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›لسض أ إ
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‘ أجتماع لتقييم أ◊صصيلة ألعامة للجيشض على ضصوء ألتطورأت ألسصياسصية
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@ ﬂط -ط م-ن ذوي ال-ن-واي-ا
السس -ي -ئ-ة لضس-رب مصس-داق-ي-ة
ا÷يشش والشسعب
@ ال- -دف- -اع ع -ن السس -ي -ادة
ال -وط -ن -ي-ة وح-م-اي-ة الشس-عب
من أاي خطر ﬁدق
٠ـ
٣٣ـــ٠ـ
صصـــ

’رضض
أحيــا ألذكــرى  4٣ليــــوم أ أ

حّذر مـن ﬁـــــاو’ت أسصتنسصـــــاخ
ما يعرف بـ «ألربيـــع ألعـــــربي»

الشسع ـ ـ ـ ـ ـب الفلسسطينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي م ـ ـ ـ ـاضش
‘ كفاحـ ـ ـ ـ ـه لتحري ـ ـ ـ ـ ـ ـر الوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

سساحلـي:ا’نتقال إا ¤ا◊وار
الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوري ضسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرورة...
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صصـــ

’‚ـاز ‘ قطــاع ألبنـــاء وألسصكـــن
وسصائـل أ إ

خيار بناء ›معات
جزائري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
Ÿؤوسسسسـ ـات البنـاء
جهويـ ـا ووطنيـ ـ ـ ـ ـا
صصـــ١ـــ١ـــ-ـــــ2ــــ١ـــ-ــــ٣ــــ١

صصـــ٣
4ـــ٠ـ٠ـ

تعــــادل أمـــــام نـــــــادي بارأدو
‘ إأيــــاب ربــــع ألنهائــــــــــي

شسبيبة بجاية آاخر اŸتأاهلÚ
إا ¤اŸرب ـ ـ ـ ـ ـ ـع الذهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبي
لكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأاسش ا÷مهوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
صصـــ٣
٩ـــ٠ـ١ـ

ناصسر سسايسس ينشّسط
ﬁاضسرة باŸعهد الوطني
للّدراسسات الشّساملة

ا’حد  ٣١مارسس  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٤رجب  ١٤٤٠هـ

تاريخ طباعة
اŸصسحف الشسريف
‘ ا÷زائر بقصسر الثقافة
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الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرضس اأ’ول للفيلم السسينم ـ ـ ـائي ا◊م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل السسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاحر
ي- -نّ- -ظ- -م اŸع- -ه- -د ال- -وط- -ن -ي
’سسÎات -ي -ج -ي -ة
ل -ل ّ-دراسس -ات ا إ
الشس- -ام- -ل- -ة ‘ إاط- -ار سس- -لسس- -ل- -ة
اÙاضسرات الدورية تظاهرة
ع-ل-م-يــــــة ،ت-عقد الثـÓثــــاء
 2أافريل ،على ال ّسساعة 14:00
ب- -ع- -د ال -زوالÃ ،ق -ر اŸع -ه -د.
ينشّسط الّندوة ناصسر سسايسس،
ال - - -رئ - - -يسس اŸدي- - -ر ال- - -ع- - -ا⁄
ل- - - -لشس- - - -رك- - - -ة ا÷زائ- - - -ري - - -ة
ل -ل -ت -أام -ي -ن -ات ح -ول م -وضس -وع
’سسÎات -ي -ج -ي-ة
«ال ّ-ره -ان -ات ا إ
ل- - -نشس- - -اط ال ّ- -ت - -أام Úوإاع - -ادة
التّأام ‘ Úا÷زائر».

أامسسية ‘ التّنمية البشسرية
‘ إاطار الّنشساطات الثقافية
وال-ع-ل-م-ي-ة وت-زام-نا مع عطلة
ال-رب-ي-ع ي-نّ-ظ-م اŸرك-ز الّ-ث-ق-ا‘
’سسÓ-م-ي أامسس-ي-ة ‘ الّ-تنمية
ا إ
ال- - -بشس- - -ري- - -ة –ت ع- - -ن - -وان:
«الّ-ت-ح-ف-يز ا’يجابي وأاثره ‘
التحليل الدراسسي –ت شسعار
ثق ‘ قدراتك تنجح».

الفضساء اإ’ذاعي
لألمن الوطني
«‘ الصسميم»

’عÓم ،الفيلم السسنيمائي «ا◊مل السساحر» ،بقاعة العروضس
يعرضس الديوان الوطني للثقافة وا إ
’ول يكون يوم  1أافريل،
’طلسس با÷زائر.العرضس ا أ
الكÈى بقسسنطينة وخراطة ووهران وقاعة ا أ
على السساعة  1٧:00مسساء ،بحضسور ﬂرج الفيلم «صسادق الكب ،»Òللحديث عن حيثيات الفيلم.

قافلة –سسيسسية ع Èو’يات ا÷نوب
تنظّم الوكالة الوطنية للّنفايات قافلة –سسيسسية ع Èو’يات ا÷نوب
إا ¤غاية أاول أافريل ،حيث سستحط رحالها ،غدا ،بورقلة باŸركز التجاري
أاسسي Óببلدية سسيدي خويلد وكريسست ’ين ببلدية ورقلة ،بوغفالة.

تتطرق حصسة «‘ الصسميم»
ال- -ت- -ي ت- -ه -ت -م ب -ال -ت -وع -ي -ة
’م- -ن- -ي- -ة ضس -م -ن ال -فضس -اء
ا أ
Óم -ن ال-وط-ن-ي،
’ذاع -ي ل  -أ
ا إ
’شسغال على شسبكة التوزيع
بسسبب ا أ
ال- - -ي- - -وم ،ل - -ل - -ح - -ديث ع - -ن
ﬂت- -ل- -ف وث- -ائ- -ق السس -ف -ر،
Ãشس- - - - - -ارك- - - - - -ة إاط - - - - -ارات
أاعلنت شسركة اŸياه والتطه Òللجزائر العاصسمة (سسيال) عن انقطاع ‘ التموين
ﬂتصس Úم - - -ن اŸدي- - -ري- - -ة
Óمن الوطني ،كما باŸياه هذا ا’ثن Úالفا— من أافريل ‘ عدد من البلديات بالعاصسمة بسسبب أاشسغال
العامة ل أ
سس -ي -خصسصس ج-زء م-ن ه-ذه على شسبكة التوزيع ،حسسب ما أافاد به بيان للمؤوسسسسة.
’شسغال سستتم على مسستوى ﬁطة الضسخ بحيدرة الواقعة
وأاضساف اŸصسدر أان ا أ
ا◊صس- - - -ة ل- - - -ل- - - -رد ع - - -ل - - -ى
تسس- - - -اؤو’ت وإانشس - - -غ - - -ا’ت بشسارع اÿزان ،حيث سسيتم إا‚از ثÓث توصسيÓت لتصسريف اŸياه ع Èالقنوات،
اŸسس -ت -م-ع Úال-ت-ي ت-رد ع Èوذلك ‘ إاطار أاشسغال وضسع ﬁطة جديدة للضسخ حيز اÿدمة ،والتي سستتم يوم
ال - - -ه - - -ات - - -ف وصس - - -ف - - -ح - - -ة ا’ثن ÚاŸقبل ما ب Úالثامنة صسباحا ( 8سسا) والسساعة ا◊ادية عشسر لي )23( Óسسا.
’بيار ،حيدرة ،بن عكنون
وسسيمسس هذا ا’نقطاع ‘ التزويد باŸياه بلديات ا أ
ال -ف -ايسس -ب-وك ل-ل-م-دي-ري-ة،
وذلك ب - -دءا م- -ن السس- -اع- -ة (شسارع دودو ﬂتار) ،بئر مراد رايسس (باسستثناء حي ‹ فÒجي) وبلدية بئر خادم
(منطقة تقصسراين) ،حسسب بيان مؤوسسسسة «سسيال».
 16.00مسساء.

انقطاع ‘ التّموين باŸياه يوم  1أافريل ‘ بعضس بلديات العاصسمة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

رئيسس الفدرالية
ا÷زائرية لرياضسة
الرجبي ينشسط ندوة
صسحفية
ي - -ت - -م ت - -ن - -ظ - -ي - -م ن - -دوة
صس -ح -ف -ي-ة م-ع سس-ف-ي-ان ع-ب-د
ال- -ق- -ادر ب- -ن حسس -ن ،رئ -يسس
ال - -ف - -درال- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ل -ري -اضس -ة ال-رج-ب-ي وب-رن-ار
’ب- - -ورت ،ال- - -ي- - -وم ،ع- - -ل - -ى
السس-اع-ة  10صس-ب-احاÃ ،قر
ب- -نك سس- -وسس- -ي- -ت- -ي- -ه جÔال
بسس -ي -دي ي -ح -ي -ى  1:شسارع
ح- -م- -دا◊ Êسس- -ن ح- -ي -درة
ا÷زائ - - - -ر .وذلك ‘ إاط- - - -ار
إانشس -اء شس-راك-ة ب Úا÷زائ-ر
وفرنسسا.

سس - -ي- -ت- -م اب- -ت- -داء م- -ن ه- -ذا
ا’ثن ،Úبا÷زائر العاصسمة،
ت-ن-ظ-ي-م م-ع-رضس ح-ول تاريخ
طباعة اŸصسحف الشسريف ‘
ا÷زائ - -ر ،حسسب م- -ا أاف- -اد ب- -ه
بيان لوزارة الثقافة .وأاوضسح
ذات اŸصسدر اأن هذا اŸعرضس
الذي تنظمه وزارة الشسؤوون
’وقاف بالتنسسيق
الدينية وا أ
م- -ع قصس- -ر ال- -ث- -ق- -اف -ة م -ف -دي
زك - -ري - -ا« ،ي- -ؤورخ ل- -ط- -ب- -اع- -ة
اŸصس - - - -ح - - - -ف الشس - - - -ري- - - -ف ‘
ا÷زائ - - - -ر» ويضس- - - -م «ب- - - -عضس
اıطوطات والنسسخ القدÁة
Ÿصسحف ردوسسي ،إاضسافة إا¤
’دوات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
ب -عضس ا أ
التي كانت تسستخدم قدÁا ‘
–فيظ القرآان وكذا الدعائم
ال- -ت- -ي تسس- -ت- -خ- -دم ح- -ال- -ي -ا ‘
طباعة اŸصسحف».

اŸلتقى الدو‹ الثامن
للسسÒة النبوية

ت -ن -ظ -م م -دي -ري -ة الشس -ؤوون
’وق-اف ل-و’ي-ة
ال -دي -ن -ي -ة وا أ
ورقلة ،من اليوم إا ¤غاية 1
أافريل ،اŸلتقى الدو‹ الثامن
للسسÒة النبوية– ،ت عنوان
«الشسباب والتنمية اÛتمعية
‘ ضسوء السسÒة النبوية «.

تدشس Úملعب ريجا
ب Íعكنون
سسيتم اليوم تدشس Úملعب
ريجا ب Íعكنون ،من طرف
›م - -ع سس - -ون - -اط- -راك وذلك
على السساعة  10:30صسباحا.

إ’ع ـلناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

الحد  31مارسس  2019م
المؤافق لـ  2٤رجب  1٤٤0هـ
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‘ اجتماع لتقييم ا◊صشيلة العامة للجيشس على ضشوء التطورات السشياسشية

ا◊ل الدسستوري

الفريق ڤايد صسالح :حل اأ’زمة يبقى دسستوريا بتفعيل اŸواد  8 ،7و10٢

^ فنيدسس بن بلة

^ ﬂطط من ذوي النوايا السسيئة لضسرب مصسداقية ا÷يشش والشسعب
^ الدفاع عن السسيادة الوطنية وحماية الشسعب من أاي خطر ﬁدق
الشش-عب -ت-راأسس ال-ف-ري-ق ،اأح-م-د ڤ-اي-د صش-الح،
نائب وزير الدفاع الؤطني ،رئيسس اأركان ا÷يشس
ال -ؤط -ن-ي ،مسش-اء ي-ؤم  30م -ارسس  ،2019اج-ت-ماعا
Ãقر اأركان ا÷يشس الؤطني الششعبي ،ضشم كل من
ق -ادة ال -ق -ؤات ،ق -ائ -د ال -ن -اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة الأو¤
والأم Úال -ع -ام ل -ؤزارة ال -دف -اع ال -ؤط -ن-ي ‘ ،اإط-ار
ت-ق-ي-ي-م ا◊صش-ي-ل-ة ال-ع-ام-ة ل-لجيشس الؤطني الششعبي
ع -ل -ى وج -ه ال -ع -م -ؤم ول -دراسش-ة ت-ط-ؤرات الأوضش-اع
السشائدة ‘ بÓدنا ،بعد اقÎاح تفعيل اŸادة 102
من الدسشتؤر ،على وجه اÿصشؤصس.وقال الفريق
ڤايد صشالح ‘ هذا اÛال«:يندرج اجتماعنا
ه- -ذا ‘ اإط- -ار ا◊صش- -ي -ل -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -ج -يشس
ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي وف -ق -ا ıط -ط ا’أع-ب-اء،
خ - - -اصش- - -ة ل- - -دراسش- - -ة ت- - -ط- - -ورات ا’أوضش- - -اع
السش -ي -اسش-ي-ة السش-ائ-دة ‘ ب-لدن-ا ،ب-ع-د اقÎاح
تفعيل اŸادة  102من الدسشتور.
فكما تعلمؤن ،لقد اأكدت ‘ مداخلتي يؤم 26
م- -ارسس  2019ال-ت-ي األ-ق-ي-ت-ه-ا ب-ال-ق-ط-اع العملياتي
جنؤب  -ششرق جانت بالناحية العسشكرية الرابعة،
على اأن تطبيق اŸادة  102من الدسشتؤر هؤ ا◊ل
الأمثل للخروج من الأزمة ا◊الية التي “ر بها
البÓد».
واأضشاف الفريق قائ «:Óاإن هذا القÎاح الذي
ياأتي ‘ اإطار اŸهام الدسشتؤرية للجيشس الؤطني
الشش -ع -ب-ي بصش-ف-ت-ه الضش-ام-ن وا◊اف-ظ لÓ-سش-ت-قÓ-ل
الؤطني والسشاهر على الدفاع عن السشيادة الؤطنية
والؤحدة الÎابية وحماية الششعب من كل مكروه
وم- -ن اأي خ- -ط- -ر ﬁدق ،وف- -ق- -ا ل- -ل- -م -ادة  28من
الدسشتؤر».
واأك- -د ال- -ف -ري -ق اأن ه -ذا القÎاح ال -ذي ي -ن -درج
حصش- -را ‘ الإط- -ار ال- -دسش- -ت -ؤري ،ي -ع -د الضش -م -ان -ة
الؤحيدة للحفاظ على وضشع سشياسشي مسشتقر ،بغية
ح- -م- -اي- -ة بÓ- -دن- -ا م -ن اأي ت -ط -ؤرات ق -د ل –م -د
عقباها.
كما اأكد اأن غالبية الششعب ا÷زائري قد
رحب من خلل اŸسشÒات السشلمية ،باقÎاح
ا÷يشس الؤطني الششعبي ،اإل اأن بعضس ا’أطراف
م-ن ذوي ال-ن-واي-ا السش-ي-ئ-ة ت-ع-م-ل ع-لى اإعداد
ﬂطط يهدف اإ ¤ضشرب مصشداقية ا÷يشس

ال -وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي وا’ل-ت-ف-اف ع-ل-ى اŸط-الب
اŸششروعة للششعب.
بالفعل ،فاإنه بتاريخ  30مارسس  ” ،2019عقد
اج -ت -م -اع م -ن ط -رف اأشش -خ -اصس م -ع-روف ،Úسش-ي-ت-م
الكششف عن هؤيتهم ‘ الؤقت اŸناسشب ،من اأجل
شش -ن ح -م -ل -ة اإعÓ-م-ي-ة شش-رسش-ة ‘ ﬂت-ل-ف وسش-ائ-ل
الإعÓم وعلى ششبكات التؤاصشل الجتماعي ضشد
ا÷يشس واإيهام الراأي العام باأن الششعب ا÷زائري
يرفضس تطبيق اŸادة  102من الدسشتؤر .و‘ هذا
الإطار اأكد الفريق:
« على ضشوء هذه التطورات ،يبقى موقف
ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشش- -ع- -ب- -ي ث -اب -ت -ا Ãا اأن -ه
ي- - -ن- - -درج دوم - -ا ضش - -م - -ن اإط - -ار الشش - -رع - -ي - -ة
الدسشتورية ويضشع مصشالح الششعب ا÷زائري
فوق كل اعتبار ويرى دائما اأن حل ا’أزمة
’ Áكن تصشوره اإ’ بتفعيل اŸواد  7و 8و102
من الدسشتور» ،مضشيفا اأن كل ما ينبثق عن هذه
الجتماعات اŸششبؤهة من اقÎاحات ل تتماششى
مع الششرعية الدسشتؤرية اأو “سس با÷يشس الؤطني
الششعبي ،الذي يعد خطا اأحمرا ،هي غ Òمقبؤلة
بتاتا ويتصشدى لها ا÷يشس الؤطني الششعبي بكل
الطرق القانؤنية.

اŸــاّدة  :7الشّشعب مصشدر كلّ سشلطة .ال ّسشيادة الوطنيّة ملك للشّشعب وحده.
اŸــاّدة  : 8ال ّسشلطة التّأاسشيسشيّة ملك للشّشعبÁ .ارسس الشّشعب سشيادته بواسشطة اŸؤوسّشسشات الّدسشتورّية الّتي
يختارهاÁ .ارسس الشّشعب هذه ال ّسشيادة أايضشا عن طريق ا’سشتفتاء وبواسشطة ‡ّثليه اŸنت َ
خب .Úلرئيسس
ا÷مهورّية أان يلتجئ إا ¤إارادة الشّشعب مباششرة.
اŸــاّدة  :28تنتظم ال ّ
ي .تـتـمّثل
طاقة الّدفاعيّة ل أ
ي الشّشعب ّ
لمّة ،ودعمها ،وتطويرها ،حول ا÷يشس الوطن ّ
ي ،والـّدفـاع عن ال ّسشيادة
ي الـشّشـعبيّ ‘ اÙـافـظة عـلى ا’سشـتـقلل الـوطـن ّ
اŸـهـّمة الـّدائـمة لـلـجيشس الـوطـن ّ
ي،
ي وا÷ّو ّ
ّ È
الوطنيّة .كـما يـضشطلع بـالّدفاع عن وحدة البلد ،وسشلمـتها الـتّرابّية ،وحـماية مـجالها الـ ّ
ومـختلف مناطق أاملكها البحرّية.

Ãششاركة بن صشالح ‡ثل للرئيسس بوتفليقة

القمة العربية  30تنعقد بتونسش اليوم

‡ث-ل ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-عزيز
’م-ة،
ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ،يشش-ارك رئ-يسس ›لسس ا أ
عبد القادر بن صشالح ،بتونسس العاصشمة‘ ،
أاشش -غ -ال ال -ق-م-ة ال-ع-رب-ي-ة  30اŸق -ررة ال-ي-وم
’حد.
ا أ
وكانت ا÷زائر قد ششاركت ،أاول أامسس ا÷معة،
‘ أاششغال اجتماع ›لسس وزراء اÿارجية العرب
‡ثلة بنائب الؤزير األول وزير الششؤؤون اÿارجية،
رمطان لعمامرة.
Óششارة فإان القادة العرب سشيناقششؤن خÓل
لإ
اجتماعهم مششاريع القرارات اŸنبثقة عن اجتماع
›لسس وزراء اÿارج - -ي - -ة وال- -ت- -ي “سس ﬂت- -ل- -ف
ال -قضش -اي -ا ال -ع -رب -ي -ة السش -ي -اسش -ي -ة واألم-ن-ي-ة وح-ت-ى
القتصشادية.
وتشش -م -ل ه -ذه اŸل -ف-ات ع-ل-ى وج-ه اÿصش-ؤصس،
القضشية الفلسشطينية ،حيث سشيتم متابعة تطؤراتها

وك -ذا ت -ف -ع -ي -ل م-ب-ادرة السشÓ-م ال-ع-رب-ي-ة إا ¤ج-انب
النتهاكات اإلسشرائيلية ‘ مدينة القدسس اÙتلة
وت -ط -ؤرات السش-ت-ي-ط-ان اإلسش-رائ-ي-ل-ي والن-ت-ف-اضش-ة
واألسشرى والÓجئ.Ú
ك -م -ا يسش -ت-ع-رضس ال-ق-ادة ال-ع-رب قضش-ي-ة أاراضش-ي
ا÷ؤلن السش -ؤري -ة ،لسش -ي -م -ا ب -ع -د إاق -دام ال-رئ-يسس
األم -ري -ك -ي دون -ال -د ت-رامب الث-ن ÚاŸاضش-ي ع-ل-ى
العÎاف بـ»سش-ي-ادة» إاسش-رائ-ي-ل ع-ل-ى ه-ذه ال-هضش-ب-ة
اÙت -ل -ة م-ن-ذ سش-ن-ة  ،1967ع Ó-وة ع -ل-ى م-ؤاضش-ي-ع
أاخرى كاألزمة السشؤرية والؤضشع ‘ ليبيا والتضشامن
مع لبنان إا ¤جانب التطرق إا« ¤التدخل األجنبي
‘ الششؤؤون العربية».
وفضش Óعن هذه اŸؤاضشيع سشيتم خÓل هذه
ال -ق -م -ة م -ن -اقشش -ة ال -ق -رارات ال -ت-ي ت-ؤجت أاشش-غ-ال
الجتماع الؤزاري القتصشادي والجتماعي وقضشايا
أاخرى.
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اŸادة  - :102إاذا اسشتحال على رئيسس ا÷مهورّية
أان Áارسس م- -ه- -ام- -ه بسش- -بب م- -رضس خ -ط Òوم -زم -ن،
ي وجوبا ،وبعد أان يتثّبت
يجتمع اÛلسس الّدسشتور ّ
ل الوسشائل اŸلئمة ،يقÎح
من حقيقة هذا اŸانع بك ّ
’جماع على الŸÈان الّتصشريح بثبوت اŸانع.
با إ
ُيعِلن الŸÈان ،اŸنعقد بغرفتيه اÛتمعت Úمعا،
ثبوت اŸانع لرئيسس ا÷مهورّية بأاغلبّية ثلثي ()3/2
أاعضشائه ،ويكّلف بتوّلي رئاسشة الّدولة بالّنيابة مّدة
أاقصش-اه-ا خ-مسش-ة وأارب-عون ( )45ي -وم -ا رئ-يسس ›لسس
’ّم-ة اّل-ذي Áارسس صش-لحّ-ي-ات-ه م-ع م-راع-اة أاح-ك-ام
ا أ
اŸاّدة  104من الّدسشتور.
و‘ ح -ال -ة اسش -ت -م -رار اŸان -ع ب -ع -د ان-قضش-اء خ-مسش-ة
وأاربع )45( Úيوماُ ،يعَلن الشّشغور با’سشتقالة وجوبا
’ج - -راء اŸنصش - -وصس ع - -ل - -ي - -ه ‘ ال - -ف- -ق- -رتÚ
حسشب ا إ
’تية من هذه
’حكام الفقرات ا آ
ال ّسشابقت Úوطبقا أ
اŸاّدة.
‘ ح -ال-ة اسش-ت-ق-ال-ة رئ-يسس ا÷م-ه-ورّي-ة أاو وف-ات-ه،
ي-ج-ت-م-ع اÛلسس الّ-دسش-ت-ورّي وج-وب-ا وُي-ثِ-ب-ت الّششغور
ي لرئاسشة ا÷مهورّية.
النّهائ ّ
وُتبّلغ فورا ششهادة الّتصشريح بالشّشغور الّنهائيّ إا¤
الŸÈان اّلذي يجتمع وجوبا.
’ّمة مهام رئيسس الّدولة
يتوّلى رئيسس ›لسس ا أ
ّŸدة أاقصش - -اه- -ا تسش- -ع- -ون ( )90ي -وم -ا ،ت -ن ّ-ظ -م خ-لل-ه-ا
انتخابات رئاسشّية.
ق لرئيسس الّدولة اŸعيّن بهذه الطّريقة أان
و’ َيِح ّ
يÎشّشح لرئاسشة ا÷مهورّية.
وإاذا اقÎنت اسشتقالة رئيسس ا÷مهورّية أاو وفاته
ي سشبب كان ،يجتمع
’ّمة أ
بششغور رئاسشة ›لسس ا أ
’ ّ
’جماع الشّشغور
ي وجوبا ،ويثبت با إ
اÛلسس الّدسشتور ّ
ي لرئاسشة ا÷مهورّية وحصشول اŸانع لرئيسس
الّنهائ ّ
’ّم - -ة .و‘ ه - -ذه ا◊ال- -ة ،ي- -ت- -وّل- -ى رئ- -يسس
›لسس ا أ
اÛلسس ال ّ-دسش -ت -ورّي م-ه-ام رئ-يسس الّ-دول-ة .يضش-ط-ل-ع
رئيسس الدولة اŸع Úحسشب الششروط اŸبينة أاعله
Ãه -م -ة رئ -يسس ال -دول -ة ط -ب -ق-ا ل-لّشش-روط اّÙددة ‘
ال -ف-ق-رات الّسش-اب-ق-ة و‘ اŸاّدة 104م-ن الّ-دسش-تور .و’
Áكنه أان يÎشّشح لرئاسشة ا÷مهورّية.

لثا Êمرة ‘ فÎة وجيزة يكششف الفريق ڤايد صشالح
لركان عن اقÎاحات عملية
نائب وزير الدفاع رئيسس ا أ
ل -ع Ó-ج أازم -ة ا÷زائ -ر السش -ي -اسش -ي -ة ،م -ؤؤك -دا ع -ل -ى ا◊ل
لنسشب لتجاوز ظرف عصشيب للبÓد مؤضشحا
الدسشتؤري ا أ
مدى التفاف ا÷يشس والششعب وتÓحمه ‘ كل الظروف
لي -ة ﬁاول -ة ل -ل -مسش -اسس ب -ه -ذه ال -ق -اع -دة
واضش -ع -ا ح -دا أ
اŸق - -دسش - -ة .وه- -ي ق- -اع- -دة Œد ت- -فسشÒه- -ا ‘ ا÷ذور
التاريخية لتحرر البÓد ومراحل البناء الؤطني اŸرسشخة
‘ إاطار معادلة جيشس أامة .وهؤ ششعار  ⁄يتؤف ا◊راك
الششعبي ‘ مسشÒته السشلمية على مدى ششهر من الزمن
‘ ترديدها بأاعلى الصشؤت وأاقؤى هتافات دوت صشداها
عﬂ Èتلف اŸدن :جيشس ششعب خاوة خاوة.
من هذه الزاوية جدد الفريق ‘ اجتماع اأمسس Ãقر
لزمة
أاركان ا÷يشس مؤقف اŸؤؤسشسشة العسشكرية من ا أ
السشياسشية ،مؤؤكدا على ا◊ل الدسشتؤري ‡ث ‘ Óتفعيل
اŸؤاد  8 ،7و 102اŸششددة على أان الششعب هؤ مصشدر كل
سش -ل-ط-ة وأان السش-ي-ادة ال-ؤط-ن-ي-ة م-ل-ك-ه ال-ؤح-ي-د وه-ؤ اأح-ق
Ãمارسشة السشلطة التأاسشيسشية وأان مهام ا÷يشس تنصشب
على اÙافظة على السشتقÓل واعتبار السشيادة خطا
أاحمرا غ Òقابلة للمسشاسس –ت أاي طارئ .كما يكمن
لقرار بششغؤر منصشب رئيسس ا÷مهؤرية وما
ا◊ل ‘ ا إ
يتؤجب القيام به ‘ مثل هذه ا◊الت من تداب Òقانؤنية
واضشحة اŸعا ⁄ل تقبل أاي غمؤضس وجدل عقيم.
من هذا اŸنطلق عاد الفريق ‘ تؤضشيح للراأي العام
إا ¤مدى التزام اŸؤؤسشسشة العسشكرية Ãهامها الدسشتؤرية
وŒاوبها مع مطالب ا◊راك الششعبي الذي أاعطى درسشا
Ÿن ي -راه -ن -ؤن ع -ل-ى ان-فÓ-ت ال-ؤضش-ع وح-دوث Œاوزات
لمن ،مؤؤكدا مرة أاخرى وفاء
وتصشادمات مع مصشالح ا أ
اŸؤؤسشسشة العسشكرية لعقيدتها وعÓقات التÓحم والتآازر
مع القاعدة الششعبية وثؤابت هذه اŸعادلة التي عّززت
السشتقرار الؤطني وقؤت جبهة داخلية –دت الصشعاب
وجعلت من الظروف الصشعبة التي عاششتها البÓد قؤة
انطÓق نحؤ التÓحم غ Òقابلة للمسشاسس.
لسشاسس كان الفريق حرصس ‘ رسشالته غÒ
على هذا ا أ
اŸششفرة للششعب التي كششف من خÓلها عن ﬂطط
لط -راف ذات ن -ؤاي -ا سش -ي -ئ -ة لضش -رب مصش -داق-ي-ة ا÷يشس
أ
واللتفاف حؤل مطالب الششعب الششرعية التي تصشب ‘
خانة واحدة إاحداث التغي Òا÷ذري ‘ النظام السشياسشي
اŸع -زز ÷م -ه -ؤري -ة ج -دي -دة تسش -ت -ج -يب ل -روح ال -ت -ح-ؤل
والن -ف -ت-اح وال-ت-ط-ؤر ‘ ظ-ل ا◊ف-اظ ع-ل-ى اÿصش-ؤصش-ي-ة
والهؤية والنتماء.
لط -راف ذات ال -ن -ؤاي -ا السش -ي -ئ -ة ال -ت -ي ع -ق -دت
ه -ذه ا أ
اجتماعات لها وقررت خؤضس حملة مركزة ع Èوسشائل
إاع Ó-م وشش -ب-ك-ات ال-ت-ؤاصش-ل الج-ت-م-اع-ي ت-ؤق-ف ع-ن-ده-ا
لششياء
الفريق واعدا الرأاي العام بكششف وإاظهار حقائق ا أ
من أاجل جزائر يريدها الغيؤرون عنها أان تكؤن دوما
لق -ؤى ‘ إادارة شش-ؤؤون-ه-ا ب-اسش-ت-قÓ-ل-ي-ة ق-رار وم-ب-ادرات
اأ
سشيادية ورؤوى اسشتششرافية يرافق –ؤلها السشلسس ا÷يشس
لمان.
للخروج إا ¤بر ا أ

على هامشس اجتماع وزراء اÿارجية العرب

لعمامرة يجري لقاءات مع نظرائه العرب
’ول،
أاج- - -رى ن - -ائب ال - -وزي - -ر ا أ
وزير الششؤوون اÿارجية ،رمطان
لعمامرة ،سشلسشلة من اللقاءات على
التوا‹ مع وزراء خارجية كل من
تونسس والكويت والبحرين وليبيا
ومصش- -ر وف- -لسش -ط Úوم -وري -ت -ان -ي -ا،
وذلك على هامشس اجتماع وزراء
اÿارج- - -ي - -ة ال - -ت - -حضشÒي Ûلسس
ج- -ام- -ع- -ة ال- -دول ال -ع -رب -ي -ة ع -ل -ى
مسش-ت-وى ال-ق-م-ة ال-ذي ي-ع-ق-د اليوم
بتونسس.
‘ هذا الصشدد ” ،التأاكيد على مركزية القضشية
الفلسشطينية ،وعلى اŸؤقف الداعم للششعب الفلسشطيني
‘ نضش -ال -ه وح -ق-ه اŸشش-روع ‘ إاق-ام-ة دول-ت-ه اŸسش-ت-ق-ل-ة
وعاصشمتها القدسس الششرقية ›ددين الرفضس القاطع
ألي إاجراءات من ششأانها اŸسشاسس بؤضشعها التاريخي
Óع Ó-ن ال -ذي
وال- -ق- -ان- -ؤ Êوك- -ذلك ال -رفضس اŸط -ل -ق ل  -إ
أاصش -درت-ه اإلدارة األم-ري-ك-ي-ة ب-العÎاف بسش-ي-ادة ال-ك-ي-ان
اإلسشرائيلي على هضشبة ا÷ؤلن السشؤري اÙتل.
Óزمات التي تششهدها بعضس الدول العربية،
بالنسشبة ل أ
ششدد لعمامرة على أان «نظرة ا÷زائر وتقييمها Ÿا “ر
به منطقتنا العربية من ظروف دقيقة ينبعان من مؤاقفها
الثابتة واŸبدئية ،اŸبنية على احÎام السشيادة الؤطنية
لكل دولة وعدم التدخل ‘ ششؤؤونها الداخلية ،والعمل
على تسشؤية النزاعات بالطرق السشلمية والسشياسشية عÈ
ا◊ؤار الششامل واŸصشا◊ة الؤطنية ب Úاألششقاء أابناء
الؤطن الؤاحد ورفضس التدخÓت اÿارجية مهما كانت
أاششكالها ودوافعها».
على صشعيد آاخر ،جدد لعمامرة «الدعؤة إا ¤تكثيف
التعاون ا÷ماعي Ÿكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف
وف-ق م-ق-ارب-ة ج-م-اع-ي-ة م-نسش-ج-م-ة م-ع الشش-رع-ية الدولية

لسشيما Ÿنع الإرهابي Úمن اسشتغÓل
ت -ك -ن -ؤل -ؤج-ي-ا اŸع-ل-ؤم-ات والتصش-الت
واألنÎنت للقيام بجرائمهم اإلرهابية
ضشد األششخاصس وأامن الدول».

 ...يتباحث مع جوتÒيسش
بتونسش حول مسستجدات القضسايا

ال -ت -ق -ى ن -ائب ال -ؤزي -ر األول ،وزي -ر
الشش -ؤؤون اÿارج-ي-ة رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة،
أامسس ،بتؤنسس ،باألم Úالعام Ÿنظمة
األ· اŸتحدة أانطؤنيؤ جؤتÒيسس ،حيث تناول الطرفان
سش - -ب - -ل ال- -ت- -نسش- -ي- -ق ب Úا÷زائ- -ر واأل· اŸت- -ح- -دة إازاء
مسشتجدات القضشايا اإلقليمية و الدولية اıتلفة.
وخÓل هذا اللقاء الذي جرى على هامشس أاششغال
القمة العربية والذي تناول أايضشا بنؤد جدول األعمال
اŸطروحة خÓل هذا اŸؤعد ،أاعرب لعمامرة عن «دعم
ا÷زائ-ر ال-ك-ام-ل ومسش-ان-دت-ه-ا ل-ل-ج-ه-ؤد األ‡ي-ة ل-تسش-ؤي-ة
األزمات والنزاعات .ودعا ‘ ذات الصشدد ،إا ¤مؤاصشلة
Óسشراع ‘ إايجاد ا◊ل اŸنششؤد
جهؤد األ· اŸتحدة «ل إ
Óزمة الليبية ,لسشيما من خÓل اإلعداد ا÷يد إل‚اح
لأ
مؤؤ“ر غدامسس Ãششاركة كافة الفعاليات الليبية».
ك-م-ا أاث-ار ل-ع-م-ام-رة ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-ؤاج-ه ال-قضشية
الفلسشطينية ،مششددا على «ضشرورة حششد ا÷هؤد الدولية
م -ن أاج -ل اسش -ت -ئ -ن -اف ع -م -ل -ي -ة السش Ó-م وإان -ه -اء الصش-راع
الفلسشطيني-اإلسشرائيلي على أاسشاسس حل الدولت ،ÚوÃا
ي -فضش -ي إا ¤إاق -ام -ة ال -دول -ة ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة اŸسش -ت-ق-ل-ة
وعاصشمتها القدسس الششرقية».
ومن هذا اŸنطلق ،اسشتعرضس ا÷انبان نتائج اجتماع
اŸائدة اŸسشتديرة الثانية حؤل الصشحراء الغربية –ت
رع -اي -ة األ· اŸت -ح-دة ال-ت-ي ان-ع-ق-دت م-ؤؤخ-را ب-ج-ن-ي-ف

برئاسشة الرئيسس األŸا Êالسشابق هؤرسشت كؤهلر.
وعن الؤضشع السشائد ‘ ا÷زائر ،أاكد لعمامرة ›ددا
أانه Áثل «مرحلة نؤعية ‘ تاريخ ا÷زائر» وأان الششعب
ا÷زائري «قادر على رسشم آافاقه اŸسشتقبلية الؤاعدة،
بكل حرية ومسشؤؤولية ‘ ظل التؤافق الؤطني و‘ كنف
األمن والسشتقرار ،مع حرصشه الششديد على أان –Îم كل
األطراف الدولية مبدأا عدم التدخل ‘ ششؤؤونه الداخلية.

