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جÓب يشسرف على افتتاح «األسسيهار»
ي- -ق- -ؤم وزي- -ر اŸؤارد اŸائ -ي -ة
حسص Úنسص- -يب ب- -زي- -ارة ع -م -ل
إاب- -ت- -داء م -ن ال -ي -ؤم إا ¤غ -اي -ة
ال -ث Ó-ث -اء إا ¤و’ي -ت -ي ت-بسص-ة
وسص- -ؤق اه -راسض ح -يث ي -ع -اي -ن
مشصاريع القطاع.

يشص- -رف وزي- -ر ال- -ت -ج -ارة سص -ع -ي -د ج Ó-ب ع -ل -ى اف -ت -ت -اح
’سصيهار» اŸنظمة من  10ا20 ¤
التظاهرة ا’قتصصادية «ا أ
مارسض ا÷اري بتمÔاسصت –ت رعاية رئيسض ا÷مهؤرية
السصيد عبد العزيز بؤتفليقة Ãشصاركة  100متعامل من
ا÷زائر والنيجر وما‹.
’ح -ي-اء Œارة اŸق-ايضص-ة عÈ
ال -ت -ظ -اه -رة ال -ت -ي ت -روج إ
اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة ت-ن-ظ-م –ت شص-ع-ار«:ا’سص-ي-ه-ار م-ل-تقى
’فريقي».
اŸباد’ت والتعاون ا إ

زرواطي تشسرف على
اختتام صسالون البيئة
والطاقات اŸتجددة

تشص - - -رف وزي - - -رة ال - - -ب - - -ي - - -ئ - - -ة
وال- -ط- -اق- -ات اŸت- -ج- -ددة ف- -اط- -م -ة
ال -زه -راء زرواط -ي ،ال -ي -ؤم ،ع-ل-ى
ف-ع-ال-ي-ات اخ-تتام الطبعة الثانية
ل - -لصص - -ال - -ؤن ال - -دو‹ ل - -ل - -ب - -ي - -ئ- -ة
وال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ال-ذي ج-اء
–ت شص -ع -ار «ال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة
خارج الشصبكة ‘ خدمة التنمية
اŸسص -ت -دام-ة ‘ ا÷ن-ؤب ا÷زائ-ري
واŸن -اط -ق اŸع-زول-ة» وه-ذا ب-قصص-ر
اŸعارضض الصصنؤبر البحري جناح
سض على السصاعة  10.00صصباحا.

 293حادث مرور جسسماÊ

’من الؤطني خÓل الفÎة اŸمتدة
سصجلت مصصالح ا أ
من  2٦فيفري إا 04 ¤مارسض من السصنة ا÷ارية293 ،
حادث مرور جسصما Êعلى مسصتؤى اŸناطق ا◊ضصرية،
أاسصفرت عن وفاة  15شصخصصا وجرح  379آاخرين.
تشص ÒاŸعطيات ذات الصصلة ،أان أاسصباب هذه ا◊ؤادث
’و ¤إا ¤ال-ع-نصص-ر ال-بشص-ري ب-نسص-ب-ة
ت -ع -ؤد ب -ال -درج-ة ا أ
’م -ان،
ت -ف -ؤق  ،%95ن- -ت- -ي- -ج- -ة ع- -دم احÎام مسص -اف -ة ا أ
’ره -اق إاضص -اف -ة إا ¤ال -ع -ؤام -ل
’ف- -راط ‘ السص -رع -ة ،ا إ
ا إ
’خرى اŸرتبطة باŸركبة واÙيط.
ا أ
Óمن دعؤتها
’طار ُتجدد اŸديرية العامة ل أ
‘ هذا ا إ
Ÿسص-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ال-ع-ام إا ¤ت-ؤخي ا◊يطة وا◊ذر
أاث- -ن- -اء السص- -ي- -اق- -ة ،م -ع ضص -رورة احÎام ق -ان -ؤن اŸرور،
السصرعة اÙددة ،واŸراقبة الدورية للمركبة.

سسيال تشسارك ‘ الصسالون اŸنعكسس للمناولة
ت-ن-ظ-م ال-غ-رف-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-تجارة والصصناعة بالشصراكة مع
اŸؤؤسصسص - - - -ة ا÷زائ - - - -ري - - - -ة ل - - - -ل - - - -م - - - -ع- - - -ارضض وال- - - -تصص- - - -دي- - - -ر
وب -ؤرصص -ة ا÷زائ -ر ل -ل -م -ن -اول-ة والشص-راك-ة وال-ؤك-ال-ة ال-ؤط-ن-ي-ة
لتطؤير ا’سصتثمار ،الصصالؤن الؤطني اŸنعكسض للمناولة لسصنة
 2019من  11إا 14 ¤مارسض ا÷اري بـ «صصافكسض»  ،حيث تشصارك
شص -رك -ة اŸي -اه وال -ت -ط -ه Òل-ل-ج-زائ-ر «سص-ي-ال» ‘ ف-ع-ال-ي-ات ط-ب-ع-ة
اÿامسص- -ة  ،وسص- -ت- -ؤق- -ع ثÓ- -ث ات -ف -اق -ي -ات م -ع وك -ال -ة أاونسص -اج ،
’ضصافة إا ¤برنامج ثري مسصطر طؤال أايام الصصالؤن.
با إ
يؤمية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤؤسصسصة العمؤمية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر
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التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

مكافحة جرائم النصسب
موضسوع حصسة « ‘ الصسميم»

ن -ام -ج ال -ت -ف -اع-ل-ي «‘
لÈ
ي -ت -ن -اول ا ي ي-بث ضص-م-ن ال-فضص-اء
الصص -م -ي-م» ال-ذ
الؤطني ع Èمؤجات
Óمن
’ذاعي ل أ
ا إ
’و ،¤ال- -ي- -ؤم،
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ج - -ه - -ؤد مصص - -ال - -ح ا أ
«
ع
ؤ
ص
ض
ؤ
م-
ف-ح-ة ج-رائ-م ال-نصصب
ال-ؤط-ن-ي ‘ م-ك-ا
 Èشص-ب-ك-ة ا’نÎنت».
ع
وا’ح -ت -ي-ال ك ف -ي -ه -ا إاط -ارات م -ن
ا◊صص- -ة يشص -ار
Óم -ن ال -ؤط -ن -ي
ع -ام -ة ل  -أاŸدي -ري -ة ال - - -ن وزارة الÈي- - - - - - -د
و‡ث - - - - - - -ل ع - - - -
ص -ل-ك-ي-ة والÓ-سص-ل-ك-ي-ة
واŸؤاصص Ó-ت الس
كنؤلؤجيات الرقمنة.
وت

«عيد النصسر»
‘ أابواب مفتوحة
إاح- -ي- -اءا ل- -ل -ذك -رى ’ 57تفاقيات
’رشص-ي-ف
اي -ف -ي -ان ،ت -ن -ظ -م م -ؤؤسصسص-ة ا أ
ال -ؤط -ن -ي ط -ي-ل-ة شص-ه-ر م-ار سض ا÷اري
أاب-ؤاب-ا م-ف-ت-ؤح-ة ب-ع-ن-ؤان«ال-طريق إا¤
وقف إاطÓق النار» وهذا من السصاعة
 09.00صص- - -ب- - -اح - -ا إا 14.00 ¤بعد
ال - -زوال .وŒري ال - -ت- -ظ- -اه- -رة Ãق- -ر
’رشص -ي -ف ال -ؤط-ن-ي
مصص -ل -ح -ة م -رك -ز ا أ
ب -ا÷زائ -ر ال -ؤسص -ط-ى ب-ج-ؤار ق-اع-ة ب-ن
خلدون.

ي- -ق- -ؤم وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ز
الدين ميهؤبي ،اليؤم ،بزيارة
ع - -م - -ل إا ¤و’ي - -ت - -ي م - -ي - -ل - -ة
وج-ي-ج-ل ح-يث يعاين وضصعية
’ث - - -ري - - -ة
اŸؤاق - - -ع واŸع - - -ا ⁄ا أ
ك -اŸدي-ن-ة ال-ع-ت-ي-ق-ة «م-يÓ-ف»
ومسص -ج -د سص -ي -دي غ-ا Âوقصص-ر
’غا بفرجيؤة.
ا أ
وي -دشص -ن م -ك -ت -ب -ة اŸط-ال-ع-ة
العمؤمية لبلدية تاجنانت.
و‘ جيجل سصيتؤقف الؤزير
عند عديد الهياكل الثقافية
يؤم ا’ثن.Ú

اŸلتقى الدو‹ الثامن
للسسÒة النبوية

ب- - -رع- - -اي - -ة وزي - -ر الشص - -ؤؤون
’وق-اف ال-دك-ت-ؤر
ال -دي-ن-ي-ة وا أ
ﬁم- -د ع -يسص -ى وإاشص -راف وا‹
ورڤ-ل-ة ،ي-ن-ظ-م اŸلتقى الدو‹
ال- -ث- -ام- -ن ل- -لسصÒة ال- -ن -ب -ؤي -ة.
اŸلتقى الذي تنظمه مديرية
’وق-اف
الشص -ؤؤون ال -دي -ن -ي -ة وا أ
ب-اŸن-ط-ق-ة واŸؤسص-ؤم بـ«الشصباب
وال-ت-ن-م-ي-ة اÛت-م-عية ‘ ضصؤء
السصÒة النبؤية» ينعقد يؤمي
 31مارسض و 1اأفريل اŸقبل.

ندوة حول اسستغÓل الطاقة باألوراسسي
تنظم الؤكالة الؤطنية لتطؤير اسصتخدام الطاقة وترشصيدها يؤم الثÓثاء
 12مارسض ندوة صصحفية حؤل اسصتعمال الطاقة ‘ ظل التحديات وفرصض
’وراسصي على السصاعة  9:00صصباحا.
ا’نتقال الطاقؤي ،وذلك بفندق ا أ
الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤؤولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

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

’شصهار
اŸؤؤسصسصة الؤطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

ؤسصسصات التالية:الؤسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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’مريكي بهيوسسÏ
أعلنها ›مع سسوناطرأك من أŸنتدى أ÷زأئري  -أ أ

أاول تنقيب ‘ عرضس البحر خÓل السشداسشي الثا Êلـ2019
^ احتياطي غازي كب Òيرفع من قدرات التصشدير

أع -ل -ن ›م -ع سس -ون -اط -رأك خÓ-ل
أل-ط-ب-عة  12ل-ل-م-ن-ت-دى أ÷زأئ-ري -
’م -ري -ك -ي ح -ول أل -ط -اق -ة ،أن-ه م-ن
أ أ
أŸرتقب أن يشسرع أÛمع ‘ عمليات
أسس- -ت -كشس -اف ‘ ع -رضس أل -ب -ح -ر ه -ذه
ألسس- -ن- -ة وأن أول ع- -م- -ل- -ي -ة ت -ن -ق -يب
سس-ت-ك-ون خÓ-ل ألسس-دأسس-ي أل-ثا Êمن
 ‘ 2019عرضس ألسساحل ألشسرقي بÚ
بجاية وسسكيكدة.
أاشسار مدير اŸوارد ا÷ديدة Ãجمع
سسوناطراك ،يوسسف خنفر ان عملية جمع
اŸع-ط-ي-ات ا÷ي-ول-وج-ي-ة ث-ن-ائ-ي-ة وثÓ-ث-ية
اأ’بعاد سستنتهي خÓل السسداسسي اأ’ول،
مÈزا ان ا◊قل اأ’ول يحتوي على العديد
من مليارات اأ’متار اŸكعبة من الغاز.
وأاضساف ‘ ذات السسياق ،أان السساحل
الغربي Áكن ان يحتوي على البÎول مع
ام-ك-ان-ي-ة اسس-ت-خ-راج مÓ-ي ÚالÈام-ي-ل من

ال -ب -ئ -ر اأ’ول ال -ذي سس-ي-ت-م ح-ف-ره ‘ ه-ذه
اŸنطقة من ا÷زائر.

اŸششروع مششابه ◊قل ظهر ‘ مصشر

تشس ÒاŸع -ط-ي-ات ا÷ي-ول-وج-ي-ة ث-ن-ائ-ي-ة
اأ’ب- -ع- -اد ال -ت -ي ” ج -م -ع -ه -ا ‘ السس -اح -ل
الشسرقي إا ¤تشسابه كب Òمع حقل الظهر
الكب ،Òالذي ” اكتشسافه ‘ مصسر ،يؤوكد
خنفر ،مضسيفا أان قدرة هذا اأ’خ Òتبلغ
 30م -ل -ي -ار م Îم -ك -عب م-ن ال-غ-از ،ح-يث
سسيسسمح بتغطية جزء كب Òمن احتياجات
مصسر من الغاز لعقود من الزمن.
وأاك -د خ -ن -ف -ر أان ه -ذا ا◊ق -ل سس-ي-م-ن-ح
اسستقÓلية Ÿصسر من حيث الغاز ويضسعها
‘ قلب ›موعة الغاز شسرق اŸتوسسط،
م -وضس -ح -ا ‘ ه -ذا السس -ي -اق أان ال -ت -ق -ي -ي-م
ا÷يولوجي ثÓثي اأ’بعاد فقط Áكنه أان
يؤوكد هذا التشسابه.

وتشسرف الشسركتان الفرنسسية «طوطال»
واإ’ي- -ط- -ال- -ي- -ة «إاي- -ن- -ي» ع- -ل -ى ع -م -ل -ي -ات
ا’سس- -ت- -كشس- -اف ‘ السس- -واح- -ل الشس- -رق -ي -ة
والغربية.
ل -ل -ت -ذك ،Òوق -عت سس -ون -اط -راك ،شس -ه-ر
أاك - -ت - -وب - -ر اŸاضس - -ي ،ع - -ل - -ى أاول ع- -ق- -ود
ا’سس -ت -غ Ó-ل ‘ ع-رضض ال-ب-ح-ر م-ع ه-اتÚ
الشسركت ÚالعاŸيت ،Úمطلقة بذلك عهدا
جديدا نحو رفع انتاجها من اÙروقات.
وت -ت -ق -اسس -م اأ’ط -راف ال-ثÓ-ث-ة ﬂاط-ر
ا’سستغÓل ،بحسسب ما أاوضسح نائب رئيسض
›م- -ع سس- -ون -اط -راك صس -ال -ح م -ك -م -وشض،
مضسيفا ان السسفينة التي سستقوم بحملة
ا’سستكشساف البحري ‘ عرضض السساحل
ببجاية وسسكيكدة سستأاتي من مالطا اواخر
مارسض.
علما ان –ليل اŸعطيات ا÷يولوجية
سسيتم ‘ غضسون ثÓثة اشسهر.

ألتعاونيات أŸد›ة للتنمية أŸسستدأمة:

‰وذج ’قتصشاد تدويري موثوق للمناطق الريفية
“ث -ل أل -ت-ع-اون-ي-ات أŸد›ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
أŸسس -ت-دأم-ة ‰اذج لÓ-ق-تصس-اد أل-ت-دوي-ري
أل -ذي ي -جب د›ه ‘ أŸن -اط -ق أل -ري -ف -ي -ة
لتحويلها إأ ¤فضساءأت مسستقلة ومنتعشسة
أق -تصس -ادي -ا ,حسس -ب -م -ا أك -ده أمسس أŸق-اول
صساحب هذه ألفكرة.
وحسسب صس -احب اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م -ؤوسسسس-ة
الناشسئة «إاي بي أاف تي أاسض» ,حميدة نسسيب,
فإان هذا اŸشسروع يهدف إا ¤منح اŸواطنÚ
السس -اك -ن ‘ Úال -ري -ف وال -فÓ-ح Úم-ه-م-ا ك-انت
خÈتهم مسسكنا وقطعة ارضض Ÿمارسسة نشساط
فÓحي بيولوجي مراقب ‘ مسساحة صسغÒة.
واوضس -ح انسس -يب ‘ م -داخ-ل-ت-ه خÓ-ل ح-ل-ق-ة
حول «الطاقات اŸتجددة ‘ القطاع الفÓحي
والصس-ن-اع-ي وا’ق-تصس-اد ال-ت-دوي-ري» ال-ذي ن-ظم
ع -ل -ى ه -امشض الصس -ال -ون ال -دو‹ ال-ث-ا Êل-ل-ب-ي-ئ-ة
والطاقات اŸتجددة الذي افتتح يوم اÿميسض
الفارط بقصسر اŸعارضض با÷زائر العاصسمة أان
«هذا الفضساء سسيسستخدم طاقات متجددة خارج
الشس -ب -ك -ة (ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة ,اسس-ت-خ-راج غ-از
اŸي- -ث- -ان م- -ن ال- -ن- -ف -اي -ات  )...ب -اإ’ضس -اف -ة إا¤
ا’قتصساد التدويري لتلبية حاجات نشساطه».
وحسسب ذات اŸت- -ح -دث ف -إان إاع -ادة إاسس -داء
الدور ا’قتصسادي للمسسكن الريفي يعني ضسمان
دÁومته وتعزيز ا’من الغذائي لقاطنيه مع فتح
اÛال ل -ل -م -رأاة ال -ري -ف -ي -ة Ÿم -ارسس -ة ال-نشس-اط
الفÓحي الذي اضسحى «يقتصسر على الرجال
ف -ق -ط» وه -ذا م -ا ي -ط-م-ح إال-ي-ه اŸشس-روع ال-ذي
صسممه.
وي - -ذك- -ر ‘ ه- -ذا الشس- -أان أان ال- -ه- -دف الـ 17
للتنمية اŸسستدامة التي يتع Úعلى ا÷زائر
Œسس- -ي- -ده ه- -و «إاق -ام -ة شس -راك -ات ن -اج -ع -ة بÚ
ا◊كومات والقطاع اÿاصض واÛتمع اŸدÊ
وكذا شسراكات شساملة تقوم على مبادئ القيم
الضس-روري-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-ع-اŸي وا’ق-ل-يمي
والوطني واÙلي».
وتعد أاهداف التنمية اŸسستدامة التي تسسمى
كذلك «ا’هداف العاŸية» نداء «عاŸيا» أاطلق
عام  2000يحمل  17هدفا تخصض  169غاية
تتمثل عموما ‘ «القضساء على الفقر وحماية

اأ’رضض وال -ع -م -ل ع -ل-ى ت-وف Òا’م-ن وا’زده-ار
للبشسر».
ول -ت -جسس -ي-د ه-ذه اأ’ه-داف ال-ط-م-وح-ة “ت
اŸصس-داق-ة ع-ل-ى ب-رن-ام-ج ل-ل-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-تدامة
–ت اسسم «أاجندة  »2030من طرف  193عضسوا
باأ’· اŸتحدة شسهر سسبتم.2015 È

اŸششروع يضشمن –سشينا
لتمويÓت الدولة
وحسسب نسسيب فإان الدولة حاليا “ول السسكن
وال-فÓ-ح-ة وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات وت-دع-م الصس-ن-اع-ة
الغذائية واسستعمال الطاقات اŸتجددة فلهذا
سس- -تضس- -م -ن ال -ت -ع -اون -ي -ات اŸد›ة ل -ل -ت -ن -م -ي -ة
اŸسستدامة –سسينا Ÿسساعدات الدولة إ’نشساء
وحدات اقتصسادية بيئية منتجة ومسستقلة وذات
مداخيل لفائدة مواطني ا÷زائر العميقة.
ك - - -م- - -ا أاب- - -رز ذات اŸق- - -اول ان ال- - -زراع- - -ة
ال -ب -ي -ول -وج -ي -ة ‘ اŸسس -اح-ات الصس-غÒة تسس-م-ح
باقتصساد اŸوارد الطاقوية واŸائية واŸبيدات
واأ’سس -م-دة ول-ك-ن-ه-ا ُت-غ-ن-ي أايضس-ا ع-ن اسس-ت-ع-م-ال
اآ’’ت اŸكّلفة واŸلوثة والتي تقلل من اليد
العاملة.
ومن أاجل تعزيز مردودية النشساط يتم Œميع
اŸنتوجات ونقلها نحو وحدة –ويلية مد›ة
‘ التعاونية.
وعليه ,فإان ا’مر يتعلق بصسناعة طبيعية
ومسس- -ت- -دام- -ة Ÿن- -ت -وج -ات اأ’شس -ج -ار وبسس -اتÚ
اÿضسر وﬁاصسيل الفواكه الÈية وكذا بÎبية
النحل طبيعيا وتربية مد›ة للمائيات إاذ يتم
تقاسسم الفوائد ب ÚفÓحي التعاونية واإ’دارة
اÙلية وهو ما سسيشسكل مصسدرا جديدا لتمويل
البلديات الريفية.
Óدارة اÙلية من خÓل مصسلحتها
و Áكن ل إ
التقنية ان تضسمن مرافقة معيارية للفÓحÚ
ال- -ب- -ي- -ول- -وج- -يÃ Úواف -ق -ة م -ع -اه -د ال -ب -حث و
التخطيط الفÓحي مثل اŸعهد الوطني للبحث
الفÓحي للجزائر ,قصسد «ضسمان باإ’ضسافة ا¤
ال -ع Ó-م -ة ال -ب -ي -ول-وج-ي-ة  :شس-ه-ادة ل-ل-م-ن-ت-وج-ات

ال -ف Ó-ح -ي -ة اŸسس-ت-دام-ة ,حسس-ب-م-ا اوضس-ح ذات
اŸتحدث.
و حسسب توضسيحاته هذا اŸشسروع يرمي
ا– ¤قيق  16هدفا من ب 17 Úهدف من
أاهداف التنمية اŸسستدامة الذين ” التوقيع
عليهم خÓل اجندة  ‘ 2030بعدها ا’قتصسادي
و ا’ج -ت -م -اع -ي و ال -ب -ي -ئ -ي ,و Áن -ح اŸف -ه -وم
باŸقابل الفرصسة ’ن يكون مثا’ يقتدى به ‘
ال -ع -دي -د م -ن ال -ب-ل-دي-ات ال-ري-ف-ي-ة «ك-أاج-ن-دة 21
ﬁلية».
و يعت Èبرنامج أاجندة  21الذي ” اطÓقه
خÓل قمة ا’رضض بريو سسنة ﬂ ,1992طط
ع -م -ل ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ق-رن ال 21و ا’ج - -ن- -دة 21
اÙلية هي مشسروع تنمية مسستدامة بالنسسبة
لÎاب ما .و هي مسسعى شسامل بادرت به جماعة
ﬁل -ي -ة ب -ق-ي-ادة السس-ك-ان و ا’ط-راف ال-ف-اع-لÚ
اÙل -ي Úب -ط -م -وح ج -م -اع -ي ي-ت-م-ث-ل ‘ ج-ع-ل
التنمية اŸسستدامة ‰ط جديد لتطوير الÎاب.

اŸششروع مرن و قابل للتكيف مع
ﬂتلف اآ’مال
و اكد اŸتحدث ان مرونة اŸشسروع تكمن ‘
انه باإ’مكان تصسور العديد من التكييفات حسسب
اآ’مال و ا’حتياجات و خصسوصسيات ا÷ماعات
اÙلية.
و Œدر ا’شسارة ا ¤ان «اي بي اف تي اسض»
تعمل منذ سسنة › ‘ 2016ال ا’بتكار الوحيد
و اÿاصض ÷ع -ل ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسس-ت-دام-ة ل-يسست
ف -حسسب م -ب -دأا م -ؤوسسسس-ة او م-ب-ادرات م-ن اج-ل
مسسؤوولية اجتماعية ,و لكن سسبب وجود و هدف
احتكاري.
و اوضس - -ح اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل- -ه- -ذه اŸؤوسسسس- -ة
ال -ن -اشس -ئ -ة ان «ج -م -ي -ع م -ب -ادرات -ن-ا و ح-ل-ول-ن-ا و
نشس -اط -ات -ن -ا ت -ت -م -ث-ل ‘ اŸشس-ارك-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسس -ت -دام -ة و اŸسس -اه -م -ة ‘ –سس Úن -ت -ائ -ج
ا’قتصساد الوطني من خÓل اسستحداث خدمات
و حلول –سس Úالنتائج ا’قتصسادية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’شسرأك ألشسباب ‘ أ’ندماج أ’جتماعي
يرأفع إ

اŸلتقى اإ’عÓمي العربي الثامن للششباب با÷امعة العربية
’م- -ان -ة
أن- -ط- -ل- -قت ،أمسسÃ ،ق- -ر أ أ
أل-ع-ام-ة ل-ل-ج-ام-ع-ة أل-ع-ربية فعاليات
’عÓمي
أل-دورة أل-ث-ام-ن-ة للملتقى أ إ
أل-ع-رب-ي ل-لشس-ب-اب Ãشساركة عدد من
’ع Ó-م أل-ع-رب ،ون-خ-ب-ة م-ن
وزرأء أ إ
’ع Ó- -م - -ي Úوألصس- -ح- -ف- -ي،Ú
أب - -رز أ إ
’عÓم من ﬂتلف
وط-ل-ب-ة ك-ل-ي-ات أ إ
ألدول ألعربية.
ي- -ه- -دف اŸل -ت -ق -ى ال -ذى ي -دوم ي -ومÚ
وي - -ن - -ظ- -م- -ه ق- -ط- -اع اإ’عÓ- -م وا’تصس- -ال
با÷امعة بالتعاون مع اŸلتقى اإ’عÓمي
العربي بالكويت إا ¤إاشسراك الشسباب ‘
تعزيز الدور ا’جتماعي لوسسائل اإ’عÓم،
وإات -اح-ة ال-ف-رصس-ة أام-ام-ه لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن
ب - -عضض ف - -رصض ال - -ع - -م - -ل وال - -ت - -دريب ‘
اŸؤوسسسسات اإ’عÓمية العربية ،باعتبار اأن
الشس -ب -اب ه -و عصسب اÛت -م -ع ال -ع -رب -ي،
وي- -جب إايÓ- -ؤوه ا’ه- -ت -م -ام ال Ó-زم وب -ن -اء
مسستقبله بالطريقة السسليمة ليكون عنصسر
بناء وتقدم ‘ ›تمعه.
وأاك- -د اأ’م Úال- -ع -ام اŸسس -اع -د رئ -يسض
قطاع اإ’عÓم وا’تصسال بدر الدين ع‹Ó
أان اإ’عÓم العربي ‘ ظل ثورة ا’تصسا’ت
التي جعلت من العا ⁄قرية صسغÒة نتيجة
’نحصسار اŸسسافات وزيادة التقارب بÚ
الشسعوب« ،مطالب بأان يقÎب أاك Ìمن
ا÷م -اه Òال -ع -رب -ي -ة إ’شس-راك-ه-م ‘ ك-اف-ة
القضسايا التي تهمهم ،العمل على صسياغة

اÿط -اب اإ’عÓ-م-ي والÎب-وي ،وال-ت-أاك-ي-د
على القيم اأ’خÓقية للمجتمعات العربية،
لتنشسئة جيل من الشسباب ،يحمل الرسسالة
اإ’ع Ó-م -ي -ة Ãا ي -خ -دم اŸصس -ال-ح ال-ع-ل-ي-ا
Óمة العربية».
ل أ
وقال إان اŸلتقى اإ’عÓمي العربي من
أاه-م ال-ه-ي-ئ-ات اŸم-ارسس-ة Ÿه-ام إاعÓ-م-ية
تسساهم ‘ اإثراء العمل اإ’عÓمي العربي
اŸشسÎك بالعديد من النشساطات القيمة
والفعاليات الهادفة التي تسستقطب النخب
اإ’عÓمية والفكرية العربية ،و–ول إا¤
آالية لتشسجيع اإ’بداع ،وتعزيز التواصسل بÚ
اإ’ع Ó- -م- -ي ÚواŸؤوسسسس- -ات اإ’عÓ- -م- -ي- -ة
ب -ه-دف م-ن-اقشس-ة أاه-م ال-قضس-اي-ا اŸتصس-ل-ة
بواقع اإ’عÓم العربي.
من جانبه ،اأكد اأ’م Úالعام للملتقى
اإ’عÓمي العربي ،ماضسي اÿميسض ،اأن
هذا اŸلتقى يتناول سسنويا مواضسيع هامة
“سض فئة الشسباب بشسكل خاصض ،ويتناول
ه- -ذا ال- -ع- -ام م- -وضس- -وع الشس- -ب -اب وإاع Ó-م
اŸسس -ت-ق-ب-ل ‘ ﬁ 3اور أاسس -اسس-ي-ة ،ح-ول
متطلبات فرصض عمل للشسباب ‘ وسسائل
اإ’عÓم ،أاخÓقيات اإ’عÓم ب Úالواقع
والتطبيق ،ومسستقبل الشسباب ‘ اإ’عÓم،
كما يتضسمن ورشستي عمل تدريبية حول
«الصس- -ح- -اف- -ة اإ’ل- -كÎون- -ي- -ة :ب Úال- -واق -ع
والتطبيق» و»الÈامج التلفزيونية :ثقافة
ا’ختÓف»

إأشسكالية أخÓقيات أŸهنة ‘ شسبكات ألتوأصسل أ’جتماعي

الفضشاءات ا’فÎاضشية حولت ا÷ميع إا ¤إاعÓميÚ
تسس- - -ب- - -بت وسس- - -ائ- - -ل أل- - -ت- - -وأصس - -ل
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي ‘ ب -روز إأشس -ك -ال -ي -ات
’عÓ-م-ي أل-ي-وم
ع-دي-دة ‘ أل-وسس-ط أ إ
م -ن ب -ي -ن-ه-ا أل-ت-ح-دي م-ا ب Úضس-وأب-ط
أŸه-ن-ة ألصس-ح-ف-ية وصسحافة أŸوأطن،
’سستاذ
حسسبما أكده ،أمسسÃ ،يلة ،أ أ
رمضس - -ان ب- -ن ب- -خ- -م- -ة م- -ن ج- -ام- -ع- -ة
سسطيف.
وأاوضس -ح ا÷ام -ع -ي ‘ م -داخ-ل-ة ح-ول»
أاخ Ó-ق -ي -ات اŸه-ن-ة ‘ وسس-ائ-ل ال-ت-واصس-ل
ا’جتماعي» ،قدمها ‘ الندوة اŸنظمة
Ãناسسبة ا’حتفالية اÿاصسة بالذكرى 10
ل- -ب- -داي- -ة بث إاذاع- -ة ا÷زائ -ر م -ن م -ي -ل -ة
ب-اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-العة العمومية
مبارك بن صسالح ،أان اإ’عÓم ا÷ديد فتح
ال -فضس -اء Ÿشس -ارك -ة ا÷م -ي -ع ف-ي-ه وم-ن-ه-م
اŸواط-ن ال-بسس-ي-ط ال-ب-ع-ي-د
عن مهنة الصسحافة.
وأاث -ار ن -فسض اŸت -ح -دث
ع -دي-د اإ’شس-ك-ال-ي-ات م-ن-ه-ا
ا’ل - - - -ت- - - -زام بضس- - - -واب- - - -ط
أاخÓقيات مهنة الصسحافة
و»ا’ن - -فÓ- -ت» ‘ ت- -ق- -دË
اŸعلومة وكذا اŸهنية والتسسلية لدى رواد
مواقع التواصسل ا’جتماعي التي أافضست
إا ¤بروز ما يسسمى ب»صسحافة اŸواطن»
أاو «اŸواطن الصسحفي» ،مشسÒا اإ ¤أان
قنوات إاعÓمية تعتمد على ما يبث عÈ

ه -ذا اإ’ع Ó-م ا÷دي-د وتسس-ت-ع-م-ل-ه ك-م-ادة
خÈية.
من جهته ،أاكد ا’سستاد نور الدين مبني
من جامعة سسطيف ‘ ،مداخلة بعنوان
«ت- -واج- -د اإ’عÓ- -م ‘ م -واق -ع ال -ت -واصس -ل
ا’ج-ت-م-اع-ي» ،اأن ه-ذه ال-وسس-ائ-ط ام-تداد
طبيعي لوسسائل اإ’عÓم أ’نها -كما قال-
أاداة ت -ك-م-ل ال-وظ-ائ-ف اأ’سس-اسس-ي-ة ل-ه-ا Ÿا
تسس -اه -م ب -ه ‘ ت -رسس -ي -خ م -ف-اه-ي-م ح-ري-ة
التعب ÒواŸواطنة ،داعيا إا ¤عدم غفلة
وسسائل اإ’عÓم العادية عن فتح قنوات
اتصسال لها ع Èهذه الوسسائط.
بدوره ،دعا اأ’سستاذ واÿب Òالدو‹ ‘
ا’قتصساد ،عبد الكر Ëبن عراب ،الذي
شس - -ارك ‘ ال - -ن - -ق - -اشض ح- -ول اŸوضس- -وع،
ل Ó-ن -ف -ت -اح ع-ل-ى ا’إعÓ-م ا÷دي-د وأاخ-ذه
ب -ع Úا’ع -ت -ب -ار ب -اسس -ت -غÓ-ل-ه
ج-ي-دا ل-ي-ك-ون إاعÓ-م-ا مضسادا
Ÿا يبث ع Èمواقع التواصسل
ا’ج -ت -م -اع -ي م-ن م-ع-ل-وم-ات
ب -ع -ي -دة ع -ن ضس-واب-ط اŸه-ن-ة
الصسحفية ومسسؤوولياتها.
” Ãن- - -اسس - -ب - -ة ال - -ذك - -رى
العاشسرة لبداية بث اإ’ذاعة ا÷زائرية من
ميلة تكر Ëالفائزين ‘ مسسابقة حصسة
«نوسستا÷يا» أ’حسسن –فة قدÁة التي ”
اامسض ت -ن -ظ -ي -م م -ع -رضض ’ن -ت-ق-اء أاحسس-ن
اأ’عمال مشساركة فيها.

التحدي ب Úضشوابط
مهنـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸتـ ـاعب
وصشحافة اŸواطن

Ãشساركة  60أمرأة من أ÷الية باŸهجر

حفل على ششرف النسشاء ا÷زائريات بباريسس
ن - -ظ - -م ،أمسس ،بسس - -ف- -ارة أ÷زأئ- -ر
ب -ف -رنسس -ا ح -ف -ل ع -ل-ى شس-رف أل-نسس-اء
أ÷زأئ- - -ري- - -ات ب- - -ف- - -رنسس- - -ا ‘ إأط- - -ار
أ’حتفال باليوم ألعاŸي للمرأة.
وكانت حوا‹ سست Úامرأاة من ا÷الية
ا÷زائرية حاضسرة ‘ هذا ا◊فل الذي
شسهد مشساركة نورة برة ،كاتبة دولة سسابقة
مكلفة بشسؤوون اŸسسن Úوكاتبة دولة سسابقة
مكلفة بالصسحة (.)2012-2010
وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ،ث-م-ن السس-ف Òع-ب-د
ال -ق -ادر مسس -دوة نضس-ال اŸرأاة ا÷زائ-ري-ة
خ Ó- -ل وب - -ع - -د ا’سس- -ت- -قÓ- -ل ،مشسÒا اإ¤
مشساركتها وحضسورها ‘ جميع اÛا’ت
ا’قتصسادية وا’جتماعية والÎبوية.
ودعا السسف Òنسساء ا÷الية الوطنية إا¤
«العمل سسويا» من أاجل مشساريع ملموسسة

‘ ا÷زائر.
واأث- -ن- -اء ه- -ذا ا◊ف -ل ،ت -ط -رقت ب -عضض
النسساء اأمام ا◊ضسور إا ¤مسسارهن على
غرار القائدة ‘ الطÒان العسسكري ‘
سس-ن-وات  70ع-ب-د الصس-م-د ح-ك-يمة (حاليا
متقاعدة من ا÷يشض الوطني الشسعبي )
واıتصسة ‘ الطاقة ،نورة قمار التي
اأنشس - -أات م- -ؤوسسسس- -ة ‘ ا÷زائ- -ر ‘ ›ال
الطاقات اŸتجددة إا ¤جانب اŸتخرجة
م- -ن ج -ام -ع -ة ه -واري ب -وم -دي -ن ل -ل -ع -ل -وم
وال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ا ،السس-ي-دة ح-مÓ-وي ال-ت-ي
أاصس -ب -حت ‘ ف -رنسس -ا ب -اح -ث -ة ‘ ال -ذك -اء
ا’صسطناعي.
وان- -ت -ه -ى ا◊ف -ل ب -ت -ك -ر Ëام -رأات‘ Ú
سسفارة ا÷زائر بفرنسسا اللت Úاسستفادتا
من التقاعد.

