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القÎاب من اŸناصسفة
ب Úالرجال والنسساء ‘ الشسغل –دي اليوم
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أامسس  ،رسسالة للمرأاة ا÷زائرية Ãناسسبة إاحياء اليوم العاŸي للمرأاة .هذا نصسها الكامل:
«بسسم الله الرحمن الرحيم
والصسÓة والسسÓم على أاشسرف المرسسلين
وعلى آاله وصسحبه إالى يوم الدين
أايتها السسيدات الفضسليات،
تشش ار ك ا لج ز ائ ر الي و م ب اق ي ا لع الم في اإحي ا ء ع ي د
ال م ر اأ ة في  08م ار سس ه ذ ا ،ولئ ن اأخ ذ ت ب Óد ن ا
ب -ه-ذ ه ا لسش-ن-ة ال-ح -م -ي -د ة م -ن -ذ اس ش -ت -ق  Ó-ل -ه -ا ف -اإ ن م ا
تعيرها من د’لة ومعنى يختلف عندنا نظرا لما
ل - -م- -اضش -ي ال -م -ر اأة ا ل -ج -ز ائ -ري -ة وح -ا ضش -ره -ا م -ن
خصشوصشيات.
ب -ا ل -ف -ع -ل ،اإن اإح-ي -اء ي -و م  08م -ارس س ل -يسس و ق -ف -ة
م طل ب ي ة ل ت ك ريسس حقو ق ال م ر اأ ة ف ي ب Óدن ا علم ا اأ ن
ح -ر ا ئ-ر ال -ج-ز ائ -ر ا ك -تس ش -ب ت ح -ق -وق -ه-ا م -ن -ذ عص ش-و ر
ب -مشش -ارك -ت -ه-ا ال-ب-ط -ول-ي -ة ف-ي ك -ل م -ع -ا رك ال شش -ع ب
ال جز ا ئ ر ي ا’أبي.
ف -ب -ا ’أم سس ال -ب -ع -ي-د ،ك -ان ت ال-م-ر اأة ا ل -ج -ز ائ -ري -ة في
م -ق -د م -ة صش -ف ال-تص ش-دي ل -ل -غ -زو ا ’س ش-ت -ع -ما ر ي عل ى
غ -ر ا ر ’ل -ة ف -اط -م -ة ن سش-و م-ر ،و ك-ا نت  ،ف -ي ا ل -ق -ر ن
الماضشي ،قوة فاعلة في صشفوف ثورة نوفمبر
ال -م -ظ -ف -رة م -ج -اه -دة ’ ت -خ-ور ل -ه-ا ع -زي -م -ة م-ث -ل
حسش يبة ب ن بوع لي و ا ’أ م ه ات الÓئي ك ن ي رس ش لن
اأب -ن -اءه -ن ل Ó-ل -ت -ح -ا ق ب -ك -ت -ائ ب ج -يش س ال -ت -ح-ري -ر
الوطني ،وربات العائÓت المسشبÓت اللواتي كن
ي طع من و يل بس شن ا لم ج اه دي ن ،و اأ م ها ت الشش ه د اء
ا ’أم-ج -اد ا ل -ل -و ات-ي تص ش -دح ح -ن -ا ج-ره -ن ب -ال-زغ ا ري د
لتششجيع مجاهدينا.
ذلكم هوالماضشي المجيد الذي اكتسشبت فيه بنات
الجزائر حقوقهن كاملة غير منقوصشة في كنف
تعاليم ديننا الحنيف وحضشارتنا بعدما رفرفت
ر اي -ة ا ل -ج -م -ه -وري -ة ا ل -ج -ز ائ -ر ي -ة ال -دي -م -ق-راط -ي -ة
الششعبية.
وت - -ح ت ش ش - -مس س ا’ س ش - -ت - -ق  Ó- -ل صش - -ار ت ال - -م - -راأ ة
ال -ج -ز ائ -ر ي -ة شش -ر ي -ك -ا ف -ع -ا’ ف -ي م -ع -ر ك -ة ا ل -ب -ن -اء
و ال تش شي يد ف ي ا لم صش ان ع و ا’إد ا ر ا ت ،و في ال م دارسس
والمسشتششفيات.
و ب -ق -د ر م-ا ت -ع -م -م ا ل -ت -ع -ل -ي-م و ال -ت -ك -وي-ن ع -ل -ى ب -ن -ات
ال جز ائ ر ،توس شع حِيِزه ا في حق ل الشش غل و ا ’إ ب د اع،
وه -ا ه -ي ذ ي اأصش -ب -حت ا ل -ي -و م م -ق -ا ول -ة ن -ا ج -ح -ة
وض ش -اب -ط -ا سش-ا م -ي -ا ف -ي ص ش-ف -و ف ال -ج -يشس ال -وط -ن -ي
الششع ب ي  ،و ق اض شي ا ولي سس ه ن اك م هنة اإ ’ و اأخ ذت
الم ر اأ ة فيه نصشي ب ا معت ب ر ا.
وهذا ما يجعل احتفال الجزائر باليوم العالمي
ل لم ر اأة فر صشة لل ت قوي م اأ كث ر م نه ي و ما لل مط الب ة .
ت-ع-م -م ال -ت -ع -ل -ي -م  ،ولله ال ح مد،
بحيث صشار يششمل كل بنات
ال -ج -ز ا ئ -ر اأو ي-ك -اد ف-ي ال -ط-ور
ا ’ب -ت -د ا ئ -ي ،ف-ي ال -وقت ا ل -ذ ي
اأصش - - -ب - - -حت ال - - -ت - - -ل - -م - -ي - -ذ ات
و ا لط ال با ت يشش كل ن اأ غل بية ف ي
نس ش - - - -ب- - - -ة ا ل - - - -ن - - - -ج - - - -ا ح ف - - -ي
ا’متحانات ،وكذا في الكتلة
الطÓب ية ال ت ي ت ق ارب ا لمليو ني ن في اإ ج م اله ا.
ف من ح ق الج ز ائ ر اأ ن ت فتخر ب ف تح مج ال السشي ا سشة
ع -ل -ى مص ش -ر ا ع -ي -ه اأم -ا م ب -ن -ا ت -ه-ا ا ل Ó-ئ -ي ص ش -ا ر ل -ه -ن
مكان مميز في المجالسس بما فيها البرلمان.
ن - -ع - -م  ،سش - -ي - -د ا ت -ي  ،سش -ادت -ي  ،اإن ال -ت -ح -د ي ال -ي -و م
هوا’قتراب من المناصشفة بين الرجال والنسشاء
ف -ي م -ج -ا ل الشش -غ -ل  ،ب -ع -د م-ا ك-ا ن ت ال -م سش -او ا ة ف -ي
م - -ج - -ا ل ا ’أ ج- -و ر م - -كس ش- -ب - -ا ل - -ل- -ج - -ز ا ئ -ري -ا ت م -ن -ذ
ا’سشتقÓل.

ا◊ذر من اخÎاق التعب Òالسسلمي من اأية فئة غادرة إلثارة الفتنة
أاناشسد األمهات ا◊رصص على صسون الوطن واأبنائه بالدرجة األو¤
اإن ال دس شت و ر ج عل ال دولة اأ مام تحد يتم ثل في
م -و اص ش -ل -ة ت -رق-ي -ة ا ل -م -راأة اإ ل-ى غ-اي-ة و ص ش-و ل-ه-ا اإ ل-ى
م ن اص شب ا ل مسش وؤولية ح ي ث ت ششا رك ب قدر اأ وفى ف ي
صشنع القرار.
س ش -يش ش -ه -د ال-ت -اري -خ ع-ل -ى ا ل-و ق-ف-ة ا ل-م-ثا ل ية ’م ها ت
ضشح اي ا ا ’ره اب في اس شتت باب ا ’أم ن.
اأ يت ها السسيدات ا لف ضس ليات،
اأيها ال سساد ة ا لأفا ضس ل،
لقد جعلت ششخصشيا من يوم 08
م - -ا رس س م- -ن- -اسش- -ب -ة ل -م شش -ارك -ة
اأ خواتي ا لج زا ئري ات ف ي هذا
ا ’ح -ت -ف-اء و ذلك ع-ر ف-ان-ا م-ن-ي
بما لقيت لديهن من مسشاندة
قو ية ’ تقدر بثم ن ف ي اأداء
م ه مت ي م نذ اأ ن ت ولي ت ا لحكم ل خدمة ال جزائر،
وم ا اأ در اك م ا ال جز ا ئر.
ل -ق -د ك -ا ن ت ال -م -ر اأة ط -رف -ا ف-ع-ا’ ع-ن-دم-ا ط-ل-ب ت
ا لجز ا ئ ر من بنا ت ها واأبنائ ه ا ا ل نجد ة وا لن صش رة اإبا ن
س ش نوا ت جحي م ال م اأس شاة ا لوط ن ية.
و ل -م -ا ح -ل ال -ف -رج ك -ان ت ا ل -ن سش -وة اأق -وى م-ن دع-ا
ل -نص ش -رة ال -و ئ -ام  ،ث -م ا ل-م صش-ا ل-ح-ة ا ل-و ط-ن-ي-ة  ،قص ش-د
اإ نقا ذ اأب ن ائ هن وو طن هن.
وس شي شش ه د ا لت ار ي خ ع لى ا لو قفة ا ل مثا ل ية ’أم هات

طوق األزمات واŸآاسسي
عند جÒاننا يحت ـ ـ ـ ـ ـم
اليقظة لصسون بÓدنا

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

ضش- -ح- -اي -ا ا ’إر ه -ا ب ال -ل -وا ت -ي ت -ج -ن -دن م -ن اأ ج -ل
اسش -ت -ت -ب -ا ب ا ’أم -ن وال سش-ل-م ل-ك-ي ’ ت-ب-ك-ي اأم -ه -ا ت
اأخرى اأب ن اءه ا في ه ذا ا لوط ن الغ الي .
واإذ اأذكر بهذه ال مح ط ات المج يدة ح ي ث تخ ندق ت
ال مراأة الجزائر ية للد ف ا ع ع ن الوط ن ،اأقول ذلك
والجزائر ما تزال تواجه
العديد من المخاطر من
ال -خ -ا رج وال -ت -ح-دي-ات ف-ي
الداخل.
نعم ،هناك ،على حدودنا،
ط - - - - -وق م- - - - -ن ا ’أزم- - - - -ات
وا ل-م-اآسش-ي ب-ف-ع-ل ا ’إر ه اب
عند البعضس من جيراننا.
وف ي الع ال م ،اأمتن ا ال عرب ية
م -ا ت -زال ت -ع-ان-ي م-ن ال صش-راع-ات وا ’ن شش-ق-اق-ا ت،
وح -ت -ى م -ن ال -م -اآس ش-ي ال-دم-وي-ة ،ول-ئ-ن ج-ع-ل ال -ل -ه
ال -ج -زائ -ر ف -ي م -اأم -ن ح-ت-ى ا’آن ف-ي و سش-ط ه -ذ ه
ال -ز وب -ع -ة  ،ف -اإ ن ذ لك ’ ي -خ -ول ل -ن-ا اأن ن-غ-ف-ل ع -ن
ا’ح -ت -را سس وال -ت -ح -ل -ي ب -ا ل -ي -ق-ظ-ة لص ش-ون بÓ-دن -ا
الغالية.
لقد تحسشر الكثير من الحاقدين من خارج البÓد
ع لى مر و ر الجزائر ب سشÓم واأم ان بفضشلك م اأنتم
الجزائري ين والجزائري ات  ،ع بر اأمواج م ا ي سش م ى

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

الرب ي ع ال عر بي  ،وظلت ه ذه ا ’أو س ش اط التي تب غض ش نا
على حريتنا واسشتقÓل قرارنا ومواقفنا العادلة،
وما انفكت تعمل على تدبير المكائد ضشد بÓدنا.
اإ ن ق ولي ه ذا لي سس من من ط لق التخو يف ،ب ل م ن
م وقف ال مسش وؤ ولية ومن حر ص شي ع لى ص شو ن واأدا ء
ا ’أم - -ان - -ة اأ ’ وه - -ي ال - -ج - -زائ- -ر  ،و م- -ا اأد راك م- -ا
الجزائر.
ل -ق -د سش -ه -رن -ا م -ن خ  Ó-ل ق -وان-ي-ن-ن-ا ع-ل-ى ت-وس ش-ي-ع
ال -ح -ري -ا ت وت -ع-زي -ز ح -ق -و ق ال-م-واط-ن-ي-ن ن-ح-وح-ق
التع ب ير وحق التجم هر ب طرق س ش ل مية و في اإط ا ر
القانون.
وق د ش ش اه دن ا م ن ذ اأي ا م خروج ع دد م ن م واط نين ا
ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن
اآ را ئ - -ه- -م ب -ط -ر ق س ش -ل -م -ي -ة و وج -دن -ا ف -ي ذلك م -ا
يدعولÓرتياح لنضشج مواطنينا بمن فيهم ششبابنا
وكذا لكون التعددية الديمقراطية التي ما فتئنا
نن ا ضشل من اأجل ه ا ب ا ت ت واق ع ا م عي ش ش ا.
ل -ك -ن ه -ذا ’ ي -ع -ف -ي -ن -ا م -ن ال -دع -و ة اإل -ى ا ل-ح-ذر
والحيطة من اختراق هذا التعبير السشلمي من
طر ف اأية فئة غ ا د رة داخ لية اأ واأجن بية ا لتي’ ،
س شم ح ا لل ه ،ق د توؤد ي اإ لى اإ ث ا رة الفت نة واإ ش ش اعة
الفو ضشى وم ا ي نج ر ع ن ه ا م ن اأز م ات وويÓت.
ل-ق -د دف -ع ت ال -ج -زائ -ر ث -م -ن -ا ب-ا ه-ظ-ا وب-ذلت ج هدا
جهيدا ’سشترجاع اسشتقÓلها وحريتها كما دفع
شش عبن ا ك لفة غ الية واأل ي مة للحف ا ظ ع ل ى و ح دت ها
واس شتع ادة سش ل م ه ا واسشتقرا ره ا ب عد م اأس ش اة وطني ة
دامية.
ذلكم م ا يجع ل ني الي و م اأ ن اش شد الج ميع ،وب ال د رجة
ا ’أولى اأ خوا تي ا ’أمه ات ،اإلى الحرص س ع لى ص شو ن
ال وطن ع امة واأب ن ائه ب الد ر جة ا ’أ ولى .
ال ب ق اء في ب الخ ط ا ’أم ا مي في الم عركة ال س شل مي ة
من اجل الجزائر.
اأي تها الس سي دات ال فض سليات،
ايها السس اد ة الأف اضسل،
اإ ن -ن -ا ف -ي ح -ا ج -ة اإل -ى ال -ح -ف -ا ظ ع-ل-ى ا’ س ش-ت-ق-را ر
ل-ل -ت -ف -ر غ ،سش -ل-ط -ة وش ش-ع -ب -ا  ،ل  Ó-س ش-ت-م-را ر في مع رك ة
البناء والتششييد ولتسشجيل المزيد من ا’نتصشارات
والتقدم.
اأ م - -ا م -ن -ا ال -ع -دي -د م -ن ال -ت -ح -دي -ات ،ا ق -ت صش -ا دي -ة
واجتماعية وحتى سشياسشية ،لكي تصشل الجزائر
اإلى م سشتوا ه ا الم ش شر وع م ن ا لرف اه ية ل ششع ب ه ا وم ن
ح ض شوره ا ا’ قت صش اد ي في ا ’أ س شواق ال ع الم ية ،وم ن
اإ ث ب ات م ك انت ه ا اأ كث ر ف ي ال مح اف ل ال دولي ة.
اإن فص ش ل الرب ي ع ه و  ،ف ي
ال -ج -زا ئ -ر  ،فص ش -ل و ق -ف -ات
ت -ذ ك -ر م -ح -ط-ات ك-ف-اح-ن-ا
وا ن -تص ش -ا رات -ن -ا  ،و ن -رى ف-ي
ت رق ية م ك انة ال مراأة جزءا
م -ن ه -ذا ال -ك -ف -ا ح ،ك -ف -اح
ه -وال -ي -و م م -ع -رك -ة ال -ب-ن-اء
والتششييد.
ف اأن ا ش شد ك ن ،اأخوات ي الفض ش لي ا ت ،ال بق اء ف ي الخط
ا ’أم امي في ه ذ ه الم عر كة ال سش ل مية ،مع ركة صش و ن
ال -وط -ن ،م -ع -ر ك -ة ال -ح -ف -ا ظ ع -ل -ى اأب-ن-ا ء ال-وط-ن،
وبعبارة موجزة معركة الجزائر.
واإذ اأ ج -دد ل -ك -ن ت -ه -ا ن -ي ب -م -ن-اس ش-ب-ة ع-ي-د ال-م-راأة
ال ع الم ي واأخ لصس التم ني ات ل كم ج م يع ا ،

خروج مواطنينا ومواطناتنا
للتعب Òعن آارائهم بطرق
سسلمية يدعولÓرتياح
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قرأاتها نيابة عنه فرعون

ألرئيسس بوتفليقة يناشسد أألمهات لصسون ألوطن

ألعدد
17891

الدالية ‘ عيد اŸرأاة العاŸي:

03

مكاسسب حققتها أŸرأة أ÷زأئرية و أŸناصسفة ‘ ألشسغل مطلب ملح

ناششد رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘ رسشالة قرأاتها نيابة
لتصش-الت السش-ل-ك-ي-ة والÓ-سش-ل-ك-ي-ة
ع -ن -ه ه -دى ف -رع-ون وزي-رة الÈي-د وا إ
لوراسشي Ãناسشبة اليوم
والرقمنة ‘ حفل رسشمي أاقيم أاول أامسس بفندق ا أ
لم-ان-ة أال وه-ي ا÷زائ-ر،
لم-ه-ات ا÷زائ-ري-ات لصش-ون ا أ
ال -ع -اŸي ل -ل-م-رأاة ،ا أ
Óسش-ت-م-رار ‘ م-ع-رك-ة
لسش-ت-ق-رار ل -إ
ق -ائ ““ :Ó-ن -ح -ن ب-ح-اج-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ا إ
ال -تشش -ي -ي -د وال -ب -ن -اء ،أام -ام -ن-ا ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ح-دي-ات ل-نصش-ل إا ¤مسش-ت-وى
الرفاهية وإاثبات مكانتها ‘ اÙافل الدولية““.

سس .بوعموشسة

وأصسبحت مقاولة ناجحة وضسابطة ‘ صسفوف
جيشس ألتحرير .

وأضساف «:أناشسدكن ألوقوف ‘ ألصسفوف
أألمامية وهي معركة أ÷زأئر““ﬁ ،ذرأ من
أıاط- -ر أل- -ت- -ي –دق ب- -ا÷زأئ- -ر دأخ- -ل- -ي- -ا
وخ -ارج -ي -ا ،دأع -ي -ا ل -ع-دم أإلغ-ف-ال ع-ن صس-ون
بÓدنا قائ« :Óأألمة ألعربية ما تزأل تعاÊ
أألزم -ات ،ل -ق -د –سس -ر أÿارج ع -ل -ى ب -ق -ائ-ن-ا
مسس -ت -ق -ري -ن وم -وأق -ف-ن-ا أل-ع-ادل-ة أم-ام أل-رب-ي-ع
ألعربي““.
وقال أيضسا إأن أ÷زأئر بذلت ›هودأ ودفع
شسعبها ثمنا كبÒأ بعد مأاسساة دأمية ،و‘ بدأية
أل -رسس -ال -ة ذك -ر أل -رئ-يسس ب-أان ح-رأئ-ر أ÷زأئ-ر
إأكتسس Íحقوقهن منذ عصسور وكن ‘ مقدمة
ألصسف لصسّد أإلسستعمار ألفرنسسي على غرأر
لل فاطمة نسسومر ،وكانت أŸرأة أ÷زأئرية
›اهدة ل تخون لها عزÁة ،كما أن أألمهات

ألتحدي هو أإلقÎأب من أŸناصسفة بÚ
ألرجل وأŸرأأة ‘ ألشسغل

ك -ن ي -رسس -ل -ن ب -ن -ات -ه -ن ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ أل-ث-ورة.
وأضساف ألرئيسس أنه ،بعد أإلسستقÓل أصسبحت
شس -ري -ك-ا فّ-ع-ال ‘ م-ع-رك-ة أل-ب-ن-اء ‘ أإلدأرأت

وإأعت Èرئيسس أ÷مهورية أŸناسسبة ،فرصسة
للتقو Ëكون أŸرأة أ÷زأئرية – ّصسلت على
مكاسسب ‘ أÛالسس أŸنتخبة وألŸÈان،
وأن ألتحدي أليوم هو أإلقÎأب من أŸناصسفة
ب Úألرجل وأŸرأة ‘ ›ال ألشسغل وموأصسلة
ت -رق -ي -ت -ه -ا إأ ¤غ -اي -ة وصس -ول -ه -ا إأ ¤م -ن-اصسب
أŸسسؤوولية .باŸقابل ثّمن رئيسس أ÷مهورية
مسساندة أŸرأة أ÷زأئرية للوئام أŸد Êبعد
عشس -ري -ة دم -وي -ة ،ووق -ف -ت-ه-ا أل-ت-اري-خ-ي-ة ع-ل-ى
أسستتباب أألمن وأإلسستقرأر وتخندقت للدفاع
عن ألوطن.

لحتفال باليوم العاŸي للمرأاة:
وزراء يؤوكدون على هامشس ا إ

كعوأن :أŸرأأة أّÙرك أألسساسس للمجتمع

لتصشال جمال كعوان على
أاكد وزير ا إ
ال- -دور ال- -ه -ام ال -ذي ب -اتت ت -ؤودي -ه اŸرأاة
ا÷زائ -ري -ة ‘ ك -ل اÛالت ،وأاصش -ب -حت
ّﬁرك - -ا أاسش - -اسش - -ي - -ا ‘ اÛت- -م- -ع ،ب- -ح- -يث
اسشتثمرت ‘ اÛال التعليمي ،الصشحة،
لمن ،مششÒا إا ¤أان
لعÓم وا أ
القضشاء ،ا إ
ج-نسش-ه-ا ل ي-ج-ع-ل-ه-ا ت-خ-ت-لف عن الرجل
فهي ‘ نفسس مرتبته وقدراته اŸهنية.

سسهام بوعموشسة
تصسويرﬁ :مد آأيت قاسسي

وع- -ن أŸرأة أإلعÓ- -م- -ي- -ة ق- -ال ك -ع -وأن ‘
تصسريح للصسحافة أول أمسس باألورأسسي ،بأانه
ط-ي-ل-ة مسسÒت-ه ألصس-ح-ف-ي-ة وإأح-تكاكه بزمÓئه
ألصسحفي Úوألصسحفيات ألذين قاسسمهم مهنة

أŸتاعب قبل تقلّده منصسب ألوزأرة ،يشسهد
على مصسدأقية وإأخÓصس ومهنية أإلعÓميات
‘ أŸيدأن.
و‘ رده عن سسؤوأل جريدة ““ألشسعب““ عن

نسس- -ب- -ة أŸرأة ‘ ق -ط -اع أإلع Ó-م ،أك -د وزي -ر
أإلتصسال أن ألنسسبة كبÒة جدأ سسوأء ‘ قطاع
ألسس -م -ع -ي أل -بصس -ري أو ألصس -ح-اف-ة أŸك-ت-وب-ة،
قائ ،Óإأن أغلبية مقدمات ألÈأمج أو أألخبار
هّن نسساء ،كما أن أŸرأة ألصسحفية ‘ ألسسابق
كانت تعمل ‘ قسسم أÛتمع وألثقافة ،لكن
أل- -ي- -وم أصس -ب -حت ت -ع -م -ل ‘ قسس -م ألسس -ي -اسس -ة
وأإلقتصساد أللذين كانا مقتصسرين على فئة
ألرجال.
‘ هذأ ألصسدد ⁄ ،يفّوت كعوأن ألفرصسة
Óشسادة بدور رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
ل إ
بوتفليقة ‘ ترقية مكانة أŸرأة ،و“كينها من
ت- -ب -وإأ م -ن -اصسب ‘ ك -ل أÛالت ،خ -اصس -ة ‘
أÛالسس أŸن- - -ت - -خ - -ب - -ة وألŸÈان ،ب - -فضس - -ل
أل- -تشس- -ري- -ع- -ات أل- -ت -ي ع ّ-ززت م -ن م -ك -ان -ت -ه -ا
وحمايتها.

نسسيب :ما يقارب  12ألف إأمرأة ‘ قطاع أŸوأرد أŸائية
أبرز وزير أŸوأرد أŸائية ﬁمد نسسيب،
أل -ع -دد أŸع -ت Èل -ل -نسس -اء أل -ع -ام Ó-ت ب -ق -ط-اع
أÿدمات ألعمومية ألكÈى ‘ ›ال أŸياه
وألتطه Òوكذأ ألوزأرة ،بحيث يشسكلن أألغلبية
”
Ãا يناهز  12ألف إأمرأة  ،قائ““ :Óلو ّ
أإلنتخاب على منصسب وزير فسستفوز إأحدى
ألعامÓت بالقطاع ،ألن عددهن معت.““È
وأضساف نسسيب أن نسسبة أŸرأة نشسعر بها
‘ أÛتمع ونلمسسها ويظهر ذلك جليا ‘

نسسب أل - -ن - -ج - -اح أل - -درأسس- -ي ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
أŸؤوسسسس -ات أل -ت -ع -ل -ي -م -ي-ة ،ب-ح-يث إأن أل-نسس-ب-ة
أŸرت -ف -ع -ة “ث -ل -ه -ا أل -ف -ت -ي-ات ،مشسÒأ إأ ¤أن
ألدسستور أ÷ديد أعطى مكانة مرموقة للمرأة
‘ مؤوسسسسات ألدولة وأÛالسس أŸنتخبة ،ما
جعلها –ّقق مكاسسب كبÒة مقارنة بالسسنوأت
أŸاضسية ،آأم ÓأŸزيد من ألتأالق ◊وأء ألتي
تشسّكل نصسف أÛتمع.

حطاب :أŸرأأة ألرياضسية قّدمت تتويجات للجزأئر
ه -ن -أا وزي -ر الشش -ب -اب وال -ري-اضش-ة ﬁم-د
حطاب ،اŸرأاة ا÷زائرية على كل اŸكاسشب
ال -ت -ي ح ّ-قّ-ق-ت-ه-ا ط-ي-ل-ة ه-ذه السش-ن-وات م-ن
لسشرة ،بحيث
أاعمال جليلة ‘ اÛتمع وا أ
خ- - -طت أاشش - -واط - -ا ك - -بÒة ‘ ك - -ل اÛالت
لدارية ،التقنية والرياضشية
السشياسشية ،ا إ
لخ Òال -ذي م -ن -ح -ه -ا
ب- -فضش -ل ال -دسش -ت -ور ا أ
مكانة بعد نضشال قد ،ËمعتÈا الدسشتور
بالنموذج العاŸي.
وحسسب حطاب ،فإان مكانة أŸرأة أليوم
توحي Ãؤوشسرأت إأيجابية ،بحيث إأسستطاعت
فرضس نفسسها ‘ كل أŸرأحل ألتي عرفتها
أ÷زأئ -ر أث -ن -اء أل -ث -ورة ‘ ألÎب-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م،

أل -ت -ن -م -ي -ة أإلق -تصس-ادي-ة ،أل-نشس-اط ألسس-ي-اسس-ي،
وألرياضسة ،قائ““ :Óألنسساء أ÷زأئريات أثبÏ
ج- -دأرت- -ه- -ن وق -دم -ن ت -ت -وي -ج -ات ل -ل -ري -اضس -ة
أ÷زأئ-ري-ة ،ك-حسس-ي-ب-ة ب-وŸرق-ة ون-وري-ة بنيدة
مرأح ،سسليمة سسوأكري وغÒهن““.
وعن عدد ألنسساء ‘ أÛال ألرياضسي ،أكد
وزير ألشسباب وألرياضسة أن ألعدد مقبول جدأ
م -ث -ل ك -ل أل-ق-ط-اع-ات ،ف-مشس-ارك-ت-ه-ن ت-ق-ري-ب-ا
تسساوي مشساركة ألرجل ،فهي حاضسرة ‘ كل
أإلخ- -تصس -اصس -ات Ãا ‘ ذلك أإلخ -تصس -اصس -ات
ألصس -ع -ب -ة ك -اÓŸك -م-ة ،ك-رة أل-ق-دم وأصس-ب-حت
تصس - -ن - -ع أل - -ف- -رح- -ة ‘ إأخ- -تصس- -اصس- -ه- -ا ل- -ك- -ل
أ÷زأئري.Ú

زروأطي :أك Ìمن  ٪ 70نسسبة ألعامÓت بالقطاع

ق-الت وزي-رة أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ط-اق-ات أŸت-جّ-ددة
فاطمة ألزهرأء زروأطي ،أن أŸرأة Áكنها
إأع -ط -اءن -ا ح -ل -ول ل -ل -مشس -اك -ل أ◊ال-ي-ة وتسسÒ
ب -اÛت-م-ع ن-ح-و أإلسس-ت-ق-رأر ،و“ن-ح-ه أفضس-ل
إأطار للحياة ،ألنها هي أألم وألزوجة وأألخت
أ◊نون ألتي تفهم ألشسباب وأألطفال ،مؤوكدة
أن نسس -ب-ة أل-نسس-اء أل-ع-امÓ-ت ‘ ق-ط-اع أل-ب-ي-ئ-ة
فاقت  70باŸائة ،ما أعتÈتها قوة يجب أن
تكون فّعالة ‘ أÛتمع.

وأشسارت زروأطي إأ ¤أن ،هناك ألعديد من
أل -نسس-اء ل-ه-ن مسس-ؤوول-ي-ات ب-ال-وزأرة ك-اŸف-تشس-ة
أل-ع-ام-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة ،وم-دي-رة أل-ت-غÒأت أŸن-اخية،
Óسس-ف
ق -ائ -ل -ة إأن أŸرأة ل -ه -ا ق -درأت ،ل-ك-ن ل -أ
ﬁي -ط -ه -ا أل -ع -ائ-ل-ي ل يسس-م-ح ب-إاظ-ه-اره-ا ول
يشس -ج-ع-ه-ا ب-ح-ك-م أن م-نصسب أŸسس-ؤوول-ي-ة ف-ي-ه
تضس -ح -ي -ات ،مضس -ي -ف-ة أن-ه ع-ل-ى أŸرأة ف-رضس
ن -فسس -ه -ا ع -ل -ى ك -ل أŸسس-ت-وي-ات وأن ت-ك-ون ‘
مناصسب إأتخاذ ألقرأر وتقد Ëحلول مÓئمة.

أاب- -رزت وزي- -رة ال- -تضش- -ام -ن ال -وط -ن -ي
لسش -رة وقضش -اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة
وا أ
خ Ó-ل ا◊ف -ل ال -رسش -م-ي ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي
لوراسش -ي
ل- -ل- -م- -رأاة أاول أامسس ب- -ف- -ن- -دق ا أ
لول وال- - -ط - -اق - -م
ب- - -حضش- - -ور ال- - -وزي- - -ر ا أ
ا◊ك -وم -ي ،ح -رصس رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-ن-ذ أان زك-اه
الشش -عب ل -ت -و‹ م -ق -ال-ي-د السش-ل-ط-ة ع-ل-ى
إاح- -ي- -اء ه- -ذا ال- -ي- -وم ت- -ك- -رÁا ل- -ل- -م- -رأاة
ا÷زائ - -ري - -ة ،م- -ا ي- -ع- -كسس ال- -ق- -ن- -اع- -ات
ال-راسش-خ-ة ل-دي-ه ب-دورها الهام ومكانتها
لي - -ج - -اب - -ي- -ة
‘ اÛت - -م - -ع وال - -ن - -ظ - -رة ا إ
ال - -ط - -م - -وح - -ة ل - -ت - -حسش Úأاوضش- -اع اŸرأاة
وح -م -اي -ت -ه -ا ،وك -ذا السش -ي-اسش-ات اŸن-ف-ذة
ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-ا م-ن ت-ق-ل-د م-ن-اصشب سش-ي-اسش-ي-ة
وإاقتصشادية.

سسهام بوعموشسة
تصسويرﬁ :مد آأيت قاسسي

أضس -افت أل-دأل-ي-ة ،أن ه-ذه أŸن-اسس-ب-ة ت-ت-ي-ح
سسنويا ألوقوف على أŸنجزأت ألتي حققتها
أŸرأة أ÷زأئرية وتسسمح بالتأاكيد على حماية
مكتسسباتها وموأصسلة أ÷هود لبلوغ طموحاتها
أŸشسروعة ألتي كّرسسها دسستور  2016أŸعدل،
ب -إاعÓ-ن سس-ع-ي أل-دول-ة ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ح-ق-وق-ه-ا

ألسس- -ي- -اسس -ي -ة وت -وسس -ي -ع حضس -ور “ث -ي -ل -ه -ا ‘
أÛالسس أŸنتخبة وترقية أŸناصسفة ‘ سسوق
ألتشسغيل مع ألرجل ،وكذأ تشسجيع ترقيتها ‘
أإلدأرأت ألعمومية وأŸؤوسسسسات ،وحسسبها فإان
ه- -ذه أإلصسÓ- -ح- -ات أث- -م- -رت ن -ي -ل أإلعÎأف
ألدو‹ وأإلقليمي للجزأئر بالريادة ‘ هذأ
أÛال.
‘ هذأ ألصسدد ،ذكرت ألوزيرة بÎؤوسس
أ÷زأئر ألدورة  38للجنة أŸرأة ألعربية لدى
ج -ام -ع -ة أل -دول أل -ع -رب -ي -ة ،وإأع Ó-ن أ÷زأئ -ر
كعاصسمة للمرأة ألعربية من مارسس  ،2019أإ¤
مارسس  ،2020بحيث كّرمت ألرئيسس بوتفليقة
ن -ظ Òأل -ق -رأرأت ألشس -ج -اع -ة أل -ت -ي أت -خ -ذه-ا
وسساهمت ‘ تبوإأ أŸرأة أ÷زأئرية للمرأتب
ألعليا ،مشسÒة إأ ¤أن شسعار هذه ألسسنة هو
“““ك ÚأŸرأة أ÷زأئ- -ري- -ة ل- -ت- -ك- -ون ضس -ام -ن -ا
أسساسسيا لسستقرأر أÛتمع““ ،وهو ما يؤوكد أن
ترقيتها –قيق للتنمية أŸسستدأمة وإأزدهار
للشسعوب وألدول ،على حّد تعبÒها.
وأغ -ت-ن-مت أل-دأل-ي-ة أل-ف-رصس-ة ل-لÎح-م ع-ل-ى
أروأح شس- -ه- -ي -دأت وشس -ه -دأء أل -ث -ورة وأل -وأجب
أل-وط-ن-ي ،وألشس-ك-ر ل-ل-م-ج-اه-دي-ن أل-باق Úعلى
ع-ه-د ن-وف-م ،Èم-ؤوك-دة ع-ل-ى أل-تضس-ام-ن ألدأئم
وأل Ó-مشس -روط م -ع أŸرأة أل -ع -رب -ي-ة ،لسس-ي-م-ا
ألفلسسطينية ألتي توأجه ‡ارسسات أإلحتÓل
ألصس -ه -ي -و ÊوأŸرأة ألصس -ح-رأوي-ة أل-ت-ي ت-ع-اÊ
ألتطّرف وألنزأعات.

بحضشور أاعضشاء اÛلسس الولئي وناششطات

زوخ يكّرم أŸرأة ويثني على طموحاتها أŸشسروعة

ن ّ-ظ -مت ،ولي -ة ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة
ح -ف Ã Ó-ن -اسش -ب -ة ال -ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة
اŸصش - - -ادف لـ  8م -ارسس ب -حضش-ور أاعضش-اء
اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -ولئ -ي واŸن-ت-خ-ب-ات
اÙل -ي -ات ووج-وه نسش-وي-ة ن-اشش-ط-ة ع-ل-ى
مسشتوى العاصشمة.

سسارة بوسسنة
أشسرف وأ‹ ألعاصسمة عبد ألقادر زوخ على
تكر ËأŸرأة ألعاصسمية ألناشسطة ،حيث حضسر
أ◊فل جمع من ألنسسوة أللوأتي أقيم أ◊فل
ع-ل-ى شس-رف-ه-ن ،ف-ح-ظ-يت أŸن-ت-خ-ب-ة أÙل-ي-ة
وألشس- -رط -ي -ة وأل -درك -ي -ة ،أŸرأة أŸت -ق -اع -دة،
أŸرأة ألسسياسسية ،ألصسحافية ،و حتى ألعاملة
ألبسسيطة بتكرÁات وتسسلمت شسهادأت وهدأيا
رمزية عرفانا على ما بذلنه ويبذلنه من جهود
‘ شستى أŸيادين.
وأ‹ ألعاصسمة قال ‘ تدّخله إأنه يحتفل
رف-ق-ة مصس-ال-ح ولي-ة أ÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ب-يوم
أŸرأة أل -ع -اŸي و‚اح -ه -ا وت-ك-ر Ëت-اري-خ-ه-ا
وط- -م- -وح- -ات- -ه- -ا ،ف- -ه- -ي –ت- -ف -ل ب -اإلعÎأف
Ãجهودأتها ،موضسحا أن ألولية تشسجّع أŸرأة
على –ّمل مسسؤووليتها ‘ أÛتمع Ãا يدّعم
مسسÒة أل -ت -ن -م -ي-ة ألق-تصس-ادي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة
وتنادي بضسرورة تفعيل دور ألسسيدأت حتى ولو
كانت عامÓت نظافة.

كما نّوه ألوأ‹ بدور أŸرأة ‘ ›تمعها
ومقاسسمتها للدور أŸلقى على عاتق أخيها
أل - -رج - -ل م- -ن- -اصس- -ف- -ة ،ب- -دأي- -ة م- -ن أ◊ق- -ب- -ة
أإلسستعمارية إأ ¤يومنا هذأ ،مشسيدأ باألدوأر
أل-ب-ط-ول-ي-ة أل-ت-ي ل-ع-ب-تها أÛاهدأت وزوجات
شسهدأئنا أألبرأر ‘ أسسÎجاع سسيادتنا ألتي
سس -ل -ب -ه -ا أŸسس-ت-ع-م-ر أل-غ-اشس-م ،ومشسÒأ إأ ¤أن
أإلسسÓم عّزز أŸرأة وأعطاها كرأمتها ألتي
– ⁄ظ بها باقي نسسوة ألعا.⁄
أŸسس -ت -ف -ي -دأت م -ن أل -ت -ك -ر Ëأع -رب-ن ع-ن
ف -رح -ت -ه -ن وأك -دن أن ألح -ت-ف-اء ب-ع-ي-د أŸرأة
وإأ‚ازأتها بالولية وتوعية أ÷ميع بدورها ‘
ت -دب Òألشس -أان أÙل -ي وأل -ولئ -ي ع -ل -ى غ-رأر
‚احها ‘ تدب Òشسؤوون بيتها لدليل قاطع
على ألوعي ألذي يتحلى به مسسÒو أÛالسس
ألبلدية وألولئية.

الششرطة والدرك يسشتذكران نضشالت اŸرأاة ا÷زائرية

تكر Ëمنتسسبات أŸصسالح أألمنية وصسحفية ““ألشسعب““ Ãعسسكر

نظّمت مصسالح ألشسرطة Ÿعسسكر ومصسالح
ألدرك ألوطني ،يوم أمسس أألول حف Óرمزيا
على شسرف منتسسباتها Ãناسسبة أليوم ألعاŸي
للمرأة.
وأسس -ت -ع-رضست ك-ل-ت-ا أŸؤوسسسس-ت Úأألم-ن-ي-تÚ
نضس -الت أŸرأة أ÷زأئ -ري -ة م -ن -ذ أل -ت -ح-اق-ه-ا
بالصسفوف أألو ¤للثورة أŸباركة إأ ¤فعاليتها
‘ معركة ألبناء وألتشسييد بعد نيل ألسستقÓل
أÛيد ،حيث نّوه إأطارأت أŸصسالح أألمنية

Ÿعسسكر بجهود أŸرأة أ÷زأئرية ‘ ﬂتلف
أÛالت أ◊ياتية وأŸيادين ألعملية رفعن
م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا –دي أل- -ت- -وأج- -د ‘ م- -رأك- -ز
ومناصسب قيادية ،وأثب Ïجدأرتهن ‘ تو‹
”
أŸسسؤوولية بإاخÓصس وتفان ‘ ألعمل ،كما ّ
ب-اŸن-اسس-ب-ة ت-ك-ر Ëع-دد م-ن م-ن-تسس-بات جهاز
ألشس -رط -ة وأل -درك وم -وظ -ف -ات شس-ب-ي-ه-ات أإ¤
جانب تكر Ëمرأسسلة ““ألشسعب““.

معسسكر :أم أ.Òÿسس
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بحضشور السشلطات اŸدنية والعسشكرية

إاحتف ـ ـ ـ ـالت وتكر Áـ ـ ـات
للم ـ ـ ـرأاة بجيج ـ ـ ـل
كانت ولية جيجل على موعد
م- -ع الح- -ت- -ف- -الت ب -ع -ي -د اŸرأاة اŸصش -ادف لــ08
مارسس من كل سشنة ،بتنظيم نششاطات متنوعة
Ãخ -ت -ل -ف الدارات غ -رار دار ال -ث -ق -اف -ة ع -م-ر
أاوصش-دي-ق اح-تضش-نت الح-ت-ف-ال ال-رسش-م-ي ل-هذه
اŸناسشبة بحضشور بشش Òفار وا‹ ولية جيجل
والسش -ل -ط -ات اŸدن-ي-ة وال-عسش-ك-ري-ة واŸن-ت-خ-بÚ
اÙل-ي ،Úب-زي-ارة م-ع-ارضس ﬂت-ل-ف-ة Ãشش-ارك-ة
ج-م-ع-ي-ات نسش-وي-ة ح-رف-ي-ات ومسش-ت-ف-ي-دات م-ن
أاج - -ه - -زة ال - -دول - -ة ANSEG. ANGEM.
لبراز موروث
 ،CANC.وعرضس كوريغرا‘ إ
ال -ل -ب-اسس ال-ت-ق-ل-ي-دي ا÷زائ-ري وت-ك-ر Ëرم-زي
ل -ع -ي -ن -ة م -ن ال -نسش-اء اŸت-م-ي-زات ع-ل-ى اŸسش-ت-وى
اÙلي تششجيعا لهن على اÛهودات اŸبذولة.

...وأانششطة متنوعة بقطاع
الثقا‘ بسشكيكدة
وبو’ية سسكيكدة ،احتفا’ باليوم العالمي للمرأاة 08
مارسس  2019وتشسجيعا للمرأاة الحرفية المبدعة،
ن -ظ -م قصس -ر ال-ث-ق-اف-ة لسس-ك-ي-ك-دة ب-ه-ذه ال-م-ن-اسس-ب-ة،
م -ع -رضس خ -اصس ب -م -خ -ت -ل-ف ال-ح-رف والصس-ن-اع-ات
التقليدية والحلويات والديكور واأ’لبسسة التقليدية
التي تتميز بها المرأاة الجزائرية ،والتي شساركت من
خ -لل -ه م -خ -ت -ل -ف ال -ج -م-ع-ي-ات ال-ح-رف-ي-ة وال-م-رأاة
السس-ك-ي-ك-دي-ة ال-م-ب-دع-ة ب-مختلف المعروضسات التي
عكسست حقيقة ماتقوم به أانامل المرأاة الجزائرية

التي تسسعى دائما إالى تقديم اأ’حسسن في الربط
والتواصسل بين اأ’صسالة والمعاصسرة ،وأاشسرف على
هذه الفعالية المسسؤوول ا’ول على القطاع الثقافي
بالو’ية ومدير قصسر الثقافة لسسكيكدة.
ك -م -ا أاشس -رف م -دي -ر دار ال -ث -ق -اف -ة م -ح -م -د سس-راج
بسس-ك-ي-ك-دة ،رف-ق-ة م-دي-ر ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ية للتشسغيل
ومدير الصسندوق الوطني للتامين عن البطالة لو’ية
سس -ك-ي-ك-دة وم-دي-ر ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-دع-م وت-رق-ي-ة
تشس-غ-ي-ل الشس-ب-اب ،ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ال-م-ع-رضس ال-خ-اصس
با’حتفال باليوم العالمي للمرأاة وكذا على افتتاح
معرضس الفن التشسكيلي لمنخرطات ورشسة الفننون
ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ل-دار ال-ث-ق-اف-ة وك-ذا م-ع-رضس اب-داعات
نزيلت مؤوسسسسة اعادة التربية.

شش -ه-دت ب-ل-دي-ات ولي-ة ا÷ل-ف-ة صش-ب-ي-ح-ة
أامسس ت-ن-ظ-ي-م ع-دة أانشش-ط-ة Ãن-اسش-ب-ة ال-ي-وم
ال -ع -اŸي ل -ل -م -رأاة ،ح -يث ” ت -ك-ر Ëع-دد م-ن
لط -ارات ال -نسش -وي -ة Ãق -ر ولي -ة ا÷ل -ف -ة،
ا إ
لم -ي -ة
وت- -ك- -ر Ëال -نسش -اء ال -دارسش -ات Ãح -وا أ
تقديرا Ûهوداتهن ‘ التعليم.

أاوضس -ح أان ال -م -ع -رضس ي -ح -ت -وي ع -ل -ى ال -ع-دي-د م-ن
ال -م -ن -ت -وج -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ال-ت-ي أاب-دع-ت-ه-ا أان-ام-ل
ال-ح-رف-ي-ات ك-ال-ط-رز ،ال-ل-ب-اسس ال-ت-ق-ل-ي-دي ،ال-تزيين
بالورود ،التزيين بالشسموع وصسناعة الحلويات ،إالى
ج -انب ح -رف -ي -ات أاوج-دن أ’ن-فسس-ه-ن ح-رف-ا ي-دوي-ة
أاخرى تبتعد عن الزخرفة ،التشسكيل والتلوين وكذا
ت-ن-ظ-ي-م مسس-اب-ق-ة ف-ي اأ’ط-ب-اق ال-تقليدية واأ’كلت
الشسعبية مع تقديم هدايا وتكريم الحرفيات.

عدة نششاطات ششهدتها البويرة

إابراز دور اŸرأاة ‘ اÛتمع وتكر Ëلها

ع-رفت ال-ع-دي-د م-ن ال-ق-ط-اع-ات نشش-اطات
ك- -ث- -ي- -ف -ة أاب -رزت دور اŸرأاة ‘ ب -ن -اء ال -وط -ن
واÙاف - -ظ - -ة ع - -ل - -ي وح - -دت - -ه ال - -وط - -ن - -ي- -ة
ومششاركتها ‘ ا◊فاظ علي اŸوروث الثقا‘
ا÷زائ -ري .وه -والم -رال -ذي شش -ه -ده اŸع -ه -د
ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن-ي صش-اي-ك-ي ﬁم-د
بالبويرة.

وتزامنت ا’حتفا’ت مع الملتقي الوطني
ل-ت-رق-ي-ة ال-خ-ط-اب أال-مسس-ج-دي حضس-ره ج-مع
غ--ف--ي--ر م--ن ال--م--ث--ق--ف--ات ال--ل--وات--ي حضس--رن
م--ح--اضس--رات ب--ي--نت دور ال--م-رأاة ف-ي ت-رق-ي-ة
ال--م--ج--ت--م--ع ف--ي ك--ل ال--م-ج-ا’ت السس-ي-اسس-ي-ة

وا’قتصسادية وا’جتماعية ،حضسره مسستشسار
الوزيرعيسسى ،الدكتور مشسنان الذي أاكد على
ت-رق-ي-ة ال-خ-ط-اب أال-مسس-ج-دي ليصسبح منهجا
لترقية المجتمع ،وتم تكريم  17إامرأاة من
’وقاف إالي جانب توزيع
الشسؤوون الدينية وا أ
مقررات ا’سستفادة من برامج الدعم لفائدة
 30امرأاة ،أاما بالمكتبة الرئيسسية تم تنظيم
’ديبات الو’ية وكذا
معرضس وبيع بالتوقيع أ
’نامل
معرضسا للفنون التشسكيلية من إانتاج ا أ
ال--ن--اع--م-ة إال-ى ج-انب أامسس-ي-ات شس-ع-ري-ة وت-م
تكريم عدة وجوه بالمناسسبة .كما احتضسنت
إاقامة طبال عائشسة لطالبات الجامعة عدة
نشس--اط--ات ث--ق--اف--ي--ة ك--م--ا ت--م ت--ك-ري-م ب-عضس
عاملت الخدمات الجامعية.

هدفا “ك ÚاŸرأاة من أاجل تنمية الروح اŸقاولتية

قافلة –سشيسشية حول اŸقاولتية
النسشوية –ط بششÓطة

واب-ن-ة الشس-ه-ي-د «ح-ق-ب-وب ب-ل-خ-ي-ر» وق-د ت-خ-لل هذه
ال -ت -ظ -اه -رة ت -ك -ري -م -ات ل -ب -عضس ال-نسس-اء ب-ال-ق-ط-اع

وم-خ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات اأ’خ-رى ب-م-ن-اسس-ب-ة ع-يدهن
العالمي.

‘ مقدمتها قافلة تضشامنية Ÿسشاعدة العائÓت اŸعوزة

أانششطة متنوعة إلحياء اŸناسشبة باŸسشيلة
باتجاه بلدية السسوامع وونوغة وتكريم العديد من
النسساء العاملت والمتقاعدات وكذا تسسمية حي
تعاونية سسويح باسسم المجاهدة صسحراوي حدة ،من
جانبها نظمت وحدة الجزائرية للمياه على شسرف
ال-ع-ام-لت ب-ال-وح-دة ب-حضس-ور م-دي-ره-ا يازيد يزيد
الذي أاشساد في كلمته بالجهد الفعال الذي تلعبة
ال -م -رأاة ف -ي تسس -ي -ر الشس -رك -ة م -ن خ -لل ت -ف -ان -ي-ه-ا
وإاخلصسها في عملها وهونفسس ما ذهب اإليه أامين
فرع النقابي للمؤوسسسسة الذي أاشسار إالى أان المرأاة
عززت مكانتها بالمؤوسسسسة وأاثبتت جدارها وحبها

للعمل الذي يرقى بالمؤوسسسسة ،وفي ذات الجانب تم
ب -م -دي -ري -ة السس -ك -ن ب -ال -مسس-ي-ل-ة ت-ن-ظ-ي-م اح-ت-ف-ال-ي-ة
بالمناسسبة ضسمت عاملت المديرية تخللها كلمة
لمدير السسكن احمد غيموز الذي ثمن مجهودات
المرأاة والعمل المتقن الذي تقوم به ،كما نظمت
دار ال -ث -ق -اف-ة ق-ن-ف-وذ ال-ح-م-لوي م-ع-رضس-ا خصسصس
إ’بداعات المرأاة يدوم أ’ربعة أايام كاملة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

لششادة باحÎافيتهن ‘ أاداء مهامهن
ا إ

حفل تكرÁي على ششرف منتسشبات األمن الوطني بعنابة

ا’ح-ت-ف-ال-ي-ة ان-ط-ل-قت ب-ق-راءة ك-ل-م-ة السسيد
لمن الوطني ،والتي هّنأا من
اŸدير العام ل أ
خللها منتسسبات جهاز الشسرطة ،كما أاشساد
Ãدى ا’حÎافية والكفاءة ‘ أاداء مهامهن
ا÷وهرية ،واŸتمثلة ‘ ا◊فاظ على أامن

ن-ظ-مت دار الصش-ن-اع-ة ال-تقليدية Ãدينة
جامعة بالوادي Ãناسشبة عيد اŸرأاة العاŸي
اŸصشادف لـ 08 :مارسس من كل سشنة ،والعرسس
ا÷م -اع -ي ،م -ع -رضش-ا ل-لصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وا◊رف وذلك ب -ه -دف ال -ت -ع-ري-ف ب-اŸن-ت-وج
ال -ت -ق-ل-ي-دي وت-رق-ي-ة الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
الفنية.
قداردة معز مدير دار الصسناعة التقليدية بجامعة،

البويرة :ع نايت رمضسان

ا÷لفة :موسسى بوغراب

اح -ت -فت مصش -ال -ح أام -ن ولي -ة ع-ن-اب-ة أاول
أامسس اÿم -يسس ب -اŸرأاة ال -ع -ن -اب -ي -ة ‘ ،ي-وم-ه-ا
العاŸي ،حيث قامت بتنظيم حفل تكرÁي
لم- -ن ال- -وط- -ن -ي
ع- -ل- -ى شش- -رف م- -ن- -تسش- -ب- -ات ا أ
ب -ال -ولي -ة ،ن-ظ Òج-ه-وده-ن اŸب-ذول-ة أاث-ن-اء
أاداءهن Ÿهامهن ،ودورهن ‘ خدمة الوطن
واŸواطن على مسشتوى القطر الوطني.

