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بايـ ـ ـرن ميونيـ ـ ـخ
يفكر بجـ ـ ـديـ ـ ـ ـ ـة
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الدكتـــــور بقــــأط
لـ «الشصعـــــــــــــــب»:

الصضحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ليسضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
على ما ي ـرام و–ت ـ ـ ـ ـاج
إا ¤ورقـ ـ ـ ـ ـ ـة طري ـ ـ ـ ـق
واضضحـ ـة األه ـ ـداف

كأأسس ا÷مهورية لكرة القدم النسصوية

دافع عن القضصية ا÷زائرية

تتويج فريق ا÷معية
الرياضضيـ ـ ـة لألمـ ـ ـ ـن
الوطنـ ـ ـ ـي باللق ـ ـ ـب
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وفاة السضينات ـور البلجيكـ ـ ـي
السضاب ـ ـق سض ـ ـ ـ ـÒج م ـ ـ ـ ـ ـورو
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اŸؤوسصسصات الناشصئة
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اجتماع للمديرين الو’ئيÚ
للتكوين اŸهني
ت-ع-ق-د ،غ-دا ،ع-ل-ى السش-اعة
 10:00صشباحا ،بدار ا÷زائر
ب- - - -قصش- - - -ر اŸع - - -ارضس ،ن - - -دوة
Óع Ó- -ن ع- -ن
صش - -ح - -ف - -ي - -ة ل  - -إ
ال - - -ف - - -ائ - - -زي - - -ن ‘ مشش- - -اري- - -ع
اŸؤوسشسش- -ات ال -ن -اشش -ئ -ة ال -ذي -ن
شش- - - - - -ارك- - - - - -وا ‘ صش - - - - -ال - - - - -ون
ال-ت-ك-ن-ول-وج-يا ،بحيث يششرف
وزي-ر ال-ت-ج-ارة سش-ع-ي-د جÓ-ب
ع- - - -ل- - - -ى ت- - - -ق - - -د Ëا÷وائ - - -ز
للفائزين.

ملتقيات ‘ اÙاسصبة
واŸالية

ي- -ن- -ظ- -م م -رك -ز ال -ت -ح -وي -ل
شش -ه -ادات اŸه -ارات ،ي -وم-ي 29
و 30أافريل ا÷اري ،ملتقيات
‘ اÙاسشبة ،اŸالية ،ا÷باية
لسش- - -واق ال- - -ع- - -م- - -وم- - -ي - -ة.
وا أ
وي -ح-تضش-ن ال-ت-ظ-اه-رة ف-ن-دق
اŸرك Òب- - - - -ب- - - - -اب ال - - - -زوار ‘
العاصشمة.

 50مÎبصصا ‘ ورشصة
للفنون الدرامية
يشش- - - - -ارك أازي - - - -د م - - - -ن 50
مÎبصشا ‘ فعاليات الورششات
ال - -ت - -ك - -وي - -ن - -ي- -ة ‘ ال- -ف- -ن- -ون
ال - -درام - -ي- -ة واŸسش- -رح ال- -ت- -ي
ان -ط-ل-قت ي-وم اÿم-يسس ب-دار
ال- -ث- -ق- -اف- -ة ب -الشش -ل -ف وال -ت -ي
ت - -ن- -درج ‘ إاط- -ار ات- -ف- -اق- -ي- -ة
مÈم - -ة م - -ع مسش - -رح ال - -ه - -واة
Ÿسشتغا.Â

يÎأاسس وزير التكوين والتعليم اŸهني Úدادة موسشى
ب-ل-خ ،Òال-ي-وم ،اج-ت-م-اع-ا للمديرين الولئي Úللقطاع،
وذلك ع -ل -ى السش -اع -ة  08:30صش-ب-اح-ا ،ب-اŸع-هد الوطني
ل-ل-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ،Úح-يث ي-خصشصس ل-ت-ق-ي-يم
دورة ف - -ي- -ف- -ري  2019ودراسش- -ة اŸل- -ف- -ات ذات الصش- -ل- -ة
ب -الÎت -ي -ب-ات اŸت-خ-ذة ع-ل-ى اŸسش-ت-وى اŸرك-زي –ضشÒا
لدورة سشبتم.2019 È

ت------ن------ظ------م وك------ال-----ة
«ك--رام--ة» ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات،
أافريل
ي---------------وم 29
ا÷اري ،ن-----------------------------دوة
صش------ح------ف------ي------ة ح------ول
لعÓ----------ن ع----------ن أاول
ا إ
م----ن----ت---وج ل---لصش---ح---ة ‘
ا÷زائ----------ر م---------وج---------ه
Óششخاصس والعائÓت،
ل أ
وذلك ع---ل---ى السش---اع---ة
 10:00صشباحا ،بفندق
لوراسشي.
ا أ

” تسشخ
وقمع ال  114 Òعون رقابة لض
ش
م
ا
ن
م
ر
ا
ق
ب
ة
ا
ل
ن
و
ع
ي
ة
غش
س بولية قسشنطينة م
–سشبا لششهر رمضشان وفصشل ا قسشم Úعلى  80فرقة
لصش
أاف-اد ب-ه أامسس رئ-يسس مصش-ل-ح-ة يف اŸقبل Úحسشب ما
ح-
الغشس باŸديرية اÙلية للتج م-اي-ة اŸسش-ت-هلك وقمع
ارة
ع
ب
د
ا
ل
غني بونعاسس.
” ‘ هذا ا إ
لطار تسشخ4 Ò
4
ع
و
ن
ر
ق
ا
ب
ة
ل
ل
م
م
ا
ر
التج
س
شات
ه ارية و 36عونا للجود
ة
و
ق
م
ع
ا
ل
غ
ش
س
،
م
ش
ش
Ò
ذه
ا إا ¤أان
الفرق التي تنششط م
وب -ع -د أاوق -ات ال -ع -م -ل ا يدانيا طيلة أايام ا أ
لسشبوع
ل -رسش -م -ي -
ال -ل -ي -ل -ي-ة ط-ي-ل-ة الشش-ه-ر ال-فضش ة وك-ذا خÓ-ل ال-فÎة
ي-ﬂت- -ل- -ف اŸواد ذات السش -ت -ه  -ل تسش-ه-ر ع-ل-ى م-راق-ب-ة
Ó
ك
ال -واسش -ع ع -ل -ى غ -رار
اÿضشروا
ت والفواكه واللحوم.

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

...ويسصتضصيف
اÙامية زبيدة
عسصول

‘ إاطار أاسشبوع اللغة ا إ
لسشباني
ة
ب
ا
÷
ز
ا
ئ
ر
،
ي
ت
و
ا
ص
ش
ل
ا
ال
ل
Èنامج
ثقا‘ الذي نظمته سشفارا
ت
إ
ا
س
ش
ب
ا
ن
ي
ا
،
و
د
و
ل
أ
ا
م
ر
ي
ك
ا الÓتينية
اŸع -ت -م -دة (ا أ
لرج -ن -ت ،Úالشش -ي -ل-ي ،ك-و
ل-وم-ب-ي-ا ،ك-وب-ا ،اŸكسش-يك،
البÒو ،وفن
 28أافري زوي ،)Óومعهد «سشÒفنت
ا
س
س
»
ب
ا
ل
ع
ا
ص
ش
م
ة
،
إ
ا
¤
غ
ا
ية
ل ا÷اري.

 114عون رقابة لضصمان النوعية
وقمع الغشش ‘ رمضصان

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

أاسصبوع اللغة اإ’سصبانية

كرامة للتأامينات
تعلن عن منتوجها
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يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر
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فيلم قصص Òحول ثقافة
وتراث سصكان قصصر ورڤلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسش(021) 73.60.59 :
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للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
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ألقرأر إأتخذه رئيسص ألدولة بن صصالح

تعي Úنور الدين عيادي أامينا عاما لرئاسسة ا÷مهورية
ع Úرئيسص ألدولة عبد ألقادر بن
صص -ال -ح ،أمسص ،ن -ور أل -دي -ن ع -ي-ادي،
أم -ي -ن -ا ع -ام -ا ل -رئ -اسص -ة أ÷م-ه-وري-ة،
حسصب م -ا أف -ادت ب -ه ذأت أل -ه -ي -ئ-ة ‘
بيان لها.
جاء ‘ البيان أانه «ع Úعبد القادر بن
صس -ال -ح ،رئ -يسص ال -دول -ة ،أامسص السس-بت 27
أافريل  ،2019نور الدين عيادي ‘ وظيفة
أام Úعام رئاسسة ا÷مهورية ،خلفا للعقبي
حبه».
ولد نور الدين عيادي ‘  23يونيو1956
Ãدي -ن -ة سس -ط -ي -ف وه -و خ-ري-ج اŸدرسس-ة
لدارة دفعة سسنة .1983
الوطنية ل إ
كان آاخر منصسب شسغله عيادي هو أامÚ
عام لوزارة الشسؤوون اÿارجية كما تقلد
م- -نصسب سس -ف Òل -ل -ج -زائ -ر ‘ اأ’رج -ن -تÚ
وما‹ وهولندا ( )2015علوة على عمله
‘ اإ’دارة اŸرك- - -زي- - -ة ل- - -وزارة الشس- - -ؤوون
اÿارج - -ي- -ة بصس- -ف- -ت- -ه م- -دي- -را ل- -لشس- -ؤوون
السسياسسية ومدير أامريكا اللتينية.
كما كانت لعيادي مسساهمة كبÒة ‘
جميع مراحل مسسار السسلم واŸصسا◊ة ‘
ما‹ بصسفته إاطارا سساميا مكلفا Ãسسار

ا◊وار الشسامل ‘ ما‹ والذي ” إاطلقه
‘ يوليو.2014
اكتسسب نور الدين عيادي خلل  34سسنة
من اÿدمة خÈة كبÒة حيث أاشسرف على
أاك ÈاŸل -ف-ات ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-دول-ي-ة ‘
وزارة الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ث- -م ب- -رئ -اسس -ة

 ‘ ٪1,3م- - - - -ارسص  2019م-ق-ارن-ة بشسهر
فÈاير .2019
وأاوضسح الديوان أان هذه الزيادة راجعة
أاسس -اسس -ا إا ¤ارت -ف -اع أاسس -ع -ار اŸن -ت-وج-ات
الفلحية الطازجة (.)٪3,6+
وع - -رفت أاسس - -ع - -ار اŸواد ال - -غ- -ذائ- -ي- -ة
الصس-ن-اع-ي-ة (الصس-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ية) ارتفاعا
ط -ف-ي-ف-ا ب-ل-غ  ٪0,1خ- -لل شس- -ه- -ر م -ارسص
الفارط مقارنة بشسهر فÈاير.

يسصعد مÈوك عقب أنتخابه رئيسصا للنقابة ألوطنية للقضصاة:

اسس- -ت -دعت ﬁك -م -ة ت -ي -ب -ازة اŸدي -ر ال -ع -ام
لمن الوطني الل ـ ـواء اŸتقـ ـ ـ ـاعد عبد
السسابق ل أ
ال -غ -ن -ي ه -ام -ل،ج -اء ه -ذا ب -حسسب ال -ت-ل-ف-زي-ون
العمومي .وسسيمثل هامل أامام قاضسي التحقيق
ه -ذا ا’ث -ن Úب -ت -ي -ب -ازة رف -ق -ة اب -ن-ه ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق
ب -خصس -وصص أانشس -ط-ة غ Òمشس-روع-ة ،اسس-ت-ع-م-ال
النفوذ ،نهب العقار وسسوء اسستغلل الوظيفة.

بحسصب ألديوأن ألوطني لÓإحصصاء

التضسخم بلغ  ٪4,1إا ¤غاية شسهر مارسس

مراقبة اأ’نشسطة التجارية :مقاربة نوعية ترتكز على الرقمنة
’نشصطة ألتجارية،
تتطلب مرأقبة أ أ
ألتي تعا Êمن نقصص ‘ ألفعالية ،رغم
أ÷هود أŸبذولة ،تفعيل مقاربة قائمة
على أŸرأقبة وألرقمنة ،حسصبما أكده،
أمسص ،ب -ا÷زأئ -ر ،أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-رق-اب-ة
أ’قتصصادية وقمع ألغشص ،عبد ألرحمن
بن هزيل.
‘ لقاء جمع وزير التجارة سسعيد جلب،
بإاطارات القطاع ،أاوضسح بن هزيل أان» فعالية
الرقابة ليسست ملموسسة ‘ اŸيدان،على الرغم
م -ن ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة ،ل -ذا ف -م -ن الضس-روري
اط -لق م -ق-ارب-ة ل-ل-م-راق-ب-ة ال-ن-وع-ي-ة ،ت-ع-ت-م-د
أاسساسسا على مراقبة اأ’نشسطة التجارية :إانتاج
واسستÒاد والتوزيع با÷ملة واŸكامن الواسسعة
للغشص».
وحسسب ذات اŸسس- - -ؤوول ،ف- - -إان ن - -ت - -ائ - -ج
عمليات اŸراقبة ا◊الية «تكشسف أان هذه
العمليات التي تهدف إا ¤قمع الغشص كانت
ترتكز على الكمية وتعتمد أاسساسسا على عدد
التدخلت واÙاضسر اÙررة».
وتابع قائل إان «هذه النتائج تتميز أايضًسا
ب -ت -ك -رر اıال -ف -ات ال -ت -ي ي -دون -ه -ا أاع-وان
اŸراقبة وعدم وجود أاي ﬂالفات تكشسف
عن ا’ختل’ت السسائدة ‘ السسوق ،مثل
ال-ب-ي-ع اŸت-زام-ن وإاخ-ف-اء ف-ارق ال-رب-ح وك-ذا
اŸمارسسات غ Òالشسرعية.
وت -ع-ت-م-د اŸق-ارب-ة ا÷دي-دة ع-ل-ى إاع-ادة

تأاهيل ﬂابر قمع الغشص»،بهدف تكييفها
مع اŸعاي Òالدولية من خلل إادراج عملية
ا’عتماد ،والتي تدخل ‘ إاطار ديناميكية
ا’عÎاف الدو‹» ،حسسب شسروح السسيد بن
هزيل.
وأاكد ذات اŸسسؤوول على أاهمية رقمنة
أانشس-ط-ة ال-رق-اب-ة ا’ق-تصس-ادي-ة وق-مع الغشص،
’‹ ل -ل -وث -ائ -ق
م- -ن خ- -لل إادراج ال -تسس -ي Òا آ
’دارة اŸعلومات ومتابعتها.
وإانشساء نظام إ
’طار ،أاشسار بن هزيل إا ¤أان
و‘ هذا ا إ
’و ¤من هذه العملية هي حاليا
اŸرحلة ا أ
قيد التجربة على مسستوى مديرية التجارة
لو’ية ا÷زائر العاصسمة
ويتعلق اأ’مر ـ يضسيف اŸتحدث  -بتطبيق
معلوماتي يتمثل ‘ بطاقية رقمية للمراقبة
ي -تسس -م -ح ب -ال -ت -ح -ك -م ‘ ع -م -ل -ي -ات اŸراق -ب-ة
بالتفاعل والÎابط ‘ ا◊يز الوقتي أاواŸكاÊ
مع اŸصسالح اŸركزية وغ ÒاŸركزية اŸكلفة
بالتقييم واŸتابعة.
بالرغم من ذلك  -يؤوكد بن هزيل  ’ -يجب
إاغ- -ف- -ال ق- -ط -اع ال -تسس -وي -ق ب -ال -ت -ج -زئ -ة وم -ن
الضس -روري أان ي -ك -ون ﬁل م -راق-ب-ة م-ن-ت-ظ-م-ة
ل -ل-وق-اي-ة م-ن أاي مسس-اسص ب-الصس-ح-ة والسس-لم-ة
واŸصسالح اŸادية للمسستهلك خصسوصسا خلل
اأ’وقات التي يشسهد فيها الطلب ‰وا قويا
على غرار شسهر رمضسان وموسسم ا’صسطياف.

بوقادوم يسستقبل من طرف الرئيسس قايد السسبسسي

ا÷مهورية بصسفة مكلف Ãهمة حيث كان
لشسغال مع اÛموعة الوزارية
منسسقا ل أ
اŸشسÎك- -ة اŸك- -ل- -ف- -ة Ãت- -اب- -ع- -ة ال -ع -م -ل
اÿارج -ي ل -ل -ج -زائ -ر خ -اصس-ة ‘ ›ا’ت
م -ك -اف -ح -ة اإ’ره -اب وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة
والهجرة السسرية.

ﬁكمة تيبازة تسستدعي عبد الغني هامل

’سص-ع-ار ع-ند
ب-ل-غت وتÒة ت-ط-ور أ أ
أ’سص -ت -ه Ó-ك ‘ أ÷زأئ -ر  %4،1ع-ل-ى
أسصاسص سصنوي إأ ¤غاية مارسص ،2019
حسص- -ب- -م- -ا ع- -ل- -م- -ت- -ه وأج أمسص ل- -دى
Óحصصائيات.
ألديوأن ألوطني ل إ
“ث -ل وتÒة ت-ط-ور أاسس-ع-ار ا’سس-ت-ه-لك
على أاسساسص سسنوي إا ¤غاية مارسص 2019
متوسسط معدل التضسخم السسنوي الذي يتم
احتسسابه اسستنادا لـ 12شسهرا اŸمتدة من

” ألتاكيد على ألع Óقات أ’سصÎأتيجية ب Úأ÷زأئر وتونسص

اسس- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة صسÈي
ب- -وق- -ادوم امسص م- -ن ط- -رف ال- -رئ- -يسص
ال -ت -ونسس -ي ال -ب-اج-ي ق-اي-د السس-بسس-ي‘ ،
قصسر قرطاج بتونسص العاصسمة.
و ” خ - -لل ال - -ل - -ق - -اء ب Úال - -رئ - -يسص
ال -ت -ونسس -ي ووزي-ر اÿارج-ي-ة ا÷زائ-ري
الذي يزور تونسص Ÿدة يوم Úالتأاكيد
’سسÎاتيجية
على العلقات اÿاصسة وا إ
ب Úالبلدين وسسبل تعزيزها ’ سسيما من
خ - -لل ت- -ط- -وي- -ر ع- -لق- -ات ال- -ت- -ع- -اون
’قتصسادي والتجاري وتنمية اŸناطق
اإ
’ضسافة إا ¤رفع درجات
ا◊دودّية ،با إ
’م-نّ-ي ‘ إاط-ار
ال -ت -ع -اون وال ّ-ت -نسس -ي-ق ا أ
ا÷ه - -ود اŸشسÎك - -ة Ÿراق - -ب- -ة ا◊دود
’رهاب ‘ ،ظل التطورات
ومكافحة ا إ
التي تشسهدها اŸنطقة.
كما تناول اللقاء عدد من اŸسسائل
’ق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول -ي -ة ذات ا’ه -ت-م-ام
اإ
اŸشسÎك و‘ مقدمتها «اŸسستجدات
‘ اŸن -ط -ق -ت ْ-ي-ن اŸغ-ارب-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة،
وخ -اّصس-ة ال-ت-ط-ورات اÿطÒة ‘ ل-ي-ب-ي-ا
وان -ع -ك -اسس -ات -ه -ا اŸب -اشس -رة ع -ل -ى أام -ن
اŸن- -ط -ق -ة واسس -ت -ق -راره -ا واŸسس -اع -ي

