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@ إارسص -اء أاسصسس ج -م -ه -وري -ة ج -دي-دة ت-ك-ون إاط-ار
النظام ا÷زائري ا÷ديد
Óشصراف على مهام
@ حكومة كفاءات وطنية ل إ
لم - - -ن واÛلسس ال - - -دسص- - -ت- - -وري
لدارة وا أ
ا إ
لسصتحقاق الرئاسصي
يتكفل با إ
@ ت-ف-ه-م رسص-ال-ة الشص-ب-اب وق-ل-ق-هم
على مسصتقبل وطنهم
صصـــ3
٢ـــ٠ـ٠ـ

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

»æWh

الثÓثاء  12مارسس  2019م
الموافق لـ  0٥رجب  1٤٤0هـ

العدد
1٧89٤

لمــــــة:
قــــرارات مصسÒيــــة ‘ رسسالــــة رئيــــــسس ا÷مهوريــــة إا ¤ا أ

02

تأاجيل أإلنتخابات ألرئاسسية وعدم ألÎشسح لعهدة خامسسة
^ تعديÓت جذريـ ـة على تشسكيلة أ◊كوم ـ ـة وتنظيم أإلسستحقاق ألرئاسسـي عقب ألندوة ألوطني ـ ـ ـ ـ ـ ـة أŸسستقلـة
^ حكومة كفاءأت وطنية لإÓشسرأف على مهام أإلدأرة وأألمن وأÛلسس ألدسستوري يتكفل باإلسستحقاق ألرئاسسي
وجه رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
لم -ة أاع -ل -ن ف -ي -ه -ا ع -ن ت-أاج-ي-ل
أامسس ،رسس -ال -ة إا ¤ا أ
تنظيم النتخابات الرئاسسية اŸقررة ليوم  ١8أابريل
 ٢٠١9وعدم ترشسحه لعهدة رئاسسية خامسسة.
كما أاعلن رئيسس ا÷مهورية ‘ هذه الرسسالة عن
إاج-راء «ت-ع-ديÓ-ت ج-م-ة» ع-ل-ى تشس-ك-ي-ل-ة ا◊كومة
وت- -ن -ظ -ي -م السس -ت -ح -ق -اق ال -رئ -اسس -ي ع -قب ال -ن -دوة
ال -وط -ن -ي-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة –ت إاشس-راف حصس-ري ل-ل-ج-ن-ة
انتخابية وطنية مسستقلة .وفيما يلي النصس الكامل
لرسسالة الرئيسس:
«بسسم الله الرحمن الرحيم
والصسُÓة والسسÓم على أاشسرفِ اŸرسسلÚ
وعلى آال ِ
ه وصسحِبه إا ¤يوم الّدين
أايتها الـمواطنات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها الـمواطنون ا أ
“tر ا÷زائر Ãرحلة حسساسسة من تاريخها .ففي الثامن
ُ
من شسهر مارسس ا÷اري ،و‘ جُمعِة ثالثة بعد سسابقتيها،
ت كل ما
شسِهدت البُÓد مسسÒات شسعبية حاشسدة .ولقد تاَبعـْ ُ
جرى ،و كما سسبق ‹ وأان أافضسيت به إاليكم ‘ الثالث من
÷موِع الغفÒة من
هذا الشسهر ،إانني أاتفهُم ما حرك ِتلكَ ا ُ
اŸواطن Úالذين اختاروا األسسلوب هذا للتعب ِ
 Òعن رأايهم،
ذلكم األسسلوب الذي ل يفوتني ،مsرة أاخرى ،أان أانوه بطابعه
السسلـمي.
إانني ألتفهم على وجِه اÿصسوصس تلك الرسسالة التي جاء
بها شسبابنا تعبًÒا عما يخامرهم من قلق أاو طموح بالنسسبة
Ÿسستقبلهم ومسستقبل وطنهم .وأاتفsهُم كذلك التباين الذي
َوsلَد شسيًئا من القلق ،ب Úتنظيم النتخابات الرئاسسية ‘
موعد مناسسب تقنيا من حيث هو معلـم من معالـم حكامة
ا◊ياة الـمؤوسسسساتية والسسياسسية ،و ب Úالتعجيل بفتح ورشسة
واسسعة بأاولوية سسياسسية قصسوى للغاية ،و من دون تعطيل
غ ÒمÈر ،الـمتوخى منها تصسور و تنفيذ إاصسÓحات عميقة
‘ الـم -ج -الت السس -ي -اسس -ي -ة و الـم-ؤوسسسس-ات-ي-ة والق-تصس-ادي-ة
والجتماعية ،بإاشسراك على أاوسسع ما يكون و أاك“ Ìثي ً
Ó
للـمجتمع ا÷زائريÃ ،ا فيه النصسيب الذي يجب أان يؤوول
للـمرأاة و للشسباب .إانني أاتفهُم كذلك ،أاّن مشسروع Œديد
ت لكم عن أاهم uمفاصسله،
الدولة الوطنية ،الذي أافصسح ُ
يجدر أان يضسفى عليه الـمزيد من التوضسيح وأان يتم إاعداده،
ح-ت-ى ن -ت -ف -ادى أاي -ة ري -ب -ة ق -د ت-خ-ام-ر األذه ـ ـان ،وذلك
باسستجماع الشسروط الÓزمة و الظروف الـمÓئمة لتبنيه
من قبل كل الطبقات الجتماعية و كل ُمكuونات األمة
ا÷زائرية.
وفاء مِّني لليم Úالتي أاّديتها أامام الشسعب ا÷زائري بأان
أاصسون وأارجح الـمصسلحة العليا
ل -ل -وط -ن ‘ ،ج -م -ي-ع ال-ظ-روف،
وبعد الـمشساورات الـمؤوسسسساتية
التي ين tصس عليها الدسستور ،أادعو
الله أان يعينني على عدم الزيغ
ع-ن ال-ق-ي-م ال-ع-ل-ي-ا لشس-عبنا ،التي
ك - -رسس - -ه - -ا شس- -ه- -داؤون- -ا األب- -رار
و›اه - - -دون - - -ا األ›اد ،وأان- - -ا
أاع- - -رضس ع- - -ل- - -ى ع- - -ق - -ول - -ك - -م
وضسمائركم القرارات التالية:
¯ أاولً :ل sﬁل لعهدة خامسسة ،بل إانني لـم أاْنِو قط
اإلقدام على طلبها حيـث أان حالتي الصسحية وسِسّني ل
يتيحان ‹ سسوى أان أاؤودي الواجب األخŒ Òاه الشسعب
ا÷زائري ،أال وهو العمل على إارسساء أاسُسسس جمهورية
جديدة تكون Ãثابة إاطار للنظام ا÷زائري ا÷ديد الذي
نصسبو إاليه جميًعا .إان هذه ا÷مهورية ا÷ديدة ،وهذا

النظام ا÷ديد ،سسيوضسعان ب Úأايدي األجيال ا÷ديدة من
ا÷زائ -ري -ات وا÷زائ -ري Úال -ذي -ن سس -ي -ك -ون -ون ال -ف -اع-لÚ
والـمسستفيدين ‘ ا◊ياة العمومية و‘ التنمية الـمسستدامة
‘ جزائر الغد.
جَر انتخاب رئاسسي يوم  18من أافريل
¯ ثانًيا :لن ُي ْ
اŸق-ب-ل .وال-غ-رضس ه-و السس-ت-جابة
للطلب الـُمِلح الذي وجهتموه إا‹،
حرصسا منكم على تفادي كل سسوء
فهم فيما يخصس وجوب وحتمية
التعاقب ب Úاألجيال الذي اِْلتزمت
ب-ه .وي-ت-ع-لُ-ق األم-ر ك-ذلك ب-ت-غ-ل-يب
ال -غ -اي -ة ال -ن -ب -ي -ل -ة الـم -ت -وخ -اة م -ن
األحكام القانونية التي تكُمن ‘
سسÓمة ضسبط ا◊ياة الـمؤوسسسساتية،
وال - -ت - -ن - -اغ - -م ب Úال - -ت - -ف - -اع Ó- -ت
الج -ت -م -اع -ي -ة  -السس -ي -اسس -ي -ة ؛ ع -ل -ى ال -تشس-دد ‘ ال-ت-ق-ي-د
ب -اسس -ت-ح-ق-اق-ات م-رسس-وم-ة سس-ل-ف-ا .إان ت-أاج-ي-ل الن-ت-خ-اب-ات
ال-رئ-اسس-ي-ة الـم-نشس-ود ي-أات-ي إاذن ل-ت-ه-دئ-ة ال-ت-خ-وفات اŸعsبر
عنها ،قصسد فسسح الـمجال أامام إاشساعة الطمأانينة والسسكينة
واألمن العام ،ولنتفرغ جميعا للنهوضس بأاعمال ذات أاهمية
تاريخية سستمّكننا من التحضس Òلدخول ا÷زائر ‘ عهد

إأرسساء أأسسسس جمهورية
جديدة تكون إأطار ألنظام
أ÷زأئري أ÷ديد

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

جديد ،و‘ أاقصسر اآلجال.
¯ ثالًثا :عزما مني على بعث تعبئة أاك Èللسسلطات
العمومية ،وكذا Ÿضساعفة فعالية عمل الّدولة ‘ جميع
ت أان أاُجري تعديÓت جمة على تشسكيلة
اÛالت ،قsرر ُ
ا◊كومة ‘ ،أاقرب اآلجال .والتعديÓت هذه سستكون رًدا
مناسسبا على الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على
ت -ق -ب -ل -ي ل -زوم اÙاسس -ب -ة وال -ت -ق -و Ëال -دق -ي-ق لـم-م-ارسس-ة
الـمسسؤوولية على جميع الـمسستويات ،و‘ كل القطاعات.
¯ راب ً- - - -ع- - - -ا :ال -ن -دوة ال -وط -ن-ي-ة
ا÷ام -ع-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة سس-ت-ك-ون ه-ي-ئ-ة
ت -ت -م -ت -ع ب -ك -ل السس -ل -ط -ات ال Ó-زم -ة
لتدارسس وإاعداد واعتماد كل أانواع
الصسÓ-ح-ات ال-ت-ي سس-تشس-ك-ل أاسسيسسة
ال -ن -ظ-ام ا÷دي-د ال-ذي سس-ي-ت-م-خضس
ع -ن -ه إاط Ó-ق مسس -ار –وي -ل دول -ت-ن-ا
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ،ه -ذا ال -ذي أاع -ت Èأان -ه
مهمتي األخÒة ،التي أاختم بها ذلكم
الـمسسار الذي قطعته بعون الله تعا ¤وَمَدِدهِ ،وبتفويضس من
الشسعب ا÷زائري.
سستكون هذه النّدوة عادلة من حيث “ثيلُ اÛتمعِ
ا÷زائري وﬂتلف ما فيه من الـمشسارب والـمذاهب.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

سستتو ¤النّدوة هذه تنظيم أاعمالها بحرّية تامة بقيادة
هيئة رئيسسة تعددية ،على رأاسسـها شسخصسية وطنية مسستقلة،
َتحظى بالقبول واÈÿة ،على أان –رصس هذه النّدوة على
الفراغ من ُعهَدتها قبل نهاية عام .2019
سسيُعرضس مشسروع الدسستور الذي تعtده النّدوة الوطنية
على السستفتاء الشسعبي .والندوة الوطنية الـُمسستقلة هي
ال -ت -ي سس -ت -ت -و ¤ب-ك-ل سس-ي-ادة– ،دي-د م-وع-د ت-اري-خ إاج-راء
الن -ت -خ -اب ال -رئ -اسس -ي ال -ذي ل-ن أات-رشس-ح ل-ه ب-أاي ح-ال م-ن
األحوال.
¯ خام ًسسا :سسيُن s
ظم النتخاب الرئاسسي ،عقب الندوة
ال -وط -ن-ي-ة ا÷ام-ع-ة الـمسس-ت-ق-ل-ة– ،ت اإلشس-راف ا◊صس-ري
للجنٍة انتخابية وطنيةٍ مسستقلة ،سستُحدد عهدتها وتشسكيلتها
وطريقة سسÒها Ãقتضسى ن ّصس تشسريعي خاصس ،سسيسستوحى
من أا‚ع وأاجود التجارب والـممارسسات الـمعتمدة على
الـمسستوى الsدْو‹ .لقد تقرر إانشساء ÷نة انتخابية وطنية
مسس -ت -ق -ل -ة اسس -ت -ج -ابً-ة لـم-ط-لب واسس-ع عْÈت ع-ن-ه ﬂت-ل-ف
التشسكيÓت السسياسسية
ا÷زائرية ،وكذا للتوصسيات التي طالـما أابدتها البعثاِت
الـم Ó-ح -ظ -ة ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-لـم-ن-ظ-م-ات الّ-دول-ي-ة
واإلق-ل-ي-م-ي-ة ال-ت-ي دعْ-ت-ه-ا واسس-ت-ق-ب-ل-ت-ه-ا ا÷زائ-ر Ãن-اسس-ب-ة
الـمواعيد النتخابية الوطنية السسابقة.
¯ سسادسًسا :بغرضس اإلسسهام على النحو األمثل ‘ تنظيم
الن -ت -خ -اب ال-رئ-اسس-ي ‘ ظ-روف ت-ك-ف-ل ا◊ري-ة وال-ن-زاه-ة
والشسفافية ل تشسوبها شسائبة ،سسيتم تشسكيل حكومة كفاءات
وطنية ،تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية .و ا◊كومة
ه -ذه سس -ت -ت -و ¤اإلشس -راف ع -ل -ى م -ه -ام الدارة ال -ع -م-وم-ي-ة
ومصسالح األمن ،و تقدم العون للجنة النتخابية الوطنية
الـمسستقلة .و من جانبه  ،سسيتو ¤الـمجلسس الدسستوري ،
ب -ك -ل اسس -ت -ق Ó-ل -ي-ة ،اإلضس-طÓ-ع ب-اŸه-ام ال-ت-ي ي-خ-ول-ه-ا ل-ه
الدسستور والقانون ،فيما يتعلsق بالنتخاب الرئاسسي.
¯ سس-ابًعا :أات -ع ّ-ه ُ-د أام-ام ال-ل-ه عs-ز وجs-ل ،وأام-ام الشس-عب
ا÷زائري ،بأاّل أاّدِخر أاي sجهٍد ‘ سسبيل تعبئة مؤوسسسسات
ال ّ-دول -ة وه -ي-اك-ل-ه-ا وﬂت-لِ-ف م-ف-اصس-ل-ه-ا وك-ذا ا÷م-اع-ات
الـمحليّة ،من أاجل اإلسسهام ‘ النجاح التام ÿطة العمل
ه -ذه .ك-م-ا أات-عّ-هُ-د ب-أان أاسس-ه-ر ع-ل-ى ضس-م-ان م-واظ-ب-ة ك-اف-ة
اŸؤوسسسسات الّدسستورية للجمهورية ،بكل انضسباط ،على أاداء
اŸهام اŸنوطة بكل منها ،و‡ارسسة سُسلطتها ‘ خدمة
الشسعب ا÷زائري وا÷مهورية ل غِ .Òختامًا أاتعّهُد ،إان
أامد Êالله تبارك وتعا ¤بالبقاء والعون أان أاسسلم مهام
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة وصس Ó-ح-ي-ات-ه ل-ل-رئ-يسس ا÷دي-د ال-ذي
سسيختاره الشسعب ا÷زائري بكل حرية.
أايتها الـمواطنات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها الـمواطنون ا أ
ذلُِكم هو اıرج ا◊سسن الذي أادعوكم جميعا إاليه لكي
ُنجّنب ا÷زائر الـمحن والصسراعات وهدر الطاقات.
ذلُِكم هو السسبيل الـمؤودي إا ¤قيامنا
بوثبة جماعية سسلـمية “ّكن ا÷زائر
من –قيق كل ما هي ›بولة على
–قيقه ‘ ،كنف دÁقراطيٍة ُمزدهرة،
جديرة بأا›اد تاريخ أامتنا.
ذلُِكم هو السسبيل الذي أادعوكم إا¤
خ- -وضس- -ه م -ع -ي وأاط -لب ع -ون -ك -م ف -ي -ه
ومؤوازرتي.

أتفهم رسسالة ألشسباب
وقلقهم على مسستقبل
وطنهم

«و ق -ل اع -م -ل -وا فسسÒى ال -ل ُ -ه ع -م -ل -ك -م ورسس-وُل-ه
والـمؤومنون» صسدق الله العظيم
عاشست ا÷زائر
لبرار»
الـمجد و اÿلود لشسهدائنا ا أ

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها
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لول
يتضسمنان سسحب أاحكام اسستدعاء الهيئة الناخبة وإاحداث وظيفة نائب الوزير ا أ

ألرئيسس بوتفليقة يوّقع على مرسسوم ÚرئاسسيÚ

وّقع رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أامسس،
لح-ك-ام
ع -ل -ى م -رسس -وم Úرئ -اسس -ي Úي -تضس -م -ن -ان سس -حب ا أ
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اسس-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة لن-تخاب رئيسس
لول ،بحسسب
ا÷مهورية وإاحداث وظيفة نائب الوزير ا أ
ما أافاد به بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
ج -اء ‘ اŸصس -در« ،أامضس -ى ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة ،أامسس ،م -رسس-وم Úرئ-اسس-ي Úي-تضس-م-ن األول سس-حب
أاحكام اŸرسسوم الرئاسسي رقم  08-19اŸؤورخ ‘  17جانفي
 ،2019الـم-تضس-م-ن اسس-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة الن-ت-خ-ابية لنتخاب رئيسس

ا÷مهورية والثا Êيتضسمن إاحداث وظيفة نائب الوزير األول».

...ينهي مهام رئيسس وأعضساء هيئة
مرأقبة أ’نتخابات

وّقع رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أامسس األثن،Ú
مرسسوما رئاسسيا ينهي مهام رئيسس الهيئة الوطنية العليا اŸسستقلة
Ÿراقبة النتخابات عبد الوهاب دربال واألعضساء اŸعيّن Úبذات
الهيئة ،بحسسب ما أافاد به بيان لرئاسسة ا÷مهورية.

...يسستقبل ألفريق أأحمد ڤايد صسالح
اسستقبل رئيسس
ا÷مهورية
عبدالعزيز بوتفليقة
با÷زائر العاصسمة،
نائب وزير الدفاع
الوطني ،قائد أاركان
ا÷يشس الوطني
الشسعبي ،الفريق أاحمد
ڤايد صسالح.
وخلل هذا اللقاء ،قدم
الفريق أاحمد ڤايد صسالح
تقريرا حول الوضسع
األمني على اŸسستوى
الوطني ،لسسيما على طول
ا◊دود.

...وألدبلوماسسي أ÷زأئري أأ’خضسر أبرأهيمي
اسستقبل رئيسس
ا÷مهورية ،عبد
العزيز بوتفليقة،
اأمسس ،با÷زائر
العاصسمة،
الدبلوماسسي ا÷زائري
ووزير الشسوؤون
اÿارجية الأسسبق،
الأخضسر ابراهيمي.
و‘ تصس-ري-ح ل-لصس-ح-افة
ع---قب السس---ت--ق--ب--ال ،اأك--د
ابراهيمي اأن هذه الزيارة
هي زيارة ›املة قائل:
«ك-----------ان ‹ الشس----------رف اأن
اُسستَقبَل من قبل الرئيسس
بوتفليقة بعد عودته من
العلج من سسويسسرا حتى
اأط---م---ئّ---ن ع---ل---ى صس--ح--ت--ه
واأوضس--اع--ه» ،مضس--ي-ف-ا اأن-ه
«نظرا للوضسع الذي “ر
ب--ه ال--ب--لد اأخ ÊÈب--ب-عضس ال-ق-رارات
الهامّة الذي هو بصسدد اتخاذها».
وعّ--ب --ر اب-راه-ي-م-ي ع-ن ت-ف-اوؤل-ه م-ن
هذا ا◊ديث «واأن صسوت ا÷ماهÒ
وخاصسه منها الشسباب مسسموع» ،لفتا
اأن «مرحلة جديدة بناءة سستبداأ ‘
مسس-ت-ق-ب-ل ق-ريب سس-ت-ع-ال-ج ال-ك-ث Òم-ن
مشساكلنا».

أأويحيى يقدم
أسستقالته
للرئيسس
بوتفليقة
اسس -ت -ق-ب-ل رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ع -ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أامسس،
با÷زائر العاصسمة ،الوزير األول
أاح -م -د أاوي -ح-ي-ى ،ال-ذي قّ-دم ل-ه
اسستقالته .وبهذه اŸناسسبة شسكر
رئ- -يسس ال- -دول -ة أاوي -ح -ي -ى ع -ل -ى
ا÷ه -ود ال -ت -ي ب -ذل-ه-ا أاث-ن-اء أاداء
مهامه.

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

قرأرأت فاصسلة
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^ فنيدسس بن بلة

ع -ل -ى ن-فسس اŸن-وال وبصس-راح-ت-ه اŸع-ه-ودة كشس-ف ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-رة أاخ-رى م-دى
ال -ت -زام -ات -ه ب -ال -وف -اء ل-ب-ق-اء ا÷زائ-ر آام-ن-ة مسس-ت-ق-رة ت-واج-ه اŸت-غÒات ب-اسس-ت-ق-لل-ي-ة ق-رار
وسسيادته.ظهر هذا جليا ‘ ثا Êرسسالة له إا ¤األمة منذ بدء اŸسسÒات السسلمية التي تطالب
باإلصسلحات العميقة وبالتغي Òالذي يأاخذ ‘ العتبار ملمح جديدة للجمهورية وتكييفها
مع الظرف اسستجابة للطموح والتطلع.
لتي اŸتغ Òخاطب الرئيسس ﬂتلف الفئات العمرية التي
برزانته ورؤويته السستشسرافية ل آ
انخرطت ‘ الوقفات واŸسسÒات السسلمية ليؤوكد أان رسسالتهم وصسلت واضسحة غ Òمشسفرة
وأانه ذاهب إا ¤األبعد ‘ مسسار اإلصسلحات التي ظل على الدوام يرافع من أاجلها ‘
ﬂتلف ﬁطات العهدات الرئاسسية التي تولها ‘ سسبيل التقو Ëوالتجدد ،أاعطاها هذه
اŸرة عمقا .تضسمنتها قرارات جريئة يعول عليها ‘ السس Òبا÷زائر إا ¤بر السستقرار قوية
بشسعبها متلحمة Ãكوناتها معّززة بأاصسالتها وهويتها وتفتحها.
جزائر تسس Òبخطى ثابتة تتغ Òوتتجدد دون التنازل عن قيمها وثوابتها ومرجعيتها.
وهي قيم تضسمنتها الشسعارات التي رفعت ‘ اŸسسÒات السسلمية ‘ ﬂتلف جهات الوطن
أاظهرت التلحم والتآازر ،أاعطت لباقي شسعوب اŸعمورة الدرسس وكشسفت عن عبقرية
ا÷زائري ورفعه التحدي ‘ كل الظروف.
هذا التحدي ا÷زائري هو الذي أاعطاه الرئيسس بوتفليقة قوة وانطلقة جديدة من
خلل جملة القرارات اŸعلن عنها ‘ رسسالته إا ¤األمة.
من هذه القرارات ا◊اسسمة ‘ ظرف خاصس تعيشسه ا÷زائر تأاجيل الرئاسسيات إا ¤موعد
لحق وعدم ترشسح الرئيسس فيها ألسسباب صسحية كشسف عنها صسراحة وبلغة واضسحة .تشسكيل
حكومة تكنوقراطية من كفاءات يعّول عليها ‘ إادارة الشسأان العام ‘ انتظار ما يفرزه
السستحقاق الرئاسسي القادم الذي –دده باسستقللية ندوة وطنية مسستقلة ترأاسسها شسخصسية
وطنية .وهي ندوة تسسند لها مهام ضسبط األولويات و–ديد أاسسسس ومضسام Úاإلصسلحات
اŸتعددة األوجه وفتح نقاشس عميق حول دسستور جديد يرسسم معا ⁄ا÷مهورية ا÷ديدة
ﬁل الطلب والنتظار.
بهذه القرارات اŸصسÒية أاظهر الرئيسس بوتفليقة اسستجابة للنداءات اŸطالبة بجزائر
أاخرى –ارب الفسساد وتتكفل بانشسغالت أابنائها بروح اŸسسؤوولية والتحدي .بهذه القرارات
بعث الرئيسس للشسباب والشسرائح األخرى التي حيا فيها سسلوكها ا◊ضساري وسسلمية مسسÒتها
ونقاء ضسمائرها وقوة غÒتها على اŸسستقبل األمل .بهذه القرارات وضسع الرئيسس حدا Ÿن
حاول ركوب اŸوجة والزج باŸسسÒة السسلمية نحو الفوضسى والفتنة وعاد بالوطن اŸفدى
إا ¤الوجهة عا‹ الشسأان مرفوع الهامة منهيا الصسورة النمطية التي سسعت أاطراف الداخل
واÿارج تسسويقها ع Èفضسائيات فتحت الباب على مصسراعيه للجدل والنقاشس الذي Œاوزه
ا÷زائ -ري -ون م -ن -ذ ال -عشس-ري-ة ا◊م-راء وأاقسس-م-وا ب-وضس-ع مصس-ل-ح-ة ال-ب-لد ،أام-ن-ه-ا ،سس-لم-ه-ا
واسستقرارها فوق كل ا◊سسابات.

بدوي وزيرأ أول خلفا أ’حمد أويحيى ،ولعمامرة نائبا للوزير أأ’ول

اسس--ت--ق--ب--ل رئ--يسس ا÷م--ه--وري--ة ع--ب--د
ال--ع--زي--ز ب--وت--ف--ل--ي--ق--ة ،أامسس ،ب--ا÷زائ--ر
ال--ع--اصس--م-ة ،ن-ور ال-دي-ن ب-دوي ورم-ط-ان
لعمامرة.
وخلل اللقاء ،ع Úرئيسس الدولة نورالدين بدوي

‘ منصسب الوزير األول خلفا ألحمد أاويحيى.
كما ع Úالرئيسس بوتفليقة رمطان لعمامرة
لول ووزيرا للشسؤوون اÿارجية.
نائبا للوزير ا أ
كما كلف رئيسس ا÷مهورية نور الدين بدوي
بتشسكيل ا◊كومة ا÷ديدة.

بدوي ‘ سسطور
واأضس-----اف ‘ ن-----فسس السس-----ي----اق ،اأن
«الشس--ب--اب ال--ذي--ن خ--رج-وا ‘ شس-وارع
ب---ل--دن--ا تصس--رف--وا Ãسس--وؤول--ي--ه اأث--ارت
اإعجاب ا÷ميع ‘ الداخل واÿارج»،
داعيا اإ« ¤السستمرار ‘ التعامل مع
ب--عضس--ن--ا ال--ب--عضس ب--ه--ذه اŸسس--وؤول--ي--ة
والحÎام اŸتبادل واأن نحول هذه
الأزمه اإ ¤مناسسبة بناء وتشسييد».
ك---ان اآخ---ر م--نصسب شس--غ--ل--ه السس--ي--د

اإبراهيمي هو مبعوث الأ· اŸتحدة
وج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة اإ ¤سس-وريا،
ق--ب--ل اأن يسس--ت--ق--ي--ل م--ن-ه ن-ه-اي-ة م-اي-و
.2014
يعتــــ Èابراهيمــــي حاليــــا عضسوا
ب-----ك-----ل م-----ن ›م-----وعــــــة ح----ك----مــــاء
ال–ـــاد الإف--ري--ق--ي و÷ن-ة ا◊ك-م-اء
ال----ت---ي اأسسسس---ه---ا ال---راح---ل ن---ي---لسس---ون
مانديل.

الوزير األول نور الدين بدوي من مواليد  22ديسسم 1959 Èبـع Úطاية ـ ا÷زائر ،خريج اŸدرسسة
لدارة ،شسغل وتقلد العديد من اŸناصسب واŸهام اإلدارية وتدرج ‘ اŸسسؤووليات من متصسرف
الوطنية ل إ
إاداري إا ¤نائب مدير إا ¤مدير بالدارة اÙلية ثم إا ¤رئيسس دائرة بعدد من دوائر ﬂتلفة Ãناطق
لدارة اÙلية بأاك Ìمن ولية ثم منصسب أام Úعام لولية وهران قبل أان يع Úل حقا
البلد فمديرا ل إ
مسسؤوول تنفيذيا أاول على رأاسس ولية سسيدي بلعباسس ثم برج بوعريريج ،سسطيف فولية قسسنطينة التي
قضسى فيها سسنواته األخÒة كواٍل ،ليتو ¤بعدها حقيبة وزير التكوين والتعليم اŸهني 11 ‘ ÚسسبتمÈ
 ،2013فوزيرا للداخلية وا÷ماعات اÙلية خلفا للطيب بلعيز رئيسس اÛلسس الدسستوري ‘  14ماي
.2015
ُوصسف نور الدين بدوي بتواضسعه وحنكته ‘ التسسي ،Òنظرا للنجاحات اŸشسهودة التي حققها ‘
إادارة ا÷ماعات اÙلية بكل من الدوائر والوليات التي كان على رأاسس جهازها التنفيذي ،باإلضسافة
إا ¤ا◊ركية التي أاضسفاها على وزارة التعليم والتكوين اŸهني Úمنذ تعيينه على رأاسس القطاع ،كما يعرف
عنه أايضسا إاطلعه الواسسع وتتبعه الدائم للقضسايا التي تشسهدها السساحتان الوطنية والدولية.

من هو لعمامرة؟
لدارة ،اشستغل سسابقا ‘ منصسب األمÚ
ولد ‘ ولية بجاية عام  ،1952تخرج من اŸدرسسة العليا ل إ
ل· اŸتحدة إا ¤ليبÒيا ب Úعامي  2003و ،2007و‘
العام لوزارة الشسؤوون اÿارجية ،وكذلك كمبعوث ل أ
اÛال الدبلوماسسي اشستغل كسسف Òا÷زائر لدى األ· اŸتحدة ‘ الفÎة ب 1993 Úو ،1996وانخرط ‘
العديد من الوسساطات ◊ل عدد من النزاعات ‘ القارة األفريقية ،حتى ” تعيينه وزير الشسؤوون
اÿارجية ‘  11سسبتم.2013 È
رمطان لعمامرة سسبق له أان شسغل منصسب أام Úعام لوزارة اÿارجية إا ¤غاية سسنة  ،2010حيث ”
انتخابه رئيسسا Ûلسس السسلم واألمن اإلفريقي Ãجموع  31صسوتا من أاصسل  48أامام مرشسح Úمن
نيجÒيا وغينيا ،وهواألمر الذي سسمح للجزائر من تبوإا مقعد طلئعي داخل هاته الهيئة اŸؤوثرة على
السساحة اإلفريقية.
كما سسبق له أان لعب دورا ﬁوريا ‘ األزمة التي شسهدتها ليبيا قبل مقتل رئيسسها السسابق معمر
القذا‘ على أايدي الثوار ،حيث حاول تسسويق اŸبدأا اإلفريقي القاضسي بعدم السسماح بأاي تدخل
عسسكري ‘ ليبيا ،كما طرح من منصسبه اŸذكور سسلسسلة من ا◊لول السسياسسية لتجاوز األزمة الليبية
وقتها.
وعلى صسعيد اŸنظمات الدولية اشستغل لعمامرة حاكم ›لسس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،و‘
عام  ” 2008تعيينه مفوضس ›لسس شسؤوون السسلم واألمن الفريقي ،Úحيث وصسفته ›لة «جون أافريك»
بالدبلوماسسي متعدد الكفاءات الذي له اطلع على الكث Òمن اŸلفات منها قضسايا اŸرتزقة والتسسلح،
إاصسلح األ· اŸتحدة ،السسلح النووي ،ا◊كم الرشسيد ،وقضسية الصسحراء الغربية.
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جلسصة قاطعها نواب اŸعارضصة

التصشويت باأ’غلبية على  3مششاريع قوانÚ

صص-وت ن-واب اÛلسس الشص-ع-ب-ي
لغ-لبية ،أامسس ،على
ال-وط-ن-ي ب-ا أ
لمر
 3مشص-اري-ع ق-وان Úي-ت-ع-لق ا أ
ب- -اŸشص- -روع اŸت- -ع -ل -ق ب -نشص -اط -ات
الطب البيطري وحماية الصصحة
ا◊ي- -وان- -ي- -ة ،اŸشص -روع اŸت -ع -ل -ق
ب -ال-ق-واع-د ال-ع-ام-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن
أاخ -ط -ار ا◊ري -ق وال-ف-زع ،وك-ذا
لنشص - - -ط - - -ة
ال - - -نصس اÿاصس ب - - -ا أ
ال-ن-ووي-ة ،م-ع تسص-ج-ي-ل م-ق-اط-عة
نواب اŸعارضصة لهذه ا÷لسصة.

اÛلسس الششعبي الوطني:
حياة /ك
” التصسويت على مشسارع القوانÚ
الثÓثة التي  ⁄ترد فيهما تعديÓت
من قبل النواب بحضسور  234نائب
و 63وك- -ال- -ة ،ف- -ي- -م -ا ق -اط -ع ن -واب
اŸعارضسة اŸتمثلون لكل من حزب
ال -ع -م -ال ،ج -ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل ـ ح-رك-ة
›ت -م -ع السس -ل -م ،ال -ت -ج -م-ع م-ن أاج-ل
الثقافة والدÁقراطية وجبهة العدالة
والتنمية ،الذين برروا ‘ تصسريحات
ل-ه-م ل-لصس-ح-اف-ة ع-ل-ى ه-امشس أاشس-غال
ا÷لسسة العلنية اıصسصسة للتصسويت
على هذه اŸشساريع ،أانه موقف داعم

ل -ل -ح -راك الشس -ع -ب -ي ،م-ط-ال-ب Úب-ح-ل
الŸÈان واإ’سس- -راع ‘ اإ’صس Ó-ح -ات
السسياسسية ،كما ذكروا أانهم اآ’ن ‘
مشس - -اورات وت - -ف - -ك ‘ Òإام- -ك- -ان- -ي- -ة
م - -ق - -اط - -ع - -ة ا÷لسس- -ات الŸÈان- -ي- -ة
القادمة.

مسس- -ت- -ق- -ب- -ل- -ي- -ة أ’ن ي- -خ- -وضس غ -م -ار
الصسناعات والهندسسة ‘ ›ال أامن
وسسÓ-م-ة ال-ب-ن-اي-ات قصس-د ت-غ-ط-ية كل
ال-ث-غ-رات اŸسس-ج-ل-ة اŸنسس-وب-ة ح-اليا
للنصس السساري اŸفعول الذي يعود
إا ¤سسبعينيات القرن اŸاضسي.

بدوي :نصص اŸششروع من أاجل تغطية
كل الثغرات اŸسشجلة اŸنسشوبة حاليا
للنصص السشاري اŸفعول

بوعزغي« :النظام الوطني
للبياطرة» لهيكلة تنظيم اŸهنة

بالنسسبة Ÿشسروع القانون اŸتعلق
بالقواعد العامة للوقاية من أاخطار
ا◊ريق والفزع ،أاكد وزير الداخلية
وا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة وال- -ت- -ه -ي -ئ -ة
العمرانية نور الدين بدوي ‘ ،الكلمة
ال-ت-ي أاع-ق-بت ع-م-ل-ي-ة ال-تصس-ويت على
أاه-م-ي-ة ه-ذا ال-نصس ل-ت-ع-زيز الÎسسانة
ال-ق-ان-ون-ي-ةŸ ،واك-ب-ة كل اŸسستجدات
وال - -ت - -ط - -ورات ا◊اصس - -ل - -ة ‘ ›ال
سسÓ- -م- -ة اأ’شس -خ -اصس واŸم -ت -ل -ك -ات
وال -ت -ك -ف -ل ب-ال-ط-ف-رة ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي
تشسهدها البÓد.
وقال ‘ سسياق الكÓم إان النصس
سس -يشس -ك-ل اإ’ط-ار اŸن-ه-ج-ي والسس-وي
ل -ك -ل اŸت-دخ-ل Úلضس-م-ان صس-ون أام-ن
وسسÓ- -م- -ة اŸنشس- -آات ،ف- -ا–ا آاف- -اق -ا

ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -اŸشس-روع
اŸت-ع-ل-ق ب-نشس-اط-ات ال-طب ال-بيطري
وح -م -اي -ة الصس -ح-ة ا◊ي-وان-ي-ة ،اع-تÈ
وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصسيد البحري عبد القادر بوعزغي
أان هذا النصس «اسستحقاق آاخر يتحقق
‘ القطاع».
وق -ال إان ه -ذه ال -ه -ي -ئ -ة «ال -ن -ظ-ام
الوطني للبياطرة» اŸنشسأاة من خÓل
اŸشس-روع ت-ه-دف إا ¤ه-ي-ك-ل-ة ت-ن-ظ-يم
م -ه-ن-ة ال-ب-ي-ط-رة وم-راف-ق-ة ال-ب-ي-اط-رة
والسسماح لهم بالقيام Ãهامهم على
أاك- -م- -ل وج- -ه ،ب- -اع- -ت- -ب- -اره -م ا÷ه -ة
اıتصسة للصسحة ا◊يوانية والصسحة
العمومية البيطرية.
وأاب -رز ‘ سس -ي -اق م -تصس -ل أاه -م -ي-ة
الصسحة البيطرية التي تسساهم منذ

سس - -ن - -وات ‘ ›ال ت - -ع - -زي- -ز اأ’م- -ن
ال- -غ- -ذائ- -ي ،م- -ن أاج- -ل ال -وق -اي -ة م -ن
اıاط-ر الصس-ح-ي-ة وال-ت-ق-ل-يصس م-نها
وك -ذا م -راق -ب -ة ا◊ي -وان -ات وضس -م-ان
سس Ó- -م - -ة اŸن - -ت- -ج- -ات ذات اأ’صس- -ل
ا◊ي - -واÃ ،Êا ‘ ذلك م - -ن - -ت - -ج- -ات
الصسيد البحري.
وأاضس - -اف ‘ سس - -ي - -اق م - -تصس- -ل أان
م-ك-اف-ح-ة اأ’م-راضس ا◊ي-وان-ي-ة ال-ت-ي
غ-ال-ب-ا م-ا ت-خ-ل-ف خسس-ائ-ر اق-تصس-ادية
م- - -ع- - -تÈة ت- - -ع - -د ﬁورا أاسس - -اسس - -ي - -ا
‘ اسسÎاتيجية القطاع.

قيطو :Êتعزيز دور الدولة
‘ ›ال الطاقة النووية
أام - -ا وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة واŸن- -اج- -م
مصسطفى قيطو ،Êفقد اكتفى بتثمÚ
›ه- - -ودات ال - -ن - -واب ‘ إاث - -راء نصس
ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق باأ’نشسطة النووية،
م -ع -تÈا اŸصس-ادق-ة ع-ل-ى ه-ذا ال-نصس
مكسسبا للجميع أ’نه يدعو ويعزز دور
الدولة ‘ هذا القطاع ،وأاكد عزمه
على العمل أاك Ìمن أاجل توف Òكافة
الشسروط الضسرورية واŸناخ اŸناسسب
ل-ل-ن-ه-وضس ب-ال-ط-اق-ة ال-تي تعد قطاعا
حيويا يرتكز عليه اقتصساد البÓد.

