 54
سس -ن -ة ،م -ن ال -ذه -اب ب -ع -ي -دا ‘ مشس -روع-ه-ا
ا’سستثماري› ‘ ،ال الفÓحة على مسستوى
قرية ÿياضسرة ببلدية جندل سسعدي شسرق
مدينة سسكيكدة ،كانت من السسيدات القÓئل
من بادرن بخدمة ا’رضض ،والنجاح ‘ هذا
النشساط لتعّلقها با’رضض ،وقد اعت Èزما‹
م-راد وزي-ر ال-ع-م-ل خÓ-ل زي-ارت-ه ال-ت-ف-ق-دي-ة
ا’خÒة التي قادته لقطاعه بسسكيكدة‚ ،اح
اŸؤوسسسسة اŸتخصسصسة ‘ الزراعات الكÈى
ب -اÿي -اضس -رة ب -ج -ن-دل سس-ع-دي ،لصس-اح-ب-ت-ه-ا

سسعدي فاطمة ،الذي أاكد بشسأانها الوزير أان
اسستثمارها ‡يز و–دي كب.Ò
ف -اط -م -ة ب-اشس-رت ا’ج-راءات اŸع-م-ول ب-ه-ا
للحصسول على قرضض ومرافقة من قبل جهاز
ال-دع-م « ،»cnacو– ّصس -لت ع -ل -ى اŸب-ل-غ
اŸراد لÓنطÓق ‘ Œسسيد حلمها ،وكان
لها ذلك بحصسولها على قيمة تزيد عن 377
مليون سسنتيم ،على شسكل عتاد ولوازم من
قبل الصسندوق الوطني للتأام Úعلى البطالة
Ÿباشسرة العمل ،من جرار من نوع داتز فار،
- - ﬁراث  11م -ن -وسض ،م -ق-ط-ورة  09طن،

صسهريج بـ  3آا’ف ل Îوﬁراث Úمتنوع.Ú
ورغم أان بدايتها للنشساط الفعلي كان أاواخر
سس -ن-ة  ،2015إا’ ان -ه -ا ع -م -لت ع -ل -ى ت-وسس-ي-ع
نشساطها الفÓحي وتنويع اŸزروعات ،فبعد
ان اسستغلت  06هكتارات فقط ،بغرسض ما
يزيد عن  400شسجرة زيتون وأاك Ìمن 24
شسجرة ت ،Úاضسافة ا ¤العشسرات من ﬂتلف
’ن-ت-اج
ا’شس -ج -ار اŸث -م -رة ،وت-رب-ي-ة ال-ن-ح-ل إ
’نتاج البيضض ،قامت
العسسل ،وتربية الدجاج إ
‘ مبادرة اخرى بكراء مسساحة اخرى بـ 08
هكتارات من أاجل توسسعة نشساطها ،وإادخال
زراعات أاخرى من زراعة البقول على غرار
ال- -ق- -م- -ح ،ال- -ف- -ول ،الشس -ع ÒوغÒه -ا حسسب
ا’مكانية ،إاضسافة ا ¤كراء مسساحة أارضسية
أاخرى تصسل ا 02 ¤هكتارات من اجل زراعة
ﬂتلف اÿضسر.
فالسسيدة سسعدي عملت مع أافراد عائلتها
الصسغÒة على إا‚اح مشسروعها والذهاب به
بعيدا ‘ اÛال الفÓحي ،باسستغÓل ما
ي -ن-اه-ز ع-ن  15ه-ك-ت-ار ب-ع-ديد اŸزروعات
وﬂتلف اŸنتوجات ،ورغم الصسعاب التي
صسادفتها وما تزال تؤورقها من قلة اıزون
اŸائي’ ،سسيما للزراعات التي –تاج ا¤
السس - -ق - -ي خ Ó- -ل فصس- -ل الصس- -ي- -ف وغ- -ي- -اب
الكهرباء ،إا’ ان ذلك  ⁄يثنيها على اŸضسي
بعيدا ‘ اسستثمارها الذي يعد ناجحا ،فقد
انطلقت بعامل Úليصسل عدد العمال على
مسستوى اŸسستثمرة ا 18 ¤فردا ،من بينهم
Ã 03ناصسب دائمة.
سسكيكدة :خالد العيفة

والبيع والشسراء للمحاصسيل ⁄ ،تغادر اÛال
ال -ف Ó-ح -ي ب -ل اسس -ت -ف -ادت م -ن ق -ط -ع -ة ارضض
مسساحتها  23هكتار ‘ إاطار فائضض ا’راضسي
الذي  ⁄يتم اسستغÓله آانذاك ،وقامت بإاصسÓح
ا’رضض ال- -ت- -ي ك- -انت ب- -ه- -ا ب- -عضض اŸع -وق -ات
ك - -ا◊ج - -ارة واŸسس - -الك سس - -ن- -ة  ،1993وق - -د
اسستفادت جميلة من الدعم الفÓحي منها بئر
ارتوازية ،خزان مائي وبعضض ا’متيازات.
العمل الفÓحي بالنسسبة للسسيدة جميلة هو
شسغلها الشساغل ،حيث اسستطاعت –ويل أارضض
ج - -رداء ا ¤ج- -ن- -ة غ- -ن- -اء م- -ن خÓ- -ل غ- -رسض
ا’شسجار اŸثمرة كالتفاح واللوز والسسفرجل و
غÒها من اÿضسر والفواكه.
خÓل طرحنا لسسؤوال عن العمل اليدوي الذي
ت -ق -وم ب -ه ،ف -ورا ف -ه -مت ضس -ي -ف -ت-ن-ا اŸقصس-ود
وأاجابت أانها تعمل جنبا ا ¤جنب رفقة العمال
ال-ذي-ن ج-ل-ب-ت-ه-م ل-ل-ع-م-ل م-ع-ه-ا ك-ع-م-لية ا◊فر
ل-غ-رسض الشس-جÒات ،وع-م-ل-ي-ة السس-ق-ي والتقليم
وح -ت -ى سس -ي-اق-ة ا÷رار وت-ن-ظ-ي-ف ا’صس-ط-ب-ل،
وأاضس- -افت أان م- -ع- -ام- -ل -ة الشس -رك -اء أاي ال -ذي -ن
تسس-ت-خ-دم-ه-م م-ع-ه-ا ي-زي-د ‘ ث-ق-ت-هم ويعملون
بإاتقان ويحسسون كأانهم يعملون ‘ مزرعتهم.
والدليل تضسيف أانها رفقة العمال قاموا أاول
امسض ب -غ -رسض مسس-ت-ل-زم-ات شس-ه-ر رمضس-ان م-ن
اÿضس - -ر ل Ó- -سس - -ت- -هÓ- -ك الشس- -خصس- -ي ول- -يسض
ل-ل-م-ت-اج-رة ك-ال-ق-ط-اي-ف وب-عضض اÿضس-ر ح-ت-ى
يسستفيد منها العمال وصساحبة اŸزرعة ،التي
هّيأات منز’ خاصسا لراحة العمال وبيتا خاصسا
بها عندما تريد ا’سسÎاحة ،وما ادى بها ا¤
م -زاول -ة ا’ع -م -ال الشس -اق -ة ‘ ال -ف Ó-ح -ة ه -و
أاسس -ات -ذت-ه-ا ب-اŸع-ه-د ال-فÓ-ح-ي ق-دÁا ،ح-يث
ك -ان -وا ي -قسس-ون ع-ل-ى ال-ط-ل-ب-ة ’خ-راج-ه-م م-ن
اÿمول والعمل ا’داري ا ¤خدمة ا’رضض
وا’سستفادة منها ،وحتى ا’عمال اŸيكانيكة
وإاصسÓ-ح ال-ع-طب ت-ع-ل-م-ت-ه ج-م-ي-لة ‘ اŸعهد،
وهي تطبقه ا’ن ،وتقول أايضسا إانه يصسعب
ايجاد عمال فتضسطر للعمل رفقة اخيها الذي
رافقها منذ كان صسغÒا ،إا ¤أان اسستقّر ببيته
حاليا.
وأاث-نت ضس-ي-ف-ت-ن-ا ع-ل-ى وال-دت-ه-ا ال-ت-ي ت-رافقها
دائ -م -ا أاث -ن -اء ال -ذه -اب ال -ي -وم -ي ت -ق -ري-ب-ا ا¤
اŸزرعة التي تبعد على السسكن العائلي بأاكÌ

م- -ن  13ك-ل-م ،تسس-ت-ق-ل سس-ي-ارة «ك-ل-ون-ديسستان»
للوصسول اليها ،وبعضض اŸرات تقوم باŸشسي
ل-ك-ون-ه-ا ري-اضس-ي-ة ح-يث م-ارسست ال-ع-اب القوى
وكرة اليد والكرة الطائرة ،و–وز على شسهادة
ت -ق-ن-ي سس-ام-ي ‘ ال-ري-اضس-ة ‡ا اه-ل-ه-ا ك-ذلك
ÿدمة الفÓحة.
انشسغا’ت جميلة متعددة ،فقد وجدناها على
وشسك اŸغادرة ÷بل بذور الفاصسوليا وبعضض
البذور ا’خرى التي حان وقت غرسسها ،وقد
أاجّلت اŸوعد ا ¤بعد ا◊ديث معها.
ج -م -ي -ل-ة ط-ال-بت الشس-ب-اب ال-ت-وج-ه ا ¤ال-ع-م-ل
الفÓحي Ÿا له من فائدة مادية وجسسمية
وح -ت -ى م -ع -ن-وي-ة ل-ك-ون ال-ع-ام-ل ‘ ال-فÓ-ح-ي-ة
ي -قضس -ي ط-ول ي-وم-ه ب Úال-ن-ب-ات-ات و‘ ال-ه-واء
الطلق ،و ⁄تخف ثناءها على بعضض الشسباب
‘ ال -ب -ادي -ة ال -ذي -ن شس ّ-م -روا ع -ن سس -واع-ده-م
واسس-ت-ق-ل-وا ذات-ي-ا ع-ن اول-ي-ائ-ه-م بسس-بب ال-ع-م-ل
الفÓحي ،غ Òانها تعيب على البعضض الذين
رغ -م ت -واج -ده -م ب-ال-ب-ادي-ة وم-ن ع-ائ-ل-ة ت-ه-ت-م
بالفÓحة غ Òأانهم أاهملوا هذه الÌوة التي
رأات أانها مسستقبل ا÷زائر وﬂرجها الوحيد
من التبعية الغذائية.
وع -ن ع-م-ل ال-نسس-اء رف-ق-ة السس-ي-دة ج-م-ي-ل-ة ‘
الفÓحة ،أاجابت بأانها اتصسلت ببعضض النسساء
لكن دون جدوى ،زيادة على أان مزرعتها ’
تتسسع لعدد كب Òمن العمال و’ سسيما ان جل
ا’عمال موسسمية.
النشساط الفÓحي دخل هو ا’خر مرحلة
التكنولوجيا ،حيث تسساير ضسيفتنا هذا اÛال
وت- -ت- -واصس- -ل م- -ع زمÓ- -ء وﬂتصس Úم- -ن اج -ل
ا’سستشسارة ،وقد اختارت Œربة جديدة ‘
تربية الدواجن ا’ليفة أاي دجاج «العرب» كما
سسمت Œربتها ،وتتنبأا بانها سستنجح لكون ◊م
الدجاج الذي يربى داخل اŸنازل ويرعى ‘
اÓÿء له قيمة غذائية كبÒة وطعم خاصض.
وقد أاسسرت لنا الفÓحة جميلة أانها بصسدد
ت -ن -ف -ي -ذ Œرب -ة ل-ن-ب-ات «ال-ق-راف-ي-و’» وف-واك-ه
أاخرى ،و‘ اأ’خ Òأاصسّرت ضسيفتنا الفÓحة
اŸول -وع -ة ب -ع -م-ل-ه-ا أان ت-ط-لب اأ’م-ن واأ’م-ان
للجزائر ،داعية الشسباب ا ¤مراعاة مصسلحة
ا÷زائر.