بخصصوصص أنشصطة غ Òمشصروعة وأسصتعمال ألنفوذ

أابريل  2018إا ¤غاية مارسص  2019مقارنة
ب -ال -فÎة اŸم -ت -دة م -ن أاب -ري -ل  2017إا¤
مارسص .2018
أام - - -ا اŸت - - -غ Òالشس - - -ه- - -ري أ’سس- - -ع- - -ار
ا’سستهلك ـ وهواŸؤوشسر الصسا‘ أ’سسعار
ا’سس - -ت - -ه- -لك ‘ م- -ارسص  2019مقارنة
بفÈاير  -2019فبلغ .٪0,9+
وبخصسوصص اŸتغ Òالشسهري حسسب فئة
اŸنتج ،ارتفعت أاسسعار السسلع الغذائية بـ
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 ٪ 51من اŸتعامل– Úصسلوا
على السسجل التجاري اإ’لكÎوÊ
قام أاك Ìمن  ٪56من التجار اŸسسجلÚ
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى الÎاب ال- -وط- -ن- -ي ب -ت -ح -وي -ل
سسجلتهم التجارية الكلسسيكية إا ¤سسجلت
إال -كÎون-ي-ة حسسب اŸع-ط-ي-ات ال-ت-ي ع-رضس-ت-ه-ا
وزارة التجارة ،أامسص السسبت ،با÷زائر ،خلل
لقاء ضسم إاطارات القطاع.
وإا ¤غ- - -اي - -ة  19م - -ارسص – ،2019صس - -ل
 1.052.162م-ت-ع-ام-ل ع-ل-ى السس-ج-ل ال-تجاري
اإ’ل- -كÎو Êم -وزع Úع -ل -ى  926.359شسخصص
ط-ب-ي-عي و 125.803شس -خصص م -ع -ن-وي ،حسسب
نفسص اŸعطيات.
وحسسب أارق- - -ام ال- - -وزارة ،ب- - -ل- - -غت نسس - -ب - -ة
اŸتعامل ÚاŸتحصسل Úعلى السسجل التجاري
اإ’ل- -كÎو ٪51,6 Êم -ن ال -نسس -ي-ج ا’ق-تصس-ادي
ال-وط-ن-ي.و‘ ن-ه-اية  ،2018ب -ل -غ ع-دد ال-ت-ج-ار
اŸسس -ج -ل Úب -السس -ج -ل ال -ت -ج -اري 2.013.374
مشسكل Úمن  1.819.169ينشسطون كأاشسخاصص
معنوي ٪90,4( Úمن اÛموع) و194.205
كأاشسخاصص معنوي( Úمؤوسسسسات) أاي ما يعادل
 ، ٪9,6ل -ل -ع -ل-م ف-إان ع-م-ل-ي-ة ت-غ-ي Òالسس-ج-ل
ال -ت -ج -اري ل -ل -م -ت -ع -ام-ل Úا’ق-تصس-ادي Úقصس-د
ا◊صسول على الشسفرة اإ’لكÎونية التي حددت
آاج -ال -ه -ا ‘ ال -ب-داي-ة ل-ي-وم  11أاب -ري -ل ق -د ”
“ديدها إا 31 ¤يوليو .2019

اŸب- -ذول- -ة م- -ن أاج- -ل إان -ه -اء اإ’ق -ت -ت -ال
والعودة سسريعا إا ¤ا◊وار السسياسسي بÚ
كافة الفرقاء الليبي. »Ú
وك- -ان وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة ا÷زائ -ري و
نظÒه التونسسي خميسص ا÷هيناوي قد
دعيا أامسص ا÷معة ا’طراف الليبية ا¤
الوقف «الفوري» للقتتال ‘ ليبيا و
ذلك حقنا لدماء الشسعب الليبي وŒنبا
Ÿزيد من اŸعاناة ومراعاة اŸصسلحة
الوطنية العليا لليبيا .
و اكد الوزيران ‘ نداء مشسÎك حول
ال-وضس-ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا صس-در Ãن-اسس-ب-ة زي-ارة
السسيد بوقادوم ا ¤تونسص بدعوة من
ن- -ظÒه ال- -ت- -ونسس- -ي أان- -ه «’ وج -ود ◊ل
لزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ,مشس-ددان
عسس -ك -ري» ل  -أ
على أاهمية عودة اأ’طراف الليبية ا¤
ا◊وار ال -ل -ي -ب-ي الشس-ام-ل ,واÙاف-ظ-ة
ع -ل-ى اŸسس-ار السس-ي-اسس-ي كسس-ب-ي-ل أاوح-د
’زمة الليبية وفقا أ’حكام ا’تفاق
◊ل ا أ
السس- -ي- -اسس- -ي ,قصس- -د إان- -ه- -اء اŸرح- -ل -ة
ا’ن- -ت- -ق- -ال- -ي -ة وإا“ام ا’سس -ت -ح -ق -اق -ات
ا’نتخابية برعاية اأ’· اŸتحدة.

’ انحياز للقضساء أ’ي جهة ‘ صسراع العصسب واŸصسالح
وقت الضسغط على القضساة انتهى
أنتخب ألقاضصي يسصعد مÈوك عن
›لسص قضص -اء ب -ج -اي-ة ،أمسص ،رئ-يسص-ا
ج -دي-دأ ل-ل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-قضص-اة
خ- -ل- -ف -ا ل -ل -ق -اضص -ي ل -ع -ي -دو Êج -م -ال
أŸنتهية عهدته وذلك خÓل أشصغال
أل -دورة ألسص-اب-ع-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة
أل-ع-ادي-ة أل-ع-ل-ن-ي-ة أŸن-ظمة باŸدرسصة
ألعليا للقضصاء بالقليعة (تيبازة).
و–صسل القاضسي يسسعد مÈوك على 35
صسوتا من إاجما 78 ¤صسوتا معÈا عنه
Áث -ل -ون اŸن -دوب Úال -ذي -ن ” ان -ت-خ-اب-ه-م
سسابقا على مسستوى اÛالسص القضسائية
’دارية واŸوؤسسسسات القضسائية
واÙاكم ا إ
اŸركزية التي شسارك فيها  4539قاضسي
ناخب على اŸسستوى الوطني.
و–صس -ل ال -ق -اضس -ي ب -وع -ري -ز ﬁم -د ع -ن
›لسص قضساء تيزي وزوعلى  27صسوتا ،فيما
ت- -وزعت ب- -اق- -ي اأ’صس- -وات ع -ل -ى اŸرشس -حÚ
اأ’رب- -ع- -ة اآ’خ- -ري- -ن ال- -ذي- -ن ت -ق -دم -وا ل -ه -ذه
ا’نتخابات التي جرت ‘ ظرف حسساسص “ر
به البلد.
وقال الرئيسص ا÷ديد إان القضساة «أامام
ت- -غ- -ي Òج- -ذري ‘ ظ- -ل ح -راك ي -ت -ح -رك
ويطالب بالتغي ،»Òداعيا إا« ¤تغي Òشسامل
’ضس-رار ب-ه-ي-اك-ل ال-دول-ة
وبسس-لسس-ة ودون ا إ
’ن
واÙاف -ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا وم-ن دون ان-ت-ق-ام أ
’شس -خ -اصص ذاه -ب -ون وم -ت -غÒون وال-دول-ة
اأ
باقية».
’ي جهة
كما أاكد أانه «’ انحياز للقضساء أ
‘ صسراع العصسب واŸصسالح ونقف على
مسسافة واحدة مع كل القضسايا وا÷زائريÚ
ومن أاجل الوحدة» ،معلنا أان «وقت الضسغط
الذي يكون القضساة قد عاشسوه لسسنوات قد
إانتهى».

وأاضس- -اف مسسÎسس- -ل »:ال -ع -دال -ة ل -يسست
ان-ت-ق-ام-ي-ة وان-ت-ق-ائ-ية وارŒالية إا‰ا تسسÒ
لج-راءات وق-وانÚ
Ãوضس -وع -ي -ة ووف -ق-ا ل -إ
ا÷مهورية» ،مشسددا على أان «لكل حدث
حديث بدءا بÎتيب البيت الداخلي بدون
’سساسسي
تهور وإاعادة النظر ‘ القانون ا أ
للقضساء والقانون ا’أسساسسي للنقابة».
كما يتع Úعلى النقابة ا÷ديدة ،يقول
الرئيسص ا÷ديد ،العمل على «إاعادة النظر
‘ ق -ان -ون ا’ن -ت -خ -اب -ات ودور ال-قضس-اء ‘
‡ارسس -ة السس -ل -ط -ة وت -ن-ظ-ي-م ا’ن-ت-خ-اب-ات
’خ-رى
و–دي -د ال -ع-لق-ة ب Úالسس-ل-ط-ات ا أ
وسسلطة القضساء ووضسع حد لوصساية سسلطة
على سسلطة وطريقة عمل القاضسي ومسساره
’ع -ل-ى ل-ل-قضس-اء
اŸه -ن -ي وتسس -ي› Òلسص ا أ
وتنظيمه حتى يتسسنى مناقشسة كل اŸسسائل
اŸتعلقة بتنظيم مهنة اÙاماة».
وم -ع اع -ت -لء ال -ق -اضس -ي مÈوك يسس -ع-د
رأاسص النقابة الوطنية للقضساة يكون خامسص
رئيسص لها منذ تأاسسيسسها سسنة  1990بعد كل
م -ن ال -ق -اضس -ي اŸن -ت -ه -ي -ة ع -ه-دت-ه ج-م-ال
ع -ي-دو( Êال-ذي ب-ق-ي ع-ل-ى رأاسس-ه-ا ل-ث-لث-ة
عهدات متتالية) وقبله رأاسص العﬁ Úمد
’ول
والطيب لوح وبرﬁ Ëمد والرئيسص ا أ
اŸؤوقت روابحي ﬁمد.
والتحق النقيب ا÷ديد البالغ من العمر
 52سسنة بسسلك القضساء سسنة  1996خريج
اŸدرسس- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل -ل -قضس -اة ال -دف -ع -ة
السس -ادسس -ة ،شس -غ -ل ع -دة م -ن -اصسب ك -ق-اضص
Ãج - -السص قضس - -اء ك - -ل م - -ن “Ôاسست وأام
ال -ب -واق -ي وقسس -ن -ط -ي -ن -ة ،ق -ب -ل أان ي-ل-ت-ح-ق
Ãج -لسص قضس -اء ب -ج -اي-ة ح-يث ك-ان يشس-غ-ل
منصسب رئيسص غرفة بذات اÛلسص.
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ا’حد  28أافريل  2019م
الموافق لـ  22شضعبان  1440هـ

’سسواق ا÷وارية
 13أالف شساب يسستفيدون من ا أ

جÓب :إأجرأءأت Ùاربة أŸضساربة وألغشش
أأسسعار مرجعية للموأد ألوأسسعة أ’سستهÓك شسهر رمضسان
أاعلن وزير التجارة سسعيد جÓب ،عن
إاج- -راءات ج- -دي- -دة Ãن- -اسس- -ب- -ة الشس- -ه -ر
ال -فضس -ي -ل ،ت -ت -م -ث -ل ‘ ت -ط -ب -ي -ق أاسس -ع-ار
مرجعية على اŸواد واسسعة ا’سستهÓك،
Ÿواج - -ه- -ة اŸضس- -ارب- -ة والسس- -وق اŸوازي- -ة
م -ت -وع -دا اıال -ف Úل-ل-ق-ان-ون ب-ع-ق-وب-ات
صسارمة.

حياة كبياشش
شض -دد ال -وزي -ر جÓ-ب ،أامسس ،خÓ-ل ال-ل-ق-اء
الوطني الذي جمعه بإاطارات الوزارة بقصضر
اŸعارضس «صضافكسس» ،على متابعة اıالفÚ
للقانون ‘ تطبيق اأ’سضعار اŸرجعية ( وليسس
اŸسض- -ق -ف -ة) اÿاصض -ة ب -اŸن -ت -وج -ات واسض -ع -ة
ا’سض-ت-هÓ-ك ك-ال-ب-ط-اط-ا ال-ت-ي ي-ت-أارج-ح السضعر
اŸرج- -ع- -ي ل- -ه- -ا م -ا ب 40 Úو 45دج ل-ل-ك-لغ
ال -واح -د ،ال -ط -م -اط-م ،ال-بصض-ل ،ال-ث-وم ،ا÷زر،
ال -ك -وسض -ة (ال -ق -رع-ة) واÿسس ،اŸوز وال-ل-ح-وم
اŸسضتوردة ،مشضÒا إا ¤أان اللحوم اÛمدة ’
ي -ت -ع -دى سض -ع -ره-ا اŸرج-ع-ي  750دج ل-ل-ك-ل-غ
ال -واح -د ،ب -اإ’ضض -اف -ة إاﬁ ¤ارب -ة ال -ت -خ -زي -ن
بغرضس اŸضضاربة التي تنعكسس على اŸواطن
وتضض -ع -ف م -ن ق -درت -ه الشض-رائ-ي-ة خÓ-ل شض-ه-ر
الرحمة.

مع كل الفاعل Úمن جمعيات مهنية وجمعيات
حماية اŸسضتهلك وكذا اŸتدخل Úمن منتجÚ
وŒار ،مع تثم Úالتجارب اŸكتسضبة للمواسضم
السضابقة بسضلبياتها وإايجابياتها ،وذلك قصضد
وضضع منهجية واضضحة اŸعالـم هدفها تأاطÒ
النشضاطات التجارية وﬁاربة اŸضضاربة التي
تتفاقم خاصضة ‘ هذا الشضهر الكر Ëوكذا
ت -ع -زي -ز شض -ب -ك -ة ال -ت -وزي -ع ب -فضض -اءات Œاري -ة
جديدة.

ألسسعر أŸرجعي للبطاطا  40دج أسسوأق جوأرية للشسباب ألبطال
وأللحم أÛمد  750دج
أاوضضح جÓب ‘ تصضريح للصضحافة على
ه -امشس ال-ل-ق-اء ،أان ه-ذه اأ’سض-ع-ار اŸرج-ع-ي-ة،
تضضمن على السضواء ،دخا ÓللفÓح Úوهوامشس
ربح معقولة لوكÓء ا÷ملة وŒار التجزئة،
وال- -ه- -دف م- -ن- -ه- -ا ه- -و ت -ق -ريب أاسض -ع -ار ه -ذه
اŸن - -ت - -وج - -ات إا ¤واق- -ع السض- -وق ،وب- -ال- -ت- -ا‹
–ييد كل ‡ارسضات اŸضضاربة ،مشضÒا إا¤
أان هذه اأ’سضعار اŸرجعية ” تبنيها وضضبطها
من طرف كل شضركاء وزارة التجارة.
وقد حرصس جÓب على أان يحضضر هذا
اللقاء كل الفاعل ‘ Úهذا اÛال خاصضة
‡ثلي القطاعات والهيئات الرسضمية وأاسضÓك
اأ’م-ن ،و‡ث-ل-ي ج-م-ع-ي-ات ح-م-اي-ة اŸسض-تهلك
ومنظمات التجار واŸهني ،Úو‡ثلي النقابات
و‡ثلي الصضحافة الوطنية ،أ’ن الرهان كبÒ
يتطلب تضضافر جهود ا÷ميع ،لتطبيق النظرة
ا÷ديدة للوزارة ترتكز على مسضعى تشضاركي

وذكر ‘ الكلمة التي أالقاها ‘ هذا اللقاء
أانه ” اتخاذ جملة من التداب Òواإ’جراءات
ال -ت -ي ت -ك -ف -ل م -ت -اب-ع-ة ورق-اب-ة ف-ع-ال-ة ل-لسض-وق
وﬁارب- -ة اŸضض- -ارب- -ة ال- -ت- -ي ت- -ع- -د ‘ خ -ان -ة
ا÷رÁة ا’قتصضادية ‘ حق اŸواطن والتي
تنخر قدرته الشضرائية خÓل هذا الشضهر منها
إاع- -ادة ت- -أاه -ي -ل اأ’سض -واق ا÷واري -ة اŸغ -ط -اة
اŸتواجدة وغ ÒاŸسضتغلة واŸقدر عددها
بـ 171سض -وق ،إانشض -اء أاسض -واق Œاري -ة ج -واري-ة
جديدة للخضضر والفواكه على مسضتوى اأ’حياء
واŸراكز السضكنية ،مفيدا أانه يوجد  530سضوق
◊د اآ’ن ،وهذا ما ضضاعف عدد اأ’سضواق من
 866إا.1567 ¤
‘ إاط- -ار ه- -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ،ق -د ” إاع -ط -اء
اأ’ول -وي -ة ل-ف-ئ-ة الشض-ب-اب لÓ-سض-ت-ف-ادة م-ن ه-ذه
ال- -فضض- -اءات م- -ع م -ن -ح -ه -م ك -ل ال -تسض -ه -ي Ó-ت
وم-راف-ق-ت-ه-م ‘ ‡ارسض-ة نشض-اط-ه-م ال-تجاري،
حيث سضيتعدى عدد اŸسضتفيدين  13 000شضاب

بصضفة مباشضرة ،دون حسضبان مناصضب الشضغل
غ ÒاŸباشضرة ذات الصضلة.
ول -ت -ف -ادي ظ -اه -رة ت -خ -زي -ن السض -ل-ع ،ب-غ-ي-ة
اŸضض-ارب-ة ورف-ع اأ’سض-ع-ار ،أاع-ط-يت ت-ع-ل-يمات
صضارمة تتمثل ‘ سضحب من قائمة اŸنتجات
اÿاضض- - - - - -ع - - - - -ة ل - - - - -ل - - - - -رسض - - - - -م اإ’ضض - - - - -ا‘
ا- -Ÿؤوق -ت (◊ )DAPSوم ال- -ب- -ق- -ر ال- -ط -ازج -ة
أاواÈŸدة ،الفواكه ا÷افة والفواكه اÛففة،
و‘ ن -فسس السض -ي -اق ،ولضض -م-ان ال-ت-م-وي-ن ب-ه-ذه
اŸن -ت -وج -ات (◊وم اأ’ب -ق-ار اÛم-دة و◊وم
اأ’ب -ق-ار ال-ط-ازج-ة واÈŸدة وال-ف-واك-ه ا÷اف-ة
وال -ف -واك -ه اÛف -ف -ة) ” ،اسض-ت-ث-ن-اء ع-م-ل-ي-ات
اسض- -تÒاده- -ا م- -ن اŸدة اإ’ل- -زام- -ي -ة اŸق -درة
بثÓث )30( Úيواما عند التوط Úالبنكي قبل
شضحن اŸنتوج ،كإاجراء لضضمان “وين السضوق
قبل وخÓل شضهر رمضضان اŸعظم.

تطبيق جديد لإÓبÓغ عن
أŸمارسسات غ Òألشسرعية
كثمرة للمسضعى التشضاركي الذي انتهجته
وزارة التجارة وا’سضتعداد الذي أاظهرته جميع
ا÷معيات اŸهنية وحماية اŸسضتهلك للعمل
كشض- -ريك ل -ت -حضض Òه -ذا الشض -ه -ر ال -ك -ر” ،Ë
صضياغة ورقة طريق ﬁورها اأ’سضاسضي متابعة
وم Ó- -ح - -ظ - -ة السض - -وق ،ت - -وع - -ي - -ة و–سض- -يسس
اŸسضتهلك Úوالتجار وكذا تبادل اŸعلومات،
ع Èشض- -ب- -ك- -ة اإ’ن- -ذار ،ل- -ل- -وق- -وف ع- -ل- -ى ك- -ل
اŸمارسضات غ Òالشضرعية.

موأفقة مبدئية على مطالب
موظفي ألوزأرة
و‘ سضياق مغاير طمأان الوزير موظفي
وزارة ال -ت -ج -ارة م-ن خÓ-ل إاعÓ-ن-ه ال-ت-ك-ف-ل
باŸطالب اŸشضروعة وخاصضة اŸتعلقة منها
’ع-وان وأاع-ل-م-ه-م ع-ن اŸواف-ق-ة
ب -ح -م-اي-ة ا أ
اŸبدئية لÓسضتفادة من مداخيل الغرامات
’ي- -رادات
ا÷زائ - -ي - -ة ب- -ع- -ن- -وان صض- -ن- -دوق ا إ
التكميلية .FRC
كما أاعلن عن تداب Òبالتعاون مع مديرية
اأ’من الوطني والدرك الوطني لضضمان حماية
أاعوان الرقابة أاثناء أادائهم Ÿهاهم ‘ متابعة
تطبيق القانون ومراقبة اıالف.Ú

’طارات
‘ لقائه مع اŸديرين الو’ئي Úوا إ

كورأبة يشسدد على مرأقبة ورشسات أإ’‚از لضسمان ‚اح أŸشساريع
ت-ن-اول ا’ج-ت-م-اع ال-ت-ق-ييمي لوزير
’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-نقل مصسطفى
ا أ
’ط- - - -ارات اŸرك- - - -زيÚ
ك - - - -وراب - - - -ة وا إ
واŸدي - -ري - -ن اŸن - -ت - -دب Úج- -م- -ل- -ة م- -ن
ال -ت -داب Òوال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي تصسب ‘
ﬂط - -ط - -ات سس ÒاŸصس - -ال - -ح ل - -لسس - -ن - -ة
ا◊الية والتعليمات اÿاصسة بتقدË
خ- -دم- -ة ع- -م- -وم -ي -ة ت -ل -ي -ق Ãسس -ت -وى
ت-ط-ل-ع-ات اŸواط-ن وت-ن-ف-ي-ذ ﬂط-طات
ا’سس-ت-ث-م-ار والسسياسسة العامة لصسيانة
اŸنشسآات.