الدالية من نيويورك:

التزام الدول العربية بتنفيذ اŸواثيق اŸعنية بنهوضص اŸرأاة
ج-ددت وزي-رة ال-تضصامن
لسص-رة وقضص-اي-ا
ال -وط -ن -ي وا أ
اŸرأاة غنية الدالية ،أامسس،
ب-ن-ي-وي-ورك ،ال-ت-زام ال-دول
ال-ع-رب-ي-ة ب-ت-ن-فيذ ما جاء ‘
اŸواثيق العربية والدولية
اŸع - -ن - -ي - -ة ب - -ن - -ه- -وضس اŸرأاة
مؤوكدة ‘ ذات الوقت تنفيذ
اÿط - -ة السصÎات - -ي- -ج- -ي- -ة
لج - -ن - -دة ت - -ن - -م - -ي - -ة اŸرأاة
أ
العربية ‘ افاق . 2030
ق- -الت السس- -ي -دة ال -دال -ي -ة ‘
ال -ك -ل -م -ة ال -ت -ي أال -ق -ت -ه -ا ب -اسس-م
اÛموعة العربية ‘ الدورة  63للجنة وضسع اŸرأاة
باأ’· اŸتحدة بصسفتها رئيسس الدورة  38للجنة
اŸرأاة العربية ’ »:يسسعني إا’ أان أاغتنم هذا ا◊دث
العام لنجدد التزامنا كمجموعة عربية بتنفيذ ما
جاء ‘ اŸواثيق العربية والدولية اŸعنية بنهوضس
اŸرأاة Ãا يضس -م -ن “ت -ع ك -اف -ة ال -نسس -اء وال-ف-ت-ي-ات
بحقوقهن اأ’سساسسية على قدم اŸسساواة مع الرجال
الفتيان Ãا يتوافق مع خصسوصسية الدول العربية».
أاك -دت ‘ ه -ذا السس -ي -اق ع -ل -ى ت -ن -ف -ي -ذ اÿط -ة
ا’سسÎاتيجية أ’جندة تنمية اŸرأاة العربية ‘ افاق
 ،203وذلك « تقديرا ◊جم اŸسسؤوولية اŸلقاة على
الدول العربية Ÿواكبة أاهداف التنمية اŸسستدامة
’ سسيما الهدف اÿامسس اŸتعلق بتحقيق اŸسساواة
ب Úا÷نسسية و“ك ÚاŸرأاة».

ك -م -ا أاك -دت ال -وزي -رة ع-زم
اÛم- -وع- -ة ال- -ع- -رب -ي -ة ع -ل -ى
«م -واصس -ل -ة ا÷ه -ود اŸب -ذول-ة
لÎق - -ي - -ة دور اŸرأاة ‘ إاط- -ار
–قيق اŸسساواة ب Úا÷نسسÚ
و“ك Úكافة النسساء والفتيات
بالتعاون مع الشسركاء الدوليÚ
واإ’ق- -ل- -ي- -م- -ي Úوم- -ن- -ظ- -م -ات
اÛت - - - - -م - - - - -ع اŸد Êواأ’·
اŸت - -ح - -دة ‘ ،إاط - -ار ع - -م - -ل
م -ت -ك-ام-ل وم-ت-ن-اسس-ق ،ل-ت-ع-زي-ز
وح- -دة اŸوق- -ف ال- -ع- -رب -ي ‘
اÙاف -ل ال -دول -ي -ة وال -ت-واف-ق
على اŸسستوى اإ’قليمي بشسأان ورقة ا’سستنتاجات
النهائية للدورة ا◊الية».
وأال-قت رئ-يسس ÷ن-ة اŸرأاة ال-ع-رب-ي-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة
أاهم التوصسيات الواردة ببيان اÛموعة العربية
الصسادر عن ا’جتماع ا’قليمي التحضسÒي للدورة
 63ل -ل-ج-ن-ة وضس-ع اŸرأاة ب-اأ’· اŸت-ح-دة ب-رئ-اسس-ة
ا÷زائر ،رئيسس ÷نة اŸرأاة العربية  38الذي عقد
ي -وم  4فÈاي-ر اŸنصس-رم ب-ال-ق-اه-رة ب-ق-يادة جامعة
الدول العربية بالتعاون مع هيئة اأ’· اŸتحدة
ل - -ل - -م - -رأاة و÷ن - -ة اأ’· اŸت - -ح- -دة ا’ق- -تصس- -ادي- -ة
وا’جتماعية لغرب آاسسيا لتنسسيق اŸوقف العربي
اŸوحد و–ديد أاولويات اŸنطقة Œاه القضسايا
التي سسيتم طرحها خÓل أاعمال الدورة  63للجنة
وضسع اŸرأاة باأ’· اŸتحدة.

ل· اŸتحدة للبيئة
الدورة الرابعة ÷معية ا أ

زرواطي تششارك ‘ أاششغال ا’جتماع رفيع اŸسشتوى بنÒوبي
«الشص- - -عب» تشص- - -ارك وزي- - -رة ال- - -ب- - -ي- - -ئ - -ة
وال- -ط- -اق- -ات اŸت- -ج- -ددة ف- -اط- -م- -ة ال- -زه -راء
زرواط -ي ،ب -ال-ع-اصص-م-ة ال-ك-ي-ن-ي-ة نÒوب-ي‘ ،
أاشص- -غ- -ال اج- -ت- -م -اع رف -ي -ع اŸسص -ت -وى ل -ل -دورة
ل· اŸت -ح -دة ل-ل-ب-ي-ئ-ة
ال -راب -ع -ة ÷م -ع -ي -ة ا أ
ل· اŸت-ح-دة ل-ل-ب-ي-ئ-ة،
ال -ت -اب -ع -ة لÈن -ام -ج ا أ
الذي سصينعقد يومي  14و 15مارسس . 2019
يأاتي هذا ا’جتماع على هامشس الدورة الرابعة
÷معية اأ’· اŸتحدة للبيئة التابعة لÈنامج اأ’·
اŸتحدة للبيئة ،ا›ÈŸة من  11إا 15 ¤مارسس
– ،2019ت شسعار «حلول مبتكرة للتحديات البيئية
وا’سستهÓك واإ’نتاج اŸسستدام.»Ú

وت-تضس-م-ن أاه-م ه-ذه ال-ت-وصس-ي-ات حسسب السس-ي-دة
ال-دال-ي-ة ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ال-ت-زام اÛم-وع-ة ال-ع-رب-ية
ب-اŸضس-ي ق-دم-ا ‘ م-واءم-ة ال-ق-وان Úوال-تشس-ري-عات
وا’سسÎات-ي-ج-ي-ات Ÿواك-ب-ة ت-ن-ف-ي-ذ ق-رارات ›لسس
اأ’م -ن اŸرت -ب -ط -ة ب -اŸرأاة واأ’م -ن والسس Ó-م (رق-م
 ) 1325والقرارات الÓحقة وا’سسÎاتيجية وخطة
ال-ع-م-ل ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وك-ذا ح-م-اية اŸرأاة
ال -ع -رب -ي -ة م -ن خÓ-ل ال-تصس-دي ل-ك-اف-ة ال-ت-ه-دي-دات
واıاطر التي تواجه أامن وسسÓمة النسساء الفتيات
وتطوير آاليات مكافحة اإ’رهاب والتطرف لتعزيز
اأ’من والسسلم ‘ اŸنطقة العربية.

مباركي يسشتقبل
السشف ÒالعماÊ

«الشصعب» اسستقبل الدكتور ﬁمد مباركي

وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ني ،ÚأامسسÃ ،قر
دائ -رت -ه ال -وزاري -ة ،ن -اصس -ر ب -ن سس -ي -ف ب -ن سس-ا⁄
ا◊وسسي ،سسعادة سسف Òسسلطنة عمان با÷زائر.
وت -ن -اولت اÙادث -ات ب Úال-ط-رف Úوضس-ع-ي-ة
العÓقات ب Úالبلدين ،وسسبل ووسسائل تطويرها
‘ ›ال التكوين اŸهني والتعليم التقني.
وبصسفة خاصسة ،اتفق الطرفان على تنظيم
ال -ت -ب -اد’ت ‘ ›ال ال -ه -ن -دسس-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة
وتكوين اŸكون ،Úوتعزيز عمليات التوأامة ما
ب ÚاŸؤوسسسسات.
من جهة أاخرى ،حمل سسعادة السسف Òدعوة
ل- -ل- -وزي- -ر ل- -ل- -مشس- -ارك -ة بـ «ف -وروم ح -ول إاسس -ه -ام
التكنولوجيا وا’بتكار ‘ ›ال التعليم Ãنطقة
الشسرق اأ’وسسط وشسمال إافريقيا» ،والذي ينعقد
Ãسسقط ،من  16إا 18 ¤سسبتم.2019 È

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

العدد
17894

04

نسصيب يرافع للمشصروع السصÎاتيجي من سصوق أاهراسس:

–ويل اŸياه إا ¤و’يتي سشوق أاهراسص وتبسشة انطÓقا من الطارف

أاكد وزير اŸوارد اŸائية ،حسصÚ
نسص- -يب ،أامسس ،بسص- -وق أاه -راسس ،أان
وليتي سصوق أاهراسس وتبسصة «قد
اسص -ت -ف -ادت -ا Ãشص -روع اسصÎات -ي-ج-ي
م- -ه- -ي- -ك- -ل اسص -ت -ك -م -لت ال -دراسص -ات
اŸتعلقة به واŸتضصمن –ويل اŸياه
ان - - -ط Ó- - -ق - - -ا م - - -ن سص- - -دود ولي- - -ة
الطارف».
وأاوضس- -ح ال- -وزي- -ر خÓ- -ل م -ع -اي -ن -ت -ه
أ’شسغال مشسروع إا‚از سسد واد جدرة
بالقرب من سسوق أاهراسس ،ضسمن زيارة
عمل وتفقد للو’ية ،أانه سسيتم برسسم
ه -ذا اŸشس -روع ال -ذي وصس -ف -ه بـ»ال-ه-ام»
رب -ط سس -دي م Ó-ق وع Úال -دال -ي-ة (سس-وق أاه-راسس)
بهذا التحويل ما يسسمح بتوف 200 Òمليون مÎ
مكعب من اŸياه سسنويا وكذا بناء خزان للمياه
Ãنطقة وادي الكباريت.
وب-إا‚از أاشس-غ-ال ه-ذا ال-ت-ح-وي-ل سس-ي-ت-م «ق-ري-ب-ا»
تأام Úعلى «اŸدى البعيد» التزود Ãياه الشسرب
لفائدة سسكان سسوق أاهراسس وتبسسة ،وفق نسسيب
ال -ذي أاوضس -ح أان ه -ذا ال -ت -ح -وي -ل اŸن -درج ب -رسس -م
الÈن-ام-ج ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ح-ويÓ-ت ال-كÈى ل-ل-م-ياه من
شسأانه كذلك سسقي مسساحات واسسعة من اأ’راضسي
ال -ف Ó-ح -ي -ة وك -ذا ت -ل -ب -ي-ة ا’ح-ت-ي-اج-ات م-ن اŸي-اه
الصس- -ن- -اع- -ي- -ة Ÿركب –وي- -ل ال -ف -وسس -ف -ات ب -وادي
ال -ك -ب -اريت ال-ذي سس-يشس-رع ‘ أاشس-غ-ال إا‚ازه «ق-ب-ل
نهاية .»2019
وأاشسار الوزير إا ¤أان ا’سسÎاتيجية اŸتبعة ‘
ه- -ذا اÛال ت- -رم- -ي أاسس- -اسس- -ا إا– ¤ل- -ي- -ة اŸي- -اه
ب-اŸن-اط-ق السس-اح-ل-ي-ة و–وي-ل اŸي-اه م-ن السس-اح-ل
وا÷ن -وب ن -ح -وال -هضس -اب ال -ع -ل -ي -ا ،ب -اإ’ضس -اف-ة إا¤
اسستغÓل اŸياه السسطحية وا÷وفية وكذا اسستغÓل
اŸياه ا÷وفية العميقة بجنوب البÓد.
وÃوقع سسد واد جدرة ،بقدرة تخزين تصسل إا¤
 35مليون م Îمكعب ،الذي انطلقت أاشسغال إا‚ازه
العام  ،2012أابدى حسس Úنسسيب عدم رضساه للتأاخر
ال- -ك -ب ‘ Òاأ’شس -غ -ال ،ح -يث شس -دد ع -ل -ى مسس -ؤوو‹
اÛمع اŸكلف باإ’‚از بتسسليم اŸشسروع «قبل
ن-ه-اي-ة  ،»2019م -ؤوك -دا أان -ه سس -يسس -ه -ر ع -ل-ى احÎام
اآ’جال ونوعية اإ’‚از وفق اŸعاي ÒاŸعمول بها
دوليا ‘ هذا اÛال.
وأاضس- -اف نسس- -يب أان وضس- -ع- -ي- -ة ال -ت -زود ب -اŸي -اه

الصسا◊ة للشسرب بو’ية سسوق أاهراسس «سستتحسسن
بصسفة جيدة مع نهاية  2019ع Èجميع بلدياتها»،
فيما سسيتم «قريبا» ،كما أاضساف ،التكفل بتحسسÚ
التزويد Ãياه الشسرب لفائدة بلديتي أاو’د إادريسس
وع Úال -زان-ة وسس-ي-ت-م تسس-خ Òا’ع-ت-م-ادات اŸال-ي-ة
لذلك.
وب - -اŸوازاة م - -ع ذلك أاشس- -ار ال- -وزي- -ر إا ¤أان 26
مشس -روع سس -د ع Èال -وط -ن اسس -ت -ك -م -لت ال-دراسس-ات
اŸتعلقة بها ،فيما Œري اأ’شسغال إ’‚از  5سسدود
ك -بÒة ،م -ذك -را أان -ه ” خ Ó-ل ال -ع-ق-دي-ن اأ’خÒي-ن
إا‚از  80سسدا كبÒا وذلك بقدرة تخزين إاجمالية
بـ 8,5مليار م Îمكعب لتقفز بعد اسستÓم  5سسدود
جاري إا‚ازها ‘ آافاق  2021إا 9 ¤مليار مÎ
م- -ك -عب وه -وم -ا ي -ع -زز ،ك -م -ا ق -ال ،اأ’م -ن اŸائ -ي
للجزائر.
وتطرق وزير اŸوارد اŸائية من جهة أاخرى إا¤
اسسÎاتيجية قطاعه بشسأان خطر الفيضسانات ،حيث
ذكر بوضسع آاليات لتنقية اأ’ودية ،مضسيفا أان هناك
 100مشسروع ◊ماية اŸدن من هذه الظاهرة .كما
” اقتناء ﬁ 100طة أاوتوماتيكية ذات تكنولوجيا
متطورة شسرع ‘ تنصسيبها ع Èعديد اŸدن ما
Áكن من التنبؤو والتدخل قبل وقوع الفيضسان.
قبل ذلك عاين نسسيب ورشسة مشسروع إا‚از موزع
اŸي -اه الصس -ا◊ة ل -لشس -رب ع-ل-ى مسس-ت-وى اÿزان-ات
الرئيسسية Ãدينة سسوق أاهراسس ،وهي اÿزانات
التي تتسسع Ÿا ›موعه  5آا’ف م Îمكعب و2000
م Îمكعب وخزان بـ 2500م Îمكعب ،حيث وصسلت
نسسبة اإ’‚از إا 70 ¤باŸائة وهوما سسيحسسن من
التموين Ãياه الشسرب أ’حياء مدينة سسوق أاهراسس
وذلك خÓل صسيف .2019

ميهوبي من جيجل:

اŸكتبات الرئيسشية فضشاء مفتوح على ﬂتلف الفنون
دعا عز الدين ميهوبي
وزي - -ر ال - -ث - -ق- -اف- -ة خÓ- -ل
ال - -زي - -ارة ال - -ت - -ي ق - -ادت - -ه
Óط Ó-ع ع -ل -ى ق -ط -اع -ه
ل - -إ
ب- - -ج- - -ي- - -ج- - -ل إا« ¤ج - -ع - -ل
اŸك - -ت - -ب - -ات ال - -رئ - -يسص- -ي- -ة
للمطالة العمومية ،فضصاء
م- -ف -ت -وح -ا ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
ال - - -ف - - -ن - - -ون ،ولب- - -د م- - -ن
اÿروج م - - -ن ال - - -ن- - -ظ- - -رة
ال -ق-دÁة ل-ه-ذه اŸشص-اري-ع،
وأان ت- -ك- -ي- -ف ال- -فضص- -اءات
اŸوجودة بها ،تكيفا كامÓ
مع كل ما يتطلبه الفعل الثقا‘».
شس- -دد ال- -وزي- -ر ع -ل -ى ا’سس -راع ‘ ا’‚از ه -ذا
اŸرفق،الذي عرف تأاخرا كبÒا ،وان يكون حيز
اÿدمة خÓل هذه الصسائفة’ ،سسيما وأان أاشسغال
اإ’‚از انطلقت سسنة  ، »2008موضسحا أان مصسالح
وزارته حريصسة على تسسريع اإ’جراءات وأان Œد
ضس-م-ن ال-ق-وان ÚاŸؤوسسسس-ة اŸؤوه-ل-ة ل-ت-ج-ه-ي-ز ه-ذه
اŸك -ت -ب -ة» ،مضس -ي -ف -ا أان -ه» ب-ه-ذا اإ’‚از ن-ك-ون ق-د
اسستجبنا للمطالب التي رفعها مثقفو وأادباء الو’ية،
وه -ي م -ط -الب مشس -روع -ة’ ،سس -ي -م-ا وأان اŸن-ط-ق-ة
ق-دمت أاسس-م-اء ك-ثÒة ‘ شس-ت-ى اŸي-ادي-ن ال-ث-ق-اف-ي-ة
والفنية».
وأاكد ميهوبي وقوفه على اأشسغال إا‚از اŸسسرح
ا÷هوي» على عدم التسسرع ‘ اقتناء التجهيزات
الÓئقة بهذا اŸعلم الثقا‘» ،الذي أاكد بخصسوصسه
«أانه ’ نظ Òله على اŸسستوى الوطني» ،واŸشسروع
كلف  73مليار سسنتيم ،أا‚ز على مسساحة قدرها
 11594م ،2وصسلت اأ’شسغال به سسقف  ،٪70وأاكد
خ Ó-ل -ه -ا ال -وزي -ر ع -ل -ى ضس-رورة ال-ت-ق-ي-د ب-اŸع-ايÒ

اŸع- -م- -ول ب -ه -ا ‘ اŸسس -ارح
ا÷ه-وي-ة واسس-ت-غÓل اŸسسرح
‘ أانشس -ط -ة ث -ق -اف-ي-ة واسس-ع-ة
وتفعيل دور اŸسسرح ا÷هوي
ال -ب -ح -ري ب -اع -ت -ب -ار ال -و’ي-ة
ت -ت-وف-ر ع-ل-ى واج-ه-ة ب-ح-ري-ة
‡ي -زة ،ك -م -ا أال-ح ع-ل-ى ت-ن-وع
ال- - -نشس- - -اط- - -ات وال - -ع - -روضس
ال -ث -ق -اف -ي -ة ال -ت -ي ت -ت -م ع-ل-ى
مسستوى اأ’وبرا.
وŒدر اإ’شس - - - - - - - - - - -ارة أان
اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسسية للمطالعة
ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ك-ائنة باŸدخل
الشس -رق -ي Ÿدي -ن -ة ج -ي -ج -ل ،اسس -ت -غ -رقت  11سسنة
إ’‚ازه-ا اسس-ت-ه-ل-كت  35.5م-ل-ي-ار سس-ن-تيم ،وبنسسبة
إا‚از تفوق – ،٪90توي على ثÓث أاجنحة (جناح
اŸكتبة  ،جناح اإ’دارة وجناح قاعة اŸؤو“رات)،
باإ’ضسافة إا ¤ثÓث قاعات للمطالعة ،وسستدخل
ح -ي -ز اÿدم خ Ó-ل السس -ن -ة ا÷اري -ة حسس -ب -م-ا أاك-د
مديرها.
اسس- -ت- -م- -ع ال- -وزي- -ر إا ¤ح- -وصس- -ل- -ة ال- -نشس- -اط -ات
وشسروحات حول اŸعا ⁄ا’ثرية بالو’ية ،وذلك
ع -ل -ى مسس-ت-وى دار ال-ث-ق-اف-ة ع-م-ر اوصس-دي-ق ،ح-يث
–صسي ربوع الو’ية  33موقعا أاثريا ،على غرار
اŸقÈة الفينيقية بالرابطة ،وموقع شسوبا ،وآاخر
موقع ” اكتشسافه عبارة عن معصسرة زيتون ،وكذا
للسس Òالذاتية أ’عÓم اŸنطقة التي قدمت الكثÒ
ل -لسس -اح -ة ال -ث -ق-اف-ي-ة ،اأ’دب-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ،اÙل-ي-ة
والوطنية ،ومن ب ÚاŸرافق التي زارها الوزير،
مشسروع إا‚از اŸقر ا÷ديد Ÿديرية الثقافة التي
” ا’نتهاء كليا من أاشسغالها ومن اŸنتظر أان تدخل
حيز اÿدمة عما قريب.

...و يششرف على انطÓق دراسشة ترميم أاول مسشجد Ãيلة
وكانت لوزير الثقافة قبل ذلك زيارة تفقدية
ل -ق-ط-اع-ه ب-و’ي-ة م-ي-ل-ة ،ح-يث اسس-ت-ه-ل-ه-ا ب-اŸدي-ن-ة
ال-ع-ت-ي-ق-ة «م-ي-ل-ة ال-ق-دÁة» وب-الضس-ب-ط من اÙمية
اأ’ث -ري -ة ال -ت-ي ي-ت-واج-د ب-ه-ا اأول مسس-ج-د ب-ا÷زائ-ر
واŸتمثل ‘ مسسجد سسيدي غا Âالذي شسيده الفا—
أابواŸهاجر دينار أاين أاعطى الوزير إاشسارة انطÓق
دراسسة ترميم هذا اŸعلم التاريخي الذي يعتÈ
أاحد اŸعا ⁄التاريخية واأ’ثرية الهامة با÷زائر».

ميلة /جيجل :خالد العيفة
أاوضس -ح م -ي -ه -وب -ي ‘ ه -ذا الشس -أان»أان اŸسس -ج-د
عرف تأاخرا ‘ عملية التكفل به ،ولهذا رفعنا
التجميد عنه حيث اسستفاد من  14مليار سسنتيم
وسستكون هناك دراسسة بعد سسنة ’ختيار اŸؤوسسسسة
التي تتكفل باŸشسروع» ،مؤوكدا «على أان و’ية ميلة

القدÁة –توي على إارث تاريخي وحضساري يحتاج
إا ¤م -ب -ل -غ م -ا‹ ضس -خ -م ي -ف-وق  500م-ل-ي-ار سسنتيم
لÎم- - -ي- - -م- - -ه - -ا ،وأاشس - -ار ‘ ذات السس - -ي - -اق «إا ¤أان
اإ’ج -راءات م -ت -واصس -ل -ة ل -ت -جسس -ي -د ه -ذا اŸشس-روع
الضسخم».
وصسرح الوزير على» أانه يجب أان تكون عملية
الÎميم من طرف ﬂتصس ‘ ÚالÎاث ،إاذ يعد هذا
اŸعلم من أاهم اŸعا ⁄الدينية ‘ ا÷زائر ويجب
أان ي- -ح- -ظ- -ى ه- -ذا اŸسس- -ج -د ب -ال -ع -ن -اي -ة وال -دع -م
اللوجيسستيكي» ،كما تلقى شسروحات حول اıطط
ال- -دائ- -م ◊ف- -ظ واسس -تصس Ó-ح ال -ق -ط -اع اÙف -وظ
للمدينة العتيقة ،ليقوم بعدها بزيارة زاوية رحمانة
التي تعت Èمقصسدا للعلماء ،وتÓوة القرآان ،وتقدË
ال -دروسس ال-دي-ن-ي-ة ،ل-ي-ت-ف-ق-د ب-ع-ده-ا م-ق-ر ج-م-ع-ي-ة
أاصس -دق -اء م -ي -ل-ة ال-ق-دÁة ال-ت-ي تشس-ه-د ت-رم-ي-م-ا ‘
مقرها.

»æWh

الثÓثاء  12مارسس  201٩م
الموافق لـ  05رجب  1440هـ

خÓل حفل نظمته وزارة العدل  ،لوح:

ألسسلطة ألقضسائية أÙايدة هي ألضسمان للمحافظة على أألمن وألسستقرأر
أاك -د وزي -ر ال -ع -دل ح-اف-ظ
لختام ،الطيب لوح ،أامسش،
ا أ
ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصش - -م- -ة ،أان
““السشلطة القضشائية اÙايدة
وال -ب -ع -ي -دة ع -ن ال -ت-ج-اذب-ات
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة ،ه- -ي الضش- -م -ان
ل -ل -م -ح -اف -ظ-ة ع-ل-ى م-ا –ق-ق
لم- - - - - -ن
Óم - - - - - -ة م- - - - - -ن ا أ
ل ------أ
والسشتقرار““.
قال لوح ‘ كلمة له خÓل حفل
ن -ظ -م -ت -ه وزارة ال -ع -دل Ãن-اسس-ب-ة
إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة ،إان
““السس -ل -ط -ة ال -قضس -ائ-ي-ة اÙاي-دة
وال - -ب - -ع- -ي- -دة ع- -ن ال- -ت- -ج- -اذب- -ات
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة وت -ع -دد اŸسس -ارات
والرؤوى هي الضسمان الذي ل غنى
ع -ن ت -ف -ع -ي-ل-ه وع-ن صس-ون-ه دائ-م-ا
Óمة
للمحافظة على ما –قق ل أ
م- -ن األم -ن والسس -ت -ق -رار وم -ا ”
ب -ن-اؤوه م-ن ال-ه-ي-ئ-ات واŸؤوسسسس-ات
ال- -ل- -ذي- -ن م- -ن دون -ه -م -ا ل Áك -ن
ا◊ديث ع- -ن خ -ي -ار دÁق -راط -ي
وعن ثبات خطواته وعن تأامينه

من األخطار ا◊قيقية اŸماثلة““.
وأاكد الوزير أان ““التزام القضساة
‘ كل الظروف بواجب التحفظ
وات- -ق- -اء الشس -ب -ه -ات والسس -ل -وك -ات
اŸاسس- - -ة ب- - -ح- - -ي- - -اد ال - -ق - -اضس - -ي
واسستقÓليته والتحلي باإلخÓصس

والعدل والنزاهة والوفاء Ãبادئ
ال -ع -دال -ة ،ه -ي م -ن ال -ق -ي -م ال -ت-ي
أاقسس- -م- -وا ب- -ال -ت -ح -ل -ي ب -ه -ا ع -ن -د
انتسسابهم لهذه اŸهنة““.
و‘ ذات السسياق ،أاعرب لوح
عن ““يقينه““ أان القضساة ““يدركون

“ام اإلدراك ث- -ق- -ل اŸسس- -ؤوول -ي -ة
ال-واق-ع-ة ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-م ون-ب-ل-ه-ا““،
مشس -ددا ع -ل -ى ضس -رورة أان ““ت -ظ-ل
هذه اŸسسؤوولية ‘ كل الظروف
ﬁتكمة إا ¤اŸبادئ اŸنصسوصس
عليها ‘ قانونهم األسساسسي و‘
مدونة أاخÓقيات مهنتهم““.
وأاوضس- - -ح ل- - -وح أان السس - -ل - -ط - -ة
ال -قضس -ائ -ي -ة ““ع -ل -ى دراي -ة أاك -ي-دة
Ãسسؤووليتها الدسستورية باعتبارها
سسلطة مسستقلة “ارسس واجباتها
‘ إاط -ار ال -ق -ان -ون ع -ل -ى أاسس -اسس
الشسرعية واŸسساواة““.
واعت Èوزير العدل أان الشسعب
ا÷زائ- - -ري ““اŸتÓ- - -ح - -م ع - -ن - -د
الشس- -دائ- -د واÙن ،ق- -ادر ع- -ل- -ى
ع- -ب- -ور ك- -ل اŸراح -ل ا◊سس -اسس -ة
وتعزيز ما حققه من مكاسسب و‘
م -ق -دم -ت -ه -ا سس Ó-م -ة ال-وط-ن م-ن
اإلخÎاق واÙافظة على األمن
والسس -ت -ق -رار والسس -ك -ي-ن-ة ال-ع-ام-ة
واŸسس -اه -م -ة ‘ صس-ن-ع مسس-ت-ق-ب-ل
أاك Ìازدهارا وأاك Ìعدل““.

لفريقي
بغية التوجه نحو التصشدير ودخول السشوق ا إ

›وبي يÈز ألتصساعد ألكب Òللمناولة وسسط أŸؤوسسسسات أ÷زأئرية
^  3مÓي Òدولر فاتورة ألسستÒأد ‘ ›ال تركيب ألسسيارأت

لم Úال-ع-ام ب-وزارة الصش-ن-اع-ة
ث -م -ن ا أ
واŸن- -اج- -م خ Òال- -دي- -ن ›وب- -ي ،أامسش،
ال- - - -ت- - - -ط- - - -ور ا◊اصش- - - -ل ‘ الشش - - -رك - - -ات
واŸؤوسشسش- - - -ات ا÷زائ- - - -ري- - - -ة ،مشش - - -ي - - -دا
ب -ال -ق -درات اŸؤوسشسش -ات -ي -ة والشش-ب-ان-ي-ة ‘
لدم -اج ‘ اŸؤوسشسش -ات ال -كÈى
ت- -ط- -وي -ر ا إ
وتصش -ع -ي -د اŸن-اول-ة و ت-ط-وي-ر الق-تصش-اد
الوطني الذي اتخذت بششأانه ا◊كومة
إاج- - -راءات ‘ اÛال ال- - -ت - -ك - -ن - -ول - -وج - -ي
ال -ف Ó-ح -ي السش-ي-اح-ي والصش-ن-اع-ي ب-غ-ي-ة
تطويره .

خالدة بن تركي
أاوضسح ›وبي خÓل إاشسرافه على إافتتاح
ال-ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة ل-لصس-ال-ون ال-وطني اŸنعكسس
ل-ل-م-ن-اول-ة ب-قصس-ر اŸع-ارضس الصس-نوبر البحري
““صس -اف -كسس““ أان-ه فضس-اء ﬂصسصس ل-لصس-ن-اع-يÚ
وم- -ق- -دم- -ي اÿدم- -ات ال -وط -ن -ي Úول ي -ق -ب -ل
اŸؤوسسسس- - -ات أاو اŸوردي- - -ن األج- - -انب وه- - -ذا
لتمك ÚاŸتعامل Úا÷زائري ÚاŸسساهمة ‘
ت -رج -م -ة وŒسس -ي-د ال-ت-وج-ي-ه-ات ال-ت-ي ت-ه-دف
لÎق-ي-ة وت-ط-وي-ر اإلدم-اج وال-ت-ك-امل الصسناعي

واإلنتاج الوطني ،حيث حددت الوزارة ‘ هذا
الصسدد أاك Ìمن  12شسعبة اسسÎاتيجية Ãا فيها
الصس -ن -اع -ة اŸي -ك-ان-ي-ك-ي-ة ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان ك-ل
اŸداخيل موجودة ‘ ا÷زائر.
وق - - - - -ال اŸت - - - - -ح- - - - -دث إان ا÷زائ- - - - -ر ‘
›ال ا◊ديد والصسلب خرجت منذ سسنتÚ
من دائرة السستÒاد ووصسلت إا ¤إانتاج ما يفوق
 5مليون طن وهو ‘ تصساعد ،باإلضسافة إا¤
البيÎو كيماوي الذي هي اليوم ‘ صسدد إا‚از
م- -رك- -ب- -ات صس -ن -اع -ي -ة ÿفضس وتÒة اسس -تÒاد
اŸواد بÓسستيكية وكيماوية وكذا اŸناجم التي
سستحقق وفرة ‘ مداخيل الزجاج الذي يعتÈ
جزء هام من إانتاج السسيارات .
واسستحسسن ›وبي خÓل زيارته ألجنحة
اŸع -رضس وج -ود م -ؤوسسسس -ة خ-اصس-ة ‘ ت-رك-يب
السس - -ي- -ارات أامضست  150ات-ف-اق-ي-ة شسراكة ‘
اŸناولة وهو الهدف من تنظيم الصسالون الذي
يعت Èفرصسة للتعريف باإلمكانيات ،مشسÒا ‘
ذات السس -ي -اق أان ع -م -ل -ي -ة ت -رك -يب السس -ي-ارات
ان -ط -ل-قت م-ن-ذ سس-ن-ت Úووصس-لت ف-ي-ه-ا ف-ات-ورة
السستÒاد إا 3 ¤مليار دولر ،غ Òأان هذا
يعت Èأامرا عاديا بالنظر إا ¤التخفيضس من
السستÒاد العام خاصسة أامام التواجد الكبÒ
للشسركات التي تسسمح بالنطÓق الفعلي ‘

اŸناولة .
وأابرز ›وبي التصساعد الكب ‘ ÒاŸناولة
والتوجه نحو التصسدير و“ك Úا÷زائر بفضسل
موقعها ا÷يو اسسÎاتيجي من دخول السسوق
اإلفريقي و 14بلدا آاخر ما يسستلزم تنسسيق
ا÷هود لرفع وتÒة اإلدماج والصسناعة خاصسة
أانها “لك مورد بشسري كب Òوصسل إا350 ¤
أال -ف خ -ري -ج ج -ام -ع -ة Áك-ن ب-فضس-ل-ه اح-تÓ-ل
اŸراتب األو ‘ ¤شستى اÛالت ،إا ¤جانب
ما قامت به ا÷زائر أاواخر ديسسم Èلتبيان
واسستظهار البنية التحتية التي تعت Èالطريق
الوحيد للوصسول إا ¤اŸناولة و–قيق تصسدير
األجزاء اŸنجزة بوتÒة أاعلى.
وأاشسار األم Úالعام ‘ اÿتام إا ¤أاهمية
ت-ن-ظ-ي-م الصس-ال-ون ال-وط-ن-ي اŸن-عكسس للمناولة
للسسماح بÎتيب لقاءات ب Úمقدمي األوامر
وطالبي األوامر واŸسساهمة ‘ جعل اإلنتاج
الوطني بديل للواردات ومضساعفة الندماج
ع- -ن ط- -ري- -ق ت- -ط- -وي -ر اŸن -اول -ة وال -ت -ع -ري -ف
باإلمكانيات ومؤوهÓت اإلنتاج الوطني.
وŒدر اإلشسارة أان صسالون ““سسانيسست““ ينظم
ب -ال-ت-ع-اون م-ع ال-ب-ورصس-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ن-اول-ة
والوكالة الوطنية لتطوير السستثمار والشسركة
ا÷زائرية للمعارضس والتصسدير .

وقعتها ““سشيال““ مع الوكالة الوطنية ““أاونسشاج““

أتفاقية توسسيع ألنشساط مع أŸؤوسسسسات أŸصسغرة أألسسبوع أŸقبل

أاكدت اŸكلفة باŸهمة بشسركة ““سسيال““ للمياه
سس -ل -م -ى زوبÒي ،أامسس ،أان ال -ع -م -ل م -ع ال-وك-ال-ة
الوطنية لدعم وتشسغيل الشسباب ““أاونسساج““ انطلق
سسنة  2015مع تيبازة وأامضسيت اتفاقية شسراكة
أاخرى سسنة  2016بالعاصسمة ،غ Òأانه مع انتهاء
م -دة ال -ع -ق -د ف -ك -رت الشس -رك-ة ‘ ت-وسس-ي-ع ›ال
الشسراكة من خÓل إابرام اتفاقية توسسيع النشساط
م- -ع اŸؤوسسسس- -ات اŸصس- -غ- -رة األسس- -ب- -وع اŸق -ب -ل
كأاقصسى تقدير.

وتسسمح التفاقية حسسب ما قالته زوبÒي
‘ تصسريح لـ«الشسعب““ بإادخال جميع الشسركات
اŸصسغرة التابعة ألونسساج ع Èكامل الÎاب
الوطني للعمل مع شسركة سسيال““ ‘ ﬂتلف
اŸشس - -اري- -ع وع- -دي- -د اÛالت ع- -ل- -ى غ- -رار
التجهيز الداخلي والفضساءات اÿضسراء ،نقل
ال -ع -م -ال وغÒه-ا م-ن اÛالت ال-ب-ع-ي-دة ع-ن
›ال اŸياه.
وقالت زوبÒي إان التفاقية تتم مع اإلدارة

العامة وتسسمح بإاعطاء الشسركة قاعدة بيانات
–مل معلومات عن اŸؤوسسسسات اŸصسغرة ‘
اŸشساريع التي تعنى بها الشسركة والتي يتم
التصسال بها للنظر ‘ اŸشساريع اŸقدمة بعد
اسستيفائها كافة الشسروط وعن طريق مكلف
من الشسركة الذي يرافق اŸؤوسسسسات اŸصسغرة
م -ن -ذ ب -داي -ة ال -ع -ق -د إا ¤غ -اي -ة الن -ت -ه-اء م-ن
اŸشساريع .

خالدة بن تركي

بعد ‚احهم ‘ مرافقة اıطط الوطني للمياه حتى 2030

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

لمناء العام Úوهيئة التفتيشش
خÓل اجتماع لها Ãديري الÎبية وا أ

بن غÈيت تأامر بتعزيز عملية ألتأاط Òومرأفقة
مديري أŸؤوسسسسات

““الششعب““ ترأاسست وزيرة الÎبية الوطنية،
ن - -وري - -ة ب- -ن غÈيت ،أامسسÃ ،ق- -ر دائ- -رت- -ه- -ا
ال -وزاري -ة ،اج -ت -م -اع -ا ع-ن ط-ري-ق اÙاضس-رة
اŸرئ -ي -ة ،م -ع م -دي -ري الÎب-ي-ة  50للوليات،
م -رف -وق Úب -األم-ن-اء ال-ع-ام Úوأاعضس-اء م-ك-تب
هيئة التفتتيشس.
“حور الجتماع حول نقاط مهمة تتعلق
Ãت -اب -ع -ة سس Òاخ -ت -ب -ارات م -رح -ل -ة ال -ت-ع-ل-ي-م

أاّك - -د اŸدي - -ر ال - -ع - -ام Ûم - -ع «أام - -ن - -ه - -ي- -د»
ا÷زائ-ري ،ج-م-ال ال-دي-ن شش-ل-غوم ،مسشاعيهم
ا÷ادة ل -ت -ف -ع -ي -ل شش -راك -ة م -ث -ال-ي-ة ‘ ›ال
معا÷ة وتطه ÒاŸياه مع ›مع سشوناطراك،
وذلك ع -ل -ى ه-امشش مشش-ارك-ت-ه-م ‘ ف-ع-ال-ي-ات
الطبعة التاسشعة الصشالون الدو‹ للصشناعات
البÎولية والغازية لششمال إافريقيا ““ناباك
 ““2019اŸنظم بقصشر اŸؤو“رات أاحمد بن بلة
ب- -وه- -ران م- -ن  10إا 13 ¤م - -ارسش ا÷اري
Ãششاركة زهاء  600متعامل من  40دولة.