»æWh
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ل‚ازأت ألضسخمة  ⁄تتبع Ãخططات صسيانة مدروسسة ومنتظمة
أ إ

طمار :رداءة اإل‚از وانعدام الحÎافية سسببا ارتفاع كلفة الصسيانة
شسبكة الطرق سستتوسسع إا 137 ¤أالف كلم بعد اسستÓم اŸشساريع ا÷ارية
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أكد من جيجل أسسÎجاع  350ألف هكتار غ Òمسستغلة

بوعزغي :وضسع األرضس –ت تصسرف مسستثمرين حقيقيÚ
 500أالف فÓح اسستفادوا من الدعم والتصسدير رهان يجب كسسبه

لشسغال ألعمومية وألنقل عبد ألوحيد طمار ،أن أ÷زأئر أ‚زت شسبكة ضسخمة من
أبرز وزير ألسسكن وألعمرأن وأŸدينة وأ أ
ألطرق ألسسيارة وألوطنية وألولئية وألبلدية ‘ إأطار برنامج رئيسس أ÷مهورية ،ناهزت  24ألف كلم لتصسل إأ ¤حدود 128
ألف كلم بعدما كانت ل تتجاوز  104آألف ،على أن تتعزز ‘ وقت قريب بإا‚ازأت تدعم ألبنى ألتحتية ،مقرأ ‘ ألسسياق أن
ل‚از وأنعدأم ألحÎأفية من أŸتدخل.Ú
لك Èيخصس عملية ألصسيانة ألتي ترصسد لها مبالغ باهظة بسسبب ردأءة أ إ
ألرهان أ أ

اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات :فريال بؤششؤية
اذا كانت ا÷زائر قد حققت تقدما كبÒا
‘ شسبكة الطرق التي نالت حصسة كبÒة من
برامج رئيسس ا÷مهورية ،وكان األك Èمنها
ع -ل -ى اإلط Ó-ق السس -ي -ار شس -رق غ -رب ال -ذي
يطلق عليه تسسمية «مشسروع القرن» ،فان
إاشس -ك -ال ك -بÒا ت -واج -ه -ه الشس-ب-ك-ة ‡ث‘ Ó-
عملية الصسيانة التي تبتلع أاموال ضسخمة،
بسس -بب سس -وء ال‚از و غ -ي -اب الحÎاف -ي-ة،
وهو ما أاكده طمار أامسس لدى إاشسرافه على

افتتاح اŸلتقى الرابع للجمعية ا÷زائرية
ل - -ل - -ط - -رق اŸن - -ظ - -م –ت رع- -اي- -ة رئ- -يسس
ا÷مهورية.
شس -دد ال -وزي-ر ط-م-ار ع-ل-ى ضس-رورة اع-ت-م-اد
سسياسسة ناجعة لصسيانة الطرق ،تندرج ‘ إاطار
عقلنة وترشسيد تسسي Òالنفقات ،منبها إا ¤أان
شسبكة الطرق سستتوسسع من  128أالف كلم إا¤
 137أالف كلم ،لتعزز بذلك البنى التحتية ،فيما
قفزت الطرق السسريعة من  637إا 4500 ¤كلم،
و 1200كلم من الطرق السسيارة و 10563منشسأاة
فنية ،وارتفع عدد األنفاق إا 20 ¤نفقا بعدما

كان عددها ل يتجاوز .7
و ⁄ي - - -خ- - -ف ط- - -م- - -ار ‘ السس- - -ي- - -اق ،أان
ال‚ازات الضسخمة التي سسخرت لها الدولة
مبالغ مالية هامة ،ان  ⁄تتبع Ãخططات
صسيانة مدروسسة ومنتظمة ومتواصسلة ،تبقى
عرضسة للتدهور جراء العوامل الطبيعية
وك -ث -اف -ة ا◊رك -ة اŸروري-ة ،وق-ب-ل ال-ت-ط-رق
للصسيانة اسستطرد ذات اŸسسؤوول ـ «يجب أان
نركز على عامل ا÷ودة ‘ أاشسغال إا‚از
ال- -ط- -رق ودور ك- -ل ال- -ف- -اع- -ل Úم- -ن ﬂاب -ر
وم - -ك- -اتب دراسس- -ات واŸق- -اولت لضس- -م- -ان
مسس-ت-وي-ات م-ق-ب-ول-ة م-ن أاج-ل ال-ت-ق-ليصس من
اŸبالغ الباهظة اıصسصسة سسنويا للصسيانة.
و‘ ك- -ل- -م- -ة أال- -ق- -اه- -ا رئ- -يسس ا÷م -ع -ي -ة
Óشسغال العمومية
ا÷زائرية الوزير األسسبق ل أ
فاروق شسيا‹ ،أامام ا◊ضسور بينهم وزراء
ح - -ال- -ي- -ون وسس- -اب- -ق- -ون ومسس- -تشس- -ار رئ- -يسس
ا÷مهورية بوغازي ،ووزير اŸوارد اŸائية
حسس Úنسس -يبÃ ،ن -اسس -ب -ة اŸل -ت -ق -ى ال-راب-ع
اŸن -ظ -م ب -اŸرك -ز ال-دو‹ ل-لصس-ح-اف-ة ع-ب-د
ال- -ل -ط -ي -ف رح -ال ،ال -ذي ج -اء –ت شس -ع -ار
«الطريق تراثنا اŸشسÎك» ،ذكر أان ا÷زائر
تعززت خÓل العشسريت ÚاألخÒت Úبشسبكة
ق -وي -ة ل -ل -ن-ق-ل ب-ك-ل أاشس-ك-ال-ه الÈي ،ا÷وي،
ال -ب -ح -ري وع Èالسس-كك ا◊دي-دي-ة ،م-ع-تÈا
إاياها Ãثابة تراث ل بد من ا◊فاظ عليه
‘ م -رح -ل -ة أاو ،¤وج -ع -ل -ه ذا م -ردودي -ة ‘
مرحلة ثانية.

›لسس عمادة ألصسيادلة يحذر:

اإلفراط ‘ تناول دواء « ديكسسميثازون» خطر على الصسحة
ح- -ذر ›لسس ع -م -ادة ألصس -ي -ادل -ة
ل-ل-ج-ن-وب أل-غ-رب-ي ل-لوطن ،أمسس ،من
لف - - - - - - -رأط ‘ ت - - - - - - -ن- - - - - - -اول دوأء «
أ إ
دي- -كسس- -م- -ي- -ث- -ازون» ( مضس -اد ح -ي -وي
كورتيكو سسÎيؤوويد) من قبل عديد
شسرأئح ألسسكان.
وأاوضسحت هذه الهيئة « أان هذا الدواء
الذي ل يصسرف إال عن طريق وصسفة طبية
“نح من قبل ‡ارسسي الصسحة للتخفيف
للم أاو أامراضس ا◊سساسسية،
من بعضس ا آ
لغراضس الزيادة السسريعة
يسستعمل كذلك أ
‘ الوزن من قبل فئات من السسكان من
ضسمنهم النسساء اللواتي يلجأان إا ¤تناوله

بغرضس زيادة الوزن بشسكل سسريع».
«وي - -تسس - -بب ه - -ذا ال- -دواء ‘ أاع- -راضس
جانبية خطÒة ،سسيما منها حالت الطفح
ا÷ل -دي ال -ع -ن -ي -ف واضس -ط -راب-ات ال-دورة
الشس -ه -ري -ة وضس -ع -ف ال -عضس Ó-ت وأام-راضس
ال -ق -لب والسس-ك-ري واضس-ط-راب-ات ال-ن-وم »،
مثلما شسرحت ذات الهيئة .
وأاضس -افت « أان دواء «دي -كسس -م -ي -ث-ازون»
يصس- -رف ع- -ادة ‘ الصس- -ي- -دل- -ي -ات ف -ق -ط،
ويتوجب أان ل يقتنى من السسوق اŸوازية،
ب-اع-ت-ب-ار أان مسس-ت-ه-ل-ك-ي-ه ي-ب-ت-ل-ع-ون بالفعل
الكورتيكو سسÎيؤوويد ذات الفعالية القوية،
‡ا يضسر ذلك بصسحتهم «.

وي -أات -ي ه -ذا ال -ت -ح-ذي-ر م-ن ق-ب-ل ›لسس
ع-م-ادة الصس-ي-ادل-ة ل-ل-ج-ن-وب ال-غ-رب-ي ل-لوطن
عقب حجز ‘ اآلونة األخÒة  1.000علبة
من هذا الدواء Ãجموع  100.000قرصس من
قبل مصسالح أامن الدائرة التاسسعة ببشسار.
وقد تورط شسخصسان ‘ إادخال هذا
الدواء بطريقة غ Òقانونية إا ¤السسوق
اŸوازية ،حيث ” القبضس عليهما وقدما
أامام العدالة التي أامرت بوضسعهما رهن
ا◊بسس ب - -ت - -ه - -م - -ة اŸت - -اج - -رة ‘ م - -واد
صسيدلنية وتوزيعها دون رخصسة ،اسستنادا
لتصس-ال وال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة بأامن
ÿل-ي-ة ا إ
ولية بشسار.

تقوم برسسكلة  100ألف طن سسنويا

التجربة األŸانية ‘ تثم Úالنفايات اŸنزلية ﬁل اهتمام ا÷زائر
” ،أمسس ،ب - -ا÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصس- -م- -ة،
ب -ط -لب م -ن وزأرة أل -ب -ي -ئ-ة وأل-ط-اق-ات
لŸانية ‘
أŸتجددة ،عرضس ألتجربة أ أ
›ال ت-ث-م Úأل-ن-ف-اي-ات أŸن-زل-ية ألتي
تقارب قدرة ألسسÎجاع بها  95باŸائة
لل-ي-ة-
وذلك ب -فضس -ل ت -ك -ن -ول -وج-ي-ة أ آ
ألبيولوجية» .
لكونها جد مهتمة بالتكنولوجيا الŸانية
ا÷ديدة Ÿعا÷ة «آالية-بيولوجية» للنفايات
اŸن -زل -ي -ة وال -ت -ي تسس -م -ح ب -ت -ح -ق -ي-ق أارب-اح
اقتصسادية وحماية البيئة بشسكل معت ،Èدعت
وزارة البيئة والطاقات اŸتجددة‡ ،ثلÚ
ع -ن اŸؤوسسسس -ة الŸان -ي -ة «وي-رل ي-وم-والت
ج-م-اه» ل-ع-رضس Œرب-ت-ه-م-ا خÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات

ال -ط -ب -ع -ة ال-ث-ان-ي-ة ل-لصس-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-ب-ي-ئ-ة
وال- -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ال -ذي اف -ت -ت -ح ي -وم
اÿم - - -يسس ب - - -قصس- - -ر اŸع- - -ارضس ا÷زائ- - -ر
العاصسمة.
وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ق-ال ‡ث-ل اŸؤوسسسس-ة
األŸانية ،وليد عكاري ،لدى عرضسه للخÈة
األŸان -ي -ة ‘ ›ال اسس -ت-غÓ-ل ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
«أال -ي -ة-ب-ي-ول-وج-ي-ة» م-ن-ذ  ،2006إان ه- - - - - -ذه
التكنولوجية سسمحت ألŸانيا برسسكلة 100
أال -ف ط -ن م -ن ال -ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة الصس-ل-ب-ة
سسنويا ،منها  80أالف طن ” –ويلها إا¤
مادة طاقوية.
تسستعمل هذه التكنولوجية من قبل هذه
اŸؤوسسسسة الŸانية اŸتخصسصسة ‘ السسوائل

الناŒة عن النفايات وكذا اŸياه اŸسستعملة
‘ الصسناعة وتثم Úالنفايات اŸنزلية.
وتعت Èهذه التكنولوجية جد متطورة ‘
ت-ث-م Úال-ن-ف-اي-ات وك-ذا ال-رسس-ك-لة الطاقوية،
حسسب الشس -روح -ات ال -ت -ي ق -دم-ه-ا ع-ك-اري،
والذي أاشسار إا ¤أان هذه التكنولوجية Áكن
اسستعمالها ‘ ا÷زائر للسسماح لها باŸرور
من تقنية حرق النفايات إا ¤تثمينها.
وأاك -د أان ه -ذه ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ة سس-تسس-م-ح
رسسكلة للنفايات تقارب  95باŸائة ،مضسيفا
أان ه- -ذا ال- -نشس- -اط يسس- -م- -ح ك- -ذلك ب -إانشس -اء
م -ن -اصسب ال -ع -م-ل وخ-ل-ق م-ؤوسسسس-ات صس-غÒة
متخصسصسة ‘ اسسÎجاع البÓسستيك والزجاج
ونفايات أاخرى.

تغي Òرزنامة ألعطل أ÷امعية

العطلة الربيعية ابتداء من  10مارسس إا ¤غاية  04أافريل
أع-ل-نت وزأرة أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وألبحث
أل-ع-ل-م-ي ت-غ-ي Òرزن-ام-ة أل-ع-طل أ÷امعية
للسسنة أ÷امعة  ،2019 /2018من خÓل
لعÓن عن أنطÓق عطلة ألربيع بدأية
أ إ
من أليوم إأ ¤غاية  4أفريل أŸقبل.
حسسب بيان وزارة التعليم العا‹ والبحث

ال- -ع- -ل- -م- -ي ف -ق -د ” –دي -د ع -ط -ل -ة ال -رب -ي -ع
ب -ا÷ام -ع -ات ان-طÓ-ق-ا م-ن ال-ي-وم وه-ذا وف-ق-ا
للمرسسوم الرئاسسي رقم  243-47اŸؤورخ سسنة
 2017وطبقا للمادة األو ¤التي –دد العطلة
ا÷ام-ع-ي-ة ال-فصس-ل-ي-ة ل-لسس-ن-ة ا÷ام-ع-ية -2018
 2019بالنسسبة لفصسل الربيع و عطلة الصسيف

اب -ت -داء م -ن ي -وم اÿم-يسس  11ج-وي-ل-ي-ة إا2 ¤
سسبتم.2019 È
أاما بالنسسبة إلداريي القطاع وحسسب ذات
البيان ،فإان هذه اإلجراءات ل تنطبق على
اŸوظ- - -ف Úاإلداري Úوال - -ت - -ق - -ن - -ي Úوأاع - -وان
اŸصسالح.

ثمن وزير ألفÓحة وألصسيد ألبحري
وأل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة أل- -ري- -ف- -ي- -ة ع -ب -د أل -ق -ادر
بوعزغي ،من جيجل ،ألعمل ألذي يقوم
ب- - - -ه أل- - - -ولة ‘ أŸي- - - -دأن ،ب - - -خصس - - -وصس
لرأضس- -ي أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة غÒ
أسسÎج - -اع أ أ
أŸسس -ت -غ -ل -ة» ،م -ؤوك -دأ «أل -ع -م -ل -ي -ة ق -م -ن -ا
Ãب- -اشس- -رت- -ه- -ا خÓ- -ل ألسس- -ن -ة أŸاضس -ي -ة،
وأع -م -ال أل -ل -ج -ان أل -ولئ -ي-ة ‘ م-ع-اي-ن-ة
لرأضس - - -ي غ ÒأŸسس - - -تصس- - -ل- - -ح- - -ة وغÒ
أ أ
أŸسستغلة جارية بصسفة عادية».

جيجل :خالد العيفة
كشسف الوزير عن Œاوز مسساحة  350أالف
ه -ك -ت -ار م -ن اŸسس -اح -ات ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ت-ي ”
اسسÎج-اع-ه-ا ،و” وضس-ع-ه-ا –ت مسس-ت-ث-م-ري-ن
آاخرين ،عندهم إارادة قوية ÿدمة األرضس،
مضسيفا ‘ نفسس السسياق أان» هده العملية لها
بعد وطني ،ومردوديتها ‘ اŸيدان ،تسساعد
من رفع النتاج ،وتنمية القتصساد الوطني».
وأاكد بوعزغي أان  500األف فÓح اسستفادوا
من الدعم اŸقدم من طرف ﬂتلف مصسالح
الدولة ،وأاوضسح «ان الفÓحة ‘ الوقت ا◊ا‹
–تاج إا ¤التجنيد ،والفÓح إا ¤اŸرافقة،
وذلك باشسراك الغرف الفÓحية ،وا÷معيات
اŸهنية ،واÛالسس اŸهنية اŸشسÎكة ،للقيام
بهذه العملية من حيث التكوين والرشساد ،ومن
حيث اŸرافقة ،والتشساور فيما بينهم كفاعلÚ
‘ اŸيدان «.
وأاضس- -اف ال -وزي -ر «أان السس -ن -ة اŸاضس -ي -ة ”
ت-خصس-يصس-ه-ا ل-ه-ي-ك-ل-ة ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي ،عÈ
انشساء اÛالسس اŸهنية اŸشسÎكة والوطنية،
حيث أاصسبحت كل الشسعب مهيكلة ،وهو إاطار
للتشساور والقÎاح ،إاضسافة إا ¤العمل على رفع
النتاج و–سس Úالنوعية ،وجعل الفÓحة من
خ Ó-ل-ه-ا ﬁرك-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا وب-دي Ó-لÓ-ق-تصس-اد
ال -وط -ن -ي ،وع -ام  Ó-ف -ع -ال ل -ت -ق-ل-يصس ف-ات-ورة
السستÒاد» ،ألنها كما قال الوزير «اصسبحت
‘ منطق التصسدير ،لسسيما وأاننا نقوم كل يوم
ب -تصس -دي -ر ﬂت -ل -ف م -ن -ت -وج -ات -ن -ا ال-فÓ-ح-ي-ة
للخارج».

 60مشسروعا لÎبية اŸائيات
ع Èالوطن
وبخصسوصس تربية اŸائيات أاوضسح الوزير
أان جيجل سستعرف انطÓق  06مشساريع ‘
ه -ذا ال -ق -ط -اع ،وال-ع-دي-د م-ن اŸشس-اري-ع ال-ت-ي
ت -ن -ت -ظ-ر دوره-ا ل-دخ-ول-ه-ا ح-ي-ز اÿدم-ة ب-ع-د
الدراسسة من قبل اŸصسالح اŸعنية ،مشسÒا إا¤
«أان هذا القطاع  ⁄يحصسي سسنة»  2016إال
ح- -وا‹  20مشس -روع -ا م-ن ه-ذا ال-ق-ب-ي-ل ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني ،وحاليا ” تسسجيل اك Ìمن
 60مشسروعا ‘ تربية اŸائيات ،ونعمل على
مضساعفة هذا الرقم مسستقب.»Ó
وأاضساف بوعزغي «أان قطاع تربية اŸائيات
يعرف دينامبيكية كبÒة ،ونعمل على مضساعفة
النتاج خÓل السسنة ا÷ارية ،وبلوغ الهدف
اŸسس- -ط -ر ب -إان -ت -اج  200أال - - -ف ط- - -ن ،وذلك
بدخول العديد من اŸشساريع مرحة النتاج،
لسسيما وأان النتاج ‘ الوقت ا◊ا‹ ل يتجاوز
سسقف  115الف طن».
كما أاكد بوعزغي من خÓل الزيارة التي
ق- -ادت -ه إا ¤ج -ي -ج -ل« ،ع -ل -ى ضس -رورة إاحصس -اء
األراضسي و –ديد اŸسساحات الغابية التي
Áك -ن اسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا ووضس -ع -ه -ا –ت تصس -رف
الشسباب وفتح اÛال الغابي لÓسستثمار ،كما
أال- -ح ع- -ل -ى ضس -رورة ال -ق -ي -ام ب -إاحصس -اء دق -ي -ق
ل -ل -مسس -اح-ات غ ÒاŸسس-ت-غ-ل-ة وت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى
الشس -ب -اب اŸن -ط -ق -ة لسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا ‘ زراع-ة
األشسجار اŸثمرة والعطرية والطبية».
واسس -ت -م -ع ال -وزي-ر خÓ-ل م-ع-اي-ن-ت-ه مشس-روع
إا‚از غابة ترفيهية «بكيسس »Òالتي تÎبع على
مسساحة قدرها  40هكتار وخصسصس لها غÓف
ما‹ قدره  267مليار سسنتيم ،إا ¤عرضس حول
قطاع ﬁافظة الغابات كونه Áثل  57من
اŸسساحة اإلجمالية للولية ،أاي أازيد من 137
أال -ف ه -ك -ت -ار ،وه -ذا اŸشس -روع سس -ي -وف -ر 150
منصسب عمل دائم و  500منصسب موسسمي ،كما
كان للوزير والوفد اŸرافق له زيارة معرضس
للمنتوجات الفÓحية على مسستوى سسد كيسسÒ
أاين التقى بالفÓح Úو بعضس اŸسستثمرين.

لول من 2018
أك Ìمن  5آألف وحدة جديدة خÓل ألسسدأسسي أ أ

 178أالف مؤوسسسسة ذات الشسخصس اŸعنوي
حاصسلت على رقم التعريفي اإلحصسائي

ب -ل -غ ع -دد أŸؤوسسسس-ات ذأت ألشس-خصس-ي-ة
أŸع - -ن - -وي - -ة و أ◊اصس - -ل- -ة ع- -ل- -ى أل- -رق- -م
أل-ت-ع-ري-في ألحصسائي  178.575وحدة
لول من  ،2018حسسب
خÓل ألسسدأسسي أ أ
م -ا ع -ل -مت وأج ل -دى أل -دي -وأن أل -وط-ن-ي
لÓحصسائيات.
ع - -رف ع - -دد األشس- -خ- -اصس ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -يÚ
ا◊اصس-ل Úع-ل-ى ال-رق-م ال-ت-ع-ري-ف-ي الحصسائي
ارتفاعا بـ 11.121مؤوسسسسة خÓل السسداسسي
األول من  2018مقارنة مع نفسس الفÎة من
 ،2017أاي ب - -ارت - -ف- -اع نسس- -ب- -ت- -ه 64ر 6باŸئة
وبخصسوصس الشسركات اŸنشسأاة ،ذكر الديوان
أانه ” إاحصساء  5.361مؤوسسسسة جديدة خÓل
ن -فسس السس -داسس -ي ب -ان-خ-ف-اضس بـ67ر 1باŸئة
مقارنة بنفسس الفÎة من .2017
ل- -ك- -ن ع- -دد الشس -رك -ات ا÷دي -دة ال -ت -ي ”
إاحصساؤوها سسنة  2018ارتفع بـ 55ر 23باŸئة
مقارنة بالسسداسسي الثا Êمن .2017
وأاوضسح الديوان أان وتÒة خلق اŸؤوسسسسات
خÓل األشسهر السستة األو ¤من  2018بقيت

مرتفعة ‘ قطاع التجارة أاين ” خلق 62.892
مؤوسسسسة أاي ما Áثل 22ر 35باŸئة من العدد
الج - -م - -ا‹ ل- -ل- -م- -ؤوسسسس- -ات اŸنشس- -أاة (5.361
مؤوسسسسة)
وسسجلت الصسناعة اŸصسنعة من جهتها خلق
 34.355مؤوسسسسة (24ر 19باŸئة) فيما سسجل
قطاع البناء انشساء  32.664مؤوسسسسة (29ر18
باŸئة).
وسساهمت هذه القطاعات الثÓثة ،حسسب
الديوان ،بشسكل «فعال» ‘ خلق اŸؤوسسسسات
خÓل السسداسسي األول من Ã ، 2018عدل31
باŸئة من عدد اŸؤوسسسسات اŸنشسأاة.
وتسس-ت-ح-وذ ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ع-لى 1.706
م- -ؤوسسسس -ة (82ر 31ب- -اŸئ- -ة) أانشس- -ئت خ Ó-ل
السس - -داسس - -ي األول م- -ن  ،2018ف -ي -م-ا اح-ت-لت
وهران اŸرتبة الثانية بـ  458مؤوسسسسة (54ر8
باŸئة) متبوعة بولية سسطيف بـ  298مؤوسسسسة
(56ر 5ب- -اŸئ -ة) وت -ي -زي وزو بـ  239مؤوسسسسة
(46ر 4ب -اŸئ-ة) وقسس-ن-ط-ي-ن-ة بـ  216مؤوسسسسة
(03ر 4باŸئة).

»æWh

أ’حد  10مارسص  2019م
ألموأفق لـ  03رجب  1440هـ

أاكدت على اسضتغÓل الوسضائط التكنولوجية ،وزارة الداخلية:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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17892
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Œنيد إلوسسائل إŸادية وإلبشسرية –ضسÒإ للنتخابات إلرئاسسية إلحتكام إ ¤صسناديق إلقÎإع ◊سسم إلتباين ‘ إآلرإء

اأكد الأم Úالعام لوزارة الداخلية
وا÷م - -اع - -ات اÙل- -ي- -ة وال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
ال -ع -م -ران -ي-ة صضÓ-ح ال-دي-ن دح-م-ون،
اأمسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصض- -م- -ة ،ع -ل -ى
ضضرورة «Œنيد كل الوسضائل اŸادية
وال -بشض -ري -ة قصض -د ضض -م -ان ال -ت-حضضÒ
الأم -ث -ل ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسض -ي -ة»،
حسضب ما اأورده بيان للوزارة.
أوضص- -ح ذأت أŸصص -در ،أن دح -م -ون ن -وه
خ Ó-ل ت -روؤسص -ه أج -ت -م -اع -ا ت -نسص -ي -ق -ي-ا م-ع
أ’إط- -ارأت أŸرك- -زي- -ة ل- -وزأرة أل- -دأخ -ل -ي -ة
ب-خصص-وصص ﬂت-ل-ف أŸشص-اري-ع أل-ق-ط-اع-ي-ة
أ÷اري -ة ،خصصت ب -ال -درأسص -ة وأل-ن-ق-اشص م-ا
ت -ع-ل-ق ب-ال-ت-حضص ÒلÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسص-ي-ة
أŸقررة يوم  18أبريل أŸقبل ،بـ»ألتقدم
أ÷يد ‘ ›ال عصصرنة ألنسصق أ’نتخابي
وأسصتغÓل ألوسصائط ألتكنولوجية» ،موؤكدأ
على ضصرورة «Œنيد كل ألوسصائل أŸادية
وأل-بشص-ري-ة قصص-د ضص-م-ان أل-ت-حضص Òأ’أم-ثل
لهذأ أŸوعد أ’نتخابي ألهام».

وج -دد ذأت أŸسص -وؤول خ Ó-ل أ’ج-ت-م-اع
ألذي تناول ﬂتلف أ÷وأنب أللوجسصتية
وأل-ت-حضصÒي-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة دأخ-ل
أل-وط-ن وك-ذأ أل-ع-م-ل-ي-ات أ÷ارية للتحضصÒ
’نتخاب أ÷الية باÿارج وألتكفل ببعثات
أÓŸح -ظ Úأل -دول-ي ،Úأل-ت-ذك Òبـ»ضص-رورة
ألعمل على تقريب مرأكز ألتصصويت من
أŸوأط- -ن Úم- -ن خÓ- -ل أŸرأك -ز أ÷دي -دة
ألتي ” أسصتحدأثها ’سصيما ‘ أŸناطق
ألسص -ك -ن-ي-ة أ÷دي-دة ،وك-ذأ أ’أم-ر ب-ال-نسص-ب-ة
للجالية أ÷زأئرية ‘ أÿارج» ،ملحا على
أه -م -ي -ة «م -وأصص -ل -ة أل -دورأت أل -ت -ك -وي -ن-ي-ة
أ÷اري- -ة ب- -ال- -نسص- -ب- -ة Ÿوؤط- -ري أل -ع -م -ل -ي -ة
أ’نتخابية».
وذكر أ’أم Úألعام بالتعليمات ألقاضصية
بضص -رورة «ت -ع -زي -ز أل -ت -نسص -ي -ق م-ع ﬂت-ل-ف
ألشص-رك-اء ’سص-ي-م-ا أل-ه-ي-ئ-ة أŸسص-ت-قلة ألعليا
Ÿرأق -ب-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات وك-ذأ تسص-ه-ي-ل ع-م-ل
ب-ع-ث-ات أŸرأق-ب Úأل-دول-ي Úو“ك-ي-ن-ه-ا من
أحسصن ظروف أ’إقامة با÷زأئر».

م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،ت-ن-اول أ’ج-ت-م-اع م-ل-ف
أل - -ت - -حضصŸ Òوسص- -م أ◊ج  ،2019ح- - - -يث ”
تقد Ëعرضص حال حول ألنسصق ألتحضصÒي
لهذه ألعملية ،وذكر دحمون باأهمية «تسصهيل
أ’جرأءأت ألتحضصÒية للموأطن ÚألرأغبÚ
‘ أدأء ه - - -ذه أل- - -ف- - -ريضص- - -ة عﬂ Èت- - -ل- - -ف
م -رأح -ل -ه -ا» ،م -ن -وه-ا بـ» أه-م-ي-ة أل-تسص-ه-يÓ-ت
أ÷ديدة أŸقررة هذه ألسصنة بشصاأن عملية
ألدفع أŸوحد لتكاليف أ◊ج وتذأكر ألسصفر
على مسصتوى شصبابيك بنك أ÷زأئر».
ك -م -ا ” خ Ó-ل أ’ج -ت -م-اع أل-ت-ط-رق أإ¤
ألتحضص Òللعملية ألتضصامنية لشصهر رمضصان
أŸعظم لسصنة  ،2019وألتي «Áيزها هذه
ألسص-ن-ة ،ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ت-وصص-ي-ات ›لسص ألوزرأء
أŸنعقد بتاريخ  05يونيو  ،2018أسصتبدأل
أ’عانات ع Èقفة رمضصان بصصكوك مالية
ت - -ودع ‘ أ◊سص- -اب- -ات ألÈي- -دي- -ة أ÷اري- -ة
للعائÓت أŸعنية وألتي يتم أإحصصاوؤها على
أŸسص - -ت - -وى أÙل - -ي ‘ أإط - -ار سص - -جÓ- -ت
مرقمنة» -حسصب ذأت ألبيان.

إا‚از الول من نوعه با÷زائر

مدرسسة ‘‘سسيبويه‘‘ بوهرإن تطلق إإذإعة لتعليم إللغات إألجنبية
لج-ن-ب-ي-ة
أاط -ل -قت م -درسض -ة ال -ل-غ-ات ا أ
«سضيباويه» التي تتخذ من وهران مقرًا
لها ،مؤوخرًا إاذاعة على ‘‘النيت‘‘ بتسضمية
‘‘سض -ي -ب -وي -ه ل -ل -غ -ة ‘‘ اıصضصض -ة ب-ال-ك-ام-ل
لنÎنت ،وفقاً Ÿا علم
لتعلم اللغة على ا إ
من مؤوسضسس هذه اŸدرسضة.
ويهدف هذأ أ’‚از أأ’ول من نوعه ‘
أ÷زأئر ،وألذي ” إأطÓقه ‘ بدأية ألشصهر
أ◊ا‹ ،إأ ¤ج -م -ع أل -وسص -ائ -ل أل -ب -ي -دأغ -وج-ي-ة
ألسص -م -ع -ي -ة ل -ت-زوي-د أŸت-ع-ل-م Úب-دع-م إأضص-ا‘
Ÿسص -اع -دت -ه-م ع-ل-ى –سص Úمسص-ت-وى ف-ه-م-ه-م
Óصصغاء (أ’سصتماع)  ،كما صصرح به لـ«وأج»،
ل إ

جمال ثابت أول.
وتقÎح أŸدرسصة كتبا صصوتية ،ومقابÓت
م -ع ف -ن -ان Úوم -ؤول -ف Úج-زأئ-ري Úم-ق-ي-م‘ Ú
أÿارج أو ‘ أ÷زأئ -ر ،ونصص -ائ -ح ت -ع -ل -ي -م -ي-ة،
ووصص-ف-ات أل-ط-ب-خ ،وقصصصص-ا وقصص-ائ-د ي-قرأها
ألناطقون بها إأ ¤جانب أمور أخرى ،ألتي
تقدمها هذه أإ’ذأعة أÛانية.
«‘ أل -وقت أل -رأه -ن ،ي -بث أل -رأدي -و ف -ق -ط
باللغت Úألفرنسصية وأإ’‚ليزية طوأل أليوم‘ .
غضصون بضصعة أسصابيع ،سصنقوم بإاطÓق برأمج
باللغت Úأأ’Ÿانية وأأ’سصبانية ،وهي لغات نقوم
ب-ت-دريسص-ه-ا ‘ م-درسص-ت-ن-ا» ،إأسص-ت-ن-ادأ Ÿا أك-ده

مسص -ؤوول ه -ذه أŸؤوسصسص -ة أل -ت -ي ت -أاسصسصت ع -ام
.1995
وأضصاف أن ألبث أإ’ذأعي على أإ’نÎنت يتم
ع ÈأŸوقع ‘‘ميكيندوفرأديو.كوم‘‘ ,موضصحا
ب- -خصص- -وصص أل -ل -غ -ة أل -ت -ي Œذب أŸزي -د م -ن
أŸتعلم ،Úأنها أللغة أإ’‚ليزية حيث –ظى
بشصعبية كبÒة ب Úألشصباب ،حسصبه.
وبالنسصبة له أيضصا ،فإان تدريسص لغات أخرى
مثل أللغة ألصصينية وألÎكية وحتى أأ’مازيغية
يعتمد فقط على ألطلب .ويقولÃ« :جرد أن
نصص -ل إأ ¤ع -ت-ب-ة ﬁددة ب-دق-ة ،ن-ب-دأ ب-ت-ق-دË
دورأت بهذه أللغات».

بفضضل يقضضة اعوان ا÷مارك بسضوق أاهراسس

إإحباط ﬁاولة إإدخال  59قارورة ألدوية تسسم Úوتسسريع ‰و إلدجاج
أح -ب -ط ع -ن-اصص-ر أŸف-تشص-ي-ة أل-رئ-يسص-ي-ة
ل- -ل- -ف -حصص ل -ل -ح -دأدة أل -ت -اب -ع -ة Ÿصص -ال -ح
أ÷مارك لو’ية سصوق أهرأسصﬁ ،اولة
إأدخ- -ال إأ ¤ألÎأب أل- -وط- -ن- -ي  59قارورة
أ’دوية تسصم Úو تسصريع ‰و ألدجاج بسصعة
 1ل Îل-ل-وأحدة ،حسص -ب-م-ا ع-ل-م أمسص م-ن
أŸك -ل -ف -ة ب -ا’تصص -ال وأل -عÓ-ق-ات أل-ع-ام-ة
بذأت أŸصصالح.

وأوضص -حت ألسص -ي-دة ف-اط-م-ة م-ع-اشص أن
عناصصر ذأت أŸفتشصية “كنوأ خÓل ألـ24
سصاعة أأ’خÒة من إأحباط عملية تهريب
بضصاعة تخضصع للÎخيصص أŸسصبق ‡ثلة
‘ أدوية تسصم Úوتسصريع ‰و ألدجاج.
و أضصافت بأان هذه ألكمية من أأ’دوية
ك- -انت ﬂب- -أاة ب- -إاح- -ك- -ام –ت أŸق- -اع -د
أأ’مامية لسصيارة و‡وهة بأاوأن فخارية

م -لك أ’ح -د أŸسص -اف -ري -ن أل -ع -اب-ري-ن عÈ
أŸركز أ◊دودي لبلدية ◊دأدة باŒاه
ألÎأب ألوطني.
و ق - - -در ذأت أŸصص - - -در أل - - -بضص - - -اع- - -ة
أÙج -وزة ب-ق-ي-م-ة  150أل -ف د.ج ف -ي-م-ا
قدرت قيمة ألسصيارة ب ـ  1مليون د.ج فيما
وصصلت ألغرأمة أŸالية إأ 1 ¤مليون و150
ألف د.ج.

لمن شضهري جانفي وفيفري ÃسضتغاÂ
حصضيلة نشضاط ا أ

مرإقبة  11750مركبة و –رير  2350غرإمة
لمن العمومي التابعة
قامت وحدات ا أ
لم- -ن ولي- -ة مسض -ت -غ -ا Âخ Ó-ل شض -ه -ري
أ
يناير وفÈاير اŸاضضيÃ Úراقبة 11175
م-رك-ب-ة و–رير  2350غ-رامة جزافية
ورفع  107جنحة مرورية ،حسضبما علم
لمني.
امسس من هذا السضلك ا أ
” خ Ó- - -ل ه - - -ذه أل- - -فÎة ،يضص- - -ي- - -ف ذأت
أŸصصدر ،سصحب  682رخصصة سصياقة منها ما
يسصتوجب ألتعليق Ÿدة ثÓثة أشصهر وألتعليق
Ÿدة سص-ت-ة أشص-ه-ر بسص-بب أ’سص-ت-ع-م-ال أل-ي-دوي
للهاتف أثناء ألقيادة وŒاوز ألسصرعة أÙددة

ب- -إاشص -ارة وع -دم وضص -ع ألسص -ائ -ق ◊زأم أأ’م -ان
وغÒها.
وبخصصوصص مرأقبة وسصائل ألنقل ألعمومي
كسصيارأت أأ’جرة وحافÓت ألنقل أ÷ماعي،
رفعت ذأت ألوحدأت ﬂ 112الفة تنسصيقية
ت -ت -ع-ل-ق ب-ان-ع-دأم ح-ق-ي-ب-ة أإ’سص-ع-اف-ات أأ’ول-ي-ة
وم-ط-ف-أاة أل-ن-ار وأل-ه-ن-دأم غ ÒألÓ-ئ-ق ل-لسصائق
وحمل أŸسصافرين وإأنزألهم خارج أÙطة أو
أŸوأقف ألقانونية أو دون رخصصة.
وسصجلت ذأت ألوحدأت خÓل نفسص ألفÎة
 70حادث مرور بإاقليم أ’ختصصاصص خلفت 77

جريحا كان أغلبها بسصبب عدم ترك أŸسصافة
أأ’م -ن -ي -ة ورفضص أأ’ول-وي-ة وف-ق-دأن ألسص-ي-ط-رة
على أŸركبة وعدم أحÎأم أإ’شصارأت ألضصوئية
وألسصرعة أŸفرطة وعدم أنتباه ألسصائق دأخل
أÙيط أ◊ضصري يضصيف أŸصصدر نفسصه.
وق -امت ف -رق -ة شص -رط -ة أل-ع-م-رأن وح-م-اي-ة
ألبيئة خÓل شصهري يناير وفÈأير برفع 60
ﬂالفة أغلبها تخصص قانون ألعمرأن ب 53
ﬂالفة فضص Óعن تسصجيل ﬂ 7الفات “سص
ق -ان -ون أل -ب -ي -ئ -ة وت -ت -ع-ل-ق ب-ال-رم-ي أل-عشص-وأئ-ي
للنفايات كما أشص Òإأليه.

دعا رئيسس حركة الصضÓح الوطني
ف- - -ي  ‹Ó- -غ - -وي - -ن - -ي ،أامسس ،ب - -ا÷زائ - -ر
ال-ع-اصض-م-ة ،إا« ¤الح-ت-كام إا ¤صضناديق
لراء» بÚ
القÎاع ◊سضم التباين ‘ ا آ
ﬂتلف الطراف السضياسضية.
أضصاف غويني خÓل ندوة لرؤوسصاء أŸكاتب
أل- -و’ئ- -ي- -ة ل -ل -ح -رك -ة –ضصÒأ ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات
ألرئاسصية لـ  18أفريل  2019أنه «بالقدر ألذي
نحÎم به أصصحاب ألرأي أıالف بخصصوصص
ألرئاسصيات أŸقبلة نع Èعن “سصكنا أŸسصتمر
وب -دع -م -ن -ا أل -ك -ام -ل ل -ل -مÎشص-ح ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-و’ي-ة رئ-اسص-ي-ة جديدة وندعو إأ¤
أ’ح- -ت- -ك -ام إأ ¤أ’دوأت أل -دÁق -رأط -ي -ة وإأ¤
حسصم ألتباين ‘ أآ’رأء عن طريق صصناديق
أ’قÎأع بصصفة حصصرية».
كما أكد أŸتحدث أن أÎŸشصح عبد ألعزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة أسص -ت-ج-اب Ÿط-الب م-ن ن-اشص-دوه
ل -لÎشص -ح وب Úم -ن ي-رفضص-ون ت-رشص-ح-ه ل-ع-ه-دة
أخرى حيث تعهد باختصصار ألعهدة ألرئاسصية
«فور أ’نتهاء من مقتضصيات ألندوة ألوطنية
ألشصاملة وأ÷امعة ألتي سصتنظم مباشصرة بعد
أ’نتخابات أŸقبلة» و قدم سصتة ألتزأمات ‘
حال فوزه با’نتخابات تتمثل «‘ تنظيم ندوة
وطنية تفضصي إأ ¤توأفق وطني كب ÒوتغيÒ
أل-ن-ظ-ام إ’رسص-اء رك-ائ-ز ن-ظ-ام سص-ي-اسص-ي ج-ديد
لبناء جمهورية جديدة بدسصتور جديد يصصادق
عليه ألشصعب ألسصيد من خÓل أسصتفتاء وكذأ
م -رأج -ع -ة ق -ان -ون أ’ن -ت -خ -اب -ات وإأنشص -اء آأل-ي-ة
مسص-ت-ق-ل-ة ت-ت-و ¤ت-ن-ظ-ي-م أ’نتخابات مسصتقبÓ
أهمها أنتخابات رئاسصية مسصبقة طبقا أ’جندة
تضصمن أنتقال سصلسص للسصلطة».
‘ ن - -فسص أŸوضص- -وع أضص- -اف أن أÎŸشص- -ح
تعهد أيضصا بوضصع سصياسصات عمومية عاجلة
كفيلة بإاعادة ألتوزيع ألعادل للÌوأت ألوطنية
على جميع أشصكال ألرشصوة وألفسصاد وأتخاذ
ألتدب Òألفورية وألفعالة ليصصبح كل فرد من
ألشصباب فاع Óأسصاسصيا ومسصتفيدأ ‘ أ◊ياة
ألعامة و‘ كل فضصاءأت ألتنمية أ’قتصصادية
وأ’جتماعية».