خالدة بن تركي
شض- -دد ك -وراب -ة ،أامسس ،خ Ó-ل ا’ج -ت -م -اع
’طارات واŸديرين
التقييمي الذي جمعه با إ
Óشض-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ال-و’يات،
اŸن-ت-دب Úل -أ
’بيار على اŸراقبة الدائمة
Ãقر الوزارة با أ
’‚از وا◊ضض -ور ال -دائ -م
لسضÒع- -م- -ل -ي -ات ا إ
ب -ال -ورشض -ات واÿضض -وع اŸسض -ت -م -ر ل-ل-ت-أاطÒ
واŸت- -اب- -ع -ة لضض -م -ان ‚اح اŸشض -اري -ع ،م -ع
’طارات وŒنيدهم للمتابعة
ضضرورة تثم Úا إ
Óشضغال.
واŸراقبة اŸيدانية اŸسضتمرة ل أ
أاك -د ك -وراب -ة ‘ ذات السض -ي-اق ع-ل-ى م-ن-ح
’ت-خ-اذ ال-ق-رارات
Óط-ارات إ
الصض Ó-ح-ي-ات ل -إ
وصضد أاي وضضعية من شضأانها عرقلة تقدم
’ه -م -ي -ة ل -ع -م -ل -ي -ات
’شض- -غ- -ال م -ع إاي Ó-ء ا أ
اأ
الصضيانة ،داعيا إاياهم إا ¤مضضاعفة ا÷هود
وال -ت -ق-ي-د ب-ق-واع-د الشض-ف-اف-ي-ة ‘ ت-خ-ط-ي-ط
النفقات العمومية وتنفيذها وفقا Ÿا ينصس
عليه التشضريع والتنظيم اŸعمول به.
’عطاء
واعت Èالوزير ا’جتماع فرصضة إ
’ع-داد ﬂط-ط ال-ن-ق-ل اÿاصس
ت -ع -ل -ي-م-ات إ
Ãوسضم ا’صضطياف ومسضاهمة القطاع ‘

ال- -ت- -حضضÒات ’خ- -ت- -ب -ارات ن -ه -اي -ة السض -ن -ة
ال-دراسض-ي-ة وب-حث ال-ت-داب Òل-ت-حسض Úن-وع-ية
اÿدم -ات ال -ع -م -وم -ي-ة اŸق-دم-ة ل-ل-م-واط-ن
خاصضة ‘ ›ال النقل وضضبط احتياجات
القطاع ‘ إاطار إاعداد قانون اŸالية للسضنة
’ولوية ‘ ظل
اŸقبلة  2020مع مراعاة ا أ
الوضضع ا’قتصضادي واŸا‹.
وب - -خصض- -وصس ا’سض- -ت- -ث- -م- -ارات اÿاصض- -ة
بتطوير اŸنشضآات القاعدية ووسضائل النقل
وعصض- -رن- -ت- -ه -ا ،ق -ال ك -وراب -ة إان -ه -ا ح -ق -قت
إا‚ازات ك - - - -بÒة وضض- - - -عت –ت تصض- - - -رف
اŸواط- -ن Úل- -ت -حسض Úظ -روف م -ع -يشض -ت -ه -م
’من والسضÓمة
وت-ن-ق-ل-ه-م وف-ق-ا Ÿت-ط-لبات ا أ
وال- -راح- -ة ،داع- -ي- -ا ا÷م- -ي- -ع إا ¤ال- -ت -ج -ن -د
’‚ازات وت -ث -م-ي-ن-ه-ا
ل -ل -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى ا إ
ب-اع-ت-ب-اره-ا م-كسض-ب-ا ه-ام-ا ل-ل-بÓ-د والقاعدة
’سض -اسض -ي -ة والشض -ري -ط ال -رئ-يسض-ي ل-ل-ع-م-ل-ي-ة
اأ
ال -ت -ن-م-وي-ة ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى ضض-رورة مضض-اع-ف-ة

ا÷ه -ود وŒن -ي -د ك-ل ال-ط-اق-ات ’سض-ت-ك-م-ال
الÈن - -ام - -ج ق - -ي - -د ا’‚از وا◊رصس ع- -ل- -ى
’شضغال.
النوعية وحسضن سض Òا أ
وطالب بذات اÿصضوصس توسضيع اسضتعمال
اŸك -ن -ن -ة وال -ت -ج -ه -ي -زات ا◊دي-ث-ة لضض-م-ان
ال-ف-ع-ال-ي-ة وال-ن-وع-ي-ة Ãا ي-ت-ن-اسضب وال-ت-وسض-ع
ال -ك-ب Òلشض-ب-ك-ة ال-ط-رق وضض-م-ان م-ت-ط-ل-ب-ات
’من للعمال اŸكلف Úبالصضيانة
السضÓمة وا أ
وفقا للتعليمة الكتابية اŸوجهة بتاريخ 20
أافريل التي أاكد فيها على عمليات الصضيانة
Óشضارات
لشض-ب-ك-ة ال-ط-رق وإاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل إ
’فقية وكذا ﬂتلف التجهيزات
العمودية وا أ
اÿاصض -ة ب -ه -ا ،مشض -ددا ع -ل -ى ال -ت -ع -ل -ي -م-ات
اÿاصضة بالتداب Òالواجب اتخاذها لضضمان
دÁومة التكفل باŸهام على أاحسضن حال.
’دارة
وأاك -د ال -وزي -ر ع -ل -ى وضض -ع آال -ي -ة ب-ا إ
اŸرك -زي -ة ل -ل -م -ت -اب-ع-ة اŸسض-ت-م-رة ل-ن-ج-اع-ة
التداب ÒاŸتخذة على مسضتوى كل الو’يات
’هداف اŸرجوة وتسضليط
ومدى –قيق ا أ
ا’هتمام على صضيانة كل منشضآات وهياكل
’خصس اÙطات ا÷وية البحرية
النقل وبا أ
والÈية لنقل اŸسضافرين خاصضة مع اقÎاب
فصض - -ل الصض - -ي- -ف و–سض Úإا‚از اŸنشض- -آات
’سضاسضية للنقل وعصضرنتها لتقد Ëخدمة
اأ
عمومية ترقى لتطلعات اŸواطن.
’عÓم
وبالنظر إا ¤ما تلعبه تكنولوجيا ا إ
وا’تصضال من أاهمية ‘ تطوير القطاع دعا
ك -وراب -ة ‘ اÿت -ام إا ¤ت-ع-م-ي-م اسض-ت-ع-م-ال-ه-ا
’هداف السضالفة الذكر وتسضليط
لتحقيق ا أ
’دارية لÓسضتفادة من
’جراءات ا إ
وتبسضيط ا إ
خ-دم-ات ال-ق-ط-اع وضض-رورة ا’ل-ت-ف-اف ح-ول
اŸب-ادرة وت-دع-ي-م-ه-ا وت-ق-د Ëتداب Òأاخرى
لتقد Ëخدمة عمومية عصضرية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألعقد أ’جتماعي وأŸهني

^ جمال أأوكيلي

الظرف الراهن ليسس بتاتا لÓضضرابات وا’حتجاجات أاو ا’عتصضامات ،مثل هذه
«اÿيارات» ’ تخدم مطلقا مصضالح العمال ا’جتماعية واŸهنية ،بل تعطل أاشضغال
الناسس اŸتواصضل Úيوميا مع اŸرفق العمومي و’يسضعنا ‘ هذا اŸقام إا’ أان نشضيد
بقرار ا’–ادية الوطنية لعمال الÈيد واŸواصضÓت التي قرر مسضؤوولوها إالغاء رسضميا
ا’ضضراب أايام  29 ،28و 30أافريل احÎاما Ÿا صضدر عن العدالة ،لكن ‘ اŸقابل
يطالبون بفتح ا◊وار مع الوصضاية حول اŸطالب اŸرفوعة.
وبالتوازي مع ذلك دعت النقابة الوطنية اŸسضتقلة Ÿسضتخدمي ا’دارة العمومية
«سضناباب» إا ¤إاضضراب وطني يومي  29و  30أافريل ا◊ا‹’ ،عÓقة له أابدا بانشضغا’ت
موظفي هذا القطاع بقدر ماهو عبارة عن تضضامن مع « ا◊راك» أاي أانه يحمل ذلك
الطابع السضياسضي الذي يتناقضس مع طبيعة هذا «التنظيم» ونصضوصضه الداخلية اŸشضددة
على إاطار نشضاطه اÙدد بدقة ،أا’ وهو الدفاع عن قضضايا العمال ـ ’ أاك Ìو’ أاقل ـ أاما
’خرى ف Óتهمه.
اŸسضائل ا أ
هذه ا◊ركية الراهنة ‘ الوسضط النقابي مفهومة ،نظرا لعدة إاعتبارات إاجتماعية
وتراكمات مهنية ناجمة عن أاداء اŸنظومة ا’قتصضادية .غ Òأان صضوت العقل يناشضد
ا÷ميع ا ¤تأاجيل مثل هذه القرارات إا ¤إاشضعار آاخر ،كون الوضضع يتطلب الهدوء قصضد
’خÒة.
’مة اÿروج من ا◊الة القائمة جراء التطورات السضياسضية ا أ
السضماح لكل أاخيار ا أ
وبامكان جل النقابات العاملة ‘ اŸيدان مهما كان “ثيلها أان تذهب إا ¤عقد
اجتماعي شضعاره التهدئة ثم التهدئة ب ÚالشضركاءÁ ،تد على آاجال معينة ،ما ب Úسضنة
إا ¤خمسس سضنوات ،يلتزم فيها ا÷ميع بتفادي النزاعات ذات الطابع ا’جتماعي
واŸهني ،ريثما يتم وضضع أاسضسس تسضي ÒاŸؤوسضسضات وفق التصضور اŸنوط بها.
’مر كما يراه البعضس ،بل
هذه الفÎة ،قد تبدو للبعضس طويلة لكن عمليا ليسس ا أ
معقولة نظرا Ÿا سضيحققه من أاهداف عودة ا’سضتقرار إا ¤قطاعات معينة ﬁل
’و ¤إا ¤اÿامسضة منها أاو أاقل ،حسضب
غليان ،منذ انطÓق ا◊راك ،وماب Úالسضنة ا أ
’حداث ،يتم خÓلها السضعي ب Úوزارة العمل والشضغل والضضمان ا’جتماعي
سضÒورة ا أ
والفاعل ‘ Úهذه الهياكل على تسضوية كل اŸلفات ذات الصضلة بعيدا عن أاي تشضنج.
وهذه اŸبادرة أاي العقد ا’جتماعي ’ يحمل أاي خلفية ماعدا خدمة ا÷زائر،
يكون على قواعد تعهدات مرحلية وتدريجية ،قابل للتقييم ‘ أاي سضقف مع ،Úقصضد
تكييفه أاو إاضضافة له بعضس النقاط اŸتعلقة باŸسضتجدات ‘ هذا ا’ختصضاصس’ ،يرمي
’دراج أاو يوضضع ‘ الرفوف للنسضيان والغبار ،كما حدث لتجارب غ Òبعيدة عنا ،أاو
‘ا أ
يضضع أاصضحابه ﬁاور يسضتحيل تطبيقهاŒ ،لت ‘ العقد ا’قتصضادي وا’جتماعي ثم
’خ Òمايعرف معاهدة ب Úالعمومي
بعد ذلك أاضضيف له مصضطلح «..والنمو» تÓه ‘ ا أ
واÿواصس.
’طار وإا‰ا اŸرحلة التي نوجد فيها ،حسضاسضة تختلف
لسضنا أابدا ‘ هذا السضياق أاو ا إ
اختÓفا جذريا عن سضابقتها ،من كل النواحي ،خاصضة ‘ جانب ا’سضتقرار ،وهذا
’خ Òهو الشضغل الشضاغل للجزائري ‘ Úالوقت الراهن ،و’يتأاتى ذلك إا’ إاذا اهتدى
اأ
ا÷ميع إا ¤العروة الوثقى ،أاي اتفاق مكتوب ،عبارة عن التزامات وتعهدات ثنائية،
يوقعه كل معني بروح اŸسضؤوولية بعيدا عن تلك النظرة الضضيقة أاو حسضابات معينة ،كل
ذلك Ÿصضلحة البلد.

لتفادي نقائصص اŸوسسم السسابق

ألبعثة ألطبية تنطلق ‘ عملية –سسيسسية مبكرأ
أاع - -ل- -ن وزي- -ر الصس- -ح- -ة
والسس - - - - -ك- - - - -ان وإاصسÓ- - - - -ح
اŸسس- - -تشس- - -ف- - -ي- - -ات ﬁم - -د
مÒاوي ،أامسص ،ع- - - - - - - - - - - -ن
ان- - -طÓ- - -ق ال- - -نشس- - -اط- - -ات
التوعوية للبعثة الطبية
ع Èالوطن Ÿوسسم ا◊ج لـ
 2019م -ب -ك -را ل -ت-ف-ادي
’خ -ت’Ó-ت
ال -ن -ق -ائصص وا إ
اŸسس -ج-ل-ة خÓ-ل السس-ن-وات
الفارطة.
أاكد الوزير خÓل إاشضرافه
على يوم إاعÓمي للبعثة الطبية Ÿوسضم ا◊ج
لـ 2019رفقة وزير الشضؤوون الدينية واأ’وقاف
يوسضف بلمهدي ،أان خصضوصضية هذا اŸوسضم
“يزت بـ»ا’نطÓق اŸبكر لنشضاطات البعثة
ل -ت -ف-ادي ال-ن-ق-ائصس اŸسض-ج-ل-ة خÓ-ل اŸوسض-م
السضابق.
وأاوضضح ذات اŸتحدث ،أانه وفق تعليمات
اÛلسس الوزاري اŸشضÎك،
وضض- -ع ق -ط -اع الصض -ح -ة ع -دة
ت -رت -ي -ب -ات ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى
سضÓمة ا◊جيج وعددهم 40
أالف حاج من خÓل الفحصس
ال -ط -ب -ي وت -ع -زي -ز اŸراق -ب-ة
ال-ط-ب-ي-ة اŸسض-ب-ق-ة إ’سض-ت-بعاد
اŸرشض- - - - -ح Úال- - - - -ذي- - - - -ن ’
يسضتوفون الشضروط اŸطلوبة
لتأادية هذه الشضعÒة».
كما قامت الوزارة  -حسضب اŸسضؤوول اأ’ول
عن القطاع  -بتكوين البعثة اŸتضضمنة 115
عضض -وم -ن ﬂت -ل -ف ال -و’ي -ات ب -اإ’ضض -اف-ة ا¤
«ت -وف Òال -ل -ق -اح -ات ال Ó-زم-ة ضض-د ال-دف-تÒي-ا
وال- -ت- -ي -ت -ان -وسس ول -ق -اح م -ك -اف -ح -ة اŸك -ورات
السض -ح -ائ -ي -ة وال-زك-ام اŸوسض-م-ي وك-ذا –دي-د
قائمة وكمية اأ’دوية التي سضيتم إارسضالها ا¤
البقاع لتغطية احتياجات ا◊جيج اŸيام.»Ú
وت-ف-ادي-ا لسض-وء ت-وزي-ع ال-ف-رق ال-ط-ب-ية الذي
سضجلته اŸواسضم الفارطة حرصضت الوزارة هذا
اŸوسضم على تنظيم أافراد البعثة التي سضتتكفل
با◊جاج على مسضتوى جدة واŸدينة ومكة.
وب - -دوره ،حث وزي - -ر الشض - -ؤوون ال - -دي - -ن- -ي- -ة
واأ’وقاف أاعضضاء البعثة على «بذل اŸزيد من

اÛه- -ودات ‘ ت- -ق- -د Ëاÿدم -ات لضض -ي -وف
الرحمان وإاعطاء اأ’همية لهذه اÿدمة قبل
تأاديتهم لهذا الركن اÿامسس ‘ اإ’سضÓم».
كشضف رئيسس البعثة الطبية الدكتور ﬁمود
دحمان أان الصضيدلية اŸركزية للمسضتشضفيات
خصضصضت  8أاطنان من ﬂتلف أانواع اأ’دوية
وسض -ي -ت -م إارسض -ال -ه -ا ‘ م -ن -تصض-ف شض-ه-ر شض-وال
اŸق -ب -ل أاي م-ب-ك-را م-ق-ارن-ة
ب -السض -ن -وات اŸاضض -ي -ة ل -ي-ت-م
ت- - -خ- - -زي- - -ن - -ه - -ا ب - -اŸراك - -ز
ا›ÈŸة.
وأاشضار ‘ هذا اإ’طار إا¤
تنصضيب  10فرق طبية Ãكة
و 03باŸدينة وواحدة بجدة
وق -د ” ت -زوي -د ك -ل ط -ب -يب
وع-ون شض-ب-ه ط-ب-ي Ãح-ف-ظة
ف -ي-ه-ا م-ا ي-ل-زم ل-ع-م-ل-ه ،ك-م-ا
تسضهر هذه الفرق على فرز النفايات الطبية
اÿطÒة وفقا للتوجيهات السضعودية.
ومن ب Úمهام البعثة كذلك  -كما ذكر-
مراقبة الوجبات الغذائية التي تقدمها وزارة
الشضؤوون الدينية واأ’وقاف بالبقاع اŸقدسضة
ل-ل-ح-م-اي-ة م-ن ال-تسض-م-م-ات ال-غ-ذائية ،حيث ”
تسض -ج -ي -ل السض -ن -ة ال -ف -ارط-ة وب-ال-رغ-م م-ن ك-ل
اإ’ج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة» ب-عضس ا◊ا’ت ن-ت-ي-ج-ة
ارتفاع درجة ا◊رارة التي “يز اŸنطقة».
وذك -ر ال -دك -ت -ور دح -م-ان أان ال-ب-ع-ث-ة ق-امت
خ Ó- -ل م - -وسض- -م ا◊ج  2018ب-إاج-راء «ق-رابة
 29500فحصس طبي منها  760فحصس Ãكان
اإ’يواء كما قدمت  8083عÓج واسضتشضفاء 145
ح-ال-ة ب-اŸسض-تشض-ف-ي-ات السضعودية وÃ 27راكز
البعثة.
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ا’حد  ٢٨أافريل  ٢0١9م
المؤافق لـ  ٢٢ششعبان  ١440هـ
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رافع للحل الدسستؤري ولقيأدة بن صسألح اŸرحلة ،سسأحلي:

ألتحالف ألوطني أ÷مهوري سصيشصارك ‘ أ’نتخابات
ألهيئة ألرئاسصية أŸنبثقة عن أ◊ل أ’نتقا‹ لن تكون شصرعية
لم Úال- -ع- -أم ل -ل -ت -ح -أل -ف
أاع- -ل- -ن ا أ
ال-ؤط-ن-ي ا÷م-ه-ؤري ب-لقأسسم سسأحلي
أامسض رسسميأ ،عن مشسأركة حزبه ‘
الن-ت-خ-أب-أت ال-رئ-أسس-ي-ة اŸق-ررة ي-ؤم
٤ج -ؤي -ل -ي -ة اŸق -ب-ل ،ع-ل-ى أان ي-فصس-ل
اÛلسض الؤطني بشسكل نهأئي ‘ شسكل
اŸشس - -أرك - -ة إام - -أ ب - -ت - -ق - -د Ëم - -رشس - -ح
أاوت - - -زك - - -ي- - -ة م- - -رشس- - -ح ›م- - -ؤع- - -ة
لسسبأب تنظيمية تخصض
أاوالمتنأع أ
ا◊زب.