وهران :براهمية مسسعودة
خ Ó-ل ل -ق -ائ -ه م-ع ““الشس-عب““ عّ-دد اŸدي-ر ال-ع-ام
‚Óازات وال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة
Ûم -ع «أام -ن -ه -ي -د» ،ل  -إ
ومكاتب الدراسسات خÈاتهم ‘ ›ال تطهÒ

اŸي -اه وخ -اصس -ة م -ي -اه الشس -رب والصس -رف الصس -ح-ي
اŸسستعملة ألغراضس السسقي ،وكذا حماية اŸدن
م -ن ال-ف-يضس-ان-ات ،م-ؤوّك-دا ح-رصس-ه-م ع-ل-ى م-واصس-ل-ة
مرافقتهم لÈنامج ا◊كومة ا÷زائرية واحتياجات
البÓد ‘ ›ال تخصسصسهم.
وأاع - -ل - -ن شس - -ل - -غ - -وم ‘ سس - -ي- -اق مّ- -ت- -صس- -ل ع- -ن
ج- -اه- -زي- -ت- -ه- -م ل- -ل- -دخ -ول ‘ شس -راك -ة م -ع ›م -ع
““سس -ون -اط -راك““ ‘ ق -ط -اع ت-ط-ه Òوم-ع-ا÷ة اŸي-اه
اŸسس-ت-ع-م-ل-ة ،ك-اشس-فً-ا ع-ن ات-ف-اق-ه-م ع-ل-ى اŸرحلة
األو ¤لخ -ت -ب-ار وŒرب-ة ك-وادر وإام-ك-ان-ي-ات شس-رك-ة
«أامنهيد» ،فضس Óعن اجتماعات مكثفة مع مسسؤوو‹
سس-ون-اط-راك السس-اب-ق ،Úب-غ-ي-ة ال-وصس-ول إا ¤شس-راكة
اسسÎاتيجية.
وأاشس -ار إا ¤أاّن أانشس -ط -ة ح -ف -ر اآلب -ار ال-بÎول-ي-ة،
تعتمد على كميات كبÒة من اŸاء ،وهنا تدخل
ع-م-ل-ي-ات م-ع-ا÷ة م-ت-ق-دم-ة ل-لمياه اŸلوثة ا◊اوية
ع-ل-ى اŸشس-ت-ق-ات ال-ن-ف-ط-ي-ة ب-دق-ة وشسمول عاليت،Ú

البتدائي والتي انطلقت أاول أامسس ،ودراسسة
وضس-ع-ي-ة الضس-ط-راب-ات ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا ع-ديد
اŸؤوسسسسات الÎبوية ‘ الوليات وتقييم عمل
خÓيا اŸتابعة على مسستوى مديريات الÎبية
ال-ت-ي أانشس-ئت ب-خصس-وصس-ه-ا ،وإاسس-داء ت-ع-ل-يمات
تفيد بضسرورة تعزيز عملية التأاط Òومرافقة
مديري اŸؤوسسسسات ‘ أاداء مهامهم.

لمانة الوطنية
‘ بيان نششر عقب اجتماع ا أ

سسيدي سسعيد :ألتغيÁ Òر ع Èحوأر ““حكيم و بناء““
اعت Èاألم Úالعام ل–Óاد العام للعمال
ا÷زائ -ري ،Úع -ب-د اÛي-د سس-ي-دي سس-ع-ي-د،
أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،أان التغيÁ Òر
ع Èح -وار ت -ط -ب -ع -ه ““ا◊ك-م-ة““ و ““ب-ن-اء ح-ل
توافقي““.
وأاكد األم Úالعام للمركزية النقابية ‘
ب-ي-ان نشس-ر ع-قب اج-ت-م-اع األم-ان-ة ال-وط-ن-ية
واألم -ن-اء ال-ع-ام Úل-ل-ولي-ات وال-ف-ي-درال-ي-ات
الوطنية أانه ““من الواضسح أان ال–اد العام
للعمال ا÷زائري Úيعت Èا◊اجة إا ¤التغيÒ
ضسرورية ،على أان يتم ذلك ع Èحوار تطبعه
ا◊كمة وبناء حل توافقي يسسمح بتشسييد
ج-م-ه-وري-ة ج-دي-دة وف-ق ط-م-وح-ات شس-ع-ب-نا
وال-ت-ط-ل-ع إا ¤اŸسس-ت-ق-ب-ل واÙاف-ظ-ة ع-لى
بÓدنا ا÷زائر““.
و‘ رد ف- -ع- -ل ع- -ل -ى اŸظ -اه -رات ال -ت -ي
شس-ه-دت-ه-ا ال-بÓ-د م-ن-ذ بضس-ع-ة أاسس-اب-ي-ع ،ق-ال
سس -ي -دي سس -ع -ي -د إان ““ب Ó-دن -ا ت -ع -يشس ◊ظ-ة
ت- -اري -خ -ي -ة وفÎة م -فصس -ل -ي -ة ‘ ت -اري -خ -ه -ا
اŸعاصسر وال–اد العام للعمال ا÷زائريÚ
ال -ذي ي -ع-د تشس-ك-ي-ل-ة أاسس-اسس-ي-ة ‘ اÛت-م-ع
ا÷زائ -ري ل-ن ي-ب-ق-ى م-ك-ت-وف األي-دي أام-ام
هذا الوضسع““.
وأاضس -اف ي -ق -ول ““ال–اد ال -ع -ام ل -ل-ع-م-ال
ا÷زائري Úالذي سسجل نداء اŸظاهرات
لسسيما شسبابنا الذين أاعربوا ،بكل شسرعية،
ع -ن ط -م -وح ك -ب Òل -ل -ج-زائ-ر ،ي-ح-ي-ي ال-روح

الوطنية التي ميزت اŸسسÒات الشسعبية و
كذا التصسرف اŸسسؤوول واŸهني واŸثا‹
لقوات األمن““.
وأاضساف األم Úالعام للمركزية النقابية
أان ““التزام ال–اد العام للعمال ا÷زائريÚ
Œاه الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة هو ثمرة
ال - -ع - -دي - -د م - -ن اŸك - -اسسب الق - -تصس - -ادي- -ة
والجتماعية اÙققة ‘ عا ⁄العمل خÓل
مسسÒة إاعادة البناء الوطني ‘ سسÓم““.
وخلصس إا ¤القول إان ““التعب Òالشسعبي
يعد مثاليا ويتع Úأان يحرصس بشسدة على
–قيق انتقال سسلمي ودÁقراطي وهادئ
ي -ب -ق -ى ال -ف -اع -ل ال -وح -ي -د ف-ي-ه ه-و الشس-عب
ا÷زائري السسيد““.

وزأرة ألصسحة تؤوكد على ضسرورة تلقيح أألطفال ضسد أ◊صسبة

أاك -دت وزارة الصس -ح -ة و السس -ك -ان وإاصس Ó-ح
اŸسس -تشس -ف -ي -ات ،أامسس ،ع -ل-ى ضس-رورة ت-ل-ق-ي-ح
األطفال ضسد ا◊صسبة طبقا للرزنامة الوطنية،
مشسÒة إا““ ¤توفر““ هذا اللقاح على مسستوى
جميع الهياكل الصسحية.

““أأمنهيد““ يسسعى للشسرأكة مع ““سسوناطرأك““

م -ق -ارن -ة ب -ع -م -ل -ي -ات ال-ت-ط-ه Òاألخ-رى ،وذلك م-ن
أاج -ل إاع -ادة اسس -ت -ع -م -ال -ه -ا ،وب-ال-ت-ا‹ ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
اسستعمال اŸياه والتلوث البيئي.
و‘ هذا اإلطار ،أاشساد نفسس اŸسسؤوول النفتاح
اŸت-ن-ام-ي Ûم-ع ““سس-ون-اط-راك““ ع-ل-ى اŸؤوسسسسات
الق -تصس-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصس-ة ذات
اÓŸءة والسسمعة واÈÿة ،بعدما كانت ﬁصسورة
فى الشسركات األجنبية ،وهو ما يسساهم حسسبه ‘
ت -ط -وي -ر ال -ق -ط -اع الصس -ن -اع -ي وزي -ادة مسس -اه -م -ت-ه
‘ الق - - -تصس - - -اد ال - - -وط - - -ن - - -ي ،وك - - -ذا ت- - -ع- - -زي- - -ز
احتياطي ا÷زائر من العملة الصسعبة.
جا ومثال حًيا على
وتعّد شسركة «أامنهيد»‰ ،وذ ً
الشسركات ا÷زائرية الناجحة التي تتميز بقدرتها
على التخطيط اإلسسÎاتيجي وتعزيز قدراتها التي
تسساعدها على تطوير أادائها باسستمرار ،وخاصسة
ت -لك ال -ت-ي ت-ت-ع-ل-ق ب-كسسب رضس-ا ع-مÓ-ئ-ه-ا ،يضس-ي-ف
ﬁدثنا قائ Óأانّ خطة عملهم تعتمد أاسساسسا على
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احتياجات الدولة ،حكومة وشسعبا.
وتطرق شسلغوم ‘ اÿتام إا ¤اŸشساريع الهامة
ال -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا الشس -رك -ة ‘ ›ال ق -ط -اع اŸي-اه
الشس- -روب ،ب -ع -د ‚اح -ه -م ‘ –ق -ي -ق أاك Ìم -ن 60
باŸائة ﬁطات التطه ،Òوسسط طموح كب Òلبلوغ
نسسبة  80باŸائة خÓل  4سسنوات ،معÈا ‘ الوقت
نفسسه عن اسستعدادهم Ÿواصسلة مرافقة اıطط
ال -وط -ن -ي ل -ل -م-ي-اه ح-ت-ى  ،2030وذاك ‘ إاط - - - - - - -ار
إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ت-ط-وي-ر وت-ن-م-ي-ة ال-قطاع التي أاعدتها
ا◊كومة ‘ هذا الشسأان.
‚Óازات
جدير بالذكر ،أانّ ›مع «أامنهيد» ،ل إ
وال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة وم-ك-اتب ال-دراسس-ات ،اŸتواجدة
ب -ا÷ه-ات األرب-ع-ة ل-ل-ج-زائ-ر ،ت-وّظ-ف ح-ال-ي-ا 3500
عامل ،وتسسعى إا ¤بلوغ أاك Ìمن  6000عامل عÈ
ﬂت -ل -ف ف -روع -ه -ا اŸن -تشس -رة ‘ ﬂت -ل-ف ولي-ات
الوطن.

و‘ ب -ي -ان م -ت -ع -ل-ق ب-ال-وضس-ع ال-وب-ائ-ي ل-داء
ا◊صس -ب -ة ،ذك -رت وزارة الصس -ح -ة أان ال-ت-ل-ق-ي-ح
األول يكون ‘ سسن  11شسهرا والثا18 ‘ Ê
شسهرا ،معربة عن أاسسفها لتسسجيل ،منذ يناير
““ ،201٩حالت متفرقة““ من ا◊صسبة ‘ بعضس
الوليات.
و يتعلق األمر برضسع يقل عمرهم عن سسنة
وبالتا‹ غ Òمؤوهل Úللتلقيح و ببالغ Úأايضسا
حسسب ذات اŸصسدر الذي أالح على ضسرورة
““ات -خ -اذ إاج -راءات ت -ه-دف إا ¤ت-ف-ادي اتصس-ال
األشس- -خ- -اصس اŸرضس- -ى ب- -غÒه- -م““ ع- -ل- -م -ا أان
ا◊الت اŸسسجلة ““عائلية أاسساسسا““.
ك -م -ا أاع -ل -نت ال -وزارة ع -ن ““ات -خ -اذ ج-م-ي-ع
الج- -راءات الضس- -روري- -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -ا◊الت
اŸتفرقة ‘ إاطار اıطط الوطني Ÿواجهة
داء ا◊صسبة““.
من جهة أاخرى ،أاشسارت وزارة الصسحة التي
أاكدت أان ا◊صسبة ““ قد تتسسبب ‘ تعقيدات
خ- -طÒة ق- -د ت- -فضس- -ي إا ¤م- -وت أاط -ف -ال غÒ
ملقح ““Úإا ¤أان ““التلقيح وحده الكفيل““ Ãنع
ان- -ت- -ق- -ال ه- -ذا اŸرضس ال- -ذي ي- -ع -ت““ ÈاألكÌ
ان -ت -ق -ال““ م -ن ب Úاإلصس -اب -ات ل -دى ال-رضس-ع و
األطفال الصسغار.
وخلصس بيان الوزارة إا ¤أان ““ تلقيح طفلنا
يعني حمايته وحماية اآلخرين““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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العاصسمـ ـ ـ ـ ـة تعـ ـ ـ ـود إا ¤حركيتهـ ـ ـ ـا الطبيعيـ ـ ـ ـة بعـ ـ ـ ـد الضس ـ ـ ـراب
لضضراب ،ع Èمواقع
لول  ⁄تلق الدعوة ل إ
على عكسس اليوم ا أ
ال-ت-واصض-ل الج-ت-م-اع-ي أامسس اسض-ت-ج-اب-ة ،إاذ اسض-ت-أان-ف ال-ت-ج-ار ب-وسض-ط
لطفال Ãدارسضهم بشضكل
العاصضمة نشضاطهم بطريقة عادية ،وبقي ا أ
طبيعي ،كما اسضتأانف الناقلون اÿواصس نشضاطهم ليتوقف التذبذب
لول ،فيما  ⁄يسضتأانف ““اŸيÎو““ بعد نشضاطه.
الذي وقع أامسس ا أ

فريال .ب
سسجلت أمسس ،بالعاصسمة و–ديدأ
وسس -ط -ه -ا وأأ’ح -ي -اء أÛاورة ،أل -ت-ي
شس - -ه - -دت أول أمسس غ- -ل- -ق أÓÙت
ألتجارية وخروج تÓميذ أŸدأرسس،
عودة إأ ¤أ◊الة ألطبيعية و ⁄يبق
Óضس-رأب ‘ ﬂت-ل-ف
ت -ق -ري -ب-ا أث-رأ ل -إ
أ’ح- -ي- -اء  ،إأذ أن أل- -تÓ- -م- -ي -ذ زأول -وأ
درأسس -ت-ه-م  ،وف-ت-ح أل-ت-ج-ار Óﬁت-ه-م
بشس -ك -ل ع -ادي مسس -ت -أان-ف Úنشس-اط-ه-م
ألتجاري.
وق -وب -لت أل -دع -وأت إأ ¤أإ’ضس-رأب
ع Èم -وأق -ع أل -ت -وصس -ل أ’ج -ت -م -اع-ي
ب -رفضس ق -اط -ع ،رف -ع -ه روأد أل-فضس-اء
أأ’زرق م-ؤوك-دي-ن آأث-اره ألسس-ل-ب-ي-ة ع-لى
أŸوأطن ،Úوهوما قد يفسسر نسسب
أ’سستجابة أŸتفاوتة ‘ أليوم أأ’ول
م - -ن ج - -ه - -ة ،وع - -دم أ’ن- -خ- -رأط ‘

أإ’ضس -رأب ن -ه -ار أمسس ،ح -يث سس-ادت
حركة طبيعية سسوأء ‘ وسسائل ألنقل
ألتي كانت متوفرة وجنبت أŸوأطن
ع -ن -اء أل -ت -ن -ق -ل ،أوف -ت-ح Óﬁت ب-ي-ع
أŸوأد أل - -غ - -ذأئ - -ي - -ة وك- -ذأ أÓÙت
أأ’خرى ألتي Œنب أصسحابها فتحها
يوم أأ’حد.
وع- -ل- -ى غ -رأر وسس -ط أل -ع -اصس -م -ة،
أسس - -ت - -أان - -فت أŸرأك - -ز أل - -ت - -ج- -اري- -ة
وأÓÙت ببلدية باشس جرأح على
سسبيل أŸثال نشساطها بشسكل عادي،
بعدما ” غلقها يوم  10من ألشسهر
أ÷اري ،أسستجابة وأن كانت متفاوتة
‘ أل -ع -اصس -م -ة إأذ  ⁄يسس -ج-ل ل-ه-ا أث-ر
تقريبا ببلديات غرب ألعاصسمة بينها
ألشسرأقة  ،ألدرأرية وألعاشسور ،إأ’ أن
أ’سس -ت -ج -اب -ة ك -انت أق-وى ‘ و’ي-ات
أخ - -رى أل - -ت - -ي ع - -ادت ب- -دوره- -ا إأ¤
طبيعتها أمسس.

هيئة الدفاع بختشسلة :التغي Òضسروري

طالبوا بإاصضلحات سضياسضية وقضضائية

اÙامون بوهران ‘ وقفة سسلمية
ق - - -اط- - -ع أامسس ،عشض- - -رات اÙامÚ
ب -وه -ران ج -لسض-ات اÛلسس ال-قضض-ائ-ي
واÙاك- -م ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل -ه ،م -ط -ال -بÚ
ب -إاصض -لح -ات ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-م-ن-ظ-وم-ة
القضضائية وﬁاربة مظاهر الرشضوة
واÙسضوبية.

وهران :براهمية مسسعودة
Œم -ه -ر م -ن -ذ سس-اع-ات ألصس-ب-اح أأ’و¤
أصس - -ح- -اب أ÷ب- -ة ألسس- -ودأء أم- -ام ›لسس

قضس - -اء وه- -رأن أ÷دي- -د ب- -ح- -ي ““شس- -ا’م““
مقاطع Úجميع أ÷لسسات أّÙددة بكل
م -ن ﬁك -م -ة أ÷ن -ح ب -ح-ي ج-م-ال أل-دي-ن
وﬁاك- -م ق- -دي -ل ووأدي ت -ل -ي Ó-ت ،م -رورأ
Ãح -ك-م-ت-ي أرزي-ووع ÚألÎك ،وأÛلسس
أل -قضس -ائ -ي وأل -غ -رف -ة أ÷زأئ-ي-ة وﬁك-م-ة
أ÷نايات Ãجلسس قضساء وهرأن وغÒها.
حمل أÙتجون ‘ وقفتهم ألسسلمية
ألوضسع ألسسائد بالبÓد و’فتات تدعوإأ¤
ألتغي Òوأإ’صسÓح ألسسياسسي ،وأخرى كتبت
ع-ل-ي-ه-ا شس-ع-ارأت تشس-دد ““ع-ل-ى أسس-ت-قÓلية
ألسس -ل -ط -ة أل -قضس -ائ -ي -ة وت -فشس -ي م -ظ -اه-ر

ألوسساطة وأÙسسوبية وألرشسوة““.على حد
تعبÒهم.
وأعت‡ Èثل عن أÙام Úلـ““ألشسعب““
أّنه ““’ Áكن أ◊ديث عن حياة سسياسسية
م-ت-ع-ددة وث-ري-ة دون أسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ألقضساء،
مشسÒأ إأ ¤أÛتمعات ألعربية ،وخاصسة
ألتي شسهدت حرأكا شسعبيا تفرضس إأصسÓح
ألقضساء وأعتماد مبدأ ألعدألة أŸسستقلة
ع-ل-ى ن-حٍ-و م-ت-زأي-د ل-ت-ؤوّم-ن ح-ل-و’ وأق-عّية
ıتلف ألقضسايا أ’جتماعية أŸطروحة
وغÒها من أŸشساكل ألقانونية أŸرتبطة
بالعدألة.

...وﬁاميو معسسكر ‘ مسسÒة سسلمية

قامت منظمة اÙام Úلناحية
م -عسض -ك -ر ،أامسس ÃسضÒة سض -ل -م-ي-ة
ج- - -ابت الشض- - -وارع ال- - -رئ - -يسض - -ي - -ة
ل-ع-اصض-م-ة ال-ولي-ة انضض-م ل-ها نحو
ﬁ 300ام -ي ب -ال -ب-ذل-ة اŸه-ن-ي-ة،
وت -ف -رقت ب -ع -د وق -ف -ة أام -ام م -ق-ر
ال - -ولي - -ة ب- -ال- -ق- -رب م- -ن اÛلسس
القضضائي.

أع -ل-نت م-ن-ظ-م-ة أÙام Úع-ل-ى لسس-ان
أل -ن -ق -يب أأ’سس -ت -اذ شس -رق-ي أح-م-د ف-ه-م-ي
ح-ك-مت ““م-ق-اط-ع-ة أل-ع-م-ل ألقضسائي Ÿدة
يوم““ Úتنفيذأ Ÿدأولة أ’–اد ألوطني
Ÿنظمات أÙام.““Ú
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ت -وأصس -لت إأ ¤غ-اي-ة
أأ’مسس Ãعسس -ك -ر ،ف -وضس -ى أح -ت -ج -اج-ات
تÓميذ أŸؤوسسسسات ألÎبوية ،وسسط تنديد
وأسسع بإاقحام هذه ألفئة ‘ أŸسسائل ذأت
ألصس-ب-غ-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة ،ح-يث ت-ع-م-ل مصسالح
ألÎبية للو’ية حسسب أمينها ألعام على
ألتنسسيق ب ÚأŸديرين وأولياء ألتÓميذ
من أجل ثنيهم عن أŸسسÒأت ودعوتهم

رفع أصسحاب أ÷بة ألسسودأء شسعارأت عّدة
تطالب باحÎأم ألقانون وأ’حتكام إأليه.

خنشسلة :إاسسكندر ◊جازي

ﬁامو ا÷لفة ‘ وقفة سسلمية

نظم ألعديد من أÙام Úأمسس ،أمام
مقر ›لسس ألقضساء با÷لفة وقفة سسلمية
حضسارية مطالب Úفيها بالتغي.Ò
أصس- - -ح- - -اب أ÷ب- - -ة ألسس- - -ودأء ك- - -ان- - -وأ
ب -ال -عشس -رأت وم -ن ك  Ó-أ÷نسس ،Úأح -ت-ل-وأ
أل- - -رصس- - -ي- - -ف أŸق - -اب - -ل Ÿق - -ر أÛلسس
أل- -قضس- -ائ- -ي ،رأف -ع Úأأ’ع Ó-م أل -وط -ن -ي -ة

وشسعارأت تطالب باإ’صسÓحات ألسسياسسية
ألعميقة.
وي -أات -ي ه-ذأ أل-ت-ج-م-ع أسس-ت-ج-اب-ة ل-ن-دأء
ن- -ق- -اب- -ة أÙام ،Úوي- -ع- -ت- -زم أÙام -ون
ب-ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ة إأح-ت-ج-اج-ي-ة ثانية Ãدينة
با÷لفة ،للتعب Òمطلب ألتغي.Ò

ا÷لفة :موسسى بوغراب

نقابة اÙام Úتنظم مسسÒة سسلمية بالبويرة

إأ ¤أ’لتحاق Ãقاعد ألدرأسسة.
أم -ا م -ن ج -ه -ة أ’ضس -رأب أل -ع -ام ف -ق -د
ت -ب -اي -نت نسس -ب -ة أ’سس -ت -ج -اب-ة ب Úأل-ت-ج-ار
وأÓÙت أÿدم- -ات -ي -ة ي -وم أمسس أأ’ول،

فيما بلغت أسسعار أÿضسر وبعضس أŸوأد
أ’سستهÓكية ذروة ألغÓء أسستغ◊ ’Óالة
أ’رتباك ألتي أصسابت أŸوأطن.Ú

معسسكر :أام ا.Òÿسس

...ومسسÒة سسلمية ألصسحاب ا÷بة السسوداء بتيبازة

أاقدم مئات اÙام Úأامسس على
تنظيم وقفة سضلمية أامام ›لسس
قضض - - -اء ت - - -ي - - -ب- - -ازة م- - -ط- - -ال- - -بÚ
لصض- -لح- -ات وال- -ت -غ -ي Òق -ب -ل
ب- -ا إ
ت - -ن- -ق- -ل- -ه- -م ا÷م- -اع- -ي ‘ مسضÒة
لداري-ة وم-نها ا¤
ن-ح-واÙك-م-ة ا إ
ﬁكمة ا÷نايات.

Œم- -ع ،أمسس أŸئ -ات م -ن أصس -ح -اب أ÷ب -ة ألسس -ودأء أŸنضس -وي– Úت ل -وأء ن -ق -اب -ة
أÙام Úلناحية خنشسلة ‘ وقفة أحتجاجية سسلمية أمام أÛلسس ألقضسائي خنشسلة،
بعدما قاطعوأ أ÷لسسات وشسلوأ نشساط أÛلسس وأÙاكم ع Èكامل ترأب ألو’ية،
معلن Úعن ضسرورة ألتغي.Ò
دعا أÙامون ““إأ ¤بناء دولة ألقانون وأحÎأم أ◊ريات وأ◊قوق ألعامة وألعدل
وأŸسساوأة ب Úأبناء ألوطن ألوأحد وأخرى““ كما ” تÓوة بيان أŸنظمة على أ◊ضسور
وألذي ” من خÓله أإ’عÓن عن مباشسرة إأصسÓح شسامل ‘ مؤوسسسسات ألدولة.

ع -ل -ى صس -ع -ي -د آأخ -ر ع -ادت أأ’م-ور إأ¤
›اري-ه-ا ب-ع-د أضس-رأب أل-ت-ج-ار وم-ق-دمي
أÿدمات أّول أمسس وألذي أفرز أرتباكا
وتذمرأ لدى عّدة فئات شسعبية أّكدت على
أّن إأضسرأب Œار أŸوأد ألغذأئية وأÿضسر
وألفوأكه يعت Èعقابا جماعيا للموأطنÚ
و’ صسلة له بالشسعارأت أŸرفوعة إ’جرأء
إأصسÓحات عميقة على كافة أŸسستويات.
ول -وح -ظ أمسس ،إأع -ادة ف -ت-ح أıاب-ز
وم- - -ع- - -ظ - -م Óﬁت أŸوأد أل - -غ - -ذأئ - -ي - -ة

وأŸقاهي أسستجابة لندأءأت ألتعّقل ألتي
أطلقتها عّدة جهات.
مع أإ’شسارة أ ¤أن مديرية ألتجارة
Óضسرأب
بالو’ية قّدرت نسسبة أ’سستجابة ل إ
 ٪58أ’ أنّ أل - -وأق- -ع أث- -بت ب- -اّن أل- -نسس- -ب- -ة
Œاوزت ح - - -دود  ’ ٪80سس- -ي- -م -ا ب -اŸدن
ألكÈى لتيبازة.

تيبازة :علي ملزي

نظمت أمسس ،نقابة أÙام ÚمسسÒة
سس -ل -م -ي -ة م -ط -ال -ب -ة ب -ال-ت-غ-ي ‘ Òأل-ن-ظ-ام
ألسس- -ي- -اسس -ي وب -ج -زأئ -ر ق -وي -ة ،إأن -ط -ل -قت
أŸسسÒة Ãشساركة أك Ìمن ﬁ 500امي
وب-عضس ع-م-ال ق-ط-اع أل-ع-دأل-ة م-ن ب-ي-ن-ه-م
ك- -ت- -اب ألضس- -ب- -ط م -ن أم -ام م -ق -ر ›لسس
أل -قضس-اء وج-ابت شس-وأرع ع-اصس-م-ة أل-و’ي-ة
رأف -ع Úع -دة شس -ع -ارأت م -ن -ه -ا ““سس -ل -م -ي -ة
سس -ل -م -ي -ة““ و«ج -زأئ -ر ح -رة دÁق -رأط-ي-ة““،
معتÈين أنفسسهم حماة ألقانون.
وصسرحت أأ’سستاذة سسعاد يحياوي أن
ه-ي-ئ-ة أل-دف-اع م-ع دول-ة أل-ق-ان-ون وأل-عدألة
أ’جتماعية ألتي تكرسس حقوق أŸوأطن
‘ ألصسحة وألتعليم وتسستجيب إ’رأدته.

وقرأت نقيبة أÙام Úأأ’سستاذة وأفية
سسيدهم بيانا جاء فيه أن أ÷زأئر مرت
Ãرأحل تصسحيحية عديدة لضسمان ألعيشس
أل- -ك- -ر Ëل -ل -م -وأط -ن وت -ك -ريسس ح -ري -ات -ه
أأ’سس-اسس-ي-ة وف-ق م-ا تضس-م-ن-ت-ه أ’ت-ف-اقيات
ألدولية وأإ’عÓن ألعاŸي ◊قوق أإ’نسسان
وهذه أ◊قوق مكرسسة ‘ دسستور .2016
وتعرف ربوع ألبويرة إأضسرأبا عاما لليوم
أل- -ث- -ا Êع- -ل- -ى أل- -ت -وأ‹ ،ح -يث أصس -ب -حت
عاصسمة ألو’ية مدينة أشسباح ‘ ظل غلق
أÓÙت أل -ت -ج-اري-ة ،ع-دأ أıاب-ز أل-ت-ي
تعمل بالتناوب لضسمان أÿدمة.

البويرة :ع نايت رمضسان

مسسÒة سسلمية لهيئة الدفاع باŸدية

ح-ق-وق-ي-ا وح-ق-وق-ي-ة أŸنضس-وين –ت لوأء
ه -ذه أŸن-ظ-م-ة ع-دة شس-ع-ارأت م-ن ب-ي-ن-ه-ا
““جزأئر حرة دÁقرأطية““.
ك- -م- -ا ع- -رفت شس -وأرع أŸدي -ة ‘ ه -ذه
أل -فÎة مسسÒأت ل -ت Ó-م -ي -ذ أŸت -وسس-ط-ات
مرددين بصسوت ““نعم للتغي.““Ò

أق -دمت م -ن -ظ -م -ة أÙام Úب -اŸدي -ة
صسبيحة أمسس ،على تنظيم مسسÒة سسلمية
بدءأ من ﬁيط أÙكمة أإ’دأرية قرب
›لسس ألقضساء ،حيث جابت حي أثنية
أ◊جر وعادت إأ ¤نقطة أ’نطÓق.
ورفع أÙامون وأÙاميات من بينهم
أسساتذة بجامعة يحي فارسس ‘ حدود 60

اŸدية :علي ملياÊ

نظم أمسس مكتب أÙام Úناحية سسعيدة
وق- -ف -ة سس -ل -م -ي -ة أم -ام م -ق -ر ›لسس أل -قضس -اء
بحضسور أك Ìمن ﬁ 200امي رددوأ خÓلها
شسعارأت تطالب ““باحÎأم ألدسستور وتدعو أ¤

ألتغي Òوأإ’صسÓح““.
ذك- - -ر أÙام - -ون أن ألشس - -عب ه - -ومصس - -در
ألسس -ل -ط -ات وأن -ه -م ي-ؤوي-دون مسس-ع-ى أإ’صسÓ-ح
ألسسياسسي.

Œمع سسلمي أامام ›لسس قضساء سسعيدة

سسعيدة :ج .علي

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ل‡ي غسشان سشÓمة :
إŸبعوث إ أ

اŸـوؤ“ر الوطـني الليـبي سضينعقـد ‘ أاقل من شضهر
لنتخابات مدخل إلتسشوية إلسشياسشية
^ تهيئة أإجوإء إ إ

العدد

17894

قال إن سشوريا تعا Êمن حصشار دو‹

09

األسضد :نواصضل مكافحة الرهاب لتحقيق ا◊ل السضياسضي
ششدد إلرئيسش إلسشوري بششار إلسشد عزم بÓده
موإصشلة مكافحتها لÓرهاب باعتبار ذلك إلوسشيلة
إلتي تؤودي إ ¤حل سشياسشي ‘ إلنهاية ،على إلرغم
من إŸنحى إلذي إخذته إ◊رب على بÓده من
خÓل إ◊صشار وإ◊رب إلقتصشادية إŸنفذة من
قبل إلوليات إŸتحدة وإل–اد إلوروبي.
باŸقابل أاكد الرئيسص السسوري عزم بلده مواصسلة مكافحتها
للرهاب باعتبار ذلك» الوسسيلة التي تؤودي إا ¤حل سسياسسي ‘
النهاية».
«مكافحة اإلرهاب هي التي تؤودي إا ¤حل سسياسسي ‘ النهاية،
وأاي حديث عن حلول سسياسسية ‘ ظل انتشسار اإلرهاب هو
وهم وخديعة»  ،هذا ما أاكده الرئيسص السسد أامسص األول ،أامام
مسسؤوول صسيني بعد ان كان أادان بقوة اŸنحى الذي أاخذته
ا◊رب ضسد بلده واŸتمثل ‘ ا◊صسار وا◊رب القتصسادية
عليه .وأاوضسح الرئيسص السسوري خلل اسستقباله مسساعد وزير
الشسؤوون اÿارجية الصسيني ان أادوات السسياسسة الدولية تغÒت
اليوم وان اÿلفات التي كانت –ل سسابقا ع Èا◊وار ،باتت
تعتمد أاسسلوبا ﬂتلفا يقوم على اŸقاطعة وسسحب السسفراء،
وا◊صسار القتصسادي واسستخدام اإلرهاب».
وتفرضص الوليات اŸتحدة وال–اد األوروبي منذ بدء النزاع
السس- -وري ‘ ال -ع -ام  2011ع-ق-وب-ات اق-تصس-ادي-ة صس-ارمة على
سس -وري-ا شس-م-لت أاف-رادا وك-ي-ان-ات ،م-ا ي-ع-ن-ي Œم-ي-د أاصس-ول-ه-م

وعزلهم ماليا .كما يفرضص ال–اد األوروبي عقوبات أاخرى
بينها حظر على األسسلحة والنفط وقيود على السستثمارات.
وشسهدت دمشسق ومدن عدة منذ مطلع العام ا÷اري أازمة
نقصص ‘ اÙروقات ل سسيما أاسسطوانات الغاز جراء وضسع
واشسنطن قيودا مشسددة على عمليات شسحن النفط إا ¤سسوريا،
‘ وقت ل تزال أابرز حقول النفط والغاز خارجة عن سسيطرة
ا◊كومة.
مؤو“ر كب÷ Òمع إŸسشاعدإت
وتبقى بعضص ا÷هود متواصسلة ومنها الوروبية Ÿسساعدة
سسوريا على تخطي أازمتها التي خلفت اللف من القتلى ا¤
جانب دمار يتطلب ا÷هود وتكثيف اŸبادرات من اجل
تخطيه .م -ث -ل ه-ات-ه اŸب-ادرات سس-ت-ح-تضس-ن-ه-ا ال-ع-اصس-م-ة
البلجيكية اليوم واŸتمثلة ‘ مؤو“ر بروكسسل الثالث حول
دعم مسستقبل سسوريا واŸنطق والذي يعقده ال–اد الوروبي
وال· اŸتحدة ويهدف إا ¤زيادة تعبئة اÛتمع الدو‹
Ÿزي -د م -ن ال -دع -م ÷ه -ود الشس -عب السس -وري و–ق -ي -ق ح -ل
لزمة السسوريةÃ ,ا يتماشسى مع قرار ›لسص
سسياسسي دائم ل أ
األمن رقم .2254
ومع دخول األزمة الدموية السسورية عامها التاسسع ,يسستمر
الوضسع اإلنسسا ‘ Êالتدهور حيث انه ل يزال أاك Ìمن 11
مليون سسوري بحاجة إا ¤مسساعدات إانسسانية ,وأاك Ìمن 5
ملي Úلجئ سسوري مهجرون خارج البلد .

فنزوي Óتعلن تعليق أإنششطة إلعمل بسشبب إنقطاع إلتيار إلكهربائي

إأكد مبعوث إلأ· إŸتحدة,
رئيسش بعثتها للدعم ‘ ليبيا,
غسشان سشÓمة ,إأمسش ،إأنه
سشيعلن خÓل إليام إلقليلة
إلقادمة عن موعد عقد
إŸلتقى إلوطني إلليبي إلذي
إأكد إأنه «سشيعقد ‘ إأقل من
ششهر» مششÒإ إ ¤إأن إلبعثة
تعمل ‘ إلوقت إلرإهن على
إنهاء بعضش إلÎتيبات
إللوجسشتية إلضشرورية ‘ هذإ
إلششاأن.
اأوضسح سسلمة اأن اŸلتقى سسيعتمد
على «بوتقة واسسعة من اŸدخلت
منها ما جاء ‘ اجتماعات ›لسسي
النواب والدولة ومبادرات ولقاءات
اأب -وظ-ب-ي وب-اريسص وب-الÒم-و وط-ب-ع-ا
خطة العمل الأ‡ية التي سسيحولها
اŸلتقى الوطني اإﬂ ¤رجات».
واأضساف اأن اŸلتقى الوطني الليبي
سسيمثل « 23فئة من الليبي Úجميعا»
تشسمل اŸدن والأحزاب و رووؤسساء

ا÷ام- -ع- -ات و ال- -ن -ق -اب -ات و شس -ي -وخ
ال- -ق- -ب- -ائ- -ل ا ¤ج- -انب ‡ث- -ل Úع -ن
ال - -ب - -ل- -دي- -ات واأعضس- -اء م- -ن ›لسص
النواب ومن ›لسص الدولة ,وكذا
ك- - -ل الأجسس- - -ام الج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي- - -ة
والسس-ي-اسس-ي-ة ,واŸكونات والأقليات
العرقية».
إعتذإر
واإعتذر سسلمة مسسبقا من الفئات
الليبية التي لن تتمكن من اŸشساركة
‘ ال-ل-ق-اء ,ق-ائ-ل «اع-ت-ذار مسس-ب-ق-ا
‡ن  ⁄يتمكنو من ا◊ضسور ..اأنا ل
اأسستطيع اأن اأجمع  6مليون ليبي ‘
مكان واحد» لفتا ا ¤اأنه «لن يكون
ه-ن-اك اإرضس-اء ل-ل-ج-م-ي-ع ن-ح-ن ن-ري-د
اسستخلصص راأي غالب وراأي اأكÌي
هذا هو هدف اŸلتقى».
واأشسار سسلمة اإ ¤اأن البعثة الأ‡ية
قامت بدراسسة الوضسع ‘  14مدينة
ل-ي-ب-ي-ة لخ-ت-ي-ار اإح-داه-ا لسستضسافة
فعاليات اŸلتقى ,واسستقر الختيار
ع- -ل- -ى «ث- -لث م- -دن سس -تسس -تضس -ي -ف

اإح-داه-ا اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-بي»
م -ن -وه -ا اإ ¤اأن -ه سس -ي-خ-ت-ار اŸدي-ن-ة
غدا.
خطوة إأسشاسشية
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا اأشس- -ارت ا◊ك -وم -ة
الي - -ط - -ال - -ي- -ة ع- -ل- -ى لسس- -ان رئ- -يسص
حكومتها جوزيبي كونتي ,ا ¤اإنها
تعمل على تنظيم اŸلتقى الوطني
ا÷امع ‘ ليبيا ب Úالأطراف التي
وصس -ف -ه -ا ب -ال -ف -اع -ل-ة ن-ه-اي-ة م-ارسص
ا÷اري» .وراأى ك -ون-ت-ي اŸل-ت-ق-ى
الوطني الليبي اŸزمع تنظيمه من
الأ· اŸت- -ح- -دة خ- -ط -وة اأسس -اسس -ي -ة
للوصسول اإ ¤حل سسياسسي .وكشسف
عن مكاŸة هاتفية طويلة ا÷معة
ال- -ف- -ارط- -ة ج -م -ع -ت -ه م -ع اŸب -ع -وث
الأ‡ي اإ ¤ل -ي -ب -ي -ا غسس-ان سس-لم-ة,
قال باأن سسلمة اأحاطه بالتطورات
السس -ي -اسس-ي-ة واÙادث-ات ب Úرئ-يسص
اÛلسص الرئاسسي ◊كومة الوفاق
ال- -وط- -ن- -ي ال -ل -ي -ب -ي -ة ف -ائ -ز السس -راج
واŸشس Òخليفة حف ‘ Îاأبوظبي.