احتضشنت السشاحة اŸقابلة لدار الصشناعة
ال- -ت- -ق -ل -ي -دي -ة ب -ال -وادي ف -ع -ال -ي -ات م -ع -رضس
الصش -ن -اع-ة وا◊رف ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸن-ظ-م م-ن
ط-رف غ-رف-ة الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية لولية
الوادي Ãناسشبة عيد اŸرأاة العاŸي اŸصشادف
ل- -ل- -ث- -ام- -ن م- -ارسس م- -ن ك- -ل ع- -امÃ ،شش -ارك -ة
ح - -رف - -ي - -ات ي- -ت- -قّ- -ن ﬂت- -ل- -ف الصش- -ن- -اع- -ات
لب-راز م-قومات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وك-ن ‘ اŸوع-د إ
الصش-ن-اع-ة ا◊رف-ي-ة ال-وط-نية ،وكذا Œديد
اŸوعد مع تبادل اÈÿات وتسشويق اŸنتوج.

في معرضس الصسناعة التقليدية الذي يتواصسل
ع ل ى م د ى  0 3اأ ي ا م .
و ح س س ب م ن ظ م و ه ذ ه ا ل ت ظ ا ه ر ة  ،اإ ن ت ن ظ ي م ه ذ ه
ا ل ت ظ ا ه ر ة ي د خ ل ف ي اإ ط ا ر ا س س ت ر ا ت ي ج ي ة ت ن م ي ة
ق ط ا ع ا ل ص س ن ا ع ة ا ل ت ق ل ي د ي ة ا ل ه ا د ف ة اإ ل ى اإ ن ع ا ش س
وتسسويق منتوجات الصسناعة التقليدية ،وكذا
اإ ب -د ا ع -ا ت ا ل -م -ر اأ ة ا ل -ح -ر ف -ي -ة  ،و اأ و ض س -ح ت ب ع ض س
ا ل ع ا ر ض س ا ت ل ـ  « :ا ل ش س ع ب »  ،اأ ن ا ل ه د ف م ن ه ذ ه
التظاهرة هوالحفاظ على المنتوج التقليدي
ا ل -ذ ي ي -ت -ن -و ع ب -ي -ن ص س -ن -ا ع -ة ا ل -ت -ح -ف و ا ’أ ل -ب س س -ة
والحلي وغيرها.
كما تتضسمن منتوجات الحرفيات في نفسس
ا ل -م -ع -ر ض س  ،ا ل -م ص س -ن -و ع -ا ت ا ل -ي -د و ي -ة ا ل -ف -ن -ي -ة
كالطرز ،اللباسس التقليدي ،التزيين بالورود،
ا ل -ت -ز ي -ي -ن ب -ا ل ش س -م -و ع و ص س -ن -ا ع -ة ا ل -ح -ل -و ي -ا ت  ،اإ ل ى
ج ا ن ب ح ر ف ي ا ت اأ و ج د ن ’أ ن ف س س ه ن ح ر ف ا ي د و ي ة
اأ خ ر ى ت ب ت ع د ع ن ا ل ز خ ر ف ة  ،ا ل ت ش س ك ي ل و ا ل ت ل و ي ن .

...ومعرضض آاخر بدار الصشناعة التقليدية بجامعة

قائدا الدرك والششرطة يكرمان والدة مراسشل «الششعب»

برمجت و’ية المسسيلة نهاية اأ’سسبوع العديد من
النشساطات الثقافية والترفيهية في إاطار ا’حتفال
بعيد المرأاة المصسادف للثامن مارسس من كل سسنة
ع-ب-ر ال-ع-دي-د م-ن م-ن-اط-ق ال-و’ي-ة وم-دي-ري-اتها من
خلل تكريم المرأاة في عيدها تقديرا لها على
نشساطاتها وأاداء عملها بإاتقان.
سسطرت و’ية المسسيلة برنامجا ثريا للحتفال بعيد
المرأاة كانت بدايته بإاعطاء الوالي ابراهيم اوشسان
ان-ط-لق ال-ق-اف-ل-ة ال-تضس-ام-ن-ي-ة ل-مسس-اع-دة العائلت
المعوزة التي نظمتها مديرية النشساط ا’جتماعي

فرصشة أاخرى إلظهار قدرات اŸرأاة اŸبدعة

ك - -ا ن ت ا ل - -ح - -ر ف ا ل - -ي - -د و ي - -ة ع - -ل -ى ا خ -ت -ل ف -ه -ا
والصسناعة التقليدية على تنوعها حاضسرة مع
ا ل م و ع د ا ل س س ن و ي ف ي ع ي د ا ل م ر اأ ة ا ل ع ا ل م ي ا ل ذ ي
اأ ض س ح ى ت ن ظ ي م ف ض س ا ء ل ل م ر اأ ة ا ل ح ر ف ي ة ت ق ل ي د ا
يتجدد سسنويا وتلقائيا ،مع مشساركة حرفيات

ل‚ازاتهن واعÎافا بنضشالهن اŸسشتمر
تثم Úإ

الوالي من جهته ثمن ا’نتصسارات التي حققتها
المرأاة أالجزائرية بإاحرازها حقوقا غير مسسبوقة،
أاق -ره -ا ل -ه -ن رئ -يسس ال -ج-م-ه-وري-ة ف-ي ال-ع-دي-د م-ن
أالمناسسبات فأاصسبحت بهذا تتبوأا الصسدارة في الفعل
السسياسسي وا’جتماعي على السسواء لتسسهم مناصسفة
مع أاخيها الرجل بكل مسسؤوولية في تقاسسم أاعباء
وفروضس جلئل المهمات في صسورة حياة اأ’مة
،مؤوكدا بأان هذه اأ’خيرة تحتل اليوم مكانة مرموقة
في كل جوانب الحياة العملية وا’جتماعية مذكرا
دورها الهام في مسسار عصسرنة اإ’دارة بصسفة عامة.
كما نظم أامن و’ية الجلفة وجهاز الدرك الوطني
حفل تكريمي على مسستوى مقر الوحدة  108ومقر
ال-درك ال-وط-ن-ي ب-ح-ي ب-وت-ري-ف-يسس ،ل-ح-فظ النظام
بالجلفة ،ممثثلين في عبد الله عبابسسة» و»حلوي
نور الله «بتكريم والدة مراسسل جريدة «الشسعب»

معرضس الصشناعة وا◊رف التقليدية بالوادي

الوادي :قديري مصسباح

جيجل /سسكيكدة :خالد العيفة
كما تم اإ’علن عن الفائزات في مسسابقة الطبخ
ال-خ-اصس-ة ب-اأ’ط-ب-اء ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي ن-ظمها مكتب
النشساط ا’جتماعي لمديرية اإ’دارة المحلية ،حيث
عادت المرتبة اأ’ولى إالى السسيدة صسوفان سسراح
والثانية إالى بوناميسس ابتسسام والثالثة السسيدة عبد
اللطيف شسفيقة.
من جهة أاخرى نظم أامن جيجل ،حفل تكريميا
على شسرف موظفات أامن الو’ية من مختلف الرتب
وال-مصس-ال-ح ،ت-ق-دي-را وع-رف-ان-ا ل-مجهوداتهن ،وذلك
على مسستوى قاعة المحاضسرات الكائنة بمدرسسة
الشسرطة سسابقا حضسره رؤوسساء المصسالح ،إاطارات،
رت -ي -ب -ات ،أاع -وان وأاع -وان شس -ب -ي -ه -ات ،م -ت -ق-اع-دي
الشسرطة.
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اŸواطن وحماية ‡تلكاته ،فضسل عن توليهن
ل- -ل- -م- -ه- -ام ا◊سس- -اسس- -ة ب- -ك- -ل ع -زم واق -ت -دار،
واحتللهن Ÿراتب ’ يسستهان بها ‘ تو‹
اŸسسؤووليات.
وتخّلل ا◊فل العديد من التكرÁات ،حيث
” ع -ل -ى إاث -ره -ا ت -ك-ر Ëمسس-ت-خ-دم-ات اأ’م-ن
ّ
ال-وط-ن-ي ال-ت-اب-ع-ات ıت-ل-ف مصس-الح الشسرطة
بالو’ية ،متقاعدات اأ’من الوطني‡ ،ثلت
ع -ن ﬂت -ل -ف اأ’سس -لك اأ’م -ن -ي -ة اŸشسÎك -ة،
القطاع العسسكري ،إا ¤جانب النسساء اللواتي
ي- -ن- -تسس Íإا ¤سس- -لك ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي ،إادارة

السس - -ج - -ون ،ا÷م - -ارك ،ا◊م - -اي - -ة اŸدن- -ي- -ة
ومديرية الغابات ،فضسل عن تكر Ëكل من
رئ- -يسس- -ة ج -م -ع -ي -ة ت -رق -ي -ة وإادم -اج الشس -ب -اب،
اÛاهدة ““بوراوي فاطمة الزهرة““ و‡ثلة
ع- -ن اأ’سس -رة اإ’ع -لم -ي -ة الصس -ح -ف -ي -ة ““زه -رة
صسياد““ .إا ¤جانب ذلك قامت مصسالح أامن
و’ية عنابة بتنظيم زيارات منزلية تضسامنية،
ل- -ف- -ائ- -دة م- -ن -تسس -ب -ات اأ’م -ن ال -وط -ن -ي وذوي
ا◊قوق.

عنابة :هدى ب

ح ّ- -ط - -ت ،أامسس ،ال - -ق - -اف - -ل - -ة ال - -وط- -ن- -ي- -ة
لعÓ-م-ي-ة وال-ت-حسش-يسشية حول اŸقاولتية
ا إ
النسشوية ،ببلدية ششÓطة ،من تنظيم وزارة
لسش-رة وقضش-اي-ا اŸرأاة،
ال -تضش -ام-ن ال-وط-ن-ي وا أ
وÃشش -ارك -ة ﬂت -ل -ف أاج -ه -زة ال-دع-م ،ع-ل-ى
غ -رار ال -وك -ال -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-تسش-ي Òال-ق-رضس
اŸصش - -غ- -ر «أاو‚ام» ،وال- -وك- -ال- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
لتششغيل الششباب ،الصشندوق الوطني للتأامÚ
على البطالة ،وغرفة الصشناعة التقليدية،
ب -ه -دف إاع Ó-م ال -نسش -اء ح -ول خ-ل-ق مشش-اري-ع
ومؤوسشسشات وكيفية السشتفادة من القروضس
البنكية.

بجاية :بن النوي توهامي
وبحسسب عيسسات صسافية ،مسسؤوولة مصسلحة
بمديرية النشساط ا’جتماعي لو’ية بجاية،
أان هذه المبادرة تندرج في إاطار البرنامج
ال--وط--ن--ي ال--م--ن--دم--ج ال-م-خصسصس ل-ت-رق-ي-ة
وت--م--ك--ي--ن ال--م--رأاة م--ن اأج-ل ت-ن-م-ي-ة ال-روح
المقاو’تية ،والذي يهدف إالى الرفع من
نسس--ب--ة ت--واج--د ال--نسس--اء ف-ي ع-ال-م الشس-غ-ل،

وتشسجيعهن على اقتحام المقاو’تية ،من
خلل إانشساء مؤوسسسسات مصسغرة خاصسة بهن
لتدعيم تنويع ا’قتصساد الوطني.
ح--يث سس--يسس--م--ح ل-ه-ن ال-دع-م ال-م-خصسصس،
ا’سستفادة من قروضس مصسغرة واكتسساب
ق--درات ال--تسس-ي-ي-ر ال-لزم-ة ،ب-م-راف-ق-ة م-ن
ط-رف أاج-ه-زة ال-مسس-اع-دة ع-ل-ى ال-تشس-غ-يل،
كالوكالة الوطنية لتسسيير القرضس المصسغر،
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م وتشس-غيل الشسباب،
الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أامين على البطالة،
وال--وك--ال--ة ال--وط-ن-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر ال-م-ؤوسسسس-ات
ال-مصس-غ-رة وال-م-ت-وسس-ط-ة  ،وال-ف-رصسة كانت
سس-ان-ح-ة ل-م-م-ث-ل-ي م-خ-ت-ل-ف أاجهزة الدعم،
الذين أاكدوا خلل شسروحاتهم المفصسلة
حول الخدمات التي هي في متناول المرأاة
وشسروط ا’سستحقاق ،بهدف تنمية القدرة
التنافسسية لهذه الفئة من المجتمع وتعزيز
ق-درات-ه-ن ،ب-دء م-ن ت-ن-م-ي-ة م-ه-ارات-ه-ن في
التسسيير واكتسساب مختلف التقنيات ،كما
ت-م ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م معارضس ولقاءات
للتعريف بالمزايا التي تمنح لهن.

ال–اد الولئي للنسشاء ا÷زائريات
بسشعيدة يكرم مناضشÓته

شش-ه-دت ولي-ة سش-ع-ي-دة أاول أامسس ت-ن-ظ-يم
نشش - -اط - -ات ت - -ك - -رÁي - -ة م - -ن ط- -رف ال–اد
ال - -ولئ- -ي ل- -ل- -نسش- -اء ا÷زائ- -ري- -ات ب- -اŸسش- -رح
ا÷ه- -وي صش- -راط ب- -وم- -دي- -ن وذلك ب -حضش -ور
السشلطات الولئية.

سسعيدة:ج.علي
وب-ه-ذه ال-م-ن-اسس-ب-ة اسس-ت-ه-ل وال-ي ال-و’ي-ة سسيف
’سسلم لوح كلمته بالدور الكبير الذي تقوم به
اإ
المرأاة الجزائرية حيث ذكر أانها كانت جندية
’ولى في المعارك والملحم
في الصسفوف ا أ
الجزائرية لتنتقل في مرحلة ا’سستقلل إالى
تلك المرأاة المجاهدة التي أان تحقق التنمية

الشس--ام--ل--ة وأاصس-ب-حت ف-ي ال-م-ج-السس الشس-ع-ب-ي-ة
البلدية وقال أان المجتمع يقوم على المرأاة
والمجتمع.
كما أاشسرف والي الو’ية على فعاليات الصسالون
ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ون ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة بشس-ع-ار «ل-وحات
بأانامل نسسوية» بدار الثقافة مصسطفى خالف
أاين جاب عبر ورشسات المعارضس الممثلة من
 15و’ية لتكون فرصسة لتكريم سسلك أاعوان
الشس--رط--ة م--ن ال--نسس--اء ك--م--ا حضس-ر اح-ت-ف-ال-ي-ة
م---وظ---ف---ي وم---وظ---ف---ات ل---ج---ن---ة ال---خ---دم--ات
ا’جتماعية في مقر اللجنة أاين أالقى كلمة أاكد
فيها على مكانة المرأاة الجزائرية بصسفة عامة
وال-م-وظ-ف-ة بصس-ف-ة خ-اصس-ة ب-ج-انب ال-رجل في
’من وا’سستقرار.
بناء الوطن والحفاظ على ا أ

السسبت  09مارسس  2019م
الموافق لـ  02رجب  1440هـ
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’عمأل بهوسسÏ
عرضس إلتشسريعيأت إ÷بأئية إŸشسجعة Ÿنأخ إ أ

قيطو Êيدعو إأ ¤إأطÓق أ’سستثمارأت أأ’مريكية ‘ ألطاقة
إلقأنون إ÷ديد حول إÙروقأت يقدم –فيزإت جبأئية
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أإبرز جهود إ÷زإئر ‘ ﬁأربة إلهجرة غ Òإلشسرعية

مسساهل يسستقبل ألوزير ألروماÊ
للعÓقات مع ألŸÈان

إسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر إلشس-ؤوون إÿأرج-ي-ة ،عبد
إل - - -ق - - -أدر مسس - - -أه- - -ل ،إول إمسس ب- - -أ÷زإئ- - -ر
إل -ع -أصس -م-ة ،إل-وزي-ر إل-روم-أ Êل-ل-عÓ-ق-أت م-ع
إلŸÈأن ،فيورإل إيلي ،حيث ” إلتطرق إ¤
إلعÓقأت إلثنأئية إلتي Œمع إلبلدين وسسبل
تعزيزهأ.

وجه وزير إلطأقة ،مصسطفى قيطو ،Êأإول
إمسس ب - - - -ه- - - -وسس ،Ïدع- - - -وة إ ¤إلشس- - - -رك- - - -أت
’م -ري -ك -ي -ة إ ¤إ’سس -ت -ث-م-أر ‘
إل -بÎول -ي -ة إ أ
إ÷زإئر دإعيأ إ« ¤شسرإكأت مثمرة ودإئمة»
ب Úإلبلدين.

ص س -ر ح ق -ي -ط -و ن -ي خ  Ó-ل ا ل -ط -ب -ع -ة ا ل 1 2
ل -ل -م -ن -ت -د ى ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي  -ا لأ م -ر ي -ك -ي ح -و ل
الطاقة الذي يعقد بالعاصسمة البترولية
ا ل ع ا ل م ي ة ه و س س ت ن  ،اأ ن ا ل ش س ر ا ك ة ا ل ط ا ق و ي ة
ب - -ي - -ن ا ل - -ج - -ز ا ئ - -ر و ا ل -و ل ي -ا ت ا ل -م -ت -ح -د ة
ا لأ م ر ي ك ي ة ا ل ت ي « ت و ج ت ب ن ج ا ح ك ب ي ر ف ي
س س -ن -و ا ت  » 1 9 9 0ق - -د س س - -ج -ل ت « ت -ر ا ج -ع -ا
م ل ح و ظ ا » ف ي ا ل س س ن و ا ت ا لأ خ ي ر ة .
و ق ا ل ا ل و ز ي ر اإ ن ه ذ ا ا ل ت ر ا ج ع « ل ي ع ك س س
بتاتا الفرصس المتاحة التي تثير اهتمام
ا ل ش س ر ك ا ت ا لأ م ر ي ك ي ة » .
و ت - -ر ا ج - -ع ت ا س س - -ت - -ث - -م - -ا ر ا ت ا ل ش س - -ر ك - -ا ت
البترولية المريكية التي يعد حضسورها
م -ل -ح -و ظ -ا ف -ي ا ل -ج -ز ا ئ -ر اإ ل -ى  1 0 0م ل ي و ن
د و ل ر س س - -ن - -ة  2 0 1 5ب - -ع -د اأ ن ب -ل -غ ت 6 0 0
م - -ل - -ي - -و ن د و ل ر ف - -ي  . 2 0 1 0و ب -ا ل -م -و ا ز ا ة ،
اأ ث ر ت ط ف ر ة ا ل غ ا ز و ا ل ن ف ط ا ل ص س خ ر ي ف ي
ا ل -و ل ي -ا ت ا ل -م -ت -ح -د ة ا لأ م -ر ي -ك -ي -ة ع -ل -ى
الصسادرات الجزائرية نحوهذا البلد.
و ب - -ع - -د ا ن ذ ك - -ر ب - -م - -ث -ا ل اأ ن -ا د ا ر ك -و ا ل -ت -ي
ا ح ت ف ل ت م وؤ خ ر ا ب م ل ي ا ر ب ر م ي ل ا ل م ن ت و ج
ف ي ا ل ج ز ا ئ ر  ،اأ ش س ا ر ا ل و ز ي ر اإ ل ى اأ ن ن ج ا ح
ه -ذ ه ا ل ش س -ر ك -ة ا ل -ب -ت -ر و ل -ي -ة « ي -ث -ب ت ب -ا ل -ف ع ل
ن -ط -ا ق و ع -م -ق ا ل -ع  Ó-ق -ا ت ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ة -

ا لأ م - -ر ي - -ك - -ي - -ة » و اإ ن - -م - -ا اأ ي ض س - -ا « ا ل - -ت - -ز ا م
ا ل -ط -ر ف -ي -ن ل س س -ت -م -ر ا ر ع -ق -د ا ل و ف ا ء ا ل ذ ي
يربطهما».
ك -م -ا ذ ك -ر ا ل -و ز ي -ر خ  Ó-ل ت -د خ -ل -ه ب -م -ز ا ي -ا
ا ل -ج -ز ا ئ -ر و ف -ر ص س ا ل س س -ت -ث -م -ا ر ف -ي ق -ط ا ع
ا ل -ط -ا ق -ة  ،م -وؤ ك -د ا ا ن ا ل -م -ج -ا ل ا ل -م -ن -ج -م ي
ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي ا ل -ذ ي ي -م -ت -د ع -ل -ى اأ ك -ث -ر م -ن
مليون ونصسف (5ر )1كيلومتر مربع غير
مسستكشسف بشسكل واسسع في حين كثافة
ا ل -ت -ن -ق -ي ب ب -ا ل -ك -ي -ل -و م -ت -ر ا ل -م -ر ب -ع ل ز ا ل ت
بعيدة عن المعايير الدولية.
وتابع يقول «حوالي  % 70في المجال
المنجمي يبقى غير مسستكثف بالكامل
و ه -ذ ا ي -ع -ط -ي ل -م -ح -ة ع -ا م -ة ع -ن ا ل -ح -ج -م
ا ل -ب -ا ق -ي ا ن -ج -ا ز ه ف -ي م -ج -ا ل ا ل س س -ت -غ  Ó-ل
و ا ل -ت -ط -و ي -ر و ي ش س -ك -ل ف -ر ص س ا س س -ت -ث -م -ا ر ف ي
ا ل ن -ت -ا ج ا ل -ب -ت -ر و ل -ي ا ل -م -ت -ا ح ل -ل ش س -ر ك -ا ت
ا لأ م ر ي ك ي ة » .
ب خ ص س و ص س ا ل ح ت ي ا ط ا ت  ،اأ و ض س ح ق ي ط و ن ي
اأ ن ت ل ك ا ل ق ا ئ م ة م ه م ة اإ ذ ه ن ا ك د ر ا س س ة
اأ و ل -ى و ا س س -ع -ة ج -ا ر ي -ة ل -ت -ق -ي -ي -م اإ م -ك -ا ن -ي -ة
الموارد غير التقليدية من خÓل سسبع
اأ ح و ا ض س ف ي ا ل ص س ح ر ا ء ا ل ج ز ا ئ ر ي ة .
و اأ ض س ا ف ا ل و ز ي ر اأ ن « ا ل ن ت ا ئ ج ا لأ و ل ى ج د
م ش س ج ع ة اإ ذ س س م ح ت ب اإ ع ا د ة ت ح د ي د م و ق ع
الجزائر في المرتبة الثالثة في مجال
م -و ا ر د ا ل -غ -ا ز ا ل ص س -خ -ر ي ب -ع -د ا ل -و ل ي -ا ت
ا ل م ت ح د ة ا لأ م ر ي ك ي ة و ا ل ص س ي ن » .
و ت -ط -ر ق ق -ي -ط -و ن -ي اإ ل -ى اإ ع -د ا د ا ل -ق -ا ن -و ن

ا ل -ج -د ي -د ح -و ل ا ل -م -ح -ر و ق -ا ت ا ل -ذ ي م -ن
ش س اأ ن ه ت ق د ي م ت ح ف ي ز ا ت ج ب ا ئ ي ة ي ن ت ظ ر ه ا
المسستثمرون».
و اأ و ض س - -ح ا ل - -و ز ي - -ر ف - -ي ه - -ذ ا ا ل ش س - -اأ ن اأ ن
ا ل ق ا ن و ن ا ل ج د ي د س س ي د ر ج م ر و ن ة اأ ك ث ر ع ن
ط ر ي ق ر ف ع ا ل ع ر ا ق ي ل ا لإ د ا ر ي ة ل ت ق ل ي ص س
اآ ج -ا ل اإ ن -ج -ا ز ا ل -م ش س -ا ر ي -ع  ،ك -م -ا س س -ي س س -م -ح
ل - -ل - -و ك - -ا ل - -ة ا ل - -و ط - -ن - -ي - -ة ل -ت -ث -م -ي -ن م -و ا ر د
ا ل -م -ح -ر و ق -ا ت و ا ل -و ك -ا ل ة ا ل و ط ن ي ة ل م ر ا ق ب ة
ا ل - -ن ش س - -ا ط - -ا ت و ض س - -ب - -ط - -ه - -ا ف - -ي م - -ج - -ا ل
ا ل - -م - -ح - -ر و ق - -ا ت ب -اأ ن ت -ك -و ن ق -ر ي -ب -ة م -ن
ا ل -م س س -ت -ث -م -ر ي -ن ل م ر ا ف ق ت ه م ف ي ا ل خ ط و ا ت
ا ل ض س - -ر و ر ي - -ة ل - -د ى م - -خ - -ت - -ل - -ف ا لإ د ا ر ا ت
المعنية».
وصسرح وزير الطاقة بالقول «نعمل في
ه ذ ا ا ل ش س اأ ن م ن ذ اأ ك ث ر م ن س س ن ة و ن اأ م ل
ب اأ ن ت ك و ن ا ل ن ت ا ئ ج ا ل ن ا ج م ة ع ن ذ ل ك ف ي
مسستوى تطلعات شسركائنا والمسستثمرين
المحتملين».
بخصسوصس فرصس السستثمار ،اكد الوزير
اأ ن ا ل ج ز ا ئ ر ت ع م ل ع ل ى ت ك ث ي ف ا س س ت غ  Óل
و ت -ط -و ي -ر ح -ق -و ل ا ل -ن -ف -ط و ر ف -ع ق -د ر ا ت
ا ل -ت -ك -ر ي -ر اإ ل -ى ج -ا ن ب اإ ط  Ó-ق ا ل ص س -ن -ا ع -ة
ا ل - -ب - -ت - -ر و ك - -ي - -م - -ا و ي - -ة  .و ي ض س - -ا ف اإ ل - -ى ذ ل ك
ا س س -ت -غ  Ó-ل ا لآ ف -ا ق ا ل -ع -م -ي -ق -ة و ا س س -ت -ع -م -ا ل
تقنيات السستخÓصس واسستغÓل النفط
ف - -ي ع - -ر ض س ا ل - -ب - -ح - -ر و ت - -ط - -و ي - -ر د و ر ا ت
التكوين.

أŸنتدى أ÷زأئري أ’مريكي :أرأدة ‘ ترقية ألشسرأكة ألطاقوية

أإعربت إ÷زإئر وإلو’يأت إŸتحدة عن رغبتهمأ ‘ بعث شسرإكتهمأ إلطأقوية إلتي تعود إ ¤عدة عقود ،بأ’عتمأد على إلعÓقأت إلوثيقة
إلقأئمة ب Úإلبلدين ‘ هذإ إلقطأع إ’سسÎإتيجي.

وسس -م -حت ال -ط -ب -ع -ة  12ل-ل-م-ن-تدى الجزائري-
األم -ري -ك -ي ح -ول ال -ط-اق-ة ال-ذي ي-ع-ق-د ب-م-دي-ن-ة
ه -وسس -ت -ن (ت -ي -كسس-اسس) ب-ال-ت-ط-رق إال-ى آاف-اق ه-ذه
الشسراكة والتعبير عن رغبة البلدين في تعميقها
أاكثر.
وت -م ال -ت -ع -ب -ي -ر ع -ن ذلك م -ن ق-ب-ل ك-ت-اب-ة ال-دول-ة
األم- -ري- -ك -ي -ة ال -ت -ي تشس -ارك ألول م -رة ف -ي ه -ذا
ال- -م- -ن- -ت- -دى ال- -ذي ي- -ن -ظ -م -ه م -ج -لسس األع -م -ال
الجزائري-األمريكي بدعم من سسفارة الجزائر
بواشسنطن.
وأاع -رب ن -ائب ك -اتب ال -دول -ة ل -ل -ط-اق-ة ال-م-ك-ل-ف
بالنفط والغاز ،شساون بينيت الذي حضسر هذا
المنتدى عن «ارتياحه للتوجه الجديد» للتعاون
ال- -ج- -زائ -ري-األم -ري -ك -ي ،م -ؤوك -دا أان ال -ب -ل -دي -ن
سسيواصسÓن عÓقاتهما التي تعود إالى أامد بعيد
وسسيعمÓن سسويا في مجالت أاخرى للطاقة.
وذكر شساون بينيت أان الجزائر وواشسنطن تقيمان
«عÓقات وثيقة» في مجال الطاقة التي تمثل
أاه -م السس -ت -ث -م -ارات ال -م -ب-اشس-رة األم-ري-ك-ي-ة ف-ي
الجزائر.
وفي مداخلته ،تطرق شساون بينيت مطول إالى
ال -غ -از الصس -خ -ري ال -ذي ح ّ-ول ب -ل -ده إال-ى مصس-در

ل -ل -ط -اق -ة ،م-ذك-را أان ب-ل-دان م-ث-ل ك-ن-دا والصس-ي-ن
واألرجنتين بدأات تسستعمل التكنولوجيا األمريكية
التي سسمحت بهذه الثورة الطاقوية.
وسسمح المنتدى لوزير الطاقة ،مصسطفى قيطوني
والمسسؤوول األول لسسوناطراك ،عبد المومن ولد
قدور والسسفير مجيد بوقرة بالدعوة إالى بعث
السستثمارات األمريكية في الجزائر التي شسهدت
تراجعا محسسوسسا خÓل السسنوات الخيرة.
يمكن أان يكون نجاح مجمع أاناداركوالذي سساهم
في اكتشساف منطقة نفطية جديدة في الجزائر
مثال تقتدي به الشسركات األمريكية ،على حد
قول المشساركين في هذا المنتدى.
يأامل المجمع الذي احتفل مؤوخرا ببلوغ انتاجه
م -ل -ي -ار ب -رم -ي -ل ف -ي ت -ج-دي-د ع-ق-ود الن-ت-اج ف-ي
الجزائر ،حسسب مسسؤوولي سسوناطراك.

شسيخون  :حأن وقت تغي Òإلنظرة
بشس أن إ’إسستثمأر ‘ إ÷زإئر

وقال سسماعيل شسيخون ،رئيسس مجلسس الأعمال
ال-ج-زائ-ري-الأم-ري-ك-ي اأن-ه «ح-ان ال-وقت لتغيير
النظرة بشساأن السستثمار في الجزائر».
ومن جهته ،اأوضسح ولد قدور اأن الفرصس عديدة

ول- -ك- -ن سس -ون -اط -راك ب -ح -اج -ة اإل -ى شس -رك -ائ -ه -ا
لتحقيقها».
واأوضس- -ح ول- -د ق- -دور اأن- -ه ف- -ي ال- -وقت ال- -راه -ن
المجمع الجزائري قادر بشسكل اأكبر على انشساء
مشساريع طاقوية في اإطار الشسراكة .لكن لتحقيق
ذلك توجب اإعادة تحديد اسستراتيجية المجمع
وتقليصس الممارسسات البيروقراطية اإلى جانب
تسسوية النزاعات مع الشسركاء الأجانب.
واأضس -اف اأن ال -ه -دف ي -ك -م -ن ف-ي ب-ل-وغ ه-دف-ي-ن
اأسساسسيين :زيادة النتاج مع خفضس التكاليف.
وتخلل اللقاء تقديم عدة عروضس وكان ذلك
ال-م-ت-ع-ل-ق ب-ق-ان-ون ال-م-ح-روقات قد شسكل محور
ال -ع -دي -د م -ن ال -م -ب -اح -ث-ات سس-ي-م-ا ف-ي ج-وان-ب-ه
المتعلقة بالجباية والعقود النفطية.
وق -دم ت -وف -ي -ق ح -ك-ار رئ-يسس م-ج-م-وع-ة ال-ع-م-ل
ال -م-ك-ل-ف-ة ب-اإع-داد ال-ق-ان-ون ال-ج-دي-د ال-خ-ط-وط
ال -ع -ريضس -ة ل-ه-ذا ال-نصس ال-ج-دي-د ال-ذي ل-ط-ال-م-ا
ان -ت -ظ -ره ال-مسس-ت-ث-م-رون الأج-انب ف-ي-م-ا ك-رسست
ع-روضس اأخ-رى لسس-ت-رات-ي-ج-ي-ة سس-ون-اط-راك في
اأف- -ق  2030والإم -ك-ان-ي-ات ف-ي م-ج-ال ال-ط-اق-ة
الشس- -مسس- -ي- -ة وال- -نشس -اط -ات ف -ي ع -رضس ال -ب -ح -ر
والمجال المنجمي.
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ع -قب ال -ل -ق -اء ،أاك -د مسس -اه -ل ف -ي تصس -ري -ح
للصسحافة أان زيارة المسسؤوول الروماني الى
الجزائر «تأاتي بعد تلك التي قام بها وزير
خارجية هذا البلد إالى الجزائر خÓل شسهر
سس- -ب- -ت- -م- -ب- -ر ال- -م- -نصس- -رم» ،مشس -ي -را ال -ى أان
ال -م-ح-ادث-ات ت-ن-اولت «ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة،
لسسيما في الوقت الذي تترأاسس فيه رومانيا
التحاد األوروبي إالى غاية يوليو المقبل».
ك -م -ا شس -ك -ل ال -ل -ق -اء  -يضس -ي -ف مسس -اه -ل -
«مناسسبة للطرفين لتقييم العÓقات الثنائية
ال -ت -ي ت -ع -ود إال -ى ف -ت -رة م -ا ق -ب-ل اسس-ت-قÓ-ل
ال -ج -زائ -ر ،ن -اه -يك ع -ن ب -حث ك -ل م -ل-ف-ات
ال -ت -ع -اون وسس -ب -ل ت -ع -زي -زه-ا ،خ-اصس-ة م-ن-ه-ا
القتصسادية والتجارية».

وبعد أان ذكر بزيارة رجال أاعمال رومانيين
إالى الجزائر األسسبوع الفارط ،أابرز مسساهل
أان ال -ل -ق -اء ك-ان ايضس-ا ف-رصس-ة ل-ل-ت-ط-رق ال-ى
األوضس-اع ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة ودور ال-ج-زائ-ر ف-ي
اسس -ت -ق-راره-ا ،لف-ت-ا ال-ى أان ال-ج-زائ-ر ،وم-ن
م-ن-ط-ل-ق ك-ون-ه-ا دول-ة م-ت-وسس-ط-ي-ة ،ت-ج-م-عها
«عÓقات متينة» مع التحاد األوروبي.
وأاوضس- -ح ف- -ي ذات السس- -ي- -اق أان -ه ت -م اط Ó-ع
ال -مسس -ؤوول ال -روم -ان -ي ع -ل-ى رؤوي-ة ال-ج-زائ-ر
Óوضساع على مسستوى جوارها
وتفسسيرها ل أ
القليمي.
من جهته ،ابرز المسسؤوول الروماني أاهمية
الحفاظ على السستقرار والمن في منطقة
البحر البيضس المتوسسط ،لسسيما وان بÓده
ت -ت -ول -ى ح -ال-ي-ا ال-رئ-اسس-ة ال-دوري-ة لÓ-ت-ح-اد
الوروبي ،مشسيدا بجهود الجزائر في هذا
ال -م-ج-ال وك-ذا ف-ي م-ك-اف-ح-ة ال-ه-ج-رة غ-ي-ر
الشسرعية.

بن مسسعود من إليزي:

 4أ’ف أجنبي زأروأ أŸنطقة منذ بدأية موسسم
ألسسياحة ألصسحرأوية

تسسهيÓت ‘ منح إلتأأشسÒة لتشسجيع إلسسيأحة بأ÷نوب

إأكد وزير إلسسأحة وإلصسنأعة إلتقليدية،
عبد إلقأدر بن مسسعود ،إمسس بأإليزي ،على
ضس- -رورة ت- -ع- -زي- -ز إ’سس- -ت- -ث -م -أر إلسس -ي -أح -ي
ب- -أŸن- -ط- -ق- -ة ب- -أل- -ن- -ظ- -ر ل- -لÌإء إلسس- -ي- -أح- -ي
وإ◊ضسأري وإلتأريخي للمنطقة.
واأوضس -ح ال -وزي -ر ف -ي تصس -ري -ح ل -لصس -ح -اف-ة ع-ل-ى
ه -امشس م -ع-اي-ن-ت-ه ل-ل-مشس-اري-ع ال-ج-اري ان-ج-ازه-ا
ب- -ال- -م -ن -ط -ق -ة ان ه -ذه الخ -ي -رة «ت -ت -وف -ر ع -ل -ى
اإم-ك-ان-ي-ات ك-ب-ي-رة يسس-ت-دع-ي اسس-ت-غÓ-ل-ها لجعلها
م -ن -ط -ق -ة سس -ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از» ،مشس-ي-را ف-ي ه-ذا
الصسدد الى انه تم خÓل هذه الزيارة معاينة
مشسروع انجاز القرية السسياحية «اسسيار» ووضسع
الحجر السساسسي لإنجاز فندق جديد يوفران
معا ازيد من  700سسرير.
واأشسار وزير السسياحة الى وجود  12مسستثمرا
جديدا «اأودعوا ملفات اسستثمارهم للشسروع في
ان-ج-از مشس-اري-ع سس-ي-اح-ي-ة ب-غ-ي-ة ت-دارك ال-ن-قصس
المسسجل في مجال اليواء بالمنطقة» ،موؤكدا
في ذات الوقت «اسستعداد قطاعه والسسلطات
ال -م -ح -ل -ي-ة ل-ت-ق-دي-م ال-مسس-اع-دة الÓ-زم-ة ل-ه-وؤلء
المسستثمرين».
واأبرز بن مسسعود اأن قطاع السسياحة يعد «احد
ال-ق-ط-اع-ات ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ل-تحقيق
التنمية القتصسادية خارج المحروقات» ،داعيا
بالمناسسبة الشسباب والمراأة الى السستثمار في
هذا القطاع.
وكان الوزير قد قام بزيارة لمعرضس الصسناعات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اقية بين قطاعه
والمعهد الوطني للبيئة يتم من خÓلها تعزيز

الشسراكة والتعاون بينهما في مجال التكوين.
كما شسدد بن مسسعود من جانت ،على ضسرورة
ت-نشس-ي-ط السس-ي-اح-ة ال-داخ-ل-ي-ة ،سس-ي-م-ا ب-ال-مناطق
ال-ج-ن-وب-ي-ة ل-ل-وط-ن ،وذلك ب-ال-ن-ظ-ر الى «المردود
القتصسادي لهذا القطاع السستراتيجي».
واأكد الوزير خÓل لقاء جمعه بمدراء السسياحة
والسسفار لولية اإليزي ،على «ضسرورة اسستغÓل
الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها المناطق
الجنوبية من اجل اسستقطاب السسياح وتنشسيط
السسياحة الداخلية التي تعد من اأبرز القطاعات
المعولة عليها لتجسسيد تنمية اقتصسادية محليا
ووطنيا ،وتنويع القتصساد الوطني خارج
المحروقات».
وكشسف الوزير اأن ولية اإليزي «سسجلت توافد 17
األف سسائح من بينهم  4اآلف اأجنبي مند بداية
م -وسس -م السس-ي-اح-ة الصس-ح-راوي-ة ل-ه-ذا ال-م-وسس-م»،
مرجعا تزايد عدد السسياح بالمنطقة اإلى «توفر
الأمن والسستقرار».
من جهة اأخرى ،األح الوزير على اأهمية ترميم
القصسور القديمة المتواجدة بالمنطقة وتحويلها
اإلى فضساءات لسستقبال السسياح من خÓل العمل
ع -ل -ى ت -حسس -ي -ن ال -خ -دم -ات وت -وف -ي-ر ال-م-ط-اع-م
وت -خصس -يصس اأم -اك -ن ت -رف -ي -ه -ي-ة ل-ت-وف-ي-ر ظ-روف
اسستقبال مÓئمة للزوار.
وفي ذات المنحى ،تعهد الوزير بتوفير «كافة
ال -تسس -ه-يÓ-ت» ل-ل-وك-الت السس-ي-اح-ي-ة ،فضس Ó-ع-ن
«تسسهيل الإجراءات المتعلقة بحصسول الجانب
على التاأشسيرة لزيارة الجزائر وذلك بالتنسسيق
مع الجهات المعنية».
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إانطÓق الصسالون الدو‹ للبيئة والطاقات اŸتجّددة

ألتوقيع على  3أتفاقيات وأحدة منها مع وزأرة ألتصضال
^  ١٤٠مشضارك و 2٠مؤوسضسضة أأجنبية

” التوقيع Ãناسسبة افتتاح صسالون ا÷زائر الدو‹ للبيئة والطاقات اŸتجددة ‘ طبعته  2أاول أامسس على  3اتفاقيات ب Úوزارة البيئة
والطاقات اŸتجددة وكل من وزارة ا’تصسال وسسفارتي هولندا وفنلندا با÷زائر ‘ ›ال التعاون البيئي ‘ انتظار التوقيع غدا على اتفاقية
تعاون أاخرى مع سسفارة اسسبانيا با÷زائر ‘ ›ال حماية البيئة والتنمية اŸسستدامة.
م -ؤوسصسص -ة أاج -ن -ب-ي-ة ،أام-ا ا’ت-ف-اق-ي-ة 2
اÈŸمة مع سصف Òهولندا با÷زائر
روبرت فان اÁبدن ،فإانها إا ¤ترقية
ال- - -ط - -اق - -ات اŸت - -ج - -ددة وﬁارب - -ة
ت -ه -دف ا’ت -ف-اق-ي-ة اأ’و ¤ال-ت-ي
ال-ت-غÒات اŸن-اخ-ي-ة ب-ع-امل التنظيف
وقعها كل من وزيرة البيئة والطاقات
والتقليصس من الغازات الدفيئة.
اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة ال-زهراء زرواطي
سصتمكن هذه ا’تفاقية ،كما أاوضصح
ووزي- -ر ا’تصص- -ال ج- -م -ال ك -ع -وان إا¤
السصف Òالهولندي من مشصاركة بÓده
ت -ك -وي -ن م-ن  720إا 800 ¤صصحفي
ا÷زائر لتجربتها ‘ ›ال مواجهة
وت - -ع - -زي - -ز ق- -درات- -ه- -م ‘ اÛا’ت
ال- -ت- -غÒات اŸن -اخ -ي -ة’ ،ف -ت -ا إا ¤أان
اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ال- -ب- -ي- -ئ -ة وال -ط -اق -ات
هولندا التي تعا Êمن ارتفاع منسصوب
اŸتجددة.
م- -ي- -اه ال- -ب- -ح- -ر بسص- -بب ا’ح- -ت- -ب -اسس
ا◊راري،اسص -ت -ط-اعت ج-م-ع ﬂت-ل-ف
كعوأن :تأاكيد على أهمية تكوين ال-ه-ادف-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ال-ب-ي-ئ-ة وت-رق-ي-ت-ها والطاقات اŸتجددة.
اأ’ط- -راف ال- -ف -اع -ل -ة داخ -ل -ه -ا ح -ول
’سص -ي -م -ا م -ن خ Ó-ل دع -م ال -ق -درات
ت
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ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ت-عاو
أاهداف واضصحة للحد من الظاهرة.
إأعÓمي› ‘ Úال ألبيئة
الوطنية ‘ ›ال التسصي Òوا◊وكمة زرواطي ،انه جاء لتعزيز الشصراكة بÚ
بالنسصبة لÓتفاقية الثالثة فقد ”
اع - -ت Èال- -وزي- -ر ك- -ع- -وان أان ه- -ذه البيئية.
ا÷زائر وهذه الدول ‘ ›ال حماية ت-وق-ي-ع-ه-ا م-ع سص-ف Òف-نلندا با÷زائر
ال- -ب -ي -ئ -ة وت -ط -وي -ر ›ال ال -ط -اق -ات تو’ زفينهوفهود ،وهي تهدف إا¤
ا’ت - -ف- -اق- -ي- -ة اŸشصÎك- -ة ب Úوزارت- -ه
اŸتجددة ،مشصÒة إا ¤أان هذه الدول ت -ق-اسص-م ال-ت-ج-ارب ‘ تسص-ي Òال-ت-ل-وث
ووزارة ال-ب-ي-ئ-ة ج-اءت ل-ت-ؤوك-د ح-ت-م-ي-ة
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حريصصة على أان تكون هناك شصراكة Ãخ -ت -ل -ف أاشص -ك -ال-ه وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
التنسصيق وا’ندماج إ’يجاد فئة من
‘ ›ال ألبيئة
‘ ›ال ال -ت -ن -م-ي-ة اŸسص-ت-دام-ة ،م-ن اإ’نتاج النظيف وا’قتصصاد التدويري
اإ’ع Ó-م-ي ÚاŸت-خصصصص Úال-ق-ادري-ن
خ Ó-ل ن -ق -ل ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا وت-ط-وي-ر وال-ت-حسص-يسس والÎب-ي-ة ال-بيئية وترقية
على التأاث ‘ Òالتوجهات اŸتعلقة
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-كوين اعتÈت التنمية الشصاملة خاصصة ‘ اŸناطق وت -ط -وي -ر ال -ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،و‘
Ãج-ال ال-ب-ي-ئ-ة ،واŸسص-اه-م-ة ‘ رف-ع
درجة الوعي العام و–سص Úسصلوكات وزي -رة ال -ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة اŸع -زول -ة ،ك -م -ا ت -ه -دف إا ¤ت -رق -ي-ة كلمة لها عقب التوقيع على ا’تفاقية
اŸواطن ‘ التعامل مع شصؤوون البيئة فاطمة الزهراء زرواطي ‘ تصصريح اجتماعية لسصكان هذه اأ’خÒة من أاكدت زفينهوفهود أان هذا ا’تفاق
لها على هامشس زيارتها للصصالون أان خÓ-ل ت-وف Òال-ط-اق-ة خ-ارج الشص-ب-ك-ة سص- -يسص -م -ح ب -إارسص -اء ق -اع -دة ج -دي -دة
والطاقات اŸتجددة.
أاكد ‘ معرضس حديثه على عزم ت -ك -وي -ن  720صص - -ح - -ف - -ي ‘ ›ال باسصتغÓل الطاقة الشصمسصية.
ل-ل-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن وتسص-ه-يل إابرام
ق- -ط- -اع- -ه ت- -ط- -وي- -ر أاسص -ال -يب ع -م -ل الطاقات اŸتجددة على مدار سصنة
فيما يخصس الصصالون ،قالت إان شص -راك -ات ب Úم -ؤوسصسص -ات ف -ن -ل -ن -دي-ة
تشصاركية ،مÈزا أاهمية التنسصيق مع ه- - -ام ج- - -دا ،ح- - -ت- - -ى ت- - -ك- - -ون ل - -دى ه -ذا ال-فضص-اء ي-تضص-اع-ف اŸشص-ارك-ون وجزائرية.
ﬂت - -ل - -ف ال - -ف - -اع - -لﬂ ‘ Úت- -ل- -ف اإ’عÓمي Úإامكانيات اك ‘ Èتناول ف -ي-ه م-ن م-ؤوسصسص-ات وشص-رك-ات ،ح-يث
اÛا’ت وم-راف-ق-ة ك-اف-ة اŸسص-اعي اŸواضص- -ي -ع ذات ال -ع Ó-ق -ة ب -ال -ب -ي -ئ -ة سصجل حضصور  140مشصارك منها 20
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www.ech-chaab.com
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مسضÒة سضلمية تطالب بإاصضÓحات عميقة من أجل جزأئر قوية

حياة  /ك

نواصسر صساحب مؤوسسسسة ““أاوراسس صسول““ ““Òالشسعب““:

تصضدير ألوأح شضمسضية بتكنولوجيات متطورة إأ ¤دول إأفريقية
م-ن خÓ-ل ت-غ-ط-ي-ة ““الشس-عب““ ل-ل-ت-ظاهرة
اقÎبت من صساحب مؤوسسسسة ““أاوراسس صسول““Ò
حسس Úن- -واصس- -ر صس- -احب اŸشس- -روع ال -رائ -د ‘
’ل-واح الشس-مسس-ي-ة ال-زجاجية ذات
صس-ن-اع-ة ا أ
ا’سستعمال اŸزدوج ،ومن خÓل تصسريحه لـ
““الشس- -عب““ –دث ع- -ن مشس- -روع- -ه ال- -ذي ب -دأا
Œسسيده ‘ ع Úياقوت بو’ية باتنة سسنة
 ،2013والذي ’قى أاهمية كبÒة من طرف
’ن- - -ه م- - -ن ي- - -جسس- - -ده
ا◊ك- - -وم- - -ة آان- - -ذاك ،أ
جزائريون .٪100

حياة /ك.
قال نواصصر أان هذا اŸشصروع الذي كلف 10
م -ل -ي -ون أاورو ،ي -جسص -د ‘ إاط -ار شص -راك -ة ج-زائ-ري-ة
أاوروبية وفق القاعدة  ،51 / 49حيث يقوم الطرف
ال-ث-ا Êبضص-م-ان ن-ق-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸتطورة جدا،

لصصناعة أالواح شصمسصية من خÓل زجاج رفيع Áكن
اسصتعماله من جهت.Ú

أاضصاف اŸتحدث انه قام بتكوين  40مهندسصا
(أاحسصن خريجي ا÷امعات ا÷زائرية ‘ ›ال
اإ’لكÎونيك وا’لكÎوتكنيك) ،وهم يعملون حاليا
‘ صصناعة هذه اأ’لواح بتقنيات متطورة جدا.
كما أافاد أان مصصنعه يصصنع  130أالف صصفيحة
زجاجية شصمسصية ‘ السصنة بقدرة طاقوية تصصل إا¤
 30ميغاواط“ ،تد مدة صصÓحياتها التقنية إا30 ¤
سصنة) ،فيما Áكن أان تطول أاك ‘ Ìحالة إاخضصاعها
للصصيانة الدورية.
أاعلن نواصصري انه أاول مصصدر ‘ إافريقيا لهذه
اأ’لواح الشصمسصية ،ع Òانه يواجه مشصكل ‘ النقل،
حيث يتطلب نقل هذه اأ’لواح الزجاجية إا ¤وسصائل
خاصصة (لوجسصيتك) ،لتفادي انكسصاره ‘ الطريق،
ولعله السصبب الوحيد الذي يواجهه هذا اŸتعامل
ا÷زائ- -ري ال- -ذي  ⁄ت- -ث- -ب- -ط م- -ن ع -زÁت -ه ب -عضس
ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي واج-ه-ت-ه ‘ السص-اب-ق وت-غ-لب ع-ل-يها
بإارادة فو’ذية.