فريال بوششوية
حسشمت قيادة حزب التحالف الؤطني
ا÷م -ه -ؤري م -ؤق -ف -ه -ا م -ن ا’سش -ت -ح -ق-اق
ال -رئ-اسش-ي اŸق-رر ي-ؤم  4ج-ؤي-لية القادم،
بÎسش -ي -م مشش -ارك-ت-ه-ا ل-ت-ك-ؤن م-ن ب Úأاو¤
ال-تشش-ك-يÓ-ت السش-ي-اسش-ية اŸششاركة ،بعدما
كانت أاحزاب تنتمي إا ¤اŸعارضشة عن
مقاطعتها.
حرصس التششكيلة التي يقؤدها بلقاسشم
سش-اح-ل-ي ع-ل-ى اŸشش-ارك-ة ‘ ا’ن-ت-خابات،
ي-أات-ي م-ن م-ن-ط-ل-ق ق-ن-اع-ة ق-ي-ادة ا◊زب،
Óزمة ،إا’
با◊ل الدسشتؤري كحل ناجع ل أ
أانها ’ تسشتبعد اŸزاوجة بينه وب Úا◊ل
السش -ي -اسش -ي اسش -ت -ج -اب -ة Ÿط -الب ا◊راك
الشش -ع-ب-ي ،ح-يث وب-ع-ي-دا ع-ن ال-ذه-اب إا¤
مرحلة انتقالية مرفؤضشة أ’نها مفتؤحة
ع -ل -ى اÛه -ؤل ،ي -ؤؤك -د ب -أان ب -ق-اء رئ-يسس
الدولة عبد القادر بن صشالح ‘ منصشبه
ضشرورة ’عتبارات دسشتؤرية’ ،سشيما وأانه
سشÒحل يؤم  9جؤيلية أاي بعد انقضشاء
اŸدة اÙددة قانؤنا بـ 90يؤما.
وت- -أات- -ي مشش- -ارك- -ت -ن -ا ‘ ا’ن -ت -خ -اب -ات
الرئاسشية -أاضشاف سشاحلي  -للحفاظ على

ششرعية الششعب ا÷زائري ،و–سشبا لذلك
فؤضشت الندوة الؤطنية ’طارات ا◊زب
اÛت- - -م- - -ع - -ة أامسس ب - -اŸق - -ر اŸرك - -زي
ببؤششاوي ” ،تفؤيضس ا◊زب للتحضشÒ
لها من خÓل عمل تنظيمي ،مؤازاة مع
ح- -ؤار داخ- -ل- -ي وخ- -ارج- -ي م- -ع الشش -رك -اء
السش- -ي- -اسش- -ي Úوم- -ع اŸع- -ارضش- -ة و‡ث -ل -ي
ا◊راك.
واسش -ت -ن -ادا ا ¤اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-ت-ح-ال-ف
الؤطني ا÷مهؤري ،فان القرار النهائي
ي -ت -خ -ذه اÛلسس ال-ؤط-ن-ي ل-ل-ح-زب ،ب-ع-د
ا’ن -ت -ه -اء م -ن ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع ال-ت-ؤق-ي-ع-ات،
متحدثا عن  4سشيناريؤهات إاما تقدË
م -رشش -ح أاوا’م -ت -ن -اع أ’سش -ب -اب ت -ن-ظ-ي-م-ي-ة
أاوتزكية مرششح ›مؤعة ،وفتح قؤسشا أاكد
م- - -ن خÓ- - -ل - -ه أان ’ ضش Òم - -ن ت - -أاج - -ي - -ل
ا’ن -ت -خ -اب -ات بضش -ع -ة أاسش-اب-ي-ع ع-ل-ى أان ’
تتجاوز  3أاششهر على اأ’ك.Ì
و ⁄يغفل التؤقف عند مقÎح رفعته

بعضس أاحزاب اŸعارضشة ‡ث ‘ Óا◊ل
السش- -ي- -اسش- -ي اÙضس ب -ال -ذه -اب إا ¤ح -ل
انتقا‹ ،ذكر بأانه يتطلب هيئة رئاسشية لن
ت - -ك - -ؤن شش - -رع - -ي- -ة ،أ’ن اأ’م- -ر ي- -ت- -ع- -ل- -ق
بششخصشيات تسشتمد ششرعيتها من القنؤات
ال-ت-ي تسش-تضش-ي-ف-ه-ا ي-ؤم-ي-ا ،و‡ك-ن ج-دا -
حسشبه  -عدم التؤافق حؤل الششخصشيات
الـ 3أاو 5اŸتداولة ‘ الهيئة ،عكسس رئيسس
ال-دول-ة ال-ذي ي-ت-م-ت-ع بشش-رع-ي-ة دسش-ت-ؤري-ة،
رغم أانه يفتقد للششرعية الششعبية ،وخلصس
إا ¤القؤل بأان «ا◊ل الدسشتؤري أاسشلم من
ا◊ل السشياسشي اŸنطؤي على مطبات»،
م- -راف- -ع- -ا ل -ل -ح -ل Úل -ل -خ -روج م -ن اŸأازق
السش -ي -اسش-ي ،ب-ت-ح-ج-ي-م صشÓ-ح-ي-ات رئ-يسس
الدولة ،وبرحيل بعضس الباءات عدا رئيسس
الدولة.
و ⁄ي -ف -ؤت اŸن -اسش -ب -ة ل -ي-ذك-ر Ãؤق-ف
ا÷يشس ال- -ؤط- -ن -ي الشش -ع -ب -ي ال -ن -ؤف -مÈي
ا÷مهؤري ،مثمنا إاياه واعت Èأان أانه أاحد
اآ’ليات الضشامنة ’نتخابات نزيهة ششفافة
قؤتها ‘ ÷نة تنظيمها ومراجعة بعضس
مؤاد القانؤن اŸتعلق با’نتخابات ،كما
دعا الششعب إا ¤اليقظة وأاخذ –ذيراته
من اخÎاق ا◊راك مأاخذ ا÷د.
وف -ن -د أان ي -ك -ؤن ح -زب -ه ضش -د ا◊راك،
مششددا على أاهمية تأاطÒه للتفاوضس مع
السشلطة ،مثمنا حرصشه على عدم التدخل
ا◊زبي واأ’جنبي ‘ ،سشياق مغاير ،دافع
عن إاطارات ا◊زب الذين  ⁄يتؤرطؤا ‘
قضشايا الفسشاد ،مثمنا –رر العدالة على
أان ي- - -ت- - -م احÎام ق- - -ران - -ة الÈاءة وع - -دم
ال- -تشش- -ه Òوع- -دم اŸزاي -دة ،م -ذك -را ب -أان
اÙاسش- -ب- -ة ت- -أات- -ي اسش- -ت- -ج- -اب- -ة Ÿط -لب
ا◊راك.

منخرطؤن ‘ اÿط الؤطني مدافعؤن عن الهبة الشسعبية

بوخزنة يدعو أ◊رأك ألشصعبي للمحافظة على سصلميته وتأاط Òنفسصه
لم Úال- -ع- -أم ◊رك- -ة ال- -ؤف- -أق
دع - -أ ا أ
ال -ؤط-ن-ي ،ع-ل-ي ب-ؤخ-زن-ة أامسض ،ب-ؤلي-ة
مسستغأ Âا◊راك الشسعبي إا ¤اÙأفظة
ع-ل-ى سس-ل-م-ي-ت-ه وت-أأط Òن-فسسه «لتحقيق
لم-ن «م-ث-م-نأ مؤقف
ال-ت-غ-ي Òالسس-لسض وا آ
اŸؤؤسسسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة ال-ت-ي ان-خرطت مع
شسعبهأ وهي ترافقه بكل أامأنة وصسدق».
ق -ال ب -ؤخ -زن -ة ‘ اف -ت-ت-اح أاشش-غ-ال اŸؤؤ“ر
اÿامسس ◊زبه «نحن منخرطؤن ‘ اÿط
الؤطني ونحيي هذه الهبة الششعبية الؤاعدة
والصشادقة واÙافظة على سشلميتها ونباركها
ونثمنها و‘ نفسس الؤقت ندعؤها إا ¤التأاطÒ
بنفسشها خاصشة وأانها من عظمة ششعبنا صشارت
مث ‘ Óالعا ⁄اآ’ن».
كما ثمن نفسس اŸسشؤؤول ا◊زبي مؤقف

اŸؤؤسشسش -ة ال -عسش -ك -ري -ة ال -ت -ي «ان -خ -رطت م-ع
ششعبها وهي ترافقه بكل أامانة وصشدق» قائÓ
أان «بها من الكفاءات والقدرات القادرة على
أان ت- -راف- -ق ه- -ذا ا◊راك ب -آال -ي -ات م -ت -درج -ة
للؤصشؤل إا ¤بر اآ’مان وإابعاد ا÷زائر من
النفق اŸظلم».
ك -م -ا ان -ت -ق -د اأ’م Úال -ع -ام ◊رك -ة ال-ؤف-اق
الؤطني سشياسشة تششغيل الششباب والبÒوقراطية
والرششؤة واÙسشؤبية مرجعا أاسشباب ا◊راك
«الذي ع Èبنفسشه عن نفسشه» إا« ¤الضشغؤطات
وحالة ا◊صشار التي رفعت من وعي ونضشج
الششعب ،و” خÓل هذا اŸؤؤ“ر تزكية علي
ب -ؤخ -زن-ة ك-أام Úع-ام ◊رك-ة ال-ؤف-اق ال-ؤط-ن-ي
لعهدة جديدة كما زكى اŸؤؤ“رون اأ’عضشاء
ا÷دد للجنة اŸركزية للحزب.

اعتمأد ورقة طريق ÷زائر الغد

بن بيتور :تغي Òألنظام ألسصياسصي بكامله عصصب إأعادة ألبناء
لسسبق أاحمد
أاكد رئيسض ا◊كؤمة ا أ
بن بيتؤر ،أامسض ،بعنأبة بأأن مأ وصسفه
بـ«فÎة إاعأدة البنأء» تعد «ضسرورية
لوضس- -أع ال- -ت -ي آالت إال -ي -ه -أ
Ÿراج- -ع- -ة ا أ
ال-بÓ-د و–دي-د ورق-ة ط-ري-ق ب-تصسؤر
اسستشسرا‘ يضسمن بنأء جزائر الغد».
اع- -ت Èاÿب ‘ Òالشش- -ؤؤون ا’ق- -تصش -ادي -ة
خÓ- -ل ن- -دوة نشش- -ط- -ه- -ا ب- -غ- -رف -ة ال -ت -ج -ارة
والصش-ن-اع-ة «سش-ي-ب-ؤسس» Ãدي-ن-ة عنابة وذلك
م -ن ت -ن -ظ -ي -م ال -ل -ج -ن -ة اÙل -ي -ة ل -ل-م-ب-ادرة
واŸؤاطن اليقظ أان «التسشارع لرئاسشيات 4
جؤيلية اŸقبل بدون برنامج وورقة طريق
لبناء جزائر تؤاكب التحؤ’ت السشريعة التي
يششهدها العا ⁄وتؤاجه التحديات ا÷يؤ-
اسشÎاتيجية التي يفرضشها العا ’ ⁄جدوى
من ورائه».
وأاضشاف بن بيتؤر ‘ النقاشس الذي أاعقب
اÙاضشرة التي أالقاها بعنؤان «جزائر اليؤم
سشياسشيا واقتصشاديا ما العمل ؟» بأان بناء
ج -زائ -ر ج -دي -دة ك -م -ا ي -ط -م -ح وي-دع-ؤإال-ي-ه
’ششخاصس
ا÷زائريؤن «لن يتسشنى بتغي Òا أ
ف -ق -ط ب -ل ’ ب -د أان يشش -م -ل ت -غ -ي Òال-ن-ظ-ام
بكامله».

ودعا اÙاضشر ‘ السشياق ذاته ا◊راك
الششعبي إا ¤بلؤرة مطالبه ‘ برنامج وتعيÚ
أاششخاصس قادرين على التفاوضس مع السشلطة
مؤضشحا بأان التفاوضس «يعني الدخؤل ‘
م -رح -ل -ة ال -ت -غ -ي ÒوŒسش -ي-د ا’ن-ت-ق-ال ن-ح-ؤ
’وضشاع
ا÷زائر ا÷ديدة» ،وبعد تششخيصس ا أ

’صشعدة
التي تعيششها ا÷زائر على ﬂتلف ا أ
وال -ت -ح -دي -ات ا÷ي -ؤ-اسشÎات -ي -ج-ي-ة ‘ ظ-ل
التؤازنات ا÷ديدة للقؤى ‘ العا ⁄قدم بن
’وضشاع ترتكز -
’صشÓح ا أ
بيتؤر مقÎحات إ
حسشبه  -على «اسشتحداث أاقطاب جهؤية
Óعمال و–ديد
لÓ-سش-ت-ث-م-ار وخ-ل-ق ب-ن-ؤك ل أ
’وليات التنمؤية».
اأ
ك -م -ا تضش-م-نت اŸقÎح-ات ال-ت-ي ق-دم-ه-ا
ن- -فسس اÙاضش- -ر اسش- -ت -ح -داث ﬁاف -ظ -ات
سشامية لÓسشتششراف والسشياسشات الطاقؤية
’ضش -اف -ة إا ¤وضش -ع
وت- -رق -ي -ة ال -ك -ف -اءات ب -ا إ
سش -ي-اسش-ة ل-ب-ن-اء اŸؤاط-ن-ة ،وب-ع-د تشش-خ-يصش-ه
للمعطيات ا’قتصشادية واŸالية للبÓد قال
’سش- -ب- -ق إان ل- -ل- -ج -زائ -ر
رئ- -يسس ا◊ك- -ؤم- -ة ا أ
م -ؤؤه Ó-ت «ي -جب ت-ث-م-ي-ن-ه-ا ب-ق-ي-ادات ك-ف-ؤؤة
ق -ادرة ع -ل -ى Œسش -ي-د ا◊ك-ام-ة ‘ ال-تسش-يÒ
وذات قدرة على ا’سشتششراف ومؤاكبة عا⁄
يتحؤل بالقدرة على التحكم ‘ اŸعرفة»،
وخÓل النقاشس الذي دار مع ا◊ضشؤر من
بينهم أاسشاتذة جامعيؤن ومؤاطنؤن وطلبة
’وضش - - -اع
وإاط- - - -ارات ” ال - - -ت - - -ط - - -رق إا ¤ا أ
ا’قتصشادية والسشياسشية والÎبؤية التي “ر
بها البÓد وآاليات معا÷تها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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غويني يجدد دعوته لهيكلة أ◊رأك لفضصاءأت “ثيلية
دع - -أ رئ - -يسض ح - -رك - -ة الصسÓ- -ح
ال- -ؤط- -ن- -ي ف -ي  ‹Ó-غ -ؤي -ن -ي اأمسض،
ب -أ÷زائ -ر ال -ع -أصس -م -ة اإ ¤ه -ي -ك -ل-ة
ا◊راك الشس - - -ع - - -ب - - -ي ‘ فضس - - -أءات
“ثيلية من اأجل بلؤرة اقÎاحأت
Ÿط-أل-ب-ه اŸشس-روع-ة وتنفيذهأ على
اأرضض ال - -ؤاق- -ع ،وشس- -دد غ- -ؤي- -ن- -ي ‘
اأشس- -غ- -أل ال- -دورة ال- -ع- -أدي- -ة Ûلسض
الشس -ؤرى ال -ؤط -ن -ي ل -ل -ح -رك-ة ع-ل-ى
ضس - - -رورة «ه - - -ي - - -ك- - -ل- - -ة ا◊راك ‘
فضس- -أءات “ث- -ي- -ل -ي -ة ،سس -ؤاء ك -أنت
ج -م -ع -ؤي -ة اأو ح -زب -ي -ة اأو ن -ق -أب -ي-ة
وغÒه- -أ» م -ؤؤك -دا اأن «ال -ؤقت ح -أن
لÈوز نخب “ثل ا◊راك وتسسعى
ل -ت -م -ث -ي -ل -ه وت -داف -ع ع -ن م -ط -أل-ب-ه
اŸشسروعة ‘ ﬂتلف الفضسأءات».
ب - -ع - -د اأن ج - -دد دع - -م - -ه «ال - -ق - -ؤي
ل -ل -م -ط -الب اŸشش -روع -ة ل -ل -ج-زائ-ريÚ
وا÷زائ- -ري -ات م -ن خ Ó-ل اŸسشÒات»
اأششاد بروح اŸؤاطنة واŸسشؤؤولية التي
ع Èع -ن -ه -ا الشش -ب -اب وك -ذلك ﬂت-ل-ف
ال- -ق- -ط- -اع- -ات اŸشش- -ارك -ة ‘ ا◊راك
الشش- -ع -ب -ي ‘ اإط -ار سش -ل -م -ي حضش -اري
وم -ت -م -ي-ز ،م-ن ج-ه-ة اأخ-رى ث-م-ن ف-ت-ح
العدالة Ÿلفات الفسشاد وتبديد اŸال
العام معتÈا ذلك «خطؤة هامة نحؤ
اح - -ق- -اق ا◊ق وان- -زال ال- -ع- -دال- -ة بÚ
اŸؤاطن.»Ú
وحسشب غ- - -ؤي- - -ن - -ي ف - -اإن «اأول - -ؤي - -ة
اŸعا÷ة ينبغي اأن تسشتهدف اسشÎجاع
م -ق -درات الشش -عب اŸن -ه -ؤب-ة واأم-ؤال-ه
اŸسش -ل -ؤب -ة ب -غ Òوج-ه ح-ق و’ ق-ان-ؤن
والعÈة اأو’ ‘ اسشÎجاع اŸال العام»،

كما لفت ا’نتباه اإ ¤ضشرورة مراعاة
تقارير ›لسس اÙاسشبة التي تتحدث
ومن سشنؤات على حا’ت سشؤء التسشيÒ
وعدم مراعاة القانؤن ‘ صشرف اŸال
ال -ع -ام واŸب -ال -غ-ة ‘ ال-ف-ؤات Òواع-ادة
تقييم مششاريع لعدة مرات وغÒها من
اÓŸح -ظ -ات ال -ت -ي ي -جب ا’خ -ذ ب-ه-ا
ب- -اع- -ت- -ب- -اره- -ا تصش- -در م- -ن م- -ؤؤسشسش- -ة
دسشتؤرية مؤؤهلة.
وث - -م - -ن رئ - -يسس ا◊رك- -ة مضش- -م- -ؤن
الرسشالة ا’أخÒة لنائب وزير الدفاع
الؤطني رئيسس اأركان ا÷يشس الؤطني
الشش -ع -ب-ي ال-ف-ري-ق اأح-م-د ق-اي-د صش-ال-ح
ال -ذي ج -دد ال -ت -اأك -ي -د ع -ل -ى م -راف-ق-ة
الششعب حتى –قيق مطالبه واسشتعداد
ا÷يشس Ÿرافقة كل ا◊لؤل اŸمكنة
وه- - -ذا م- - -ا ك- - -انت ا◊رك- - -ة و’ زالت
تقÎحه اأ’ وهؤ ا÷مع ب Úمقتضشيات
الدسشتؤر واŸؤافقات السشياسشية.