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

ثقافة

الثÓثاء  ٠٥مارسض  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٨جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ

حكيم جّرود رئيسس إ÷معية إلثقافية إلفوتوغرإفية ““فوكوسس““

ورقة

نرإهن على إلتكوين ..وإلصصورة
إ÷يدة هي إ◊املة بصصمة صصاحبها

على هامشس إŸعرضس إلدو‹ إلسصابع ““صصورة ..إمرأإة““
إل -ذي ن -ظ -م -ت -ه إ÷م -ع -ي-ة إل-ث-ق-اف-ي-ة إل-ف-وت-وغ-رإف-ي-ة
““ف -وك -وسس““ ،إل -ت -ق -ي -ن -ا إŸصص ّ-ور ح -ك -ي -م ج-رود ،م-ؤوسصسس
إ÷م -ع -ي -ة ورئ -يسص -ه -ا م -ن -ذ م -ي Ó-ده -ا ‘ ن-وف-م٢٠١٢ È
ب -أاوز’غ -ن و’ي -ة ب-ج-اي-ة .ي-ق-ول ح-ك-ي-م إن-ه سص-ب-ق ل-ه
إلقيام بتكوين Ÿدة سصنت Úكمصصور صصحافة معتمد ،ثم
ج -اءت -ه ف -ك -رة ت -أاسص -يسس ج -م -ع -ي -ة م -ن أإج -ل مشص-ارك-ة
إÈÿإت وتسص-ه-ي-ل م-ه-م-ة إلشص-ب-اب للممارسصة إلتصصوير
سصوإء كمهنة أإو كهوإية .يحّدثنا حكيم جرود ‘ هذإ
إ◊وإر ع-ن مشص-اري-ع إ÷م-ع-ي-ة وت-ط-ل-ع-ات-ها ،وعن وإقع
إلتصصوير إلفوتوغرإ‘.

حاوره :أاسشامة إافراح
@ ““إلشص- -عب““ :ب -ع -د م -ع -رضس ومسص -اب -ق -ة ““إلصص -وم -ام““،
ن -ظ -م-ت-م م-ؤوخ-رإ م-ع-رضص-ك-م إل-دو‹ ““صص-ورة ..إم-رأإة““.
كيف ترى إŸسصتوى إلفني للمشصاركﬂ ‘ Úتلف هذه
إŸسصابقات وإŸعارضس؟
@@ حكيم جرود :بداية أاشس Òإا ¤أاننا نحرصض ،خÓل
عملية النتقاء ،على احÎام اŸعاي Òالتي نحددها ونعلنها
مسسبقا ،ويكون الختيار سسّريا بإاخفاء أاسسماء اÎŸشسح .Úأانا
راضٍض عن اŸسستوى ،وقد كانت لدينا فرصسة اكتشساف مصسورين
هواة يعرضسون أاعمالهم للمرة األو ،¤وهي إاضسافة سسواء لنا
كجمعية أاو لهم.
من جهة أاخرى ،فإان عملية النتقاء هذه ل ‚دها ‘
الصسالونات التي تنظمها بعضض دور الثقافة والشسباب ،لذلك
‚د دائما نفسض األسسماء تتكرر.
@ ماذإ عن نشصاطكم ‘ ›ال إلتكوين؟
@@ نركز هذه السسنة على الطفل ،وهدفنا هو العمل على
تكوين األطفال ،على األقل بتعليمهم بعضض أاسساسسيات التصسوير،
وه -و م -ا دف -ع -ن -ا إا ¤ت -خصس -يصض ال -دورة ال -راب -ع-ة م-ن م-ع-رضض
ومسسابقة ““الصسومام““ شسهر أاوت اŸاضسي Ÿوضسوع الطفولة.
كما أان شسهر مارسض سسيكون موعدا للدورة التكوينية الثامنة
للكبار ،ويتعلق األمر بتكوين Ÿدة ثÓثة شسهور ‘ الشسقÚ
النظري والتطبيقي ،و‘ األخ Òيكون هناك امتحان نهائي
والشسهادات تقدم بالتقييم (‡تاز ،جيد جدا ،جيد وهكذا)

للتأاكد من أان اÎŸبصض قد اسستوعب دروسسه كما ينبغي.
التكوين مفتوح للجميع ،على أان يكون بالتنسسيق مع مراكز
التكوين اŸهني ،حتى تكون الشسهادة اŸقدمة حاملة ÿتمÚ
هما ختم ا÷معية وختم مركز التكوين.
@ ك- -ل ه- -ذه إل- -نشص- -اط -ات م -ن م -ع -ارضس ومسص -اب -ق -ات
وتربصصات تكوينية تتطلب إمكانات مادية ..من أإين
–صصلون على إلدعم إŸادي؟
@@ نتلقى الدعم من اÛلسض الشسعبي البلدي ،ومن مديرية
الشسباب والرياضسة ،وهي مسساعدات تغطي احتياجات إا ¤حد
كب ،Òولكن لو توفرت لنا إامكانيات أاك Èألمكننا أان نعمل بشسكل
أاحسس -ن وأاوسس -ع ..م-ث Ó-شس-ه-ر م-اي م-ن السس-ن-ة ال-ف-ارط-ة أاق-م-ن-ا
معرضسا فوتوغرافيا بجوهانسسبورغ بجنوب أافريقيا بدعم من
وزارة ال -ث -ق -اف -ة ،وك -ان ع -ن -وان اŸع -رضض ““ا÷زائ-ر م-ن خÓ-ل
الصسور““ ،باإلضسافة إا ¤معرضض ““صسورة ..امرأاة““ الذي وصسل
نسس -خ-ت-ه السس-اب-ع-ة ،وك-ل ه-ذه ال-نشس-اط-ات ت-ت-ط-لب دع-م-ا ..أام-ا
السس -ب -ونسس -وري -ن -غ (ال -ت -م -وي -ل اÿاصض) ف -ه -و م -ت -ذب-ذب حسسب
اŸؤوسسسسة والتوقيت .أاشس Òإا ¤أاننا تلقينا “وي Óمن وزارة
الثقافة سسنة  ٢٠١٦ولكنه يبقى الوحيد إا ¤حد اآلن.
@ هل تعت‡ Èارسصة إلتصصوير إلفوتوغرإ‘ مكلفة ‘
إ÷زإئر؟
@@ هذا صسحيح‡ ..ارسسة التصسوير مكلفة بداية من العتاد
اŸسستعمل ،وهناك مسستويات عديدة من آالت التصسوير ،من
اآللت الحÎافية ونصسف الحÎافية إا ¤آالت الهواة ،مع
الخ-تÓ-ف-ات اŸوج-ودة ب ÚالÈي-دج وال-ك-وم-ب-اك وال-ري-ف-ل-كسض
(اÎÙف واŸوج -ه إا ¤السس -ت -ع -م -ال ال -واسس -ع) وغÒه-ا .إاذن
فاألمر مكلّف جدا ‘ أاغلب األحيان.
بالنسسبة ÷معيتنا ،فإان طبع الصسور ‘ التظاهرات الدولية
مث Óيقع على عاتقنا ،خاصسة وأان اŸصسور األجنبي ل يسستطيع
دفع مصساريف الطبع بعملة أاجنبية ،أاما ‘ النشساطات الوطنية
فالطبع يكون على عاتق اŸصسور .كما أان طبع اÓÛت مكلف
جدا ،وقد اعتادت ا÷معية على أان ترفق كل نشساط Ãجلة،
وذلك من أاجل أارشسفة ا◊دث وترك آاثار لكل تظاهرة.
@ هل هناك عرإقيل معينة توإجه إŸصصّور؟ مث Óهل
يسصمح له Ãمارسصة إلتصصوير ‘ كل إلفضصاءإت؟
@@ Áكن القول إان أاهم عائق يواجه اŸصسور ا÷زائري هو
مسسأالة التصساريح ،التصسوير ‡نوع ‘ عديد األماكن ،وهي
مشسكلة كبÒة بالنسسبة لنا كمصسورين ..وأانا أاناشسد السسلطات

العدد
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بقلم  :الششاعر عبد العزيز
ششميسس  /مصشر

ل يولد العظماء وهم عظماء ،بل يولدون
كسسائر الناسض ،ولكن هم يصسنعون العظمة
ألن-فسس-ه-م ب-أان-فسس-ه-م .ف-ال-ع-ظ-م-ة ل ُتباع ول
ُتشسÎى بل ُتصسنع)
ف - -ق - -دًÁا ك - -ان ال - -رواد ال- -ع- -رب األب- -رز
واألشس-ه-ر ب-ال-ع-اŸوك-ان-وا ه-م ال-رّواد األوائل
لتقدم البشسرية،فكل العا ⁄يعرف ما قّدمه
ع-ل-م-اؤون-ا ال-ع-رب ال-ذي-ن ع-اشس-وا ‘ ال-عصسور
ال -وسس -ط -ى ،ف -ك -انت ل -ه -م إا‚ازات -ه -م ال-ت-ي
امتدت على مسساحات الدولة اإلسسÓمية من
األندلسض غربًا وحتى تخوم الصس Úوروسسيا
شس -رق ً-ا ،وه -م م -ا اصس-ط-ل-ح ع-ل-ى تسس-م-ي-ت-ه-م
بعلماء عصسور الدول اإلسسÓمية.
ورÃا يتفق البعضض معي أاو ل يتفق على
أان ظاهرة العلماء  ،والتجارة بالعلم تقتل
طموحات األجيال ولشسك أان للشسعوب دورا
‘ السستبداد والضسعف ‡،ا حدا بهم إا‹
السستخفاف بها ‘ طور الصسراع الطبقي اإذ
اسس-ت-ط-اعت الÈج-وازي-ة األي-دل-وجية باللعب
وال -ق-ف-ز واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ب-ن-ي-ت-ه-ا ال-ذات-ي-ة
ب-ن-ف-ي-ه-ا ل-ذات-ه-ا شس-ك-ل-يا،وذلك ح Úتسسربلت
ب -السس -ل -ب -ي -ة ‘ م -واج -ه -ة ال-ع-وŸة اŸاح-ي-ة
للحضسارة العربية ،رÃا نتفق جميعا على اأن
األجيال ا◊الية ‘ ›تمعاتنا هي األكÌ
ع -رضس -ة ل -ل -م -ت-غÒات ال-ت-ي عصس-فت ب-ال-ك-رة
األرضسية سسواء منها التغÒات السسياسسية اأو
القتصسادية أاو العسسكرية أاو العلمية أاو ما
ي-ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا ب-وسس-ائ-ل الن-ت-قال أاو التصسال
سس -ق-طت سس-ق-وط ال-ت-ك-رار،وال-ه-وة إا‰ا ت-دل
على انعكاسض العلماء من مواقف السسابقÚ
ح Úتشس- - - - - - -ب - - - - - -ث - - - - - -وا ÒÃاث عصس - - - - - -ور
الن- -ح- -دار،وم- -ادم- -ن- -ا ‘ ن- -ط -اق ال -ت -اري -خ
واÛتمعات البشسرية ،.فنحن شسئنا أام ⁄
نشسأا ‘ نطاق التغ Òوا◊دوث ولسسنا ‘
نطاق الثبات والدÁومة ،ليكن األبقى هو
م -ن -ط -ق ع -م -ل -ي -ة ال -ت -غ -ي Òال -ذي ق-امت ب-ه
›تمعات نامية أاخري بإاعادة بناء الÎاث
كوعاء لتقدم أامتنا وجب علينا تأاسسيسض علوم
اج -ت -م -اع -ي-ة ت-عÎف ب-خصس-وصس-ي-ة الشس-ع-وب
وبقدرتها علي اإلبداع Ãا لديها من رصسيد
ت -اري -خ -ي ط -وي -ل وŒارب م -ع -اصس -رة ،ل-ك-ن
هيهات فقد اسستفاد تيار التÈير واŸسسايرة
ب-ع-ي-داً ع-ن ال-ن-ظ-ري-ات ال-ليÈالية والشسمولية
والشسÎاكية ولعبة التنا‘ ‘ إاطÓق العقل
العربي من فرضض نظرية اŸعاناة الصسامتة
وŒارة األعÓم ‘ أاشسكال الضسوء أادت إا¤
تشس -ف Òأاشس -ع -ة ال -ع -ل-م ول أاsدع-ي أان-ن-ي ع-ل-ى
معرفةٍ ودرايةٍ بكل اŸواضسيع بل إانني كنت
ع -ل -ى اّط Ó-ع ج -ي -د ل -فÎة م -ن ال -زم-ن ل-ك-ن
Áكنني القول.
.إان م -ن األزم -ات اŸوج -ودة ب -ال-ف-ع-ل ‘
ك-ي-ان أام-ت-ن-ا قضس-ي-ة ال-ت-ج-ارة ب-ال-ع-ل-م ،ونحن
لدينا أامثلة حقيقة مؤوŸة وكثÒة جvدا “ّثل
ظ - -اه - -رة ول- -يسض ›رد ح- -الت ‘ ن- -ط- -اق
ال -ث -ق -اف -ة واألدب .ح -ت -ى ول -و صس -درت ع -ن
شس -خصسs-ي-ات م-ع-روف-ة وم-قs-درة ‘ اÛت-م-ع
دون سسببٍ فعلي لذلك .
فلماذا ال sسسعي من دون طائل وراء ادعاء
أاننا نفقه كيف يطالبون؟