الندوة الدولية للذكاء ا’صسطناعي وتكنولوجيا اŸعلومات بورڤلة

إأجماع على تقد Ëأبحاث ذأت جدوى لتعزيز ألتنمية أÛتمعية

أاب-رز مشس-ارك-ون ‘ ال-ن-دوة ال-دول-ي-ة حول
ال-ذك-اء ا’صس-ط-ن-اعي وتكنولوجيا اŸعلومات
أاهمية الÎكيز على ا÷دوى والفائدة من
ال- -ب -ح -وث اŸق -دم -ة ‘ ه -ذا اÛال وذلك م -ن
خÓل العمل على إاشسكاليات عصسرية وغÒ
’ضسافة إا ¤تكريسس فكرة العمل
مكررة با إ
ا÷م -اع-ي م-ن أاج-ل ال-وصس-ول إا ¤ن-ت-ائ-ج ذات
نوعية و‘ أاسسرع وقت ‡كن.

ورڤلة :إاÁان كا‘
أاوضص-ح رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ظيمية الÈوفيسصور
ﬁمد اأ’م Úخر‘ لـ«الشصعب““ أان –ديد الفائدة
ا’جتماعية للبحث ‘ ›ال الذكاء ا’صصطناعي
وتكنولوجيا اŸعلومات سصواء ‘ ›ال ا’قتصصاد،

السص -ي -اح-ة ،ال-زراع-ة أاوال-طب وغÒه ب-اإ’ضص-اف-ة إا¤
ضصرورة تفتح الباحث ‘ Úتخصصصس اإ’عÓم اآ’‹
ع -ل -ى م -ي -ادي -ن أاخ -رى م -ن أاج-ل ت-ط-وي-ر أاب-ح-اث-ه-م
وت -وضص -ي -ح ج -دواه -ا م -ن خ Ó-ل رب-ط-ه-ا ب-اÙي-ط
اÛتمعي كانت من ب Úالنقاط اأ’سصاسصية التي
ركز عليها اŸشصاركون خÓل هذه الندوة الدولية
ال-ت-ي اح-تضص-نت ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا ج-امعة قاصصدي مرباح
ورڤلة.
Œدر اإ’شصارة إا ¤أان الطبعة الثانية من الندوة
ال -دول -ي -ة ح-ول ال-ذك-اء ا’صص-ط-ن-اع-ي وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
اŸعلومات التي اختتمت فعالياتها ،أامسس ،هدفت
إا“ ¤ك Úالباحث Úمن جميع أانحاء العا ⁄من
اŸشصاركة ‘ منصصة لتبادل اŸعلومات حول أاحدث
التطورات ‘ ›ال تكنولوجيا اŸعلومات ،معا÷ة
الصص -ور ،ال -ذك -اء الصص -ن -اع -ي ،ال -ب -ي -ان -ات الضص-خ-م-ة

وﬂت -ل-ف ال-قضص-اي-ا ذات الصص-ل-ة م-ع م-واك-ب-ة مسص-ار
ا’Œاهات ا◊ديثة للبحث والتطوير ،ومن خÓل
اÙاور التي ” التطرق إاليها ‘ هذه التظاهرة
العلمية والتي –ددت ‘ قواعد البيانات وأانظمة
والبيانات الضصخمة ،تقنية معا÷ة الصصور والتكوين
عن بعد ،أانظمة حماية وتأام Úالشصبكات والشصبكات
ال Ó-سص -ل -ك -ي -ة ووسص-ائ-ط ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي م-ع
–ديد اŸشصاكل واقÎاح ا◊لول اŸمكنة من خÓل
مداخÓت وبحوث قدمها على مدار ثÓثة أايام
باحثون من  20جامعة مشصاركة من داخل الوطن
وأاخرى أاجنبية من ا‚لÎا وفرنسصا ،واسصتفاد من
خÓلها الباحثون اŸشصاركون من توجيهات وأاسصئلة
م-ف-ي-دة م-ن شص-أان-ه-ا “ك-ي-ن-ه-م م-ن ت-ق-ي-ي-م أاع-م-الهم
وتقوÁها وتطويرها.

ﬂاوف من ندرة اŸواد الغذائية بسسبب شسائعات

جمعية ألتجار أ◊رفي Úأ÷زأئري Úتطمئن وتنفي أنقطاع ألتموين بالسضلع

ط - - -م - - -أانت ا÷م - - -ع - - -ي - - -ة ال - - -وط - - -ن - - -ي - - -ة
ل - -ل - -ت - -ج - -ارا◊رف- -ي Úا÷زائ- -ري Úج- -م- -ي- -ع
اŸواط -ن Úب -ع -دم ان -ق -ط -اع شس -ب -ك -ة ال -ت-وزي-ع
وال -ت -م -وي -ن ب -السس -ل -ع وال -بضس -ائ -ع ع Èأاسس-واق
ا÷ملة والتجزئة واŸسساحات التجارية التي
’سس-ب-وع ودون
ت-ب-ق-ى م-ف-ت-وح-ة ط-ي-ل-ة أاي-ام ا أ
ان-ق-ط-اع ،ك-م-ا ي-ت-داول-ه ال-ب-عضس ووج-د ف-ي-ه
التجار الفرصسة لرفع أاسسعار اŸواد الغذائية
ببعضس الو’يات .

خالدة بن تركي
أاكد رئيسس ا÷معية الوطنية للتجار ا◊رفيÚ
ا÷زائري Úا◊اج الطاهر بولنوار ‘ تصصريح له
ع Èحسصابه اÿاصس وبعد اŸعلومات الواردة من
ب -عضس ال -و’ي -ات ح -ول زي -ادة ال -ط -لب ع -ل-ى اŸواد

ا’سص -ت-هÓ-ك-ي-ة خ-اصص-ة ال-غ-ذائ-ي-ة خ-وف-ا م-ن ال-ن-درة
وانقطاع شصبكة التوزيع نتيجة للحراك الشصعبي التي
تشصهده بعضس و’يات الوطن واإ’شصاعات اŸتداولة
ع Èمواقع التواصصل ا’جتماعي حول اإ’ضصراب
الذي سصينطلق غدا والذي احدث حالة طوارئ عÈ
اÓÙت واأ’سصواق التجارية ‘ و’يات الوطن.
نفى ا◊اج طاهر بولنوار أاي انقطاع ‘ شصبكة
التوزيع والتمويل بالسصلع واŸواد الغذائية خÓل
ال -فÎة اŸت -زام -ن -ة م -ع اŸسصÒات السص -ل -م -ي-ة ال-ت-ي
تشصهدها ا÷زائر وﬂاوف من انطÓق اإ’ضصرابات
ال -ت -ي أاح -دثت ح-ال-ة ه-ل-ع وسص-ط اŸواط-ن Úال-ذي-ن
اقبلوا على اÓÙت والفضصاءات التجارية بشصكل
كب Òدفع الكث Òمن التجار إا ¤رفع أاسصعار اŸواد
ال -غ-ذائ-ي-ة إا 10 ¤دن -ان ،Òمسص-ت-غ-ل Úب-ذلك ح-اج-ة
اŸواطن ’قتنائها.
ه -و ال -وضص -ع ال-ذي وق-فت ع-ن-ده ““الشص-عب““ ال-ت-ي

زارت العديد من اÓÙت التجارية على مسصتوى
بلديتي الدار البيضصاء بلوزداد وباب الوادي ،أاين
’ح -ظت اإ’ق-ب-ال ال-ك-ب Òل-ل-م-واط-ن Úلشص-راء السص-ل-ع
واŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة بشص -ك -ل ره-يب خ-ل-ق م-ا يسص-م-ى
““ال -ن -درة““ ‘ ال -ع -دي -د م-ن اÓÙت ال-ت-ي اشص-ت-ك-ى
أاصص -ح-اب-ه-ا ال-وضص-ع ال-ذي دف-ع-ه-م إا ¤ال-تسص-اؤول ع-ن
سص- -بب ه -ذا اإ’ق -ب -ال ‘ ،وقت أاك -دت ف -ي -ه اسص -واق
ا÷ملة والتجزئة ‡ارسصة مهامها بشصكل عادي.
من جهتهم Œار باب الوادي أاكدوا ‘ تصصريح
لهم توفر اÿدمة اأ’دنى التي تلغي التهافت الكبÒ
للمواطن Úوتوقف الضصغط اŸتزايد الذي ينتج عنه
مضص -ارب -ة ‘ ب -عضس اŸن-اط-ق ال-ت-ي ع-اشصت ال-وضص-ع
خاصصة خÓل اليوم ÚاŸاضصي ،Úأاين عرفت توافدا
كبÒا للمواطن’ Úقتناء ﬂتلف اŸواد الغذائية.

 ⁄ت - -تسس - -ع أامسس كÈي - -ات شس- -وارع وسس- -ط
ال -ع -اصس -م -ة ل -ل -حشس -ود ال -غ -فÒة م -ن ال -نسس -اء
والرجال والشسباب ،الذين خرجوا ‘ مسسÒة
سسلمية عارمة ،مطالب ÚبإاصسÓحات عميقة
وال -ت -غ -ي Òم -ن أاج-ل ج-زائ-ر ق-وي-ة ،م-عÈي-ن
ل-ل-ج-م-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ع-ن أارائ-ه-م
وانشسغا’تهم ‘ أاجواء سسلمية ودÁقراطية،
وفق ما يخوله لهم الدسستور.

فريال بوشسوية
تصسوير :آايت قاسسي

 ⁄يقتصصر اŸشصاركون ‘ مسصÒة الثامن مارسس
اŸتزامنة وا’حتفال باليوم العاŸي ،على النسصاء إاذ
توافد الشصباب والرجال والشصيوخ كما كان حضصور
اأ’طفال ’فتا ،وقياسصا إا ¤اŸسصÒات السصابقة فان
ا◊ضصور كان أاك Ìكثافة وبلغ الذروة بعد صصÓة
ا÷م -ع -ة ،داع Úإا ¤إاصص Ó-ح-ات ع-م-ي-ق-ة م-ن أاج-ل
ج -زائ -ر ق -وي -ة ،وع -ل -ى غ-رار ال-ع-ادة ط-ب-ع اŸسصÒة
اأ’جواء السصلمية والتآاخي وا’حÎام الكب Òللنسصاء
وال- -ط- -اع -ن ‘ Úالسص -ن ،وال -ع -ائ Ó-ت ال -ت -ي ج -اءت
للمشصاركة.
وإاذا كانت ا◊ركة ‘ الطرق اŸؤودية إا ¤وسصط
العاصصمة و–ديدا سصاحة أاول ماي ،قد شصهدت
ت- -واف- -د ال- -عشص- -رات م- -ن اأ’شص -خ -اصس ال -ذي ك -ان -وا
ي -ت -ب -ادل -ون أاط -راف ا◊ديث م -ت-ق-دم Úب-خ-ط-وات
بطيئة ،فانه و‘ الشصوارع الرئيسصية و–ديدا مدخل
شص -ارع حسص -ي -ب -ة ب -ن ب -وع -ل -ي ارت -ف -ع ال-ع-دد بشص-ك-ل
ﬁسصوسس و–ولت العشصرات إا ¤مئات ‘ ،وقت
بقيت فيه السصيارات تسص Òبشصكل عادي .وكان ‘
ك -ل م -رة تصص -ادف ف -ي -ه -ا ا◊شص -ود سص-ي-ارة إاسص-ع-اف
أاوموكب جنائزي يفسصحون الطريق راسصم Úبذلك
أاجمل اأ’شصكال ومقدم Úأاحسصن الصصور عن الوعي
والتحضصر.
وب- -ف- -ع- -ل ت- -زاي- -د ع -دد اŸشص -ارك ‘ ÚاŸسصÒة
اŸن- -ط- -ل- -ق Úم- -ن أاح- -ي- -اء ““ب- -ل- -ك- -ور““ و«ب- -ل- -وزداد““

و«الرويسصو““ واŸدنية وغÒها من بلديات ،أاصصبحت
الشصوارع الكÈى ’ تتسصع لها ،و” ا’نقسصام والتوجه
إا ¤الشصوارع الفرعية و‡رات ب Úاأ’حياء لتخفيف
الضصغط ،إا ¤أان ” الوصصول إا ¤سصاحة ““أاودان““ أاين
توقفت اŸسصÒة بعضس الوقت ،وكانت السصاعة تشصÒ
إا ، 14:38 ¤ما اضصطر النسصاء –ديدا إا ¤اÿروج
من سصاحة ““أاودان““ ع Èالشصوارع السصفلية الفرعية.
و‘ طريق العودة سصجلت الشصعب توافدا كبÒا
Ÿواط -ن Úرك-ن-وا سص-ي-ارات-ه-م بشص-ارع ““ب-وب-ي-و““ دو‰ا
م -ن -ع -ه -م م -ن ق -ب -ل ع -ن -اصص -ر اأ’م -ن ،أ’ن ال -ت-وق-ف
وال- -وق- -وف ‡ن- -وع ،ب- -ل ع- -ل- -ى ال- -ع -كسس سص -اع -دوا
اŸواطن Úعموما والنسصاء –ديدا على ركنها ،و‘
غضص - -ون ذلك ن- -زلت أاع- -دادا ك- -بÒة ط- -ول الشص- -ارع
ووصص- -و’ إا ¤سص- -اح- -ة ال- -وئ- -ام اŸد ÊلÓ- -ل- -ت -ح -اق
باŸسصÒة ‘ ،وقت فضصلت فيه أاعدادا كبÒة أان
تصصطف على أاطراف الشصوارع مكتفية بالتفرج على
اŸتظاهرين ،مفضصل Úعدم اŸشصاركة.
وببهوحديقة سصاحة الوئام اŸد Êتلفت صصورة
أاطفال صصغار التحفوا العلم الوطني وهم يلعبون،
ان -ت -ب -اه اŸاري -ن وال-واق-ف ÚواŸشص-ارك Úع-ل-ى ح-د
سصواء ‘ ،مكان يعج با◊مام الذي اعتاد أان يقدم
له اÿبز بهذا اŸكان ،الذي تقاسصمه أامسس مع
ب -راع -م ا÷زائ -ر ،وك -انت ب -ذلك أاج-م-ل صص-ورة ع-ن
ا÷زائر رسصمها أاجيال اŸسصتقبل.
و‘ ه -ذا اأ’ث -ن -اء اصص -ط -ف ف -ي -ه أاع -وان اأ’م -ن
◊ف- -ظ ال- -ن- -ظ -ام ع -ل -ى أاط -راف الشص -ارع اÙاذي
ل-ل-مسص-تشص-ف-ى ا÷ام-ع-ي مصص-ط-ف-ى ب-اشصا ،بعيدا عن
الشصارع الرئيسصي للمتظاهرين أاي شصارع حسصيبة بن
ب-وع-ل-ي ،وك-ان-وا ي-ت-ب-ادل-ون أاط-راف ا◊ديث ب-ينهم،
ويقدمون يد العون للمواطن Úعندما يطلبون ذلك،
ورغم أان أاغلب اŸتظاهرين رفضصوا الذهاب إا¤
اŸؤوسصسص -ات ال -رسص-م-ي-ة م-ك-ت-ف-ي Úب-ال-ب-ق-اء ‘ ق-لب
العاصصمة وا’نسصحاب متى تسصنى لهم اأ’مر خاصصة
بالنسصبة للعائÓت والنسصاء ،إا’ أان بعضس الشصباب
فضصلوا ا’قÎاب منها ووجدوا أاطواقا أامنية حالت
دون مرورهم.

أخبار عن إأضضرأب عام أربكت يوميات أŸوأطن Ãعسضكر
اسس -ت -ب -ع -دت مصس -ال -ح م -دي -ري -ة ال -ت -ج-ارة
Ÿعسس - -ك - -ر ع- -ل- -ى لسس- -ان أاح- -د إاط- -ارات- -ه- -ا ،أان
يسس- -ت- -ج -يب Œار إاق -ل -ي -م ال -و’ي -ة ل -دع -وات
’ضس - -راب ال- -ع- -ام اŸت- -داول- -ة ع- -ل- -ى م- -واق- -ع
ا إ
ال - -ت - -واصس - -ل ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ،ول- -فت مصس- -در
““الشسعب““  -مطمئنا سسكان معسسكر  -أان التجار
سس -ي -ل -ت -زم-ون ب-ت-ق-د Ëخ-دم-ات-ه-م ل-ل-م-واط-ن
بشس-ك-ل ع-ادي ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ت-ه-وي-ل الذي أاثر
سس-ل-ب-ا ع-ل-ى وتÒة ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة ‘ ن-ه-اي-ة
’سسبوع.
هذا ا أ

معسسكر :أام ا .Òÿسس
أاحدثت الدعوة إ’ضصراب شصامل ‘ ربوع الوطن
ÿلفيات سصياسصية ،نوع من ا’رتباك ‘ الشصارع
بحسصب ما رصصدته ““الشصعب““ من أاجواء وانطباعات
‘ اليوم ÚاŸاضصي ،Úبدليل ما لوحظ من ارتفاع
مقلق أ’سصعار اŸواد الغذائية وشصبه نفاذ تام لبعضس
السصلع الغذائية ذات ا’سصتهÓك الواسصع عن ذلك،
قال احد اŸواطن – Úشصاب ‘  38من العمر –
سصائق سصيارة أاجرة ،انه تفاجأا ’رتفاع أاسصعار اŸواد
الغذائية ب 10 Úدج و 20دج ‘ بعضس اŸواد التي
ك Ìالطلب عليها ‘ اآ’ونة اأ’خÒة ،على غرار
السصميد والفرينة واŸعجنات ،مضصيفا لـ ““الشصعب““
Óضصراب الذي
أانه سصيزاول نشصاطه ولن يسصتجيب ل إ
لن يفيد الشصريحة الهشصة من اÛتمع ‘ شصيء.

وام -ت -دت ح -ال -ة ا’رت -ب-اك وال-ت-وت-ر ‘ ال-ي-ومÚ
اŸاضصي ،Úإا ¤شصريحة أاشصد بؤوسصا ‘ اÛتمع،
حيث تقول عاملة ‘ أاحد ا◊مامات بوسصط مدينة
معسصكر ،أانه من اŸقرر جدا أان تغلق – اŸؤوسصسصة
ﬁل عملها – أابوابها بداية هذا اأ’سصبوع ليسس
Óضصراب العام ،إا‰ا خوفا من أاي انز’ق
اسصتجابة ل إ
أاواسص - -ت - -غ Ó- -ل ل - -ل - -وضص - -ع م - -ن ط- -رف ال- -لصص- -وصس
واŸن - -ح - -رف ،Úوأاشص - -ارت اŸت - -ح- -دث- -ة ُت- -ب- -ادل- -ن- -ا
ا’سصتجواب ،أانها  ⁄تتمكن من اقتناء ما يلزم من
Óضصراب
حاجيات ومسصتلزمات غذائية اسصتعدادا ل إ
اÙت -م -ل بسص -بب ت -د Êق -درت-ه-ا اŸع-يشص-ي-ة وع-دم
تلقيها بعد أ’جرها.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،دع- -ا ا’–اد ال- -و’ئ- -ي ل -ل -ت -ج -ار
وا◊رفيÃ Úعسصكر ،عموم التجار وا◊رفي Úإا¤
ا’ل-ت-زام ب-ال-ق-واع-د اŸن-ظ-م-ة ل-ل-م-هن ذات العÓقة
بتقد Ëخدمات يومية ضصرورية للمواطن Úعلى
غرار اÿبازين وÓﬁت اŸواد الغذائية ،وعدم
ا’شصÎاك فيما Áكن اأن يكون سصببا ‘ اضصطراب
Óضصراب
السصوق ،مسصتبعدا أايضصا اسصتجابة التجار ل إ
الشص- -ام- -ل ،واك- -د اأ’م Úال- -و’ئ- -ي ’–اد ال- -ت -ج -ار
مصصطفى بوصصبيع ‘ ذات الصصدد ان هناك وفرة ‘
اŸن-ت-ج-ات ال-غ-ذائ-ي-ة والسص-ل-ع ال-واسص-عة ا’سصتهÓك
وان القلق وا’رتباك ’ مÈر له سصوى ما عايشصته
بعضس الفئات العمرية ‘ اÛتمع من وضصع خÓل
الثورة التحريرية وسصبق فÎة ا’ضصطرابات ا’منية
‘ ا÷زائر.

اعتÈها ›رد إاشساعة

ديوأن أÿدمات أ÷امعية ينفي خ Èغلق أإلقامات ع Èترأب ألوطن
كشصفت معلومات من ﬁيط الديوان الوطني للخدمات ا÷امعية ،أان هذا ا’خ Òنفى خ Èغلق
اقاماته ا÷امعية ع Èتراب الوطن ،وأان ا Èÿالذي انتشصر مؤوخرا ،حول توقيف اÿدمات Ãختلف
ا’حياء ا÷امعية ،هو›رد ““إاشصاعة““.
أاضصافت اŸعلومات التي توفرت لدى ““الشصعب““ ،أان جهات تريد نشصر اÿوف ودفع الطلبة ،إا ¤مغادرة
ﬂت -ل -ف ا’ق -ام -ات ا÷ام -ع -ي -ة ،ل -غ -اي-ة ‘ ن-فسس ي-ع-ق-وب ،خصص-وصص-ا وأان اسص-ت-هÓ-ك م-ث-ل ه-ذه ا’خ-ب-ار
وا’شصاعات ،تسصتهلك بسصرعة ‘ هذه الظروف ا’سصتثنائية ،التي “ر بها ا÷زائر ،والتي تأاتي تزامنا مع
الÎتيب والتحضص ÒلÓنتخابات الرئاسصية ،اÈŸمج إاجراؤوها ‘  18أافريل الداخل ،ثم أان الوسصط الطÓبي
عرف حراكا ‡يزا منذ اŸسصÒة السصلمية ،التي عرفتها شصوارع و’يات الوطن ،بتنظيم مسصÒات سصلمية
أايضصا ،عارضس فيها جموع اŸشصاركﬂ ‘ Úتلف تلك اŸسصÒات من الطلبة وطالبوا إا ¤جانب بقية
شصرائح من اÛتمع ،بالتغي Òوا’صصÓحات ‘ ،اسصلوب سصلمي ومتحضصر ،بعيدا عن أاي صصدام أاو مشصادات
مع قوات اأ’من ،والتي بدورها كانت ‘ قمة التعامل مع اŸتظاهرين.

البليدة :لينة ياسسمÚ

»æWh

السشبت  09مارسض  2019م
المؤافق لـ  02رجب  1440هـ

بعد إاسسناد اŸهمة إا ¤مؤوسسسسات الصسحة العمومية

حصضيلة بأاك Ìمن  ٢٢أإلف فحصص متخصضصص بسضطيف
ب-ع-د ال-ق-رارات ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا وزارة
الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات،
وال-ق-اضس-ي-ة ب-إاخ-راج الفحوصسات الطبية
اŸت- - -خصسصس- - -ة م - -ن اŸسس - -تشس - -ف - -ي - -ات إا¤
م-ؤوسسسس-ات الصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة اÛاورة،
وه - -ذا ق - -ب - -ل أاك Ìم- -ن سس- -ن- -ت ،Úك- -انت
حصس-ي-ل-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى و’ية
سس -ط -ي -ف  223542ف -حصس-ا م-ت-خصسصس-ا،
خÓ-ل السس-ن-ة اŸنصس-رم-ة  ،2018ب-خÓف
السسنة التي سسبقتها واŸقدرة ب114361

سصطيف :نورالدين بوطغان
ويرجع مصشدر من مديرية الصشحة والسشكان
للؤلية هذا الرتفاع ،رغم انه اعتÈه غÒ
ك -اف ،إا ¤ان-تشش-ار ال-ع-م-ل-ي-ة وت-ؤسش-ع-ه-ا ،وع-ل-م
اŸؤاطن Úبها ،وعن ا◊صشيلة ،أاكد انها كان
م- - -ن اŸف- - -روضض ان ت - -ك - -ؤن أاك Ìل - -ؤخ - -فضض
اŸؤاطنؤن اللجؤء ا ¤مصشالح السشتعجالت
ب -ق -ؤة ‘ اŸسش -تشش -ف -ي -ات ،م -ن اج-ل ف-ح-ؤصض
ب -إام -ك -ان ال -ق -ي -ام ب -ه -ا ‘ م-ؤؤسشسش-ات الصش-ح-ة
ا÷ؤارية عن طريق أاطباء متخصشصشب.Ú
و‘ ن- -فسض الط- -ار ،سش- -ج- -لت دائ- -رة ب- -ن- -ي
ورتيلن ،ششمال غرب عاصشمة الؤلية6562 ،
ف -حصش -ا خ -ارج -ي -ا م -ت -خصشصش -ا Ãؤؤسشسش -ات -ه -ا
الصش -ح -ي -ة ،وه -ؤع -دد ق-ل-ي-ل م-ا أادى ا ¤اب-رام
اتفاقيات مع مؤؤسشسشات اسشتششفائية بالؤلية،
من اجل التكفل بالعملية بسشبب نقصض األطباء
الخصشائي Úبها.
نشش Òإا ¤ان مصش -ال -ح السش -ت-ع-ج-الت ع-ل-ى
مسشتؤى اŸسشتششفى ا÷امعي سشعادنة ﬁمد
عبد النؤر قد قلصشت من مهامها ،وان كانت
جد رديئة لصشالح عيادات متعددة اÿدمات
منتششرة بعاصشمة الؤلية ،وعددها  3مازالت
تقدم خدمات جد رديئة للمؤاطن.Ú

تفقد وا‹ ولية سشطيف ،ناصشر معسشكري
،رفقة مديرة الصشحة ””بن ا ÒŸدليلة”” إا¤
م -دي -ن -ة ال -ع -ل -م-ة ،خ-لل زي-ارة ال-ت-ف-ق-د ل-ع-دة
قطاعات ،أاول أامسض ،الهياكل الصشحية ‘ طؤر
اإل‚از ،التي سشتنهي مششاكل ومتاعب السشكان
فؤر تسشليمها ،وهي مسشتششفى جديد يضشم 240
سش -ري -را ،ع -ي -ادة م -ت -ع -ددة اÿدم -ات ب -ق -ري-ة
ج -رم-ان ،وت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ي-ادة م-ت-ع-ددة اÿدم-ات
اŸركزية بالعلمة ،وا‹ الؤلية أاكد أان مدينة
ال -ع -ل -م -ة ت -ع -ا Êم -ن ن -قصض ‘ ع-دد ال-ه-ي-اك-ل
الصشحية بصشفة عامة ،وبناء مسشتششفى 240
سش -ري -ر م -ن شش -أان -ه ت -ق -د Ëخ -دم -ات صش -ح-ي-ة
إاضش -اف -ي -ة لسش-ك-ان اŸدي-ن-ة ،وسش-ك-ان اŸن-اط-ق
اÛاورة ل- -ه- -ا ،وأاك- -د أان األشش- -غ- -ال ب -ه تسشÒ

بؤتÒة جيدة ،ووصشلت إا ¤نسشبة  ،٪60.77بعد
أان كان يعا Êمن مششكل إاعادة التقييم ،وقد ”
معا÷ة اإلششكال سشنة  ،2019وأاعطيت قيمة
مالية إاضشافية إلكمال إا‚از اŸسشتششفى ،حتى
ي -ت -م إاق -ت -ن-اء األج-ه-زة ال-لزم-ة ل-ل-مسش-تشش-ف-ى،
واŸدي -ري -ة بصش -دد –ضش Òإاج -راءات إاق -ت -ن-اء
التجهيزات ،وإان سشارت عملية اإل‚از بؤتÒة
جيدة سشيتم إاسشتلم الهيكل ‘ آاجاله.
ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة العيادة متعددة
اÿدم -ات اŸرك -زي-ة ب-ال-ع-ل-م-ة ال-ت-ي ك-انت ‘
ح -ال -ة م -زري-ة ج-راء ق-دم ال-ه-ي-ك-ل ،ف-ق-د تÈع
متطؤعؤن إلعادة تهيئتها من مالهم اÿاصض،
وه- -ذا م- -ا ث -م -ن -ت -ه م -دي -رة الصش -ح -ة وق -درت
تششكراتها لكل اÙسشن Úالذين سشاهمؤا ‘
هذا األعمال اÒÿية ،وقد ” اإلنتهاء من
اŸسش-اك-ة ب-نسش-ب-ة  ٪100وت-ه-ي-ئ-ة ب-اق-ي ال-عيادة
بحؤا‹  ‘ ٪50إانتظار إاكمالها قريبا.

ناخب من بينهم  296ناخب جديد من فئة
البالغ 18 Úسشنة  ،حيث تششكل هذه الفئة نسشبة
 ٪1من الهيئة النتخابية حسشب األرقام التي
اسشتعرضشتها مصشالح التنظيم والششؤؤون العامة
ل -دى زي -ارة ت -ف -ق -دي -ة ل -رئ-يسض ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا
اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات.
وحرصشا على إا‚اح العملية النتخابية يتم
أايضش- - - - - - - - -ا –ضش Òم- - - - - - - - -راك- - - - - - - - -ز القÎاع
والتصشؤيت وŒهيز كافة أاماكن إاجراء ا◊ملة

الن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ب-ال-غ ع-ددها  37ق-اع-ة ب-طاقة
اسشتعاب  300ششخصض و 805مؤقع ﬂصشصض
إلشش -ه -ار اÎŸشش -ح Úع -ل -ى مسش -ت-ؤى ب-ل-دي-ات
الؤلية ،كما اسشتحدث سشلطات معسشكر مراكز
انتخاب ومكاتب تصشؤيت جديدة “اششيا مع
نششؤء أاحياء جديدة والتؤسشع العمرا Êالذي
شش -ه -دت -ه م -دن ال -ؤلي -ة ‘ السش -ن -ؤات األخ،Ò
لÒتفع عدد مراكز التصشؤيت إا 322 ¤مركز
و 1530مكتب تصشؤيت.

إلوإ‹ يتفقد مشضاريع قطاع إلصضحة بالعلمة

 7149مسضجل جديد بالقوإئم إ’نتخابية Ãعسضكر

Œرى أاشس- -غ- -ال ال- -ت- -حضس Òل- -ل -م -وع -د
ا’ن -ت -خ -اب -ي اŸق-ب-ل Ãعسس-ك-ر ع-ل-ى ق-دم
وسس -اق م -ن ح -يث ا’سس -ت -ع-دادات اŸادي-ة
وال -بشس -ري-ة لÓ-سس-ت-ح-ق-اق-ات ال-رئ-اسس-ي-ة،
ح- -يث خصسصست السس- -ل- -ط- -ات ال- -و’ئ- -ي- -ة
Ÿعسس -ك -ر ح -ي -زا ه -ام -ا م -ن اج -ت -م-اع-ات-ه-ا
’‚اح
ال -ي -وم -ي -ة ل -ت-ق-ي-ي-م ج-اه-زي-ت-ه-ا إ
اŸوع -د ا’ن -ت -خ-اب-ي  ،ب-ع-د ضس-ب-ط ال-ع-دد
النهائي للهيئة الناخبة التي بلغ عددها
 566866ن-اخب ون-اخ-ب-ة ب-ع-د م-راجعة
القوائم ا’نتخابية ‘ الوقت الذي يتم
ف-ي-ه اسس-ت-ك-م-ال ت-وزي-ع ب-ط-اق-ات الناخب
ع -ل -ى ال -ن -اخ -ب Úا÷دد ال -ب -ال -غ-ة 7149
بطاقة.

معسصكر :أام ا.Òÿسس
أاف-رزت ع-م-ل-ي-ة م-راج-ع-ة وت-ط-ه Òال-ق-ؤائم
النتخابية عن ششطب  6225ناخب باسشتعمال
التطبيقات اآللية ‘ ،ح ” Úتسشجيل 7149

صضÓة إ’سضتسضقاء بعد شضح إأ’مطار

أادت جمؤع اŸصشلÃ Úعسشكر صشباح المسض ا÷معة ،صشلة السشتسشقاء با÷امع الكب Òطلبا
للغيث ومطالب أاخرى امتزجت بدعاء ودمؤع اŸصشل Úتضشرعاً  ،أان يغيث الله العباد والبلد
ويغمرها بلطفه ومننه ويجعل ‘ قضشائه لطفا.
وتأاتي صشلة السشتسشقاء التي دعت اليها وزارة الششؤؤون الدينية بعد ششح اŸغياثية لفÎة دامت
نحؤ خمسض أاسشابيع ،و‘ وقت ينذر بضشرب السشتقرار الؤطني واللحمة الؤطنية ‘ صشميمها،
األمر الذي أاخذ قسشطا واسشعا من أادعية اŸصشل. Úمن جهة ثانية ،تكؤن مصشالح مديرية الفلحة
Ÿعسشكر قد اطلقت قبل أايام حملة –سشيسشية ب Úالفلح Úومنتجي ا◊بؤب حؤل اهمية السشقي
التكميلي ‘ هذا اŸناخ الذي يتسشم با÷فاف.

 15مسسجدا باŸدية

 47إإطارإ لتدريب إ◊جاج
حددت مديرية الششؤؤون الدينية واألوقاف
لؤلية اŸدية  15مركز للتدريب للناجح‘ Ú
القرعة ا◊ج لسشنة  2019بقصشد تهئية هؤؤلء
الراغب ‘ Úأاداء هذه الفريضشة ضشمن هذه
الرحلة اŸباركة وهذا طبقا للÈنامج اŸسشطر
من الديؤان الؤطني ا◊ج والعمرة  ،داعية
ا◊ج -اج ال -ت -ق-رب إا ¤أاق-رب م-رك-ز ل-تسش-ج-ي-ل
أانفسشهم ‘ هذه الدورة التدريبية.

سش -خ -رت ه-ذه اŸدي-ري-ة ل-ه-ذا ال-غ-رضض 15
مؤؤسشسشة مسشجدية وطؤاقم بششرية ‘ حدود
 47اطارا وتتششكل هذه الطؤاقم على وجه
اÿصش- -ؤصض م- -ن أائ- -م -ة وم -رشش -دي -ن و‡ث -ل -ي
الصش -ح -ة وا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة ع-ل-ى أان ي-حضش-ر
ه- -ؤؤلء ا◊ج- -اج ه- -ذه ال -دورات ال -ت -ك -ؤي -ن -ي -ة
مرفؤق Úبجؤزات سشفرهم ،مع العلم بأان هذه
اŸبادرة جاءت أايام بعد اششراف مدير هذا

القطاع على اجتماع ضشم اطارات اŸديرية
ومعتمدي الدوائر Ÿناقششة برنامج اŸراكز
التدريبية على مسشتؤى الدوائر وتؤزيع حصشيلة
الزكاة للحملة السشابعة عششر ،إا ¤جانب تفعيل
العمل التطؤعي Ûلسض سشبل اÒÿات.

اŸدية :علي ملياÊ

سسببت خسسائر ‘ اÙاصسيل والبيوت البÓسستيكية

إلقردة تغزو قرى أإكفادو وتتلف إÙاصضيل إلزرإعية
تعيشس عدة قرى ببلدية أاكفادوحالة
من القلق واÿوف ،جراء اÿطر الكبÒ
ال -ذي “ث-ل-ه ع-ل-ي-ه-م ق-ردة اŸاغ-و ،ال-ت-ي
ت- -ركت ال- -غ- -اب- -ات وغ- -زت ال -ت -ج -م -ع -ات
السسكنية بحثا عن الغذاء واŸاء ،حيث
’ ي -ع -رف السس-ك-ان م-ا ال-ذي ي-جب ف-ع-ل-ه
أام-ام اÿسس-ائ-ر ال-ك-بÒة ال-تي يتكبدونها
ع-ل-ى مسس-ت-وى ح-ق-ولهم ،بحسسب عثماÊ
‡ثل عن السسكان ،لـ«الشسعب».
«القرى اŸعنية بغزوالقردة هي ،إايلباتن،
وتابؤنت ،ومزوارا ،والتي نششكؤمن األضشرار
ال -ت -ي تسش -ب -ب -ه -ا وأاصش -ب -ح -ن -ا ع -اج -زي -ن ع -ل -ى
مؤاجهتها ،حيث تدمر كل ششيء ‘ طريقها

Ãا ف- -ي- -ه اÙاصش -ي -ل ال -زراع -ي -ة واألشش -ج -ار
اŸث- - -م - -رة ،وÃا أان ه - -ذا صش - -ن - -ف ﬁم - -ي،
ف -السش -ك -ان ل ي -ع -رف -ؤن ك -ي -ف -ي-ة إاب-ع-اده-ا ع-ن
أاراضشيهم ،ويدعؤن السشلطات اŸعنية التدخل
م -ن أاج -ل إاب -ع -اده -ا ع -ن ال -ق-رى ،ف-ف-ي ب-عضض
األحيان عندما تقؤم هذه القرد بالؤلؤج إا¤
القرى اŸذكؤرة ،فإانها تقتلع قراميد اŸنازل
وتهدد األطفال الصشغار بتصشرفات عدوانية،
ويأامل القرويؤن بأاكفادوا حلّ عاجل إلبعاد
هذه ا◊يؤانات الÈية من قراهم خششية تكرار
هذه التؤغلت».
ومن جهتها تقؤل إاحدى القاطنات بقرية
تابؤنت” ،هذه القردة تقتحم قرانا اŸعروفة

ب-إان-ت-اج-ه-ا ال-ؤف Òل-ل-ف-ؤاك-ه ،ح-يث دف-ع-ه-ا ق-لة
الغذاء باŸرتفعات ا÷بلية إا ¤غزوا◊قؤل
وال -بسش -ات ،Úون -هب ال-ف-ؤاك-ه م-ك-ب-دة ب-ف-ع-ل-ت-ه-ا
ال -ف-لح Úب-اŸن-ط-ق-ة خسش-ائ-ر جسش-ي-م-ة ،ك-م-ا
سشببت الرعب ‘ أاوسشاط السشكان الذين ليسض
لديهم الؤسشائل للتخلصض من خطرها اÙدق
ب-ه-م وب-بسش-ات-ي-ن-ه-م ،وأاصش-بحت هذه ا◊يؤانات
ع - -دوان- -ي- -ة وازدادت حّ- -دت- -ه- -ا ‘ السش- -ن- -ؤات
األخÒة ،حيث اتخذت قرانا ملجأاها اŸفضشل
بعد ا◊رائق التي تعرضشت لها الغابات ،والتي
حرمتها من طعامها ما يضشطرها إا ¤البحث
عنه.

بجاية :بن النوي توهامي

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

العدد
17891
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تعبيد شضبكة إلطرق بالطاهÒ

انطلقت أامسس ،أاشسغال تكسسية طرقات
بلدية الطاه ،Òحيث شسروع ‘ عملية
ت- -غ- -ط -ي -ة ال -ط -ري -ق اŸزوج إاب -ت -داء م -ن
ﬁطة نفطال إا ¤مدخل اŸدينة على
مسسافة  2.3كلم Ãبلغ  1.4مليار سسنتيم،
وكذا تغطية الطريق اŸؤودي من مقÈة
الشس- - -ه - -داء إا ¤ح - -ي  200مسس-ك-ن ع-ل-ى
مسسافة  02كلم بخصسصس له مبلغ فاق 1.3
مليار سسنتيم.
وب -ن -فسض ال -ب -ل -دي -ة ” الشش -روع ‘ ت -غ-ط-ي-ة
الطريق اŸؤؤدي من نقطة الدوران زعمؤشض
إا ¤مقر األمن ا◊ضشري الأول مرورا Ãصشحة
الششفاء على مسشافة  1.6كلم بغلف ما‹ 1.1
م -ل -ي -ار سش -ن -ت -ي -م ،وخ -لل إاشش-راف-ه ع-ل-ى ه-ذه
العملية ببلدية الطاه Òأالح بششـ ـ Òفـ ـار وا‹
الؤلية ،على ضشرورة تسشريع وتÒة األششغال
ووضشع برنامج عمل خاصض ومكثف لتقليصض
مدة اإل‚از ،هذا ،وقد انطلقت أاششغال تهيئة

وت - -غ - -ط - -ي - -ة ال - -ط - -ري - -ق اŸؤؤدي م - -ن شش- -ارع
اÛاهدين إا ¤غاية ثانؤية ناصشري رمضشان
على مسشافة  04كلم ،مبلغ هذه العملية Œاوز
 1.7مليار سشنتيم ،و‘ ذات السشياق وبغرضض
تسش -ه -ي -ل ح -رك-ة اŸرور ” الشش-روع ‘ ت-ه-ي-ئ-ة
وت -غ -ط-ي-ة ط-ري-ق شش-ت-ؤان اب-ت-داء م-ن ال-ط-ري-ق
اŸؤؤدي باŒاه طريق الششقفة إا ¤سشؤق الفلح
على مسشافة  800م Îبغلف ما‹ قدره 900
مليؤن سشنتيم ،وتغطية الطريق اŸؤؤدي من
نقطة الدوران إا ¤حي بؤششرقة إا ¤مسشتششفى
›دوب السشعيد على مسشافة  1.8كلم بغلف
ما‹ Œاوز  1.2مليار سشنتيم ،باإلضشافة اإ¤
تهيئة وتزفيت مقاطع الطرق بالطاه Òششطر
Ã 01بلغ فاق  3.8مليار سشنتيم ،وششهدت بلدية
ال-ط-اه Òق-ب-ل ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة أاشش-غ-ال التطهÒ
وإاع- -ادة الع -ت -ب -ار ل -ق -ن -ؤات اŸي -اه الصش -ا◊ة
للششرب Ãبلغ قدره  260مليار سشنتيم.

...ووإ‹ تبسضة يتوعد إŸقاو’ت إŸتقاعسضة بعقوبات

تنّقل عطا لله مؤلتي وا‹ تب ّسشة ،مرفؤق
رئيسض اÛلسض الششعبي الؤلئي ،إا ¤ورششات
””القطب ا◊ضشري بالّدكان”” Ãدينة تب ّسشة ،أاين
لل -ف ّ-ي سش -ك -ن
ط- -اف Ãخ- -ت -ل -ف ال -ؤرشش -ات ل  -أ
ا›ÈŸة ل -ل ّ-ت -سش -ل -ي -م ق -ري -ب -ا ،وال -ت -ي تشش-ه-د
الّلمسشات األخÒة للّتهيئة ا◊ضشرّية بها ،وكذا
ورششات ال‚از ◊صشة األلفيّ سشكن الثّانية،
اŸزمع تسشليمها قبل نهاية ال ّسشنة ا÷ارية.
” ا‚ازه ،وقدم
ودّقق الؤا‹ بعناية ‘ ما ّ
تعليمات لتجاوز العراقيل والّرفع من وتÒة
ال‚از ،من خلل حّل كّل اŸششاكل الّتقنية
أاواŸالّية واإلدارّية ،التي تعيق تقدم أاششغال
””مكاتب الّدراسشات ،ديؤان التّرقية والتسشيÒ
العقاري ،مديرّية البناء والهندسشة اŸعمارّية،
مديرّية التّجهيزات العمؤمّية”” ،وهذا Ãؤازاة
مع مؤاصشلة الّلجنة الفرعيّة لدراسشة ال ّ
طعؤن
ع -م -ل -ه -ا ،م -ن خ-لل الّ-ت-ح-ق-ي-ق-ات اŸي-دانّ-ي-ة

للمرشّشح ÚاŸطعؤن ‘ اسشتفادتهم من 11
أالف سشكن ،من ‰ط العمؤمي اليجاري والّتي
بلغت أاششؤاطا كبÒة ‘ مهامها.
وا‹ ال- -ؤلي- -ة أاب- -دى ان- -زع- -اج -ا ،وخ -اطب
مسشؤؤو‹ اŸقاولت اŸكلّفة ،بلهجة ششديدة
ق - -ائ - -ل ””إاّن الّسش - -رع - -ة ‘ ال‚از ل ت- -ع- -ن- -ي
ب-الّضش-رورة الّ-ت-سش-رع والÈي-ك-ؤلج”” ،وان ع-ل-يهم
الّدقة ‘ اإل‚از و–سش Úالنّؤعية مع احÎام
اآلج -ال اŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا وششّ-دد ””ع-ل-ى ضش-رورة
وضش -ع -ه ‘ الّصش -ؤرة وإاخ -ط-اره ب-اŸسش-ت-ج-داّت
حؤل حقيقة نسشب ال‚از والّتجهيز”” ،كما
تؤعد اŸقاولة اŸتقاعسشة بعقؤبات إادارية،
منتقدا اŸغالطات التي تقّدمها للمسشؤؤولÚ
ح- -ؤل سش Òاألشش- -غ- -ال ،مضش- -ي- -ف- -ا ””أاّن سش- -اع -ة
ا◊ق- -ي- -ق- -ة ق- -د ح- -انت واّن ع- -ل- -ي- -ه- -م –ّم -ل
مسشؤؤولياتهم””.

معاناة يومية وا◊ل مؤوجل

تبسصة :خالد.ع

حد أإدنى من ضضروريات إ◊ياة غائب باŸليليحة ‘ إ÷لفة
ع Èسشكان بلدية اŸليلحية والتي تبعد
عن ولية ا÷لفة ،بـ  50كلم ،عن اسشتيائهم
وتذمرهم من الظروف الجتماعية الصشعبة
ونقصض أاششغال اŸششاريع اّÙلية التنمؤية
لحياء التابعة لها ونقصض التهيئة
‘ بعضض ا أ
واŸراف -ق الشش -ب-اب-ي-ة ح-يث أاضش-حت م-ع-ان-اة
السش -ك -ان ت -ت -ف -اق -م ي -ؤم -ي-ا ،بسش-بب الوسش-اخ
اÎŸاك -م -ه ال -ت -ي أاصش -ب-حت ت-ه-دد ح-ي-ات-ه-م
وتدهؤرا بيئيا خطÒا ،نتيجة –ؤلها إا¤
أام -اك -ن ل -رم -ي ال -ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة ك-م-ا أان
الن -تشش -ار ال -ك -ب Òل -ل -ق-اذورات ال-ت-ي –ي-ط
سشكان البلدية من كل جانب والذي أاصشبح
يهدد صشحة اŸؤاطن ،Úوخاصشة ا◊يؤانات
الضش- -ال -ة ف -ح -دث ول ح -رج ،ف -ق -د أاضش -حت
لط -ف -ال ب-اŸسش-اح-ات ال-ع-م-ؤم-ي-ة
ت -ن -افسض ا أ
لنارة
وتهدد حياة السشكان ،مغتنمة انعدام ا إ
العمؤمية ليل ،هذه الظاهرة امتدت إا¤
لصش-اب-ة
غ -اي -ة ال -ي-ؤم وŒع-ل-ه-م م-ع-رضش Úل -إ
لوبئة ،خصشؤصشا منهم
لمراضض وا أ
Ãختلف ا أ
لطفال بسشبب انتششار الروائح الكريهة.
اأ

وع Èالشش -ب -اب ال -ب-ط-ال Úلـ«الشش-عب”” ع-ن
اسش -ت -ي -ائ -ه-م ال-ك-ب Òم-ن سش-ي-اسش-ة ال-ت-ه-م-يشض
لقصشاء اŸنتهجة اŒاههم ،وذلك نتيجة
وا إ
أازم-ة ال-ب-ط-ال-ة اÿان-ق-ة ال-ت-ي ل م-فّ-ر م-ن-ه-ا
بسشبب نقصض اŸششاريع التنمؤية ‘ بعضض
لح -ي-اء م-ن-ذ ع-دة سش-ن-ؤات وع-دم ت-ؤف-ره-ا
اأ
وغياب اŸرافق العمؤمية ونقصض اŸرافق
الششبابية والرياضشية والÎفيهية التي أارقتهم
وأاثقلت كاهلهم إاذ أان هذا النقصض أاضشحى
ي -ؤؤث -ر ع -ل -ي -ه -م سش-ل-ب-ي-ا ح-يث ي-ن-ع-كسض ع-ل-ى
ي-ؤم-ي-ات-ه-م خ-اصش-ة م-ع م-ع-ان-ات-ه-م م-ن شش-بح
البطالة.
كما حمل سشكان اŸنطقة رئيسض البلدية
كامل اŸششاكل التي تتخبط فيها بلديتهم
بسشبب غياب أادنى ضشروريات ا◊ياة التي
ي -ؤؤرق سش -ك-ان ال-ب-ل-دي-ة ،وم-ن ج-ه-ت-ه-ا ن-اشش-د
السشكان وا‹ الؤلية تؤفيق ضشيف بالتدخل
العاجل وحل مششاكلهم.

ا÷لفة :موسصى بوغراب

من شسأانه ضسمان وجبات سساخنة لتÓميذ  15مدرسسة ابتدائية

إŸطعم إŸركزي لبلدية إلوإدي عملي

أاشس- -رف وا‹ و’ي -ة ال -وادي ع -ب -د
ال- -ق- -ادر ب- -ن سس- -ع- -ي- -د رف- -ق -ة رئ -يسس
اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي وال-ب-لدي،
ع -ن وضس -ع ح -ي -ز اÿدم -ة ل -ل-م-ط-ع-م
اŸرك-زي ل-ب-ل-دي-ة ال-وادي وال-ذي م-ن
’كÌ
شسأانه ضسمان وجبات سساخنة أ
م -ن  4آا’ف ت -ل-م-ي-ذ م-ن  15مدرسسة
ابتدائية ع Èإاقليم بلدية الوادي.
رئ - -يسض اÛلسض الشش - -ع- -ب- -ي ال- -ب- -ل- -دي
ب- -ال- -ؤادي ع- -ب- -د ال- -ل- -ه م- -ع- -ؤشض ،أاك- -د أان
اŸدارسض البتدائية التي ل تتؤفر على
م -ط -اع -م م -درسش -ي -ة ،أان تسش -ت-ف-ي-د ط-ب-ق-ا
Ÿت- -ط -ل -ب -ات اÿري -ط -ة اŸدرسش -ي -ة ،م -ن
خ- -دم- -ات اŸط- -ع -م اŸرك -زي  ،ي -ت -ك -ف -ل
لضشافة إا ¤التحضش Òاليؤمي لؤجبات
با إ
غذائية متؤازنة وسشاخنة ،بنقل الؤجبات
إا ¤اŸدارسض البتدائية التي تتؤفر على
ق - -اع - -ات م- -ه- -ي- -أاة وﬂصشصش- -ة حصش- -ري- -ا
لطعام.
ل إ
وأاوضش -ح ق -ائ -ل ،أان اŸط -ع-م اŸرك-زي

يتؤفر  ،على الؤسشائل اŸادية والبششرية
الضشرورية خاصشة اŸسشتخدم ÚاŸكلفÚ
بنقل الؤجبات ،وكذا وسشائل النقل التي
تسشمح بنقلها إا ¤اŸدارسض التي ل تتؤفر
ع- -ل- -ى م- -ط- -اع -م ب -ع -د –دي -د اŸدارسض
الب -ت -دائ-ي-ة ،ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ط-ع-م اŸرك-زي
بالتنسشيق مع مديرية الÎبية بالؤلية.
كما تقؤم البلدية حسشب ذات اŸتحدث
بالسشهر على “ؤين اŸطاعم اŸدرسشية
ب -اŸؤاد ال -غ -ذائ -ي -ة السش-ل-م-ي-ة ،م-ن ط-رف
اŸمؤن Úالذين يتم انتقاؤوهم واسشتلمها،
والسش-ه-ر ع-ل-ى حسش-ن اسش-ت-ع-م-ال Œهيزات
اŸطاعم اŸدرسشية واÙافظة عليها،
وكذا القيام بجرد وفحصض اÛرودات ‘
نهاية كل سشنة دراسشية ،وعند تغي Òالعؤن
اŸسشؤؤول عن تسشي ÒاŸطاعم اŸدرسشية.
كما تقؤم البلدية بضشمان مراقبة جؤدة
لغ -ذي -ة وضش -م -ان ن -ق -ل ال -ت-لم-ي-ذ ع-ن-د
اأ
ا◊اجة.