...ويتباحث مع رئيسش مفوضسية
ا’–اد اإ’فريقي
عقد نائب الؤزير األول ،وزير الششؤؤون اÿارجية،
رمطان لعمامرة ،بتؤنسس ،جلسشة مباحثات مؤسشعة مع
رئيسس مفؤضشية ال–اد األفريقي ،مؤسشى فكي ﬁمد،
حضش -ره -ا م -ف -ؤضس السش -ل -م واألم -ن ب-ال–اد الف-ري-ق-ي،
إاسشماعيل ششرقي.
Óوضشاع الراهنة ‘ ما‹ و‘
ولدى اسشتعراضشهما ل أ
ليبيا والسشاحل ،أاكد لعمامرة «التزام ا÷زائر بدعم جهؤد
ال–اد األفريقي للمسشاهمة ‘ إايجاد ا◊لؤل السشياسشية
لهذه األزمات» من خÓل ا◊ؤارات الهادفة والتسشؤية
Óزمات ‘ ظل احÎام سشيادة الدول وعدم
السشلمية ل أ
التدخل ‘ ششؤؤونها الداخلية.
كما قيم ا÷انبان نتائج اجتماع اŸائدة اŸسشتديرة
الثانية حؤل الصشحراء الغربية –ت رعاية األ· اŸتحدة
التي انعقدت مؤؤخرا بجنيف برئاسشة الرئيسس األŸاÊ
السشابق ،هؤرسشت كؤهلر ،وذلك من أاجل تعزيز التعاون
القائم ب Úال–اد الفريقي واأل· اŸتحدة ‘ سشياق
ا÷هؤد اŸبذولة إلحراز تقدم ‘ مسشار تسشؤية النزاع بÚ
ط-ر‘ ال-ن-زاع ،اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة وج-ب-ه-ة ال-ب-ؤل-يسشاريؤ،
لتسشؤية قضشية الصشحراء الغربية.
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حّذر من ﬁاولت إسصتنسصاخ إلربيع إلعربي ،سصاحلي:

إ’نتقال إ ¤إ◊وإر إلفوري ضصرورة ...وإلفرإغ إلدسصتوري يدإهم إ÷زإئر
إلقوى غ Òإلدسصتورية باطلة ...إلفÓت قوى إلفسصاد إŸا‹ إلسصياسصي من إÙاسصبة
لم Úإل- - - -ع- - - -ام
شص - - - -دد إ أ
ل- - -ل- - -ت- - -ج- - -م- - -ع إل - -وط - -ن - -ي
إل- -دÁق- -رإط- -ي ب- -ل- -ق -اسص -م
سص- -اح- -ل- -ي ،ع- -ل- -ى ضص -رورة
إلشص- - -روع ‘ ح - -وإر ف - -وري
لط - -رإف،
ي- - -ج - -م - -ع ك - -ل إ أ
ووضص -ع شص -خصص -ي-ة وط-ن-ي-ة
–ظى بالقبول على رأإسس
إ◊ك - -وم- -ة ،لف- -ت- -ا إ ¤أإن
إل - -وقت ي - -دإه- -م إ÷زإئ- -ر
إل -ت -ي سص -ت -ك -ون أإم-ام ف-رإغ
دسص -ت -وري ب -ع-د  28أإفريل
إلدإخل.

فريال بوششوية
ق- -ال سض- -اح- -ل- -ي ‘ ك- -ل- -م- -ة
أل - - -ق- - -اه- - -ا ،أمسس ،ب- - -اŸق- - -ر
أŸرك -زي ل -ل-ح-زب ب-ب-وشض-اوي،
Ãن-اسض-ب-ة أ÷لسض-ة ألخ-ت-ت-امية
ل -ل -ن -دوة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -م-ك-اتب
ألولئية ‘ ،سضياق أ◊ديث عن
أ◊ل- -ول أŸقÎح- -ة م- -ن ق -ب -ل
أ◊زب ،إأن أألولوية للمضضمون
وليسس إلطاره ‘ ،إأشضارة إأ¤
أ- - -Ÿادة  102م -ن أل-دسض-ت-ور،
مضضيفا «ألرئيسس غادر سضياسضيا
يوم  11مارسس إأن  ⁄نقل يوم
 22ف-ي-ف-ري» ،وأإلشض-ك-ال ليسس
كيف يغادر؟ بل كيف نحضضر
أنفسضنا كورقة سضياسضية لتسضيÒ
أŸرح -ل -ة ألن-ت-ق-ال-ي-ة ل-ت-ف-ادي
ألفرأغ ألدسضتوري.
وم -ن ه -ذأ أŸن-ط-ل-ق ،شض-دد
سضاحلي على ضضرورة ألنطÓق
فورأ ‘ «حوأر وطني عاجل،
غ Òإأقصض- - -ائ- - -ي ،وشض- - -ام- - -ل»،
وت- -أاسض- -يسس ح- -ك- -وم -ة وط -ن -ي -ة
ب- -ق- -ي- -ادة شض -خصض -ي -ة وط -ن -ي -ة،
م -ت -ح -دث -ا ضض-م-ن-ي-ا ع-ن رفضس
أŸشض -ارك -ة ‘ ح -ك -وم-ة ب-دوي

وأن أألخÒة ل -يسضت م -ق -ب -ول -ة،
أم- -ور سض- -ت- -فضض- -ي حسض- -ب -ه إأ¤
«ت -وأف -ق ح -ول آأل -ي -ة مسض -ت-ق-ل-ة
لتنظيم ألنتخابات» ،و»تعديل
ب-عضس م-وأد أل-ق-ان-ون أŸت-ع-ل-ق
ب -الن -ت -خ -اب -ات ،ع -ل -ى أن ي-ت-م
ألبحث بعد ذلك  -أسضتطرد -
ع-ن ألصض-ي-غ-ة أل-دسض-ت-وري-ة ،أما
أŸادة  102وأŸادت 88 Úو89
أŸتعلقت Úبنهاية ألعهدة».
ح- - - - -ديث أألم Úأل - - - -ع - - - -ام
ل-ل-ت-ح-ال-ف أل-وطني أ÷مهوري
عن موأد دسضتورية  ⁄تذكر من
ق - -ب - -ل ،أضض - -اف - -ه- -ا إأ ¤أŸادة
أل-دسض-تورية  102أل-ت-ي –دث
ع- -ن- -ه- -ا رئ -يسس أرك -ان أ÷يشس
ألوطني ألشضعبي ألفريق أحمد
ڤايد صضالح ألثÓثاء أŸاضضي،
خ-ت-م-ه ب-ال-ت-ف-ك Òب-أان-ه ب-عد 28
أف - -ري - -ل أŸق - -ب - -ل وإأن ك - -انت

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

أ÷زأئ- -ر ‘ ظ -ل أŸع -ط -ي -ات
أ◊ال -ي -ة م -ق -ب -ل -ة ع-ل-ى «ف-رأغ
دسض-ت-وري غ Òمسض-ب-وق» ،ف-إان-ه
ذك- -ر أن «رئ- -يسس أ÷م -ه -وري -ة
عبد ألعزيز بوتفليقة قد أقسضم
‘ أل- -ي- -م ،Úع- -ل- -ى أن ي -حÎم
ويسضهر على أسضتمرأرية ألدولة
وأŸؤوسضسض - -ات» ،مضض - -ي - -ف- -ا ‘
ألسضياق «فلنكن صضرحاء ألفرأغ
ل ي- -ل- -زم أل -رئ -يسس ب -ال -ذه -اب
وأŸادة  90من ألدسضتور تخول
له ذلك».
سضاحلي ألذي دأفع مطول
ع -ن تشض -ك -ي -ل-ت-ه أل-ت-ي ت-ت-ح-م-ل
مسض- -ؤوول -ي -ة خ -ي -ارأت -ه -ا ،ج -دد
ت- - -ث- - -م Úأ◊رأك ألسض- - -ل - -م - -ي
أل -رأفضس ل -ل -ت -دخ-ل أألج-ن-ب-ي،
ل -ك -ن -ه ب -اŸق -اب -ل شض -دد ع -ل -ى
ضض -رورة «ألن -ت -ق -ال م -ن ع-ق-ل
ألشض- -ارع إأ ¤ع- -ق- -ل أل- -ن- -خ- -ب -ة

وأألك- -ادÁيÃ Úع- -ي- -ة ‡ث -لÚ
ع- -ن ألشض- -ارع ،وألب -ت -ع -اد ع -ن
حملة ألتشضويه ألتي تدفع إأ¤
أل- - - - -ف- - - - -رأغ أŸؤوسضسض - - - -ات - - - -ي
وألنسض- - -دأد ،ك- - -م - -ا ن - -ب - -ه إأ¤
«أألب- -ط -ال أل -وه -م -ي Úأل -ذي -ن
رك- -ب- -وأ أŸوج- -ة ،وأسض -ت -ف -ادوأ
كثÒأ ‘ عهد ألنظم ألسضياسضية
للرئيسس».
وقال إأنه ل يتفق مع حركة
›تمع ألسضلم ‘ دعوتها إأ¤
أسضتمرأر أ◊رأك ،وإأن توأفق
م -ع -ه -ا ‘ ن-ق-اط أخ-رى م-ن-ه-ا
ه- -ي- -ئ- -ة مسض- -ت -ق -ل -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م
ألن-ت-خ-اب-ات ،وق-ال ب-خصضوصس
أل - -رأفضض Úل - -ك - -ل أ◊ل- -ول إأن
«رغبتها ليسضت Œسضيد مطالب
أ◊رأك ،وإأ‰ا ألن- -ت -ق -ام م -ن
م -ؤوسضسض -ات ألسض -ل -ط -ة لسض-ي-م-ا
أ÷يشس أل - -وط - -ن- -ي ألشض- -ع- -ب- -ي
وأıاب -رأت ،وأل-دف-ع ب-ن-ا إأ¤
ف -رأغ دسض -ت-وري» ،وب-خصض-وصس
أ◊ديث ع- - - - - - -ن ق - - - - - -وى غÒ
دسضتورية ألتي أثارها ألناطق
ب- -اسض- -م أل- -ت- -ج- -م- -ع أل- -وط- -ن- -ي
ألدÁقرأطي ،قال إأنها «كلمة
ب- -اط- -ل ي- -رأد ب- -ه- -ا ح -ق» ،وإأن
أÿطورة ‘ هذأ ألكÓم أنه
يسضعى إأ“« ¤ييز أŸسضؤووليات
إلفÓ- -ت ق -وى أل -فسض -اد أŸا‹
وألسضياسضي من ألعقاب».
ك - -م - -ا ح- -ذر م- -ن ﬁاولت
أسض -ت -نسض-اخ أل-رب-ي-ع أل-ع-رب-ي ‘
أ÷زأئ- - -ر ،ن- - -ظ- - -رأ Ÿوأق- - -ف
أ÷زأئر ‡ا حدث ‘ سضوريا
وليبيا وما‹ ،...لفتا إأ ¤أن
ألسض -ف -رأء –دث -وأ ع -ن إأن -ف-اق
أم- -وأل ك- -بÒة م- -ن أج -ل ذلك،
متسضائ Óأين «دأعشس أليوم»،
وŸاذأ يدخل لجئون سضوريون
إأ ¤أ÷زأئر ع Èألصضحرأء.

–تضصنه وهرإن من  10إ 13 ¤أإفريل
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بعد تسصجيل حالت عنف بﬁ Úتج Úأإمام دإر «إلشصعب»

حرإك موإزي ŸسصÒإت إلشصعب قد يتجه بالسصلمية نحو إلفوضصى

شص-ه-دت وق-ف-ة إح-ت-ج-اج-ية قام
ب- -ه- -ا عشص -رإت إل -ن -ق -اب -ي ،Úإأمسس،
إأم -ام م -ق-ر إلإ–اد إل-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
إ÷زإئ- - - - - - - -ري Úدإر «إلشص - - - - - - -عب»
موإجهات عنيفة إسصتخدمت فيها
إلأسص -ل -ح -ة إل -ب-يضص-اء وإلسصÓ-سص-ل،
م- -ن ط- -رف إأشص- -خ- -اصس ﬁسص- -وبÚ
ع- -ل -ى إلأم Úإل -ع -ام ل -ل -م -رك -زي -ة
إل- -ن- -ق- -اب- -ي- -ة ،إلأم- -ر إل- -ذي يشصÒ
حسصب متابع Úإ ¤إمكانية تاأثÒ
إلح - -ت- -ج- -اج- -ات إŸوإزي- -ة ،وغÒ
إ›ÈŸة ع- -ل- -ى م -ط -الب إ◊رإك
إلشص - -ع- -ب- -ي إلسص- -ل- -م- -ي ،إل- -ذي ق- -د
ي - - -ن - - -ح - - -رف ن - - -ح - - -وم- - -اآلت غÒ
مقصصودة.

جÓل بوطي
–ولت أ◊رك-ة ألح-ت-ج-اج-ي-ة أل-ت-ي
قام بها مناوؤون لسضيدي ألسضعيد أإ¤
شضبه حرأك عنيف وفوضضى بعد أن قام
ع- -دة أشض- -خ- -اصس ي -ح -م -ل -ون سض Ó-سض -ل
و أسض- -ل- -ح- -ة ب- -يضض -اء ب -ال -ت -ه -ج -م ع -ل -ى
أÙت- -ج Úأم -ام أل -ب -وأب أل -رئ -يسض -ي -ة
Ÿب -ن -ى دأر «ألشض -عب» أل -ذي ي -ح-تضض-ن
مقر ألإ–اد ألعام للعمال أ÷زأئريÚ
بشض -ارع ع -يسض -ات أإي -دي-ر ،وه-و م-ا أدى
لتسضجيل جرحى.
و“ ⁄ضس دق - -ائ - -ق ح - -ت- -ى ت- -دخ- -ل
عناصضر ألأمن ‘ وقت لحق وأعتقل
بعضضا منهم ،و” –ويلهم أإ ¤أحد
أŸرأك -ز ألأم -ن -ي-ة أل-ق-ري-ب-ة م-ن م-وق-ع
أŸوأج- -ه- -ات ،ألأم- -ر أل- -ذي ه -د أ م -ن
ألوضضع ألعام وحالة ألغضضب ألتي كادت
أن –ول أŸطالب أإ ¤عرأك حقيقي
ب Úم -وؤي -دي -ن ورأفضض ÚلÓ-أم Úأل-ع-ام
للمركزية ألنقابية.
‘ سض -ي -اق مشض -اب -ه ،شض -ه-دت سض-اح-ة
ألÈي- - - -د أŸرك - - -زي ،أمسس ،ح - - -رك - - -ة
أح- -ت -ج -اج -ي -ة ق -ام ب -ه -ا عشض -رأت م -ن
أŸق - - -اوم Úوع - - -ن - - -اصض - - -ر أل - - -دف- - -اع
ألذأتي «ألباتريوت» ،مطالب ÚبتغيÒ

أل-ن-ظ-ام ،وح-م-ل-وأ شض-ع-ارأت ت-دع-و أإ¤
ضض -رورة ألسض -ت-ج-اب-ة Ÿط-ال-ب-ه-م أل-ت-ي
ت -ق -اسض -م م -ط -الب ألشض-عب أ÷زأئ-ري،
رغ -م أن -ه -م د أب -وأ ع -ل -ى رف -ع م-ط-الب
أإجتماعية قبل أن تنضضم أإ ¤أ◊رأك
ألشضعبي أŸطالب برحيل ألنظام.
أرتفعت دعوأت تغي Òألنظام بعد
أقÎأح ن- -ائب وزي -ر أل -دف -اع أل -وط -ن -ي
قائد أركان أ÷يشس ألوطني ألشضعبي
أحمد ڤايد صضالح أإ ¤تفعيل أŸادة
 102م- -ن أل- -دسض -ت -ور ،ح -يث خ -رجت
ج - -ه - -ات ›ه - -ول - -ة وصض- -ف- -ه- -ا ب- -عضس
أل- -ن- -اشض- -ط ‘ Úشض- -ب- -ك- -ات أل -ت -وأصض -ل
ألجتماعي باŸندسضة ورأء حسضابات
مزيفة ،و أخرى معروفة باصضطيادها
‘ أŸي -اه أل -ع -ك -رة ل -رفضس أي م-قÎح
أوشض -خصض -ي -ة وط -ن -ي -ة ل -ق-ي-ادة م-رح-ل-ة
أنتقالية.
مقابل هذأ ألوضضع تعالت أصضوأت
ع Èم -نصض -ات أل -ت -وأصض-ل ألج-ت-م-اع-ي
ألتي باتت ألفضضاء ألوحيد لبث ألأفكار
ب -غ -ث -ه -ا وسض -م -ي -ن -ه -ا ع -ل -ى ح-د ت-ع-بÒ
ن -اشض -ط ،Úت -دع -وأ أإ ¤ضض -رورة ق -ب-ول
مقÎحات لنطÓق مرحلة أنتقالية،
ول -يسس ت -ن -ظ -ي -م أح-ت-ج-اج-ات م-غ-اي-رة
ل-ل-ح-رأك ألسض-ل-م-ي ألشض-ع-ب-ي ‘ أوقات
خارج ألوقت ألذي يجمع عليه أغلبية
ألشضعب أ÷زأئري باختيار يوم أ÷معة
من كل أسضبوع ﬂافة ألنحرأف عن
أŸطالب ألأسضاسضية.
أم - - -ام تصض- - -اع- - -د أ◊رأك أŸوأزي
ينظم أليوم ،أعوأن أ◊ماية أŸدنية
لولية أ÷زأئر ،وقفة أحتجاجية أمام
م -ق -ر أل -وح -دة أل -رئ -يسض -ي -ة ل -ل -ح-م-اي-ة
أŸدنية سضليم زم ‹Òبالعاصضمة ،ضضد
ما وصضفوه ألتعسضف أŸمارسس ضضدهم،
وهوما يوؤكد ل ﬁالة حسضب متابعÚ
تعدد أŸطالب أŸرفوعة بعد أ÷معة
ألثالثة من أ◊رأك ،رغم أن أŸطالب
أ÷ام -ع -ة أŸرف-وع-ة م-ن-ذ  22فيفري
ه -ي ت -غ-ي Òج-ذري ل-ل-وضض-ع ألسض-ي-اسض-ي
وألجتماعي.

لدإرة إ÷دد
تنتخب أإعضصاء ›لسس إ إ

إلدورة  42للجمعية إلعامة لـ «عربسصات» با÷زإئر إليوم

 400مؤوسصسصة ‘ إلطبعة  22للصصالون إلدو‹ للتأاثيث إ’سصتشصفائي
سصتعرف إلطبعة  22للصصالون
إل-دو‹ ل-ل-ت-اأث-يث إلسص-تشص-ف-ائي
وإل-ت-ج-ه-ي-ز إل-ط-ب-ي ،إŸق-ررة من
 10إ 13 ¤إأف -ري -ل إŸق-ب-ل،
ب -وه -رإن ،مشص-ارك-ة ح-وإ‹ 400
موؤسصسصة “ثل  28دولة ،حسصبما
ع- - - - -ل- - - - -م إأمسس إلسص - - - -بت ل - - - -دى
إŸنظم.Ú
ذكرت مديرة أŸوؤسضسضة أŸنظمة
أمينة كرÁشس ،خÓل ندوة صضحفية،
أن «حوأ‹  400موؤسضسضة سضتحضضر
أل -ط -ب-ع-ة أ÷دي-دة ل-ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة
ألقتصضادية ألتي سضيحتضضنها مركز
ألتفاقيات ﬁمد بن أحمد».
و أب- - - -رزت ذأت أŸسض - - -ئ - - -ول - - -ة أن
أŸشض-ارك-ة أ÷زأئ-ري-ة سض-ت-ك-ون قوية
ب-حضض-ور  96م-وؤسضسض-ة ت-ل-ي-ها ألصضÚ

( )91وف -رنسض -ا (  )42وأإي-ط-ال-ي-ا ( )26
وأإسض-ب-انيا (  )18وأل -ولي-ات أŸت-ح-دة
ألأم-ري-ك-ية (  )17أإضض - - -اف- - -ة أ ¤دول
أخرى من ﬂتلف ألقارأت.
وتسض -م -ح ه -ذه أل -ت-ظ-اه-رة ل-ل-زوأر
باكتشضاف أ÷ديد ‘ ›ال ألتصضوير
أل- -ط- -ب- -ي ،وŒه- -ي- -زأت وم -ن -ت -ج -ات
أıاب- -ر ،وت- -لك أŸت- -ع- -ل- -ق -ة ب -طب
ألأسضنان وتقو Ëأعوجاج ألأعضضاء،
وأل-ت-اأث-يث ألسض-تشض-ف-ائ-ي ،وأل-ن-ظ-افة
ألصض -ح-ي-ة وأل›Èي-ات أŸت-خصضصض-ة
وخ - -دم - -ات أخ - -رى ت - -خصس ق- -ط- -اع
ألصضحة.
كما “ت بر›ة تقد ËمدأخÓت
ع-ل-م-ي-ة ع-ل-ى ه-امشس ه-ذأ ألصض-ال-ون
ألذي سضيسضتقبل يومي  10و 11أفريل
ألندوة ألدولية ألأو ¤حول ألبتكار

‘ أŸي- -ك- -ان- -ي- -ك- -ا أ◊ي -وي -ة وأŸوأد
أ◊ي - -وي - -ة Ãب - -ادرة م - -ن أŸدرسض - -ة
ألوطنية متعددة ألتقنيات لوهرأن.
وسضتتبع هذه ألندوة يومي  12و13
بسضلسضلة من أللقاءأت أŸوضضوعاتية
ي- -نشض- -ط- -ه- -ا خÈأء م -ن أŸوؤسضسض -ات
أŸشضاركة ‘ هذه ألتظاهرة ،وفق
ذأت أŸصض- - -در أل - -ذي أشض - -ار أإ ¤أن
ألدخول للصضالون سضيكون ﬂصضصضا
فقط للمهني Úبقطاع ألصضحة وطلبة
ألعلوم ألطبية.
لÓإشضارة ” تسضجيل توأفد أكÌ
من  7000زأئر على ألطبعة ألسضابقة
من هذه ألتظاهرة ألقتصضادية ألتي
تنظم سضنويا ‘ شضهر أبريل من قبل
وكالة ألتصضال ألوقائعية «كريزأ‹
دور» ألكائنة بوهرأن.

لسصماك
إلشصركة إلعربية إŸشصÎكة Ÿنتجي إ أ

إإنتخاب إ÷زإئري عبد إلقادر بن قويدر صصحرإوي نائبا للرئيسس
” إن- -ت -خ -اب إ÷زإئ -ري ع -ب -د
إل- -ق -ادر ب -ن ق -وي -در صص -ح -رإوي،
ن-ائ-ب-ا ل-رئ-يسس إلشص-رك-ة إلعربية
إŸشصÎكة Ÿنتجي إلأسصماك إلتي
تاأسصسصت يوم إÿميسس إŸاضصي ‘
ت - -ونسس ،حسص - -ب - -م - -ا ع - -ل- -م إأمسس
إلسصبت بوهرإن لدى إŸعني.
أوضض- -ح ع- -ب -د أل -ق -ادر ب -ن ق -وي -در
صض - -ح - -رأوي ‘ أإتصض - -ال م - -ع و أج أن
«فكرة تاأسضيسس هذه ألشضركة تعود أإ¤

أل -ق -م -ة أل -ع -رب -ي -ة أل -ت-ي أح-تضض-ن-ت-ه-ا
أل-ع-اصض-م-ة أل-ع-رأق-ي-ة ب-غ-دأد ‘ سض-ن-ة
 2012غ Òأن ألعديد من ألعقبات
أخرت Œسضيد هذه ألهيئة».
وتتكفل هذه ألشضركة ألتي ير أسضها
ألتونسضي بن عياد نور ألدين «بجميع
ألأع -م -ال ألÓ-زم-ة ‘ ق-ط-اع ألصض-ي-د
أل - -ب - -ح - -ري وألسض - -ت - -زرأع وت- -رب- -ي- -ة
ألأسض -م-اك وألأح-ي-اء أŸائ-ي-ة وت-وفÒ
أŸف- - -رخ- - -ات وألأع Ó- -ف وأŸرأكب

وت -ث -م Úوتصض -ن -ي -ع ألأسض-م-اك» ،وف-ق
ذأت أŸصضدر.
كما سضتقوم هذه ألهيئة بنشضاطات
أل-ت-ج-ارة أل-ب-ي-ن-ية ألعربية وأÿارجية
لÓأسضماك ومنتجاتها وكل أÿدمات
أŸرت -ب -ط -ة ب -ه -ا م -ن ت -خ -زي-ن ون-ق-ل
بحري ،وفق ألسضيد صضحرأوي ألذي
ينشضط ‘ تربية أŸائيات وله مزرعة
لÎب-ي-ة ب-ل-ح أل-ب-ح-ر ب-خ-ل-ي-ج ك-ريشض-تل
شضرق مدينة وهرأن.

–تضصن إ÷زإئر إليوم إلدورة
 42ل-ل-ج-م-ع-ي-ة إل-ع-ام-ة Ÿن-ظ-م-ة
إلتصص-الت إل-فضص-ائ-ي-ة إل-ع-رب-ي-ة
(ع- -ربسص- -ات)Ã ،شص -ارك -ة ‡ث -ل -ي
إلبلدإن إلعربية إلأعضصاء بهذه
إŸنظمة ،حسصب ما إأفاد به إأمسس
بيان لوزإرة إلÈيد وإلتصصالت
إلسص- - -ل- - -ك- - -ي- - -ة وإلÓ- - -سص- - -ل - -ك - -ي - -ة
وإلتكنولوجيات وإلرقمنة.
أوضض- - - -ح ذأت أŸصض - - -در أن ج - - -دول
أع -م -ال ه -ذه أل -دورة ي-تضض-م-ن أع-ت-م-اد
أل- - -ت- - -ق- - -ري - -ر ألسض - -ن - -وي Ûلسس أإدأرة
وحسض -اب -ات أŸن -ظ -م -ة ل -لسض -ن-ة أŸال-ي-ة
 ،2018أنتخاب أعضضاء ›لسس ألإدأرة
أ÷ديد و أخÒأ أختيار مكان وموعد
أنعقاد ألدورة ألقادمة للجمعية.
و أضض- -اف أل -ب -ي -ان أن أشض -غ -ال ه -ذه
ألدورة يسضبقها أليوم أجتماع ›لسس

أإدأرة هذه أŸنظمة.
وي- -ذك- -ر أن- -ه ” أإنشض- -اء م- -ن- -ظ -م -ة
ألتصض- -الت أل- -فضض- -ائ- -ي- -ة أل- -ع- -رب- -ي -ة
(ع- -ربسض- -ات) وأل- -ت- -ي ي- -ق- -ع م- -ق -ره -ا
بالعاصضمة ألسضعودية ( ألرياضس) سضنة
 1976م - -ن ق - -ب- -ل أل- -دول ألأعضض- -اء
÷ام -ع -ة أل -دول أل -ع -رب-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا
أ÷زأئر.
وتتمثل مهمة «عربسضات» ‘ ربط
أÛت -م -ع -ات أل -ع -رب -ي -ة ب-ال-ع-ا ⁄عÈ
ت -ق -د Ëخ -دم -ات أتصض -الت سض -ل -ك -ي-ة
ولسضلكية موثوقة ومتوأفقة مع ألقيم
وأل -ث -ق -اف-ات أل-ع-رب-ي-ة ه-ي أŸت-ع-ام-ل
ألفضضائي ألوحيد ‘ منطقة ألشضرق
ألأوسضط وشضمال أإفريقيا حيث توفر
تشض-ك-ي-ل-ة م-ت-ك-ام-ل-ة من خدمات ألبث
ألتصض -الت ألسض -ل -ك -ي -ة وأل Ó-سض -ل -ك-ي-ة
وخدمات ألتدفق ألسضريع.
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تعزيزآ لثقافة آلتضضامن ‘ آليؤم آŸغاربي للتÈع بالدم

نشصاطات ﬁتشصمة ببومردآسس
وعمل كب Òينتظر آŸركز آلو’ئي
أآحيت آ÷زآئر أآمسس ،آليؤم آŸغاربي للتÈع بالدم –ت شضعار»كلنا متحدون من أآجل نفسس آلغاية» ‘ ﬁاولة لغرسس هذه آلثقافة آلÎبؤية
’نسضا Êآلنبيل ب ÚآŸؤآطن Úمن أآجل آلتضضامن وآلتكافل ،ولؤ أآن آŸناسضبة آŸغاربية آلتي أآطلقت سضنة  2006لتكريسس أآوآصضر
’حسضاسس آ إ
وآ إ
’يام آلتحسضيسضية
آلتؤآصضل ،من باب آلتضضامن وآلتÈع بالدم لفائدة آŸرضضى باŸسضتشضفيات ،ظلت بدون تفعيل تقريبا و›هؤلة نتيجة نقصس آ أ
’عÓمية للتعريف بها..
وآ إ

ألعدد
17910

’مكانيات سضاهم ‘ مضضاعفة
نقصس آلتحسضيسس وقلة آ إ
آŸشضكل بسضيدي بلعباسس

مركز حقن آلدم يسصجل آرتفاعا متزآيدآ على
أآكياسس آلدم مقابل ترآجع آŸتÈعÚ

أآفادت آلدكتؤرة عدآيدة ،رئيسضة مركز
حقن آلدم بؤ’ية سضيدي بلعباسس ،أآن آŸركز
آسضتقبل  2629متÈع خÓل شضهري جانفي
وف-ي-ف-ري آŸنصض-رم ،Úوه-ؤ آل-ع-دد آل-ذي يعد
ضض-ع-ي-ف-ا م-ق-ارن-ة ب-ح-ج-م آل-ط-لب آلكب Òعلى
أآك- - -ي- - -اسس آل- - -دم ،م- - -ن ﬂت- - -ل- - -ف آŸصض- - -ال - -ح
آ’سضتشضفائية بالؤ’ية ،آ’أمر آلذي يتطلب
وضض-ع إآسضÎآت-ي-ج-ي-ة ع-ام-ة يشض-ارك ف-ي-ه-ا كل
آلفاعل Úمن أآجل ضضمان “ؤين دآئم لبنك
آلدم.

سسيدي بلعباسس:غ شسعدو

بومرداسس..ز /كمال
سسجلت ألوكالة ألوطنية في إأحصسائياتها
ألمقدمة خÓل سسنة  ،2018جمع ما يناهز
 600ألف كيسس دم عبر مختلف فروعها
ألولئية وألمرأكز ألمتخصسصسة وعبر 229
م-رك-ز ب-ال-مسس-تشس-ف-ي-ات ،مسس-ت-خ-دم-ة عدة
طرق للتقرب من ألموأطنين ألمتبرعين
سس-وأء ع-ب-ر أل-ن-ق-اط أل-ث-اب-ت-ة أوأل-متحركة،
بوأسسطة قوأفل ألتبرع ألتي جابت مختلف
مناطق ألوطن ،مع ذلك يبقى ألكثير من
أل-ع-م-ل أم-ام أل-وك-ال-ة وف-روع-ه-ا لتحسسيسس
أل -م -وأط -ن ب -أاه -م-ي-ة أل-ت-ب-رع إلن-ق-اذ ح-ي-اة
ألمرضسى وكذأ ألفوأئد ألصسحية للشسخصس

ألمتبرع ،خاصسة وأن ألمعطيات ألمقدمة،
تشسير أن نسسبة  ٪33من كمية ألدم ألمتبرع
بها ،تعود ألفرأد وعائلة ألمريضس بمعنى
أن -ه -ا ن -اب -ع -ة م -ن وأق -ع م -ح -ت -وم ول -يسست
إأرأدية..
ب-ولي-ة ب-وم-ردأسس ي-ح-اول أل-ق-ائ-مون على
ألمركز ألولئي للدم بقورصسو،ألذي أنشسأا
قبل سسنتين ،ألتعريف بنشساطه ودوره في
أسس -ت -ق -ب -ال أل -م -ت -ب -رع -ي -ن أل -م -ت -ط -وع-ي-ن
ولوبطريقة محتشسمة ،بالنظر إألى ضسعف
عملية ألتحسسيسس وألنشساط ،رغم أهميته
ف -ي ت -زوي -د أل -م -ؤوسسسس -ات ألسس -تشس -ف-ائ-ي-ة
بالدم.
ول يزأل ألكثير من ألموأطنين يجهلون

أصس Óوجود مركز ولئي ،في حين يبقى
نشس- -اط ف -ع -ال -ي -ات أل -م -ج -ت -م -ع أل -م -دن -ي
وألجمعيات ألمهتمة بعملية ألتبرع بالدم
غائبا عن ألسساحة ،خÓل هذه ألمناسسبة
م-ث-ل غ-ي-اب م-دي-ري-ة ألصس-ح-ة ف-ي ت-ف-ع-ي-ل
برنامج تحسسيسسي بالمناسسبة ،مع ألتأاكيد
أن م -دي-ري-ة أألم-ن أل-ولئ-ي ت-ب-ق-ى أل-ج-ه-ة
أل -وح -ي -دة ت -ق -ري -ب -ا ألضس -اب -ط -ة ل -رزن-ام-ة
منتظمة في عملية ألتبرع بالدم ،بناء على
ألت-ف-اق-ي-ة أل-م-ب-رم-ة ب-ين ألمديرية ألعامة
Óم-ن أل-وط-ن-ي وأل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة م-ن-ه-ا
ل -أ
ألحملة أألولى ألتي جرت في ألفترة من
 26إألى  28مارسس ألجاري.

تؤسضيع دآئرة معارف آŸمارسض Úبا÷لفة
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أكدت ألدكتورة عدأيدة أن مركز حقن
أل -دم يسس -ت -ق -ب -ل وبشس -ك -ل ي -وم -ي ط -ل-ب-ات
م-ت-ف-اوت-ة ع-ل-ى أك-ي-اسس أل-دم م-ن م-خ-تلف
أل -م -ؤوسسسس -ات أإلسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ،ح-يث ي-ق-وم
أل-م-رك-ز ب-ت-م-وي-ن ه-ذه أل-مؤوسسسسات حسسب
أألول -وي -ات ،خ -اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-مصس-ال-ح
أإلسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة وأل-ت-ي يضس-م-ن ل-ه-ا ك-م-يات
معتبرة من ألدم وبصسفة دأئمة ،في حين
ي -ق -وم ب -إاسس -ت -ب -دأل أل -زم-ر ل-ل-م-رضس-ى ف-ي
أل-ح-الت غ-ي-ر أإلسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ب-ع-د جلبهم
لمتبرعين.
وتشسير إأحصسائيات ألمركز إألى أسستقباله
لـ 1355متبرع ،شسهر جانفي 1355 ،بالنسسبة
للدم ألعادي و 91متبرع بالنسسبة للصسفائح
ألدموية ،أما شسهر فيفري فقد أسستقبل
ألمركز  1274متبرع.
وع-ن ع-م-ل-ي-ات أل-ت-م-وي-ن ف-ق-د ت-م ت-ح-ويل
 1885كيسس دم للمسستشسفى ألجامعي عبد
ألقادر حسساني خÓل سسنة  ،2018و416
كيسس لمؤوسسسسة أمرأضس ألنسساء وألتوليد،
و 180ك -يسس ل -م -رك -ز م -ك-اف-ح-ة أم-رأضس
ألسس -رط -ان ،ه -ذأ وت -م أيضس -ا ت-ح-وي-ل 180
ك-يسس ل-ل-م-ؤوسسسس-ة أإلسس-تشس-ف-ائ-ية بسسفيزف
و 88ك-يسس آأخ-ر ل-ل-م-ؤوسسسس-ة أإلسس-تشسفائية
ببن باديسس.
وفي ذأت ألسسياق دعت ألدكتورة عدأيدة،
إأل -ى دع -م أل -م-رك-ز ب-ال-م-ع-دأت وأل-وسس-ائ-ل
ألضسرورية لتسسهيل ألعمل خاصسة ما تعلق
بالتحاليل لجعل ألمتبرع في أريحية تامة،
وتوفير أماكن دأئمة لشساحنات ألتبرع ألتي
تجد صسعوبة كبيرة في أدأء مهامها بما
ف -ي ذلك أل -ت -وصس -ي -ل ب -ال-ك-ه-رب-اء ،م-ؤوك-دة

أه -م -ي -ة ت -نسس -ي -ق أل -ع -م -ل ب -ي-ن أل-مصس-ال-ح
أإلسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ة أل-ت-م-وي-ن
بأاكياسس ألدم ،وكذأ مضساعفة ألجهود مع
م-خ-ت-ل-ف أل-ف-اع-ل-ي-ن وأل-ج-م-عيات لترسسيخ
ث-ق-اف-ة أل-ت-ب-رع ب-ال-دم ل-دى م-خ-تلف فئات
ألمجتمع.
وفي ذأت ألصسدد تسسجل مصسلحة حقن
أل-دم ب-ال-مسس-تشس-ف-ى ح-دي-د ع-يسس-ى ببلدية
تÓغ جنوبا ،أإقبال متوأضسعا للمتبرعين
ألذين ينحصسرون في فئة أقارب ألمريضس
أو م -ت -ب -رع-ي-ن م-رت-ب-ط-ين بالمناسسبات
ألوطنية وألدينية ،حيث تعمل ألمصسلحة
أيضسا على توفير ألزمر ألنادرة وتموين
ألعمليات ألسستعجالية ألتي تحظى بنسسبة
دأئمة من أكياسس ألدم ،في حين تتطلب
ألعمليات ألمبرمجة جلب ألمتبرعين ،كما
تنتظر ألمصسلحة تدعيمها بجهاز فصسل
ألصسفائح عن ألدم ألذي يعد مهما لتوفير
ألصس -ف -ائ -ح أل -دم -وي -ة أل -ت -ي ي-ك-ث-ر ع-ل-ي-ه-ا
ألطلب.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا أوضس -حت أل -دك-ت-ورة وأضس-ح
ف- -وزي -ة ،م -ن مصس -ل -ح -ة أم -رأضس أل -دم أن
أل-مصس-ل-ح-ة تسس-ت-ق-ب-ل حوألي  120مريضس
Óسستفادة من ألحقن ،حيث تحقن
شسهريا ل إ
ي -وم-ي-ا ح-وأل-ي  4م-رضس-ى ب-ال-نسس-ب-ة للدم
أل- -ع- -ادي وح- -وأل- -ي  3م-رضس-ى ب-ال-نسس-ب-ة
للصسفائح ألدموية ،كما تسسجل ألمصسلحة
نقصسا في ألدم خاصسة ما تعلق بالصسفائح
ألدموية نظرأ لعدم ألقدرة على تخزينها
ل -م -دة أط -ول ،وه -و م -ا ي -ج -ع -ل أل-م-ريضس
وألطبيب في حالة من ألتوتر وألقلق.
وأكدت د .وأضسح أهمية توفير أإلمكانيات
في ألمصسالح ألمختصسة ،خاصسة بالنسسبة
للوليات ألمجاورة ألتي يضسطر مرضساها
أإل -ى أل -ت -ن-ق-ل ل-مسس-اف-ات ط-وي-ل-ة م-ن أج-ل
ع -م -ل -ي-ة أل-ح-ق-ن ،م-ب-رزة ف-ي أل-وقت ذأت-ه
ألدور ألكبير ألذي تلعبه ألجمعيات كفاعل
م -ه -م وأسس -اسس -ي ف -ي ت-وع-ي-ة أل-م-وأط-ن-ي-ن
بأاهمية ألتبرع إلنقاذ حياة أآلخرين ،طيلة
أيام ألسسنة باعتبار أن ألفعل ألتبرعي غير
مرتبط أسساسسا بالمناسسباتية ،وهو ألهدف
ألذي يجب ألعمل عليه لتمكين ألمرضسى
من ألحصسول على ألدم بشسكل دأئم.