اŸعنية لتسسهيل هذا األمر ،على األقل للمصسورين ا◊املÚ
لوثائق معينة على غرار بطاقة الفنان.
نشس Òهنا إا ¤أانه من السسهل علينا كجمعية ا◊صسول على
تصسريحات ألننا جمعية معتمدة ،مث Óمن أاجل التنقل إا¤
قصسبة ا÷زائر يكفي طلب تصسريح دون مشساكل ،ولكن ا◊صسول
على هذا التصسريح بشسكل شسخصسي يعت Èأامرا صسعبا.
ك -م -ا ي -ح -دث أان ي -ت -ع-رضض اŸصس-ور إا ¤الع-ت-داء والسس-رق-ة
خاصسة وأان العتاد باهظ الثمن كما سسبق القول ،وقد حصسل هذا
لعديد اŸصسورين.
@ إ ¤أإي مدى تؤوثر دمقرطة إلتصصوير إلفوتوغرإ‘
ع -ل -ى إŸسص -ت -وى إل -ف -ن -ي ،خ -اصص -ة م-ع إن-تشص-ار إل-ه-وإت-ف
إلذكية إلتي جعلت إلتصصوير ‘ متناول إ÷ميع؟ وما
موقع إلتكوين ‘ ذلك؟
@@ التكوين ضسروري وإاجباري من أاجل –سس Úاألفكار..
والصسورة الفنية –مل دائما بصسمة مصسورها ..حينما نسستعمل
ال -ه -ات-ف ال-ن-ق-ال ف-إان-ن-ا نضس-غ-ط ف-ق-ط ع-ل-ى ““زن-اد““ ونسس-ت-ع-م-ل
إاعدادات ﬁضسرة مسسبقا ،أاما بالنسسبة آللة التصسوير خاصسة
اÎÙفة فهناك إاعدادات يجب اسستعمالها .هنالك الكث Òمن
األشسياء الواجب تعلمها ‘ التكوين.
@ م -اذإ ع -ن ح -ق-وق إل-ت-أال-ي-ف ‘ إلصص-ورة؟ ه-ل ه-ذي
Îﬁمة عندنا؟
@@ ◊د اآلن هذا موجود عندنا بفضسل الديوان الوطني
◊قوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة ‘ ،إاطار ما يسسمى ““حقوق
الصسورة““ ،ولكن بشسرط أان يسسجّل اŸصسور صسورته لدى الديوان
من أاجل حمايتها قبل نشسرها.
أاما بالنسسبة للصسحافة التي تأاخذ الصسورة مباشسرة من أانÎنت
وتسستعملها وتنشسرها ،نشس Òإا ¤أان هذا غ Òقانو ..Êبل أاحيانا
يتم إارفاق مقال ما بصسورة ملتقطة ‘ مكان آاخر وزمان آاخر،
وهذا يحدث كثÒا .يجب أان يكون لدى الوسسيلة اإلعÓمية
مصسورها اÿاصض واŸكلف باألرشسيف وكل يقوم بوظيفته ‘
›اله.
@ ما هي أإمانيك لـ«فوكوسس““؟
@@ أا“نى الدوام للجمعية ،وأان نتمكن من إاثراء برنا›ها
وتوسسيعه ..وسسنعمل على ا◊فاظ على النشساطات التي نقوم
بها بشسكل سسنوي .كما أان أابواب ا÷معية مفتوحة لكلّ من
يرغب ‘ التعاون ،طبعا ‘ إاطار التصسوير الفوتوغرا‘.

إشصهار

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلشصعبية
›مع منشصآات أإشصغال إلطرق وإŸنشصآات إلفنية
إŸؤوسصسصة إلوطنية للمنشصآات إلفنية إلكÈى « »ENGOA
ر ت ج ٠٩٩٩ . ١٦٠٠ . ١١٠٩ . ٦٢٩

إإعÓن عن منح مؤوقت

إعÓن عن مناقصصة وطنية مفتوحة
( مع إشصÎإط إلقدرإت إلدنيا ) رقم
06/DG/C.Ad -hoc/2019

يعلن عن مناقصسة وطنية مفتوحة مع اشسÎاط القدرات الدنيا من أاجل خدمة
نقل ا◊صسى والعناصسر ا÷اهزة ع ÈالÎاب الوطني حسسب ا◊صسصض التا‹ :
ا◊صسة  : ٠١نقل ا◊صسى منطقة الشسرق
ا◊صسة : ٠٢نقل العناصسر ا÷اهزة وغÒها ع ÈالÎاب الوطني
بإامكان اÎŸشسح Úالتعهد ◊صسة أاو عدة حصسصض
كل شسخصض طبيعي أاو معنوي حاصسل على سسجل Œاري يتطابق مع النشساط
اŸراد ‡ارسسته
(نقل السسلع) ووسسائل النقل ‘ حالة جيدة مثبتة ببطاقات رمادية أاو عقود
اإليجار مدعو لسسحب
دف Îالشسروط لدى العنوان التا‹ :
اŸؤوسسسسة الوطنية للمنشسآات الفنية الكÈى
اŸديرية العامة
أامانة ÷نة الصسفقات للمؤوسسسسة
اŸنطقة الصسناعية الرغاية على ط و ٥
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مقابل تقد Ëإاثبات دفع لدى مديرية اŸالية واÙاسسبة Ÿبلغ قدره  ١٠ . ٠٠٠ . ٠٠دج
يجب أان تصسل العروضض إا ¤العنوان اÙدد أاعÓه ‘ ظرف ثÓثي مغلق
وﬂتوم
يجب أان يكون الظرف اÿارجي مبهما ول يحمل إال العبارة التالية :
إعÓن عن مناقصصة وطنية مفتوحة
( مع إشصÎإط إلقدرإت إلدنيا) رقم
06/DG/C.Ad -hoc/2019
’يفتح
حدد أاجل إايداع العروضض ب  ٢١يوم على السساعة  ١٠ . ٠٠ابتداء من تاريخ
أاول صسدور لهذا اإلعÓن ‘ اليوميات الوطنية.
يتم فتح األظرفة ‘ نفسض اليوم Ãقر اŸديرية العامة على السساعة ١٠ . ٣٠
ب -حضس -ور اŸت -ع-ه-دي-ن ال-ت-اري-خ وال-ت-وق-يت ال-ن-ه-ائ-ي Úإلي-داع ال-ع-روضض وف-ت-ح
األظرفة ﬁددين ‘ دف Îالشسروط.
يبقى اŸتعهدون ملزم Úبعروضسهم طيلة مدة صسÓحية العروضض اŸوافقة
Ÿدة –ضس Òالعروضض إاضسافة إا ٠٣ ¤أاشسهر.
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طبقا ألحكام اŸادة  ٦٥من اŸرسسوم الرئاسسي رقم  ٢٤٧ - ١٥اŸؤورخ ‘  ١٦سسبتم ،٢٠١٥ ÈاŸتضسمن تنظيم الصسفقات العمومية وتفويضسات اŸرفق العام ،يعلم اŸركز
الوطني للسسجل التجاري ( م و سض ت ) كافة اŸتعهدين اŸشسارك ‘ Úطلب العروضض الوطني اŸفتوح رقم  ٢٠١٨ / ٠٥الذي ” نشسره ‘ ا÷ريدت Úاليوميت:Ú
 EL Moudjahidوالشسعب وكذا ‘ النشسرة الرسسمية لصسفقات اŸتعامل العمومي « »BOMOPبتاريخ  ،٢٠١٨ / ١٢ / ٠٩اŸتعلق بـ Œ :ديد خدمة دعائم Œهيزات
 HPاÿاصسة Ãركز بيانات اŸركز الوطني للسسجل التجاري (م و سض ت)
أانه وبعد تقييم العروضض ” ،منح الصسفقة بصسفة مؤوقتة للمتعهد التا‹ ذكره :
الشسركة ذات األسسهم « أار  .تي  .إاي ا÷زائر» SPA RTI ALGERIE -
رقم التعريف الحصسائي ٠٠١١٦٢٨٠٣٩١٣٥٠ :
خلصض إاجراء تقييم العروضض إا ¤النتائج التالية :
اŸتعهد اıتار

مبلغ العرضض
مبلغ العرضض دج  /مع
احتسساب كل الرسسوم مصسحح دج/مع
احتسساب كل الرسسوم

الشسركة ذات األسسهم « أار  ٧ . ٩٠٠ . ٠٩٥ . ٧٠ .دج  ٧.٩٠٠.٠٩٥.٨٤دج
تي  .إاي  .ا÷زائر »
SPA RTI ALGERIE

نقطة العرضض النقطة اإلجمالية  /أاجل التنفيذ
نقطة العرضض
 ١٠٠نقطة
التقني  ٣٠/نقطة اŸا‹  ٧٠ /نقطة
 ٢٣نقطة

 ٧٠نقطة

 ٩٣نقطة

 ٢٠يوم

مÓحظة

اسستÓم عرضض
وحيد مؤوهل
تقنيا

طبقا للمادة  ٨٢من اŸرسسوم الرئاسسي رقم  ٢٤٧ - ١٥اŸؤورخ ‘  ١٦سسبتم ٢٠١٥ ÈاŸتضسمن تنظيم الصسفقات العمومية وتفويضسات اŸرفق العام :
 بإامكان اŸتعهدين اÙتج Úعلى اإلختيار الذي قام به صساحب اŸشسروع ،رفع طعن أامام ÷نة الصسفقات التابعة للمركز ‘ أاجل مدة عشسرة ( )١٠أايام ابتداء من تاريخأاول نشسر إاعÓن اŸنح اŸؤوقت للصسفقة.
 اŸتعهدون الراغÈن ‘ اإلطÓع على النتائج اŸفصسلة لتقييم ترشسحاتهم وعروضسهم التقنية واŸالية ،مدعوون للتقرب من مصسالح اŸركز الوطني للسسجل التجاري ‘أاجل أاقصساه ثÓثة ( )٠٣أايام ،ابتداء من اليوم األول لنشسر هذا اإلعÓن.
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á°VÉjQ

الثÓثاء  05مارسس  2019م
الموافق لـ  28جمادى الثانية 1440هـ

قبل جولت Úمن ختام دور اÛموعات

ألنصسرية تعزز حظوظها ‘ ألتأاهل إأ ¤ربع نهائي كأاسس «ألكاف»
خط Óفريق نصشر حسش Úداي خطوة كبÒة للتأاهل ا ¤الدور اŸقبل من منافسشة كأاسس «الكاف» بعد ان حقق النتصشار على فريق
غورماهيا بهدف الÓعب يوسشفي و هو النتصشار الذي سشمح للفريق بالرتقاء إا ¤الصشدارة .