الوادي :قديري مصصباح

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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للوقايـــة من سصرقــــة الهواتـــف النقالـــــــة

أأمن و’ية أ÷لفة يوأصشل حمÓته ألتحسشيسشية
واصصل أامن و’ية ا÷لفة
حمÓته التوعية
والتحسصيسصية ،التي أاطلقها
منتصصف الشصهر الفارط
للوقاية من سصرقة الهواتف
النقالة ،أاين مسصت هذه
’سصبوع
اŸبادرة خÓل ا أ
ا÷اري مÎبصصي مركز
التكوين اŸهني والتمهÚ
الشصهيد دباب ﬁمد Ãدينة
ا÷لفة ،حيث اسصتفاد
اÎŸبصصون بهذه اŸؤوسصسصة من
نصصائح وإارشصادات “كنهم
من تفادي التعرضس لسصرقة
هواتفهم النقالة وأاهم
’جراءات التي يتم
ا إ
اتخاذها ‘ حالة تعرضصهم
لفعل السصرقة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

ك -م -ا ” ت -ع -م -ي -م ه -ذه ا◊م-ل-ة
ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ل-تشس-م-ل م-واط-ني
الدوائر اŸتواجد بها مصسالح
األشس- -رط -ة ع -ل -ى غ -رار م -دي -ن -ة
سسيدي لعجال ،التي نشسط بها

جيجل :خالد العيفة
شسملت ﬂالفات عدم ارتداء
اÿوذة ،عدم اسستعمال حزام
الأم- -ن ،اسس- -ت- -ع- -م -ال ال -ه -ات -ف
ال -ن -ق -ال ،السس -رع -ة اŸف -رط-ة،
السس ‘ ÒالŒاه اŸم- - - -ن - - -وع،
ع- - - -دم احÎام اإشس - - -ارة ق - - -ف،
التجاوز اÿط ،Òالتجاوز على
اÿط اŸسستمر و عدم احÎام
اإشسارة قف الضسوئية ،كما ”

اإط- -ارات اأم- -ن ال- -دائ- -رة ل -ذات
اŸدينة ،حملة –سسيسسية حول
اŸوضسوع على مسستوى اŸركب
ا÷واري اÛاه - -د « سس - -ه- -ي- -ل
ال -ع -رب -ي» وÃدي -ن-ة ال-بÒي-ن ”
ع-ل-ى مسس-ت-وى ث-ان-وي-تي الشسهيد
ق- -اسس- -م- -ي ب- -ن ع- -ل- -ي -ة وﬁم -د
الصسديق بن يحي تنوير تÓميذ

اŸوؤسسسست Úبنصسائح واإرشسادات
لتفادي سسرقة الهواتف النقالة.
الأم - -ر ذات - -ه اسس - -ت - -ف - -اد م- -ن- -ه
مÎبصسي مركز التكوين اŸهني
زيان عبد القادر Ãدينة مسسعد
وتÓميذ ثانوية بن عمران ثامر
Ãدي- - -ن- - -ة الإدريسس - -ي - -ة ،ك - -م - -ا
خصسصست خ - - -ل - - -ي - - -ة التصس - - -ال

والعÓقات العامة باأمن الولية
ال -ع -دد ال -ث -ام -ن م -ن الÈن -ام -ج
الأم- - -ن- - -ي الإذاع- - -ي» شس - -رط - -ة
ومهام» للحديث عن هذه الآفة
وسس- -ب- -ل ال -وق -اي -ة م -ن -ه -ا واأه -م
الإجراءات الواجب اتخاذها ‘
حالة تعرضص اŸواطن Úلسسرقة
هواتفهم النقالة.

’من العمومي بأامن جيجل
‘ حصصيلة Ÿصصالح ا أ
تسسجيل  100جنحة ‘ قانون
اŸرور وال -ت-نسس-ي-ق ،ان-حصس-رت
›ملها ‘ شسهادة التاأم ÚغÒ
سسارية اŸفعول اأو انعدامها،
بطاقة اŸراقبة التقنية منتهية
الصسÓ- -ح- -ي- -ة اأو ان- -ع- -دام- -ه- -ا،
السسياقة بدون رخصسة ،ركوب و
نزول اŸسسافرين ‘ نقاط غÒ
م - - -ر خ ص ص ب - -ه - -ا  ،ع - -د م و ض س - -ع
ال -ب -ط -اق -ة اŸه -ن -ي -ة م -ن ق -ب-ل
السسائق والقابضص ،عدم تقدË
ال - -ت - -ذاك - -ر ،ان - -ع - -دام ع - -ل- -ب- -ة
الإسس-ع-اف-ات الأول-ي-ة ،م-ن جهة
اأخ- -رى ” ت- -وق- -ي- -ف ‘ ن- -فسص
الفÎة  61مركبة و 69دراجة
ن- -اري- -ة ،بسس- -بب ع- -دم ت- -ق -دË
ال- - -وث- - -ائ- - -ق ورفضص اÿضس- - -وع
ل- -ل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق- -ات اŸت- -ع- -ل- -ق -ة
بالشسخصص واŸركبة ‘ ،حÚ
” اإرسس- - - - -ال  06م -ل-ف-ات اإ¤
ا÷ه -ات ال-قضس-ائ-ي-ة اıتصس-ة

لأج-ل السس-ت-م-رار ‘ السس-ي-اق-ة
رغ -م ال -ت -ب -ل-ي-غ ب-ق-رار السس-حب
ورفضص اÿضس-وع ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق-ات
الإداري -ة ل -لشس-خصص واŸرك-ب-ة،
اأم -ا ب -ال -نسس-ب-ة ◊وادث اŸرور
ا÷سسمانية ،فقد سسجلت ذات
اŸصس -ال -ح  36ح -ادث م -رور،
ت - -و‘ ع - -ل- -ى اإث- -ره- -ا شس- -خصص
واحد ،فيما اأصسيب  47شسخصسا
بجروح ‘ ،ح ” Úتسسجيل 05
حوادث مرور مادية.
 ...وﬂ 25الفة تتعلق
بالعمران و حماية
البيئة
ك- -م -ا سس -ج -لت ف -رق -ة شس -رط -ة
العمران وحماية البيئة التابعة
ل -ل -مصس -ل -ح -ة ال -ولئ -ي -ة لÓ-أم-ن
ال-ع-م-وم-ي ب-اأم-ن ج-ي-جل ،وكذا
اŸك- -اتب ال -ت -اب -ع -ة ل -ه -ا ع -ل -ى

أا‚ــــز ‘ حقــــه ملــــف قضصــــائي بسصكيكــدة

مسس -ت -وى اأم -ن ال-دوائ-ر ،خÓ-ل
شس- -ه- -ر ف- -ي- -ف- -ري م- -ن السس- -ن- -ة
ا÷اري - -ة ﬂ 25ال-ف-ة خ-اصس-ة
ب -ال-ب-ن-اء ب-دون رخصس-ة ،اإع-اق-ة
ال -ط -ري-ق ،ح-ف-ر اأرضس-ي-ة ب-دون
رخصس- -ة ،و‘ سس -ي -اق اآخ -ر و‘
اإط - -ار نشس- -اط- -ات- -ه- -ا اÿاصس- -ة
بحماية اŸسستهلك من ﬂتلف
اıاط -ر ال-ت-ي ت-ه-دد الصس-ح-ة
العامة ،سسجلت فرق التطهÒ
ال-ت-اب-ع-ة ل-ذات اŸصس-ال-ح اأث-ن-اء
ق-ي-ام-ه-ا ب-دوري-ات ع Èشس-وارع
اأحياء اŸدينة ،عملية واحدة
خاصسة بحجز كمية من الفواكه
وﬂ 07الفات تعلقت بعرضص
وب -ي -ع السس -ل -ع ﬂال -ف-ة ل-ل-وائ-ح
التنظيمية ،كونت على اإثرها
ملفات قضسائية ضسد مرتكبي
كل هذه اıالفات واإرسسالها
اإ ¤ا÷ه - - -ات ال - - -قضس- - -ائ- - -ي- - -ة
اıتصسة.

ت ـ ـوقيف م ـ ـروج وحجـ ـز أأك ـ Ìم ـ ـن  120غ ـ ـرأم مـ ـ ـن ألكي ـ ـف أŸعـ ـ ـالج
“كنت مصصالح أامن
سصكيكدة ،من توقيف شصخصس
يبلغ من العمر  31سصنة من
ذوي السصوابق القضصائية ،عن
قضصية حيازة اıدرات
واŸؤوثرات العقلية بطريقة
غ Òشصرعية لغرضس البيع
والÎويج.

سسكيكدة :خالد العيفة

تعود حيثيات القضسية ا ¤تلقي
مصسالح الشسرطة بأامن سسكيكدة،
م -ع -ل -وم -ات ح -ول نشس-اط مشس-ب-وه

17891

قامت بها فرقة مكافحة اıدرات للشصرطة القضصائية

حجز قرأبة كلوغرأم Úمن أıدرأت ببجاية

“كنت فرقة مكافحة اıدرات باŸصصلحة الو’ئية للشصرطة القضصائية ،بأامن
’ول ،من توقيف ›رم خطÁ Òتهن ترويج اıدرات
و’ية بجاية ،أامسس ا أ
’حياء الشصعبية Ãدينة بجاية.
با أ
عائدات ترويج اıدرات Ãنزل اŸشستبه فيه
الرئيسسي.
حيث “ت العملية بحسسب مصسدر مسسؤوول.. ،والقبضس على ›رم خط Òمبحوث
إاثر –ريات معمقة بعد ورود معلومات مؤوكدة عنه ‘ قضصايا إاجرامية بأاوقاسس
مفادها قيام اŸدعو /أا ط 34 ،سسنة ،اŸكنى « “ك -نت ع -ن-اصس-ر ف-رق-ة الشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة،
لكوسست « ،بÎويج اıدرات Ãختلف أاحياء ألمن دائرة أاوقاسص التابعة ألمن ولية بجاية،
مدينة بجاية.
أامسص أاألول من القبضص على ›رم خطÒ
وبعد جمع القدر الكا‘ من اŸعلومات حول مسسبوق قضسائيا مبحوث عنه ‘ عدة قضسايا.
اŸشستبه فيه ،وكذا الطريقة التي ينتهجها ‘
العملية جاءت ،بحسسب مصسدر مسسؤوول ،بعد
عمليات الÎويج ” ،ترصسده بالقرب من مقر قيام عناصسر الشسرطة Ãداهمة مشسÎكة مع
إاق -ام -ت -ه ع -ن -دم -ا ك -ان بصس -دد إاب -رام صس -ف -ق-ة عناصسر الدرك الوطني لبؤور اإلجرام واألماكن
ﬂدرات مع مشستبه فيه اآخر ،و” توقيفهما اŸشس -ب -وه -ة ،ح-يث “ك-ن-وا م-ن ال-ق-بضص ع-ل-ى
‘ ح -ال-ة ت-ل-بسص ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ﬁاول-ت-ه-م-ا ›رم خط Òكان ﬁل عدة أاوامر بالقبضص،
ال -ف-رار ،وإاب-داء م-ق-اوم-ة ع-ن-ي-ف-ة إاŒاه رج-ال ألجل قضسايا السسرقة اŸقÎنة بظروف الليل
الشس -رط -ة ،وق-د ك-ل-لت ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ح-ج-ز ك-م-ي-ة والتعدد واسستعمال العنف وإاسستحضسار مركبة،
م -ع -تÈة م-ن اıدرات (ك-ي-ف م-ع-ال-ج) ت-ق-در وبعد إاسستيفاء جميع اإلجراءات القانونية” ،
بأازيد من  1.8كيلوغرام ،باإلضسافة إا ¤مبلغ تقدÁه أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
م- -ا‹ م -ع -ت Èق -دره  41000دي -ن-ار ،ي-ع-د م-ن بجاية أاين صسدر ‘ حقه أامر إايداع.

بجاية :بن النوي توهامي

ﬂ 1279الفـ ـ ـة مروريـ ـ ـة و 36حـ ـ ـادثا مروريا خ ـ ـÓل ألششهر أŸاضش ـ ـي

سصجلت خÓل شصهر فيفري
اŸنصصرمﬂ 1279 ،الفة ‘
قانون اŸرور ،منها 228
حالة خاصصة با◊جز
بالكماشس ’أجل الوقوف
اŸمنوعﬂ 222 ،الفة
مسصتوجبة لسصحب رخصصة
السصياقة لغرضس التعليق
Ÿدة  03و 06اأشصهر.

العدد
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ألح -د األشس -خ-اصص ي-ق-وم ب-ح-ي-ازة
ل-ل-م-خ-درات واŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة
قصس- -د ت- -روي- -ج- -ي- -ه -ا ‘ أاواسس -ط
الشس- -ب -اب وه -ذا ب -وسس -ط م -دي -ن -ة
سس-ك-ي-ك-دة ب-ا◊ي اŸسس-م-ى «سس-يد
علي الذيب» ،وذلك بناء على تلك
اŸع -ل -وم -ات ق-امت مصس-ال-ح ام-ن
ولي- -ة سس- -ك -ي -ك -دة ب -رسس -م خ -ط -ة
ﬁك -م -ة م -ب -ن -ي -ة ع -ل -ى ال-ت-ح-ري
والعمل اŸيدا ،Êحيث وبالتنسسيق
ال-دائ-م م-ع ال-ن-ي-اب-ة اÙل-ي-ة لدى
ﬁك -م -ة سس -ك -ي-ك-دة وب-ع-د ات-خ-اذ
ج -م -ي -ع اإلج -راءات ال -ق -ان -ون -ي-ة،

“كنت من القبضص على اŸشستبه
ف- -ي- -ه ،ح- -يث ع Ìداخ- -ل م -ن -زل -ه
العائلي على صسفيحة وقطع من
اıدرات قدر وزنها الجما‹
ب- - -أاك Ìم - -ن  120غ -رامﬂ ،ب -أاة
بإاحكام إاضسافة إا 10 ¤علب من
اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة ع-ل-ى شس-ك-ل
ﬁل - -ول م- -ن ن- -وع اي- -زوي- -ت- -ي- -ل و
نوزيبان  120قرصص مهلوسص من
ﬂت-ل-ف األن-واع ح-ج-زه-ا ك-دل-ي-ل
إاث-ب-ات ف-ي-م-ا ” –وي-ل اŸشس-ت-ب-ه
ف -ي -ه إا ¤اŸصس -ل -ح -ة لسس -ت-ك-م-ال
ال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ،ب- -ع- -د اسس- -ت -ك -م -ال

ا◊ماية اŸدنية وجدت صصعوبة ‘ اسصتخراج جثتيهما

وفـ ـ ـاة شش ـ ـاب ‘ Úح ـ ـادث م ـ ـروع بسشطي ـ ـ ـف

سصجلت وحدة ا◊ماية اŸدنية بع ÚوŸان ،جنوب و’ية سصطيف ،قبيل فجر أاول أامسس
اÿميسس ،حادث مرور خطÒا أاودى بحياة شصاب ‘ Úمقتبل العمر.

سسطيف :نورالدين بوطغان

‘ مكان ا◊ادث ،بالغ Úمن العمر  22و  29سسنة ،وهذاعلى اإثر انحراف سسيارتهما
السسياحية «بيجو  »406على الطريق الوطني رقم  ،28واصسطدامها بعمود اسسمنتي على حافة
الطريق باŸدخل الغربي Ÿدينة صسالح باي ،وقد اضسطرت الفرق اŸتدخلة اإ ¤تقطيع
وتفكيك اأجزاء السسيارة لإخراج جثتي الضسحيت ÚاÙصسورت Úبداخلها ،ثم نقلهما اإ¤
اŸصسلحة اŸعنية Ãسستشسفى «ﬁمد بوضسياف» Ãدينة ع ÚوŸان ،بعد اسستكمال التحقيقات
اŸيدانية من طرف مصسالح الدرك والأمن الوطني.Ú

التحقيقات أا‚ز ‘ حق اŸشستبه
ف -ي -ه م -ل -ف قضس -ائ -ي ع -ن قضس-ي-ة
«ح - -ي- -ازة اıدرات واŸؤوث- -رات
ال -ع -ق -ل-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة غ Òشس-رع-ي-ة
ل -غ -رضص ال -ب -ي -ع والÎوي -ج « ل -ي-ت-م
ت - -ق - -د ËاŸع - -ن - -ي أام - -ام وك- -ي- -ل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة سسكيكدة،
أاين ” إايداعه ا◊بسص.

‘ نقطة مراقبة فجائية على مسصتوى ﬂرج اŸدينة

حجـ ـ ـ ـز أأكـ ـ ـ ـ ـ Ìم ـ ـ ـ ـن 40خرطوششـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
مـ ـ ـ ـ ـن تبغ «معسشـ ـ ـل ألع ـ ـ ـنب» بتبسش ـ ـ ـ ـ ـ ـة
“كنت مصصالح امن تبسصة ،من حجز  40خرطوشصة من التبغ «معسصل العنب» ،إاثر
’من دائرة بئر مقدم ونقطة مراقبة فجائية على مسصتوى
دوريات لقوات الشصرطة أ
ﬂرج اŸدينة.

تبسسة :خالد.ع

” توقيف سسيارة أاجرة من
نوع بيجو  505بعد تفحصص
الوثائق اÿاصسة باŸركبة و
أاث -ن -اء ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ف-ت-يشص ”
ضسبط حقيبت Úبهما علب من
ال -ت-ب-غ ن-وع اŸعسس-ل ال-ف-اخ-ر،
ليتم ضسبطهم و –ويلهم اإ¤
اŸقر برفقة الشسخصص يتعلق
األم -ر ع -ن شس-خصص ي-ب-ل-غ م-ن
ال -ع-م-ر  25سس -ن -ة م -ن ولي -ة
›اورة ،البضساعة متمثلة ‘
 40خرطوشسة من التبغ نوع
م- -عسس- -ل ال -ع -نب Ãع -دل 400
ع - -ل - -ب- -ة ذات وزن  50غرام،
باإلضسافة إا 20 ¤كيسص معسسل
الفاخر من صسنع أاجنبي وزن
 01كلغ ،ليتم تسسليم البضساعة
اÙج - - - - - -وزة إا ¤ق- - - - - -ابضص
ا÷م - -ارك ل - -ولي - -ة ت - -بسس - -ة،
و◊ Úاسس-ت-ك-م-ال اإلج-راءات
ال -ق-ان-ون-ي-ة و ت-ق-د Ëأاط-راف
ال- -قضس- -ي -ة ع -ن ج -رم ح -ي -ازة
بضس - -اع- -ة أاج- -ن- -ب- -ي- -ة م- -ع- -دة
للتهريب.
إاصص- -اب- -ة  8أاشص- -خ- -اصس ‘
ح - -ادث م- -رور ب- -ب- -ل- -دي- -ة
صصفصصاف الوسصرى
وق- -ع ،صس- -ب- -اح امسص ،ح- -ادث
مرور ،،على مسستوى الطريق
ال - -وط- -ن- -ي رق- -م  16ببلدية
صس-فصس-اف ال-وسس-رى ،ب-ت-بسس-ة،

قـــــــــامت بـــــــــه ›موعـــــة
الدرك الوطنـــــي بالبويـــــرة

حجز  4800قارورة خمر تورط
فيهـ ـا ششخ ـصص مسشبـ ـوق قضشائي ـا
“كنت خÓل نهاية هذا األسسبوع مصسالح اÛموعة اإلقليمية
للدرك الوطني بالبويرة واŸتمثلة ‘ فرقة الدرك الوطني
ب -ال -ع -ج -ي -ب -ة و‘ إاط -ار ﬁارب-ة ا÷رÁة لسس-ي-م-ا ‘ ال-ظ-روف
الراهنة التي تعيشسها ا÷زائر من حجزما ل يقل عن 4800
قارورة خمر من ﬂتلف األصسناف واألحجام واŸقدرة بقيمة
 45مليون سسنتيم .وخÓل هذه العملية ” توقيف شسخصص مسسبوق
قضسائيا ‘ هذه العملية حيث أان الكمية اÙجوزة كانت موجهة
للبيع دون أاي سسند قانون .كما ” حجز مركبة نفعية كانت
تسستعمل لتهريب اŸشسروبات الكحولية ،كما ” تسسليم السسلع
اÙجوزة إا‹ مصسالح مفتشسية أامÓك الدولة وسسيتم تقدË
اŸتهم أامام العدالة.

البويرة :ع .نايت رمضسان

حيث اسسفر عن اصسابة ثمانية
أاشسخاصص تÎاوح أاعمارهم
ب  20 Ú-و 55سس-ن-ة .ا◊ادث
كان نتيجة اصسطدام شساحنة
ذات م -ق-ط-ورة ب-ح-اف-ل-ة ن-ق-ل
اŸسس -اف-ري-ن ع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا 15
راكب ،وت- - -دخ- - -لت وح- - -دات
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ،ل-تسس-ع-ف
اŸصس -اب Úال -ذي -ن ك -انت م -ن
ب-ي-ن-ه-م ف-ت-اة ت-ب-ل-غ م-ن ال-ع-مر
حوا‹  30سسنة تعرضست لعدة
إاصسابات ،كما ” نقل باقي
اŸصس - - - - -اب Úإا ¤ق - - - - -اع- - - - -ة
السس - -ت- -ع- -ج- -الت ال- -ط- -ب- -ي- -ة
Ãسس-تشس-ف-ى ال-ت-ي-ج-ا Êهدام،
ب -دائ -رة ب -ئ-ر ال-ع-ات-ر ،ج-ن-وب
تبسسة ،من جهة اخرى فتحت
ع- -ن- -اصس- -ر ال- -درك ال -وط -ن -ي
–ق- -يً- -ق- -ا ح- -ول مÓ- -بسس- -ات
ا◊ادث.
..وحجز مسصدسس
ق -امت ف -رق -ة ق -م-ع اإلج-رام
ل-ل-مصس-ل-ح-ة ال-ولئ-ية للشسرطة
القضسائية بأامن ولية تبسسة،
من حجز سسÓح ناري بحوزة
احد األشسخاصص إاثر دوريات
راك -ب -ة أاي -ن ل -فت ان -ت -ب -اه-ه-م
سس- -ي- -ارة م- -ن ن -وع «شس -ف -رو‹
أاف -ي -و» وع -ل -ى م -ت -ن -ه-ا ثÓ-ث
أاشس-خ-اصص ل-ي-ت-م ت-وق-ي-فها أاين
لذ اث -ن -ان م -ن -ه -م -ا ب -ال -ف-رار
Ãج -رد مشس -اه-دت-ه-م ل-ق-وات
الشس - -رط - -ة ل- -ي- -ت- -م ت- -وق- -ي- -ف
الشسخصص الثالث ويتعلق األمر
عن شسخصص يبلغ من العمر
 34سسنة و الذي كان ‘ حالة
سس -ك -ر أاث -ن -اء ت -وق -ي -ف -ه أاب-دى

م- -ق -اوم -ة ع -ن -ي -ف -ة أاي -ن ق -ام
بضس -رب م -ؤوخ -رة رأاسس -ه ع-ل-ى
ب -اب السس -ي -ارة وب-ع-د ت-ف-ت-يشص
اŸرك-ب-ة ت-ف-ت-يشس-ا دق-ي-قا عÌ
–ت ك -رسس -ي السس -ائ -ق ع -ل -ى
سسÓ- -ح ن -اري «مسس -دسص» م -ن
الصس -ن-ف األول ي-ح-ت-وي ع-ل-ى
ﬂزن خ -راط -يشص ف -ارغ ك-ان
ﬂب -أا ب -إاح -ك -ام ل-ي-ت-م اق-ت-ي-اد
اŸشس -ت -ب-ه ف-ي-ه إا ¤م-ق-ر أام-ن
ال-ولي-ة لسس-ت-م-ال اإلجراءات
والتحقيق مع السسالف الذكر
أاين أاكد بأان السسÓح الناري
«مسسدسص» ،قام بشسرائه من
أاح -د األشس -خ -اصص ي -ب -ل -غ م -ن
ال- -ع -م -ر  34سس - -ن- -ة وحسسب
تصسريحات اŸشستبه فيه أاين
صسرح بأانه دوره ‘ القضسية
ه -و م -ع -رف -ة السسÓ-ح إان ك-ان
حقيقي أام ل كون له خÈة ‘
األسس-ل-ح-ة ال-ن-اري-ة ،وم-واصسلة
ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ” ت-ف-ت-يشص م-ن-زل
ه- -ذا األخ Òأاي -ن ” ال -ع -ث -ور
ع - -ل- -ى  19خ -رط -وشس -ة م-ن
الرصساصص ا◊ي عيار  09ملم
خ - -اصس - -ة بسسÓ- -ح ن- -اري م- -ن
الصس- -ن- -ف األول ل- -ي -ت -م وضس -ع
اŸركبة ‘ اÙشسر البلدي،
و تقد Ëأاطراف القضسية بعد
إا“ام اإلج -راءات ال -ق-ان-ون-ي-ة
عن جرم اŸتاجرة ‘ سسÓح
ناري صسنف أاول دون رخصسة
م - -ن السس - -ل - -ط- -ات اŸؤوه- -ل- -ة
ق- -ان- -ون -ا ،ح -ي -ازة ذخÒة م -ن
الصس- -ن -ف األول دون رخصس -ة،
تهريب سسÓح ،أاين صسدر ‘
حق اŸشستبه فيه أامر إايداع.

ألسشبت  09مارسض  2019م
ألعدد
1 78 91
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ألموأفق لـ  02رجب  1440هـ

ع Úطاية بلدية –تاج إأ ¤إأعادة تهيئة مرأفقها

إلطّرق غ Òمعّبدة وإلفضشاءإت غائبة ‘ إألحياء

ي-ع-ا Êم-وأط-ن-و ع Úط-اي-ة م-ن ت-ده-ور ح-ال-ة شش-ب-ك-ة أل-ط-رق أŸت-وأج-دة ع-ل-ى مسش-ت-وى بلدياتهم نتيجة
أ’نتششار ألكب Òللحفر وأŸطبات ،وألتي تسشببت فيها أششغال صشيانة بعضض قنوأت ألصشرف ألصشحي وعمليات
’حياء بششبكات ألهاتف وألغاز ألطبيعي ،وتسشاءلوأ عن طبيعة هذه ألفوضشى أÎŸتبة عن ذلك
ربط أ أ
مؤوثرة من جهة على حركة ونوعية ألعمل بحد ذأته ،وألتي غالبا ما تكون عمليات بريكو’ج ’ غ.Ò

ا÷زائر :سسارة بوسسنة
يبدي ألسشكان قلقهم من تقاعسض
أŸن-ت-خ-ب ÚأÙل-ي Úوع-دم ت-ع-ج-ي-ل-هم
بتعبيد ألطرق ،ألذين طالبوأ بضشرورة
أل -ت -ع-ج-ي-ل ‘ ع-م-ل-ي-ة أ‚از أŸشش-اري-ع
أل -ت -ي وع -دوأ ب-ه-ا م-ن ت-زف-يت وت-ع-ب-ي-د
للطرق أŸهÎئة ،وألقضشاء على أ◊فر
أل -ت -ي ع -ط -لت ألسش ،Òح -يث أك-دت ل-ن-ا
أح -دى أل -ق -اط -ن -ات ب -ا◊ي م -ع-ان-ات-ه-ا
أليومية بسشبب كÌة أ◊فر ،مششÒة إأ¤
أن أŸعاناة تزدأد ‘ فصشل ألششتاء إأذ
ت - -ت - -ح- -ول إأ ¤ب- -رك م- -ائ- -ي- -ة يصش- -حب
Œاوزه- -ا ،مسش -ت -غ -رب -ة ‘ ذأت أل -وقت
÷وء مصشالح ألبلدية إأ ¤تعبيد ألطرق
ألرئيسشة للمنطقة وترك باقي ألطرق
ألفرعية من دون تزفيت.
كما أنتقد قاطنو بلدية ع Úطاية ‘
حديثهم لـ ““ألششعب““ سشياسشة ألتماطل
Œاه م -ط -ال -ب -ه -م أŸت -ع -ل -ق -ة بضش -رورة
أإ’سش- -رأع ‘ إأع- -ادة ت- -ه- -ي- -ئ -ة ﬂت -ل -ف

ألششوأرع على غرأر ألبلديات أÛاورة
ألتي سشارعت إأ ¤إأطÓق مششروع إأعادة
تهيئة وتعبيد طرقاتها أŸهÎئة على
غرأر بلدية برج ألبحري ،معÈين ‘
ذأت ألوقت عن أمتعاضشهم ألششديد من
تباطؤو عجلة ألتنمية ‘ ألبلدية بسشبب
أل Ó-م -ب -ا’ة ،وع -دم –رك ألسش -ل -ط-ات
أŸعنية بالنظر أﬂ ¤تلف ألنقائصض
أŸوجودة با◊ي.
وع- -ل- -ي- -ه ي -ط -الب ه -ؤو’ء ألسش -ل -ط -ات
أŸع -ن -ي -ة أ’ن -طÓ-ق ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة
ششاملة للحي من خÓل تزفيت وتعبيد
طرقاته ومسشالكه ألفرعية ،وألتعجيل
‘ عمليات صشيانة ألطرق أŸتبقية.
وبالرغم من توفر بلدية ع Úطاية
ع- -ل- -ى ﬁط- -ة ن -ق -ل –اذي أل -وأج -ه -ة
ألبحرية وتقع بوسشط أŸدينة ،إأّ’ أن
أأ’خÒة ت -ع -رف ت -ده -ورأ ك -بÒأ بسش-بب
ألفوضشى وغياب ألتهيئة بكل أششكالها،
رغم أهمية هذأ أŸرفق أ◊يوي من
ح -يث رب -ط ه -ذه أل -ب -ل -دي -ة Ãخ -ت -ل -ف

أŸناطق أÛاورة لها ،إأ’ أنها تعاÊ
أل- -ك- -ث Òم- -ن أل- -ن -ق -ائصض ‘ أل -ت -ه -ي -ئ -ة
ألضش- -روري- -ة ،ن- -اه- -يك ع- -ن أك- -ت- -ظ -اظ
أÙط- -ة بسش- -بب ضش- -ي- -ق مسش- -اح -ت -ه -ا،
وأفتقارها أ’ماكن أ÷لوسض.
من جانب آأخر ،أششتكى سشكان حي
ديار ألغرب ،من نقصض وسشائل ألنقل
أل -ع -م -وم -ي أأ’م -ر أل -ذي ب -ات مشش -ك-ل-ة
حقيقية حيث طالبوأ بتعزيز أÿطوط
وذلك بتوف ÒحافÓت تربط أŸنطقة
بالعاصشمة.
وت- -ت- -وف- -ر أل -ب -ل -دي -ة ع -ل -ى ع -دد م -ن
أل-فضش-اءأت أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-د ق-ب-ل-ة
ألشش- -ب- -اب ك- -ت- -لك أŸت- -وأج -دة ب -وسش -ط
أŸدي -ن -ة ،وأل -ت -ي أع -اد ل -ه -ا أ’ع -ت -ب-ار
أÛلسض أل- -ب- -ل- -دي أ◊ا‹ م- -ن خÓ- -ل
إأعادة تهيئتها ،وهو ما ’قى أسشتحسشان
قاصشديها كثÒأ ،غ Òأن أإ’ششكال يطرح
على مسشتوى أأ’حياء ألتي تكاد تنعدم
فيها تلك أŸرأفق ،وهو ما أثار أسشتياء
ألسشكان كثÒأ ،ويؤوكد بعضض من –دثنا
إأليهم ‘ هذأ أÿصشوصض أن أ◊ديقة
أل- -وأق- -ع -ة ب -ال -ق -رب م -ن أل -ك -ن -يسش -ة أو
““أŸارأب -و““ ك -م -ا يسش -م -ي -ه-ا سش-ك-ان عÚ
طاية ،ورغم بعضض ألتحسشن ألذي م ّسشها
‘ ألفÎة أأ’خÒة كونها تضشم مسشاحة
للعب ألكرة أ◊ديدية ومقهى ⁄ ،ترق
إأ ¤أŸسش -ت -وى أŸط-ل-وب ،خ-اصش-ة أن-ه-ا
ت -غÒت ك -ثÒأ ع -م -ا ك-انت ع-ل-ي-ه خÓ-ل
سش -ن -وأت ب -ع -ي -دة ،مششÒي-ن إأ ¤ت-ده-ور
وضشعية ألكرأسشي ألتي – ّ
طمت أجزأء
م -ن -ه -ا وك-ذأ ألسش-ي-اج أÿارج-ي وب-ق-اي-ا
أأ’ششجار ،وغÒها من أŸظاهر غÒ
ألÓئقة ألتي تتطلب تعي Úحارسض أو
بسش-ت-ا Êي-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه أ◊دي-ق-ة ،وألتي
كانت تزينها أأ’سشماك ألتي وضشعت ‘
مكان جّهز لهذأ ألغرضض.

وكالة ألقرضض أŸصشّغر باŸدية ترأفق أصشحاب أŸششاريع

إألولوية للمرأإة إلّريفية ‘ إŸناطق إلنّائية

م ّ-ولت وك -ال -ة أل -ق -رضض أŸصش -غ -ر
ب - -اŸدي- -ة  18005مشش- -روع ع -ل -ى
مسشتوى  64بلدية منذ سشنة 2005
إأ ¤غ -اي -ة سش-ن-ة ‡ ،2018ا سش -م -ح
بخلق  19481منصشب ششغل ،حيث
أن أغلبية هذه أŸناصشب خصشصشت
ل -ف -ئ-ة أل-نسش-اء بـ  12692مششروع،
وهو ما Áثل ما نسشبته  70باŸائة
من إأجما‹ أŸششاريع.

اŸدية :علي ملياÊ

وب -ن -اًء ع -ل -ى أسشÎأت-ي-ج-ي-ة أل-وزأرة
أل-وصش-ي-ة وت-وج-ي-ه-ات أŸدي-ري-ة أل-عامة
ل -ل -وك -ال -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -تسش -ي Òأل -ق-رضض
أŸصش -غ -ر ” ،أل -ت -وج-ه إأ ¤آأل-ي-ة “وي-ل
ومرأفقة مششاريع ذأت نوعية من خÓل
ت -ك-ث-ي-ف أأ’ي-ام أإ’عÓ-م-ي-ة وأÿرج-ات
ألتحسشيسشية على مسشتوى قرى ومدأششر
ألو’ية ،حيث ششاركت ونظمت ما ’

يقل عن  90نششاطا ب Úيوم إأعÓمي
وخ- -رج- -ة –سش- -يسش -ي -ة ب -الشش -رأك -ة م -ع
ﬂت -ل -ف أل -ق-ط-اع-ات أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-وزأرة
أل -وصش-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر م-دي-ري-ة أل-نشش-اط
أ’ج -ت -م -اع -ي وأل -تضش -ام-ن وك-ذأ وك-ال-ة
ألتنمية أ’جتماعية بقصشد أŸسشاهمة
‘ دعم برأمج ألوزأرة وتوجيهات من
أŸديرية ألعامة للجهازعلى غرأر دعم
أأ’سش-رة أŸن-ت-ج-ة وأŸرأة أŸق-او’ت-ية،
وألوصشول كذلك إأ ¤أŸرأة ألريفية إأ¤
أبعد نقطة ‘ ألو’ية‡ ،ا سشمح أيضشا
ب-ت-م-وي-ل وم-رأف-ق-ة  629مشش -روع ،م-ن
بينهم  429مششروع لفائدة ألنسشاء وهو
ما سشمح أيضشا بخلق  650منصشب ششغل
‘ سش- - -ن- - -ة  2018أغ- -ل- -ب -ه -ا ‘ ›ال
ألصش- -ن -اع -ات ألصش -غÒة ب ـ  425مششروع
‡ول.
و‘ إأطار مرأفقة أŸسشتفيدين من
ج- -ه- -از أل- -ق- -رضض أŸصش -غ -ر وت -ن -ف -ي -ذأ
ل -ت-ع-ل-ي-م-ات وزي-رة أل-تضش-ام-ن أل-وط-ن-ي

وأأ’سشرة وقضشايا أŸرأة ،باششرت هذه
أل -وك -ال -ة م-ن-ذ آأوأخ-ر سش-ن-ة  2017وإأ¤
ي- -وم- -ن- -ا ه- -ذأ ع -م -ل -ي -ة إأنشش -اء شش -ب -ك -ة
أŸق- -اول ÚأŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ج -ه -از
ألقرضض أŸصشغر من خÓل تنظيم أكÌ
من  30ورششة –سشيسشية عﬂ Èتلف
دوأئ -ر وب -ل-دي-ات أل-و’ي-ة ،وت-نصش-يب 26
منسشقا ومنسشقة عن مقاو‹ ألقرضض
أŸصش -غ -ر ب-ال-و’ي-ة ،ح-يث “ث-ل شش-ب-ك-ة
م -ق -او‹ ق -رضض أŸصش-غ-ر ه-م-زة وصش-ل
ب -ي -ن -ه -م وب Úأإ’دأرة ،وتسش -م -ح ب -خ -ل-ق
عملية توأصشلية ب ÚأŸقاول Úلتسشهيل
ع -م-ل-ي-ة تسش-وي-ق أŸن-ت-وج ،وك-ذأ تسش-م-ح
ب-ت-ب-ادل أÈÿأت وأل-ت-ج-ارب ب-ي-ن-ه-م ‘
إأطار منظم ع Èكل ما أتيح من وسشائل
أتصش -ال ع -ل-ى غ-رأر شش-ب-ك-ات أل-ت-وأصش-ل
أ’ج- -ت- -م- -اع -ي ،ح -يث ‘ ه -ذأ أإ’ط -ار
تسش -ع -ى ه-ذه أل-وك-ال-ة إأ ¤ت-ق-ي-ي-م ف-ع-ال
ودوري لهذه ألششبكة من خÓل تنظيم
أجتماعات تنسشيقية مع إأطارأت ألوكالة
ومنسشقي ألششبكة بهدف –سش Úأدأئها
وهذأ بصشفة دورية.
ك-م-ا ت-و‹ أل-وك-ال-ة أه-ت-م-ام-ا خاصشا
بفئة ذوي أإ’عاقة من خÓل مرأفقتهم
وتقد Ëألدعم وألنصشح لهم ‘ “ثيل
مششاريعهم أŸسشتقبلية ،حيث ” على
هامشض أŸعرضض أŸنظم من طرفها
‘ إأطار زيارة وزيرة ألتضشامن ألوطني
وأأ’سشرة و قضشايا أŸرأة للو’ية بتاريخ
 06ديسشم ،2018 Èوكذأ بتوجيهات من
وأ‹ أل - - -و’ي - - -ة ،م - - -ن - - -ح  3مقاولÚ
مسشتفيدين من جهاز ألقرضض أŸصشغر
م - -ن ذوي أإ’ع- -اق- -ة Óﬁت م- -ه- -ن- -ي- -ة
وح -رف -ي -ة ب -ح -ي ع Úأل-ذهب ‘ إأط-ار
برنامج رئيسض أ÷مهورية ““ﬁ 100ل
‘ كل بلدية““.

بعد أ’سشتماع Ÿطالبهم من طرف أل ّسشلطات أÙلية

تلبية إنششغالت سشكان إألحياء ببلدية ع Úإلدفلى

مّكن أıطط ألعمرأ Êألذي أعدته
ألسشلطات ألو’ئية لتهيئة بعضض أحياء
ببلدية ع Úألدفلى ،من أرتياح سشكان
أŸنطقة ألذين عانوأ من هذه أŸعضشلة
ب- - -ال- - -رغ - -م م - -ن وج - -وده - -ا ‘ أÙي - -ط
أل- -ع- -م- -رأ Êل- -ع- -اصش- -م- -ة أل- -و’ي -ة عÚ
ألدفلى.

ع Úالدفلى :و  -ي  -أاعرايبي
ألوضشعية ألتي مسشت هذه أأ’حياء خاصشة
أل-ع-ت-ي-ق-ة م-ن-ه-ا شش-ك-لت م-ركز أرتياح ألسشكان
ألذين أسشتحسشنوأ هذه ألعمليات ألتي طالت
أحياءهم على غرأر حي قوأدري ومازوÊ
وأل -ب -ل -ب -ال ،خ -اصش-ة ه-ذأ أأ’خ Òأل-ت-ي ع-رف
تدهورأ كبÒأ ،أأ’مر ألذي أششتكى منه أبناء
ألناحية منذ سشنوأت يقول ﬁدثونا ألذين
إأل -ت -ق -ي -ن -ا ب -ه-م ب-ع ÚأŸك-ان ،ح-يث سش-ج-ل-ن-ا
ت- -ده- -ورأ وأهÎأء ل- -ل -مسش -اح -ات ‡ا يسش -بب
ع- -رأق- -ي- -ل ون -زأع -ات ب Úأل -ع -ائ Ó-ت حسشب
أقوألهم ‘ ع ÚأŸكان ،أأ’مر ألذي عجل
ب -تسش -ج-ي-ل ع-م-ل-ي-ات ت-خصض ت-ه-ي-ئ-ة أل-ط-ري-ق
وأأ’رصشفة ،وإأزألة مظاهر أأ’وحال وألغبار
ألذي يعصشف بيوميات هؤو’ء صشيفا ششتاء ،مع
Œدي -د شش -ب -ك -ة أإ’ن -ارة أل -ع-م-وم-ي-ة م-ن ن-وع
““ألÓد““ أŸقتصشد للطاقة ألكهربائية ،حسشب
مدير ألبناء وألتعم Òعلى غرأر عدة أحياء
بالو’ية ،يشش Òذأت أŸسشؤوول ألو’ئي.
ه- -ذأ ود دع- -ا وأ‹ أل -و’ي -ة ألسش -ك -ان إأ¤
تنظيم بعضشهم ألبعضض وألتقرب من أŸصشالح
أل- -ب- -ل- -دي -ة وأŸدي -ري -ات أŸع -ن -ي -ة ل -ت -ق -دË
أŸقÎحات و–ديد أأ’ولويات ضشمن تفاعل
ألسش- -ك- -ان م- -ع أŸشش- -اري- -ع أıصشصش -ة ل -ه -م
وأ’ب -ن -ائ-ه-م ك-إا‚از م-ل-عب ري-اضش-ي ل-لشش-ب-اب
وأأ’طفال لتطوير موأهبهم ألرياضشية وقضشاء

أوقات فرأغهم حسشب علي وخالد وجمال،
أل - -ذي- -ن –دث- -وأ بشش- -غ- -ف ع- -ن م- -ث- -ل ه- -ذه
ألفضشاءأت ألÎفيهية خاصشة بعدما أعتمدت
أ÷هات أıتصشة طرقا لفك ألعزلة وإأزألة
مظاهر ألبناءأت ألفوضشوية و“ديد قنوأت
ششبكة أŸاء ألششروب وألصشرف ألصشحي ألذي
Áتد إأ ¤غاية حي قوأدري وأŸتحف وحي
سشوأيك ألذي تششرف أششغاله على نهايتها
حسشب م - -ع - -اي - -ن - -ت- -ن- -ا ب- -ن- -اح- -ي- -ة ألضش- -اي- -ة.
ون -فسض أإ’ه -ت-م-ام خصض ب-ه سش-ك-ان أŸن-اط-ق
أ÷انبية باıرج ألششرقي لعاصشمة ألو’ية
وح - - - - - -ي 100مسش- -ك- -ن ب- -ال- -ف -غ -اي -ل -ي -ة وح -ي
ألششÓل ومنطقة  50مسشكن بحي مازو.Ê
لكن يبقى حي ألششÓل باŸنطقة ألعمرأنية
أ÷ديدة ألتي تعرف ورششات سشكانية كÈى
ضش -م-ن أل-ق-طب أ◊ضش-ري أ÷دي-د ل-ع-اصش-م-ة
أل -و’ي -ة أل -ت -ي ب-ه-ا أزي-د م-ن  7آأ’ف وح -دة
سشكنية من كل ألصشيغ ،وألتي عرفت نسشبة
متقدمة جدأ ‘ أإ’‚از فيما صشارت بعضض
حصشصشها قابلة للتوزيع خاصشة بعدما تلقى
أŸع-ن-ي-ون ب-ا◊صشصض أإ’ج-ت-م-اع-ي-ة وعد من
طرف ألوأ‹ بالكششف عن ألقائمة ألنهائية
ع -ن -دم -ا ت -ن -ت-ه-ي أل-ل-ج-ن-ة أŸك-ل-ف-ة ب-درأسش-ة
أل -ط -ع-ون وأل-ت-ح-ري-ات أŸي-دأن-ي-ة ،ي-ق-ول ب-ن
يوسشف عزيز وأ‹ ع Úألدفلى.
ه-ذه أل-وضش-ع-ي-ة أÿاصش-ة ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة وأ‚از
أŸشش -اري -ع أŸت-ع-ل-ق-ة ب-اأ’ول-وي-ات أل-ت-ن-م-وي-ة
لبلدية ع Úألدفلى ضشمن ﬂطط ألعمل من
ششأانها إأششرأك كل أŸنتخب ÚأÙلي Úبذأت
ألبلدية إ’‚اح هذأ أıطط ألذي يضشع ‘
أولوياته تسشليم ألهياكل أŸدرسشية إ’سشتقبال
أŸت -م-درسش Úم-ع ب-دأي-ة أل-دخ-ول أŸدرسش-ي
ألقادم ،حسشب تصشريحات رئيسض أÛلسض
ألشش- -ع- -ب- -ي أل -ب -ل -دي ﬁم -د ل -فÒك -ي ،أل -ذي
ث ّ- -م - -ن رف - -ق - -ة أعضش - -ائ- -ه ه- -ذه أŸشش- -اري- -ع
أıصشصشة Ÿنطقته.

مششروع ترفيهي هام Ãقرة

إنهاء مششكل إلكهرباء لÓنطÓق ‘ إألششغال
أم -ر وأ‹ و’ي -ة أŸسش -ي-ل-ة إأب-رأه-ي-م
أوشش-ان خÓ-ل زي-ارت-ه ل-ب-ل-دي-ة م-قرة،
’‚از
مصشالح ألبلدية أثناء معاينته إ
مشش- - -روع أ’سش- - -ت- - -ج- - -م - -ام وأل - -رأح - -ة
وأل -تسش-ل-ي-ة أŸت-وأج-د Ãن-ط-ق-ة شش-ب-ك-ة
ب - - -وشش - - -عÃ Òق- - -رة ،بضش- - -رورة رب- - -ط
أŸشش - -روع ب - -ال - -ك - -ه - -رب - -اء وتسش - -ه - -ي - -ل
’جل أسشتكماله
’جرأءأت ألÓزمة أ
أ إ
‘ أل- -وقت أÙدد ’سش -ت -ق -ب -ال أل -زوأر،
وفتح ألعديد من مناصشب ألششغل أمام
ألششباب ألبطال.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أب -دى وأ‹ أل -و’ي -ة إأع -ج -اب -ه ب -اŸشش -روع
وباŸرأفق ألتي سشينطلق ‘ أ‚ازها على
غ -رأر  03م-ط-اعم و 06أكشش-اك ﬂصشصش-ة
للبيع ،إأدأرة ،قاعة “ريضض ،أجنحة صشحية،
مرششات وخمية عمÓقة متعددة ألنششاطات
ب- -اإ’ضش- -اف -ة إأ ¤م -ل -ح -ق -ات تضش -م أ◊اجب
وخزأن ماء وبئر أرتوأزي وموقف للسشيارأت
ومسش -اح -ات ل -ل -عب وأل -تسش-ل-ي-ة م-ع ط-رق-ات
م-ه-ي-ئ-ة .وم-ن ب Úأل-ع-اب أل-تسش-ل-ي-ة أÈŸم-ج
أ‚ازها باŸششروع حسشب ما كششفت عنه

ألبطاقة ألتقنية للمششروع عجلة دوأرة كبÒة
وألعاب ترفيهية للصشغار وألكبار ومسشاحات
›ه-زة ب-وسش-ائ-ل أل-تسش-ل-ي-ة ل-لصشغار ومنطقة
تخييم وبحÒة صشغÒة ومسشبحان وملعبان
لكرتي أليد وألطائرة ومسشاحات ﬂصشصشة
ل-ل-عب ب-ال-ك-رة أ◊دي-دي-ة ون-وأدي ت-رف-ي-ه-ي-ة
للدرأجات ألهوأئية وألعربات رباعية ألدفع
وملعب كب Òلكرة ألقدم.
وأسش -ت -م -ع أل -وأ‹ إأ ¤أنشش -غ -ا’ت صش -احب
أŸششروع أ◊اج باي فرحات ،ألذي طرح
مششكل غياب ألكهرباء ألذي يقف حجرة
عÌة ‘ وجه أŸششروع ألذي خصشصض له
غ Ó-ف م -ا‹ وÃسش -اح -ة ك -ل -ي -ة ت-ق-در بـ 10
هكتارأت وبقدرة أسشتيعاب تقدر بـ  500زأئر
يوميا بـ  60منصشب عمل مباششر.
إأب -رأه -ي -م أوشش -ان أم -ر مصش-ال-ح سش-ون-ل-غ-از
بضشرورة أإيجاد حل للمششكلة ‘ أقرب وقت
‡كن ،وهو ما أثار أرتياح أŸسشتثمر أ◊اج
باي فرحات ،ألذي أكد أن أŸششروع سشيتم
أ‚ازه ‘ ألوقت أÙدد له.
وينتظر أن يكون مركز ألتسشلية وألسشياحة
م -قصش-د أل-ع-دي-د م-ن سش-ك-ان ب-ل-دي-ات م-ق-رة
وبريكة وو’يات أخرى ،وكذأ سشكان بلديات
أ÷هة ألششرقية لو’ية أŸسشيلة ألتي تفتقر
أ ¤متنزهات كبÒة.