من جهة أخرى ،ثمن تقد Ëبيان ألسصياسصة
ألعامة للحكومة على مسصتوى ألŸÈان و ألتي
تعت Èخطوة أيجابية نحو تكريسص حق ألشصعب
‘ ‡ارسص -ة ح -ق -ه أل -رق -اب-ي ع-ل-ى أ◊ك-وم-ة،
مشصيدأ باأ’من وأ’سصتقرأر ألذي تعيشصه ألبÓد
و–سص -ن أل -ب -ن-ى أل-ت-ح-ت-ي-ة ودأع-ي-ا إأ– ¤سصÚ
أل -ق -درة ألشص -رأئ -ي -ة ل -ل -م -وأط -ن وت-يسص Òأم-ور
حياته.
ك-م-ا أشص-اد ب-ال-ط-اب-ع ألسص-ل-م-ي ل-ل-مظاهرأت
ألشص -ع -ب -ي -ة وب-روح أŸسص-ؤوول-ي-ة وأ◊رصص ع-ل-ى
أأ’من وأ’سصتقرأر وأأ’روأح وأŸمتلكات ،ما
أب- -رز ل -ل -ع -ا ⁄ألصص -ف -ات أ◊م -ي -دة وأأ’خ Ó-ق
ألعالية لعموم أ÷زأئري.Ú
كما أسصتهجن ﬁاو’ت من يحاولون ركوب
موجة أŸسصÒأت ﬁاول« Úبطريقة غاية ‘
أŸك -ر وأل -ده -اء أسص -ت -غ Ó-ل -ه -ا وأل -ت -خ -ط -ي -ط
لتوجيهها وأ’نقضصاضص على ثمارها أŸرجوة
لكن هيهات أن يكون لهم ذلك فاŸوجة عالية
وغ Òقابلة للركوب ومن يحاول ذلك سصتلفظه
ول -ن ي -ت -ح -ق -ق ل-ه شص-يء»› ،ددأ رفضص-ه ل-ك-ل
أشص-ك-ال أل-ت-دخ-ل أأ’ج-ن-ب-ي «م-ه-م-ا ك-ان نوعها
و–ت أي عنوأن أو مسصمى كان».

لمن تواصضل –رياتها للتعرف على ا÷ناة
مصضالح ا أ

متحف إآلثار إلقدÁة وإلفنون إإلسسلمية
يتعرضص لعملية تخريب

تعرضس ،مسضاء اأول اأمسس ا÷معة،
اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي ل Ó-آث -ار ال-ق-دÁة
وال -ف -ن -ون الإسض Ó-م -ي -ة اإ ¤ع-م-ل-ي-ات
ت- -خ- -ريب ط- -الت ب- -عضس اأج- -ن- -ح- -ت- -ه،
وسض -رق -ة ع -دد م -ن م -ق -ت-ن-ي-ات-ه ،ب-ع-د
اإضض- - -رام ال- - -نÒان ‘ ب- - -عضس اŸك - -اتب
الإداري -ة واإت Ó-ف وث -ائ -ق وسض-جÓ-ت
حسضبما علم لدى وزارة الثقافة.
وقد تدخلت مصصالح أ◊ماية أŸدنية
بسصرعة وحالت دون أمتدأد ألسصنة ألنÒأن
’أج -ن -ح -ة أل -ع -رضص ب -اŸت -ح-ف أل-وأق-ع ‘
مدخل نهج كر Ëبلقاسصم  .و‚حت فرق
أ’أم - -ن أل - -وط - -ن - -ي يضص - -ي- -ف أŸصص- -در ‘
أسص -ت -ع -ادة سص -ي -ف ي -ع -ود ل -فÎة أŸق -اوم -ة
ألشصعبية.
وت- -وأصص- -ل مصص- -ال- -ح أ’أم- -ن –ري -ات -ه -ا
للتعرف على أ÷ناة من أŸنحرف Úألذين
أسصتغلوأ هذه أŸسصÒأت ألسصلمية ،ليقوموأ
ب- -ج- -رÁت- -ه- -م أل- -ن -ك -رأء ‘ ح -ق أŸوروث
ألثقا‘ ألوطني ،وأŸسصاسص Ãتحف يغطي
فÎأت هامة من تاريخ ألشصعب أ÷زأئري.
وق -د أن -ت -ق -ل وزي -ر أل -ث-ق-اف-ة ع-زأل-دي-ن
ميهوبي أإ ¤أŸتحف وعاين أ’أضصرأر ألتي

◊قت ب -ه ،وأت -خ -ذت أإج -رأءأت أإضص -اف -ي -ة
لتعزيز أ◊ماية وأ’أمن.
ل -ل -ت -ذك Òف -ق -د ح -اولت ›م -وع -ة م -ن
أŸن- -ح- -رف Úأل- -ول -وج أإ ¤أج -ن -ح -ة أ’آث -ار
أل - -ق - -دÁة ،أ’أسص - -ب - -وع أŸاضص - -ي ،دون أن
تتسصبب ‘ أضصرأر كبÒة.
وكانت قوأت ألشصرطة قد أوقفت مسصاء
أول أم- - - -سص  195شص -خصص ب -ب-عضص أح-ي-اء
ألعاصصمة أنضصموأ أإ ¤أŸظاهرة من أجل
ألقيام باأعمال تخريبية.
وذك -ر ب -ي -ان ل -ل-م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة لÓ-أم-ن
ألوطني أنه ” تسصجيل نهاية يوم أ÷معة
ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى شص- -ارع -ي ك -ر Ëب -ق -اسص -م
ودي - - -دوشص م- - -رأد ع- - -ددأ م- - -ع- - -تÈأ م- - -ن
أŸن -ح -رف Úأنضص -م -وأ أإ ¤أŸظ -اه-رة م-ن
أج-ل أل-ق-ي-ام ب-اأع-م-ال ت-خ-ريبية» .و أضصاف
ألبيان أن أ’أشصخاصص هم ﬁل «–قيقات
معمقة حاليا».
ك -م -ا سص-ج-لت أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة لÓ-أم-ن
ألوطني ،حسصب ذأت ألبيان أإصصابة 112
ع -نصص -ر ‘ صص -ف -وف أف -رأد ألشص -رط-ة ي-ت-م
ألتكفل بهم حاليا على مسصتوى أŸصصالح
ألصصحية لÓأمن ألوطني.

نفت الدعاءات حول وفاة شضرطي خÓل مظاهرات ا÷معة

إŸديرية إلعامة لألمن إلوطني :إصسابة  112عنصسر ‘ صسفوف إلشسرطة

Óم-ن
ألشص -عب -ن -فت أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل  -أ
ألوطني نفيا قاطعا أ’دعاءأت ألتي تدأولتها
ب -عضص م -وأق -ع أل -ت -وأصص -ل أ’ج-ت-م-اع-ي وأل-ت-ي
م -ف -اده -ا وف-اة شص-رط-ي خÓ-ل
مظاهرأت أ÷معة ،مؤوكدة ‘
ب -ي -ان ت -ل-قت «ألشص-عب» نسص-خ-ة
م -ن -ه ع -دم تسص-ج-ي-ل أي-ة ح-ال-ة
وفاة ماعدأ إأصصابات متفاوتة
‘ صصفوف رجال ألشصرطة.
وذك- -رت أŸدي -ري -ة ‘ ذأت
أل -ب -ي-ان أن-ه-ا سص-ج-لت ن-ه-اي-ة ن-ه-ار أ÷م-ع-ة 08
م- -ارسص  ،2019ع -ل -ى مسص -ت -وى شص -ارع-ي ك-رË

ب-ل-ق-اسص-م ودي-دوشص م-رأد ب-ا÷زأئ-ر أل-عاصصمة،
ع -ددأ م -ع -تÈأ م -ن أŸن -ح -رف Úأنضص -م -وأ أإ¤
أŸظاهرة من أجل ألقيام بأاعمال تخريبية.
وت- -دخ- -ل ق- -وأت ألشص -رط -ة
مكن من توقيف  195شصخصص
ﬁل –قيقات معمقة حاليا.
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،سص-ج-لت
Óم- -ن
أŸدي- -ري- -ة أل- -ع- -ام- -ة ل - -أ
أل- -وط- -ن- -ي إأصص- -اب -ة ‘ 112
صصفوف عنصصر من ألشصرطة،
يتم ألتكفل بهم حاليا على مسصتوى أŸصصالح
Óمن ألوطني.
ألصصحية ل أ

توقيف  195شسخصص
ﬁل –قيقات معمقة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’حد 10مارسس  2019م
الموافق لـ  03رجب  1440هـ

أكد أن أ÷يشش مؤومِن Ãا يقدمه من مهام شسريفة

قائد إلقطاع إلعملياتي ÷نوب تندوف يشسيد باحÎإفية إلدرك
^ صسرإمة ‘ موإجهة إ÷رÁة إلعابرة للحدود

توأصسل حملت –سسيسش ألفلح Úببومردأسش

مزرعة ‰وذجية بخميسس إÿشسنة إلنتاج  15صسنفا
جديدإ من إ◊بوب
خصسصست مصس -ال-ح م-دي-ري-ة أل-ف-لح-ة
لبومردأسش ‘ إأطار تطوير شسعبة إأنتاج
أ◊ب- -وب وت- -رق- -ي- -ة م -ردوده -ا أŸت -د،Ê
م -زرع -ة ‰وذج -ي -ة ح -ق-ل Œارب ع-ل-ى
مسستوى خميسش أÿشسنة يشسرف عليها
ف- - -لح- - -ون وت- - -ق- - -ن - -ي - -ون ﬂتصس - -ون ‘
لنشسطة ألزرأعية بالتنسسيق مع أŸعهد
أ أ
أل -ت -ق -ن -ي ل -ل -م -ح -اصس -ي -ل أل -كÈى وع-دة
هيئات أخرى ” ،خللها زرع  19صسنفا
م-ن أ◊ب-وب م-ن-ه-ا  15ن-وع-ا ج-ديدأ يتم
لول م-رة ب-ال-ولي-ة”” .ألشسعب””
Œرب-ت-ه أ
ترصسد ألتفاصسيل من ع ÚأŸكان.

بومرداسس:ز .كمال

أك-د أل-ع-م-ي-د سس-اŸي ب-اشس-ا ،ق-ائ-د أل-ق-ط-اع أل-ع-م-ل-ي-ات-ي ÷ن-وب ت-ن-دوف أن أ÷يشش أل-وط-ن-ي ألشس-ع-بي حريصش على تأادية مهامه
لمة وللمصسلحة ألعليا للوطن ،مؤوكدأ أن ما يعرفه ألعا ⁄أليوم من تطور يحتم بذل أŸزيد من ألعمل
ألدسستورية خدمة ل أ
ألفعال وأŸسسؤوول من أجل جزأئر قوية معتزة Ãؤوسسسساتها.

تندوف :عويشس علي

م -ن خ Ó-ل م -ع -رضس أاق -ي-م ب-اŸن-اسص-ب-ة ” م-ن
خÓ-ل-ه كشص-ف ﬂت-ل-ف ال-وسص-ائ-ل السص-ي-نوتقنية
واŸع -دات ا◊دي -ث -ة ال-ت-ي تسص-اع-د ع-ل-ى ك-ب-ح
جماح العصصابات اإ’جرامية.
وب- -ذات اŸن- -اسص- -ب- -ة ،اسص -ت -م -ت -ع ا÷م -ه -ور
بعروضس حية اسصتعملت فيها الكÓب البوليسصية
واآ’ليات تؤوكد على جاهزية عناصصر السصÓح
اأ’خضص -ر ل-ل-تصص-دي ل-ل-ج-رÁة بشص-ت-ى أان-واع-ه-ا
خاصصة ما تعلق بالعابرة للحدود.

أاوضص-ح ال-ع-م-ي-د أان ا÷يشس ي-ن-ت-ه-ج سص-ي-اسص-ة
اتصص -ال -ي -ة م -ن خ Ó-ل ف -ت -ح أاب-واب م-ؤوسصسص-ات-ه
وه -ي -اك -ل -ه أام -ام اŸواط -ن Úووسص-ائ-ل اإ’عÓ-م
ل- -ت -ع -ري -ف ا÷م -ه -ور Ãك -ون -ات م -ن -ظ -وم -ت -ه
الدفاعية الوطنية واإ’طÓع عن قرب على كل
اŸه -ام اŸسص -ن -دة إال -ي -ه وذلك ب -غ-رضس ت-ع-زي-ز
وتوطيد الروابط اŸتينة ““جيشس  -أامة““.
جاء هذا خÓل إاشصراف العميد ،أاول أامسس
على اأ’بواب اŸفتوحة على الدرك الوطني
مÈزا الدور الكب Òالذي يلعبه جهاز السصÓح
اأ’خضصر من خÓل العمل على خدمة اأ’مة
والسص -ه -ر ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق ق -وان Úا÷م -ه-وري-ة
وضص- -م- -ان أام- -ن وسص Ó-م -ة وح -ري -ة اŸواط -نÚ
واŸمتلكات.
التظاهرة التي احتضصنتها دار الثقافة ““عبد
ا◊ميد مهري““ حضصرتها السصلطات اÙلية
عسصكرية ،أامنية وقضصائية إا ¤جانب عدد كبÒ
ÓطÓع على آاخر ما
من اŸواطن Úجاؤووا ل إ
توصصل إاليه جهاز الدرك من مهنية واحÎافية

من جهته كشصف اŸقدم مرادي كمال قائد
اÛم- -وع- -ة ا’ق- -ل- -ي -م -ي -ة ل -ل -درك ب -ت -ن -دوف
انخفاضصًا ﬁسصوسصًا ‘ عدد القضصايا اŸسصجلة
سص-ن-ة  ،2018وه -ذا ب -فضص-ل ا’سص-ت-غÓ-ل ا÷ي-د
ل -ل -ج -انب ا’سص -ت -ع Ó-م -ات -ي ل -وح-دات السصÓ-ح
اأ’خضصر ‘ ›ال اأ’من العمومي ،والتنسصيق
اÙكم مع السصلطات اÙلية .وهي عملية
مّكنت من معا÷ة  31احتجاجا و 05إاضصرابات
سص -ن-ة  2018ت-ت-ع-ل-ق ك-ل-ه-ا Ãط-الب اج-تماعية
ومهنية.

ك - -م - -ا شس - -رعت أل- -ل- -ج- -ن- -ة أل- -ولئ- -ي- -ة
لصس -ن -دوق أل -زك -اة ب -ت -ن-دوف ‘ ع-م-ل-ي-ة
ت -وزي-ع حصس-ي-ل-ة أ◊م-ل-ة ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا 17
و–دي -د حصس -ة ك -ل مسس-ت-ف-ي-د ” .ه-ذأ
خ-لل أج-ت-م-اع ت-رأسس-ه أل-دك-ت-ور ””مالك
لوقاف
برأح”” مدير ألشسؤوون ألدينية وأ أ
ب- -ال- -ولي- -ة ب- -حضس- -ور أعضس- -اء أل- -ل- -ج -ن -ة
وإأطارأت من أŸديرية.
كشصف الدكتور ““مالك براح““ عن مبلغ الزكاة
الذي ” –صصيله لهذا العام ‘ ختام الطبعة
 17حيث وصصل اŸبلغ ا ¤حدود  6.30مليون

دج مقارنة بـ 5.13مليون السصنة اŸاضصية ‘
سصابقة تشصهدها الو’ية أ’ول مرة ،وهي نتائج
اعتÈت جد إايجابية ومشصجعة إاذا ما قورنت
بالسصنوات اŸاضصية.
وأارج -ع اŸت -ح -دث سص -بب ه-ذه ال-زي-ادة إا¤
عامل الثقة الكب Òالذي حظيت به اللجنة ‘
السصنوات اأ’خÒة والعمل اŸضصني الذي قامت
به مرافقة من أائمة اŸسصاجد الو’ية الذين
انخرطوا ‘ ا◊مÓت التحسصيسصية والندوات
العلمية التي ُنظمت لهذا الغرضس.
أاوضص -ح ب -راح أان ارت -ف -اع حصص -ي-ل-ة صص-ن-دوق

أإرقام لها دللتها

وقال قائد اÛموعة ا’قليمية للدرك أان
نقصس ا÷رائم على مسصتوى تندوف Á ⁄نع
من تنفيذ الÈنامج اŸسصطر وهوالقضصاء على
بؤور ا÷رائم ،حيث أاسصفرت هذه ا’سصÎاتيجية
على زيادة ‘ عدد اŸداهمات لÎتفع ا31 ¤
م -داه-م-ة سص-ن-ة  2018م-ق-ارن-ة بـ 24مداهمة
فقط سصنة  ،2017مضصيفا ان قضصايا التهريب
هي اأ’خرى شصهدت انخفاضصًا بنسصبة ٪43-
واŸوقوف Úعلى خلفية هذه القضصايا بنسصبة -
 ،٪39ح- -يث شص -ه -دت سص -ن -ة  2018ح -وا‹ 29
قضصية تهريب تورط فيها  35شصخصصا ،مقارنة
بسصنة  2017التي شصهدت تسصجيل  51قضصية مع
توقيف  58شصخصس.
وأارجع اŸقدم هذا ا’نخفاضس ‘ عدد
قضصايا التهريب إا ¤اإ’سصتغÓل اأ’مثل ÷انب
ا’سص -ت -ع Ó-م -ات وا’ن-تشص-ار ا÷ي-د واŸدروسس
لوحدات حرسس ا◊دود على طول الشصريط
ا◊دودي Ãع- -ي- -ة وح- -دات ا÷يشس ال- -وط -ن -ي
الشصعبي ،مؤوكداً ‘ الوقت ذاته أان سصنة 2018
 ⁄تسصجل أاي قضصية تتعلق بتهريب اŸازوت
ا ¤دول ا÷وار.

...وإلشسروع ‘ إإعدإد قوإئم إŸسستفيدين من صسندوق إلزكاة بالولية
الزكاة بحوال  1.18مليون دج سصاهم بشصكل
كب ‘ Òزيادة عدد اŸسصتفيدين ،لتصصل هذه
السصنة ا 700 ¤حصصة مقارنة بـ 560حصصة ‘
سصنة  2017بقمية مالية تصصل إا 8000 ¤دج لكل
حصصة مضصيفا أان اللجنة تعمل حالياً بالتنسصيق
م- -ع أائ- -م- -ة اŸسص- -اج- -د ع- -ل- -ى ضص -ب -ط ق -وائ -م
اŸسصتفيدين و–ديد الطرق الكفيلة بتوزيعها
مع اأ’خذ بع Úا’عتبار الوضصع ا’قتصصادي
للعائÓت اŸعوزة وإاعطاء اأ’ولوية للمناطق
النائية والفئات الهشصة.

ألتجار ينفون ما يروج عن غلق أÙلت

ع.ع

إإقبال كب Òعلى إلسسلع بسسطيف وإألسسعار معقولة
عرفت أسسوأق مدينة سسطيف ،يومي
أ÷م-ع-ة وألسس-بت ،ح-رك-ي-ة غ Òع-ادية
“يزت بعرضش كب Òللسسلع ،مقابل أقبال
وأسس- -ع ع- -ل- -ى شس- -رأء ﬂت- -ل- -ف أل -بضس -ائ -ع
وأÿضسر وألفوأكه ،وهي أ◊ركية ألتي
غ -ذت -ه -ا ،م -ن -ذ أي -ام ،إأشس -اع-ات ع-ن غ-ل-ق
لسس-وأق وأÙلت أل-ت-ج-اري-ة
ﬁت -م -ل ل  -أ
لسس - -ب - -وع””.ألشس - -عب”” رصس- -دت
ب - -دأي - -ة أ أ
أ◊ركة بعاصسمة ألهضساب.
خÓل اŸعاينة التي قادتنا ،صصباح أامسس إا¤
سصوق عباشصة عمار اŸعروف بسصوق لندريو‹،
بوسصط مدينة سصطيف’ ،حظنا اكتظاظا غÒ
م- -ع- -ه- -ود ‘ اغ- -لب اأ’روق -ة ،سص -واء ‘ ›ال
اÿضص- - -ر اوال- - -دج- - -اج ،وك- - -ذا Óﬁت اŸواد

الغذائية العامة.
اÓŸحظ انه رغم اإ’قبال الكب Òإا’ ان
اأ’سص- -ع- -ار ك -انت ‘ اŸت -ن -اول ،ن -ظ -را ل -وف -رة
العرضس ،خاصصة ‘ ›ال اÿضصر،حيث وعلى
سصبيل اŸثال ،بقيت البطاطا ﬁافظة على
أاسصعارها اŸعهودة ب 45 Úو 50دج ،والبصصل
بنفسس السصعر ،واÿسس والطماطم ب 60دج
ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رام ،وال-كوسصا ب 100دج ،وال -ب-از’ء
(ا÷ل-ب-ان-ة) ب 100دج ك- -ذلك ،ف- -ي- -م -ا ا÷زر
واللفت ب 50دج ،وحتى الفواكه ،خاصصة فاكهة
اŸوسص- - -م اي الÈت- - -ق- - -ال  ⁄ت - -ع - -رف زي - -ادة،
وتراوحت اسصعارها ب 50 Úا 100 ¤دج حسصب
النوعية ،والتفاح اŸتوسصط ب 160دج ،واŸوز
ب 255دج .

أاما ما يبقى فع ÓمثÒا لÓنتباه هوأاسصعار
الدجاج التي بقيت ‘ متناول ا÷ميع بسصعر
 220دج ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رام ،و 400لصص-در ال-دج-اج
،والبيضس ب 9دنان Òللوحدة ،غ Òان اللحوم
ا◊مراء مازالت بعيدة اŸنال لذوي الدخل
اÙدود.
وحسصب ال - -ت - -ج - -ار ،ف - -ان غ - -ل - -ق اأ’سص- -واق
واÓÙت غ Òم - -ؤوك- -د ،وم- -ع ذلك ’ح- -ظ- -وا
إاقبا’ كبÒا على السصلع من طرف اŸتسصوق،Ú
–سصبا آ’ي طارئ ،مؤوكدين وفرة السصلع بكÌة
م- -ا أادى ا ¤الشص- -ع- -ور ب- -ا’رت- -ي -اح م -ن ط -رف
اŸواطن.Ú

سسطيف :نورالدين بوطغان
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م -واصص-ل-ة Ûه-ودات اŸصص-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة
بو’ية بومرداسس اŸتعلقة بإاعادة بعث وتفعيل
شصعبة ا◊بوب بكل أاصصنافها خاصصة منها إانتاج
القمح الصصلب والل ،Úالشصع Òالتي تقلصصت
مسص -اح -ت-ه-ا ‘ السص-ن-وات اŸاضص-ي-ة وم-ردودي-ة
اإ’ن- -ت- -اج أام- -ام زح- -ف شص- -ع -ب -ة ع -نب اŸائ -دة
وا◊مضصيات اللت Úتسصتحوذان على أاك Ìمن
نصصف اŸسصاحة الفÓحية الصصا◊ة للزراعة
اŸقدرة بـ 63أالف هكتار ،أاطلقت اŸصصالح
ال -ت -ق -ن -ي -ة ب -ال -ت-نسص-ي-ق م-ع ع-دد م-ن ال-ه-ي-ئ-ات
اıتصصة والفÓح Úحملة –سصيسصية ’نتاج
ا◊بوب .مسصت ا◊ملة عدة مناطق بو’ية
بومرداسس ’ تزال –تفظ Ãسصاحات ومزارع
م - -ت- -خصصصص- -ة ‘ ه- -ذا ال- -ن- -وع م- -ن ال- -نشص- -اط
ا’سصÎاتيجي كان آاخرها بلدية يسصر.
ا◊ملة  ،تشصرف عليها ÷نة مراقبة تنتقل
كل يوم أاحد لتفقد ا◊قول اŸتخصصصصة ‘

إانتاج ا◊بوب ،تقوم بتوجيه نصصائح وإارشصادات
لفائدة الفÓح Úحول الطرق العلمية ا◊ديثة
للمعا÷ة باŸبيدات وتخصصيب الÎبة ◊ماية
اŸنتوج من ﬂتلف اأ’وبئة واأ’مراضس التي
ق - - -د “سس اÙصص- - -ول ‘ ه- - -ذه اŸرح- - -ل- - -ة
ا◊سصاسصة من ا’نتاشس مع اŸرافقة إا ¤غاية
م- -رح- -ل- -ة ا◊صص- -اد Ãشص- -ارك- -ة ﬂتصص Úم -ن
اŸعهد الوطني ◊ماية النباتات با◊راشس.
ب -اŸوازاة م -ع ه -ذه اأ’ي -ام ال -ت -حسص -يسص -ي -ة،
ت-واصص-ل ال-ف-رق ال-ت-ق-ن-ي-ة اıتصصة والفÓحÚ
م -ن ذوي ال -ت -ج -رب -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى اŸزرع-ة
ال -ن -م -وذج -ي -ة اŸسص -ت -ح -دث -ة ب-ب-ل-دي-ة خ-م-يسس
اÿشصنة ،إاجراء التجارب اأ’و ¤لتحديد أاجود
ا◊ب- -وب م- -ن ح- -يث ال- -ن- -وع- -ي- -ة واŸردودي- -ة
اإ’ن -ت -اج -ي -ة ال-ت-ي ت-ت-ك-ي-ف م-ع ط-ب-ي-ع-ة اŸن-اخ
والÎبة.
وب -حسصب مصص -ادر ““الشص-عب““ ف-ان ال-ت-ج-ارب
دخ -لت ح -ال -ي -ا م -رح -ل-ة ال-ت-خصص-يب ب-واسص-ط-ة
اأ’سصمدة والتعشصيب بعد انتهاء مرحلة ا◊رث
والبذر وتسصوية الÎبة التي مسصت  19صصنفا من
ﬂت -ل -ف أان -واع ا◊ب -وب ‘ ،ان -ت -ظ -ار –دي-د
الصص-ن-ف اأ’نسصب ل-ل-و’ي-ة سص-ي-ت-م ت-ع-م-يمه على
ب -اق-ي اŸسص-ت-ث-م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة اıتصص-ة ‘
إان -ت -اج ا◊ب -وب ،وب-ال-ت-ا‹ إاع-ادة إان-ع-اشس ه-ذا
الشص -ع -ب-ة اأ’سص-اسص-ي-ة ال-ت-ي ت-راج-عت ك-ثÒا م-ن
ح- -يث ك- -م- -ي- -ة اإ’ن- -ت -اج السص -ن -وي واŸسص -اح -ة
اŸسص -ت-غ-ل-ة بسص-بب ت-راج-ع ا’ه-ت-م-ام م-ن ق-ب-ل
ال -ف Ó-ح Úال -ذي -ن ت -وج -ه -وا ن-ح-واÙاصص-ي-ل
ال- -زراع- -ي- -ة ال- -ت -ج -اري -ة ذات اŸردود ال -ع -ا‹
متحجج Úبنقصس الدعم واŸرافقة من قبل
اŸصصالح الفÓحية.

لوروبي
بتأاط Òمن أل–اد أ أ

أإيام تكوينية بالبليدة حول إلتشسغيل ومؤوهÓت إŸهن
شس-ه-د م-ع-ه-د أل-ف-ن-ون أŸط-بعية بوسسط
لي- -ام
لسس- -ب- -وع ،أ أ
أل - -ب - -ل - -ي- -دة ن- -ه- -اي- -ة أ أ
ألتكوينية ،حول ””برنامج دعم تكييف
أل -ت-ك-وي-ن أل-تشس-غ-ي-ل وأŸؤوه-لت”” آأف-اق””،
وه- - -وأŸشس- - -روع أل- - -ذي ي - -رع - -اه أل–اد
لوروب- -ي .وي- -ن- -ظ- -م ب- -ال- -ت- -نسس -ي -ق بÚ
أ أ
قطاعات ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي
وأل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن-ي وأل-ت-م-ه ،Úوأل-ع-م-ل
وألتشسغيل وألضسمان ألجتماعي.
وع -رف الÈن -ام -ج ا’ن -ط Ó-ق -ة اأ’و‘ ¤
و’يات ‰وذجية بالوسصط ،منذ العام ،2017
ويسصتمر إا ،2020 ¤الغاية الكÈى منه ،ضصمان
تكوين “هيني يتوافق ومتطلبات وحاجيات
السصوق ،حتى ’ يكون فيه تكوين عبثي دون
دراسص - - - -ة وحسص- - - -اب◊ ،اج- - - -ة اŸؤوسصسص- - - -ات
ا’قتصصادية.
وأاوضص- - - - - -حت ‚اة ﬁم- - - - - -ودي إاح - - - - -دى

اŸؤوطرات واŸشصرفات على تنفيذ اŸشصروع
لـ«الشصعب““ ،أان الÈنامج النوعي ،يهدف اإ¤
تعزيز دور اŸؤوسصسصات ا’قتصصادية ‘ التكوين
اŸهني ،وضصمان توافق اŸؤوهÓت مع شصروط
العمل وتكييف التأاهيل الهيكلي ب Úالتشصغيل
وإادم -اج الشص -ب -اب اŸت-خ-رج Úم-ن م-ؤوسصسص-ات
ومراكز ومعاهد التكوين اŸهني والتمه.Ú
وبدوره كشصف اÿب ÒاŸا‹ ‘ هذه اأ’يام
التكوينية ا’سصتاذ جمعي نبيل ،ان اŸشصروع
الذي رصصد له ا’–اد اأ’وروبي غÓفا ماليا
 11مليون اورو ،هوباıتصصر ،يركز على هذا
الدليل ‘ ،أان تكون هذه اŸراكز التكوينية ‘
التمه ،Úتخرج طلبة مكون ،Úوفق احتياجات
السص -وق ع -م -وم -ا ،واŸؤوسصسص -ات ا’ق -تصص -ادي -ة
اŸتواجدة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

من بينهم ‚ية ميسسومي صساحبة  32سسنة عمل

ترقية  33إطارإ بقطاع إلشسباب ‘ إŸدية
أحتفى صسبيحة أمسش  04إأطارأت بقطاع
ألشس-ب-اب ‘ أŸدي-ة ت-رق-ي-ت-ه-م م-ن رتبة مربي
رئ- -يسس- -ي إأ ¤رت- -ب -ة مسس -تشس -ار شس -ب -اب وه -ذأ
ب - -اŸركب أ÷وأري أل - -ق - -د Ëب - -دأئ- -رة قصس- -ر
لم -ر ب -ك -ل م -ن ‚ي -ة
أل- -ب- -خ- -اري ،وت- -ع -ل -ق أ أ
م - - - -يسس - - - -وم - - - -ي م - - - -دي- - - -رة أŸركب ،سس- - - -اكت
ميسسوم مدير أŸركب أ÷وأي بسسبت عزيز،
رشس-ي-د ق-ن-اشس-ي م-دي-ر أŸرك-ز أل-ث-ق-ا‘ بدرأق،
علي ﬁمودي مدير بيت ألشسباب ب Íشسكاو.
ثمن اÙتفون مبادرة التكر Ëالتي خصصوا بها
من طرف زميلتهم ‚ية ميسصومي ،مشصيدين ‘
الوقت ذاته بالدعم الذين حضصي به هؤو’ء من مدير
الشصباب والرياضصة ومدير موؤسصسصات الشصباب أاثناء
مسصارهم اŸهني ،حيث نوه عميد اŸرب Úرشصيد

ن -ق-اشص-ي ‘ ه-ذه السص-ان-ح-ة ال-ت-ي حضص-رت-ه-ا ي-وم-ي-ة
““الشصعب““ بهذه ا’تفاتة اŸهنية التي جاءت بعد
Œربة ميدانية ‘ ›ال تربية وتكوين الناشصئة ،
معتÈا اللقاء التكرÁي الذي جاء عقب ترقية 33
اطارا ‘ ﬂتلف الرتب ،فرصصة لتبادل اÈÿات
وتنبيه الشصباب بأان يسصتفيدوا من خÈات ا÷يل
القد Ëحتى يتسصنى لهم رفع اŸشصعل مسصتقب.Ó
من جهتها كشصفت ‚ية ميسصومي سصاعات بعد
احتفائية اليوم العاŸي للمرأاة بأان فكرة جمع هؤو’ء
باŸركب الرياضصي ا÷واري بدائرة قصصر البخاري
أاريد منه التنبيه بأانه حان الوقت أ’ن يحسصن كل
موظف ومواطن الظن باآ’خرين من أاجل تربية
اÛتمع وتأادية الرسصالة الشصبانية على اكمل وجه.

اŸدية :م .علي ملياÊ

بادر بها أل–اد ألولئي للنسساء بسسعيدة

زيارة إ ¤إŸؤوسسسسة إلسستشسفائية حمدإن بختة

ق -ام ن -ه -ار أامسس ا’–اد ال -و’ئ -ي ل -ل -نسص-اء
ا÷زائ-ري-ات ب-ت-ن-ظ-ي-م زي-ارة تضص-ام-نية للنسصاء
ب- -اŸؤوسصسص- -ة ا’سص- -تشص- -ف- -ائ- -ي- -ة اŸت- -خصصصص -ة
ب-اأ’م-وم-ة وال-ط-ف-ول-ة ح-م-دان ب-خ-ت-ة حيث ”
تكرÁهن Ãناسصبة ا’حتفال اÿاصس أ’حياء
اليوم العاŸي للمرأاة.
وعن اŸبادرة –دثت زازة علوي اأ’مينة
الو’ئية ل–Óاد قائلة ان الغاية منها التضصامن
مع هذه الفئة التي تصصارع اŸرضس و–تاج ا¤
التفاتة وتقاسصم همومها وا’مها بتقد Ëلها

ه-داي-ا رم-زي-ة.وج-رت اŸب-ادرة رف-ق-ة م-دي-رة
اŸؤوسصسص - -ة ح- -يث “نت ال- -زائ- -رات ل- -ل- -نسص- -اء
ب -اŸسص -تشص-ف-ى ول-ك-اف-ة ال-نسص-اء ال-ه-ن-اء واأ’م-ن
واأ’مان للجزائر وأان تبقى ﬁفوظة سصاŸة
غا‰ة بأابنائها.
كما أاثنت شصريفة مرزوق مديرة اŸؤوسصسصة
ا’سصتشصفائية على مبادرة ا’–اد التي تÎجم
مكانة اŸرأاة ا’جتماعية واحتÓلها دوما او¤
الصصفوف ‘ التضصامن الوطني.

سسعيدة:ج.علي

إألحد  10مارسش  201٩م
إلموإفق لـ  03رجب  1440هـ

من مراسسلينا

حيا فعوصشي والباي بالرغاية ..معاناة يومية مع الطرق والنقل

ناششد سشكان حيي فعوصشي والباي ببلدية الرغاية ششرق العاصشمة السشلطات اÙلية بإادراج مششاريع تنموية
جوارية من ششأانها –سش Úمسشتوى معيششتهم على غرار إاعادة تهيئة الطرق التي تعرف تدهورا كبÒا.