عمار حميسسي

‚ح ف- - -ري - -ق نصص - -ر حسص Úداي ‘
تخطي عقبة غورماهيا بنجاح بعد
ان حقق فوزا صصعبا لكنه مهم Ãا انه
سصمح للفريق بالتواجد ‘ الصصدارة
من جديد و ضصمان دخول اŸرحلة
اŸقبلة باقل ضصغط خاصصة ان دور
اÛموعات شصارف على النتهاء .
و كانت هذه اŸباراة فرصصة سصانحة
لشصبال اŸدرب مزيان إايغيل للثأار
أ
ري -اضص-ي-ا م-ن غ-ورم-اه-ي-ا خ-اصص-ة ان
لسصبوع اŸنصصرم
لخ Òفاز ا أ
هذا ا أ
ع -ل -ى ال -نصص -ري -ة ‘ ل -ق -اء ال -ذه -اب
ب -ال -ع -اصص-م-ة ن-اي-روب-ي ب-ه-دف Úدون
مقابل وهي النتيجة التي  ⁄تعكسس
لداء ا◊قيقي الذي قدمه ‡ثل
اأ
ا÷زائر الذي تاثر بإاصصابة اثن Úمن
لو¤
لع - -ب - -ي - -ه خ Ó- -ل اŸرح- -ل- -ة ا أ
ق-اسص-م-ي وال-ع-ر‘ بسص-بب التدخÓت
اÿشصنة من لعبي الفريق اŸنافسس .
وزاد طرد شصمسس الدين حراق ‘
لخÒة من اŸباراة من
اللحظات ا أ
متاعب الفريق ما كلف رفاقه تلقي
هدفا ثان فضص Óعن ذلك الظروف
الصصعبة التي حضصر فيها الفريق ‘
نÒوب - -ي وغ - -ي- -اب اŸسص- -اع- -دة م- -ن
ال -ف -ري -ق اÙل -ي ح -يث أان مسصÒي
غ-ورم-اه-ي-ا  ⁄ي-ك-ون-وا ‘ اŸسص-ت-وى
وŒاهلوا وفد النصصرية الذي واجه
صص - -ع - -وب - -ات ‘ ت - -وف Òال - -وسص- -ائ- -ل
Óعداد ا÷يد .
الضصرورية ل إ
و رغم ان اŸنافسصة تبقى كبÒة ‘
هذه اÛموعة خاصصة بعد انتصصار
الزمالك اŸصصري على بيÎو لواندا
و ه -و ال -ف -وز ال -ذي ان -عشس ح -ظ-وظ
ال- -ن- -ادي اŸصص- -ري ‘ ال- -ت -اه -ل ا¤
الدور اŸقبل .
و سص-ت-كشص-ف ا÷ول-ة اŸق-ب-ل-ة ب-نسص-بة
كبÒة على اسصم فريق واحد على

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

العدد

17888

19

لو¤
يحقق نتائج ايجابية ‘ مرحلة العودة للرابطة اÎÙفة ا أ

شسبـ ـ ـ ـ ـاب بل ـ ـ ـ ـ ـوزدأد خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارج منطق ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أÿطـ ـ ـ ـر للجول ـ ـة ألثانيـ ـ ـة عل ـ ـ ـ ـى ألتوأ‹
ليجابية ‘ مباريات الرابطة اÎÙفة
يواصشل فريق ششباب بلوزداد سشلسشلة نتائجه ا إ
لحد من العودة بنقطة التعادل ا÷د ثمينة من
لو ¤لكرة القدم ،ح“ Úكن عششية ا أ
ا أ
وهران أامام اŸولودية اÙلية ◊سشاب ا÷ولة الـ  ،23نقطة سشمحت له من البقاء خارج
دائرة اÿطر ولو بنقطة وحيدة عن أاول اŸهددين بالسشقوط فريق أاوŸبي اŸدية صشاحب
اŸركز الـ  14برصشيد  22نقطة ،وهو ما سشيسشمح له من مواصشلة العمل وسشط الهدوء من
لسشود الذي
لول ‘ اŸوسشم وهو ضشمان ورقة البقاء وإانقاذ موسشمه ا أ
أاجل بلوغ هدفه ا أ
انطلق بهزÁة على البسشاط وبناقصس ثÓث نقاط ،يصشارع عليها الششباب لسشتعادتها بعدما
بعث بقضشيته إا ¤الفيفا التي تتكفل بدراسشة ملف الششباب.

ﬁمد فوزي بقاصص

الق- -ل سص- -يضص- -م- -ن ت- -اه -ل -ه ا ¤رب -ع
النهائي رغم ان فارق النقاط يبقى
ليسس كبÒا ب Úالندية اŸتواجدة ‘
هذه اÛموعة و هو ما يبقى باب
الحتمالت مفتوحا امام كل الندية .
سصيحدد شصهر مارسس ا÷اري مسصار
لف-ري-ق-ي-ة
ال -نصص -ري -ة ‘ اŸن-افسص-ة ا إ
فهو › Èعلى التنقل إا ¤لواندا ‘
لن -ه
ال -ع -اشص -ر م -ن الشص -ه -ر ا◊ا‹ و أ
فشص -ل ‘ اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ت -ف-وق-ه
لو¤
ب- -ف- -ارق ه- -دف ‘ ÚاŸب -اراة ا أ
فعليه أان يعود بنقطة تعادل وهي
لن م-ل-عب بÎول-وان-دا جّ-ي-د
‡ك -ن-ة أ
وك -ب Òول Áت -لك ال -ف-ري-ق ج-م-ه-ورا
حماسصيا ‡ا يجعل النصصرية تلعب
من دون ضصغوط وبإامكانها التفاوضس

للعـــاب اŸتوسشطيــــــــــــــة
ا أ
– وهــــــــــــــــــــــــران 2021

على نقطة تعادل وحتى الفوز ‘
ل -وان -دا ح -ت -ى تسص -ه -ل ل -ه -ا اŸه -م -ة
ويسصهل –قيق التأاهل قبل اŸباراة
لخÒة ‘ م - -ل- -عب  5ج-وي-لية أامام
اأ
ال - -زم- -الك اŸصص- -ري ‘  17مارسس
ا◊ا‹ .
وتضصم منافسصة كاسس «الكاف» عددا
لف-ري-ق-ي-ة ال-ك-بÒة م-ثل
م-ن ال-ف-رق ا إ
ال-ن-ج-م السص-اح-ل-ي ال-تونسصي والرجاء
البيضصاوي اŸغربي وأاشصانتي كوتوكو
ال- -غ- -ا Êوه -ي م -ن -افسص -ة م -ف -ت -وح -ة
وبإامكان النصصرية إاحداث اŸفاجأاة
وبلوغ نهائي اŸنافسصة إاذا Œاوزت
هذا الدور بسصÓم .
فالفرق الفريقية ل تضصم ÎﬁفÚ
لفريقية من دون
وحتى اŸنتخبات ا إ

Îﬁف - -ي - -ه- -ا ‘ م- -ت- -ن- -اول ال- -ف- -رق
ا÷زائ-ري-ة ف-م-ث Ó-ف-ري-ق غ-ورماهيا
كل لعبيه من كينيا باسصتثناء مهاجم
م -ن روان -دا ي -دع -ى ج-اك ت-ويسص-ان-غ
كما ان ورواندا ل تعت Èبلد كروي
ك -ب Òسص-واء ب-أان-دي-ت-ه-ا أاو Ãن-ت-خ-ب-ه-ا
الوطني .
لنغو‹ لعبÚ
ويضصم بيÎو لواندا ا أ
فقط أاجانب من الÈازيل أاحدهما
أاسصاسصي يدعى تياغو آازيÓو والثاÊ
إاح-ت-ي-اط-ي ي-دع-ى ت-و Êب-ي-ن-م-ا يضصم
ال - -زم - -الك أارب- -ع- -ة لع- -ب Úأاج- -انب
ج -م -ي -ع-ه-م دول-ي Úإاث-ن-ان م-ن-ه-م م-ن
تونسس هما النقاز وفرجا Êسصاسصي
وإاثنان من اŸغرب هما بوطيب و
احداد .

أقـ ـÎأح تنظيم ألدورة ما ب 25 Úجوأن و  5جويلية

سشيتم تقد ËاقÎاح تنظيم الدورة  19من أالعاب البحر
لبيضس اŸتوسشط اŸقررة بوهران ‘  ‘ 2021الفÎة ما ب25 Ú
ا أ
جوان و5جويلية  ,حسشب ما اسشتفيد أامسس من ÷نة التنظيم
Óلعاب.
اÙلية ل أ

Óلعاب خÓل
وأاوضصح نفسس اŸصصدر بأان القÎاح سصيقدم إا ¤اللجنة الدولية ل أ
األيام القليلة اŸقبلة من أاجل دراسصته ،مع أامل اŸوافقة عليه باعتبار أان
اŸنظم ÚاÙلي Úللتظاهرة يأاملون ‘ إاقامة حفل الختتام ‘ اÿامسس من
جويلية الذي يتزامن مع الحتفالت بعيدي السصتقÓل والشصباب.
لكن ذات اŸصصدر يشص Òإا ¤أان أامورا كثÒة تأاخذ بع Úالعتبار بخصصوصس تاريخ
األلعاب التي يتم –ديدها عموما بالتشصاور مع ال–اديات الدولية للرياضصات
اŸعنية.
وتراهن اللجنة الدولية أللعاب البحر األبيضس اŸتوسصط كثÒا على نسصخة

وهران اŸقبلة حيث تأامل ‘ أان تعرف مشصاركة رياضصي Úمن اŸسصتوى العا‹,
حسصب ÷نة التنسصيق التي زارت مؤوخرا وهران ‘ ثا Êمهمة رسصمية لها منذ
منح اŸدينة شصرف تنظيم اŸنافسصة.
وألن األلعاب اŸتوسصطية سصتكون التظاهرة الرياضصية الوحيدة ا›ÈŸة ‘
 ,2021فإان ذلك يعزز حظوظ مشصاركة نوعية للرياضصي Úمن ﬂتلف دول
ا◊وضس اŸتوسصطي ،حسصب ما يتوقعه مكتب السصتشصارات متعدد ا÷نسصيات
خÓل لقاء تشصاوري بخصصوصس األلعاب شصارك فيه الثÓثاء اŸنصصرم بوهران.
و ت -ن-ظ-م ا÷زائ-ر ل-ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة ‘ ت-اري-خ-ه-ا ه-ذه األل-ع-اب ب-ع-دم-ا سص-ب-ق وأان
اسصتضصافت نسصخة  1975با÷زائر العاصصمة،حيث ل تتوان السصلطات العمومية
‘ توف Òكافة اإلمكانيات التي Œعل من اŸوعد اŸتوسصطي لسصنة  2021حدثا
رياضصيا «غ Òمسصبوق’’ ،وفق ما ردده وزير الشصباب والرياضصة ﬁمد حطاب ‘
زياراته السصابقة إا ¤عاصصمة غرب البÓد.