من مراسسلينا

السصبت  09مارسس  2019م
الموافق لـ  02رجب  1440هـ

لفك العزلة عن اŸناطق النّائية ببغلية

تفعيل اŸشصاريع العالقة ‘ أاقرب اآلجال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السصكان يطالبون باسصتدراك الّتأاّخر ‘ التّنمية

تدّعمت بلديات دائرة بغلية شسرق بومرداسص من جملة مشساريع أاسساسسية لفك العزلة على بعضص اŸناطق
خاصسة قرى بلدية تاورقة التي ظلت مطلبا للمواطن Úمنذ سسنوات على غرار مطلب تهيئة وتزفيت الطريق
البلدي الرابط ب Úالطريق الوطني رقم  25والطريق الو’ئي رقم  154على مسسافة  4,2كلم ،الذي يعت Èمنفذا
’شس-ه-ر ال-ق-ادم-ة حسسب تصس-ري-ح-ات وا‹ ال-و’ية ‘ زيارته
ه-ام-ا ل-رب-ط ال-ب-ل-دي-ت ،Úح-يث ي-ن-ت-ظ-ر تسس-ل-ي-م-ه ‘ ا أ
’سسبوع.
التفقدية نهاية ا أ

بومرداسس :ز ــ كمال
–اول السص- -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة وم -ع -ه -ا
اÛالسس ال-ب-ل-دي-ة اŸن-ت-خ-ب-ة ل-ل-بلديات
ال - -ث Ó- -ث- -ة –ريك م- -دون- -ة اŸشص- -اري- -ع
ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ك-ثÒة ال-ت-ي اسص-تفادت منها
بلديات دائرة بغلية منها سصيدي داود،
تاورقة وبلدية مركز الدائرة بغلية ،التي
ح -ظ -يت ◊د اآ’ن ب -ع -دة زي -ارات ل-وا‹
ال -و’ي -ة ب-غ-رضس –ريك وتÒة ال-ت-ن-م-ي-ة
وت-ف-ع-ي-ل اŸشص-اري-ع ال-ع-ال-ق-ة بالنظر إا¤
حالة الركود التي تعا Êمنه ‘ ﬂتلف
اÛا’ت وت -ع ÌاŸشص-اري-ع ال-ق-ط-اع-ي-ة
الكÈى التي تدعمت بها الدائرة خاصصة
‘ ›ال السص -ك -ن وال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضص-ري-ة،
حيث ’ يزال سصكان الشصاليهات ببلدية
سصيدي داود وعددهم يتجاوز  400شصا‹

ي -ن -ت -ظ-رون ع-م-ل-ي-ة إاع-ادة اإ’سص-ك-ان إا¤
ال -ي -وم أاو Œسص -ي -د مشص -روع ال-ت-ج-م-ع-ات
السص -ك -ن -ي -ة ال -ري -ف -ي -ة ‘ إاط -ار الصص-ي-غ-ة
السصكنية ا÷ديدة التي طرحتها وزارة
السصكن لفائدة سصكان اŸناطق الريفية.
ك- -م- -ا ي- -ط -الب السص -ك -ان ب -اÿصص -وصس
بضص -رورة اإ’سص -راع ‘ ت -ه -ئ -ي -ة وت -ع -ب -ي-د
ال-ط-رق-ات ال-و’ئ-ي-ة وال-بلدية واŸسصالك
اŸؤودية إا ¤اأ’حياء والقرى بالنظر إا¤
حالة ا’هÎاء التي وصصلت إاليها جراء
اأ’مطار اأ’خÒة التي تسصببت ‘ عدة
ان -ز’ق -ات ل-لÎب-ة وال-ت-ع-ري-ة م-ن ال-زفت
منها الطريق الو’ئي رقم  154الرابط
ب Úب -ل -دي -ة ت -اورق -ة ودلسس ال-ذي ي-ع-تÈ
م-ن-ف-ذا أاسص-اسص-ي-ا ل-ل-م-واطن ،Úإا ¤جانب
باقي الطرق البلدية اأ’خرى التي تربط
م -رك -ز ال-دائ-رة ،ون-فسس اأ’م-ر ب-ال-نسص-ب-ة
ل -ل -ط -ري -ق ال -و’ئ-ي ال-ذي ي-رب-ط ب-ل-دي-ة

سصيدي داود بالطريق Úالوطن Úرقم 24
و 25باŒاه و’ية تيزي وزو وعاصصمة
الو’ية ،حيث يعرف هو اآ’خر اهÎاء
‘ عدة نقاط خاصصة Ãنطقة قرية بن
ع - - -روسس ‘ ،ح Úت- - -ع- - -رف اŸسص- - -الك
والطرق البلدية تدهورا كبÒا بحاجة
إا ¤إاع - -ادة ت - -ه - -ي - -ئ - -ة سص- -ري- -ع- -ة حسصب
انشصغا’ت اŸواطن.Ú
قطاع آاخر كان ﬁل معاينة من قبل
وا‹ الو’ية ،ويتعلق بالشصباب والرياضصة
ال - - -ذي ت - - -دع- - -م Ãل- - -ع- - -ب Úج- - -واريÚ
معشصوشصب Úاصصطناعيا ‘ كل من سصيدي
داود وبغلية لتخفيف حدة اŸعاناة على
شصباب اŸنطقة بهدف خلف فضصاءات
للÎفيه و‡ارسصة اأ’نشصطة الرياضصية،
‘ انتظار باقي القرى اأ’خرى خاصصة
ب -ب -ل -دي -ة ت -اورق-ة اŸع-زول-ة ال-ت-ي ت-ع-اÊ
ال-ت-ه-م-يشس وغ-ي-اب اŸشص-اري-ع ال-ت-ن-م-وية
وا’سصتثمارية ماعدا اأ’نشصطة الفÓحية
اŸع- -زول- -ة ك- -إان- -ت -اج ال -زي -ت -ون وت -رب -ي -ة
اŸواشص- -ي وال- -دواج- -ن ،وم -ط -الب ع -دة
ينتظرها السصكان كتوسصيع شصبكة الربط
بغاز اŸدينة ،تهيئة وŒسصيد مشصاريع
ق -ط -اع الÎب -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة واإ’سص-راع ‘
Œسصيد مشصروع وحدة للحماية اŸدنية
Ãركز الدائرة اŸسصجل منذ سصنة ،2008
لكنه  ⁄يسصلم إا ¤اليوم رغم انطÓق
ع -م -ل -ي -ة ا’‚از ب-ه سص-ن-ة  2012بسصبب
ت- -خ- -ل- -ي اŸق- -او’ت اŸت -ع -اق -ب -ة ع -ل -ى
اŸشصروع لعدم تسصوية وضصعيتها اŸالية،
م -ا أادى ب -السص -ل -ط -ات اŸع -ن -ي -ة وم -ن -ه-ا
م -دي -ري -ة ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ا ¤ت-غ-يÒ
اŸقاولة ›ددا ‘ انتظار تسصليمه شصهر
جوان القادم حسصب اŸعطيات اŸقدمة
‘ اŸيدان.

’مÓك اÙلية بباتنة
تثم Úمداخيل ا أ

ضصبط بدّقة القطاعات ذات التّحصصيل الواسصع
ق -ط-عت ن-ي-اب-ة م-دي-ري-ة الشس-ؤوون
ا’ق - - -تصس - - -ادي - - -ة واŸم- - -ت- - -ل- - -ك- - -ات
وا’سس-ت-ث-م-ار ب-بلدية باتنة أاشسواطا
معتÈة ‘ تفعيل التنمية اÙلية،
وتثم ÚاŸمتلكات وكذا وضسع حد
ل- -ب- -عضص ال -ت -ج -اوزات واŸم -ارسس -ات
السس- -اب- -ق- -ة ع- -ل- -ى غ- -رار ا◊ظ -ائ -ر
ال -عشس -وائ -ي -ة ،وال -ت -أاخ -ر ‘ إاط Ó-ق
وب -ر›ة ب -عضص اŸشس -اري -ع ال -ه -ام -ة
التي تسساهم ‘ التكفل بانشسغا’ت
السس -اك -ن -ة ،حسس -ب -م -ا أاف -اد ب-ه ن-ائب
رئ -يسص ال -ب -ل -دي -ة ال-ع-م-راوي ع-م-ر
اŸك- -ل- -ف ب -الشس -ؤوون ا’ق -تصس -ادي -ة،
اŸم-ت-ل-ك-ات وا’سس-ت-ث-م-ار ‘ تصسريح
÷ريدة ““الشسعب““.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
اع -ت Èالسص-ي-د ال-ع-م-رواي أان م-داخ-ي-ل
ال -ب -ل -دي -ة ت -ع ّ-ززت ك -ثÒا خ Ó-ل السص -ن -ة
اŸنصصرمة  2018بفضصل اإ’سصÎاتيجية
ا÷ادة ال -ت -ي ب -اشص -ره -ا م -ن -ذ ان -ت -خ-اب-ه
وت -ع -ي -ي -ن-ه مسص-ؤوو’ ع-ن ه-ذه اŸدي-ري-ة،
ح- -يث ” –صص- -ي- -ل أاك Ìم- -ن  17مليار
مقارنة بالسصنة التي قبلها والتي ” فيها
–صصل  9مÓي Òفقط.
وسص - -اه - -مت ه - -ذه اŸب - -ال- -غ ‘ ا‚از
العديد من اŸرافق واŸشصاريع التنموية
التي غÒت وجه مدينة باتنة ا◊ضصري
وا÷م-ا‹ و” ب-فضص-ل-ه-ا ال-ت-ك-ف-ل ببعضس
ا’نشصغا’ت الهامة للمواطن ،Úوفصصل
اŸتحدث ‘ اŸوضصوع بالقول إان بلدية
باتنة ،أاحصصت اسصتئجار  281سصكن و548
ﬁل Œاري وﬁ 533ل مهني موزعة
على عدد من اŸرافق العمومية وكذا
لبعضس الشصباب والشصركات ،بغÓف ما‹
قدر بـ  3مليار ‘ ،ح Úأاحالت ذات
اŸدي- -ري- -ة  99م -ل -ف ع -ل -ى ال -ع -دال-ة
Ÿسص-ت-أاج-ري-ن لسصكنات و 244م-ل-فا آاخر
أ’صص- - -ح- - -اب Óﬁت Œاري- - -ة رفضص- - -وا
تسصديد اإ’يجار.
وأاشصار العمرواي إا ¤حرصس كل من

يعا Êسسكان بلدية تامقرة التي
تقع على بعد  90كيلومÎا جنوب
غرب عاصسمة بجاية ،من نقائصص
ع-دي-دة ت-ت-م-ث-ل ‘ غ-ي-اب ال-ت-هيئة
ون- -قصص وسس- -ائ- -ل ال -ن -ق -ل ،ح -يث ’
ي -زال ه -ن -اك ال -ك -ث‡ Òا ي -ن -ب-غ-ي
’حياء التنمية اÙلية
القيام به إ
على مسستوى 15قرية.

بجاية :بن النوي توهامي
و‘ هذا الصصدد ،يقول السصيد تابت،
‡ث -ل ع -ن السص -ك -ان ،إان مشص -روع إاع-ادة
ت -أاه -ي -ل ال-ط-ري-ق ،ال-ذي ي-رب-ط ال-ق-ري-ة
““ب- -ايشص -ر““ ب -ال -ط -ري -ق ال -و’ئ -ي رق -م 23
( ،)23CWعلى مسصافة  3700م Îشصهد
ت-أاخ-را ،ول-دي-ن-ا وع-ود Ãب-اشص-رة اأشص-غ-ال
ا‚ازه ق -ري -ب -ا ،وه -و م -ا Áك -ن سص -ك -ان
اŸنطقة من التنقل دون عناء ،وفيما
يتعلق بقطاع الشصباب والرياضصة تعاÊ
البلدية من عجز ‘ الهياكل اıصصصصة
لهذا القطاع ،حيث تشصهد اŸكتبة وضصعا
’ –سصد عليه ،وأاوصصدت أابوابها منذ
سصنوات و ⁄يسصتفد منه شصباب البلدية،
و‘ ن -فسس السص -ي -اق ،ف -ق -د ” تسص -ج -ي -ل
مشصروع لبناء مركز للشصباب ،اإ’ أانه تعÌ
بسص- - -بب ع- - -دم وج - -ود وع - -اء ع - -ق - -اري
’حتضصانه.
وب-حسصب اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي ب-ح-وزت-ن-ا،
ف -ق -د ق -امت مصص -ال -ح ال -ب -ل -دي-ة ب-إادراج
ال-ع-دي-د م-ن اŸشص-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ،ع-ل-ى
غ -رار إاع -ادة ت -أاه -ي -ل وت-وسص-ي-ع شص-ب-ك-ات
الصص -رف الصص -ح -ي ع -ل-ى مسص-ت-وى ق-رى،
ت -ب -هÒي -ن ،إاسص-غ-ل-ي ،تÒزيت ،ت-يÈك-ت،Ú
ت -ال -ة أاوسص-ام-ور ،ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤مشص-روع

يتعلق بإاعادة تأاهيل اŸدرسصة ا’بتدائية
‘ قرية توفرت.
وم -ن ج -ه -ت -ه -م ،ي -ط -الب سص -ك -ان ب-ن-ي
منصصور من السصلطات اÙلية ،إاعادة
تأاهيل الطريق الو’ئي رقم  ،42الذي
يربط قريتهم بالطريق السصريع ،حيث
بعد إاغÓق الطريق السصريع الرابط بÚ
ب- -ج- -اي- -ة واأح- -ن- -ي -ف .وب -حسصب ‡ث -ل -ي
السص -ك -ان ،ف-إان ال-ط-ري-ق يشص-ه-د ت-ده-ورا
فظيعا ويصصعب تنقل اŸركبات ،وهو ما
سصّ-ب-ب ال-ع-دي-د م-ن اŸع-وق-ات ،ون-طالب
ب -ب -داي -ة أاشص -غ -ال اإ’صص Ó-ح ،خ -اصص -ة ‘
القسصم اŸتدهور على مسصافة 2.3كلم،
وبحسصب مصصدر مسصؤوول ،فإان الدراسصة
التي ” اعدادها لتحديث وإاعادة تأاهيل
اŸسصار اŸذكور تبلغ  7مليار سصنتيم ،إا’
أان من جانبها ،تشص Òمديرية اأ’شصغال
العمومية بجاية اإ ¤أان القسصم اŸتدهور
يقع على اأراضصي و’ية البويرة.
ه-ذا وق-د اسص-ت-ف-اد سص-ك-ان ف-ن-اي-ة ،م-ن
مشصروع نقل اŸياه من سصد تيشصيحاف،
وهو ما ينهي معاناة السصكان بعد انتظار
هذه اŸادة ا◊يوية بعد طول إانتظار،
” إازالة جميع اŸعارضصات التي
حيث ّ
أاعاقت مرور اأ’نابيب ،وهي العقبات
ال -ت -ي سص -ب -بت ضص -ررا ك -بÒا وت -أاخ -را ‘
عملية ا’‚از.
وب- -حسصب ‡ث -ل -ي السص -ك -ان ف -إان ه -ذا
ا Èÿأاث- -ل- -ج صص -دوره -م ع -ل -ى اع -ت -ب -ار
اŸع-ان-اة ال-ت-ي ت-ك-ب-دوه-ا ط-ي-ل-ة سص-نوات
خ-لت ،وق-د ك-ل-لت ن-داءات-ه-م ب-اسص-ت-ج-ابة
السصلطات اÙلية ،حيث قامت كذلك
بعملية التجديد التدريجي لشصبكة اŸياه
‘ جميع اŸناطق‡ ،ا يسصمح Ãزيد
من ا’نتظام ‘ التموين اŸنز‹ وتوفر
اŸياه بكمية وضصغط كافي Úللجميع.

مشسروع –ويل مياه الشسرب لـ  5بلديات بتبسسة

متابعة صصارمة لل ّسصلطات اÙلية

رئ -يسس ال -ب -ل -دي -ة ن -ور ال -دي -ن م Ó-خسص-و
والوا‹ عبد اÿالق صصيودة من خÓل
خ-رج-ات-ه-م اŸسص-ت-م-رة ل-ل-ب-لدية للوقوف
على واقع التنمية اÙلية بها على جعل
بلدية باتنة ‰وذجا ‘ الوثبة التنموية
ب- -فضص- -ل اأ’غ- -ل- -ف- -ة اŸال -ي -ة الضص -خ -م -ة
اıصصصصة إ’‚از عديد اŸشصاريع.
وأاوضص -ح اŸت-ح-دث أان مصص-ال-ح ب-ل-دي-ة
ب -ات -ن -ة ع-ازم-ة ع-ل-ى ت-ث-م‡ Úت-ل-ك-ات-ه-ا
واسصÎجاع أاوعيتها العقارية اŸتواجدة
ع Èإاقليم تراب اŸدينة ،بغية –صصيل
ا÷ب- -اي- -ة اÙل- -ي- -ة وزي- -ادة اإ’ي- -رادات
لصص -ال-ح خ-زي-ن-ة ال-ب-ل-دي-ة وخ-ل-ق مصص-ادر
ث- - -روة ج- - -دي- - -دة ا ¤ج - -انب ت - -ن - -وي - -ع
اŸداخيل.
وبخصصوصس الشصق ا’سصتثماري على
مسص -ت -وى ال -ب -ل -دي -ة ،أاف -اد السص -ي -د ع -م-ر
العمراوي أان مصصا◊ه تسصعى لتذليل كل
ال-ع-ق-ب-ات أام-ام اŸسص-ت-ثمرين ا◊قيقيÚ
‡ن ⁄
الراغب ‘ Úا‚از اسصتثماراتهم ّ
ي - -ت - -م ّ- -ك - -ن - -وا م- -ن إاي- -ج- -اد مسص- -اح- -ات
لتجسصيدها.
من جهة أاخرى ،كشصف اŸصصدر عن
‚اح ا◊م -ل -ة ال -واسص -ع-ة ضص-د ا◊ظ-ائ-ر
العشصوائية اŸنتشصرة ع Èقطر اŸدينة

وهي الظاهرة التي يعا Êمنها الكثÒ
م - - -ن اŸواط - - -ن ،Úبسص - - -بب ا’ب - - -ت- - -زاز
اŸفروضس من طرف بعضس اÙتالÚ
والسص- -م- -اسص- -رة ،و‘ ه- -ذا الشص- -أان ك -انت
اŸدي - -ري- -ة اŸع- -ن- -ي- -ة ق- -د أاحصصت 193
حظÒة من بينها  4حظائر مرخصصة من
طرف مصصالح اأ’من ،تقع قبالة كل من
اŸسصتشصفى ا÷امعي بن فليسس التهامي،
وعيادة النسصاء والتوليد مر Ëبوعتورة،
وأاخرى Ãحاذاة مقر اÛمع اإ’داري
حي الزمالة وأاخÒا ا◊ظÒة اŸتواجدة
بحي  84مسصكن.
و–ّدث ال- - -ع- - -م - -راوي ع - -ل - -ى ب - -عضس
اŸشص -اري -ع ا◊ي -وي -ة ال -ت -ي سص-ت-ب-اشص-ره-ا
البلدية قريبا كإايصصال الكهرباء لبعضس
اأ’حياء والتجمعات السصكنية ا÷ديدة،
وإاع- -ادة ت- -أاه- -ي- -ل ال -ط -رق واŸصص -ادق -ة
وتعبيد طرق حي تازولت ا÷هة العلوية،
ومشصروع أاعمال صصيانة اإ’نارة العمومية
على مسصتوى البلدية مع اŸصصادقة على
ﬂطط شصغل اأ’راضصي وإايجار اŸسصبح
البلدي لبلدية باتنة بسصعر  551مليون
سصنتيم للسصنة الواحدة Ÿدة  30سصنة.

ت-فّ-ق-د ع-ط-ا ال-ل-ه م-و’ت-ي ،وا‹
ت- - -بسس - -ة ،مشس - -روع –وي - -ل م - -ي - -اه
الشّس -رب ل -ف -ائ -دة ب-ل-دّي-ات ال-ون-زة،
ال -ع -وي -ن -ات ،اŸري -ج ،ع Úالّ-زرق-اء
وبوخضسرة من سسّد ““و÷ة م ّ
Óق““،
’زيد من  160مليون
الذي يّتسسع أ
م Îم -ك ّ-ع -ب ،م-وّج-ه-ة لـ  5بلديات
شس- -م- -ال- -ي- -ة ،ن- -اه- -يك ع- -ن الّسس -ق -ي
صسناعي والفÓحي.
ال ّ

تبسسة :خالد ــع
حيث وقف الوا‹ على سص Òاأ’شصغال
موصصيا Ãضصاعفة الوتÒة لÓنتهاء من
اŸطلوب مع حلول ال ّصصائفة القادمة،
ك -م -ا ع-اي-ن مسص-ار وضص-ع ال-ق-ن-وات ع-ل-ى
مسص -اف-ة  18ك -ل -م ،وال -ت -ي ت-ع-رف وتÒة
متقّدمة ‘ ا’‚از ،وهذا بهدف سصّد
ال-ن-ق-ائصس ال-ذي ت-ع-رف-ه ب-ل-دّي-ات شصمال
ال -و’ي -ة م -ن ال -ت -زّود ب -اŸي -اه الّصص -ا◊ة
ل -لشص -رب ،والّسص -ع -ي إا ¤ال-ت-كّ-ف-ل اأ’م-ث-ل
وبشص -ك -ل ن -ه-ائ-ي ودائ-م ب-ه-ذا ا’نشص-غ-ال
ا◊يوي واŸطلب السصّكا.Ê

وباŸناسصبة شصّدد الوا‹ على رئيسس
اŸشصروع الّتابع للوكالة الوطنية لل ّسصدود
والتّحويÓت ،على وجوب ا’نتهاء من
كافة اأ’شصغال اŸتعّلقة بوضصع اأ’نابيب،
وتهيئة اأ’رضصّية اّ ıصصصصة ’حتضصان
ّﬁ
ط- -ت- -ي اŸع- -ا÷ة والضص ّ-خ ،ل -ت -م -كÚ
مصص-ال-ح ا÷زائ-رّي-ة ل-ل-م-ي-اه م-ن ت-نصصيب
اŸع ّ-دات ال Óّ-زم -ة ،ب -غ-ي-ة الّ-ت-سص-ري-ع ‘
“ك Úمواطني ا÷هة الشّصمالية للو’ية،
من ا’سصتفادة من هذه اŸاّدة ا◊يوّية
ي ،كما أاكد عطا
بانتظام وبشصكل يوم ّ
ال- -ل- -ه م- -و’ت -ي ح -رصص -ه ال ّ-دؤووب ع -ل -ى
ذلك،م -ف -ي-دا اإ““ ¤أاّن-ه سص-يÈم-ج زي-ارات
للورشصات اŸعنّية ،بصصفة دورّية عادّية
وف -ج-ائّ-ي-ة ،ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-دى ت-ن-ف-ي-ذ
الّ- -ت- -وصص- -ي -ات ال -ت -ي أام ّ-د ب -ه -ا ا÷ه -ات
اŸعنيّة““.
وك- -انت ل- -ل- -وا‹ زي- -ارة ب- -ع -د ذلك إا¤
ال -ق -طب ا◊ضص -ري Ãن -ط -ق-ة ““الّ-دك-ان““
ب- -ت- -بسص- -ة ،ل- -ت- -فّ- -ق- -د اأ’شص -غ -ال ا÷اري -ة
ب -اّÿزان Úواح -د واث -ن Úب -أاع -ا‹ ج-ب-ل
الّ-دك-ان ل-ت-غ-ذي-ة ال-ق-طب الّسص-ك-ني Ãياه
الشّصرب.

الرياضسي
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زمــــــــان...يا زمـــان

رابح جنادي ...
» صشخرة دفاع»
نادي ديناميكية البناء

اشسراف :حامد حمور

السسبت  ٠٩مارسس  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠٢رجب  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٩١

اعÎضستها مشساكل عدة منذ انطÓق بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية

مدارسس كروية عريقة تعيشس هاجسس السشقوط إا ¤قسشم الهواة

ﬁمد العايب:

هدفنا ضشمان البقاء
وتكوين تششكيلة قوية
ذات بعد مسشتقبلي

زوا ÊبÓل :

ا–اد البليدة ضشحية
انته ـ ـ ـازي Úلطخوا
سشمعة الفريق

كلمة العدد

كرة القدم ا◊ديثة ...

^ حامد حمور

ت--غّ--ي--رت أم--ور ع--دي--دة ‘ ك--رة أل-ق-دم
أ◊ديثة  ..ذلك ما أكدته نتائج رأبطة
لوروبية من خÓل « تÓششي »
لبطال أ أ
أأ
قوة « أŸلعب و أ÷مهور» حيث أن
أل---ف---ري---ق أل--ذي ي--ك--ون مسش--ت--ع--دأ م--ن
أل----ن----وأح----ي أل----ف----ن----ي----ة  ،أل----ب----دن----ي----ة
وألبسشيكولوجية بإامكانه فرضض منطقه
‘ ملعبه أو خارج ألديار .
ك---ل عشش---اق أل---ك---رة أŸسش---ت---دي--رة م--ن
أŸسش--ت--وى أل--ع--ا‹ ت--اب--ع--وأ « ألسش-ق-وط

مصسطفى سسبع :

تذبـ ـ ـذب مسشتوى
فرق اŸؤوخرة سشببه
قل ـ ـ ـة التحضش ـ ـÒ
وغياب اإ’مكانيات

عمار قاسسيمي :

اŸششاكل اŸالية
أاوصشلت ا’–اد
له ـ ـ ـذا الوضش ـ ـع

لوروبية و ألعاŸية  ،ريال مدريد ‘ ،ملعبه
أ◊ر» لعمÓق ألكرة أ أ
أم---ام تشش---ك--ي--ل--ة أج--اكسض أمسشÎدأم أل--ت--ي ل “لك أÈÿة أل--ت--ي
«يزخر» بها نادي ألعاصشمة ألسشبانية  ..لكن ألعزÁة و ألÎكيز و
لسشطورة
لو ¤جعل نادي « أ أ
عدم ألتأاثر بالهزÁة ‘ أŸبارأة أ أ
لوروبية من بوأبة ألريال  ..و ‘
كرويف» يعود أ ¤ألوأجهة أ أ
للف من مششجعي ‚وم
ملعب ألبÒنابيو أمام ذهول و حسشرة أ آ
أصشحاب ألفانلة ألبيضشاء.
كما أن أŸثال ألثا « Êصشنعه» نادي مانششيسش Îيونايتد  ،ألذي
بالرغم من «تعÌه أّıيب » ‘ عقر دأره أمام باريسض سشان
جرمان  ،فانه وجد أ◊لول ‘ مبارأة ألعودة و « أسشقط» أششبال
توخيل ‘ «فخ ألغرور » و سشجل تأاه Óتاريخيا بـ « حديقة
لمرأء» جعله يعود إأ ¤دأئرة « كبار أوروبا» بفضشل عمل أŸدرب
أأ
سشولسشكاير ..
أ◊ديث ع----ن ه----ذأ أŸدرب أل----ذي وصش----ف----ه أل----ع----دي----د م----ن

ناصسر فارسس:

الفريق سشيعاÊ
لسشنوات عديدة
‘ ح ـ ـالة نزولـ ـه

ألختصشاصشي Úبـ «أŸؤوقت فقط» أصشبح ‘ فÎة وجيزة منافسشا
لسشماء كبÒة ‘ ألتدريب ‘ أ‚لÎأ و ‘ أوروبا عامة ،كونه لعب
أ
على أعلى مسشتوى من جهة و من جهة أخرى يسشمع نصشائح
أŸدرب أÙنك ألسشابق أليكسض فÒغسشون .
وبالتا‹ ،فإان ألوصشول أ ¤نتائج كبÒة ‘ كرة ألقدم من أŸـسشتوى
ألعا‹ يرتكز على توظيف ألعديد من ألنقاط ألتي ت ّصشب ‘ «
لدأء » بالعتماد على لعب Úلهم تكوين «صشلب و
ترقية مسشتوى أ أ
متÁ « Úكنهم من توظيف إأمكانياتهم أ◊قيقية رغم ألصشعوبات
لوروبية
لندية أ أ
ألتي قد تعÎضشهم .لقد مّرت مقابÓت رأبطة أ أ
لسشبوع أŸاضشي ﬂالفة Ÿنطقا « كسشب ألتقدم أŸعنوي»
‘أأ
بعد ألنجاح ‘ مبارأة ألذهاب  ..و فرضشت منطق آأخر يرتكز
ع--ل--ى أن أŸق--ابÓ--ت ل ت--تشش--اب--ه ب--ت--ات--ا  ..وم--ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ك-ل
ألحتمالت ...
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اعÎضصتها مشصاكل عدة منذ انطÓق بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية

زمــــــــان...

مدارسس كروية عريقة تعيشس هاجسس السسقوط إا ¤قسسم الهواة
لن-دي-ة ال-ت-ي ق-دمت ال-ك-ث Òل-ك-رة ال-ق-دم ا÷زائ-ري-ة وضص-ع-ي-ة صص-ع-ب-ة ‘ اŸوسص-م ا◊ا‹ ‘
ت -ع -يشس ب-عضس ا أ
للقاب و
لول تنافسس بقوة على ا أ
الرابطة اÎÙفة الثانية ،بعد أان كانت ‘ السصنوات اŸاضصية ‘ القسصم ا أ
تزخر بتشصكيلة تضصم لعبّ‡ Úيزين سصاهموا ‘ النتائج الكبÒة للمنتخب الوطني.
الكبار على اأ’لقاب  ،و هو ا–اد ا◊راشض الذي قد يجد
حامد حمور
نفسضه ‘ قسضم الهواة  ،كون اأ’زمات ’زمته لفÎة طويلة و
 ⁄تعد هذه اأ’ندية « تصضنع » ا◊دث بالنتائج الكبÒة لكنها أاثرت على تركيز الÓعب. Ú
« سضقطت « ا ¤الدرجة الثانية ‘ السضنوات اأ’خÒة ،و فالبداية اŸتعÌة و النقاط التي ضضيعها الفريق ‘ عقر
أاصضبحت ‘ اŸوسضم ا◊ا‹ « مهددة بشضكل كب Òل « داره زادت ‘ وصضوله ا ¤هذه الوضضعية التي تلزمه الفوز ‘
التدحرج « ا ¤قسضم الهواة  ،أاي الدرجة الثالثة أامام حسضرة أاغ -لب اŸق -اب Ó-ت اŸت -ب-ق-ي-ة م-ن أاج-ل –ق-ي-ق ال-ب-ق-اء  ..و
أانصضارها الذين  ⁄يفهموا ◊د اأ’ن كيف وصضلت اأ’مور ا ¤بالرغم من ان اŸهمة سضتكون صضعبة ا’ أان مسضؤوو‹ ا’–اد
هذه النقطة  ’ ،سضيما و أان العديد من الفرق التي عرفت ما زالوا متفائل Úبامكانية الوصضول ا ¤الهدف .
هذا « اŸسضار التناز‹ « اختفت لسضنوات .
ة
ر
ق
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‚
ة
ي
د
ن
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ا
ب
و‘ اŸورسضم ا◊ا‹ للرابطة الثانية تلع
سضيعمل اŸدرب حجار على –ضض « Òالوصضفة « التي
د
و
ع
ض
ص
ل
ا
ة
ق
ر
و
ن
ا
ض
س
م
وجمعية الشضلف وإا–اد بسضكرة ووداد تل
“كن ا’–اد ا◊راشضي من اÿروج من هذه « الورطة «
ذ
ن
م
ا
ه
ف
د
ه
د
ي
د
–
إا ¤قسضم الكبار ،بعد أان “كنت من
كون فريق ا’–اد الذي كان يضضم ’عب Úكبار على غرار
ى
و
ت
ض
س
Ÿ
ا
‘
ت
ا
Ò
ض
ض
–
انطÓق اŸوسضم بانتدابات نوعية و
لونيسضي ،مدان  ،مزيا ، Êبشضوشض  ،افتيسضان  ،شضراقة
.
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حيث تتنافسض على اأ’وراق الثÓث
...أاصضبح اليوم قريب من قسضم الهواة  ..و الكل يتحسضر عن
ة
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م
‚
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و
ه
ك
ض
ش
ومفاجأاة هذا اŸوسضم بدون أادنى
أايام « اŸدرسضة الكروية ا◊راشضية « منذ سضنوات  ’ ،سضيما
‘
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الذي فرضض وجوده بنتائج معت
خÓل اشضراف اŸدرب بوعÓم شضارف على العارضضة الفنية
قسضم النخبة.
و معرفته ا÷يدة لتسضي Òهذه اأ’مور بالرغم من ا’مكانيات
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Áكن القول
اŸادية اŸتواضضعة للفريق .
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وه -ران و ا
‘ ن- -فسض اإ’ط- -ارÁ ،ك- -ن ا◊ديث ع- -ن اŸدرسض -ة اأ’خ -رى
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بالعاصضمة و اŸتمثلة ‘ فريق رائد القبة الذي يعا Êهو
.
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أايضضا بنتائج غ Òمقنعة ،و بقي ‘ اŸراتب اأ’خÒة لعدة

إا–اد البليدة ..ضسرورة البداية ‘ –ضسÒ
اŸوسسم القادم

ا–اد البليدة الذي كان يلعب اŸوسضم اŸاضضي ‘ الرابطة
اÎÙفة اأ’و ¤سضيجد نفسضه ‘ قسضم الهواة ،كون حصضيلته
بعيدة كل البعد عن الفريق الطموح الذي بإامكانه العودة ‘
اŸنافسضة على –قيق البقاء ،رغم اÙاو’ت العديدة من
طرف اŸدرب Úالذين تعاقبوا على عارضضته الفنية ،أ’ن
اŸشضاكل التي عرفها ا’–اد ‘ بداية البطولة أاثرت على
مسضتواه .
كل اأ’نظار مصضّوبة حاليا على فريق عريق كان ينافسض

أاشضهر حيث أان أاموره صضعبة كذلك ‘ نهاية اŸوسضم ا◊ا‹
لتجنب السضقوط ا ¤الدرجة الثالثة أاي قسضم الهواة .
أاعطت النتيجة ا’يجابية التي سضجلها زمÓء مÎف أامام
ا–اد ا◊راشض جرعة معنوية معتÈة للفريق الذي يسضعى
للخروج من هذا « اŸأازق « للحفاظ على هذا الفريق ‘
ال -قسض -م ال -ث -ا Êو ﬁاول -ة اي -ج -اد ا◊ل -ول ال-ت-ي “ك-ن-ه م-ن
اسضتعادة «هيبته» ‘ اŸسضتقبل القريب.

رائد القبة ..عزÁة كبÒة إلنقاذ الفريق

فكل عشضاق كرة القدم ا÷زائرية يتذكرون اأ’سضماء الرنانة
التي تخّرجت من هذه اŸدرسضة التي يتابعها جمهور غفÒ

عمار قاسصيمي مناج Òنادي إا–اد البليدة:

«اŸشساكل اŸالية
أاوصسلت الفريق لهذا الوضسع»

ل–اد البليدة
أارجع اŸناج Òالعام إ
ال -وضص-ع ال-ذي وصص-ل إال-ي-ه ال-ن-ادي إا¤
اŸشص - -اك - -ل اŸال- -ي- -ة ال- -ت- -ي ع- -اشص- -ه- -ا ‘
لخÒة ك -ان ذلك خ Ó-ل
السص- -ن -وات ا أ
حوار خاصس ÷ريدة «الشصعب» ،أاكد
لم- -ور أاصص- -ب- -حت
ذات اŸت - -ح- -دث أان ا أ
بنسصبة كبÒة بالنسصبة Ÿصص Òالفريق
ال- -ذي ي- -قÎب م- -ن ال- -ن- -زول ل- -قسص- -م
الهواة ما يعني أان اŸأامورية سصتكون
أاك Ìصص -ع -وب -ة ‘ اŸسص -ت-ق-ب-ل ب-ال-ن-ظ-ر
رغم اŸسصاعي التي قاموا بها لتجاوز
هذا النفق.
حاورته :نبيلة بوقرين
لسص- -ب- -اب ال- -ت- -ي
«الشص- -عب» :م- -ا ه- -ي ا أ
أاوصص - -لت ال - -ن - -ادي إا ¤ه - -ذا ال - -وضص- -ع
الصصعب؟
«ع-م-ار ق-اسض-ي-م-ي» :اŸشض-اك-ل ال-تي عاشضها
إا–اد ال -ب -ل -ي -دة بسض -بب الضض -ائ -ق-ة اŸال-ي-ة
ال -ك -بÒة ال -ت -ي عصض -فت ب -ال -ن -ادي م -ؤوخ-را
خاصضة هذا اŸوسضم والتي أادت بنا إا¤
ال -وضض -ع ا◊ا‹ ،ب -دل -ي -ل أان -ن-ا إاقÎب-ن-ا م-ن
السض-ق-وط ل-ل-قسض-م ال-ه-اوي ب-ع-د اإ’ن-طÓ-قة
السضيئة ‘ بداية اŸنافسضة ما جعلنا نفقد
عدد كب Òمن النقاط ..ورغم اŸسضاعي
التي قمنا لتدارك اأ’مور إا’ أانها Œ ⁄د
ن -ف -ع -ا وال -دل -ي-ل واضض-ح م-ن خÓ-ل اŸرك-ز
الذي نتواجد فيه حاليا واأ’مور أاصضبحت
Óشض -ارة ف -إان
ﬁسض -وم -ة ب -نسض -ب -ة ك -بÒة ول  -إ
اŸأام- -وري- -ة سض- -ت- -ت- -ع -ق -د أاك ‘ Ìاأ’قسض -ام
السض -ف -ل -ى ب -اŸق -ارن -ة م -ع اÎÙف اأ’ول
وال -ث -ا Êوسض -ن -ح -اول ال -ت -ع -ام-ل م-ع اأ’م-ور
والتأاقلم معها.
ماذا عن مسصتقبل إا–اد البليدة؟
إا–اد البليدة فريق كب Òلكنه عانى من
مشضاكل مالية وإادارية مثلما سضبق ‹ القول
هذا ما جعله يصضل للوضضع ا◊ا‹ وبعدما
كان ‘ القسضم اأ’ول اآ’ن أاصضبح قريبا جدا
من النزول لقسضم الهواة ،أ’نه ‘ عا ⁄كرة
ال - -ق - -دم إاذا  ⁄ت - -ك - -ن “لك اأ’م - -وال ل - -ن
تسضتطيع الصضمود خاصضة ‘ حالة وجود

ديون على عاتق الفريق مثلما كان عليه
ا◊ال معنا ،بالرغم من أاننا دفعنا  70من
اŸائ -ة م -ن ج -م-ل-ة  2م-ل-يار و 700مليون
سضنتيم تتعلق أاغلبها بأاجور الÓعب Úبعد
ت -دخ -ل ال -وا‹ ال -ذي ق-دم ل-ن-ا مسض-اع-دات
مالية معتÈة قبل أان تظهر ديون أاخرى
Œاوزت  3مÓي Òسضنتيم أاعادتنا للنقطة
الصضفر ما يعني أانه ’ يوجد أاي مفاجأاة
فيما وصضل له اإ’–اد.
لمور بعد ›يء مراد
كيف تقيّم ا أ
◊لو؟
م -راد ◊ل -و أاك-د ب-ت-ق-د ËاŸسض-اع-دة م-ن
خÓل الوعود التي قدمها لنا لكن الواقع
ا◊ا‹ يؤوكد أان هذا الرجل  ⁄يتمكن من
Óه- -داف اŸسض- -ط- -رة
إايصض - -ال ال - -ن - -ادي ل - -أ
واŸت -م -ث -ل -ة ‘ ت -ف -ادي السض -ق -وط ل-ل-قسض-م
الهاوي ،ولكن مثلما سضبق ‹ القول اأ’مور
أاصضبحت شضبه ﬁسضومة والنادي قريب من
م -غ -ادرة اÎÙف ال -ث -ا Êوالسض -بب راج -ع
ل -ل -مشض -اك -ل ال-ت-ي سض-ب-ق ‹ ا◊ديث ع-ن-ه-ا،
إاضض -اف -ة إا ¤رح -ي -ل ’ 10ع -ب Úأ’ن -ه-م ⁄
يتحصضلوا على مسضتحقاتهم ما جعلنا نلعب
بأابناء الفريق رغم نقصض اÈÿة والتجربة
أ’نهم صضغار ‘ السضن أ’ننا ’ ‰لك خيار
آاخر.
م-ن ي-ت-ح-م-ل اŸسص-ؤوول-ي-ة ح-ول وضص-ع
النادي؟
اŸسض-ؤوول-ي-ة ي-ت-ح-م-ل-ه-ا ا÷م-ي-ع م-ن ’عبÚ
أ’نهم  ⁄يقدموا ما عليهم فوق اŸسضتطيل
اأ’خضض - -ر .إاضض- -اف- -ة ا ¤اŸدرب Úال- -ذي- -ن
أاشض -رف -وا ع -ل -ى ال -ف -ري -ق ،اإ’دارة أ’ن-ه-ا ⁄
ت -ت -م-ك-ن م-ن إان-ت-داب اأ’سض-م-اء ال-ت-ي “لك
اÈÿة والتجربة لتقد Ëاإ’ضضافة الÓزمة،
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ع -ن -دم -ا ت -ك-ون ه-ن-اك
ضضائقة مالية ’ نسضتطيع التعاقد مع مدرب
ك -ب Òوأا ُجÈن -ا ع -ل -ى ال -ت -ع -ام -ل م -ع اأ’م -ر
ال-واق-ع ،وسض-ن-ع-م-ل ع-ل-ى وضض-ع إاسضÎاتيجية
من أاجل إاعادة الفريق للواجهة من جديد
مسضتقب Óلكن حاليا التفك Òكله ُمنصضب
على ما تبقى من لقاءات اŸوسضم الكروي
ا◊ا‹.

بقلم  :حامد حمور

هدفنا ضسمان البقاء وتكوين تشسكيلة قوية ذات بعد مسستقبلي

إا–اد ا◊راشس ‘ وضسعية ل يحسسد عليها

حاوره :فؤواد بن طالب
كان سضعيدا للغاية عندما “كن من العودة ا ¤اÎÙف
الثا ‘ Êالسضنوات اأ’خÒة  ..و يسضعى ’عبو الفريق ا¤
Œنب السضقوط مرة أاخرى ا ¤قسضم الهواة ...
من جهته ،يعيشض الفريق « اŸدرسضة « أاي جمعية وهران
أاوقاتا جد صضعبة بسضبب «ا◊صضيلة الرقمية» لهذا اŸوسضم و
التي جعلته من ضضمن الفرق التي تلعب ‘ « منطقة اÿطر
«  ،و لو أان –سضنا نسضبيا ظهر ‘ نتائجه منذ قدوم اŸدرب
العو‘ الذي “كن من ايجاد بعضض ا◊لول التقنية التي قد
« تنقذ « الفريق من السضقوط ا ¤قسضم الهواة .
فجمعية وهران التي تخّرج منها العديد من الÓعب Úالذين
وصضلوا ا ¤اŸنتخب الوطني اأ’ول تراجعت كثÒا بسضبب

مشضاكل متنوعة أاثرت على « بريق « الفريق بصضفة كبÒة .
كما أان مولودية سضعيدة توجد ‘ نفسض الوضضعية Ãجموع 26
نقطة  ،و لو أان حظوظ بقائها متوفرة قبل  6جو’ت من
إاسض -دال السض -ت -ار ع -ن اŸن -افسض -ة ال -ت -ي سض -تشض -د أان-ظ-ار ج-ل
اŸتتبع ، Úبالنظر لتواجد فرق كبÒة تعا Êمن هاجسض
السضقوط  ،خاصضة و أان الكل يقدم أامثلة عن أاندية كانت
تلعب اأ’دوار اأ’و ‘ ¤القسضم اأ’ول لكنها « اختفت « ‘
قسضم الهواة منذ سضنوات على غرار غا‹ معسضكر  ،ا–اد
الشضاوية  ،ا–اد ع Úالبيضضاء  ،جمعية تيارت  ،أامل اأ’ربعاء
 ،وداد بوفاريك ....

زوا ÊبÓل لـ «الشصعب»:

«ا–اد البليدة ضسحية انتهازي Úلطخوا سسمعة الفريق »
ابدى بÓل زوا ÊالÓعب السصابق ل–اد البليدة ‘ حوار
لـ «الشص -عب» ت -أاسص -ف-ه ل-ل-وضص-ع-ي-ة الصص-ع-ب-ة ال-ت-ي اصص-ب-ح-ه-ا
يعيشصها الفريق الذي اصصبح قريبا من السصقوط ا ¤قسصم
الهواة و هو ما قد يجعله مهددا بالندثار .

مصصطفى سصبع (مدرب مولودية سصعيدة) لـ «الشصعب»:

تذبذب مسستوى فرق اŸؤوخرة سسببه
قلة التحضس Òوغياب اإلمكانيات

مصص-ط-ف-ى سص-ب-ع م-درب مولودية
سص - -ع - -ي - -دة ح- -ال- -ي- -ا ي- -ع- -ت Èم- -ن
اŸدرب ÚاÙنك Úوالذي عايشس
ودرب ف - -رق ال - -قسص- -م ال- -ث- -ا‘ Ê
أاك Ìم -ن م -ن -اسص -ب -ة اتصص -ل -ن -ا ب -ه
للحديث عن عودته على رأاسس
ال- -ع- -ارضص- -ة ال- -ف -ن -ي -ة Ÿول -ودي -ة
سص-ع-ي-دة وال-ن-ت-ائ-ج اÙق-ق-ة بعد
م- - -رور  24م -ب -اراة م -ن ال -ث -اÊ
اÎÙف ...

حاوره :عمار حميسصي
اك -د زوا Êان ال -ف -ري -ق ضض -ح -ي-ة سض-ق-وط-ه ‘ ي-د ›م-وع-ة م-ن
اŸتطفل Úو ا’نتهازي Úالذين كان همهم الوحيد ا◊صضول على
اأ’موال.
لفت زوا Êا’نتباه ا ¤ان الÓعب Úالسضابق ‘ Úالفريق ’
يتحملون مسضؤوولية ما حصضل بحكم انهم منعوا ‘ اك Ìمن مرة
من التواجد ‘ الفريق كمسضÒين أاو كمدرب Úو هذا أ’نه ’ يخدم
اÛموعة التي مازالت تتحكم ‘ الفريق ◊د اآ’ن.
(الشصعب) هل اسصتوعبت إامكانية مشصاهدة ا–اد البليدة
مع أاندية الهواة ؟
زوا◊ – Êد ا’ن  ⁄اسضتوعب ا’مر و يبدو ‹ و كانه كابوسض
يجب ان افيق منه لكن عندما يحدث ذلك اصضطدم بالواقع اŸر
الذي يقول ‹ ان ا’مر صضحيح ا–اد البليدة هذا الفريق الكبÒ
و العريق سضيكون اŸوسضم اŸقبل مع اندية الهواة و هو امر يحز
‘ نفسضي كثÒا بحكم انني تربيت ‘ هذا النادي و اعرف جيدا
قيمته و اهميته بالنسضبة للمدينة و ا’نصضار لكن لÓسضف الفريق
ذهب ضضحية تواجد ›موعة مصضالح كان همها الوحيد هو جمع
ا’موال على حسضاب اسضم و سضمعة فريق كب Òكا–اد البليدة لهذا
اعتقد اننا يجب ان نهيء انفسضنا من الناحية النفسضية كÓعبÚ
سضابق Úو ﬁب Úلهذا النادي Ÿشضاهدته اŸوسضم اŸقبل مع
اندية الهواة دون التقليل من ا’ندية اŸتواجدة ‘ هذا القسضم
لكن فريق ا–اد البليدة مكانته مع اندية النخبة اي الدرجة
ا’و ¤و لكن لÓسضف يبدو ان هذا ا’مر لن يحدث ‘ القريب .
من يتحّمل اŸسصؤوولية حسصب رأايك ؟
ا÷ميع هنا ‘ البليدة يعلم من اŸتسضبب و لكن لÓسضف ’ احد
يتحرك و اŸتسضبب هي ›موعة تتدعي حب الفريق لكنها ‘
الواقع –ب اŸال على حسضاب الفريق و تسضتعمل اسضم ا–اد
البليدة من اجل ا◊صضول على اŸزيد من ا’موال من خÓل
التحكم ‘ كل شضيء يخصض الفريق اليوم التسضي ‘ Òهذا النادي
اصضبح مهزلة و كل يوم نسضتيقظ على كوارث ’ تعد و ’ –صضى
فيما يخصض تسضي Òالفريق و الفئات الشضبانية فحدث و ’ حرج و
اعتقد ان هذه الفئة ا’نتهازية هي اŸتسضبب فيما يحدث ’–اد
البليدة لكن ا’ن ا’مور وصضلت ا ¤النهاية و الفريق سضيكون
اŸوسضم اŸقبل مع اندية الهواة و هو امر مؤوسضف و ﬂجل
بالنسضبة لفريق و مدينة البليدة .
البعضس يحملكم كÓعب Úسصابق Úمسصؤوولية ما يحدث
للفريق ؟

بداية فريقك Áر Ãرحلة صصعبة من
حيث النتائج غ ÒاŸيّزة وكذا تواجده
مع كوكبة اŸؤوخرة ماذا تقول ؟
‘ اعتقادي أان انطÓقة الفريق كانت صضعبة
وهذا يعود إا ¤الديون التي تركها الرئيسض
السضابق أاثرت سضلبا على تسضي Òاأ’مور التقنية
واإ’داري -ة بشض -ك -ل ج -ي -د إاضض -اف -ة أان-ن-ا دخ-ل-ن-ا
البطولة بفريق اأ’مال خÓل مرحلة الذهاب
كلها عوامل سضاهمت ‘ تد Êنتائج الفريق ‘
بداية مشضوار البطولة.
لكن ‘ مرحلة اÒŸكاتو السضابقة اسضتقدمتهم

’عب من أاجل تنشضيط اÛموعة ماذا حدث
؟
حقيقة فعلنا هذا ولكن هذا الÓعب عجز عن
اŸهمة التي أاوكلت له فاسضتغنينا عنه وهذا
إا ¤غ- -اي- -ة ل -ق -اء ب -وسض -ع -ادة ،أاي -ن سض -م -ح ل -ن -ا
باسضتكمال التعداد واليوم نحن نعمل من أاجل
إاع-ادة ال-ف-ري-ق ع-ل-ى السض-ك-ة ،ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى من
اŸباريات.
هل من إاضصافات ،فيما يخصس اŸباريات
السصابقة ؟
ل -ل-ع-ل-م ف-إان ا◊ك-ام ح-رم-ون-ا م-ن ع-دة ن-ق-اط
وهذا ما أاثر سضلبا على اŸردود العام للفريق
وبعث الشضك ‘ صضفوفهم ،لكن هذا ’ يعني
أانها حجج بل اŸشضكل هو ا’نطÓقة كانت
غ Òإايجابية وبتعداد غ Òمكتمل أ’ننا لعبنا 6
مباريات بفريق اآ’مال ،فكانت النتائج سضلبية

’ نتحمل اي مسضؤوولية فيما يحدث نحن كÓعب‰ ’ Úلك
ا’موال الÓزمة التي تسضمح لنا بتسضي Òفريق كا–اد البليدة و
دورنا يكون ‘ التسضي Òأاو التدريب و ’ أاحد اتصضل بنا من اجل
ال -ت -واج -د ‘ ال -ف -ري -ق خ -اصض -ة ان ه-ن-اك ال-ع-دي-د م-ن الÓ-ع-بÚ
السضابق Úللفريق Áتلكون اŸسضتوى ا’داري و الفني للعمل ‘
التسضي Òأاو التدريب ،لكن ’ حد اتصضل بنا و انا شضخصضيا ⁄
يتصضلوا بي ا’ عندما اقالوا اŸدرب لطرشض و لكن  ⁄يكن من
السضهل العمل ‘ هذا اÙيط اŸتعفن و فضضل البقاء كمجرب
لفريق شضباب الزاوية على اأ’قل اعمل مع ﬁيط احÎمه و
يحÎمني لكن كÓعب Úسضابق‰ ’ Úلك اي دخل فيما حدث
للفريق و ا÷ميع كما قلت يعرف من هو اŸتسضبب و رÃا اذهب
بعيدا عندما ا–دث عن قيام هذه الفئة بجلب شضخصض ’ Áلك
اي صضفة بالفريق و منحه منصضب مدير عام رغم انه ’ Áلك اي
عÓقة بالفريق Ÿا ’  ⁄يقوموا بجلب ’عب Úسضابق ÚللتسضيÒ
’نه Ãنتهى البسضاطة نحن ‰لك الغÒة على الفريق عكسض هذا
الشضخصض الذي ’ اعرفه من الناحية الشضخصضية و بالتا‹ عندما
يشض -اه -د ال -ف -ري -ق ي -ت -ده-ور ’ ي-حسض ب-اأ’ ⁄ع-كسض-ن-ا ن-ح-ن ل-ه-ذا
اسضتغرب ما حدث و ما يحدث لهذا الفريق.
أال تخشصى ان يندثر الفريق بعد سصقوطه لقسصم الهواة ؟
بالطبع السضقوط ا ¤قسضم الهواة هو Ãثابة ا’نتحار و هنا أاقول
مث ،Óأاين هي اندية وفاق القل و ا–اد تبسضة و غÒها من ا’ندية
التي Ãجرد سضقوطها ا ¤قسضم الهواة اختفت و هنا انا متخوف
من هذا ا’مر لكن ’ يجب التشضاؤوم حيث انتهز الفرصضة أ’وجه
نداء ا ¤الفئة اŸسضؤوولة عما حدث بأان يذهبوا و يÎكوا الفريق
أ’ن ا’نصضار لن يغفروا لهم ما حدث و سضيحدث للفريق ان
اسضتمروا ‘ التواجد ‘ الفريق.