ا÷زائر :آاسسيا مني
عّدد سشكان حي فعوصشي وإلباي ببلدية
إلرغاية ‘ ،تصشريح لـ «إلششعب « إŸششاكل
إل-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط-ون ف-ي-ه-ا م-ن-ذ ع-دة سش-نوإت
أإهمها :إهÎإء إلطرقات إلتي تتحول ‘
كل مرة تتسشاقط فيها إألمطار إ ¤برك
Óوحال ،وأإتربة متطايرة ‘ باقي إأليام،
ل أ
ن -اه -يك ع -ن إن -ع -دإم إألرصش -ف-ة وإشش-ارإت
إŸرور.
‘ هذإ إإلطار ،أإبدى عديد إŸوإطنÚ
ت- -ذم- -ره- -م م -ن إ◊ال -ة إل -ت -ي آإلت إل -ي -ه -ا
إلطرقات وإلتي تسشببت ‘ إزدحام حركة
إŸرور من جهة وتششّوه إŸنظر إ÷ما‹
ل - -ل- -ح- -ي م- -ن ج- -ه- -ة أإخ- -رى ،فضش Ó- -ع- -ن

إلعدد
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انتششار ﬂيف للمكّبات العششوائية ببوجليل

وعود اŸنتخب ÚاÙلي ‘ Úمهبّ الريح

إألع -ط -اب إل -ت -ي ت -ل -ح-ق Ãرك-ب-ات-ه-م وم-ا
ت -تسش -بب ف -ي -ه م -ن إخ -ت-ن-اق ره-يب ◊رك-ة
إلسش.Ò
لعل من ب Úأإهم إŸششاكل إلتي تؤورق
حياتهم إليومية أإيضشا ،بحسشب تصشريحات
إلسش -ك -ان ه -ي ن -قصش وسش -ائ-ل إل-ن-ق-ل إل-ت-ي
تضش -ط -ره -م ل Ó-ن -ت -ظ -ار لسش-اع-ات ط-وي-ل-ة
متسشببة لهم ‘ مششاكل كثÒة خاصشة ‘
م -ن-اصشب ع-م-ل-ه-م م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م ي-ن-ت-ظ-رون
إ◊افلة لسشاعات ما يتسشبب ‘ إكتظاظ
للموإطن Úينتج عنه مششادإت.
من جهة أإخرى ،عّرج ﬁدثونا على
ح- -ال- -ة م- -وق- -ف إ◊اف Ó-ت إل -ذي تشش -ه -د
بدورها حالة كارثية لعدم صشÓحيتها ،فما
تكاد تسشقط إألمطار حتى يصشبح إŸكان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كله بركا من إŸاء وإألوحال يصشعب إلسشÒ
فيها أإو حتى إلدخول إليها حيث تششهد
هي إألخرى إهÎإءً كبÒإ لطرقاتها حيث
أإرهقت حركة إŸسشافرين وإلناقل Úعلى
حد إلسشوإء.
على غرإر مششكل إلنقل ،فإان إ◊ديث
ع -ن إل -ف -وضش-ى إل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ح-رك-ة ن-ق-ل
سشيارإت إألجرة إلتي يحاول ‘ كل مرة
أإصشحابها إسشتغÓل وضشع نقصش ‘ حركة
إلنقل لفرضش قوإنينهم وأإسشعارهم إÿيالية
ع - -ل - -ى إŸوإط - -ن ،فضش Ó- -ع- -ن سش- -ي- -ارإت
إل-ك-ل-ون-ديسش-ت-ان ،وإل-ت-ي إسش-تغلت ،بطريقة
عشش -وإئ -ي -ة م -ن ب -عضش إل -ط-ف-ي-ل-ي Úإل-ذي-ن
أإصشبحوإ يجÈون إلناسش على دفع أإثمان
باهظة ،وهذإ بسشبب إسشتغÓلهم لظرف
ن -قصش وسش -ائ -ل إل-ن-ق-ل إ÷م-اع-ي وت-ده-ور
حالته.
م -ن ج -ه -ة أإخ-رى ،أإع-رب إلسش-ك-ان ع-ن
آإم -ال -ه -م ‘ Œسش -ي -د أإم -اك -ن ت -رف -ي-ه-ي-ة و
ت -خصش -يصش إŸسش-اح-ات إÿضش-رإء ل-ف-ائ-دة
إŸوإطن Úمن أإجل إلسشÎخاء وإلÎفيه
ع -ن إل -ن -فسش م -ن ج -ه -ة و–سش ÚإŸن-ظ-ر
إ÷ما‹ من جهة أإخرى كالتفاتة لعادة
إلروح لهذه إŸنطقة.
‘ ظل جملة هذه إŸششاكل ،يطالب
سشكان حي فعوصشي وإلباي ،إلسشلطات بأان
تسش -وي أإدن -ى ه -ذه إŸشش-اك-ل رغ-م كÌت-ه-ا
وصشعوبة إحصشائها وإيجاد حلول سشريعة
Ÿششاكلهم وخلق تنمية تتماششى وإلعصشر
إŸع- -اشش م- -ع ﬁاول- -ة Œسش -ي -د مشش -اري -ع
ترفيهية ثقافية رياضشية.

قلة وسشائل النقل يؤورق سشكان اŸدينة ا÷ديدة بسشيدي عبد الله

انتظار ،وهدر للوقت للظفر Ãقعد و«الكلوندسستان» يفرضض منطقه
وعليه يطالب سشكان هذه إŸدينة إلنظر
إ ¤مطالبهم وإلعمل على إدرإج مششاريع
ت -خصش إŸرإف -ق إ÷وإري -ة خ -اصش -ة م -ن-ه-ا
إÿدماتية ودعم إحياء إŸدينة باŸرإفق
إلضش-روري-ة ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن م-ع-ان-اة إŸوإطن
إليومية.

النفايات تغزو حقول الزيتون
والصسنوبر ا◊لبي ببجاية

ت - -عِ- -رف ب- -ل- -دي- -ة ب- -وج- -ل- -ي- -ل،
الواقعة على بعد  87كلم جنوب
غ -رب و’ي -ة ب -ج -اي -ة ،ان -تشش -ارا
ك - - -بÒا Ÿكّ- - -ب- - -ات ال- - -ن- - -ف- - -اي- - -ات
ال- -عشش- -وائ- -ي- -ة ،ال- -ت -ي غ -ال -ب -ا م -ا
ت -تشش -ك -ل ع -ل -ى ح -واف ط -رق-ه-ا،
على غرار الطريق الو’ئي 42أا،
Óه أاك- -وام ال- -ن- -ف- -اي- -ات
ال - -ذي “ أ
اŸت - -م ّ- -ث - -ل - -ة أاسش- -اسش- -ا ‘ ع- -بّ- -وات
’خرى.
البÓسشتيك اŸششروبات ا أ

بجاية :بن النوي توهامي
هذإ ،بالرغم من إأنه قد ”ّ على
مسش -ت -وى إألم-اك-ن إألك Ìت-لّ-وث-ا ب-ه-ذه
إل- -ق- -م- -ام- -ات ،إلشش- -روع ‘ ح -م Ó-ت
ت -ن -ظ -ي -ف ،ب -حسشب م -ا أإك -ده ‡ث -ل -و
إلسشكان ،كما ” تركيب لفتات “نع
إلّرمي إلعششوإئي للقمامة ‘ جميع
أإن- -ح -اء إل -ب -ل -دي -ة ،وه -و إ◊ال ع -ن -د
مدخل إŸقر إإلدإري لبلدية بوجليل،
على بعد بضشعة إأمتار من إÙجرة
إلتجميعية إلقدÁة ،ولكن إلتلّوث ⁄
يتباطأا ‘ إلسشتحوإذ على إŸكان من
جديد ،بالرغم من إلÓفتة إŸانعة
لتفريغ إلنفايات.
أإّم-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى ب-اق-ي إل-ط-رقات
إلبلدية إلتي تتخلل بوجليل ،فنفسش
إلديكور غ Òإلصشحي يفرضش نفسشه،
ح - - -يث ‚د ع - - -ل- - -ى ط- - -ول ح- - -وإف

إلطرقات إلفرعيّة إŸؤوّدية ،إ ¤كل
من قرية ‘تالة لب‘ ،‘Òتيقرين‘ ‘أإيت
وح -دإن‘ ،ومشش -يك ،ت -رإك-م أإك-وإم م-ن
إلنفايات إıتلفة ،لدرجة أإنها كثÒإ
ما تفيضش على إŸسشاحات إÿضشرإء
إŸغروسشة بالصشنوبر إ◊لبي وأإششجار
إلزيتون ،وإلتي “تد على طول هذه
إل - -ط - -رق- -ات إŸت- -وإج- -دة ‘ ح- -ال- -ة
متقدمة من إلّÎدي.
ما من ششك ‘ أإنّ هذإ إلتلّوث
إل -ذي ب -ل -غ درج -ات ت -ن -ذر ب -اÿط-ر،
يلحق إأضشرإرإ بليغة بالبيئة ،و‘ هذإ
إلسش -ي -اق ،نّ-دد أإح-د ﬁب-ي إل-ط-ب-ي-ع-ة
بالوضشع قائ‘ ،Óإّن إلنفايات وإألوسشاخ
 Óح -وإف
وغÒه- -ا م- -ن إل- -ب -ق -اي -ا “ أ
إل-ط-رق-ات ل-درج-ة أإن-ه-ا ت-ف-يضش ع-لى
غابات إلصشنوبر.
إّنها لكارثة حقيقية تهّدد إلنظام
إل -ب -ي -ئ -ي ،وم -ن إŸؤوسش -ف ج ّ-دإ رؤوي-ة
غاباتنا إ÷ميلة إŸششّكلة أإسشاسشا من
Óوسش-اخ
إلصش -ن-وب-ر إ◊ل-ب-ي ،ع-رضش-ة ل -أ
وإلقذإرة ،يجب على إŸسشؤوول Úعلى
ه -ذإ إل -وضش -ع أإن ُي -رإج -ع -وإ أإن-فسش-ه-م
وي -غ ّ-ي -روإ سش -ل -وك -ه -م ،وإّل فسش -ي -ك-ون
ل- -ل- -وضش- -ع إل -رإه -ن ع -وإقب وخ -ي -م -ة
وسشيدفعون ثمنا غاليا مقابل ذلك،
وسش -ي -ن -ق -لب ع-ل-ي-ه-م إألم-ر م-ع ت-لّ-وث
إŸي- - -اه إ÷وف - -ي - -ة و إÙاصش - -ي - -ل و
غÒها‘.

’صشلية
بهدف تششجيع السشكان على ا’سشتقرار ‘ قراهم ا أ

بلديتا خÒي وادي عجول وبوراوي بلهادف تسستفيدان
من الربط بالكهرباء والغاز
’ ي- -زال مشش- -ك -ل ان -ع -دام خ -ط -وط
ووسش -ائ -ل ال -ن-ق-ل اك Èه-اجسس ت-ع-اÊ
م -ن -ه اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة سش-ي-دي ع-ب-د
ال - -ل - -ه ،ب - -ب - -ل - -دي- -ة زرال- -دة ،ن- -ظ- -را
’ف-ت-ق-اره-ا Ùط-ة ن-ق-ل اŸسش-اف-ري-ن،
حيث يلجأا السشكان ا ¤ا’عتماد على
ط-رق اخ-رى ‘ ت-ن-قÓ-ت-ه-م كسشيارات
ال -ك -ل -ون -دسش -ت -ان وي -ح-دث ه-ذا رغ-م
الوعود التي أاطلقتها ا÷هات اŸعنية
بتوف Òخطوط نقل ا ¤اŸنطقة.

ا÷زائر :سسارة بوسسنة
يعد مششكل إلنقل إك Èمششكل يعا Êمنه
سشكان إŸدينة إ÷ديدة سشيدي عبد إلله،
نتيجة إلنقصش إلفادح ‘ عدد إÿطوط
إلتي تربطها باŸناطق خاصشة إÛاورة
على غرإر مدينة معاŸة إلتي تبعد عنهم
 6كيلومÎإت وإلنا œعن إفتقار إŸدينة
إ÷ديدة Ùطة نقل مسشافرين حقيقية
وموإقف إ◊افÓت ،حيث أإكد إŸوإطنون
لـ «إلششعب» بانهم يضشطرون إ ¤إلنتظار
سشاعات على قارعة إلطريق ،مايسشبب ‘
تأاخرهم بصشفة مسشتمرة عن مقاعد

إلدرإسشة
وإلعمل ،رغم خروجهم باكرإ من بيوتهم،
مششÒين بأانه يعيششون ‘ عزلة تامة منذ
إسشتفادتهم من هذه إلسشكنات بسشبب غياب
أإدنى ضشروريات إ◊ياة بهذه إŸدينة .
كما إششتكى آإخرون إفتقاد إلبلدية إ¤
خطوط نقل وإلتي تعد إك Ìمن ضشرورية،
ع- -ل- -ى غ- -رإر إÿط- -وط إل- -ت -ي ت -رب -ط -ه -م
بالبلديات إÛاورة‡ ،ا يضشطر إلكثÒ
م-ن-ه-م إلسش-ت-ع-ان-ة بسش-ي-ارإت إل-كلوندسشتان
إلتي إسشتغلت غياب إلنقل لتفرضش عليهم
سشيطرتها.
ب-ال-رغ-م م-ن ت-زوي-د إŸن-ط-ق-ة Ãح-طة
ل -ن -ق -ل إŸسش -اف -ري -ن ،إل إن -ه-ا غ Òك-اف-ي-ة
ليسش -ت -ط -ي -ع ت -ل -ب-ي-ة ح-اج-ة إŸوإط-ن‘ Ú
إلتنقل نظرإ إ ¤إلكثافة إلسشكانية إلتي
تعرفها إلبلدية ،إثر إسشتفادة إلعديد من
إل -ع -ائ Ó-ت بسش -ك -ن -ات ‘ إŸن-ط-ق-ة ،وك-ذإ
إن- -ع- -دإم خ- -ط- -وط ب- -اÙط -ة ت -رب -ط -ه -م
باŸناطق إÛاورة.
ك -م -ا ت -ف-ت-ق-ر إŸن-ط-ق-ة إ ¤إل-ع-دي-د م-ن
إŸرإفق إÿدماتية على رأإسشها إŸرإكز
إلصشحية إلتي تعد إŸطلب إلول لسشكان
إŸدي -ن -ة إ÷دي-دة ،ب-الضش-اف-ة إ ¤م-رإك-ز
إلÈيد وملحقات إسشتخرإج إورإق إ◊الة
إŸدن -ي -ة وغÒه -ا م -ن إلنشش -غ -الت إل -ت-ي
باتت تطبع سشكان هذه إŸدينة.

أاعطى بشش Òفار وا‹ جيجل ،
’نطÓق الرسشمي لÈنامج
إاششارة ا إ
إاع- -ادة ت- -أاه- -ي- -ل ال- -و’ي -ة ل -رب -ط
اŸن- -اط- -ق اŸع- -زول- -ة ب- -ال -ك -ه -رب -اء
ال -ري -ف -ي -ة ،وك -انت ال -ب -داي -ة م -ن
مششتة بني أاﬁمد ببلدية خÒي
وادي ع - -ج- -ول ل- -رب- -ط  35منز’
ل- -تصش- -ل ع- -م- -ل -ي -ة ال -رب -ط إا75 ¤
م - -ن - -ز’ ،وه - -ي ت - -دخ- -ل ‘ إاط- -ار
’رياف
’عمار ا أ
برنامج الو’ية إ
و ت -ث -ب -يت السش -ك -ان ‘ م -ن-اط-ق-ه-م
’صش -ل-ي-ة .ك-م-ا ت-تضش-م-ن ع-م-ل-ي-ة
ا أ
إاع -ادة ت -أاه -ي -ل شش -ب-ك-ة ال-ك-ه-رب-اء
ال-ري-ف-ي-ة وت-وسش-ي-ع-ه-ا ح-يث رصشد
لها غÓف ما‹ قدر بــ  2.5مليار
سشنتيم.

جيجل :خالد العيفة
م -ن خ Ó-ل إشش -رإف -ه ع -ل-ى إع-ط-اء
إشش- -ارة إن- -طÓ- -ق إألشش- -غ- -ال أإك -د وإ‹
إل - -ولي - -ة  »،ب - -أان ›ه - -ودإت إل- -دول- -ة
متوإصشلة إلعادة إلسشكان إ ¤مناطقهم
و تثبيتهم فيها ÿلق نششاط فÓحي و
توف Òمناصشب إلعمل ‘ هذإ إÛال و
تربية إŸوإششي و إلنحل» ،مششÒإ ‘
ذإت إلسشياق «إ ¤ضشرورة تسشريع وتÒة
إإل‚از ل Ó-ن -ت -ه -اء م -ن إألشش -غ-ال ق-ب-ل

آإجالها إÙددة».
وببلدية بورإوي بلهادف وضشع إلوإ‹،
حيز إÿدمة بالغاز إلطبيعي للششطر
إألول لفائدة  527عائلة Ãناطق غدير
إل -ك -بشش ،ك -ورإم -ت -ان ،إلسش -بت ب -ب-ل-دي-ة
بورإوي بلهادف ،وهذإ إŸششروع إلهام
إسش -ت-ل-زم وضش-ع  37،3ك-ل-م م-ن إلشش-ب-كة
بغÓف ما‹ قدر بأازيد من  27،7مليار
سش -ن -ت -ي -م ،و‘ ﬁط -ت -ه إل -ث -ان -ي-ة ق-ام
إŸسشؤوول إألول بالولية على تدششÚ
سش-اح-ة ل-ل-عب Ãن-ط-ق-ة «ب-رإت-و» ب-أاولد
مسشعودة بنفسش إلبلدية لفائدة ششباب
إŸنطقة ،حيث قام إلوإ‹ بالسشتماع
لنشش- - - -غ- - - -الت إŸوإط- - - -ن› ‘ Úال
‡ارسش - -ة إل - -نشش - -اط- -ات إل- -ري- -اضش- -ي- -ة
كالرياضشات إلفردية وإ÷ماعية ،ويعد
إŸل- -عب م -كسشب ري -اضش -ي ي -ه -دف إ¤
–سش Úظ - -روف ‡ارسش- -ة إل- -ري- -اضش- -ة
يسشتفيد منه  3500نسشمة وقد خصشصش
ل -ه غ Ó-ف م -ا‹ ق -در ب -أازي -د م -ن 7،4
مليون دج.
ك- -انت ل- -وإ‹ إل- -ولي- -ة ق- -ب -ل ذلك،
إلشش -رإف ع -ل -ى إلن-طÓ-ق ‘ أإشش-غ-ال
إع -ادة ت -ه-ي-ئ-ة شش-وإرع ب-ل-دي-ة إل-ط-اهÒ
مركز ،بعد إلنتهاء من إأششغال Œديد
ششبكة إلتطه Òوقنوإت إŸياه إلصشا◊ة
ل - -لشش- -رب ،ح- -يث إن ه- -ذه إŸشش- -اري- -ع
إÿاصش-ة ب-إاع-ادة ت-أاه-ي-ل شش-وإرع م-رك-ز

م- -دي- -ن- -ة إل- -ط- -اه Òت- -دخ- -ل ‘ إط -ار
إıط -ط-ات إل-ب-ل-دي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة لسش-ن-ة
 ، 2018وقد خصشصش لها مبلغ ما‹
يقدر بـ ـ  15مليار سشنتيم ،إلوفد إلولئي
عاين مدى تقدم وتÒة أإششغال تعبيد
طرق إلبلدية باÿرسشانة إŸزفتة على
مسش -اف -ة  11ك- - -ل - -م  ،وم - -ن ب Úه - -ذه
إل -ط-رق-ات إ÷اري إألشش-غ-ال ب-ه-ا ‚د
إلشش -روع ‘ ع -م -ل -ي -ة ت-غ-ط-ي-ة إل-ط-ري-ق
إŸزدوج إبتدإء من ﬁطة «نفطال»
إ ¤مدخل إŸدينة على مسشافة 2,3
ك -ل-م ،ك-ذلك ت-ه-ي-ئ-ة وت-غ-ط-ي-ة إل-ط-ري-ق
إŸؤوذي م - -ن شش- -ارع إÛاه- -دي- -ن إ¤
غ -اي -ة ث -ان -وي -ة ن-اصش-ري رمضش-ان ع-ل-ى
مسشافة  04كلم ،تهيئة وتزفيت مقاطع
إلطرق بالطاه Òمركز إلششطر إألول ،
ت -غ -ط -ي -ة إل -ط-ري-ق إŸؤوذي م-ن ن-ق-ط-ة
إل - -دورإن ب- -وشش- -رق- -ة إ ¤مسش- -تشش- -ف- -ى
›دوب إلسشعيد على مسشافة  1,8كلم،
ت -غ -ط -ي -ة إل-ط-ري-ق إل-رإب-ط ب Úن-ق-ط-ة
إل- -دورإن زع- -م- -وشش إ ¤م- -ق- -ر إألم- -ن
إ◊ضش - -ري إألول م - -رورإ Ãصش - -ل - -ح - -ة
إلششفاء على مسشافة  1,6كلم  ،حيث
أإل- -ح إل- -وإ‹ ع- -ل- -ى إ÷ه -ات إŸك -ل -ف -ة
ب - -اإل‚از ب - -وضش- -ع ﬂط- -ط لضش- -م- -ان
إإلنتهاء من إألششغال ‘ أإقرب إآلجال
وذلك لتسشهيل حركة إŸرور وإرتياح
إŸوإطن. Ú
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اŸفتشش ا÷هوي للعمل بتيارت

÷ان اŸصشا◊ة ضشمان ◊قوق العامل و ٤٩٨٢نزاع سشجل بـ  ٦وليات
أاكد اŸفتشش ا÷هوي للعمل بناحية تيارت السسيد بن ديب ﬁمد أان ÷ان اŸصسا◊ة يكمن دورها ‘ انصساف
’دارية ب Úالعامل واŸسستخدم ‘ إاطار النزاعات الفردية ،وقد حّددت مدة
العامل اŸتضسّرر ،كما تسسعى ‘ التسسوية ا إ
÷نة اŸصسا◊ة ‘ عهدة انتخابية مدتها  3سسنوات ضسمن التشسريع اŸعمول به ’ سسيما مادته 04ـ 90كون النزاعات
الفردية كÌت ‘ ظل مناصسب العمل اŸفتوحة ‘ السسنوات اŸاضسية.
اŸلتقى ا÷هوي اŸنظم لفائدة اŸكاتب
ا÷هوية التابعة لتيارت لكل من تيارت
وع Úال -دف -ل -ى وت -يسس -مسس -ي -لت وسس -ع -ي -دة
والشس- -ل -ف وغ -ل -ي -زان وم -ك -اتب ب -ك -ل م -ن
خميسس مليانه ووادي رهيو ،وقد حاضسر
‡ثلو اŸؤوسسسسات التي حضسر ت اŸلتقى
ك -األسس -ت -اذ ب -وسس -م -اح -ة م -ن ج-ام-ع-ة اب-ن
خلدون حتى تطّرق إا ¤ا÷انب القانوÊ
ال -ن -ظ -ري ل -ل -ت -ظ ّ-ل -م وك -ي -ف -ي -ة اسسÎج -اع
ا◊قوق .أاما مسستشسارة العدالة Ãجلسس
قضس -اء ت -ي -ارت ف -ق-د أاب-رزت دور ال-ع-دال-ة
ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-ف-تشس-ي-ة ال-ع-م-ل ‘ ح-ماية
العمال من خÓل توجيههم والسسهر على
ت -ط -ب -ي -ق ق -وان Úال -ع -دال -ة‡ ،ث -ل دي-وان
الÎقية العقارية أاشساد بدور اŸؤوسسسسة ‘
ك النزاعات ب ÚاŸتخاصسم ‘ Úالعقار
ف ّ
ع Èالصسلح وŒنب اللجوء إا ¤العدالة،
وق -د ج -رت م -ن-اقشس-ة أاظ-ه-ر م-ن خÓ-ل-ه-ا
ال -ق -ان -ون ي -نصس ع -ل -ى أان -ه ي -جب ت -ب -ل -ي -غ
تيارت:ع.عمارة
اŸت -دخ-ل-ون وع-ي-ه-م ب-انشس-غ-الت ال-ع-م-ال
اŸسس -ت -خ -دم م-رت ،Úوأان  ⁄ي-حضس-ر ت-ع-د
اŸتظلم.Ú
الشس -ك -وى  ⁄يسس -ج -ل ف -ي -ه -ا صس-ل-ح ب-ي-ن-م-ا
وأاعلن السسيد بن ديب ﬁمد عن 4982
تهدف مبادرة الصسلح حسسب اŸفتشس
ي -ت -وّج-ب ع-ل-ى الشس-اك-ي أاو اŸت-ظ-ل-م م-ن-ذ
ن- -زاع ّ” تسس- -ج- -ي- -ل- -ه بـ 6ولي -ات ت-اب-ع-ة
،
ا÷هوي ب ÚاŸسستخدم والعامل اŸتظلم
السستدعاء األول أاو تشسطب قضسيته من
Ÿفتشسيته ا÷هوية تتصسّدرها ولية عÚ
قبل التوجه إا ¤القضساء إاذا اقتضسى األمر
الصسلح لكونه الشساكي ،وحسسب السسيد بن
الدفلى بـ 979قضسية وتليها ولية الشسلف
ل- -ك- -ون ال- -ع- -ام- -ل ل ي- -حّ- -ق ل -ه م -ق -اضس -اة
ديب فإان  103شسكاوى ”ّ التفاق فيها عن
بـ 888قضس -ي-ة و‘ اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ولي-ة
ة
مسس-ت-خ-دم-ه ‘ إاط-ار ال-ن-زاع-ات ال-ف-ردي-
ط-ري-ق الصس-ل-ح وج-ل-ه-ا م-ع اŸسس-ت-خ-دمÚ
غيلزان بـ 867ولية تيارت بـ 877واŸرتبة
ب
ح -ت -ى ّÁر ع -ل -ى م -ف-تشس-ي-ة ال-ع-م-ل حسس
اÿواصس .ويÓحظ أان النسسبة ضسئيلة جدا
اÿامسسة ولية ا÷لفة بـ 753قضسية.
ال -ق -وان ،Úوت -تشس -ك-ل ال-ل-ج-ن-ة م-ن ‡ث-ل-ي
م -ق -ارن -ة م-ع ع-دد ال-قضس-اي-ا اŸط-روح-ة،
وت -أات-ي ولي-ة ت-يسس-مسس-ي-لت ‘ اŸرت-ب-ة
العمال واŸسستخدم.Ú
وأاضس - -اف ﬁدث - -ن- -ا أان ج- -ه- -ل ال- -ق- -وانÚ
السسادسسة بـ 372واŸرتبة السسابعة سسعيدة
ى
ل
ع
ة
ح
و
ر
ط
Ÿ
ا
ا
ي
بالنسسبة لعدد القضسا
بالنسسبة للعمال حال دون السستفادة من
بـ 246قضسية وبنسسبة فاقت  49.26باŸائة
ة
ي
س
ض
ق
7
7
3
غ
ل
ب
د
ق
ف
مفتشسية العمل بتيارت
ح-ق-وق-ه-م ،وأاشس-اد م-ف-تشس ال-ع-م-ل ب-ال-دور
كاجما‹ للوليات اŸذكورة .و‘ األخÒ
ت
سسنة  ،2018نسسبة كبÒة منها  ⁄يتم الب ّ
واŸشس -ارك -ة ال -ت -ي سس -ج -ل -ه -ا ال -ن -ق -اب-ي-ون
أابرز اŸدخلون بتجربتي تيارت وسسعيدة
ف -ي -ه -ا ،أاي  ⁄ي -ت ّ-م الصس -ل-ح ب Úاألط-راف
والشسركاء من أاجل الدفاع عن العامل.
‘ معا÷ة القضسايا اŸطروحة عن طريق
ر
اŸت - - -ن - - -ازع - - -ة بسس - - -بب ع - - -دم حضس - - -و
ونشس Òإا ¤أان تصسريح اŸفتشس ا÷هوي
الصسلح.
ن
اŸسستخدم Úرغم تبليغهم مرت Úلكو
للعمل ÷ريدة «الشسعب» جاء على هامشس

وتÒة إانشساء مناصسب العمل مقبولة بسسيدي بلعباسش

قطاعات البناء ،األششغال العمومية ،الفÓحة والنقل بـ  ٣٠أالف منصشب

كشس-فت م-دي-ري-ة ال-تشسغيل لو’ية

سسيدي بلعباسش عن تسسجيل %9,81

نسس -ب -ة ال-ب-ط-ال-ة خÓ-ل سس-ن-ة ،2018
حيث شسهدت إارتفاعا طفيفا مقارنة
بسس-نة  ،2017ال -ت-ي سس-ج-لت ،%9,78
و‘ اŸقابل أاحصست اŸديرية أازيد 26
أالف بطال.

سشيدي بلعباسس :غ  .ششعدو
أاك-دت م-دي-ري-ة ال-تشس-غ-ي-ل ل-ولية سسيدي
بلعباسس أان عملية إانشساء اŸناصسب عÈ
ﬂتلف الÈامج القطاعية تعرف وتÒة
م-ق-ب-ول-ة رق-م الصس-ع-وب-ات اŸال-ية وتقلصس
ع- -دد اŸشس- -اري- -ع ،ح- -يث ّ” اسس -ت -ح -داث
م -ن -اصسب الشس-غ-ل ل ي-زال م-ت-واصس Ó-رغ-م
ت -ق -ل -يصس ع -دد ال -نشس -اط-ات اŸم-ول-ة م-ن
ط -رف أاج -ه-زة ال-تشس-غ-ي-ل بسس-بب ال-تشس-ب-ع،

ح -يث ب -ل -غ ع -دد اŸن -اصسب اŸنشس -أاة عÈ
ك -اف -ة الÈام -ج وك -اف -ة ط -رق ال -ت -وظ -ي-ف
 38459م -نصسب ،م-ن-ه-ا  27أال-ف م-نصسب
م -ؤوقت و 9916م -نصسب دائ -م ،وج-ل-ه-ا ‘
قطاعات البناء واألشسغال العمومية ،النقل
والفÓحة Ãعدل  81باŸائة أاي ما يعادل
 30أال- -ف م- -نصسب ع- -م- -ل .وق- -د كشس- -فت
ا◊صس -ي -ل -ة ع -ن إانشس-اء  4240م- -نصسب ‘
قطاع الغابات 18 ،أالف منصسب ‘ قطاع
البناء واألشسغال العمومية والري5119 ،
م -نصسب ‘ ال -ت-ج-ارة واÿدم-ات وال-ن-ق-ل،
 1669م-نصسب ‘ السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ات
ال-ت-ق-ل-يدية 2089 ،م -نصسب ‘ ال -وظ -ي -ف
العمومي وأازيد من  3آالف منصسب ‘
أاجهزة ترقية التشسغيل.
وقد مّكن جهاز اŸسساعدة على اإلدماج
اŸهني من إانشساء  1922منصسب عمل منها
 ‘ 892القطاع اإلقتصسادي ،و 216منصسب

‘ ال -ورشس -ات .ه -ذا ورغ -م رغ-م ت-ق-ل-يصس
عدد النشساطات اŸمولة من طرف أاجهزة
التشسغيل بسسبب التشسّبع إال أان التمويÓت
ل تزال متواصسلة من خÓل اسستحداث
نشس -اط -ات ج-دي-دة ،ح-يث “ّك-نت أاج-ه-زة
التشسغيل من إانشساء  216مشسروعا‡ ،ا
سسمح باسستحداث  541منصسب عمل ‘
قطاعات ذات نوعية ومردودية متعلّقة
ب -ال -ف Ó-ح -ة والصس -ن -اع -ة ،ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات
اإلتصس - -ال وال - -ب - -ي- -ئ- -ة .و‘ ه- -ذا الصس- -دد
إاسستطاعت وكالة أاونسساج من إاسستحداث
 408مشس -اري -ع خ Ó-ل  ،2018م -ن -ه -ا 156
مشس - -روع ‘ ال - -ق- -ط- -اع ال- -فÓ- -ح- -ي120 ،
مشسروعا ‘ اÿدمات 72 ،مشسروعا ‘
ال-ب-ناء و ‘ 57الصس -ن-اع-ة ،أام-ا الصس-ن-دوق
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام Úع-ن ال-ب-ط-ال-ة ف-قد مّول
 133مشس- -روع -ا خ Ó-ل  ،2018م- -ن -ه -ا 64
مشسروعا فÓحيا 36 ،مشسروعا صسناعيا،
و 19مشسروعا صسناعيا ‘ .ح Úسساهمت
وك- -ال- -ة ال- -ق- -رضس اŸصس -غ -ر ‘ إانشس -اء 72
م- -ؤوسسسس- -ة ،ب- -ع -د اسس -ت -ي Ó-م  1394ملف
واŸوافقة على  1390ملف 40 ،منها ‘
الفÓحة،و 22مشسروعا ‘ اÿدمات.
وسسجلت ذات اŸديرية إالغاء ﬁ 482ل
Œاري و–وي -ل -ه -م-ا إا ¤أاسس-واق ج-واري-ة،
ف -ي -م -ا ل ي -ظ ّ-ل ﬁ 264ل غ Òم -ن -ت-ه-ي
” –ويل  Óﬁ 32إا¤
األشسغال ،فيما ّ
” نقل ﬁ 3408ل
مرافق عمومية ،كما ّ
وإاعداد  865شسهر عقد اŸلكية بناء على
القرار الوزاري اŸشسÎك اŸؤورخ ‘ 8
ي-ن-اير  ،2017ال -ذي ي -حّ-دد ك-ي-ف-ي-ات ن-ق-ل
اŸل- -ك- -ي- -ة اÓÙت اŸن- -ج- -زة ‘ إاط- -ار
ب- -رن- -ام- -ج تشس- -غ -ي -ل الشس -ب -اب ›ان -ا م -ن
األم Ó-ك اÿاصس -ة ل -ل -دول -ة إا ¤األم Ó-ك
اÿاصسة بالبلدية.
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سسكان الشسلف يناشسدون السسلطات التدخل

الدخان اŸنبعث من اŸفرغة يششوه سشاحل تنسس وبيئتها

يسستغرب سسكان منطقة مانيسش
ببلدية تنسش ومسستعملو الطريق
ال-وط-ن-ي رق-م  11السس-اح-لي الذي
Áت- -د ع Èال- -واج -ه -ة ال -ب -ح -ري -ة
للو’ية من تفاقم وضسعية دخان
ا◊ري - -ق اŸن- -ب- -عث م- -ن اŸف- -رغ- -ة
ال-ف-وضس-وي-ة Ãان-يسش ال-تي صسارت
مصس - -در خ - -ط - -ر دائ - -م ل- -ل- -ب- -ي- -ئ- -ة
والسسكان ومسستعملي ذات اŸسسلك،
‡ا ج -ع -ل -ه -م ي -ن -اشس -دون ا÷ه-ات
’ي-ق-اف ه-ذه
اŸع -ن -ي-ة ب-ال-ت-دخ-ل إ
ال -ظ -اه -رة ال -ت -ي عصس-فت ب-ج-م-ال
اŸنطقة السساحلية.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
ت -ده -ور اŸشس -ه -د ال -ب -ي -ئ-ي واسس-ت-ي-اء
السسكان وزوار اŸنطقة صسار ليطاق
‘ ظلّ حالة اإلهمال والتسسيب وعدم
إاكÎاث ب -ال -ن -داءات وم-ط-الب السس-ك-ان
رغم أان اŸشسهد أاصسبح مصسدر اإزعاج
لدى ا÷ميع ،خاصسة ‘ حالة هبوب
ال-ري-اح ال-ت-ي ت-ن-ق-ل ه-ذه السس-ح-اب-ة من
الدخان نحو مناطق سسكنية فيها ينتقل
Óط -ف -ال وال -نسس -اء ا◊وام-ل
ال -ت -أاث Òل  -أ
واŸاك - -ث ‘ Úال - -ب - -ي - -وت واŸصس - -ابÚ
ب - -الم - -راضس ال - -ت - -ن- -فسس- -ي- -ة وا◊الت
ا◊رج- -ة ي- -ق- -ول السس- -ك- -ان واأصس -ح -اب
اŸرك -ب -ات ال -ذي-ن ي-ج-دون م-ت-اعب ‘
إاخÎاق هذه اŸؤوثرات اÿارجية‡ ،ا
ي-ج-ع-ل-ه-م ي-ل-ج-أاون إا ¤غ-ل-ق ن-واف-ذه-م
حارم Úأانفسسهم الهواء العليل ونسسمة
البحر وشسواطئ اŸنطقة.
ومن جانب آاخر ،أاثرت هذه اŸفرغة
ال-ف-وضس-وي-ة ال-ت-ي ي-تسس-ع ح-ج-مها يوميا
أامام مرأاى ا÷ميع وبدون ردع قانوÊ

ول وازع ينقذ هؤولء من هذه اŸظاهر
اŸشس -ي -ن -ة ال -ت -ي أاث -رت ع -ل -ى ال -غ -ط-اء
النباتي الغابي اŸعروف باŸنطقة.
كما تسساءل ا÷ميع عن غياب عملية
اŸراقبة لرمي النفايات التي وصسفوها
با÷رÁة التي تضسر ا÷ميعّﬁ ،ملÚ
ال -ب -ل -دي -ة ومصس -ال -ح م -دي -ري -ة ال -ب -ي-ئ-ة
مسسؤوولية هذه الوضسعية اŸشسينة.
وم - -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى ،تسس- -اءل أاب- -ن- -اء
اŸن -ط -ق -ة ع -ن مصس Òم -ف -رغ -ة ال-ردم
” ا‚ازها Ãبالغ مالية
التقني التي ّ
هامة بذات البلدية والتي  ⁄توجّه لها
الشس-اح-ن-ات ب-غ-رضس ت-ف-ري-غ ح-م-ول-ت-ها،
م- -ادام أان- -ه- -ا م- -راق -ب -ة ـ ي -ق -ول ه -ؤولء
اŸط -ال -ب Úب -تسس -وي -ة ـ اŸعضس -ل-ة ال-ت-ي
تفاقمت رغم اأخطارها الصسحية التي
تزداد يوما بعد يوم.
وأام -ام ه -ذه الأوضس -اع ال -ت-ي ل ت-ب-عث
ع -ل -ى اإلرت -ي -اح ،يسس-ت-ع-ج-ل مسس-ت-ع-م-ل-و
الطريق الوطني رقم  11الرابط بÚ
ت- -ي- -ب- -ازة م- -رورا ب- -الشس- -ل -ف إا ¤غ -اي -ة
مسس -ت -غ -اﬁ Âارب -ة ال -ظ -اه -رة ووضس-ع
الÎت -ي-ب-ات ال-ب-ي-ئ-ة وا÷وانب الصس-ح-ي-ة
كأاولويات ،مع اعتبار اŸنطقة بأاكملها
سسياحية بشسواطئها ا÷ميلة من تنسس
وواد ال- -قصسب وم -اي -نسس وسس -دي ع -ب -د
ال-رح-م-ان وال-ق-ل-ت-ة واŸرسس-ى وم-ناطق
أاخرى قد تفقد جماليتها السسياحية ‘
ح -ال -ة ال -ت -ده -ور ال -ت -ي ع -ل -ى ا÷ه-ات
اŸنعية التدخل وإانقاذ هذه اŸناطق
التي تعّد مصسدر رزق آللف العائÓت
م-ن خÓ-ل ع-ائ-دات-ه-ا السس-ي-اح-ي-ة ع-ل-ى
قلتها .ومن جهة أاخرى حذر هؤولء من
اللجوء إا ¤مسساحات غابية لنقل عملية
تفريغ النفايات والتخلصس منها بأاسسهل
الطرق التي قد تتسسبب ‘ انعكاسسات
خ -طÒة ي -ق -ول زوار اŸن -ط -ق -ة ال-ذي-ن
وجدناهم بالناحية.