‘ تصشريح لقناة « غلوبو» الÈازيلية

نيمـ ـ ـار يلمـ ـ ـح إأ ¤إأمكانيـ ـ ـة أ’نتـ ـ ـ ـقال إأ ¤ري ـ ـال مدري ـ ـ ـد
ترك مهاجم باريسس سشان جرمان ومنتخب الÈازيل لكرة القدم
نيمار دا سشيلفا ,الباب مفتوحا أامام إامكانية النتقال إا ¤صشفوف
لسشبا Êريال مدريد.
العمÓق ا إ

ويتعافى أاغلى لعب ‘ العا ⁄حاليا من إاصصابة ‘ قدمه تعرضس لها ‘ 23
جانفي اŸاضصي وقد ارتبط بالعودة إا ¤البطولة اإلسصبانية منذ انضصمامه إا¤
باريسس سصان جرمان من الغر Ëالتقليدي برشصلونة ‘ عام .2017
وافاد نيمار ( 27عاما) ‘ حديث مطول لقناة «غلوبو» الÈازيلية ” تسصجيله ‘
باريسس Ãناسصبة قرب إاكماله  10أاعوام ‘ مسصÒته الحÎافية «‘ اŸسصتقبل كل
شصيء ‡كن».
وأاضصاف »:أانا ل أاقول إانني ذاهب إا ¤ريال مدريد ،أاهدؤووا .ا÷ميع يعرف أانني
قد حققت حلمي الذي كان (اللعب) لÈشصلونة .اعتدت قول ذلك منذ كنت
صصغÒا و‚حت ‘ –قيقه».
وتابع «ريال مدريد هو واحد من أاك Èالفرق ‘ العا ،⁄كل الÓعب Úالذين
يحظون باهتمام من هذا النادي يرغبون ‘ الدفاع عن أالوانه .أانا اآلن سصعيد
جدا ‘ باريسس ،أانا بخ ،Òولكن ‘ اŸسصتقبل ,كل شصيء ‡كن».

مانششيسش Îيونايتد

وعاد نيمار للحديث عن عÓقته بزميله السصابق ‘ برشصلونة الدو‹ األرجنتيني
ليونيل ميسصي الذي أاكد أانه بعث له –ياته بعد سصماعه عن اإلصصابة التي تعرضس
لها ‘ اآلونة األخÒة.
«مضصيفا»‘ الوقت الذي احتجت فيه دعم أاك Ìمن الناسس والفريق ,جاءÊ
أافضصل لعب ‘ العا ⁄ليقول ‹»أانا هنا Ÿسصاعدتك».
كما أاشصاد نيمار بزميله ‘ نادي العاصصمة الفرنسصية الدو‹ الواعد كيليان
مبابي ،مشصÒا إا ¤أانه سصيكون واحدا من اك Èلعبي كرة القدم ‘ العا ⁄على
الرغم من أان كÓهما يتطلعان ألك Èا÷وائز الفردية ‘ هذه الرياضصة.
وافاد اŸهاجم الÈازيلي «سصيصصبح واحدا من أافضصل الÓعب ‘ Úتاريخ كرة
القدم وأاحاول أان أاسصاعده بأافضصل ما Áكن »:تربطنا نفسس الصصداقة التي كنت
أاربطها مع ليونيل ،حتى ‘ خضصم اŸنافسصة على الفوز بالكرة الذهبية».
وكان نيمار كشصف ‘ ا◊ديث ذاته أانه فضص Óعن إاصصابته بكسصر ‘ مشصط قدمه
العام اŸاضصي ،كان يعا Êمن إاصصابة بتمزق ‘ رباط كاحله ‡ا حال دون
ظهوره بأافضصل مسصتوياته ‘ مونديال  .2018وأاصصيب نيمار ›ددا ‘ مشصط
قدمه ‘ جانفي اŸاضصي ولن يعود إا ¤اÓŸعب قبل أافريل اŸقبل.

غياب عدة ’عب Úأسساسسي ‘ Úموأجهة باريسس سسان جرمان
يحل مانششسش Îيونايتد ،ضشيًفا
على نظÒه باريسس سشان جرمان،
Ãلعب حديقة الأمراء غدا
الأربعاء  ‘ ،اإياب منافسشات دور
ثمن النهائي من دوري اأبطال
اأوروبا.

وك -انت م-ب-اراة ال-ذه-اب ق-د ان-ت-هت لصص-ال-ح
ال-ف-ري-ق ال-ف-رنسص-ي ،ب-نتيجة (  ،)0-2ل-يصص-بح
الشصياط Úا◊مر مطالب Úبتحقيق معجزة
للتاأهل للدور التا‹ من دوري الأبطال.
وذك -رت صص -ح -ي -ف -ة مÒور الÈي-ط-ان-ي-ة ،اأن
مانشصسص Îيونايتد سصيواجه نظÒه الفرنسصي
بدون  10من ‚ومه بعد اإصصابة  9لعبÚ
ب-ج-انب غ-ي-اب ب-ول ب-وغ-ب-ا بسص-بب الإي-ق-اف
بعد حصصوله على بطاقة حمراء ‘ لقاء

الذهاب.
وانضص- -م األ- -ي- -كسص- -يسس سص- -انشص- -ي- -ز ل- -ق -ائ -م -ة
اŸصصاب Úبرفقة كل من ماتيتشس ،لينغارد،
م -ات -ا ،هÒي -را ،دارم-ي-ان ،ج-ون-ز ،ف-ال-نسص-ي-ا
ومارسصيال.
و‘ هذا الصصدد ،قال سصولسصكاير ،مدرب
اليونايتد« :ل Áكنني اıاطرة Ãارسصيال،
 ⁄يتدرب حتى الآن ف Óاأعتقد اأنه سصيكون
جاهًزا للمباراة».
وتسص -ل -ح سص -ولسص -ك -اي -ر ب-الأم-ل والإي-ج-اب-ي-ة،
واأضصاف «يجب اأن اأقول اإن الأولد واثقون
من اأنفسصهم بالرغم من خسصارتنا ذهاًبا -2
 .0نعلم اأنها سصتكون صصعبة ،لعبنا اأمامهم
هنا وهم فريق جيد ،نحن لدينا الكث Òمن
الإصصابات ،لدينا جبل لنتسصلقه.».

الدورة الدولية للتنسس ب Íعكنون

تنظيم ﬁك ـ ـم للمنافسسـ ـة
تختتم مسشاء اليوم فعاليات الدورة
الدولية للتنسس اواسشط التي يحتضشنها
نادي النخيل ب Íعكنون ‘ الفÎة
اŸمتدة من  2ا 5 ¤مارسس بحضشور عدد
كب Òللمنتخبات.

نبيلة بوقرين

عرفت الدورة تواجد  85رياضصيا ورياضصية Áثلون 22
دولة والمر يتعلق بكل من سصويسصرا ،مصصر ،مدغشصقر،
ت-ونسس ،ن-ام-ي-ب-ي-ا ،ا‚لÎا ،روم-ان-ي-ا ،ال-ن-مسص-ا ،فرنسصا،
اسص -ب-ان-ي-ا ،ج-زر م-وريسس ،روسص-ي-ا ،اي-ط-ال-ي-ا ،ب-ل-ج-ي-ك-ا،
اوكرانيا ،الرجنت ،Úموزمبيق ،الÈتغال ،ليشصنشصتاين،
كازاخسصتان ،الكامÒون .اضصافة ا ¤ا÷زائر بتعداد
يضصم  17عنصصرا من بينهم  5فتيات وسصتكون اليوم
النهائيات من اجل حسصم اŸراكز األو.¤

 13ن -ق -ط-ة ه-ي حصص-ي-ل-ة ف-ري-ق
شصباب بلوزداد ‘ مرحلة العودة
م -ن ال -راب -ط -ة اÎÙف-ة األو¤
ل- - -ك- - -رة ال- - -ق- - -دم م- - -ن أاصص - -ل 7
م- -واج- -ه- -ات خ- -اضص- -ه- -ا رف- -ق -اء
ا◊ارسس «سصي ﬁمد سصيدريك»
وبالعÓمة الكاملة ،حيث حقق
أاشصبال اŸدرب اıضصرم «عبد
القادر عمرا 4 »Êتعادلت واحد
م -ن-ه-ا داخ-ل ال-دي-ار ‘ ال-دارب-ي
ضصد نادي بارادو ،باإلضصافة إا¤
ثÓ- -ث- -ة ان- -تصص- -ارات ألصص- -ح- -اب
اللون Úاألحمر واألبيضس واحد
م -ن -ه -ا خ -ارج ال -دي -ار ضص -د أاح-د
اŸن- -افسص Úب- -ق- -وة ع- -ل- -ى ورق -ة
البقاء هذا اŸوسصم ‘ اÎÙف
األول نادي أاوŸبي اŸدية ،كلها
م -ع -ط -ي-ات ت-ؤوك-د ب-أان السص-ي-اسص-ة
ا÷دي -دة ال -ت -ي ج-اء ب-ه-ا ›م-ع
م- -دار ف- -رضصت السص- -ت- -ق- -رار ‘
ال -ن-ادي ال-ع-اصص-م-ي وأاع-ادت-ه إا¤
السصكة الصصحيحة ،خصصوصصا بعد
تسص -وي -ة مسص -ت -ح -ق -ات ال Ó-ع-بÚ
كاملة رفقة منح اŸباريات وهو
ما رفع معنويات الÓعب ÚكثÒا
وج- -ع- -ل- -ت- -ه- -م ي- -ق -دم -ون أافضص -ل
مسص-ت-وي-ات-ه-م وي-ل-عبون بنية إابقاء
الفريق ‘ حظÒة الكبار.
وي -ح -ت -ل ف -ري -ق شص -ب-اب ب-ل-وزداد
اŸرك- - - -ز اÿامسس ‘ الÎت - - -يب
العام ‘ مرحلة العودة رغم أانه
تنقصصه مباراة واحدة ‘ مرحلة
العودة ضصد فريق دفاع تاجنانت
عن ا÷ولة الـ  19من الرابطة
اÎÙف -ة األو ¤ل -ك -رة ال -ق-دم،
وهو ما يؤوكد العمل الكب Òالذي

قام به عاشصق التحديات الصصعبة
اŸدرب «ع-ب-د ال-ق-ادر ع-م-را»Ê
منذ تنصصيبه على رأاسس العارضصة
الفنية للفريق ،بعدما كان يحتل
أابناء لعقيبة اŸركز األخ‘ Ò
الÎتيب العام برصصيد  10نقاط
م - - - - -ن  15م -ق -اب -ل-ة خ-اضص-ه-ا
العاصصميون ‘ مرحلة الذهاب،
وه- -و م- -ا يÈز ب- -أان الشص- -ب -اب ‘
ال-ط-ري-ق الصص-ح-ي-ح ن-ح-و ضص-م-ان
البقاء قبل نهاية اŸوسصم بثمانية
جولت ،إاذا “كن من ا◊فاظ
على نفسس اŸسصتوى والنسصق ‘
اŸباريات اŸقبلة ،خصصوصصا أانه
تنتظره مباريات جد صصعبة ‘
م -ق -دم -ت -ه -ا اŸواج-ه-ة اŸق-ب-ل-ة
اŸقررة يوم الـ  12مارسس اŸقبل
عن ا÷ولة الـ  24من اÎÙف

مولودية وهران

األول ضص - - -د ف - - -ري - - -ق شص- - -ب- - -اب
قسص -ن -ط -ي -ن -ة ال -ذي ي-ت-واج-د ه-و
اآلخر ‘ أافضصل أاحواله واقÎب
م -ن ضص -م -ان ورق -ة ال-ت-أاه-ل ألول
مرة ‘ تاريخه إا ¤الدور ربع
النهائي من منافسصة كأاسس رابطة
األبطال اإلفريقية لكرة القدم.
رغم أان شصباب بلوزداد عاد بقوة
وحقق نتائج جد إايجابية إال أان
الطريق نحو ضصمان البقاء ل زال
ط -وي  Ó-وع-ل-ي-ه م-واصص-ل-ة ال-ع-م-ل
وحصصد النقاط التي قد تضصمن
ل- -ه ال -ب -ق -اء ‘ ا÷ولت األخÒة
م- - - -ن ع- - - -م - - -ر اÎÙف األول،
خصص - -وصص - -ا م - -ع ارت - -ف- -اع ح- -دة
اŸنافسصة ب Úفرق ذيل الÎتيب
م - -ع اقÎاب ان - -قضص- -اء اŸوسص- -م
الكروي (.)2019 - 2018