بداية ،كيف “ت عودتك على
رأاسس العارضصة الفنية Ÿولودية
سصعيدة ؟
ل- -ق- -د غ -ادرت ال -ف -ري -ق وت -رك -ت -ه ‘
وضض-ع-ي-ة م-ق-ب-ول-ة وال-ي-وم وم-ن-ذ شضهر
تقريبا عدت ’سضتكمال مهمتي مع
أابناء سضعيدة وهذا بإا◊اح من طرف
÷ن - - -ة اإ’ن - - -ق- - -اذ وال- - -وا‹ وب- - -عضض
اŸسضÒي- - -ن ال- - -ق- - -دام - -ى واأ’نصض - -ار
وا◊م -د ل -ل -ه ب-ع-د  4م-ب-اريات فزنا
باثن Úمنها وقدمنا مسضتوى مقبو’.
م- -ا ه -و مشص -ك -ل أان -دي -ة م -ؤوخ -رة
الÎتيب ؟
اŸشضكل راجع أاسضاسضا إا ¤ا’نطÓقة
السض- -ي- -ئ -ة ل -ه -ذه ال -ف -رق م -ن -ه -ا ق -ل -ة
التحضض ÒاŸبكر والتدعيم البشضري
الضضعيف وأامور أاخرى ‘ بيت هذا
الفريق أاو ذاك.
ماذا عن ترتيب اŸولودية ؟
ترتيب غ Òمقبول “اما ،وسضنعمل
فيما تبقى من اŸباريات من أاجل
ال-ع-ودة ب-ال-ف-ري-ق إا ¤مصض-اف ال-ك-ب-ار
واÿروج من منطقة اÿطر.
ماذا عن اŸسصتحقات ؟
هنا بيت القصضيد ،فأاغلب الÓعبÚ
 ⁄يتقاضضوا مسضتحقاتهم ما ب8 Ú
إا 9 ¤أاشضهر وهذا يؤوثر سضلبا على
مردودهم ب Óشضك وفقدانهم للروح

اŸهم هو أاننا حاليا نعمل من أاجل اعادة بناء
ال- -ب- -يت م- -ن ج -دي -د وإاع -ادة اÛم -وع -ة إا¤
مسضارها الطبيعي بحول الله.
معنى هذا أانتم متفائلون بالبقاء ؟
لو’ التفاؤول لÎكنا الفريق منذ مدة وعليه
فأامامنا  6مباريات ‘ اŸزاد ثÓثة منها ‘
ملعبنا ،ومن الضضروري حصضد النقاط اŸمكنة
أ’نها شضبيهة “اما Ãباريات الكأاسض.
كوكبة اŸؤوخرة اŸتكونة من سصتة فرق
ل- -ه- -ا ن- -فسس ال- -ط- -م -وح .م -ا ه -ي ا◊ل -ول
اŸناسصبة ؟
كل هذه الفرق مهددة بالسضقوط ولهذا يجب
توخي ا◊ذر والعمل من أاجل خطف بعضض
النقاط اŸمكنة وضضمان البقاء.
كيف تتوقعون مباراة إا–اد بسصكرة ؟
نقاط هذه اŸباراة لن تخرج من ا◊راشض
أ’ن -ه -ا مشض -ج-ع-ة ل-ل-ب-ق-اء ع-ل-ى وتÒة إاي-ج-اب-ي-ة
والسض ‘ Òخطى ثابتة من أاجل ضضمان البقاء.
أال ترى أان النهزام أامام بوسصعادة عّقد
لمور أاك Ì؟
ا أ
نعم لقد تأاثرنا كثÒا بها ولكن أاملنا كب‘ Ò
باقي اŸباريات التي سضوف نثمنها بانتصضارات
وكلنا على ثقة بأان اأ’نصضار سضيدعمونا بكل
قوتهم.
Ãاذا تودون أان تختم هذا ا◊وار ؟
أاوجه رسضالة إا ¤الÓعب Úبأان يلعبوا بكل ما
Áلكون من روح قتالية من أاجل إانقاذ الفريق
ومسض -ان -دة اأ’نصض -ار م -ه -م -ة وأا“ن -ى أان ت-ع-ود
الصضفراء إا ¤أايامها ا÷ميلة.

رابح جنادي  ..اسضم تأالق ‘ نهاية السضبعينيات و
ث -م -ن -ي -ن -ي -ات ال -ق -رن اŸاضض-ي  ،ان-ه اŸداف-ع ال-دو‹
السضابق الذي عرف بقوته البدنية و “ركزه ا÷يد
ح - -يث أان ج- -ل اŸه- -اج- -مÚ
يصض- -ط- -دم- -ون أام- -ام ح -ن -ك -ة
الÓعب الذي تطور ‘ فÎة
قصضÒة و أاصضبح من ب Úأاحن
اŸدافع ‘ Úا÷زائر  ،رغم
اŸنافسضة الشضديدة آانذاك .
ال- - -ك- - -ث Òم- - -ن اŸت - -ت - -ب - -عÚ
يتذكرون العمل الكب Òالذي
قام به رابح جنادي ‘ نادي
دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ال -ب -ن -اء  ،ه -ذا
اأ’خ Òال -ذي ح -ج -ز م -ك -ان -ا
ضض- - -م- - -ن أاحسض- - -ن اأ’ن- - -دي - -ة
ا÷زائ - -ري - -ة و ك - -ان ي- -زخ- -ر
ب- -تشض- -ك -ي -ل -ة م -ت -وازن -ة تضض -م
’عب‡ Úتازين على غرار
بن بوثلجة ،سضعدود  ،أاوŸان
 ،خلو‘ ..و بقيادة اŸدرب
اÙنك مقران واليكان  ،و
ال- - - - - -ذي أاع - - - - -جب ك - - - - -ثÒا
ب -إام -ك -ان -ي-ات اŸداف-ع ج-ن-ادي ال-ذي ” ت-رق-ي-ت-ه ا¤
صضنف اأ’كابر و عمره ’ يتجاوز الـ  18سضنة .
رابح جنادي من مواليد  3جوان  1959بالعاصضمة ،
بدأا مشضواره الرياضضي ‘ نادي ديناميكية البناء ‘
صضنف اأ’صضاغر حيث كان النادي معروفا بطابعه
التكويني و منحه الفرصضة لÓعب Úالشضبان  ،اأ’مر
الذي سضمح ÷نادي ا’رتقاء بفضضل العمل اŸنجز ‘
النادي  ..و ارتقى ا ¤الفريق ا’أول ‘ عام 1977
لتبدأا مسضÒة ذهبية لÓعب .
فقد تأالق نادي ديناميكية البناء و توج بكأاسض ا÷زائر
عام  1982بعد فوزه على نصضر حسض Úداي ‘ النهائي
Óندية
 ،اأ’مر الذي سضمح له لعب كأاسض افريقيا ل أ
ا◊ائزة على الكؤووسض ‘ العام اŸوا‹ .
‘ بداية موسضم  1983انتقل جنادي ا ¤فريق شضبيبة

اŸع- -ن -وي -ة والÎك -ي -ز ف -وق ال -بسض -اط
اأ’خضضر.
هل من –سصن بعد عودتك ؟
نسض -ت -ط -ي -ع أان ن -ق -ول ه -ن -اك –سض-ن
طفيف لكن غ Òكاف أ’ن كل ’عب
ﬁتاج إا– ¤فيز.
معنى هذا أانك قادر على إاعادة
لم -ور ال -ت -ق -ن -ي -ة إا ¤مسص -اره -ا
ا أ
الطبيعي ؟
ت- -واج- -دي ح- -ال- -ي- -ا ه -و ال -ع -م -ل م -ع
الÓ-ع-ب Úوإاق-ن-اع-ه-م ل-ل-بقاء مركزين
على ما تبقى من اŸباريات خاصضة
إاذا “كنا من الفوز لثÓث مباريات
ف- -وق م- -ي- -دان -ن -ا وال -ت -ف -اوضض خ -ارج
قواعدنا أ’ن حظوظ البقاء تبقى
قائمة إا ¤آاخر البطولة.
هل من إاضصافات ؟
ب -ت -ظ -اف -ر ا÷ه -ود ب Úا÷م-ع ف-إان-ن-ا
نسضتطيع أان نحقق البقاء بشضرط أان
يكون التحكيم نزيه سضواء لفريقنا أاو
ل -ف -رق أاخ-رى ،أ’ن م-ق-ابÓ-ت ال-ب-ق-اء

مثلها مثل مباريات الكأاسض.
ما هي ا◊لول الناجعة للخروج
بالفريق من هاجسس السصقوط ؟
كما قلت سضابقا تضضافر ا÷هود واليد
‘ اليد Áكن أ’ي فريق أان يتفادى
السض- -ق- -وط وك- -ل م- -ن ي- -ع- -م- -ل ب -ه -ذه
الطريقة سضيكسضب الرهان ‘ نهاية
اŸوسضم.
ما هي طموحات اŸدرب سصبع ؟
ك -ل م -درب ل -ه ط -م -وح -ات ف -ه-دف-ن-ا
ج -م -ي -ع-ا ه-و ل-عب اŸق-ابÓ-ت السضت
اŸتبقية جميعا بروح قتالية عالية
من أاجل حصضد عدد أاك Èمن النقاط
وخاصضة ’ تنازل عن أاي نقطة.
ماذا عن مباراة البليدة ؟
بكل روح رياضضية وحتى لو أان البليدة
 ⁄يتبق له أاي أامل ‘ البقاء فإاننا
سض -ن -ل -عب اŸب -اراة ب-روح ال-ك-أاسض م-ن
أاجل الظفر بنقاطها وضضمان البقاء
والرؤوية Ÿا هو قادم .ـ

القبائل و دعم خط الدفاع برزانة كبÒة ‘ تكيلة
قوية تضضم العديد من الÓعب Úالدولي .. Úو وصضل
مع « الكناري ا ¤الدور ربع النهائي لكأاسض افريقيا
Óندية البطلة ‘ عام .. 1984
ل أ
‘ عام  1985غادر جنادي البطولة الوطنية حيث
اخ - -ت - -ار Œرب - -ة احÎاف - -ي- -ة
بفرنسضا و بالضضبط ‘ نادي
ايسض ، Îو بعد موسضم واحد
انتقل ا ¤نادي أافينيون  ،ثم
واصضل مشضواره مع نادي سضان
مالو .
Áكن القول أان جنادي كان
ضض - -م - -ن خ - -ي- -ارات اŸدربÚ
الذين تعاقبوا على العارضضة
الفنية للمنتخب الوطني منذ
اأ’صضناف الصضغرى  ’ ،سضيما
Óواسضط
اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل أ
الذي توج معه بكأاسض افريقيا
عام  1978ا ¤جانب ’عبÚ
‡تازين أامثال ياحي  ،صضبار
...اأ’م- - -ر ال- - -ذي ف- - -ت- - -ح لـ «
اÿضض- - - -ر « اŸشض- - - -ارك - - -ة ‘
مونديال  1979باليابان  ..و
حضض -ر ج -ن-ادي ه-ذا اŸوع-د
العاŸي حيث “كن اŸنتخب الوطني من التأاهل ا¤
الدور الثا Êو واجه منتخب اأ’رجنت Úبقيادة النجم
العاŸي مارادونا .
كان من اŸنطقي أان يكون جنادي ضضمن الÓعبÚ
الدولي ‘ ÚاŸنتخب الوطني اأ’ول منذ  1979حيث
شضارك ‘ كأاسض افريقيا  .. 1982ا ¤جانب خوضضه
للمقابÓت التصضفوية Ÿونديال اسضبانيا  ،لكنه  ⁄يكن
ضضمن القائمة التي شضاركت ‘ كأاسض العا. ⁄
ب- -ع -د مسضÒة ط -وي -ل -ة وضض -ع ج -ن -ادي ح -دا Ÿشض -واره
الكروي كÓعب ‘ عام  1993ضضمن نادي سضان مالو
م -ن ال -درج-ة ال-ف-رنسض-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة  ،ل-ي-ن-ت-ق-ل ا ¤ع-ا⁄
التدريب مع نادي أافينيون حيث أان اŸدافع السضابق
للمنتخب الوطني يحوز على شضهادات تدريب من
ا’–اديت Úا÷زائرية و الفرنسضية لكرة القدم .

ناصصر فارسس (رئيسس رائد القبة) لـ «الشصعب» :

الفريق سسيعا Êلسسنوات عديدة ‘ حالة نزوله

اتصص -ل-ن-ا ب-رئ-يسس ف-ري-ق رائ-د ال-ق-ب-ة «ن-اصص-ر
فارسس» الذي –دث لنا عن وضصعية الفريق
وع -ن م -ا ت -ب -ق-ى م-ن مشص-وار ال-ب-ط-ول-ة ال-ت-ي
يصصارع فيها الفريق على البقاء ،كما –دث
لنا عن اŸشصاكل التي تخبط فيها الفريق ‘
ب - -داي - -ة اŸوسص - -م واŸتسص- -بب ف- -ي- -ه- -ا ‘ ،ه- -ذا
ا◊وار.
حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس

حاوره :فؤواد بن طالب

(

رابح جنادي  «..صسخرة دفاع» نادي ديناميكية البناء

ﬁمد العايب (رئيسس إا–اد ا◊راشس) لـ«الشصعب»:

ق -د ل ي -خ -ت -ل -ف اث -ن -ان ع -ل-ى أان ﬁم-د
العايب رئيسس ا–اد ا◊راشس يعت Èمن
ال- - -رؤوسص- - -اء اŸت - -م - -ي - -زي - -ن ‘ ال - -تسص - -يÒ
والنضص -ب -اط واŸواظ -ب -ة والسص -ه -ر ع -ل-ى
راحة الصصفراء اتصصلنا به للحديث عن
ال -وضص -ع الصص -عب ال-ذي ي-ع-يشص-ه ال-ف-ري-ق
واŸرت-ب-ة اıي-ف-ة ال-ت-ي يحتلها .وبعضس
لمور التقنية والصصعوبات التي انطلق
ا أ
بها الفريق التي –دث بشصأانها ‘ هذا
ا◊ديث ا◊صصري لقراء الشصعب حيث
أاك-د ب-أان-ه ي-ع-ل-م مسص-ب-ق-ا ب-أان ف-ريقه Áر
Ãرحلة صصعبة وتتطلب Œنيد جميع
لداري -ة وال -ت -ق -ن -ي -ة ل -ل -خ-روج
لط -ر ا إ
ا أ
لمان و–قيق البقاء
بالفريق إا ¤بر ا أ
‘ الثا ÊاÎÙف.

ن ي )
يا زما :ي
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الشص -عب :رائ -د ال -ق -ب -ة ي-ت-واج-د ‘ وضص-ع-ي-ة
حرجة ‘ اÎÙف الثا Êويصصارع من أاجل
ال -ب -ق -اء ،ك-ي-ف ت-رى ح-ظ-وظ ف-ري-قك ه-ذا
اŸوسصم للبقاء ؟
ناصصر فارسس  :ا◊ظوظ ولو أانها ’ زالت قائمة
لكنها صضعبة وليسضت مسضتحيلة ‘ آان واحد ،كان
بإامكاننا تنفسض الصضعداء هذا اأ’سضبوع لكننا زدنا
الط Úبلة وصضعبنا اŸأامورية على أانفسضنا بعدما
ف -رضض ع -ل -ي -ن-ا ال-ت-ع-ادل ‘ م-ي-دان-ن-ا أام-ام ت-رج-ي
مسضتغا Âبهدف Ÿثله ،نحن الذين فزنا أامامهم
قبل انطÓق اŸباراة وبقينا ‘ مباراة ا◊راشض
التي فزنا بها Ãلعب اÙمدية ،مواجهة ترجي
مسض-ت-غ-ا Âأاع-ادت-ن-ا ل-ل-واق-ع وع-ل-ي-ن-ا اآ’ن م-واصض-ل-ة
ال -ع -م -ل م -ن أاج -ل ﬁاول -ة ضض-م-ان ال-ب-ق-اء وإاب-ق-اء
الفريق ‘ اÎÙف الثا.Ê
الرائد يعا Êمثله مثل كل أاندية اÎÙف
لول وال-ث-ا Êم-ادي-ا ،ه-ل ت-ع-ت-ق-د بأان هذه
ا أ
ال -ظ -روف وراء ظ -ه-ور ال-رائ-د ب-ه-ذا ال-وج-ه
الشصاحب هذا اŸوسصم ؟
الوضضعية ا◊الية للفريق يتحمل مسضؤووليتها أابناء
ال -ق -ب -ة وأاعضض -اء اŸك -تب اŸسض Òالسض -اب -ق ال-ذي-ن
تخلوا عليها وتركو Êأاعمل Ãفردي أ’نه ’ يخفى
ع -ل -يك ب -أان -ن -ي ع-دت ع-ل-ى رأاسض ال-ف-ري-ق ‘ آاخ-ر
◊ظ -ة ،وك -ذلك ك -ل اŸسض -ؤوول Úورؤوسض -اء اأ’ن -دي-ة
الذين تعاقبوا على تسضي Òهذا الفريق العريق ‘
السضنوات اأ’خÒة وتركوا ديونا كبÒة مع الÓعبÚ
القدامى للفريق وهي الوضضعية التي  ⁄تسضمح لنا
اÿروج من الديون التي تركوها والتي ا‚رت
عنها الضضائقة اŸالية الكبÒة التي نعا Êمنها هذا
اŸوسض -م ،واŸه -زل -ة ال -ت -ي ح -دثت ل -ن -ا ‘ ب -داي -ة
اŸوسضم مسضؤوول عليها الرابطة الوطنية التي ⁄
تنصضفنا و ⁄تعطينا حقنا وتهربت من مسضؤووليتها
أ’ننا كنا صضفينا ديوننا كاملة ووضضعنا ملفنا ‘

اآ’جال اÙددة و◊د اليوم ’ نعلم Ÿاذا رئيسض
الرابطة تعمد القيام بذلك الشضيء ،وما يحدث لنا
جراء اıلفات التي قام بها رئيسض الرابطة وكل
الفرق التي  ⁄تتحصضل على إاجازاتها ‘ الوقت
اÙدد ت -ع -ا Êه -ذا اŸوسض -م وت-ت-خ-ب-ط م-ن أاج-ل
ال- -ب- -ق- -اء ،ضض- -ف إا ¤ذلك ا’–ادي- -ة ال- -ت- -ي ك -الت
Ãكيال Úبعدما تدخلت ◊ل اŸشضكلة مع بعضض
اأ’ن -دي -ة ل -ك -ن ع -ن-دم-ا ط-ال-ب-ن-اه-ا ‘ ال-ت-دخ-ل ‘
قضضيتنا ،قالت لنا بأانها غ Òمسضؤوولة على قرارات
ال -راب -ط-ة و’ Áك-ن-ه-ا ال-ت-دخ-ل ،أام-ا م-ن ال-ن-اح-ي-ة
اŸال -ي -ة ه -ذا ال -ف -ري -ق ي -ع -ا Êم -ن -ذ سض -ن -وات م-ن
الضضائقة اŸالية  ،ومداخيل الرائد معروفة من
إاعانات وزارة الشضباب والرياضضة والبلدية وليسض
هناك من ينفق على هذا الفريق.
ك-نت ت-ع-ل-م ك-ل اŸشص-اك-ل ال-ت-ي ك-ان ي-ت-خبط
فيها الرائد ،ما الذي جعلك تقبل العودة
على رأاسس الفريق ‘ الوقت بدل الضصائع إان
صصح القول ؟
رجوعي أاك Ìمنه موقف رجو‹ وكلمة وضضعتها
م -ع أان -اسض أاحÎم -ه -م ك-ثÒا ‘ ال-ق-ب-ة اتصض-ل-وا ب-ي
وطلبوا مني العودة على رأاسض الفريق ،كما أاÊ
ت -ل -ق -يت اتصض -ا’ت م -ن أان -اسض ’ أاع -رف -ه -م ب -ت-ات-ا
وناشضدو Êللعودة للفريق بعدما شضعروا بأان الفريق
كان متجها للهاوية ،كما أا Êمناصضر و‘ّ للفريق
وكنت رئيسضا فيه والوضضعية التي كان فيها الفريق
قبل انطÓق اŸوسضم جعلتني أاقبل اŸهمة ،لكن
Óسضف فيه أاناسض اتصضلوا بي ‘ البداية  ⁄يظهر
ل أ

لهم أاثر بعدما قبلت اŸهمة وهناك
أان -اسض آاخ -ري -ن ’ ي -زال -ون ي -ت-واصض-ل-ون
معي ،الوضضعية التي أاتواجد فيها حاليا
أاحتاج فيها فقط إا ¤دعم معنوي على
اأ’قل ،واأ’دهى واأ’مر أان هناك أاناسض
ان -ق -ل -ب -وا ع -لّ-ي ب-ع-د ان-طÓ-ق اŸوسض-م
ال-ك-روي ه-م ال-ذي-ن ك-ان-وا ي-ن-اشضدونني
ل- -ل- -ع -ودة ،وح“ ⁄ Úشض ال -ن -ت -ائ -ج ‘
ا÷و’ت اأ’و ¤لظروف خارجة عن
ن -ط -اق -ي ولسضت مسض -ؤوو’ ع -ن -ه -ا ب -ع -د
م-ع-اق-ب-ة اŸدرب وال-رئ-يسض وح-رم-اننا
من اإ’جازات جاؤووا ضضدي ،هم ليسضوا
ق- -ادري- -ن ع- -ل -ى تسض -ي Òف -ري -ق ووضض -ع
أاموالهم اÿاصضة ،وبعدما تبادر أانت
وتقوم بكل شضيء تخرج لك فئة تضضع
لك العراقيل واŸطبات ،وهؤو’ء أاناسض
Òﬁين حقا.
ال- -رائ- -د ع- -ل- -ى غ -رار ا–اد ا◊راشس وا–اد
ال -ب -ل-ي-دة وم-ول-ودي-ة سص-ع-ي-دة رÃا ‘ ح-ال-ة
السصقوط مهددة بالندثار ؟
أانا متفائل وبإاذن الله سضنحقق البقاء رغم صضعوبة
اŸأامورية إاذا  ⁄تدخل أامور أاخرى ليسضت لها
عÓقة بكرة القدم ،أاتخوف فقط من الكولسضة
أ’ن -ه ع -ن -دم -ا ف -زن -ا ع -ل -ى إا–اد ا◊راشض وك-انت
اأ’مور كلها متوفرة للعب مباراة ‘ كرة القدم
عدنا بالفوز من ا◊راشض أامام منافسض مباشضر
على البقاء ،و إاذا سضقط رائد القبة من الصضعب
عليه الصضعود أ’نني أاعرف اÙيط جيدا وسضتكون
كارثة ،ورÃا ذلك سضيسضتغرق سضنوات عديدة أ’ننا
Óسض-ف ‘
ن -ح -ن ع -ن -دم-ا ج-ئ-ن-ا وج-دن-ا ال-ف-ري-ق ل -أ
الشضارع ،وقبل أان أاكون فيه أاتذكر بأانني دفعت ثمن
التنقل واŸبيت للفريق وأانا وقتها كنت مناصضرا
فقط ،وذلك اأ’مر الذي جعلني رفقة اŸكتب
السض -اب -ق ن -أات -ي إ’ن -ق -اذ ال-ف-ري-ق ،م-ازال أام-ام-ن-ا 5
مباريات وÁكن للجميع ا’لتفاف بالنادي إ’عطاء
الشضحنة اإ’يجابية لÓعب.Ú
رسصالة إا ¤أانصصار رائد القبة ؟
Óوف -ي -اء ال -ذي -ن ي-ح-ب-ون ال-ف-ري-ق ول-يسض
رسض -ال -ة ل  -أ
اأ’شضخاصض أاقدم لهم التحية أ’نهم يتنقلون للملعب
وي-ن-اصض-رون ال-ف-ري-ق ب-ق-وة وب-ه-م سض-ي-تحقق البقاء،
وال -ذي -ن ي -ح -ب -ون اأ’شض -خ -اصض ب-ق-ائ-ه-م ‘ ال-وقت
ا◊ا‹ بعيدين عن الفريق أافضضل لنا ،أ’ن اإ’نسضان
السضلبي يجلب إا’ السضلبيات.
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اليوم على السساعة  : 20:00شسبيبة السساورة – سسيمبا التنزاÊ

الفوز شسعار الشسبيبة لتعبيد طريق التأاهل إا ¤ربع النهائي

يواجه اليوم شسبيبة السساورة نظÒه سسيمبا التنزا ‘ Êمباراة سسيكون شسعارها الفوز و ل غ Òبالنسسبة
لول مرة ‘ تاريخ الفريق.
Ÿمثل الكرة ا÷زائرية من اجل القÎاب من التأاهل ا ¤ربع النهائي أ

عمار حميسسي
يطمح شصبيبة ألسصاورة لصصنع ألتاريخ من جديد
من خÓل –قيق ألفوز على منافسصه سصيمبا
أل -ت -ن -زأ ‘ Êم -ن -افسص-ة رأب-ط-ة أ’ب-ط-ال وه-ي
أŸوأجهة ألتي سصÎسصم بنسصبة كبÒة مسصتقبل
ألفريق ‘ هذه أŸنافسصة .
أن-هت تشص-ك-ي-ل-ة شص-ب-ي-ب-ة ألسص-اورة –ضصÒأت-ها
Ÿبارأة أ÷ولة أÿامسصة من دور أÛموعات
لرأبطة أبطال إأفريقيا أŸقررة أليوم ألسصبت
أمام نادي سصيمبا ألتنزأ Êوسصط تركيز كبÒ
من أشصبال أŸدرب كر Ëزأوي ألعازم Úعلى
ألفوز ’ غ Òمن أجل تعبيد طريق ألتأاهل إأ¤
أل -دور رب -ع أل -ن -ه -ائ -ي ق -ب -ل م -وأج-ه-ة أأ’ه-ل-ي
أŸصصري ‘ أ÷ولة أأ’خÒة .
جرت –ضصÒأت شصبيبة ألسصاورة Ãعنويات
عالية رغم ألتع ‘ Ìألبطولة أمام مولودية
بجاية عندما أكتفى ألفريق بتعادل سصلبي ‘
بشص- -ار أب- -ع- -د زمÓ- -ء ح- -ام -ي -ة ع -ن حسص -اب -ات
أŸنافسصة على أŸرأكز أ’و. ¤
ك- - -ان أŸدرب ك - -ر Ëزأوي ق - -د –دث م - -ع
ألÓعب Úوطالبهم بالÎكيز على مبارأة سصيمبا
ع-ل-م-ا أن شص-ب-ي-ب-ة ألسص-اورة ك-انت دأئ-م-ا ت-ظ-هر
Ãردود ﬂت- -ل- -ف ‘ أŸن- -افسص -ة أإ’ف -ري -ق -ي -ة
مقارنة بالبطولة ألتي ضصيعت خÓلها ألكثÒ
من ألنقاط على ملعب  20أوت ببشصار .
من ألناحية ألفنية سصتفتقد ألشصبيبة خÓل
ل -ق -اء أل -ي -وم خ-دم-ات أŸدأف-ع ط-ال-ح ب-دأع-ي
ألعقوبة ‘ ح Úسصيكون باقي ألتعدأد جاهزأ
أأ’م- -ر أل- -ذي سصÒي- -ح زأوي بشص -ك -ل ك -ب Òأم -ا
ب-خصص-وصض أل-ط-اق-م أل-ت-ح-ك-يمي للمبارأة فعÚ

أ’–اد أإ’ف- -ري- -ق -ي ل -ك -رة أل -ق -دم ح -ك -م م -ن
ألكونغو ألدÁوقرأطية و يتعلق أ’مر با◊كم
جون جاك نادأ’ إ’دأرة مبارأة شصبيبة ألسصاورة
وضصيفه سصيمبا ألتنزأ Êويسصاعده كل موأطنه
أوليفي سصافاري كابيني وسصليمان أمل ألدين
من جزر ألقمر .
يحتل فريق شصبيبة ألسصاورة أŸركز ألثالث
بجدول ترتيب أÛموعة ألرأبعة برصصيد 5
ن -ق -اط ب -ف -ارق ن -ق -ط-ة ع-ن سص-ي-م-ب-ا أل-وصص-ي-ف
ونقطت Úعن ألرأئد أأ’هلي أŸصصري ‘ حÚ
يتذيل فيتا كلوب ألكونغو‹ ألÎتيب برصصيد
أربع نقاط .
كان نادي سصيمبا ألتنزأ Êوصصل إأ ¤بشصار ،ليلة

أأ’ربعاء أ ¤أÿميسض ،بعد رحلة شصاقة وطويلة
بدأها من ألعاصصمة ألتنزأنية دأر ألسصÓم إأ¤
دبي قبل أن يبيت ليلة ألثÓثاء هناك ثم وأصصل
صصباح أأ’ربعاء سصفريته نحو أ÷زأئر ألعاصصمة
ثم بشصار وهو ما من شصأانه ألتأاث Òعلى جاهزية
’عبي سصيمبا بسصبب ألسصفرية أŸرهقة علما
أن شصبيبة ألسصاورة كانت سصافرت إأ ¤تنزأنيا
ذهابا على م Ïرحلة خاصصة.
سص-يسص-ع-ى زمÓ-ء ي-ح-ي-ى ألشص-ري-ف ’سص-ت-غÓل
عامل تأاثر ألتنزأني Úبالتعب من أجل تسصجيل
فوز قد يقودهم إأ ¤ألتأاهل إأ ¤ألدور ربع
ألنهائي أ’ول مرة ‘ تاريخهم ‘ أهم منافسصة
أفريقية خاصصة با’ندية .

مباراة مفتوحة على كل الحتمالت

سس-ي-ك-ون ف-ريق
شس-ب-ي-ب-ة ب-جاية
ع - -ل - -ى م- -وع- -د
ه- - -ام عشس- - -ي - -ة
ال-ي-وم ‘ ،ال-ل-ق-اء ال-ذي سس-ي-جمعه بفريق
ن - -ادي ب- -ارادو داخ- -ل ال- -دي- -ار◊ ،سس- -اب
ذه -اب ال-دور ال-رب-ع ن-ه-ائ-ي م-ن م-ن-افسس-ة
ك -أاسس ا÷م-ه-وري-ة ،ح-يث ت-ك-تسس-ي ه-ذه
اŸب -اراة أاه -م -ي -ة ك-بÒة ل-ك Ó-ال-ف-ري-قÚ
الطا Úﬁللفوز.
‘ ه - -ذأ ألصص- -دد ،أك- -د أŸدرب ب- -وع- -ك- -از،
لـ’ألشصعب’ ’’ ،أخفي أن ألتحضصÒأت أأ’خÒة
كانت مضصطربة على أعتبار إأضصرأب ألÓعبÚ
ع -ن أل -ت -دريب خ Ó-ل أل -ي -وم Úأل-ف-ارط ،Úم-ا
سص -اه -م ‘ ع -دم ت -ط -ب -ي-ق ألÈن-ام-ج أŸسص-ط-ر
–سصبا للقاء بارأدو ،لكننا عملنا على إأيجاد
حلول أخرى وطالبنا ألÓعب Úبضصرورة منح
أإ’ضص-اف-ة ألÓ-زم-ة ل-ت-خ-ط-ي ع-ق-ب-ة أŸن-افسض،
لتحقيق نتيجة إأيجابية وموأصصلة أŸشصوأر ‘
أحسصن ألظروف سصوأء ‘ منافسصة ألكأاسض أو
ألبطولة’.
ألقائد بلمسصعود ،صصرح من جهته أن ألفريق
يطمح للفوز بنقاط أللقاء وإأسصعاد أأ’نصصار،
ب -ال -رغ-م م-ن صص-ع-وب-ة أŸب-ارأة وأل-ت-ي ت-ت-ط-لب
مضص -اع -ف -ة أÛه -ودأت ،وم -وأصص -ل -ة سص -لسص-ل-ة
أل-ن-ت-ائ-ج أإ’ي-ج-اب-ي-ة وأÙف-زة ،وأن-ا ورف-قائي

ع -ل-ى أ” أ’سص-ت-ع-دأد ف-ي-م-ا ي-خصض أ÷اه-زي-ة
وثقتنا كبÒة ‘ إأمكانياتنا كبÒة’.
من جهتهم ع Èأنصصار ألشصبيبة عن قلقهم إأزأء
أل -وضص -ع -ي -ة أل -رأه -ن-ة ،وأل-ت-ي مّسص-ت أسص-ت-ق-رأر
ألفريق بسصبب عدم ضصخ مسصتحقات ألÓعب،Ú
حيث ’ يعقل أن يقاطع ألÓعبون ألتدريبات
‘ أل -وقت أل -رأه -ن ،وأل -ذي ي -ت -م -ي -ز بضص-رورة
ألتفك– ‘ Òقيق نتائج إأيجابية بعيدأ عن
أŸشصاكل ،ونأامل ‘ إأزألة كافة ألعقبات ألتي

تصص -ادف أل -ب -ج -اوي Úوي-ك-ون أل-ع-م-ل م-ن أج-ل
–ق- -ي- -ق أأ’ه- -دأف أŸسص- -ط- -رة ،خ- -اصص -ة م -ع
تسصجيل نتائج إأيجابية ‘ أ÷و’ت ألفارطة.
ه- -ذأ ،وقصص- -د أم- -تصص- -اصض غضصب ألÓ- -ع -ب،Ú
÷أات إأدأرة ألشص -ب -ي -ب -ة Ÿن -ح صص -ك -وك ضص-م-ان
لعناصصر ألفريق ،ما سصمح Ãباشصرة ألتدريبات
ي- -وم أÿم -يسض أل -ف -ارط ،وسص -ي -ك -ون أل -ت -ع -دأد
مكتم Óبعدما ” تسصجيل عودة أŸصصاب.Ú
بجاية :بن النوي توهامي

لو« ¤موبيليسس»
تسسوية رزنامة ا÷ولة  19للرابطة ا أ

مواجهة مثÒة ب Úالوفاق و «العميد»

ي -واج -ه وف -اق سس -ط -ي -ف ،ال-ي-وم ،ن-ظÒه
مولودية ا÷زائر ‘ مباراة مؤوجلة عن
ا÷ول -ة  19ل-ل-راب-ط-ة الو ¤م-وبيليسس
حيث يسسعى كل فريق لتحقيق نتيجة
اي- -ج- -اب -ي -ة Œع -ل -ه ‘ السس -ب -اق م -ن اج -ل
اŸنافسسة على اللقب .
عمار حميسسي
ي -ط -م -ح وف -اق سص -ط -ي -ف ’سص-ت-غÓ-ل م-وأج-ه-ة
م -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر م-ن أج-ل –ق-ي-ق أل-ف-وز و
أ’رت- -ق- -اء ‘ ج- -دول ألÎت -يب رغ -م صص -ع -وب -ة
أŸامورية بسصبب قوة أŸنافسض من جهة و
توأجد ألفريق ‘ وضصعية غ Òمريحة من جهة
أخرى .
عانى ألوفاق من ألغيابات ألتي أثرت سصلبا

الطبعة العاشسرة للتجمع الوطني
للعاب القوى
Óناث أ
العسسكري ل إ

مشساركة  203عداءة ‘ اŸنافسسة

اح-ت-ف-اء ب-ال-ي-وم ال-عاŸي للمرأاة اŸصسادف
لتاريخ الثامن مارسس من كل سسنة ،نظم
ا÷يشس ال- -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،صس -ب -ي -ح -ة
اÿم -يسس ،ال -ط -ب -ع-ة ال-ع-اشس-رة ل-ل-ت-ج-م-ع
للعاب القوى
Óناث أ
الوطني العسسكري ل إ
Ãرك- -ز –ضس ÒاŸن- -ت -خ -ب -ات ال -وط -ن -ي -ة
ال-عسس-ك-ري-ة الشس-ه-ي-د «مسس-ع-ود ب-وجريو»
بـ«ب -ن ع -ك -ن -ون» ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة،
Ãشس- -ارك -ة  203ع- -داءة م- -ن ﬂت -ل -ف
ق -ي-ادات ال-ق-وات وال-ن-واح-ي ال-عسس-ك-ري-ة
وم- -دي- -ري- -ات وزارة ال- -دف- -اع ال- -وط- -ن -ي
وال-ه-ي-اك-ل ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-لجيشس الوطني
الشس- -ع- -ب- -ي Áث- -ل -ون  22ف- - -ري- - -ق - -ا ‘ 6
اختصساصسات.
ﬁمد فوزي بقاصس

شسبيبة بجاية – نادي بارادو

الدور
ربع النهائي
لكأاسس
ا÷مهورية
(ذهاب)
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على مسصتوأه خÓل أŸباريات أŸاضصية رغم
عودته ألقوية ‘ ألكاسض بعد أن حقق ألتأاهل
على حسصاب أ–اد عنابة رغم فوز هذأ أ’خÒ
بهدف Úنظيف ‘ Úموأجهة ألذهاب.
من أŸنتظر أن تعرف تشصكيلة ألوفاق عودة
ب -عضض أل Ó-ع -ب ÚأŸه -م ‘ Úصص -ورة ألÓ-عب
ج -اب -و أل -ذي ت -اث-ر أل-ف-ري-ق ك-ثÒأ ب-غ-ي-اب-ه ع-ن
أŸباريات ‘ ألفÎة أŸاضصية بسصبب أ’صصابة
ألتي كان يعا Êمنها.
من جهته ،يسصعى مولودية أ÷زأئر لتحقيق
ن -ت -ي -ج -ة أي -ج -اب-ي-ة م-ن أج-ل أل-ب-ق-اء ‘ سص-ب-اق
أŸنافسصة على أللقب بحكم توأجده ‘ مرتبة
تسصمح له بذلك بالنظر أ ¤فارق ألنقاط ألذي
يفصصله عن ألرأئد .حضصر ألفريق بصصورة جيدة
حيث عمد أŸدرب عمروشض ’جرأء بعضض
أŸب -اري -ات أل -ودي -ة م -ن أج -ل ت -ع-ويضض ن-قصض
أŸنافسصة بسصبب تأاجيل ألعديد من مباريات

ألبطولة ‘ ألفÎة أŸاضصية وهو أ’مر ألذي
أثر على أ◊الة ألبدنية لÓعب. Ú
ي-ن-ت-ظ-ر أن ت-ع-رف تشص-ك-ي-ل-ة أŸول-ودي-ة عودة
ألعديد من ألÓعب Úألذين غابوأ عن ألفريق
بسصبب أ’صصابة حيث كانت ألفرصصة موأتية من
أج- -ل ع- -ودة أل- -ع- -دي- -د م -ن أل Ó-ع -ب Úأل -ذي -ن
أسص -ت -ف-ادوأ م-ن ت-أاج-ي-ل أل-ع-دي-د م-ن م-ب-اري-ات
ألفريق .
سصيكون حضصور أ’نصصار كبÒأ ‘ هذه أŸبارأة
خاصصة من جانب أŸولودية ألذين يطمحون
’ع -ادة سص -ي-ن-اري-و أŸوسص-م أŸاضص-ي و –ق-ي-ق
أ’نتصصار ألذي يجعلهم يتوأجدون ‘ مركز
أفضصل .
سصيسصمح أ’نتصصار للفريق من ألعودة بقوة أ¤
أŸنافسصة على أللقب بالنظر أ ¤فارق ألنقاط
و ه -و أ’م -ر أل -ذي ج -ع -ل أÛرب ع -م -روشض
يشصدد أللهجة مع ألÓعب Úليكونوأ ‘ أŸوعد.

أل-ط-ب-ع-ة أل-ع-اشص-رة ل-ل-ت-ج-مع ألوطني ألعسصكري
Óناث أ’لعاب ألقوى يدخل ‘ إأطار أ◊رصض
ل إ
ألدأئم للقيادة ألعليا للجيشض ألوطني ألشصعبي
لÎق-ي-ة وت-ط-وي-ر أل-ري-اضص-ة أل-نسص-وي-ة ،وأشصرف
على أفتتاحها ألعقيد «ديلمي بورأسض فريد»
ألذي أكد ‘ كلمته أ’فتتاحية بأان ألتجمع
بات تقليدأ رأسصخا وحدثا رياضصيا عسصكريا
ه -ام -ا ضص -م -ن ألÈن -ام-ج ألسص-ن-وي ل-ل-نشص-اط-ات
ألرياضصية ألعسصكرية.
أل- -ع- -ق- -ي- -د ه- -ن- -أا ك- -ل نسص- -اء أ÷زأئ- -ر وك- -اف -ة
أŸسص- -ت- -خ- -دم- -ات أل -عسص -ك -ري -ات وأŸدن -ي -ات
ألشصبيهات ألتابعات للجيشض ألوطني ألشصعبي
وق -ال «ن -ق -در دور أŸرأة وم -ك -ان -ت-ه-ا ب-ج-انب

ألرجل ‘ ألبناء وألدفاع عن ألوطن ،موأصصلة
ب - -ذلك درب أÛاه - -دأت أل- -ل- -وأت- -ي ضص- -حÚ
ب -أاروأح -ه -ن ‘ سص-ب-ي-ل –ري-ر أل-وط-ن أل-غ-ا‹،
Óمام بخطوأت ثابتة على طريق
وماضص Úل أ
أ◊ري-ة» ،م-وضص-ح-ا ب-أان-ه ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-وج-ي-هات
أل -ق -ي -ادة أل -ع -ل -ي-ا ل-ل-ج-يشض أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي،
أل-ري-اضص-ة أل-عسص-ك-ري-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ف-ع-يل دور
أŸرأة و–سص Úمسصتوأها من خÓل ألتدريبات
وفتح أÛال أمامها إ’ثبات دورها ،بعدما
أثبتت بجدأرة وأسصتحقاق قوتها ‘ أÛال
ألرياضصي من خÓل ألنتائج وأأ’رقام ألعاŸية
ألتي بلغتها رأفعة بذلك ألرأية ألوطنية عاليا.
ألرقيب «سصناء عجال» ألفائزة بسصباق  60مÎأ
–دثت لـ «ألشصعب» حول أŸنافسصة« ،أ◊مد
لله أننا –صصلنا على أŸرتبة أأ’و ‘ ¤سصباق
أل- -ـ  60مÎأ ،أŸن -افسص -ة ك -انت ق -وي -ة وع -ل-ى
أشصدها ب Úألعدأءأت ،وÃناسصبة عيد أŸرأة
ك- -ل سص- -ن- -ة وأŸرأة أ÷زأئ- -ري- -ة وأل -عسص -ك -ري -ة
وألدركية بصصفة خاصصة بأالف خ.»Ò
من جانبها ألرقيب أŸتعاقد «ونا‹ كرÁة»
م -ن ف -ري -ق ق -ي -ادة أل-ق-وأت أل-ب-ح-ري-ة أل-ف-ائ-زة
بسصباق  150مÎأ –دثت عن فوزها وقالت
«شصاركت ‘ سصباق  150م Îو–صصلت أ◊مد
ل -ل -ه ع -ل -ى أŸرت -ب -ة أأ’و ،¤أو’ أشص-ك-ر ق-ي-ادة
أ÷يشض أل -وط -ن -ي ألشص-ع-ب-ي أل-ت-ي ن-ظ-مت ه-ذأ
Óن-اث،
أل -ت -ج -م -ع أل -ع -اشص -ر أ’ل -ع -اب أل -ق -وى ل -إ
أŸنافسصة كانت ‘ أŸسصتوى وكل سصنة يرتفع
مسص- -ت- -وى أإ’ن- -اث أل -عسص -ك -ري -ات م -ن ن -اح -ي -ة
أ÷اهزية ألبدنية– ،ية لكل أمرأة جزأئرية
وهذأ ألتتويج أهديه لقيادة ألقوأت ألبحرية».

الكأاسس الوطنية العسسكرية للخماسسي العسسكري بباتنة

الناحية العسسكرية اÿامسسة تفتك اŸراتب األو¤

اخ -ت -ت-مت ،ف-ع-ال-ي-ات ال-ك-أاسس ال-وط-ن-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ل-ل-خ-م-اسس-ي ال-عسس-ك-ري ل-ل-م-وسس-م
الرياضسي  ، 2019/ 2018والتي احتضسنتها اŸدرسسة العليا لسسÓح اŸدرعات الشسهيد
ﬁمد قادري بباتنة ،بتتويج رياضسي الناحية العسسكرية اÿامسسة ‘ ك ÓالصسنفÚ
ف -ردي وب -حسسب ال -ف -رق وذلك ب -ع-د أارب-ع-ة أاي-ام م-ن ال-ت-ن-افسس الشس-دي-د ب Úري-اضس-ي
النواحي العسسكرية السستة.
وأل -ظ -روف أÓŸئ -م -ة ل-ل-ت-حضص Òأ÷ي-د Ÿث-ل
باتنة :حمزة Ÿوشسي
هذه أŸوأعيد ألرياضصية ألهامة ،ألتي تعكسض
“يز حفل أ’ختتام ألذي أشصرف عليه أللوأء حرصض ألقيادة ألعامة على مرأفقة رياضصييها،
قائد أŸدرسصة ألعليا لسصÓح أŸدرعات ﬁمد وه -ذأ أل-ت-ت-وي-ج ج-اء ن-ت-ي-ج-ة ل-ل-ت-حضص Òأ÷ي-د
ع -م -ر ن -ي -اب -ة ع -ن ق -ائ-د أل-ن-اح-ي-ة أل-عسص-ك-ري-ة للمتنافسص.Ú
أÿامسص -ة أل -ل -وأء ع -م -ار أع-ث-م-ان-ي-ة ،ب-حضص-ور شصهدت ألتظاهرة ألتنافسض ‘ رياضصات ألرمي
ج -م -ي-ع أŸت-ن-افسص Úوم-درب-ي-ه-م ،ح-يث تسص-ل-م بالبندقية نصصف آألية ،و رمي ألقنابل أليدوية
رياضصيو ألناحية ألعسصكرية أÿامسصة ألكأاسض وكذأ شصوط أŸقاتل وألسصباحة وأخÒأ ألعدو
أل -وط -ن -ي -ة وك -ذأ أŸي -دأل -ي -ات أل-ذه-ب-ي-ة ع-ل-ى ألريفي على مسصافة  8آأ’ف م ،Îحيث فاز
ألفائزين باŸرأتب أأ’و ،¤حيث شصارك ‘ ب-حسصب أل-ف-رق أل-ن-اح-ي-ة أل-عسص-ك-ري-ة أÿامسصة
أŸنافسصة ،بحسصب ما أفاد به قائد أŸدرسصة باŸرتبة أأ’و ¤ثم فريق ألناحية ألعسصكرية
 14فرقة رياضصية –توي كل فرقة على  6ألثالثة ،يليها فريق ألناحية ألعسصكرية ألرأبعة.
ب-حسصب ألÎت-يب أل-ف-ردي ف-ت-م-ك-ن أل-رياضصي
ري -اضص -ي Úم -ن ﬂت -ل-ف أل-ق-ي-ادأت وأل-ن-وأح-ي
وه-ي-اك-ل أل-ت-ك-وي-ن أل-عسص-ك-ري-ة ع-ل-ى أŸسص-ت-وى ألعريف أŸتعاقد عبد أ◊ق ألعايشض من فريق
ألوطني ،أشصادوأ بالتنظيم أÙكم للتظاهرة أل -ن -اح -ي -ة أل -عسص-ك-ري-ة أÿامسص-ة م-ن أف-ت-ك-اك
أŸرت- -ب -ة أأ’و◊ ،¤ق -ه ‘ أŸرت -ب -ة أل -ث -ان -ي -ة
ألوطنية ألعسصكرية.
أشص -ار أل -ل -وأء ق-ائ-د أŸدرسص-ة أل-ع-ل-ي-ا لسصÓ-ح أل -ع -ري-ف أŸت-ع-اق-د ﬁم-د شص-ب-اب م-ن ف-ري-ق
أŸدرع -ات ‘ ك-ل-م-ت-ه أÿت-ام-ي-ة ب-أان أل-ق-ي-ادة أل-ن-اح-ي-ة أل-عسص-ك-ري-ة أل-ث-ال-ث-ة ،وأخÒأ أل-رق-يب
أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشض أل-وط-ن-ي ألشص-ع-بي سصخرت كل أأ’ول ياسص Úقويد من فريق ألناحية ألعسصكرية
أإ’م -ك -ان -ي -ات أŸادي -ة وأل -بشص -ري -ة وأل -وسص-ائ-ل ألرأبعة ألذي فاز باŸرتبة ألثالثة.