رئيسس مركز حقن آلدم Ãسضتشضفى بن باديسس ‘ قسضنطينة:

جم ـ ـ ـ ـ ـع  4آآ’ف كي ـ ـ ـ ـ ـسس مـ ـ ـن آل ـ ـ ـ ـ ـدم
من ـ ـ ـ ـ ـذ جانف ـ ـ ـ ـ ـي 2019

” جمع ما ’ يقل عن  4آ’ف كيسس من آلدم ،من ﬂتلف آلزمر ضضمن ﬂتلف عمليات
آلتÈع بالدم آلتي ” تنظيمها من طرف آŸركز آ’سضتشضفائي آ÷امعي آبن باديسس بقسضنطينة،
’ول من سضنة  2019حسضب ما علم ،أآمسس ،من رئيسس مركز حقن آلدم بذآت
خÓل آلثÓثي آ أ
آŸؤؤسضسضة آ’سضتشضفائية خالد بؤزندة.

ن- -ظ- -م ،أآمسس ،ب -ؤ’ي -ة آ÷ل -ف -ة ،ي -ؤم
طبي تكؤيني ‘ تخصضصس أآمرآضس آلكلى،
ب -إاشض-رآف أآسض-ات-ذة إآسض-تشض-ف-ائ-ي Úوأآط-ب-اء
ﬂتصض Úم-ن آŸسض-تشض-ف-ى آ÷ام-ع-ي «ÚŸ
دباغ »Úبباب آلؤآد (آ÷زآئر آلعاصضمة)
وذلك ‘ إآطار تؤأآمة طبية.

وجاء هذأ أليوم ألطبي بمبادرة من أطباء
محليين عاملين بمسستشسفى ألولية ،بهدف
ت -وسس -ي -ع دأئ -رة م-ع-ارف أل-م-م-ارسس-ي-ن ف-ي
تخصسصس أمرأضس ألكلى ،في ظل حضسور
رئ -يسس مصس -ل-ح-ة ه-ذأ أل-ت-خصسصس أل-ط-ب-ي

ب-ال-مسس-تشس-ف-ى أل-ج-ام-ع-ي «ل-م-ين دباغين»،
ألبروفيسسور بن زيان.
وكان لهذأ أليوم ألتكويني حسسب ألدكتور
سسامعي محمد نايل وهو طبيب بمصسلحة
ألسس-ت-ع-ج-الت ب-مسس-تشس-ف-ى أل-جلفة وأحد
ألمشسرفين على ألتظاهرة ،إأسسهاما بشسكل
كبير من خÓل جملة ألمدأخÓت ألتي
ق -دم -ه -ا أل -م -خ -تصس -ون ،ف -ي ت -ع -زي-ز آأل-ي-ة
Óطباء ألممارسسين
أل-ت-ك-وي-ن أل-م-ت-وأصس-ل ل -أ
ف- -ي ق -ط -اع ألصس -ح -ة ب -ال -ولي -ة ،ف -ي ظ -ل
ألحضسور ألمعتبر لهؤولء في أشسغال هذأ

أليوم.
وب-ع-د ن-ج-اع-ة ه-ذأ أل-ي-وم أل-ت-ك-ويني ألذي
نظم بدأر ألثقافة «بن رشسد» يعول في
أألفق ألقريب ،تنظيم في ذأت ألتوأمة،
فحوصسات طبية متخصسصسة في أمرأضس
ألكلى وكذأ في ما يخصس ألزرع ،في ظل
م-ا ي-تضس-م-ن-ه سس-ج-ل أل-م-رضس-ى أل-مصس-ابون
ب - -أام- -رأضس أل- -ك- -ل- -ى وأل- -قصس- -ور وأل- -ذي- -ن
ي -ح -ت -اج -ون ل -ه -ذه أل -ف-ح-وصس-ات وت-ق-دي-م
ألخدمات ألطبية لهم من قريب دون عناء
ألتنقل ،وفقا للمنظمين.

وصسف ذأت أل م سسوؤول ع د د أ ك ي ا س س ألد م
ألمجمعة خÓل هذه ألفترة بـ»ألمعتبر»
م رجع ا ذل ك ع ل ى وجه أ ل خ ص س و ص س أإلى
«ت -ك -ث-ي-ف ع-دد أل-خ-رج-ا ت أل -م -ي -د أ ن -ي -ة
ألمخصسصسة لجمع ألدم وألتي وصسلت
أإل ى  1 0 0خ رجة خ Óل ذ أ ت أ لفترة ».
وذكر ذأت أل م سسوؤول ب اأن «أل م ر ك ز ق ا م
بـ 4 3 9خ - -رج - -ة خ  Ó- -ل س س - -ن - -ة » 2018
متحدثا عن أهمية ألتبرع بالدم لدى
ألأشس -خ-ا ص س أل سس-ل-ي-م-ي-ن م -ن ألأ م -رأض س
م- -ن خÓ- -ل أل- -م سس- -ا ه- -م - -ة ع - -ل -ى و ج -ه
أل - -خ صس - -وص س  ،ف - -ي ت - -ن ش س - -ي - -ط أل - -دو ر ة
أل- -دم- -وي- -ة وأل- -ت- -ق- -ل- -ي - -ل م - -ن أن س س - -د أ د
ألشسرأيين.
و أوضسح بوزندة باأن «م ر ك ز ح ق ن أ لد م
ب -ا ل -م -رك -ز ألسس -تشس -ف -ا ئ -ي أل -ج -ا م -ع -ي
بقسسنطينة يعمل على جمع ما معدله
 1 5 0 0أإل ى  1 7 0 0كي س س د م في أ ل ش سهر،
وذلك من خÓل ألخرجات ألميدأنية
ع- -ب- -ر أل- -ب -ل -دي -ات  12ل -ل -و ل ي -ة و ك -ذأ
ألوليات ألمجاورة على غرأر سسكيكدة
وميلة وتبسسة وسسوق أهرأسس» ،مردفا
ب -اأن ه -ذأ «أل -م -رك -ز ي -ح -ق -ق أ ل ك -ت -ف -ا ء
ألذأتي في مجال هذه ألمادة».

و أ ف - -ا د ذ أ ت أ ل - -م س س- -وؤ و ل أ ن « أل- -م- -ر ك -ز
أ ل س س -ت ش س -ف -ا ئ -ي أل -ج -ام-ع-ي أب-ن ب-اديسس،
قام خÓل نفسس ألفترة بتوزيع أكثر من
 2000كيسس دم ،من مختلف ألزمر على
ع -د ي -د أ ل -ه -ي -ا ك -ل ألصس-ح-ي-ة ب-ال-ولي-ة ل
سسيما ألزمر ألدموية ألسسالبة» ،معرجا
في ذأت ألسسياق للحديث عن ألجهود
ألمبذولة من طرف ألمركز للرفع من
ع -د د أ ك -ي -ا س س أ ل -دم أل -م -ج -م -ع -ة ب-غ-ي -ة
تغطية أحتياجات ألولية.كما أضساف
ب اأن أ ك ي ا س س أ لد م ألمجمعة من طرف
أل -م -ر ك -ز ت -خ ضس -ع ل-ل-م-ع-اي-ن-ة أل-دق-ي-ق-ة
وت -خ -زن ع -ل -ى م س س-ت-وى أل-م-ركز لس سيما
و أن -ه ي -م -ك -ن أ ل ح -ت -ف -اظ ب-ك-يسس أل-د م
أل -وأح -د ل -م -دة  4 0ي-وم-ا » م-ردف-ا ب-اأ ن ه
«فيما يتعلق بعدد ألصسفائح ألدموية
أل -م -ج -م -ع -ة وأل -ت -ي ت -وج -ه ع -ل -ى وج-ه
ألخصسوصس لمرضسى ألسسرطان فقد تم
جمع  60صسفيحة دم».
ت ج د ر ألإ ش س ا ر ة أإلى أ ن مركز حقن أل د م
ي ضس م ق س س م ين أ لأول مخصسصس للتب ر ع
ب - -ا ل - -د م و أ ل - -ث - -ا ن -ي ع -ب -ارة ع -ن م -خ -ب -ر
للتحاليل يعمل به  6أطباء عامين و9
ممرضسين.
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تكفلت بها مؤوسسسسة إ÷زإئرية للمياه

بعد دخول ﬁطتي بطيوة ووإدي تليÓت حيز إ’سستغÓل فعليا

توّقع ارتفاع نسسبة اŸياه اŸعا÷ة إا ٪1٠٠ ¤بوهران
كشسف مدير إŸوإرد إŸائية لو’ية وهرإن ،جلول طرشسون ،عن إرتفاع ‘ حجم معا÷ة إŸياه إŸسسÎجعة إ ٪60 ¤خÓل إلسسنة إ÷ارية
’شسغال بها  ٪70حّيز إ’سستغÓل
 ،2019وسسط توقعات بوصسوله إ ،٪100 ¤بعد دخول ﬁطة تصسفية إŸياه بدإئرة بطيوة إلتي بلغت نسسبة إ أ
إلفعلي ،وكذإ ّ ﬁ
طة وإدي تليÓت إلتي هي ‘ طور إ’‚از.

07

نقل تسسي ÒاŸياه من  13بلدية بسسطيف
ت- -ت- -وإصس- -ل ،ع Èت -رإب و’ي -ة سس -ط -ي -ف،
ع-م-ل-ي-ة ن-ق-ل تسس-ي ÒإŸي-اه إلصس-ا◊ة للشسرب
وت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى إلسس-ك-ان ،وه-ذإ إ ¤مؤوسسسسة
إ÷زإئ -ري -ة ل -ل-م-ي-اه ب-وتÒة م-تسس-ارع-ة ،م-ن
أإجل تخفيف إلضسغط على إÛالسس إلشسعبية
إلبلدية و–سس Úإÿدمات للموإطن.Ú

سسطيف :نورإلدين بوطغان
و ك ا ن ا لأ م ي ن ا ل ع ا م ل ل و ل ي ة  ،ا ل و ن ا س ض
ب و ز ق ز ة  ،ر ف ق ة ر وؤ س ض ا ء ا ل د و ا ئ ر و 1 3
ر ئ --ي س ض م --ج --ل س ض ش ض --ع --ب --ي ب -ل -د ي ل ـ 1 3
ب -----ل -----د ي -----ة  ،و ب -----ح ض ض -----و ر م س ض -----وؤ و ل ----ي
ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ة ل -ل -م -ي -ا ه و م د ي ر ي ة ا ل ر ي ،
ق د اأ ش ض ر ف ع ل ى ع م ل ي ة ن ق ل ا ل ت س ض ي ي ر
اإ ل --ى م --وؤ س ض س ض --ة ا ل --ج --ز ا ئ --ر ي -ة ل -ل -م -ي -ا ه
ب ص ض ف ة ر س ض م ي ة ن ه ا ي ة ا لأ س ض ب و ع .
و ا س ض -ت -غ -ل ذ ا ت ا ل -م س ض -وؤ و ل ا ل -م -ن -ا س ض -ب ة

ل --ي --وؤ ك -د ع -ل -ى ض ض -ر و ر ة ت -ج س ض -ي -د ه -ذ ا
ا ل ب ر ن ا م ج و ف ي اأ ق ر ب و ق ت م م ك ن ،
حتى يشضعر المواطن في البلديات
ا ل --م -ع -ن -ي -ة ب -ا ل -ع -م -ل -ي -ة ب -و ج -و د ت -غ -ي -ي -ر
اإ ي --ج --ا ب -ي ف -ي ا ل -خ -د م -ة  ،م -ع -ت -ب -ر ا اأ ن
المشضكل الحقيقي الذي يعاني منه
السضكان ليسض نقصض كميات المياه
ا ل م و ز ع ة  ،و اإ ن م ا ا ل م ش ض ك ل ي ت م ث ل ف ي
ا ل --ت --ذ ب --ذ ب  ،و اأ ح --ي --ا ن -ا ا ل -ت -و ز ي -ع غ -ي -ر
ا ل ---ع ---ا د ل  ،ب ش ض --ك --ل غ --ي --ر م --ب --ر ر  ،ف --ي
ت م و ي ن ا ل س ض ك ا ن ب ا ل م ا ء  ،م وؤ ك د ا اأ ن
ت -ك -ل -ي -ف ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ة ل ل م ي ا ه ب ا ل م ه م ة
سضيخفف العبء على البلديات التي
ع --ل --ي --ه --ا اأ ن ت --ق --ف اإ ل --ى ج --ا ن ب ه -ذ ه
ا ل م وؤ س ض س ض ة ف ي اأ د ا ء م ه ا م ه ا .

–سسسس إلعائÓت با◊فاظ على إلÌوة

يوم –سسيسسي حول اŸاء بورڤلة
وهرإن :برإهمية مسسعودة
ق ا ل ط ر ش ض و ن ف ي ت ص ض ر ي ح ل ـ » ا ل ش ض ع ب » اإ ّن
ع - -ا ص ض - -م - -ة ا ل - -غ - -ر ب ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي و ه -ر ا ن ،
شضهدت على مدى عشضرين سضنة تحسضنا
ك - -ب - -ي - -ر ا ف - -ي اإ م - -د ا د ا ل - -م - -ي - -ا ه و ا ل ص ض - -ر ف
ا ل ص ض -ح -ي  ،و ل س ض -ي -م -ا ف -ي ش ض -ق -ه -ا ا ل -م -ت -ع ل ق
بمحطات المعالجة والتطهير وعمليات
اأ خ ر ى ل ت ع ب ئ ة و ت ث م ي ن ا ل م و ا ر د ا ل م ا ئ ي ة .
و ق -ا ل ط -ر ش ض -و ن اأ ن ه -ذ ه ا ل -ع -م -ل -ي -ة ت -م ت
ا ن -ط  Ó-ق -ا م -ن اإ ع -ا د ة ا س ض -ت -ع -م -ا ل ا ل -م -ي -ا ه
المعالجة كمصضادر سضقي بديلة ،لتجاوز
ح -ا ل -ة ا ل -ج -ف -ا ف ا ل -ت -ي ض ض -ر ب ت ا ل -م -ن -ط -ق -ة
خ  Óل ا ل س ض ن و ا ت ا لأ خ ي ر ة .
و ن ّ-و ه اإ ل -ى ا ل -م -خ -ط -ط ا ل -ت -و ج -ي -ه ي ل ل ص ض ر ف
ا ل ص ض -ح -ي  ،ا ل -م -ق س ض -م اإ ل -ى  6اأ ج -ز ا ء ي ش ض -م ل
ا ل -م -ن -ط -ق -ة ا ل -ح ض ض -ر ي -ة ل و ه ر ا ن ع ب ر ش ض ب ك ة
ا ل -ت -ط -ه -ي -ر ا ل -ت -ا ب -ع -ة ل -خ -م س ض -ة ب -ل د ي ا ت  ،ي ت م
ت -ح -و ي -ل م -ي -ا ه -ه -ا ا ل -م س ض -ت -ع -م -ل -ة م -ن خ  Ó-ل
م -ح -ط -ة ا ل -ب -ح -ي -ر ة ا ل ص ض -غ -ي -ر ة اإ ل -ى م -ح -ط -ة
ا ل ك ر م ة ب ط ا ق ة ا س ض ت ي ع ا ب ت ص ض ل اإ ل ى 2 5 0
اأ ل ف م  ، 3ف ي ح ي ن ت ع ا ل ج ح ا ل ي ا م ن  7 0اإ ل ى

 8 0اأ ل -ف م  3ي -و م -ي -ا ل س ض -ق ى  6 6 0 0ه ك ت ا ر
م ن اأ ص ض ل  8 0 0 0ه ك ت ا ر م ع ن ي ة ب م ش ض ر و ع
تهيئة محيط سضهل مÓتة ،والذي عرف
ت اأ خ ر ا ف ا د ح ا  ،م ن ذ ا ن ط  Óق ه ف ي ن و ف م ب ر
.2012
و ت ش ض -م -ل ا ل -م -ن -ط -ق -ة ا ل -ث -ا ن -ي -ة ب -ل -د ة ع -ي -و ن
ا ل -ت -ر ك و ا ل -م -ن -ا ط -ق ا ل -م -ج -ا و ر ة ل -ه -ا و ا ل ت ي
ت و جّ ه م ي ا ه ا ل ص ض ر ف ب ه ا اإ ل ى م ح ط ة ع ي و ن
ا ل ت ر ك  ،ا ل ت ي ت ت س ض ع ط ا ق ة ا س ض ت ي ع ا ب ه ا اإ ل ى
 1 5اأ ل ف م ت ر م ك ع ب  ،ف ي م ا ت ك م ن و ظ ي ف ت ه ا
ا لأ س ض -ا س ض -ي -ة ف -ي م -ع -ا ل -ج -ة ه -ذ ا ا ل -ن -و ع م -ن
المياه وجعلها صضالحة لري  500هكتار
على مسضتوى محيط بوسضفر ،وكان لها
ف ض ض -ل ك -ب -ي -ر ف -ي ح -م -ا ي -ة ا ل -ب -ي -ئ -ة ا ل -ب -ر ي -ة
والبحرية من التلوث.
و ب -ح س ض ب ا ل -ت -و ض ض -ي -ح -ا ت ا ل -م -ق -د م -ة ل ن ا م ن
ق -ب -ل ن -ف س ض ا ل -م س ض -وؤ و ل  ،ت -ت -و ا ص ض -ل ح -ا ل -ي -ا
ا لأ ش ض -غ -ا ل ع -ل -ى م س ض -ت -و ى ب -ل -د ي -ة ‘ ‘ ب -ط -ي -و ة ‘ ‘
لإ ن ج ا ز م ح ط ة ت ص ض ف ي ة ب ط ا ق ة ا س ض ت ي ع ا ب ي ة ،
ت ن ا ه ز  2 0اأ ل ف م ت ر م ك ع ب ي و م ي ا  ،ك م ا
ت ض ض -م -ن ذ ا ت ا ل -ب -ر ن -ا م -ج اإ ن -ج -ا ز م -ح -ط -ة
اأ خ ر ى ع ل ى م س ض ت و ى ب ل د ي ة و ا د ي ت ل ي  Óت

ت - -ت س ض - -ع ل - -ل - -م - -ن - -ا ط - -ق ا ل - -م - -ج - -ا و ر ة ل - -ه - -ا ،
ل س ض -ي -م -ا و اأ ّن م -ي -ا ه -ه -ا ا ل -م س ض -ت -ع -م ل ة ت ص ض ب
م - - - -ن - - - -ذ س ض - - - -ن - - - -و ا ت ب - - - -ب - - - -ح - - - -ي - - - -ر ة اأ م
غ  Ó- -س ض  ،ا ل - -م ص ض - -ن - -ف -ة ع -ا ل -م -ي -ا  ،م -ث -ل -ه -ا
م -ث -ل ب -ح -ي -ر ة ت -ي  Ó-م -ي -ن  ،ا ل -و ا ق -ع -ة ب -ب -ل -د ي -ة
ق د ي ل  ،و ا ل ت ي ا س ض ت ف ا د ت ه ي ا لأ خ ر ى م ن
محطة تصضفية.
و ف - -ي س ض - -ي -ا ق م -ت ص ض -ل  :ق -ا ل ط -ر ش ض -و ن اإ ّن
بلدية بوتليليسض تسضعى من خÓل محطة
تصضفية المياه القذرة ،التي تم برمجتها
ل - -ف - -ا ئ - -د ة س ض - -ك - -ا ن ا ل -ب -ل -د ي -ة و ا ل -م -ن -ا ط -ق
ا ل -م -ج -ا و ر ة ل -ه -ا اإ ل -ى م -و ا ك -ب -ة ا ل -ت -ن -م -ي -ة
ا ل -ح ض ض -ر ي -ة و ا ل س ض -ي -ا ح -ي -ة ب -ه -ذ ه ا ل -م -ن -ا ط -ق ،
ا ل -م -م -ي -ز ة و ا ل -غ -ن -ي -ة ب -ط -ب -ي -ع ت ه ا  ،ا ل م ت ر ا م ي ة
و س ض -ط ا ل ش ض -و ا ط -ئ و ا ل -غ -ا ب -ا ت  ،و ذ ل ك ع -ل -ى
غ ر ا ر ب ل د ي ة اأ ر ز ي و ب و ه ر ا ن ا ل ت ي س ض ج ل ت
ه -ي ا لأ خ -ر ى ع -م -ل -ي -ة م -م -ا ث -ل -ة  ،و ص ض -ف -ه -ا
م -ح -د ث -ن -ا ب -ا ل ض ض -خ -م -ة م -ق -ا ر ن -ة ب -اأ ه -م -ي -ت -ه ا
البيئية البالغة في حماية السضاحل من
المياه القذرة وتغطية المحيط الفÓحي
بنسضبة هامة من المياه المعالجة.

إسستغلت إلوكالة إلوطنية للتسسي ÒإŸدمج
ل -ل -م -وإرد إŸائ -ي -ة ،م-ن خÓ-ل ‡ث-ل-ه-ا وك-ال-ة
إ◊وضس إل-ه-ي-دروغ-رإ‘ إلصس-ح-رإء ،إل-ع-ط-لة
’ط-ف-ال
إل -رب -ي -ع -ي -ة ’سس -ت -ق -ط -اب وج -ذب إ أ
وإل- -ع- -ائÓ- -ت ع Èت- -ن- -ظ- -ي- -م ي -وم ت -رف -ي -ه -ي
–سس -يسس-ي ح-ول إÙاف-ظ-ة ع-ل-ى إŸاء م-وج-ه
’ط -ف -ال وإل -ع -ائ Ó-ت وإ÷م-ع-ي-ات
ل -ف -ائ -دة إ أ
إÙل -ي -ة إح -تضس -ن ف-ع-ال-ي-ات-ه إ÷م-ع-ة م-رك-ز
تسس-وق بسس-ي-دي خ-وي-ل-د ب-ورڤ-ل-ة وذلك –ت
شسعار «إ◊فاظ على إŸاء مهمتنا جميعا».

ورقلة :إÁان كا‘
تضض-م-ن ب-رن-ام-ج ه-ذا ال-ي-وم ال-ت-رفيهي
ع-دة ع-روضض ف-ن-ي-ة ن-ظ-م م-ن خÓ-ل-ه-ا
مسض---رح ف---ن---ي ق---دمت ف---ي---ه أانشض---ط--ة
م-خ-ت-ل-ف-ة ت-رف-ي-ه-ي-ة وت-حسض-يسض-ية حول
ال--م--ح--اف--ظ--ة ع--ل--ى ال--م-اء ك-م-ا ك-انت
ل-ج-م-ع-ي-ة أاصض-دق-اء ال-ط-ف-ولة لتماسضين
بصضمة فيه من خÓل عروضضها الفنية،
وقدمت عروضضا تحت عنوان «الغابة
وال----م----اء»« ،اخ---ت---ر ال---ت---رشض---ي---د ب---دل
ال--ت--ب--ذي--ر» ..وع--روضض أاخ-رى ت-ف-اع-ل
لط--ف--ال وال--ع--ائÓ--ت ال--ذي--ن
م---ع--ه--ا ا أ
توافدوا في أاعداد كبيرة لÓسضتمتاع
بهذا النشضاط الترفيهي والتحسضيسضي

في آان واحد.
وعلى هامشض المسضرح الفني تم تنظيم
ورشض-ات رسض-م وت-ل-وي-ن ل-ف-ائ-دة أاط-ف-ال
ال---ع---ائÓ---ت ال--مشض--ارك--ة ف--ي ال--ح--دث
لط--ف--ال ف--ي-ه-ا ع-دة
ع--رضضت أان--ام--ل ا أ
رسض--وم--ات ح-ول م-وضض-وع ال-م-ح-اف-ظ-ة
على الماء وأاهميته في الحياة وبدعوة
م--ن وك--ال--ة ال--ح-وضض ال-ه-ي-دروغ-راف-ي
ل--لصض--ح-راء ،ن-ظ-مت ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
لخرى نشضاطا توعويا
للنفايات هي ا أ
يدخل في إاطار هذا اليوم الترفيهي
ال--ت--حسض--يسض--ي ال--ذي ب--ادرت ب-ه وك-ال-ة
الحوضض الهيدروغرافي الصضحراء.
ومن أاجل تفاعل أاكبر ،تم تخصضيصض
م---ن خÓ---ل ه---ذا ال---ي---وم مسض---اب---ق--ات
ل-ل-ح-اضض-ري-ن ح-ول م-وضض-وع ال-م-اء كما
ك-رم ال-ف-ائ-زون ب-ج-وائ-ز ق-ي-م-ة ،ت-ج-در
لشض------ارة إال------ى أان ه------ذا ال------نشض------اط
اإ
ال--ت--حسض--يسض-ي ح-ول ال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى
الماء يدخل ضضمن أانشضطة الوكالة التي
تسض--ع--ى لسض--ت--ه-داف ك-ل ال-ف-ئ-ات وك-ل
الشضرائح على مسضتوى كل الوليات 9
لق--ل--ي--م
ال---ه--ي--دروغ--راف--ي--ة ال--ت--اب--ع--ة إ
الصض--ح--راء م--ن أاج--ل ت--رسض--ي--خ سض-ل-وك
المحافظة على الماء لضضمان الحفاظ

إنطÓقة إŸوسسم إلدرإسسي إلتكويني

توقـ ـ ـع تخـ ـ ـرج  148مهنـ ـ ـدسس مدينـ ـ ـة كدفعـ ـ ـة أاو ¤مـ ـ ـن معهـ ـ ـد شستـ ـ ـوان
أإشسرف صسبيحة أإمسس وإ‹ تلمسسان علي بن يعيشس ،ببلدية شستوإن إلوإقعة  7كلم عن مقر إلو’ية على إعطاء إشسارة إ’نطÓق للموسسم إلتكويني وإ÷امعي إÿاصس بدروسس وتكوين أإول دفعة إلتي تضسم  148طالب على مسستوى معهد
تكوين مهندسسي إŸدينة وإلذي شسيد مؤوخرإ و” شسهر أإكتوبر من سسنة  2018إجرإء إمتحانات كتابية من أإجل إ’لتحاق بهذإ إŸعهد ‡ن توفرت فيهم إلشسروط وهم حائزون على شسهادإت إلليسسانسس ‘ ﬂتلف إÛا’ت وإلعلوم وسسيتكفل
’شسرإف على تكوين إلطلبة مدة  24شسهرإ.
أإسساتذة وﬂتصسون وإطارإت با إ

أاكد مدير المعهد لخضضر حمينة أان الطلبة
هم إاطارات المسضتقبل في مجال تسضيير
ال-م-دن ،م-رح-ب-ا ب-ال-ح-اضض-ري-ن متمنيا لهم
التوفيق في مسضارهم الدراسضي والمهني
مسض-ت-ق-ب Ó-ح-يث سض-ي-ك-ون ل-ه-ؤولء م-ناصضب
مالية مضضمونة على مسضتوى دوائر ومقار
وليات الجزائر ،مشضيرا إالى أان مهندسضي
المدينة من شضأانهم تحمل المسضؤوولية عند
تخرجهم وعليهم مواكبة الدول المتقدمة
ومسض--اي--رة ال--عصض--ر م-ن خÓ-ل اسض-ت-ح-داث
مشض-اري-ع سض-ي-اح-ي-ة وسض-ك-ن-ية وإانشضاء البنية
ال--ت-ح-ت-ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة ال-ت-ي سض-وف يشض-رف-ون
عليها عند تخرجهم.
وأاع-رب ب-عضض ال-ط-ل-ب-ة ل-ج-ري-دة «الشضعب»
ع-ن ارت-ي-اح-ه-م م-ن ال-م-ع-ه-د ل سض-ي-م-ا أانه
سضيوفر لهم منصضب عمل ومسضتقب Óزاهرا
دون خ--وف-ه-م ب-ال-مسض-ؤوول-ي-ة ال-ك-ب-ي-رة ال-ت-ي
سضوف تجابههم عند تقلدهم للمسضؤوولية.
ويتوفر المعهد على غرف للمبيت وعلى
م-ط-ع-م وع-ل-ى م-ل-عب ل-م-م-ارسض-ة ال-رياضضة
Óم-ان-ة ال-ن-ق-ط-ة السض-وداء ال-وح-ي-دة هي
ول -أ
لسضتقبال غير الجيد من طرف رئيسض
اإ
أاعوان اليقظة الذي لم يتعامل بالشضكل
الجيد مع مراسضل جريدة «الشضعب» وأاكد
أان--ه ال--ك-ل ف-ي ال-ك-ل وال-م-دي-ر ل يسض-ت-ق-ب-ل
وليسض هنالك مكتب للتوجيه والسضتعÓم
لعÓم.
أاومكلف با إ

معاينة مشساريع رياضسية
وتربوية وسسكنية

وج -ه ،أامسض ،سض -ك -ان ح -ي سض -ي -دي سض -ع -ي -د

ب -ب -ل -دي -ة ت -ل -مسض -ان وع -ط-ار ب-ب-ل-دي-ة م-نصض-ورة
انشضغالهم وطرحوا مشضاكلهم للوالي علي بن
ي-ع-يشض ،وي-ك-م-ن م-ط-ل-ب-ه-م أاسض-اسضا إالى ضضرورة
اإلسضراع في تسضوية وضضعية قنوات الصضرف
الصضحي وتسضرب المياه القذرة على ضضفاف
الطرقات واألزقة وما يعقبه من تلوث بيئي
وال- -خ- -ط- -ر ال- -ك- -ب- -ي- -ر ال- -ذي ي- -ح -دق بصض -ح -ة
المواطنين.
وأاعطى المسضؤوول التنفيذي األول على الولية
ت -ع -ل-ي-م-ات صض-ارم-ة ل-ك-ل م-ن رئ-يسض-ي ب-ل-دي-ت-ي
ت -ل -مسض -ان وم -نصض -ورة ب-فك ه-ذا ال-مشض-ك-ل ف-ي
أاق -رب اآلج-ال ب-ع-د السض-ت-م-اع إال-ى انشض-غ-الت
المواطنين.
وعقب خرجاته الميدانية التي يحرصض من
خÓلها على مرافقة المشضاريع التنموية عبر
ت- -راب ال- -ولي -ة ،ح -يث ك -انت ال -وج -ه -ة دائ -رة
منصضورة ببلدياتها األربع منصضورة ،تيرني بني
هديل ،عين غرابة وبني مسضتار ،حيث عاين
ال -ع -دي -د م -ن ال -مشض -اري -ع ال-م-ن-ج-زة وال-ج-اري
إان - -ج - -ازه - -ا ،ذات ال - -ط - -اب - -ع الج - -ت- -م- -اع- -ي
والقتصضادي لسضيما وأان الهدف منها تحسضين
اإلطار المعيشضي للمواطنين.
وشضرع والي تلمسضان بزيارة إالى بلدية منصضورة
في بداية برنامجه حيث تفقد مشضروع إانجاز
دار الشضباب  -صضنف  - 3الكائن بحي إامامة،
حيث أامر في عين المكان على تدشضين هذا
المرفق بمناسضبة عيدي الشضباب واإلسضتقÓل
ال-مصض-ادف لـ 05ج-وي-لية  ،2019م-ت-وج-ه-ا بعد
ذلك إالى حي عطار أاين عاين ورشضة الملعب
الرياضضي الذي بلغ نسضبة إانجازه  ٪70وسضيتم
تهيئته بالعشضب الصضطناعي.
وأاكد الوالي على إاعداد بطاقة تقنية إلنجاز
سض -ي -اج وق -اع -ات ح -ف -ظ ال -م Ó-بسض ب-ع-د ه-ذه

ال-وق-ف-ة ت-وج-ه إال-ى ب-ل-دي-ة ت-ي-رن-ي ب-ن-ي هديل،
حيث كانت له الفرصضة لزيارة مشضروع 100
سضكن عمومي إايجاري ،وقد أاعطى توجيهات
لتسضليم هذا المشضروع قبل نهاية سضنة ،2019
ق -ب -ل أان ي-ق-وم ب-ت-دشض-ي-ن مشض-روع ت-ه-ي-ئ-ة م-م-ر
بمرشضيشض.
بعد هذه المحطة توجه الوفد الولئي إالى
ب -ل-دي-ة ع-ي-ن غ-راب-ة ،وك-انت ال-ف-رصض-ة م-وات-ي-ة
لزيارة مشضروع إانجاز عيادة متعددة الخدمات

ح -يث أام -ر ب -تسض -ل -ي -م ه -ذا ال -م -رف -ق الصض-ح-ي
بمناسضبة الحتفال بالذكرى المزدوجة لليوم
الوطني للمجاهد وانعقاد مؤوتمر الصضومام 20
أاوت  1955و.1956
إال- -ى ج- -انب ه- -ذا ،زار ال -مسض -ؤوول األول ع -ل -ى
الولية ورشضة تهيئة عمرانية بالحي الجديد
للبلدية ،كما وقف على األشضغال الجارية على
الطريق الولئي رقم  02الرابط مع الطريق
الولئي  54الرابط بين قرية بوحسضون وعين

غرابة ،وفي بلدية بني مسضتار قام الوالي رفقة
الوفد المرافق له بزيارة متوسضطة عين دوز
وأام-ر ب-تسض-ل-ي-م ه-ذا ال-م-رف-ق ال-ت-رب-وي ت-حسضبا
للموسضم الدراسضي المقبل .2020 / 2019
كما عاين محطة السضكة الحديدية بقرية عين
دوز وأامر رئيسض البلدية بإانجاز سضياج واق بعد
الحوادث التي شضهدها هذا المكان مؤوخرا ما
خلف مقتل إامرأاة وإاصضابة  3أاشضخاصض بجروح
وك -انت ج -ري -دة «الشض -عب» ق -د ت -ط-رقت ل-ه-ذا
الحادث الذي أاعقبه قطع للطريق وإاحتجاج
ال -م -واط -ن-ي-ن ،ك-م-ا أاصض-غ-ى وال-ي ال-ولي-ة ل-ج-ل
انشضغالت المواطنين والتي تمحورت أاسضاسضا
حول تهيئة هذا المجمع السضكني.
وأامر الوالي كافة المصضالح المختصضة بضضرورة
ال-م-ت-اب-ع-ة ال-م-ث-ال-ية والدورية لكافة انشضغالت
السض -ك -ان ،م -ط -م -ئ -ن-ا ف-ي ذات السض-ي-اق سض-ك-ان
ال-م-ن-ط-ق-ة ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ها ،كما وقف بالمناسضبة
ع -ل -ى سض -ي -ر وت-ي-رة إان-ج-از  60سض-ك-ن ع-مومي
إاي -ج -اري وأام-ر ب-اسض-تÓ-م ه-ذه السض-ك-ن-ات ق-ب-ل
نهاية سضنة  ،2019كما كانت له وقفة حول
مشضروع إاتمام حائط الدعم مع بناية وتكسضية
أارضضية الملعب الرياضضي بالعشضب الصضطناعي
بقرية زلبون.
إاخ -ت -ت -م ال -وال -ي زي -ارت -ه ب -ال -ع -ودة إال-ى ب-ل-دي-ة
منصضورة أاين عاين ورشضة مشضروع إانجاز مركز
ال -تسض -ل -ي -ة ال -ع -ل -م -ي-ة ال-ذي ي-ع-رف ت-أاخ-را ف-ي
اإلن -ج-از ،ب-اإلضض-اف-ة إال-ى ت-ف-ق-د ورشض-ة ت-ه-ي-ئ-ة
عمرانية جهة السضوق الجواري  500سضكن اأين
أاتيحت له الفرصضة كذلك لزيارة مشضروع إانجاز
ال-وح-دة ال-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة ال-م-دنية الكائنة
بحي الرسضتميين الكدية سضابقا.