وكانت الأ· اŸتحدة تنوي اإجراء
النتخابات ‘ ليبيا ‘ العاشسر من
ديسسم Èكسسبيل لإنهاء الزمة لكن
تصس -اع -د ح-دة ال-ع-ن-ف وع-دم وج-ود
تفاهم مطلق ب Úالطراف الليبية
حال دون اإجراء النتخابات.
واج-ت-م-ع السس-راج الأسس-ب-وع اŸاضس-ي
م- - -ع اŸشس Òخ- - -ل- - -ي- - -ف - -ة ح - -ف‘ Î
اأبوظبي ,صسرح بعدها ‘ طرابلسص
اأنهما اتفقا على اإجراء النتخابات
ب -ح -ل-ول ن-ه-اي-ة ال-ع-ام واأن ل-ق-اءه م-ع
حف Îكان من اأجل «حقن الدماء
والوصسول اإ ¤صسيغة Œنب بلدنا
الصسراع والتصسعيد العسسكري».
وقد انتهى لقاء اأبو ظبي بالتفاق
ع-ل-ى ث-لث ن-ق-اط رئ-يسس-ي-ة ◊ل-ح-لة
الأزمة الليبية ,وفق رئيسص حكومة
الوفاق الليبية ,وهي «عدم اإطالة
ال - -فÎة الن - -ت - -ق- -ال- -ي- -ة ,وت- -وح- -ي- -د
اŸوؤسسسس -ات والإصس -رار ع -ل-ى ذلك,
وتنظيم النتخابات قبل نهاية 2019
مع توف ÒاŸناخ اŸلئم لإجرائها».

سشاعات حاسشمة للسشيدة إ◊ديدية

حـ ـ ـ ـداد وطنـ ـ ـي ع ـ ـلى ضضحاي ـ ـ ـا – ـ ـطم طائـ ـ ـرة الركـ ـ ـ ـ ـ ـاب

جديد بشساأن الÈيكسست ،وهو ما من شساأنه اأن يعزز احتمال
ت -ن -ظ -ي-م اسس-ت-ف-ت-اء ث-اٍن ‘ ،ضس-وء ا÷م-ود ال-ذي ت-ع-ا Êم-ن-ه
ﬁادثات بريكسست قبل  18يوما من موعده.
و اأكد رئيسص اÛموعة العربية ‘ حزب العمال عطا الله
سسعيد اأن موقف حزبه هو عدم التصسويت ÿطة تريزا
ماي.
وح- -ول تصس- -ري- -ح -ات جÒم -ي ك -ورب -ن ب -خصس -وصص ال -دع -وة
لسستفتاء ثان ،ب Úسسعيد اأن هذا هو التغي Òالوحيد الذي
حصسل الأسسبوع اŸاضسي ،حيث بات حزب العمال موافقا
على اإجراء اسستفتاء ثان ‘ ،حال اأصسرت رئيسسة الوزراء
على خطتها وسسقطت ‘ تصسويت الŸÈان اليوم الثلثاء.
واإذا رفضص ›لسص ال -ع -م -وم ال -ي -وم خ -ط -ة رئ -يسس-ة ال-وزراء
فسسيكون من اŸرجح حدوث واحد من خيارين ،اإما اأن
تغادر اŸملكة اŸتحدة ال–اد الأوروبي يوم  29مارسص
دون اتفاق وهو الأمر اŸسستبعد ‘ ظل اإجماع كل الأحزاب
على كارثية هذا اÿيار ورفضسهم له ،اأو اإجراء تصسويت يوم
اÿميسص على اإرجاء موعد اŸغادرة وهو الأمر اŸرجح
ب-ال-ن-ظ-ر ل-تصس-ري-ح-ات م-ع-ظ-م السس-اسس-ة الÈي-ط-ان-ي Úخ-لل
الأيام الثلثة اŸاضسية.

إأعلن ›لسش نوإب إلششعب إلإثيوبي ,إأن يوم
إأمسش ،سشيكون يوم حدإد وطني على ضشحايا حادث
–طم طائرة بوينغ  7٣7إلتابعة للخطوط إ÷وية
إلإثيوبية ,وإلتي كانت توؤمن رحلة ب Úإأديسش
إأبابا ونÒوبي ,وعلى متنها  ١57رإكبا قضشوإ
جميعهم ‘ هذإ إ◊ادث.
” تشسكيل ÷نة مكونة من اÿطوط ا÷وية الإثيوبية,
وهيئة الطÒان اŸدنية الإثيوبية ,وهيئة النقل الإثيوبية,
ل -ل -ق -ي -ام ب -ال -ت -ح -ري -ات ال -لزم -ة م -ن اأج-ل –دي-د ه-وي-ات
الضسحايا.
و ⁄تعرف حتى الن اأسسباب وملبسسات هذا ا◊ادث‘ ,
ح Úاأع -ل -ن اŸدي -ر ال -ت -ن -ف -ي -ذي لشس -رك-ة اÿط-وط ا÷وي-ة
الأثيوبية تولدى جÈماريام ‘ ندوة صسحفية ,اأنه «من
اللزم القيام بتحقيق معمق مع جميع الأطراف اŸعنية,
لسسيما مع شسركة «بوينغ» وهيئة الطÒان اŸد Êالإثيوبية
لتحديد سسبب ا◊ادث.
واأعلن التليفزيون الرسسمي ‘ اأثيوبيا اليوم العثور على
الصس- -ن -دوق الأسس -ود اÿاصص ب -ال -ط -ائ -رة ال -ت -اب -ع -ة لشس -رك -ة
اÿطوط ا÷وية الإثيوبية.

إإششهـــــــــــــــار

إ÷مهوريــــة إ÷زإئريــــــــة إلدÁقرإطيـــة إلششعبيــــــــة
إلششركة إŸدنية إŸهنية للمحضشرين إلقضشائييـن
سشعــدودي إلعمــــــــري لسشعـــــــــد ﬁمـــــــــــد
إختصشـــــاصش ›لسش قضشــــــاء برج بو عريريـج
ششارع ششرإد بلقاسشم رأإسش إلوإدي .
رقم إلهاتف ٠.٣5.6٣.٢٢.4٩:
إلنقال ٠5.6٠.٩6.٣٣.٣٩ :

إعــــÓن عــن بيــع عقار مششاع باŸــزإد إلعلــــني
لدإرية
لجرإءإت إŸدنية و إ إ
طبقا للمادة  74٩وما يليها من قانون إ إ
(إ÷لسشة إلسشادسشة)
 بطلب من اŸدعوة /بعزيز ربيعة بنت رابح أارملة حمودي اŸسسعود ‘ حقها و حق ولديها القاصسرين’’حموديأاعمر’’
و ’’حمودي عائشسة ’’  -السساكنة ب  /ا◊ي العتيق بلدية بئر قاصسد علي .
 اŸتخذة عنوانها لدى مكتبنا الكائن ب شسارع شسراد بلقاسسم رأاسص الوادي مقرا للتنفيذ .ضسـد  -/ورثة حمودي اŸسسعود بن عمار و هم  :حمودي مفتاح  -حمودي شسمسص البدور  -حمودي قمر الزمان
 حمودي موسسى  -حمودي خديجة حمودي عيسسى -حمودي آامنة -حمودي الشسيماء ابناء اŸسسعود  ،السساكنون ب  /حي 288مسسكن بئر قاصسدعلي .
 تنفيذا للحكم الصسادر عن ﬁكمة رأاسص الوادي  ،القسسم العقاري بتاريخ 2017/11/29 :فهرسص رقم : 2017/02954جدول رقم  2017/02435 :و اŸمهور بالصسيغة التنفيذية اŸؤورخة ‘  2018/03/ 18 :رقم 320 :
 2018/و القاضسي ببيع العقار اŸشساع:اŸتمثل ‘:
 تعي Úالعقار اŸشساع  -:قطعة ارضص تقع ببلدية بئر قاصسد علي باŸكان اŸسسمى ’’لكرا ’’Ëتنتمي ا ¤قسسم 02›موعة ملكية  61مسساحتها مسساحتها  01هك  41آار  87سسآار .
لشسهار الÎقيم بالسسجل العقاري تطبيقا ألحكام
 أاصسل ملكية العقار :آال العقار Ã :وجب اإلجراء األو‹ ل إاŸادة  14من اŸرسسوم  63/76تقييد بتاريخ  2001/11/18 :إايداع حجم  05تربيعة . 194
 بناء على األمر الصسادر عن السسيد رئيسص ﬁكمة رأاسص الوادي بتاريخ  2018/07/22رقم ،18/1125 :اŸتضسمن–ديد جلسسة بيع العقار اŸشساع باŸزاد العلني ليوم . 2018/08/29 :
 يعلـن األسستاذ /سسعدودي العمري عضسو الشسركة اŸدنية اŸهنية للمحضسرين القضسائي Úلدى اختصساصص ›لسصقضساء برج بوعريريج بأانه سسيتم البيع باŸزاد العلني Ãقر ﬁكمة رأاسص الوادي يـوم :األربعاء اŸوافق لـ:
 ،2019/03/20على السساعـة ا◊ادية عشسر صسباحا للعقار اŸذكور أاعـله .
السسعر الفتتاحي لنطلق اŸزايدة هو1.838.635.20/دج ((مليون و ثما‰ائة و ثمانية و ثلثون الف و سستمائةو خمسسة و ثلثون دينار جزائري و  20سسنتيما )) Ÿن تقدم بأاعلى عرضص .
 شسروط البيع :إاضسافة إا ¤الشسروط اŸذكورة ‘ قائمة شسروط البيع فإان الراسسي عليه اŸزاد يدفع حال انعقادا÷لسسة خمسص الثمن واŸصساريف والرسسوم اŸسستحقة  ،ويدفع اŸبلغ اŸتبقي ‘ أاجل أاقصساه ثمانية (  )08أايام
بأامانة ضسبط اÙكمة .
لطلع على قائمة شسروط البيع التصسال بكتابة الضسبط لدى ﬁكمة رأاسص الوادي أاو
 وŸزيد من اŸعلومات ول إمقر الشسركة اŸذكور أاعله.
حرر يوم ٢٠١٩/٠٣/١١:
إÙضشر إلقضشائي /سشعدودي إلعمري

إلششعب ٢٠١٩/٠٣/١٢

كششف وزير إلدفاع إلفنزويلي فÓد ÒÁبادرينو
لوبيز ,أإمسش ,عن أإن إ÷يشش بدأإ عملية مرإقبة
جوية ◊ماية خطوط إلطاقة ‘ إلبÓد ,ومنع
وقوع إŸزيد من حوإدث تخريب ششبكة إلكهرباء.
وقال لوبيز»إان القوات اŸسسلحة الوطنية الفنزويلية أاطلقت
اليوم نظام مراقبة جوية ÿطوط الطاقة ,كما وضسعت
جميع األهداف السسÎاتيجية من يوم أامسص –ت ا◊ماية
اŸادية على مسستويات ﬂتلفة ,من أاجل تثبيت النظام
ومنع أاي هجوم آاخر».
وذكرت التقارير ‘ ,وقت سسابق ,أان قوات األمن ‘
فنزويل تعزز التداب Òاألمنية بشسكل غ Òمسسبوق على
خلفية مشساكل الكهرباء ‘ البلد.
وكان نظام توزيع الطاقة الكهربائية ‘ فنزويل قد تعطل
بسسبب حادث وقع ‘ أاكﬁ Èطة للطاقة الكهرومائية
(الغوري) ‘ البلد  ..ووصسفت اŸؤوسسسسة الوطنية للكهرباء
(كوربوليك) ا◊ادث بأانه تخريب وحلقة من حرب الطاقة
ضسد فنزويل.
تعليق إلدرإسشة
قال وزير التصسالت الفنزويلي ،خورخي رودريغيز أانه
سسيتم تعليق الدراسسة وجميع أانشسطة العمل اليوم الثنÚ
بسسبب انقطاع التيار الكهربائي الوطني اŸمتد منذ أايام.
وصسرح الوزيرÙ ،طة «‘ تي ‘» التلفزيونية« ،نود أان

نعلمكم أان الرئيسص نيكولسص مادورو قرر أانه سسيتم تعليق
الدراسسة وجميع أانشسطة العمل ليوم الثن 11 Úمارسص».
وتشسهد فنزويل ،التي تعا Êمن أازمة سسياسسية واقتصسادية،
انقطاعا على نطاق واسسع ‘ التيار الكهربائي منذ يوم
اÿم -يسص ،بسس -بب م -ا وصس -ف -ت -ه السس -ل -ط-ات ب-أان-ه ت-خ-ريب
اسستهدف ﬁطة الطاقة الكهرومائية الرئيسسية ‘ البلد.
وقال رودريغيز إان ا◊كومة سستحرصص على «اسستعادة كل
الشسعب الفنزويلي هدوءه ،الذي تأاثر باألعمال اإلجرامية
واألن -ان -ي -ة ،ال -ت -ي ل تسس -ع -ى لشس-يء سس-وى –ق-ي-ق غ-اي-ات
سسياسسية لليم ÚاŸتطرف».
وما زال انقطاع التيار الكهربائي يعم  18ولية على األقل
من أاصسل  23ولية .و‘ العاصسمة كراكاسص“ ،ت اسستعادة
التيار الكهربائي بشسكل جزئي ،لكنه ما يزال متقطعا.
وكانت انباء –دثت امسص الحد عن وفاة  15شسخصسا
مصساب بأامراضص الكلى بسسبب عدم “كنهم من اÿضسوع
÷لسسات غسسيل الكلى بسسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وق -ال ف -رانسس -يسس -ك -و ف -ال -نسس -ي -ا ال -ذي ي -رأاسص ›م -وع-ة
«كوديفيدا» للرعاية الصسحية ‘ تصسريح صسحفي أان «حالة
األشس-خ-اصص ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون ال-فشس-ل ال-ك-ل-وي صس-ع-ب-ة ل-لغاية
وحرجة .نحن نتحدث عن توقف  95باŸائة من وحدات
غسسيل الكلي والتي Áكن أان تصسل الن إا 100 ¤باŸائة»
بسسبب انقطاع الكهرباء.

إثيوبيا توقف أإسشطول طائرإت « بوينغ» كإاجرإء إحÎإزي

›لسس العموم يصضّوت اليوم على خطة «ماي» للخروج من «بريكيسضت»

تتحضشر رئيسشة إلوزرإء إلÈيطانية تÒيزإ ماي -
بحسشب مرإقب -ÚلهزÁة ثقيلة جديدة رÃا تنهي
حياتها إلسشياسشية ،عندما تطلب ›ددإ من ›لسش
إلعموم إليوم إلثÓثاء إلتصشويت على خطتها
للخروج من إل–اد إلأوروبي (بريكسشت) ،إلتي
كان رفضشها بغالبية  4٣٢نائبا ‘  ١5جانفي إلثاÊ
إŸاضشي.
فـ»السسيدة ا◊ديدية» كما يحلو لبعضص اأنصسارها وصسفها⁄ ،
–دث اأي اخÎاق ‘ جهة دفع نواب حزبها لدعم خطتها
للخروج من ال–اد الأوروبي ،فضسل عن الأحزاب الأخرى،
كما اأن ال–اد  ⁄يقدم لها اأي تنازل يذكر‡ ،ا يجعل
موقفها صسعبا اأمام ›لسص العموم.
ونقلت روينا ماسسون نائبة اÙرر السسياسسي ‘ صسحيفة
الغارديان ،عن مصسدر مطلع با◊كومة الÈيطانية ،اأن من
اŸرج - - -ح اأن يصس - - -وت الŸÈان ع- - -ل- - -ى “دي- - -د اŸادة 50
واسس -ت -ب -ع -اد خ-روج ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن ال–اد الأوروب-ي اإذا ⁄
يوافق النواب على اتفاق تÒيزا ماي اليوم .
ويبدو اأن هذا اÿيار بات الأبرز خاصسة اأنه يصسب ‘ ذات
السس- -ي- -اق ال- -ذي اأشس -ارت ل -ه رئ -يسس -ة ال -وزراء ي -وم ا÷م -ع -ة
اŸاضسي ،اإذ –دثت ماي لأول مرة عن اإتاحة الفرصسة
Ûلسص العموم للتصسويت ‘ الـ 14من الشسهر ا÷اري بشساأن
اإرجاء اÿروج من ال–اد الأوروبي Ÿدة قصسÒة.
ومنذ تصسريح ماي اإ ¤صسباح اأمسص  ⁄ ،يغ Òمتشسددو
حزبها موقفهم ،كما  ⁄يعطها ال–اد الأوروبي اأي حبل
‚اة .م -ن ج -ه -ت -ه ج -دد ح -زب ال -ع -م -ال اŸع -ارضص رفضس-ه
ÿطتها ،الأمر الذي زاد من حالة عدم اليق Úبخصسوصص
مسستقبل بريطانيا ‘ ظل هذا التخبط.
طريق مسشدود
من جانبه ،اأكد متحدث باسسم ماي اأن اŸفاوضسات مع
ال–اد الأوروب- -ي بشس- -اأن اإدخ- -ال ت -ع -دي -لت ع -ل -ى ات -ف -اق
«الÈيكسست» وصسلت اإ ¤طريق مسسدود.
وقال اŸتحدث قبل اجتماع للحكومة :ل توجد نية ‘
الوقت الراهن لأن تسسافر ماي اإ ¤بروكسسل ،بالنظر Ÿا
وصسفه بتعنت ا÷انب الأوروبي خلل مباحثات عطلة نهاية
الأسسبوع ،وعدم اسستجابته لطلب بريطا Êيتعلق باإدخال
تعديلت على بند ترتيبات ا◊دود الإيرلندية ‘ اتفاق
اÿروج.
ويعني فشسل التفاق ‘ اŸرور ›ددا اأن اأعضساء ›لسص
العموم سسيختارون  ‘-تصسويت ثاٍن مقرر الأربعاء -بÚ
تاأجيل موعد اÿروج اÙدد ‘ الـ 29من هذا الشسهر
بضسعة اأشسهر ،اأو اÿروج من ال–اد دون اتفاق.
«إلعمال» مع إسشتفتاء ثان
وكان زعيم حزب العمال الÈيطا ÊجÒمي كورب Úاأعلن
نهاية الأسسبوع اأن حزبه بصسدد الدعوة لإجراء اسستفتاء

ا÷يشس يبدأا عملية مراقبة جوية ◊ماية خطوط الطاقة

وكان التصسال قد انقطع مع الطائرة بعد فÎة وجيزة من
اإقلعها من مطار اأديسص اأبابا ,حيث هوت بالقرب من
بلدة «بيشسوفتو» جنوب شسرق العاصسمة الإثيوبية اأديسص اأبابا
 ,واأعلنت السسلطات عدم وجود ناج.Ú
وكانت طائرة الركاب الإثيوبية ،قي –طمت ،اأمسص الأول،
بعد  6دقائق من اإقلعها وكانت –مل على متنها 149
راكبا و 8من اأفراد الطاقم.
من جهة اأخرى ,اأعلنت اÿطوط ا÷وية الإثيوبية عن
توقيف اأسسطول طائرات /بوينغ 7 37التابعة لها ,موضسحة
‘ بيان اأنه «رغم اأننا ل نعرف سسبب ا◊ادث بعد ,اإل اأنه
” اتخاذ هذا القرار كاإجراء احÎازي اإضسا‘ للسسلمة».
وذك -رت الشس -رك -ة اأن ح -ادث –ط -م ب-وي-ن-غ  ,737ه -و ث -اÊ
حادث لنفسص الطائرة ‘ غضسون سستة اأشسهر ,بعد –طم
الطائرة التابعة لشسركة «ليون اإير» الإندونيسسية والتي كانت
تقل  189شسخصسا لقوا مصسرعهم جميعا.
‘ اŸقابل ،اأعلن التليفزيون الرسسمي ‘ اأثيوبيا ,اأمسص,
ال-ع-ث-ور ع-ل-ى الصس-ن-دوق الأسس-ود اÿاصص ب-ال-ط-ائ-رة ال-تابعة
لشسركة اÿطوط ا÷وية الإثيوبية التي –طمت ,اأمسص,
وهي ‘ طريقها من اأديسص اأبابا اإ ¤نÒوبي.

تعزية
ب -ب -ال -غ ا◊زن واألسس -ى ت -ل -قت أاسس-رة ج-ريدة إلششعب‘ ،
مقدمتها الرئيسسة اŸديرة العامة إلسشيدة أإمينة دباشش ،نبا
وفاة اŸغفور لها بإاذنه تعا ¤إلسشيدة بورزإق زكية عن
عمر ناهز  77سسنة بحي بلكور ‘ العاصسمة  ،جدة الزميلة
بوعموششة سشهام  ،وتتقدم لها ولكافة أافراد العائلة بأاخلصص
عبارات اŸواسساة والتعازي  ،متضسرعة للمو ¤عز وجل أان
يتغمد روح الفقيدة برحمته الواسسعة ويسسكنها فسسيح جنانه
ويلهم أاهلها وذويها جميل الصس Èوالسسلوان.
إنا لله وإنا إليه رإجعون
إلششعب ٢٠١٩/٠٣/١٢
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لقأمأت ا÷أمعية
تأأم Úا إ

تدابŸ Òنع دخول اأ’ششخاصس الغرباء

كامÒات وبطاقات إالكÎونية
وتعزيز ا◊راسشة بأاعوان مؤوّهلÚ

@ تعليمات مششّددة Ÿنع التّسشلّل وتداب Òخاصّشة ’سشتقبال الزوار
@ اŸطالبة باعتماد البطاقات اŸغناطسشية الشّشخصشية بجامعتي
حسشيبة وأاو’د فارسس بالششلف
@ تكوين  ٦١عونا للمرافق ا÷امعية بسشكيكدة
كلمة العدد

تثم Úالعمل
الوقائي

جمأل أاوكيلي

م-ا ه-ي اإلج-راءات ال-ع-م-ل-ي-ة الّصص-ارمة
اّŸت- -خ- -ذة م- -ن ق- -ب- -ل اإلدارة ل- -ت- -أامÚ
اإلق -ام-ات ا÷ام-ع-ي-ة ع-قب ح-ادث-ة ب-ن
عكنون؟ سصؤوال نود اإلجابة عليه من
خ Ó-ل م -ل -ف «ﬁل -ي -ات الشص -عب» عÈ
شص-ب-ك-ة م-راسص-ل-ي-ن-ا ب-ال-ولي-ات ب-إاع-ط-اء
ال -ك-ل-م-ة ل-ل-مسص-ؤوول ÚاŸب-اشص-ري-ن ع-ل-ى

هذه الهياكل لتفادي حدوث أاي طارئ مسصتقب ،Óو–اشصي تكرار تلك
الوقائع ‘ جهات أاخرى.
واسصتنادا إا ¤مراسصلينا ،فإانّ مديري اإلقامات ا÷امعية سصارعوا إا¤
ضصبط التّداب ÒاŸشصّددة وفق ما أاوصصت به الوزارة بإاعداد ّ ﬂ
طط
شصامل ومتكامل ‘ هذا الشّصأان ،ل يÎك اÛال أاو الفرصصة للعفوية أاو
شصيء من هذا القبيل ،وهذا من خÓل العتماد على قاعدة العمل
الوقائي والفعل السصتباقي.
وتبعا لذلك ،فإاّن الّترتيبات األولية تكمن ‘ تنصصيب كامÒات متطّورة
لتغطية فضصاء مع ،Úمن اŸراقبة الّدقيقة ◊ركة األشصخاصص والفرز ‘
عملية الدخول واÿروج ،مدّعمة بأاعداد معتÈة من أاعوان ا◊راسصة
ذوي التّأاهيل ‘ هذا الختصصاصص تلّقوا تكوينا مكّثفا ع Èسصلسصلة من
الّدورات.
يضصاف إا ¤كل هذا العمل اŸهني ،السصتعانة بعامل التكنولوجيا ‘
–ديد هوّيات األفراد والتّأاكد من انتمائهم إا ¤أاسصرة ال ّ
طلبة ،وعدم
الّتسصاهل مع كل من ليسص له عÓقة مع هذا الوسصط.

هذه اŸنظومة من اآلليات ارتاح لها ال ّ
طلبة أاّيـما ارتياح ،كونها وضصعت
حّدا وأانهت فÎة معيّنة من اإلهمال والتسصيب الذي كان ا÷ميع يÓحظه
‘ هذه األماكن ،أاي كÌة الغرباء والّدخÓء الذين وجدوا ضصاّلتهم ‘
اإلقامات واحتفاظ الكث Òبالغرف بعد إانهاء دراسصتهم يبيتون عند
أاصصدقائهم ‘ حالة حصصولهم على منصصب عمل ،وعدم قدرتهم على
الكراء أاو العودة إا ¤عائÓتهم.
ه -ذا ال -وضص -ع وّل -ى ع-ه-ده وان-ت-ه-ى ،ه-ن-اك اسص-ت-ف-اق-ة ل-ق-ط-اع اÿدم-ات
ا÷امعية بعد سصنوات طويلة من الّتراخي بانتهاج مقاربات جديدة ‘
ال ّ-ت -سص-ي ،Òق-ائ-م-ة ع-ل-ى ت-ث-م ÚاŸوارد ال-بشص-ري-ة ذات ال-ك-ف-اءة ال-ع-ال-ي-ة،
واسصتغÓلها عقÓنيا ‘ إادارة الشّصأان الطّÓبي وفق ما تقتضصيه متطلّبات
اŸرحلةÃ ،عنى توف ÒاŸناخ ال ّ
Óئق لهؤولء خÓل مسصار دراسصتهم
والوسصط ا÷ّذاب كالتّرفيه والّتسصلية بداخل اإلقامات إلبعاد عنها ذلك
الّديكور اıيف ،اإلسصمنت ،غياب الّترميم ،انعدام اŸرافق ،األلوان
منفرة.

12

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

ألثÓثاء  12مارسش  2019م ألموأفق لـ  05رجب  1440هـ ألعدد 17894
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

بالّتوازي مع –ي Úاّ ı
ططات بتيبازة
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بجامعتي حسشيبة بن بوعلي وأاو’د فارسش بالششلف

اŸطالبة باعتماد البطاقات اŸغناطيسسية الشّسخصسية

تعليمات مشسّددة Ÿنع التّسسلّل وتداب Òخاصّسة لسستقبال الزوار

كشش-ف م-دي-ر اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة ب-ت-ي-ب-ازةﬁ ،م-د الصش-اح ج-دي ،ع-ن م-ب-اشش-رة ج-م-ل-ة م-ن ا’ج-راءات ال-ع-م-لية اŸتعلقة بتأام Úا’قامات
’خÃ Òديري
ا÷امعية بكل من عاصشمة الو’ية والقليعة Œسشيدا للتعليمات اŸسشداة من طرف وزير القطاع على هامشش لقائه ا أ
اÿدمات ا÷امعية.
تيبازة :علي ملزي
ألقامة ،إأضشافة أ ¤إأجبارية مرأفقة ألزأئر من ثÓث إأقامات جامعية من  1500سشرير لكل منها
طرف أŸسشتقبل نفسشه بالتوأزي مع تدوين أسشباب ي-خضش-ع لق-ل-ي-م أخ-تصش-اصش أل-درك أل-وط-ن-ي ،ف-قد
‘ ذأت ألسشياق ،قال ﬁمد ألصشالح جدي بأانّ وتفاصشيل ألزيارة ‘ سشجل خاصش يحتفظ به لدى أع ّ-دت مصش -ال -ح أل-درك أل-وط-ن-ي ضش-م-ن ب-رأ›ه-ا
أÙور أل -رئ -يسش -ي ‘ أل -ع -م -ل -ي -ة ي-ك-م-ن ‘ –ي Úم- -ك- -تب ألسش- -ت -ق -ب -ال أل -ذي ّ” ت -ع -زي -زه ب -أاع -وأن ألروتينية تنظيم دوريات متحركة ورأجلة Ãحيط
ﬂطط ألتأام Úمع إأششرأك ألهيئات أألخرى ذأت أضش -اف -ي ،Úوم -ا ي -ل -فت ألن -ت-ب-اه ‘ ه-ذه أ◊رك-ي-ة ألق-ام-ات ه-ن-اك ،ولسش-ي-م-ا خÓ-ل أل-فÎة أل-ل-ي-ل-ي-ة
ألصش -ل -ة وإأب Ó-غ أل -وزأرة أل -وصش-ي-ة ب-ك-ل أل-ت-ف-اصش-ي-ل أ÷دي -ة ت-ن-ظ-ي-م دوري-ات رأج-ل-ة ألع-وأن أŸرأق-ب-ة لضشمان ألقامة أŸريحة ،أألمر ألذي أسشتحسشنه
أŸتعلقة به ،مششÒأ أ ¤كون ﬂططات ألتأام Úبصشفة دورية Ãحيط وأجنحة ألقامة بالتنسشيق ألطلبة معتÈين إأياه عام Óهاما بوسشعه توف Òقدر
كانت موجودة على أرضش ألوأقع وكان معمول بها ورؤوسش -اء أألج -ن -ح -ة ،وك -ذأ إأدأرة ألق -ام-ة لضش-م-ان كب Òمن رأحة ألبال ألتي تسشاهم بدورها ‘ زيادة
من ذي قبل ،إأل أّن أللقاء أألخ Òمع وزير ألقطاع أجوأء إأقامة مريحة للطلبة ،كما أعطيت تعليمات وتÒة ألتحصشيل ألعلمي وألتكنولوجي.
خضشت عنه إأعادة ألنظر ‘ ذأت أıططات صش -ارم -ة أخ -رى ل -ه -ا ع Ó-ق -ة ب -ت -حسش Úأل-وج-ب-ات Œدر ألششارة أ ¤أنّ مديرية أÿدمات أ÷امعية
“ّ
وفقا للمعطيات أ÷ديدة ،مششÒأ أ ¤كون أقامتي ألغذأئية أŸقدمة على مسشتوى مطاعم ألقامات بتيبازة تسشيّر حاليا  4إأقامات جامعية بكل من
ﬁم -د ق -رق -ور ب-ت-ي-ب-ازة وصشÓ-ح Áي-ن-ة ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة كما ونوعا لتلبية حاجيات ألطلبة فيما يتعلق بهذأ ت-ي-ب-ازة وأل-ق-ل-ي-ع-ة وه-ي –وي ع-ل-ى أق-ام-ة ﬁم-د
مزودت Úمنذ فÎة بكامÒأت أŸرأقبة ألتي تسشّهل أ÷انب وŒنب ظ -اه -رة ت -ن-ق-ل أل-ط-ل-ب-ة أ ¤خ-ارج قرقور بتيبازة بسشعة  2000سشرير بالتسشاوي ما بÚ
م-ن ع-م-ل-ي-ات أل-ت-أام ،Úف-ي-م-ا ي-رت-قب ب-أان تسشتفيد ألق-ام-ة لق-ت-ن-اء م-أاك-ولت م-ك-م-ل-ة ،ب-ال-ت-وأزي م-ع ألذكور وألناث و 3إأقامات أخرى بالقليعة بسشعة
أقمات Úأخري Úبالقليعة قريبا من نفسش أÿدمات أ◊رصش ع - -ل - -ى ت - -ن - -ظ - -ي - -ف ﬁي - -ط ألق- -ام- -ات  1500سشرير لكل منها أثنتان منها خاصشة بالناث،
وألفضشاءأت أ◊يوية كدورأت أŸياه وأŸطابخ و فيما تقطن بالقامة ألثالثة فئة ألذكور ‘ أنتظار
عقب أ“ام ألجرأءأت مع أ÷هات أŸعنية.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -اسش -ت -ق -ب -ال أل -زوأر ب -الق-ام-ات أŸطاعم Œنبا أليّ سشوء ﬁتمل قد ينجّر عن فتح أقامة أخرى بتيبازة بدأية أŸوسشم أ÷امعي
أ÷امعية ،أّكد مدير أÿدمات بالولية على أتخاذ ت- -رأك- -م أألوسش -اخ ك -ان -تشش -ار أ◊شش -رأت أل Ó-سش -ع -ة أŸقبل وهي تسشع لـ  2000سشرير ،بحيث سشتلجأا
ج -م -ل -ة م -ن ألج -رأءأت أل-ع-م-ل-ي-ة أŸن-ظ-م-ة ل-ه-ذه وألروأئح ألكريهة وبروز بؤور أألوبئة ،وهي كلها أŸدي- -ري- -ة أ ¤أل- -فصش- -ل م -ا ب Úأل -ذك -ور وألن -اث
ألعملية وأŸتمّثلة على وجه أÿصشوصش Ãرأقبة عوأمل قد تتسشبب ‘ تعف Úأجوأء ألقامة للطلبة .ب -إاق -ام -تﬂ Úت -ل -ف -ت ،Úإأضش -اف-ة إأ ¤إأق-ام-ة أخ-رى
سشيارأت ألغرباء عند ألدخول وعند أÿروج من وألّن ألقطب أ÷امعي بالقليعة و ألذي تتوأجد به بالقليعة تسشع لـ  1500سشرير.

توّخي ا◊ذر الّدائم
بإاقامات اŸدية

تدقيق منهجي
‘ هوّية األشسخاصص
أّكد مرأد أهباجن ،مدير أÿدمات أ÷امعية لولية
أŸدية بأان مصشا◊ه تتابع مسشأالة تأام ÚأŸرأفق ألتابعة
ل -ه ع -ن ك -ثب ،ح-يث أع-طت ت-ع-ل-ي-م-ات صش-ارم-ة Ÿدي-ري
أإلقامات وأŸلحقات ألتابعة لها لتوخي أ◊يطة وأ◊ذر
من أألخطار ألتي قد يتسشبّب فيها ألغرباء دأخل فضشاءأت
أإلي -وأء أو أŸط -اع -م أو وسش -ائ -ل أل -ن -ق -ل ع Èأع-ت-دأءأت
ﬁتملة ضشد ألطلبة أ÷امعي.Ú
كششف أهباجن ‘ هذأ ألصشدد أّن مديريته تعمل بنظام
” تدعيمه منذ
أمن قوأمه ما ب 470 Úإأ 500 ¤عون ،و ّ
سشنوأت بهذأ ألعدد ألكا‘ لتغطية  04إأقامات وملحقت،Ú
ويسشتع Úهؤولء بكامÒأت للمرأقبة ،ويج Èمرتادو هذه
ألفضشاءأت على تقد Ëبطاقات ألكÎونية ،مششÒأ أ¤
أن متابعة ألوضشع عن قرب دأخل هذه ألفضشاءأت يتم عن
طريق تبادل أŸعلومات أألمنية بوأسشطة أجهزة ألرأديو،
كما أنه ” تقوية أإلضشاءة أÿارجية.
أوضشح مدير أÿدمات أ÷امعية بهذه ألولية بأانه ‘
إأط- -ار أ◊رصش أ÷اد ع- -ل- -ى ت- -وف Òأألم- -ن ،ي- -ت- -م ع -ق -د
أج-ت-م-اع-ات ول-ق-اءأت م-ت-ك-ررة ودوري-ة أسش-ت-ج-اب-ة للندوة
ألوطنية ألتي أششرف عليها وزير ألتعليم ألعا‹ ،ألتي أمر
ف-ي-ه-ا ب-ن-ق-ل ›م-وع أل-ت-وج-ي-ه-ات إأ ¤م-دي-ري أإلق-امات
للتقيد بها ‘ إأطار ﬂططات أألمن ‘ كل إأقامة ،وألتي
يتم –يينها مع بدأية كل سشنة ،ويتم دعم عمل فرق
Óدأري‘ Ú
أعوأن أألمن من خÓل تنظيم مناوبات ل إ
نهاية كل أسشبوع بهذه أإلقامات أو Ãقر أŸديرية.
جل أي أحدأث خÓل
ونبّه أهباجن بأان مصشا◊ه  ⁄تسش ّ
ألشش -ه -ري -ن أل -ف -ارط Úبسش -بب ي -ق-ظ-ة أع-وأن-ه ،وأل-ت-ع-اون
أإليجابي مع أŸصشالح أألمنية وأ◊ماية أŸدنية ،جازما
ب-أان ع-م-ل-ي-ة م-رأق-ب-ة أل-دخ-ول وأÿروج ت-ت-م ب-اسش-ت-م-رأر،
مؤوّكدأ بأانه رغم هذه ألحتياطات فإان جل أإلقامات تقع
ب -أام -اك -ن م -ع -زول -ة ع -دأ إأق -ام-ة أŸصش-ل-ى أل-ت-ي ت-ت-وسش-ط
Œمعات سشكانية ،كما أنه ‘ ظل تثم Úأ÷هد أ÷ماعي
” –سش -يسش أل -ط -ل -ب -ة وأل -ط -ال -ب -ات أŸق -ي -م Úب-ت-ق-دË
ّ
أŸسشاعدة ‘ هذأ أÛال بالنظر إأ ¤ألتعاون ألذي بات
يفرضشه ألوأقع بيننا وب Úألتنظيمات ألطÓبية ،مششيدأ
ب- -دوري- -ات ألشش- -رط- -ة أل- -ت- -ي ي- -ت- -م ب- -ر›ت- -ه -ا م -ن حÚ
آلخ -ر ،وأل -ت -ي تسش -اع -د ‘ ت -ق -وي-ة أ◊زأم أألم-ن-ي ن-ظÒ
ألهتمام ألذي توليه هذه ألهيئة وعلى رأسشها رئيسش أمن
ألولية ،سشوى أنه يبقى أ◊ذر وأ◊يطة مطلوب ‘ Úكل
زمان ومكان ،باعتبار أن مسشأالة حماية هؤولء ليسش فيها
أي تÓعب أو تسشامح من منطلق أن مصشا◊ه تتعامل مع
أب -ن -اء ألشش-عب ،وي-ت-ط-لب ذلك ج-ع-ل أل-ط-ل-ب-ة ‘ أري-ح-ي-ة
وأمان.
وأعتّﬁ Èدثنا أّن أŸسشأالة أألمنية ل تقتصشر على
أ◊ماية بل تتمثل ‘ حمايتهم أيضشا من خطر أسشتعمال
ألغاز وألكهرباء دأخل ألغرف ،مذّكرأ ‘ هذأ أŸقام بأانّ
مصش- -ا◊ه ق- -امت ب- -ي- -وم درأسش- -ي خ Ó-ل شش -ه -ر ديسش -مÈ
ألفارط تضشمن ألتدأب Òأألمنية ألوأجب أتباعها دأخل
أإلقامات أ÷امعية Ãششاركة كل أŸديريات أŸعنية من
بينها أ÷زأئرية للمياه ،أ◊ماية أŸدنية ،ألبلدية ،ألردم
ألتقني ،ألدرك ألوطني ،ألتجارة ،مندوبية أألمن لدى
ألولية ،وكل من عÓقة باألمن وتّوج هذأ أللقاء وقتها
بعدة توصشيات لها عÓقة بهذه أŸسشأالة أألمنية.
اŸدية :علي ملياÊ