–سسبا للبطولة الوطنية للرياضسات ا÷امعية

مديرية اÿدمات ا÷امعية بالوادي تتأالق ‘ البطولة ا÷هوية
أفرزت ألتصصفيات أ÷هوية للرياضصة أ÷امعية
ب -ا÷ن -وب ل -ك-رة أل-ق-دم وأل-ي-د أل-ت-ي أخ-ت-ت-مت
ب-ال-ق-اع-ة أŸت-ع-ددة أل-ري-اضص-ات ل-لشص-ه-يد علية
درك -ي ب -ال -وأدي ‘ ،إأط -ار أل-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة
للرياضصة أ÷امعية  ،فوز مديرية أÿدمات
أ÷امعية لو’ية ألوأدي ‘ كرة أليد صصنف
أناث بـنتيجة  10مقابل  ، 01أمام فريق جامعة
ق -اصص -دي م -رب -اح ورق -ل-ة  ،وأن-تصص-ار م-دي-ري-ة
أÿدم -ات أ÷ام -ع -ي -ة ل -و’ي -ة أل-وأدي لصص-ن-ف
أإ’ناث ‘ كرة ألقدم بـ  09نقاط مقابل 07
لفريق مديرية أÿدمات أ÷امعية بالبيضض .
شصارك ‘ هذه ألبطولة أ÷هوية  250رياضصي
Áثلون ﬂتلف ألفرق با÷امعات وأŸرأكز
أ÷امعية ومديريات أÿدمات أ÷امعية ،
ينتمون إأ 10 ¤و’يات من أ÷نوب أ÷زأئري
على غرأر ألوأدي  ،ألبيضض بسصكرة  ،ورقلة ،
غردأية Ô“ ،أسصت  ،تندوف  ،أدرأر ،أأ’غوأط
وبشصار.
قامت أللجنة ألو’ئية لتنظيم ألبطولة ألو’ئية
ل -ل -ري -اضص -ة أ÷ام -ع -ي -ة  ،ب -ك-اف-ة أل-ت-حضصÒأت
ألÓزمة لضصمان تنظيم ﬁكم للبطولة ؛ من

خÓ-ل تشص-ك-ي-ل ÷ان ف-رع-ي-ة ل-ل-ج-ن-ة أل-و’ئ-ي-ة
تشص -رف ع -ل -ى أ’سص -ت -ق -ب -ال ،أإ’ي -وأء ،أل -ن -ق-ل،
أإ’طعام ،أإ’عÓم ،ألتغطية ألطبية وأأ’من.
‘ هذأ ألسصياق ،ثمن رئيسض أللجنة ألو’ئية
للرياضصة أ÷امعية ،ألÈوفسص Òعمر فرحاتي ،
أحتضصان هذه ألتظاهرة ألتي تندرج ‘ إأطار
ف -لسص -ف-ة وزأري-ة ت-رم-ي إأ ¤ت-ع-زي-ز أŸم-ارسص-ة
ألرياضصية ‘ ألوسصط أ÷امعي.
أضصاف رئيسض أللجنة بأان ألتظاهرة ألرياضصية
سص- -تسص- -م- -ح ب- -ال- -ت- -ع- -رف أك Ìع- -ل -ى أŸوأهب
ألرياضصية ألشصابة ‘ كرة أليد وألقدم  ،كما
أنها “ثل إأضصافة لدور أ÷امعة أ÷زأئرية ،
وأل- -ت- -ي أصص- -ب -حت ت -ك -تسص -ح أل -ري -ادة ‘ ع -دة
رياضصات.
ذكر ألطلبة أŸشصاركون بأان وزأرة ألتعليم
ألعا‹ وألبحث ألعلمي– ،اول جاهدة تقدË
أأ’فضصل للطالب أ÷زأئري ،و فتح ›ا’ت
عديدة ‘ أŸيدأن ألرياضصي ،و كسصب خÈأت
جديدة  ،أسصتفادت منها ألفرق ألرياضصية  ،كما
نّوه أŸشصاركون بالتنظيم أÙكم.
الوادي :قديري مصسباح

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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«أإّيام عنابة إلّثقافية» – ١٣تفي باŸرأإة ‘ يومها إلعاŸي

«البسصكري ال ّصصغّ›..»Òلة األطفال الواعدة

لصشوإت إلتي تعالت من هنا وهناك لÎإفع من أإجل أإدب إلطفل‘ ،
كثÒة هي إ أ
ﬂتلف أإششكاله ،وأإهميته إلقصشوى ‘ إلتنششئة إلسشليمة .باŸقابل ،تبقى هذه
إلدعوإت وإلندإءإت ﬁضس كÓم ،لول بعضس إŸششاريع من هنا وهناك ،إلتي Œسشد
لما Êعلى أإرضس إلوإقع .من ب Úهذه إŸششاريع إÛلة إلثقافية وإلÎبوية
إ أ
لول مؤوخرإ عن فرع بسشكرة ل–اد
«إلبسشكري إلصشغ ،»Òإلتي صشدر عددها إ أ
إلكتاب إ÷زإئري ،Úبدعم من مديرية إلثقافة بذإت إلولية.

إحتضشن قصشر إلثقافة وإلفنون ﬁمد بوضشياف بعنابة إبدإعات إŸرأإة إلعنابية ،وذلك ‘ إطار إلحتفال باليوم إلعاŸي
للمرأإة ،بتنظيم نششاطات فنية متنوعة ،من بينها معارضس تÈز قدرإت وإمكانيات إŸرأإة إلعنابية إŸبدعةﬂ ‘ ،تلف
إÛالت وإلتخصشصشات من إÿياطة إ ¤إلنسشيج إلبدوي ،صشناعة إ◊لي وإ◊لويات ،إلرسشم على إلزجاج ،إ◊Óقة
وإلتجميل.

عنابة :هدى بوعطيح

أسسامة ــ إأ

عن جناح أŸوروث ألثقا‘ ألذي
أح -تضش -ن -ه قصش -ر أل -ث -ق -اف -ة ﬁم-د
بوضشياف ،مÈزأ ما تزخر به بونة
من إأرث ثقا‘ ثري.
إأ ¤ج -انب ذلك كشش -فت ف -ع -ال -ي -ات
«أي -ام ع -ن-اب-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة» أيضش-ا ع-ن
أŸرأة ألعنابية ألقادرة على إأدأرة
مشش -اري -ع ت -ن -م-وي-ة ن-اج-ح-ة ،م-ن-ه-ن
أŸسشتفيدأت من ألقرضس أŸصشغر
أو ألصشندوق ألوطني للتأام Úعلى
أل - -ب - -ط- -ال- -ة ،ح- -يث أن- -ط- -ل- -ق- -ن ‘
مشش- -اري- -ع- -ه- -ن أŸت -ن -وع -ة مÈزأت
قدرتهن على أÿوضس ‘ ﬂتلف
أÛا’ت ،ح - - -ت - - -ى وإأن ك- - -انت ‘
ألسش -اب-ق ت-ع-ت Èح-ك-رأ ع-ل-ى أل-رج-ل
وفقط.

جمعيات أثرت بدورها ألتظاهرة
Ãشش -ارك -ت -ه -ا أل-ف-ع-ال-ة ،ع-ل-ى غ-رأر
ج-م-ع-ي-ة بسش-م-ة ل-ل-نشش-اطات وإأعÓم
ألشش -ب -اب ون -ادي أل -ف-ن-ون وأ◊رف،
أ÷معية ألو’ئية لÎقية ألسشياحة،
جمعية ألصشحوة أŸدنية ،إأ ¤جانب
ج -م -ع -ي -ة أل -رون-ق أل-ع-ن-اب-ي إ’ح-ي-اء
أŸوروث ألثقا‘.
أل-ت-ظ-اه-رة أيضش-ا ت-خّ-ل-ل-ت-ها حفÓت
فنية ،حيث أسشتمتع جمهور قصشر
أل- -ث- -ق- -اف- -ة وأل- -ف- -ن -ون ط -ي -ل -ة أي -ام
أل -ت -ظ -اه -رة ب -وصش Ó-ت م -وسش-ي-ق-ي-ة
متنوعة ،على غرأر ألذي نششطته
ألفنانة ألعنابية «زهور» أŸعروفة
‘ ط - -اب - -ع «أل - -ف - -قÒأت» عشش - -ي - -ة
أ’ف -ت-ت-اح ،ك-م-ا شش-ه-دت سش-اح-ة دأر

ألثقافة عرضس تنششيطي مع ألفنان
إأيلول بادر من ‘ Òطابع ألعيسشاوة،
إأ ¤ج- -انب ح -ف -ل ل -ل -ف -ن -ان رشش -ي -د
ضش -ي -فÃ ،شش -ارك -ة ف -رق -ة سش -ف-ي-ان
بلعابد وألفنان ÿروبي حمزة.
وتختتم ألتظاهرة ألتي تأاتي –ت
إأشش -رأف وأ‹ و’ي -ة ع -ن-اب-ة ت-وف-ي-ق
م -زه -ود ،م-دي-ري-ة أل-ث-ق-اف-ة وقصش-ر
أل-ث-ق-اف-ة وأل-ف-ن-ون ﬁم-د بوضشياف
عشش -ي -ة أل -ي -وم ب -ال -ق-اع-ة ألصش-غ-رى،
بتنظيم وصشÓت غنائية من تنششيط
طلبة ورششة أŸوسشيقى أأ’ندلسشية
ل- -دأر أل- -ث -ق -اف -ة ل -ع -ن -اب -ة ،وت -وزي -ع
ألشش - - -ه - - -ادأت ع - - -ل - - -ى أ◊رف - - -يÚ
أŸششارك ‘ ÚأŸعرضس.

لقاء كاتب وفّنان ‘ طبعته إلّرإبعة بتيارت

تـ ـ ـوأامة ثقافيـ ـ ـة مع خنشصلـ ـ ـة إلب ـ ـراز مواهـ ـ ـب الوليـ ـ ـ ـ ـتÚ
نظّمت إŸكتبة إلّرئيسشية للمطالعة إلعمومية بتيارت ،أإول أإمسس ،إلطبعة إلرإبعة للموعد
إلسشنوي كاتب وفنان إحتضشنته دإر إلثقافة معاششي –ت ششعار «وحدة ،تنّوع وإسشتمرإرية «،
وششارك بها ‡ثل وليتي تيارت وخنششلة ‘ إطار توأإمة ثقافية ب Úإلوليت.Ú

تيارت:ع ــ عمارة

أل -ت-وأم-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة ه-ذه ،شش-م-لت
أل-ف-ن-ون أل-تشش-ك-ي-ل-ية وأÿط ألعربي
ب Úأل- -ف- -ن- -ان Úب- -وط- -ب -ة ب -ل -ق -اسش -م
وخ -ن -ف -ايسس ج -م -ع -ي م -ن خ -نشش -ل-ة
وب- -ودوأي- -ة ع- -ب -د أل -ه -ادي وف -ارسس
صش- -ال- -ح م- -ن و’ي- -ة ت- -ي -ارت ،ح -يث
أسش - -ت- -م- -ت- -ع زوأر أŸع- -ارضس ب- -أاكÌ
من 100ل -وح-ة ف-ن-ي-ة تشش-ك-ي-ل-ي-ة ‘
ج -م -ي -ع أل -ط -ب -وع أل -ف -ن -ي-ة وألÎأث
وأÿط ألعربي.Ú
باŸناسشبة قال ألفنان عبد ألهادي
بودوأية صشاحب  3٤تكر Ëوطني
وع- -رب -ي «أّن “ري -ر رسش -ال -ة أل -ف -ن
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لول عن فرع بسشكرة ل–اد إلكّتاب إ÷زإئرّيÚ
صشدر عددها إ أ

إابراز مواهب وإابداعات نسصوية ‘ كل اÛالت
كشش- -فت ت- -ظ- -اه- -رة «أي- -ام ع- -ن- -اب -ة
أل-ث-ق-اف-ي-ة» ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا ألـ  13عّما
Œود ب -ه أن -ام -ل أŸرأة أ÷زأئ -ري-ة
من إأبدأعات ،حيث تعرضس ألعديد
من ألنسشوة ما قمن به من إأ‚ازأت
‘ ﬂت -ل -ف أÛا’ت ،وب -خ -اصش -ة
أŸن -خ -رط -ات ضش -م -ن أ÷م -ع -ي -ات
ألنسشوية وأŸاكثات بالبيت ،إأضشافة
إأ ¤أŸرأة ألريفية.
فقد تنوعت أأ’جنحة بدأر ألثقافة
بتنوع أŸبدعات ،على غرأر جناح
أل-ل-ب-اسس أل-ت-ق-ل-ي-دي للطرز أليدوي،
ح -يث ” ع -رضس ﬂت -ل-ف أأ’ل-بسش-ة
ألتقليدية ألتي “يز مدينة بونة عن
غÒه - -ا م - -ن أŸدن ،ع - -ل- -ى غ- -رأر
قندورة ألقطيفة وألفتلة ،وأأ’فرششة
ألتي –تاجها ألعروسس ،كما جلب
جناح أ◊لي أنتباه زوأر أŸعرضس،
’ سشيما منهن ألفتيات ،وذلك Ÿا
يحمله من معروضشات قيمة.
وضشّم أŸعرضس أŸرأة أŸبدعة ‘
›ال أل- - -ط- - -ب - -خ ،ح - -يث ت - -زي - -نت
أأ’ج -ن -ح-ة أÿاصش-ة ب-ه-ن Ãخ-ت-ل-ف
أ◊ل -وي -ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأل-عصش-ري-ة،
فضش Ó- - - -ع- - - -ن أŸرأة أ◊رف- - - -ي - - -ة
أıتصشة ‘ ألرسشم على ألزجاج
وألتي أبرزت إأمكانية توأجد أŸرأة
أ÷زأئرية ‘ كل أÛا’ت ،حيث
أبدعت ‘ ذلك ،إأ ¤جانب جناح
خ - -اصس ب - -ح - -رف- -ة أ÷ل- -ود وأل- -ذي
أبدعت فيه كل من مزأر سشÓف،
مزأر صشليحة ،ومزأر دليلة ،فضشÓ

ألعدد

15

أل -تشش -ك -ي -ل -ي ورم-زي-ت-ه-ا ل-ل-ج-م-ه-ور
أعطى نتائج أيجابية  ،فاŸدرسشة
أل -ت -ك -ع-ي-ب-ي-ة وأل-ت-ج-ري-ب-ي-ة ‘ أل-ف-ن
أل -تشش -ك -ي -ل -ي أصش -ب -حت ت-رأث-ا ول-غ-ة
ي -ت-ع-ام-ل ب-ه-ا أل-ف-ن-ان-ون وي-ت-ب-ادل-ون
أل- -ت- -ج- -ارب وأŸه- -ارأت ،وم- -ن ث- -م
أصشبحت تدون ألتاريخ ،مضشيفا أن
أ’نÌوب -ول -وج -ي -ون وع -ل -م-اء أآ’ث-ار
أصش-ب-ح-وأ يسش-ت-ع-ي-ن-ون ب-ال-ف-نان‘ Ú
أب- -ح -اث -ه -م» ،وأضش -اف ﬁدث -ن -ا أن
ملتقى كاتب وفنان فرصشة للتعارف
ألثقا‘ وتبادل أÈÿأت.
دع -ا ب -دوره أل -ك-اتب ﬁم-د سش-اري
صشاحب  20روأية «ألكتاب حديثي
ألعهد إأ ¤ألتزود بالرصشيد أللغوي

–تضشنه ع“ Úوششنت Ãششاركة  25فنانة

ال ّصصالون الوطني النّسصوي األول
للفنون التّشصكيلية

يسشجّل إلصشالون إلوطني إلنسشوي للفنون إلتششكيلية إلذي
لو،¤
إنطلقت فعاليات طبعته إ أ
أول أمسس بدأر ألثقافة لع“ Úوششنت مششاركة نحو  25فنانة رسشامة
من  10و’يات .ألفعاليات ألتي سشتتوأصشل على مدأر ثÓثة أيام ‘
ط -ب -ع-ت-ه-ا أأ’و ¤ب-ع“ Úوشش-نت أل-ت-ي نّ-ظ-مت Ãن-اسش-ب-ة إأح-ي-اء أل-ي-وم
ألعاŸي للمرأة ،عرفت إأقبا’ معتÈأ للجمهور خÓل ألسشاعات أأ’و¤
لÓفتتاح.
ويجمع ألصشالون ب ÚأŸدرسشة ألوأقعية وأيضشا ألتجريدية بريششة
أنامل فنانات أبدعن ‘ ›ال ألفن ألتششكيلي ،منهن من لديهن
رصشيد معت Èومششاركات متعددة ‘ صشالونات وطنية ودولية ،إأضشافة
إأ ¤حضشور ‡يز لعدد من ألنسشاء من هوأة ألفن ألتششكيلي ،حيث
سشمحت لهن هذه ألتظاهرة بتبادل Œاربهن ألفنية أسشتنادأ Ÿا ذكرته
بعضس أŸششاركات.
ويسشعى ألقائمون على ألتظاهرة إأ ¤ترسشيم ألصشالون بصشفة سشنوية
نظرأ للنجاح ألكب Òألذي عرفته ألطبعة أأ’و ،¤حسشب تصشريحات
مدير دأر ألثقافة بع“ Úوششنت ﬁمد أأ’م Úمكاوي.
ك -م -ا –تضش -ن دأر أل-ث-ق-اف-ة Ãن-اسش-ب-ة إأح-ي-اء أل-ي-وم أل-ع-اŸي ل-ل-م-رأة
Óبدأع ألنسشوي ألذي تدوم فعالياته  3أيام ،تعرضس
ألصشالون ألو’ئي ل إ
م-ن خÓ-ل-ه أŸشش-ارك-ات م-ن-ت-وج-ات-ه-ن ‘ ›ال ألصش-ن-اع-ة أل-ت-ق-ليدية
كاÿياطة وألطبخ و صشناعة أ◊لويات ،إأضشافة إأ ¤بعضس ألتجارب
ألناجحة ‘ ›ال أŸرأة أŸقاو’تية وإأنششاء أŸؤوسشسشات أŸصشغرة.

لكونه وعاء ألعمل ألروأئي خاصشة،
وم -رأج-ع-ة ق-وأع-د أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة،
ومزأوجة ألكتابة با◊سس أ÷ما‹
وأ’ح- -ت -ك -اك ب -ال -ك -ت -اب وأل -ق -رأءة
أ’صشحاب أÈÿة».
مديرة أŸكتبة ألرئيسشية للمطالعة
أل -ع -م -وم -ي -ة ألسش-ي-دة ع-وأد نصشÒة،
أّك- - -دت م- - -ن ج - -ه - -ت - -ه - -ا «ح - -رصس
مؤوسشسشتها على تبادل أÈÿأت بÚ
أل- - -ف- - -ن- - -ان ،Úوج- - -لب أ÷م- - -ه- - -ور
أŸتعطّشس للفن ألرأقي ألذي يعود

ع -ل -ى أل -وط -ن ب -ال -رصش -ي -د أل-ث-ق-ا‘
أأ’صشيل».

تيبازة –تفي بعيد إŸرأإة

‘ ح ّ-ل -ة قشش-ي-ب-ة زأن-ت-ه-ا أأ’ل-وأن
وأل -رسش-وم-ات ،ج-اء أل-ع-دد أأ’ول
م -ن ›ل -ة أأ’ط-ف-ال «أل-بسش-ك-ري
ألصش- - - -غ 22 ‘ ،»Òصش-ف-ح-ة من
أŸوأضشيع وأأ’ركان أŸتنّوعة.
أف -ت -ت -اح -ي -ة أÛل -ة ج-ع-لت م-ن
«ألبسشكري ألصشغ »Òوكأانه طفل
حقيقي يخاطب أأ’طفال رأغبا
بصش-دأق-ت-ه-م .ت-ق-ول أ’ف-ت-تاحية،
أل -ت-ي ك-ت-ب-ت-ه-ا أأ’سش-ت-اذة ف-اط-م-ة
شش -ع -ب-ان ع-ل-ى لسش-ان «أل-بسش-ك-ري
ألصش- - -غ :»Òأعّ- - -رف- - -ك- - -م ع - -ل - -ى
نفسشي..عمري ‘ مثل أعماركم،
أعمل منذ سشبعة أششهر من أجل
كسشب صشدأقتكم» ‘ ،إأششارة إأ¤
ألوقت ألذي تطلبه ألعمل على
ه - -ذأ أل- -ع- -دد أأ’ول ،وتضش- -ي- -ف:
«وأليوم أو ¤أنطÓقاتي أ’حلّق
م- -ع- -ك- -م وأع- -رضس ع- -ل -ي -ك -م م -ا
لدي..أه Óبكم ‘ يوم ميÓدي
أأ’ول ،و‘ جعبتي ألكث ÒوألكثÒ
م - - -ن أ◊ك - - -اي - - -ات وأل - - -قصشصس
وأأ’ناششيد وأأ’هازيج ألششعبية».
م -ن ج -ه -ت -ه ،وصش -ف ع-م-ر م-ان-ع
مدير ألثقافة لو’ية بسشكرة ‘
ك -ل-م-ة أل-ع-دد أأ’ول ،م-يÓ-د ه-ذه
أÛل -ة بـ «أŸب -ادرة أل -ط -ي -ب -ة»،
أل -ت -ي ّŒسش-دت ‘ أل-ت-ف-ات-ة ف-رع
بسشكرة ’–اد كتاب أ÷زأئريÚ
إأ ¤أأ’ط - -ف - -ال وإأصش - -دأر ›ل- -ة
باسشمهم« ،يجدون فيها كل ما
ي -روق-ه-م وي-ع-ج-ب-ه-م م-ن قصشصس
وأششعار وتسشلية مفيدة» ،يقول،
وأعدأ بدعم هذه أŸبادرة «بكل
ما يسشتطيع معنويا وماديا».
‘ ألصش -ف -ح -ة أل-ت-ي ت-ل-ي-ه-ا‚ ،د
ت -ق -دÁا أك Ìدق -ة Ÿنشش-أا ف-ك-رة
إأطÓ- -ق ه- -ذه أÛل -ة..ب -دأ ك -ل
ششيء مع ملتقى أإ’–اف أأ’دبي
ببسشكرة ألذي أنعقد ششهر مارسس
من ألسشنة أŸاضشية على مدأر
ثÓ- -ث- -ة أي- -ام ،وخصشصشت دورت- -ه
ألسشابعة أ’دب ألطفلÃ ،ششاركة
أقÓم كتبت للطفل قدمت من
ﬂت -ل-ف و’ي-ات أل-وط-ن وب-عضس
ألدول ألعربية .وقد أششرف على
ت- - - -لك أل- - - -دورة رئ - - -يسس ÷ن - - -ة
أ◊فÓت لبلدية بسشكرة صشÓح
جودي ،وﬁمد ألكامل بن زيد
صشاحب مسشرحية «ألقطة لؤولؤو»،
وع -ب -د أل -ل -ه ’‹ م -ؤول -ف ك -ت -اب
«أحÓم ألعصشاف .»Òكما حضشر

ملتقى للشّصعر وصصالون للحرف واإلبداع
ليام إلقليلة إŸنصشرمة نششاطات
لقطاب إلثقافية بتيبازة خÓل إ أ
ششهدت ﬂتلف إ أ
ء بالعيد إلعاŸي للمرأإة إŸصشادف لـ  ٨مارسس ،حيث ششهدت دإر إلثقافة
متعددة إحتفا ً
إلدكتور أإحمد عروة بالقليعة تنظيم إلطبعة إلسشابعة للملتقى إلوطني للششعر
إلنسشوي بششقيه إلفصشيح وإلششعبي يومي أإمسس وأإول أإمسس Ãششاركة  ٣٠ششاعرة قدمن
من  ١٧ولية من إلوطن.

تيبازة :علي ملزي
هذأ أŸلتقى ألذي رفعت فيه
أŸر أة صشوتها عاليا دفاعا عن
ألوطن وحرية ألر أي وألتعبÒ
ونصشرة للكلمة أ◊رة ألتي تنبع
من ألقلب لتسشتقر ‘ أعماق
أ÷زأئر وﬂتلف ربوع ألعا⁄
أل -ت -ي ت -نشش -د أ◊ري-ة وأل-ع-يشس
معا ‘ سشÓم ،كما ششهدت دأر
ألثقافة بالقليعة أيضشا تنظيم
صش- -ال- -ون و’ئ- -ي ل -لصش -ن -اع -ات
أل- -ت- -ق- -ل -ي -دي -ة خ -اصس ب -اŸر أة
أ◊رفية ششاركت فيه  70أإمر أة
ق -دم -ن م -ن ﬂت -ل -ف ب-ل-دي-ات
أل -و’ي -ة ل -ع -رضس م -ا نسش -ج -ت -ه
أن -ام -ل -ه -ن م -ن ﬂت -ل-ف أوج-ه
أ◊رف أل - -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة أل- -ت- -ي
ورث- -ن- -اه- -ا م- -ن أم- -ه -ات -ه -ن أو
أك -تسش Íأي -اه -ا ب -اح -ت -ك -اك -ه-ن
بغÒهن من أ◊رفيات.
وأŸل- -فت لÓ- -ن- -ت -ب -اه ‘ ه -ذأ

أŸعرضس هو حفاظ أ◊رفيات
على أصشالة وتقاليد أ’أجدأد
وأرت-ب-اط-ه-ن ب-ت-اري-خ أŸن-ط-قة
وأإرثها ألثقا‘ ،و’أّن ألتظاهرة
ت -ع -ن-ى ب-ح-وأء دون غÒه-ا م-ن
أ÷نسس أ’آخ -ر ف -ق-د أخ-ت-ت-مت
ي -وم أمسس ب -ح-ف-ل ف-ن-ي نسش-وي
خالصس من أإحياء كل من نوأل
أيلول وسشليم بدلة أللذين غنيا
للمر أة وما تقدمه للمجتمع.
و‘ ألسش- -ي- -اق ذأت -ه أح -تضش -نت
أŸك-ت-ب-ة أل-ب-ل-دي-ة للقليعة على
م -دأر أسش -ب-وع ك-ام-ل ف-ع-ال-ي-ات
م -ع -رضس أŸر أة أ◊رف -ي -ة م-ن
ت- -نشش -ي -ط أل -نسش -اء أ◊رف -ي -ات
أÙل - -ي - -ات ،وه - -و أŸع - -رضس
أل -ذي شش -ه -د رف -ع ألسش-ت-ار ع-ن
ألوجه أÿفي Ÿسشاهمة أŸر أة
‘ دعم أ’قتصشاد ‘ ﬂتلف
ألصشناعات وأ◊رف ،كما ششهد
أŸركب ألثقا‘ عبد ألوهاب
سش-ل-ي-م شش-ي-ن-وة ت-ن-ظ-ي-م معرضس

للفنون ألتششكيلية خÓل ألفÎة
ألفاصشلة ب 5 Úو 18مارسس من
ط-رف ك-ل م-ن ع-ب-د أل-رح-م-ان
ب- - -خ- - -ت - -ي وج - -م - -ال ع - -ب - -د‹
أŸتخصشصشان ‘ رسشم أŸر أة
‘ وضشعيات وحا’ت ﬂتلفة
ضش -م-ن ل-وح-ات ف-ن-ي-ة ت-عّ-ب-ر ‘
أسش - -اسش - -ه - -ا ع- -ن ك- -ف- -اح ه- -ذه
ألشش- - -ري - -ح - -ة م - -ن أÛت - -م - -ع
ونضشالها من أجل بناء ›تمع
م- -ت- -حّضش- -ر ،وشش- -ه- -دت أل -فÎة
أŸسش -ائ -ي -ة م -ن ي -وم أل -ث Ó-ث-اء
أŸنصش - -رم ت- -ن- -ظ- -ي- -م أمسش- -ي- -ة
شش -ع -ري -ة نسش -وي -ة خ -الصش-ة م-ن
ت- -نشش- -ي- -ط صش- -ل -ي -ح -ة أم -ك -رأز
وم- - -ون- - -ي- - -ة ÿذأري ،أل - -ل - -تÚ
ح -رصش -ت -ا ع -ل -ى أإل -ق -اء أشش-ع-ار
‡ّيزة لها صشلة باŸر أة ،على
أن تشش- -ه- -د ق- -اع- -ة أل- -ع- -روضس
ب -اŸركب مسش -اء أل-ي-وم ألسش-بت
ح -ف  Ó-ف -ن -ي -ا ‡ي -زأ م -وّج -ه -ا
خصشيصشا لفئة ألنسشاء.

أŸلتقى كل من فاطمة ششعبان،
ه -ذأي -ل أ◊وق -ل ،وه -ب -ة م-ن-دÊ
ق- - - -ادم- - - -ات م- - - -ن أل- - - -ك- - - -ويت،
وأŸت- -خصشصس ‘ أدب أل- -ط- -ف- -ل
ط-ارق أل-ب-ك-ري م-ن ل-ب-ن-ان ،وم-ن
تونسس إأبرأهيم ألدرغوثي ونور
أل- -دي- -ن ب- -ن ب -وب -ك -رÃ ،شش -ارك -ة
أسشماء جزأئرية على غرأر رأبح
خ- -دوسش- -ي ،خ- -دي -ج -ة زوأق -ري،
وجميلة زّن.Ò
وك -ان م -ن ب Úأل -ت-وصش-ي-ات أل-ت-ي
خرج بها أŸلتقى ،أنعقاد ملتقى
سشنوي ثابت خاصس بأادب ألكفل،
Óط -ف -ال
وك- -ذأ إأصش -دأر ›ل -ة ل  -أ
ت- -نشش- -ر أل -قصشصس وأإ’ب -دأع -ات،
وهو ما ّ Œسشد بالفعل ‘ هذه
أÛل- -ة «أل- -بسش- -ك -ري ألصش -غ،»Ò
ألتي يششرف عليها طاقم يتكون
من مدير ألتحرير ﬁمد ألكامل
بن زيد ،رئيسس ألتحرير عبد ألله
’‹ ،وهيئة –رير ضشمت فاكية
صشباحي ،أجموعي أنفيف ،عبد
أ◊ليم صشيد ومسشعودة كهمان،
ف- -اط- -م- -ة شش- -ع -ب -ان (مسش -تشش -ارة
أل -ت -ح -ري -ر ،ع -ب -د أل -ق-ادر صش-ي-د
مكلفا بالعÓقات ألعامةÁ ،ينة
فرزي وسشمية لعنا Êوحيدر علي
ب -رك -ات ‘ أل -رسش -م وأل-تصش-م-ي-م،
ع - -م- -اد ب- -ج- -وط- -ي ‘ أإ’خ- -رأج
أل- -ف -ن -ي ،و‘ أإ’شش -رأف أل -ف -ن -ي
وأل - -ط - -ب - -ع دأر «ع- -لب ب- -ن زي- -د
للطباعة وألنششر» ببسشكرة.
ضشّم ألعدد أأ’ول من أÛلة عددأ
من أأ’ركان وألصشفحات ،كان أولها
ركن «ششخصشية ألعدد» من إأعدأد أ
 ف -اك -ي-ة صش-ب-اح-ي ،وق-د خّصش-صسÓديب ألششهيد أحمد
هذه أŸرة ل أ
رضش- - -ا ح - -وح - -و .أم - -ا د  -ط - -ارق
أل- -ب -ك -ري ،ف -ق -د سش -اه -م ب -إاع -دأد
Óط-ف-ال ع-ن-وأن-ه
مشش-ه-د ح-وأري ل -أ

«أأ’صش- -دق- -اء أل- -ط- -ي- -ب- -ون» ،ت -دور
أح -دأث -ه ‘ ب -اح -ة أŸدرسش -ة ،بÚ
سش -ن -ة أط -ف-ال ه-م ج-اسش-م ،خ-ال-د،
أحمد ،سشعد ،فهد وﬁمود.
كما توشّشحت أÛلة بعدد من
أل- -قصشصس ،شش -ارك ب -ه -ا ك -ل م -ن
ل- -ي- -ن- -دة ك -ام -ل (قصش -ة أل -ذب -اب -ة
أŸغ- -رورة) ،وف- -اط -م -ة شش -ع -ب -ان
(ألقصشة أŸصشورة يوميات حور
ون -ور) ،ورأب -ح خ -دوسش -ي (قصش -ة
م -ع -ل -م -ت -ي أل-ف-رأشش-ة) ،وك-ه-م-ان
مسش - -ع- -ودة (قصش- -ة أل- -وأن ق- -وسس
ق -زح) ،وه -ذأي -ل أ◊وق-ل (قصش-ة
حائط أ ...Òÿغ ،)Òوعبد ألله
جدعهان (قصشة أللوحة) ،وعبد
ألله ’‹ (قصشة باري أأ’قÓم)
وأل - -ك - -اتب أŸغ - -رب- -ي وأ◊سش- -ن
ب-ن-م-ون-ة م-ن أŸغ-رب ب-ح-ك-ايتÚ
(أل- -ن- -م- -ل- -ة أŸغ- -رورة ،أم -ن -ح -وأ
أÿريف ما يريد).
ومن أركان أÛلة أأ’خرى ‚د
نافذة تتكرر ‘ بعضس ألصشفحات
–ت تسش - -م - -ي- -ة «ب- -نك أل- -ق- -ارئ
ألصشغ ،»Òذكرت إأحدأها عددأ
م -ن أعÓ-م و’ي-ة بسش-ك-رة ،ف-ي-م-ا
أشش- -ارت أل- -ث- -ان- -ي- -ة إأ ¤أه- -م -ي -ة
ألكتاب .كما  ⁄تخلُ أÛلة من
بعضس ألششعر ،على غرأر قصشيدة
جموعي أنفيف ألدرمو– Êت
ع -ن -وأن «ن -ح -ن أب -ن -اء بسش -ك-رة»،
وقصشيدة ألششاعر أأ’ردﬁ Êمد
جمال عمرو وعنوأنها «‘ حب
بسش-ك-رة» ،وقصش-ي-دة ع-ب-د أ◊ل-يم
صش- -ي- -د «م- -درسش -ت -ي ك -م -ن -ز‹».
وأختتمت أÛلة بنصس عنوأنه
«أŸك-اف-أاة» ،ب-ق-ل-م أل-ك-ف-ل-ة ك-وثر
ف -اط -م -ي ذأت أل -تسش -ع سش -ن -وأت،
ونششر ألنصس ‘ غÓف أÛلة
تشش- -ج- -ي- -ع- -ا ل -روح أإ’ب -دأع ل -دى
أأ’طفال.

إإششهــــــــــار

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية

ولية سشوق أإهرإسس
مديرية إلتنظيم وإلششؤوون إلعامة
مصشلحة إلتنظيم إلعام
مكتب إŸؤوسشسشات إŸصشنفة وإلنششاطات إŸنظمة

ق -رإر رق -م  / ٣٩٣٣م - - -ؤورخ ‘ ٠٤ :أإكتوبر
 2٠١٨يتضشمن فتح –قيق عمومي قصشد
إŸصشادقة على موجز إلتأاث Òعلى إلبيئة
إÿاصس ب -وح -دة ت -ع -ب -ئ -ة إŸي -اه إŸع -دن-ي-ة
وإŸشش-روب-ات إل-غ-ازي-ة إل-ت-ابع للششركة ذإت
إŸسش - - -ؤوول - - -ي - - -ة إÙدودة وذإت إلشش- - -خصس
إل -وح -ي-د ‚اح ع-م-ار Ãشش-ت-ة صش-ال-ح ذيب
بلدية تيفاشس.

إن وإ‹ ولية سشوق أإهرإسس،
بإاقÎإح من إلسشيد مدير إلتنظيم وإلششؤوون إلعامة
يقرر:

لو :¤يفتح –قيق عمومي قصشد أŸصشادقة على موجز ألتأاث Òعلي ألبيئة أÿاصس
إŸادة إ أ
بوحدة تعبئة أŸياه أŸعدنية وأŸششروبات ألغازية ألتابع للششركة ذأت أŸسشؤوولية أÙدودة
وذأت ألششخصس ألوحيد ‚اح عمار Ãششتة صشالح ذيب بلدية تيفاشس.
إŸادة  :٠2تع Úألسشيدة ششوأشس كوثر رئيسس قسشم ألفرعي للتجهيزأت ألعمومية لدى أŸصشالح
ألتقنية لدأئرة مدأوروشس ﬁافظ ﬁققا للقيام بإاجرأءأت ألتحقيق ألعمومي.
إŸادة  :٠٣يعلق ألقرأر ‘ مقر ألبلدية أŸعنية و‘ أماكن موقع أŸششروع وكذلك عن طريق
ألنششر ‘ يوميت ÚوطنيتŸ Úدة ششهر ( )30يوما إأبتدأءأ من تاريخ ألتعليق ‘ أأ’وقات ألرسشمية
للعمل ويسشتثنى من ذلك عطل أيام أأ’عياد وعطل أيام نهاية أأ’سشبوع بكيفية تضشمن للجمهور
إأبدأء مÓحظاته على سشجل مرقم ومؤوششر عليه من طرف ألبلدية مفتوح لهذأ ألغرضس.
إŸادة  :٠٤يكلف أÙافظ أÙقق أيضشا بإاجرأء كل ألتحقيقات أو جمع أŸعلومات ألتكميلية
ألرأمية إأ ¤توضشيح ألعوأقب أÙتملة للمششروع على ألبيئة.
إŸادة  :٠5يجب أن يتضشمن هذأ ألسشجل أıصشصس ’سشتقبال آأرأء ومÓحظات أŸوأطنÚ
ألبيانات أŸتعلقة بتعريفه.
إŸادة  :٠٦يقفل سشجل ألعرأئضس بعد أنتهاء مدة ألتحقيق أÙددة ب( )30يوما ويوقعه
أÙافظ أÙقق ويرسشله إأ ¤مصشالح ألو’ية مع إأبدأء ألرأي حول مÓءمة ألنششاط.
إŸادة  :٠٧يكلف ألسشادة :أأ’م Úألعام للو’ية ،مدير ألتنظيم وألششؤوون ألعامة ،مدير ألتعمÒ
وألهندسشة أŸعمارية وألبناء ،مدير أ◊ماية أŸدنية ،رئيسس دأئرة مدأوروشس ،رئيسس أÛلسس
ألششعبي ألبلدي لبلدية تيفاشس كل فيما يخصشه بتنفيذ ألقرأر ألذي سشينششر Ãجموعة ألعقود
أإ’دأرية للو’ية.

إلششعب 2٠١٩/٠٣/٠٩

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’· إŸتحدة تدعو Ÿضشاعفة إ÷هود لتعزيز حقوقها
إ أ

السسويـ ـ ـ ـد تؤوك ـ ـ ـ ـد دعـ ـ ـ ـم حّق الشسعـ ـ ـ ـب
الصسحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراوي ‘ تقري ـ ـ ـ ـ ـر مصسـ ـ ـ ـ ـÒه

’· إŸتحدة أإمسض إليوم
أإحيت إ أ
إلعاŸي للمرأإة ،حيث دعت إ¤
مضشاعفة إ÷هود ◊ماية وتعزيز
حقوقها وكرإمتها ودورها
إلقيادي.
و‘ رسشالة بهذه إŸناسشبة ،قال
 ·ÓإŸتحدة
’م Úإلعام ل أ
إ أ
أإنطونيو غوتÒيسض ،إن إŸسشاوإة
ب Úإلرجل وإŸرأإة ،وحقوق إŸرأإة
أإمرإن أإسشاسشيان لتحقيق تقدم
’من وحقوق
عاŸي ‘ إلسشÓم وإ أ
’نسشان وإلتنمية إŸسشتدإمة.
إ إ

إسشتقبلت أإنا كارين أإنسشÎإم ،إŸديرة
إلعامة للششؤوون إلسشياسشية بوزإرة
إÿارجية إلسشويدية ،وفدإ من جبهة
إلبوليسشاريو قاده بÓهي إلسشيد ،وزير
إلتعاون وÃعية إلدكتور ليمام إÿليل،
‡ثل إلبوليسشاريو بالسشويد.

ب Úأ÷نسض ‘ Úأل- -وظ- -ائ- -ف ،ول- -ك -ن
أيضضا ‘ أŸهام أŸنزلية.
ق- -الت أأل· أŸت -ح -دة أÿم -يسس ،إأن
أل- -ف- -روق- -ات أŸه- -ن- -ي -ة ب Úأل -رج -ال
وألنسضاء  ⁄تشضهد ترأجعا فعليا منذ
ربع قرن ولن يتغّير ألوضضع ما  ⁄يتول
ألرجال أŸزيد من أŸهام أŸنزلية.
وكشض-فت م-ن-ظ-م-ة أل-ع-م-ل أل-دول-ي-ة ‘
تقرير جديد أن ألفارق ب Úمسضتوى
ألتوظيف ب Úألرجال وألنسضاء ترأجع
أق -ل م -ن ن -ق -ط -ت Úم -ئ -وي -ت Úخ Ó-ل
ألسضنوأت ألسضبع وألعشضرين أألخÒة.
وك- -انت أرج- -ح- -ي -ة أن –صض -ل أŸرأة
على وظيفة ‘  ،2018أقل من ألرجل
بـ 26نقطة مئوية على ألرغم من أن
بعضس أسضتطÓعات ألرأي تشض Òإأ¤
أن  ٧0ب -اŸئ -ة م-ن أل-نسض-اء ي-فضض-ل-ن
ألعمل على ألبقاء ‘ أŸنزل.
إŸهام إŸنزلية تعيق تقدم إŸرأإة
و‘ ت-ق-ري-ره-ا ألصض-ادر Ãن-اسض-ب-ة ي-وم
أŸرأة ألعاŸي ‘ ألثامن من مارسس،
شضّ-ددت م-ن-ظ-م-ة أل-ع-م-ل أل-دو‹ على
وجود عوأمل عدة تعيق أŸسضاوأة ‘
أل- -وظ- -ي- -ف- -ة «أكÌه- -ا ت- -أاثÒأ رع -اي -ة
أألطفال».
وأوضض -حت م -ان -وي  Ó-ت -وم-ي-ي م-دي-رة
دأئ -رة ظ -روف أل -ع -م-ل وأŸسض-اوأة ‘
أŸن -ظ -م -ة «‘ ألسض -ن -وأت أل -عشض -ري -ن
أألخÒة ⁄ ،يÎأج- - -ع أل- - -وقت أل- - -ذي

ت -ك ّ-رسض -ه أل -نسض -اء ل -رع -اي -ة أألط -ف-ال
وأŸه -ام أŸن -زل -ي -ة ف -ي-م-ا زأد أل-وقت
ألذي يكرسّضه ألرجال ‘ هذأ أÛال
ثما Êدقائق فقط».
وتابعت أنه على هذه ألوتÒة «نحتاج
إأ ¤أك Ìمن  200سضنة للتوصضل إأ¤
أŸسض- - - - -اوأة ‘ أل - - - -وقت أŸك - - - -رسس
للنشضاطات غ Òمدفوعة أألجر» .كما
ورد ‘ ألتقرير أن  64٧مليون أمرأة
‘ سضن ألعمل (أي  21،٧باŸئة) ‘
ألعا ⁄يقمن بدوأم كامل بعمل غÒ
م- - -دف- - -وع أألج - -ر ‘ ›ال رع - -اي - -ة
أآلخرين وهذه ألنسضبة تصضل إأ60 ¤
باŸئة ‘ ألعا ⁄ألعربي.
و‘ ف- -رنسض- -ا ،أث- -ارت وزي- -رة أل -دول -ة
أŸك - -ل- -ف- -ة ب- -اŸسض- -اوأة ب Úأل- -رج- -ل
وأŸرأة مسض- -أال- -ة ع- -دم أŸسض -اوأة بÚ
أل - - - -رج- - - -ل وأŸرأة ‘ أدأء أŸه- - - -ام
أŸن- -زل- -ي- -ة .وق- -الت ‘ ك- -ل- -م -ة أم -ام
ألŸÈان أألرب - - -ع- - -اء ،إأن « 20باŸئة
فقط من أŸهام أŸنزلية يقوم بها
ألرجال».
بدإية إ’حتفال بعيد إŸرأإة
معلوم أن أليوم ألعاŸي للمرأة هو
فرصضة للوقوف عند نضضالت ومعاناة
أŸرأة وكذلك للدفاع عن حقوقها،
وأخ-ت-ي-ار  8م-ارسس ت-اري-خ-ا ل-ع-يدها،
يبدو أنه  ⁄يكن صضدفة.
وي -رى أل -ب -اح -ث -ون أن أل-ث-ام-ن م-ارسس

مرتبط بتحركات قادتها نسضاء ،ففي
مثل هذأ أليوم من سضنة  1856خرج
آألف أل - -نسض - -اء ‘ شض - -وأرع م - -دي - -ن- -ة
ن-ي-وي-ورك لÓ-ح-ت-ج-اج ع-ل-ى ألظروف
أل Ó-إأنسض -ان-ي-ة ،أل-ت-ي ك-ن ي-جÈن ع-ل-ى
ألعمل –تها.

وقد جّددت أŸسضؤوولة ألسضويدية للوفد ألصضحرأوي موقف
بلدها ألدأعم ◊قّ ألشضعب ألصضحرأوي أŸشضروع ‘ تقرير
أŸصض Òوأ◊رية.
وأشضارت إأ ¤متابعة ألسضويد وعن قرب للعمل ألذي يقوم به
Óم Úألعام ،ألسضيد كوهلر ،ودعمها له
أŸمثل ألشضخصضي ل أ
‘ سضبيل ألتوصضل إأ ¤حل عادل ودأئم لهذه أŸسضأالة ألتي
عمرت طوي ً
.Ó
من جهته ع Èألوزير ألصضحرأوي عن شضكر وأمتنان ألشضعب
ألصضحرأوي وجبهة ألبوليسضاريو Ÿوقف ألسضويد أŸبدئي
أل -ق-ائ-م ع-ل-ى م-ب-دأ أل-وق-وف إأ ¤ج-انب أل-قضض-اي-ا أل-ع-ادل-ة
وألدفاع عن ألقانون وألشضرعية ألدولي.Ú
و‘ م -ع -رضس ت -ن -اول -ه آلخ -ر مسض -ت-ج-دأت قضض-ي-ة تصض-ف-ي-ة
ألسض- -ت- -ع- -م- -ار ‘ ألصض- -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة ،شض ّ-دد أŸسض -ؤوول
ألصضحرأوي على ضضرورة ‡ارسضة ألضضغط ألÓزم على
أŸغرب ،باعتباره ألطرف ألذي عرقل على مدأر أك Ìمن

إ◊رب ‘ إليمن

تسسجيل حوا‹  100ضسحية ب ÚاŸدني Úأاسسبوعيا
أكدت مفوضضية أأل· أŸتحدة لشضؤوون ألÓجئ ،Úأمسس ،أن
أŸدن -ي ‘ Úأل-ي-م-ن م-ازأل-وأ ي-دف-ع-ون ث-م-ن-ا ب-اه-ظ-ا ج-رأء
ألصضرأع ألدأئر ‘ ألبÓد ،حيث ”ّ تسضجيل ما يقرب من
 100حالة وفاة أو إأصضابة مدنية ‘ كل أسضبوع من عام .2018
وتسض -ت -ن -د ه -ذه أألرق -ام أÿاصض -ة ب -الضض -ح-اي-ا أŸدن-يÚ
بحسضب تقرير رصضد ألتأاثÒأت أŸدنية لعام  ،2018على
بيانات مفتوحة أŸصضادر يتّم جمعها و–ليلها ونشضرها
كجزء من مشضروع رصضد أألثر أŸد Êألذي ينشضر هذه
أŸعلومات لدعم برأمج أ◊ماية أإلنسضانية ‘ أليمن.
وقال مسضاعد أŸفوضس ألسضامي لشضؤوون ألÓجئ Úفولكر
تورك إأن «ما يوضضحه ألتقرير بجÓء هو ألتكلفة ألبشضرية
ألصض -ادم -ة ل -لصض -رأع ،ح-يث ي-وأج-ه أŸدن-ي-ون ‘ أل-ي-م-ن
ﬂاط -ر ج-دي-ة ع-ل-ى سضÓ-م-ت-ه-م ورف-اه-ه-م وح-ق-وق-ه-م
أألسض-اسض-ي-ة ،وي-ت-ع-رضض-ون ل-ل-ع-ن-ف بشض-ك-ل ي-وم-ي ،ويعيشس
ألكثÒون –ت وطأاة أÿوف أŸتوأصضل ،ويعانون من
ظ-روف م-ت-ده-ورة ،ف-ي-دف-ع-ه-م أل-ي-أاسس لسضتخدأم آأليات
تكtيف ضضارة من أجل ألبقاء على قيد أ◊ياة».
ويذكر ألتقرير أن  %30من أŸدني Úقد قتلوأ أو أصضيبوأ
أثناء وجودهم دأخل منازلهم ،بينما ُقتل مدنيون آأخرون،

ششّددت على أإسشبقية عقد مؤو“ر وطني

1٧8٩1

إسشتقبلت وفدإ عن جبهة إلبوليسشاريو

اليوم العاŸي للمرأاة مناسسبة للعرفان وا’عÎاف

وأضض - -اف غ- -وتÒيسس أن زي- -ادة ع- -دد
صضانعي ألقرأر من ألنسضاء أمر بالغ
أألهمية ،مشضÒأ إأ ¤أن عددهن ‘
 ·ÓأŸتحدة
أإلدأرة ألعليا أ◊الية ل أ
ه -و أألع -ل -ى ع -ل -ى أإلطÓ-ق ،وت-ع-ه-د
ب -السض -ت -م -رأر ‘ أل -ب -ن -اء ع -ل -ى ه -ذأ
ألتقّدم.
وأح -يت دول أل -ع -ا ⁄أل -ي -وم أل -ع -اŸي
للمرأة هذأ ألعام –ت شضعار «فكروأ
ب-اŸسض-اوأة ،وب-ن-اء أل-ذك-اء ،وألب-ت-ك-ار
من أجل ألتغي.»Ò
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،كشض- -ف ت- -ق- -ري- -ر
Ÿنظمة ألعمل ألدولية أن أŸتوسضط
ألعاŸي ألجر أŸرأة يقل بنسضبة %20
عن أجر ألرجل ،وأن ألفجوأت بÚ
ألرجل وأŸرأة ‘ ميدأن ألعمل ⁄
تشضهد أي –سضن يذكر منذ  20عاما،
ك- -م- -ا ج- -اء ع- -ل- -ى لسض- -ان سض- -ت- -ي- -ف -ان
دوجاريك أŸتحدث باسضمغوتÒيسس.
وأضض -اف خ Ó-ل م -ؤو“ر صض-ح-ف-ي ،أن
أŸرأة ألعاملة ل تزأل تخضضع للعقاب
بسض -بب إأ‚اب ورع -اي -ة أط-ف-ال-ه-ا‘ ،
إأشضارة إأ ¤أن ذلك يضضطرها للحصضول
على إأجازأت وسضاعات عمل أقل‡ ،ا
يؤوثر على عملية ألÎقية وأألجر.
أإوجه عدم إŸسشاوإة بÚ
إ÷نسشÚ
أع- -تÈت م- -ن- -ظ- -م -ة أأل· أŸت -ح -دة
أÿميسس ،أن ألفروقات أŸهنية بÚ
ألرجال وألنسضاء ع Èألعا ⁄ ⁄تشضهد
ت- -رأج- -ع- -ا م- -ن -ذ رب -ع ق -رن .ونشض -رت
منظمة ألعمل ألدولية تقريرأ سضّلط
ألضضوء على أبرز أوجه عدم أŸسضاوأة

ألعدد
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أو تعرضضوأ ÷روح ،أثناء ألÎحال ‘ ألطرق ألعامة ،أو
أثناء ألعمل ‘ أŸزأرع أو أÙال ألتجارية أÙلية
وأألسضوأق وأŸوأقع أŸدنية أألخرى.
ويسضلط ألتقرير ألضضوء أيضضا على تأاث Òألنزأع أŸسضلح
على قدرة أŸدني ‘ Úألوصضول إأ¤
أÿدم -ات أألسض -اسض -ي -ة أو أŸب -ا Êأ◊ي -وي -ة ،إأذ ي -ق-در
ألشضركاء على أألرضس أن ألهجمات على ألبنية ألتحتية
أŸدنية تعيق وصضول أك Ìمن نصضف مليون أسضرة إأ¤
ألغذأء وأŸياه وأŸسضاعدأت وألرعاية ألصضحية.
وأكد أŸسضؤوول أأل‡ي أن «أ◊ل ألسضلمي للنزأع هو
وحده ألذي سضيوقف أŸزيد من هذه أŸعاناة» ،مكررأ
دع -وة أŸف -وضض -ي -ة ل -ك -ل أط-رأف أل-ن-زأع ل-ب-ذل قصض-ارى
جهدها ◊ماية أŸدني Úوألبنى ألتحتية أŸدنية ،وفقا
للقانون أإلنسضا Êألدو‹.
وقد أدت أربع سضنوأت من ألصضرأع ‘ أليمن إأ ¤ما يعتÈ
أآلن أك Èأزمة إأنسضانية ‘ ألعا ،⁄خّلفت أك Ìمن 14
مليون شضخصس ‘ حاجة إأ ¤أ◊ماية‡ ،ا أج Èما
يقرب من  %15من ›موع سضكان ألبÓد على ألفرأر من
ديارهم.