تلمسسان  :بكاي عمر

األحد  ٣١مارسس  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٤رجب  ١٤٤٠هـ

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

من مراسسلينا

مهنة لشسباب وأدي ألصسومام ببجاية

’ع-ادة أل-ت-دوي-ر ،ب-ب-ل-دي-ات وأدي ألصس-وم-ام ت-ط-ورأ ك-بÒأ ،حيث أزدأد
ت-ع-رف Œارة أل-ن-ف-اي-ات أل-ق-اب-ل-ة إ
أهتمام ألشسباب بهذأ ألنشساط ألذي يدر عليهم فائدة كبÒةÃ ،ناطق تازمالت ،ألقصسر ،أقبو ،أوز’قن ،وسسيدي
’ماكن ألتي يتم فيها تخزين ألنفايات ألقابلة ’إعادة ألتدوير ،مثل أ◊ديد ،ألبÓسستيك،
عيشس ،وغÒها من أ أ
’لومنيوم ،وألنحاسس.
وأŸطاط  ،أ أ

بجاية :بن النوي توهامي
ي -ق -ول أاح -م -د شس -اب ي -ق -ط-ن بسس-ي-دي
ع- - - -يشس‘ ،يشس- - - -ارك أاصس - - -ح - - -اب ه - - -ذه
اŸسس -ت -ودع -ات ‘ ه -ذه ال -ت -ج -ارة ،ع -ن
طريق شسراء وإاعادة بيع كميات من هذه
ال-ن-ف-اي-ات إلع-ادة ال-ت-دوي-ر ،وه-ي عبارة
عن سسلسسلة كاملة تعمل باŸنطقة على
شس -راء ال -ن -ف -اي -اتÃ ،ن -اط -ق ت -ازم -الت،
القصسر ،أاقبو ،أاوزلقن ،وسسيدي عيشس،
Ãسس- -اه -م -ة السس -ك -ان اÙل -ي Úال -ذي -ن
ي -ج-م-ع-ون ك-ل م-ا Áك-ن إاع-ادة ت-دوي-ره،
وبالتا‹Ã ،جرد أان يتم جمع ﬂتلف

فرصس أ’سستثمار أÙلي باŸدية

١٧٩١٠

ألشسرأكة ب Úألتكوين أŸهني وبنك « بدر» بتسسمسسيلت

إاعادة تدوير النفايات ا◊ديدية والبÓسستيكية

ال- -ن- -ف- -اي- -ات ك- -ا◊دي- -د ،ال -ب Ó-سس -ت -يك،
اŸط -اط ،األل -وم -ن -ي-وم ،وال-ن-ح-اسس ي-ت-م
تكديسسها ‘ أاكوام ،ول يتع Úعلى هؤولء
األشسخاصس سسوى انتظار وصسول جامعي
ال- -ن- -ف- -اي -ات ال -ذي -ن ي -ق -دم -ون ك -ل ي -وم
بشس -اح -ن -ات -ه -م ،ع -ل -ى مسس -ت-وى اŸواق-ع
اıتلفة لوادي الصسومام.
‘ ا◊قيقة تنضسم العائÓت ،خاصسة
األط -ف -ال Ÿزاول -ة ه -ذا ال-ع-م-ل اŸرب-ح
الذي يجلب بعضس اŸال ،عندما نعلم أان
ا◊ديد ُيباع بسسعر ٣٠دينارا للكيلوغرام
ال -واح -د ،وال -بÓ-سس-ت-يك Ãع-دل ١٠دينار
للكيلوغرام الواحد ،على سسبيل اŸثال ل
ا◊صس-ر ،ويسس-م-ح أاي ًضس-ا ج-م-ع ال-ن-ف-ايات

العدد

08

القابلة إلعادة التدوير بتنظيف البيئة
واÙيط التي غزتها النفايات بجميع
أان -واع -ه -ا ،وه -ذه ال -ت -ج -ارة م -ن شس-أان-ه-ا
التقليل من وجود النفايات ‘ الطبيعة
ع -ل -ى غ -رار ،ال-ودي-ان ،ا◊ق-ول ،ا÷ب-ال
بهدف إاعادة تدويرها‘.
من جهتها ،تقول السسيدة سسامية من
أاقبو ‘ ،تشسكل النفايات اŸنزلية عبئا
ث-ق-ي Ó-ع-ل-ى رؤوسس-اء اÛالسس ال-ب-ل-دي-ة،
وكذا تث Òالقلق وتزعج السسكان ألنها
تتسسبب ‘ تلويث البيئة وتهدد الصسحة
ال -ع -م -وم-ي-ة ،وع-ل-ي-ه ت-ق-وم ال-ع-دي-د م-ن
العائÓت بالسستثمار ‘ ›ال رسسكلة
النفايات ،ألن هذا النشساط –ّول من
الضس -رر إا ¤م -ن -اف-ع وم-ك-اسسب ح-ق-ي-ق-ة،
خاصسة أان اسستغÓل القمامة من خÓل
رسسكلتها وتدويرها يؤودي إا ¤اسسÎجاع
أاطنان من النفايات اŸنزلية كّل يوم،
وم- -ن- -ه -ا م -واد ال -ب Ó-سس -ت -يك ،ال -زج -اج،
وال -ك -رت -ون ال -ت -ي ي -ت -م اسس -ت -غ Ó-ل -ه-ا ‘
الصسناعة التحويلية ،خاصسة وأان الدولة
ق- -د وف- -رت اإلم- -ك- -ان- -ي- -ات واألج- -ه- -زة
الضسرورية لهذا الغرضس.
يبقى أان أاوجه نداء لكافة اŸسسؤوولÚ
اÙل -ي Úبضس -رورة ال -ق -ي -ام ب -ع -م -ل-ي-ات
–سس -يسس -ي -ة ،إلب -راز أاه ّ-م -ي -ة اسس -ت-غÓ-ل
النفايات ‘ ›ال السستثمار ،وذلك من
خÓ-ل رسس-ك-ل-ت-ه-ا وت-دوي-رها والسستفادة
من ثروتها واسستغÓلها لصسالح القتصساد
الوطني‘.

تسسهيÓت للمتعامل ÚاŸلتزم Úبدف Îالشسروط

مصس - -ا◊ه ق- -امت ب- -ف- -ت- -ح اÙي- -ط- -ات
الفÓحية لÓسستثمار الفÓحي ‘ اطار
السستثمار الفÓحي لكل من يرغب ‘
السستثمار ا◊قيقي على أان يتم دراسسة
اŸلفات ‘ ÷نة تقنية و بكل شسفافية ،
و سس-ت-م-ن-ح األراضس-ي ب-حسس-ب-ه ل-ل-ج-ادين
فقط  ،مع ا◊فاظ على حق اŸواطنÚ
السساكن Úبهذه اŸناطق و الناشسط‘ Ú
الفÓحة و الرعي ،فضس Óعلى أانه و
دعما لÓسستثمار و تشسجيعا للمشساريع
الشسبابية  ،سسيتم تنظيم ملتقى وطني
ح -ول الصسÒف -ة السس Ó-م -ي -ةÃ ،شس-ارك-ة
أاعضساء من اÛلسس السسÓمي األعلى
و مسسؤوو‹ البنوك السسÓمية الÈكة و
السسÓم مسستقب.Ó

تكر Ëاألوائل  10الفائزين ‘ مسسابقة
الثقافة اŸالية

” ،أول أمسس ،تكر ËأŸتكونÚ
أل -ف -ائ -زي -ن ‘ أŸسس -اب -ق -ة أل-وط-ن-ي-ة
للثقافة أŸالية أŸنظمة من طرف
م- -دي- -ري- -ة أل- -ت -ك -وي -ن وأل -ت -ع -ل -ي -م
أŸهني Úلتيسسمسسيلت بالتنسسيق مع
أÛم- -ع أ÷ه- -وي ’سس -ت -غ Ó-ل ب -نك
أل- -فÓ- -ح- -ة وأل- -ت- -ن- -م -ي -ة ل -ت -ي -ارت
وت -يسس -مسس -ي -لت ل -ف -ائ -دة مÎبصس-ي
ق-ط-اع أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي ل-ل-مسس-ت-وى
أÿامسس ألذين وصسلوأ أ ¤أŸرحلة
أل-ن-ه-ائ-ي-ة م-ن مسس-اره-م أل-ت-ك-وي-ني
ويسس -ت -ع -دون ل-ول-وج ع-ا ⁄ألشس-غ-ل
سس- -ي- -م- -ا ب- -خ- -ل- -ق مشس- -اري- -ع وإأنشس -اء
مؤوسسسسات مصسغرة.

تيسسمسسيلت :ع .عمارة
و” ب -اŸن -اسس -ب -ة ت -ت-وي-ج ال-ف-ائ-زي-ن
ال -عشس -ر األوائ -ل م -ن اŸع -ه -د ال-وط-ن-ي
اŸتخصسصس ‘ التكوين اŸهني الشسهيد
تاج الدين حامد عبد الوهاب لعاصسمة
الولية تيسسمسسيلت من ب Úاك Ìمن ٧٠
متكونا ‘ مرحلة التخرج من مسستوى
تقني سسام يوم السسابع مارسس الفارط
حيث سسبقها يوم اعÓمي و –سسيسسي
لفائدة اŸشسارك Úمن تاط Òاطارات
بنك بدر وهذا بجوائز معتÈة لسسيما
الفائزين باŸراتب الثÓث الو ،¤حيث
” فتح حسساب دف Îتوف Òبـ ٢5أالف دج
للمتمهن «جميل فتحي» صساحب اŸرتبة
األو ،¤وحسساب اخر للمتمهن «مقراÊ
ﬁمد» بـ ٢٠أالف دج صساحب اŸرتبة
الثانية ،وفتح حسساب دف Îتوف Òبـ١5

أالف دج للمتمهنة «بتومي خليدة» التي
ح -لت ث -ال -ث -ة ،ب -ي -ن -م -ا ” ف-ت-ح ل-لسس-ب-ع-ة
اآلخرين حسسابات بنكية ودفاتر توفÒ
Ãبالغ مالية رمزية ،إا ¤جانب حصسول
الفائزين على بطاقات بنكية.
ك- -م- -ا سس -ي -ك -رم ال -ف -ائ -ز الول ب -ولي -ة
ت- -يسس- -مسس- -ي- -لت ايضس -ا ‘ ح -ف -ل وط -ن -ي
سس- -ي- -ن -ظ -م ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة –ت
اشس- -راف ال- -وزارة ال -وصس -ي -ة واŸدي -ري -ة
ال-ع-ام-ة ل-ب-در ‘ ت-اري-خ سس-ي-ح-دد لح-قا
وق-ال م-دي-ر م-ع-ه-د ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-يم
اŸهني Úبتيسسمسسيلت «خالد بلخروبي»
ان هذه اŸبادرة الوطنية تندرج ‘
اط- -ار ال- -ت- -نسس- -ي- -ق ب Úوزارة ال -ت -ك -وي -ن
وال -ت -ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ÚواŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
لـ»ب- -در» و ال- -ت- -ي ت- -ه -دف ا ¤ت -رسس -ي -خ
الثقافة اŸالية لدى اÎŸبصس ÚوتقدË
م- -ع- -ل- -وم -ات ح -ول ال -ق -ط -اع اŸصس -ر‘
واÿدمات بغية اكسساب كفاءات مهنية
ترتبط اسساسسا بالنشساطات اŸالية التي
تعت Èشسرطا أاسساسسيا لنجاح أاي مشسروع
.
كما نّوه «بوعكاز جمال» نائب مدير
م -ت -اب -ع -ة ال -ق -روضس ل -ل-م-ج-م-ع ا÷ه-وي
لسس -ت -غ Ó-ل ب -در ل-ت-ي-ارت وت-يسس-مسس-ي-لت
ب -ن -ج-اح ال-ي-وم العÓ-م-ي وال-ت-حسس-يسس-ي
ال -ذي ع -كسس-ت-ه عÓ-م-ات اŸشس-ارك‘ Ú
اŸسس- -اب- -ق- -ة وال- -ت- -ي ك- -انت م -ن أاحسس -ن
اŸعدلت على اŸسستوى الوطني  .علما
ان البنك Áنح مرافقة ÿريجي قطاع
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي ال -راغ-ب ‘ Úانشس-اء
م - -ؤوسسسس - -ات مصس - -غ- -رة و خ- -وضس ع- -ا⁄
اŸقاولتية.

عقب ربطه بأابعد نقطة ببلدية بني ميلك

أعت Èعباسس بدأوي ،وأ‹ و’ية
أŸدي- -ة ‘ ك -ل -م -ة ل -ه ع -ل -ى ه -امشس
’و¤
أف- -ت -ت -اح أل -دورة أل -ع -ادي -ة أ أ
ل -ل -م -ج -لسس ألشس -ع -ب -ي أل -و’ئ-ي ب-أان
’دأرة
ألرهان أليوم ألذي يوأجه أ إ
وأŸن-ت-خ-ب Úه-و م-وأك-ب-ة م-ت-طلبات
أل-تشس-غ-ي-ل م-ن خÓ-ل أع-دأد أŸوأرد
أل -بشس-ري-ة وف-ق م-ع-ط-ي-ات ج-دي-دة
خاصسة مع تنامي أقتصساد أŸعرفة .

اŸدية :علي ملياÊ
ناقشست هذه الدورة مؤوشسرات ملف
قطاع التشسغيل ،اŸوافقة على إاعادة
تقييم ايجار اŸمتلكات التابعة للولية،
ع- -رضس ﬂط -ط ح -م -اي -ة و اسس -تصس Ó-ح
اŸوقع األثري « أاشس »Òببلدية الكاف
ÿضسر و اŸنطقة اÙمية التابعة له،
اŸواف-ق-ة ع-ل-ى ان-طÓ-ق أاشس-غ-ال دراسس-ة
اıط- - -ط ال- - -دائ- - -م ◊ف - -ظ و اع - -ادة
الع -ت -ب -ار ل -ل -م-دي-ن-ة ال-ق-دÁة ل-ل-م-دي-ة.
وك -ذا ع -رضس خ -اصس ب -ط -ل -ب -ات ال -ف -ت-ح
وال -ت -ح -وي Ó-ت اÿاصس -ة ب -الع -ت-م-ادات
اŸالية Ÿيزانية الولية لسسنة  ،٢٠١٩قال
ب -داوي ب -أان أاج -ه -زة ال -تشس -غ-ي-ل ال-ثÓ-ث-ة
«أاو‚ام  ،أاونسساج ،والكناك» سساهمت
‘ انشس- - - - -اء  ٢66٢8م-ؤوسسسس-ة مصس-غ-رة
وأاسس -ف -رت ع -ل -ى انشس-اء  ٣٩٣١5منصسب
شسغل ،معتÈا بأان هذه األجهزة تعد من
ب Úاآلل- -ي- -ات ال- -ت- -ي وضس -ع -ت -ه -ا ال -دول -ة
للتصسدي Ÿشسكلة البطالة  ،حيث سسجلت
ال -ولي -ة نسس -ب -ة ب -ط -ال -ة ‘ ح -دود 8.٩٩
باŸائة .

ذكر وا‹ الولية بأان مصسا◊ه باتت
تدعم اإلسستثمار ألجل التخفيف من
حدة هذه اŸشسكلة ،وقد عقدت لقاءً
م- -وسس- -ع -ا م -ع اŸسس -ت -ث -م -ري -ن ل -ت -ذل -ي -ل
الصسعوبات بغية Œنيد اŸشساريع لجل
خ -ل -ق م -ن -اصسب ع -م -ل ج -دي -دة ل-ف-ائ-دة
اŸواط -ن Úوب -خ -اصس -ة الشس-ب-اب ،م-ؤوك-دا
بأانه من ب Úمواقع اإلسستثمار اÙلي
هناك موقع أاشس› ، ٠١ Òددا عزمه
إلعادة اإلعتبار للمواقع األثرية على
غ - - -رار األشس ÒواŸدي - - -ن- - -ة ال- - -ق- - -دÁة
باŸدية.
كشسف بداوي عن اسستفادة الولية ‘
اطار التجه Òمن  ١٣عملية Ãا ‘ ذلك
مقرراتها بصسفة كلية لتمك ÚاŸديرين
اŸع- -ن- -ي Úم- -ن الشس- -روع ‘ اإلج -راءات
اإلداري- - -ة إلسس- - -ن- - -اد ه- - -ذه اŸشس - -اري - -ع
للمقاولت ،فضس Óعن اسستفادتها من 66
عملية ‘ اطار اعادة تقييم الÈنامج
ا÷اري لسسنة Ã ٢٠١٩ا ‘ ذلك أايضسا
م-ق-ررات-ه-ا،ن-اه-يك ع-ن رصسد اعتمادات
مالية اضسافية بنحو  ٧٤٧مليار سسنتيم ‘
اطار اıططات البلدية للتنمية وقد
” ا‚از م -ق -ررات ت -ب -ل -ي -غ ل -ل -م-دي-ري-ن
ل -تسس -وي -ة وضس -ع -ي -ة اŸق -اولت ال -ق-اب-ل-ة
للدفعﬂ ،تتما جملة تصسريحاته بأانه
ع- -ازم و›ن- -د ل- -ل- -ت -ك -ف -ل ب -إانشس -غ -الت
اŸواطن.Ú
بخصسوصس مصسنع اÿزف الصسناعي
Ãزغ -ن -ة اŸغ-ل-ق ح-ال-ي-ا  ،أاوضس-ح ال-وا‹
ب -أان -ه ” التصس -ال ب -اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة
ألمÓك الدولة ،وسسيتم اسستعادة اŸصسنع
و إاع -ادة ت -ف -ع -ي -ل -ه م -ن ج -دي-د ،ك-م-ا أان

ارتفاع ﬁسسوسس للتغطية بغاز اŸدينة ‘ تيبازة
كشس -ف م -دي -ر أل -ط -اق -ة ب -ت-ي-ب-ازة
ح - -ف - -ي- -ظ سس- -م- -ع- -ون ع- -ن أرت- -ف- -اع
ﬁسسوسس للتغطية بغاز أŸدينة ‘
’خÒة عقب إأ“ام أ‚از
’ونة أ أ
أ أ
’و ¤أŸت-ع-ل-ق-ة بتوصسيل
أŸرح-ل-ة أ أ
ه- -ذه أŸادة ل- -ل- -ب- -ل- -دي- -ات أل- -ثÓ- -ث
أŸتبقية من ألو’ية بحيث يتعلق
’رهاط  ،ألدأموسس
’مر بكل من أ أ
أ أ
و ب -ن -ي م -ي -لك أل -ت-ي أسس-ت-ف-اد ب-عضس
’سسبوع
ق-اط-ن-ي-ه-ا م-ن ألغاز خÓل أ أ
’ّول مّرة.
أŸنصسرم أ

تيبازة :علي ملزي
‘ ذات السسياق فقد اسستفاد ٢٠٧٠
بيت من توصسيل للغاز خÓل األسسبوع
اŸنصس-رم ب-ال-ب-ل-دي-ات ال-ثÓ-ث م-ن ب-ينها
 ١٣٠5بيت ببلدية الداموسس و  ٤5٠ببت
ببلدية األرهاط و  ٢٢5بيت ببلدية بني
ميلك ،كما بر›ت ا÷هات اıتصسة
ع-م-ل-ي-ات م-ك-م-ل-ة أاخ-رى ت-ع-ن-ى بتوصسيل
 ٣٧٢5ب-يت ب-ال-غ-از ق-ري-ب-ا ب-ح-يث ب-ل-غت
نسسبة أاشسغال ال‚از حدود  ٩٠باŸائة
من بينها  ٢٠6٠باألرهاط بنسسبة إا‚از
ب -ل-غت  ٧5ب -اŸائ-ة و ١٩5٠ب-ب-ن-ي ميلك
بنسسبة إا‚از قدرها  5٤باŸائة حاليا،
ومن اŸرتقب بأان تبلغ نسسبة التغطية
بالغاز على مسستوى الولية حدود 6٧
باŸائة مقابل  6١باŸائة حاليا .
ع-ل-ى صس-ع-ي-د آاخ-ر“ ،ك-نت السس-ل-ط-ات
الولئية من إاعادة تفعيل جلّ اŸشساريع

التي م ّسسها التجميد بفعل األزمة اŸالية
التي مّرت بها البÓد منذ  ، ٢٠١6ويتعلق
األمر هنا بـ ٤١موقعا أاو حيا ع Èالعديد
من البلديات أاضسيفت لها  ٧مواقع أاخرى
بـ ٧بلديات ”ّ ضسمان تغطيتها اŸالية ‘
مرحلة أاو ¤من طرف الولية ‘ انتظار
مسساهمة اŸواطن بنسسبة جّد متواضسعة
ضس-م-ن ت-رك-ي-ب-ة م-ال-ي-ة تشسمل  ٣اطراف
Œم -ع ب Úال -ولي -ة وشس -رك-ة سس-ون-ل-غ-از و
اŸسستفيد من التوصسيل بالغاز ،و هي
اŸشس -اري-ع ال-ت-ي ب-ل-غت ق-ي-م-ت-ه-ا اŸال-ي-ة
 ٢٠,8م -ل -ي -ار سس -ن -ت-ي-م ،ف-ي-م-ا ت-واصس-ل
ﬂتلف األطراف اŸعنية حل إاشسكالية

ال -ع -م -ارات ال-ت-ي ل –وي ع-ل-ى ق-ن-وات
صس -اع -دة ل -ل -غ -از ب -ذل ج-ه-ود أاك Èع-ل-ى
مسستوى  58موقعا بـ  ٧بلديات معظمها
ت- -ق- -ع ب- -دائ- -رت- -ي ق- -وراي- -ة وال -دام -وسس
بالناحية الغربية لفائدة  ٢١١8بيت وهي
األشس -غ -ال ال -ت -ي ت -ك -ف -لت ب-ه-ا اŸصس-ال-ح
الولئية اأيضسا بالنظر ا ¤تنصسل ﬂتلف
ا÷هات األخرى من مسسؤوولياتها التقنية
Œاه هذه القضسية التي اسسالت الكثÒ
م- -ن ا◊ ،Èوم -ن اŸرت -قب ب -أان ت -ق -ف -ز
نسس -ب -ة ال -ت -غ-ط-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ولي-ة
ح- -دود  ٧5ب- -اŸائ- -ة ع -قب ا“ام ه -ذه
اŸشساريع ›تمعة.
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’رضس
الفلسشطينيون يحيون الذكرى  ٤3ليوم ا أ

’من سشيبحث ‘ القرار مطلع جوان
›لسس ا أ

عبـــاسس ’ :تنــــازل عن دولـــة
فلسشطـــ Úإلقـــدسس عاصشمتهـــا

وإششنطن تدعو ÿفضس قوإت إلسشلم إأ’‡ية ‘ ما‹

’رضس والتي توافق  3٠مارسس
’ربع Úليوم ا أ
أاحيا الفلسشطينيون أامسس ،الذكرى الثالثة وا أ
من كل عام ع Èتنظيم «مسشÒة مليونية» ششرق قطاع غزة دعت إاليها الفصشائل والهيئة
’رضس».
الوطنية العليا ŸسشÒات العودة وكسشر ا◊صشار –ت عنوان «مليونية العودة ويوم ا أ

دعت ال - -و’ي - -ات اŸت- -ح- -دة ا÷م- -ع- -ة
’من الدو‹ للنظر ‘ إامكانية
›لسس ا أ
خفضس عدد قوات بعثة حفظ السشلم ‘
م - -ا‹ بشش - -ك - -ل ك- -ب ،ÒمششÒة إا ¤فشش- -ل
جهود إاحلل السشلم ‘ البلد الواقع ‘
غرب إافريقيا.
وسصيقرر مجلسص األمن الدولي في جوان ،إان
كان سصيجدد مهمة القوة المكونة من  14أالف
ع-نصص-ر وال-م-ع-روف-ة ب-اسص-م (م-ي-ن-وسص-م-ا) والتي
ت- -أاسصسصت ف -ي  2٠1٣ب-ع-د ه-زي-م-ة الجماعات
اإلرهابية في شصمال مالي.
وقال وكيل وزارة الخارجية األمريكية للشصؤوون
السصياسصية ديفيد هيل إانه «بالرغم من بعضص
التقدم الذي تم تحقيقه في األشصهر األخيرة
وب -ع -د ت -ق -دم م -ت -واضص -ع ف -ق -ط ف-ي السص-ن-وات
السصابقة ،حان الوقت لتقييم إان كان وجود بعثة
لحفظ السصÓم في بيئة من هذا النوع هو الحل
المناسصب أاو الفعال للمشصكلة في شصمال مالي».
Óم-م
وط -ل -بت واشص -ن -ط -ن م -ن األم-ي-ن ال-ع-ام ل -أ
المتحدة أانطونيو غوتيريسص تقديم خيارات
من أاجل «تعديل مهم» في مينوسصما قبل بدء
المفاوضصات على تمديد مهمتها في جوان.
ل -ك -ن وزي -ر ال -خ -ارج -ي -ة ال-ف-رنسص-ي ج-ان إاي-ف

لودريان ،الذي أارسصلت بÓده قواتها إالى مالي
ل -ق -ت -ال اإلره -اب -ي -ي -ن م-ن الشص-م-ال ،ق-ال أام-ام
المجلسص إان مينوسصما تعد «التواجد الدولي
الوحيد في هذه المنطقة» القادر على دعم
جهود حكومة مالي.
إال أان هيل أاشصار إالى أان عناصصر البعثة التي
خسصرت عشصرات الجنود في هجمات دامية،
يعملون «في بيئة بعيدة جدا عن حدود حفظ
السص Ó-م ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة» إاذ ي -واج -ه-ون ع-ن-اصص-ر
إارهابية «قادرة على الحركة وذكية ومنظمة
بشصكل جيد ول تبدو مسصتعدة لÓسصتسصÓم».
وت -م ت-وق-ي-ع ات-ف-اق سصÓ-م ب-ي-ن ب-ام-اك-و وب-عضص
المجموعات السصياسصية في  ،2٠15بعد وسصاطة
دولية قادتها الجزائر.

ما‹ –ذر

بدوره ،حذر رئيسص وزراء مالي سصوميلو بوبيي
م -اي -غ -ا م -ن أان أاي انسص -ح -اب ج -زئ -ي ل -ق -وات
مينوسصما قد يعرضص المكاسصب الهشصة التي تم
تحقيقها إلنهاء النزاع في مالي إالى الخطر.
وقال إان «بلدنا يعمل كسصد في وجه خطر
اإلرهاب وعلينا أال نقلل من أاهمية حجم أاو
ق -درة ه-ذه ال-ح-رك-ة ع-ل-ى ال-ت-ح-رك أاب-ع-د م-ن

حدودنا أاو حتى أابعد من القارة».
ث م -اي -غ -ا م -ج -لسص األم -ن ال -دول-ي ع-ل-ى
وح s
السصتمرار في إابقاء أاكثر من  16أالف جندي
ت-اب-ع-ي-ن إال-ى ب-ع-ث-ة األم-م ال-م-ت-ح-دة ال-متكاملة
المتعددة األبعاد لتحقيق السصتقرار في مالي
«مينوسصما» ،محذرا من أان تقليصص القوات
«سص- -ي -ؤودي إال -ى ت -ع -زي -ز ت -واج -د اإلره -اب -ي -ي -ن
وت -ع -ريضص ال -ع -م -ل -ي -ة ال -هشص-ة إلحÓ-ل السصÓ-م
للخطر».
وقال مايغا  -خÓل انعقاد جلسصة بمجلسص
األمن الدولي حسصبما ذكرت شصبكة «إايه بي
سص -ي ن -ي -وز» األم -ري -ك -ي -ة ،أان ال -ب -ع -ث -ة «ت -ق-دم
الخدمات الضصرورية إالى المواطنين الضصعفاء
وتسصاعد في إاعادة بناء الدولة ،وتلعب دورا
رئيسصيا في اسصتقرار البÓد».
وأاضصاف انه «سصيكون هناك تبعات سصلبية (حال
ت-ق-ل-يصص أاع-داد ال-ق-وات) ل-ل-غ-اي-ة ع-ل-ى ال-وضصع
القتصصادي ،ما سصيؤودي في النهاية إالى تقوية
ال -ج -م -اع -ات اإلره -اب -ي -ة وإاح-داث م-زي-د م-ن
التدهور في الوضصع».
وقال في هذا الصصدد»،هذا يجعل المدنيين
وممثلي بعثة حفظ السصÓم والقوات المالية
واألجنبية عرضصة بشصكل أاكبر إالى اإلرهاب».

رغم حظر التظاهر ‘ بعضس نقاط العاصشمة بباريسس

لسشبوع إلعششرين
حركة إلسشÎإت إلصشفرإء تتظاهر ل أ
لسشبوع العششرين ضشد سشياسشات الرئيسس إاÁانويل ماكرون ،رغم منع
تظاهر أامسسﬁ ،تجو «السشÎات الصشفراء» ‘ فرنسشا ل أ
التظاهر ‘ بعضس اŸناطق بالعاصشمة باريسس تخوفا من حصشول صشدامات جديدة.
وم - -ن - -ذ ان - -ط Ó- -ق ح- -رك- -ة
«السص-ت-رات الصص-ف-راء» ق-ب-ل
اأربعة اأشصهر ،لزال العديد
م -ن ال -نشص -ط -اء مصص -م -م-ي-ن
ع- - -ل - -ى ع - -دم ال - -ت - -راج - -ع،
وي- -ق- -ول- -ون «اإذا ت- -وق- -ف- -ن- -ا
خسصرنا كل شصيء».
وذك -رت ت -ق -اري-ر اإعÓ-م-ي-ة
فرنسصية ،اأن قدرة الحركة
ع-ل-ى ال-ت-ع-ب-ئ-ة قد تراجعت
نوعا ما منذ انطÓقها في
السص-اب-ع عشص-ر م-ن ن-وف-م-ب-ر
للتنديد بسصياسصات الرئيسص
اي-م-ان-وي-ل م-اك-رون ال-مالية
والج- -ت -م -اع -ي -ة ،وخ -اصص -ة
بسصبب تكرار اأعمال العنف
خÓ- - -ل ت- - -ظ- - -اه- - -رات- - -ه - -م
الأسصبوعية.
اإل اأنهم نزلوا مجددا اإلى
الشص - -ارع السص - -بت ل - -ل - -م - -رة
ال- -عشص -ري -ن ع -ل -ى ال -ت -وال -ي
وسص - -ط اإج- -راءات اأم- -ن- -ي- -ة
مشصددة.
وي -وؤك-د ع-دد م-ن م-ح-ت-ج-ي
«السص -ت -رات الصص -ف-راء» ف-ي
م-خ-ت-ل-ف المدن الفرنسصية،
ع- -زم- -ه- -م ع -ل -ى م -واصص -ل -ة
ال -ك -ف -اح «ح -ت -ى ال-ن-ه-اي-ة»،
وه - -ذا م - -ا ت - -وؤك- -د ع- -ل- -ي- -ه
سص-ت-ي-ف-ان-ي ال-م-ع-تصص-م-ة في
م-خ-ي-م ل-ي-ل-ي م-ن-ذ ان-طÓ-ق
الحتجاجات.
وت -ق -ول ه -ذه ال -ث Ó-ث -ي -ن -ي-ة
ال-ع-اط-ل-ة ع-ن ال-عمل «سصهر
الليل مرهق ،ونعد الدقائق
ب-ان-ت-ظ-ار وصص-ول المناوبين

الصصباحيين» من السصترات
الصص -ف -راء .ل-ك-ن-ه-ا م-ع ذلك
ت -ق -ول «فصص -ل الشص -ت-اء ك-ان
قاسصيا اإل اأنه بات وراءنا».
من جهته يقول فيكتور (4٣
عاما) العامل السصابق في
مصص- -ن- -ع «ك- -ون -ت -ي -ن -ان -ت -ال»
ل Ó- -إط - -ارت ف - -ي ك - -ل- -ي- -روا
(شص -م -ال) ال -ذي اأغ-ل-ق ع-ام
 2٠1٠اإثر نزاع مع عماله،
«الأكثرية هنا من العمال،
اإل اأن ب- -ي- -ن- -ن- -ا م- -درسص -ي -ن
وم - -ح - -ام - -ي - -ا وف - -ن - -ان - -ي- -ن
ومتقاعدين».
ومع اأنهم يوؤكدون تمسصكهم
بتحسصين القدرة الشصرائية
ل - -ل- -ف- -رنسص- -ي- -ي- -ن ،ف- -اإن- -ه- -م
ي-ت-خ-وف-ون م-ن ال-مسص-تقبل.
تقول سصتيفاني «اإذا توقفنا
خسصرنا كل شصيء ولن يعود
اأم - -ام - -ن - -ا اإل السص - -ك- -وت»،
م -ع -ت-ب-رة اأن ال-زم-ن ت-وق-ف
م -ع -ه -ا م -ن-ذ السص-اب-ع عشص-ر
نوفمبر» لدى انطÓق هذه
التحركات».

نشص -رت -ه-ا السص-بت صص-ح-ي-ف-ة
«لوموند».
وق -ال الأعضص-اء السص-ت-ة ف-ي
ال-ل-ج-ن-ة ال-تنفيذية لÓتحاد
ال - -مصص - -رف- -ي ال- -ف- -رنسص- -ي،
ال -م -ن -ظ -م-ة ال-م-ه-ن-ي-ة ال-ت-ي
تضص- -م ك- -ل ال -مصص -ارف ف -ي
ف- -رنسص- -ا« ،ل- -ق- -د اآن الأوان
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ج -م -ي -ع ل -ك-ي
ي- -دي- -ن- -وا الأع- -م- -ال ال- -ت- -ي

ترتكب بحق المصصارف».
وهوؤلء الأعضصاء السصتة هم
روؤسص- - -اء اأك- - -ب- - -ر مصص - -ارف
فرنسصية (بي بي سصي اي،
وبي ان بي باريبا وكريديه
م-وت-ي-وي-ل ،وب-نك ب-وسص-ت-ال،
وك - - -ري - - -دي اغ - - -ري - - -ك- - -ول
وسصوسصيتيه جنرال).
وت- -ع- -رضصت اأك -ث -ر م -ن 76٠
موؤسصسصة مصصرفية لأعمال

ع- -ن- -ف م- -ن- -ذ ب- -دء ح- -رك -ة
الحتجاج.
واأعمال العنف هذه دفعت
ب - -الت - -ح - -اد ال - -مصص - -رف - -ي
ال-ف-رنسص-ي ،ال-موؤسصسصة التي
تمثل المصصارف الفرنسصية
وث Ó-ث ن -ق -اب-ات مصص-رف-ي-ة
اإلى التنديد بشصكل مشصترك
بهذه الأعمال.

الدولة
الفلسشطينية
اŸسشتقلة

اأع ل ن الرئيسص ال ف ل س ص ط ي ن ي
م -ح -م -ود ع -ب -اسص اأمس ص  ،اأن
ف - -ل س ص - -ط - -ي - -ن ل -ن ت -ك -ون اإل
ل -ل -ف -ل س ص -ط -ي -ن -يي ن واأن ال د ول ة
ال - -ف - -ل س ص - -ط - -ي - -ن - -ي - -ة ال - -ح - -رة
ال - -مس ص - -ت - -ق -ل -ة ع -ل -ى ح -د و د
ال - -را ب - -ع م - -ن ج - -وان 19 6 7
و ع - -اص ص - -م - -ت - -ه - -ا ال - -ق - -د سص
الش صرق ي ة اآتي ة ل م حال ة .
و ق -ال ال -رئ -يسص ع -ب -اسص ف -ي
تصصريحات في ذكرى «يوم
الأر ض ص » ن - -ق - -ل - -ت - -ه -ا و ك -ال -ة
الأ ن ب اء ال ف ل س ص ط ي ن ي ة (و ف ا) ،
اإن «المعا ن ا ة التي مر ب ها
شصعب فلسصطين على مدار
 1٠٠ع -ام وال -تضص -ح -ي -ا ت
الجسصام التي قدمها هذا
الشصعب العظيم لن تذهب

إإششهار
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية

و’ية سشوق أاهراسس
مديرية التنظيم والششؤوون العامة
مصشلحة التنظيم العام
مكتب اŸؤوسشسشات اŸصشنفة والنششاطات اŸنظمة

ق -رار رق -م  / 3٩33م - - -ؤورخ ‘ ٠٤ :أاكتوبر
 ٢٠1٨يتضشمن فتح –قيق عمومي قصشد
اŸصشادقة على موجز التأاث Òعلى البيئة
اÿاصس ب -وح -دة ت -ع -ب -ئ -ة اŸي -اه اŸع -دن-ي-ة
واŸشش-روب-ات ال-غ-ازي-ة ال-ت-ابع للششركة ذات
اŸسش - - -وؤول - - -ي - - -ة اÙدودة وذات الشش- - -خصس
ال -وح -ي-د ‚اح ع-م-ار Ãشش-ت-ة صش-ال-ح ذيب
بلدية تيفاشس.

إان وا‹ و’ية سشوق أاهراسس،
بإاقÎاح من السشيد مدير التنظيم والششؤوون العامة
يقرر:

دعوإت لوقف
إأعم ال إلع نف

دعت المصصارف الفرنسصية
اإل -ى وق -ف اأع -م -ال ال-ع-ن-ف
ال -ت -ي سص -ب-ق اأن اسص-ت-ه-دفت
م -ئ -ات م -ن ف -روع -ه-ا ع-ل-ى
هامشص اأيام التعبئة خÓل
ت - -ظ - -اه - -رات «السص - -ت - -رات
الصصفراء» وذلك في مقالة

و ت - - -ج - -م - -ع ع ش ص - -ر ا ت اآ ل ف
ا ل -ف -ل س ص -ط -ي -ن -ي -ي -ن ف -ي خ م س ص
نقاط حددتها الهيئة العليا
ا ل - -م - -ن - -ظ - -م - -ة ل ـ »م س ص - -ي - -ر ا ت
العودة» على طول السصياج
ا لإ س ص -ر ا ئ -ي -ل -ي ا ل -ف -ا ص ص -ل م -ع
ا ل - -ق - -ط - -ا ع ،ف - -ي ا ل - -ذ ك - -ر ى
ا لأ و ل -ى ل -ت -ن -ظ -ي -م «م س ص -ي ر ا ت
العودة الكبرى».
و اأ ك -د ت ا ل -ه -ي -ئ -ة ا ل -و ط -ن-ي -ة
ا ل - -ف - -ل س ص - -ط - -ي - -ن - -ي - -ة ا ل -ع -ل -ي -ا
ل -م س ص -ي -ر ا ت ا ل -ع -ود ة و ك س ص -ر
ا ل - -ح صص -ا ر اأ م س ص ،ا ل -ح -ر ص ص
ع -ل -ى س ص -ل -م -ي -ة م -ل -ي -ون -ية يوم
ا لأ ر ض ص ،و د ع ت ا ل م ش ص ا ر ك ي ن
اإ ل -ى ا ل ب -ت -ع -ا د ع -ن م -ر م -ى
ن - -ي - -ر ا ن ج - -ي ش ص ا ل ح - -ت Ó- -ل
ا لإ س ص -ر ا ئ -ي -ل -ي و ا ل ب -ت -ع ا د ع ن
ا ل -م -ن -ا ط -ق ا ل -مك ش صو ف ة ش صرق
قطاع غزة.
و اأ ع لنت و ز ا ر ة ا ل صصح ة ف ي
ق ط ا ع غ ز ة اأ م س ص ،اأ ن ش ص ا ب ا
فلسصطينيا اسصتشصهد بنيران
ا ل -ق -و ا ت ا لإ س ص -ر ا ئ -ي -ل ية ق ر ب
جدار العار.
و ي -ط -ا ل ب ا ل -ف -ل س ص -ط -ي -ن -ي -ون
بر ف ع ا ل ح صص ا ر ا لإ س صر ا ئ ي لي
المفروضص على قطاع غزة
منذ اأ ك ثر من ع قد ،و بحق
ا ل - - - -ع - - - -ود ة ل  Ó- - -ج - - -ئ - - -ي - - -ن
ا ل -ف -ل س ص -ط -ي -ن -ي -ي -ن ا ل -ذي -ن ت -م
ت -ه -ج -ي -ر ه -م اأ و غ -ا در و ا ب -ع د
ا ح -ت  Ó-ل ا ل -ك -ي -ا ن ا ل صصهي و ن ي
لبلدهم في .1948
م - -ن ج - -ه - -ت - -ه  ،د ع - -ا ر ئ - -ي س ص
ا ل -م -ك -تب ا ل س ص -ي -ا س ص -ي ل ح ر ك ة
ح م ا س ص اإ س صم ا ع ي ل ه نية اإل ى
ا ل -م ش ص -ا ر ك -ة ف -ي «م -ل -ي -ون-ي -ة
العودة».