’يزال ملف الهاجسش ا أ
’مني اŸتمثل ‘ ا إ
’عتداءات اŸتكررة على الطلبة والطالبات با إ
’قامات ا÷امعية مطروحا بحدة ‘ ظل ا إ
’جراءات
اŸعمول بها ،والتي يعتÈها اŸقيمون بهذه الهياكل اÿدماتية غ Òكافية لتحقيق الطمأانية بنفوسش الطلبة من ا÷نسش ،Úالذين طالبوا با إ
’نتقال
إا ¤أاسشاليب أاك Ìصشرامة ومراقبة كاعتماد بطاقات طمأانينة ا إ
’لكÎونية ‘ –ديد هوية كل منتسشب لهذه ا إ
’قامة أاو تلك.
أŸضش -اي -ق -ات أل -ت -ي تسش-ج-ل ي-وم-ي-ا م-ن ط-رف ب-عضش فيه أإلدأرة بششكل فعال من ششأانه ضشمان ألظروف
الششلف :و  -ي  -أاعرايبي
أŸتهورين من أصشحاب ألسشيارأت وألدرجات ألنارية أألم-ن-ي-ة وط-م-أان-ة أل-ن-ف-وسش ل-ل-ط-ل-ب-ات وأل-ط-ل-ب-ة معا.
بنظر أŸنتسشب Úلهذه ألهياكل أÿدماتية باإلقامات ألذين يتحاششون ألدوريات أألمنية غ ÒأŸنتظمة ،وبنفسش أŸعاملة تتم عملية أŸرأقبة عند مدخل
أ÷امعية بكل من إأقامة فا— نوفم Òللذكور وألبنات يقول ﬁدثونا من ألطلبة ألذين أصشروأ على ألتطبيق أŸك- -ت -ب -ات وأŸط -اع -م أ÷ام -ع -ي -ة وح -ت -ى أألب -وأب
أŸرك -زي -ة ل-ل-ج-ام-ع-ات وم-رأك-زه-ا ي-ن-ب-غ-ي ت-زوي-ده-ا
ب-ج-ام-ع-ي-ة حسش-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي ب-ح-ي ألسشÓ-م أو ت-لك ألصشارم وألردع Ÿثل هذه أŸمارسشات أŸششينة.
أŸتوأجدة بالقطب أ÷امعي بأاولد فارسش أو غÒها وم- -ن ج- -انب آأخ- -رّ– ،دث إأل- -ي- -ن- -ا ب- -عضش أل- -ط -ل -ب -ة ب-أاج-ه-زة إأل-كÎون-ي-ة خ-اصش-ة ب-ال-ب-طاقات أŸغناطسشية
من أŸرأكز ألتي تسشتقطب أعدأدأ هائلة من ألطلبة وألطالبات عن بعضش أ◊لول ألناجعة ألتي ‘ إأمكان ألششخصشية للطالب وألطالبة.
وألطالبات ،فإان –قيق أألمن وتوفÒه بالششكل ألكا‘ أ÷هات أŸعنية أللجوء إأليها وأعتمادها كأاسشاليب أما بخصشوصش أإلجرأء ألثا Êرّكز ألطلبة و‡ثلوهم
وألصش -ارم وأل -دق -ي -ق مسش -أال -ة صش -ارت م -ط -روح -ة ب Úع-م-ل-ي-ة ت-ت-م-ث-ل ‘ م-ن-ح أل-ط-الب وأل-ط-ال-ب-ة أŸق-ي-م-ة ع- -ن إأل- -زأم -ي -ة أل -ت -ك -وي -ن ألع -وأن أ◊رأسش -ة وأألم -ن
أوسش-اط أل-ط-ل-ب-ة وأل-ط-ال-ب-ات أŸن-ت-م Úل-ل-ت-ن-ظ-ي-م-ات ب-اإلق-ام-ات أ÷ام-ع-ي-ة ب-ط-اق-ة إأل-كÎونية مغناطيسشية أŸدني Úضشمن معاهد خاصشة ،مع ضشمان ألرسشكلة
أل -ط Ó-ب -ي -ة أŸت -م -ث -ل -ة ‘ أل -ت-ن-ظ-ي-م أل-طÓ-ب-ي أ◊ر ششخصشية ،يسشتحضشرها عند ألدخول وأÿروج عند ألدأئمة لهؤولء أŸنتم Úلهذأ أ÷هاز ألوقائي يقول
وألرأبطة ألوطنية للطلبة أ÷زأئري Úوتنظيم ألريال ،م- -روره ع Èج- -ه- -از إأل -كÎو– Êت م -رأق -ب -ة أع -وأن ﬁدث -ون -ا م-ن أعضش-اء أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات أل-طÓ-ب-ي-ة وغÒ
وغÒهم من ألتنظيمات ألتي طاŸا رفعت أŸلف أ◊رأسشة أŸدني Úمع تثبيت ألرقم ألسشري للحارسش أŸنتم Úألي تنظيم حسشب قول «عبد ألله»« ،جمال»،
‡ن ششّددوأ على
وحذرت من عوأقبه ‘ ألسشلوكات وبعضش أŸمارسشات ألذي ل Áكن تغيÒه بأاي أحد كان أو ششخصش ينوب «Ÿياء» و»‚اة» وصشديقتها «فÒوز» ّ
أل -ت -ي م -ا ف -ت -ئت تسش -ج-ل-ه-ا م-ن ح Úإأ ¤آأخ-ر ،ي-ق-ول عنه .هذه ألوضشعية فّعالة ومن ششأانها ضشمان ألتنظيم هذه أŸعاي Òألتي ينبغي توّفرها ‘ أعوأن أ◊رأسشة
«سشم »Òوزميله «خالد» و»سشفيان» ألذين –دثوأ لنا أألمني دأخل أإلقامات أ÷امعية أŸوضشوعة –ت باإلقامات ،وألذين ينبغي أن تتوفر لديهم مسشتويات
بكل أسشف عن بعضش أ◊وأدث ألتي كان من ضشحاياها ع- -ي -ون دوري -ات رأج -ل -ة ل -ف -رق م -ك -ل -ف -ة ب -ا◊رأسش -ة ع-ل-م-ي-ة م-ق-ب-ول-ة ألن-ه-م حسشب «فÒوز» ي-ت-ع-املون مع
وسشط علمي وثقا‘ وتعليمي ل Áكن Œاهله ‘ أدأء
ط -ال -ب -ات ،و ⁄يسش -ل-م م-ن-ه-ا ح-ت-ى أل-ط-ل-ب-ة ب-ال-ط-ري-ق وألتفتيشش.
أŸؤودي إلقامة ألبنات وألذكور بحي ألسشÓم ،وكذأ وبحسشب ألطلبة فإان مثل هذأ ألتنظيم ألذي تسشاهم مهامهم ،يقول ﬁدثونا بع ÚأŸكان.

ظمات ال ّ
إاعادة تنظيم نششاط اŸن ّ
طÓبية ببومرداسش

إاجراء شسّفاف للفرز ‘ الوسسط ا÷امعي

تكوين  61عونا لفائدة اŸرافق ا÷امعية بسشكيكدة

ال ّسسعي لتغطية  ٣0٧٥0طالب ،اŸقّرات واŸمتلكات

–صشي جامعة  20أاوت  55بسشكيكدة خÓل اŸوسشم ا÷امعي ا◊ا‹ ما يقارب  30750طالب بعد
أان كان العدد خÓل اŸوسشم اŸاضشي ’ يتجاوز  ،30179وهذا بعد تسشجيل عدد جديد من الطلبة
وصشل ا 6399 ¤طالب ،وتخّرج ما يقارب  8700طالب ،وبطاقة اسشتيعاب  12الف سشرير ،وترّقب
اسشتÓم اقامة جديدة بسشعة  2000سشرير بداية من السشنة القادمة.
 ،1955إأ ¤ج- -انب ألسش- -ل- -ط- -ات أŸدن -ي -ة وأألم -ن -ي -ة،
سشكيكدة :خالد العيفة
ألتنظيمات ألطÓبية وفعاليات أÛتمع أŸد.Ê
ب -غ -رضش ت -أاه -ي -ل وت -ك -وي -ن أف-رأد أ◊رأسش-ة وأألم-ن ،صشّ- -رح خÓ- -ل- -ه- -ا ب -ن ق -ارة خ -ال -د م -دي -ر أÿدم -ات
أط -ل -قت ف -ي -م -ا سش-ب-ق م-دي-ري-ة أÿدم-ات أ÷ام-ع-ي-ة أ÷امعية« ،أن هذه ألدورة ألتكوينية جاءت لتحسشÚ
بسشكيكدة ،بالتنسشيق مع مصشالح أمن ألولية دورت Úأدأء أعوأن أألمن وأ◊رأسشة ،على مسشتوى أإلقامات
ت-ك-وي-ن-ي-ت› ‘ Úال أألم-ن ل-ف-ائ-دة أع-وأن أل-وق-اي-ة ،أ÷امعية بعد ألنجاح ألباهر ألذي حّققته ألدورة
أ◊رأسش - -ة وأألم- -ن أل- -ت- -اب- -عŸ Úدي- -ري- -ة أÿدم- -ات ألسشابقة ،خاصشة ‘ ›ال ألتكفل بالطلبة ،وحرأسشة
مقرأت و‡تلكات أإلقامات أ÷امعية».
أ÷امعية ÷امعة  20أوت  1955بسشكيكدة.
وأŸب -ادرة ج -اءت ‘ إأط -ار ألشش -رأك -ة وأل -ت -ع -اون م-ع من جانبه خزماط ﬁمد رئيسش أمن ألولية أوضشح
أŸؤوسشسشات وألهيئات ،وتنفيذأ لتعليمات أŸدير ألعام أن هذه ألدورة «تدخل ‘ إأطار –ي ÚأŸعلومات ‘
Óم -ن أل -وط -ن -ي ،ع-ل-ى مسش-ت-وى أإلق-ام-ة أ÷ام-ع-ي-ة أÛال أألمني وألوقائي ألعوأن أألمن وأ◊رأسشة
ل -أ
أ◊دأئق  04سشكيكدة ،بحضشور رئيسش أمن ألولية Ãديرية أÿدمات أ÷امعية ،ولهذأ ألغرضش أعددنا
وم- -دي- -ر أÿدم- -ات أ÷ام- -ع- -ي- -ة ،م- -دي- -ر أÿدم -ات ب -رن -ا›ا شش-ام Ó-وث-رّي-ا ،يشش-رف ع-ل-ي-ه إأط-ارأت م-ن
أ÷ام -ع -ي -ة ع -ن -اب -ة وسش -ط ،وك-ذأ م-دي-ري أإلق-ام-ات مصشالح أألمن إل‚اح هذه ألدورة ألتكوينية».
أ÷ام -ع -ي -ة أŸت -وأج -دة ب -ال -ولي -ة سش-ك-ي-ك-دة ،رؤوسش-اء وأسشتفاد من ألدورة  61عون وقاية ،أمن وحرأسشة
مصشالح أمن ألولية سشكيكدة ورئيسش جامعة  20أوت تابعı Úتلف أŸصشالح ألتابعة Ÿديرية أÿدمات

ألجتماعية بالولية ،من بينهم  08مسشؤوو‹ أفوأج،
أششرف عليها إأطارأت ﬂتصشون تابعون ألمن ألولية،
وششمل برنامج ألتكوين ﬁ 06اور أسشاسشية تتمثل ‘
أإلطار ألقانو Êألعوأن أألمن وأ◊رأسشة ‘ إأطار
أألم-ن أل-دأخ-ل-ي ل-ل-م-ؤوسشسش-ات ،ألسش-ت-قبال وألتوجيه،
ألوقاية وأألمن ،حماية أŸنششآات ألعمومية ،ألتزود
ب-ال-وسش-ائ-ل وأŸع-دأت وك-ي-ف-ي-ة أسش-ت-غÓله ،أخÓقيات
أŸهنة.
وأخ-ت-ت-مت أل-ع-م-ل-ي-ة ب-ورشش-ات ع-م-ل وع-ملية ﬁاكاة
ل -ب -عضش أل -وضش -ع -ي -ات أÿطÒة أل -ت -ي ق-د ي-ج-د ع-ون
أل -وق -اي -ة أ◊رأسش -ة وأألم -ن ن-فسش-ه أم-ام-ه-ا ،وك-ي-ف-ي-ة
ألتدخل حيالها إل“ام أŸعلومات وصشقل أŸعارف
أŸسشتقاة خÓل هذه ألدورة ألتكوينية ،ألتي ّ Œسشد
أنفتاح أŸؤوسشسشة ألششرطية أمام كافة ألهيئات ،وكذأ
أط- - -ي - -اف أÛت - -م - -ع ب - -ه - -دف مشش - -ارك - -ة أÈÿأت
Óمن
وألحÎأفية ألتي تزخر بها أŸديرية ألعامة ل أ
ألوطني.
وŒدر أإلششارة ،إأ ¤أنّ مصشالح أمن ولية سشكيكدة
قد قامت ‘ ألطبعة أألو ¤خÓل سشنة  2016بتكوين
 56ع -ون وق -اي -ة وأم -ن وح -رأسش -ة ت -اب -عı Úت-ل-ف
أŸصش -ال-ح أل-ت-اب-ع-ة Ÿدي-ري-ة أÿدم-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة

للولية.
وق -د أشش -ت -ك -ى ع -دد
م -ن ط -ل -ب -ة ج-ام-ع-ة 20
أوت  55بسش-ك-ي-ك-دة من
أŸقيم ÚوأŸقيمات Ãجّمع
أإلقامات أ÷امعية با◊دأئق ،إأدأرة أ÷امعة وإأدأرة
أÿدم -ات أ÷ام-ع-ي-ة ،م-ن وضش-ع-ي-ة ع-رب-ات أإلط-ع-ام
ألسش- -ري- -ع أŸت- -وأج- -دة ‘ ﬁي -ط ›م -ع أإلق -ام -ات
أ÷امعية ،لسشيما ألفوضشى ألعارمة ألتي عاششها هذأ
ألخ Òمؤوخرأ ،إأثر أندلع ششجارأت أسشتعملت فيها
أسشلحة بيضشاء وقعت ب Úبعضش أصشحاب تلك ألعربات
ودخÓء أعتادوأ ألّÎدد عليها كلّ أمسشية ،أألمر ألذي
أح-دث ه-ل-ع-ا وسش-ط أل-ط-ال-ب-ات أŸق-ي-م-ات ،وت-طّ-ل-ب
تدخل مصشالح ألدرك ألوطني ألتي قامت بتوقيف 4
أششخاصش بعضشهم كانوأ ‘ حالة سشكر ،وقد أصشدر
أل–اد ألعام ألطÓبي أ◊ر بيانا ‘ هذأ ألسشياق،
ن-اشش-د أ÷ه-ات أل-وصش-ي-ة ب-ال-ت-دخ-ل أل-ع-اج-ل ل-ت-ط-هÒ
أ÷ام -ع -ة م -ن أل -غ -رب -اء وأل-دخÓ-ء ،أل-ذي-ن أصش-ب-ح-وأ
يشش ّ-ك -ل -ون خ -ط -رأ ح -ق -ي -ق -ي -ا ع -ل-ى سش-ك-ي-ن-ة أل-ط-ل-ب-ة
وألطالبات.
وسش -ب -ق أث -ن -اء أل -دورة أألخÒة ل -ل -م -ج -لسش ألشش -ع -ب -ي

ألولئي،
أن أّك- -د م- -دي- -ر ج- -ام -ع -ة
سش -ك -ي -ك -دة ع -ل -ى ضش-رورة
ه- - - -دم كّ- - - -ل أŸت - - -اج - - -ر
ألفوضشوية وبعضش عربات أإلطعام ألسشريع أŸتوأجدة
دأخل حرم أ÷امعة أو أإلقامات أ÷امعية أÿاصشة
بالطالبات وألطلبة ،ألتي أصشبحت حسشب أŸسشؤوول،
خطرأ حقيقيا جرأء حدوث بعضش أŸمارسشات غÒ
أألخÓ-ق-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وأه-ا ،وأيضش-ا أل-ع-م-ل م-ن أجل
إأيجاد حل للعائÓت ألقاطنة دأخل أ◊رم أ÷امعي،
إأذ حسشبما جاء ‘ ذأت ألتقرير ،أّنه أمام تفششي
ظاهرة أŸمارسشات ألتجارية غ Òألششرعية ألتي تتّم
ع- -ن ط- -ري- -ق ط -اولت ب -ي -ع ألسش -ج -ائ -ر وأ◊ل -وي -ات،
أسشتفحلت ظاهرة بيع أıدرأت وأŸمنوعات.

مدير إاقامة البنات «آاسشيا كب »Òبتيارت

تيارت :ع ــ عمارة
وعن تأام Úألقامة قال ألسشيد عزيز إأن ألدأرة وّفرت
جميع وسشائل ألرأحة وألسشتجمام وألتام ÚوأŸرأقبة عÈ
تثبيت  21كامÒأ تعمل بدون أنقطاع ،حيث وصشلت ألتغطية

نسش -ب-ة  75ب -اŸائ -ة ،وت -خصش-يصش  60ع -ون-ا أم-ن ب-الق-ام-ة
أŸذكورة يتوزعون على  6أفوأج لكل فوج  10أعوأن مؤوهلÚ
بحكم ألدورأت ألتكوينية ألتي يقومون بها دوريا.
ع-م-ل-ي-ة أل-ت-أام ÚوأŸرأق-ب-ة تشش-م-ل أيضش-ا وضش-ع
جهاز حاسشوب يحوي معلومات عن ألطالبات أŸقيمات
على مسشتوى ألبوأبة ألرئيسشية لÓقامة من أجل مرأقبة
ألطابات أثناء ألدخول وأÿروج أ ¤ألقامة وŸنع ألغرباء
عن ألقامة من ألولوج أليها ،وحسشب ألسشيد أبرأهيمي عزيز
فقد سشاعدت أÿطة أŸنتهجة ‘ طرد ما يقارب 200
‡ن كن يدرسشن با÷امعة ،وأنه Úألدرأسشة منذ
طالبة ّ
أŸوسشوم أ÷امعي أŸنصشرم ،وحتى ألّلوأتي يششغلن وظائف
Ãدينة تيارت منهن ﬁاميات وأسشاتذة وأŸسشجÓت أو
ألÓئي يعمل ‘ ألششبه ألطبي.
أÿطة أŸطلقة بالقامة أ÷امعية آأسشيا كب Òششملت أيضشا
تفتيشش أŸركبات ألتي تدخل أليها دون أسشتثناء ،حيث يجÈ
ألزوأر من ألولياء وألقارب بتقد Ëبطاقات ألهوية على
مسش-ت-وى أل-ب-وأب-ة أل-رئ-يسش-ي-ة ،وت-ب-ل-ي-غ ألسش-م-اء أŸسشجلة أ¤
مصش -ال -ح ألم-ن وأعÓ-م م-دي-ري-ة أÿدم-ات أ÷ام-ع-ي-ة ب-ك-ل
ج- -دي- -د ف -ي -م -ا ي -خصش ألج -رأءأت أŸت -خ -ذة ،م -ع ضش -م -ان
أŸدأومة نهاية كل أسشبوع ،طبعا وككل إأقامة جامعية يجب
على كل طالبة إأظهار بطاقة ألطالب عند أÿروج وألدخول.
أŸتميز بإاقامة ألبنات حسشب مدير ألقامة هو وضشع عون
أمن أمرأة للتمك Úمن ألتصشال أŸباششر مع ألطالبات ‘
أي وقت ،إأدأرة ألقامة “لك وسشائل ألتصشال بأاولياء أألمور
‘ أ◊الت أŸسشتعجلة كاŸرضش ،وعدم ألتزأم أŸقيمات
بششروط ألقامة أŸتبعة.
بعضش ألتنظيمات ألطÓبية حسشب ألسشيد عزيز يحاولون
إأع -اق -ة ط -ري -ق أل -ع -م -ل أŸت -خ -ذة ل -ك -ن أ◊وأر أŸت -وأصش-ل
وألصشرأمة ‘ تنفيذ ألقرأرأت أدى أ ¤عدم ألتصشادم مع

ألذين يردون ألخÓل باقامة أ÷امعة ،للعلم أقامة أسشيا
كب Òبها طالبات من وليات ›اورة كسشعيدة وتيسشمسشيلت
وأدرأر وتندوف وحتى من دول أجنبية كما‹ وألنيجر ودولة
ألصشحرأء ألغربية.
إأق-ام-ة أسش-ي-ا ك-ب– Òوي ع-ل-ى ج-م-ي-ع م-ت-ط-ل-ب-ات ألق-امة
وأل -درأسش -ة ك -ال-ع-ي-ادة أل-ت-ي ب-ه-ا ط-ب-يب و‡رضش-ات وط-ب-يب

’م -ن وتشش -دي-د ال-رق-اب-ة ع-ل-ى
ع -ادت قضش -ي -ة ا أ
’شش-خ-اصش ال-غ-رب-اء ال-ذي-ن ي-دخ-ل-ون بسش-ه-ول-ة
ا أ
وح-ت-ى ا’ق-ام-ة ب-ط-ري-ق-ة غ Òق-ان-ون-ي-ة داخل
’ّية صشلة
’حياء ا÷امعية رغم افتقادهم أ
ا أ
ب -ع -ا ⁄ا÷ام -ع-ة ،ل-ت-ط-رح ›ّددا ع-ل-ى رؤوسش-اء
ا÷ام - -ع- -ات ومسش- -ؤوو‹ اÿدم- -ات ا÷ام- -ع- -ي- -ة
خ-اصش-ة ب-ع-د ح-ادث-ة ا’ق-ام-ة ا÷ام-ع-ية طالب
ع -ب-د ال-رح-م-ان ،ال-ت-ي أاع-ادت اıاوف ودف-عت
’منية
با÷هات اıتصشة إا ¤تفعيل اŸنظومة ا أ
حسشب ال-ق-وان ÚاŸع-م-ول ب-ه-ا وتشش-دي-د الرقابة
على الزوار واŸقيم.Ú
بومرداسش :ز ــ كمال
قضشية ألÎأخي وغضش ألطرف عن دخول أششخاصش ل
تربطهم عÓقة با÷امعة وإأقامة ألطÓب ‘ أ◊قيقة
ل- -يسشت ج- -دي -دة ،ف -ق -د ك -انت أل -ك -ث Òم -ن أإلق -ام -ات
ب-ال-ع-اصش-م-ة خ-اصش-ة أŸع-روف-ة م-ن-ه-ا وألعريقة كإاقامة
ط-الب ع-ب-د أل-رح-م-ان ل-ل-ذك-ور وإأق-ام-ة أل-ب-ن-ات وح-تى
أق -ام -ات أخ -رى ب -ب -اب أل -زوأر ،أل-ق-ب-ة ،دأ‹ إأب-رأه-ي-م
وغÒها وجهة مفضشلة للزوأر سشوأء لزيارأت عائلية أو
حتى أتخاذها من قبل عدد من ألطÓب أŸتخرجÚ
كملجأا مؤوقت بعد أنتهاء مرحلة ألدرأسشة للبحث عن
عمل وﬁاولة ألتخفيف من أعباء ألكرأء باŸبيت عند
أحد أألصشدقاء ،وكل هذأ ‘ إأطار من ألتفاهم وحتى

ألتسشاهل من قبل أعوأن أألمن بالنظر إأ ¤أŸعرفة
أŸسش- -ب- -ق -ة ب -ه -م وÈÃرأت وج -وده -م أŸؤوقت دأخ -ل
أ◊رم أ÷امعي.
أليوم وألسشباب أمنية تفرضش توف Òأ◊ماية ألÓزمة
ل-ل-ط-ل-ب-ة وأل-ط-ال-ب-ات أŸق-ي-م ،Úتغّيرت ألنظرة بسشبب
تزأيد قضشايا أإلجرأم وأآلفات ألسشلبية ب Úألششباب عن
طريق ششبكة ألنÎنت وموأقع ألتوأصشل ألجتماعي
ألتي –ول بعضشها إأ ¤مصشدر لنششر أ÷رÁة بكل
أششكالها ،وهو ما دفع بوزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث
أل-ع-ا‹ أ ¤ط-لب ت-ف-ع-ي-ل م-ن-ظ-وم-ة أ◊م-اي-ة وألقانون
ألدأخلي أŸنظم لÓقامات أ÷امعية لتجنب مثل هذه
أ◊وأدث مسشتقب.Ó
ﬁليا على مسشتوى ولية بومردأسش وحسشب بعضش
ألطلبة أŸقيم Úباألحياء أ÷امعية أŸنتششرة بعاصشمة
ألولية خاصشة على مسشتوى كلية ألعلوم ،أÙروقات
وألكيمياء ،أ◊ي أ÷امعي للبنات أŸتوأجد بحي 800
مسشكن أو تلك أŸتوأجدة على مسشتوى حي 2000
سش-ري-ر ب-ب-ودوأو وأإلق-ام-ة أ÷ام-ع-ي-ة ل-ل-ذكور بزموري،
ف- -إان أل- -قضش- -ي- -ة غ Òم- -ط- -روح- -ة ب -ه -ذه أ◊دة ل -ع -دة
أعتبارأت ،منها طبيعة ألولية أŸعروفة Ãعاهدها
أ÷امعية وقلة ألضشغط عليها مقارنة ببعضش أألحياء
بالعاصشمة ،باإلضشافة إأ ¤ألصشرأمة أŸفروضشة على
ألزوأر وأألجانب ليسش فقط بالقامات أ÷امعية بل
ح -ت -ى Ãدأخ -ل أŸع -اه -د وأل-ك-ل-ي-ات م-ث-ل-م-ا أسش-ت-ق-ت-ه
«ألششعب» ،حيث يفرضش أعوأن أألمن على كل زأئر أو

حناششي حنيشش ،مدير اÿدمات ا÷امعية بسشيدي بلعباسش:

ط-الب أج-ن-ب-ي ع-ن أل-ك-ل-ي-ة إأظ-ه-ار ب-ط-اق-ة أل-ط-الب أو
بطاقة ألهوية مع تسشجيل أسشم ألزأئر وسشاعة ألدخول
على سشجل خاصش بالزيارأت ،وكلها إأجرأءأت قانونية
ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ت-ت-م-اشش-ى م-ع أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي لÓ-قامات
وعمÃ Óبدأ ألوقاية ،وŒنب كل ما من ششأانه تعكÒ
أ÷و ألعادي دأخل هذه أألحياء وفق تصشريحات بعضش
أألعوأن.
نقطة مهمة كان أششار إأليها رئيسش جامعة أﬁمد
ب -وق -رة ب -ب -وم -ردأسش ع -ب-ادل-ي-ة ﬁم-د ط-اه-ر ،ت-ت-ع-ل-ق
Ãشش-روع ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل ونشش-اط أŸن-ظ-م-ات أل-طÓبية
وإأعادة هيكلتها Ãا يتماششى ومهامها ألبيدأغوجية
بعيدأ عن كل أششكال ألتÓعب Ãصش Òألطلبة وأهدأف
أ÷امعة ،ومنها أيضشا أÿدمات أ÷امعية ووأقع هذه
ألقامات ألتي تعرف نششاطا لهذه ألتنظيمات أحيانا
تخرج عن ألرقابة باسشتقبال أششخاصش أجانب وتنظيم
نششاطات ترفيهية ومهرجانات يششارك فيها أششخاصش
من خارج أإلقامة .مع أ◊ديث عن مششروع إلعادة
هيكلة كلية ألعلوم ألتي تششهد ضشغطا كبÒأ باسشتقبالها
◊وأ‹  13ألف طالب غ Òبعيد عنها تتوأجد إأقامتÚ
جامعيت ،Úوكل هذأ من أجل –ييد أ÷امعة عن
ﬂت -ل -ف أل -ت-ج-اذب-ات وت-وج-ي-ه-ه-ا ن-ح-و أدأء رسش-ال-ت-ه-ا
Óحياء أ÷امعية ألتي
ألعلمية ،ونفسش ألششيء بالنسشبة ل أ
تسشعى إأ ¤توف Òألظروف أÓŸئمة إلقامة ألطلبة
أŸقيم Úألقادم Úمن بلديات ›اورة ومن خارج
ألولية.

تفعيل مسسار مرافقة واحتواء الطّالب ثقافيا ورياضسيا وتعميم نظام بنك اŸعلومات

 21كامÒا و 60عونا Ÿراقبة حركة الّدخول واÿروج

تعد ا’قامة ا÷امعية للبنات آاسشيا كب Òمن أاكÈ
وأاق -دم ا’ق -ام -ات م -ن ح -يث ال -ت -ع -داد ،ح -يث ت-أاوي
 2890ط- - -الب م - -ن ب 8 Úإاق-ام-ات ج-ام-ع-ي-ة بو’ية
تيارت ،وحسشب مدير ا’قامة ا÷امعية آاسشيا كبÒ
السشيد ابراهيمي عزيز ،فإانّ ا’قامة التي يديرها
افتتحت أابوابها سشنة  ،1981حيث تتواجد بو’ية
تيارت ا’قامات ا÷امعية سشعيد ﬁمد وكارمان 01
وكارمان ﬂ 03صشصشة للبنات بينما سشخّرت إاقامات
’ششغال
خليل ا◊بيب وكارمان  2للذكور ،وŒري ا أ
’فتتاح إاقامة أاخرى باسشم كارمان  04بينما –وي
اقامة السشوقر للبنات حوا‹  500طالبة ،إاضشافة ا¤
دائرة قصشر الششÓلة التي تبعد عن مقر الو’ية بـ
 120ك-ل-م اق-ام-ة م-وزع-ة ب Úال-ذك-ور وا’ن-اث ل-ك-ل
إاقامة مدخل وﬂرج مسشتقل.
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أسش -ن-ان وسش-ي-ارة ل-ن-ق-ل أل-ط-ال-ب-ات ‘ أ◊الت أŸسش-ت-ع-ج-ل-ة
وق -اع-ة ري-اضش-ة ÷م-ي-ع أن-وأع أل-ري-اضش-ة ك-ك-رة ألسش-ل-ة وأل-ي-د
ونادي ومكتبة.
‘ أألخ Òقال ألسشيد عزيز إأن ألقامة ألتي يديرها تتناول
ألطالبات ألوجبات بصشحون فردية للمحافظة على صشحة
ألطالبات ،ولتسشهيل تناول ألوجبة.

أّك- -د ح- -ن- -اشش- -ي ح- -ن- -يشش ،م- -دي- -ر أÿدم- -ات
أ÷امعية لسشيدي بلعباسش أنّ ﬂطط أألمن
ألدأخلي مفّعل بششكل صشارم دأخل أإلقامات
أ÷امعية أŸتوأجدة بالولية وألبالغ عددها
 12إأقامة ،مع تطبيق جدي للتعليمات وفرضش
رق-اب-ة ل-ت-نّ-قÓ-ت أل-ط-ل-ب-ة ،وأل-ع-مل على تعميم
نظام بنك أŸعلومات لتسشهيل عمل أألعوأن
‘ مرأكز أŸرأقبة وتطه Òقوأئم ألطلبة.
أوضشح حناششي أن أıطط أألمني أŸطبق
ب -اإلق -ام -ات م -ؤوشش -ر ومصش-ادق ع-ل-ي-ه م-ن ق-ب-ل
ﬂتلف ألهيئات بالولية ،وهو يÎكز أسشاسشا
Óعوأن ألذين يعتÈون
على ألتكوين أŸيدأ Êل أ
ألعصشب ألرئيسشي ،وألسشاهر أألول على تطبيق
ألتعليمات وأإلجرأءأت أألمنية تفاديا لوقوع
أّية حوأدث ،حيث يتم إأخضشاعهم لتكوينات
دورية ‘ ›ال أألمن وطرق تسشي Òمثل هذه
ألفضشاءأت ،مع تفعيل دوري ıطط ألتكوين
أÿاصش بهم ،فضش Óعن تعميم ألعمل بأاجهزة
أŸرأق-ب-ة ك-ال-ك-امÒأت وت-ف-ع-ي-ل مدخل ألزوأر
ب-ك-ل أإلق-ام-ات ،وك-ذأ تسش-ج-ي-ل ب-ي-ان-ات ج-ميع
Óق-امة وألزوأر أألجانب،
أل-ط-ل-ب-ة أل-وأف-دي-ن ل -إ
كما أكد أن للطالب دور كب ‘ ÒأŸسشاعدة
على ‚اح عمليات تأام Úأإلقامات من خÓل
ت -ع -اون -ه م -ع أع -وأن أألم-ن وت-ق-دÁه ل-ب-ط-اق-ة
أŸقيم.
و‘ ه -ذأ ألصش -دد ،أّك -د ح -ن -اشش -ي أّن ألّ-رق-اب-ة
أŸف -ع-ل-ة دأخ-ل أإلق-ام-ات أ÷ام-ع-ي-ة بسش-ي-دي
ب -ل-ع-ب-اسش سش-م-حت م-ؤوّخ-رأ ب-ت-وق-ي-ف  5رعايا
أجانب من دأخل أإلقامة أ÷امعية أبن رششد

‡ن دخلوأ إأ ¤ألÎأب ألوطني بطريقة غÒ
ّ
شش -رع-ي-ة ،وج-ع-ل-وأ م-ن أ◊ي أ÷ام-ع-ي م-ك-ان-ا
إلق-ام-ت-ه-م ،ح-يث ّ” –وي-ل-ه-م ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
أ÷هات أألمنية أıتصشة إأ ¤ألعدألة.
ه -ذأ وّ” أيضش -ا –ي Úك -ل أل -ق -وأئ -م أل -ط -ل-ب-ة
أŸق -ي -م Úب -ه -دف ت -ط -هÒه -ا م -ن أل-دخÓ-ء،
وخ -اصش-ة ف-ئ-ة أل-ط-ل-ب-ة أŸت-خ-رج Úوأل-ذي-ن ل
يزألون يقيمون بطرق غ Òششرعية .كما تعمل
أŸديرية أيضشا على حماية ألطالب وتأامينه
من ﬂتلف أألخطار من خÓل ألتنسشيق مع
مصشالح أ◊ماية أŸدنية ومؤوسشسشة سشونلغاز

إلع-ادة م-رأق-ب-ة ل-لشش-ب-ك-ات أ◊ي-وي-ة أŸت-ع-ل-قة
بالغاز وألكهرباء.
وأضشاف حناششي أن أمن أإلقامات يششÎط
أك Ìألتقرب من ألطلبة وألسشتماع Ÿششاكلهم،
وتفعيل ألنششاطات ألثقافية دأخل أإلقامات،
وه- -ي أإلسشÎأت- -ي -ج -ي -ة أŸن -ت -ه -ج -ة م -ن ق -ب -ل
أŸديرية ألتي تعمل على إأخرأج ألطالب من
مثلث أŸوت على حد تعبÒه «ألغرفة ،أŸطعم
وق- -اع- -ة أÙاضش- -رة» ،ب -اع -ت -ب -ار أن أإلق -ام -ة
أ÷امعية فضشاء جامع حيث أن ألطالب يتخرج
بششهادة للحياة بعد أحتكاكه وتبادله للخÈأت

بينه وب Úألطلبة ألقادم Úمن ﬂتلف مناطق
أل- -وط- -ن ،وذلك ب- -ت- -وف Òفضش- -اءأت ث -ق -اف -ي -ة،
ن -وأدي،ق -اع -ات ل -ل -ري -اضش -ة ،مÓ-عب ج-وأري-ة
وﬁاول -ة إأسش -ت -ق -ط -اب أل -ط -ل -ب -ة إأل -ي-ه-ا وم-لء
فرأغاتهم بأانششطة ثقافية كل حسشب ميولته
ورغباته.
وعن تسشي Òأإلقامات أ÷امعية ،فقد أّكد أن
قطاع أÿدمات أ÷امعية يهتم بكل ما هو
خدماتي وإأجتماعي بالنسشبة ◊ياة ألطالب من
إأيوأء ،إأطعام ،نقل ومنحة ،حيث يعمل ألقطاع
ج -اه -دأ ل -ت -حسش Úه -ذه أÿدم -ات م-ن خÓ-ل
أل - -وصش- -ول إأ ¤م- -ع- -دل ط- -ال- -ب ‘ Úأل- -غ- -رف- -ة
ألوأحدة،وألرفع من مسشتوى معيششة ألطالب،
ب -اع -ت -ب -ار أن ق -ط-اع أÿدم-ات أ÷ام-ع-ي-ة ه-و
ق-ط-اع م-ك-م-ل ل-ل-ق-ط-اع أل-ب-ي-دأغ-وج-ي .ويضش-م
أل -ق-ط-اع  2000ع - -ام - -ل ب Úت - -أاط Òوأإلدأرة
وأألمن ،منهم  653متعاقد ،أألمر ألذي يسشجل
أريحية بعد تسشجيل معدل يقل عن أŸؤوششر
أŸع -م -ول ب -ه ،وه-و ع-ام-ل ل-ك-ل  7ط-ل-بة ،كما
تسشعى أŸديرية أيضشا إأ ¤توف ÒأŸزيد من
أألسش -رة لضش -م -ان أري -ح-ي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة م-ن خÓ-ل
تسش-ج-ي-ل ع-م-ل-ي-ة وأسش-ع-ة لÎم-ي-م إأق-امة أحمد
بدأد أŸغلقة منذ سشنة  2014بغÓف ما‹
يصشل إأ 23 ¤مليار و 4أجنحة مغلقة أيضشا
ب -إاق -ام -ة أÿوأرزم -ي ،وك -ذأ ت -رم -ي -م أإلق-ام-ة
أ÷امعية أبن رششد ،وألتي قاربت أششغالها على
أإلن- -ت -ه -اء ‘ أن -ت -ظ -ار أسش -ت -ك -م -ال أل -ت -ه -ي -ئ -ة
أÿارجية.
سشيدي بلعباسش :غ ــ ششعدو

ثقافة

الثÓثاء  12مارسس  2019م
الموافق لـ  05رجب  1440هـ

أŸبدعة ألعصسامية وفاء برأ Êلـ ““ ألشسعب ““:

مؤولفاتي كثÒة ’قت إلكث Òمن إإ’عجاب وإلتهميشش ‘ ذإت إلوقت
^ ششجّعتني وإلدتي وحلمها أإن أإلج يوما إإ ¤عا ⁄إلششهرة

جعلت من موهبتها ‘ ألكتابة متنفسسا ووسسيلة للتعب Òعن أفكارها وأهتماماتها وعن وأقعها ومسسؤوولياتها ألعائلية و أŸهنية،
فكتبت ألقصسة و ألسسيناريو و ألنصص أŸسسرحي وألروأية ،نشسرت بعضص نصسوصسها ‘ أ÷زأئر ألعمومية وأÿاصسة وشساركت بها ‘
عديد أŸسسابقات وأŸلتقيات ،إأنها ألكاتبة ألعصسامية وفاء برأ Êمن مدينة بريكة ،بباتنة ،ألتي تكشسف من خÓل هذأ أ◊وأر عن
ألتهميشص ألذي تعرفه.