عقدين من ألزمن مسضاعي أأل· أŸتحدة للتوصضل إأ ¤حل
سضياسضي عادل يؤودي إأ ¤إأنهاء عملية تصضفية أإلسضتعمار من
أإلق -ل -ي -م ،ع -ل -ى ق-اع-دة إأحÎأم حّ-ق ألشض-عب ألصض-ح-رأوي
أŸشضروع ‘ تقرير أŸصض ÒوأإلسضتقÓل.

وضشع كارثي

‘ أŸق -اب -ل ،ث -ار ع -دد م -ن أل-نشض-ط-اء ألصض-ح-رأوي Úضض-د
ألوضضع ألكارثي ◊قوق أإلنسضان ‘ أŸناطق أÙتلة من
ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،ن-ت-ي-ج-ة ألن-ت-ه-اكات أŸغربية ◊قوق
ألصضحرأوي Úألعزل.
ونشض ّ
ط على مدأر هذأ أألسضبوع ،وفد ألنشضطاء أ◊قوقيÚ
أŸشضارك ‘ أشضغال ألدورة أألربعÛ Úلسس حقوق أإلنسضان
بجنيف ،عددأ من أÙاضضرأت على هامشس ألدورة ،حول
وضض -ع -ي -ة ألسض -ج -ن -اء ألسض -ي -اسض -ي Úألصض-ح-رأوي ‘ Úألسض-ج-ون
أŸغربية ،وكذأ عن ألوضضعية ألكارثية ◊قوق أإلنسضان ‘
أألرأضضي أÙتلة من ترأب أ÷مهورية ألصضحرأوية.
وأب -رز أل -نشض -ط -اء أ◊ق -وق -ون بشض -ك -ل م-فصض-ل م-ا ي-ع-ان-ي-ه
أŸع -ت -ق -ل -ون ألسض -ي -اسض-ي-ون أألسض-رى ‘ سض-ج-ون ألح-تÓ-ل
أŸغربي ،من تعذيب نفسضي وجسضدي ومضضايقة عائÓتهم
وذويهم ،باإلضضافة إأ ¤أ◊رمان من أبسضط أ◊قوق ،كما
هو أ◊ال Ûموعة أكد Ëإأزيك و›موعة رفاق ألو‹
وح- -الت أخ -رى م -ن -ف -ردة ‘ سض -ج -ون ت -دي -ره -ا أج -ه -زة
أإلسض -ت -خ -ب -ارت أŸغ -رب -ي -ةﬂ ،صضصس Ÿع-اق-ب-ة أل-نشض-ط-اء
أ◊قوقي ÚوأإلعÓمي Úألصضحرأوي.Ú
كما عّرجت أÙاضضرأت ،على سضياسضة ألنظام أŸغربي
أŸن-ت-ه-ج-ة ‘ ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،وأŸب-ن-ي-ة أسض-اسض-ا على
ألتعذيب وألتنكيل ،وأÙاكمات ألصضورية ضضد ألنشضطاء
أ◊قوقي ÚوألعÓمي ،Úناهيك عن أ◊رمان من أ◊قوق
ألج-ت-م-اع-ي-ة ،ألق-تصض-ادي-ة وألسض-ي-اسض-ي-ة ‘ ،أل-وقت أل-ذي
تنهب مورأده ألطبيعية دون أية إأسضتشضارة.
هذأ وتطّرقت أÙاضضرأت ،إأ ¤أŸعاملة ألقاسضية ألتي
تتعرضس لها ألنسضاء ألصضحرأويات ‘ أألجزأء أÙتلة من
أرأضض -ي أ÷م -ه -وري -ة ألصض-ح-رأوي-ة ،ح-يث ” أإلشض-ارة إأ¤
Óعتقال ألتعسضفي
حالت بعضس ألنسضوة ألÓتي تعرضضن ل إ
وأل-ت-ع-ذيب أ÷سض-دي وأل-ت-ه-دي-د دأخ-ل سض-ج-ون ألح-تÓ-ل
أŸغربي و‘ ﬂافر ألشضرطة وألدرك.
وت -ب -ق -ى أإلشض -ارة إأ ¤أن أÙاضض -رأت ،نشض -ط -ه -ا ك-ل م-ن
أŸعتقل ألسضياسضي ألسضابق ألناشضط أ◊قوقي أألخ إأبرأهيم
ألصض -ب-ار ،أŸع-ت-ق-ل-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة ألسض-اب-ق-ة غ-ال-ي-ة أ÷م-ا،Ê
وأل -ن -اشض-ط-ة أ◊ق-وق-ي-ة سض-ارة أل-ع-روسض-ي ،شض-ه-دت ع-رضس
أشضرطة وثائقية تعكسس ألوضضع أŸأاسضاوي ‘ أألرأضضي
أÙتلة ،وما يعا Êمنه أŸدنيون ألصضحرأويون ‘ ظل
حصض -ار أم -ن -ي وعسض-ك-ري ره-يب ،وع-دم إأل-ت-زأم أÛت-م-ع
ألدو‹ بإالتزأماته Œاه ألشضعب ألصضحرأوي وحماية حقوق
أإلنسضان.

إششهار

اÿارجية الليبية تؤوكد على ضسرورة إانهاء ا’نقسسام السسياسسي

رأإى وزير إÿارجية إŸفوضض
بحكومة إلوفاق ﬁمد سشيالة ،أإن
’زمة
إ◊ل إلوحيد لتسشوية إ أ
إلليبية هو إنهاء إ’نقسشام
إلسشياسشي ،وأإسشبقية عقد مؤو“ر
وطني جامع.
وق -ال ﬁم -د سض -ي -ال -ة ،إأن أ◊ل ي -أات-ي م-ن
خ Ó-ل إأج -رأء ألن -ت -خ -اب -ات ع -ل-ى ق-اع-دة
دسض -ت -وري -ة ت -فصض -ل ب ÚأŸت -ن -ازع Úع -ل-ى
ألسضلطة وتتيح للشضعب أن يقول كلمته عÈ
صضناديق ألقÎأع ،وأن يناقشس ‡ثلون عن
ك -اف -ة أل -ت -وج -ه -ات وأŸك-ون-ات ‘ م-ؤو“ر
جامع سضبل أÿروج من ألنسضدأد ألسضياسضي
أ◊ا‹ وفق مبادرة أŸبعوث أأل‡ي.
وأكد سضيالة من خÓل كلمته ‘ أشضغال
أل - -دورة ألـÛ 151لسس ج- -ام -ع -ة أل -دول
أل- -ع- -رب- -ي -ة ع -ل -ى أن «أÛلسس أل -رئ -اسض -ي
يوأصضل تعامله بروح إأيجابية مع مبادرأت
أ◊ل ألسض- -ي- -اسض- -ي أل- -ه- -ادف- -ة إأ ¤ت- -ق -ريب
وجهات ألنظر ب Úأألطرأف ألليبية».
وع Èسض -ي -ال -ة ع-ل-ى «ق-ن-اع-ة ل-ي-ب-ي-ا أل-ت-ام-ة
ب- -أاه- -م -ي -ة دور ج -ام -ع -ة أل -دول أل -ع -رب -ي -ة

وأج-ه-زت-ه-ا ‘ سض-ب-ي-ل أل-تسض-وي-ة ألسض-ي-اسض-ية
Óزم-ة أل-ت-ي ت-ف-اق-مت بسض-بب أل-ت-دخÓ-ت
ل -أ
ألسض- -ل- -ب- -ي- -ة أÿارج- -ي- -ة م- -ا شض ّ-ج -ع ب -عضس
أألط -رأف ع -ل -ى ع -دم ألل -ت -زأم ب -اŸسض -ار
ألدÁقرأطي».
ودع -ا سض -ي -ال -ة إأ« ¤وق -ف-ة ج-ادة وتضض-ام-ن
ع -رب -ي أك Èإلي -ق -اف ه -ذأ أل -ع -بث صض -وًن-ا
وحماية لوحدة ألدول ألعربية وسضيادتها
ألوطنية» حسضب قوله.
وكان رئيسس حكومة ألوفاق ألوطني ألليبية
فايز ألسضرأج ،قد ألتقى مع قائد أ÷يشس
ألليبي خليفة حف ،Îقبل أيام ‘ أبوظبي أين
أتفق أ÷انبان على ›موعة من ألنقاط.
وق -ال رئ -يسس أÛلسس أل -رئ -اسض -ي ◊ك -وم -ة
ألوفاق ألوطني فائز ألسضرأج ،إأن أهم ألنقاط
أل -ت -ي ج -رى أل-ت-وأف-ق ع-ل-ي-ه-ا م-ع ح-ف Îه-ي
«ع -دم إأط -ال -ة أل -فÎة ألن -ت-ق-ال-ي-ة ،وضض-رورة
توحيد مؤوسضسضات ألدولة ،وإأ‚از أنتخابات
رئ -اسض -ي -ة وب-رŸان-ي-ة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ه-ذأ أل-ع-ام
وتوف ÒأŸناخ أÓŸئم إلجرأئها».
وأضضاف ألسضرأج ‘ لقاء مع عمدأء بلديات
أŸن-ط-ق-ة أل-غ-رب-ي-ة ‘ ،أل-ع-اصض-م-ة أل-ل-ي-ب-ية

طرأبلسس ،أن هناك مبادئ ‘ لقاء أبوظبي
غ Òقابلة للتنازل ،أهمها «مدنية ألدولة،
وألفصضل ب Úألسضلطات ،وألتدأول ألسضلمي
على ألسضلطة».
وشضّدد على عدم «وجود حل عسضكري أو
م -ك -ان ل -عسض -ك -رة أل -دول -ة ،وضض-رورة وق-ف
خطاب ألتأاجيج وألتحريضس على ألعنف
وأل -ك -رأه -ي -ة وبث أل-ف ،»Ïم-ؤوك-دأ أن-ه «ل-ن
يسضمح بأاي ﬁاولت من أي جهة ÿلق
ف Ïمن شضأانها إأدخال أŸدن ألليبية ‘
حرب أهلية».
وأكد ألسضرأج أن أجتماع أبوظبي مع حفÎ
جاء من أجل «حقن ألدماء ،وألوصضول إأ¤
صض -ي -غ -ة Œنب ل -ي -ب -ي-ا ألصض-رأع وأل-تصض-ع-ي-د
أل -عسض -ك -ري ،وأن -ه ك -ان ل -ق-اء Áك-ن أل-ب-ن-اء
ع-ل-ي-ه» .وت-اب-ع «ك-ل-ك-م تشض-اه-دون ألتنافسس
أإلق- -ل- -ي -م -ي وأألوروب -ي وأل -دو‹ ،وح -ج -م
أل-ت-دخÓ-ت ألسض-ل-ب-ي-ة م-ن-ذ عام  ،2011ل -ذأ
نقوم بعقد لقاءأت مع قيادأت تلك ألدول
رغم كل ألتناقضضات» ،منوها إأ ¤أنه «يقف
على مسضافة وأحدة من أ÷ميع حتى تصضل
ليبيا إأ ¤ألسضتقرأر وإأنهاء ألصضرأع».
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

سضزك نز‡ن تلف اكن ثمطوث
ثدزيرث تسسن يسسعن ثسسسس غف ثرمثسس,
اتسسن يسسحبÈن غف ثروسس  ,اتسسن ايغف
اث -تسس -ك -لضس ذط -ق ،ام -ك -ن ان -ف أاك -ن ث -م-طث
اتسسن يسسعن تزلسس ذقغذذ اند التسسنف ثسسع
اولسس وطسس ان -ت -ق -ذ إاق-رزن ازغ-ل ام-ن-كشس-م،
ميل ا‰قل غر ذفر ،نقلب ثورقن امزري انف
اكن ثمطث ثمزغث اتسسن ارنتسسغل غر ذفر
ثسسخرب غف اثمرث سسذسس ابرغز.

ثÈنسس  :ع.نايت رمضضان
اذغ ادنبذر رسسنت ثغلذث دهية الكاهنة يتوسس
اسس -يسس-م ن-ل-ك-اه-ن-ة .اذويث اط-م-دث إادي-ج-ن أاسس-مسس
ذقمزرى نثمزغ .اذغ اتسسنف اثلل ذقسسقسس 703ذفر
ثللث نسسدن عيسسى ذثم ام قرن ثر خنشسلة ،ذلث
انكشسم بعربن أاديسسن سسثم نشسام ذثلث ن دولة بنى
امية إادرحن غر اثمزغ ثجمعد إاسسرذسسن اثل غف
أاق -ري انسس -ن اث -ب -د ذق -ذم ام -ن -كشس -م  .صس -وضس أاك -ن
اتسسذكل يك لعرشس غف يون بول و مكن اذيون برغز
بدن ذقذمامنكشسم .اتسسن يصسوضسن اتقشسع نغ اتسسفغ

إاسسرذسس Úبعربن سسثمرث إامزغن ،ثنغ غف اثمرث
ا ⁄ثفك إاذمنسس ذقسسقسس  703ذف Ôنلحرم.
اسس Úاثبند فاظمة نسسومر إاقللن ذقسسقسس 1830
ذث-م ن-ع Úا◊م-ام ن-ث-م-رث ال-ق-ب-ي-ل،سس-ثمزسس اثحمل
ث -م -رثسس أاسس -م أادي -كشس -م وع -ذو اف-رنسسسس اث-ج-م-ع-د
إارقزن انتمرث القبيل ذثم نث املكشس اند يبذ امغ
اسس Úث -ل -ح غ -ر ث -م ن -ت -زوزو ،ذث -غ-رول أانسس ثصس-وضس
ادسسقل اسسوطسس اÿصسرغر وعذو ام ذلروح نغ ذشس
ا ⁄ذ سس اند ثتسسوطف ،ثبضس لعف ذقسسقسس 1863
ذثم نبني سسليمان.
ب -رذ إاد‚رنت ث-ق-رول-ون ث-م-زور ث-ب-ع-ن-تسس أاطسس
ان-ت-يضس غ-رسس-نت ي-وث ان-ت-م-غ-رسسث مشس-ع-ن ذث-غرول
ثدذيرث أاند اغذذ يكرد يسسفغ امنكشسم افرنسسسس،
اذغ نتشسث اذيوث نثمطث إاقخذمن أاطسس إاثقرول
أاند ثل غر ثم ن ياصسف سسعدي ذلدزير ثمنغث،
اذي -وث ي -ت -وسس سسÌسس ن-ل-ب-ب-م-بث ا ⁄ث-تسس-وط-ف غ-ر
ا◊بسس اند إاسسحكمن سسلمثŸ.عن ثفغد ثقسسقسس
 1962اسس إادب لدذير ثمننت إانسس ،غسس أاكسس اثكمل
امنغ أانسس غف إازرفن اÃذن ،غسس أاكن مقرث ـند
ثصسوضس أاك Ìن  84إاسسقسسن Ÿعن مزال ارثر ثطف
ذقمنغ لدزير أازك .

ذي العيذ انسسنت

◊راير انلوراسض امقران سضيشضت نووال ا÷زاير ذقول دÁا

ي-وع-اد اسس-ق-اسس ال-ع-ي-ذ ن-لخÓث ذي
ال - -دن - -يث ك- -ام- -ل ◊راي- -ر ان- -ل- -وراسس
ام-ق-ران غ-ن-تضس-ح-ياث اق Óاوشسينهنت
اÓÿث انزيك ذي ثمورث نا÷زاير
سسÒتو ذي ثمورث انلوراسس امقران
اق  Ó-ث -ت -واسس -ن سس -م -ث  Ó-سس -ل-ف-ح-ول-يث
ولقوث وابدي امرقاز فلجال نلعيلث
انسس وفلجال نتمورث انسس.

باتنة :حمزة Ÿوشضي

◊راي- -ر ان- -ب -اث -نت ضس -ح -انت زيك زيك
خاطر دÁا اتبدانت وتعاوننت اوماثسسنت
ارق -از ذي ال -دواور اق  Ó-ع -اشس -ن Ÿن-اك-ر
م -ا’سس -ت -ع -م -ار ن -ف -رنسس -ا اق  Ó-ث Ó-اث-ن-ق
اÓÿث قبل ارقازن خاطر ثزرا امكان
نتمطوث مليح مليح ذي الثورث ،ماÊ

تنعزامت َمامsة بنت سضليمان بَابsاز

مامة بنت سسليمان باباز دقت
سس- -ت- -ن- -ع -زام“ Úق -ران Úن -غ -زر
ان- -ل- -م- -زاب ت -تشس -رد ام -اسس ن -قت
ت- -واشس- -ولت ان- -وع- -زام دال- -ق -ران
دت- -ق- -دي اي -وشس ام -ق -ران ام -وÊ
اغرم نتغردايت اسسقسس  1863م
ات- - -ن- - -ج - -م اتسس - -تشس - -ر ام - -زان - -ان
ان - -وع - -زام ف- -ت- -غسس- -ي ان- -وع- -زام
دا’خÓق دالÎبية توحديت.

تغردايت :الشضيخ باعلي واعمر
م - -ام - -ة ات - -ن- -ج- -م ا–ف- -ظ اج- -ار
ان -وزج -ان ن-ال-ق-ران “دورتسس اق-ن
ام -ار اي -ت -وغ ’شس -غ-رسس-ان ال-ت-او’ت
ان -وع -زام ات-وغ-ان ات-ع-اف-ارن اسس-ون
ا‚م-ان ب-اشس اط-ف-ان دال-دي-ن-نسسان
اسس- -ول- -غ- -ان اوال ن- -ي- -وشس ام- -ق -ران
ام - - - -زان - - - -ان ب- - - -اشس اول- - - -قضس- - - -اع
سسوفوسسنسسان.
ام -اشس-ي ات-ن-ج-م دخ ات-ع-زام ي-غ-لب
ان-ل-ك-ت-وب ان-ال-ف-قه دالتوحيد داللغة
ت -ع -زام سس-وف-وسس ا‰ن-او ام-ق-ارن-ان
انالشسيخ ا◊اج بابكر مسسعود بهون
بن موسسى باحما Êاومليشست امناو

اضسضس- -ن Úم- -ع ا◊ل -ق -ات ات -وغ -نت
اتودجنت اغرمان.
اتوغ اتعفار يغلب اخدام دوعاون
ا‰دان دت- -واشس- -ول Úتصس Èادسس- -ان
اتسسيب ايالدنت تقال غال ا’خرة
ت -رزم ت -دارتسس اوح -اف-ظ ن-ال-ق-ران

ا“زان Úادوسس يغسس ادŸاد يعزم
ب Óاقن ودر Ëكل شسيء يتوغ اودام
انربي اتقم اتعافار د’ن ال اديوضس
ا’ج- -السس اسس- -قسس  1931م اوي- -ت
ي -وشس ام -ق -ران غ -رسس ا’م-ان-ة رب
اترحم اوسسع غفسس.

اث Óثطبخ وثسسراذ وثداو وثتفوكا مليح
اÛاهدين وقبل ايا ث Óالكاهنة واغÓ
ان ’لة فاطمة نسسومر ومن بعد ثرقد
مر Ëبوعتورة وزيزة مسسيكة اق Óاولينت
اذورار ورف - -ذنت السس Ó- -ح واسس- -ن- -ع- -ث- -نت
اقفرنسس Úمامك ثمطورث نا÷زاير وثا
نلوراسس مامك اثتو ¤ذار بغ Òادياسس
ح- -د اسس -ي -اوي ا◊ق انسس ان -ي -غ اذع -فسس
فتمورث انسس.
واغ  Ó-ن -ا’سس -ت -ق Ó-ل ارق -ي-نت اÓÿث
ك- -ام- -ل ازه- -انت وب- -دت بشس- -ام اذب- -ن -انت
ا÷زاي-ر واث-ع-ل-م-نت واق-رانت واسسقرانت
ورب -انت واسس -ق -ع-م-رنت ال-دريث وارق-ازن
اق Ó- -امÒا اه- -ن- -اي اورون ث -ا ÊاÓÿث
ذ◊راير شسرفنت امÒا ثمورث انغ ذي
م -ون -ك -ل ام -ك -ان ،م -ا Êاو’نت ت -ط -ب -يÍ
وتبولسس ÚوŒدارم Úواطرانت ثطايرين

او و’نت ذاŸيثال يتواوتشسا ذي الدنيث
كامل.
وسسمÓنت ثجزايرين ونهنت Úاخنفاف
انسس - -نت ذق- -ج- -ن- -ا خ- -اط- -ر ال- -دولت ان- -غ
ث -وشس -اسس -نت ا◊ق -وق انسس-نت اق Ó-اشس-اخ
فÓ- -سس- -نت ال- -ق- -ران ال- -ك- -ر ،Ëوال- -و’يث
انباثنت ام الو’ياث كامل ما Êاحتافلنت
ثشس- -اوي- -ن سس- -ال- -ع- -ي -ذ انسس -نت ذي ل -ب -اسس
نبلدياث ما Êاوكرمنت فا÷ال الشسيء
اق Óتوتشسنت ذي ÿذمنت انسسنت كل
اسسا ام نهنت Úام اوماثن انسست ارقازن.
والشس- -ي اق  Ó-ام -ف -اه -م -نت ف Ó-سس ذي
شساوين ذي العيذ انسسنت اسسقاسس اقÓ
يوضسود ذي الوقث ما Êاثزرا ا÷زاير
اŸسسÒاث اق  Ó- -ارق - -ي- -نت ذيسست بشس- -ام
اشسخاخنت فاسسعذل نتمورث انغ انانت
بلي ا÷زاير هتقيم دÁا ذقوول.

آاوال دونزروب

^ ثوثÓيث نيغّراضضن امثلخوخث
نولوضض اوثيت غروفصضيل اتندضض
^ يقار اكعب ثاي ثوجراي ثاي
اوجرخت
^ وحذي او’ اسضعيف
اوريحلينشض
^ نتشض تكسضاغ
إايغ سضنانن
إايوايذي و ناتا
ئهاّباز ذي

السسبت  ٠٩مارسس  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٢رجب  ١٤٤٠هـ

طمار يفتتح مؤو“ر
جمعية الطرق
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جÓب يشسرف على
افتتاح «اأ’سسيهار»

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

يشس- -رف وزي- -ر إلسس- -ك- -ن وإŸدي -ن -ة
’شس -غ-ال إل-ع-م-وم-ي-ة وإل-ن-ق-ل ع-ب-د
وإ أ
إلوحيد طمار إليوم باŸركز إلدو‹
ل-ل-م-ؤو“رإت «ع-ب-د إل-ل-ط-ي-ف رح-ال»
على إفتتاح إŸؤو“ر إلرإبع للجمعية
إ÷زإئ -ري -ة ل-ل-ط-رق وذلك ب-دءإ م-ن
 08.00صسباحا.

 ..ويعاي ـ ـ ـن مشساري ـ ـ ـع
القطـ ـ ـ ـاع بتيب ـ ـ ـازة

17891

«{عYي«د óاGلædنüصس°ر ‘ z» ôأاGCبHوƒاGب ÜمeفØتàوƒحMةá
’رشسيف إلوطني طيلة شسهر مار
إحياء للذكرى ’ 57تفاقيات إيفيان ،تنظم مؤوسسسسة إ أ
سس إ÷اري أإب -وإب -ا م -ف -ت -وح -ة ب -ع-ن-وإن «إل-ط-ري-ق إ ¤وق-ف إطÓ-ق إل-ن-ار» وه-ذإ م-ن
إلسساعة  09.00صسباحا إ 14.00 ¤مسساء .وŒري إلتظاهرة Ãقر ملحقة مركز
’رشسيف إلوطني با÷زإئر إلوسسطى بجوإر قاعة بن خلدون.
إ أ

ي - -ق- -وم وزي- -ر إلسس- -ك- -ن وإŸدي- -ن- -ة
’شس -غ-ال إل-ع-م-وم-ي-ة وإل-ن-ق-ل ع-ب-د
وإ أ
إل -وح -ي-د ط-م-ار إل-ي-وم ب-زي-ارة ع-م-ل
وت- -ف- -ق -د إ ¤و’ي -ة ت -ي -ب -ازة ،ح -يث
يعاين مشساريع إلقطاع.

بوعزغي يعاين مسستثمرات
فÓحية بتيبازة

نسسيب ‘ تبسسة
وسسوق اهراسس

اللق ـ ـاء ا÷ماعـ ـي اŸوسس ـ ـع
رق ـ ـ ـ ـم 343

«اŸرأاة ا÷زائرية– ..ديات و‚اح»
‘ لقاء بزرالدة
تشس - - -رف وزي - - -ر إل- - -ب- - -ي- - -ئ- - -ة
وإل -ط -اق -ات إŸت -ج -ددة ف -اط-م-ة
إلزهرإء زروإطي إليوم بقرية
إل - -ف - -ن- -ان Úب- -زرإل- -دة إل- -ل- -ق- -اء
إل -وط -ن -ي ل -ل -م-رأإة إ÷زإئ-ري-ة.
إللقاء إŸنظم –ت شسعار «إŸرإة
إ÷زإئ- - - - -ري - - - -ة– ..د و‚اح»
بدءإ من إلسساعة  08.30صسباحا
تشس- -ارك ف -ي -ه نسس -اء م -ق -او’ت
ح-ق-ق-ن إل-روإج وإل-تأالق .يدرج
إلنشساط ‘ إحتفالية عيد إŸرأإة
إلعاŸي إŸصسادف
لـ  08مارسس.

ي- -ق- -وم وزي- -ر إŸوإرد إŸائ -ي -ة حسسÚ
نسس- -يب ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ق -د أإي -ام
’حد ،إ’ثن ÚوإلثÓثاء إ ¤و’يتي
إ أ
ت -بسس -ة وسس -وق إه -رإسس ،ح -يث ي -ع -اي-ن
مشساريع إلقطاع.

ميهوبـي ‘ ميلـ ـة
وجيجـ ـ ـ ـل

‘ إطار عملية تسسجيل إلشسهادإت إ◊ية
م -ن أإف -وإه إÛاه-دي-ن وإÛاه-دإت ي-ن-ظ-م،
إل-ي-وم ،إŸت-ح-ف إل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د إل-لقاء
إ÷م- -اع- -ي إŸوسس -ع رق -م Ã 343ق-ر قسس-م-ة
إÛاه- -دي- -ن ب- -او’د ف- -ايت ع -ل -ى إلسس -اع -ة
 10:00صس- -ب- -اح -ا ،ح -يث خّصس -صس إل -ل -ق -اء
Ÿوضس- -وع «أإسس- -ال- -يب إل -ت -ك -وي -ن إل -عسس -ك -ري
وطرقه قبل إلثورة إلتحريرية».
ي -ق -وم وزي -ر إل -ث-ق-اف-ة ع-ز إل-دي-ن
م- -ي- -ه- -وب- -ي غ- -دإ ب- -زي- -ارة ع- -م -ل إ¤
و’ي-ت-ي م-ي-ل-ة وج-ي-ج-ل حيث يعاين
’ث -ري -ة
وضس- -ع- -ي -ة إŸوإق -ع وإŸع -ا ⁄إ أ
كاŸدينة إلعتيقة «ميÓف» ومسسجد
سسيدي غا Âوقصسر إ’غا بفرجيوة.
وي-دشس-ن م-ك-ت-ب-ة إŸط-ال-عة إلعمومية
ل - -ب- -ل- -دي- -ة ت- -اج- -ن- -انت ‘ .ج- -ي- -ج- -ل
ويتوقف إلوزير عند عديد إلهياكل
إلثقافية يوم إ’ثن.Ú

يشس- -رف وزي- -ر إل- -ت- -ج- -ارة سس -ع -ي -د
جÓ- -ب ع- -ل- -ى إف- -ت- -ت -اح إل -ت -ظ -اه -رة
إ’قتصسادية «إ’سسيهار» إŸنظمة من
 10إ 20 ¤مارسس إ÷اري بتمÔإسست
–ت رع- -اي- -ة رئ- -يسس إ÷م- -ه- -وري- -ة
إلسس -ي -د ع -ب -د إل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة
Ãشس-اركة  100م-ت-ع-امل من إ÷زإئر
وإلنيجر وما‹.
’ح-ي-اء
إل -ت -ظ -اه -رة إل -ت -ي ت-روج إ
Œارة إŸق- - - -ايضس- - - -ة ع ÈإŸن- - - -اط- - - -ق
إ◊دودي- - -ة ت - -ن ّ- -ظ - -م –ت شس - -ع - -ار:
’سسيهار ملتقى إŸباد’ت وإلتعاون
«إ أ
إ’فريقي».

لق ـ ـ ـاء –سسيـسس ـ ـ ـي ح ـ ـ ـ ـول
ا’نتخابـ ـات الرئاسسي ـ ـة
‘ إطار إلتحسسيسس باŸشساركة ‘ إ’نتخابات
إلرئاسسية إŸقررة يوم  18إفريل إلقادم ،تنظم
’دإري-ة ل-لشس-رإق-ة ب-العاصسمة ،لقاًء
إŸق-اط-ع-ة إ إ
مع إÛتمع إŸد Êوهذإ إليوم بقاعة إ◊فÓت
«ح -م -زة « ب -ب -ل -دي -ة دإ‹ ب -رإه -ي -م إب -ت-دإء م-ن
 08.30صسباحا.

ي -ق -وم وزي-ر إل-فÓ-ح-ة وإل-ت-ن-م-ي-ة
إل -ري -ف -ي -ة وإلصس -ي -د إل -ب -ح -ري ع -ب -د
إلقادر بوعزغي إليوم بزيارة عمل
وت- -ف -ق -د إ ¤و’ي -ة ج -ي -ج -ل ،ح -يث
ي-ع-اي-ن مسس-ت-ث-م-رإت فÓحية ،تربية
إŸوإشس - -ي وإŸائ - -ي - -ات .ك - -م - -ا ي - -ع- -ق- -د
ب-وع-زغ-ي ل-ق-اًء م-ع فÓ-ح Úوم-ربÚ
ومتعاملي إلصسناعات إلغذإئية بعÚ
إŸكان.

دورة عاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
◊ ـ ـ ـ ـزب العمـ ـ ـال
’مينة إلعامة ◊زب
تعرضس إ أ

الصسالـ ـ ـ ـون الدو‹ للبيئـ ـة والطاق ـ ـ ـات
اŸتج ـ ـّددة مـ ـن  7إا 10 ¤م ـ ـارسس
تتوإصسل إلطبعة إلثانية من إلصسالون إلدو‹ للبيئة وإلطاقات
إŸت -ج ّ-ددة– ،ت شس -ع -ار «إل -ط -اق -ات إŸت -ج -ددة خ-ارج إلشس-ب-ك-ة ‘
خ -دم -ة إل -ت -ن -م -ي -ة إŸسس -ت -دإم -ة ‘ إ÷ن -وب إ÷زإئ -ري وإŸن -اط -ق
إŸعزولة» ،وذلك إ ¤غاية  10مارسس بقصسر إŸعارضس إلصسنوبر
إلبحري .إلصسالون تنظمه وزإرة إلبيئة وإلطاقات إŸتجددة.

ندوة حول اسستغÓل الطاقة باأ’وراسسي
ت-ن-ظ-م إل-وك-ال-ة إل-وط-ن-ية لتطوير إسستخدإم إلطاقة
وت-رشس-ي-ده-ا ي-وم إلثÓثاء  12م-ارسس ن-دوة صس-حفية
حول إسستعمال إلطاقة ‘ ظلّ إلتحديات وفرصس
إ’ن - -ت - -ق - -ال إل - -ط - -اق - -وي ،وذلك ب - -ف - -ن - -دق
إ’أورإسس-ي ع-ل-ى إلسس-اعة 9 : 00

إل -ع -م -ال إلسس -ي -دة ل -وي -زة ح-ن-ون
إل-ي-وم ب-ال-دورة إل-ع-ادي-ة ل-ل-ح-زب
إل -ت -ق -ري-ر إ’ف-ت-ت-اح-ي ،ب-دءإ م-ن
إلسس- -اع -ة  10.00صس -ب-اح-ا وه-ذإ
باŸقر إلوطني للحزب إلكائن بـ02
شس -ارع ب -ل -خ Òب-ل-ق-اسس-م-ي ب-ل-ف-ور ـ
إ◊رإشس ‘ إلعاصسمة.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصشÓة

^  09م - -ارسس  :19٥9أل -ت -ق-ى وف-د أ◊ك-وم-ة
لمÒ
لول رف-ق-ة أ أ
أ÷زأئ -ري -ة ب -اŸلك سش -ع-ود أ أ
فيصشل رئيسس ›لسس ألوزرأء بقصشر أ◊كم ‘
ألرياضس ،عرضس فيه فرحات عباسس ششؤوون أ◊رب
ب -ا÷زأئ -ر ووضش -ع أ◊ك -وم -ة أŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج -م -ه-وري-ة
أ÷زأئرية.
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ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

ألسشبت  02رجب  1٤٤0هـ ألموأفق لـ  09مارسس  2019م

‘ ›لة
ة
قراء ÷يشص““
““ا

Oó©dG

ا÷يشص والشصعب ينتميان إا ¤وطن واحد لبديل عنه

جددت ›لة ‘أ÷يشس‘‘،
أل- -ت- -أاك- -ي- -د ع- -ل -ى م -ه -ام -ه -ا
أل- -دسش- -ت- -وري- -ة ‘ صش -ي -ان -ة
سش- - -ي- - -ادة أ÷زأئ- - -ر أل- - -ت - -ي
أسشÎج - -عت ب - -تضش - -ح- -ي- -ات
جسش - -ام م - -ت - -وق- -ف- -ة ع- -ن- -د
أÙط- - -ات أل- - -كÈى أل - -ت - -ي
ع-رف-ت-ه-ا وأل-ت-حديات ألتي
رفعت باقتدأر وأحÎأفية
ج- - -دي- - -رة ب- - -ال- - -ت- - -ن- - -وي - -ه
لششادة.
وأ إ

@ فنيدسس بن بلة

وأاخذ مشسعل مواصسلة مسسإر البنإء والتعمÒ
ا÷يشص الوطني الشسعبي إا ¤اآ’ن.
إانهإ اŸعإدلة التي Œيب كل متتبع للشسأإن
ا÷زائري كيف “كن ا÷يشص بتÓحم اأ’مة
والشسعب من Œإوز كل الصسعإب ‘ جزائر
ا◊رية والسسيإدة .وتزيل كل لبسص عن الطريقة
اŸع -ت -م -دة ‘ ات -خ -إذ ه -ذه ال -ت -ح -دي -إت ق-وة
ان - -ط Ó- -ق ن- -ح- -واأ’م- -إم واأ’حسس- -ن ‘ مسس- -إر

أششرف عليها ألعميد بلقصش Òقائد جهاز ألدرك

دعوة اŸرأاة إا– ¤قيق أامن األشصخاصص،حماية
اŸمتلكات وصصيانة الوطن
تكر Ëصصحفية ““الشصعب““ كشصريك اعÓمي ‘ اŸعادلة األمنية

أشش---رف أول أمسس ق--ائ--د ج--ه--از
أل--درك أل--وط--ن--ي أل--ع--م--ي-د ع-ب-د
ألغا‹ بلقصش Òعلى حفل تكرË
أŸرأة أ÷زأئ---ري---ة عﬂ Èت---ل---ف
ألنسشاء أŸمثÓث لششرأئح أÛتمع،
ع----ل---ى رأسش---ه---ن أŸرأة أل---درك---ي---ة
Ãن---اسش--ب--ة أل--ي--وم أل--ع--اŸي ل--ع--ي--د
أŸرأة ،أŸصشادف لـ 8مارسس من كل
سش--ن-ة وذلك ع-ل-ى مسش-ت-وى ق-ي-ادة
ألدرك ألوطني.
ا◊فل اسستهل بإإلقإء بلقصس Òكلمة
أاشس-إد ف-ي-ه-إ ب-إŸك-إسسب ال-ت-ي ح-ق-قتهإ
اŸرأاة الدركية ‘ ﬂتلف اÛإ’ت
Ÿواكبة نظÒاتهإ ‘ الدول اŸتطورة
ع--ل--ى غ--رار زم--يÓ--ت--ه--إ عﬂ Èت-ل-ف
’خرى.
اŸؤوسسسسإت ا أ
وأاث-ن-ى م-راقب ال-ع-م-ي-د ب-ل-قصس‘ Ò
ك--ل--م--ة وج--ه--ه--إ خصسصس--إ Ÿن--تسس--ب--إت
الدرك الوطني ،بإلدور الريإدي الذي
ب--إتت –ظ--ى ب--ه اŸرأاة ال--ي--وم ،ح-يث
’م--ث--ل--ة ‘ ال--تضس--ح--ي--ة
ق---دمت أاروع ا أ
وال--ت--ف--إ Êمشس--ي--دا ت-ف-إن-ي-ه-إ ‘ ت-أإدي-ة
اŸهإم اŸوكلة اإليهإ بكل كفإءة وامتيإز

وبخÈة ومهنية‡ ،إ مكنهإ من تبوء
مسسؤووليإت هإمة ومنإصسب عليإ ،وقد
” ب--إŸن--إسس--ب--ة ،ت--ك--ر Ëع--دد م--ن-ه-ن
’‚إزات--ه--ن ال--ت--ي ع--كسست
ت---ق---دي--را إ
ق---درات اŸرأاة ا÷زائ--ري--ة ‘ ع--دي--د
اÛإ’ت وعﬂ Èت----------ل---------ف ا◊قب
ال--ت--إري--خ--ي--ة ال--ت--ي ع-إشس-ت-ه-إ ا÷زائ-ر
وب---خ---إصس--ة فÎة ا’سس--ت--ع--م--إر وغ--داة
ا’سس--ت--قÓ--ل ،وب--ع--د أان ه--ن--أإ ا÷م--ي-ع
ب-إŸن-إسس-ب-ة ع Èب-ل-قصس Òع-ن ت-ق-ديره
وع---رف--إن--ه ب--إل--دور ا◊ي--وي وال--ع--م--ل
اŸت--م--ي--ز ال--ذي ت--ق--وم ب--ه م--ن-تسس-ب-إت
ال--درك ال--وط--ن--ي ‘ سس--ب--ي--ل –ق--ي-ق
’شس----خ---إصص
اأه----داف رسس----إل----ة أام----ن ا أ
وحمإية اŸمتلكإت وصسيإنة الوطن.
و” ب--إŸن--إسس--ب-ة ت-ك-ر Ëالصس-ح-ف-ي-ة
اآسس----ي----إ م---ن---ي م---ن ط---رف ال---ع---م---ي---د
ب--ل--قصس،Òع--رف--إن--إ ÷ري--دة ““الشس--عب““
كشس--ريك اإعÓ--م--ي ،ف--ع--إل ‘ –ق--ي-ق
’م--ن--ي--ة رف--ق-ة ك-ل وسس-إئ-ل
اŸع--إدل--ة ا أ
’خرى Ãختلفهإ.
’عÓم الوطنية ا أ
ا إ

العاصصمة :آاسصيا مني

لفريقية
لبطال أ إ
رأبطة أ أ

شصباب قسصنطينة ينهزم أامام النادي اإلفريقي

انهزم فريق شسبإب قسسنطينة مسسإء أامسص أامإم ضسيفه النإدي اإ’فريقي التونسسي بنتيجة 1 - 0
‘ اŸبإراة التي احتضسنهإ ملعب الشسهيد حمÓوي بقسسنطينة ‘ إاطإر ا÷ولة اÿإمسسة لدور
اÛموعإت لرابطة اأ’بطإل اإ’فريقية.
و سسجل الهدف الوحيد ‘ اŸبإراة عن طريق ’عب النإدي اإ’فريقي كومبإوري ‘ الدقيقة
. 45
و بإلرغم من انهزامه ‘ اŸبإراة يبقى شسبإب قسسنطينة ‘ صسدارة اÛموعة ب  10نقإط
قبل إاجراء ا÷ولة السسإدسسة و اأ’خÒة .

حامد.ح

 20°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

ا÷إه -زي -ة ال -دائ -م-ة وال-ت-حصسÚ
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي اŸع-ر‘ Ÿواج-ه-ة
أاي تهديد.
أاظ -ه-رت اŸع-إدل-ة ““ ال-راب-ط-ة
ا÷يشص -أامة““  ،افتتإحية ›لة
ا÷يشص التي أاعطت قراءة متأإنية
لتطور هذه اŸؤوسسسسة العسسكرية
واŸسسؤوولية اŸلقإة على عإتقهإ
متخذة من جيشص التحرير قدوة
‘ رف - - -ع اأ’داء اŸه - - -ن- - -ي وحب
ال-وط-ن واإ’خÓ-صص ل-ه وال-ت-ح-ل-ي
ب- -إإ’رادة الصس- -إدق- -ة ‘ ت- -ذل- -ي- -ل
الصس- - -ع- - -إب واك - -تسس - -إب ال - -ق - -وة
السسإﬁة بخدمة الوطن وشسعبه
وال- -دف- -إع ع- -ن سس- -ي -إدة ا÷زائ -ر
ووحدتهإ الÎابية ووحدة شسعبهإ.
مثلمإ حرصص رئيسص ا÷مهورية
التأإكيد عليه ‘ رسسإلته إا ¤اأ’مة
‘ ذكرى اليوم الوطني للشسهيد
(  18فيفري .)2019
وشس - -دد ع - -ل - -ي- -ه ‘ ال- -ذك- -رى
اŸزدوج- - - -ة  24ف -ي -ف -ري أاي-إم
معدودة بعدهإ بإلتأإكيد الصسريح
على أان اأ’من ،السسلم وا’سستقرار
الذي ننعم به ‘ ا÷زائر –قق
ب -فضس -ل ج -ه -ود ع -ن-إصس-ر ا÷يشص
ال- -وط- -ن -ي الشس -ع -ب -ي .ل -ك -ن ه -ذه
ا÷ه -ود ال-ت-ي وق-فت ب-إŸرصس-إد ل-ك-ل م-ؤوام-رة
تسستهدف اأ’من الوطني –تإج إا ¤سسند شسعبي
يشس -ك-ل اŸدخ-ل اآ’م-ن ÷ب-ه-ة داخ-ل-ي-ة صس-ل-ب-ة
“ثل السسند الثم Úوالدرع الواقي أ’ي اخÎاق
وتهديد لÓسستقرار والسسيإدة.
من جهته ،أاعطى الفريق قإيد صسإلح نإئب
وزير الدفإع رئيسص اأ’ركإن Ÿعإدلة ““جيشص-
أام-ة““ م-دل-ول-ه-إ ا’سسÎات-ي-ج-ي وق-وة مضسمونهإ
مؤوكدا التÓحم اأ’بدي ب Úا÷إنب Úوترابط
مصسÒهمإ اŸشسÎك وتوحد رؤويتهإ للمسستقبل
وانتمإئهمإ إا ¤وطن واحد وحيد ’ بديل عنه:
ا÷زائر ومإ أادراك مإ ا÷زائر.
ليسص من الغرابة ‘ شسيء التإكيد أان مإ
ح-ق-ق-ه ا÷يشص ع-ل-ى ك-إف-ة اأ’صس-ع-دة ووق-وف-ه
الÓ- -مشس- -روط م- -ع اأ’م- -ة ‘ ﬂت -ل -ف اÙن
واأ’زمإت ،ترجم بإŸلموسص “إسسك الشسعب
مع جيشسه وتÓحمهمإ ‘ سسبيل وطن تعهدت
القوات اŸسسلحة بحمله ‘ القلب وحمإيته ‘
كل الظروف.

 18°وهرأن

 18°وهرأن

ألثمن  10دج

17891

تÓحم ‘ تأادية ألوأجب من أجل جزأئر آأمنة ومسشتقرة

ذكرت اÛلة ‘ عدد مإرسص
شس- - -ه- - -ر الشس - -ه - -داء ب - -إŸك - -إسسب
اÙققة من اŸؤوسسسسة العسسكرية
على أاك Ìمن صسعيد بفضسل مسسإر
–ديث وعصس- - - -رن- - - -ة ال- - - -ق - - -وات
اŸسس- -ل- -ح- -ة م -ن خ Ó-ل ب -رن -إم -ج
ت -ك -وي -ن -ي م -ت-واصس-ل وت-خصسصس-إت
م-دارسص ع-ل-ي-إ وأاك-إدÁي-إت ت-ؤوهل
وحدات ا÷يشص واأ’فراد للتصسدي
أ’ي طإرئ ومواجهة التهديدات
بروح مسسؤوولية وعزÁة ’ تقبل
ا’سستخفإف.
و–دثت اÛل -ة ‘ م -ق -إرع -ت -ه -إ ل -ل -واق -ع
اŸتغ ÒواŸرافعة للمعإدلة الثإبتة اŸسستندة
إا ¤ع -ق -ي -دة ا÷يشص ال -ت -ي ’ ت -ق-ب-ل اŸسس-إسص
والقفز عليهإ – ،دثت بإإسسهإب عن معإدلة
““ال -راب -ط -ة ج -يشص -أام -ة““ ال -ت -ي –م-ل م-ع-إÊ
ومغزى وتلمسص ‘ كل منإسسبة وحدث .وهي
 ‘ Óكل ﬁطة تإريخية منذ
رابطة تÈز للم أ
الثورة التحريرية التي قإدهإ جيشص التحرير

ألفجر0٥.٤2................:
ألششروق07.08..............:
ألظهر12.٥8.................:
ألعصشر16.17................:
ألمغرب18.٤9...............:
ألعششـاء20.10................:

20°

20°

france prix 1

قامت بها مفارز مششÎكة للجيشس وألدرك

توقيف تاجري ﬂدرات بحوزتهما  45كلغ من الكيف
‘ إأط- - - - - - - -ار ﬁارب- - - - - - - -ة أ÷رÁة
أŸن -ظ -م -ة ،أوق -فت م-ف-رزة مششÎك-ة
ل -ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ،ي-وم 06
م-ارسس  2019ب-ع Úألدفلى/ن.ع،1.
ت - - -اج - - -ر ﬂدرأت ب- - -ح- - -وزت- - -ه ()38
ك-ي-ل-وغ-رأم م-ن أل-ك-ي-ف أŸعالج ،فيما
أوقف عناصشر ألدرك ألوطني تاجر
ﬂدرأت آأخ - - - -ر ب - - - -ح - - - -وزت- - - -ه ()07
ك- - -ي - -ل - -وغ - -رأم - -ات م - -ن ن - -فسس أŸادة
بوهرأن/ن.ع.2.

..إاحباط هجرة غ Òشصرعية
لـ 50شصخصصا

م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،أاح- -ب- -ط ح- -راسص
السس -واح -ل ﬁإو’ت ه-ج-رة غ Òشس-رع-ي-ة
لـ( )33شس- -خصس -إ ك -إن -وا ع -ل -ى م Ïق -وارب
تقليدية الصسنع بعنإبة/ن.ع ‘ ،5.ح” Ú
ت-وق-يف ( )17م -ه -إج -را غ Òشس -رع -ي م-ن
جنسسيإت ﬂتلفة بكل من ع Úأامنإسص
وتيإرت.

..توقيف  3مهرب Úوحجز كمية
معتÈة من األقراصص اŸهلوسصة
‘ إاط -إر ﬁإرب -ة ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة
اŸنظمة ،اأوقفت مفإرز مشسÎكة للجيشص
الوطني الشسعبي ،يوم  07مإرسص  2019بكل
من الوادي وع Úأامنإسص/ن.ع ،4.ثÓثة
( )03م -ه -رب Úوضس -ب-طت ( )16256ق -رصص
مهلوسص و( )23930قرصص من اŸواد شسبه
الصسيد’نية.

...وتوقيف شصاحنة بها  30طنا
من الإسصمنت

‘ نفسص السسيإق ،أاوقفت مفرزة أاخرى
للجيشص الوطني الشسعبي مهربإ كإن على
م Ïشس- -إح- -ن- -ة ﬁم -ل -ة بـ( )30ط- -ن- -إ م- -ن
ا’سس-م-نت ب-ت-مÔاسست/ن.ع ‘ ،6.حÚ- - - - -
اأحبط حراسص ا◊دود ﬁإو’ت تهريب
( )7984لÎا م -ن ال -وق -ود ب -ك -ل م -ن سس -وق
اأهراسص وتبسسة والطإرف/ن.ع.5.

فيما يوجد ثالثهما ‘ حالة حرجة

صصعقة قاتلة تنهي حياة شصاب Úبع Úفكان Ãعسصكر
ل -ق -ي شش -خصش -ان مصش-رع-ه-م-ا أمسس،
بصش - -ع - -ق - -ة ك - -ه - -رب - -ائ - -ي - -ة ق - -ات - -ل - -ة
ب- - - -دوأرأولد ب- - - -ن خ- - - -و أŸه- - - -ج - - -ور
ببلدية ع Úفكان ‘ معسشكر ،فيما
ي - -وج- -د ث- -الث ألضش- -ح- -اي- -ا ‘ ح- -ال- -ة
ح - -رج - -ة ن - -ق - -ل ع - -ل - -ى أث - -ره - -ا إأ¤
أŸسشتششفى أ÷امعي بوهرأن.
وحسسب مصس -إدر م -ق -رب -ة م -ن ع-إئÓ-ت
الضسحإيإ  ،فإإن الشسبإب الثÓثة توجهوا
م -ن -تصس -ف ي -وم أامسص اأ’ول إا ¤اŸن -ط-ق-ة
ا÷ب -ل -ي-ة ال-ن-إئ-ي-ة اŸسس-م-إة دوار اأو’د ب-ن
يخو التي هجرهإ سسكإنهإ خÓل العشسرية
السسوداء ‘ ،رحلة بحث عن نبإت الهليون
الÈي ““السسّكوم““ وإاعإدة بيعه ‘ السسوق،
غ Òأان رح -ل -ة الضس -ح -إي -إ ال -ثÓ-ث ان-ت-هت
ب -إقÎاب -ه -م م -ن ك -واب -ل ك -ه -رب -إئ -ي -ة ذات
الضسغط العإ‹““ 30أالف فولط““ ‘ حإلة
م -هÎئ -ة  -ن -ت -ي-ج-ة ال-ت-خ-ريب ال-ذي ط-إل

كاريكات /ÒعنÎ

أاع- - -م- - -دة ن- - -ق- - -ل ال- - -ك- - -ه- - -رب - -إء ‘ فÎة
ا’ضس- -ط- -راب- -إت ا’أم- -ن- -ي- -ة ،وع- -قب ه -ذه
الفإجعة التي هزت مدينة ع Úافكإن،
تنقلت السسلطإت اÙلية لتقد Ëواجب
ال-ع-زاء ومسس-إع-دة ع-إئÓ-ت الضس-ح-إي-إ‘ ،
وقت فتح فيه الدرك الوطني –قيقإ ‘
ا◊إدث.

معسصكر :أام ا.Òÿسس