اŸدير الو’ئي للتكوين اŸهني بتيارت:

تخصشصشات مرتبطة Ãتطلبات سشوق العمل

سس ّ- -خ- -رت اŸدي- -ري- -ة ال- -و’ئ- -ي- -ة
ل-ل-ت-ك-وين اŸهني والتمه Úلو’ية
ت-ي-ارت ج-م-ي-ع ا’م-كانيات اŸادية
’‚اح اŸوعد،حسسب
وال-بشس-ري-ة إ
اŸدي -ر ال -و’ئ -ي ل -ل-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
السسيد زيان بروجة الطيب كون
ع- -دد اŸسس- -ج -ل Úل -دورة ف -ي -ف -ري
 ،2019بلغ  2916متمهن من أاصسل
 4505منصسب بيداغوجي ،مع فتح
م- -ن- -اصسب ب- -ي- -داغ -وج -ي -ة لـ 3215
متكون بشسهادة دولة.

تيارت:ع.عمارة
ب -ي -ن -م-ا  ⁄يسسّ-ج-ل ‘ ال-ت-م-ه Úسس-وى
 ‘ 1133ال -ت-ك-وي-ن اإلق-ام-ي و‘ 761
التكوين عن طريق التمه Úو‡ 311ن
سسجلوا للدروسس اŸسسائية و 96للتكوين

ع -ن ط -ري -ق اŸع-اب-ر و 615للمتمهنÚ
اŸسسجل ‘ Úالتكوين التأاهيلي.
بينما فتح  225منصسبا بيداغوجيا
Ÿمن يزاولون الدروسس اŸسسائية و25
من الوسسط الريفيÃ ،ن فيهم اŸرأاة
اŸاكثة ‘ البيت و‡ 105ن تكّونوا عن
ط -ري -ق اŸع-اب-ر و 195م- -ن اŸدارسس
اÿاصسة ،اأما الذين سسيتوجون بشسهادة
ت -أاه -ي -ل ف -ي -ب -ل -غ ع-دده-م 1290منصسب
بيداغوجي.
اأما التخصسصسات ا÷ديدة اŸدرجة
خ Ó-ل ه -ذه ال -دورة ف -ه -ي مسس-اع-د ‘
الصس-ح-ة ا◊ي-وان-ي-ة وتسس-ي Òاıزن-ات
وال- -ل- -وج- -يسس- -ت -يك ومسس -اع -د حضس -ان -ة
األط- - -ف - -ال وال - -ف - -ن - -دق - -ة واإلط - -ع - -ام
وال - -ت- -جصس- -يصس وت- -رك- -يب الصس- -ف- -ائ- -ح
ا÷صس- - - -ي- - - -ة و–ضس ÒاŸشس- - - -روب - - -ات
واŸصسÈات،واÙاصس - - - - - -ي - - - - - -ل –ت
الدفيئة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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مÈزة دورآŸرأآة ‘ آلنضصال من آأجل آ◊رية

ندوة حول كفاح آلشسعب آلصسحرآوي بجنوب آفريقيا

العدد
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أآسصبوع قبل آنتهاء «آلنقاشس آلوطني
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«آلسسÎآت آلصسفرآء» تقرر رفع مسستوى آ’حتجاجات
لليوم آلسصبت آلـ ١7على آلتوآ‹ ،خرج
متظاهرو «آلسصÎآت آلصصفرآء» أآمسس إآ¤
شصوآرع آلعاصصمة آلفرنسصية باريسس تعبÒآ عن
آحتجاجهم على آŸشصاكل آ’جتماعية
وآ’قتصصادية ‘ آلبÓد ،وأآبدوآ عزمهم على
إآعطاء زخم جديد لتحركهم آŸناهضس
للسصياسصة آŸالية وآ’جتماعية للرئيسس
آÁانويل ماكرون.
وÃناسصبة عيد اŸرأاة العاŸي مشصت أامسس نسصاء ‘
م -ق-دم-ة اŸسصÒة ،وه-ن ي-ح-م-ل-ن شص-ع-ارات ت-ط-الب
Ãسص- - - -اواة ا◊ق- - - -وق ب Úا÷نسص Úووضص- - - -ع ح- - - -د
لÓضصطهادات والعنف ضصد ا÷نسس اللطيف.
وارت -دت ال -نسص -اء اŸت -ظ-اه-رات سصÎات وردي-ة ك-ي
يتميزن عن زمÓئهن الرجال.
وتوجهت اŸسصÒة من جادة اإلليزي نحو شصوارع
باريسس ،مرورا Ãؤوسصسصات حكومية.
ودعت قيادة «السصÎات الصصفراء» لتنظيم مسصÒات
احتجاجية ‘ جميع أانحاء البÓد أامسس بهدف
«التعبئة لÓحتجاج الكب ÒاŸقرر السصبت اŸقبل 16

مارسس».
وذك- -رت ومصص -ادر إاع Ó-م -ي -ة ف -رنسص -ي -ة ،أان ق -ي -ادة
«السصÎات الصصفراء» دعت إا ¤تنظيم اعتصصام قرب
ب -رج إاي -ف -ل وسص -ط ال-ع-اصص-م-ة ،وك-انت الشص-رط-ة ق-د
منعت نحو ثÓث Úمتظاهرا من نصصب خيم قرب
الÈج ،لكن منظمي ا◊راك أاكدوا ع Èصصفحتهم
على «فيسصبوك» نيتهم البقاء ‘ اŸكان طوال نهاية
األسصبوع وما بعد ذلك «إاذا تطلب األمر ذلك».
و‘ منطقة لموزيل شصمال شصرقي البÓد أاصصدر
أاحد رؤوسصاء البلديات بيانا Áنع اسصتخدام سصÓح
قاذف الكريات الدفاعية ،بعد أان فقد عشصرون
متظاهرا على األقل عيونهم بصصفة نهائية جراء
إاصصابتهم بهذا السصÓح.
وحسصب تقييمات رسصمية ،تراجع عدد اŸتظاهرين
من  282أالفا ‘  17نوفم ÈاŸاضصي إا ¤أاربع Úأالفا
‘ ب - -اريسس السص - -بت اŸاضص - -ي ،غ Òأان اÙت- -جÚ
يشص -ك -ك -ون ‘ ه -ذه األرق -ام وي -ؤوك -دون أان ال-ت-ع-ب-ئ-ة
مسصتمرة قبل أاسصبوع من انتهاء «النقاشس الوطني
الكب »Òالذي يعول عليه الرئيسس إاÁانويل ماكرون
لحتواء أاسصوأا أازمة سصياسصية خÓل فÎة حكمه.

وآشصنطن تهدد أآنقرة بعوآقب وخيمة إآذآ أآبرمت آلصصفقة

آحتضصنت عاصصمة جنوب آفريقيا بريتوريا
ندوة ،سصلطت فيها آلضصوء على كفاح آلشصعب
آلصصحرآوي من أآجل آ◊رية وآ’سصتقÓل
وآلدور آلكب Òآلذي لعبته آŸرأآة آلصصحرآوية
‘ آسصتمرآر وتقوية هذآ آلكفاح ،وذلك
Ãناسصبة آ’حتفال باليوم آلعاŸي للمرأآة
آŸوآفق لـ 8مارسس من كل سصنة.
وأاشصرف على تنظيم الندوة كل من وزارة اÿارجية
ا÷ن -وب اف -ري -ق -ي -ة ب -ال -ت -ع -اون م -ع ح-زب اŸؤو“ر
الف-ري-ق-ي وم-ن-ظ-م-ات ق-اري-ة واف-ري-قية على غرار
اŸكتب التنسصيقي ا÷نوب افريقي ،منظمة اŸرأاة
ا÷ن- -وب اف -ري -ق -ي -ة ل -ل -ح -وار÷ ،ن -ة اŸسص -اواة بÚ
ا÷نسص ،Úم-ن-ظ-م-ة نسص-اء ع-م-وم اف-ري-ق-ي-ا وم-نظمة
أاصصوات النسصاء العامÓت.
وأاشص -رفت ع -ل -ى أاع -م -ال ال -ن-دوة م-دي-ري-ة اف-ري-ق-ي-ا
بالتعاون مع سصف Òا÷مهورية الصصحراوية البشصÒ
الصصغ ،Òكما حضصرها السصلك الدبلوماسصي اŸعتمد
بجنوب افريقيا.
وحضص -ر ال -ن -دوة ع -ن ا÷انب الصص -ح -راوي ك -ل م -ن
–Óاد الوطني للمرأاة الصصحراوية
األمينة العامة ل إ
مينتو لرباسس اسصويدات ،والنائبت ‘ ÚبرŸان عموم
افريقيا السصويلمة بÒوك والسصنية أاحمد.
وذكرت وكالة األنباء الصصحراوية (واصس) أان ا◊دث
ك -ان ف -رصص -ة ل -تسص -ل -ي-ط الضص-وء ع-ل-ى ك-ف-اح الشص-عب

الصص -ح -راوي ودور اŸرأاة الصص -ح -راوي-ة ‘ ال-نضص-ال
م -ن -ذ الشص -رارة األو ¤ضص -د السص -ت -ع -م -ار السص -ب-اÊ
وط -وال ال -غ -زو اŸغ -رب -ي ودوره -ا اŸث -ا‹ ‘ ب-ن-اء
م -ؤوسصسص -ات ال -دول -ة وال -رف -ع م -ن م -ك -ان -ت -ه-ا داخ-ل
اÛتمع ،إاضصافة إا ¤كل اŸكاسصب التي حققتها
من خÓل كفاحها اŸسصتمر من أاجل السصتقÓل
ودوره- -ا ال- -طÓ- -ئ- -ع- -ي ‘ اŸظ- -اه- -رات ‘ اŸدن
اÙت -ل -ة م -ن ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة الصص-ح-راوي-ة
الدÁقراطية.
وأاصص -درت ال -ن -دوة ب -ي -ان -ا رح-بت ف-ي-ه Ãب-ادرة دول
«الصص -اديك» ل -ت -ن -ظ -ي -م م-ؤو“ر دو‹ ل-ل-تضص-ام-ن م-ع
الشص- -عب الصص- -ح- -راوي ،وشص- -ددت ع- -ل -ى مسص -ؤوول -ي -ة
افريقيا ‘ “ك Úالشصعب الصصحراوي من حقه ‘
تقرير اŸصص ÒوالسصتقÓل وŒنيد كافة ا÷هود
من أاجل إايصصال صصوت اŸرأاة الصصحراوية لكافة
اŸنابر الدولية.
قمع مغربي للنسصاء آلصصحرآويات
أاقدمت قوات الحتÓل اŸغربي أاول أامسس على
التدخل وبشصكل بالغ العنف ضصد نسصاء صصحراويات
خرجن للتظاهر بالعاصصمة اÙتلة العيون وذلك
بالتزامن واليوم العاŸي للمرأاة.
هذا وقد أاقدمت قوات الحتÓل على ﬁاصصرة

النسصاء الصصحراويات بحي ما يسصمى كولومينا قبل
أان تتدخل عليهن بشصكل عنيف ما أادى إا ¤سصقوط
العديد من الضصحايا ‘ صصفوفهن حالت البعضس
منهن بالغة اÿطورة.
جدير بالذكر أان الحتÓل اŸغربي ذو سصجل أاسصود
‘ اسص- -ت -ه -داف ال -نسص -اء الصص -ح -راوي -ات وان -ت -ه -اك
حقوقهن.
هذا ،ودعت  182منظمة وهيئة حقوقيةÃ ،ا فيها
ال -ل -ج -ن -ة ال -وط -ن -ي-ة الصص-ح-راوي-ة ◊ق-وق اإلنسص-ان،
اŸفوضس السصامي ◊قوق اإلنسصان مشصيلي پاشصليت،
إا ¤ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج ﬁدد ل-ل-ت-ع-اون ال-ت-ق-ن-ي وب-ن-اء
ال-ق-درات ب-ال-ت-ع-اون م-ع ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسص-اري-و ،وف-قا
لقرارات ا÷معية العامة ذات الصصلة ،واÛلسس
القتصصادي والجتماعي ،التي يتم اعتمادها سصنويا
بتوافق اآلراء.
كما عÈت الهيئات ا◊قوقية ‘ ،تدخل مشصÎك،
أالقته الناشصطة الصصحراوية سصارة ﬁمد العروسصي،
خÓل ا÷لسصة العامة Ÿناقشصة البند الثالث من
ج- -دول أاع -م -ال ال -دورة األرب -عÛ ،Úلسس ح -ق -وق
اإلنسص -ان- ،عÈت -ع -ن انشص -غ -ال -ه -ا ال -ب -ال -غ بشص -أان
النتهاكات اÿطÒة واŸمنهجة للحقوق اŸدنية
والسصياسصيةÃ ،ا ‘ ذلك ا◊ق ‘ تقرير اŸصصÒ
والسص - -ت - -ق Ó- -ل ،وك - -ذلك ا◊ق - -وق الق - -تصص- -ادي- -ة
والجتماعية والثقافية ،ا◊ق ‘ ا ‘ إا ا اء ا .

أآزمة جديدة ب Úأآمريكا وتركيا بسسبب منظومة دفاعية روسسية
’مÒكية
أآعلن آŸتحدث باسصم وزآرة آلدفاع آ أ
تشصارلز سصامرز ،أآن تركيا قد توآجه «عوآقب
خطÒة» ‘ حال آشصÎت كما هو مقرر آŸنظومة
آلروسصية آŸضصادة للصصوآريخ أآسس.4٠٠-
وردا على سصؤوال خÓل مؤو“ر صصحا‘ ‘ البنتاغون
حول عزم الرئيسس الÎكي رجب طيب أاردوغان
ع -ل -ى شص -راء ه -ذه اŸن -ظ-وم-ة الصص-اروخ-ي-ة ،أاج-اب
سصامرز «‘ حال اشصÎت تركيا اسس »400-سصتكون
هناك عواقب خطÒة على عÓقاتنا بشصكل عام
وعÓقاتنا العسصكرية بشصكل خاصس.
وت -اب -ع اŸت -ح -دث أان -ه ‘ ه -ذه ا◊ال -ة «ل -ن ي -ك-ون
بإامكانهم ا◊صصول على طائرات أاف 35-وصصواريخ
باتريوت».
ومن اŸقرر أان تبدأا تركيا الصصيف اŸقبل اسصتÓم
منظومة الصصواريخ من نوع أاسس ،400-ويعت Èهذا
اŸلف من أاك Ìنقاط اÓÿف خطورة ب Úالبلدين.
ك -م -ا ت -ع -ت Èال -ولي -ات اŸت -ح -دة أان شص -راء ت -رك -ي -ا
م-ن-ظ-وم-ة اسسÁ 400-ك- -ن أان ي- -كشص- -ف األسص- -رار
العسصكرية لطائراتهم من نوع اف 35-التي يفÎضس
أان تكون قادرة على الفÓت من هذه اŸنظومة
من الصصواريخ الروسصية.
وكانت واشصنطن وافقت ‘ ديسصم ÈاŸاضصي على

بيع منظومة باتريوت اŸضصادة للصصواريخ كدليل
حسص -ن ن -ي -ة إلق -ن -اع أان -ق -رة ب-ع-دم شص-راء الصص-واري-خ
الروسصية اŸنافسصة ،إال أان أاردوغان عاد وكرر القول
األربعاء أانه ل ›ال للعودة عن صصفقة السصÓح
الروسصية.
وكان القائد األعلى لقوات ا◊لف األطلسصي ‘
أاوروبا ا÷Ôال األمÒكي كورتيسس سصكاباروتي أاعلن
أانه ‘ حال اشصÎت تركيا بالفعل صصواريخ اسس400-
الروسصية «عندها ل Áكننا أان نسصمح لطائرات اف-
 35ب -ال -ت-ح-ل-ي-ق ب-وج-ود م-ن-ظ-وم-ة روسص-ي-ة مضص-ادة
للصصواريخ».
وكانت واشصنطن سصلمت أاول دفعة من طائرات اف-
 35األمÒكية إا ¤تركيا ‘ جوان اŸاضصي .إال أان
هذه الطائرات سصتبقى حاليا ‘ الوليات اŸتحدة
لتدريب الطيارين األتراك عليها ،وهي عملية قد
“تد لسصنة أاو سصنت Úحسصب البنتاغون.
وك -انت آاخ -ر أازم -ة دب -ل -وم -اسص -ي -ة ب Úال -ب-ل-دي-ن ق-د
أاسصهمت ‘ هبوط قياسصي ‘ قيمة اللÒة الÎكية،
‘ أاوت .وما زالت اÓÿفات حول السصÎاتيجية
‘ سصوريا والعقوبات على إايران واعتقال موظفÚ
بالقنصصلية األمريكية دون حل ،وتهدد قضصية الدفاع
الصصاروخي بتوسصيع هوة اÓÿف.

توسصيع جبهة مقاومة آلتهديد آÿارجي

آآ’ف آŸتظاهرين بفينزوي Óيسساندون مادورو

تظاهر آ’ف آلفنزويلي Úأآمسس،
‘ آلعاصصمة كركاسس ،للتعب Òعن
دعمهم للرئيسس نيكو’سس
مادورو ،فيما جند خوآن غوآيدو
آلذي أآعلن نفسصه رئيسصا آنتقاليا
للبÓد ،أآنصصاره ‘ آلشصارع لزيادة
آلضصغط على آلنظام وآلذهاب
نحو آنتخابات رئاسصية مسصبقة.
ودع- - -ا ك- - -ل م- - -ن غ - -واي - -دو وم - -ادورو،
أانصصارهما للنزول إا ¤شصوارع العاصصمة
كاراكاسس ومدن أاخرى.
وطلب مادورو من مؤويديه اÿروج ‘
مسصÒات ضص- -د «اإلمÈي- -ال -ي -ة» ،م -ن -ددا
بـ»ح- -رب ال- -ك- -ه- -رب -اء ال -ت -ي أاع -ل -ن -ت -ه -ا
اإلمÈيالية األمريكية».
جاء ذلك وسصط تواصصل انقطاع التيار
الكهربائي ‘ غالبية مدن البÓد منذ
يوم اÿميسس اŸاضصي ،الذي يعد أاحد
الن- -ق -ط -اع -ات األط -ول م -دة واألوسص -ع
نطاقا ‘ تاريخ فنزوي.Ó

من جانبه ،كتب غوايدو على صصفحته
‘ توي« :Îغدا ،أادعو الشصعب الفنزويلي
للتعب Òعن رأايه بقوة ‘ الشصوارع ضصد
النظام.
آنقطاع آلكهرباء
وشص-م-ل ان-ق-ط-اع ال-ت-ي-ار ال-ك-ه-ربائي عن
ك - -اراك - -اسس ك - -ل أاح - -ي - -اء ال - -ع- -اصص- -م- -ة
واÿدم - - -ات م- - -ث- - -ل اÎŸو وإاشص- - -ارات
اŸرور .وعاد التيار الكهربائي تدريجيا
إا ¤مناطق واسصعة من العاصصمة بعد
ظهر ا÷معة ،وكذلك إا ¤أاجزاء من
ولية مÒاندا وفارغاسس ،لكن ذلك ⁄
يدم إال لوقت قصص.Ò
وتشصكلت طواب Òطويلة عند ﬁطات
ال- -ت- -زود ب- -ال- -وق- -ود ال- -ت -ي ه -رع إال -ي -ه -ا
اŸواط -ن -ون ب -ح -ث -ا ع-ن وق-ود ل-تشص-غ-ي-ل
مولدات الكهرباء اŸنزلية.
وقطعت اÿطوط الهاتفية واإلنÎنت

أايضصا فجأاة وكذلك وتوقفت شصبكة ضصخ
مياه الشصرب التي تعمل على الكهرباء،
وانقطعت اŸياه عن آالف اŸنازل ‘
ك -اراك -اسس ال -ب -ال -غ ع -دد سص-ك-ان-ه-ا ن-ح-و
مليو Êشصخصس.
وع-ل-قت السص-ل-ط-ات ال-ف-ن-زوي-ل-ي-ة ال-ع-مل
والدراسصة «بغرضس تسصهيل إاعادة خدمة
الكهرباء ‘ البÓد التي تتعرضس ◊رب
ك -ه -رب -اء إامÈي -ال -ي -ة» ،ب-حسصب ت-غ-ري-دة
لديلسصي رودريغيز التي تشصغل منصصب
نائب الرئيسس مادورو.
قالت نائبة الرئيسس الفنزويلي ديلسصي
رودريغز إان البÓد تعرضصت لهجوم تقف
وراءه جهات أامريكية ،وذلك على خلفية
انقطاع التيار الكهربائي ‘  21ولية،
باإلضصافة إا ¤العاصصمة كاراكاسس.
وأاع -ل -نت شص -رك -ة ال -ك -ه -رب -اء ال -وط -ن-ي-ة
الفنزويلية عن وقوع أاعمال تخريبية فى
ﬁطة «غوري» الكهرومائية ،األك‘ È
البÓد واŸسصؤوولة عن توليد الكهرباء.

تعزي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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م -ت-أاث-را ب-وف-اة ع-ب-د آل-ق-ادر ربا،Ê
اŸدعو الÈهومي ،الصصحفي السصابق
‘ ال -ع -دي -د م -ن ال -ع -ن-اوي-ن ال-وط-ن-ي-ة
وب -اإلذاع -ة ا÷زائ -ري -ة ،ي-ت-ق-دم وزي-ر
التصصال ،السصيد جمال كعوان بأاخلصس
ع -ب -ارات ال-ت-ع-ازي واŸواسص-اة ل-ع-ائ-ل-ة
ال -ف -ق -ي -د ،راج -ي -ا م -ن اŸو ¤ال -ع-ل-ي
القدير أان يتغمده برحمته الواسصعة
وأان يسص -ك-ن-ه فسص-ي-ح ج-ن-ان-ه وأان ي-ل-ه-م
ذويه جميل الصص Èوالسصلوان.
«إآّنا لله وإآّنا إآليه رآجعون».

آلشصعب ٢٠١٩/٠٣/١٠

آلشصعب ٢٠١٩/٠٣/١٠

آلشصعب ٢٠١٩/٠٣/١٠

آلشصعب ٢٠١٩/٠٣/١٠

…OÉ`°üàb’G
11

اشصراف :سصعيد بن عياد

’حد  ١٠مارسض  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠٣رجب  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٩٢
ا أ

ا لـ «الشصعب»

حصصري

رغم التذبذب الطفيف

أإسصعار إلنفط تسصتقر فوق  65دولرإ للÈميل
ششهدت أسشعار ألنفط أنخفاضشا طفيفا  ⁄يتجاوز نسشبة  ،٪1بفعل تسشجيل عدة ﬂاوف حول تباطؤو أ’قتصشاد
ألعاŸي وترأجع ألطلب على ألنفط ،إأ ¤جانب ألزيادأت ألتي وصشفت بالكبÒة ‘ إأمدأدأت أÿام أأ’مريكي
للسشوق ألنفطية ،لذأ ترأجعت عقود مزيج برنت بنحو  56سشنتا ،أو ما يعادل  ،٪0.8لتصشل ألتسشوية إأ65.74 ¤
دو’رأ للÈميل .لكن باŸوأزأة مع ذلك فإان خام ألقياسس ألعاŸي أنهى أأ’سشبوع أŸنصشرم على مكاسشب قدرها
 .٪1يذكر أن عقود خام غرب تكسشاسس ألوسشيط عرفت أنخفاضشا بحوأ‹  59سشنتا ،أو ما يناهز  ،٪1لتسشجل
عند ألتسشوية  56.07دو’رأ للÈميل .وعلى مدأر أأ’سشبوع أŸاضشي أنتعشس خام ألقياسس أأ’مريكي بـ.٪0.5
ورغم ألضشعف أ’قتصشادي أأ’وروبي وأأ’مريكي ،فإان نسشبة ألنمو ‘ آأسشيا ’ تزأل تعرف تباطؤوأ ،لكن مازأل
ألطلب على ألنفط متماسشكا ‘ ألوقت أ◊ا‹ خاصشة ‘ ألصش ،Úحيث أسشتقرت وأردأت أÿام فوق 10
مÓي Úبرميل يوميا .لكن تخوفا مازأل قائما من تسشجيل تباطؤو ‘ ألنمو أ’قتصشادي ،قد يقوضس ‘ نهاية
ق.إا
أŸطاف ألطلب على ألوقود ويضشغط على أأ’سشعار.

وزير اŸوارد اŸائية :

 5سصدود جديدة قيدإإل‚از
لبلوغ تخزين  9مÓي Òم ٣

إŸعدل إلوطني لمتÓء  14ولية تسصتلم مشصاريع ﬁ ٣٠طة لتطه ÒإŸياه
إلسصدود عند ٪ 75جديدة قبل منتصصف جوإن إŸسصتعملة ‘ إألفق
التحّول ا’قتصصادي خيار حتمي

صصياغة ورقة طريق منسصجمة ضصمن رؤوية إإسصÎإتيجية بأاهدإف دقيقة
’سصيهار» يفتح
معرضض «ا أ
أابوابه اليوم ،مدير التجارة
لو’ية “Ôاسصت
لـ «الشصعب»:

«إŸوعد فرصصة إلنعاشش
إلسصتثمار إÙلي وإلتصصدير
إ ¤أإسصوإق ما‹ إلنيجر»

كلمة العدد

صصرامة
الدّقة وال ّ

توأجه ألبلدأن ألناششئة على غرأر أ÷زأئر تدأعيات
ألعوŸة ،ألتي تث Òمعها ظروفا –مل صشعوبات ‘
ششتى مناحي أ◊ياة أليومية للمجتمع ،غ Òأنه ينبغي
ألتزأم ألهدوء وتوّخي أ◊ذر ‘ ألتعاطي مع تلك
أإ’فرأزأت ألتي تظهر إأ ¤ألسشطح ،خاصشة ما يتعلق
ب -اÿي -ارأت أ’ق -تصش-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة .أŸؤوشش-رأت
أ’ق-تصش-ادي-ة ب-ك-ل ت-ف-رع-ات-ه-ا أŸال-ي-ة وأل-ت-ج-ارية هي
Ãثابة ألرقم ألثابت ‘ معادلة كل ›تمع يوأجه
–و’ت ت -ت -ج -اذب-ه-ا أط-رأف أŸشش-ه-د ألسش-ي-اسش-ي بÚ
مرأقب للسشاحة ومسشّوق أ’وهام ،بينما لغة ألسشوق
سشوأء ‘ أ’سشتثمار أو أإ’نتاج أو ألتسشويق ،تخضشع
Ÿعطيات وأرقام ’ Áكن ألقفز عليها .وبالرغم من

كل ذلك أŸسشار ألذي أنتهجته أŸنظومة أ’قتصشادية،
فان ألتحديات ألتي تقف ‘ وجهها لن تنتهي ،بحيث
–تاج ‘ كل فÎة إأ ¤مرأجعة وتصشحيح وإأثرأء ،من
أجل تعزيز مؤوششرأت ألنمو ‘ ﬂتلف ألقطاعات
أإ’نتاجية ،خاصشة تلك ألتي تظهر قدرأت للنهوضس
وأ’ندماج ‘ أسشوأق تنافسشية ﬁليا وإأقليميا .ولعّل
أك– Èد يÈز أليوم ،خاصشة ‘ أŸدى ألقصش ،Òهو ما
يتعلق Ãدى ألقدرة على تطوير ألسشوق أ÷زأئرية ‘
أŒاه –سش Úم -ع -د’ت أ’سش -ت -ث -م -ار أŸن -ت-ج وج-ذب
ألرأسشمال أأ’جنبي ،خاصشة ‘ قطاعات حيوية ،تتوفر
ع -ل-ى ع-وأم-ل أ’ن-ت-ع-اشس وم-وأك-ب-ة أŸن-افسش-ةﬁ ،ل-ي-ا
وإأقليميا ‘ .هذأ أإ’طار وبعد ‚اح مقبول ’نفتاح

أ’قتصشاد على أسشوأق
›اورة وأخ - - - - - - - - - -رى
بعيدة“ ،نح تظاهرة
«أسشيهار» ،ألتي تفتتح
أل - -ي- -وم ب- -ع- -د غ- -ي- -اب
سشنوأت طويلة ،فرصشة
ث -م -ي -ن -ة ل -ل-م-ؤوسشسش-ات
أ÷زأئرية للبحث عن
م -وأق -ع م -ت -ق -دم -ة ‘
أسشوأق ما‹ وألنيجر،
سصعيد بن عياد
ل-ل-تصش-دي-ر ول-كن أيضشا
ل -ب-ن-اء شش-رأك-ات م-ت-وأضش-ع-ة ت-ؤوسشسس Ÿسش-ار ج-دي-د ‘
أدغ-ال إأف-ري-ق-ي-ا ،أل-ت-ي ت-تسش-ارع إأل-ي-ه-ا ب-ل-دأن متطورة
ب-ال-ن-ظ-ر Ÿا ت-ق-دم-ه م-ن م-ؤوشش-رأت أي-ج-اب-ي-ة م-ق-ارنة
بأاسشوأق عاŸية أخرى .وبهذأ أÿصشوصس ينتظر أن

تسش -ج -ل غ -رف أل -ت -ج -ارة وألصش-ن-اع-ة أÙل-ي-ة وح-ت-ى
ألوطنية بصشمتها ‘ أ‚از أأ’هدأف ألكÈى للمششهد
أ’قتصشادي ألناجع ،وذلك بتوسشيع أنفتاحها على
أÙي -ط وت -أاط Òورق -ة ط -ري -ق ت -نسش-ج-م م-ع أ’Œاه
ألوطني للنمو ،عن طريق تششجيع ألتوأصشل مع ألنسشيج
أŸق -او’ت -ي ،م -ن أج -ل أل -دف -ع ب-اŸب-ادرة أك Ìف-أاكÌ
وترسشيخ أ÷رأة ‘ ركوب أıاطرة لدى أŸتعاملÚ
وأŸسش -ت -ث -م -ري -ن وأصش -ح -اب أŸؤوسشسش-ات ،م-ه-م-ا ك-ان
حجمها وثقله ‘ ألسشوق .إأن أŸناخ ألعام مهما كان
ثقله ’ ينبغي أن يعطل من وتÒة ألتحول أ’قتصشادي
جهات أŸسشطرة ،ألتي ’ Áكن أن تكون
وفقا للتو ّ
ﬁل خÓف بتأاكيد جموع أÈÿأء من كل أŸدأرسس
وألتوجهات ،كون ألفعل أ’قتصشادي ،بقدر ما يتاأثر
Ãناخ أ’سشتثمار وأŸال وأأ’عمال ألسشائد ،بقدر ما
يتميز بالدقة وألصشرأمة.
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شسعب»

يا لـ «أل
حصسر

وزير أŸوأرد أŸائية :

 5سصدود جديدة
قيداإل‚از لبلوغ
تخزين  9مÓي Òم 3

’‚از
«ألشس -عب» :ه -ل ه-ن-اك مشس-اري-ع ج-دي-دة إ
سسدود للرفع من طاقة تخزين أŸياه؟
@@ حسس Úنسسيب وزير أŸوأرد أŸائية ’ :يخفى أان
حظÒة السسدود ‘ ا÷زائر عرفت تطؤرا كبÒا منذ
عقدين من الزمن ،على خلفية أانه ‘ عام  2000سسجل
وجؤد  44سسدا بطاقة تخزين حؤا‹  3مÓي ÒمÎ
مكعب ،وÁكن القؤل أان إاجما‹ ما ” إا‚ازه خÓل
العقدين اأ’خÒين يقدر بنحؤ  36سسدا ،لكن اŸهم ‘
اأ’م -ر أان ه -ذه السس -دود ت-تسس-م ب-ط-اق-ة ت-خ-زي-ن ع-ال-ي-ة،
وت -تسس -م ب -أان -ه-ا سس-دود ك-بÒة ا◊ج-م ،ع-ل-ى غ-رار السس-د
العمÓق بني هارون ويتعلق اأ’مر بسسد «كدية أاسسردون»،
علما أان  36سسدا يتمتعؤن بطاقة تخزين ’ تقل عن 8
مÓي Òم Îمكعب ،و‘ الؤقت ا◊ا‹ يؤجد ‘ طؤر
ا’‚از  5سسدود جديدة ،ويتعلق اأ’مر بسسد « ا÷درة»
الذي تعززت به و’ية سسؤق أاهراسض  ،وكذا سسدين على
مسستؤى و’ية تيزي وزو ،أاي سسد «سسؤق الثÓثة» وسسد
«سس-ي-دي خ-ل-ي-ف-ة» ،وب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤سس-د «أاوزي-ن-ة ب-ؤ’ي-ة
باتنة ،وكل هذه السسدود ا÷ديدة من شسأانها أان نأان
تشسكل طاقة تخزين إاضسافية ،ويعؤل على هذه السسدود
اÿمسسة ا÷ديدة بعد ا’نتهاء من إا‚ازها ‘ آافاق عام
 2021إا ¤القفز لبلؤغ طاقة تخزين تقارب  9مÓي ÒمÎ
مكعب .وفيما يخصض مسسأالة أاوحال السسدود اÿمسسة
كؤنها تؤؤثر على طاقة تخزين اŸياه ،صسحيح أان هناك
ب-عضض السس-دود ب-ال-ف-ع-ل م-ت-أاث-رة ب-ظ-اه-رة اأ’وح-ال ،ل-ذا
Œن -د ال -ق -ط -اع ل -ل -ت-غ-لب ع-ل-ى ه-ذا ال-ت-ح-دي ورصس-دت
اŸي -زان-ي-ة الÓ-زم-ة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ا◊ك-ؤم-ة ،وشس-رع ‘
عملية نزع اأ’وحال على مسستؤى  10سسدود ،علما أان
اأ’شسغال انطلقت على مسستؤى بعضض السسدود والبعضض
اŸتبقي ،من اŸقرر أان تنطلق به خÓل اأ’يام القليلة
اŸق- -ب- -ل- -ة ،وخ Ó-صس -ة ال -ق -ؤل ‘ ه -ذا اŸق -ام أان ه -ذه
السسدود العشسرة ،سستمكننا من ربح نحؤ  40مليؤن مÎ
مكعب من حيث طاقة تخزين اŸياه.

انتعاشش السصدود التي شصهدت عجزا
’م-ط-ار
م -ا ه -ي وضس -ع -ي-ة أم-تÓ-ء ألسس-دود ب-ع-د أ أ
أŸتسساقطة خاصسة أن فصسلي أÿريف وألشستاء
ألذي يقÎب من أ’نتهاء؟
@@ ‘ الؤقت ا◊ا‹ Áكن التأاكيد على أان اŸعدل
الؤطني لؤضسعية منسسؤب السسدود باŸياه تناهز نسسبة 75
 ٪كمعدل وطني إ’جما‹ السسدود ،ونعت Èأان هذه
النسسبة ’بأاسض بها أاي أانها صسارت ‡تلئة بثÓثة أارباع،
وعلى خلفية أان هذا ا◊جم إاذا قارناه بالعام اŸاضسي،
فإانه انطÓقا من بداية نزول اأ’مطار Áكن القؤل أان
حصسيلة منسسؤب اŸياه تعد أاك Èمن السسنة اŸاضسية،
لكن هذا ’ يخفي أان بعضض الؤ’يات سسدودها  ⁄تعرف
مسستؤى امتÓء معت ،Èرغم ارتفاع نسسبة اŸياه منذ
حلؤل فصسل الشستاء بشسكل نسسبي ،ونذكر من بينها السسد
ال -ك -ب« Òج -رف الÎب -ة» اŸت -ؤاج -د ب -ؤ’ي-ة بشس-ار ،ل-ك-ن
بفضسل اأ’مطار التي تهاطلت ‘ فصسل اÿريف ارتفع
اŸنسسؤب من  35مليؤن م Îمكعب من اŸياه ،إا ¤أازيد
من  180مليؤن م Îمكعب ،وصسار اŸسستؤى جد مقبؤ’.
بينما بخصسؤصض سسد ع Úدالية بسسؤق أاهراسض ،الذي ⁄
يكن ‡تلئا بعد تسسجيله تراجعا كبÒا نتيجة لÎاجع
اأ’مطار ،حيث وصسل قبل اأ’مطار اأ’خÒة إا ¤مسستؤى
منخفضض جدا ،أاي Ãنسسؤب أاقل من  4مÓي ÚمÎ
م -ك -عب ،ل -ك-ن ب-فضس-ل اأ’م-ط-ار اأ’خÒة ع-اود م-نسس-ؤب-ه
با’رتفاع ويقدر حجمه ا◊ا‹ بحؤا‹  35مليؤن مÎ
م- -ك -عب ،ورغ -م ذلك م -ازال ‘ ح -اج -ة إا ¤ال -رف -ع م -ن
منسسؤبه ،لكن مقارنة بالسسنة اŸاضسية فقد –سسن نؤعا
ما ،ونفسض الؤضسعية سسارية على سسد «ع Úزادة» بؤ’ية
برج بؤعريريج ،حيث شسهد بدوره تراجعا قدر بنحؤ 17
مليؤن م Îمكعب ،وحاليا يÎاوح منسسؤب اŸياه به ما

القضصاء على النقائصش معركة يومية
أصسدرت مؤوخرأ تعليمة خÓل إأحدى زيارتك
أŸي -دأن -ي -ة بضس -رورة أل -تسس -ري-ع م-ن وتÒة إأ‚از
أل -ع -دي -د م-ن أŸشس-اري-ع أ÷اري-ة وأ’ن-ت-ه-اء م-ن-ه-ا
ب- -ه -دف ت -زوي -د أŸوأط -ن Úب -اŸاء ألشس -روب ق -ب -ل
م -ن -تصس-ف شس-ه-ر ج-وأن أŸق-ب-ل ..م-اه-ي أل-و’ي-ات
أŸعنية؟
@@ عقدنا مؤؤخرا اجتماعا وطنيا بهدف التحضسÒ
Ÿؤسسم الصسيف بشسكل جيد ومنظم ،ووافقنا على جميع
اŸشساريع التي تتعلق بنحؤ  14و’ية ،والتي ينبغي أان
–ظ -ى ب -ع -ن -اي -ة خ-اصس-ة ،ح-يث ت-ؤج-د ع-ل-ى مسس-ت-ؤاه-ا
مشساريع ينبغي أان تنته قبل حلؤل مؤسسم الصسيف اŸقبل،
ل-ذلك وق-ف-ن-ا ع-ل-ى ه-ذه اŸشس-اري-ع وأاصس-درن-ا ت-ع-ل-يمات
صس -ارم -ة وت -ؤج-ي-ه-ات دق-ي-ق-ة ب-خصس-ؤصس-ه-ا ،و‘ ال-ؤقت
الراهن تسسري بشسكل جيد ،وفؤق ذلك نحرصض على
Œسس -ي -د ﬂت -ل -ف اأ’ه -داف اŸسس -ط -رة ح -ت-ى ي-تسس-ن-ى
الؤصسؤل وطنيا إا ¤نسسبة  ٪ 85من حيث التؤزيع اليؤمي
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ألتحّول أ’قتصسادي خيار حتمي

ألطاقات أ÷ديدة وأŸتجّددة تشسكل قاطرة أŸرحلة أŸقبلة

يحتفي أ’–اد ألعام للعمال أ÷زأئري Úبذكرى تأاسسيسسه  ‘ 63أحتفا’ت
رسسمية –تضسنها أليوم و’ية أدرأر ،وتقام ‘ كامل و’يات ألوطن Ãا فيها
أل-ع-اصس-م-ة أل-ت-ي ج-ن-د ل-ه-ا أل-ع-م-ال ’سس-ت-ذك-ار ﬁط-ة ه-ام-ة م-ن ميÓد أكÈ
تنظيم نقابي ‘ أ÷زأئر ،علما أن ألذكرى مزدوجة وتتزأمن كذلك مع
ت -أام -ي -م أÙروق -ات ،و‘ ه -ذه أل -ذك-رى أل-ت-ي ت-ك-تسس-ي أه-م-ي-ة –دث ع-م-ار
’–اد ألعام للعمال أ÷زأئري‘ Ú
’شسوأط ألتي قطعها أ إ
تاكجوت عن أهم أ أ
مسساره ألطويل ‘ نضساله ألنقابي وكذأ ألتحديات ألتي توأجهه ‘ ألوقت
ألرأهن ،وأهم أŸلفات ذأت ألطابع أ’جتماعي وأ’قتصسادي وأŸهني للعمال،
أل -ت -ي ي -ع -ك -ف ع -ل -ى إأع -دأده -ا م -ن أج -ل أقÎأح -ه -ا وط-رح-ه-ا ع-ل-ى ط-اول-ة
ألتفاوضض.