ÖjôZ áÑ«ÑM :É¡JQhÉM
@ ““ألشسعب““  :من هي وفاء برأ Êوما
لبدأع ؟
هي قصستها مع ألكتابة وأ إ
@@ال -ك -ات -ب -ة وف -اء ب-را :Êل-وي-زة ب-را Êه-و
السسم ا◊قيقي للكاتبة وفاء برا ÊاŸولودة
‘  /18مارسس Ã 1969 /دينة بريكة والتي
ت -ظ -ن أان -ه -ا ول -دت ك -ات -ب -ة و‰ت م -ع -ه-ا ه-ذه
اŸوهبة فهي  ⁄تكن تلعب مع أاترابها وتكتفي
باŸتابعة والتأامل ولن هذه الطفلة  ⁄تغرها
ال -ع -اب ول تصس -رف -ات م -ن ‘ ع-م-ره-ا لّ-ق-ب-ه-ا
أاقاربها بالعجوز فهي  ⁄تلعب أاي لعبة من
أالعاب األطفال وكانت لعبتها اŸفضسلة جمع
أاطفال ا◊ي و‘ مدخل العمارة Ãدينة بني
سسليمان ولية اŸدية حيث تقيم وعائلتها توزع
ع-ل-ي-ه-م ادوار مسس-رح-ي-ة ث-ل-ي-ج-ة البيضساء وكان
هذا ‘ سسن مبكرة وهي تدرسس ‘ البتدائي
“ادت ‘ حبها للمسسرح وهي Œهل السسبب
وبدأات “ثل ‘ مسسرحيات اŸدرسسة ،و÷ت
ال -ت -م-ث-ي-ل ‘ اŸسس-رح اŸدرسس-ي وم-ث-لت ع-دة
مسسرحيات ‘ عديد السسنوات ،بدأات الكتابة
أاول مرة واكتشسفت هذه اŸوهبة منذ نعومة
أاظافري ،قصستي مع الكتابة قصسة عشسق أابدي،
عÓقة وفاء باإلبداع عÓقة التوأام ،بل هي
روحها وتسسري ‘ عروقها كالدم فكتبت أاول
قصس-ة ب-داي-ة ال-ث-م-ان-ي-ن-ات ت-ل-تها كتابات أاخرى
ودائما ‘ القصسة القصسÒة وعام  1988نشسرت
‹ قصسة ““آاخر ◊ظة““ بجريدة النصسر وألÊ
كنت أاجالسس من عايشسوا الثورة وناضسلوا من
اجل –رير الوطن كانت بداياتي اإلبداعية
تتحدث عن الثورة فكتبت سسيناريو مسسلسسل ““
اعÎاف ““ثم كتبت أاول مسسرحية للكبار بداية
Óطفال لزالت
التسسعينات .بعدها مسسرحية ل أ
أاشس-ع-ر ب-أان-ن-ي ط-ف-ل-ة –ب ال-ن-وم و‘ حضس-ن-ه-ا
دمية بشسعرها ظلت “شسطه لها يوما كام.Ó
@ ع - - -ن م- - -اذأ ت- - -ك- - -ت- - -ب Úوم- - -ن أي- - -ن
تسستلهم Úموأضسيع نصسوصسك ؟
@@ رغم أان اŸسستوى الدراسسي  ⁄يتعد
ال -ث -ال -ث -ة ث -ان -وي ،إال أان وف -اء ت -ع -ت Èن -فسس -ه-ا
›م-وع-ة أاف-ك-ار إاصسÓ-ح-ي-ة ،وه-ي ت-ك-تب ع-ن
القضسايا الجتماعية فجلّ كتاباتها هي نقل
ل-ل-واق-ع ب-ط-ري-ق-ة أادب-ي-ة وف-ن-ي-ة ،ن-ع-م تسس-ت-ل-ه-م
مواضسيع نصسوصسها من الواقع ومن اÛتمع
أاحيانا تنطلق ‘ الكتابة من حادثة ،وأاحيانا
م- -ن ك -ل -م -ة أاو ف -ك -رة أام -ا ب -خصس -وصس قصسصس
األط-ف-ال ومسس-رح-ي-ات-ه-م ف-ه-ي تربوية تعليمية
هادفة مسستمدة من الواقع أايضسا ‘ دروسس
وع Èوترفيهية ‘ آان واحد.

@ من شسجعك ؟ وما هي ألعرأقيل ألتي
أعÎضست طريقك ؟
@@ أاق -دم ك -ل الشس -ك -ر والم -ت -ن-ان ل-ل-ذي-ن
شس -ج-ع-و Êم-ن أاه-ل-ي وأاسس-ات-ذت-ي ف-أام-ي ك-انت
ولزالت تدفعني Ÿواصسلة الكتابة فأاملها ‘
‚احي ل ينتهي ،بعدها صسديقتي التي من
أاهم أاحÓمها ‘ هذه ا◊ياة أان ترى أاعما‹
بلغت الهدف وتسسعى بقدر اŸسستطاع لدعمي
إانها الغالية صسبÒة بن الشسيخ و زوجة خا‹،
وب-ع-ده-م-ا تشس-ج-ي-ع األسس-ت-اذ ال-عراقي اıرج
السس-ي-ن-م-ائ-ي والشس-اع-ر خ-ل-دون ج-اوي-د ف-اضسل
فهو من قال أامام زمÓئي ‘ القسسم وبعد
اطÓعه على قصسة ““بطل سسيناء ““ بأان القصسة
ج -م -ي -ل -ة واصس -ل -ي ع -ل -ى ه -ذا اŸن -وال وق-ب-ل-ه
شس -ج -ع -ن -ي أاسس -ت -اذان م-ن ف-رنسس-ا ف-رنسس-يسس و
فيليب أل Êكتبت القصسصس بالفرنسسية وعدت
للكتابة بالعربية Ÿا أاخÈنا أاسستاذ العربية بأان
من يكتب بالفرنسسية من ا÷زائري Úعجزوا
‘ تصسنيفه أادبيا ول أانسسى تشسجيع الدكتور
الشس -اع -ر أاح -م -د شس -ن-ة وال-دك-ت-ور ط-ارق ث-ابت
واألسستاذ سسليمان قراوي ول أانسسى تشسجيع
معا‹ وزير الثقافة السسيد عز الدين ميهوبي
فسس -ي -ادت -ه أاشس-اد ب-ت-م-ي-ز ك-ت-اب-ات-ي وق-ال ف-ي-ه-ا
شسهادات اعتز بها.
لدبي؟
@ وماذأ عن مشسوأرك أ أ
Óسس -ف أان مشس -واري األدب -ي  ⁄ي-ب-ل-غ
@@ ل  -أ
ال -ه -دف أاو اŸب-ت-غ-ى ،ف-رغ-م اإلن-ت-اج ال-ك-ث-ي-ف
ل-ل-قصسصس واŸسس-رح-ي-ات والسس-ي-ن-اريوهات ،إال
أان كتاباتي تقبع مكانها منذ سسن Úفهي ⁄
ت -ت -ج -اوز األوراق ال-ت-ي ك-ت-بت ع-ل-ي-ه-ا .وج-دت
الدعم والتسسهيÓت من عائلتي الكرÁة ،لكن
ك -انت ال -ع -راق -ي -ل م -ن ج-ه-ة أاخ-رى ك-بÒة‘ .
التسسعينات شساركت بقصسة قصسÒة ‘ مسسابقة
نظمتها جمعية أاضسواء Ãدينة بسسكرة ،لكن
تشسابه األسسماء بيني وب Úقريبتي منع إاشسعار
النجاح من الوصسول إا‹ أاغلب عÌات أاعما‹
أارجعها لسسوء ا◊ظ وهناك عراقيل متعمدة
من أاصسحاب القرار كذلك ورغم الصسعاب اذكر
أان بعضس أاعما‹ خرجت إا ¤النور وألن هد‘
األول ك - -ان وصس - -ول م- -ا أاك- -تب إا ¤اÛت- -م- -ع
ف -نشس -رت قصسصس -ي ‘ م -وق -ع سس-ي-دي ع-يسس-ى،
ومنذ  2005وأانا أاسسعى لنشسر قصسصس األطفال
لكن  ⁄اسستطع لظروف مادية ،وأل Êأايضسا
ضسد فكرة نشسر الكاتب على حسسابه اÿاصس
يصسبح بهذه الطريقة وكل من لديه مال أان
يطبع وينشسر دون مراعاة جودة اŸؤولفات ،لكن
اخ -ت -ي -ار ÷ن -ة مسس -اب -ق -ات وان-ت-ق-اء أاصس-ح-اب
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الخ -تصس -اصس ل -ك -ت -اب -ات ووصس -ف -ه-ا ب-اŸم-ي-زة
وال-ف-ائ-زة سس-ي-ج-ع-ل م-ن ال-نشس-ر ع-م-ل-ي-ة ت-خ-دم
القارئ وتغذيه بعلم وأافكار نافعة و‘ 2008
تواصسلت مع دار نشسر سسوريا ألجل نشسر قصسة
أاطفال تلقيت منهم رد ايجابي وأارسسلوا ‹
وق -ت -ه -ا رق -م اإلي -داع آان -ذاك ب-ع-ده-ا “لصس-وا
واقÎحوا علي اŸشساركة ‘ مسسابقة الرواية،
ع- -ام  2014ات- -ف- -قت م- -ع صس- -احب دار نشس- -ر
اŸؤوسسسسة الصسحفية على نشسر قصسة أاطفال ““
ثمرة ا ““ Òÿوكان كل مرة يتصسل بي ويخÊÈ
بأان قصستي –ت الطبع وسسأاسستلمها بعد أاسسبوع
ب- -ع- -د أاي- -ام وه- -ك- -ذا م- -رت األي- -ام واألشس- -ه- -ر
والسسنوات والقصسة  ⁄تطبع ،اختارت وزارة
الثقافة من ›موعة قصسصس قصستي أاطفال
التي كانت –ت الطبع وقصسة أاخرى موسسومة
““ ب -ال -ت-ع-اون ““ ل-ت-ك-ون ‘ ت-ظ-اه-رة قسس-ن-ط-ي-ن-ة
ع -اصس-م-ة ال-ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة  ،ت-ولت اŸؤوسسسس-ة
الوطنية للفنون اŸطبعية عملية طبع القصسة
وع- -ل -ى حسس -اب وزارة ال -ث -ق -اف -ة ،،ك -نت ع -ل -ى
تواصسل مع هذه اŸؤوسسسسة وكانوا يخÈو Êبكل
خطوات الطبع ،و‘ األخ Òبلغنا أانه ” إالغاء
م-ع-رضس ال-ك-ت-اب م-ن ال-ت-ظ-اه-رة ث-م ال-تقليصس
و◊د السساعة أاجهل مصس Òالقصسة ،وأانتجت
ت -ع -اون -ي -ة ع -رائسس دام -و مسس -رح -ي -ة ال -ن -م -ل-ة
والصسرصسور وعرضست مسسرحية العرائسس هذه
‘ العديد من اŸدن و‘ كث Òمن اŸناسسبات
غ Òأان م- -ا أاع -ي -ب -ه ع -ل -ى اŸن -ت -ج ه -و أان -ه ⁄
يسس-ل-م-ن-ي ح-ق-ي اŸادي ك-ام Ó-واك-ت-ف-ى ب-دفع
م -ب -ل -غ رم -زي ب -ل زه -ي -د ،ك-ذلك ق-ام اıرج
ال -ي -م -ن -ي ال -دك -ت -ور ع-زي-ز ع-ايضس السس-ري-ح-ي
بإاخراج مونولوج ““ آاه يا زمن ““ ومثله الطبيب
السسوري ري Èحسسنو ظننت أان األبواب فتحت
وأان -ه آان ألع -م -ا‹ ال -ظ -ه-ور ف-أاسس-ع-د Êع-ام-ل
ب -ال -ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ال-ذي ك-ان وأاوصس-ل-ن-ي
Ãن -ت -ج ف -أاع -جب اŸن -ت -ج وصس-دي-ق-ه اıرج
بالسسيناريو الذي يحمل عنوان:
« حب ‘ قلعة العنكبوت ““ ،و‘ الوقت
الذي كان اŸنتج يبحث عن جهة تسساعده ‘
إان- -ت- -اج ه- -ذا اŸسس- -لسس- -ل اتصس- -ل ب -ي ال -ع -ام -ل
بالتلفزيون وطلب مني أان ل أاسسلم السسيناريو
لهذا اŸنتج وأاسسلمه للتلفزيون ،وفعلت ذلك
وسس-ل-مت السس-ي-ن-اري-و ل-ل-ت-ل-ف-زي-ون شس-ه-ر م-ارسس
 ،2015وه - -و ‘ ال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون ◊د السس- -اع- -ة
وب -خصس -وصس السس -ي -ن -اري -و ن-فسس-ه ت-واصس-لت م-ع
›مع قناة  mbcوأارسسلت لهم ما طلبوا وكان
ه- -ذا ع -ام  2017و ⁄أات - -ل - -ق أاي رد ،إاذا ه - -ي
عراقيل غ Òمباشسرة
@ ب Úأل- - -قصس- - -ة وأل- - -نصص أŸسس- - -رح - -ي
وألسسيناريو ،أين Œد وفاء نفسسها؟
@@ إانها السسعادة التي ل تضساهىŸ ،ا أاخلو
بأافكاري وقلمي وأابطال قصسصسي ،نعم أاشسعر
ب -السس -ع-ادة Ÿا ت-ه-مسس ب-عضس األف-ك-ار و–م-ل
روحي وقلبي ‘ جنح الليل لرسسم حروفها
على األوراق ،فأانا ل أاجد وفاء ‘ أاي شسيء إال
مع الكتابة ومع هذا فميو‹ لكتابة اŸسسرح
وقصسصس األطفال والسسيناريو أاك Ìمن كتابة
القصسة القصسÒة.
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أسستنكرت ألعتدأء على أŸتحف ألوطني لÓآثار ألقدÁة
لسسÓمية
وألفنون أ إ

جمعية ““ترإث جزإيرنا““ تدعو إ ¤حماية أإمنية
خاصشة للمتاحف

ن -اشس -دت أ÷م -ع -ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ““ت-رأث
ج -زأي -رن -ا““ وزأرة أل-ث-ق-اف-ة وضس-ع خ-ط-ة
أم-ن-ي-ة أسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ““ت-ت-م-اشس-ى وطبيعة
لم - -ن
أ◊رأك ألشس- - -ع- - -ب- - -ي““ لضس- - -م- - -ان أ أ
ب -اŸت -اح -ف .وعÈت أ÷م-ع-ي-ة ‘ ،ب-ي-ان
ت - -ل - -قت ““ألشس - -عب““ نسس - -خ - -ة م - -ن- -ه ،ع- -ن
أسستنكارها ألعتدأء ألذي طال أŸتحف
Óث -ار أل -ق -دÁة وأل -ف -ن -ون
أل- -وط- -ن- -ي ل - -آ
لسس Ó- -م - -ي - -ة ،م - -ع - -تÈة إأي - -اه مسس - -اسس- -ا
أ إ
بـ«ت - -اري - -خ - -ن - -ا أ◊ضس - -اري وه - -وي - -ت - -ن - -ا
أل -وط -ن -ي -ة““ ‘ ،إأشس -ارة أإ ¤أل -ن -هب أل-ذي
ت-ع-رضست ل-ه م-ق-ت-نيات باŸتحف أŸذكور
ب -ع -د أŸسسÒة ألسس -ل -م -ي -ة أل-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا
ألعاصسمة أ÷معة أŸاضسية.

GE.áeÉ°SGC
نّددت ا÷معية الوطنية ““تراث جزايرنا““
Ãا وصس -ف -ت-ه بـ«ال-ت-ع-دي ال-ه-م-ج-ي ال-ذي ط-ال
Óث-ار ال-قدÁة
اŸت-ح-ف ال-ع-م-وم-ي ال-وط-ن-ي ل -آ
والفن اإلسسÓمي ،والذي يعّد سسابقة خطÒة
“ ّسس تاريخنا ا◊ضساري وهويتنا الوطنية““.
واسس-ت-ن-ك-رت ا÷م-ع-ي-ة ‘ ،ب-ي-ان ح-م-ل ت-وق-ي-ع
رئيسستها فايزة رياشس ،اسستنكرت ““بشسدة هذا
ال -ع -م -ل اإلج -رام -ي ح -يث ” ن -هب ع -دد م -ن
القطع األثرية التي ل تقّدر بثمن ،إاضسافة إا¤
ال - -ت - -خ - -ريب ال- -ذي ط- -ال م- -ك- -اتب ال- -زمÓ- -ء
باŸتحف““ ،يقول بيان ا÷معية.
ون-اشس-دت ““ت-راث ج-زاي-رن-ا““ وزارة ال-ث-ق-افة
بضس -رورة ““وضس -ع خ -ط -ة أام -ن -ي -ة اسس -ت -ع-ج-ال-ي-ة
ت -ت-م-اشس-ى وط-ب-ي-ع-ة ا◊راك الشس-ع-ب-ي ..وع-دم
الÎاخي ولو لثانية ‘ ضسمان األمن باŸتاحف
واŸراجعة اŸسستمرة لطرق وآاليات اŸراقبة
األم -ن -ي -ة ‘ ج -م -ي -ع م -راف -ق اŸت-اح-ف““ .ول
يسس-ت-ث-ن-ى م-ن ه-ذه ال-ت-داب ،Òت-ق-ول ا÷م-ع-ي-ة،
اŸتاحف اŸوجودة ““‘ اأماكن ُيفÎضس أانها
مؤوّمنة “اما ،خاصسة وأان اأغلب اŸتاحف هي
عبارة عن مواقع أاثرية وتاريخية ” –ويلها

إا ¤م -ت -اح -ف وت -ق-ع ‘ أاح-ي-اء شس-ع-ب-ي-ة تشس-ه-د
ا◊راك الشسعبي““ .ورجت ا÷معية من الوزارة
الوصسية اتخاذ التداب ÒاŸسستعجلة التي من
شسأانها أان ““–مي كنوز اŸتاحف الوطنية من
أاي مسساسس من أاية جهة كانت““.
اقÎحت ا÷معية اŸشساركة ‘ إاقامة دورة
ت -دري -ب -ي -ة مسس -ت-ع-ج-ل-ة ‘ إادارة الÎاث خÓ-ل
األزمات لفائدة مسسÒي وﬁافظي اŸتاحف
الوطنية ومتاحف اŸواقع ‘ ،سسبيل مواجهة
““كل أانواع األخطار التي تهدد تراثنا الثقا‘““.
كان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد
أاك - -د ،أاول أامسس األح - -د ،ب- -ولي- -ة م- -ي- -ل- -ة ،أان
ال-ت-ح-ري-ات اŸع-م-ق-ة ال-ت-ي ق-امت ب-ها مصسالح
أامن ولية ا÷زائر قد مّكنت من اسسÎجاع
ك- -اف -ة اŸق -ت -ن -ي -ات ال -ت -ي ت -ع -رضست ا÷م -ع -ة
Óثار
اŸاضسية للنهب من اŸتحف الوطني ل آ
القدÁة والفنون اإلسسÓمية.
‘ تصس - -ري- -ح إاعÓ- -م- -ي ب- -اŸوق- -ع األث- -ري
““الضسيعة الرومانية““ Ãنطقة فرضسوة ببلدية
سسيدي مروان (شسمال ميلة) على هامشس زيارة
تفقد قام بها إا ¤الولية– ،دث ميهوبي عن
سس -ي -وف وط -ب -ن -ج -ات ت -ع -ود ل -فÎة اŸق -اوم-ة
الشسعبية ،تعرضست للنهب من قٍبل من وصسفهم
بـ«ا÷ن -اة““ ب -ع -د إاضس -رام -ه -م ال -ن-ار ب-اŸت-ح-ف
ال -وط -ن -ي مسس -ت -غ -ل ÚفÎة اŸسسÒة السس -ل -م-ي-ة
ا÷م -ع -ة اŸاضس -ي -ة .وق -د مّسس ا◊ري-ق ال-ذي
تعرضس له اŸتحف جناح الفنون اإلسسÓمية
ف- -ق- -ط ،ب- -حسسب ال- -وزي -ر ،ال -ذي أاضس -اف ب -أان
عناصسر ا◊ماية اŸدنية قد تدخلوا ‘ الوقت
اŸناسسب ،األمر الذي حال دون امتداد أالسسنة
ال -ل -هب إا ¤األج -ن -ح -ة األخ -رى ،ف -ي -م-ا أاغ-ل-ق
ا÷ناح اŸتضسرر بغرضس إاعادة ترميمه .واإ¤
ج -انب سس -رق -ة ه -ذه اŸق-ت-ن-ي-ات ،ك-انت وزارة
الثقافة قد –دثت ‘ ،بيان سسابق لها ،عن
إاق- -دام م- -ن- -ح- -رف Úاسس- -ت- -غ -ل -وا اŸظ -اه -رات
السسلمية ،إلضسرام النÒان ‘ بعضس اŸكاتب
اإلدارية وإاتÓف وثائق وسسجÓت باŸتحف
Óثار القدÁة والفنون اإلسسÓمية.
الوطني ل آ

لثري وألثقا‘ للحظائر
لمثل للÎأث أ أ
من أجل ألتسسي Òأ أ

 12إطارإ يششرعون ‘ زيارة علمية لدولة إلÈتغال

يسس -ت -ف-ي-د ›م-وع-ة م-ن إأط-ارأت وزأرة
ألثقافة ‡ثلı Úتلف دوأوين أ◊ظائر
أل -ث -ق -اف-ي-ة ،وأŸدي-ري-ة أل-وط-نّ-ي-ة Ÿشس-روع
““أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أل -ت-نّ-وع أل-ب-ي-ول-وج-ي ذو
أله-مّ-ي-ة أل-ع-اŸي-ة وألسس-ت-ع-م-ال أŸسس-تدأم
ÿدم -ات ألن -ظ -م -ة أل-ب-ي-ئ-ي-ة ‘ أ◊ظ-ائ-ر
ألثقافية با÷زأئر““ ،من زيارة علمية إأ¤
دول-ة ألÈت-غ-ال ،م-ن أج-ل ت-ن-م-ي-ة ق-درأت
أŸك- - -ل- - -ف Úب - -تسس - -ي Òدوأوي - -ن أ◊ظ - -ائ - -ر
ألثقافية.
اŸبادرة التي تعد الثانية من نوعها “سس
 12إاطارا وتسستمر إا ¤بداية األسسبوع اŸقبل،
تأاتي بحسسب ما أاكدته اŸكلفة باإلعÓم على
مسستوى اŸديرية الوطنية Ÿشسروع اÙافظة
ع -ل -ى ال -ت -ن -وع ال -ب -ي -ول -وج-ي ،ن-رÁان صس-احب
““ل - -لشس - -عب““ ‘ إاط - -ار ال - -ت - -ع - -اون ال- -دو‹ بÚ
اŸديرية الوطنيّة Ÿشسروع ا◊ظائر الثقافية

ا÷زائ -ري -ة وا◊ظÒة األث -ري-ة ““ل-وادي ك-ووا““،
تهدف لتبادل اÈÿات ب Úالبلدين ‘ ›ال
تسس- -ي ÒالÎاث ال -ث -ق -ا‘ ،ا ¤ت -ع -زي -ز ق -درات
الطارات اŸكّلفة بتسسي Òا◊ظائر الثقافية
ا÷زائرية.
تضسيف اŸتحدثة ،أان الزيارة العلمية ا¤
وادي كووا اŸصسّنف عاŸيا ،تعت Èفرصسة امام
اŸشس-ارك ÚلÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن ال-ت-ج-ربة واÈÿة
”
الÈتغالية ‘ ميدان تسسي Òتراث أاثريّ ،
انقاذه وحمايته من ﬂاطر أاشسغال ا‚از سسّد
ع- -ل- -ى ضس- -ف- -اف وادي ك- -ووا ‘ شس -م -ال شس -رق
الÈتغال ،والتمّكن من تصسنيفه ضسمن قائمة
الÎاث العاŸي.
كشسفت نرÁان صساحب ،أان برنامج هذه
ال -زي -ارة ال -ع -ل -م -ي -ة ال -ت-ي يسس-ع-ى م-ن خÓ-ل-ه-ا
اŸشس- -ارك- -ون ا ¤ف- -ه- -م واسس- -ت- -ي- -ع -اب أافضس -ل
ل -ل -ح -ظÒة األث -ري -ة وت -وث -ي-ق ال-فّ-ن الصس-خ-ري

اŸتواجد ‘ الهواء الطلق ‘ شسبه ا÷زيرة
األي -بÒي -ة ،ع-ن ط-ري-ق م-داخÓ-ت ف-نّ-ي-ة ح-ول
ﬂت-ل-ف اŸواضس-ي-ع اŸت-عّ-ل-ق-ة ب-تسس-ي ÒالÎاث
الثقا‘ ،باإلضسافة إا ¤أاعمال ميدانية عملّية
ل -ل -ت -ع ّ-رف ع -ن ك-ثب ع-ن آال-ي-ات ح-ف-ظ تسس-يÒ
الÎاث ال -ط -ب -ي -ع -ي وال -ث -ق -ا‘ ل -ل-م-واق-ع ال-ت-ي
تكتنزها ““كووا““ على غرار ﬁمّية ““فيا برافا““
وموقع ““كاردين““ اŸعت Èمن أاهم اŸواقع التي
تؤوّرخ للعصسر ا◊جري القد Ëاألوروبي.
هذا وتطمح اŸديرية الوطنيّة للمشسروع،
–ت وصساية وزارة الثقافة ،بصسفته اŸبادر
ال -رئ -يسس -ي ل -ه -ذه ال -زي -ارات ال-ع-ل-م-ي-ة ب-حسسب
اŸك -ل -ف -ة ب -اإلع Ó-م إا ¤ت-ع-زي-ز ه-ذا ال-ت-ع-اون
وت -ت -وي -ج -ه ب -ت -وق-ي-ع ب-روت-وك-ولت ع-ل-م-ي-ة بÚ
ا◊ظ- -ائ- -ر ال -ث -ق -اف -ي -ة ا÷زائ -ري -ة وا◊ظÒة
األثرية لوادي كووا.
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يتواجد –ت ›هر أارسضنال و تشضلسضي

بن رحمة ‚ ...م صضاعد
‘ سضماء الكرة ا÷زائرية

يعد سضعيد بن رحمة من اŸواهب الكروية الصضاعدة ‘ سضماء الكرة ا÷زائرية حيث يطمح ’عادة كتابة
سضيناريو اŸعجزة التي حققها رياضض ﬁرز و ضضمان التواجد مع افضضل الÓعب ‘ Úا‚لÎا خاصضة انه ا’ن
يحقق مشضوارا جيدا مع فريقه برينتفورد ا’‚ليزي ‘ الدرجة ا’و ¤ا’‚ليزية .
عمار حميسضي
و لفت بن رحمة انظار اك Èالندية ال‚ليزية بعد اŸششوار
اŸميز الذي يحققه الن مع فريقه برينتفورد حيث اكدت
الصشحافة ال‚ليزية اهتمام ناديي ارسشنال و تششلسشي اللذين
ينويان التعاقد معه خÓل فÎة النتقالت الصشيفية .

خليفة ﬁرز و براهيمي

احتفل ‘ هذا الششهر فيفري الÓعبان ياسش Úبراهيمي
ورياضس ﬁرز بعيدي ميÓدهما الـ  ٢٩والـ  ٢٨على التوا‹
‡ا يعني أان بقاءهما ‘ قمة العطاء لن يسشتمر كثÒا وأامام
ششّح الرابطة الو ¤موبيليسس من النجوم من صشغار السشن
بدليل أان كل األندية ا÷زائرية ل تعتمد إال على كبار السشن
فإان البحث عن البدائل صشار يؤورق أاهل الكرة والقائم Úعلى
«اÿضشر» حتى ل يششيخ اŸنتخب الوطني ويفقد هيبته و
سشعيد بن رحمة الÓعب اŸتأالق حاليا ‘ القسشم األول ‘
ا‚لÎا هو لعب مغÎب عانى كما عانى بن طالب وﬁرز
‘ فرنسشا فقّرر أان ينتقل إا ¤الدرجة األو ¤الÈيطانية ‘
أاول خطوة نحو فريق كب Òمن الدوري اŸمتاز وقد يسشÒ
على خطى نبيل بن طالب ورياضس ﬁرز خاصشة أانه مازال
‘ ربيعه الثالث والعششرين .

من ع Úتيمؤشضنت ا ¤فرنسضا

برنتفؤرد يفتح له أابؤاب التأالق

وفع“ Óكن بن رحمة ‘ أاول موسشم له خارج فرنسشا من
التأاقلم بسشرعة مع اللعب اإل‚ليزي وهو بصشدد أاداء أاحسشن
موسشم ‘ مششواره الكروي وبالتأاكيد فإانه سشيحصشل على عقد
Îﬁم ‘ فريق إا‚ليزي كب Òبعد أان –ّول إا ¤ظاهرة
كروية ‘ ناديه ألن الثÓثية التي سشجلها ‘ مرمى هال
سشيتي كانت عبارة عن –فة كروية اسشتعمل فيها اŸهارة
واŸراوغة والقذف بالقدم. Ú
و يطمح الÓعب للعودة من جديد ا ¤اŸنتخب الوطني و
اŸششاركة ‘ كاسس افريقيا اŸقبلة التي سشتجري Ãصشر
ح -يث كشش -ف ال Ó-عب ال -دو‹ ا÷زائ -ري سش -ع-ي-د ب-ن رح-م-ة
مهاجم نادي برنيتفورد ال‚ليزي عن رغبته ‘ العودة إا¤
صشفوف اŸنتخب الوطني األول لكرة القدم واŸششاركة ‘
نهائيات كاسس أا· إافريقيا  ٢٠١٩التي سشتجري ‘ مصشر
صشيف العام ا÷اري معلنا التحدي لÓنضشمام إا ¤صشفوف
«اÿضشر» رغم أان خط الهجوم يعج بالكث Òمن األسشماء
الÓمعة .

العؤدة إا« ¤اÿضضر» ..حلم مشضروع

وقال بن رحمة البالغ من العمر  ٢3سشنة ‘ فيديو ” تناقله
على مواقع التواصشل الجتماعي بأان يرغب بششدة ‘ العودة
إا ¤اÿضشر واŸششاركة ‘ «الكان» معÎفا بأان اŸهمة صشعبة
‘ ظل تواجد العديد من اŸهاجم Úالرائع Úوقال لعب
نادي برنيتفورد ال‚ليزي ‘ سشؤوال يخصس رغبته ‘ اللعب
مع اŸنتخب الوطني « بالتأاكيد أاريد ذلك من الÓعب الذي
ل يريد اللعب مع اŸنتخب واŸششاركة ‘ منافسشة مثل كاسس
أا· إافريقيا؟ «.
و اضشاف حول هذه النقطة قائ « Óلسشت قلقا بششأان هذا
اŸوضشوع سشÔى ذلك ‘ الوقت اŸناسشب أانا اليوم مركز
“اما على الظهور بششكل جيد وتفج Òامكانياتي و أاحاول
أان أاكون جيدا وإاذا ما تلقيت دعوة من اŸنتخب سشأالبي
الدعوة مباششرة «.

وجـــــــوه

سشعيد بن رحمة من مواليد  ١٠أاوت Ã ١٩٩٥دينة عÚ
“وششنت بغرب ا÷زائر إانتقل مع والديه يافعا إا ¤فرنسشا
وانضشم إا ¤مدرسشة نيسس الششهÒة و‘ سشن  ١٨حقق حلم
حياته ‘ أاول عقد احÎا‘ مع نيسس وُ ⁄تمنح له الفرصشة
حيث لعب مبارات ‘ Úالدرجة الفرنسشية األو ¤وسشجل
فيهما هدف Úولكنه عانى من التهميشس خاصشة عندما ُيحّول
ب Úا◊ Úواآلخر إا ¤الفريق الرديف و ⁄يلعب فÎة مطولة
‘ نيسس إال ‘ سشن العششرين ليقرر النتقال إا ¤أاو‚ي ومنها
العودة إا ¤نيسس ثم النتقال إا ¤أاجاكسشيو من دون اÿروج
من فرنسشا .
و‘ اŸوسشم اŸاضشي من أاجل ا◊صشول على فرصشة كاملة
للعب قبل بالنتقال إا ¤القسشم الفرنسشي الثا Êوتقمصس
أالوان ششاتورو وصشار ‚مه األول وتأالق بتسشجيله  ٩أاهداف ثم
طار إا ¤إا‚لÎا وحاول السش Òعلى خطى رياضس ﬁرز
الذي فّر من تهيمششه من لوهافر الفرنسشي اŸتواضشع إا¤
ليسش Îسشيتي ‘ الدرجة الثانية وصشعد معه وصشار ‚ما
كبÒا.

وعن مدى تعلقه با÷زائر واŸنتخب الوطني قال بن رحمة
«هذا أامر طبيعي لقد ولدت هناك وا÷زائر بÓد القلب
بالتأاكيد ل ششك ‘ ذلك و اŸدرب جمال بلماضشي Áلك
اليوم عدة خيارات وأانا أانتظر بششغف تواصشله معي ».
وعن الÓعب Úالذين يضشمهم اŸنتخب الوطني حاليا ‘
صشورة رياضس ﬁرز وبغداد بو‚اح وياسش Úبراهيمي قال
بن رحمة « هناك لعب Úجيدين جدا ومهاجم ÚكثÒين
أاعرف بأان اŸنافسشة ششديدة جدا لكن ذلك ل يخيفني أابدا و
األم -ر سش -ي -ك -ون صش -ع-ب-ا ج-دا ‹ خ-اصش-ة وأان ه-ن-اك لع-ب-ون
يعرفون خبايا افريقيا وعموما أانا ل أاريد التسشرع ول
اسشتباق األحداث لقد سشبق ‹ اللعب مع اŸنتخب ول زلت
أاريد العودة إاليه لكن اŸدرب هو من يقرر ذلك «.
وكان بن رحمة قد تلقى دعوة وحيدة للمششاركة مع اŸنتخب
ال -وط -ن -ي وك -ان ذلك ‘ ع -ه -د اŸدرب األسش -ب-ق ك-ريسش-ت-ي-ان
غوركوف ‘ ششهر أاكتوبر من العام  ٢٠١٥خÓل مباراتي
غينيا والسشنغال الوديت Úو يطمح لتكرار المر مع بلماضشي .
سشيكمل سشعيد بن رحمة رفقة ناديه ما تبقى من مباريات ‘
راحة فالفريق ‘ مرتبة متوسشطة غ Òمهدد بالسشقوط ولن
يكون له أاي أامل أايضشا ‘ الصشعود إا ¤الدرجة
الو ¤اŸمتازة وهي فرصشة ذهبية للنجم
سشعيد بن رحمة ليواصشل التالق من أاجل
ل - -فت م - -زي - -د م - -ن أان - -ظ - -ار األن- -دي- -ة
اإل‚ليزية الكÈى التي وضشعت إاسشمه
ضش- -م -ن اه -ت -م -ام -ات -ه -ا ‘ اÒŸك -ات -و
الصشيفي القادم ألنه من غ ÒاŸعقول
أان ي -ب -ق -ى سش -ع -ي -د ب -ن رح -م-ة ‘ ن-ادي-ه
ا◊ا‹ ب -ري -ت -ف -ورد ال -ذي ح -ت -ى ل -و ح -ق-ق
الصشعود إا ¤الدرجة اŸمتازة فمن اŸسشتحيل
أان يسش Òعلى خطى ليسش Îسشيتي ألن إامكانياته ليسشت كبÒة
وحتى اŸلعب الذي ينششط فيه ل تزيد سشعته عن  ١٢أالف
متفرج وليسس للتادي تاريخ كروي كب Òإاذ  ⁄يحصشل على أاي
لقب ‘ تاريخه .