وتعود اأح د ا ث يوم الأر ض ص
اإلى  ٣٠مارسص ع ام ، 197 6
ب - -ع - -د اأن ق - -ام ت س ص -ل -ط -ا ت
الح - -ت  Ó- -ل الس ص - -رائ - -ي - -ل - -ي
ب - - - -مص ص - - -ا د ر ة مس ص - - -اح - - -ا ت
ش ص اس ص ع ة م ن الأراض ص ي ذ ا ت
ال - -م -ل -ك -ي -ة ال -خ -اص ص -ة  ،ف -ي
ن -ط -اق ح -د و د م -ن -اط -ق ذا ت
اأغ ل ب ي ة س ص كا ن ي ة ف ل س ص ط ي ن ي ة
( ع رب  ، ) 4 8وا ن - - - - - -د ل - - - - - -عت
م - -واج - -ه - -ا ت اأس ص -ف -رت ع -ن
س ص - -ق - -وط ف - -ل س ص - -ط - -ي - -ن - -ي -ي -ن
واإص ص -ا ب -ة وا ع -ت -ق -ال ال -م -ئ ا ت
و ق - - -د ع - - -م اإض ص - - -را ب ع - -ام
ومس ص - -ي - -را ت م - -ن ال - -ج -ل -ي -ل
ش ص مال اإل ى ال ن ق ب ج نو ب ا.

هدرا»
واأو ض ص- - -ح اأ ن ذك - -رى « ي - -و م
الأر ض ص» ا ل -خ -ال-د م-ن-اسص-ب-ة
ل - -ن -ج -دد ا ل -ع -ه -د لشص -ع -ب -ن -ا
ال -ف -لسص-ط-ي ن ي على ا ل ت مسص ك
ب -ال -ث-وابت وا ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
المقدر ات ،وباأن نا بصصم ود
ش ص عبنا قادرون على اإ فشصال
ال - -م- -وؤ ام- -رات ك- -اف -ة ا ل -ت -ي
تحاك ضصده».
وحيا الرئيسص الفلسصطيني
ب - -ه - -ذه ا ل- -م- -ن- -اسص- -ب -ة دم -ا ء
ش ص ه د ا ء ي وم ا لأرضص وكاف ة
ش ص - -ه- -دا ء شص -ع -ب -ن -ا واأم -ت -ن -ا
ال -ع -رب -ي -ة واأح -ر ا ر ا ل -ع -ال -م
ال ذ ي ن ا سصتشصهدوا من اأجل
فلسصطين وكذلك الجرحى
والأسص-رى م-ج-ددا ا ل-ت-اأك-ي -د
ع - -ل - -ى اأن- -ه » ل ت- -ن -ازل ع -ن
ح - -ري -ة ا لأ سص -رى ا ل -ب -وا سص -ل
وم -ت-م-ن-ي-ا ا لشص-ف-اء ا ل-ع-اج -ل
لل جرحى الأبطال » .
تشصكيلة الحكومة
اأك - - - - -د رئ- - - - -يسص ا ل- - - - -وزرا ء
الفلسصطيني المكلف محمد
اش صتية اأمسص ،اأنه سصيع رضص
ال - - -تشص - -ك - -ي - -ل - -ة ا ل - -وزا ر ي - -ة
ل -ح -ك -وم -ت -ه ع-ل-ى ا ل-رئ-يسص
م -ح -م -ود ع -ب -اس ص الأ سص-ب-و ع
المقبل.
و ق - -ال ا شص- -ت- -ي- -ة ف- -ي ب- -ي -ان
ص ص - -ح- -ف- -ي نشص- -ر ت- -ه وك -ال -ة
الأ ن -ب-اء ا ل-ف-لسص-ط-ي ن ية (وف ا )
اأن «ع- -رضص ا ل- -تشص- -ك- -ي -ل -ي -ة
ال -وزا ر ي-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة سص-ي-ت-م
الأسص- -ب- -و ع ا ل- -م -ق -ب -ل ع -ق ب
ع -ودة ا ل-رئ-يسص ع-ب-اس ص م -ن
اج -ت-م-اع-ات ا ل-ق-مة ا ل ع ربية
في تونسص».

الششعب ٢٠1٩/٠3/31
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’و :¤يفتح –قيق عمومي قصصد اŸصصادقة على موجز التأاث Òعلي البيئة اÿاصص
اŸادة ا أ
بوحدة تعبئة اŸياه اŸعدنية واŸشصروبات الغازية التابع للشصركة ذات اŸسصؤوولية اÙدودة
وذات الشصخصص الوحيد ‚اح عمار Ãشصتة صصالح ذيب بلدية تيفاشص.
اŸادة  :٠٢تع Úالسصيدة شصواشص كوثر رئيسص قسصم الفرعي للتجهيزات العمومية لدى اŸصصالح
التقنية لدائرة مداوروشص ﬁافظ ﬁققا للقيام بإاجراءات التحقيق العمومي.
اŸادة  :٠3يعلق القرار ‘ مقر البلدية اŸعنية و‘ أاماكن موقع اŸشصروع وكذلك عن طريق
النشصر ‘ يوميت ÚوطنيتŸ Úدة شصهر ( )٣٠يوما إابتداءا من تاريخ التعليق ‘ األوقات الرسصمية
للعمل ويسصتثنى من ذلك عطل أايام األعياد وعطل أايام نهاية األسصبوع بكيفية تضصمن للجمهور
إابداء مÓحظاته على سصجل مرقم ومؤوشصر عليه من طرف البلدية مفتوح لهذا الغرضص.
اŸادة  :٠٤يكلف اÙافظ اÙقق أايضصا بإاجراء كل التحقيقات أاو جمع اŸعلومات التكميلية
الرامية إا ¤توضصيح العواقب اÙتملة للمشصروع على البيئة.
اŸادة  :٠٥يجب أان يتضصمن هذا السصجل اıصصصص لسصتقبال آاراء ومÓحظات اŸواطنÚ
البيانات اŸتعلقة بتعريفه.
اŸادة  :٠٦يقفل سصجل العرائضص بعد انتهاء مدة التحقيق اÙددة ب( )٣٠يوما ويوقعه
اÙافظ اÙقق ويرسصله إا ¤مصصالح الولية مع إابداء الرأاي حول مÓءمة النشصاط.
اŸادة  :٠٧يكلف السصادة :األم Úالعام للولية ،مدير التنظيم والشصؤوون العامة ،مدير التعمÒ
والهندسصة اŸعمارية والبناء ،مدير ا◊ماية اŸدنية ،رئيسص دائرة مداوروشص ،رئيسص اÛلسص
الشصعبي البلدي لبلدية تيفاشص كل فيما يخصصه بتنفيذ القرار الذي سصينشصر Ãجموعة العقود
اإلدارية للولية.
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اشسراف :سسعيد بن عياد

’حد  31مارسش  2٠19م الموافق لـ  2٤رجب  1٤٤٠هـ العدد 1791٠
ا أ

مسسجلة أاك Èانتعاشش منذ عشسر سسنوات

أسسعار ألنفط فوق سسقف  68دو’رأ

ارتفعت أاسسعار النفط إا ¤مسستوى  68.39للÈميل أاي بزيادة ’ تقل عن حدود 1
باŸائة ،مسسجلة أاك Èمكاسسبها الفصسلية منذ عشسر سسنوات كاملة ،بدعم من عقوبات
’مدادات
أامريكية مفروضسة على كل من إايران وفنزوي Óوكذا إا ¤جانب تخفيضسات ا إ
التي تقودها منظمة الدول اŸصسدرة للنفط «أاوبك» ،وكل ذلك أافضسى إا ¤قلق من
تباطؤو أاداء ا’قتصساد العاŸي .وقدرت اŸكاسسب التي حققها انتعاشش أاسسعار النفط Ãا ’
يقل عن  27باŸائة.
يرتقب أان Œتمع الدول اŸنتجة للنفط «أاوبك» خÓل شسهر جوان اŸقبل ،وتلقى السسوق
النفطية ‘ الوقت ا◊ا‹ دعما من تباطؤو ‘ ‰و إانتاج اÿام ‘ الو’يات اŸتحدة
’نتاج منذ منتصسف شسهر فيفري اŸاضسي.
’مريكية ،حيث اسستقر ا إ
ا أ
ق.إا

’‚از ‘ قطاع البناء والسسكن
وسسائل ا إ

خيار بناء ›معات جزأئرية Ÿؤوسسسسات ألبناء جهويا ووطنيا
’عباء ضسمن معاي Òا÷ودة والبيئة
ضسرورة العدل ‘ توزيع دفاتر ا أ

زياد براح مكلف با’عÓم باŸنظمة
الوطنيــة للÎقية العقارية:

أإ’ق ـ ـ ـÓع أ◊قيـ ـ ـقي يك ـ ـون
بالنهوضض بقط ـ ـ ـاع ألبنـ ـ ـ ـ ـ ـاء
وألسسكن كونه ألقاطرة أŸتينة
قائمة اŸتعامل ÚاÙدودة
تخدم الششركـ ـات األجنبية
وبعضض أاصشح ـ ـ ـ ـاب اŸـ ـ ـ ـال
مرأجعة قـ ـ ـانون أ’سستثمـ ـ ـار
وأسستق ـ ـدأم شسرك ـ ـاء أأجانب
لتشسجيـ ـ ـع إأنتاج مـ ـوأد ألبناء

كلمة العدد

بوصسلة أŸسستقبل

‘ ظّل الديناميكية التي تعرفها البÓد نحو النتقال ا¤
م -رح-ل-ة ج-دي-دة وه-و أام-ر ط-ب-ي-ع-ي ‘ ح-ي-اة األم-ة ،ي-ب-ق-ى
القتصشاد بكافة مؤوششراته البوصشلة التي ل يجب البتعاد
عنها وبالتا‹ إادراك اıاطر والتحديات حتى ل يقع
اÛتمع ‘ قبضشة ﬂالب أازمة تنجم بالضشرورة عن أاي
تع Ìأاو تعطيل لوتÒة النتاج ‘ كل القطاعات .يحذر
خÈاء مسش -ت -ق -ل -ون م-ن أان ال-ت-داع-ي-ات ال-ن-اج-م-ة ع-ن ع-دم
اسشتقرار اÛتمع وإاقحام اŸنظومة القتصشادية ‘ أامواج
ا◊راك الذي يلقي بظÓله على السشاحة ‘ ظّل اŒاه
احتياطي العملة الصشعبة لÓنكماشض ‘ غياب بدائل مالية،
سشوف تضشع األمن القتصشادي على درجة من اÿطورة.
وينبغي التزام ا◊يطة وا◊ذر ‘ التعاطي مع الظرف
ال -راه -ن ب -ت -وخ -ي ا◊د األدن -ى م -ن اŸسش -ؤوول -ي -ة ◊م -اي -ة

القدرات الوطنية والÌوة اŸوجودة ‘ كل القطاعات ومن
ثّمة إاعادة ترتيبها ‘ السشوق على كافة اŸسشتويات من
اسشتثمار وانتاج وتسشويق وتصشدير وفقا Ÿعاي Òالتنافسشية.
إان اŸعركة تتطّلب توظيف كل تلك الطاقات التي أاظهرها
الششارع ‘ دواليب اŸنظومة القتصشادية من أاجل –سشÚ
معدلت النمو ،بحيث Áكن من خÓل رد العتبار لقيمة
ال -ع -م -ل وت -ك -اف -ؤو ال -ف -رصض وال -ن -ه -وضض ب-ال-ك-ف-اءات وكسش-ر
ال -بÒوق -راط -ي -ة وال -فسش -اد الن -ت -ق -ال ا ¤مصش -اف ال-ب-ل-دان
ال -ن -اشش -ئ -ة .ول -يسض اŸشش -ك -ل ‘ ت -ع Ìمسش-ار وإا‰ا ‘ ع-دم
ادراك الخ- -تÓ- -لت وم- -ع- -ا÷ة م- -واط- -ن اÿل- -ل ،ول- -ذلك
يسشتوجب النظر للواقع بكل ا÷راة اŸطلوبة من أاجل
Œاوز الظرف بالقوة والنسشجام الÓزم Úحتى يكون البلد
مع موعد النطÓق باŒاه النمو ‘ .هذه الثناء ل يحّق

مؤوسسسسات جزائرية رائدة أامام اŸنافسسة

@وفرة ‘ أأ’سسمنت
وأ◊صسى وأحÎأم آأجال
أ’إ‚از ألتحدي أأ’كÈ
@ نقصض أليد ألعاملة
أŸؤوهلة ‘ ألبناء
رهان يجب كسسبه

لبعضض اÙسشوب Úعلى
ف- - -ئ- - -ة اÈÿاء ال - -ذي - -ن
ي-تسش-اب-ق-ون ع-ل-ى م-ن-اب-ر
ال -ت -ل -ف -زي -ون -ات تسش-وي-ق
تصش- -ورات غ Òدق- -ي- -ق- -ة
تصش -ور بسش -ل -ب -ي -ة ك -ل م-ا
–ق-ق م-ن-ذ السش-ت-قÓ-ل
وم -غ -ال -ط-ة ال-رأاي ال-ع-ام
ب- - - - -أاوه- - - - -ام ل Áك - - - -ن
تصش- -دي- -ق -ه -ا .ح -ق -ي -ق -ة
ل - - -ل - - -ج - - -زائ- - -ر م- - -وارد
سسعيد بن عياد
وام- -ك -ان -ي -ات وط -اق -ات
لكن تتطلب أان ينخرط ا÷ميع ‘ اسشتثمارها وفقا لقواعد
اقتصشادية واضشحة ترتكز ‘ األسشاسض على حرية اŸبادرة
والنزاهة ‘ التششخيصض واŸسشؤوولية ‘ التحليل والصشدق
والتقان ‘ العمل .أان القوى القتصشادية التي توجد ‘
السشاحة قادرة على تقد Ëالبدائل إاذا أادركت التحديات

والتزمت بقيم التغي Òالتي تششكل اليوم قاسشما مششÎكا بÚ
أافراد الششعب ا÷زائري ،وابرزها نبذ الغشض ورفضض أاي
Óم-ن ال-وط-ن-ي
شش -ك -ل م -ن ال -فسش-اد ال-ذي يششّ-ك-ل ت-ه-دي-دا ل -أ
الششامل .وبتلك الصشورة التي انتزعت التقدير والعجاب
Áكن ا‚از النهوضض بالقتصشاد الوطني ‘ ظل عزل كل ما
من ششأانه أان يششّكل خطرا على مسشتقبل البÓد ،بحيث توفر
اŸن- -اع- -ة أام -ام ب -ق -اي -ا ‡ارسش -ي ال -فسش -اد ‡ن Áارسش -ون
تضشخيم الفوات ÒوالتÓعب بالصشفقات والغشض ‘ النوعية
وغÒها من األفعال التي ل Áكن أان تسشتمر اليوم .ول تزال
للجزائر امكانيات وطاقات قادرة على صشنع الفارق ﬁليا
Óنسشان ‘
” توظيف كل تلك اإلرادة القوية ل إ
ودوليا إاذا ّ
تنششيط الدورة النتاجية انسشجاما مع سشلم القيم الذي برز
‘ اŸششهد ‘ صشور تعاون وبذل وتضشامن وصشدق ÿدمة
ا÷زائر واألجيال القادمة ،التي يحقّ لها أان Œد ا◊ّد
األدن-ى م-ن شش-روط ال-ك-رام-ة وال-ط-م-وح ل-ل-رف-اه-ية ،ولذلك
يجب ا◊رصض على دقة البوصشلة القتصشادية ،ألنها تنÒ
دروب اŸسشتقبل.
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ل‚از ‘ قطاع البناء والسصكن
وسصائل ا إ

…OÉ` `°üàb’G

خيار بناء ›معات جزائرية Ÿؤوسسسسات البناء جهويا ووطنيا
لعباء ضصمن معاي Òا÷ودة والبيئة
ضصرورة العدل ‘ توزيع دفاتر ا أ

«إاذا كان البناء على ما يرام كل شصيئ يكون كذلك» ،هي قاعدة يجمع عليها
خÈاء ومتعاملو الشصأان القتصصادي ،كون قطاع البناء والسصكن يعتÃ ،ÈعايÒ
ال-ن-م-و بشص-ق-ي-ه الق-تصص-ادي والج-ت-م-اع-ي ،ق-اط-رة ال-تنمية الشصاملة التي تغّير
لفاق.
الراهن وتفتح ا آ
سصعيد بن عياد
من عدمه ،على صشعيد نقل التكنؤلؤجيا ‘
البناء العصشري ،خاصشة من حيث مؤاكبة
–ت- -ف -ظ ذاك -رة اŸن -ظ -ؤم -ة الق -تصش -ادي -ة اقتصشاد الطاقة وحماية البيئة وكذا تكؤين
بسش- -ج- -ل ح- -اف- -ل ل‚ازات ه- -ذا ال- -ق -ط -اع وتأاهيل اليد العاملة اÙلية.
اÙؤري –ّق - - -قت ‘ السش - - -ن - - -ؤات األو ¤أاك Ìم -ن ه -ذا ،ال-ع-م-ل ع-ل-ى م-ل-ف م-راق-ب-ة
لÓسشتقÓل وباألخصض ‘ فÎة السشبعينات ،م -دى ان -ف -ت -اح اŸت-ع-ام-ل Úاألج-انب ال-ذي-ن
Ÿا ب -رزت شش -رك -ات ع -م Ó-ق-ة ،ت-ت-ق-دم-ع-ه-ا –صشلؤا على عقؤد وصشفقات رابحة ،على
ششركة «دي ان سشي» ،تكفلت بإا‚از برامج م-ؤاد ال-ب-ن-اء اÙل-ي-ة وال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وت-ق-دË
ومشش -اري -ع ضش -خ -م -ة ،م -ن سش -ك -ن وم -نشش-آات اإلضش -اف -ة لسش -ت -ع -م -ال -ه -ا ‘ مشش -اري-ع ب-دل
الكتفاء وبحجم كب Òباعتماد اسشتÒاد كل
ومرافق.
وتؤسشع نسشيج اŸؤؤسشسشات اŸششكلة للبنية صشغÒة وكبÒة ،خاصشة قبل أان يدّق تراجع
ال -ه -ي -ك -ل-ي-ة ب-ان-تشش-ار واسش-ع ل-ؤح-دات ا‚از اسش- -ع- -ار ال- -ن- -ف- -ط ن- -اق- -ؤسض اÿط -ر و÷ؤء
صش-غÒة وم-ت-ؤسش-ط-ة ع-ل-ى مسش-ت-ؤى البلديات ا◊كؤمة إا ¤وضشع عدد من منتجات ومؤاد
وال -ؤلي -ات ،ت -خّصش -صشت ‘ ا‚از مشش -اري -ع ال- -ب- -ن- -اء ضش- -م -ن ق -ائ -م -ة اŸم -ن -ؤع -ات م -ن
ﬁل -ي -ة ،م -ث -ل اŸدارسض واŸسش -ت -ؤصش -ف -ات
ومسشاكن ﬁدودة ،وأاخرى ‘ انتاج مؤاد
البناء اıتلفة ،التي تتميز خاصشة بؤفرة
مؤادها األولية.
غ Òانه ‘ ◊ظة أازمة خانقة بعد انهيار
اسشعار اÙروقات ‘ منتصشف الثمانينات،
و‘ ظلّ خيارات ﬂالفة للتؤجهات األو¤
ل- -ل- -دول- -ة الج- -ت- -م- -اع- -ي -ة عصش -فت لح -ق -ا
ب- -الق- -تصش- -اد ال- -ؤط- -ن- -ي ،زاد م- -ن ح ّ-دت -ه -ا
‡ارسشات تصشنف ‘ خانة الفسشاد ،تعرضض
ج -ه -از ال‚از والن -ت -اج ل -ل -ب -ن -اء والسش -ك -ن
لنكسشار تركه ‘ منتصشف الطريق وتع ّ
طلت
السش- -تÒاد– ،ت ع- -ن- -ؤان ب- -ارز ل -تشش -ج -ي -ع
اŸسشÒة.
‘ تلك األثناء فقدت الدولة الؤطنية أاحد اŸنتجات ا÷زائرية اÙلية ،التي تأاّخرت
أاه -م أاذرع -ه -ا ال -ت -ي ك -ان ي -ع ّ-ؤل ع -ل -ي-ه-ا ‘ ‘ السش- -ت- -ج- -اب -ة ل -لسش -ؤق خ -اصش -ة Ãع -ايÒ
م-ؤاصش-ل-ة –ريك ال-ع-ج-ل-ة ل-ت-ؤؤك-د السش-ن-ؤات ا÷ؤدة.
اŸت-ع-اق-ب-ة م-دى ث-ق-ل ت-لك ال-ك-ل-فة ،بالنظر وكان ÿيار وضشع قائمة ﬁدودة للششركات
لÎاجع أادوات ال‚از بكل فروعها مقابل الجنبية التي يتّم التعامل معها ‘ ،وقت
الطلب على اإل‚از ،خاصشة ‘ العششريات عرف فيه قطاع البناء باŸؤازة مع ضشخامة
اŸششاريع ،ظهؤر اختÓلت سشؤاء ‘ احÎام
األخÒة.
أاظهرت السشؤق ‘ ،هذه الفÎة التي “يزت آاجال ال‚از أاو عيؤب جؤهرية عÓوة على
قبل عششريت Úبدرجة اك Èبطفرة مالية ،ارت -ف -اع ال -ك -ل -ف -ة ،أاث -را سش-ل-ب-ي-ا ع-ل-ى م-رك-ز
وجؤد عجز كب› ‘ Òال وسشائل ال‚از اŸؤؤسشسشات ا÷زائرية ‘ السشؤق ،حيث ⁄
‘ البناء والسشكن والششغال العمؤمية ،فكان “نحها دفاتر الششروط اŸؤضشؤعة ÃعايÒ
جه الذي ‘ اŸتناول ،إاما –ت ضشغط ذات سش-ق-ف ع-ال ،ف-رصش-ة م-ق-اوم-ة م-ع-ادل-ة
التؤ ّ
الطلب ومؤاجهته ‘ ظرف وجيز أاو بفعل العرضض والطلب ،وسشجلت ششكاوي عديدة
خصض ‘ الذهاب م -ن م -ؤؤسشسش -ات وم -ق -اول Úتضش -م -نت ط -لب
خيار ا◊ّل األسشهل ،يتل ّ
لطلب خدمات ششركات اجنبية من بلدان انصش -اف-ه-ا وإادراج-ه-ا ‘ دوال-يب الصش-ف-ق-ات
لتأام Úالبقاء.
عديدة ابرزها الصش Úوتركيا وحتى مصشر.
ب-ط-ب-ي-ع-ة ا◊ال –ّم-لت اÿزي-ن-ة ال-عمؤمية ي -ن -ب -غ -ي اإلشش -ارة ه -ن-ا ا ¤ان ه-ن-اك ايضش-ا
للدولة عبئا ماليا ل Áكن اعادة Œميعه ‘ م -ق -اول Úوم -ؤؤسشسش -ات ج-زائ-ري-ة  ⁄ي-ث-ب-ت-ؤا
سشنؤات قادمة ‘ ظّل انهيار اسشعار النفط ك -ف -اءة ‘ م -ؤاج -ه-ة اŸن-افسش-ة وم-ن-ه-م م-ن
وضشعف أاداء التصشدير خارجه ،بالرغم من لحقته عيؤب ‘ ال‚از وتأاخر ‘ تسشليم
اŸؤارد اŸالية الضشخمة التي ضشخت هي مشش -اري -ع ‘ آاج -ال-ه-ا ،ب-ل ه-ن-اك م-ن ح-اول
الخ- -رى ا ¤ج -انب اع -ف -اءات و–ف -ي -زات التسشلل ا ¤سشؤق البناء والسشكن بدون حّد
عقارية ‘ ،دواليب بناء ‰ؤذج جديد للنمؤ ،أادنى من المكانيات والؤسشائل ،فيما صشمد
 ⁄ي -ح -ق -ق إا ¤ال -ي -ؤم األه -داف اŸط-ل-ؤب-ة آاخ -رون ،خ -اصش -ة ‡ن ت -ؤّج -ه -ؤا ل-ل-ع-م-ل ‘
اŸناطق الداخلية وا÷نؤب حيث سش ّ
طرت
بالثقل اŸا‹ والقتصشادي.
وتسشتدعي Œربة اسشناد مششاريع ‘ قطاع برامج للسشكن الريفي وغÒها.
يصشّ- -ن -ف ضش -م -ن السش -ت -ث -م -ارات ال -ث -ق -ي -ل -ة ‘ ظل تداعيات األزمة اŸالية اÿارجية
اخضش -اع -ه -ا ل -ل -ت -ق -ي-ي-م م-ن ك-اف-ة ا÷ؤانب ،التي تسشتمر ‘ كبح النفاق ‘ قطاع البناء
خاصشة ضشبط معادلة الكلفة مقارنة با◊جم والسشكن ،على األقل مقارنة بؤتÒة السشنؤات
وا÷ؤدة ،بل ورصشد مدى ما –ّقق ايضشا اŸاضش -ي -ة ،تÈز أاه -م -ي -ة م -راج-ع-ة م-ق-ارب-ة

@ كسصر بÒوقراطية الوصصاية و–ييد مراكز
لرادة وتشصـحن اŸنــــافسصة
النفوذ لتتحـــّرر ا إ

لكـــ Ìجــــودة
@ تفعيل آالية تكافؤو الفرصص وأاولويــــة ا أ
‘ كــــافـــة جـــوانب العمــــل –ـــت منظـــار الشصفـــافيــة
@ مراقبة مدى انفتاح متعامل– Úصصلوا
على صصفقات رابحة على مواد بناء ﬁلية وتقليدية

ـوار

ــــــــ

حـــ

زياد براح مكلف
لعÓم باŸنظمة
با إ
الوطنيــة للÎقية
العقــــاريــــــة:

التعامل مع وسشائل ال‚از اÙلية سشؤاء
العمؤمية أاو اÿاصشة ‘ ،وقت تأاكدت فيه
Óخر ،وÁكن حينها بناء
حاجة كل طرف ل آ
بنية ا‚از وطنية صشلبة تسشتؤعب الطلب
اŸع ّ-ب -ر ع -ن -ه ‘ شش -ك -ل مشش -اري -ع أاو ح -ت -ى
تصشدير الطاقة ال‚ازية ألسشؤاق اقليمية
ناششئة.

ي -ع -كسش -ه -ا السش -ؤق م -ن ح -يث
حجم الطلب حاليا ومسشتقبÓ
وحجم الؤفرة ايضشا.
وم- -ا يسش- -ج- -ل ‘ خ- -ان- -ة ج- -ؤانب الضش -ع -ف
بالنسشبة للمؤؤسشسشة ا÷زائرية انزلق أاغلبها
لتفضشيل البحث عن الربح والكسشب بتفضشيل
مششاريع الÎقية بدل الرتكاز على التعاطي
م -ع مشش -اري -ع تصش-ن-ف اق-تصش-ادي-ة م-ن ح-يث
ت -ق-ل-يصض ه-امشض ال-رب-ح اŸب-اشش-ر واق-تصش-اد

لم- -ك- -ان
@@ Áك - -ن تصص ّ- -ور م - -دى اŸك - -اسصب ال - -ت- -ي ي- -ك- -ون ب- -ا إ
ل-ل-م-ؤوسصسص-ات ا÷زائ-ري-ة –ق-ي-ق-ه-ا ‘ وج-ه-ات ت-عرف وتسصتعد
لع-م-ار وال-ب-ن-اء م-ث-ل ل-ي-بيا وسصوريا مسصتقبÓ
لطÓ-ق مسص-ار ا إ
إ
ب -ع -د Œاوز أازم-ات-ه-ا ،و ⁄ل ‘ م-واق-ع ب-إاف-ري-ق-ي-ا ،ح-يث Áك-ن
جه ÷لب الÌوة من خÓل تصصدير قدرات ال‚از التي
التو ّ
يتولها العنصصر البشصري اŸؤوهل@@
وÁكن تصشّؤر مدى اŸكاسشب التي يكؤن
ب-اإلم-ك-ان ل-ل-م-ؤؤسشسش-ات ا÷زائرية –قيقها
‘ وجهات تعرف وتسشتعد إلطÓق مسشار
العمار والبناء مثل ليبيا وسشؤريا مسشتقبÓ
ب - -ع- -د Œاوز أازم- -ات- -ه- -ا ،و ⁄ل ‘ م- -ؤاق- -ع
جه ÷لب الÌوة
بإافريقيا ،حيث Áكن التؤ ّ
م- -ن خ Ó-ل تصش -دي -ر ق -درات ال‚از ال -ت -ي
يتؤلها العنصشر البششري اŸؤؤهل.
لكن قبل بلؤغ مثل هذا الطمؤح ،الذي يحقّ
وضش- -ع -ه ‘ األف -ق ع -ل -ى اŸدى اŸت -ؤسش -ط
ب -ح-ك-م ع-ؤŸة الق-تصش-اد وان-ه-ي-ار ا÷دران
ب Úاألسش -ؤاق ،ي -ن -ب -غ -ي ان ي-ع-اد ط-رح واق-ع
قطاع البناء والسشكن ‘ معادلة النمؤ وفقا
Ÿق -ارب -ة ت -رت -ك -ز ع -ل-ى ع-ؤام-ل اق-تصش-ادي-ة
واجتماعية ومالية وبششرية باŸؤؤششرات التي

ال -ن -ف -ق -ات سش -ؤاء ‘ ال -تصش -ام-ي-م او وسش-ائ-ل
ال‚از.
‘ هذا الطار ،فإان اŸسشتقبل يكؤن لفائدة
اŸؤؤسشسش- -ة واŸق- -اول واŸسش- -ت- -ث- -م -ر ال -ذي
ينخرط ‘ ديناميكية التحّؤل القتصشادي
وباألخصض الطاقؤي ،من خÓل النتقال ا¤
اعتماد خيارات مÓئمة لقتصشاد الطاقة
ب -ح -يث Áك -ن ح -ي -ن -ه -ا م-ؤاك-ب-ة ال-ت-ح-ؤلت
ومؤاجهة اŸنافسشة ،خاصشة وأان الؤسشائل
والم-ك-ان-ي-ات ال-ع-ل-م-ي-ة وال-بشش-ري-ة م-ؤج-ؤدة
وتششجع على الذهاب ا ¤رفع هذا التحدي
اŸصشÒي وضشمان الدÁؤمة.
وبالطبع ليسض هذا ‘ اŸتناول غدا ،لكن
األفضشل أان يبدأا التعامل معه اليؤم ،وهذا
ضش -م -ن األط -ر ال -ت -ن -ظ-ي-م-ي-ة ل-ق-ط-اع ال-ب-ن-اء
والسش-ك-ن Ÿؤاك-ب-ة ال-ؤاق-ع وت-غ-ي Òم-ؤؤشش-راته

لحد  ٣١مارسض  20١9م المؤافق لـ  2٤رجب  ١٤٤0هـ العدد ١٧9١0
اأ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

مؤوسصسصات جزائرية رائدة أامام اŸنافسصة

@وفرة ‘ السسمنت وا◊صسى
واحÎام أاجال اإل‚از
التحدي األكÈ
@ نقصض اليد العاملة اŸؤوهلة
‘ البناء رهان يجب كسسبه

يشصهد سصوق البناء ‰وا سصريعا وانتعاشصا كبÒا وحركية واسصعة ،حيث سصجل
ل‚از ‘ ظ -ل اŸن -افسص -ة ا◊ادة خ -اصص -ة م-ع دخ-ول م-ؤوسصسص-ات
ت -ط -ورا ‘ ›ال ا إ
لخÒة أانشصأات العديد من
أاجنبية ‘ ›ال البناء ،وباŸقابل خÓل السصنوات ا أ
لولية التي تدخل ‘ البناء ‘ جميع أاطواره..فيا
اŸؤوسصسصة بهدف توف ÒاŸواد ا أ
ترى ماهي التحديات وأاين تكمن النقائصص لتجاوز عوائق عدم احÎام آاجال
لولية ومقدرات بشصرية –تاج إا ¤التأاهيل
ل‚از ‘ ظل وفرة كبÒة للمواد ا أ
ا إ
والتوجيه وكذا السصتغÓل؟
على هامشص صصالون البناء وال‚از «باتيماتيك» الذي احتضصنه قصصر اŸعارضص
الصصنوبر البحري Ãشصاركة  15دولة من بينها تركيا واسصبانيا وفرنسصا والÈتغال
وتركيا ومصصر ،اقÎب «الشصعب القتصصادي من مؤوسصسصات جزائرية ورصصدت ما
ل‚از..
تعرفه السصوق من –ولت كÈى و–ديات ‘ ا إ
خ -ل -ف-ي-ة أان-ه أاح-ي-ان-ا و ف-ج-أاة ي-ت-غ Òال-ؤضش-ع
التقتهم :فضصيلة بودريشص
بسشبب األرضشية والظروف اŸناخية تطرأا
ظ -روف ج -دي -دة ع -ل -ى أارضض ال -ؤاق-ع ح-يث
يضش - -ط - -ر م - -ك- -تب ال- -دراسش- -ات إا ¤ت- -غ- -يÒ
ال -دراسش -ة ،ورغ -م أان -ه -م ي -ج -م -ع -ؤن م -ا بÚ
ع -ك-ف ي-ؤسش-ف أاوح-داد م-ك-ل-ف ب-اŸت-اب-ع-ة
مصشلحة الدراسشات ومصشلحة ال‚از ،لكن
التقنية ‘ مؤؤسشسشة « زواوي ألعمال البناء»
قال أاوحداد أانه لزال يعرقلهم مششكل ‘
ع- -ل- -ى تسش- -ل- -ي -ط
سش -ؤق ال -ب -ن -اء واŸت -م -ث -ل ‘ ال -ي-د ال-ع-ام-ل-ة
الضشؤء على أابرز
اŸؤؤهلة وليسض اليد العاملة العادية ،ومع
–ديات
ذلك ي-ت-مسش-ك-ؤن ب-ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ال-تي تتؤفر
م-ؤؤسشسش-ات ال-بناء
لديهم والتي انطلقت مع اŸؤؤسشسشة ومؤؤهلة
ا÷زائرية ،علما
ويعتمدون عليها كثÒا ،وتضشمن لهم –قيق
أان ه- - - - - - - - - - - - - - -ذه
ال -ن -ؤع -ي -ة وا÷ؤدة ال -ع-ال-ي-ة ويضش-اف إال-ي-ه-ا
اŸؤؤسشسش-ة أاث-ب-تت
الرقابة ا÷يدة التي تسشري على مششاريعهم
ق -ؤة ت-ن-افسش-ي-ت-ه-ا
لضشمان نؤعية ال‚از ،يذكر أان مؤؤسشسشة
‘ سش- -ؤق ال -ب -ن -اء
«زواوي» تتطلع ‘ الؤقت الراهن لتصشبح
واف -ت -كت شش-ه-ادة
م- -ؤؤسشسش- -ة ع- -اŸي- -ة ت- -ن- -افسض م- -ا ت- -ن- -ج- -زه
إايزو حيث تؤظف أاك Ìمن  800عامل ‘
اŸؤؤسشسشات الصشينية والÎكية ،لكن «أاوحداد
ﬂتلف التخصشصشات ،وتششرف على إاجراء
 ⁄ي -خ -ف ب -أان -ه -م ي -ت -ط -ل -ع -ؤن ح -ت-ى ت-ك-ؤن
ال -دراسش -ات وك -ذا أاشش -غ -ال ال -ب -ن-اء ،و–دث
اŸن -اقصش -ات م -ن -اسش -ب -ة ل-ه-م .وح-ؤل ب-عضض
أاوحداد عن Œربتهم الناجحة ‘ إا‚از
ال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي ت -ؤاج -ه -ه-م ذك-ر أازم-ات
وŒسش -ي -د ال -ع-دي-د م-ن اŸشش-اري-ع ‘ ›ال
م-ت-ق-ط-ع-ة ‘ ال-ت-م-ؤي-ل ب-ب-عضض م-ؤاد البناء،
ال- -ب- -ن- -اء ‘ ع- -دة م- -ن -اط -ق م -ن ال -ؤط -ن ،و
ح -يث ب -ع -د ت -ؤف-ر م-ادة السش-م-نت ،أاح-ي-ان-ا
ب -اŸؤازاة ل -دي -ه -م ت -رق -ي -ة ع -ق -اري -ة ل -ب-ن-اء
يؤاجهؤن نقصشا ‘ التزود Ãادة ا◊ديد،
السش -ك -ن -ات ل -ل -م -ؤاط -ن ،Úم -ن ب-ي-ن-ه-ا إا‚از
وأاحيانا عدة مؤاد أاخرى.
مششروع  29٤مسشكن بؤلية سشطيف ا÷ارية
األشش -غ -ال ع -ل -ى مسش-ت-ؤى ه-ذه ال-ؤرشش-ة ،إا¤
ج -انب وح-دة لصش-ن-اع-ة ل-ؤح-ات «شش-ارب-ؤنت –دث ع -ب-د ال-رزاق ب-ؤسش-ت-ة م-دي-ر اإلن-ت-اج
م -ي-ت-ال-يك» سش-ؤف تشش-رع ‘ نشش-اط-ه-ا شش-ه-ر ل -دى م -ؤؤسشسش -ة «أان.أام.سش -ي» ل -ل -رخ -ام ع-ن
أافريل اŸقبل ،و–ؤز على دراسشة لصشناعة ا◊ل -ؤل وال-ع-دي-د م-ن اŸؤاد ال-ت-ي ت-ؤف-ره-ا
اÿرسشانة الصشناعية ا÷اهزة ،بحسشب طلب هذه اŸؤؤسشسشة وبجؤدة عالية لسشؤق البناء
الزبائن ‘ السشؤق ،وفؤق كل ذلك تسشهر وال -ت -ي ك -انت تسش -ت -ؤرد ب -ال -ع -م-ل-ة الصش-ع-ب-ة،
على تؤف Òالؤحدات الصشناعية والسشكنات وأاوضش- -ح ب- -ؤسش- -ت- -ة أان- -ه- -م ي- -ت -خصشصش -ؤن ‘
ال-ع-ق-اري-ة وال-ت-ج-هيزات العمؤمية واÿاصشة الصشناعة التحؤيلية للرخام ،حيث يجلبؤن
وتسشيد اŸؤؤسشسشات ،وتعد هذه اŸؤؤسشسشة الصشخؤر اÿام من اŸناجم ،وبعد
رائدة ‘ ولية سشطيف ،حيث ” خÓل ذلك يتم –ؤيلها إا ¤إا ¤لؤحات كبÒة أاو
مادة نهائية يسشتعملها اŸسشتهلك
ت- -رت- -يب وزارة السش -ك -ن اح -ت -لت ع -ام 20١٤
م -ب-اشش-رة ،ع-ل-م-ا أان
اŸرتبة الثامنة وطنيا بالنسشبة للمؤؤسشسشات
اŸؤاد
اÙلية واألجنبية التي تعكف على إا‚از
اŸششاريع ‘ ا÷زائر .ومن الصشعؤبات التي
ت -ؤاج -ه -ه -ا ه -ذه اŸؤؤسشسش -ة ذك -ر «أاوح-داد»
احÎام اآلج - -ال أاو دف Îالشش - -روط ،ع - -ل - -ى

تذبذب ‘ التزّود Ãادة ا◊ديد

السشلبية ،بحيث ل يجب أان تؤؤدي تداعيات
األزم- -ة اŸال- -ي- -ة اŸزم- -ن -ة ا ¤كسش -ر وتÒة
النمؤ.
ول- -عّ- -ل ا◊ؤار ب ÚاŸه- -ن- -ي Úوالسش- -ل -ط -ات
ال- -ع -م -ؤم -ي -ة اıتصش -ة ا ¤ج -انب اق -ح -ام
ا÷امعة هؤ السشبيل األفضشل إلدراك ذلك
‘ وقت وجيز وبأاقل كلفة ،وينبغي أان يدمج
‘ ه -ذه اŸع -ادل-ة ج-انب ال-ت-ك-ؤي-ن اŸه-ن-ي
الذي Áكنه اÿروج من مرحلة الÎدد ا¤
م -ؤاك -ب -ة ال -دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة الق-تصش-ادي-ة ،ل-يسض
ب -ال -ت -زام م-ؤق-ف اÎŸقب واŸن-ت-ظ-ر وا‰ا
اŸب -ادر ب -ج -رأاة ن -ح-ؤ ع-ا ⁄اŸؤؤسشسش-ات ‘
ق -ط -اع ي-ع-رف ان-ه يسش-ت-ؤعب ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة
وينتج القيمة اŸضشافة.
ان افضش -ل سش -ب -ي -ل ل -ل-م-ن-افسش-ة ان ي-ت-م ب-ن-اء
›م- -ع- -ات ج- -زائ- -ري- -ة Ÿؤؤسشسش -ات ال -ب -ن -اء
والسشكن على الصشعيد ا÷هؤي أاو الؤطني
للتكفل باŸششاريع اŸسشجلة وفقا لقاعدة
ع-ادل-ة ‘ ت-ؤزي-ع دف-ات-ر األع-ب-اء ال-ع-م-ؤم-ي-ة
ضش -م -ن م -ع -اي Òا÷ؤدة وال-ب-ي-ئ-ة ،وم-ن ثّ-م-ة
ت- -أاسش- -يسض ب- -ن- -ي- -ة ÷ه -از ا‚از ق -ادر ع -ل -ى
اŸن- - -افسش- - -ة ب - -ال - -ت - -زام ق - -ؤاع - -د ا÷دي - -ة
والنضشباط التقني على مسشتؤى كل مراحل
اŸشش -روع م -ن ال -دراسش -ة إا ¤ا“ام -ه ،ح-ت-ى
ت- -كسشب اŸؤؤسشسش- -ة ا÷زائ- -ري -ة م -ن -اع -ة ‘
م -ؤاج -ه-ة م-ن-افسش-ة اج-ن-ب-ي-ة م-ن م-ؤؤسشسش-ات
عرفت كيف –ّقق الربح متجاوزة اŸناخ
وال -ب -ي -ئ -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة وه -ذا ب -فضش -ل سشÓ-ح
التقنيات ا◊ديثة والعلم ‘ ترويضض اŸادة،
ويكؤن اŸنطلق بكسشر بÒوقراطية الؤصشاية
و–ييد مراكز النفؤذ واŸضشاربة فيها حتى
ت-ت-حّ-رر اإلرادة وتشش-ح-ن ب-ط-اري-ة اŸن-افسشة
بتفعيل آالية تكافؤؤ الفرصض وأاولؤية األكÌ
جؤدة ‘ كافة جؤانب العمل.