نـ ـ ـزيف ألنقـ ـ ـاط يتوأصس ـ ـل دأخـ ـل ألدي ـ ـار

تواصشل مولودية وهران
إاهدار نقاط ثمينة على
ميدانها قد يكون لها وزن
غاليا ‘ سشباق البقاء
لو ¤لكرة
بالرابطة ا أ
القدم حيث وصشل عدد
النقاط الضشائعة داخل
الديار إا 20 ¤كاملة بعد
التعادل الذي فرضس عليها
من طرف ششباب بلوزداد (–1
لحد ضشمن
 ،)1مسشاء ا أ
ا÷ولة  23من البطولة.
“ر م - -ب - -اري- -ات اŸول- -ودي- -ة
متشصابهة Ãعقلها ’’أاحمد زبانة’’
ح -يث اسص -ت -ق-ب-لت ‘  12مقابلة
◊د اآلن  ⁄تتمكن خÓلها من
ا◊صصول إال على  16نقطة فقط
م - -ن أاصص - -ل  ،36وه -ي حصص -ي -ل -ة
متواضصعة جدا كلفت ’’ا◊مراوة’’
القÎاب م -ن م -ن -ط -ق -ة اÿط -ر
حيث ⁄
ي -ع -ودوا ي -ت -ق -دم -ون إا ¤ب -ث Ó-ث
نقاط فقط عن صصاحب الصصف
ال 14وأاول ال-ن-ازل ÚاÙت-م-لÚ
أاوŸبي اŸدية.
وزاد اŸردود اŸت- -واضص- -ع ال -ذي
يقدمه أابناء ’’الباهية’’ منذ فÎة
م - -ع - -تÈة ‘ ﬂاوف األنصص - -ار،
حيث  ⁄يحقق بعد التغي Òالذي
ح -دث ع -ل -ى مسص -ت-وى ال-ع-ارضص-ة
الفنية بعودة جون ميشصال كفا‹

خلفا لعمر بلعطوي ‘ –قيق
الوثبة البسصيكولوجية اŸرجوة.
وب- - -دأا ه- - -ذا ال - -واق - -ع ‘ ج - -لب
النتقادات إا ¤التقني الفرنسصي
ال- -ذي ي- -ح -م -ل -ه اŸق -رب -ون م -ن
النادي مسصؤوولية النتائج السصلبية
اŸسصجلة سصيما باعتماده كثÒا
على األسصلوب الدفاعي وهو ما
اتضص -ح م -رة أاخ -رى أام -ام شص-ب-اب
ب-ل-وزداد ع-ن-دم-ا أاق-ح-م تشص-ك-ي-لة
م -ع -ظ -م ع -ن -اصص -ره -ا ي -ت-م-ي-زون
بنزعة دفاعية.
وي- -ع- -ت Èال -ك -ث ‘ Òوه -ران ب -أان
النادي األك ‘ Èعاصصمة الغرب
ا÷زائري هو اآلن بصصدد ’’اللعب
ب-ال-ن-ار’’ ،م-ا ي-ره-ن مسص-ت-ق-بله ‘
ال-راب-ط-ة األو ،¤وه-ي ا◊ق-ي-قة

التي  ⁄ينكرها اŸدرب كفا‹
نفسصه ‘ الندوة الصصحفية التي
عقدها بعد اللقاء ،ليطلق بذلك
هو اآلخر صصافرة اإلنذار قبل
سصبع جولت عن نهاية البطولة.
لكن اŸتتبع Úيؤوكدون بأان كفا‹
م-ط-الب ب-ت-ح-م-ل مسصؤوولياته من
خÓل إايجاد الوصصفة اÓŸئمة
ال-ت-ي تسص-م-ح ألشص-ب-ال-ه ب-اف-ت-ك-اك
أاك Èع -دد ‡ك -ن م -ن ال -ن -ق-اط،
خاصصة وأان التحفيزات اŸالية ل
ت-ن-قصص-ه-م ع-ل-ى اإلطÓ-ق ب-فضصل
الدعم اŸا‹ لشصركة ’’هيÈوك’’
التابعة لشصركة سصوناطراك التي
يرتقب ا÷ميع شصراءها ألغلبية
أاسص -ه -م ال -ن-ادي خÓ-ل األسص-اب-ي-ع
اŸقبلة.

كأاسس ا÷زائر لفئة أاقل من  15سشنة :

تـ ـ ـأاجيل  3مقاب ـ ـ ـÓت إأ 15 ¤م ـ ـ ـ ـارسس

أاجلت مقابÓت( ،غا‹ معسشكر – نادي
باتنة و ششبيبة القبائل – ا–اد البليدة
ووفاق سشطيف – ا–اد بلعباسس)،التي كانت
مقررة سشابقا ليوم  9مارسس ا÷اري◊ ،سشاب
الدور ثمن النهائي من كأاسس ا÷زائر 2019
لقل من  15سشنة) ،ا 15 ¤من نفسس الششهر،
( أ
حسشب ما أافادت به ال–ادية ا÷زائرية
لكرة القدم .
وأاوضصحت الهيئة الفدرالية ‘ بيان لها«: ،اّن ÷نة
تنظيم منافسصة كاسس ا÷زائر ،وبناء على طلب من
اŸدي-ري-ة ال-ف-ن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ق-ررت ت-أاج-ي-ل م-وع-د

اقامة مقابÓت (غا‹ معسصكر مع نادي باتنة و
شصبيبة القبائل مع ا–اد البليدة و وفاق سصطيف مع
ا–اد بلعباسس)◊ ،سصاب الدور ثمن النهائي من
كاسس ا÷زائر ألقل من  15سصنة ،ا ¤تاريخ 15
مارسس».
وسصتقام مقابلة غا‹ معسصكر مع نادي باتنة Ãلعب
مفÓح عواد Ãعسصكر فيما سصتقام مقابلة شصبيبة
القبائل مع ا–اد البليدةÃ،لعب اول نوفم Èبتيزي
وزو و اŸواجهة الخÒة ب Úوفاق سصطيف و ا–اد
بلعباسس Ãلعب  500مسصكن بسصطيف .واوضصحت
ال–ادي -ة ان ه -ذه اŸواج -ه -ات سص -ت -ن -ط -ل -ق ع -ل-ى
السصاعة العاشصرة (00ر10سصا) صصباحا.

إعدإد:
عب ـد إلق ـادر سصنات ـي
إمام أإسصتاذ رئيسس
Ãسصجد إلبشصÒ
إإ’برإهيمي
شصـارع إلشصهـدإء

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدإ

الثÓثاء  ٠٥مارسس  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٨جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ

هذه ألصضفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شضريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشضكرأ

كن مع إلله و’ دإعي للقلق
^ حسصن الظن بالله ثمنه ا÷نة.
^ تعsبد إا ¤الله بحسصن الظن به
وا’طمئنان إاليه.
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^ هل يجيبك أاحد غ Òالله؟
^ هل ينصصفك أاحٌد غ Òالله؟
^ هل يجÈك أاحد مثل الله؟
^ هل يكشصف السصوء عنك أاحد
إا’ الله؟
^ هل ُيحييك أاحد إا’ الله؟
^ هل ُيميتك أاحد إا’ الله؟
اإ’جابة ’ شصك ‘ كuل ما سصبق:
’ أاح- -د إا’ ال- -ل- -ه ،ف -ه -و اÛيب،
اŸنصص - -ف ،ا÷اب - -ر ،ال - -ك- -اشص- -ف،
اÙي -ي ،اŸم -يت ،إاذا ك -ن-ا ن-وق-ن
ب -ذلك ون -ع-ل-م-ه ج-يً-دا ،ون-ؤوم-ن ب-ه
ونعتقده ‘ قرارة أانفسصناَ ،فِلَم ’
ن -ط-م-ئ-ن إال-ي-ه سص-ب-ح-ان-ه وت-ع-ا¤؟!
وŸاذا القلق؟!
^ كن على يق Úبالله وثقٍة به،
وحسص -ن ظ -ن ف -ي -ه ،ف ُ-رsب م -وق -ف
صص- -عب م -ررت ب -ه ،أاراده ال -ل -ه لك
جب له!
ليأاتيك بعده خ ٌ
 Òتع َ
Ÿاذا القلق إاًذا؟
حِرم
أاتقلق من ربك وأامامك مَن ُ

قال إأبرأهيم بن أدهم :كل ملك ل
يكون عاد ً
ل فهو وأللصس سضوأء ،وكل عا ⁄ل
يكون تقيًا فهو وألذئب سضوأء ،وكل من ذل
لغ Òألله ،فهو وألكلب سضوأء.

 - 2يجعل النّاسس يتحّلون باÙامد
واŸكارم ويبتعدون عن اŸناقصس.
 - 3ي -ج -ع -ل اإ’نسص -ان ي -حÎز ع-ن
اÿطأا ويتحّرى ال ّصصواب.
 - 4ي- -هّ- -ذب اأ’خÓ- -ق ويصص -ل -ح
العادات.
 - 5يجعل اإ’نسصان يلتزم باŸنهج
‡ا يصصلح أاحواله.
ي ‘ اأ’رضس ّ
اإ’له ّ
 - 6وا’لتزام باأ’دب مع الّله يحّقق
الّتقوى ‘ قلب اإ’نسصان.
 - 7وا’لتزام باأ’دب مع رسصول الّله
يحّقق التّسصليم وا’نقياد لل ّ
طاعة فيما
أامر ونهى.
 - 8وا’لتزام بأادب الشّصريعة يؤوّدي
ب-اإ’نسص-ان إا ¤ال-ق-ي-ام ب-أارك-ان اŸن-هج
ي.
اإ’له ّ
 - 9وا’لتزام بأادب ال ّسصياسصة ،يؤوّدي
ب -اإ’نسص -ان إا ¤ال -ق -ي -ام ب -واج-ب-ات-ه ‘
ح -ي -ات -ه ك ّ-ل Ãا يسص -ت-حّ -ق-ه ،و‘ ه-ذا
ضصمان ◊سصن سص Òا◊ياة.
 - 10يحّقق ا’لتزام باأ’دب توجّها
نفسصيّا وأاثرا قوّيا يحمل اإ’نسصان على
ا’سص- -ت- -زادة م- -ن ا’ل- -ت- -زام بضص- -م- -ان
صضÓة أن يقول سضÓم
❊ سس :هل يجزئ لل ّسضÓم ‘ أل ّ
اأ’دب.
 - 11يحّقق ا’لتزام باأ’دب قاعدة عليكم؟
اجتماعية قوية تتيح مناخا مÓئما ❊❊ ج :ل يجزئ ‘ ألصضÓة أن يقول سضÓم عليكم،
ّ
ّ
ويجزئه :ألسضÓم عليكم.
للحياة ال ّصصا◊ة.
إان اأ’دب مع الله والرسصول واÿلق
منة الله  -جل وع - Óعلى من يشصاء
من عباده ،كما قال أاحد التابع :Úإان
هذه اأ’خÓق وهائب؛ فإاذا أاحب الله
عبده وهبه منها .ولهذا فإاّنه من أاراد
ل -ن -فسص -ه أان ي -ك -ون م -ت -ح-لً-ي-ا ب-اأ’دب،
متخلًقا بأاخÓق اإ’سصÓم ،فعليه أان
يقبل على الله  -جل وع - Óإاقباً’
حا عليه بالدعاء ،صصادًقا
صصادًقا ُمِل v
ً
Ó
ع
و
ل
ج
ه
ل
ل
ا
ن
م
Ó
م
ؤ
و
م
‘ الرجاء،
عن أبي هريرة  -رضضي ألله عنه  -عن ألنبي صضلى
د
ر
ي
’
و
،
ه
ا
ع
د
ا
د
ب
ع
ب
ي
خ
ي
 فهو ’ً
لÁان بضضع وسضتون شضعبة،
ألله عليه وسضلم قال« :أ إ
.
ه
ا
عبًدا ناد
وأ◊ياء شضعبة من ألإÁان» (روأه ألبخاري ومسضلم).