Óزمة السسيأسسية
بحثأ عن حلؤل ل أ

ألنهضصة :توف Òألظروف لـ«حوأر وطني» يسصتوعب أ÷ميع
لم Úال -ع -أم ◊رك -ة ال -ن -هضس -ة
دع- -أ ا أ
ي - -زي - -د ب - -ن ع - -أئشس - -ة اأمسض ،ب - -أ÷زائ- -ر
العأصسمة إا« ¤ضسرورة تؤف Òالشسروط
اÓŸئمة لتنظيم حؤار وطني» لدراسسة
ا◊ل -ؤل اŸم -ك -ن -ة ال Ó-زم -ة السس -ي -أسس -ي-ة
الراهنة والسستجأبة للمطألب الشسعبية
السسلمية.
وأاوضشح بن عائششة خÓل كلمته ا’فتتاحية
للدورة ا’سشتثنائية للمجلسس الششؤري الؤطني
للحركة أان اأ’زمة السشياسشية ا◊الية تسشتدعي
تنظيم حؤار وطني «مسشتؤعب للجميع» مÈزا
ضشرورة تؤف Òالششروط اŸناسشبة لهذا ا◊ؤار
’ سشيما من خÓل «اختيار ششخصشيات مقبؤلة»
وذلك من أاجل اإ’سشراع ‘ Œسشيد اŸطالب
الششعبية السشلمية.
كما أاعرب عن دعم حزبه «للقاء الؤطني
الذي دعت إاليه فعاليات قؤى التغي Òلنصشرة
خ -ي -ار الشش -عب» م-ن أاج-ل اإع-ط-اء «م-قÎح-ات
ومبادرات من ششأانها إاخراج البÓد من هذه
اÙنة السشياسشية و–ؤيلها إا ¤منحة لهذا
الشش - -عب ال - -ذي ق - -دم صش - -ؤرا رائ - -ع - -ة خÓ- -ل
اŸظاهرات السشلمية».
ويرى بن عائششة أان Œسشيد هذه اŸطالب
ي -ت -م م -ن خ Ó-ل «ق-ب-ؤل م-قÎح-ات Œم-ع بÚ
ا◊ل السشياسشي والدسشتؤري» داعيا فعاليات

ا◊راك الشش -ع -ب-ي إا ¤اخ-ت-ي-ار ‡ث-ل Úب-ه-دف
«تسش -ق -ي -ف اŸط -الب ورسش -م خ -ارط -ة ط -ري -ق
اŸرحلة اŸقبلة» ،كما نؤه باإ’جراءات التي
م -ن شش -أان -ه -ا ح -م -اي -ة اŸال ال-ع-ام م-ن ال-ن-هب
وﬁارب - -ة ال- -فسش- -اد م- -ع ت- -ؤف Òالضش- -م- -ان- -ات
ال -ق -ان -ؤن -ي -ة Ùاك -م -ات ع -ادل -ة ب-ع-ي-دا ع-ل-ى
«ا’نتقامية أاوا’نتقائية» إا ¤جانب تثمينه ل
«مؤاقف اŸؤؤسشسشة العسشكرية التي أاعربت عن
«اصشطفافها» مع ا◊راك الششعبي ومرافقته.

عقد مؤؤ“ره التأأسسيسسي بفندق الريأضض

عصصما Êأمينا عاما ◊زب «صصوت ألشصعب»
عقد «حزب صشؤت الششعب» أامسس ،بفندق
ال -ري -اضس بسش-ي-دي ف-رج (ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة)
م- -ؤؤ“ره ال- -ت -أاسش -يسش -ي وذلك ط -ب -ق -ا أ’ح -ك -ام
القانؤن العضشؤي اŸتعلق باأ’حزاب السشياسشية
لسش-ن-ة  ،٢0١٢وق - -د ” خ Ó- -ل اŸؤؤ“ر ال- -ذي
حضشره أازيد من  500مندوب عن  ٢5و’ية
تزكية  ÚŸعصشما Êبصشفته مÎششحا وحيدا
ك-رئ-يسس ل-ه-ذه ال-تشش-ك-ي-ل-ة السشياسشية ا÷ديدة،
كما صشادق اŸؤؤ“رون على القانؤن اأ’سشاسشي
والÈنامج العام للحزب وكذا نظامه الداخلي،
و‘ كلمة خÓل جلسشة ا’فتتاح تعهد عصشماÊ
ب -ب -ن -اء «م -ؤؤسشسش -ة ح -زب -ي -ة ت -ك-ؤن ق-ؤة اقÎاح
لتقاسشم طمؤحات الششعب وأاماله واسشÎجاع
ثقته وا◊فاظ على أامانة الششهداء اأ’برار»
مؤؤكدا التزامه «با◊ؤار والدÁؤقراطية لبناء
دولة مدنية».
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 ⁄يسشجل ا◊ادث أاي ضشحايا

حريق Ãصشنع صشناعة و –ويل البلسشتيك بالششبلي بالبليدة

ششب م- -ن- -تصش- -ف ل- -ي- -ل- -ة ا÷م- -ع- -ة إا¤
السش- -بت ح- -ري- -ق ع- -ل -ى مسش -ت -وى مصش -ن -ع
لصش-ن-اع-ة و–وي-ل ال-ب-لسش-ت-يك ب-ب-ل-دية
الششبلي بو’ية البليدة دون تسشجيل اي
خسشائر بششرية ‘‘ ◊سشن ا◊ظ‘‘ ,حسشبما
ع-ل-م ع-ن مصش-در م-ن اŸدي-ري-ة ال-و’ئية
للحماية اŸدنية .
ا و ض س -------ح ا ل -------م  Ó-------ز م ا ل و ل ا ل -------ز ر و ق
ا ل --ز غ --ي -م -ي ع -ا د ل ا ل -م -ك -ل -ف ب -ا لإ ع  Ó-م
لدى ذات الجهاز في انه سسجل ليلة
ا ل ---ج ---م ---ع ---ة ا ل --ى ا ل س س --ب ت و ف --ي ح --د و د
منتصسف الليل حريق مهؤل بمصسنع
ل ص س ---ن ---ا ع ---ة و ت ---ح ---ؤ ي ---ل ا ل ---ب  Ó---س س ---ت ---ي ك
ت -ح -د ي -د ا ب -م -ن -ط -ق -ة ب -ر م ض س -ا ن ب -ب -ل د ي ة
ا ل ش س ب ل ي  ,و ت م ت ا ل س س ي ط ر ة ع ل ى اأ ل س س ن ة
ا ل --ل --ه ب ف --ي ح --د و د ا ل س س -ا ع -ة ا ل -ث -ا م -ن -ة
صسباحا ,دون تسسجيل «لحسسن الحظ
اي خسسائر بشسرية.
و ا ض س ---ا ف ا ن ع ---م --ل --ي --ة ا ل خ --م --ا د ت --ت --م
ب --ا ل --ت --ن س س --ي --ق ب --ي --ن و ح --د ا ت ا ل --ح -م -ا ي -ة
ا ل --م --د ن --ي --ة ل --ؤ ل ي --ة ا ل -ب -ل -ي -د ة و ا ل -ؤ ح -د ة
ا ل -ؤ ط -ن -ي -ة ل -ل -ت -د ر ي ب و ا ل -ت -د خ -ل ب -ا ل د ا ر
البيضساء ،واكد المصسدر ان الحريق
ش س ب ع --ل -ى م س س -ت -ؤ ى م -خ -ا ز ن ا ل -م ص س -ن -ع
ا ل -ث  Ó-ث -ة ا ل -م -ت ص س -ل -ة ف -ي -م -ا ب -ي -ن -ه -ا ع ل ى
م س س --ا ح -ة ح -ؤ ا ل -ي  6 0 0 0م --ت -ر م -ر ب -ع ،
فيما يحتؤي كل مخزن على المؤاد
ا لأ و ل -ي -ة ل ص س -ن -ع و ت -ح -ؤ ي -ل ا ل -ب  Ó-س س ت ي ك ،
و ت --م ت س س --خ --ي --ر ل -ل -ع -م -ل -ي -ة  2 6ش س ا ح ن ة
اإ ط -ف -ا ء م -ن ب -ي -ن -ه -ا ش س -ا ح -ن ت ي ن لإ خ م ا د
ح ---ر ا ئ ---ق ا ل ---م ---ح ---ر و ق ---ا ت و س س ---ي ---ا ر ت --ي
اإ س س ع ا ف ط ب ي ة  ,ي ض س ي ف ا ل م ص س د ر .

عمليات تنظيف وتزي ÚاŸسشاجد تنطلق با÷لفة
م -ع ق -دوم شش -ه -ر رمضش -ان ال -ك -ر Ëت-ت-ع-دد
صشور الفرح والÎحاب بالضشيف ،والدخول
‘ ح - -رك - -ة نشش - -ي - -ط - -ة م - -ن خ - -لل ج- -م- -ل- -ة
ا’سش -ت -ع -دادات ال -ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن
ا÷م -ع -ي -ات ال -دي -ن -ي -ة واŸت -ط -وع Úوح-ت-ى
اÙسش -ن Úال -راغ -ب Úب -اŸشش -ارك -ة ‘ ع -م -ل-ي-ة
تنظيف وتزي Úبيوت الله.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

وتزيينها بزرابي جديدة تحضسيرا لسستقبال شسهر
التؤبة والمغفرة ككل سسنة  ،وسسط ديكؤر يشسرح
النفسس ويحثها على العبادة.
كما عرفت الكثير من بيؤت الله طÓء جدرانها
وإاعادة تهيئة المغاسسل للمصسلين وتركيب المصسابيح
والثريات وكذا تلبيسس األرضسيات بسسجادات جديدة
وتنظيفها وتعطيرها وتخصسيصس مسساحات إاضسافية،
ألداء صسÓة التراويح التي يقبل عليها أابناء الجلفة
ب -أاع -داد ك -ب -ي -رة م-ن ال-ج-نسس-ي-ن ،فضس Ó-ع-ن صسÓ-ة
ال-ج-م-ع-ة ك-م-ا ي-زداد ع-دد ال-مصس-ل-ي-ن ف-ي الصسلؤات
الخمسس مقارنة بسسائر األيام وقراءة القرآان وصسÓة
التهجد في أاواخر الشسهر.

بعد ورود معلومات حول تواجد ششبكة إاجرامية

توقيف ›رم ÚخطÒين يحÎفان ترويج
اıدرات ببجاية
“ك- - -نت ف- - -رق - -ة م - -ك - -اف - -ح - -ة اıدرات،
باŸصشلحة الو’ئية للششرطة القضشائية بأامن
و’ي- -ة ب- -ج- -اي- -ة ،أامسس ا’أول ،م -ن ت -وق -ي -ف
›رم Úخ- - -طÒي- - -ن Áت- - -ه- - -ن- - -ان ت - -روي - -ج
’حياء الششعبية ببجاية،.
اıدرات با أ

بجاية :بن النوي توهامي

’خضشر للتبليغ و طلب اŸسشاعدة بالبليدة
الرقم ا أ
’رقام اŸسشجلة باŸصشلحة الو’ئية
بينت ا أ
لمن العمومي ‘ البليدة ،خلل الـ  3أاششهر
ل أ
’و ¤من السشنة ا÷ارية  ،2019أان اŸواطن
ا أ
أاصشبح لديه حسشي ووعي بأاهمية التبليغ عن
اÛرم Úوا÷رÁة ،وأايضشا لطلب اŸسشاعدة
و ا’سشتفسشار عن أامور تخصشه أاو يحتاجها ‘
’خضشر يتحول ا¤
يومياته ،جعلت الرقم ا أ
رق -م  ،تسش -ت -ق -ب -ل م -ن خ-لل-ه م-ئ-ات اŸك-اŸات
الهاتفية.

للتبليغ عن الجريمة  ،او لطلب مسساعدة  ،أاو
الحصسؤل على معلؤمات  ،في إاطار السستفسسار
،حيث جاءت الرقم محددة بتسسجيل نحؤ 25
أال -ف اتصس -ال ه -ات -ف-ي ف-ي ظ-رف  90ي-ؤم-ا ،أاي
ب-م-ع-دل ت-ق-ري-با  277م-ك-ال-م-ة تسس-ت-قبلها قاعة
العمليات المخصسصسة لذلك في اليؤم الؤاحد،
عالجت في نحؤ  11أالف اتصسال العديد من
القضسايا والتي مسست طلب النجدة و التدخل،
ب -ي -ن-م-ا ج-اءت األرق-ام ح-ؤل ال-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن وق-ؤع
حؤادث مرورية  ،أاو جرائم العتداءات وما
شسابه مسساوية لما يزيد عن  150مكالمة ،أاما
ال -م -ك -ال -م-ات ال-ت-ي خصست ط-ل-ب-ات السس-ت-فسس-ار
والتؤجيه وخدمات أاخرى  ،فبلغت ما ل يقل عن
ازيد من  14أالف مكالمة.
ول -ل -م -ق -ارن -ة سس -ج-لت مصس-ال-ح الأم-ن ف-ي ال-ع-ام

يشستكي مسستعملؤ الطريق البلدي الرابط
بين منطقة «حؤشس النؤاورة» و من منطقة
«ب -ؤق-ري-ة» ال-ت-اب-ع ل-دائ-رة دار الشس-ي-ؤخ ب-ؤلي-ة
ال -ج -ل-ف-ة ،م-ن مشس-اك-ل اأره-قت رواد ال-ط-ري-ق
وح -ؤلت ح -ي-ات-ه-م اإل-ى ج-ح-ي-م بسس-بب اه-ت-راء
الطريق والنتشسار العشسؤائي للممهÓت وكثرة
الحفر الخطيرة ما خلق وضسعية كارثية ،حيث
ت -حّ-ؤل ال-ط-ري-ق اإل-ى اأرضس-ي-ة ت-راب-ي-ة م-م-ل-ؤءة
بالحفر بمختلف الأحجام ،التي اأثرت سسلًبا
على مسستعمليه نتيجة لإهترائه.
واأضس- -حت ه- -ذه ال- -ؤضس- -ع- -ي -ة ه -اجسس -ا ي -ؤؤرق

مسستعملي الطريق والناقلين الخؤاصس،وهؤ
الؤاقع الذي اأثار اإسستياء و تذمر الجميع ،من
خÓ- -ل م- -ا يشس- -ه -ده م -ن تصس -دع -ات واأت -رب -ة
وانحناءات ،ما يجعل اأمر اإعادة تهيئته ضسمن
ال-م-ط-الب ال-رئ-يسس-ي-ة ل-مسس-ت-عمليه ،من خÓل
اإدراجه ضسمن المشساريع التنمؤية العاجلة.
واأك-د ب-عضس ال-م-ؤاط-ن-ي-ن ال-ذي-ن ت-ح-دثؤا اإلى
لـ»الشسعب» اأن وضسعية طريق منطقة» بقرية»
و»حؤشس النؤورة « اأصسبحت دون تكفل ،و
تعاني من تصسدع كبير بسسبب رداءة الطريق

اإلحصس -اءات ال-م-ب-دئ-ي-ة او األول-ي-ة ف-ي ال-ثÓ-ث-ي
األول من العام الجديد ،كشسفت حجم اإلقبال
واهتمام المؤاطن ودرجة وعيه ،للرقم األخضسر،
والذي وضسعته المصسالح األمنية تحت تصسرفه ،

اسشتعداد ’سشتقبال الششهر الفضشيل

وتعرف المسساجد عملية دؤووبة يشسرف عليها الكثير
من الشسباب المتطؤع سسؤاء من حيث تنظيفها

بلغت نحو  25أالف مكاŸة مطلع ... 2019

البليدة :لينة ياسسمÚ
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 ،2018على مدار  12شسهرا ،ما ل يقل عن الـ 60
أالف مكالمة ،خصست أايضسا تبليغات مختلفة
م- -ث- -ل ط- -ل -ب -ات ح -ؤل ت -ق -دي -م ي -د ال -مسس -اع -دة
والسس -ت -ع Ó-م وال -ت-ؤج-ي-ه وال-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن ح-ؤادث
المرور وحالت الختفاء ،وفي السسياق سسجلت
ال -مصس -ل -ح -ة ال -ؤلئ -ي -ة م-ا ل ي-ق-ل ع-ن  8آالف
م- -خ -ال -ف -ة،ت -م -ث -لت ب -األسس -اسس ح -ؤل ال -ج -ن -ح،
والتؤقيف ،ووضسع مركبات و الحظائر ،وسسحب
رخصس السسياقة لما يقارب الـ  1500رخصسة ،
تباينت في مدة السسحب بين الـ  12و  3أاشسهر،
ويأاتي النشساط األمني والمجهؤدات ،المبذولة
من قبل عناصسر األمن  ،في إاطار السسهر اليؤمي
على راحة المؤاطن ،وتؤفير األمن والسستقرار
للجميع.

...مسشتعملو طريق حوشص النواورة و بوقرية يششتكون من إاهÎاء الطرق
م -م -ا اأدى ب -ه -ؤؤلء اإل -ى م -ن -اشس -دة السس-ل-ط-ات
المحلية واإعادة تعبيده هذا الطريق باإصسÓح
ج -ذري ،ح -يث غ-طت ال-ح-ف-ر م-ع-ظ-م اأج-زاء
محؤر الطريق الممتد على مسسافة  10كلم.
وقد اأضسحى اسستعمال هذا الطريق بالليل
بمثابة مغامرة مع تؤالي شسكايات مسستعمليه
من هذه العتداءات التي تطالهم بين الفينة
والأخرى من قبل مجهؤلين بسسبب المطبات
الخطيرة.

حيث تمت العملية بحسسب مصسدر مسسؤؤول،
إاث- -ر ورود م -ع -ل -ؤم -ات ح -ؤل ت -ؤاج -د شس -ب -ك -ة
إاج -رام -ي -ة م -خ -تصس-ة ف-ي ت-روي-ج ال-م-خ-درات
وال -ح-ب-ؤب ال-م-ه-ل-ؤسس-ة ،ت-نشس-ط ب-ح-ي سس-ي-دي
أاح- -م -د ف -ي سس -اع -ات م -ت -أاخ -رة م -ن ال -ل -ي -ل،
باسستعمال دراجة نارية من نؤع «سسكؤتر»
وسسيارة مسستأاجرة من نؤع «سسامبؤل» ،وبعد
ج -م -ع ال-ق-در ال-ك-اف-ي م-ن ال-م-ع-ل-ؤم-ات ح-ؤل

أاف -راد الشس -ب-ك-ة ،ت-م ضس-ب-ط وت-ؤق-ي-ف مشس-ت-ب-ه
فيهما في حالة تلبسس وبحؤزتهما ،كمية من
المخدرات من الكيف المعالج وكمية من
ال -م-ه-ل-ؤسس-ات م-ن ن-ؤع ‘ري-ف-ؤت-ري-ل‘ ،وأاسس-ل-ح-ة
بيضساء ( خناجر  -سسكاكين ) ،باإلضسافة إالى
م -ب -ل -غ م -ال -ي م -ق-در بـ  13100دج ي -ع -د م -ن
عائدات بيع المخدرات ،ملف جزائي أانجز
ضس -د ال -مشس-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا ،ألج-ل قضس-ي-ة ح-ي-ازة
ال -م-خ-درات (ك-ي-ف م-ع-ال-ج) وع-رضس-ه-ا ل-ل-ب-ي-ع
بطريقة غير مشسروعة ،وتم تقديمهما أامام
وك -ي -ل ال -ج -م -ه -ؤري -ة ل -دى م -ح -ك -م-ة ب-ج-اي-ة
المختصس إاقليميا ،الذي أاحالهما على جلسسة
ال-م-ث-ؤل ال-ف-ؤري أاي-ن صس-در ف-ي ح-ق-ه-م-ا أام-ر
إايداع.

للوقاية من حوادث اŸرور

حملة –سشيسص لسشائقي الدراجات بسشطيف
أاط - -ل - -قت،مصش - -ال - -ح ام - -ن
و’ي-ة سش-ط-ي-ف ،ب-ت-وجيهات
لمن
من اŸديرية العامة ل أ
الوطني ،وعلى غرار بعضس
ال- - -و’ي- - -ات ال - -ت - -ي تشش - -ه - -د
اسش-ت-ق-ب-ا’ واسش-ع-ا ل-لدراجات
ال -ن-اري-ة ح-م-ل-ة –سش-يسش-ي-ة
م-وج-ه-ة لسش-ائ-قي هذا النوع
م- -ن وسش -ائ -ل ال -ن -ق -ل ال -ذي -ن
يك Ìتنقلهم ،خلل فÎتي
الربيع والصشيف.