اŸعدل الوطني لمتÓء السصدود عند٪ 75
 14ولية تسصتلم مشصاريع جديدة قبل منتصصف جوان
ﬁ 30طة لتطه ÒاŸياه اŸسصتعملة ‘ األفق
ب 36 Úأاو  37مليؤن م Îمكعب ،ورغم التحسسن مازال
هذا اŸنسسؤب غ Òكافيا ،وباإ’ضسافة إا ¤سسد «حمام
دباغ» اŸتؤاجد بؤ’ية قاŸة ،والذي كان ينظر إاليه
بع Úالقلق ،على اعتبار أان تسساقط اأ’مطار باŸنطقة
كان ضسئي Óومتذبذبا حيث يصسل عادة ‘ فصسل الصسيف
إا 23 ¤أاو  24مليؤن م Îمكعب فقط ،لكن خÓل السسنة
ا◊الية Œاوز منسسؤبه من اŸاء سسقف  130مليؤن مÎ
مكعب ،أاي اسستقطب كميات كبÒة من مياه اأ’مطار،
ع -ل -م -ا أان ه -ذه السس -دود ال -ت -ي ك -انت تشس -ه-د ع-ج-زا ‘
م -نسس -ؤب اŸي -اه– ،سس -نت وضس -ع -ي -ت-ه-ا ك-ثÒا ‘ ال-ؤقت
ا◊ا‹ ،غ Òأاننا مازلنا بحاجة إا ¤كميات إاضسافية.
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صصياغة ورقة طريق منسصجمة ضصمن رؤوية إاسصÎاتيجية بأاهداف دقيقة

كشسف حسس Úنسسيب ،وزير أŸوأرد أŸائية عن سسلسسلة من أŸشساريع ووقف على ألعديد من
أŸؤوشسرأت ،ألتي سسجلها ألقطاع ويرأهن عليها ‘ موأجهة ﬂتلف –ديات “وين أŸوأطنÚ
’م -ط -ار
ب- -اŸاء ألشس- -روب عﬂ Èت- -ل- -ف و’ي -ات أل -وط -ن م -ن دون أن -ق -ط -اع ،و ⁄ي -خ -ف أن أ أ
أŸتسساقطة ‘ فصسلي أÿريف وألشستاء ألذي يقÎب من أ’نتهاء ،سسمحت بارتفاع منسسوب
’ول عن قطاع أŸوأرد أŸائية ‘ حوأر حصسري
أŸياه إأ ¤مسستوى  ،٪ 75و–دث أŸسسؤوول أ أ
خصّض به «ألشسعب أ’قتصسادي» على هامشض زيارة ألعمل وألتفقد ألتي قادته إأ ¤و’ية
’ضسافة إأ ¤ألتحضس Òأ÷اري
’وحال من 10سسدود ،با إ
غليزأن ،عن ألتجند ألقائم لنزع أ أ
لÓنطÓق ‘ إأنشساء ﬁ 30طة لتطه ÒأŸياه أŸسستعملة.
حاورته :فضسيلة بودريشض
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ل-ل-م-اء ،ون-قارب  ٪45ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ؤزي-ع على مدار
السساعة من دون انقطاع ،وهذا يتطلب ›هؤدات كبÒة،
وب -ح-ؤزت-ن-ا ت-خ-ط-ي-ط دق-ي-ق ومÈم-ج وت-ؤج-د ف-ي-ه ع-دة
ﬁطات تقييمية سسؤاء على اŸسستؤى اŸركزي أاو على
اŸسس -ت -ؤى ا÷ه -ؤي ،وك -ل ه-ذه اŸشس-اري-ع سس-ؤف ت-ك-ؤن
جاهزة قبل مؤسسم الصسيف اŸقبل ،ومن شسأانها أان تغÒ
كثÒا الؤضسعية الراهنة نحؤ اأ’حسسن خاصسة القضساء
على النقائصض التي كانت مسسجلة ‘ عام  ،2017أ’ن
نسسبة التؤزيع اليؤمي ‘  2017تراجعت إا ¤نسسبة ٪ 65
و‘ صسائفة  2018ارتفعت إا ¤مسستؤى  ،٪ 75و‘ نهاية
العام اŸاضسي وصسلت إا ،٪ 80 ¤ومرشسحة لÓرتفاع
خÓل الصسيف اŸقبل لتقفز حسسب التقديرات إا ¤أازيد
من .٪ 85

1.3مليار م Îمكعب طاقة
معا÷ة اŸياه اŸسصتعملة
ماهي ألتحديات أ◊قيقية ألتي يوأجهها قطاع
أŸوأرد أŸائية على أرضض ألوأقع..وما هي مفاتيح
ألتغلب على ألنقائصض؟
@@ إان قطاع اŸؤارد اŸائية قطاع حسساسض ،على
اعتبار أان اŸاء عنصسر حيؤي من الناحيت Úا’جتماعية
والتنمؤية على حد سسؤاء ،لذا يتضسمن برنامج القطاع
ﬁاور جد مهمة ‘ ،صسدارتها نذكر مؤاصسلة إا‚از
اıطط الؤطني للري ،من أاجل –قيق تؤازن ﬂتلف
ا÷هات التي تسسجل عجزا ،حيث نعكف على جذب
نحؤها ما –تاج من اŸياه من اŸناطق التي تعرف
وفرة ‘ اŸؤارد اŸائية ،ويتضسمن اıطط الؤطني
للري مشساريع عديدة ،نذكر من بينها التحؤيÓت من
حيث أاقل حجم ولكنها جد فعالة ‘ التزود باŸاء

الشس -روب ،وت -ؤج -د ‘ ه -ذا اŸق -ام ع -دة مشس-اري-ع ق-ي-د
اإ’‚از ،وعدد معت Èمنها سسؤف يكؤن جاهزا ويدخل
حيز السسريان قبل فصسل الصسيف اŸقبل ،إا ¤جانب
وجؤد تدعيم بؤسسائل التدخل بالنسسبة للجزائرية للمياه
والشس -رك -ات ذات اأ’سس -ه -م م -ث -ل «سس -ي-ال» ‘ ال-ع-اصس-م-ة
وشسركة «سسيؤر» لتؤزيع اŸياه بؤهران و»سسياكؤ»الشسركة
اŸكلفة بتؤزيع اŸياه بؤ’ية قسسنطينة ،هذا فيما يتعلق
التزود باŸاء الصسالح للشسرب ،وباŸؤازاة مع ذلك تؤجد
إاجراءات خاصسة وتدعيم كب Òللشسبكة الؤطنية للمخابر
Ÿراقبة جؤدة اŸياه خاصسة طيلة السسنة ،لكن تؤجد
يقظة أاك ‘ Èفصسل الصسيف ،وحتى بالنسسبة لكل ما
يتعلق بالصسرف الصسحي ،انطلقنا فيما يقارب أ’ول مرة
بـ ﬁ 30طة كبÒة لتطه ÒاŸياه اŸسستعملة ،حيث
تؤجد على وشسك ا’نطÓق ‘ أاشسغالها ،ومن اŸقرر أان
يتم إا‚ازها ‘ مدة سسنت ،Úلكن بعضض هذه اÙطات
ال -ك -بÒة ق -د تصس -ل آاج -ال أاشس-غ-ال-ه-ا إا ¤ثÓ-ث سس-ن-ؤات،
وهدفها اأ’ول ا◊فاظ على صسحة اŸؤاطن وحماية
اÙيط وا◊فاظ على اŸياه ا÷ؤفية ومياه السسدود
والسس- -اح- -ل ،واأ’ك Ìم- -ن ذلك نسس- -ع -ى م -ن خ Ó-ل ع -دة
Œارب مشسجعة أان تسستعمل مياه هذه اÙطات ‘
سسقي اأ’راضسي الفÓحية ،و‘ بعضض اأ’حيان تسستعمل
هذه اŸياه ‘ الصسناعة .وبالنسسبة إا ¤اÙطات التي
تشستغل حاليا فإانها تؤفر حؤا‹  400مليؤن م Îمكعب
من اŸاء ‘ السسنة ،وتضسم ا◊ظÒة الؤطنية ما ’ يقل
عن ﬁ 194طة تطه Òللمياه اŸسستعملة ،لكن بعد إانهاء
الÈنامج الذي يؤجد قيد ا’‚از خÓل مدة ثÓث
سس -ن -ؤات ،ي -رت -قب ال -ؤصس-ؤل إا ¤ط-اق-ة م-ع-ا÷ة ل-ل-م-ي-اه
اŸسستعملة تناهز  1.3مليار م Îمكعب .وإاذا –دثنا
عن اŸياه اŸطهرة فإانها تقارب  600مليؤن م Îمكعب
‘ السسنة.

مشصروع لصصناعة العدادات الذكية
’جانب لتحويل
هل هناك شسركات أخرى مع أ أ
’نابيب من
ألتكنولوجيا على غرأر مصسنع إأنتاج أ أ
م-ادة ح-دي-د أل-زه-ر ب-اŸن-ط-ق-ة ألصسناعية سسيدي
خ -ط -اب ،أل -ذي ي -ج-م-ع «ك-وسس-ي-دأر» م-ع ألشس-رك-ة
ألÎكية «سسامسسون ماكيات سسانايي»؟
@@ نحرصض على العمل وفق ﬁؤرين ،فيما يخصض
السسياسسة الؤطنية لÓندماج ‘ الصسناعة الؤطنية ،وتعد
م -ن أاه -م ت -ع -ل -ي -م-ات رئ-يسض ا÷م-ه-ؤري-ة ،ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب -اÙؤر اأ’ول ي-ت-م-ث-ل ‘ تشس-ج-ي-ع الصس-ن-اع-ة ال-ؤط-ن-ي-ة
واŸن -ت -ؤج ال -ؤط -ن -ي ،ح-يث أان-ت-ج-ن-ا ب-اخ-رة ك-بÒة ل-ن-زح
اأ’وحال بنسسبة اندماج  ،٪ 80وصسنعنا ﬁطة Ÿعا÷ة
مياه الشسرب ،بنسسبة إاندماج  ،٪ 80وهذه النسسبة مرشسحة
با’رتفاع حيث كنا نسستؤردها من اÿارج ،وهذا يشسمل
ا’بتكار اÙلي مع الطاقات اÙلية ،باإ’ضسافة إا¤
مشساريع أاخرى بالشسراكة سسؤف نعلن عنها مسستقبÓ
وتتضسح معا ⁄ما سسيتم صسناعته با÷زائر .وهذا ما
ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-م-ل م-ع اŸه-ن-دسس Úواإ’ط-ارات والشس-ركات
ا÷زائرية ،وبخصسؤصض الشسراكة مع اأ’جانب ،لدينا مع
كؤسسيدار مشسروع شسراكة مع اأ’تراك من أاجل صسناعة
أانابيب نقل اŸياه من مادة حديد الزهر ،ويعد مشسروعا
كبÒا لديه قيمة إاضسافية اقتصسادية هامة ،وهذه اŸادة
كنا نسستؤردها ،علما أانه سسؤف نقلصض من نفقات العملة
الصسعبة من جهة ومن جهة أاخرى هذا اŸصسنع من
اŸق -رر أان ي -ف-ت-ح آاف-اق-ا واع-دة ل-ل-تصس-دي-ر ن-ح-ؤ أاسس-ؤاق
خارجية بنسسبة  ٪25من منتؤجه ‘ اŸرحلة اأ’و،¤
ويعد إا‚از كب Òو” Œسسيده بدعم من وزارة اŸؤارد
اŸائ -ي -ة ،ول -دي -ن -ا شس-راك-ة ب Úشس-رك-ة وط-ن-ي-ة وأاج-ن-ب-ي-ة
لصسناعة العدادات الذي ينتج ‘ الؤقت ونحرصض على
تطؤيره أاك ،Ìعلما أانه يتؤاجد مقره Ãدينة العلمة،
وسسنعمل على تطؤيره للؤصسؤل إا ¤صسناعة العدادات
الذكية ،وتؤجد العديد من اŸشساريع بهذا اÿصسؤصض ‘
الؤقت ا◊ا‹ قيد الدراسسة.

سسعيد بن عياد
مفتاح اŸرور إا ¤عا ⁄اقتصساد نظيف كما
يسس Òن- -ح- -ؤه ال- -ع -ا ⁄اŸت -ط -ؤر وت -ك -رسس -ه
’ يزال مسسار التحؤل ا’قتصسادي يتطلب اÛم-ؤع-ة ال-دول-ي-ة وف-ق-ا Ÿع-اي Òح-م-اية
تنمية ıتلف جؤانبه ،بحيث يتم ترسسيخ اŸناخ.
قناعة لدى اŸنظؤمة ا’قتصسادية قاطبة ‘ هذا اإ’طار ’ Áكن تفسس Òاسستمرار
ب -أان ا’ن -ت -ق -ال م -ن ح -ال -ة ال -ت -ب -ع -ي -ة ل-ري-ع قطاع السسكن والبناء ‘ تطبيق ثقافة ا‚از
اÙروق -ات ال -ت -ي تÎاج -ع م -ن-ذ أان ال-قت مشس - -اري - -ع - -ه الضس - -خ - -م- -ة ،دون أان ي- -ؤاكب
ت- -داع- -ي- -ات الصس -دم -ة اŸال -ي -ة اÿارج -ي -ة التغّيرات ،وكان ’ يقؤى على التكيف مع
بظÓلها على اŸشسهد ،إا ¤حالة –قيق معاي Òا’نتقال الذي يزداد حتمية.
النمؤ بإانتاج الÌوة والقيمة اŸضسافة خارج وإاذا ك- -ان Áك- -ن تÈي- -ر اأ’م- -ر ب- -ال- -نسس -ب -ة
النفط والغاز.
ل -ل -مشس -اري -ع اŸصس -ن -ف -ة ‘ خ -ان -ة السس -ك -ن
إان رفع التحدي ’ يقع على عاتق قطاع ا’ج- -ت- -م -اع -ي ،ف -إان -ه يصس -عب هضس -م ه -ذا
ل- -ؤح -ده وإا‰ا يشس -م -ل ك -اف -ة ال -ق -ط -اع -ات السسلؤك ‘ مشساريع السسكن الÎقؤي وتلك
اإ’ن-ت-اج-ي-ة ب-اأ’سس-اسض ،ال-ت-ي ت-ت-ح-رك وفقا اŸدرجة ‘ خانة الرفاهية اÎŸفة ،حيث
ل-ؤرق-ة ط-ري-ق م-نسس-ج-م-ة وم-تكاملة ،ضسمن ’ يعقل أان تعتمد مشساريع من هذا الصسنف
رؤوية إاسسÎاتيجية بأاهداف دقيقة مطابقة دون الدفع بأاصسحابها إا ¤إادراج جانب
ل إ
Óمكانيات اŸتؤفرة ‘ السسؤق ،من حيث الطاقة اŸتجددة فيها .وبالتا‹ إاحداث
ا’سستثمار واإ’نتاج.
ت- - -لك «الصس - -دم - -ة» اÙف - -زة ‘ أاوسس - -اط
لقد أاظهرت اŸرحلة اأ’خÒة من خÓل اŸتعامل Úمن أاصسحاب القدرات اŸالية
وح -ت -ى إاذا ه -ن -اك رصس -د ل -ت-حسس-ن أاسس-ع-ار
عمليات ﬁتشسمة لبناء ‰ؤذج جديد يقؤم لتمؤيل اŸشساريع ذات الصسلة.
ع -ل -ى اق -تصس -اد إان -ت -اج -ي وم -ت -ن -ؤع ،وج -ؤد ي-ك-ف-ي ت-ق-دي-ر م-دى ا’سس-ت-هÓ-ك اŸف-رط برميل النفط حاليا بحيث يتماسسك حؤل
ط- -اق- -ات وق- -درات ت- -ؤؤسسسض ’‚از مسس- -ار للطاقة الكهربائية التقليدية على مسستؤى سس -ق -ف أاع -ل -ى م-ن  65دو’را’ ،ع-ت-ب-ارات
ال -ت -ح -ؤل ،ك -م -ا ب -ي -ن -ت -ه سس -لسس -ل-ة م-ع-ارضض ورشس- -ات م- -ن ه- -ذا الصس- -ن- -ف مسس- -ت- -ف- -ي -دا جيؤسسياسسية عاŸية وإاقليمية ،ف Óينبغي
ب -إاف -ري -ق -ي -ا وأاسس -ؤاق ب -أاوروب -ا و‘ ال -ؤط-ن أاصس-ح-اب-ه-ا م-ن ال-دع-م ال-ع-مؤمي للكهرباء ،الؤقؤع ›ددا ‘ وهم عؤدة اأ’سسعار إا¤
ال - -ع - -رب - -ي ،جسس - -دت ف- -ي- -ه- -ا اŸؤؤسسسس- -ات التي ’ يعقل أان –سسن فاتؤرتها اإ’جمالية م -ا سس -ج -ل -ت -ه ‘ سس-ن-ؤات م-اضس-ي-ة ،ح-ي-ن-م-ا
Œاوزت اŸائ- - - - - - - - -ة
ا÷زائرية بؤادر ايجابية ‘ هذا ا’Œاه.
ع- -ل -ى ع -ات -ق ك -اف -ة
ال -زب-ائ-ن وإا‰ا ح-ان «ح -ت -ى إأذأ –سس-نت أسس-ع-ار دو’ر ،وإا- - - - - - - - - - - - - ‰ا
ال - -ؤقت ’ع - -ت - -م- -اد برميل ألنفط يجب أ◊ذر ا◊رصض ع- - - - - -ل- - - - - -ى
اسس - -ت- -ث- -م- -ار اŸؤارد
ت -ؤزي-ع ي-ت-ط-اب-ق م-ع
اŸسس-ت-ؤى اŸع-يشسي من ألوقوع ›ددأ ‘ وهم اŸت - -اح - -ة ‘ ب - -ن- -اء
منذ أايام فقط ” ،على مسستؤى ا
’سس- - -ع- - -ار إأ ¤م- - -ا جسس- - -ر ا’ن- - -ت- - -ق - -ال
Ûلعلسضى ıت -ل -ف ال -ف -ئ-ات ،ع- - -ودة أ أ
الشسعبي الؤطني ،بعث مسسار الرهان
ا’قتصسادي من بؤابة
خ-ي-ار ال-ط-اق-ة ال-ن-ؤوي-ة السس-ل-م-ي-ة ك-دع-ام-ة اذلŸبكذأارنينك - - -م - -ن-ب-ل- -د- -ي -هامر سس-ج-ل-ت-ه ‘ سس-ن-وأت ماضسية
التحؤل الطاقؤي.
للتحؤل الطاقؤي ،قصسد تدارك التؤجهات
مسس- -ت- -ؤى م- -ع -يشس -ي ح - -ي - -ن - -م - -ا Œاوزت أŸائ - -ة ب- -ه -ذا الصس -دد ل -يسض
السس-ل-ب-ي-ة أ’سس-ؤاق ال-ط-اق-ة ال-ت-ق-ليدية ،التي
من سسبيل لذلك سسؤى
تخضسع Ÿعادلة أاسسعار غ ÒمÓئمة و’ تفي راق ،ول- - - - - - - - - - - - - -يسض دو’ر»
ال- -رج -ؤع إا ¤ق -ي -م -ة
بالغرضض ‘ ›ال تأام Úالسسيؤلة اŸالية اŸسستهلك العادي.
نفسض التحدي ينتظر أان ترفعه قطاعات ال -ك -ف -اءات ال -بشس -ري -ة اÓÿق -ة ل Ó-ب -ت -ك-ار
لتمؤيل التنمية اŸسستدامة.
أاخرى تصسنف ‘ خانة كبار اŸسستهلك Úواإ’بداع ‘ هذا اÛال ا◊يؤي ،لتأاسسيسض
‘ انتظار Œسسيد هذا البديل من خÓل
واŸب- -ذري- -ن ،م- -ث -ل اŸنشس -آات واŸرك -ب -ات أارضس -ي -ة ع -ل-م-ي-ة صس-ل-ب-ة تسس-ت-ؤعب ك-ل ت-لك
إارسس-اء ال-ب-ن-ي-ة ال-ق-اع-دي-ة ال-ع-لمية بتحديث
السس -ي -اح -ي -ة ،خ -اصس -ة ت -لك اŸت -ؤاج -دة ‘ الطمؤحات التي يتم التعب Òعنها ‘ أاكÌ
ا÷انب القائم حاليا منها ،وتأاهيل العنصسر
الهضساب العليا وا÷نؤب ،حيث Áكنها أان م -ن م -ن -ت -دى أاو ن -دوة دراسس -ي-ة ،ب-ح-ث-ا ع-ن
البشسري اŸطلؤب بالنظر ◊سساسسية اŸلف
تقدم مثا’ ناجعا ‘ التكيف مع معادلة ال- -ل -ح -ظ -ة ا◊اسس -م -ة ل Ó-مسس -اك ب -خ -ي -ط
وشسروطه الصسارمة خاصسة من جانب اأ’من
ال -ط-اق-ات ال-ب-دي-ل-ة ،وب-ال-ت-ا‹ رب-ح م-ع-رك-ة التحّؤل.
والسسÓ- -م- -ة ،ت- -ب- -ق- -ى ال -ط -اق -ات ا÷دي -دة
ال - -ت - -ح - -ؤل الشس - -ام - -ل ال - -ط - -اق - -ؤي م - -ن - -ه  ⁄يعد الؤقت كاف لÓسستمرار ‘ سسÒة
واŸت-ج-ددة وأاول-ه-ا الشس-مسس-ي-ة ال-ت-ي تشس-كل
النقاشسات التي ’ تنتهي ،بقدر ما يكؤن
وا’قتصسادي.
قاطرة اŸرحلة اŸقبلة.
‘ ا◊ق -ي -ق -ة ي-ؤج-د أام-ام وزارة السس-ي-اح-ة الؤقت قد حان ،قبل أان تفؤت الفرصسة،
غ Òأان Œسس- -ي- -د ه- -ذا اŸشس- -روع ا◊ي -ؤي
›ا’ واسس -ع-ا إ’ع-ادة للرفع من وتÒة Œسسيد الÈامج وتفعيل
يسس -ت -دع -ي ،وم -ن -ذ
« ⁄ي- -ع- -د أل- -وقت ك- -اف- -ي- -ا صس - - -ي - - -اغ - - -ة مسس - - -ار اŸشساريع برؤوية إاسسÎاتيجية واقعية تعادل
اآ’ن ،ان - - - -خ - - - -راط
ا’سس- -ت- -ث- -م- -ار ب -رؤوي -ة ح -ج -م ال-ق-درات وال-ت-ط-ل-ع-ات ل-ل-م-ن-ظ-ؤم-ة
ت
ﬂتلف القطاعا
ل Ó-سس-ت-م-رأر ‘ ن-ق-اشس-ات ’ ط - -اق- -ؤي- -ة ج- -دي- -دة ،ا’ق -تصس -ادي -ة ،ال-ت-ي ت-رت-ك-ز ع-ل-ى م-ؤؤسسسس-ة
اأ’خ- -رى ‘ إادم -اج
ت- -ن -ت -ه -ي ب -ق -در م -ا ي -ك -ون بحيث ’ يتلخصض ‘ إانتاجية ،خÓقة للÌوة ومطابقة ŸعايÒ
خ - -ي - -ار ال - -ط - -اق- -ة
›رد إاق- -ام- -ة ب -ؤاب -ة اŸن -افسس -ة ،ال-ت-ي ت-ل-عب ف-ي-ه ال-ط-اق-ة دورا
يعؤد معرضض اأ’سسيهار بتمÔاسست للسساحة –ت شس -ع -ار اŸل -ت -ق -ى اإ’ف -ري -ق -ي ل-ل-ت-ب-ادل
ن
م
ع
ف
ر
ل
ل
ن
ا
ح
ت
ق
و
ل
أ
الشس- -مسس -ي -ة ضس -م -ن
ال -كÎون -ي -ة ل -ل -قضس -اء حاسسما.
ب-ع-د غ-ي-اب لسس-ن-ؤات ،ب-اف-ت-ت-اح أاب-ؤاب-ه ال-يؤم التجاري والتعاون ا’قتصسادي.
مشس -اري -ع -ه-ا ،وف-ق-ا
ل -ق -اع-دة ال-ف-ع-ال-ي-ة وتÒة Œسس- - -ي - -د ألÈأم - -ج ع - -ل - -ى اŸم- -ارسس- -ات
البÒوقراطية
ال-ط-اق-ؤية ،لتدارك وتفعيل أŸشساريع»
واه- -ت- -م- -ام م- -ت- -زاي -د
ال- -ت -ح -ؤل وت -ف -ادي
ب-ال-ع-ق-ار ،وإا‰ا ي-جب
كلفة تضسييع الؤقت ‘ ظل اŒاه العا⁄
مراعاة عامل اسستهÓك الطاقة بطرحه
اŸتطؤر نفسسه إا ¤هذا ا’Œاه.
إان قطاعات مثل البناء والسسكن واŸنشسآات ضس -م -ن اÿارط -ة ال -راه -ن -ة واŸسس -ت-ق-ب-ل-ي-ة
سسجلت ا◊ركة ا’قتصسادية Ãيناء ا÷زائر –سسنا ‘ بعضض الفروع قدرها  ٪ 28.66مقارنة بنفسض الفÎة من السسنة السسابقة (80991
ال- -كÈى م- -ث- -ل السس- -ي -اح -ي -ة والصس -ن -اع -ي -ة ،كضسرورة اقتصسادية تعزز جانب اŸنافسسة.
م -ث -ل ا◊اوي -ات واŸسس -اف -ري -ن خ Ó-ل ال -ثÓ-ث-ي ال-راب-ع م-ن السس-ن-ة ح-اوي-ة ).ك-م-ا سس-ج-لت ح-رك-ة اŸسس-اف-ري-ن –ق-ي-ق م-ؤؤشس-ر اي-ج-ابي
يجب إابداء نفسض الدرجة من ا’هتمام
والفÓحة ،خاصسة ‘ ا÷نؤب حيث خزان
اŸاضسية ،كما أاوردته ›لة مؤؤسسسسة ميناء ا÷زائر ،فيما تسستمر لتنتقل من  37401عÈوا من ميناء ا÷زائر ‘ الثÓثي الرابع 2017
الطاقة الشسمسسية بامتياز ،أاول من ينبغي أان ا÷اد م- -ن ج- -انب ﬂت- -ل- -ف ال- -ق -ط -اع -ات
تداعيات الظرف الصسعب سسؤاء على مسستؤى اÓŸحة أاو حجم إا 41273 ¤مسسافر ‘ نفسض الفÎة من ( 2018زيادة بنسسبة 10.35
يسسرع ‘ اعتماد خيار التحؤل الطاقؤي اأ’خ -رى ‘ ،مسس -ع -ى م -ت -ك -ام -ل وم-نسس-ج-م
البضسائع اŸعا÷ة.أاوردت اأ’رقام تسسجيل رسسؤ  450باخرة منها  .)٪ونفسض التؤجه عرفته حركة اŸسسافرين اŸرافق Úبسسيارات
’‚از أاهدافه ا’قتصسادية ‘ أاجل قصس ،Òيسستجيب للمتطلبات الراهنة واŸسستقبلية،
Œ 415ارية ‘ الثÓثي الرابع .و‘ نفسض الفÎة عا÷ت مؤؤسسسسة بزيادة تقدر بنسسبة  ٪ 9.42لتنتقل من  23294مركبة إا25488 ¤
ول- - -ع- - -ل اŸرور ع Èب- - -ؤاب- - -ة ا÷ام - -ع - -ات بحيث Áكن حينها تنمية جانب التحكم ‘
ميناء ا÷زائر  2.6مليؤن طن من البضسائع ( 2.8مليؤن طن ‘ نفسض م -رك-ب-ة ل-ن-فسض اŸق-ارن-ة .ي-فسس-ر –سس-ن وتÒة ح-رك-ة اŸسس-اف-ري-ن
كلفة اŸنتؤج أاو اÿدمات لتأام Úالتمؤقع
واŸعاهد يعطي نفسسا لذلك.
الثÓثي من سسنة  ،)2017ويعؤد هذا ا’نخفاضض ،بحسسب ذات بفعالية اإ’جراءات تسسهيل عبؤر اŸسسافرين على مسستؤى اÙطة
وÁكن اللجؤء إا ¤ترتيبات قانؤنية لتحفيز الدائم ‘ أاسسؤاق خارجية با◊جم والقيمة
اŸصسدر ،لÎاجع حركة تصسدير اÙروقات بنسسبة  ٪ 61بسسبب البحرية خصسؤصسا بعد وضسع حيز ا’سستغÓل اÙطة ا÷ديدة التي
ه -ذا السس-ل-ؤك ل-دى اŸت-ع-ام-ل Úوأاصس-ح-اب ا’ق -تصس -ادي -ة ال Ó-زم -ة ل -ت -ع -ؤيضض ال -ف -ارق
تسسمح برسسؤ باخرت Úللمسسافرين ‘ وقت واحد.
اأ’شسغال التي عرفتها ﬁطة التحرير سسيدي رزين.
اŸشساريع ‘ هذا الشسأان ،لتكريسض ا÷رأاة الناجم عن تراجع إايرادات النفط من جهة
سسعيد  .ب
غ Òأان حركة ا◊اويات سسجلت معا÷ة  104205حاوية بزيادة
‘ اقتحام عا ⁄الطاقات البديلة ،باعتباره واإ’صسدار النقدي من جهة أاخرى.

معرضض «أسسيهار» يفتتح أبوأبه أليوم،
مدير ألتجارة لو’ية “Ôأسست لـ «ألشسعب»:

الطاقة قاطرة

«اŸوعد فرصصة لإنعاشش السصتثمار اÙلي
والتصصدير إا ¤أاسصواق ما‹ النيجر»

’زمة
جل تأاثر أÓŸحة ألبحرية بسسبب أ أ
فيما يسس ّ

– ّسصن ‘ مؤوشصر حركة ا◊اويات واŸسصافرين

وأاف- -اد م- -دي- -ر ال- -ت- -ج -ارة ل -ؤ’ي -ة “Ôاسست
برشسيشض عبد الرحمان ‘ تصسريح هاتفي
لـ»الشسعب» ان التظاهرة التي تدوم ا ¤غاية
 20م- -ارسض ا÷اري سس- -ج- -لت مشس- -ارك -ة 88
م -ؤؤسسسس -ة ج -زائ -ري -ة م -ن ال -ق -ط -اع Úال-ع-ام
واÿاصض تعرضض منتؤجات جزائرية مؤجهة
للتصسدير ،مشسÒا إا ¤انه ” تخصسيصض فضساء
واسسع لتجارة اŸقايضسة ينشسطها  24تاجرا
من “Ôاسست و 20آاخرا من و’ية أادرار.
وأاضساف مؤضسحا أان Œارة اŸقايضسة يقننها
ال- - -ق- - -رار ال - -ؤزاري اŸشسÎك اŸؤؤرخ ‘ 14
ديسس -م 1994 ÈاÙدد ل-ك-ي-ف-ي-ات ‡ارسسة
Œارة اŸق- -ايضس- -ة ب Úال- -زائ -ر ج -ارت -ي -ت -ه -ا
ا◊دوديت Úما‹ والنيجر.
كما يخصسصض فضساء آاخر لفائدة ا◊رفيÚ
اÙل Úوعددهم  15حرفيا والؤافدين من
و’ي -ات أاخ -رى وع -دده-م  12ح-رف-يا .فيما
تنصسب خيمة –تضسن ﬁاضسرات وندوات
ينشسطها إاطارات من قطاع التجارة وﬂتلف
اŸتدخل ÚاÙلي Úوالؤطني.Ú
ويتمثل الهدف اŸرتقب من هذا اŸعرضض
كما يضسيف مدير التجارة ‘ إاعطاء صسؤرة
دق-ي-ق-ة ب-اŸؤؤشس-رات وال-ب-ي-ان-ات ح-ؤل ق-طاع
التجارة واإ’مكانيات اŸؤجؤدة إا ¤جانب
التسسهيÓت اŸسسطرة لفائدة اŸتعامل.Ú
وع - -ن واق- -ع ال- -نشس- -اط ال- -ت- -ج- -اري ب- -ؤ’ي- -ة
“Ôاسست ذكر برشسيشض أان السسؤق اÙلية
تعرف “ؤينا منتظما من ﬂتلف اŸنتجات
التي تأاتي بنسسبة شساملة تقريبا من الؤ’يات
الشسمالية ،مÈزا الدور الذي يؤؤديه صسندوق
تعؤيضض أاعباء النقل الذي يدعم التجارة ‘
ا÷نؤب ،إا ¤جانب ا◊ركية الدؤووبة للتجار
بفضسل البنية التحتية للطرق أايضسا.
Óشسارة ’ يؤجد على مسستؤى هذه الؤ’ية
ل إ
“ث-ي-ل ل-ن-ظ-ام ضس-ب-ط اŸن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة
واسسعة ا’سستهÓك(سسÒبا’ك) ،فيما تعرف
ال-فÓ-ح-ة ح-رك-ي-ة م-ت-ؤاضس-ع-ة ‘ ،ان-تظار أان
ي- -كشس- -ف م -ع -رضض اأ’سس -ي -ه -ار ع -ن ط -اق -ات
وق- - -درات ﬁل - -ي - -ة ذات وزن ‘ اŸع - -ادل - -ة
ا’قتصسادية بكل فروعها.
سسعيد بن عياد

إألحد  ١٠مارسض  ٢٠١٩م
إلموإفق لـ  ٠٣رجب  ١٤٤٠هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوإنيسض» صسرحا ضسمن صسفحتها إلثقافية كل يوم أإحد لنشسر
إبدإعاتكم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف إألجناسض إلثقافية شسعر ،قصسة وروإية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أإن تكون إإلسسهامات غ Òمطولة حتى نتيح إلفرصسة للجميع.

شسعر

حبيبة غريب
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دعاء بركات

صسمتك ،مريب يزعجني
يجعلني أإصسارع إلرغبة فالفرإر
” يدفعني لسسّد إŸنافذ و–صسÚ
إألسسوإر
....
صسمتك ،رهيب يقلقني
كل يوم أإلف مرة
يحرقني ‘ عّز إلشستاء بأالف جمرة
يضسيع من قدمي إلطريق
يحفر ‹ حفرة ..فحفرة ..فحفرة
.....
صسمتك شسبح متشسرد
آلخر إلدنيا يطاردÊ
‘ عمق إ◊مم يزرعني
وعلى لفحات إ÷ليد يحصسدÊ
يحرمني نعمة إلهدوء
و‘ جوف إلقلق يسسكبني..
......
صسمتك جدإر بارد ل لون له
مدينة ﬁطمة ،تسسكنها إلنار
وإألشسباح
وإد جف وهجر
فذبلت فيه إ◊ياة
ورحلت عن ضسفافه إألفرإح
......
صسمتك ،مقÈة تفر منها نظرإتي
دفنت فيما بسسماتي
وقدمت قربانا ‘ معابدها آإهاتي..
........
صسمتك ،أإكذوبة
تنسسخها بغرور يضسايقني
خرإفة بها تسستهويني
و‘ قوإمها تغرسسني
بها للمجهول تأاخذÊ
وهنا تختفي وتذرفني
.....
صسمتك ،حرب خاسسرة
› Èعليّ خوضسها
معركة ل تتسساوى فيها إألسسلحة
وإألسساليب
ميدإن ملغم با◊يل ،بالغÒة ،بالشسك
وإأللعيب
.....
صسمتك هذإ،
شسخصض غريب يحدثني لغة ل أإفقهها
دخيل ،غازي متسسلّط
يتحدى كل إلقوإنÚ
يتجÈن يغتصسب ،يدمر
أإسسوإرإ ،أإفنيت عمري كله أإشسيدها.
.....
صسمتك حكاية غامضسة
تبدأإ من نقطة إلنهاية
تلبسسها إلكآابة مند إلبدإية
.....
صسمتك ،ذوي مهول
يزعزع إÿلوة ..يهز إلكون ويقلق
إلنيام ‘ غفوة إلروإية
ضسمتك صسرخة من عمق إإلنسسان
كاسض ‡لوءة با◊سسرة بالدمع
وإألحزإن
هجرة معذب Ÿنفى إلنسسيان
....
صسمتك ،قدر أإخرسض
Ÿلحمة غابت عنها إلكلمات
وإأل◊ان
وعجز أإمامها أإفصسح لسسان
.....
صسمتك ،مريب يعذبني
‘ عمق إ◊مم يزرعني
وعلى لفحات إ÷ليد يحصسد.Ê

قلي كيف تسستك Úإألشسوإق
وينطفئ بليال إلبعد لهيب
إلعشساق
فلقد أإلقت عيناك سسهما
أإصساب زوإيا جسسدي فنشسب
به إلحÎإق
ك -ي -ف أإق -ول م -ل -ي-ون م-رة..
أإحبك ..قبل رحيلك
وأإقنعك أإنني أإŒرع إŸوت
بالفرإق
كيف أإدعي إلهدوء...؟
وثباتي زعزع من إألعماق
تطاير من ربيع عشسقي

ششعر نÌي

حورية آايت ايزم
كنت كل شسيء جميل
رحلت وليسض لك عندي

طرة
خا

إألورإق
إ Êب- - -ب- - -ع- - -دك أإح- - -تضس- - -ر
وأإنفاسسي تتذوق إلختناق
فالروح ذهبت معك
وت - -ك - -ف - -ل جسس- -دي ح- -م- -ل
إŸشساق
بقيت لوحدي..