عبد الله يحياوي  ،باحث ‘ قضضايا الشضباب لـ«الشضعب» :

« اختياري ضضمن  1000شضاب مؤؤثر ‘ القارة اإلفريقية شضرف لكل شضباب ا÷زائر »

الشضاب ا÷زائري عبد الله يحياوي أاحد الشضباب
الذين ” اختيارهم ضضمن  5000شضاب من  34دولة
ع- -رب- -ي -ة وإاف -ري -ق -ي -ا ‡ث  Ó-ع -ن ا÷زائ -ر ‘ إاط -ار
ب -رن -ام -ج  1000شض - -اب ق - -ائ - -د م - -ؤوث - -ر ‘ ال - -ق- -ارة
’ف-ري-ق-ي-ة ،وي-ؤوك-د ع-ب-د ال-ل-ه يحياوي من خÓل
ا أ
هذا ا◊وار الذي خصض به جريدة «الشضعب» أان
الشض -ب -اب  ⁄ي -ع -د ي -رضض -ى ب -دور رج-ل اÿف-اء ب-ل
تسض- -ل- -م ال- -ي- -وم دور ال- -ق- -ي -ادة ‘ أاغ -لب اŸن -ظ -م -ات
وال-ه-ي-ئ-ات ال-دول-ي-ة ب-فضضل مثابرته والسضعي وراء
طموحه.
حاورته  -إاÁان كا‘

الشضعب :بداية ،من هو عبد الله يحياوي وما هي
اهتماماته؟
عبد الله يحياوي  -هو ششاب من مواليد  ١٩٨6بعÚ
ط -اي -ة ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،ب-احث ‘ قضش-اي-ا الشش-ب-اب
ومسشتششار سشياسشات “ك Úالششباب بالعديد من اŸنظمات
الدولية واإلقليمية والعربية ،منها جامعة الدول العربية
وهيئة األ· اŸتحدة والبنك الدو‹ الرابطة العاŸية
للجهود التطوعية وال–اد العربي للتطوع حاصشل على
ع -دة ج -وائ -ز واألل -ق -اب دول -ي -ة Ãج -ال الشش-ب-اب وال-ع-م-ل
التطوعي واإلبداعي.
اهتماماتي تصشب كلها ‘ صشالح الششباب وقضشاياه اليومية
وا◊ياتية وأاكرسس كل وقتي وجهدي لتسشهيل هذه العقبات
برغم تعقيداتها وذلك من أاجل “ك Úالششباب من تبوء
مناصشب قيادية ‘ ›تمعاتنا العربية واإلفريقية.
” اختيارك من ضضمن أاك Ìمن  5آا’ف شضاب من
 34دول -ة إاف -ري -ق -ي -ة ع -رب -ي -ة ل -ت-م-ث-ي-ل الشض-ب-اب
ا÷زائري ،ما الذي –مله نظرتك لهذه الفئة؟
” اخ -ت -ي -اري ضش -م -ن ع -دد م -ع -ت Èم -ن الشش -اب ال -ع -رب -ي
واإلف -ري -ق -ي وال -رق -م ضش -خ -م صش -راح -ة إال أان -ه ف -ت-ح ب-اب
اŸن -افسش -ة ع -ل -ى مصش -راع -ي -ه-ا م-ن أاج-ل إاب-داء ال-ط-اق-ات
الششبانية التي تزخر بها القارة اإلفريقية ،ششبابنا اليوم
يعا Êمن التهميشس على كل األصشعدة ا◊ياتية برغم ما
يزخر به من منابع وطاقات ششبابية مبدعة قادرة على

التغي Òاليجابي والوصشول إاﬂ ¤تلف اŸناصشب القيادية
‘ ﬂتلف اŸنظمات اإلقليمية والدولية.
هنالك بصشمة عربية افريقية فقط يحتاج ششبابنا اليوم
التثم Úواألخذ باليد من أاجل الوصشول إا ¤القمة ونظرتي
دوما متفائلة بغد أافضشل للششباب العربي واإلفريقي ألنه
قادر ويريد األفضشل له ولبلده.
” اختيارك من ب 1000 Úشضاب مؤوثر ‘ القارة
’فريقية من اŸؤوكد أان الوصضول إا ¤هذا تطلب
ا إ
الكث Òمن العناء ،كيف كان الطريق؟
نعم ” اختياري ‘ إاطار برنامج تنظمه كلية الدراسشات
اإلف-ري-ق-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا ج-ام-ع-ة ال-ق-اهرة بالتعاون مع مؤوسشسشة
القادة للعلوم اإلدارية والتنمية والذي يهدف إا ¤تدريب
وت -أاه -ي -ل الشش -ب-اب اإلف-ري-ق-ي ل-ل-ق-ي-ادة ،ح-يث ي-ق-وم ه-ذا
الÈنامج على إاعداد أالف ششاب من القارة السشمراء على
ريادة األعمال والسشياسشة والقتصشاد وا◊مد لله بفضشل
ال- -ل- -ه ودع- -اء ال- -وال- -دي- -ن ال- -ك- -ر ÚÁودع -م األصش -دق -اء
وأاسشاتذتي ‘ ›ال العمل الششبابي واŸنظمات الدولية
التي سشبق وعملت بها كان هذا الدعم والتحفيز وكذا
خÓصشة Œربتي ‘ هذا اŸيدان من أاهم األسشباب التي
سشاعدتني ‘ الوصشول اليوم إا ¤تبوء مكان ضشمن هذه
القائمة.
أاما بالنسشبة للطريق فهو دوما صشعب وﬁفوف باŸطبات
واŸثبطات ،لكن األمل موجود واإلرادة موجودة والتحفيز

من قبل الدولة ورجالتها يجعلنا طا Úﬁونفتخر بكوننا
‰ثل الراية الوطنية ‘ اÙافل الدولية.
كيف تقيم هذه اŸسضÒة التي توصضلت من خÓلها
لتكون واحدا من  1000شضاب قائد من دول عربية
وإافريقية؟
أاعتقد أان نششاطي ‘ العمل الششبا Êعلى مدار الفÎة التي
عملت فيها ‘ عدة منظمات دولية كانت عام Óأاسشاسشيا
لدعم ترششيحي وخاصشة Ãجال سشياسشات “ك Úالششباب
ومع ذلك مازلت أاعت Èأان مسشÒتي ‘ بدايتها الطموحة
وينتظر Êالكث Òمن النششاط والعمل الدؤووب واŸتواصشل
من أاجل اجتياز كل العقبات و–قيق األهداف التي أاسشعى
للوصشول إاليها.
ما هي طموحاتك للمرحلة القادمة؟
الطموح مششروع دوما فيما يخدم الراية الوطنية ويششرف
الدولة ا÷زائرية ‘ اÙافل الدولية وÁثل الششباب
ا÷زائري خ“ Òثيل ب Úششباب األ·.
م-ن خÓ-ل اح-ت-ك-اكك ب-ال-ع-دي-د م-ن شض-ب-اب العربي
’ف -ري -ق -ي ‘ ه -ذه ال -ت -ج-رب-ة ك-ي-ف ت-ق-ي-م ه-ذه
وا إ
الطاقات؟
قارتنا اإلفريقية وخاصشة دولنا العربية خزان ل ينضشب
من الطاقات الششبابية الهائلة والقادرة على قيادة دفة
الريادة دوما ،لكن مششكلة التهميشس ‘ عاŸنا العربي
وق-ارت-ن-ا اإلف-ري-ق-ي-ة ي-ب-ق-ى ا◊ائ-ل وا◊اج-ز األك Èال-ذي
يحول ب Úالنجاح.
ششباب القارة اإلفريقية والعا ⁄العربي ‘ اآلونة األخÒة
ب -ات ي -ل -عب دورا ﬁوري -ا ‘ ﬂت -ل -ف ال-ه-ي-ئ-ات ال-دول-ي-ة
واŸنظمات العاŸية و ⁄يعد يرضشى بدور رجل اÿفاء بل
تسشلم اليوم القيادة ‘ أاغلب هذه الكيانات بفضشل طموحه
ومثابرته كذلك األمر بالنسشبة للششباب ا÷زائري الذي هو
مطالب اليوم بالنخراط ‘ الفعل التنموي من خÓل
حركات اÛتمع اŸد Êالتي لها الدور الفاعل ‘ وصشوله
إا ¤طموحه.
كلمة أاخÒة
ششعاري ‘ ا◊ياة إاذا أاردت ،فأانت تسشتطيع ،على الششباب
اليوم اإلÁان بقدراته من أاجل الوصشول إا ¤طموحاته
اŸششروعة.
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ربــــع نهائــــي كــــأاسض ا÷مهوريـــــــة (ذهاب)

مواجه ـة مفتوح ـة بـ ـ« Úالسسناف ـر» و «ا◊مراوة»

يواجه ششباب قسشنطينة اليوم نظÒه مولودية وهران ‘ إاطار مباريات ذهاب ربع نهائي كأاسض ا÷مهورية ،حيث يسشعى لتحقيق
انتصشار مريح قبل مواجهة العودة ‘ ح Úيطمح «ا◊مراوة» للعودة بنتيجة ايجابية.

عمار حميسسي

تكتسصي مواجهة «السصنافر» و»ا◊مراوة» أاهمية كبÒة
بالنسصبة للفريق ،Úخاصصة أان كل فريق يسصعى إ’نقاذ
موسصمه من خÓل الذهاب بعيدا ‘ منافسصة الكأاسش
التي تبقى السصبيل الوحيد من أاجل إانقاذ اŸوسصم.
وي-دخ-ل ف-ري-ق شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة م-واج-ه-ة ال-ي-وم بنية
التصصالح مع اأ’نصصار بعد الهزÁة غ ÒاŸنتظرة التي
مني بها الفريق أامام ا’فريقي التونسصي ‘ منافسصة
رابطة أابطال إافريقيا رغم أانه كان مرشصحا لتحقيق
الفوز.
وسص -اءت ال -ع Ó-ق -ة ب Úال Ó-ع -ب Úواأ’نصص -ار ب -ع-د ه-ذه
الهزÁة ،خاصصة أان العديد من مناصصري الفريق كانوا
يحضصرون انفسصهم لÓحتفال بالتأاهل إا ¤ربع نهائي إا’
أان ال -ع -كسش ه -و ال -ذي ح -دث وخ -رج -وا خ -ائ -ب Úب-ع-د
اŸواجهة.
ووضصعت إادارة شصباب قسصنطينة هدف اŸنافسصة على
لقب كأاسش ا÷مهورية من اأ’هداف اŸهمة ‘ ظّل
صصعوبة اŸنافسصة على لقب البطولة رغم أان اأ’مر
‡كن ‘ ظّل فارق النقاط اŸوجود والذي يسصمح
للفريق باŸنافسصة على اللقب.
و’ تريد إادارة «السصنافر» تشصتيت ذهن الÓعب Úمن
خÓل مطالبتهم باŸنافسصة على عدة جبهات ،حيث
يبدو اأ’مر صصعبا للغاية ،بالنظر إا ¤نقصش التعداد

وتواضصع مسصتوى بعضش الÓعب.Ú
من جهته يسصعى فريق مولودية وهران للعودة بنتيجة
ايجابية من قسصنطينة تسصمح له با◊فاظ على حظوظه
كاملة ‘ التأاهل إا ¤نصصف النهائي ،حيث بقيت منافسصة
Óنصصار ‘ ظّل تواضصع نتائج
الكأاسش اŸتنفسش الوحيد ل أ
الفريق ‘ البطولة.
وط -الب أانصص -ار ال -ف -ري-ق م-ن الÓ-ع-ب Úت-ع-ويضش خ-ي-ب-ة

البطولة من خÓل الذهاب بعيدا ‘ منافسصة كأاسش
ا÷مهورية وهو اأ’مر الذي يبقى ‘ اإ’مكان –قيقه،
خاصصة أان ا◊ظوظ تبقى متسصاوية ب Úجميع اأ’ندية
اŸتواجدة ‘ هذا الدور.
وي -ط -م-ح اŸدرب ك-ف-ا‹ ل-وضص-ع Ÿسص-ت-ه ع-ل-ى ال-ف-ري-ق
والتعويل على ›موعة من العناصصر من اجل ترجيح
كفة الفريق وإاحراج شصباب قسصنطينة أامام أانصصاره.

نسسعى للعودة بنتيجة إايجابية من القاهرة

حاوره :فؤؤاد بن طالب

“ك -ن-ت-م م-ن زي-ارة شش-ب-اك سش-ي-م-ب-ا ال-ت-ن-زا‘ Ê
مناسشبت Úواعتليتم الريادة ‘ هذه اÛموعة
ما السشّر ‘ ذلك؟
اإ’رادة والعزÁة لرفاق خوالد صصنعت الفارق من
بداية اŸباراة إا ¤نهايتها‡ ،ا يعني أاننا كنا جاهزين
لهذه اŸباراة والتي تفوقنا فيها بالطول والعرضش.
@ ماذا يعني لكم هذا الفوز؟
@@ هذا الفوز جاء ‘ وقته وفتح لنا صصفحة جديدة ‘
هذه اŸنافسصة ،حيث أاصصبحنا نحتل اŸرتبة اأ’و ¤بـ 8
نقاط على منافسصنا اأ’هلي اŸصصري الذي اعتÈه من
الفرق القوية ‘ هذه اÛموعة.
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رياضشات ميكانيكية

تنظي ـ ـ ـ ـ ـ ـم «را‹ التـ ـ ـ ـ ـ ـوارق» ‘ طبعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
 22ببشس ـ ـ ـ ـار م ـ ـ ـن  16إا 23 ¤م ـ ـ ـارسس
تنطلق الطبعة الـ  22لـ «توارق را‹» الذي يعت Èثا Êأاك Èرا‹ ‘ العا ⁄بداية
لول مرة ‘ ا÷زائر بولية بششار،
من الـ  16إا ¤غاية الـ  23من ششهر مارسض أ
لحجام ومن  25جنسشية
Ãششاركة أازيد من  250متسشابقا من ﬂتلف اŸركبات وا أ
من  5قارات بينهم  20جزائريا على مسشافة  1500كلم مكونة من  7مراحل
لرضشيات ،وهو الرا‹ الذي اهتم بسشحر ا÷زائر وجمالها بعدما سشّوق
ﬂتلطة ا أ
ليجاب لكل منظمي الراليات خÓل
–دي صشحاري ا÷زائر الدو‹ ،ذلك با إ
لخÒة.
لربعة ا أ
لربعة التي أاقيمت ‘ ا÷زائر ‘ السشنوات ا أ
الطبعات ا أ

ﬁمد فؤزي بقاصص

ﬁمد زرواطي:

عّبر ﬁمد زرواطي عن قدرة ششبيبة
السشاورة للعودة من القاهرة بالزاد كامÓ
لهلي ‘ عقر داره،
وبإامكانه تخطي عقبة ا أ
حيث قال ‘ هذا ا◊ديث ا◊صشري بأان أابناء
لداء
السشاورة فازوا أامام التنزاني Úبا أ
والنتيجة ،وهذا ما جعلهم يتصشّدرون
اÛموعة ومتقدم Úعلى منافسشهم ‘ اللقاء
لخ Òمن دور اÛموعات لرابطة
القادم وا أ
لبطال الفريقية.
ا أ

العدد

19

@ ال- -ف- -ارق ن- -ق- -ط- -ة واح -دة واŸرور إا ¤ال -دور
القادم يتطلّب منكم فوز خارج القواعد كيف
ذلك؟
@@ حقيقة حقننا اأ’هم واليوم نحن جاهزون Ÿوقعة
اأ’هلي ،و’ خوف على أابناء السصاورة الذي اسصتعادوا
ك-ام-ل ط-اق-ت-ه-م وإام-ك-ان-ي-ات-ه-م ل-ل-ب-ق-اء ‘ ج-و التنافسش
للوصصول إا ¤أابعد ﬁطة ‘ رابطة أابطال أافريقيا.
لهلي؟
@ كيف تلوح لك مباراة ا أ
@@ نهائي قبل اأ’وان وسصنلعب هناك من أاجل التأاهل،
ولكن رغم بدايتنا ‘ دوري اÛموعات اŸتذبذبة
لكننا عدنا بقوة وحققنا هدفنا وهو اللعب من أاجل
الذهاب بعيدا ،فيما تبقى من اŸباريات وعليه فنحن
اآ’ن ن -حضص -ر ال Ó-ع -ب Úن -فسص -ي-ا وب-دن-ي-ا وال-ذه-اب إا¤
القاهرة من أاجل العودة بنتيجة إايجابية مؤومنة للوصصول
إا ¤ربع النهائي الذي أاصصبح هدفا ’ رجعة فيه.

@ Ÿا ان -ط-ل-قت اŸن-افسش-ة ،ال-ك-ثÒون اسش-تصش-غ-روا
ششبيبة السشاورة لكن العكسض حدث ،كما رأايك؟
@@ حقيقية ،لكن فريق شصبيبة السصاورة اسصتطاع أان
يخلط أاوراق اÛموعة وتصصدرها بامتياز وجعل منه
منافسش Îﬁم ،وحقّقنا إا‚ازات هنا وهناك خاصصة
أاننا ‰ثل الكرة ا÷زائرية.

@ على ماذا سشيعتمد الفريق على لقاء ا◊سشم
لهلي للوصشول إا ¤الدور ربع النهائي؟
أامام ا أ
@@ يجب أان نؤومن بإامكانياتنا والتحلي بالثقة واليقÚ
والتحضص Òالبد Êوالنفسصي لهذه اŸنافسصة التي يشصارك
فيها أاعتى اأ’ندية القارية ،واأ’هم هو أان ’ نغ Îوأان
نلعب من أاجل الفوز.

@ كلمة أاخÒة؟
@@ نفتخر بفريقنا وما قدمه ‘ جميع اŸباريات
ووجودنا ‘ اŸرتبة اأ’و ¤لدور اÛموعات  ⁄يكن
هدية وإا‰ا جاء ثمرة العمل الذي يقوم به ا÷هاز الفني
والÓعب ،Úكما ’ أانسصى خاصصة دعم ا÷ماه Òالقوي
والذي كان دائما إا ¤جانبنا.

تصشفيـــات كــــــــــأاسض
2019 ·Ó
افريقيا ل أ

تع ـ ـي Úطـ ـاقم –كـ ـيم كـ ـامÒو Êإلدارة مبـ ـاراة ا÷زائـ ـر ـ غامبيا

الرابطــــــــــــــــــــــة
اÎÙفة الثانيـة

وداد تلمسسـ ـ ـان ـ جمعيـ ـ ـ ـة وهـ ـ ـ ـران قمـ ـ ـ ـة ا÷ولـ ـ ـة 25

يدير طاقم –كيم كامÒو ،Êبقيادة ا◊كم
الرئيسشي نيون اليوم ،اŸقابلة التي سشتجمع بÚ
اŸنتخب الوطني ا÷زائري
ونظÒه الغامبي يوم  22مارسش ا÷اري على السصاعة 45
سصا Ã 20لعب مصصطفى تشصاكر بالبليدة (ا÷زائر)،
◊سصاب ا÷ولة السصادسصة واأ’خÒة من تصصفيات كأاسش
( 2019 ·ÓاÛموعة الرابعة) ،حسصب
أا· افريقيا ل أ
ما افادت به الكونفدرالية ا’فريقية لكرة القدم.

وي -دي -ر ا◊ك -م ال -رئ -يسص-ي ه-ذه اŸق-اب-ل-ة Ãسص-اع-دة
مواطنيه ايلفيسش عوي نوبو نغايغ واÁسصت نكينيجي
ايكوب.
و‘ سصياق متصصل ،أاسصندت الكونفدرالية ا’فريقية،
إادارة اŸقابلة ا’خرى ‘ اÛموعة الرابعة ب ÚالبنÚ
والطوغو اŸقررة ‘  24مارسش ابتداء من السصاعة
الـ00ر16سصا Ãلعب الصصداقة بكوتونو ،لطاقم –كيم
اثيوبي بقيادة ا◊كم الرئيسصي بامÓك تيسصيما وييسصا،

Ãسصاعدة مواطنيه تيميسصنغ صصامويال اتانغو وتيغل
غيزوا بيÓشصوي.
وم- -ع- -ل- -وم ،أان- -ه ق -ب -ل ا÷ول -ة السص -ادسص -ة واأ’خÒة م -ن
التصصفيات ،ضصمن اŸنتخب الوطني ا÷زائري ،الذي
يتصصّدر ترتيب اÛموعة العاشصرة Ãجموع (10نقاط)،
ضصمن تأاهله إا ¤نهائيات كأاسش افريقيا  ،2019فيما
تتنافسش بقية الفرق (غامبيا والبن Úوالطوغو) على
التأاشصÒة الثانية.

سصيكون اللقاء اÙلي ب Úوداد تلمسصان وجمعية وهران،
قمة ا÷ولة اÿامسصة والعشصرين للبطولة اÎÙفة الثانية
موبيليسش لكرة القدم اŸقّررة اليوم ،حيث يسصتضصيف الوداد
صصاحب اŸركز الرابع ،ا÷معية اŸتواجدة ‘ الصصف 13
‘ الوقت الذي تدور فيه لقاءات أاخرى جديرة با’هتمام
أاهمها ا–اد الراشش  -ا–اد بسصكرة ،و مولودية العلمة -
رائد القبة والتي تهم بالدرجة اأ’و ،¤اأ’ندية اŸهّددة
بالسصقوط.
ويسصتقطب لقاء الغرب ا÷زائري ب Úا÷ارين اهتمام
متتبعي هذا القسصم ،بحكم التنافسش الرياضصي الكب Òوأايضصا
الرهان الذي يلعب له الوداد ( 39 - 4ن) السصاعي للصصعود
لقسصم النخبة وا÷معية ( 25 - 13ن) التي تعمل جاهدة
على تفادي النزول لقسصم الهواة.
وŒدر اإ’شصارة أان فريق اŸدينة ا÷ديدة تأالّق مؤوخرا ‘
لقائﬁ Úلي Úأامام على التوا‹ ترجي مسصتغا Âوسصريع
Óسصقاط ضصحيته الثالثة
غليزان‡ ،ا سصيجعله ﬁفزا ل إ
للغرب ا÷زائري.
أاما رائد الÎتيب ‚م مقرة فسصيسصتقبل يوم اأ’ربعاء شصبيبة
بجاية ( )8التي مع نادي بارادو ‘ ذهاب الدور ربع النهائي
لكأاسش ا÷زائر ( )0-0وكله عزÁة على مواصصلة اŸسصÒة
اŸوفقة ‘ ح Úتتنقل جمعية الشصلف ( 40 - 2ن إا¤
سصكيكدة ÓŸقاة الشصبيبة اÙلية (30 - 10ن) ‘ مواجهة
مفتوحة على كل ا’حتما’ت.
ويبحث كل من ا–اد بسصكرة ومولودية العلمة على إاثراء
رصصيدهما قبل دخول اÿط اŸسصتقيم اأ’خ Òللمنافسصة،
فيما سصيعمل كل من النادي Úالعاصصمي Úعلى خطف نقاط
ثمينة قد تسصاهم ‘ تدارك اأ’مور قبل تفاقمها .فالرهان

الصصعب الذي يواجه ا÷ميع ،قد يؤوثر نوعا ما على اللعب
ا÷ميل وا’سصتعراضصي.
وسص -ت -ك -ون ح -ت -م -ي -ة ال -ن-ت-ي-ج-ة سص-ي-دة اŸوق-ف ‘ م-ب-اراة
ا◊راشش ،ب Úا’–اد اÙلي وضصيفه البسصكري وأايضصا ‘
ل -ق -اء ال -ع-ل-م-ة ب Úم-ول-ودي-ة ال-ع-ل-م-ة ورائ-د ال-ق-ب-ة ،أاي بÚ
مرشصح Úللصصعود أامام مهددين بالسصقوط.
وسصيكون ا–اد ا◊راشش مرغما على مواجهة منافسصه
بدون حضصور أانصصاره بعد العقوبة اŸسصلطة عليه من قبل
÷نة ا’نضصباط للهيئة ا’–ادية.
أاما متذيل الÎتيب ،ا–اد البليدة ،فسصيقوم برحلة إا¤
سصعيدة ،حيث تنتظره اŸولودية اÙلية التي تبقى بحاجة
ماسصة للنقاط بحكم تواجدها ‘ منطقة اÿطر.
أاما اللقاءان اأ’خÒان اŸدرجان ‘ برنامج هذه ا÷ولة،
فسص-ي-ج-م-ع-ان ت-رج-ي مسص-ت-غ-ا Âب-أام-ل ب-وسص-ع-ادة م-ن ج-هة
وسص -ري -ع غ -ل -ي-زان  -ا–اد ع-ن-اب-ة م-ن ج-ه-ة أاخ-رى وه-م-ا
مواجهتان –ضصى أاندية وسصط الÎتيب ،حيث سصيكون
الرهان أاقل بكث Òمن اŸباريات السصالفة الذكر.

ا÷مهور
مولودية العلمة  -رائد القبة (00ر)17
اأ’ربعاء  13مارسش
‚م مقرة  -شصبيبة بجاية  00سصا 15

الÈنامج
اليوم:
ا–اد ا◊راشش  -ا–اد بسصكرة  00سصا ( 15بدون حضصور
ا÷مهور)
شصبيبة سصكيكدة  -أاوŸبي الشصلف  00سصا 15
مولودية سصعيدة  -ا–اد البليدة  00سصا 15
ترجي مسصتغا - Âأامل بوسصعادة (00ر)16
سصريع غليزان  -ا–اد عنابة (00ر)16
وداد تلمسصان  -جمعية وهران (00ر )16بدون حضصور

يعا Êمن متاعب صشحية
ومــــــــــرضض الزهاÁــــــر

اŸدير العام لرا‹ توارق ومنظمه
اأ’Ÿا« Êراي »Ôكشص - - - -ف ال - - - -را‹
سصينظم أ’ول مرة هنا ‘ ا÷زائر
ب -ع-دم-ا أاع-جب اŸن-ظ-م-ون ب-ح-دة
ال- -ك- -ث- -ب- -ان ا÷زائ -ري -ة وصص -ع -وب -ة
اŸسص -الك وك -ذا شصسص -اع-ة مسص-اح-ة
ال-ت-ن-افسش ‘ الصص-ح-راء ا÷زائ-رية
التي يبحث عنها كÈى اŸتسصابقÚ
‘ العا.⁄
«راي »Ôأاكد بأان ميزة را‹ توارق
ع -ن ب -ق -ي-ة ال-رال-ي-ات ه-ي صص-ع-وب-ة
اŸسصالك وأانه ‘ طبعة ا÷زائر
ال -ت -ي سص -ت -ق -ام ‘ اأ’ي -ام اŸق -ب -ل-ة
سص-ي-تسص-اب-ق ف-ي-ه-ا عشصاق الرياضصات
اŸيكانيكية على مسصافة  500كلم
م -ن ال -ك -ث -ب -ان ال -رم-ل-ي-ة ‘ السص-ب-ع
مراحل اّÙددة للتنافسش ،وهو ما
يجعل من را‹ توارق اأ’صصعب ‘
ال - -ع - -ا ،⁄وق - -ال أايضص - -ا «◊د اآ’ن
تقدمت  150سصيارة للمشصاركة معنا
‘ را‹ توراق و 106دراجة نارية
مع عدد من الشصاحنات وسصيارات
(أاسش .أاسش ،»)‘ .وأاضصاف «سصيدفع
اŸت -ن -افسص-ون م-ن  500إا2000 ¤
ي - -ورو حسصب ح - -ج - -م اŸرك - -ب- -ات
ون -وع -ه -ا م -ن أاج -ل اŸشص -ارك -ة ‘
الطبعة الـ  22لرا‹ توارق ا÷زائر
.»2019
«راي »Ôأاوضص - -ح ب- -أان اŸتسص- -اب- -قÚ
اŸشصارك ‘ Úالطبعة الـ  22من
«را‹ ت -وارق» سص-ي-ح-ل-ون ب-ا÷زائ-ر
ع - -ل - -ى دف- -ع- -ت Úاأ’و ¤سص- -ت- -ح- -ل
بالعاصصمة يوم غد ومنها إا ¤بشصار
جوا ،والثانية –ل بوهران يوم 13

م-ارسش اŸق-ب-ل وم-ن-ه-ا سص-ي-ت-ن-ق-لون
مباشصرة إا ¤بشصار برا ،مؤوكدا بأان
ال-ت-ج-ارب ال-ت-ق-ن-ي-ة سص-ت-ق-ام يوم 16
مارسش.
وبخصصوصش تفاصصيل السصباق أاوضصح
اŸسص- -ؤوول اأ’ول ع -ل -ى ال -را‹ ب -أان
اŸرحلة اأ’و ¤سصتنطلق ‘ مدينة
تاغيت وبعد  5أايام سصتتنقل القافلة
إا ¤مدينة «بني عباسش» أاين سصتقيم
هناك Ÿدة يوم Úعلى أان يعود
ا÷ميع إا ¤مدينة تاغيت ‘ اليوم
السص -اب -ع إ’ق -ام -ة ا◊ف -ل وتسص -ل -ي -م
ا÷وائز على كل الفائزين ،كاشصفا
بأان ثÓث مراحل سصتقام Ãدينة
«ت- -اغ -يت» وأارب -ع -ة ك -ام -ل -ة أاخ -رى
Ãدينة «بني عباسش».
اأ’م Úال -ع -ام اأ’سص -ب -ق ل –Ó-ادي-ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-رياضصات اŸيكانيكية
ورئيسصها السصابق بالنيابة «أام Òبن
م- -ع -م -ر» ال -ذي سص -ي -ك -ون مسص -ؤوول
تنظيم ‘ «را‹ توارق» أاوضصح بأانه
م -ا يشص -اع ه -ن -ا وه -ن -اك م -ن ق -ب-ل
ا’–ادية بأانها لن تقبل إاجراء هذا
السصباق أ’نه Á ⁄ر عليها منظم
الرا‹ كونها هي اıولة لتنظيم

م -ث -ل ه-ذا ال-ن-وع م-ن اŸن-افسص-ات،
فصصل قائÁ ’« Óكننا أان نتحصصل
ع - -ل - -ى م - -واف - -ق- -ة ك- -ل اŸم- -ولÚ
ال-ع-م-وم-ي Úال-ذي-ن سصÒاف-قوننا ‘
را‹ توارق دون أان نكون قد تلقينا
م-واف-ق-ة م-ن السص-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ‘
ال - -بÓ- -د‰ ،لك م- -واف- -ق- -ة وزارات
ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة
وال -ت -ه -ي -ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة وك-ذا وزارة
الشص- - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة والشص - -ب - -اب
والرياضصة ولدي كل الوثائق التي
تثبت ما أاقول ،ولو  ⁄نتحصصل على
ك -ل ه -ذه ال-وث-ائ-ق Ÿا ق-م-ن-ا ال-ي-وم
بهذه الندوة الصصحفية».
وب -خصص -وصش ال -عشص -ري -ن م-تسص-اب-ق-ا
جزائريا الذين سصيشصاركون ‘ را‹
توراق ا÷زائر  ،2019أاوضصح «بن
م-ع-م-ر» ب-أان-ه-م ل-ن ي-دف-ع-وا ح-ق-وق
ا’شصÎاك وك-ل ال-ت-ك-ال-ي-ف سص-تكون
على عاتق ‡و‹ الرا‹ ،موضصحا
ب- -أان -ه ‘ سص -اب -ق -ة ه -ي اأ’و ¤م -ن
ن- -وع -ه -ا سص -تشص -ارك  3نسص- - -اء ‘
اخ- -تصص- -اصش ال- -دراج -ات ال -ن -اري -ة
وط - -اق - -م نسص - -وي ‘ اخ- -تصص- -اصش
السصيارات الرباعية الدفع.

عمار داود لـ «الششعب»:

«أانا بريء من التهم التي وجهها ‹ الÓعب معلم لوي»

أاكد مدرب حراسض اŸرمى للمنتخب
الوطني أاقل من  17سشنة عمار داود ‘
تصشريح خ ّصض به جريدة «الششعب»،
أانه بريء من كل التهم التي وجهها له
ا◊ارسض الششاب معلم لوي خÓل
مششاركتهم ضشمن البطولة اŸغاربية
ليام
التي جرت وقائعها ‘ تونسض ‘ ا أ
لنه كان مضشطرا
القليلة اŸاضشية ،أ
لطرده بالنظر لسشلوكاته وعدم
إانضشباطه باŸقارنة مع زمÓئه.

نبيلة بؤقرين

كشصف داود أانه Áلك اأ’دلة التي تثبت كÓمه Œاه هذه
القضصية التي أاسصالت الكث Òمن ا◊ ‘ Èقوله «ا◊ارسش
معلم لوي  ⁄يكن منضصبط أاثناء الÎبصش بالسصويدانية
بدليل أانه تغيّب أان أّاّول حصصة تدريبية ،ولكن بعدما تدخلت
أاوسصاط من اإ’–ادية قمنا بالتسصامح معه ،ومنحنا له
فرصصة جديدة من أاجل اإ’ندماج مع اÛموعة والدخول
‘ أاجواء التحضصÒات اÿاصصة بالبطولة اŸغاربية التي
جرت وقائعها بتونسش مؤوخرا والتي تلتها مباشصرة البطولة
اŸتوسصطية ،لكن هذا ا◊ارسش  ⁄يسصتفد من الّدرسش
وواصصل ‘ “اديه و◊سصن ا◊ظ أانه  ⁄يوجه ‹ أاتهامات
أاخرى وإاكتفى Ãا قاله بعد عودته للجزائر «.

لسش-ب-اب إانضش-ب-اط-ي-ة ل
«ق-مت ب-ط-رده أ
أاك»Ì
أاضص- -اف ﬁدث- -ن- -ا ق- -ائ  ‘ Ó-ذات السص -ي -اق،
«عندما تنقلنا إا ¤مكان اŸنافسصة ’حظت
أامورا غ Òإانضصباطية من هذا ا◊ارسش أ’نه
كان يسصهر لسصاعات متأاخرة وأاك Ìمن ذلك
أانه كان يزعج زمÓئه ،ما جعلني أاقوم بطرده
من أاجل ا◊فاظ على إاسصتقرار اÛموعة
بهدف الÎكيز على اŸواجهات خاصصة أان
ال -ت -حضصÒات  ⁄ت -ك -ن ‘ اŸسص -ت -وى بسص-بب
التأاخر اŸسصجل ،وأانا أاملك اأ’دّلة التي تثبت صصحة كÓمي
من طرف طبيب البعثة الذي أاكد أان معلم لوي  ⁄يتعرضش
للضصرب أاو أاي إاعتداء جسصدي مثلما صصّرح به ،وأانا حاليا
أاطالب بإاحالة القضصية للعدالة حتى أا“كن من الدفاع عن
نفسصي من هذه التهم اŸنسصوبة ‹ أ’نني بريء منها».
تطّرق داود للنتيجة اّÙققة ‘ تونسش قائ« ÓاŸنتخب
الوطني أ’قل من  17سصنة  ⁄يحضصر كما يجب بسصبب نقصش
اإ’مكانيات اŸادية واأ’ك Ìمن ذلك أاننا ’ ‰لك قاعة،
ولهذا أاناشصد الوزارة من أاجل تقد Ëالدعم حتى نتمكن
م-ن –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج أافضص-ل مسص-ت-ق-ب Ó-ب-ع-دم-ا “رك-زن-ا ‘
الصص -ف اÿامسش خ Ó-ل ال -ب -ط -ول -ة اŸغ -ارب -ي -ة رغ-م ق-ل-ة
ال- -ت- -حضصÒات ،أ’ن- -ن- -ا ر ّك- -زن- -ا ع- -ل -ى ال -ع -م -ل ‘ ا÷انب
البسصيُكولوجي لصصنع الفارق فوق البسصاط وأاشصكر الÓعبÚ
كثÒا على اÛهودات اŸبذولة».

الÓعـب عب ـابو عبـ ـد القـ ـادر ُيـكّرم م ـن جمعيـ ـة «الراديوز»

«الششعب» ‘ :التفاثة تضشامنية زارت جمعية «الراديوز» اÛاهد
والÓعب عبابو عبد القادر صشاحب  75سشنة والذي يعا Êمن
للزاÁر أاقعده الفراشض خصشوصشا.
مرضض ا أ
عبابو هو ’عب مولودية وهران ونصصر حسص Úداي سصابقا والذي أافنى
حياته ‘ كرة القدم ’عبا ،مدربا ومسصÒا إا ¤جانب أادائه البطو‹ أابان
ثورة التحرير .وفد «الراديوز» برئاسصة قادة شصا‘ والرياضصي Úالقدماء
امثال بلومي ،ميصصابيح ،قمري ،بن شصيحة ،بن زرقة وشصيبا Êكرموا عبابو
بشصهادة شصرفية ،هدايا وكرسصي متحرك .هذا ما جاء ‘ مراسصلة خاصصة
لـ»الشصعب» من ع ÚاŸكان.
ا’لتفاتة أافرحت العائلة خاصصة زوجته التي صصّرحت أان كرة القدم أاخدت
منها زوجها الذي تناسصى واجباته ا’سصرية وهو منهمك ‘ تكوين أاجيال ‘
السصاحرة اŸسصتديرة .لكن وقفة «الراديوز» كسصرت التهميشش الذي عانى
منه ‘ السصن Úاأ’خÒة وأادخلت البهجة ’فراد عائلته .انها كلمات زوجة
متاثرة  ⁄تتمالك دموع الفرحة وا’عÎاف الك Èمن ‚وم كرة لعبابو.
رئ -يسش ج -م -ع -ي -ة ق -ادة شص -ا‘ ق -ال ن-ي-اب-ة ع-ن ‚وم ك-رة ال-ق-دم ا÷زائ-ري-ة
ا◊اضصرين ان هذا التكر Ëواجب وشصرف Œاه ›اهد كب Òوأاحد اأ’سصماء
الرياضصية الÓمعة عبابو الذي أادى وواجبه بكل تفا ÊوإاخÓصش ويشصهد له
ا÷ميع حبه لكرة القدم واÓŸعب خاصصة فريقه اŸفضصل مديو Êوهران.

ونّوه شصا‘ Ãبادرة وا‹ وهران مولود شصريفي الذي لبى طلب العائلة ‘
منحها كرسصي متحرك ،مذكرا أانه الواجب ا’عÎاف وعدم نسصيان ما
ق -دم -ه ال -ري -اضص -ي -ون ال -ق -دم -اء خصص-وصص-ا ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون مشص-اك-ل صص-ح-ي-ة
واجتماعية.
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اف - - -ع- - -ل الشص- - -يء ال- - -ذي
ي -ج -ع -لك سص -ع-ي-دا وك-ن م-ع
لشص - - - -خ - - - -اصص ال- - - -ذي- - - -ن
ا أ
ي- -ج- -ع- -ل -ونك ت -ب -تسص -م أام -ا
الباق Úفأارسصلهم زحل.

باعها كوكايÚ
مغشضوشش اشضتكت
للشضرطة

الثور

وع -ن-دم-ا ي-ري-دون
الرحيل  ,قل لهم »:
أارح-ل-وا ! ل-ك-ن ل ت-ع-ودوا
أاب -دًا !  ,ك -ون -وا ل-ل-رحّ-ي-ل
أاوف- -ي -اء  ,ل -ع -ل -ن -ا ن -ك -ون
أايضص ً- - -ا َل - - -نسص- - -ي- - -ان- - -ك- - -م
ُمخلصص.»Ú

فوجئت الشصرطة
الÈيطانية ÃكاŸة هاتفية
غريبة اشصتكت فيها إامرأاة
من تاجر ﬂدرات باع لها
كمية من الكوكايÚ
«اŸغشصوشص».

ا÷وزاء

لل
ع
È

نعمة العافية

اف - -ع- -ل م ت- -ري- -د ‘
هذه آا◊ياة فسصعادتك
بيديك و لكن ل تنسصى
لم -ر آال -ذي خ -ل -قت م-ن
ا أ
أاجله.

ة

شصيخ كب Òعمره ثمانون عاًما  ،فجأاة ‘ أاحد
ليام أاصصيب باحتباسص ‘ البول  ،فحمله أابناوؤه
ا أ
إا ¤اŸسص - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -تشص- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ف- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ى
وهناك الطبيب قام بعمل قسصطرة  ،خرج البول وانتهت
لب-ن-اء ل-ل-ط-ب-يب وأاخ-ذوا يشص-ك-رون-ه
آالم ال -وال -د ،ت-وج-ه ا أ
لب-ن-اء إا ¤أاب-ي-ه-م ل-ي-طمئنوا
وي-ث-ن-ون ع-ل-ي-ه ك-ثًÒا  .ال-ت-فت ا أ
عليه فإاذا هو غارق ‘ البكاء ،فأاخذوا يهدئونه ويقولون له
إان اŸشص - - - - - -ك - - - - - -ل - - - - - -ة ان- - - - - -ت- - - - - -هت ف- - - - - -لَ- - - - - -م ال- - - - - -ب- - - - - -ك- - - - - -اء !؟
ه- -دأا ق- -ل- -ي Ó- -ث- -م بّ- -ي- -ن ل- -ه- -م سص- -بب ب- -ك- -ائ- -ه ب- -ه- -ذه ال- -ك- -ل -م -ات:
سصاعد Êالطبيب مرة واحدة فقط واسصتشصعرنا فضصله ومعروفه
Òا  ،وثمانون عاًما يغمر Êالله  -جل جÓله
وشصكرناه كث ً
 بكرمه وإاحسصانه وسصÎه وبدون ا◊اجة إا ¤أايةعملية و ⁄نسصتشصعر فضصله .
ي- - -ق- - -ول اب- - -ن ال- - -ق- - -ي- - -م  -رح - -م - -ه ال - -ل - -ه : -
ل-و كشص-ف ال-ل-ه ال-غ-ط-اء ل-ع-ب-ده ،وأاظ-ه-ر ل-ه
كيف يدبّر الله له أاموره ،وأانه أارحم به
وذكر موقع سصكاي نيوز نق Óعن
م -ن أاّم -ه ،ل-ذاب ق-لب ال-ع-ب-د ﬁبً-ة ل-ل-ه،
ولتقطع قلبه شصكًرا لله ..
ن
صصحيفة «مÎو» الÈيطانية ،أا ّ
لرسص-ال اع-ت-دن-ا على الِنعم
تسص-ت-ح-ق ا إ
امرأاة اتصصلت بشصرطة
حتى إاننا إاذا سُصئلنا عن حالنا قلنا :ل
ن
أ
ا
ب
م
مدينة ‘‘كريغافون‘‘ لتبلغه
جديد !فهل اسصتشصعرنا ّŒدد العافيه
ن
م
ة
ي
تاجر ﬂدرات باع لها كم
وب - - - - - - - - -ق - - - - - - - - -اء ال ِ- - - - - - - - -ن- - - - - - - - -ع- - - - - - - - -م
السصكر ،عوضصا عن ﬂدر
لك ا◊مد ربي عدد خÓيا أاجسصادنا
اŸتعافيه وعدد أايامنا التي ل نشصكوا
«الكوكاي »Úالذي طلبته منه.
ف-ي-ه-ا وع-دد ن-ع-مك ال-ت-ي ل ن-حصص-ي-ها و
وأاكدت اŸرأاة أانها دفعت  200جنيه
اللهم انظر لضصعف من غلبه مرضصه و
اسصÎليني مقابل ا◊صصول على
لغ-الب لشص-اف-ائك ي-ارب ال-ل-ه-م
ا
ق
الكوكاي ،Úلكنها تفاجأات لح
آام.Ú

بأانها حصصلت على جرعة من السصكر
البني..