سسطيف:نورالدين بوطغان
وه -ذا فضس  Ó-ع -ن ك -ؤن ب -عضس
الشسباب ل يترددون في القيام
بحركات بهلؤانية اسستعراضسية
تتم بالطرقات الرئيسسية وأاهم
ال-م-ح-اور م-ع-رضس-ة مسس-ت-ع-ملي
الطريق إالى مخاطر متعددة
،وجاءت الحملة حرصسا منها
على الحد من حؤادث السسير

ال -ت -ي ي -ك-ؤن ضس-ح-اي-اه-ا ع-ادة
سسائقي دراجات نارية خاصسة
خÓ-ل ب-داي-ة م-ؤسس-م-ي ال-رب-ي-ع
والصسيف،
الحملة عممت عبر إاقليم
الؤلية ،بعد ان سسجلت مصسالح
الشس- -رط -ة ح -ؤادث سس -ي -ر ب -ه -ا
ن - -ت - -ي- -ج- -ة اسس- -ت- -ع- -م- -ال ه- -ذه
ال - -ؤسس - -ي- -ل- -ة،وع- -رفت ت- -ؤزي- -ع
م- -ط- -ؤي -ات تضس -م -نت نصس -ائ -ح
ج -ؤه -ري -ة ت-ت-ق-دم-ه-ا إال-زام-ي-ة
وضس- -ع ال- -خ -ؤذة ال -ؤاق -ي -ة م -ن
الصس - - -دم- - -ات  ،م- - -ع ضس- - -رورة
احترام قانؤن المرور الذي ل
ي - -ق - -تصس - -ر ع - -ل - -ى سس - -ائ - -ق- -ي
السسيارات.
ال- -م -ب -ادرة لقت اسس -ت -حسس -ان -ا
ك -ب -ي -را وسس -ط سس-ك-ان ال-ؤلي-ة
،خ -اصس -ة ف -ي ال -م -دن ال-ك-ب-رى
،م-ث-ل ع-اصس-م-ة ال-ؤلي-ة ،وال-تي

ت-ع-رف اسس-ت-ع-م-ال ك-ب-ي-را ل-مثل
هذا النؤع من المركبات ،كما
ثمنت من قبل اإلعÓم ،بما
ف -ي-ه-ا اإلذاع-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ال-ت-ي
خصسصست حصسة لهذا المؤضسؤع
،فضس Óعن الحركة الجمعؤية
النشسطة في مجال الحد من
حؤادث الطرقات التي أاشسادت
بمجهؤدات األمن الؤطني في
مجال التحسسيسس والؤقاية، .
واسس- -ت- -ع- -رضس رئ- -يسس خ- -ل -ي -ة
التصس -ال و ال -عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة
ب -أام -ن ولي -ة سس -ط -ي -ف ،ال -ذي
نشس-ط حصس-ة ت-ؤع-ؤي-ة م-ؤج-ه-ة
ل - -ق - -ائ - -دي ه - -ذا ال- -ن- -ؤع م- -ن
ال -درج -ات ،حصس -ي -ل-ة ضس-ح-اي-ا
ح- -ؤادث السس -ي -ر ب -اسس -ت -ع -م -ال
الدراجات النارية التي تكؤن
دوم - -ا ف- -ي ارت- -ف- -اع ب- -ح- -ل- -ؤل
مؤسسمي الربيع والصسيف.

مديرية النششاط ا’جتماعي بسشعيدة
برنامج خاصص لألششخاصص اŸسشنÚ

وصشلت عددها › 31موعة إاقليمية للدرك الوطني.

إاسشتعمال الوسشائل اŸموهة ‘ رصشد ﬂالفات قانون اŸرور

‘ إاطار ا◊د والتقليصس من حوادث اŸرور ،من
خلل العمل التحسشيسشي والتوعوي وكذا رصشد و
رفع اıالفات اŸرتكبة ‘ قانون اŸرور من طرف
السشواق ومسشتعملي الطريق عمدت قيادة الدرك
ال-وط-ن-ي إا ¤ت-وسش-ي-ع إاسش-ت-ع-م-ال ال-وسش-ائ-ل اŸم-وهة
’قليمية التي ”
ليصشل حاليا عدد اÛموعات ا إ
Œه-ي-زه-ا ب-ه-ذه ال-وسش-ائ-ل (السش-ي-ارات والدراجات
ال- -ن- -اري- -ة اŸم- -وه- -ة) إا› 31 ¤م-وع-ة إاق-ل-ي-مية
للدرك الوطني.

ق.و
تعتبر هذه الؤسسائل الممؤهة التى دعمت بها
الؤحدات المتخصسصسة في أامن الطرقات على
م -راح -ل ،ت -ك -م -ل -ة إال -ى سس -لسس -ل -ة اإلج -راءات
وال -م -ج -ه -ؤدات ال -م -ب -ذول-ة م-ن ط-رف ق-ي-ادة
الدرك الؤطني للحد من آافة حؤادث المرور
وم - -ا ت - -خ - -ل - -ف - -ه م - -ن خسس - -ائ - -ر ف- -ي األرواح
وال-م-م-ت-ل-ك-ات ،ح-يث ي-رت-ك-ز ع-مل هذه الفرق
ال -م -ت -ح -رك -ة ع -ل -ى م -ت-ن ال-ؤسس-ائ-ل ال-م-م-ؤه-ة

(دراجات نارية أاو سسيارات) على البحث وردع
المخالفات المعاينة أاثناء سسيؤلة حركة المرور
ومراقبة تصسرفات السسؤاق على الطريق ،في
حين يتم تؤقيف المخالفين من أاجل المراقبة
او ت -ح-ري-ر ال-م-خ-ال-ف-ات م-ن ط ـرف درك ـ ـ ـي-ي-ن
ب -ال ـزي ال -ن ـظ -ام -ي ،ه-ذه ال-خ-دم-ة تسس-ت-ه-دف
ال-ح-د م-ن السس-ل-ؤك-ي-ات ال-خ-طيرة والمخالفات
األك - -ث - -ر ت- -ك- -رارا ،ت- -ج- -اوز ح- -دود السس- -رع- -ة
ال-ق-ان-ؤن-ي-ة؛ال-م-ن-اورات ال-خطيرة؛ عدم إارتداء
أاج-ه-زة األم-ان؛ السس-ت-ع-م-ال ال-ي-دوي ل-ل-ه-ات-ف
ال -ن -ق -ال أاث -ن -اء السس -ي -ر؛السس-ي-ر ال-م-ف-رط ع-ل-ى
ال- -يسس -ار؛السس -ي -ر ع -ل -ى الشس -ري -ط ال -م -خصسصس
للؤقؤف الضسطراري؛عدم المتثال إلشسارات
األم -ر ب -ال -ت -ؤق -ف ال -ت -ام؛السس -ي -ر ع-ل-ى ال-خ-ط
المتؤاصسل.
ل Ó-شس -ارة ان ال -ع -م -ل ب-األسس-ل-ؤب ال-م-م-ؤه ف-ي
وحدات أامن الطرقات  ،شسرع العمل به منذ
سس -ن-ة  ، 2014الشس -يء ال -ذي سس -م -ح ب-تسس-ج-ي-ل
إانخفاضس في نسسبة حؤادث المرور و بعضس

ال-م-خ-ال-ف-ات ال-م-ع-ت-ادة ال-م-رت-ب-ط-ة ب-تصسرفات
السس-ؤاق ومسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق .ل-ذلك ،ع-م-لت
القيادة على تؤسسيع العمل بهذه الؤسسائل الى
باقي الؤحدات المنتشسرة عبر التراب الؤطني
لتبلغ حاليا  31مجمؤعة إاقليمية في إانتضسار
تعميم العملية على جميع الؤحدات اإلقليمية
ألمن الطرقات
نشساط الؤحدات بإاسستعمال الؤسسائل الممؤهة
لسسنة  2018و الثÓثي األول من سسنة :2019
ن-ف-ذت ال-ؤح-دات اإلق-ل-ي-م-ي-ة ألم-ن ال-طرقات
للدرك الؤطني بإاسستعمال الؤسسائل الممؤهة ،
خÓل سسنة  2018ما مجمؤعه  21.991خدمة
في إاقليم اإلختصساصس عبر التراب الؤطني،
رفعت من خÓلها  4.744جنحة و 140.636
مخالفة متعلقة بقانؤن المرور  ،أاما خÓل
الثÓثي األول من سسنة  ،2019نفذت الؤحدات
 4.783خدمة رفعت من خÓلها  837جنحة و
 22.231مخالفة متعلقة بقانؤن المرور.

إاح- -ي- -اء ل- -ل- -ي -ؤم ال -ؤط -ن -ي
Óشس - -خ - -اصس ال - -مسس - -ن- -ي- -ن
ل --أ
المصسادف لـ 27أابريل من كل
سسنة أاعدت مديرية النشساط
الج- -ت- -م- -اع- -ي وال- -تضس- -ام- -ن
برنامجا خاصسا لفائدة هذه
الشس -ري-ح-ة ال-م-ت-ك-ؤن-ة م-ن 16
مسس- -ن- -ا وم -ن  16ب-ل-دي-ة م-ن
بلديات الؤلية على مسستؤى
المحطة المعدنية حمام ربي

وهذا بالتنسسيق مع الصسندوق
الؤطني للعمال الغير األجراء
ال -ؤك -ال -ة ال -ؤلئ -ي -ة بسس -ع -ي-دة
وب - -حضس- -ؤر ب- -عضس ال- -م- -دراء
التنفيذيين للؤلية.
ويدخل هذا اليؤم التكريمي
ضس-م-ن ال-م-داخÓ-ت ال-ق-ي-م-ة
من مديرية الشسؤؤون الدينية
واألوقاف ومديرية النشساط
الج -ت -م -اع-ي ح-ؤل ال-ت-ك-ف-ل

بالمسسنين بعدها تم إاجراء
عمليتين قرعة ألداء مناسسك
ال -ع -م -رة ل -ف -ائ-دة شس-خصس-ي-ن
Óشس- - -ارة أان
مسس - - -ن- - -ي- - -ن ،ل - - -إ
ال -ب -رن -ام -ج ال -ذي سس -ط -رت -ه
مديرية النشساط الجتماعي
والتضسامن تحت رعاية والي
سسعيدة.

سسعيدة:ج.علي
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إلموإفق لـ  22ششعبان  1440هـ

ﬂ 200تصس يفتحون النقاشس ويقÎحون ا◊لول

أألمرأضض ألعقلية ‘ تزأيد ﬂيف وأألرقام غ Òمضسبوطة
الÈوفيسسور بن عثمان :بطاقية وطنية لضسبط عدد اŸصساب ‘ Úآافاق 2021
Óصسابات اŸؤودية إا¤
لمراضس العقلية بات ضسرورة ملحة ‘ ظل التزايد اıيف ل إ
مشسروع بطاقية وطنية لتحديد بدقة ،عدد اŸصساب Úبا أ
اŸوت والنهيار .إانها مسسأالة ﬁل اهتمام أاهل الختصساصس والسسلطات لوضسع اسسÎاتيجية صسحية يعول عليها ‘ التكفل بهذه الفئة ،التي
لخ -ط -ار اÙدق -ة وتشس -ك -ل ك -اب -وسس -ا م -ف -زع -ا ،يسس -ت -دع-ي عÓ-ج-ه وم-واج-ه-ت-ه صس-ح-ي-ا ب-الصس-رام-ة ال-ت-ي يسس-ت-دع-ي-ه-ا وا◊اج-ة ال-ت-ي
ت -ع -يشس ا أ
تتطلبه.الطبعة الثالثة Ÿنتدى الطب النفسسي العصسبي الذي نظمه  Èﬂبيوفارم بفندق الشسÒاطون يوم ا÷معة عاد إا ¤هذا اŸلف ‘ نقاشس
رصسدته «الشسعب» بع ÚاŸكان.

الشصÒاطون :بوعموشصة سصهام
كشش-ف إل-ب-روف-يسش-ور م-ح-ن-د إل-ط-اه-ر ب-ن عثمان
رئ-يسس مصش-ل-ح-ة إلأم-رإضس إل-ع-ق-ل-ي-ة ب-مسشتششفى
مصش-ط-ف-ى ب-اشش-ا ،ورئ-يسس إل-ج-م-ع-ي-ة إل-ج-زإئرية
لأوبئة إلأمرإضس إلعقلية ،على هامشس إلطبعة
إلثالثة لمنتدى إلطب إلنفسشي إلعصشبي ،تحت
ششعار «إلطب إلنفسشي في فجر إلتقدم» إلذي
ن-ظ-م-ه م-خ-ب-ر ب-ي-وف-ارم ب-ف-ندق إلششيرإطون إأول
إأمسس ،ع- -ن مشش- -روع إآف- -اق  2021ب-ال-تنسشيق مع
وزإرة إلصشحة وإلمعهد إلوطني للصشحة لإعدإد
بطاقية وطنية لتحديد بدقة مختلف إلأمرإضس
إلعقلية عبر إلترإب إلوطني ،مما يسشمح بتقديم
إلأرقام إلحقيقية حول عدد إلمصشابين.
في هذإ إلصشدد إأوضشح إلبروفيسشور بن عثمان
إأن إل- -ع- -دد إل -دق -ي -ق ل Ó-أشش -خ -اصس إل -مصش -اب -ي -ن
بالأمرإضس إلعقلية ل يزإل مجهول ،موؤكدإ إأن
إلمصشابين بهذإ إلدإء في تفاقم ،خاصشة إلإنهيار
إلعصشبي إلذي بات إلأكثر إإنتششارإ في إلجزإئر
إلذي يمكن إأن يوؤدي إإلى إلإنتحار ،مششيرإ إإلى
إأن تعاطي إلمخدرإت بات مدرجا ضشمن قائمة
إلأمرإضس إلعقلية لأنه يمكن إأن يوؤزم إلمرضس،
بحيث إأن إلششريحة إلمعرضشة لÓإصشابة يترإوح
سشنها ما بين  18و 40سشنة.
وإأضش -اف رئ -يسس مصش -ل -ح -ة إلأم -رإضس إل -ع -ق-ل-ي-ة
بمسشتششفى مصشطفى باششا ،إأن إلأسشباب إلموؤدية
لÓإصشابة متعددة ترجع لعوإمل بيولوجية خاصشة
بالششخصس في حد ذإته وذوي حسس جد مرهف،
م-ا ي-ج-ع-ل-ه إأك-ث-ر ع-رضش-ة لÓ-إصش-اب-ة ،ن-اهيك عن
إلضشغوطات إلتي يتعرضس لها في حياته إليومية
بسشب ظروف إلمعيششة إلدونية كالفقر وإلبطالة
وإلقلق ،عÓوة عن عامل إلورإثة إلتي تلعب دورإ
في إلإصشابة ببعضس إلأمرإضس إلعقلية منها دإء
«سشيكزوفرينيا» ،كما إأن إأمرإضس إلسشكر وإإرتفاع
ضش- -غ- -ط إل- -دم ي- -م- -ك- -ن إل -تسش -بب ف -ي إلإصش -اب -ة
بالأمرإضس إلعقلية.
عن وضشعية إلتكفل بهذه إلششريحة من إلمرضشى،
قال إلبروفسشور هناك ثÓث إأنماط وهي إلششق
إل-دوإئ-ي إأي ت-ن-اول إلأدوي-ة ل-م-ع-ال-ج-ة م-خ-ت-ل-ف
إلأمرإضس إلعقلية إلموجودة ،إلتي تتطلب ذلك،
وهناك إلششق إلمتعلق بالعÓج إلنفسشي وإلأطباء
إلنفسشانيين تم تكوينهم في هذإ إلمجال من
طرف إلمخابر ،وإأحيانا يكون إلدمج بين إلعÓج
إل -ن -فسش -ان -ي وب -الأدوي -ة ،وه -وم -ا ي-ع-ط-ي ن-ت-ائ-ج
إإيجابية ،بحيث يتم إلعمل على إإدماج إلمريضس
في إلمجتمع بتقنيات حديثة عبر إلتكفل به من
كل إلنوإحي إأي إلأخذ بالظروف إلإجتماعية
وإلنفسشية ،موؤكدإ إأن كل إلأدوية لمعالجة هذإ
إلمرضس متوفرة بنسشبة .٪90
وذكر إلبروفيسشور بتقنيات حديثة على مسشتوى
مصش-ل-ح-ة مسش-تشش-ف-ى مصش-ط-ف-ى ب-اشش-ا ل-م-ع-ال-جة
إلأم -رإضس إل -ع -ق -ل -ي -ة ،مضش-ي-ف-ا ب-اأن-ه ف-ي م-ج-ال

التشسخيصس اŸبكر لسسرطا Êالثدي وعنق الرحم

جمعية «مسساعدة أŸرضسى ألصسومام
أأقبو» ‘ حملة ميدأنية
نظمت ،أامسس ،جمعية «مسساعدة اŸرضسى
الصس -وم -ام آاق -ب -و» ب -ق -ري-ة «إاغ-ن-اسس» ب-ب-ل-دي-ة
اغ -رم ،ح-م-ل-ة ل-ل-تشس-خ-يصس اŸب-ك-ر لسس-رط-اÊ
لضس-اف-ة إا ¤إال-ق-اء
ال-ث-دي وع-ن-ق ال-رح-م ،ب-ا إ
ﬁاضس -رة ح -ول ال -ط -ري -ق -ة اŸث -ل -ى ل -ت -ن-اول
اŸأاكولت للحد من أاخطارها ،بغرضس توعية
لربعÚ
النسساء خاصسة الÓئي Œاوزن سسن ا أ
ب -أاه-م-ي-ة ال-كشس-ف اŸب-ك-ر ب-إاج-راء ال-ت-ح-ال-ي-ل
وال -ف -ح -وصس ال -ط -ب -ي-ة (ال-تصس-وي-ر الشس-ع-اع-ي
للثدي).