جوابك

فالقرآان ‡لوء به ،فرأاسس اأ’دب معه
ك -م -ال ال-تسص-ل-ي-م ل-ه وا’ن-ق-ي-اد أ’م-ره،
وتلقي خÈه بالقبول والتصصديق ،دون
أان ي -ح -م -ل -ه م -ع -ارضص -ة خ -ي-ال ب-اط-ل
يسصميه معقو’ً ،أاو يحمله شصبهة أاو
شص -ك -ا ،أاو ي -ق -دم ع -ل -ي -ه آاراء ال -رج-ال
وزبا’ت أاذهانهم ،فيوحده بالتحكيم
وال-تسص-ل-ي-م ،وا’ن-ق-ي-اد واإ’ذع-ان ،ك-ما
ْŸرسِص -ل ب -ال -ع -ب-ادة واÿضص-وع،
وح -د ا ُ
وال- -ذل واإ’ن- -اب- -ة وال- -ت- -وك- -ل ،ف- -ه -م -ا
توحيدان ’ ‚اة للعبد من عذاب الله
إا’ ب-ه-م-ا :ت-وح-ي-د اُْŸرسِص-ل ،وت-وح-يد
م- -ت -اب -ع -ة ال -رسص -ول ف ُ Ó-ي -ح -اك -م إا¤
غÒه...
لدب مع أÿلق:
^ ثالثا :أ أ
وأامّ - - -ا اأ’دب م- - -ع اÿل- - -ق :ف- - -ه- - -و
معاملتهم ،على اختÓف مراتبهم Ãا
ي- -ل- -ي- -ق ب- -ه- -م ،ف- -ل -ك ّ-ل م -رت -ب -ة أادب.
واŸراتب ف- -ي- -ه- -ا أادب خ -ا ّصس ،ف -م -ع
Óب م-ن-ه-م-ا
ال -وال-دي-ن :أادب خ-ا ّصس ل -أ
أادب هو أاخ ّصس به ،ومع العا :⁄أادب
آاخر ،ومع ال ّسصلطان :أادب يليق به وله
وم -ع اأ’ق -ران أادب ي -ل -ي -ق ب -ه -م .وم-ع
اأ’جانب :أادب غ Òأادبه مع أاصصحابه
وذوي أانسصه،ومع ال ّضصيف :أادب غÒ
أادبه مع أاهل بيته.

ط- -وي Óً- -م- -ن ال- -ذري- -ة ،ث- -م ر َزق- -ه
سصبحانه وعsوضصه؟
حِرم
أاتقلق من ربك وأامامك مَن ُ
ط- -وي Óً- -م- -ن الصص- -ح- -ة ،ث -م ر َزق -ه
سصبحانه كامل العافية؟
أات- -ق- -ل- -ق م -ن ربك وأام -امك َم -ن
ت -ع s-ط-ل ع-ن ال-وظ-ي-ف-ة ط-وي ،Óً-ث-م
رزقه الله وعsوضصه Ãا يتمناه؟
أات- -ق- -ل- -ق م -ن ربك وأام -امك م -ن
ت كثًÒا ‘ الزواج ،ثم رزقها
تأاخر ْ
سصبحانه الطيب الصصالح؟
أاتقلق من ربك وأامامك مَن تيتم
صصغًÒا ،ثم صصار ‘ ِعداد اأ’ثرياء
أاو النابغ Úأاو العلماء؟
أات- -ق- -ل- -ق م -ن ربك وأام -امك م -ن
ترملت مبكًرا ،ثم رزقها الله زوجًا
ط- -يً- -ب- -ا عs- -وضص- -ه -ا ع -ن ك -ل ف ْ -ق ٍ-د
وحرمان؟
أات- -ق- -ل- -ق م -ن ربك وأام -امك م -ن
ُ
طuلقت ،ثم مِن كرِم ربها ُعuوضصت
وفِرحت ،وتزsوجت وسصِعدت؟
أاتقلق من ربك وأامامك الكثÒ
‡ن أاُصص- -ي- -ب- -وا بسص -ح -ر أاو ع Úأاو
حسصد أاو م xسس ،ثم شصفاهم ربهم
ورفع عنهم؟
أات -ق -ل -ق م -ن ربك وه -و ال -ق -ريب
م -نك ،ب -ل أاق -رب إال -يك م -ن ح -ب-ل
الوريد؟

أاتقلق
من
ربك
وهو
أاحtن
عليك
‡ا تتصصsور ،بل
أاحt- -ن م- -ن أامك وأاب- -يك وح -ب -ي -بك
وصصحبك؟
الله منIان ،فهل تعلم ما معنى
اŸنان؟
إانه الله الذي يجود بالنوال قبل
السصوؤال.
فما بالك إاذا وضصعت ب Úيديه
السصوؤال :هل تظن أانه لن ُيحقق
لك النوال؟
إاًذا ،إاذا ك - - -ان ه - - -ذا ه - - -و ربك،
فلماذا القلق؟
ك s-ف ع -ن ال -ت-ف-ك ،Òف-ال-رب ‘
التدب Òورuدد دومًا¬o∏sdG ÉænÑo°ùr Mn﴿ :
¬p˘∏p˘°†r ˘an ø
r ˘ep ¬o˘∏s˘dG É˘˘æn˘˘«˘˘JpƒDr˘˘«o˘˘°nS
p
¿﴾
َ ƒÑoZGQn p¬s∏dG ≈ndGEp ÉfsGEp ¬oodƒ°oSQnhn
التوبة ،٥٩ :رددها وكن على يقÚ
أان الفرج قادم ،والفضصل من الله
قادم.
ارغب ‘ ربك وف- -ي- -م- -ا ع- -ن -ده،
÷َواد
واطلب منه ما تشصاء ،فهو ا َ
ب Óحدود!
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عدم إسصاءة إأ’دب مع إلله ونبّيه وخلقه صِصفة ﬁمودة

Óك -ل آاداب،
ول- -كّ- -ل ح- -ال أادب :ف- -ل  -أ
ول-ل ّشص-راب آاداب ،ول-لّ-رك-وب والّ-دخ-ول
واÿروج وال ّسص- -ف -ر واإ’ق -ام -ة وال ّ-ن -وم
آاداب ،ول - -ل ّ- -ت - -ب ّ- -ول آاداب ،ول - -ل- -كÓ- -م
آاداب ،ولل ّسصكون وا’سصتماع آاداب.
ف -م -ا أاج -م -لَ  -ع -ب -اَد ال-ل-ه  -أادَب
الشصريعة! وما أاجملَ أادَب اŸؤومن مع
رب -ه وخ -ال -ق -ه وسص -ي -ده وم -و’ه!! وم-ا
أاجمَل أادَب اŸؤومن مع رسصول الله -
صصلى الله عليه وسصلم  -بالتقيد بسصنته
ولزوم هديه عليه الصصÓة والسصÓم
!! وما أاجمل لزوم آاداب الشصريعة مععباد الله -جل وعÃ -Óعاملة كل
م-ن-ه-م ب-اŸع-ام-ل-ة الÓئقة اŸناسصبة!!
والضص -اب -ط ‘ ذلك أان ت -أات -ي ل -ل -ن-اسس
بالشصيء الذي –ب أان يؤوتى إاليك،
وقد قال -عليه الصصÓة والسصÓم’« :
يؤومن أاحدكم حتى يحب أ’خيه ما
يحب لنفسصه».
لدب:
ومن فوأئد أللتزأم با أ
م - -ع أان- -واع اأ’دب اّل- -ت- -ي ذك- -رت ‘
مقّدمة هذه ال ّصصفة ،ومع تقدير أانّ
اأ’دب ه -و ال ّ-دي -ن كّ-ل-ه ،ف-إاّن ا’ل-ت-زام
Óنسصان
باأ’دب يحّقق فوائد عديدة ل إ
اŸسصلم كما يلي:
‡ا يشصينه
د
ر
ف
ل
ا
ك
و
 - 1يصصّفي سصل
ّ
وينتقصصه.

العدد

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

فضضيلة حث عليها ألشضارع أ◊كيم

اأ’دب ثÓثة أانواع :أادب مع الله
سصبحانه ،أادب مع رسصوله  -صصلى الله
عليه وسصلم  -وشصرعه وأادب مع خلقه.
ف - -اأ’دب م - -ع ال- -ل- -ه ثÓ- -ث- -ة أان- -واع:
أاحدها:
^ صض-ي-ان-ة م-ع-املته أن يشضوبها
بنقيصضة.
ال -ث -ا :Êصص -ي -ان-ة ق-ل-ب-ه أان ي-ل-ت-فت إا¤
غÒه.
الثالث :صصيانة إارادته أان تتعلق Ãا
Áقتك عليه
وق -ال ي -ح -ي -ى ب -ن م-ع-اذ :م-ن ت-أاّدب
ب - -أادب ال - -ل- -ه صص- -ار م- -ن أاه- -ل ﬁب- -ة
الله ،وقال ابن مبارك :نحن إا ¤قليل
م- -ن اأ’دب أاح- -وج م -ن -ا إا ¤ك -ث Òم -ن
العلم .وسصئل ا◊سصن البصصري رحمه
الله عن أانفع اأ’دب؟ فقال :التفقه ‘
الدين ،الزهد ‘ الدنيا واŸعرفة Ãا
لله عليك .وقال ذو النون :إاذا خرج
اŸري -د ع -ن اسص -ت -ع-م-ال اأ’دب :ف-إان-ه
يرجع من حيث جاء.
لدب مع رسضول ألله  -صضلى
^أ أ
ألله عليه وسضلم -
عباد الله :وأاما اأ’دب مع رسصول الله
 صصلى الله عليه وسصلم  -فإانه يكونÃعرفة قدره  -عليه الصصÓة والسصÓم
 ومعرفة مكانته ،وأانه رسصول منعند الله ،وأانه  -صصلى الله عليه وسصلم
 بلغ الناسس دين الله على أا” وجهوأاحسصن حال ،ومن اأ’دب مع رسصول
الله  -عليه الصصÓة والسصÓم  -بل
ع Úاأ’دب معه :طاعته فيما أامر،
وتصصديقه فيما أاخ ،Èوا’نتهاء عما
نهى عنه وزجر ،واأ’دب مع رسصول
الله  -صصّلى الله عليه وسصّلم  -يعني
ك-م-ال الّ-ت-سص-ل-ي-م ل-ه ،وا’ن-ق-ياد أ’مره،
وتلّقي خÈه بالقبول والتّصصديق.
ويقول ابن القيم :وأاما اأ’دب مع
الرسصول  -صصلى الله عليه وسصلم -
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ع ّمـ ـ ـا
يششغل ـك

حكمة العدد

إّن إلرجل ليذنب إلذنب فيحرم به قيام إلليل.