أإ تنتظر طلتك رجوعك..
حبيبي
أإن تقودك يوما إ ¤جفنيا
إŸسساق
أإن يجمع وهج لهفتنا لقاء
ون- -ط- -ف- -ئ ب -رإك Úشس -وق -ن -ا
بعناق
فلطاŸا أإردت قرب عينيك
إلبقاء
وإلغرق ..وإŸوت ..وكذإلك
إلشسقاء
أإي ق- -در ع- -ج- -يب ه- -ذإ ي- -ا
قدري ..وأإي قضساء
أإرإ Êع -ي-ن-يك ..ف-ع-ل-ق-ن-ي..
رماÊ
ون ‘ ÊÌب -ح -ر ظ -ل -م -ت -ه -ا
طفلة تتعلم خطوإت إلعشسق.

....âæch âæc
بديل
كنت إŸصسباح و‘ إلظلماء
كنت إلدليل
حقا قد كانت رحلة إلبحث
عن إŸسستحيل
رحيلك ليسض ككل رحيل أإنت
⁄
تÎك ‹ حق إلبكاء على
إلقتيل.
عجبا تبكيني ثم بيمينك
تناولني
إŸنديل
رإحلة أإنا وإلقلب عليل
حقيبة سسفري وشساح
أإهديتني ذإت مسساء
“تمات أإغانيك ،وبعضض

إلدعاء
رإحلة وعلى معصسمي إثر
عطرك
وعلى جبيني ندى ثغرك
–زن أإم تضسحك أإنت
سسندباد إ◊كايا
وأإنا أإضسعت مصسباح عÓء
إلدين
ل إلسسندري Óأإعارتني
إ◊ذإء
ول إ÷نية أإسسرجت
إليقطÚ
ل إلتاريخ أإنصسفني ودون
أإشسعاري
ول آإنت كسسرت بوصسلتك
وسسكنت جوإري

ششعر
!..ÉÑÑ°ùdG ≈fóq∏d pâæc
q
منُه سُسقينا ب ُسسمٍ ضساَق ‘ بدٍن
بع َضض إبتسساٍم وذكرى وإشستعالً

وليد جاسسم الزبيدي  /العراق
إ ¤إŸرأإِة ‘ عيده ـ ـا..
ت ُتغّني ِ
ك بل تسستنطُق
جاء ْ
إلَعَتبا..
ت طَلَ ًÓما عاَد
وإسستوقف ْ
مكتئبا..
نوُر إلروإبي وأإصسدإٌء بها
حملتْ

صِسبا..
ت ُتسسمي ِ
ك من أإندإئها
رإح ْ ّ
سُسب ً
Ó
حتى وقفتِ حنينًا جاَد
ملتهبا..
سسْعدإً بلقيا ِ
ك قْد مادتْ أإعّنُتها
ُ
ت وكن ِ
ت إŸاَل
ثّم إسستكان ْ
وإلّنسسبا..
ب
سُسْعدإً بلقياكِ وإلّدنيا لنا سسَب ٌ
منُذ إلتقيُت ِ
ك كن ِ
ت ِللُدنى
إل ّسسَببا..
حٍر
ماذإ ورإءَ ظٍÓم با َ
ت ‘ جُ ُ
يرمي Ÿوٍت وقْد صساَغ إلهوى
ُرَتبا..
ماذإ ورإءَ سسوإٍد مّد أإذرَعُه
فوَق إلضسلوِع وأإوهى إلعظَم
وإلَع َصسبا..
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قْد فّرَق إلشّسمَل وإألخوإَن
وإلعربا..
ماذإ ورإءَ أإفاٍع سس ّ
ت ﬁنًا
طر ْ
ت
ماذإ ورإءَ ذئاٍب أإزبد ْ
غضسبا..
ت نهايُة عهدٍ كاَن ُمّتكئاً
لح ْ
 Úأإطاحوإ إلكيَل
للمارق َ
وإألدبا..
بْل فّرقوإ ‘ فجاِج إألرضِض
كلمَتنا
حتى إنثنينا وأإجرينا إلّدما
حُقبا..
ُ
ت ُتغنّيكَ بعَد إلّدمِع
جاء ْ
أإجمُعها
عيدإً سستنشسُر هذإ إَÛد
وإلشّسُهبا

خاطرة
إلÎوي ..قلب..
إلÎوي ثم ه - -و ..إن- -ه ق- -لب
ي -ه ..وأإق-ل-ل م-نح -ن -ي -ن -ي إل
وأإي ق - -لب ل- -ي- -ل ..ي- -ح- -اول
ع
ب
◊
ا
ب
عتاق من سسيطرة
توهجه ..لة إلنعاشض إلفرح
ﬁاو
إلتمرد وإلنإل- -ع- -ق- -ل ي -ه -ادن
‘
هي ب-وب-ت-ه ..وإل-غ-ارق
.
.
ل
ق
ع
إل
رب ت -ك-اد تشسبم -ن غ-ي -ن ..إلتي أإحاول
ح
.
.
ب
ل
ق
ل
إ
وما أإحب ..إنه
جب إألحزإا ..ونسس- -ي- -انك..
ب Úما أإريدت م-ن-ابع إلكتابة
نسس - -ي - -ان- -ه..- -أإن- - - -ا..؟ ..ل - - -ن
ن
ا
ك
ا
م
ه
وم-
لب ..بكل تأاكيد
أإنسس- - - -اك؟ د رجوت ربي ‘
ق
ل
إ
ن
ا
ك
و
ل
و
كة من إلعقل ..ل
أإنسساك فق إل-ق-در ..وب-اركت
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 -ا ..ي - -ح - -دث..ق-ي-ام ل-ي-ل-ة دعائي ..آإم..Ú
شس - -يء ‘ أإن-ه- -مسض ..ي- -أام- -ل
إÓŸئكة لعقل أإمام جنون
ي
و
ض
ض
ب
ي- -ن-
لشس- -يء ي- -ت- -م إل
فما حيلة إ ما حيلة إلقلب
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إلقلب ..بلوضساع منه رشسده
ن
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ك
ر
ا
ب
Ã
ق-ل-ب-ي إل-ن-ابضض..
يدة رجيمي من عنابة إلذي جنّ  ..ق -اسض ..ل -بسض
ق -ل
وح
إŸت -ن -ور و ي- -ن- -بضض ب- -ا◊ب
ف
أإم -ام ع  -وع -ظ -ة وإل -ع -ف-ا
ف  Ó- -ق- -لب
Ÿ
إ
ت
ث -و
شس -اع-ر ..ت-وق-ف
مسس -ت -ق -ط -ع م -ن
إلعقل..
ت
Ãعزل عن يأامل ‘ حب لن
وك -ف -ر ب -ا Ÿكتابة ..بأامر من
ل
ه -و وق إل-ي-وم-ي ..أإح-او
ول عقل
ل
إ
ن
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م
ل
ق
ل
إ
 .ل - -يسض ك - -ل م - -ا
إل -روت- - ..Úت - -م وج - -ع - -ي..
نبضض له إلقلب..
ي
إل- - -ع- - -ق - -ل .ت-ك-ت-ب-ه ت-روي-ه..
ع- - -ب- - -ث- - -ا ك ...-وأإت-وإرى ورإء
ي -خ -ت -ل-جك
ب -ال -ك -ت -اب -ة -ك -ل -ى ..ألخ -ف -ي
ح -رو‘ إل -ث
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أإما آإن إلوقت ألن تنتفضض أإيها
إل- -ق- -ل- -م ..إأم- -ا آإن لك أإن ت -ه -ج -ر
رمسسك إŸسس - -ك- -ون ب Úإل- -ق- -ب- -ور
إŸنسسية ..إأما آإن إلوقت أإن “ّزق
إÿرقة إلتي أإلبسسوها لك وكتبوإ
عليها «هكذإ نحن نصسنع إأكفان
إل -ذي -ن ل ن-ري-ده-م ك-ب-ارإ ،ألن-ه-م
ولدوإ صسغارإ».
أإما آإن لك إأن تأاتهم من إلتاريخ
إل -ذي ُك -تب ع -ل -ى شس-اه-د ب-رجك
إŸشسّيد من ط Úبأايادي صُسلبت
على جذع إلشسجرة من خÓف.
أإي -ه -ا إل -ق -ل -م ..ذك -ره -م ب -زم -ن
فرعون وبعصسا موسسى ..وكن أإنت
إ◊ّي - -ة إل - -ت - -ي تسس - -ع - -ى وإب- -ط- -ل
سس -ح -ره -م ..ول-ي-ك-ن حÈك آإي-ات
إلله إلعظمى ..فكذلك أإنزلها إلله

خاطرة

‘ قرآإن عربي وصسّرف فيه من
إل-وع-ي-د ل-عّ-ل-ه-م ي-ت-ق-ون أإو ُيحدث
لهم ذكرإ ..فذكرهم أإيها إلقلم
حّملت أإوزإرإ من زينة إلقوم،
أإنك ٌ
ف -م -ا إأع -ج -لك ف-ي-م-ا قضس-وإ إن-ه-ا
إ◊ياة إلدنيا ..أإيها إلقلم إحذر
إأن ُت - -ب - -ت - -اع ‘ سس - -وق إل - -ردإءة..
وذكرهم إأنهم ل Áلكون لك ضسّرإ
ول نفعا.
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بارشش مليكة
غريب أإنت وكل ما فيك غريب،
مرت سسن Úإلعمر و ⁄إأجد لك
طريق .أإتدري أإ Êسسئمت إ◊ياة
إل-ت-ي صس-ن-ع-ت-ه-ا م-ن خ-يوطك و⁄
أإعد لتحريك يديك إطيق .نسسيت
إلفرح كيف هو و ⁄إأعد
إذكر ذلك إلÈيق ح Úإبهرتني
بلمعان كالذهب وهو ‘ إ◊قيقة
سس -رإب وح -ري -ق .ي -ا أإي-ام إل-ع-م-ر
أإناشسدك إأن تتمهلي ل –رميني
م -ن ح -ل -م -ي م-ن ◊ظ-ة إن-تشس-اء.
إرسس-م ف-ي-ه-ا إل-رب-ي-ع ب-ل-ون إل-ف-رح

ششعر

وإألون إألفق بلون إلغسسق وأإضسع
Ÿسس- -ات -ي إلأخÒة ،وإك -تب ع -ل -ى
لوحتي ل حزن بعد إليوم.
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شسنة فوزية ـ ا÷زائر
وأل Êولدت –ت رإية
حمرإء..
تزينت بنجمة وهÓل إبيضض..
وإرتويت من مياه سساقية وطن
ي وإحتضسن
أإغدق ‘ حبّه عل ّ
علمني إ◊روف وإلكلم
فإا Êله مدينة بكل خطوة
للنعم
وأل Êإبنة ذإك إلرجل
تعلّمت إصْسلي إحÎم
عدت إ ¤أإهل فارقتهم منذ
زمن
عدت ألرضض تسسمى إلوطن
عدت إ ¤ظل رإية إلكل إليها
يحتكم
إألخضسر فيها سسهل وجبل
وإألبيضض يغري إلع Úويزّين
إŸقل

طرة
خا

وإألحمر هÓل و‚مة بهما
نفتخر
أإمنية سسكنت إلقلب –تضسر
 ⁄شسمل أإحبة كنا ‘ إلصسغر
لزلنا على إلعهد لن ‰ل
حلم أإن نسستيقظ على خÈ
كلنا –ت رإية وطن
كلنا –ت علم
حلم غ Òمسستحيل أإبدإ
نادوإ كلكم فليحيا إلعلم
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صسÈين شساعة
وادي العليق ـ البليدة
أإنا إأنثى ،أإنا قلب ،أإنا روح
،ولسست ›رد جسسد ،إأنا إألم
إلتي  ⁄يحمل رحمها طف،Ó
أإن -ا إل -ت -ي أإغ -رقت م -ن ح-ول-ه-ا
حنانا ،إأنا إلتي كانت كلماتها
إلنابعة من إلفؤوإد لكل إ÷روح
بلسسما ،أإنا إلتي إأنوثتها قوة،
وحسس -اسس -ي -ت-ه-ا ق-وة ،وح-ن-ان-ه-ا
قوة ،ودموعها كل إلقوة ..إأنا
إلتي إتخذت من إ◊ب سسببا

وهدفا لكل إŸسسائل و ⁄تخشض
كÓم إلقافية من ورإءها ،أإنا
إأنثى ،إأنا إ÷مال ،أإنا إ◊ياة..

á«îjQÉJ äÉ£fi
قرا

ريخية

ءات تا

إاعداد :سشهام بوعموششة

اŸوقع اإللكÎوÊ

أألحد  10مارسض  2019م ألموأفق لـ  03رجب  1440هـ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أابرز أاهمية التعليم ا◊ر ‘ مكافحة السسياسسة السستعمارية

األسضتاذ فضضÓء :اŸدارسس ا◊ّرة ÷معية العلماء حلقة من كفاحنا الطويل

«إان ال-ت-ع-ل-ي-م ا◊ر Ãدارسس-ه وح-رك-ات-ه وم-ن-ظ-م-ات-ه ‘ ا÷زائ-ر ي-ع-د ح-ل-ق-ة م-ن حلقات كفاحنا
الطويل اŸرير ،قد إامتدت فروعه وترعرعت أافناءه وأاينعت ثماره وتوغلت جذوره ‘ أاعماق
لمية وحربا ضسد ا÷مود والتأاخر وصسراعا
لمة ا÷زائرية بأاسسرها ،فكان نضسال ضسد ا÷هل وا أ
ا أ
لسس-ت-اذ ﬁم-د ا◊سس-ن فضسÓ-ء ‘ ك-ت-اب-ه ب-ع-ن-وان””:
لسس -ت -ع -م-اري .””Úه-ذا م-ا اورده ا أ
ضس -د ال -غ -زاة ا إ
اŸسسÒة الرائدة للتعليم العربي ا◊ر با÷زائر :القطاع القسسنطيني وا÷زائري”” الذي نتوقف
عنده ‘ الصسفحة اÿاصسة من ””التاريخ الوطني”” ‘ يومية ””الشسعب””.

سشهام بوعموششة

أبرز أألسستاذ فضسÓء ‘ كتابه بعنوأن «:أŸسسÒة
أل -رأئ -دة ل -ل -ت -ع-ل-ي-م أل-ع-رب-ي أ◊ر ب-ا÷زأئ-ر :أل-ق-ط-اع
أل -قسس -ن -ط -ي -ن-ي وأ÷زأئ-ري”” ‘ ج-زئ-ه أألول أه-م-ي-ة
ألتعليم أ◊ر ألذي أرسسته جمعية ألعلماء أŸسسلمÚ
أ÷زأئ-ري Úإأب-ان أ◊ق-ب-ة أإلسس-ت-ع-م-اري-ة ل-ت-ع-ل-يم أبناء
جلدتها وإأخرأجهم من أ÷هل وأألمية ،وغرسض فيهم
أل-ق-ي-م أإلسسÓ-م-ي-ة وأل-وط-نية ألتي
ح- - -ارب- - -ت- - -ه- - -ا إأدأرة ألح - -ت Ó- -ل
ألفرنسسي.
‘ هذأ ألصسدد ،قال فضسÓء أن
ألتعليم أ◊ر Ãدأرسسه وحركاته
ومنظماته ‘ أ÷زأئر يعد حلقة
م -ن ح -ل -ق -ات ك -ف -اح -ن -ا أل -ط-وي-ل
أŸرير ،قد إأمتدت فروعه وترعرعت أفناءه وأينعت
ث -م -اره وت -وغ-لت ج-ذوره ‘ أع-م-اق أألم-ة أ÷زأئ-ري-ة
بأاسسرها ،فكان نضسال ضسد أ÷هل وأألمية وحربا ضسد
أ÷مود وألتأاخر وصسرأعا ضسد ألغزأة أإلسستعماري،Ú
ألذين وضسعوأ ‘ ﬂططاتهم أ÷هنمية ‘ ألدرجة
أألوŒ ¤هيل ألشسعب أ÷زأئري ،وقطع ألصسلة بينه
وب Úأصسالته ودينه ولغته ليسسهل عليهم إأقتياده كيفما
شساؤووأ وإأ ¤أين يشساؤوون.
وأضس -اف أن ه -ذه أŸرح -ل -ة أŸشس -رق -ة م -ن ت -اري-خ
ن -هضس -ت -ن -ا أإلصسÓ-ح-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وإأب-رأز أل-ك-رأم-ة
أإلنسس -ان -ي -ة وأل -ك -ي -ان أإلسسÓ-م-ي أل-ع-رب-ي ،وت-خ-ل-يصض
أل-ق-وم-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة م-ن أغÓ-ل أل-ت-ف-رنسض وألذوبان،
وأنه ما كان ألهلها أن يسسكتوأ عنها وهم كث Òويكتفوأ
من ألغنيمة باإلياب مع أنها جهاد وكفاح وتضسحية
ونضس -ال ،م-ؤوك-دأ أن أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-رب-ي أ◊ر Ãف-ه-وم-ه

ألعصسري ألصسحيح هو ألذي أنشسأاته وقادته جمعية
أل -ع -ل -م -اء أŸسس -ل-م Úأ÷زأئ-ري Úب-رج-ال-ه-ا وأب-ن-ائ-ه-ا
وأنصسارها ،وأنها أŸهد ألذي نشسأا وتربى فيه أإلسسÓم
وألعربية وألوطنية ألصسادقة.
أكد أŸؤولف أن من هذه ألتنشسئة أسستمد ألشسعب
أ÷زأئري ألقوة ألتي قهرت ودمرت ألعدو ألغاصسب
وسساقته إأ ¤ألهزأئم وأإلندحار ثم إأ ¤أ÷Óء ،قائ:Ó
””أن ن- -ظ -رة أألسس -ت -اذ ع -ب -د أ◊م -ي -د ب -ن ب -اديسض غÒ
ﬂط- - -ئ- - -ة ح Úق - -رر ﬁارب - -ة
أإلسس -ت -ع -م -ار ب-ال-ت-ع-ل-ي-م وألÎب-ي-ة
ون-فسض أل-ن-ظ-رة ب-ال-نسس-ب-ة ل-لشس-يخ
ﬁم- -د أل- -بشس Òأإلب- -رأه- -ي- -م -ي،
بحيث أن هذه أ◊ركة ألعلمية
ألقائمة بالقطر أ÷زأئري هي
أألسس- - -اسض أŸت Úل- - -ل - -وط - -ن - -ي - -ة
أ◊ق- -ي- -ق- -ي- -ة ،وه- -ي أل- -ت- -وج- -ي -ه
Óمة أ÷زأئرية فغايتها ألتي ترمي إأليها
ألصسحيح ل أ
هي تصسحيح ألقوأعد أŸعنوية من عقل وروح وفكر،
وتقوية أŸقومات أإلجتماعية من دين ،لغة ،فضسائل
وأخÓق””.
قال أيضسا إأن هذه أ◊ركة ألعلمية  ⁄يضسع أصسولها
ألعلمية و ⁄ينظم قوأفلها ويحميها من كل ألدسسائسض
إأل جمعية ألعلماء ،فمن هذأ أŸنطلق ولد ألتعليم
أ◊ر ‘ أ÷زأئر ليقود رجاله به ألبÓد إأ ¤ألنهضسة
ألشساملة وأ◊رية وألكرأمة وألعزة وألسسيادة ،كما أن
أل -ت -ع -ل -ي -م أ◊ر ك -ان رد ف -ع -ل ق -وي -ا Ÿا أزم -ع ع -ل -ي-ه
أإلسستعمار من ألوصسول إأليه للقضساء على أ÷زأئر
وفصس -ل -ه -ا ع -ن ح -ظÒة أل -دول أل -ع -رب -ي -ة أإلسسÓ-م-ي-ة
وإأ◊اقها بالنصسرأنية ،ألنه كان يحمل ‘ نفسسه حقدأ
من أحقاد أ◊روب ألصسليبية.
أبرز أألسستاذ فضسÓء ‘ هذأ أإلطار ،أÿطط

إاشضعاع تربوي ◊ماية
الشضخصضية ا÷زائرية
وﬁاربة التنصضÒ

أ÷هنمية ألتي رسسمها أإلسستعمار وشسرع ‘ تطبيقها
منذ أن وطئت أقدأمه أرضض أ÷زأئر ،فقد سسعى
ل -ت -ف -ق ÒوŒه -ي -ل ألشس -عب أ÷زأئ -ري ،وأرسس-ل-وأ إأل-ي-ه
أŸبشسرين حامل ‘ Úأيديهم ألصسليب وأÿبز وألدوأء
وأŸال ،قصسد دفع أ÷زأئري ÚأŸسسلم Úللتخلي عن
هويتهم ألعربية أإلسسÓمية لكنهم  ⁄ينجحوأ.

قوان Úجائرة للتضضييق على الكتاتيب
القرآانية واŸدارسس ا◊ّرة
وباŸقابل ،ضسيقت إأدأرة أإلحتÓل على ألكتاتيب
أل- -ق- -رآأن- -ي- -ة وأŸدأرسض أ◊رة وأŸع- -اه- -د ،وأب -ع -دت
م -ع -ل -م -ي -ه -ا ع-ن-ه-ا و ⁄يسس-م-ح ل-ه-م وŸن ب-ق-ي م-ن-ه-م
Ãمارسسة نشساطهم فيها إأل ‘ أوقات خارج أوقات
أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-م-وم-ي أل-فرنسسي ( 8صسباحا 4-مسساء)،
وأتخذت عدة قرأرأت ضسد ألتعليم أ◊ر منها قانون
 24ديسسم 1904 Èألذي Áنع كل جزأئري من فتح

لشّسم ،باتنة تسستذكر مناقبه
 21سسنة على رحيل بطل الأوراسس ا أ

العقيد ا◊اج ÿضضر مثال للتواضضع وا◊كمة وحل اŸشضاكل

لوراسس ب -ات -ن -ة،
إاسس- -ت- -ذك -رت ع -اصس -م -ة ا أ
الذكرى ،21لرحيل اÛاهد العقيد ا◊اج
ÿضسر الذي وافته اŸنية سسنة  ، 1998حيث
لسسÓ-م-ي-ة ال-ت-ي
اح -تضس -نت ك -ل -ي-ة ال-ع-ل-وم ا إ
–م -ل اسس -م -ه ن -دوة ت -اري -خ -ي -ة ح -ول ه -ذا
البطل الذي حارب السستعمار بكل قوة من
اجل جزائر قوية آامنة ومسستقرة.

من هو ا◊اج ÿضضر؟

ألفقيد ألرمز ﬁمد ألطاهر عبيدي ،أŸدعو
أ◊اج ÿضسر ،ولد سسنة  1914بقرية أولد شسليح بباتنة،
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بارزأ ‘ إأ‚اح ألعديد من أŸشساريع أÒÿية‘ ،
مقدمة ذلك إأ‚اح مسسجد أول نوفم Èألذي يعد
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لورأسض ،و‘ باتنة على
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للتكب Òوألتهليل وألعلم وأŸعرفة وألتفقه ‘
ألدين.
جمال الدين األفغاÊ

@

باتنة :حمزة Ÿوششي
لسس-ت-اذ أل-دك-ت-ور مسس-ع-ود ف-ل-وسس-ي ع-م-يد كلية
أك-د أ أ
لسسÓمية ‘ كلمته  ،حرصسه على توف Òأفضسل
ألعلوم أ إ
لحياء ذكرى رحيل أ◊اج ÿضسر ،أحد أبطال
لجوأء إ
أأ
أ÷زأئر ،من خÓل نشسر كتاب ” توزيعه باŸناسسبة،
مذكرأ أن ألكتاب ألذي يرصسد مسسار ألبطل،يتناول
مآاثره وخصساله.
ت- -ط -رق ف -ل -وسس -ي خ Ó-ل أل -ن -دوة أ ¤ح -ي -اة وك -ف -اح
أÛاهد ألرمز ألعقيد عبيدي ﬁمد ألطاهر أŸدعو
أ◊اج ÿضس - -ر وك - -ذأ ج- -وأنب ك- -ثÒة وإأنسس- -ان- -ي- -ة م- -ن
شسخصسيته.
إأضسافة إأ ¤عرضض شسهادة حية من طرف رفقاء
ألبطل  ،وقد ” خÓل أفتتاح ألتظاهرة عرضض شسريط
حول كفاح وخصسال أÛاهد أ◊اج ÿضسر من إأعدأد
لسسÓمية ،ألذي أفنى حياته
طالبات من كلية ألعلوم أ إ
‘ خ -دم -ة أ÷زأئ -ر إأب -ان أل -ث -ورة أل -ت -ح -ري -ري -ة وب -ع-د
ألسستقÓل.

مدرسسة إأل برخصسة من عامل ألعمالة ،وإأن حدث
عكسض ذلك فإانه يتعرضض لعقوبة ألسسجن وألتغر ،Ëثم
أن هذه ألرخصسة ل تعطى أإل للمحظوظ Úألذين
رضسيت عنهم أإلدأرة أإلسستعمارية ووثقت بهم.
وق -د صس -رح أح-د م-دي-ري م-ك-تب ألشس-ؤوون أأله-ل-ي-ة
با÷زأئر ،قائ «:Óلقد أذللنا ألدين أإلسسÓمي وبلغ به
أألمر أن ل يع Úأإمام أو فقيه أو طالب ،إأل إأذأ شسارك
‘ أعمال أ÷وسسسسة ألفرنسسية ثم عليه كي يرتقي ‘
ألدرجة أن يثبت قدرأ كبÒأ من أ◊ماسسة وأإلخÓصض
Óدأرة ألفرنسسية””.
ل إ
ينصض هذأ ألقانون على أن منح ألرخصسة للمعلمÚ
تكون بشسروط وهي أن ل يزيد ألتعليم ‘ مدرسسته
على –فيظ ألقرآأن فقط ،عدم شسرح آأيات تتعلق
ب -ا÷ه -اد وأل -تضس-ح-ي-ة وت-ت-ع-رضض ل-ل-ظ-ل-م وأإلسس-ت-ع-ب-اد
وأ◊رية ،عدم درأسسة ألتاريخ ألعام أو أÿاصض مع
أ÷غرأفيا للجزأئر أو للبلدأن ألعربية ،عدم تدريسض
أ◊سساب وألهندسسة وألعلوم وألآدأب بالعربي ،وأن ل
يكون زمن فتح هذه أŸدرسسة يزأحم فتح أŸدأرسض
ألعمومية منها بنسسبة ل تتجاوز  ‘ ٪ 8أŸدن ،فضسÓ
عن ألقرى وأŸدأرسض ألتي تنعدم فيها أإلسستفادة
مطلقا.
ه -ذأ ه -و ألسس Ó-ح أل -ره-يب أل-ذي شس-ه-رت-ه أل-ق-وأت
ألغازية ‘ وجه ألتعليم ألعربي أ◊ر  -يقول فضسÓء-
و‘ وجه أŸعلم Úوألعلماء أألحرأر لكي يلجئوهم إأ¤
ألهجرة أو أإلنخرأط ‘ ألفرنسسة وأإلندماج وألذوبان
‘ أŸسسيحية ألشسرسسة ألتي تدأفع عنها قوى ألشسر
وألطغيان ،ل أŸسسيحية ألتي جاء بها عيسسى عليه
ألسسÓم من عند ألله.
ويضس - -ي - -ف”” :م - -ا م- -ن سسÓ- -ح شس- -ه- -رت- -ه أل- -ق- -وأت
أإلسستعمارية ألغاشسمة إأل وفل أمام ألصسمود ألوطني،
و–طم على صسخرة أÛابهة وألتحدي ،هذأ ألنوع
من أألسسلحة أŸسسمومة ضسد ألتعليم ألعربي أ◊ر
كثÒة ومتعددة أأل‰اط وألصسيغ وأللهجات ،أشسهرها
قانون  8مارسض  1938ألذي يعت Èأللغة ألعربية لغة
أجنبية ‘ عقر دأرها”” .لكن هذأ ألقانون أثار غضسب
ألشسعب أ÷زأئري وتصسدى له أإلمام عبد أ◊ميد بن
باديسض وأŸعلمون أألحرأر .

من أسسرة فقÒة ماديا لكنها متشسبعة بالقيم ألدينية
وألوطنية ،ويعت Èمن ألشسخصسيات ألتاريخية ألبارزة
على أŸسستوى ألوطني.
لو¤
كان ضسمن أبرز عناصسر إأنشساء أÿلية ألسسرية أ أ
ألتي حضسرت للثورة ألتحريرية أŸباركة ،حيث أتصسل
ب-الشس-ه-ي-د مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د سسنة  ‘ 1941إأط -ار
إأعدأد برنامج ألتحضس Òللكفاح أŸسسلح ألذي أنطلق
‘ ألفا— من شسهر نوفم.1954 È
ألتقى أ◊اج ÿضسر ليلة ألفا— من نوفم Èبالقائد
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الموافق لـ  03رجب 1٤٤0هـ

دور إÛموعات لكأاسس «إلكاف»
لنغو‹ – نصسر حسس Úدإي
إليوم سسا  : 14:00بيÎو أإتليتيكو إ أ

النصسريـ ـ ـ ـ ـة تسسع ـ ـ ـ ـ ـى إا ¤العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة بنتيجـ ـ ـ ـ ـة
إايج ـ ـ ـ ـابية لتعزي ـ ـ ـ ـز حظوظهـ ـ ـ ـ ـا ‘ التأاهـ ـ ـ ـ ـ ـل
يلعب أإمسسية إليوم بدإية من إلسساعة إلثانية بعد إلزوإل فريق نصسر حسس Úدإي مبارإة إ÷ولة إÿامسسة عن إÛموعة إلرإبعة من دور
لنغولية «لوإندإ» ضسد
لفريقية لكرة إلقدم على ملعب «سسيدإد يونيفارسسيتاريا» بالعاصسمة إ أ
إÛموعات Ÿنافسسة كأاسس إلكونفدرإلية إ إ
لقل بنقطة إلتعادل إلتي سستسسمح لهم بالبقاء ‘ سسباق
إŸضسيف نادي «بيÎو أإتليتيكو» ،ويهدف أإبناء حسس Úدإي إلعودة إ ¤إلعاصسمة على إ أ
إلتأاهل إ ¤إلدور ربع إلنهائي من إŸنافسسة إلقارية ورفع عدد إلنقاط إ ¤ثما Êنقاط ،قصسد تعبيد إلطريق لقتطاع ورقة إلتأاهل.

ﬁمد فوزي بقاصص

سس- - -ي- - -خ- - -وضس أاشس- - -ب - -ال اŸدرب
اıضسرم «مزيان إايغيل» مباراة
ح- - -اسس - -م - -ة ق - -ب - -ل ن - -ه - -اي - -ة دور
اÛم -وع -ات ،ح -يث سس -ي -ك -ون-ون
›Èين على العودة على األقل
بالتعادل كي يبقى مصسÒهم بÚ
أاي- - -دي- - -ه- - -م ‘ م - -ب - -اراة ا÷ول - -ة
السس - - - -ادسس- - - -ة واألخÒة ال- - - -ت- - - -ي
سس -ت -ج -م -ع -ه-م Ãل-عب  5جويلية
األوŸبي ضسد منافسسهم اŸباشسر
ع- -ل- -ى ال- -ت- -أاه- -ل ن -ادي ال -زم -الك
اŸصس- -ري ،وسس- -ي- -ك- -ون أاصس -ح -اب
ال- -ب- -ذل -ة الصس -ف -راء وا◊م -راء ‘
م-واج-ه-ة ج-د صس-ع-ب-ة أام-ام ف-ري-ق
ي- -ب- -حث ع- -ن ال- -ع- -ودة إا ¤أاج -واء
الن- -تصس- -ارات ب -ع -دم -ا ان -ه -زم ‘
ا÷ول -ة اŸاضس -ي -ة ضس -د ال -زم-الك
اŸصس -ري ،وسس -ي-ك-ون ذلك Ãث-اب-ة
الدافع الكب ÒلÓعب ÚاألنغوليÚ
م -ن أاج -ل –ق -ي -ق م -ب -اراة ك -بÒة
والفوز للبقاء ‘ سسباق التأاهل ما
سس -ي -زي -د م -ن صس -ع -وب -ة م-أام-وري-ة
الÓعب.Ú
من جهة أاخرى ،سسيفتقد الطاقم
ال -ف -ن-ي ل-ل-نصس-ري-ة ‘ ه-ذا ال-ل-ق-اء
ÿدمات قائدهم ودينامو الفريق
«أاح- -م -د ق -اسس -م -ي» ال -ذي خضس -ع
لعملية جراحية السسبت اŸاضسي
على مسستوى الوجه بعدما تعرضس
لكسسر ‘ اللقاء السسابق ضسد نادي
«غ -ور م -اه -ي -ا» ال-ك-ون-غ-و‹ ،وه-و
الغياب الذي سسيكون وزنه ثقيÓ
ل -ل -غ -اي -ة ع -ل -ى ال -ع-اصس-م-ي Úضس-د
«ب -يÎو أات -ل -ي -ت -ي-ك-و» خصس-وصس-ا أان
«قاسسمي» لطاŸا أاتى منه ا◊ل

‘ اŸواجهات الصسعبة و“كن من
تسسجيل أاهداف جد حاسسمة ‘
اŸن - -افسس - -ة اإلف - -ري- -ق- -ي- -ة م- -ن- -ذ
ان -ط Ó-ق -ه-ا ،وسس-ي-ع-وضس-ه ‘ ه-ذا
ال - -ل- -ق- -اء ال- -واف- -د ‘ اÒŸك- -ات- -و
الشس- -ت- -وي اŸه -اج -م ال -ك -امÒوÊ
«ل -ون -درو ن -ت -ان -ك -و» ال-ذي ي-ع-رف
الكرة األنغولية جيدا ،وهو الذي
حمل أالوان فريق Úهناك وواجه
‘ ع -دة م -ن -اسس-ب-ات ن-ادي «ب-يÎو
أاتليتيكو» ما قد يكون ‘ صسالح
النصسرية.
هذا ،واندمج منذ يوم Úمتوسسط
اŸي - -دان «حسس Úال - -ع - -ر‘» م - -ع
اÛموعة بعدما أاعطاه الطاقم
ال-ط-ب-ي ل-ل-ف-ري-ق الضسوء األخضسر،
هو الذي كان يتدرب على انفراد
‘ األيام األخÒة ،بعدما تعرضس
إلصسابة ضسد نادي «غور ماهيا»
الكونغو‹ هو اآلخر على مسستوى
خلف ركبته اليسسرى ،وهو ما أاراح

ال - -ط - -اق - -م ال- -ف- -ن- -ي ال- -ذي Áلك
خيارات أاوفر بعودة العر‘ الذي
يعد من ب ÚالÓعب Úاألك ÌخÈة
‘ الفريق رفقة «قاسسمي» ،ما قد
يخدم الفريق خصسوصسا ‘ هذا
اللقاء ا÷د هام.
وسسيعا Êرفقاء ا◊ارسس اŸتأالق
«م -رب -اح ق -اي-ة» م-ن ال-ت-عب ج-راء
ك-ث-اف-ة اŸب-اري-ات ال-ت-ي ي-خوضسها
الفريق منذ بداية مرحلة العودة
قاريا وﬁليا ،وكذلك من التعب
البد Êجراء الرحلة ا÷د متعبة
من العاصسمة إا ¤دبي اإلماراتية
ومنها إا« ¤لواندا» وهو ما يوجب
ال -ط -اق -م اإلداري ل -ل -ف -ري-ق ع-ل-ى
ال- -ت- -ف -ك Òمسس -ت -ق -ب  ‘ Ó-ضس -ب -ط
رحÓت مباشسرة من العاصسمة إا¤
أادغ -ال إاف -ري -ق -ي -ا ،خصس -وصس -ا إاذا
“ك- -ن ال- -ف- -ري- -ق م- -ن م- -واصس- -ل -ة
م -غ -ام-رت-ه ‘ اŸن-افسس-ة ال-ق-اري-ة
ب- -ع- -د ن -ه -اي -ة دور اÛم -وع -ات،

وسس-ي-ت-وجب ع-ل-ى إادارة «ﬁف-وظ
ولد زم »‹Òالسس Òعلى خطى
ال- -ف- -رق اŸت- -ع -ودة ع -ل -ى خ -وضس
اŸن -افسس -ات ال-ق-اري-ة ع-ن ط-ري-ق
اسستئجار طائرة للخطوط ا÷وية
ا÷زائرية ‘ رحلة مباشسرة ،على
غرار ما تقوم به أاندية (إا–اد
العاصسمة ،وفاق سسطيف ،مولودية
ا÷زائ -ر) ،وك -ذلك ف -ري-ق شس-ب-اب
قسس-ن-ط-ي-ن-ة وشس-ب-ي-بة السساورة هذا
اŸوسسم.
Óشس- -ارة ،ك- -ان اŸوع- -د سس -ه -رة
ل - -إ
أامسس Ÿع- -اي -ن -ة شس -ري -ط ف -ي -دي -و
Ÿب- -اراة ال -ذه -اب ال -ت -ي ج -م -عت
النصسرية بنادي «بيÎو أاتليتيكو»
وك-ذلك Ÿب-اري-ات أاخ-رى ل-ل-ف-ريق
األن - -غ- -و‹ ‘ دور اÛم- -وع- -ات
لكأاسس الكاف ،وذلك للوقوف على
ك- -ل ك- -بÒة وصس- -غÒة ل- -ل- -ت- -حضسÒ
ا÷يد لهذا اللقاء ،قصسد العودة
بنتيجة إايجابية.