بجاية :بن النوي توهامي
ف---ي ه---ذإ إلصش---دد ت---ق---ول إل---ط---ب---ي--ب--ة
ب--ع--زي--زي ،لـ«إلشش--عب» ،ه-ذه إل-م-ب-ادرة
ه--دف--ه--ا إل--ت--وع--ي--ة ل--ل--وق-اي-ة م-ن ه-ذه
إلأمرإضس إلخطيرة ،حيث يعتبر مرضس
سش--رط--ان إل-ث-دي م-ن إلأورإم إل-خ-ب-ي-ث-ة
إلتي تفتك بصشحة إلنسشاء ،وقد عرفت
هذه إلحملة إإقبال كبيرإ لهذه إلفئة
م--ن إل--م--ج--ت--م--ع م-ن م-خ-ت-ل-ف م-ن-اط-ق
إل--ب--ل--دي--ة ،ح--يث ق--ام إل-ط-اق-م إل-ط-ب-ي
بمجهودإت إأبرز من خÓلها ضشرورة
نمو إلوعي لديهن ،لÓسشتفادة من هذه
إل--ع--م--ل--ي-ة إل-ت-ي ت-ل-عب دورإ ك-ب-ي-رإ ف-ي
مرإحل إلعÓج ،حيث إأن ثÓث إأرباع
حالت إلإصشابة بالسشرطان ترجع إإلى
إلتششخيصس إلمتاأخر.
وع-----ن مصش-----در إلإصش-----اب-----ة ب-----ح-----الت
إلسش--رط--ان ف--ه--ي ت--ع--زى ،إإل--ى إل-ت-ل-وث
إل--ب--ي--ئ--ي وإل--ت--ح--ولت إلإي--ك--ول--وج--ي-ة،
ك--ال--ت--دخ--ي--ن ،إل--دخ--ان إل--م--ن--ب-عث م-ن
محركات «إلديزإل» وإسشتعمال بعضس
إلبحث إلعلمي هناك تنسشيق مع مختلف مصشالح
طب إلأعصشاب ،إلطب إلنفسشي ،مصشلحة علم
إلأحياء وإلأششعة.
ع -ن إل -وق -اي -ة نصش -ح إل-ب-روف-يسش-ور ب-ن ع-ث-م-ان
بتحسشين نوعية إلحياة ،وإلتكفل بالأطفال إلذين
ي -ول -دون خ -اصش-ة ع-ن-دم-ا ي-ك-ون ع-ام-ل إل-ورإث-ة،
إل -ذي -ن ي -ع -ام -ل-ون ب-ع-ن-ف ،وإل-م-ع-ال-ج-ة إل-ج-ي-دة
لÓأمرإضس إلفيروسشية وإأمرإضس إلسشكر وإإرتفاع
ضشغط إلدم.
وإأضش -اف إأن ،ه-ن-اك مصش-ال-ح ل-م-ع-ال-ج-ة م-رضش-ى
إلأم -رإضس إل -ع -ق -ل -ي -ة ب -مسش -تشش -ف-ى ب-اب إل-وإدي
ومصش -ط -ف-ى ب-اشش-ا ،ب-الشش-رإق-ة ،وب-دري-د حسش-ي-ن
وبالبليدة  ،لكن هناك نقصس وناأمل إأن ترفع
إلسشلطات إلعمومية من عدد إلمصشالح في هذإ
إلمجال ،عÓوة على عيادإت إأخرى.
تبادل إلخبرإت وإإعتماد إسشترإتيجيات مششتركة
من جهته إأوضشح عبد إلحليم بن مرإد ممثل
مخبر بيوفارم إأن ،إلموضشوع هوإلأهم مناقششة
وت-ن-ظ-ي-م-ا ف-ي م-ج-ال إل-طب إل-ن-فسش-ي بالجزإئر
بحيث جمع إلمنتدى ما يقرب من  200طبيب
نفسشاني وطنيا ومختصشين فرنسشيين مششهورين
نششطوإ ثÓثة موؤتمرإت وإأربع ورششات عمل ،بما

في ذلك « إلنوم وإلطب إلنفسشي» ،وإلإكتئاب
وخطر إلإنتحار وإضشطرإب ثنائي إلقطب.
وإلهدف إلجمع بين مختصشي إلصشحة إلعقلية،
ب -غ -ي -ة إل -ت -ط -رق ل -ل -قضش -اي-ا إل-ت-ي ت-وإج-ه إل-طب
إل-ن-فسش-ي ،وإل-ج-وإنب إلإسش-ت-رإتيجية وإلعÓجية،
ك -م -ا إأن -ه ي -ل-ب-ي ح-اج-ة إل-م-م-ارسش-ي-ن ف-ي ت-ب-ادل
إل -خ -ب -رإت وإل -م -م -ارسش -ات إل -ج -ي -دة وإإع -ت -م -اد
إسشتيرإتيجيات مششتركة.
من هذه إلزإوية تسشعى بيوفارم من خÓل هذإ
إلنششاط إلطبي إلمختصس ،مسشاعدة إلأطباء على
إلإن-دم-اح ف-ي م-م-ارسش-ت-ه-م ب-ب-عضس إلك-تششافات
وإل-ت-ط-ورإت إل-ج-دي-دة ف-ي ت-ق-ن-ي-ات إل-تششخيصس
وإل -ع Ó-ج ،ك -م-ا ت-رغب إلشش-رك-ة إل-مسش-اه-م-ة ف-ي
إلتكوين إلمسشتمر وإلمتوإصشل لمحترفي إلصشحة
إلعقلية.
ب -ال -م-ق-اب-ل ت-ن-اولت ورشش-ة ح-ول ع-ل-م إلإج-ت-م-اع
وإلأم -رإضس إل -ن -فسش -ي -ة نشش -ط -ه -ا إل-دك-ت-ور رضش-ا
ب -ل -م-خ-ت-ار م-وإضش-ي-ع إإدإرة إل-م-رضش-ى ف-ي إل-طب
إل-ن-فسش-ي ،ك-م-ا ت-ط-رق إل-م-خ-تصش-ون إإل-ى ط-ب-ي-ع-ة
إلعÓجات إلدوإئية وإلعÓج إلنفسشي وإلعÓجات
إلبيولوجية غير إلدوإئية.

قبل حلول الشسهر الفضسيل

أيام درأسسية حول دأء ألسسكري وضسغط ألدم

ليام الدراسسية العلمية والورشسات حول
لندلسسية الواقع بحي إامامة بلدية منصسورة بتلمسسان فعاليات ا أ
اختتمت ،أامسسÃ ،ركز الدراسسات ا أ
مرضس داء السسكري وكيفية معا÷ته وكذا أامراضس ضسغط الدم والدهنيات وهذا من تنظيم جمعية الطب الداخلي لولية تلمسسان.

تلمسصان :بكاي عمر

إلعدد
17934

إ أ ك -د ص ش -ا و ل -ي ب ش ش -ي -ر ر ئ -ي س س ج -م -ع -ي -ة إ ل -ط ب
إ ل - -د إ خ - -ل -ي ف -ي ت ص ش -ر ي -ح خ ص س ب -ه ج -ر ي -د ة
«إلششعب» إأن هذه إلأيام إلدرإسشية مهمة
للغاية.
إ أ م -ا ف -ي -م -ا ي -خ ص س ن ش ش -ا ط ج -م -ع -ي -ت -ه ّف -ا أ ك -د
صشاولي إأنه سشيتم تنظيم ورششات خاصشة
بالتعريف بدإء إلسشكري وإلضشغط إلدموي
وكذإ محاضشرإت ومعارضس حيث حضشر هنا
إ ل - -ع ش ش - -ر إ ت م - -ن إ ل أ س ش - -ا ت - -ذ ة إ ل - -ج -ا م -ع -ي -ي -ن
و إ ل -د ك -ا ت -ر ة ق -ا د م -ي -ن م -ن م -خ -ت -ل -ف و ل ي -ا ت
إ ل -و ط -ن ع -ل -ى غ -ر إ ر و ه -ر إ ن  ،ق س ش -ن -ط -ي -ن -ة ،
إلجزإئر إلعاصشمة ،تلمسشان وفرنسشا ،من
إأجل إإلقاء إأكثر من  20محاضشرة وفتح باب

إلنقاشس على إلجمهور إلتلمسشاني وكذإ من
ط -ل -ب -ة إ ل -ط ب و م -ر ض ش -ى إ ل س ش -ك -ر ي و ض ش -غ -ط
إلدم.
و ف -ي إ ل -ج -ه -ة إ ل -م -ق -ا ب -ل -ة ت -م ت -ن -ظ ي م م ع ا ر ض س
ل -م -خ -ت -ل -ف م -خ -ا ب -ر ص ش -ن -ا ع -ة د و إ ء إ ل س ش -ك -ر ي
وضشغط إلدم وإأجهزة قياسس نسشبة إلسشكر
ف -ي إ ل -د م و إ ل س ش -ي -ا ل ت إ ل -خ -ا ص ش -ة ب -ا ل أ ط -ف -ا ل
إلتي يتم إسشتعمالها من إأجل إلقيام بعملية
و خ - -ز ح - -ق - -ن -ة إ ل أ ن س ش -و ل -ي -ن  ،ح -ي ث ش ش -ا ر ك ت
م -خ -ت -ل -ف إ ل -م -خ -ا ب -ر إ ل -و ط -ن -ي -ة إ ل -ج -ز إ ئ -ر ي -ة
و إ أ خ -ر ى ع -ا ل -م -ي -ة م -ن ف -ر ن س ش -ا و إ أ م -ر ي -ك -ا و ت م
عرضس منتجاتها على غرإر كريمات خاصشة
ب -ا ل -ق -د م إ ل س ش -ك -ر ي -ة إ ل -ت -ي ي -ت -و ج ب إ ق -ت -ن -ا و ؤ ه ا
و إ ل -ع  Ó-ج ب -ه -ا م -ن إ أ ج -ل ت -ف -ا د ي ع -م -ل -ي -ة ب -ت -ر
إلأطرإف إلسشفلية.

ن--ظ--مت ،أإمسس ،ج--م--ع--ي--ة أإصش--دق--اء إل--م-ريضس
ببلدية ماوكÓن ،ششمال غرب عاصشمة ولية
سش--ط--ي--ف ،ح--م--ل--ة ت-حسش-يسس وت-وع-ي-ة ،وإسش-ع-ة
لفائدة إلموإطنين ومرضشى إلسشكري وضشغط
إلدم ،تخللتها محاضشرة حول إلتغذية إلمتوإزنة
وإلصشحية ،خÓل ششهر رمضشان إلمبارك،وإلذي
تفصشلنا عنه أإيام قليلة.
لطباء إلفرصشة من أإجل إلقيام
وقد إسشتغل إ أ

ب--ال--تشش--خ--يصس إل--م-ب-ك-ر ل-ل-م-وإط-ن-ي-ن ،وت-ق-دي-م
لمرإضس
إلنصشائح إلطبية إلÓزمة للوقاية من إ أ
إل-م-زم-ن-ة ،ك-م-ا ن-ظ-مت ،ع-ل-ى إل-ه-امشس ،حملة
للتبرع بالدم لفائدة إلمؤوسشسشات إلسشتششفائية
إلتي تعاني من نقصس فادح في هذه إلمادة
إل--ح--ي--وي--ة ع--ب--ر إل--ولي--ة ،وه-ذإ ب-ال-ت-ع-اون م-ع
مسشتششفى مدينة بوقاعة إلمجاورة للبلدية.
م--ن ج--ه--ة أإخ--رى ،وج--هت مصش-ال-ح إل-م-ؤوسشسش-ة

في إلمقابل قدم إآخرون لعرضس ما توصشلت
إ إ ل -ي -ه ت -ك -ن -و ل -و ج -ي -ا ص ش -ن -ا ع -ة إ ل -د و إ ء إ ل -خ -ا ص س
إ ل أ م -ر إ ض س و إ ل أ ع -ر إ ض س و إ ل -ت -ع -ق -ي -د إ ت إ ل -ت -ي
يرتقب إأن تنجم عند مرضشى إلسشكري إإذإ
لم يتقيدوإ بمعايير إلسشتطباب وإحترإم
م -و إ ع -ي -د ت -ن -ا و ل إ ل -د و إ ء ب -ا ن -ت -ظ -ا م و إ ح -ت -ر إ م
توصشيات إلطبيب.
و ت -م ك -ذ ل ك إ ل -ت -ط -ر ق إ إ ل -ى إ ل -ح -ا ل ت إ ل -ت -ي
ي -م -ك -ن -ه -ا ص ش -و م ش ش -ه -ر ر م ض ش -ا ن ب -ك -ل إ أ ر ي -ح ي ة
و إ أ خ - -ر ى ي - -ت -و ج ب ع -ل -ي -ه -ا إ ل إ ف -ط -ا ر و ه -ذ إ
بالتقرب من إلطبيب إلششخصشي للمريضس
و إ ل -ن -ظ -ر ف -ي ح -ا ل -ت -ه و إ إ س ش -د إ ء إ أ م -ر ب -ا ل ص ش -و م
ومن عدمه.

...وحملة توعوية ÃاوكÓن ‘ سسطيف
إل--ع-م-وم-ي-ة ل-لصش-ح-ة إل-ج-وإري-ة بسش-ط-ي-ف ن-دإء
للموإطنين من أإجل تلقيح أإبنائهم من مختلف
لم--رإضس ،سش--وإء ف--ي آإج--ال--ه--م إل--م--ح--ددة أإو
إ أ
لفريقي
لسشبوع إ إ
إلمتأاخرين ،وهذإ في إإطار إ أ
للتلقيح إلذي إنطلق منذ  22أإفريل إلجاري
ليمتد على مدى  7أإيام كاملة.

سصطيف :نورالدين بوطغان
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إلمنتوجات إلكيميائية لنظافة إلجسشم،
علما إأن إلجزإئر تسشجل إأزيد من  15إأ
ل ف ح ا ل ة ج د ي د ة ك ّل س ش ن ة  ،و س ش ر ط ا ن
إل-ث-دي ي-اأت-ي ف-ي م-ق-دم-ة إلسش-رطانات
إلتي تصشيب إلمرإأة بششكل كبير ،وعليه
ي--جب إل--ت--رك--ي--ز ع--ل-ى إل-غ-ذإء إلسش-ل-ي-م
وتفادي إلأسشباب إلمسشاهمة في زيادة
إلوزن ،وكذإ إلجلوسس إلطويل وإلقلق
إلمفرط.
وم-ن ج-ه-ت-ه-م ي-وؤك-د إل-م-خ-تصش-ون ع-ل-ى
ضشرورة إلتششخيصس إلمبكر خاصشة إأنه
يتم مجانا ،حيث يسشاهم بصشفة كبيرة
ف-ي إل-ت-ك-ف-ل ب-ال-مصش-اب-ي-ن وإلتقليل من
مضش--اع--ف--ات م--رضس سش--رط--ان إل-ث-دي،
على إعتبار إأنه من إأنوإع إلسشرطانات
إل---ت---ي ت---ك---ون دإخ---ل إأنسش--ج--ة إل--ع--ق--د
إللمفاوية ،ما يضشمن إلقضشاء عليه في
ح---ال---ة إك---تشش---اف---ه م--ب--ك--رإ م--ن خÓ--ل
إسشتئصشال إلورم وإلحفاظ على إلثدي
دون إللجوء إإلى إلجرإحة ،لكن تجاهل
ه---ذإ إلإج---رإء يسش---اه---م ف---ي إن---تشش---ار
إل---خÓ---ي---ا إلسش---رط---ان---ي---ة وي--وؤدي إإل--ى
إسشتئصشال إلثدي نهائيا.
وق---د ع---ب---رت ب---عضس إل---وإف---دإت ،ع--ن
إسش-ت-حسش-ان-ه-ن ل-ه-ذه إل-م-بادرة وإلتكفل
إلمجاني إلذي يششمل إلكششف إلمبكر
عن إلمرضس ،حيث إأن إلعÓج مقرون
ب--ال--تشش--خ--يصس إل--م--ب--ك-ر إل-ذي يسش-اع-د
ب--نسش--ب-ة ك-ب-ي-رة ،ك-م-ا إأت-ي-حت إل-ف-رصش-ة
ل---ل---ن---ق---اشس ح---ول إل---دإء وإل---رّد ع---ل---ى
إسش--ت--فسش--ارإت إل--ح--اضش--ري--ن ع--ن ه--ذإ
إلمرضس وكيفية إلوقاية منه.

لطفال اŸصساب Úبالشسلل
خÓل ملتقى حول ا أ
الدماغي ا◊ركي بالوادي

مطالب بفتح مرأكز متخصسصسة ‘ ألعÓج
ألطبيعي أŸكثف با÷زأئر
لم Úالعمودي بالوادي ،أاشسغال اŸلتقى الدو‹ العلمي
احتضسنت دار الثقافة ﬁمد ا أ
Óطفال اŸصساب Úبالشسلل الدماغي ا◊ركي ‘ طبعته
حول العÓج الطبيعي اŸكثف ل أ
الثانية Ãبادرة ›لة العزÁة الوحيدة ‘ ا÷زائر واŸغرب العربي ،اÿاصسة بفئة ذوي
لعاقة .جرى اŸلتقى –ت شسعار :صسحة أاطفالنا مسسؤووليتنا على مدار يوم Úتخللته
ا إ
لطفال اŸصساب.Ú
مداخÓت وورشسات وفحوصسات ›انية وتوزيع الكراسسي ،لفائدة ا أ

الوادي :قديري مصصباح
ششارك في إإثرإء إلملتقى إلعلمي أإسشاتذة ودكاترة
من دإخل وخارج إلوطن ،ومهتمين وباحثين في
شش -ؤوون إإلع -اق -ة ،وإل -ع -ائÓ-ت إل-م-ع-ن-ي-ة وأإب-ن-ائ-ه-م،
وف-ع-ال-ي-ات إل-م-ج-ت-م-ع إلمدني،ويهدف إلملتقى إإلى
إلتحسشيسس بآالم ومعاناة هذه إلفئة إلتي ل تجد
م-رإك-ز عÓ-ج ط-ب-ي-ع-ي ف-ي وط-ن-ن-ا ،وتضش-ط-ر أإغ-لب
إلعائÓت للسشفر للخارج لعÓج أإطفالها ،وإلمطالبة
بحقهم في تلقي إلعÓج عن طريق فتح مرإكز
م- - -ت- - -خصشصش- - -ة ع- - -ب - -ر ك - -اف - -ة ولي - -ات إل - -وط - -ن.
يأاتي هذإ في وقت تملك إلجزإئر إإمكانيات كبيرة
لفتح مرإكز عÓج طبيعي ونقل إلخبرة إألجنبية
خاصشة وأإن هذإ إلنوع من إلعÓج ل يحتاج لوسشائل
Óطفال حيث ل
كبيرة وكذإ إإجرإء فحوصشات طبية ل أ
يسش-ت-ط-ي-ع ج-م-ي-ع إألول-ي-اء إل-ق-ي-ام ب-ها ،نظرإ لغياب
إإم -ك -ان -ي -ات إإج -رإء ف-ح-وصس ألب-ن-ائ-ه-م ،ب-اإلضش-اف-ة
ل Ó-سش -ت -ف -ادة م -ن خ -ب -رإت إل -دك -ات-رة إل-م-خ-تصش-ي-ن
وإألسش-ات-ذة إل-مشش-ارك-ي-ن م-ن دإخ-ل وخ-ارج إل-وط-ن،
حيث تم طرح إنششغالت وتسشاؤولت متعلقة بهذإ

إل - -م - -رضس وج - -دي - -د إل - -ع Ó- -ج ،وأإج- -اب ع- -ل- -ي- -ه- -ا
إلمحاضشرون.
وي -ع -د إل -م -ل -ت -ق -ى ف -رصش-ة ل-ت-ب-ادل وج-ه-ات إل-ن-ظ-ر
وإلح -ت-ك-اك ب-ال-ت-ج-ارب إل-ع-ائ-ل-ي-ة إألخ-رى ،وأإيضش-ا
Óطفال لكي يخرجوإ من إلروتين إلممل
فرصشة ل أ
إل -ذي ي -ع -يشش -ون -ه ،وف -ي ه -ذإ إل -خصش -وصس تضش -م -ن
إلملتقى برنامجا ثريا جدإ تخللته فقرإت ترفيهية
متنوعة.
ودع-ا رئ-يسس م-ج-ل-ة إل-ع-زي-م-ة «ع-زوز ع-ب-د إل-قادر»
ورئيسس إلملتقى ،إإلى إلتكفل بانششغالت هذه إلفئة
إلهششة ،من خÓل فتح مرإكز إلعÓج إلطبيعي عبر
إلترإب إلوطني للحد من معاناة عائÓت إألطفال
إل-مصش-اب-ي-ن ،وك-ذإ ت-ط-ب-ي-ق إل-ق-وإن-ي-ن إل-م-ع-مول بها
لفائدة هذه إلششريحة إلمحتاجة إإلى دعم ومرإفقة
متوإصشلة.
وعرف إلملتقى توزيع  75كرسشيا متحركا من نوع
 IMCوذلك لفائدة إألطفال إلمششاركين في هذه
إلتظاهرة ،أإرإدتها إإدإرة إلملتقى أإن تكون عربون
محبة وأإمل حياة لكل إألطفال إلمصشابين بالششلل
إلدماغي إلحركي.

سسكيكدة تسستعد لشسهر الرحمة

أأك Ìمن  200مليون دج للعائÓت أŸعوزة
خصشصشت ولي- -ة سش -ك -ي -ك -دة ،م -ا
يزيد عن  200مليون دج لفائدة
 30أإلف عائلة معوزة ،في إإطار
إل-تضش-ام-ن ل-لشش-ه-ر إل-كريم ،حيث
أإن إل- -م- -ب -ل -غ ك -إاع -ان -ات م -ال -ي -ة
مشش- - -ت- - -رك- - -ة ب - -ي - -ن م - -دي - -ري - -ة
إلتضشامن وإلنششاط إلجتماعي،
وقدرت قيمة إإلعانات إلمقدمة
م - -ن ق - -ب - -ل ولي - -ة سش - -ك - -ي- -ك- -دة
بـ120مليون دج ،و 240مليون دج
من قبل وزإرة إلتضشامن ،وأإكثر
م - - - -ن  600م -ل -ي-ون مسش-اه-م-ة
إل-م-ج-السس إلشش-ع-ب-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات،
وف- -ت- -ح  28م-ط-ع-م-ا ل-ل-معوزين
وع- -اب -ري إلسش -ب -ي -ل ،وق -د إن -هت
إل-ه-ي-ئ-ة إل-م-خ-تصش-ة إل-تحضشيرإت
لصش -رف ه -ذه إل -م -ب -ال-غ إل-م-ال-ي-ة
ل-ف-ائ-دة إل-ع-ائÓ-ت إل-م-ع-وزة عبر
إلولية ،وإلتي تم إإحصشاء  30أإلف

عائلة ،بحيث تسشتفيد كل عائلة
من مبلغ  6000دج يصشب مباششرة
ف -ي رصش -ي -ده -ا إل-ب-ري-دي ،وذلك
عششية إلششهر إلفضشيل عن طريق
إلبلديات.