ابتسضم

لـك

@ ما هو الشصي الذي
كلما زاد نقصص ؟

حل العدد السضابق
@ ا◊ل ال -ذي
من اŸفروضص أان
ي- - - -ك- - - -ون ه - - -و
تاريخ
ميÓدك
عزيزي
القارئ.

ي -ق -ول رِب -ن -ا ع-ن ي-ونسص  :ف-ل-ول أان-ه ك-ان م-ن
اُŸسص -ب -ح Úلََ-لِ-بَ-ث ‘ ب-ط-ن-ه إا ¤ي-وم ُي-ب-ع-ث-ون
رصصيدك ‘ الرخاء ينفعك ‘ الشصدة .

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك
وطني
وطني
غا‹ الثمن
روحي ما‹
نفسصي بدÊ

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
Óدي

وأانا
ا◊امي
لك ‘ اÙن
لتعشص حرا
طول الزمن

^ اغ - -ب- -ى سص- -ؤوال  :أانت ج- -السص ع- -ن- -د
ا◊Óق تنتظر دورك و يدخل أاحدهم و
يسص -أال  :أان -ت -م سص -ت -ح -ل -ق -ون ؟ ل ن -ح -ن ÷ن-ة –ك-ي-م
جالسصون كي نقيّم ا◊Óق.
ت صصغÒا و أانت تسصمع أاخيك الكبُ Òيضصرب
*قمة الرعب..عندما كن َ
لن-ه أاخ-ذ عÓ-م-ات ضص-ع-ي-ف-ة ‘ ال-فصص-ل ال-ث-ا Êوأانت ج-السص-ا ت-ن-ت-ظ-ر
أ
دورك.

زغ- - -رد ي- - -ا رصص- - -اصص ال - -ث - -وار
بأارضص الشصهداء وحييها
وغ -زة ه -ي ال -ب-داي-ة وال-ث-ورة
جايه جايه
وغ -زة ه -ي ال -ب-داي-ة وال-ث-ورة
جايه جايه

ل ي- -وج- -د اي سص- -بب
م - -ق - -ن - -ع ان ت - -ي - -أاسص م - -ن
ا◊ياة إان كان حزنا فك ُ
ن
م -ن الصص -اب -ري -ن وان ك-ان
ف - - -راق ف - - -ك - - -ل - - -ن - - -ا
راحلون.

الأسصد

◊ي - - -اة سَص- - -تِ- - -درك أاَن
‘ا َ
هَ- -ن -اك َدور ِل -ك -ل َشص -خصص
ُت- - - -ق- - - -اِب- - - -ل - - -ه ،ال - - -ب - - -عضص
سَص- -ي- -خِ- -تÈُ- -كَ ،وال- -ب َ-ع -ضص
سَصُ- -يِ- -ح -بكَ ،وال َ-ب -عضص
سَصُيعِلمك.

العذراء

حك ـ ـم و أامثـ ـال

ننببضضضضننااففللسسضضططيين ـن ـييللأÓÓأببـ ـدد

لن -تصص -ار ل -غ -ن -ي
غ -زة ب -ي -وم ا إ
وآاهانيها
زغ- - -رد ي- - -ا رصص- - -اصص ال - -ث - -وار
بأارضص الشصهداء وحييها
لن -تصص -ار ل -غ -ن -ي
غ -زة ب -ي -وم ا إ
وآاهانيها

شض
غ
ل
ع
ق

^ تعتÈ
عظمة
ال -رك-ابّ-ي اŸوج-ودة
لذن ال- -وسص- -ط- -ى
‘ا أ
أاصص-غ-ر ع-ظ-م-ة
‘ جسص- - - - - - - - -م
لنسصان،
ا إ
وه -ي ب -ح -ج-م
 0.2٨سصم؟.
^ تعت ÈبحÒة ميد ‘ الولية
لم -ري -ك ّ-ي -ة ه -ي
اŸت- -ح- -دة ا أ
أاك ÈبحÒة من صصنع
لنسصان؟.
ا إ

^ عندما –ب ل تأاخذ جرعة
كبÒة من الثقة Ãن –ب ،أاترك
مكانا للخيبة ومكاًنا لإسصتيعابها.
^ من يحÎم نفسصه يصصبح ‘ مأامن من
لخ -ري-ن ،ف-ه-و ي-رت-دي درعً-ا ل يسص-ت-ط-ي-ع
ا آ
أاحد أان يخÎقه.

السصرطان

الصص Èج -م -ي -ل ف -ا◊ي -اه ل-ه-ا
مصص- - -اعب ل - -ن ‚ت - -ازه - -ا ال
بالصص.È

اŸيزان

ه -ن -اك ف -رق ب Úشص-خصص
يأاتي إاليك حينما ل يبقى لديه
أاح - -د شص- -خصص ح- -ت- -ى و أان ك- -ان
ل -دي -ه ال -ن -اسص ج -م-ي-ع-ا ي-أات-ي
إاليك.

العقرب

ال- -ب- -عضص ي -فسص -ر أادبك ع -ل -ى أان -ه
لنه ل يعرف اّŸودة بدون
«خوف» أ
ُم-ق-اب-ل ،وال-ب-عضص ُي-فسص-ر ط-ي-بتك أانها
لنه  ⁄يتعود إال على سصواد
«غباء» أ
قلبه.

القوسص

الع - - -ت - - -ذار ل ي- - -ع- - -ن- - -ي دوم- - -ا أانك
ﬂطيء ،بل قد يعني أانك تهتم للشصخصص
ال- -ذي ت- -ع -ت -ذر ل -ه أاك Ìم -ن اه -ت -م -امك
بكÈيائك

ا÷دي

لّول َم -رة
ب -آاخ Ó-قك ف -ق -ط َŒع -ل م -ن َي -رلك أ
يتمنى آان َيراك مَرًة ثانية.

الدلو

لو تأامات ‘ حالك لوجدت أان الله إاعطاك أاشصياءا دون أان
تطابها ،فثق أان الله Á ⁄نع عنك حاجة رغبتها إال و‘
اŸنع خ Òلك.

^ ب- -نت أان -ي -ق -ة ت -رح -ل ب -ك -ل رق -ي ق -ائ -ل -ة
◊ب -ي -ب -ه -ا:اع -دك ان -ن -ي ل -ن اك -ون ‘
طريقك عÌة ! ول تثعة ول
لخرين  ،سصتعود يومًا؛ لـتختبئ ‘
السصعادة آالتي تضصعها ‘ جيوب ا آ
ث-م-ان-ي-ة ول ث-ب-ع-ة م-ع
جيوبك عندما –زن.
الثÓمة

ا◊وت

بوعزغي يقدم عرضصا
حول واقع الفÓحة
Ãجلسض األمة

الثÓثاء  ١٢مارسس  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٥رجب  ١٤٤٠هـ
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www.ech-chaab.com
العدد

حطاب يفتتح الطبعة
األو ¤للحالت العامة
للشصباب

1٧894

اŸلتقى الدو‹ الثامن للسصÒة النبوية
ي- - -ق- - -دم وزي- - -ر ال - -ف - -لح - -ة
وال -ت -ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د
ال - - -ب - - -ح- - -ري ع- - -ب- - -د ال- - -ق- - -ادر
ب-ؤع-زغ-ي،ال-ي-ؤم ،خ-لل ل-ق-اء
ب -رŸا Êع -رضش -ا ح -ؤل «ق -ط -اع
ال-ف-لح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-فية
والصش - -ي - -د ال - -ب - -ح- -ري ال- -ؤاق- -ع
’فاق» ،وذلك على السشاعة
وا آ
 09:30صشباحا.

تظاهرة «أاسصيهار»
ت- - -ت- - -ؤاصش- - -ل ال- - -ت - -ظ - -اه - -رة
ا’ق -تصش -ادي -ة «أاسش -ي-ه-ار» ال-ت-ي
تسش -ت -م -ر إا ¤غ -اي-ة  20مارسض
ا÷اري بتمÔاسشت Ã،ششاركة
 100م- -ت- -ع -ام -ل م -ن ا÷زائ -ر
وال -ن -ي -ج -ر وم -ا‹،ال -ت-ظ-اه-رة
ال - -ت - -ي ت- -روج ’ح- -ي- -اء Œارة
اŸق - - - -ايضش - - - -ة ع ÈاŸن- - - -اط- - - -ق
ا◊دودي- - - -ة ت- - - -ن- - - -ظ - - -م –ت
شش - -ع - -ار«:أاسش - -ي - -ه - -ار م- -ل- -ت- -ق- -ى
اŸب - - - - -اد’ت وال - - - - -ت - - - - -ع - - - - -اون
’فريقي».
ا إ

’وق-اف ال-دك-ت-ؤر ﬁمد
ب-رع-اي-ة وزي-ر الشش-ؤؤون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
ع -يسش -ى وإاشش -راف وا‹ ورق-ل-ة ،ي-ن-ظ-م اŸل-ت-ق-ى ال-دو‹ ال-ث-ام-ن
ل -لسشÒة ال -ن -ب -ؤي -ة .اŸل -ت -ق -ى ال -ذي ت-ن-ظ-م-ه م-دي-ري-ة الشش-ؤؤون
’وق-اف ب-اŸن-ط-ق-ة واŸؤسش-ؤم بـ «الشش-ب-اب وال-ت-ن-مية
ال-دي-ن-ي-ة وا أ
اÛتمعية ‘ ضشؤء السشÒة النبؤية» ،ينعقد يؤمي  31مارسض و1
أافريل اŸقبل .

صصالون ا◊ج و العمرة بقصصر اŸعارضض
ت-ن-ظ-م وزارة الشش-ؤؤون ال-دي-ن-ي-ة ،ال-يؤم ،الطبعة الرابعة
لصش -ال -ؤن ا◊ج و ال -ع -م -رة ب -قصش-ر اŸع-ارضض ج-ن-اح ال-ب-ه-ج-ة
وذلك ا ¤غاية  16مارسض بدءا من السشاعة  09:30صشباحا .

فتح العروضض التقنية
لـ  2٩رخصصة منجمية

تواصصل أاشصغال ندوة
الصصناعة البÎولية
والغازية بوهران
ت- -ت- -ؤاصش- -ل ال- -ط- -ب- -ع -ة ال -ت -اسش -ع -ة
ل- -لصش -ن -اع -ة ال -بÎول -ي -ة وال -غ -ازي -ة
Ÿن- -ط -ق -ة شش -م -ال إاف -ري -ق -ي -اÃ ،رك -ز
ا’تفاقيات ‘ وهران ،إا ¤غاية 13
م -ارسض ا÷اري ،ب -حضش -ؤر م-ؤؤسشسش-ات
ﬂتصش- -ة ت- -ع- -رضض Œارب -ه -ا ‘ ه -ذا
ا◊قل ا’سشÎاتيجي.

أابواب مفتوحة على «عيد النصصر »

إاح -ي -اء ل -ل -ذك-رى ’ 5٧ت -ف-اق-ي-ات اي-ف-ي-ان ،ت-ن-ظ-م م-ؤؤسشسش-ة
’رششيف الؤطني ،طيلة ششهر مار سض ا÷اري ،أابؤابا مفتؤحة
ا أ
ب-ع-ن-ؤان «ال-ط-ري-ق إا ¤وق-ف إاط-لق ال-ن-ار» ،وه-ذا م-ن السش-اعة
 09:00صشباحا إا 14:00 ¤بعد الزوال .وŒري التظاهرة Ãقر
’رششيف الؤطني با÷زائر الؤسشطى بجؤار قاعة
ملحقة مركز ا أ
ابن خلدون.

الحتفال بعيد النصصر
تنظم اŸنظمة الؤطنية لÎقية ثقافة السشلم واŸصشا◊ة ،
يؤم  16مارسض ا÷اري احتفا’ بعيد النصشر –ت ششعار «انتصشار
’·» ،و ذلك
إارادة الششعب»و «حتمية السشلم ب Úالششعؤب و ا أ
بفندق الششÒاطؤن ابتداء من السشاعة  10:00صشباحا.

يشش - - -رف وزي - - -ر الشش- - -ب- - -اب
وال - -ري - -اضش- -ة ﬁم- -د ح- -ط- -اب
ال -ي -ؤم ع-ل-ى م-راسش-م ا’ف-ت-ت-اح
’و¤
ال- -رسش- -م- -ي ل- -ل- -ط- -ب- -ع -ة ا أ
للحا’ت العامة للششباب –ت
شش -ع -ار «:ل -ن-ف-ك-ر م-ع-ا » ب-اŸرك-ز
ال - -دو‹ ل - -ل - -م - -ؤؤ“رات ع- -ب- -د
اللطيف رحال نادي الصشنؤبر.
ع- -ل -م -ا أان اخ -ت -ت -ام ف -ع -ال -ي -ات
’و ¤سش-ي-ك-ؤن غ-دا
ال -ط -ب-ع-ة ا أ
’رب- - -ع- - -اء ع- - -ل- - -ى السش- - -اع - -ة
ا أ
الؤاحدة زوا’.

ت -ن -ظ -م ال -ؤك -ال -ة ال -ؤط-ن-ي-ة
ل-ل-نشش-اط-ات اŸن-ج-م-ي-ة  ،اليؤم،
ال- - - -دورة Ÿ 48ن -اقصش -ة ف -ت-ح
العروضض التقنية لـ 29رخصشة
م -ن -اج-م اŸؤج-ه-ة ل-لسش-ت-غ-لل
اŸن- - -ج - -م - -ي ،و ذلك ب - -ف - -ن - -دق
ال- - - -ري - - -اضض بسش - - -ي - - -دي ف - - -رج
اسشطاوا‹ ابتداء من السشاعة
 10:00صشباحا.

الطبعةŸ ٩عرضض و مؤو“رات شصمال افريقيا للبÎول بوهران «نابك »201٩
أاوريدو تعرضض حلولها و ابتكاراتها للزوار اŸهنيÚ

ُتششارك أاوريدو ،للسشنة الرابعة على التؤا‹ ‘ ،معرضض ومؤؤ“رات ششمال افريقيا للبÎول «ناباك
 ‘ »2019طبعته التاسشعة التي Œري فعالياتها من  10إا 13 ¤مارسض  2019باŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات
ﬁمد بن احمد بؤهران.
ي -ج -م -ع ه -ذا الصش -ال-ؤن ،اŸت-ع-ام-ل ÚواŸه-ن-يﬁ ،Úل-ي Úوأاج-انب ،ال-ف-اع-ل ‘ Úق-ط-اع-ي ال-ن-ف-ط وال-غ-از
’ضشافة إا ¤مزودي اŸنتجات واÿدمات التي لها صشلة بقطاع اÙروقات.
با إ
ُتسشجل أاوريدو مششاركتها ‘ الطبعة التاسشعة Ÿعرضض ومؤؤ“رات ششمال افريقيا للبÎول بفضشاء عرضض
’جابة على أاسشئلة الزوار اŸهني ÚواقÎاح لهم ﬂتلف
لعمال با إ
أاين يقؤم مسشتششارو البيع لـ أاوريد ل أ
العروضض وا◊لؤل اŸبتكرة لـ أاوريدو التي تسشتجيب Ÿتطلباتهم.
من خلل مششاركتها ‘ هذا اŸؤعد ا’قتصشادي ا÷هؤي ،تؤؤكد أاوريدو التزامها ‘ ترقية القطاع
ا’قتصشادي الؤطني.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  1٢مارسش  :1٩٣8تنظيم اأول Œمع عام ◊زب
الشسعب ا÷زائري ( )PPAبباريسش.
^  1٢مارسش  :1٩٥٦اÛلسش الوطني الفرنسسي
Ãن ف-ي-ه ال-ن-واب الشس-ي-وع-ي-ون يصسّ-وت ع-ل-ى منح
السس- -ل- -ط- -ات اÿاصس- -ة لـ «غ -ي م -و‹» زع -ي -م ا◊زب
ا’شسÎاك-ي ،ه-ذه السس-ل-ط-ات ك-انت م-وج-ه-ة ل-ت-عزيز
صسÓحيات ا÷يشش ا’سستعماري ‘ ا÷زائر.

٢٤

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
 18°ا÷زائر

عنابة

 ٢٣°ا÷زائر

عنابة

الثÓثاء  ٠٥رجب  144٠هـ الموافق لـ  1٢مارسش  ٢٠1٩م

Oó©dG

الفريق ڤايد صسالح  :طموحات ا÷يشش هي طموحات ا÷زائر وشسعبها
مواكبة الركب عن دراية هو الغاية اŸشسروعة والطموحة ÷يشسنا

“ي -زت ال -فÎة اŸسس -ائ -ي -ة م -ن زي -ارة
ال -ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-اي-د صس-ال-ح ن-ائب وزي-ر
ال -دف -اع ال -وط-ن-ي رئ-يسش أارك-ان ا÷يشش
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي إا ¤اŸدرسسة الوطنية
ال - -ت - -حضسÒي - -ة ل - -دراسس - -ات م- -ه- -ن- -دسش،
بÎؤوسسه اجتماعا حضسره كل من اللواء
ع-ل-ي سس-ي-دان ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة العسسكرية
’و ،¤وال - -ل - -واء شس- -ري- -ف زراد رئ- -يسش
ا أ
دائ -رة ا’سس -ت -ع -م -ال وال-ت-حضس Òب-أارك-ان
ا÷يشش ال -وط -ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ضس-م رؤوسس-اء
أارك -ان ق -ي -ادات ال -ق -وات ،ق -ادة اŸدارسش
ال -عسس -ك -ري-ة واŸك-ل-ف Úب-ال-ت-ك-وي-ن ع-ل-ى
مسس- -ت -وى ق -ي -ادات ال -ق -وات واŸدي -ري -ات
واŸصسالح اŸركزية.

 1٩°وهران

 18°وهران

الثمن  1٠دج
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’طارات منظومة التكوين
ترأاسش ا’جتماع السسنوي إ

٢٥°

٢٣°

france prix 1

بحضسور إاطارات من وزارة الدفاع الوطني و‡ثل Úعن دوائر أاخرى

تبادل اÈÿات واŸعارف ‘ تسسي Òالكوارث الكÈى

اح-تضس-ن ال-ن-ادي ال-وط-ني
ل- -ل- -ج- -يشش ب- -ب- -ن- -ي مسس- -وسش،
أامسش ،أاشس - - -غ - - -ال اŸل- - -ت- - -ق- - -ى
الوطني الذي تنظمه وزارة
ال- - -دف - -اع ال - -وط - -ن - -ي ح - -ول
’خ -ط-ار ال-كÈى وت-دخ-ل
““ا أ
ا÷يشش ال- -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي
خÓل وقوع الكوارث““.

h.¥

أفتتحت أأشسغال هذأ أŸلتقى
ألذي يدوم يوم ،Úباسسم ألفريق
ن- -ائب وزي- -ر أل- -دف -اع أل -وط -ن -ي،
رئ- -يسس أأرك -ان أ÷يشس أل -وط -ن -ي
ألشسعبي ،من طرف أللوأء علي
ع -ك-روم ،رئ-يسس دأئ-رة أل-ت-ن-ظ-ي-م
وأإلمدأد ألركان أ÷يشس ألوطني
ألشس -ع -ب-ي ،ب-حضس-ور إأط-ارأت م-ن
وزأرة أل -دف -اع أل-وط-ن-ي و‡ث-لÚ
ع -ن ﬂت -ل -ف أل -دوأئ-ر أل-وزأري-ة
وأل- -ه- -ي -ئ -ات أŸدن -ي -ة أŸك -ل -ف -ة
ب -ال -وق-اي-ة م-ن أألخ-ط-ار أل-كÈى
وتسس- - - - - - -ي Òأل- - - - - - -ك- - - - - - -وأرث ‘
أ÷زأئ- - -ر.وق- - -د أنصس- - -بت ه - -ذه

h.¥

ت-خ-ل-ل ألج-ت-م-اع إأل-ق-اء أل-ف-ري-ق ك-ل-مة توجيهية،
أأبرز من خÓلها أÿطوأت ألكÈى ألتي أسستطاعت
أŸن-ظ-وم-ة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ل-جيشس ألوطني ألشسعبي أأن
ت- -ق- -ط- -ع- -ه- -ا ،وه- -ذأ ب- -فضس- -ل أل- -رع -اي -ة ألشس -دي -دة
وأŸت -وأصس -ل -ة أل -ت -ي ي -ت-م إأيÓ-ؤوه-ا ل-ق-ط-اع أل-ت-ع-ل-ي-م
وألتكوين بكافة فروعه وتخصسصساته:
«إأن ألقيمة ألعالية وألقدر ألرفيع ،ألذي ‰نحه
‘ أ÷يشس ألوطني ألشسعبي للعلم وأŸعرفة ،هي
خ -ري -ط -ة أل-ط-ري-ق أل-ت-ي نـتـبـع م-ع-اŸه-ا ب-ع-قÓ-ن-ي-ة
شسديدة وÃثابرة أأشسد ‘ ،سسبيل “ك ÚأŸنظومة
ألتكوينية لدينا بكافة مؤوسسسساتها وهياكلها ،من أأدأء
مهامها أ÷ليلة أŸنوطة بها ،أŸتمثلة أأسساسسا ‘
ت -وف Òصس -ف -وة م -ن أإلط -ارأت أŸت -ع -ددة أŸع-ارف
وألختصساصسات ،قادرة على موأكبة كافة ألتطورأت
أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،ومسس-ايرة شستى أŸسسالك
أŸؤودي -ة إأ ¤أل -ت -ف-ت-ح أأك Ìف-أاك Ìع-ل-ى أŸسس-ت-ق-ب-ل،
ب- -ن- -ظ -رة م -ت -بصس -رة Œع -ل م -ن حسس -ن أسس -تشس -رأف
أŸسستقبل وحسسن أسستقرأء متطلباته أŸلحة ،ألتي
تكفل –قيق أألهدأف أŸسسطرة ،فما –قق حتى
أآلن ‘ أÛال ألعلمي وأŸعر‘ وألتكويني هو ‘
غاية أألهمية بل يبعث على ألرتياح ،لكن طموحات
أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي أل -ت -ي ه -ي ط -م -وح-ات
أ÷زأئر وشسعبها– ،ث دوما على أأن يكون دوما ‘
مسس -ت -وى أŸسس -ؤوول -ي -ات أل -ع -ظ-ي-م-ة أŸوك-ول-ة إأل-ي-ه،
و–م -ل ه -ذه أŸسس -ؤوول -ي -ات ع -ل -ى أل -وج -ه أألنسسب
وأألصسوب ،يتطلب إأيجاد ألقدرأت ألتي تكفل ذلك،
وإأننا نرى أأن ألعلم وأŸعرفة وحسسن ألتكوين هي
ألوسسائل أŸثلى لبلوغ أأهدأفنا ،فاللتحاق بالركب
أŸتطور ألذي أأصسبحت عليه أ÷يوشس أŸتقدمة ‘
عا ⁄أليوم ،وموأكبة وتÒة هذأ ألركب عن درأية
وم-ع-رف-ة وع-ل-م ،ه-و أل-غ-اي-ة أŸشس-روع-ة وألطموحة
أل -ت-ي سس-ت-ب-ل-غ-ون-ه-ا ،إأن شس-اء أل-ل-ه ت-ع-ا ،¤ب-فضس-ل م-ا
يحدوكم من رغبة وما تتحلون به من عزÁة.
و‘ هذأ أإلطار Œدر أإلشسارة إأ ¤أأنه من بÚ
أأه -م أل -ع -وأم-ل أألسس-اسس-ي-ة أل-ت-ي أأسس-ه-مت ‘ إأ‚اح
أŸسس-ار أل-ت-ع-ل-ي-م-ي ل-ل-م-ن-ظ-ومة ألتكوينية لدينا ،هو
حرصسها ألدأئم على أأن تكون جزء ل يتجزأأ من
أŸن-ظ-وم-ة أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أل-وط-نية ،وأأن تكون شسديدة
أل -ت -ط -اب -ق م-ع ق-ي-م شس-ع-ب-ه-ا وم-ق-وم-ات شس-خصس-ي-ت-ه
ألوطنية ،وتكون بالتا‹ رأفدأ قويا من روأفد ترقية
قطاع ألÎبية وألتعليم ‘ بÓدنا Ãفهومه ألعسسكري
أŸت -ك -ي -ف م -ع خصس -وصس -ي -ات أŸه -ن -ة أل -عسس -ك -ري-ة
ومتطلباتها أŸلحة.
ول شسك أأن سسهولة أندماج أŸنتسسب Úأ÷دد ‘
أŸسس-ار أل-ت-ع-ل-ي-م-ي وأل-ت-ك-وي-ن-ي أŸنتهج ‘ صسفوف
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أ÷يشس ألوطني ألشسعبي ،هو خ Òبرهان على ذلك
ألتجانسس ألشسديد ألذي يربط ب ÚأÙيط أŸهني
ألعسسكري ،وب Úأÿزأن ألشسعبي ألذي منه تغÎف
منظومتنا ألتكوينية زأدها ألبشسري““.
ألفريق أأشساد بنوعية أŸورد ألبشسري ألنخبوي
أŸتخرج من ﬂتلف مؤوسسسسات ألتكوين ألعسسكرية،
وألتي يعود ألفضسل فيها إأ ¤رشسادة ما تضسمنته
أإلسسÎأت -ي -ج -ي -ة أŸت -ب-ن-اة م-ن رؤوي-ة وأأه-دأف ع-ل-ى
أŸدى أل- -قصس ÒوأŸت- -وسس- -ط وأل- -ب- -ع -ي -د ،وب -فضس -ل
أ◊رصس ع -ل-ى ت-زوي-د ه-ذه أŸؤوسسسس-ات أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة
ب -إام -ك -ان -ي -ات ب -ي -دأغ -وج -ي-ة م-ت-ط-ورة ،ون-خ-ب-ة م-ن
أŸؤوط -ري -ن وأŸك -ون Úم -ن ذوي أل -ت -أاه-ي-ل أل-ع-ا‹،
و‡ن يتصسفون بحسس رفيع حيال ما يتحملونه من
مسسؤوولية:

جيشش ينظر إا ¤اŸصسلحة العليا للبÓد نظرة
شساملة يصسبح الوطن وديعة ب Úأاياد أامينة
«ه -ذأ أل -زأد أل-بشس-ري أل-ن-خ-ب-وي أل-ذي ب-ه وم-ع-ه
ي -ب -ق -ى أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي م-ب-دئ-ي أل-ن-ه-ج
وألسس -ل -وك ،ي -ق -دسس أل -ع -م -ل أıلصس وأŸت -ف -ا،Ê
ويعتÈه وسسيلته ألفضسلى ،بل ،أŸثلى لبلوغ أŸزيد
من ألقوة وأŸزيد من ألتطور ‘ كافة أŸناحي
وأل -ق -ط-اع-ات ،ج-يشس ي-ن-ظ-ر إأ ¤أŸصس-ل-ح-ة أل-ع-ل-ي-ا
ل -ل -بÓ-د ن-ظ-رة شس-ام-ل-ة وب-ع-ي-دة أل-ن-ظ-ر ،يصس-ب-ح م-ن
خÓلها ألوطن وديعة ب Úأأيادي أأمينة ،أأيادي تعرف
Óمانة حقها وترعى للعهد حق أللتزأم ،وحسسن
ل أ
أل -رع -اي -ة ،أأي -ادي ت -ق -در ق -ي -م -ة أل -ع -م -ل ألشس -ري-ف
وألنظيف ،أŸتوأفق مع طهارة هذه أألرضس وطهارة
شسهدأئها أألبرأر ،فمن أأجل ذلك يسستمر أ÷يشس
ألوطني ألشسعبي ‘ أعتبار ألعمل أŸثابر وأŸتقن
وأıلصس ل-ل-ه ول-ل-وط-ن ،وسس-ي-ل-ت-ه أألسس-اسس-ي-ة ،ألتي
ت -كسس -ب -ه حسس -ن أل -ت -ك -ي -ف أل -دأئ -م م -ع م-ق-تضس-ي-ات
أŸصسلحة ألوطنية ألعليا ومتطلبات –قيقها وهذأ
يسس -ت -وجب ب-الضس-رورة أل-ت-ح-ل-ي Ãسس-ت-وى رأق-ي م-ن
أإلحسس- -اسس ب -اŸسس -ؤوول -ي -ة وب -حسس أل -وأجب ح -ي -ال
ألشسعب وألوطن.
فبوحي هذه ألرؤوية أ◊كيمة وألرشسيدة تسستمر
أŸنظومة ألتكوينية لدينا ‘ عدم ألكتفاء با÷انب
ألتعليمي أÛرد وألتكويني ألبحت ،وإأ‰ا تسستمر
Ãثابرة شسديدة ‘ ،ألعتناء با÷انب ألتحسسيسسي
وألتوعوي ،فالهدف هو تخريج إأطارأت من ذوي
ألكفاءة وأŸهارة ‘ كافة مناحي أŸهنة ألعسسكرية،

سسوق النفط

األسسعار تنتعشش ›ددا
سسجلت أأسسعار ألنفط ،أأمسس› ،ددأ أنتعاشسا مسستفيدة من ترأجع
أإلنتاج ‘ ألسسعودية خÓل شسهر أأفريل ،كما أأوردته مصسادر إأعÓمية.
وبلغ برميل ““برنت بحر ألشسمال““ لتسسليمات ماي ألقادم 66,29
دولرأ ببورصسة لندن بزيادة  55سسنتا مقابل إأغÓق تدأولت أ÷معة.
و‘ أŸبادلت أإللكÎونية بسسوق نيويورك بلغ ألوسسيط أألمريكي
لعقود أأفريل كسسب ألÈميل  49سسنتا ليصسل سسعر  56,56دولرأ.
وأسستنادأ Ÿصسادر إأعÓمية فإان ألسسعودية أأك Èمصسدر عاŸي
توأصسل ‘ أأفريل جهودها أŸبذولة ‘ مارسس Ãا يعني تقليصس
وتسسويق حجم ألطلب أŸع Èعنه من ألزبائن .ويندرج هذأ ضسمن ألتزأمات بلدأن منظمة
““أأوبك““ وشسركائها بخفضس أإلنتاج.
إأ ¤جانب هذأ هناك مشساكل جيوسسياسسية وتوترأت ‘ نيجÒيا ،فنزوي Óوإأيرأن أأثرت على توجهات
أألسسعار نحو ألرتفاع كما أأشسار إأليه ّﬁللون.
غ Òأأن أألسسوأق ترأقب مسستويات أإلنتاج ‘ أأمريكا ،وحسسب وكالة ألطاقة ألدولية ،تتوأصسل عملية
ضسخ ألذهب أألسسود وتعمل ألن تصسبح مصسّدرأ للنفط أبتدأء من  2021وبالتا‹ منافسسة ألسسعودية ‘
أألسسوأق ألعاŸية.
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ومن حيث ألتمتع بالقدرة على إأدرأك حيوية أŸهام
أŸوكلة ،فمن يدرك حسساسسية مهامه Œاه وطنه،
وينجح ‘ بلوغ أŸسستويات أŸهارية أŸرموقة ‘
ﬂت -ل -ف أل -ت -خصسصس-ات ،سس-ي-ح-وز ،دون شسك ،ع-ل-ى
أك -تسس -اب م-وأصس-ف-ات أŸوأط-ن ألصس-ال-ح ،وسس-ي-ح-وز
أأيضس -ا وب -ح -ك -م أŸه -ن -ة ع -ل -ى ‡ي -زأت أل-عسس-ك-ري
ألناجح ،وتلكم هي قمة ألتكامل أŸهني وأإلدرأكي،
ألذي يتع Úعلى قطاع ألتعليم وألتكوين أأن يتو¤
مهمة ترقيته بصسفة متوأصسلة.

بناء جيشش Îﬁف بكل ما تعنيه عبارة
الحÎاف من معا Êودللت
تلكم هي ألضسوأبط ألتي حرصست ألقيادة ألعليا
ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ،سس-ل-ي-ل ج-يشس أل-ت-حرير
أل -وط -ن -ي ،ع-ل-ى أأن Œع-ل م-ن-ه-ا م-رت-ك-زأ ق-وي-ا م-ن
مرتكزأت بناء جيشس Îﬁف بكل ما تعنيه عبارة
ألحÎأف من معا Êودللت ،جيشس Îﬁف ‘
أأدأئ- - -ه وÎﬁف ‘ ت- - -ف - -كÒه يسس Òدوم - -ا وف - -ق - -ا
لضسوأبط قوأن Úأ÷مهورية ،ووفقا لنطاق وطبيعة
أŸه - -ام أıول - -ة ل - -ه ،وÎﬁف أأيضس - -ا ‘ هضس - -م
وأسستيعاب مقاييسس أÙافظة ألدأئمة على رصسيد
ثقة شسعبه““.
إأث -ر ذلك ت -اب -ع أل -ف -ري -ق ع -رضس -ا شس -ام  Ó-ح -ول
أل -ت-ك-وي-ن ب-ا÷يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي قّ-دم-ه رئ-يسس
مكتب ألتعليم ألعسسكري ،إأضسافة إأ ¤عروضس قادة
أŸؤوسسسس-ات أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة وأŸك-ل-ف Úب-ال-ت-ك-وي-ن على
مسس -ت -وى ق -ي-ادأت أل-ق-وأت وأŸدي-ري-ات وأŸصس-ال-ح
أŸركزية.

أألشس- -غ- -ال ح -ول ع -رضس ح -الت
ح- -ق -ي -ق -ي -ة ل -ل -ك -وأرث وت -ن -اولت
ﬂت- -ل- -ف أŸسس- -ائ -ل أŸت -ع -ل -ق -ة
ب -األخ -ط -ار أل -كÈى ‘ أ÷زأئ-ر
وكيفيات تدخل أ÷يشس ألوطني
ألشسعبي ‘ مثل هذه أ◊الت،
وذلك ،ب- -تسس- -ل -ي -ط ألضس -وء ع -ل -ى
أإلط- -ار أل- -ق- -ان- -و ÊأŸسس Òل -ه -ا
وكيفية ألوقاية منها ،مع إأبرأز
مسس- -اه- -م- -ات أ÷يشس أل- -وط -ن -ي
ألشس -ع -ب -ي ‘ ع -م -ل -ي -ات أإلن-ق-اذ

وتقد ËأŸسساعدة للمتضسررين،
Óشسارة سسيسسمح هذأ أŸلتقى
ل إ
ب -ت -ب -ادل أÈÿأت وأŸع -ارف ‘
›ال تسس- -ي Òأل -ك -وأرث أل -كÈى
Ãا ي- -ك- -ف -ل ت -ق -د Ëم -قÎح -ات
عملية ُتÌي ﬂططات ألتدخل
أıصسصس- -ة ل -ل -ك -وأرث ،ت -دأرك
ألنقائصس أŸسسجلة ‘ ألتسسي،Ò
ترقية ألتعاون أŸد-Êألعسسكري
وك - - -ذأ أل - - -رف - - -ع م - - -ن ق- - -درأت
ألتدخل.

‘ إاطار مكافحة ا÷رÁة

اإلطاحة بشسبكة ﬂتصسة ‘ تهريب اıدرات
“ك- -نت مصس- -ال -ح أام -ن و’ي -ة ا÷زائ -ر‘ ،
إاط -ار م -ك-اف-ح-ة ا÷رÁة Ãخ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا
وت-ب-ع-ا ل-ت-وج-ي-ه-ات ال-ق-ي-ادة ’سسيما مكافحة
اŸتاجرة باıدرات واŸؤوثرات العقلية عÈ
وحداتها التابعة لفرقة الشسرطة القضسائية
’داري - -ة لÈاق - -ي م - -ن
’م- - -ن اŸق- - -اط- - -ع- - -ة ا إ
أ
’ط- -اح- -ة م- -ن شس -ب -ك -ة ﬂتصس -ة ‘ ت -ه -ريب
ا إ
اıدرات ” على إاثرها إايقاف  11متورطا
وحجز  48كلغ من اıدرات من نوع القنب
الهندي.
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حول حيثيات ألقضسية أأوضسح مÓزم أأول للشسرطة
ب-وشس-ل-ي-ك-ة ج-م-ال رئ-يسس ف-رق-ة ألشس-رط-ة ألقضسائية
ألم- -ن أŸق- -اط- -ع- -ة أإلدأري- -ة لÈأق- -ي ،أأن- -ه وت -ب -ع -ا
إلسستغÓل معلومة وردت إأ ¤أŸصسلحة بتاريخ 17
فيفري من ألعام أ÷اري متعلقة بنشساط مكثف
و–رك غ Òمسسبوق ألحد أŸشستبه ÚباŸتاجرة
ب- -اıدرأت ب- -ق- -ط- -اع أخ- -تصس- -اصس- -ه- -م ” أت -خ -اذ
أإلجرأءأت أألمنية ألÓزمة من أأجل أإلطاحة بهذه
ألشسبكة.
أŸع- -ل- -وم- -ة ي- -ؤوك- -د مÓ- -زم أأول ل- -لشس- -رط- -ة” ،
إأسستغÓلها أأحسسن إأسستغÓل من طرف عناصسر فرقة
ألشسرطة ألقضسائية ألمن أŸقاطعة أإلدأرية لÈأقي

كاريكات /ÒعنÎ

بدءأ من –ديد ألهوية ألكاملة للمشستبه فيه وأأخذ
Óطاحة به
كافة أإلجرأءأت وألÎتيبات ألÓزمة ل إ
م -ت-ل-بسس-ا رف-ق-ة شس-رك-ائ-ه ب-ع-د م-ت-اب-ع-ة دوري-ة ل-ه-ذه
ألشسبكة حيث ” من خÓلها ألوصسول إأ ¤معلومات
من شسأانها أإلطاحة بهم ‘ حالة تلبسس.
وب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ق-اع-ة أل-ع-م-ل-ي-ات ألم-ن ولي-ة
أ÷زأئر ،يوضسح مÓزم أأول للشسرطة بوشسكيلة أأنه
وب-ت-اري-خ  3م- -ارسس و‘ ح- -دود ألسس- -اع- -ة  9وبعد
أ◊صس -ول ع -ل -ى ألسس-ن-دأت أل-قضس-ائ-ي-ة ” م-دأه-م-ة
مسس -ك -ن أŸشس -ت -ب -ه أل -رئ -يسس ‘ أل-قضس-ي-ة وت-ف-ت-يشس
أŸسسكن ،عملية ﬁكمة أأفضست إأ ¤حجز  48كلغ
من أıدرأت من نوع ألقنب ألهندي  2مركبات و5
أأسسلحة بيضساء و 6مÓي Úو 1200مليون كعائدأت
ألÎويج ” على إأثرها توقيف  11شسخصسا وقدرت
مصسالح أألمن ألوطني قيمة أıدرأت أÙجوزة
بـ  2مليار دج.
وتضساف هذه ألعملية إأ ¤جملة ألقضسايا ألتي
“كنت مصسالح أأمن ولية أ÷زأئر عﬂ Èتلف
وح-دأت-ه-ا ،م-ن ح-ل خ-ي-وط-ه-ا أأسس-ف-رت ع-ن ت-فكيك
شسبكات ﬂتصسة ‘ Œارة أıدرأت من خÓل
أإلطاحة بباروناتها ،فضس Óعن وضسع حد ıتلف
قضسايا سسرقة ألسسيارأت وكذأ ألعمليات أإلجرأمية
ألتي تسستهدف أأمن ألعاصسمة وأأمن موأطنيها حيث
يحرصس أ÷هاز على أ◊فاظ على أألمن بصسفة
مسستمرة من أأجل ضسمان أأمن أŸوأطن و‡تلكاته.