اإلقÓع ا◊قيقي يكون بالنهوضض بقطاع البناء والسسكن كونه القاطرة اŸتينة
قائمة اŸتعامل ÚاÙدودة تخدم الششركات األجنبية وبعضض أاصشحاب اŸال
مراجعة قانون السستثمار واسستقدام شسركاء أاجانب لتشسجيع إانتاج مواد البناء
وصص-ف زي-اد ب-راح اŸك-ل-ف ب-العÓ-م ب-اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لÎق-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة ظ-روف ال‚از ‘ ق-ط-اع ال-ب-ن-اء والسص-ك-ن ب-الصص-ع-ب-ة موضصحا حسصب
تشصخيصصه ،ان اŸشصكل مرّده تشصجيع الشصركات الأجنبية لتميز بعضصها بالمكانيات الضصخمة واÈÿة ،فيما – ⁄ظ اŸؤوسصسصة ا÷زائرية عموما
Ãرافقة حقيقية تسصمح لها بالتطور ومواكبة اŸعاي ،Òوهذا بالرغم من توفرها على امكانيات بشصرية مؤوهلة.
القائمة اÙدودة التي وضشعتها وزارة السشكن والعمران بسشبب عدم احÎام آاجال ال‚از ‘ وقت يعت Èفيه
سصعيد بن عياد
وهي القائمة اŸثÒة للجدل بعد أان فسشحت اÛال كما الؤقت عام Óحاسشما ‘ سشؤق البناء والسشكن.
وسشجل ‘ اتصشال مع الششعب غياب اسشÎاتيجية تؤؤدي
أاضش-اف لشش-رك-ات أاج-ن-ب-ي-ة وم-ؤؤسشسش-ات ج-زائ-ري-ة Áك-ل-ها وتؤقف ‘ –ليله للمششهد عن جملة من السشلبيات ‘
ا ¤وضش -ع اŸؤؤسشسش -ات ا÷زائ -ري -ة ع -ل -ى مسش-ار ال-ت-طّ-ؤر
بعضض اصشحاب اŸال ‘ ظروف غ Òاقتصشادية .وأاثار ظلّ هذه اŸعادلة مثل نؤعية ال‚از وغياب نظرة
وال -ن -م -ؤ ‘ وقت ت -ؤج -د ه-ن-اك م-ؤؤسشسش-ات م-ن ال-ق-ط-اع
بهذا اÿصشؤصض نقائصض وعيؤب ظهرت على ا‚ازات اŸدينة على اÛمعات العمرانية.
اÿاصض لديها امكانيات و–رصض على البقاء ‘ السشؤق.
قطاع البناء أاوكلت لششركات اجنبية كما هؤ ا◊ال ‘ وتسش- -اءل ﬁدث- -ن- -ا ع- -م- -ا إاذا ك- -انت ه- -ن -اك م -ت -اب -ع -ة
وحسشبه ،فإان اŸعضشلة الكÈى ‘ قطاع البناء تتمثل ‘
بعضض برامج «عدل» والتي تعا Êمن تأاخر تسشليم مششاريع Ÿؤؤسشسشات –صشلت على “ؤيÓت Ÿششاريع  ⁄تتممّ

وفرة وجودة

اŸصشنعة ﬁلية وتضشاف إاليها مؤاد أاخرى
مسش - -ت- -ؤردة م- -ن اÿارج أاي م- -ن الÈت- -غ- -ال
وإاسشبانيا
واليؤنان
وإاي- -ط- -ال -ي -ا ،أام -ا
اŸؤاد
اŸسشتعملة ﬁليا
تسش - -ت - -خ- -رج م- -ن
ﬂت-ل-ف اŸناجم
عﬂ Èت - - - -ل- - - -ف
ولي- -ات ال -ؤط -ن،
وع- - -ك - -ف ‡ث - -ل
هذه اŸؤؤسشسشة بؤسشتة على تششريح –ديات
كÈى اخ- -ت- -زل- -ه- -ا ‘ ال -ت -م -ؤق -ع ‘ السش -ؤق
والتعريف باŸنتؤج اÙلي وكذا ا◊فاظ
على ا÷ؤدة العالية ،علما أان هذه اŸؤؤسشسشة
تسشعى إا ¤رفع رهان منح األولؤية للرخام
اÙل -ي ب -دل اŸسش -ت -ؤرد ب -ه -دف تشش -ج -ي-ع
الصش -ن -اع -ة ال-ؤط-ن-ي-ة ،لن-ه-ا ت-ط-رح أاسش-ع-ارا
تنافسشية ومنتؤجا ذا جؤدة عالية ،أاما ما
يشش -غ -ل ب -ال -ه -م وج-ؤد م-ؤاد ب-ن-ؤع-ي-ة ردي-ئ-ة
وأاسش-ع-ار م-ن-خ-فضش-ة ت-ن-افسش-هم منافسشة غÒ
ع-ادل-ة ،واغ-ت-ن-م ال-ف-رصش-ة ل-ي-دع-ؤ إا ¤ط-رح
دف- -ات- -ر شش- -روط ج- -ي- -دة ل -ف -ائ -دة اŸن -ت -ؤج
ال -ؤط -ن -ي ،ع -ل-ى اع-ت-ب-ار أان ه-ذه اŸؤؤسشسش-ة
تتؤفر على إامكانيات إانتاج كبÒة تلبي كل
ال -ط -ل -ب -ي -ات اŸسش -ج -ل-ة اŸسش-ت-ؤردة وأاشش-ار
بؤسشتة ‘ سشياق متصشل إا ¤أان قطاع البناء
يعا Êمن عدم احÎام آاجال البناء وتنقصشه
بششكل فادح اليد العاملة اŸؤؤهلة .ووقف
ع -ل -ى وج-ؤد دراسش-ات ل-تصش-دي-ر م-ادة أاول-ي-ة
نهائية للرخام اÙلي بجؤدة عالية نحؤ
أاسش -ؤاق خ -ارج -ي-ة .وا÷دي-ر ب-اإلشش-ارة ف-إان
Óخ- -ؤة زح- -اف،
ه - -ذه اŸؤؤسشسش- -ة ت- -ع- -ؤد ل - -إ
وتؤظف ١٤0عامل.

مواكبة اŸنافسسة

قال حجرسشي سشليم مسشؤؤول اŸبيعات ‘
«مؤؤسشسشة بسشكرية لÓسشمنت» ذات األسشهم
م- -ن -ط -ق -ة شش -رق أان ه -ذه اŸؤؤسشسش -ة ت -ن -ت -ج
وتسش-ؤق م-ادة السش-م-نت ،ع-ل-م-ا أان ط-اق-ت-ه-ا
النتاجية تصشل إا 5¤مÓي Úطن ‘ السشنة
Óنتاج ،وتعد أاكÈ
بفضشل ثÓثة خطؤط ل إ

ا‚ازه -ا او ق -د ت -ك -ؤن  ⁄ت -ن -ج -زه -ا ح -ت -ى ،وشش -م-لت
ال-تسش-ه-يÓ-ت ب-اÿصش-ؤصض اج-راءات ج-ب-ائية وتسشبيقات
مالية واعتماد سشعر للم ÎاŸربع بزيادة بـ  50باŸائة
م -ق-ارن-ة ب-السش-ع-ر اŸط-ب-ق ع-ل-ى اŸت-ع-ام-ل ا÷زائ-ري،
مؤؤكدا أان اŸؤؤسشسشات ا÷زائرية التزمت بإا‚از ما ل
يقل عن  95باŸائة من اŸششاريع التي –صشلت عليها
وهي برامج قليلة كما أاششار اليه.
وانتقد زياد براح بلسشان اŸتأاسشف لؤاقع القطاع انتهاج
بعضض مسشؤؤوليه اسشلؤب –ميل اŸؤؤسشسشات ا÷زائرية
التي تنششط ‘ الÎقية العقارية ،وباألسشاسض اÿاصشة
اتهامات ،دون ا◊ديث باŸقابل عن برامج منحت
Óجانب واصشحاب اŸال من ا÷زائري .Úوا‚ر عن
ل أ

م - -ركب رائ - -د ‘ صش- -ن- -اع- -ة السش- -م- -نت ‘
ا÷زائر أاي ›مع خاصض انطلق ‘ اإلنتاج
‘ ع- - - - -ام 20١6
ب- - -خ - -ط واح - -د
Óن-ت-اج ،ومقره
ل -إ
م- - -ت- - -ؤاج- - -د ‘
ولي - -ة بسش- -ك- -رة
«أاي ‘ منطقة
«برانيسض»
ويÎب- -ع اŸركب
ع - -ل- -ى ام- -ت- -داد
١00هكتار،
وف- -ؤق ذلك ي- -ت- -ؤج- -ه ه- -ذا اÛم- -ع ن- -ح -ؤ
التصشدير للمؤاد اÿام مثل مادة «كÓنك»Ò
ال - -ت - -ي تسش - -ؤق ن - -ح - -ؤ دول- -ة «ك- -ؤدي- -ف- -ؤار»
ويحضشرون ‘ الؤقت ا◊ا‹ للتصشدير نحؤ
«ب-ؤرك-ي-ن-اف-اسش-ؤ» ،و“ك-ن ه-ذا اÛم-ع م-ن
تغطية السشؤق الؤطنية بحؤا‹ 80باŸائة،
ويحؤز اÛمع على ›مؤعة إانتاج تضشم
٤أان- -ؤاع م- -ن السش- -م- -نت ،ح -يث تسش -ؤق عÈ
ششبكات تؤزيع مباششرة وغ Òمباششرة ،أاما
ب- -خصش- -ؤصض ال -ت -ح -دي األك ÈاŸسش -ج -ل ‘
الصش -دارة ي-ك-م-ن ‘ ال-تصش-دي-ر ن-ح-ؤ أاسش-ؤاق
خارجية ليسض اŸؤاد اÿام بل السشمنت
ال-ذي ن-ن-ت-ج ،وط-م-ؤح-ن-ا م-ؤاك-ب-ة اŸن-افسش-ة
الشش-رسش-ة ،ب-اق-ي ال-ؤح-دات اإلن-ت-اجية لدينا
١200ع -ام-ل ،واŸؤاد األول-ي-ة م-ائ-ة ب-اŸائ-ة
جزائرية ،علما أاننا نسشتخرجها من حقؤل
ق -ري -ب -ة م -ن اÛم -ع .مشش -اك -ل -ن -ا م -ؤاك -ب -ة
اŸن -افسش-ة اÙل-ي-ة ‘ ال-ب-داي-ة .م-ن-ت-ؤج-ن-ا
متؤفر على طؤل الؤقت ل تؤجد ندرة.
هدفنا تطؤير التصشدير.

تكوين أاك Ìمن  1700مÎبصض سسنويا

أاث- - - -ار رشش - - -ؤم إادريسض ‡ث - - -ل م - - -ؤؤسشسش - - -ة
«مينÒوسض» Ÿؤاد وأادوات الصشباغة والدهن
التي تتؤاجد ‘ السشؤق منذ ٤6عاما ،مششكل
ال -ف -ؤت -رة ال -ذي ي -ؤاج -ه ه -ذه اŸؤؤسشسش-ة ‘
التعامل مع ﬂتلف زبائنها الذين يفضشل
البعضض منهم التعامل بششكل مؤاز ،رغم أان
ه -ذه اŸؤؤسشسش -ة ال -رائ -دة ت-ط-رح ‘ السش-ؤق
جميع ا◊لؤل واألدوات التي تؤاكب التطؤر
اÿارجي بالششراكة مع األŸان والفرنسشيÚ

هذا الؤضشع غ ÒاÈّŸر تعرضض عدد من اŸؤؤسشسشات
اÙلية التي تنششط ‘ سشؤق البناء والسشكن للؤهن
وب-عضش-ه-ا اق-رب لÓ-ندثار .وي -ؤضش -ح ان ه -ذا ال-ؤضش-ع
السشلبي يتؤاصشل منذ سشنة  2005أاي منذ تؤ‹ نؤر
الدين مؤسشى تسشي Òقطاع البناء والسشكن ،وقد –ّؤل
الرجل اليؤم ا ¤مرق عقاري يقؤل زياد براح .وأابدى
اسش -ت -غ -راب-ه ل-ل-تسش-اؤول ح-ؤل ع-دم اسش-ت-ع-م-ال اŸت-ع-ام-ل
ا÷زائري للتقنيات واليد العاملة ذات التقان ،والتي
تتطلّب أاعباء مالية اضشافية وكذا عن وجؤد مششاكل مع
صشناديق الضشمان الجتماعي والتأام ،Úوبالنظر لكل
ت -لك الع -ت -ب -ارات ال -ت -ي ت-ق-ل-ل م-ن اŸداخ-ي-ل يضش-ط-ر
اŸت-ع-ام-ل ا÷زائ-ري Ÿم-ارسش-ات ح-ت-ى ي-ؤاج-ه ارت-ف-اع
العباء .وعن تصشؤراته لتجاوز هذه الؤضشعية اجاب
ﬁدثنا قائ« :Óإاذا اردنا حقيقة إاحياء ا›اد وسشائل
ال‚از ا÷زائرية بالصشؤرة التي كانت عليها ششركات
وطنية لها مكانة متميزة ‘ تاريخ قطاع البناء قبل ان
تختفي ينبغي اعادة صشياغة اسشÎاتيجية جديدة من
اج-ل ال-ن-ه-ؤضض ب-ؤسش-ائ-ل ال‚از وŒسش-ي-د اŸشش-اري-ع»،

والي-ط-ال-ي ،Úوتسش-اع-د ال-ده-ان ح-ت-ى يربح
الؤقت ويقتصشد ‘ اŸال ‘ عمله ،علما أان
 99باŸائة‡ ،ا
ت - - -ن - - -ت - - -ج ه- - -ذه
اŸؤؤسشسش - -ة ي- -ت- -م
صش- - -ن - -اع - -ت - -ه ‘
ا÷زائر حيث ل
يسش -ت-ؤرد ،و ع-ل-ى
خ -ل -ف -ي -ة أان -ه-ا ل
تسش- -ت -ؤرد سش -ؤى١
ب - - -اŸائ - - -ة م - - -ن
مؤادها ،أاي فيما
ي -خصض م -ؤاد ال -ده -ن اŸت -ع-ل-ق-ة ب-ال-دي-ك-ؤر
والتزي Úمن بلدان خارجية ،و ⁄يخف ذات
اŸت -ح -دث أان -ه-م م-ن-ذ سش-ن-ت Úان-ط-ل-ق-ؤا ‘
تصش-دي-ر م-ن-ت-ؤج-ات-ه-م ن-ح-ؤ ال-قارة السشمراء
ع- -ل- -ى غ- -رار ك- -ل م- -ن دول- -ة «ك- -ؤدي- -ف- -ؤار»
و»السشينغال» و»الكامÒون» و»تؤنسض» ،وفؤق
كل ذلك يغطؤن طلب السشؤق اÙلية بششكل
ك - -ب Òأاي ل ي- -ق- -ل ع- -ن نسش- -ب- -ة  95باŸائة
ويسشتحؤذون على حصشة األسشد .ويتؤاجد
مقر هذه اŸؤؤسشسشة ‘ خرايسشية بالعاصشمة،
ويؤفرون أادوات ذات جؤدة عالية وكل ما ”
ابتكاره و طرحه ‘ األسشؤاق اÿارجية أاي
آاخر أانظمة الدهن والصشباغة اŸتطؤرة ‘
ال -ع -ا ،⁄اŸت -م -ث -ل -ة ‘ ال -ت -ق-ن-ي-ة ا÷دي-دة،
ويسشتمرون ‘ التعاون مع أاجانب من أاجل
تطؤير ﬂتلف التقنيات ،مثل تقنية جديدة
تتمثل ‘ «رولؤ» يسشتعمله الصشباغ براحة
للدهن بطريقة مدهششة ،ويؤفرون حلؤل
تكنؤلؤجية ع ÈالنÎنيت ،أاي كتاب منششؤر
على مؤقع اŸؤؤسشسشة يؤجه الصشباغ وÁنح
طريقة وخطؤات دهن اŸنزل بداية من
السشقف إا ¤ا◊طب واألبؤاب واŸرأاب مع
تؤف Òاألدوات التي تسشتعمل واسشتعراضض
ملخصض عن كل أانؤاع مؤاد الصشباغة ،من
أاج -ل ت -ط -ؤي -ر ه -ذه اŸه -ن-ة ،وتشش-رف ه-ذه
اŸؤؤسشسشة على تدخÓت تقدم فيها نصشائح
وت- -ك- -ؤي- -ن ‘ م- -راك- -ز ال- -ت- -ك- -ؤي -ن اŸه -ن -ي
ل -ل-مÎبصش Úوت-ؤع-ي-ت-ه-م ب-أان م-ه-ن-ة الصش-ب-اغ
تطؤرت ‘ الؤقت ا◊ا‹ كثÒا و–تاج إا¤
ا◊رصض على الحÎافية لتقد Ëاألحسشن،
وت -ف -ت -ح ل-ه-م ن-اف-ذة ع-ل-ى آاخ-ر مسش-ت-ج-دات
السش-ؤق وك-ي-ف تسش-ت-ع-م-ل ال-تقنيات ا÷ديدة
Ãهنية ،أاي تسشطر لهم ورقة الطريق التي
ت- -رف- -ع م- -ن م- -ه- -ارات -ه -م ‘ ه -ذه اŸه -ن -ة،
وباإلضشافة إا ¤كل ذلك تربطهم ششراكة مع
وزارة التكؤين اŸهني لتكؤين اÎŸبصش،Ú
لذا تسشهر هذه اŸؤؤسشسشة على تكؤين أاكÌ
م -ن  ١٧00مÎبصض سش-ن-ؤي-ا ،ول-دي-ه-ا م-رك-ز
تكؤين خاصض تابع للمؤؤسشسشة ،لديه ملحقات
‘ العاصشمة ووهران وقسشنطينة وتيبازة وما
إا ¤غ Òذلك ،حيث يسشتقبل فيه الصشباغ
اÎÙف ومن يحرصض أان يطؤر من مهنته
وتكؤنه ›انا ،بل وتؤفر له ﬂتلف األدوات
ا÷دي - -دة ،وأارج - -ع رشش- -ؤم مشش- -ك- -ل ن- -قصض
الصشباغ ‘ Úا÷زائر ،إا ¤كؤن نسشبة كبÒة
‡ن يزاول مهنة الصشباغ يحÎفها بصشؤرة
م -ت -ق -ط -ع -ة ول -يسض ب -اسش -ت-م-رار ،وع-ل-ى ح-د
تقديره بسشبب ذلك –دث الندرة ‘ بعضض
األحيان على مسشتؤى اليد العاملة .تتطلع
هذه اŸؤؤسشسشة ‘ الؤقت ا◊ا‹ للتمؤقع ‘
السش-ؤق اإلف-ري-ق-ي-ة وتصش-دي-ر م-ن-ت-ؤجها عÈ
ك- -ام -ل ال -ق -ارة السش -م -راء ،وب -اإلضش -اف -ة إا¤
تطؤير هذه اŸهنة ‘ ا÷زائر حتى تبلغ
أاعلى سشقف من الحÎافية.

مراجعة األسسعار

أام- -ا ﬁم- -د ت- -ؤم- -ي اŸدي- -ر ال- -ت- -ن -ف -ي -ذي
ل-ل-ف-درال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-مسش-ت-هلك Úوصشف
م- -ع- -رضض ال- -ب -ن -اء وال‚از «ب -ات -ي -م -ات -يك»
ب -الصش -ال -ؤن ال -ذي أاظ -ه-ر مسش-ت-ؤى ع-ال م-ن

داع- -ي- -ا ا« ¤إاشش- -راك ج- -م- -ي- -ع ال -ف -اع -ل Úال -رسش -م -يÚ
والحÎاف - -ي ‘ Úوضش - -ع ال - -تصش ّ- -ؤر ال- -ن- -اج- -ع واب- -ع- -اد
اŸمارسش Úللسشياسشة ‘ قطاع تقني ل مكان فيه سشؤى
ل-ل-م-ع-ط-ي-ات واŸؤؤشش-رات ال-دق-ي-ق-ة» .وأاك -د ب -رؤوي-ة
اŸمارسض ‘ اŸيدان وجؤد طاقات ﬁلية ‘ ﬂتلف
الفروع اŸتدخلة ‘ سشؤق البناء والعمران من خÈاء ‘
ال -ع -ق -ار وم -ه -ن -دسش Úم -دن -ي Úوم -ع-م-اري Úا ¤ج-انب
اŸرق Úالعقاري ÚاŸهنيÁ Úكنهم ان يقدمؤا ا◊لؤل
” Œاوز حالة التششرذم وإاقامة تنسشيق
اŸطلؤبة ،اذا ّ
ينهي الؤضشع السشيئ القائم وينعشض وتÒة ال‚از ‡ا
ي -زي -ل الخ -ف -اق-ات ال-ت-ي ت-ن-ج-م ع-ن ه-ي-م-ن-ة الداريÚ
والششركات األجنبية.
وبعبارة أادق يرى اıرج ‘ ابعاد القطاع عن البزنسشة
وتسشليط الضشؤء على مطابقة اıططات ‘ ظّل الزام
الشش-رك-ات األج-ن-ب-ي-ة ب-ال-ت-ع-ام-ل م-ع م-هندسش ÚجزائريÚ
ويتطّلب األمر ا◊رصض على احÎام الجراءات بدقة.
وبخصشؤصض مؤؤششرات سشؤق مؤاد البناء اوضشح زياد ان كل
اŸؤاد تنتج ﬁليا اذا اتبعت سشياسشة رششيدة واسشناد
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خÓل عرضشه Ÿنتؤج بجؤدة رفيعة يعتقد
انه بإامكانه أان ينافسض اŸنتؤج العاŸي،
وÁكن أان يصشدر
إا ¤أاسش- - - - - - - - - -ؤاق
خ -ارج -ي -ة ل -ك -ن-ه
اغ -ت-ن-م ال-ف-رصش-ة
ل- - -ي- - -ط - -لب م - -ن
اŸنتجÚ
ا÷زائريÚ
مراجعة
األسش -ع -ار ،ح -ت -ى
ت- -ك -ؤن األسش -ع -ار
مدروسشة ومنافسشة ،ولفت النتباه أان مادة
السشÒاميك اÙلية تعد من أاجؤد ما يؤجد
‘ األسش -ؤاق خ -اصش -ة أان -ه -ا أاث -ارت اه -ت -م-ام
األجانب.
أاك -د ت -ؤم -ي ع -ل -ى وف -رة م -ؤاد ال -ب-ن-اء م-ث-ل
السش -م -نت وا◊صش-ى ب-ج-م-ي-ع أان-ؤاع-ه ،ل-ك-ن
اŸششكل الؤحيد اŸسشجل بحسشب تقديره
‘ ›ال البناء يتمثل ‘ النقصض ‘ اليد
ال -ع -ام -ل -ة وع-دم احÎام ‘ ب-عضض األح-ي-ان
آاج -ال اإل‚از ،وح-ت-ى ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-مشش-اري-ع
التي تعكف على إا‚ازها مؤؤسشسشات أاجنبية
اعÎف أان بعضشها رغم أان اآلجال قصشÒة
ل -ك -ن يسش -ج-ل ع-دم اإلت-ق-ان ،وي-رى أان ال-ي-د
العاملة ا÷زائرية أاحسشن من اليد العاملة
األج -ن -ب -ي -ة ،وق -در نسش -ب -ة ال -ن-قصض ‘ ال-ي-د
العاملة بحؤا‹ ٧0باŸائة ،يجب مراجعة
ق -ان-ؤن ال-ع-م-ل ب-ه-دف السش-ت-ف-ادة م-ن ال-ي-د
ال -ع -ام -ل-ة الأج-ن-ب-ي-ة ال-ت-ي “ر م-ن ا÷زائ-ر
بصشؤرة مؤؤقتة على غرار األفارقة.
‘ ح Úف- -ي ‹Ó- -ف- -ت -ح -ي م -دي -ر م -رك -زي
باŸؤؤسشسشة
الؤطنية للحصشى
وت -ع -ت Èالشش -رك-ة
األو ¤وط - -ن- -ي- -ا
ألن ط - -اق - -ت - -ه - -ا
الن-ت-اج-ي-ة تصش-ل
إا 9 ¤مÓيÚ
طن على مسشتؤى
 9وحدات كاملة،
أاوضش - - -ح أان- - -ه- - -م
ي -غ -ط-ؤن اح-ت-ي-اج-ات سش-ؤق ال-ب-ن-اء وال-ط-رق
واألشش -غ -ال ال-ع-م-ؤم-ي-ة ،وب-اŸؤازاة م-ع ذلك
لديهم مؤاد أاخرى يسشتخرجؤنها من ا◊جر
الكلسشي مث ‘ Óمدينة اÿروب ينتجؤن
«كاربؤنات الكالسشيؤم» وتعد مادة تسشتعمل
‘ عدة ›الت ،ومن نفسض ا◊جر تصشنع
ل - -ؤح - -ات ل- -ل- -ت- -زي Úو»ال- -ب- -ؤزولن» ،ح- -يث
يحاولؤن ا◊صشؤل على عقؤد مع ﬂتلف
الششركات ،وبهذه الصشناعة ا÷ديدة للرخام
يسش -ه -رون ع -ل -ى ت -ق -ل-يصض ح-ج-م السش-تÒاد
بفضشل فريق عمل يضشم ١١00عامل ،وفيما
ي -ت -ع -ل-ق ب-ال-تصش-دي-ر  ⁄ي-خ-ف أان الصش-ي-ن-يÚ
ب -ح -اج -ة إا ¤صش-خ-ؤر ع-مÓ-ق-ة ،وك-ذا م-ادة
«ال- -ب -ؤزولن» م -ط -ل -ؤب -ة ك -ثÒا ‘ السش -ؤاق
اÿارجية ،لكن ل يؤجد ميناء Áكن أان
يصش- -در م -ن -ه أاي ت -ت -ؤف -ر ف -ق -ط ال -ب -ؤاخ -ر
الصشغÒة ،لكنهم ‘ حاجة إا ¤ميناء يصشل
إا ١9 ¤مÎا ليصشدر منه وبالتا‹ اسشتقبال
بؤاخر كبÒة ا◊جم ،وتؤفر هذه اŸؤؤسشسشة
منتؤجا يتمتع بالنؤعية وا÷ؤدة جعلته ‘
الصشدارة وسشمحت له بتغطية السشؤق بنحؤ
١5ب -اŸائ -ة ،ألن ال -ط -لب ال -ؤط-ن-ي ،ب-حسشب
ت- -ق- -دي- -ر ف -ي  ‹Ó-يصش -ل إا١5 ¤م-ل-ي-ؤن طن
سشنؤيا ،ويضشاف إا ¤كل ذلك فإان اŸؤؤسشسشة
الؤطنية للحصشى تنتج مؤاد أاولية اأخرى مثل
م -ادة»ال -ب -ؤزولن» اŸسش -ت -ع -م-ل ‘ صش-ن-اع-ة
السش - -م - -نت ويسش - -ت- -ع- -م- -ل ك- -ذلك ‘ ›ال
الفÓحة ،علما أان الطاقة اإلنتاجية ‘ هذه
اŸادة اŸط- -ل- -ؤب -ة ‘ األسش -ؤاق اÿارج -ي -ة
كثÒا يصشل إا٧00 ¤طن.

اŸهمة ألصشحابها ،مقدما مثال السشمنت وا◊ديد بعد
ان ” التخلصض من هاجسض الندرة واŸضشاربة .وحؤل
نفسض النششغال طالب Ãراجعة قانؤن السشتثمار من
اجل تششجيع انتاج مؤاد البناء ‘ سشؤق ﬁلية تتؤفر على
مؤاد اولية ذات جؤدة مع العمل على اسشتقدام ششركاء
اجانب حؤل مششاريع لنتاج مؤاد البناء .ونّبه ‘ ›ال
هذه الششراكة ا ¤ضشرورة بناء ششراكة تسشتعمل مؤاد اولية
خالصشة وليسض باسشÎجاع نفايات واعادة تسشؤيقها كما ‘
حالة متعامل من تركيا بؤهران.
واششار ا ¤اÿلل الناجم عن تع Ìأاي منتؤج فيما يكؤن
غÒه م-ت-ؤف-را ف-ت-ت-ع-رضض ك-ل السش-لسش-ل-ة لÓ-ضش-طراب فÓ
يعقل اذا ” التخلصض من مششكلة السشمنت وا◊ديد
قريبا الؤقؤع ‘ مششكلة اخرى Ÿنتؤج ل يزال يششكل
حلقة ضشعف ‘ القطاع.
وابدى ‡ثل اŸنظمة الؤطنية للمرق Úالعقاري Úتفاؤوله
‘ وقت تتجه فيه ا÷زائر ا ¤إادراك عهد يقؤم على
ارسشاء اقÓع حقيقي ينطلق من النهؤضض بقطاع البناء
والسشكن كؤنه يبقى القاطرة اŸتينة للنمؤ.

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

بادر سسيف

بعيدا حيث تÌثر األشسجار ‘ بحÒة
الضسطراب Áضسي الوقت بطيئا على
هندباء األبجدية يتناثر ا÷فاف على دفÎ
الريح ينسسج القصسب اŸائل
عنقا ‡ Óوعلى شسفة النفلى تكتب حقول
القصسب قاماتها اŸتك ّسسرة
يلهو الصسفصساف بدموع ا◊جر
ترفقي أايتها األيام ا◊اسسرة هناك ‘
منتصسف القبلة مرارة
و‘ مسستقبل األرضس غضسار آادمي
يشسكل من أاهداب النوافذ رت Óمن العناق
وخفاء األعضساء تتصسّلب التقوى حÚ
يÓمسسها ماء الكشسف
وا◊ضسرة الصسوفية
ترسسم على جدار الكون ابتكارات النجوم
دم باك ،شساعر يعاند دهشسة األسسرار
وعلى قارعة الذكرى يطلق العناق لهواتف
الهواء علّه ينجو من لهاة الزمن اŸسسبوغ
باألسسود الرمادي
دم شساك ،يفتشس ‘ زوادة الدرب الرابط
ب Úالنبائل ومهرة النقراضس
عن منفذ للضسوء بأاجنحة من ورق الينابيع
دم يرسسم بظÓم الدقات بثورا على هيئة
الط Òالناعسس
يخمصس قبضسته اŸبا ÊاŸتتالية
آانا هنا مند عصسور اليأاسس
اسسكن جرن الكتب وأاسساور التعاليم اآلهلة
‘ زوايا القلب هنا منذ أان تعالت رائحة
التاريخ وحصس Òالبسسالة
آانا هنا تائه ب Úانبيق األبجدية
وعبث ا◊رية طيشس العصسر ضسيق اŸكان
وظلم الفهم  ،،،رÃا يتآاكل عصسر الهياكل
اŸغلقة يسسكن شسقوق األزرار اŸلتبسسة
يتآاكل الظن يهجر أارضس الله
كل شسكل روح وكل روح رقم
امشسي ثم امشسي ،ل اهتدي بÓفتة ،أاترّنح
على أاهداب النوافذ
ا◊اسسبة ،عله يشسرق ذلك القمر الغزال
اŸهى
افرك وجه اŸدينة النائمة
أاسسبح ‘ لهب الدروب اŸهربة
ترتسسم على بياضس النجوم الباسسمة أاسسماء
شسوارع مضسرجة بخÓسسية الزهور
اجلسس كعادتي على ريشس القطيع
العابر ا◊ابسس لسسلطان الندف
اشسرب ثم اشسرب ثم اشسرب اشسرب نتوءات
الذرة لثغ الليكÎونات
اهجر نفايات الكÓم اŸهدج
إا ¤سسطوع األزمنة اŸنشسطرة
اطلع من جيوب التجاعيد الواهمة
اهيل الÎاب على بسساط الهدوء
ارسسم نبوءات الربيع وأاشسباح اŸاضسي
افكك مÓحم السسÓحف اŸهاجرة عكسس
عقارب البخار وأانا األرضس
ورق الÈدة تلك الوجوه الواجمة
اŸسستنفرة أامام طوفان الغضسب
نعم أاشسكل من مسساحيق الذكرى
هدهدا وصسباغ اŸعنى لوحة كجذر
السسوسسن ثم اعزف Ûرات الوقت اÎŸهل
ما تيسسر من أانغام الفجر
ل ،ليسس خيال ذلك الطالع من نبوءة الثلج
إانه السسباحة ‘ ÷ج الذكريات
بل قل هو اŸنفى اŸتاخم لزلت الصسمت
سسؤوال يرفرف على ق ÈاÛهول
الفاصسل ب ÚاŸسستقبل وأالفة اŸؤوانسسة
ذات يوم حجبني ظّل الغموضس ،صسحت
أايتها الشسمسس متى ينقشسع ضسباب اŸعنى
حدثتني أاجنحة ا÷هات عن وطن
يتفقد خطوات الفلك
يÌي الكÓم Ãنابع األشسعة
وصسدف الكلمات نعم أاعلنت الغضسب
اŸملح على رقصس الهلع أامرت طرب
األماسسي أان يشسكوه إا ¤غرفتي
ا◊ية اŸعبدة
ثم جثوت أامام ارق التأاويل
أاسسخر له الكون اŸنسسي
أاخذت الصسمت ب Úذراعي ورحت ارجم
الهمسس بأانفاسس العا⁄
اŸنبعثة من قنينة القلق
Á ،،،كنك أان تشسرب أاك Ìلكن احذر ظÓم
الزوايا اآلهلة ،فهناك يحط ذباب الشسوارع
الÓسسع ما هذه الهشساشسة
كان جلجامشس يحضسر انكيدو للقاءات
اŸسساء اŸتناهية إا ¤زبد الذكريات
ومهجر الغابات و‘ مرجل الشسعر ،سسقط
ظلّ الثن ‘ Úبيت ا◊كمة ⁄ ،يتخلصسا من
شسرنقة الرفضس إال ‘ الرسسائل التالية
واÛلدة.