يتوإجد ‘ نهاية عقده و مطلوب من عدة أإندية

Œدي ـد عقـ ـد اŸدافـ ـع تي ـ ـزي بوعل ـ ـي أاولوي ـ ـ ـة إادارة «الكن ـ ـ ـاري»

باشسرت إدإرة شسبيبة إلقبائل
مفاوضساتها لتجديد عقد
إŸدإفع بÓل تيزي بوعلي
إلذي سسينتهي ‘ نهاية إŸوسسم
إ◊ا‹ و هذإ من أإجل قطع
لندية إلتي
إلطريق على إ أ
ترغب ‘ إلتعاقد معه خÓل
فÎة إلنتقالت إلصسيفية.

مÓل من أاجل إانهاء اŸفاوضسات
واإلمضساء على العقد ا÷ديد.
بن خليفة يعود أإمام إŸدية

عمار حميسسي
أاضس- -ح- -ى اŸداف- -ع الشس- -اب ت- -ي- -زي
بوعلي قطعة أاسساسسية ضسمن النهج
ال -ت -ك -ت -ي -ك-ي ل-ل-م-درب دوم-ا ،ال-ذي
أاصس -ب -ح ي -راه -ن ع -ل -ي -ه ك -ثÒا ه -ذا
اŸوسس -م و ه -ذا ب -ال-ن-ظ-ر إا ¤ق-وت-ه
ال -ب -دن -ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة ك-م-داف-ع وق-وة
شسخصسيته رغم صسغر سسنه حيث ⁄
يتجاوز ال 22سسنة.
وفرضس تيزي بوعلي نفسسه كأاحد
كوادر الفريق رغم صسغر سسنه وهو
ما جعل ا÷ميع يشسبهه باŸدافع
ب -ل -ك -الم ال -ذي ك -انت ب -داي -ت -ه م -ع
ال -ف -ري -ق مشس -اب -ه -ة ل -ب -داي -ة ت -ي-زي
ب-وع-ل-ي ،م-ا سس-ي-ج-ع-له من العناصسر
التي يجب الحتفاظ بها.
وتلقى الÓعب العديد من العروضس
من أاندية النخبة أابرزها من طرف
ف -ري -ق شس-ب-اب ب-ل-وزداد ح-يث أاب-دى
اŸدي -ر ال -ري -اضس -ي سس -ع -ي -د ع -ل-ي-ق
إاع- -ج -اب -ه ب -ال Ó-عب ون -فسس األم -ر
انطبق على اŸدرب عمرا.Ê
و ⁄ي -ك -ن شس -ب -اب ب -ل-وزداد ال-ف-ري-ق
ال -وح-ي-د ال-ذي اتصس-ل ب-الÓ-عب ب-ل
دخلت أاندية أاخرى على اÿط على
غ - -رار وف - -اق سس - -ط- -ي- -ف وشس- -ب- -اب
قسس - -ن - -ط - -ي- -ن- -ة إاضس- -اف- -ة إا ¤ا–اد
ال- -ع- -اصس- -م -ة ،وه -و م -ا ج -ع -ل إادارة
الرئيسس مÓل تباشسر اŸفاوضسات
مع الÓعب لتجديد عقده.
وتنوي إادارة الشسبيبة الرفع من أاجر

ال Ó-عب م -ن أاج -ل م -ك-اف-ئ-ت-ه ع-ل-ى
اÛهودات التي يبذلها مع الفريق
وأايضس -ا ل -ت-ح-ف-ي-زه م-ن أاج-ل ت-ق-دË
األفضسل خÓل الفÎة اŸقبلة Ãا
أانه أاصسبح من العناصسر اŸهمة.
ك-م-ا سس-ت-ق-وم إادارة شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-بائل
ب- -وضس- -ع شس- -رط ج- -زائ- -ي ‘ ع -ق -د
الÓعب ‘ حال تلقيه عرضسا من
خ -ارج ال -وط-ن وه-ذا ح-ت-ى ي-حصس-ل

باريسس سسان
جÒمان

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

الفريق على مقابل ما‹ جيد نظÒ
التخلي عن خدماته ألحد األندية
من خارج الوطن.
م- -ن ج- -ه -ت -ه ل ي -ف -ك -ر ال Ó-عب ‘
م- - -غ- - -ادرة ال - -ن - -ادي إال م - -ن أاج - -ل
الحÎاف وه -و م -ا ج -ع -ل -ه ي-رفضس
الدخول ‘ مفاوضسات مباشسرة مع
األندية التي طلبت خدماته حيث
ينوي فتح الباب أامام إادارة الرئيسس

سس-ت-ع-رف تشس-ك-ي-ل-ة «الكناري» عودة
ال -ق -لب ال -ن -ابضس ب -ن خ -ل -ي-ف-ة أام-ام
أاوŸب -ي اŸدي -ة ‘ ال -ب -ط -ول -ة وه-و
األم -ر ال -ذي أاسس -ع -د اŸدرب دوم -ا
ك -ثÒا ب -ال -ن -ظ-ر إا ¤ق-ي-م-ة الÓ-عب
حيث سسيكون بنسسبة كبÒة أاسساسسيا
‘ مباراة السسبت اŸقبل.
وت-أاث-ر ال-ف-ري-ق ب-غ-ي-اب الÓ-عب م-ن
ال-ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة خ-اصسة أان زمÓءه
تعودوا كثÒا على اللعب معه وهذا
ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ق-ي-م-ت-ه ال-ف-نية الكبÒة
التي أاضسافت الكث Òلطريقة لعب
الفريق.
ويراهن دوما على بن خليفة Ÿنح
ال- -دع- -م الÓ- -زم م- -ن أاج -ل ال -ع -ودة
ب-ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة من تنقل الفريق
إا ¤اŸدي- - -ة خ - -اصس - -ة أان اŸب - -اراة
تكتسسي أاهمية كبÒة ونقاطها تظل
مهمة من أاجل البقاء ‘ السسباق
على لقب البطولة.

توخيل قد يسستغني عن بوفون ‘ بقية اŸقابÓت

بات جيانلويجي بوفون ،حارسس مرمى باريسس سسان
جÒم -ان ال -ف -رنسس -ي ،م -ه -دًدا ب-ت-ج-م-ي-د مشس-ارك-ت-ه ‘
اŸباريات خÓل الفÎة اŸقبلة.
« وأاشسارت صسحيفة ليكيب ‘ ،تقرير لها إا ¤أان
توماسس توخيل مدرب «بي .إاسس .جي» ،من اÙتمل
أان يحسسم قراًرا نهائيًا بشسأان ا◊ارسس األول للفريق
بعد اÿروج من دوري أابطال أاوروبا.
وأاضسافت الصسحيفة الفرنسسية ،أان توخيل بات مطالبا
ب -اŸف -اضس -ل -ة ب Úب -وف -ون أاو أال -ف-ونسس أاري-ول ‘ ،ظ-ل
العتماد بشسكل أاسساسسي على ا◊ارسس اإليطا‹ ‘
دوري أاب- -ط- -ال أاوروب- -ا م- -ع إاشس- -راك أاري- -ول ‘ ب -عضس
اŸب - - - - - - - - - - - - -اري - - - - - - - - - - - - -ات اÙل - - - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - - - -ة.
ول- -ف- -تت إا ¤أان اÿط- -أا ال- -ك- -ارث- -ي ال- -ذي ارت- -ك -ب -ه

ج- -ي- -ان -ل -وي -ج -ي ب -وف -ون ،وتسس -بب ‘ ال -ه -دف ال -ث -اÊ
Ÿانشسسس Îي -ون -اي -ت -د ،ل ي -ت-ن-اسسب م-ع اÈÿة ال-ك-بÒة
ل -ل -ح -ارسس اإلي -ط -ا‹ سس -واء م-ع ب-ارم-ا أاو ج-وف-ن-ت-وسس
وكذلك منتخب إايطاليا.
وخسسر سسان جÒمان أامام ضسيفه مانشسسس Îيونايتد
بنتيجة ( ،)3-1األربعاء اŸاضسي ،على ملعب حديقة
األم -راء ،ل-ي-ف-رط ال-ف-ري-ق ال-ف-رنسس-ي ‘ ال-ت-أاه-ل ل-دور
الثمانية بعد فوزه ذهابا ( ‘ )0-2ملعب أاولد ترافورد
معقل النادي اإل‚ليزي.
يذكر أان جيانلويجي بوفون ،انضسم لصسفوف باريسس
سس -ان جÒم -ان ،م -ط -ل -ع اŸوسس -م ا÷اري ‘ صس -ف -ق -ة
انتقال حر بعقد مدته عام واحد ينتهي ‘ جوان
اŸقبل مع إامكانية التمديد Ÿوسسم إاضسا‘.
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اللجن ـ ـة األوŸبي ـ ـة ا÷زائري ـ ـة تكـ ـ ـ ـ ـ ـرم
الرياضسيات اŸتأالقات ‘ ﬂتلف اŸواعيد
لوŸبية إ÷زإئرية إŸلتقى إÿاصس بالرياضسة إلنسسوية
نظمت أإمسس إللجنة إ أ
إلذي يدخل ‘ إطار إلحتفالت إÿاصسة باليوم إلعاŸي للمرأإة وإلذي جاء –ت
لوŸبياد –..فيز وحماية إŸرأإة» ،أإعطى إشسارة إنطÓقه وزير إلشسباب
شسعار «إ أ
وإلرياضسة ﬁمد حطاب رفقة مصسطفى برإف ،وبحضسور بعضس رؤوسساء
ل–اديات ،وكان ذلك بفندق «آإزإد» بزرإلدة.
إ إ

نبيلة بوقرين

شس - -ه - -د اŸل - -ت - -ق - -ى ت- -ك- -رË
ال -ري -اضس-ي-ات ال-ل-وات-ي ت-أال-ق-ن
لل-وان ال-وط-ن-ي-ة ‘
وشسّ-رف-ن ا أ
ﬂت- - -ل- - -ف ال- - -ت- - -ظ - -اه - -رات
ال -ري-اضس-ي-ة ال-ع-اŸي-ة ت-ث-م-ي-ن-ا
وتشس - -ج - -ي - -ع - -ا ل ُ- -ه - -ن ع - -ل - -ى
اÛهودات اŸبذولة ،كما ”
ت - -ك - -ر Ëرئ - -يسس ال - -ل - -ج - -ن- -ة
لوŸبية اŸالية الذي يدخل
ا أ
‘ إاطار تقوية العÓقات مع
كل الهيئات الرياضسية الفاعلة
‘ القارة السسمراء من أاجل
لف-ري-ق-ية
ت-ط-وي-ر ال-ري-اضس-ة ا أ
إانطÓقا من العمل اŸشسÎك
خ - -اصس - -ة أان ب- -راف ه- -و م- -ن
يÎأاسس ج - -م- -ع- -ي- -ة ال- -ل- -ج- -ان
لفريقية.
لوŸبية الوطنية ا أ
ا أ
ح- -ط- -اب« :سس- -ن- -واصس -ل دع -م
اŸرأاة الرياضسية»
أاك- -د ح- -ط -اب ‘ ك -ل -م -ت -ه أان
وزارة الشس- -ب- -اب وال- -ري- -اضس- -ة
مسس - -ت- -ع- -دة Ÿواصس- -ل- -ة دع- -م
ال -ري -اضس -ة ع -ام -ة وال-ري-اضس-ة
النسسوية خاصسة بالنظر للدور
ال - - - -ذي ق - - - -دم- - - -ت- - - -ه اŸرأاة
لصسعدة
ا÷زائرية على كل ا أ
‘ ق- -ول -ه «ب -داي -ة أاه -ن -ئ ك -ل
النسساء ا÷زائريات Ãناسسبة
ال -ي -وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة ،ه-ذا
اŸل- -ت -ق -ى ي -ع -د ﬁط -ة ج -د
ه- -ام- -ة سس- -م- -ح ل- -ن- -ا ب -ت -ذك -ر
ل‚ازات وال- - -تضس- - -ح - -ي - -ات
ا إ
ال-ه-ام-ة ال-ت-ي صس-ن-عتها اŸرأاة
ا÷زائرية والرياضسية بصسفة
خ - -اصس - -ة ،وم - -ن ه- -ذا اŸنÈ
أاط -لب م -ن ك -ل ال -ري -اضس-ي-ات
Ãواصس -ل -ة ال -ع -م -ل م -ن أاج -ل

التأالق ‘ اŸواعيد القادمة
لل -وان ال-وط-ن-ي-ة،
وتشس -ري -ف ا أ
لق - -ت - -داء Ãن
م- - -ن خÓ- - -ل ا إ
سسبقتهن على غرار بواŸرقة
وبنيدة مراح ونحن مسستعدون
لتقد Ëالدعم الÓزم من كل
ال- -ن -واح -ي وم -راف -ق -ة اŸرأاة
لصسعدة».
على كل ا أ
ب- - -راف :اŸرأاة ا÷زائ- - -ري - -ة
لل-وان
ق -ادرة ع-ل-ى تشس-ري-ف ا أ
الوطنية»
م -ن ج -ه -ت -ه رئ -يسس ال -ل -ج -ن -ة
لوŸبية ا÷زائرية أاكد أان
ا أ
اŸرأاة الرياضسية ‘ ا÷زائر
ق -دمت ال -ك -ث Òل -ل-ري-اضس-ة ‘
ق- -ول- -ه «أاول أاه- -ن- -ئ ج- -م- -ي -ع
ا÷زائ -ري-ات Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم
ال -ع -اŸي ل-ل-م-رأاة وأاشس-ك-ر ك-ل
ال -ل -وات -ي ت -أال -ق-ن ‘ ﬂت-ل-ف
اŸواع- - -ي- - -د ال- - -ري- - -اضس- - -ي- - -ة
واÛه- - - - -ودات ال - - - -ك - - - -بÒة
اŸق -دم -ة م -ن ط -رف -ه -ن م-ن
أاج -ل رف -ع ال -راي -ة ال -وط-ن-ي-ة،
وأا“ن -ى أان ت-ت-م-ك-ن الشس-اب-ات

الصس- - -اع - -دات م - -ن السس‘ Ò
نفسس الطريق و–قيق نتائج
إاي- - -ج- - -اب- - -ي - -ة ومشس - -رف - -ة ‘
اŸواع -ي-د ال-ق-ادم-ة م-ن أاج-ل
م -واصس -ل -ة تشس-ري-ف ا÷زائ-ر،
لننا ‰لك الكفاءة من خÓل
أ
ال -ع -م-ل واŸث-اب-رة واŸت-اب-ع-ة
أاك -ي -د سس -ن -ك -ون ‘ ال -ط -ري -ق
الصسحيح بحول الله».
حسس- - - -ي- - - -ب- - - -ة ب- - - -واŸرق - - -ة:
«ال - -ري- -اضس- -ي- -ات م- -ن ا÷ي- -ل
ا÷ديد لهن الكفاءات للتأالق»
لوŸبية السسابقة
أاما البطلة ا أ
حسسيبة بواŸرقة طالبت من
ا÷يل ا÷ديد بضسرورة حمل
اŸشس-ع-ل واŸضس-ي ق-دم-ا م-ن
للوان الوطنية
أاجل تشسريف ا أ
مثلما فعلت رفقة ›موعة
م -ن ال -ري -اضس -ي-ات ‘ أاصس-عب
ال - -فÎات ال - -ت- -ي ع- -اشس- -ت- -ه- -ا
ا÷زائ - - - - - -ر ،اسس- - - - - -ت- - - - - -دلت
لم-ك-ان-يات اŸتوفرة حاليا
ب-ا إ
‘ ظ -ل السس -ت -ق -رار والسس -ل-م
الذي ننعم به.

إلعيد إلعاŸي للمرأإة

تكر Ëحوا‹  50صسحافية رياضسية الثÓثاء القادم
سستكرم إŸنظمة إلوطنية للصسحافي Úإلرياضسي Úإ÷زإئري› Úموعة من رإئدإت
لعÓميات إلناشسطات ‘ إلصسحافة إلرياضسية ‘ حفل تنظمه على
لعÓم إلرياضسي وإ إ
إ إ
شسرفهن إلثÓثاء إŸقبل با÷زإئر إلعاصسمة ،حسسب ما علم من إŸنظم.Ú

ه -ذا اŸوع -د «ال -ت -ق -ل-ي-دي» ال-ذي ي-ن-درج ‘ إاط-ار
الح -ت -ف -الت ب -ال -ي -وم ال -ع-اŸي ل-ل-م-رأاة اŸصس-ادف
ل -ل -ث -ام -ن م -ارسس م-ن ك-ل سس-ن-ة سس-ي-ح-ظ-ى ب-حضس-ور
شس-خصس-ي-ات سس-ي-اسس-ي-ة وري-اضس-ي-ة وك-ذا ال-ع-دي-د م-ن
الرياضسيات الÓئي تركن بصسماتهن على الرياضسة
الوطنية وعايشسن هؤولء الصسحفيات.
وحسسب اŸن -ظ -م ،Úف -إان ه -ذا «ال -ل -ق -اء ال -ع -ائ -ل -ي

سس -يسس -م -ح ب -ت-ك-ر Ëزم-يÓ-ت اŸه-ن-ة وك-ذا رائ-دات
اإلعÓم الرياضسي ا÷زائري ‘ هذا اليوم اÿاصس.
م- -ن خÓ- -ل ه- -ذه اŸب- -ادرة ،ن -ري -د أان ن -ظ -ه -ر ك -ل
الحÎام والعتبار الذي نكنه لهن ولبقية الزمÓء.
ه- -ي ط- -ري- -ق- -ة لÓ- -عÎاف أايضس- -ا Ãج- -ه- -ودات -ه -ن
ومثابرتهن ودورهن اŸهم ‘ ا◊ركة الرياضسية
ا÷زائرية».

إلبطولة إلعربية للشسطر„

اŸنتخ ـ ـب الوطن ـ ـي يتحصسـ ـل عل ـ ـى  ٩ميدالي ـ ـ ـات
سسجل اŸنتخب ا÷زائري للشسطر„ «للرجال
والسس -ي -دات» مشس -وارا ن -اج -ح -ا ‘ ال -ب -ط -ول -ة
العربية التي جرت من  2اإ ٨ ¤مارسس ا÷اري
ب -ا◊م -ام-ات (ت-ونسس) ب-حصس-ول-ه ع-ل-ى خ-مسس
م-ي-دال-ي-ات ذه-ب-ي-ة وثÓ-ث فضس-ي-ات وب-رونزية
واح- - -دة حسسب م- - -ا ع- - -ل - -م ل - -دى الإ–ادي - -ة
ا÷زائرية للشسطر„.
وكان مردود اŸنتخب النسسوي اإيجابيا للغاية
ب -ت -ت -وي -ج -ه ب -ال -ل -قب ال -ع -رب -ي حسسب ال -ف-رق
بالإضسافة اإ ¤ثÓثة األقاب حسسب الفردي،

كانت من نصسيب اأمينة مزيود وحياة طوبال.
اأم -ا اŸي -دال -ي-ة ال-فضس-ي-ة ف-ع-ادت ل-دي-ن-ا زي-ن-ة
عبدي فيما اكتفت اأمÒة حمزة باŸيدالية
الÈونزية.
لدى الذكور نال الÓعب ﬁفوظ اأوصسديق
ميدالية ذهبية فيما نال زميÓه ﬁمد لياسس
صسائم وﬁمد اأم ÚفÓح ميدالية فضسية لكل
منهما.
و‘ الÎت - -يب ال- -ع- -ام حسسب ال- -ف- -رق ،اح- -ت- -ل
اŸنتخب ا÷زائري اŸركز الثا.Ê

ريال مدريد

نح ـ ـو تق ـ ـد Ëع ـ ـرضض بـ 350ملي ـ ـ ـون أاورو لنيمار

أافادت صسحيفة «سسبورت» اإلسسبانية بأان نادي ريال
مدريد يسستعد لدفع  350مليون أاورو للحصسول على
خدمات اŸهاجم الÈازيلي نيمار من نادي باريسس
سسان جÒمان الفرنسسي الذي ل يزال يرتبط معه
بعقد يتبقى منه ثÓثة أاعوام .وذكرت الصسحيفة -
‘ تقريرها »،أان نيمار يعد الÓعب الذي يريده
رئيسس النادي اŸدريدي فلورنتينو بÒيز ،من أاجل
مسساعدة الفريق على اÿروج من اŸأازق الذي Áر
به بعد الهزائم التي تعرضس لها ‘ أاسسبوع واحد
أام -ام ب -رشس -ل-ون-ة ‘ م-ن-افسس-ت-ي ال-ب-ط-ول-ة وال-ك-أاسس،
وتوديع منافسسة رابطة أابطال أاوروبا من الدور ثمن
النهائي أامام إاجاكسس أامسسÎدام الهولندي .ووفقا

للصسحيفة فإان بÒيز يرغب بأان يكون نيمار الÓعب
األغلى ‘ كوكبة النجوم ا÷ديدة بالنسسبة للفريق،
وبالفعل جرى اتصسال من جانب إادارة «اÒŸينقي»
باŸهاجم الÈازيلي للتعب Òعن نواياه.
ويأاتي الهتمام بالتعاقد مع نيمار وسسط شسكوى
ق -ائ -د ال -ف -ري-ق سسÒج-و رام-وسس ،م-ن األخ-ط-اء ‘
ال -ت -خ-ط-ي-ط م-ن ج-انب بÒي-ز ع-قب رح-ي-ل ال-ن-ج-م
الÈتغا‹ كريسستيانو رونالدو دون إاحضسار بديل له.
وأاوضسحت الصسحيفة أان بÒيز يضسع تصسورا إلبرام
صسفقة نيمار لكي يلعب ‘ مدريد بعقد Ÿدة 5
أاع -وام خ -اصس -ة أان -ه لعب ‡ي -ز ق -ادر ع -ل -ى إاث -ارة
حماسس واهتمام ا÷ماه.Ò
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مواقيت
الصضÓة

^ 10م - -ارسس  :1٩٥٩اج -ت-م-ع ع-ب-د ال-رح-م-ن
ك- -ي- -وان ،اŸم- -ث- -ل ال- -دب- -ل- -وم- -اسض -ي ÷ب -ه -ة
ال- -ت- -ح- -ري- -ر ال- -وط -ن -ي ‘ الصضÃ Úسض ّ-ي -ري
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة ب-هذا البلد ،للتعريف
بالقضضية ا÷زائرية والبحث عن الدعم اŸادي
لÓجئ.Ú
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يقوم الفريق أاحمد ڤاي ـد صضالح ،نائب وزير
الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني
الشضعبي ،اليوم األحد  10مارسس  ،2019بزيارة
ع -م -ل إا ¤اŸدرسض -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ت -حضضÒي -ة
لدراسضات مهندسس بالناحية العسضكرية األو،¤
الزيارة سضتشضكل سضانحة يÎأاسس خÓلها الفريق
الجتماع السضنوي إلطارات ومسضؤوو‹ هياكل
التكوين با÷يشس الوطني الشضعبي ،ويعقد لقاء
توجيهيا مع طلبة اŸدارسس العسضكرية.

ق.و

لرهابية سضنة 2012
التحق با÷ماعات ا إ

اإلرهابي ““حمه ولد حميمد““ يسسلم نفسسه وبحوزته سسيمونوف
...وكشسف ﬂبأا لألسسلحة والذخÒة
و‘ سض- -ي- -اق م- -تصض -ل وب -فضض -ل السض -ت -غ Ó-ل ا÷ي -د
للمعلومات ،كشضفت مفرزة مشضÎكة للجيشس الوطني
الشضعبي إاثر عملية بحث وتفتيشس بصضحراء لبنود ،ولية
Óسض -ل -ح -ة وال -ذخÒة ي-ح-ت-وي
البيضس/ن.عﬂ ،2.ب -أا ل  -أ

يعت Èأاحد أاعمدة الزاوية القادرية بالوادي

رئيسس بلدية النخلة بشس Òبلهادي ‘ ذمة الله

اهتز سضكان ولية الوادي صضبيحة أامسس
السض -بت  Èÿوف -اة رئ -يسس ب -ل -دي -ة ال -ن-خ-ل-ة
بالوادي بشض Òبلهادي ،الذي وافته اŸنية
ب-اŸسض-تشض-ف-ى ال-ع-م-وم-ي ،ل-ك-ون-ه يعالج منذ
فÎة من بعضس اآللم والتحديات الصضحية.
ال -ف -ق -ي -د م-ن م-وال-ي-د سض-ت-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن
اŸاضضي ،إاطارا بقطاع الشضباب والرياضضة،
له Œربة إادارية معتÈة ،صضاحب أاخÓق
رفيعة وهو ما يشضهد له به جميع سضاكنة
بلديته والبلديات اÛاورة ،لكونه ينتمي
إا ¤عائلة عريقة قدمت خÒة أابنائها ‘
حرب التحرير.
عرف عن الراحل حراكه الجتماعي الكب Òعلى مسضتوى عائلته ،ونضضاله
ا◊زبي والسضياسضي  ،ناهيك عن نشضاطه الروحي لكونه من رجال وأاعمدة الزاوية
القادرية بولية الوادي ‘ ،ح Úتو ¤عدة مهام ﬁليا ووطنيا ومغاربيا وإاقليميا
على مسضتوى مكتب الزاوية القادرية بولية الوادي آاخرها نائبا لشضيخها ا◊اج
أاحمد شضيبا Êإا ¤يوم وفاته.

الوادي :قديري مصسباح

‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة

توقيف Œ ٠٣ار ﬂدرات وحجز  ٦٤٩.5كلغ من الكيف
بخنشسلة والطارف
‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة مشضÎكة للجيشس الوطني
الشضعبي بالتنسضيق مع عناصضر الدرك الوطني ،فجر أامسس السضبت بخنشضلة/ن.ع،5.
تاجر ﬂدرات كان على م Ïشضاحنة ُمحملة بكمية ضضخمة من الكيف اŸعالج
ُت -ق -در بـ ( )630ك -ي -ل -وغ -رام ،ف-ي-م-ا أاوق-فت م-ف-رزة مشضÎك-ة أاخ-رى ت-اج-ري ()02
ﬂدرات بحوزتهما ( )19,5كيلوغراما من نفسس اŸادة بالطارف.
وخÓل عمليات متفرقة بكل من “Ôاسضت وبرج باجي ﬂتار/ن.ع.6.

 1٠ ...منقب Úعن الذهب وحجز أاجهزة كشسف متعددة

أاوق -فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،عشض-رة ( )10م -ن -ق-ب Úع-ن ال-ذهب
وضض-ب-طت شض-اح-نة و( )40م-ول-دا ك-ه-رب-ائ-يا و( )20م -ط-رق-ة ضض-غ-ط و( )09أاج-ه-زة
للكشضف عن اŸعادن وأاكياسس من خليط ا◊جارة وخام الذهب ،فيما ضضبطت
م-ف-رزة أاخ-رى Ãن-ط-ق-ة ال-دب-داب ب-إان أام-ن-اسس/ن.ع )498 ( ،4.ك-امÒا ل-ل-م-راقبة
باإلضضافة إا ¤توابعها.

..وتوقيف مهرب Úوضسبط بندقيتي صسيد وكمية من الذخÒة
من جهة أاخرى ،أاوقف عناصضر الدرك الوطني ،مهرب )02( Úعلى م Ïشضاحنة
ُمحملة بـ( )5230وحدة من ﬂتلف اŸشضروبات بالوادي/ن.ع ‘ ،4.ح” Ú
ضضبط بندقيتي ( )02صضيد وكمية من الذخÒة ( 425خرطوشضة) بتبسضة/ن.ع.5.

ثامن مبادرة تضضامنية لها

÷نة مسسجد األم Òبخنشسلة تعقد قران  85شسابا وشسابة
ن-ظ-مت ،ال-ل-ج-ن-ة ال-دي-ن-ي-ة Ÿسض-ج-د األم Òع-ب-د
ال -ق -ادر ب -ع-اصض-م-ة ال-ولي-ة خ-نشض-ل-ة ،ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
مديرية الشضؤوون الدينية واألوقاف بالولية أامسس،
ح-ف-ل زواج ج-م-اع-ي-ا ل-ف-ائ-دة  85شض-اب-ا وشض-اب-ة من
ﬂتلف بلديات الولية ،من فئة اÙتاج Úوذوي
الدخل الضضعيف ‡ن  ⁄يسضتطيعوا توف Òتكاليف
إا“ام نصضف الدين.
وب-ه-ذه اŸن-اسض-ب-ة أاق-ي-م الح-ت-ف-ال ب-دار الثقافة
الشض -ه -ي -د ““ع -ل -ى سض -واي-ح-ي““ ،ب-حضض-ور ‡ث-ل Úع-ن
السضلطات اÙلية و‡ثل Úعن اÛتمع اŸدÊ
ورجال أاعمال واألزواج وأاهاليهم ،حيث اسضتفاد كل

زوج وزوجة من مبلغ ما‹ معت Èوأاطقم لباسس
لكÓهما ،وخا” وحقيبة تتضضمن كل مسضتلزمات
العروسس لكل زوجة وبعضس اŸسضتلزمات اŸنزلية.
يذكر أان اللجنة الدينية Ÿسضجد األم Òعبد
القادر ،دأابت على تنظيم هذه اŸبادرة اÒÿية
منذ سضبع سضنوات ،ورسضختها كعادة سضنوية ،اعتمادا
ع-ل-ى مسض-اه-م-ة اÒÿي-ن م-ن أاب-ن-اء ال-ولي-ة ،ك-ع-م-ل
تضض- -ام -ن -ي ي -راد ب -ه ب -ن -اء األسض -ر و“ك Úالشض -ب -اب
والشض -اب -ات غ Òال -ق -ادري -ن ع -ل -ى ت-وف Òمصض-اري-ف
الزواج وتكوين وبناء أاسضرة.

خنشسلة اسسكندر ◊جازي

‘ لقاء متأاخر ب““ Úالكحلة والبيضضاء““ و““العميد““

الوفاق يفوز ويرتقي مؤوقتا للمرتبة الرابعة

اح- -تضض- -ن ،مسض -اء أامسس ،م -ل -عب  8م- -اي 1945
بسض -ط -ي -ف ،م -ق -اب -ل-ة م-ت-أاخ-رة ع-ن ا÷ول-ة  19من
الرابطة اÎÙفة األو ¤موبيليسس جمعت وفاق
سضطيف Ãولودية ا÷زائر .
وقد حقق الوفاق ‘ هذا اللقاء فوزا ثمينا وهو
األهم بالنظر ا ¤رغبة الوفاق ‘ التقدم رويدا
رويدا نحو مقدمة الÎتيب ،من اجل اللعب ‘
اŸوسض -م ال -ق -ادم م -ن -افسض-ة ق-اري-ة ،وه-ذا ب-ن-ت-ي-ج-ة
ه- -دف Úم- -ق -اب -ل لشض -يء  ،ك -ان الول م -ن ت -وق -ي -ع
الÓعب اŸهاجم بوقلمونة ،مسضجل الهدف الوحيد
عن طريق ضضربة جزاء  ‘،الدقيقة  29من الشضوط
األول من اŸباراة،مع تضضييع الكث Òمن الفرصس
السض -ان -ح -ة ب-ع-د سض-ي-ط-رة نسض-ب-ي-ة ‘ الشض-وط ال-ث-اÊ
توجت بهدف ثان.

على :مسضدسس رشضاشس من نوع كÓشضنيكوف؛ بندقيتÚ
( )02تكراريتÚ؛ مقذوف )02( Úمضضادين للدبابات؛
باإلضضافة إا ¤كمية من الذخÒة.تأاتي هذه العمليات
ل-ت-ع-زز دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ن-ت-ائ-ج اإلي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي –ق-قها
ﬂتلف وحدات ا÷يشس الوطني الشضعبي ،ولتؤوكد مدى
اليقظة والسضتعداد الدائم ،Úع Èكافة ربوع الوطن،
لدحر كل ﬁاولت اŸسضاسس بأامن واسضتقرار البÓد.

وق -د أادى رف -اق غشض -ة م-ق-اب-ل-ة صض-ع-ب-ة ب-حضض-ور
جمهور غف Òمن أانصضار الفريق ،Úلكنهم حققوا ما
يصضبو إاليه األنصضار وما خطط له اŸدرب نبيل نغيز
الذي اسضتفاد من عودة كل ركائز الفريق ،وهذا من
اجل –قيق الفوز الذي  ⁄تتمكن تشضكيلة العميد
من كسضره ،والثار الرياضضي بخصضوصضه  ،بعد أان فاز
الوفاق بنفسس النتيجة ‘ ،مرحلة الذهاب Ãلعب 5
جويلية الوŸبي بالعاصضمة.
وب -ه -ذه ال -ن -ت -ي -ج -ة ي-رت-ق-ي ال-وف-اق ا ¤اŸرت-ب-ة
الرابعة مؤوقتا ب 33نقطة ،مقابل Œمد مولودية
ا÷زائر من حيث النقاط ب 32نقطة ،واحتÓل
اŸرتبة اÿامسضة ،بدل الرابعة التي كان يحتلها
قبل اŸباراة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

22°

france prix 1

ميثاق غليظ ...

الفري ـق ڤاي ـد صسال ـح يÎأاسس اجتماع إاطارات ومسسؤوو‹ التكوين با÷يشس

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وبفضضل جهود قوات
ا÷يشس ال -وط -ن-ي الشض-ع-ب-ي ،سّض-ل-م إاره-اب-ي ن-فسض-ه ،ي-وم
أام - - -سس  09م - - -ارسس  ،2019ل -لسض -ل -ط -ات ال-عسض-ك-ري-ة
بتمÔاسضت بالناحية العسضكرية السضادسضة .يتعلق األمر
ب -اŸسض -م -ى ““ع -ق -ب -اوي ع -م -ار““ ،اŸك -ن -ى ““ح -م -ة ول-د
ح-م-ي-م-د““ ،ال-ذي ال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات اإلره-اب-ي-ة سضنة
 .2012اإلرهابي كان بحوزته بندقية نصضف آالية من

 17°وهران

الثمن  10دج

‘ زيارة عمل إا ¤اŸدرسضة الوطنية التحضضÒية لدراسضات مهندسس

نوع سضيمونوف وكمية من الذخÒة.

 18°وهران

20°

أام Úبلعمري
ت-داولت م-واق-ع ال-ت-واصض-ل الج-ت-م-اع-ي م-ق-ط-ع ف-ي-دي-و حول
اعتداء مشضاغب Úعلى أاعوان شضرطة بطريقة همجية وعنيفة،
ت -ظ -ه -ر ف -ي -ه ›م -وع -ة ك -بÒة م -ن اŸشض -اغ -ب ÚيÓ-ح-ق-ون ث-م
يحاصضرون ثÓثة من أاعوان الشضرطة ÷اأوا إا ¤زواية إاحدى
البنايات ◊ماية ظهورهم والتقوقع خلف دروعهم البÓسضتيكية
وهم يتعرضضون إا ¤وابل من ا◊جارة والعصضي ؟ ‘ مشضهد
موؤسضف يجري على وقع صضراخ امرأاة  -يبدو أانها التي صضورت
ال -ف-ي-دي-و م-ن شض-رف-ة م-ن-زل-ه-ا  -و ه-ي ت-ن-ادي ب-أاع-ل-ى صض-وت-ه-ا،
خاوتكم خاوتكم توقفوا توقفوا  ...إالخ و لكن العنف والهمجية
كانا سضيدي اŸوقف ؟
مشضهد مثل هذا ل يبعث على الطمئنان خاصضة ‘ هذا
الظرف الذي “ر به البÓد بل يؤوكد أان هناك أاطرافا  ⁄ترق
لها الطريقة اÎÙفة التي تعاملت بها الشضرطة ا÷زائرية مع
اŸظ -اه -رات واŸسضÒات ،ط -ري -ق -ة أاك -دت م -ن خ Ó-ل-ه-ا أان-ه-ا
ح-ق-قت الن-ت-ق-ال م-ن م-ف-ه-وم ال-ق-م-ع الشض-رط-ي ال-ت-ق-ل-ي-دي إا¤
م -ق -ارب -ة تسض -ي Òوت -أاط ÒاŸظ -اه -رات و الح -ت -ج -اج-ات وف-ق
م -ق -تضض-ي-ات اŸف-اه-ي-م ا◊دي-ث-ة ل-ل-م-واط-ن-ة ال-ت-ي Œع-ل م-ن-ه-ا
موؤسضسضة تسضهر على ‡ارسضة اŸواطن◊ Úق التظاهر السضلمي
على األرضس وفق ما Áليه الدسضتور.
ل شضك أان هذا العتداء هدفه السضتفزاز و ضضرب برودة
أاعصضاب أافراد الشضرطة واسضتدراجهم للوقوع ‘ اÿطأا من
أاجل إاشضعال فتيل اŸواجهات بينهم وب ÚاŸتظاهرين سضلميا
Óمن الوطني كانت واضضحة
ولكن بيانات اŸديرية العامة ل أ
واسضتطاعت أان تفصضل ب ÚاŸتظاهرين السضلمي ÚواıربÚ
رغم أان اÿيط الذي يفصضل ب Úالثن Úرفيع جدا ؟
ي -ب -دو أان ال -ذي -ن ي-رغ-ب-ون ‘ رؤوي-ة سض-ي-ن-اري-و اŸواج-ه-ة بÚ
الشضرطة واŸتظاهرين السضلميﬂ Úططهم ل يتوقف عند هذا
ا◊د ،فاŸسضتهدف  -و إان كانت البداية من الشضرطة كمرحلة
أاو - ¤ه- -ي اŸؤوسضسض- -ة ال- -عسض -ك -ري -ة ال -ت -ي سض -ت -زداد ﬁاولت
اسضتدراجها واتهامها الباطل بالتحيز ‡ا يحدث الهدف من
ورائه اإليقاع بينها وب Úالشضعب ؟ !
 ⁄يعد يخفى على أاحد أان الهدف من كل هذه اŸهاترات
واŸناورات هو ضضرب العمق الشضعبي لهذه اŸؤوسضسضةﬁ ،اولت
ليسضت وليدة اليوم ،ففي أاوج معركة الشضعب ا÷زائري ضضد
اإلرهاب طرح ذلك السضؤوال اÿبيث ““من يقتل من““ ؟!
لكل مرحلة أاسضئلة ،سضيناريو و‡ثلون ولكن الثابت ‘ كل هذا
أان ب Úا÷يشس وأامته ميثاق غليظ وهذه هي رسضالة افتتاحية
““ا÷يشس““ لعدد مارسس التي أاكّدت على مدى “اسضك الشضعب
ا÷زائري مع جيشضه وتÓحمهما وترابط مصضÒهما.

كاريكات /ÒعنÎ