خ ـ ـ ـ ـ Òالهـ ـ ـ ـدى:

^ سضلوك ‘ أŸيزأن:
إاsن -ه -ا مصص -ن ُ-ع ال -رج -ال ،و’ ج -داَل ‘ ذلك ،ق -ال
سصبحانهp≥°ùn Zn ≈dnGEp p¢ùªr°sûdG p∑ƒdoóopd InÓn°üs dG p ºpbGCn﴿ :
¿ ¿nÉ˘cn ôp˘ér˘Øn˘drG
¿ n GBôr˘bo ¿sGEp ôp ˘ér˘Øn˘˘drG
n GBôr˘˘bohn πp˘˘«r˘˘s∏˘˘dG
 ﴾GOkƒ¡o°rûenاإ’سصراء ،٧٨ :وقال  -صصلى الله عليه
وسصلم « -ولو يعلمون ما ‘ الَعتمة  -العشصاء -
والصص -ب -حَ ،أ’َت ْ-وه -م -ا
ول- - - - - -و ح- - - - - -بًْ- - - - - -وا»
(البخاري) ،وَعِن اْبِن
َم ْسصُعوٍد  -رضصي الله
ي-
عنه َ -عِن الsنِب u
صصلى الله عليه وسصلم
 قال« :عجب رtبنا ع - -ز وج - -ل  -م- -نرجل :Úرجٍل ثار عن
وط -ائ-ه و◊اف-ه ،م-ن
ب Úأاه -ل -ه وحّ-ي-ه إا¤
صصÓته ،فيقول رّبنا:
أايا مÓئكتي ،انظروا
إا ¤ع -ب -دي ،ث-ار م-ن
فراشصه ووطائه ،ومن
ب Úحّيه وأاهله إا ¤صصÓته ،رغبًة فيما عندي،
وشصفقًة ‡ا عندي» (حسصن :أاحمد) .فكيف يكون
حالك إاذا فاتتك صصÓةُ الفجر ،إاذا فاتتك ذمُة الله
سصبحانه وضصماُنه وأاماُنه؟ أا’ تخشصى على نفسصك
ذلك اليوم؟! قال صصلى الله عليه وسصلم« :من صصلى
صصÓة الصصبح ،فهو ‘ ذمsة الله ،ف Óتخفروا ذمَة
الله ،ومن خفر ذمة الله كبsه ‘ النار» (مسصلم).
و’بن عمر  -رضصي الله عنه  -عن الطÈا‘ Ê

كيف حالك مع صصÓة إلفجر؟
الكب Òواأ’وسصط بسصند فيه ل :Úأان sا◊جاج أامَر
 ⁄بَن عبد الله بقتل رجٍل ،فقال له سصا:⁄
سصا َ
أاصصليت الصصبح؟ فقال الرجل :نعم ،فقال :انطلق،
فقال له ا◊جاج :ما منعك من قتله؟ فقال سصا:⁄
حsدثني اأبي اأنه سصمع رسصول الله  -صصلى الله عليه
وسصلم  -يقول« :من
صصلى الصصبح ،كان ‘
ج- -وا ِر ال- -ل -ه ي -وَم -ه»،
ف - -ك- -رهُت أان أاق- -تَ- -ل
رج ًÓقد أاجاره اللُه،
ف -ق -ال ا◊ج-اج ’بِ -ن
ع -م َ-ر  -رضص -ي ال -ل -ه
ت
عنه  :-أانت سصمع َ
هذا من رسصول الله -
صص- -ل- -ى ال- -ل- -ه ع- -ل -ي -ه
وسص- -ل- -م؟ ف- -ق -ال اب ُ-ن
ع -م َ-ر :ن-ع-م؛ «›م-ع
ال- - -زوائ - -د وم - -ن - -ب - -ع
ال - -ف - -وائ- -د» ،ف- -ك- -ان
ا◊ج - -اج م - -ع شص u- -دة
فجوره إاذا أاُتي له بأاحد يسصأاله :هل صصليت الصصبح؟
فإان قال :نعم ،ترك التعtرضس له بسصوء ،خوًفا من
هذا الوجه.
–تاج اŸسصأالة إا ¤مراجعِة نفسٍس وﬁاسصبتِها ‘
ن -ت -ي -ج -ة ه-ذا ا’خ-ت-ب-ار ’ ،سص-ي-م-ا ون-ح-ن ن-ت-ح-دث
بحماسصة شصديدٍة عن أاحÓمنا بتمك Úدين الله ‘
اأ’رضس ،وعن أامانينا ‘ اأْن نرى شصرَع الله  -عز
وجل  -يسصود العا.ÚŸ
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موإقيت
إلصشلة

^ 0٥مارسش  :1٨٧1إلثائر «ﬁمد بن تومي»
إŸل -قب «ب -وشش -وشش -ة» ي-ل-ح-ق ه-زÁة ب-ق-وإت
جيشش إلحتلل إلفرنسشي.
^  0٥م - - -ارسش  :19٦1ل - -ق - -اء سش - -ري بـ
«ن-ي-وشش-اتيل» « »NEUCHATELبسش- -ويسش- -رإ بÚ
إلوفد إ÷زإئري وإلوفد إلفرنسشي.
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لتقييم مدى تطبيق برإمج إلتكوين وعقد لقاء توجيهي مع إطارإتها وطلبتها

الفري ـق ڤأي ـد صصأل ـح ‘ زيأرة عمل إا ¤األكأدÁية العسصكرية لشصرشصأل
ي -ق -وم أل -ف -ري-ق أأح-م-د ڤ-اي ـد
صش - -ال - -ح ،ن - -ائب وزي- -ر أل- -دف- -اع
أل -وط -ن-ي ،رئ-يسس أأرك-ان أ÷يشس
ألوطني ألششعبي ،أليوم ألثÓثاء ،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل إأ ¤أألك -ادÁي -ة
أل -عسش -ك-ري-ة لشش-رشش-ال ““أل-رئ-يسس
ألرأحل هوأري بومدين““.ألزيارة
سشتششكل سشانحة ألفريق لتقييم
م -دى ت -ط -ب-ي-ق ب-رأم-ج أل-ت-ك-وي-ن
ب - -األك - -ادÁي - -ة ،وع - -ق- -د ل- -ق- -اء
توجيهي مع إأطارأت وطلبة هذه
أŸؤوسشسشة ألتكوينية ألعريقة.

صصقور جيشصنأ أاشصرفكم
»LGô©d øjódGQƒf

h.¥

لرهاب و إثر عملية بحث و“ششيط
‘ إطار مكافحة إ إ

تدمﬂ Òبأأ لإلرهأبي Úيحوي  9قنأبل وتوقيف عنصصري دعم
لرهاب ،كششفت ودمرت مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم  03مارسش  ،2019إثر عملية بحث و“ششيط
‘ إطار مكافحة إ إ
لضشافة إ ¤كمية من إŸوإد إŸتفجرة وأإدوإت تفجﬂ Òتلفة.
لرهابي Úيحوي ( )09قنابل تقليدية إلصشنع با إ
بسشكيكدةﬂ ،بأا ل إ

h.¥
فيما أأوقفت مفارز مششÎكة أأخرى عنصشري
( )02دع -م ل -ل-ج-م-اع-ات أإلره-اب-ي-ة ،وذلك إأث-ر
عمليت Úمنفصشلت Úبكل من سشطيف ووهرأن.
و‘ إأط - -ار ﬁارب - -ة أ÷رÁة أŸن - -ظ- -م- -ة،
ضشبط حرسس أ◊دود بتلمسشان كمية كبÒة من
ألكيف أŸعالج تقدر بقنطارين ( )02وسشتة
( )06ك -ي -ل -وغ -رأم -ات ‘ .ح“ Úك-ن ع-ن-اصش-ر

ألدرك ألوطني ،بوهرأن من تفكيك ششبكة
لÎويج أıدرأت مكونة من (› )10رمÚ
وح-ج-ز ( )20ك-ي-ل-وغ-رأم-ا م-ن أل-ك-ي-ف أŸعالج
و( )04مركبات سشياحية و( )68طلقة عيار 9
ملم وقنبلة يدوية ،وذلك موأصشلة للعملية ألتي
مكنت ،يوم أأمسس ،من حجز ( )80كيلوغرأما
من ألكيف أŸعالج.

..وتوقيف تأجري ﬂدرات وحجز مركبتÚ
‘ سش -ي-اق م-تصش-ل ،أأوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس

ألوطني ألششعبي تاجري (ﬂ )02درأت على
م Ïم- -رك- -ب -تﬁ Úم -ل -ت Úبـ ب -ق -ن -ط -ار وأح -د
و( )5,7ك- -ي- -ل- -وغ- -رأم م- -ن أل- -ك- -ي- -ف أŸع- -ال -ج
ببسشكرة/ن.ع.4.
م -ن ج -ه -ة أأخ-رى ،أأوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
ألوطني ألششعبي بجانت/ن.ع )08( ،4.منقبÚ
عن ألذهب بحوزتهم ( )12كيسشا من خليط
أ◊جارة وخام ألذهب ‘ ،ح ” Úتوقيف
( )09م -ه-اج-ري-ن غ Òشش-رع-ي Úم-ن ج-نسش-ي-ات
ﬂتلفة بكل من تلمسشان وبششار وأألغوأط.

منذ بدأية أ◊رأك ألششعبي ‘ ألششارع أ÷زأئري  ،صشنع ألفضشاء ألزرق ألفارق ‘
توجيه ألرأأي ألعام  ،وصشار أÙرك ألوحيد لكل صشغÒة وكبÒة  ،فكان أآلمر وألناهي
 ،أŸنقذ وألهالك  ،ذأبت فيه ألقيم وألنخب و ⁄يعد للغة ألعقل سشبي ،Óبل أنسشاقت
ألكث Òمن ألنخب ورأء ما Áلى عليها ‘ ألعا ⁄ألفÎأضشي  ،وعجزت هذه ألخÒة أن
Œد لها ششخصشا بعينه تسشتششÒه أو تقاسشمه توجهاتها .
كل ما ينششر وما نششر وفق أجندأت مدروسشة وﬁبوكة بدقة عالية  ،وببصشمة
Èﬂي -ة ب -ادي -ة م -ن أل -ق -رأءة ألو ¤ل -ك -ل أŸن -اشش Òوأل -وث -ائ -ق وأل -تسش -ري-ب-ات وح-ت-ى
ألتسشجيÓت ألصشوتية  ،من –ريضس ودعوأت لÓنششقاق وألعصشيان وغÒها من ألمور
ألتي ل يتقبلها عاقل  ،ألنها بكل بسشاطة ليسشت عفوية بل ﬁبوكة وتهدد أسشتقرأر
ألبلد وأأمنه .
 ⁄يكتف هؤولء بعملية –ريضس ألششعب وأÿروج أ ¤ألششوأرع ،وأŸطالبة Ãا رفعه
أŸتظاهرون من مطالب تتعلق بالتغي ÒوأإلصشÓح ألسشياسشي  ،بل ذهبوأ أ ¤أŸسشاسس
بقدسشية أŸؤوسشسشة ألعسشكرية وﬁاولة أدخالها ‘ أ◊رأك ألششعبي  ،وتوريطها ‘
أزمة سشياسشية هي ‘ غنى عنها  ،وأن كنا نتقاسشم أ÷زء ألك Èمن أŸطالب ألتي
رفعها أبناء أ÷زأئر  ،ولكن تبق بعضس ألتحفظات تصشنع نفسشها ‘ مششهد ضشبابي مثÒ
للغاية .
ففي أخر خرجة لهؤولء أŸرتزقة ألذناب نششروأ أخبارأ “ ،سس قيادة أ÷يشس
ألوأحدة أŸوحدة وأنتششر أ ‘ Èÿألفضشاء ألزرق كما تنتششر ألنار ‘ ألهششيم  ،عن
أسشتقالت مسشت بعضشا من ألقادة  ،ومن حظهم ألتعسس أأن جيششنا متماسشك وأحÎأ‘
Œهيزأ  ،ميدأ ÊأÈÿة وألتجربة  ،مهامه ألدسشتورية وأضشحة أŸعا ، ⁄ول ينسشاق
ورأء أششاعات جبانة  ،أصشحابها ليسس لهم أ÷رأأة ‘ ألكششف عن هوياتهم وبلدأنهم ،
لكن يد ألقدر قصشÒة  ،لن ألتاريخ سشيكششف هذه أŸمارسشات وسشتقع ‘ ششباك
ألوطن Úألحرأر ألششرفاء  ،سشاعتها يكون لكل منازلة ششهم من صشقور جيششنا ألباسشل ،
لÒد لكم ألصشاع صشاع. Ú