يدة

¿ !..p¿ÉªLoôJo ≠o∏HGC nÚ©dG
C
’ q

قصس
وليد جاسسم الزبيدي /
العراق

يلومو Êإاذا ما Ÿتُ نفسسي
بأانّ البُعَد يظلُمُه التدا..Ê
ت ُقرَبك بعَد نأايx
فقْد جّرب ُ
فأاسسقمني وبعَ ‹ Ìكيا..Ê
ث ألّن جمعاً
فتخشس َÚا◊دي َ
ب ،ينثني ب َÚاŸعا..Ê
يراق ُ
ف
ي
ف
س
ش
ل
ز
غ
م
ه
ن
ي
ب
فيعلو
ٌ
ٌ
ويدعوَن القوا‘ للّرهانِ..
وأانتِ Ãعزلٍ عن كّل قولٍ
ووحَد ِ
Ã Úا أاعا..Ê
ك تعلم َ
ث بكّل لطفٍ
تديرين ا◊دي َ
ليأافلَ صسوُتُهم قبَل األواِن..
بفيضِس حصسافةٍ ونبوِغ فكٍر

 Úالتصسبَّر والتفا..Ê
تطيل َ
ت دمعي
أاظtل وحسسرتي تقتا ُ
وشس -وق -ي ف -اضس -ح -ي شس -م َسس
العياِن..
إاذا صسوتي شسدا كنتِ اّتقادا ً
ف - -تُ - -خ - -فَ Úاشس - -ت - -ي- -اقً- -ا ‘
÷ناِن..
ا َ
فيغدوقرُبنا كدخولِ حرٍب
ونخشسى من سسناٍن أاوطعاِن..
ونخشسى من أاموٍر تبتلينا
ي شساِن..
فنسسلو ،كي نتوهَ بأا ّ
ول نعطي ا ¤واشسٍ سسبي ً
Ó
ول نكبوبزّلِت اللسساِن..
فإاّن الُبعَد أاجمُل ‘ عيوÊ
ف -ي -ح -ي -ي خ -اط -ري ،أال -ق -ي،
بيا..Ê
فأاحيا عاشسقًا َوِلهًا غيورا ً

ق
صسة قصسÒة
حسس Úعلي غالب
ب -دق -ة واه -ت -م-ام ي-رى ج-ثث
اŸتناثرة بكل مكان:
 ما هذا ..يلتفت بوجههإا ¤رج - -ل ع- -ج- -وز ه- -و األكÈ
ب- - -السس- - -ن م- - -ن ب Úال - -رج - -ال
الواقف:Ú
 أانا «ﬂتار» القرية ،وأاريدأان أاع- -رف م- -ا سس -بب الصس -راع
ال - - - -ذي أاوق- - - -ع ك- - - -ل ه- - - -ؤولء
الضسحايا.
ل ي -ج -ي -ب -ه ال -رج-ل ال-ع-ج-وز
ف -يصس -رخ ع-ال-ي-ا - :م-ن م-ن-ك-م
يعرف سسبب الصسراع..؟؟

خاطرة

وأاشسعر أانّ قلَب ِ
ك قْد حوا..Ê
ُ
فُ- -ت- -سس ِ-ع ُ-د م -ه -ج -ت -ي ذك -رى
و‚وى
وُتذكيني ال ّصسبابُة واألما..Ê
ب أانقى ‘ بعاٍد
◊ s
ألنّ ا ُ
وأاطهُر من مÓئكِة ا ِ
÷ناِن..

ش

سعر
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^ سسهام بن Ÿدق

على غ .Íغفى جفن جفا.Ê
على قلب .غفى غ Íغشسا.Ê
إانا أان قلت لزال الهوى حو.
له .ولها لهائمة .رماÊ
وان من اÙال يذوب قلب
وان من النواح ◊ ÈرواÊ
تلملمني ودادا .كل يوم
وŒرحني صسمتا ..قد سسباÊ
واذرف الدمع تكرارا .تأان
إاذا نامت ‘ األجفان ترداÊ
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ل ي -ج -د أاح -د ي -ج-ي-ب-ه ،وه-و
يكاد أان ينفجر من الغضسب- :
ك-ي-ف شس-ارك-ت-م ب-ه-ذا الصس-راع،
وأان- -ت- -م ل ت- -ع- -رف -ون أاسس -ب -اب -ه

وت- -داع -ي -ات -ه ..ي -ج -ي -ب -ه أاح -د
الرجال:
ل- -ق- -د صس- -رخ أاح- -د شس- -ب -اب
ال- -ق- -ري- -ة ،وق- -ال ل- -ن- -ا ون -ح -ن
›ت-م-ع« Úأاج-ل-ب-وا أاسس-ل-حتكم
وه -ب -وا Ÿسس-اع-دت-ي»  .صس-مت
ال -رج -ل ب -ع -د أان ق-ال ج-م-ل-ت-ه
القصسÒة ،وإاذ يصسمت ﬂتار
ال -ق -ري -ة ل -دق -ائ -ق م -ع -دودات
وب -ع -ده -ا ي -ع -ود ل -ل -ح-ديث- :
أاي -ع -ق -ل ه -ذا ،صس -راع أاسس -ق-ط
أارواح كثÒة وجميع من شسارك
فيه ل يعرفون أاسسبابه ،حقا أان
«ا÷ه -ل» ب -إام -ك -ان -ه ف -ع -ل ك-ل
شسيء.
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نور ﬂتاري  /باتنة
السساعة اآلن الواحدة وأاربع خيبات ،لزلت
غارقة ‘ الظÓم أاتأامل ‘ الشسيئ ويرهقني
ك -ل شس -ي -ئ  ..ق -ل -ب-ي م-ث-خ-ن ب-ا÷راح وسس-وان-ح
ا◊زن تÓحقني ‘ كل مكان فأاسستسسلم لها كل
ليلة لتغتصسبني وŒعل مني شسبحا هزي.. Ó
ورغم كل ذلك األ ... ⁄مازلت أابتسسم طمعا ‘
أان تكون ابتسسامتي الÈيئة شسعاعا من األمل
ألحدهم ،ذاك الشسعاع الذي ضسللت طريقي
من دونه.
‘ رحلة البحث عن ا◊قيقة ضسعت وغرقت
‘ مسستنقع من الظÓم فتحولت حياتي من
نسسيم وهدوء ل يعكر صسفوه شسيئ إا ¤عاصسفة
هوجاء دمرت .قلبي الذي كان صسوته خافتا
حزينا كنغمة طاهرة ب Úأانغام فاجرة .ركام
اÿيبات الذي بداخلي جعلني أاسس Òبخطى
متثاقلة من دون أاية وجهة ،كسسائح تائه ‘
م -دي-ن-ة غ-ري-ب-ة .أان-ظ-ر إا ¤ك-وم-ة األح-ي-اء م-ن
حو‹ فأاتسساءل من أانا ‘ هذا العا⁄؟ إا ¤أاين
تأاخذ Êأاقداري وأاي اŸسسارات تسسلكها بي؟

ك -ل -م -ا غ -رقت ‘ ال -ظ Ó-م أاك Ìم -ت -ج -اه -ل-ة
ن -داءات ق -ل -ب -ي ك -نت أاظ -ن أان -ه -ا ن-ه-اي-ت-ي وأان
األق- -دار ق- -د وضس- -ع -ت -ن -ي ‘ خ -ان -ة ال -ت -ائ -هÚ
الظا ،ÚŸثم أاقنع نفسسي أان األقÓم قد رفعت
والصس- -ح- -ف ق- -د ج- -فت .ل- -ط -اŸا ه -ربت م -ن
 ⁄Óالذي أانهك جسسدي
أاقداري واسستسسلمت ل أ
وسسمم أافكاري ،فكنت أاحتضسن وسسادتي كل
ليلة وأاسستسسلم للنوم متجاهلة ضسجيج أافكاري
آاملة ‘ أان أاسستيقظ ‘ مكان آاخر وزمن غÒ
الذي أاعيشسه ...ولكن أايا من ذلك  ⁄يتحقق!
أان -ا ف -ق -ط أات-ق-نت ل-ع-ب-ة ال-ه-روب .أاف-ك-ر ل-وأاÊ
إانسسان بدائي ل يعرف تاريخ ميÓده ول يعرف
السساعات والدقائق ،رÃا كنت أا–ّرر من حبل
الوقت الذي يلتف حول عنقي وأاتخلصس من
كل ذلك التوتر..
‘ داخ -ل -ي تشس -ن ح-روب شس-ع-واء ي-وم-ي-ا ،أان-ا
›رم ا◊رب وأانا الضسحايا ،أانا الغنائم وأانا
الدماء واألشسÓء .كنت أاظن أان أاحدا ما سسيأاتي
وÁد ‹ يده لينتشسلني من اŸسستنقع الذي
أاغرق فيه ولكني أايقنت أانه ل أاحد يسستطيع
إان-ق-اذي م-ن ح-روب-ي ال-ن-فسس-ي-ة ،ال-ب-وصسلة التي
تقود ‘ Êهذا العا ⁄بداخلي أانا...
لقد اسستسسلمت للظÓم وظننت أانه قدري
الذي كتب علي أان أاعيشسه ولكن الله ل يجÈ
أاحدا على السس ‘ Òالطريق اŸظلم ثم يرمي
به إا ¤ا÷حيم ،الله أاظهر ‹ ا◊قائق ولكنني
تغافلت عنها وفضسلت العيشس ‘ كذبة ا◊ياة،
نعم لقد كنت أاهرب من أاقداري باسستمرار و⁄
أاواجه ا◊قيقة Ÿرة واحدة .إا ¤أان ظهر ‹
ذلك البصسيصس من النور◊ ،ظتها امتزج
اÿوف بنشسوة الفرح◊ ..ظتها –ررت
من كل قيودي◊ ...ظتها ارتفع صسوت
السس---م---اء م---ؤوذن---ا Ãوع--د صسÓ--ة ال--ف--ج--ر
ف--اخ--ت--ل--طت م--ع--ه اب--ت--ه-الت-ي وأادع-ي-ت-ي.
◊ظ-ت-ه-ا أابصس-رت ال-ن-ور وتÓ-شس-ى ال-ظÓ-م
الذي بداخلي .كانت ◊ظة تنبع من إاÁان
داخلي◊ ..ظة سسجودي لله اهتديت.

أاحمد دحمان صسبايحية
أاحاطني األرق ...
إارتديته كالثوب تلك الدقائق
...
كنت أاظنه بداية ل تسستحق ...
أاوبضسع دقائق ...
و“ر دون قلق ...
لكني أادركته يسستمر ‘ األفق
يواصسل طرد النوم من العمق
من على عيو ÊاŸتعبة ...
◊ظات متعاقبة ...
ثـم ◊ظات مضسظربة ...
فيقيد مواعيد من تلك ا◊قبة
...

طرة
خا

ألكون حينئذ ب Úأايادي صسعبة
ذات مزاجات غريبة ...
فمسساحات غ Òمنتظرة ...
بنفسس أافكارها مضسظربة ...
ودموع أا ⁄مبعÌة ...
ألعانق قهرا ويÓت اإلنسسحاب
...
بسساتيني يسسكنها اإلضسطراب
...
ليغدوما بيني وب Úالراحة
إاغÎاب
على اأرضس خصسبة ،مسساحاتها
مقهرة
Ÿن ل يعي بوادرها غÒ
اŸنتظرة ...
تغدواإليه معا ⁄مدمرة ...
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هيام بوطÓلة :سسكيكدة
ت -قضس -ي ج -ل ي -وم-ه-ا ‘ ذات
اŸك -ان ،يشس -غ -ل -ه -ا حشس -د م -ن
عÓمات السستفهام ،تصسل بها
ا◊ي - -اة اإ ¤ح ّ- -د الخ- -ت- -ن- -اق.
تتدفق األفكار ‘ عقلها بÓ
ت -وق-ف –اول السس-ي-ط-رة ع-ل-ى
زم- -ام األم- -ور ك -ال -ع -ادة ،ل -ك -ن
ا◊ياة تفعل فعلتها وÈŒها
ع-ل-ى ال-ت-ق-ب-ل وال-رضس-وخ وتشسد
اÿن -اق ع -ل -ى روح -ه -ا وت -ق-ن-ع
ن -فسس -ه-ا Ãا يسس-م-ى ال-ق-در.

باتت
كل األلوان ‘ منظورها نفسس
اللون ول تفرق ب Úالفصسول،
ف -ف -ي ع-ي-ن-ه-ا ج-م-ي-ع ال-فصس-ول
أاصسبحت باردة وقاسسية كفصسل
اÿري -ف .رم -ادي -ة أاحشس -ائ -ه -ا
وفراغ قلبها إان دل على شسيء
ف- -ه- -ي خسس -ارت -ه -ا ‘ م -ع -رك -ة
ا◊ي-اة وتضس-ح-ي-ت-ه-ا ب-أاحÓ-مها
لتكمل الطريق بدون نفسس ول
روح ت -ب -ق-ى أام ت-ك-م-ل ال-ط-ري-ق
إلرضس- -ائ -ه -م  !..اسس -ت -ق -رت ‘
الÓ- -م- -ك- -ان ف- -أاصس -ب -حت ه -ذه
حياتها ف ÓاسسÎجعت نسسختها
السسابقة وليسست هذه هي.

á«îjQÉJ äÉ£fi
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›ازر ارتكبت ‘ حق ا÷زائري Úباسسم التمدين

شسهادات ÷Ôا’ت سسفاح ÚإاقÎفوا أابشسع ا÷رائم ا’سستعمارية
لغواط وقسسنطينة  ⁄تسسقط بالتقادم
^ ›ازر البليدة ،ا أ
لنسسانية ،مدعية أانها جاءت لتمدين
لسستقÓل ›ازر عديدة يندى لها جب Úا إ
لرضش ا÷زائرية سسنة  183٠إا ¤غاية ا إ
لحتÓل الفرنسسي منذ إاغتصسابها ا أ
اقÎفت قوات ا إ
لخ Òأاشسرف وأاكÌ
لن هذا ا أ
الشسعب ا÷زائري الذي هو أاصس Óمتحضسر ،بحيث نفذ هذه العمليات الوحشسية جÔالت سسفاحون ل Áكن حتى إاطÓق عليهم صسفة ا◊يوان ،أ
منهم ،وهنا نذكر بعضش اÛازر على سسبيل اŸثال.

سسهام بوعموشسة
Óسشف
السشفاح الدوق روفيغوا من منا ’ يعرف هذا اإ’سشم الذي ول أ
أاطلق على أاحد أاسشواق اأ’ربعاء ،قاد هذا اÛرم حملة إانتقام دموية
ضشد قبيلة العوفية الÈيئة بتهمة اإ’عتداء على الوفد الŸÈا،Ê
بحيث تسشلل لي Óرفقة قوافل من جنده وهجموا بغتة على القبيلة
فذبحوا وقتلوا ونكلوا بأافرادها دون “ييز للجنسش ،السشن وأابيد
ا÷ميع بكل برودة دم دون أان يتمكنوا من الدفاع عن أانفسشهم،
وانسشحب ا÷ند قبل طلوع الفجر ﬁمل Úبكل اŸسشروقات.
‘ هذا الصشدد يسشتعرضش اأ’سشتاذ ﬁمد سشكال ‘ كتابه بإاسشم
ا◊ضشارة قول سشانت أارنو»:كان لروفيغو أاسشلوب أاخر ’ يقل أاهمية
عن هذه اأ’سشاليب ،يوحي بصشور مرعبة  ⁄يكن ‘ حاجة إاليها ‘
أاغلب اأ’حيان ،كان يتوجه إا ¤القبائل اÛاورة للمكان الذي وقعت
فيه ا÷رÁة ،قائ:Óتقولون قطعنا ثÓثة رؤووسش ،إاذا  ⁄تسشلموا لنا
ا÷ناة خÓل  48سشاعة ،سشأاقدم إاليكم ششخصشيا وأاقطع  ٣00رأاسش
دفعة واحدة.»...
و‘ رسشالة أاخرى لسشانت أارنو مؤورخة يوم  2٣جانفي  ،1850وصشف
الطريقة اÓŸئمة واأ’‚ع إ’لزام العصشاة بدفع الضشرائب ⁄»:يسشدد
أافراد قبيلة النماششة ضشرائبهم على اإ’طÓق ،وفضشلوا الفرار نحو
ا÷نوب سشاخرين من اŸسشتعمرين فطوقناهم منهم  20فارسشا من
الششيوخ ،واسشتولينا على  15أالف رأاسش غنم و 4000جمل وأالزمنا
السشكان بدفع كل الضشرائب من سشنة  1845إا ،1850 ¤إاذ تقدر بحوا‹
 75أالف فرنك وبذلك فهم يتحملون تكاليف ا◊رب ونفقات ا◊صشن
ب -خ -نشش -ل -ة ،أا“ن -ى أان ن -ك -ون ع-ن-د حسش-ن ظ-ن ورضش-ى السش-ل-ط-ات ‘
ا÷زائر وباريسش».

›زرة اأ’غواط  ..قصسة الÎاجيديا الكاملة

يروي العقيد بÓن ‘ كتابه»رسشائل عائلية حول ا÷زائر» أاحداث
مذبحة اأ’غواط التي عايششها بتاريخ  2ديسشم»: ،1846 Èكانت
اŸذب-ح-ة ف-ظ-ي-ع-ة ل-ل-غ-اي-ة ،ك-انت اŸن-ازل وﬂي-م-ات اأ’ج-انب ال-تي

أاقيمت ‘ ع ÚاŸكان والششوارع والسشاحات مليئة با÷ثث ،حسشب
أاول إاحصشاء تقديري أاجري بع ÚاŸكان وبناء على معلومات مؤوكدة
وردت بعد سشقوط اŸدينة ،وصشل العدد إا ٣002 ¤قتي Óمن الرجال
والنسشاء واأ’طفال ،أاما عدد ا÷رحى فلم يكن كبÒا ،وهذا جلي
أ’نها ›زرة بأا” معنى الكلمة ،إانتابت ا÷نود حالة من الغضشب
الششديد بعدما وجهت لهم طعنات بالسشيوف ع Èمنافذ اأ’بواب
والسش-ط-وح أاث-ن-اء غ-زوه-م ل-ل-م-دي-ن-ة ،ف-ان-قضش-وا ع-لى اŸنازل وراحوا
يقتلون بدون ششفقة رميا بالرصشاصش كل من وجدوه أامامهم ،و‘
حالة الفوضشى السشائدة ‘ الظÓم ’ ،متسشع من الوقت لتبيان ا÷نسش
والسشن ،فكانوا يضشربون ‘ كل اإ’Œاهات دون –ذير».
ويروي ماسشبÒو ششهادة أاوجان فرومنتان ⁄ »:يكلفنا الهجوم عددا
كبÒا من الناسش ⁄ ،تكن هناك أاية مقاومة عندما هجمنا على
ا◊قول وعندما امتدت اŸعركة داخل اŸدينة ،كنا نتنقل من منزل
إا ¤منزل وÃا أان اليأاسش اسشتو ¤على العرب  ⁄تدم اŸعركة طوي،Ó
لكنها كانت مرعبة بالنسشبة لهم ،أاحصشينا أاك Ìمن أالفي جثة ‘ اأ’يام
التالية أاك Ìمن الثلث Úوجدوا داخل اŸدينة...كنا ‰ششي بصشعوبة ‘
بحر من الدماء نظرا لكÌة ا÷ثث...وقد خيمت رائحة اŸوت على
اŸدينة Ÿدة طويلة ،ولسشت متأاكدا إان إاختفت الرائحة كلية أام ’.
وعندما ” دفن جميع اŸوتى أاصشبحت اŸدينة خالية على عروششها
باسشتثناء  1200رجل من جند ا◊امية ،أاما اأ’حياء من اأ’ها‹ فقد
’ذوا بالفرار».

›زرة البليدة  ..صسور ’نتقامات دموية

خÓل ششهر نوفم ،18٣4 Èقرر ا÷Ôال كلوزال إاعادة إاحتÓل
البليدة فجند لهذه اŸهمة معظم القوافل العسشكرية الكفؤوة ،ششملت
10أا’ف رج -ل ب-غ-ي-ة ال-تصش-دي ل-ل-ه-ج-وم-ات اŸضش-ادة ،ق-ام ب-ق-ت-ل ك-ل
اŸقاوم Úالذين أاسشروا على التو حامل ÚالسشÓح ،ثم أاقبل على حرق
اŸزارع يروي النقيب روزى بهذا الصشدد»:أاعدم جميع اŸقاومÚ
داخل اŸدينة رميا بالرصشاصش– ،ت أاع Úا÷Ôال كلوزال –مل
ا÷ن -د اŸشش -ه -د ع -ل -ى مضشضش وال -ن-ف-ور ب-اٍد ع-ل-ى وج-وه-ه-م ،ن-ظ-را
لفظاعة اÛزرة التي جسشدت ضشغينة انتقامات دموية ،اكتسشحت
اŸدي-ن-ة ح-رب الشش-وارع ،ف-أاصش-ب-حت م-ك-ت-ظ-ة ب-ا÷ثث أاغ-ل-ب-ه-ا نسشاء
وأاطفا وششيوخ ويهود مسشا.»...ÚŸ

›زرة قسسنطينة Œ ..اؤزت ا◊دؤد

انتهى الهجوم على اŸدينة بحدوث ›زرة ششاملة ،كما يروي
ماسشبÒو ويذكر الششهادة التي رواها بودريكو– »:ت نششوة اإ’نتصشار
ينقضش الزواف بوحششية على الضشحايا من النسشاء اŸسشكينات الÓتي
 ⁄يسشتطعن الفرار ،فÎى هنا جنديا يقطع مازحا ثدي إامرأاة وهي
تتضشرع طالبة الرحمة بالقتل ،لكنها تفارق ا◊ياة بعد ◊ظات –ت
وطأاة العذاب اأ’ليم ،وهناك جندي أاخر يختطف طف ÓصشغÒا من
رجليه ويهششم رأاسشه على ا◊ائط و‘ أاماكن أاخرى حدثت مششاهد ’
يتقبلها سشوى اإ’نسشان اÛرد من مششاعر اإ’نسشانية ،لكن الرجل
الششريف ’ يتحمل رؤويتها...وإانه Ÿن اıز أا’ يسشيطر الضشباط
على انضشباط جنود البعثة ورماة النخبة ،عندما يسشبقونهم جريا
للوصشول قبلهم إا ¤الطريدة».

لسستشسهاد العقيدين عمÒوشش وسسي ا◊واسش
الذكرى  ٦٠إ

Œانسس ‘ رؤؤى البطل ÚخÓل الكفاح اŸسسلح

لقدار أان يكون شسهر مارسش شسهرا للشسهداء ،منهم
تشساء ا أ
العقيد عمÒوشش وسسي ا◊واسش اللذان سسقطا ‘ ميدان
الشسرف بجبل ثامر Ãنطقة سسيدي ﬁمد سسنة ، 1959
وقد “يز الشسهيدان بتجانسش ‘ الرؤوى خÓل مسسÒتهما
ال -نضس-ال-ي-ة وال-ك-ف-اح وال-ع-م-ل اŸي-دا Êم-ن أاج-ل اسس-ت-قÓ-ل
ا÷زائر ،كما كانا متفق ‘ Úالنظرة اŸسستقبلية للجزائر
لسستاذ جمال يحياوي باحث ‘
اŸسستقلة ،حسسب ما أاكده ا أ
التاريخ.

إŸسسيلة  :عامر ناجح

و‘ هذا الصشدد ،نظمت السشلطات الو’ئية واأ’سشرة الثورية
باŸسشيلة وقفة تخليد لذكرى البطل Úالتي تعت Èاعتزازا
بأا›اد بطو’ت العقيدين ،وŒسشيدا لقيم الوفاء لرسشالة
الششهداء الداعية للحفاظ على الوطن .
وأاكد مدير اÛاهدين ‘ كلمتة أالقاها نيابة عن وا‹
الو’ية ابراهيم اوششان ،أان البطو’ت التي قام بها العقيدان
باأ’رضش الطيبة –مل د’’ت الوحدة وتعزيز الهوية الوطنية
واعتزازا باأ’›اد والوطنية الصشادقة  ،مضشيفا أان الذكرى
ه -ي اسش -ت -ع -ادة أ’›اد م -ا ق -ام ب -ه ال -ب -ط Ó-ن سش-ي ا◊واسش
وع -مÒوشش ’سش -ت -ع-ادة السش-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى ك-ل شش Èم-ن
اأ’رضش اŸباركة التي سشقيت بدماء مليون ونصشف مليون
ششهيد وتضشحيات اÛاهدين  ،كما إاعت Èالذكرى Ãثابة
Óج -ي -ال ا◊ال -ي -ة واŸسش -ت -ق -ب-ل-ي-ة Ãآاث-ر وب-ط-و’ت
ت -ذك Òل  -أ
العقيدين ’سشتلهام الع Èوالدروسش .
من جانبه قال ‡ثل منظمة اÛاهدين علي بوغزالة أان،
الذكرى وقفة تاريخية ›يدة ’سشتذكار مناقب الرجلÚ
اللذين سشقطا ‘ ميدان الششرف ،رفقة كوكبة ‡يزة من
رجال الثورة دفعوا بأارواحهم الطاهرة ‘ ميدان الششرف من
أاج-ل اسش-ت-ع-ادة ا’سش-ت-قÓ-ل م-ن اŸسش-ت-ع-م-ر ال-غ-اشش-م.وج-دير
بالذكر أان السشلطات الو’ئية أاطلقت تسشمية نهج باسشم أاول
نوفمÃ Èنطقة برج بلجريف .
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العقيد لطفي  ..عقيدة ثورية
Ÿسستقبل ا÷زائر ا◊رة
ق- - - - -م- - - - -ة ‘ ا◊ن- - - - -ك - - - -ة
السس -ي -اسس -ي -ة وال -ع -ب -ق -ري -ة
ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ،ك- -ق- -ائ- -د ‘
ال-ث-ورة ال-ت-حريرية لكونه
أاخ - - -ذ ع - - -ل - - -ى ع - - -ات - - -ق- - -ه
مسسؤووليات أاك Èبكث Òمن
سس- - -ن- - -ه  ،وه - -ذا ‘ ال - -فÎة
ماب 2٠ Úإا 2٦ ¤سسنة ،إانه
الشس-ه-ي-د ال-ب-ط-ل دغ Úب-ن
علي اŸدعو العقيد لطفي
اŸول - -ود ب - -ت- -اري- -خ  7ماي
 1934ب-ت-ل-مسس-ان  ،ي-ن-حدر
م - -ن أاصس - -ول ت- -رك- -ي- -ة م- -ن
ع - - - - -ائ- - - - -ل- - - - -ة ب- - - - -ودغ- - - - -ن
لسس- -ط- -م- -ب -و‹ اŸع -روف -ة
ا أ
Ãدينة تلمسسان.

سسهـــــام.ب

نال الششهادة ا’بتدائية عام ،1948سشافر إا ¤اŸغرب Ÿواصشلة دراسشته
الثانوية Ãدينة وجدة ،لكنه عاد بعد سشنة إا ¤تلمسشان لينضشمّ إا ¤مدرسشة
م -زدوج -ة ال -ت -ع -ل -ي-م (ف-رنسش-ي-اإسشÓ-م-ي) ،و‘ ه-ذه اŸدرسش-ة ب-دأا وع-ي-ه
السشياسشي.
التحق بصشفوف جيشش التحرير الوطني ‘ اأكتوبر  1955باŸنطقة
اÿامسشة لتلتحق به زوجته ‘ نفسش اŸنصشب ،كّلف بعدها بقيادة قسشم
تلمسشان وسشبدو وأاششرف على تششكيل اÓÿيا السشرّية ÷بهة التحرير
ال -وط -ن -ي ا÷زائ-ري-ة ،واأخ-ذ اسش-م-ا ث-وري-ا ه-و «سش-ي اإب-راه-ي-م» واسش-ت-ط-اع
بفطنته وحسشن تنظيمه أان يؤوسّشسش للعمل الفدائي ‘ الو’ية اÿامسشة ،إاذ
م- -ع اك- -تشش- -اف ال- -بÎول ب- -ا÷ن- -وب ا÷زائ -ري وزي -ادة اه -ت -م -ام ف -رنسش -ا
ب -الصش -ح -راء ،ت -ط ّ-وع «سش -ي إاب -راه-ي-م» ‘ صش-ي-ف  1956ل-ق-ي-ادة العمليات
العسشكرية ‘ ا÷نوب وخاضش عّدة معارك ضشارية اأسشفرت عن خسشائر
معتÈة ‘ صشفوف القوات الفرنسشية.
‘ جانفي من عام1957ع Úقائدا على اŸنطقة الثامنة من الو’ية
اÿامسشة برتبة نقيب ثم رائدÃ ،نطقة أافلو –ت اسشم لطفي ،كما أاصشبح
عضشوا ‘ ›لسش اإدارة الو’ية اÿامسشة.
‘ عام  1959رقي الششهيد إا ¤رتب ـة صشاغ ثا ( Êعقيد ) قائدا للو’يـ ـة
اÿامسش ـة خلفا لقائدها السشابق العقيد هواري بومدين  ،وعندما ششددت
القوات ا’سشتعمارية اÿناق على الثورة ا÷زائرية وعززت مراقبتها
لنقاط العبور ا◊دودية مع اŸغرب بتفعيل ما سشمي بحاجز « ششال» بÚ
اŸغرب وا÷زائر ،وحاجز «موريسش» ب Úتونسش وا÷زائر Ÿنع تدفق
اأ’سشلحة واŸقاتل ،Úانسشحب العقيد لطفي اإ ¤داخل اأ’راضشي اŸغربية
وأاقام لفÎة ‘ منطقة وجدة.
ولكن هذا الغياب عن السشاحة اأثر فيه ،فقرر العودة رغم التحذيرات
سشالكا ‡را على ا◊دود اŸغربية ا÷زائرية يقع ‘ منطقة جبل بششار،
وأاثناء هذه العودة تعرضش لكم Úوقتل بصشحبة أاحد اأوثق مسشاعديه الرائد
فراج ‘ معركة غ Òمتكافئة مع قوات ا’سشتعمار اسشتخدمت فيها
الطائرات واŸدفعية الثقيلة ،وكان ذلك يوم  27مارسش  1960بجبل غرب
بششار وذلك بعد مقاومة طويلة.

^ كان إانسسانا ؤاعيا بالتاريخ ا÷زائري ؤا◊ضسارة اإ’سسÓمية

كان إانسشانا واعيا بالتاريخ ا÷زائري وا◊ضشارة ا’إسشÓمية  ،و متفتحا
ع-ل-ى اأ’ف-ك-ار ال-عصش-ري-ة وإانسش-ان-ا دÁق-راط-ي-ا ،وأادي-ب-ا وم-ن-ظرا Ÿسشتقبل
ا÷زائر بعد اإ’سشتقÓل ،حسشب ما جاء ‘ كتاب إابنته ششهيدة التي
تطرقت إا ¤نزعته اأ’دبية وتعلقه بأادباء ومفكرين طبعوا زمانهم من
أامثال ،سشانت اأوغيسشتان وكورناي وراسش ،Úوتأاثره أايضشا ،بحكم ثقافته
اŸزدوجة واإتقانه للغة العربية ،بأاعÓم اأ’دب والفكر العربي من أامثال
جÈان خليل جÈان وابن سشينا وقد اإختار اسشمه الثوري «العقيد لطفي»
لتأاثره بأاششعار ومؤولفات مصشطفى لطفي اŸنفلوطي.
‡ا كتبه بخصشوصش رؤويته Ÿسشتقبل ا÷زائر ،قوله ‘« :جزائر الغد
سشتكون فرصش العمل متاحة للجميع ،فبلدنا غني بالÌوات التي يجب أان
يتم تقاسشمها بإانصشاف».
و‘ خطاب موجه للششبيبة ا÷زائرية كتب العقيد لطفيÃ« :ا أاننا
ثوريون ،نؤومن بأاننا قد نسشتششهد ‘ يوم من اأ’يام ،ولكن هذه التضشحية
يجب أان ’ تذهب سُشدى إاذ يجب اأن يتم –قيق ا’أهداف النبيلة التي
ضشحينا من أاجلها ،وهذا من واجبكم كششبيبة جزائرية رفع اŸششعل
وضشمان تنفيذ الَق َسشم الذي قطعناه من أاجل التضشحية ‘ سشبيل انتصشار

á°VÉjQ

األحد  31مارسس  2019م
الموافق لـ  24رجب 1440هـ

مراد مزيان (اŸدير الفني الوطني للمÓكمة) لـ «الششعب»:

النتائج اّÙققة ‘ البطولة العربية فاقت التوقعات
–Óادية ا÷زائرية للمÓكمة مراد مزيان ‘ تصشريح خاصس ÷ريدة «الششعب» النتائج اÙققة خÓل
ثّمن اŸدير الفني ل إ
البطولة العربية التي جرت وقائعها بالعاصشمة السشودانية «اÿرطوم» مؤوخرا ،التي حصشدت فيها عناصشر النخبة الوطنية 8
ميداليات كاملة من ›موع  10ما يعكسس العمل الكب Òالذي قاموا به ‘ الفÎة التي سشبقت ا◊دث.

نبيلة بوقرين
اأك-د م-زي-ان اأن-ه-م حّ -ق -ق-وا ك-ل
الأه - -داف اŸسس - -ط - -رة ق - -ب- -ل
اإن -طÓ-ق اŸوع-د ال-ع-رب-ي م-ن
كل ا÷وانب ‘ قوله «النتائج
اÙق- -ق- -ة خÓ- -ل ال- -ب- -ط -ول -ة
ال-ع-رب-ي-ة ب-السس-ودان ك-انت جد
اإي - -ج - -اب- -ي- -ة ،لأن- -ن- -ا Œاوزن- -ا
الأهداف التي كانت مسسطرة
ق -ب -ل اŸوع -د اŸت -م-ث-ل-ة ‘ 6
م -ي -د ا ل -ي -ا ت  ،ح -ي ث ح ص س -د ن -ا 8
ميداليات من بينها  4ذهبيات
ع- -ن ط- -ري- -ق ك- -ل م- -ن ﬁم -د
ف - - -ل - - -ي س س - - -ي ‘ و ز ن  5 2ك ل غ ،
اأسس - -ام- -ة م- -رج- -ان ‘ وزن 56
كلغ ،شسمسس الدين كرامو ‘
وزن  69كلغﬁ ،مد خمري ‘
وزن  91ك -ل -غ ح -يث ح-اف-ظ
اÓŸكمون على األقابهم التي
كانت ‘ الطبعة اŸاضسية».
واصس-ل ﬁدث-ن-ا ق-ائ« Ó-ف-ي-م-ا
“كن كل من ﬁمد سسلطا،Ê
م -وح السس -ع-ي-د ح-م-ا ،Êي-ونسس
‰وشسي من الفوز بالفضسة ‘
اأوزان  75 ،91 ،49كلغ على
التوا‹ بينما عادت الÈونزية
لـ شسعيب بولوذينات ‘ وزن
 91كلغ ،هذا ما جعلنا نحتل
اŸرك - -ز ال - -ث - -ا ‘ ÊالÎت - -يب
العام بعدما فزنا بحوا‹ 80
باŸئة من اŸيداليات Ãا اأننا

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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غيـ ـ ـاب ي ـ ـوسسف عطـ ـ ـال عن مواجهـ ـة
ديج ـ ـ ـ ـ ـون بسسـ ـ ـ ـ ـبب اإلصساب ـ ـ ـ ـة
سشيغيب اŸدافع الدو‹
ا÷زائري لنادي نيسس،
يوسشف عطال ،عن
اŸواجهة اŸقررة أامام
ديجون ،برسشم ا÷ولة
 30من البطولة
الفرنسشية «ليغ  ،»1اليوم
( 1٥:00سشا) ،حسشبما
أاعلنه النادي الفرنسشي
ع Èموقعه الرسشمي.
وع- - -اد ال- - -ظ - -ه ÒاألÁن اإ¤
فريقه مصسابا بعد مشساركته
‘ ت - - - - -ربصس اŸن - - - - -ت- - - - -خب
ا÷زائري ،أاين لعب أاسساسسيا
‘ ودي- - - - - -ة ت - - - - -ونسس (،)0-1
ال - -ثÓ- -ث- -اء ال- -ف- -ارط Ãل- -عب
مصس-ط-ف-ى تشس-اك-ر (ال-ب-ل-يدة)،
‘ إاط - - - - - - - - - - - - - - -ار –ضسÒات

«اÿضسر»– ،سسبا لكأاسس أا·
إافريقيا Ã 2019 -صسر
ويعد غياب الÓعب السسابق
ل -ن -ادي ب -ارادو ع -ن م-واج-ه-ة
دي-ج-ون ،ضس-رب-ة ق-وي-ة ل-كتيبة

اŸدرب ال -ف -رنسس -ي ب-ات-ريسس
ف -يÒا ،ال -ذي سس -ي -ك -ون أايضس-ا
ﬁروما من خدمات مدافعه
الدو‹ الفرنسسي مالنغ سسار،
اŸصساب كذلك.

مولودية سشعيدة

ت- -نّ - -ق - -ل- -ن- -ا ب- -ت -ع -داد يضس -م 10
مÓكم.»Ú
–ضشÒات مكّثفة
للمواعيد القادمة
ت- - -طّ- - -ر ق اŸدي- - -ر ال- - -ف- - -ن- - -ي
ل Ó- -أه - -داف اŸسس - -ت- -ق- -ب- -ل- -ي- -ة
ل- -ل -م -ن -ت -خب ال -وط -ن -ي ق -ائ Ó-
«البطولة العربية كانت ﬁطة
–ضسÒي- -ة ه- -ام- -ة ب- -ال -نسس -ب -ة
ل-ل-ع-ن-اصس-ر الوطنية واŸدربÚ
‘ نفسس الوقت لأنها سسمحت
ل- -ه- -م ب- -ال- -وق -وف ع -ل -ى م -دى
ج - -اه - -زي- -ة اÓŸك- -م Úق- -ب- -ل

م - -واصس - -ل - -ة ال - -ع- -م- -ل اÿاصس
ب -اŸواع -ي -د ال -ق -ادم -ة ،ح -يث
سس - -يشس - -ارك ك - -ل م - -ن ف- -ري- -ق
الذكور والإناث ‘ دورة ودية
بكل من اأوكرانيا وصسربيا على
التوا‹ ‘ الفÎة اŸمتدة من
 15اإ 21 ¤اأفريل».
واصسل مزيان قائ ‘ Óذات
السسياق« ،ولÓإشسارة فاإن كÓ
اŸن- -ت- -خ- -ب Úسس- -ي- -دخÓ- -ن ‘
ت- -ربصس ب- -داي -ة م -ن الأسس -ب -وع
ال - -ق - -ادم ب- -ك- -ل م- -ن الشس- -ل- -ف
ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-ف-ت-ي-ات وال-رج-ال

ب-ال-ع-اصس-م-ة ق-ب-ل شسّ-د الّ-ر حال
ل-ل-دورة ال-دول-ي-ة ،ف-يما سسبقى
هذا الأخ ‘ Òاأوكرانيا اإ¤
غاية عشسية شسهر رمضسان ‘
ت -ربصس –ضسÒي ل -ل -م -واع-ي-د
ال-ق-ادم-ة وال-ت-ي ت-ت-ق-دم-ه-ا كل
م- -ن ال- -ب- -ط- -ول- -ة الأف- -ري- -ق -ي -ة
والأل-ع-اب الأف-ري-ق-ي-ة وب-طولة
ال - -ع - -ا ،⁄م - -ن اأج - -ل ضس- -م- -ان
–قيق نتائج اإيجابية ‘ هذه
اŸن -افسس -ات ال -ت -ي ت -ع-د اأب-رز
الأه -داف اŸسس -ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-كÓ-
الفريق.»Ú

تعادل أامام نادي بارادو ‘ إاياب ربع النهائي

شسبيبة بجاية آاخر اŸتأاهل Úإا ¤اŸربع الذهبي لكأاسس ا÷مهورية
حقق نادي ششبيبة بجاية اŸنتمي للرابطة اÎÙفة الثانية موبيليسس مفاجاأة من العيار الثقيل بتاأهله للدور
نصشف النهائي لكاأسس ا÷مهورية ‘ كرة القدم على حسشاب نادي بارادو بعد اأن فرضس عليه التعادل الإيجابي
هدف Ÿثله ‘ اإياب ربع النهائي للمنافسشة الذي جمع بينهما اأمسس السشبت Ãلعب عمر حمادي ببولوغ.Ú

عمار حميسسي

بات نادي شسبيبة بجاية آاخر فريق يتأاّهل إا¤
الدور نصسف النهائي من عمر منافسسة كأاسس
ا÷مهورية لِكرة القدم وتعادلت شسبيبة بجاية
ِبنتيجة هدف Ÿثله مع اŸضسيف نادي بارادو
ضسمن إاطار إاياب ربع نهائي كأاسس ا÷مهورية.
وجاء الهدفان عن طريق آادم زرقان د  36لنادي
بارادو ودواجي د  49لشسبيبة بجاية.
وكان لقاء الذهاب ِبعاصسمة «ا◊ّمادي »Úقد

ان-ت-ه-ى ِب-ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ع-ادل السس-ل-ب-ي وه-و ما منح
شسبيبة بجاية آاليا تأاشسÒة التأاّهل اسستنادا إا¤
ق - - - -اع - - - -دة ال- - - -ه- - - -دف اُŸسسّ- - - -ج- - - -ل خ- - - -ارج
ال- -ق- -واع- -د واح- -تضس- -ن م -ل -عب ع -م -ر ح -م -ادي
ِب -ب -ول -وغ Úأاط-وار م-واج-ه-ة ال-ع-ودة –ت إادارة
حكم السساحة علي نادر و عرفت حضسورا كبÒا
لنصسار شسبيبة بجاية عكسس انصسار نادي بارادو
الذين كان حضسورهم قلي. Ó
وه-ك-ذا ال-ت-ح-قت شس-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ِب-ركب ال-ف-رق
اŸتأاّهلة إا ¤اŸربّع الذهبي من عمر منافسسة

ال -ك -أاسس وه-ي وف-اق سس-ط-ي-ف وشس-ب-اب ب-ل-وزداد
وشسباب قسسنطينة ويسسحب اإل–اد ا÷زائري
لكرة القدم قرعة نصسف نهائي الكأاسس ‘ تاريخ
لحق .وُت-ج-رى م-ق-اب-ل-ت-ا ذه-اب نصس-ف نهائي
كأاسس ا÷مهورية ‘  13و  16أافريل اŸقبل
بينما ُتلعب مواجهتا اإلياب ‘  23من الشسهر
ذاته .أاضسحى شسبيبة بجاية النادي الوحيد من
الرابطة الثانية موبيليسس الذي يصسل هذا الدور
اŸتقدم من اŸنافسسة علما بأانه توج بالكأاسس
عام  2008على حسساب وداد تلمسسان.

بعد حصشوله على  7ميداليات

اŸنتخب الوطني يتّوج بلقب البطولة اإلفريقية للمصسارعة ا◊رة أاواسسط

اأحرز اŸنتخب الوطني للمصشارعة
ا◊رة (اأواسشط) اللقب الفريقي
بعد حصشوله على سشبع ميداليات (3
ذهبيات 3 ،فضشيات وبرونزية)
سشهرة ا÷معة ‘ ختام اليوم الرابع
من بطولة اإفريقيا للمصشارعة
(اأششبال ،اأواسشط ،اأكابر وسشيدات)
التي Œرى وقائعها Ãدينة
ا◊مامات التونسشية.
ك -انت اŸي -دال-ي-ات ال-ثÓ-ث ال-ذه-ب-ي-ة م-ن
نصسيب فا— بن فرج الله ( 79كلغ)
وﬁم- -د اأم Úل- -ع- -اق- -ل (  61ك-ل-غ) وع-ب-د
القادر اإيكال ( 70كلغ) بينما عادت الفضسة
لإسس- -ح- -اق ب -وخ -رصس (  74ك -ل -غ) ودي-رار
بوسسعيدي ( 65كلغ) ونور السسÓم بوراسس
( 70كلغ) ‘ ح– Úصسل اأسسامة لعريبي
( 57كلغ) على اŸيدالية الÈونزية.
واأن -ه -ى اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ل-ل-مصس-ارع-ة
ا◊رة اŸنافسسة ‘ اŸرتبة الأو ¤ليحرز

ب- -ذلك ال- -ل- -قب ال- -ق -اري ‘ الخ -تصس -اصس
برصسيد  150نقطة متقدما على نظÒه
اŸصسري ( 145نقطة) ،بينما حل منتخب
جنوب اإفريقيا ‘ اŸركز الثالث برصسيد
 131نقطة.
و‘ خ -ت -ام م -ن -افسس -ات صس -ن -ف الأواسس-ط
–صس- -ل اŸن- -ت- -خب ا÷زائ -ري (اغ -ري -ق -و
رومانية ،حرة ونسسوية) على ›موع 17م-ي-دال-ي-ة ( 6ذه -ب-ي-ات 7 ،فضس -ي -ات و4
برونزيات) بينما اأحرز منتخب الأشسبال
والشس -بÓ-ت  18م-ي-دال-ية ( 3ذه-ب-ي-ات7 ،
فضسيات و  8برونزيات).
وعقب اليوم الرابع من اŸوعد القاري
الذي –تضسنه مدينة ا◊مامات التونسسية
يرتفع رصسيد ا÷زائر ا 35 ¤ميدالية (9
ذهبيات 14 ،فضسية و 12برونزية).
وتشسارك ا÷زائر Ãجموع  56مصسارعا
Áثلون فئات الشسبال والواسسط والأكابر
(ذكور واإناث).

فـ ـ ـ ـ ـوز ن ـ ـ ـ ـادي بومـ ـ ـ ـ ـرداسس عل ـ ـ ـ ـى جمعي ـ ـ ـ ـة قسسنطين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

فاز فريق نادي بومرداسس على نظÒه
جمعية قسسنطينة بنتيجة  ‘ 15 - 27اللقاء
اŸت -أاخ-ر ◊سس-اب تسس-وي-ة رزن-ام-ة ال-ب-ط-ول-ة

تدعمت خزينة فريق مولودية سسعيدة Ãبلغ
م -ل -ي -ار سس -ن -ت -ي -م سس ّ-ل-م-ه-ا وا‹ ال-ولي-ة سس-ي-ف
اإلسس Ó-م ل -وح م -ن الصس -ن -دوق ال -ولئ -ي ل-دع-م
ال -نشس -اط -ات ال-ري-اضس-ي-ة ،ح-يث م-ن شس-أان ه-ذه
اŸن -ح -ة أان ت -خ -ف-ف م-ن حّ-دة األزم-ة و“ك-ن
اإلدارة م -ن تسس -دي -د أاج -رة شس -ه -ري -ة لÓ-ع-بÚ
الذين يدينون برواتب سستة أاشسهر كاملة.

كما سسيمكن هذا اŸبلغ من –ضس Òسسفرية
ب -ج -اي -ة اŸق ّ-ررة م -ن -تصس -ف األسس -ب -وع ا◊ا‹
Ÿواجهة الشسبيبة اÙلية يوم اÿميسس بداية
من السساعة الرابعة زوال وهي اŸباراة التي
سستكون مهمة ألشسبال اŸدرب سسبع.

سسعيدة :ج .علي

نادي نابو‹

انشسيلوتـ ـ ـي يؤوك ـ ـ ـ ـد حضس ـ ـور انسسين ـي
‘ مواجهـ ـ ـ ـة أارسسن ـ ـ ـ ـ ـال
كششف كارلو
اأنششيلوتي ،اŸدير
الفني لنابو‹ ،عن
موقف لورينزو
اإنسشيني ،مهاجم
الفريق ،من اللحاق
Ãباراة اآرسشنال‘ ،
ذهاب الدور ربع
النهائي من الدوري
الأوروبي ،اÿميسس
اŸقبل.
ق- -ال اأنشس- -ي- -ل- -وت- -ي‘ ،
تصسريحاته خÓل اŸوؤ“ر
الصس -ح -ف -ي Ÿب -اراة روم-ا،
واŸق- -ررة ال- -ي- -وم الأح- -د:
«اإنسس- - - - -ي- - - - -ن- - - - -ي خضس- - - - -ع
لخ- - -ت - -ب - -ارات ،اأظ - -ه - -رت
م - -ع - -ان - -ات - -ه م- -ن اصس- -اب- -ة
بسسيطة».
واأضس -اف «ل ي -وج -د ضس-رر
م - -ع ،Úف - -ق - -ط مشس - -ك- -ل- -ة
بسس -ي -ط -ة ،اŸشس -ك-ل-ة ال-ت-ي
عانى منها اآخر مرة كانت

‘ الأوتار ،لذلك هي اأقل
خ -ط -ورة وي -جب اأن ي -ك-ون
ع -ل -ى م -ا ي -رام ‘ غضس-ون
يوم Úاأو  3اأيام».
وتابع «سسÔى ما اإذا كنا
سس -نسس-ت-خ-دم-ه اأم ل ،ل-ك-ن-ه
سسيكون جاهًزا لآرسسنال».

وم - -ن اŸق ّ- -ر ر اأن ي - -غ - -يب
ب -ي -وت -ر زي -ل -ي -ن-يسس-ك-ي ع-ن
م -واج-ه-ة روم-ا لÓ-إي-ق-اف،
وك- -ل م- -ن راوؤول األ -ب -ي -ول،
دي- - -ف- - -ي- - -د اأوسس- - -ب- - -ي- - -ن- - -ا،
كÒكيتشس ،دياوارا وفوزي
غولم بسسبب الإصسابة..

–ويÓت

ان ـ ـ ـ Îميـ ـ ـÓنو مهتم بخ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـات
فيـ ـ ـ ـ ـدال وراكيتيت ـ ـ ـ ـشس

البطولة الوطنية للقسشم اŸمتاز لكرة اليد (سشيدات)
الوطنية للقسسم اŸمتاز أاكابر سسيدات لكرة
اليد الذي أاقيم مسساء ا÷معة ببومرداسس.
وع -ل -ى إاث -ر ه -ذه ال -ن -ت -ي -ج -ة ي -رت -ق-ي ن-ادي

مبل ـغ مليـ ـار سسنت ـيم يدخـ ـل خزين ـة النادي

بومرداسس إا ¤اŸركز الرابع Ãجموع 17
نقطة ،فيما يبقى فريق جمعية قسسنطينة
يقبع ‘ مؤوخرة الÎتيب بنقطة واحدة.

–ّرك نادي إان ÎميÓن
بششكل رسشمي ،من أاجل
التعاقد مع ثنائي
برششلونة ‘ اÒŸكاتو
الصشيفي اŸقبل.
وفًقا لصسحيفة توتو سسبورت
اإلي -ط -ال -ي -ة ،ف -إان إان Îع -ق-د
ﬁادث- - -ات رسس- - -م- - -ي- - -ة م- - -ع
برشسلونة بشسأان انتقال الثنائي
الشس - -ي - -ل - -ي أارت - -ورو ف - -ي - -دال
وال-ك-روات-ي إاي-ف-ان راك-ي-تيتشس
إا ¤ال- -نÒات- -زوري ب- -اŸوسس -م
اŸقبل.
وأاشس -ارت الصس -ح -ي -ف -ة إا ¤أان
ب - -يÒو أاوسس - -ي - -ل- -ي- -و ،اŸدي- -ر
الرياضسي إلن ÎميÓنو ،حضسر
م -ب -اراة ب -رشس -ل-ون-ة ول-ي-ون ‘
ث- -م -ن ن -ه -ائ -ي دوري أاب -ط -ال
أاوروبا ،قبل أان يلتقي إايريك

أاب- -ي- -دال ،السس -ك -رت Òال -ف -ن -ي
للبارصسا ،للتحدث حول وضسع
فيدال وراكيتيتشس.
وأاك-د أاوسس-ي-ل-ي-و خÓ-ل ال-ل-قاء
موقف إان ÎميÓن من شسراء
الÓعب Úمًعا ،خاصسة أانهما
ك- -ان- -ا ضس- -م- -ن اه- -ت- -م- -ام- -ات
ال- -نÒات- -زوري ‘ اÒŸك- -ات -و
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اأ’رضض فلسضطينية
وا’حتلل إا ¤زوال ..

الشضعب الفلسضطيني مأضض ‘ كفأحه لتحرير الوطن
لسشرائيلي ،بششتى الوسشائل اŸمكنة ‘ ،ظل الصشمت الدو‹
لرضش» ،مؤوكدا مواصشلة الكفاح ضشد الحتÓل ا إ
أاحيا الششعب الفلسشطيني ،أامسش ،الذكرى « 43ليوم ا أ
لمريكي من أاجل تصشفية القضشية الفلسشطينية.
والعربي والتآامر ا أ

أام Úبلعمري

إلغربية وإلقطاع وأإرإضشي  )48و 6ملي‘ Ú
إلششتات (إÿارج) ،وما Áثلونه من قوة بششرية
ضشاربة للثبات على إألرضش وإإسشقاط كل صشفقة
ترمي إلسشقاط إلقضشية .لقد ‚حت إ◊كومة
إل-ي-م-ي-ن-ي-ة إŸت-ط-رف-ة ب-ق-ي-ادة ن-ت-نياهو ،وحليف
إل -رئ -يسش إألم-ري-ك-ي دون-ال-د ‘ “ري-ر ق-رإرإت
–ت سش- -ل- -ط- -ة إألم -ر إل -وإق -ع ،م -ث -ل إلعÎإف
ب -ال -ق -دسش ع -اصش-م-ة إلسش-رإئ-ي-ل ون-ق-ل إلسش-ف-ارة
إألمريكية إإليها ،ولكنهما ‘ إ◊قيقة ،إسشتطاعا
–ريك إŸي -اه إل -رإك-دة م-ن-ذ سش-ن-وإت ل-ل-قضش-ي-ة
إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،ول ي-ع-ن-ي ذلك غ-ل-بة للحتلل،
وإإ‰ا إسش- - -ت- - -ن- - -ه- - -اضش ه- - -م- - -ة وإإرإدة إلشش - -عب
إل -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ‘ إل -وح -دة وإل -ع-م-ل إŸششÎك
للمقاومة وإلقتال من أإجل إألرضش إلفلسشطينية
‘ إإطار إلدولة إŸسشتقلة وعاصشمتها إلقدسش
إلشش-ري-ف .وإل-وإضش-ح أإن إل-ق-ي-ادة إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ية،
وبرفضشها Ÿا عرضش عليها بالضشغط أإو إإلكرإه
–ت مسشمى صشفقة إلقرن ،رفضشت أإخذ قسشط
م -ن إل -ت -ف -ك ‘ ÒإŸت -غÒإت إل -دول-ي-ة إ◊ال-ي-ة،
م-ث-ل-م-ا ت-ف-ع-ل ب-عضش إل-دول إل-ع-ربية ،وإسشتمرت
م -اضش -ي -ة ‘ ط -ري -ق إل -ك -ف -اح م-ن أإج-ل إ◊ري-ة
وإلسشيادة ،وما على إŸتضشامن Úإلتاريخي Úإإل
إل - -ل - -ح - -اق ب- -ال- -ركب أإو إلك- -ت- -ف- -اء Ãشش- -اه- -دة
إل -ف -لسش -ط -ي -ن -ي يصش -ن-ع مصشÒه ب-ي-دي-ه إÿاوتÚ
وصشدره إلعاري.

يوإصشل إلششعب إلفلسشطيني كفاحه إŸسشتميت من أإجل
إسشÎدإد أإرضشه ‘ مسشاره –رري يقارع فيه إلحتلل
وم- -ن- -ط- -ق شش- -رع- -ن- -ت- -ه ‘ إل -وقت إل -ذي “ارسش -ه إإلدإرة
إألمريكية إلتي  ⁄تعد تلق بال للششرعية بل تدهسشها
باألقدإم يوميا ؟ كيف ل وهي ترفع صشفة إÙتلة عن
إألرإضش-ي إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة إÙت-ل-ة وغ Òب-ع-ي-د عنها توقيع
ترإمب على مرسشوم يقر بسشيادة إلحتلل إإلسشرإئيلي على
هضشبة إ÷ولن إÙتلة ؟.
هذإ إلتآامر إلدو‹ على إلششعب إلفلسشطيني إلذي إسشتهل
ب -وع -د ب -ل -ف -ور إŸشش-ؤووم Á ⁄ن-ع ه-ذإ إلشش-عب م-ن م-وإصش-ل-ة
كفاحه و نضشاله من أإجل إسشÎجاع أإرضش أإبائه وأإجدإده
وإŸعركة ب Úإ◊ق وإلباطل مسشتمرة وسشتحسشم حتما لصشالح
إ◊ق.
إإن إلذكرى  43ليوم إألرضش هي أإك Èمن ›رد وقفة
رمزية يجدد فيها إلششعب إلفلسشطيني تششبثه بأارضشه ،لكن
دللتها أإك Èمن ذلك بكث ،Òحيث إنها ﬁطة يؤوكد فيها
هذإ إلششعب إلصشامد أإمام إلعا ⁄أإجمع أإنه موجود وأإن
إل-ع-ق-ود إلسش-ب-ع-ة ع-ل-ى إح-ت-لل أإرإضش-ي-ه وإل-لجوء إلقسشري
إلظر‘ إلذي يعيششه فلسشطينيو إلششتات وإلغÎإب إلذي
ي -ع -يشش-ه ف-لسش-ط-ي-ن-ي-و إل-دإخ-ل  ⁄ي-نسش-ه-م أإن أإرضش-ه-م ه-ي
فلسشط Úإلتي ترزح –ت إلحتلل إلصشهيو Êوأإن هدفهم
إألوحد وإŸقدسش هو إلعودة إإليها كما ل ينسشي فلسشطينو
إلدإخل أإنهم ليسشوإ إإسشرإئيلي Úوإإن إضشطروإ إإ ¤حمل
هويات و جوإزإت إلحتلل ›Èين إإ ¤ح Ú؟ .
فلسشطينيو إلدإخل أإو عرب  48كما يسشميهم إلبعضش ‘
“ييع وإضشح لقضشيتهم ؟ مازإلوإ يششكلون ششوكة ‘ حلق
إلح -ت -لل ألن -ه -م ه -م -زة إل -وصش -ل إل-ت-ي ت-رب-ط إ◊ل-ق-ات
ب -ب -عضش -ه -ا وه-م إلشش-اه-د إ◊ي ع-ل-ى ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة إألرضش
وإلسشماء ،لهذإ هناك ﬁاولت صشهيونية خبيثة لتحويلهم
إإ› ¤رد جالية أإجنبية ‘ أإرضشهم خاصشة بعد إإعلن
«يهودية إلدولة» هي إÿطوة إلتي ” من خللها ترسشيم
عنصشرية هذإ إلكيان بنصش قانو Êوهي حالة ل يششبهها ‘
إلتاريخ إ◊ديث إإل جنوب إإفريقيا ‘ زمن إآلبارتايد ؟
ووفق هذإ إŸنطق إلعنصشري سشيتم إعتبار إلفلسشطينيÚ
›رد جالية أإجنبية ‘ أإرضشهم سشيكون عليهم إلرحيل
متى طلب منهم ذلك وهذه ليسشت إإل خطوة نحو إإعلن
يهودية إلدولة ؟
لسشف-
إإن كل هذه إŸناورإت إŸدعومة أإمريكيا  -ل أ
سشيكون مصشÒها إلفششل وهذه إلغطرسشة وإإلمعان ‘ هذإ
إ÷Èوت لن يزيد إلششعب إلفلسشطيني ،رغم قلة حيلته ،إإل
“سش -ك -ا ب -أارضش-ه وح-ج-ارة إل-ط-ف-ل إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ه-ي م-ن
سش -ت -كسش -ر جÈوت -ك -م وت -ع -ي -د إألرضش إإ ¤أإصش -ح-اب-ه-ا ف-ل
تسشتهينوإ بها ؟.

حمزة/م
كما كان متوقعا ،تظاهر عششرإت إآللف من
إل -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ‘ ،Úق -ط -اع غ-زة أإم-ام إلسش-ي-اج
إ◊دودي إل - -ف - -اصش - -ل إل- -ذي أإق- -ام- -ه إل- -ك- -ي- -ان
إلصش -ه -ي-و ،Êل-ع-زل أإصش-ح-اب إ◊ق ع-ن أإرضش-ه-م
إل -ت -ي إغ -تصش -ب -ه -ا م -ن -ذ  ،1948م -وسش -ع -ا ب -ق-ع-ه
إلسشتيطانية إ÷ائرة عام .1976
و ⁄يسش-ت-ط-ع إلح-ت-لل إإلسش-رإئ-ي-ل-ي ،ك-ب-ح آإل-ت-ه
إلقمعية أإمام إŸسشÒإت إلسشلمية ،إإذ إسشتعمل
كل أإنوإع إلرصشاصش ،بنصشب قناصشة وبنادق إلغاز
إŸسشيل للدموعﬂ ،لفا ششهدإء وجرحى.
‘ وقت أإك-دت إل-ه-ي-ئ-ة إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ية ŸسشÒإت
إلعودة إلكÈى ،إلعمل من أإجل إ◊رصش على أإن
ت -ك -ون إŸسشÒإت ‘ غ -اي -ة إلسش -ل -م -ي -ة ،ل -فضش-ح
إلحتلل وجرإئمه أإمام إلعا.⁄
ومنذ إنطلق مسشÒإت إلعودة إلعام إŸاضشي،
إسشتششهد أإزيد من  265فلسشطيني ،وسشقط آإلف
إ÷رحى ،أإثناء كفاح سشلمي من أإجل إلتأاكيد
على حق إلعودة إإ ¤إألرضش إŸغتصشبة ‘ ظل
صشمت دو‹ وعربي مطبق.
وإل- -لفت ‘ ذك- -رى ي- -وم إألرضش ‘ ،إلسش- -ن- -تÚ
إألخÒي -ت ،Úه-و إإصش-رإر إلشش-عب إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي،
ع -ل -ى إŸق -اوم -ة ،ب -ل وإل -تصش -ع -ي -د ‘ إلصش-م-ود
وإل -دف -ع ب -الح -ت -لل إلصش -ه -ي-و Êل-ي-ظ-ه-ر ع-ل-ى

ح -ق -ي -ق -ت -ه ك -م -ج -رم ح -رب يسش -ت -ح -ق إل-وق-وف
ل-ل-م-ح-اك-م-ة أإم-ام إ÷ن-ائ-ي-ة إل-دول-ي-ة.فمع قدوم
دون- -ال -د ت -رإمب ل -رئ -اسش -ة إل -ولي -ات إŸت -ح -دة
إألمريكية ،وعمله على –قيق أإمنيات إإسشرإئيل
إلتاريخية– ،ت تأاث Òإللوبي إلصشهيو Êإلنافذ
‘ أإمريكا ،بات إلفلسشطيني ،أإك Ìمن أإي وقت
مضشى ،يششعر بأانه وحيد ‘ سشاحة إŸعركة،

قّوة ا◊ّق ’ حّق القّوة

فظيلة دفوسش
يحيي إلفلسشطينيون ‘ إلثلث Úمن مارسش من كل عام
ذك -رى ي -وم إألرضش ل -ل -ت -ع -ب Òع-ن “ ّسش-ك-ه-م ب-أارضش-ه-م
وه-وي-ت-ه-م إل-وط-نّ-ي-ة ،وت-أاك-ي-د حّ -ق-هم ‘ إإقامة دولتهم
إŸسشتقلة وعاصشمتها إلقدسش وفق ما تقّره كل إللوإئح
وإلقرإرإت إأل‡ية إلصشادرة مند عام  ،1948تاريخ
إحتلل إلكيان إلصشهيو Êألرضش فلسشط Úإلعربية.
أإحدإث يوم إألرضش إلتي أإحيا إلفلسشطينيون ،أإمسش،
ذكرإها  ،43تعود لعام  1976عندما إنفجر إلغضشب
إل -ف -لسش-ط-ي-ن-ي ‘ وج-ه إلح-ت-لل إل-غ-اصشب إل-ذي ق-ام
Ãصشادرة مسشاحات وإسشعة من إألرإضشي إلعربية –ت
غطاء مرسشوم جديد أإطلق عليه إسشم مششروع «تطوير
إ÷ليل» وإلذي كان ‘ جوهره إألسشاسشي يرمي إ¤
«ت- -ه- -وي- -د إ÷ل- -ي -ل» م -ن خ -لل ت -خصش -يصش إألرإضش -ي
إŸسشتو ¤عليها لبناء مزيد من إلبؤور إلسشتيطانية.
إلغضشب إلفلسشطيني بدأإ بإاضشرإب عام سشلمي ،إإلتزم به
ك -ل أإب -ن -اء إلشش -عب إل -ف -لسش -ط-ي-ن-ي إŸق-اوم ،ل-ك-ن إل-رد
إإلسش-رإئ-ي-ل-ي ك-ان ك-ال-ع-ادة دم-وي-ا ،إإذ إج-ت-احت ق-وإته
م-دع-وم-ة ب-ال-دب-اب-ات وإÛن-زرإت إل-ق-رى إل-ف-لسش-طينية
وإلبلدإت إلعربية وأإخذت باطلق إلنار عششوإئياً ،لكن
إل -ق -وة إŸم -ي -ت -ة إل -ت -ي إسش -ت -خ -دم-ه-ا إلح-ت-لل ⁄ ،ت-زد
إلفلسشطيني Úإإل إإصشرإرإ على إلتحدي وإŸوإجهة ،حيث
إنطلقت إ÷ماه Òبصشدور عارية ‘ تظاهرإت عارمة
سشقط خللها عّدة ششهدإء وعششرإت إ÷رحى.
ي- -وم إألرضش ع- -اد أإمسش ،وم- -ع- -ه ع- -ادت إل -ذك -رى إألو¤
ŸسشÒإت إل -ع -ودة وكسش -ر إ◊صش-ار إل-ت-ي إن-ط-ل-قت ن-ه-اي-ة
مارسش  2018بهدف كسشر إ◊صشار إŸفروضش على قطاع
غ -زة م -ن -د  13ع-ام-ا ،ول-ت-ج-دي-د إل-ع-ه-د ع-ل-ى إسش-تمرإر
إŸقاومة وإلتششبث بحق إلعودة إإ ¤إألرضش إÙتلة.
وبرغم قوإفل إلششهدإء إلتي قدمها إلفلسشطينيون كل
يوم جمعة خلل عام كامل وإلتي قاربت  300ششهيد
و 400مصش- -اب ب- -ي- -ن- -ه- -م عشش- -رإت إلط- -ف- -ال ،ف- -إان
إلفلسشطيني Úكانوإ أإمسش ‘ إŸوعد Ãليونية أإخرى
أإثبتت للجميع أإن إ◊ق إلفلسشطيني ‘ إسشتعادة أإرضشه
وحقوقه إŸغتصشبة ل “نعه قّوة إحتلل غاششم ول
توإطؤو ترإمب ،إلذي عوضش أإن يعيد بعضش إلتوإزن
للعدإلة إلدولية إلعرجاء ،ها هو يصشطف إ ¤جانب
إإسشرإئيل ويوّقع لها على قرإرإت “نحها ما لحّق لها
ف -ي -ه ،دون أإن ي -ب -ا‹ ب -خ -رق -ه ل -لشش -رع -ي -ة ،وبسش-ح-ق-ه
لقرإرإت إل· إŸتحدة ،وإÿوف كلّه من إآلتي ،حيث
ت- -كشش- -ف ب- -عضش إل- -تسش- -ري- -ب -ات أإن «صش -ف -ق -ة إل -ق -رن»
إألمريكية إŸزمع إإلعلن عنها قريبا ،قد Œهز على
ما بقي من حقوق إلفلسشطيني ،Úإألمر إلذي يحّتم
ع-ل-ي-ه-م ر ّصش صش-ف-وف-ه-م وŒاوز خ-لف-ات-ه-م وإلوقوف
وق -ف -ة رج -ل وإح -د ‘ وج -ه إإسش -رإئ -ي -ل وإل -غ -ط -رسش -ة
إألمريكية ،وحتى إإن كانت إŸوإجهة غ Òمتكافئة
فإان قوة إ◊ق سشتنتصشر على حّق إلقوة مهما طال
إلزمان.

و Òﬂب ÚإŸقاومة أإو إلسشتسشلم ،بقبول ما
رّوج له ‘ إلصشحافة إلعاŸية بصشفقة إلقرن.
إلشش-عب إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ،إخ-ت-ار إلتصشعيد ،ورفضش
إلتعامل مع إإلدإرة إألمريكية إلتي باتت رإعية
للحتلل إلسشرئيلي ،وإسشتعاد إلتفك ‘ Òقوته
إل -ذإت -ي-ة وك-ي-ف-ي-ة إسش-ت-غ-لل-ه ،ل-ي-ج-د أإن ل-دي-ه 6
م -لي Úف -لسش -ط -ي -ن -ي ‘ إل-دإخ-ل( ،ب Úإلضش-ف-ة

بعد إاصشابته اÿطÒة ‘ مباراة أاوŸبي أارزيو وششباب عزوز

«الراديوز» تتضضأمن مع اللعب بلقأسضم علي اŸدعو بوكسضأسضة
الششعب -ت-ن-ق-لت ج-م-عية
«إل- -رإدي -وز» ب -رئ -اسش -ة ق -ادة
ششا‘ إإ ¤قرية إŸنادسشية
إلتي تبعد عن مدينة وهرإن
بـ  45كلم تضشامنا وإطمئنانا
على صشحة إللعب بلقاسشم
ع -ل -ي إل-ب-ال-غ م-ن إل-ع-م-ر 21
سش- -ن -ة .وه -و إل -لعب إل -ذي
تعرضش إلصشابة خطÒة ‘
م-ق-اب-ل-ة ري-اضش-ي-ة م-ع ف-ري-ق
أإوŸبي أإرزيو  3ضشد فريق
شش- -ب- -اب غ -زوز م -ن -ذ شش -ه -ر
أإلزمته إلفرإشش وتسشببت له
‘ مضش - -اع- -ف- -ات صش- -ح- -ي- -ة
خ -طÒة ن -ت -ج ع-ن-ه-ا ف-ق-دإن
إل- -ك- -لم وإ◊رك- -ة وأإصش -ب -ح

جسشمه جد نحيف.هذإ ما
ج- -اء ‘ م- -رإسش- -ل -ة خ -اصش -ة
لـ»إلشش -عب».وف-د «إل-رإدي-وز»
ب- -ق- -ي- -ادة إ◊ك- -م ح- -نصش- -ال
وم-يصش-اب-ي-ح ،ب-ن شش-ي-حة ،بن

قامت بها مفارز ا÷يشش
بعدة جهات من الوطن

تدمﬂ Òبأأ لإلرهأبيÚ
وتوقيف مهرب ÚومنقبÚ
عن الذهب
الششعب ‘ -إإطار مكافحة إإلرهاب ،كششفت
ودمرت مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم
 29م- - -ارسش  2019با÷لفة/ن.عﬂ ،1.ب- - -أا
لرهابي Úيحتوي على قنبلة تقليدية إلصشنع
ل إ
ومعدإت تفج Òوأإغرإضش أإخرى.
و‘ إإط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة إل- -ت- -ه- -ريب وإ÷رÁة
إŸنظمة ،أإوقفت مفارز مششÎكة للجيشش‘ ،
ع -م -ل -ي-ات م-ت-ف-رق-ة ب-ك-ل م-ن “Ôإسشت وعÚ
صشالح وع Úقزإم وبرج باجي ﬂتار/ن.ع،6.
( )03م- - -ه- - -رب Úو( )13م- -ن- -ق- -ب -ا ع -ن إل -ذهب
وحجزت مركبت )02( Úرباعيتي إلدفع و()04
أإج- -ه- -زة كشش- -ف ع -ن إŸع -ادن و( )05م -ط-ارق
ضشاغطة و( )01مولد كهربائي و( )03هوإتف
نقالة.
و‘ سشياق متصشل ،أإوقف عناصشر إلدرك بكل
وتلمسشان
م- - - -ن إŸسش - - -ي - - -ل - - -ة/ن.ع1.
وإلنعامة/ن.ع- - - - Œ )06 ( ،2.ار - - - - ﬂدرإت
وح- -ج -زوإ ( )77,5ك -ي -ل -وغ -رإم -ا م -ن إل -ك-ي-ف
إŸع - -ال- -ج و( )1032وح - - -دة م - - -ن ﬂت - - -ل- - -ف
إŸششروبات إإضشافة إإ ¤ششاحنة ومركبت.Úمن
جهة أإخرى ،أإوقفت مفارز مششÎكة للجيشش
بتمÔإسشت وع Úقزإم/ن.ع )20( ،6.مهاجرإ
غ Òششرعي من جنسشيات ﬂتلفة.

زرق - - -ة وم - - -ه- - -اج- - -م إ–اد
ب -ل -ع-ب-اسش ب-ن ع-ي-اد ،ق-دم-وإ
مسش- -اع -دة م -ادي -ة و وع -دوإ
كذلك بالتكفل إلصشحي ‘
ح- -ال- -ة ع- -دم ‚اح إل -زي -ارة

إل- -ع- -لج- -ي- -ة إل- -ي -وم إلأح -د
ب-ا÷زإئ-ر إل-عاصشمة.وذكرت
«إل- -رإدي- -وز» أإن إل- -ع- -م- -ل- -ي -ة
إل -ع -لج-ي-ة ك-ان م-ن ورإئ-ه-ا
أإح- - - -د إÙسش- - - -ن Úوه- - - -ي
إلل -ت -ف -ات-ة إل-ت-ي رف-عت م-ن
م-ع-ن-وي-ات إل-ع-ائ-لة إلتي هي
م - -ت- -أاث- -رة ج- -دإ خصش- -وصش- -ا
إل- -وإل- -دي- -ن وإ÷د ح -يث ⁄
ي -ت -م -ال -ك -وإ أإن -فسش -ه -م أإم -ام
إ÷م -ع إل -غ -ف Òم -ن سش -ك -ان
م -ن -ادسش -ي -ة إل -ذي -ن حضش-روإ
ه - -ذه إل - -زي - -ارة شش - -اك- -ري- -ن
إل - -تضش- -ام- -ن إل- -ك- -ب Òإل- -ذي
عرفته إإصشابة بوكسشاسشة كما
يحلو ألصشدقائه منادته.

كأريكأت /ÒعنÎ