...وجيجل
–صسي أاك Ìمن
 28أالف عائلة
هشسة

ب -ل -غ ع -دد إل -ع-ائÓ-ت إل-م-ع-وزة
بالولية  28أإلف و 264عائلة،
في إإطار إلسشتفادة من قفة
شش- - -ه - -ر رمضش - -ان ،ح - -يث م - -ن
إل-م-ن-ت-ظ-ر أإن ي-خصشصس ل-ه-ا م-ا
ي- -زي- -د ع- -ن  170م -ل-ي-ون دج،
ل- -ت- -غ- -ط- -ي- -ة ع- -دد إل- -ع- -ائ Ó-ت

إل-م-ب-رم-ج إسش-ت-ف-ادت-ها من قفة
رمضش -ان ،وإل-ت-ي ت-ب-ل-غ ق-ي-م-ت-ه-ا
إلمالية  6آإلف دج لكل عائلة،
يعمل على إإيصشالها قبل حلول
إلششهر إلكريم.
وه-ذه إإلع-ان-ات إل-م-ال-ي-ة ن-ت-اج
م -ي -زإن -ي -ة إل-ولي-ة ،م-ي-زإن-ي-ات
إل- - -ب- - -ل - -دي - -ات ،إإع - -ان - -ة وزإرة
إلتضشامن إلوطني ،وكان وإلي
إل -ولي -ة ق -د أإل-ح ع-ل-ى ضش-رورة
ت - -جسش- -ي- -د ب- -رن- -ام- -ج إل- -دع- -م
إل -م -خصشصس ل -ه -ذه إل -ع -ائ Ó-ت
إلمعوزة ،في إإطار قفة رمضشان
وإلحرصس إلششديد على إإيصشال
إلمسشاعدة إلمالية قبل موعد
حلول إلششهر إلكريم.

سصكيكدة /جيجل :خالد العيفة

من مراسسلينا

اأ’حد  28أافريل  2019م
الموافق لـ  22ششعبان 1440

’رصسفة بلديات العاصسمة
تدهور ملحوظ أ

األشسغال الÎقيعية للمقاول Úاÿواصص تؤورق اŸواطنÚ
وضس-ع-ي-ة جّ-د م-هÎئ-ة تشس-ه-ده-ا أارصس-ف-ة أاك Èأاح-ي-اء وشس-وارع ال-ع-اصس-م-ة صس-عّ-بت من حركة اŸارة،
’رجل .حالة اسستنكرها
’يام اŸمطرة حيث تتطاير منها اŸياه Ãجرد الضسغط عليها با أ
خاصسة خÓل ا أ
العديد من اŸواطن Úالذين طالبوا من السسلطات اÙلية بضسرورة إاعادة تهيئتها بشسكل ’ئق.

ا÷زائر :آاسسيا مني
‘ هذا اإ’طار طالب عدد ‡ن إالتقت
بهم «الششعب» ‘ جولة إاسشتطÓعية عÈ
ششوارع ديدوشص مراد أاحد أارقى الششوارع
بالعاصشمة بالتعجيل ب›Èة أاششغال هذا
اأ’خ Òوإاع- -ادة ا’ع- -ت- -ب- -ار ل -ه -ذا ال -رواق
التجاري ،ما يجعله Áتاز بحركية واسشعة
من قبل اŸواطن Úالذين باتوا يضشطرون
ا ¤السش Òوسش -ط ال -ط -ري-ق بسش-بب ح-ال-ت-ه
ال -ك -ارث -ي -ة .م -ا ي -تسش-بب ‘ ع-رق-ل-ة ك-بÒة
للمركبات.

وتسش -اءل ال -ع -دي-د م-ن ك-ان ل-ن-ا ح-ديث
معهم عن سشبب إاهمال اŸنظر ا÷ما‹
لهذا ا◊ي رغم ا◊ركية التي Áتاز بها
وم-وق-ع-ه ب-ق-لب ال-ع-اصش-م-ة ح-يث ت-غيب به
أارصشفة تليق بعاصشمة البÓد ،وهذا ‘ ظلّ
ا’هÎاء ال -ذي ’ ي -زال Áي -ز أارصش -ف -ت -ه -ا
معطيا انطبعا سشيئا ‘ الششّق السشياحي
للبÓد.
أال -وان ﬂت -ل -ط -ة ت -ت -وسش -ط -ه -ا ح -ف-ر
وفراغات ميزت بÓط غ Òثابت جيدا
على أارضص هذه الششوارع Œعلها “تلء
باŸياه الراكدة لتبقى على مسشتواها لعدة

أايام تنتششر عÈها روائح كريهة ،متسشبّبة
‘ صشعوبات كبÒة لدى اŸارة الذين ’
ي -ت-وق-ف-ون ع-ن ال-ت-ذم-ر ،خ-اصش-ة م-ا ت-عّ-ل-ق
ب-ت-ح-رك ب-عضص اŸرب-ع-ات بسش-بب سش-ياسشة
الÈيكو’ج اŸنتهجة ‘ تنصشيبها ‘ ظلّ
غياب اŸراقبة الدورية.
و‘ هذا اŸقام ،عّبرت السشيدة أامينة
عن أاسشفها للوضشعية الكارثية التي تعرفها
ﬂتلف ششوارع ا÷زائر الوسشطى مÈزة
ح -ج -م اŸع-ان-اة ال-ي-وم-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-كّ-ب-ده-ا
مسشتعملي هذه الششوارع التي باتت تتطاير
م -ن -ه -ا م -ي -اه ق -ذرة Ãج -رد ال-دوسص ع-ل-ى
البÓط الذي يكون غ Òمثبت جيدا على
اأ’رضص.
واسش-ت-ن-ك-ر م-ن ج-ه-ت-ه اŸواط-ن حسشان
ل -ه-ذه ا◊ال-ة ال-ت-ي ب-اتت تسش-ي-ئ ل-ل-م-ن-ظ-ر
ا÷ما‹ أ’رقى ششوارع العاصشمة ،خاصشة
ما تعّلق منها بششارع ديدوشص موراد الذي
يتميز بحركة Œارية بامتياز ويسشتقطب
اŸواطن Úمن ﬂتلف ا÷هات.
و‘ ظّل جملة هذه اŸششاكل التي تعّكر
صشفو اŸارة ،طالب العديد من اŸواطنÚ
بضش- -رورة ال -ت -دّخ -ل السش -ري -ع ل -لسش -ل -ط -ات
اÙلية وبر›ة مششروع خاصص بإاعادة
ت - -نصش- -يب بÓ- -ط ل- -ه- -ذه اأ’رصش- -ف- -ة ي- -تّ- -م
Œسش-ي-ده-ا وف-ق اŸع-اي Òح-ق-ي-ق-ي-ة بعيدا
عن الÈيكو’ج الذي يتسشّبب ‘ اهÎائها
‘ ظرف زمني جد قصش.Ò

أازمة حادة ‘ مياه الشسرب بو’ية سسكيكدة

موارد غ Òمسستغلة عقÓنيا

جيجل :خالد العيفة
يتطّلع مواطنو سشكيكدة إا ¤اسشÎجاع
” ا’سشتغناء عنها بقطاع
اŸششاريع التي ّ
اŸوارد اŸائ -ي-ة’ ،سش-ي-م-ا مشش-اري-ع ا‚از
سشدود بسشبب الضشائقة اŸالية ،على غرار
سش -دي -ن ك -ان -ا ق -ي -د ال -دراسش -ة وه -م -ا سش-د
زردازة ،بطاقة اسشتيعاب  72مليون م،3
وسش-د ب-وشش-ط-اط-ة ب-ط-اق-ة  8م Ó-ي Úم،3
إاضشافة إا ¤سشد وادي الزهور الذي تبلغ
طاقته  22مليون م ،3والتي انتهت دراسشته
التقنية .ومع هذا تزخر سشكيكدة Ãوارد
مائية جّد هامة وخاصشة السشطحية منها
واŸسشتغلة عن طريق  04سشدود بطاقة
اسش -ت -ي -ع -اب ت -ت -ج -اوز  291م- -ل -ي -ون م،3
ب -اإ’ضش-اف-ة إا ¤وح-دة –ل-ي-ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر
طاقتها  100أالف م 3يوميا.
وت-ع-رف رب-وع ال-و’ي-ة أازم-ات م-ت-واصش-لة
ف -ي -م -ا ي -خّصص غ -ي -اب اŸي -اه ب-ا◊ن-ف-ي-ات
خصش -وصش -ا ع-ن-د م-وسش-م الصش-ي-ف ،وت-ع-ج-ز
ح -ي -ن -ه -ا ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه ع-ن إاي-ج-اد
ا◊لول ،على الرغم من أان و’ية سشكيكدة
تعّد من الو’يات التي من اŸفروضص أان ’
ت- -ع- -ا Êم- -ن أازم- -ة اŸاء الشش- -روب ن -ظ -را
Óمكانات الهائلة التي تتوّفر عليها من
ل إ
اŸي- -اه ،خصش -وصش -ا وأان -ه -ا “لك  4سشدود
وك- -ذا وج -ود أاودي -ة ك -ثÒة ك -وادي ق -ب -ل -ي
ووادي الزهور والوادي الكب Òزيادة على
 12حاجزا مائيا و 745بئر وأاك Ìمن 35
بئر عميقة.
أامام هذا الوضشع ،اضشطر السشكان إا¤
ال -ل -ج -وء إا ¤ع -م -ل -ي -ة اق -ت-ن-اء الصش-ه-اري-ج
اŸائية ،والتي بلغ ثمن الصشهريج الواحد
م- -ن -ه -ا أازي -د م -ن  800دج ،وك - -ذا شش- -راء
قارورات اŸاء العذب القادم من السشهول،
والتي بلغ ثمن القارورة الواحدة ذات سشعة
ل Îونصشف  30دج.
وع -رف ال -ق -ط -اع ‘ السش -ن -وات اأ’خÒة
دخول العديد من مششاريع القطاع حيز
اÿدم -ة ،ب -اسش -ت Ó-م  3ع-م-ل-ي-ات ،اأ’و¤
ب- -غÓ- -ف م- -ا‹ ي -ق ّ-در بـ  4.03م-ل-ي-ار دج
وتخ ّصص تزويد مواطني بلديات “الوسص،
ع Úقشش- -رة ،ب- -ن- -ي ول -ب -ان ،ب Úال -وي -دان،
ال- -و÷ة ب -وال -ب -ل -وط ان -ط Ó-ق -ا م -ن سش -ن -ة
القنيطرة باŸاء الششروب ،وتخ ّصص العملية
الثانية رد ا’عتبار لسشلسشلة الضشخ Ÿدينة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسكان يطالبون بقنوات الصسرف الصسحي
وحصسة إاضسافية للسسكن الريفي

اŸسسيلة :عامر ناجح
يششتكي سشكان قرية بالول التابعة إاداريا
إا ¤بلدية أاو’د عدي لقبالة باŸسشيلة،
عدة نقائصص تنموية كانت و’ تزال السشبب
الرئيسشي ‘ نزوح العديد منهم إا ¤مقر
بلديتهم اأ’صشلية وإا ¤بلدية اأو’د دراج،
على رأاسشها غياب قنوات الصشرف الصشحي
والربط بششبكة الغاز الطبيعي والعديد من
النقائصص الÎبوية أاثرت على التحصشيل
العلمي للتÓميذ.
طالب سشكان قرية بالول ‘ عدة مرات
السش -ل -ط -ات م-ن أاج-ل إاي-ج-اد ح-ل Ÿشش-ك-ل
غياب قنوات الصشرف الصشحي بالقرية،
خاصشة وأانها باتت ششبه حضشرية ‘ ظّل

اعتماد السشكان على حفر الÎسشيب التي
غالبا ما تفيضص خاصشة ‘ فصشل الصشيف
مشش ّ-ك -ل -ة م Ó-ذا آام-ن-ا أ’سش-راب ال-ن-ام-وسص
Óم-راضص
وال -ذب-اب وا◊شش-رات ال-ن-اق-ل-ة ل -أ
واأ’وبئة ،يضشاف اإليه غياب الربط بششبكة
غاز اŸدينة وهو ما يدفع العديد من
السش- -ك- -ان اإ ¤اسش- -ت- -ع -م -ال ق -ارورات غ -از
البوتان التي يصشعب إايجادها ‘ فصشل
الششتاء وبأاسشعار خيالية.
ك- -م- -ا ط- -الب السش- -ك -ان م -ن السش -ل -ط -ات
ال -ت -دخ-ل وب-ن-اء سش-ور ◊م-اي-ة ا’ب-ت-دائ-ي-ة
الوحيدة اŸتواجدة بالقرية وكذا إاضشافة
أاقسشام أاخرى بها للقضشاء على ا’كتظاظ
باأ’قسشام لتسشهيل عملية التحصشيل العلمي
للتÓميذ.

بسسبب اعÎاضسات سسكان اŸواقع

÷نة ولئية لختيار األوعية –تضسن مراكز الّردم التقني
بجاية :بن النوي توهامي
ال -ق -ل ،ان -طÓ-ق-ا م-ن سش-د ب-ن-ي زي-د ،وه-و
اŸششروع الذي كّلف اÿزانة العمومية ما
ق -ي -م -ت-ه م-ل-ي-ار دي-ن-ار ،أاّم-ا ث-الث ع-م-ل-ي-ة،
فتتعّلق بتزويد التوسشع ا◊ضشري ا÷نوبي
لسش-ك-ي-ك-دة اŸت-م-ث-ل ‘ ب-ل-دي-ات سش-كيكدة
وا◊دائق وبوششطاطةÃ ،اء الششرب على
مسشافة تقّدر بـ 32كلم ،زيادة إا ¤ذلك فقد
ت -ق ّ-رر ت -دع-ي-م م-ن-ط-ق-ة اŸرسش-ى ،أاقصش-ى
شش- -رق سش- -ك -ي -ك -دة وم -ا ج -اوره -ا ب -اŸي -اه
الصشا◊ة للششرب ،بحجم يومي يقّدر بـ
 2500م Îم -ك ّ-ع -ب ،ان -طÓ-ق-ا م-ن ن-ظ-ام
التزويد الكائن ببلدية برحال و’ية عنابة،
‘ انتظار إاطÓق عملية إاعادة ا’عتبار
و–ويل ﬁطة –لية مياه البحر 5000
م Îم -ك -عب ‘ ال -ي -وم ل -ل -ب -ل -دي-ة ن-فسش-ه-ا،
انطÓقا من العربي بن مهيدي.
ك- -م- -ا ّ” اسش- -تÓ- -م ﬁط- -ة ضش ّ-خ اŸي -اه
الصشا◊ة للششرب الواقعة Ãرتفعات حي
الزرامنة بسشكيكدة ،اŸمونة من ﬁطة
التحلية باŸنطقة الصشناعية ،خاصشة أان
هذه اأ’خÒة تقوم بتوف Òإا ¤غاية 2050
ما قيمته  61أالف م Îمكعب ‘ اليوم من
اŸاء الششروب لفائدة  200أالف نسشمة.

تسسّربات ‘ كل مكان
اأ’مر الذي يزيد من عمر اأ’زمة كÌة
التسشربات اŸائية ،حيث ’ يوجد ششارع أاو
مرفق عمومي ’ تسشيل منه اŸياه ،حتى

أان هذه الظاهرة أاصشبحت عادية ومأالوفة
رغم ما يكتنفها من خسشارة مادية ،تضشاف
إا ¤تأاثÒاتها القوية على حياة السشكان
وع - -ل - -ى ف - -رصش - -ه - -م ‘ ا◊صش - -ول ع- -ل- -ى
اإ’م -دادات ال -ي -وم -ي -ة الضش -روري -ة ل-ل-م-ي-اه
الصش - -ا◊ة ل - -لشش- -رب ،واأ’م- -ر اّÙي- -ر أاّن
الشّشبكات الكائنة حاليا ‘ مدن الو’ية
الكÈى وباأ’خصص سشكيكدة غيّرت ،إا’ أان
اŸي- -اه م- -ا ت- -زال ت- -تسش ّ-رب ،ب -اÿصش -وصص
بداخل اأ’حياء على غرار حي برج حمام
ب -وسش -ط اŸدي -ن -ة ،ال-تسشّ-رب ال-ذي أاصش-ب-ح
واقعا مرا ،رغم من ششكاوي اŸواطنÚ
اŸت - -ع ّ- -ددة إا’ أان اأ’م- -ر  ⁄ي- -ت- -غ ،Òدون
Óمر.
اكÎاث ل أ
كما تششهد ششوارع وأاحياء سشكنية متفرقة
Ãدينة القل و’ية سشكيكدة انتششارا كبÒا
ل -ل -تسش -رب-ات اŸائ-ي-ة م-ن شش-ب-ك-ة ال-ت-وزي-ع،
وحّول بعضشها إا ¤ما يششبه الششعاب بفعل
ال -ت -دف-ق ال-ك-ب Òل-ل-م-ي-اه وان-تشش-اره-ا ع-ل-ى
مسشاحات ششاسشعة ‡ا حول بعضص اأ’ماكن
إا ¤برك ومسشتنقعات ،هذا الوضشع جعل
اŸياه ’ تصشل إا ¤حنفيات اŸواطن،Ú
سشيما بالطوابق العليا من العمارات ،كما
أاف - -رز ذلك اخ - -ت  ‘ ’Ó- -ت - -وزي - -ع اŸي- -اه
وانقطاعها لعدة أايام .وأادخل السشكان ‘
رحلة بحث مضشنية على اŸياه ،تكلّفهم
مصشاريف إاضشافية على غرار سشكان مدينة
القل

أاع- -ط- -ى وا‹ ب -ج -اي -ة ،اأح -م -د م -ع -ب -د،
تعليمات للجنة الو’ئية اŸكّلفة باختيار
اأ’راضش- -ي ال- -ت- -ي م- -ن شش- -أان -ه -ا اح -تضش -ان
مششاريع ا‚از مراكز الردم التقني ،وكان
هذا ،أاثناء انعقاد اÛلسص الو’ئي ،حيث
تعمل هذه اللّجنة التي يÎأاّسشها اأ’مÚ
ال -ع -ام ل -ل -و’ي-ة ،واŸك-ون-ة م-ن اŸدي-ري-ن
التنفيذي ÚاŸعني Úوعلى راأسشهم مدير
ال -ب -ي -ئ -ة ،ع-ل-ى مسش-ت-وى ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات
ال- -و’ي -ة ب -ح -ث -ا ع -ن اأ’راضش -ي ال -ت -ي ق -د
تسشتقبل مراكز الردم التقني.
وب -حسشب مصش -در مسش -ؤوول ،ف -إان و’ي-ة
بجاية ،بالرغم من كونها اسشتفادت من
مشش -اري-ع ع-دي-دة ،تضشّ-م-نت إانشش-اء م-راك-ز
ل -ل -ردم ال -ت -ق -ن -ي واŸف -رغ -ات اÿاضش -ع-ة
ل -ل -م -راق -ب -ة ،إاّ’ أان إا‚ازه-ا سش-بب ن-قصص
اأ’وع-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة وم-ع-ارضشة اŸواطن،Ú
ون -ذك-ر ع-ل-ى سش-ب-ي-ل اŸث-ال م-راك-ز ال-ردم
ال -ت -ق -ن -ي ال -ثÓ-ث-ة ،ال-ت-ي ك-ان م-ن اŸقّ-رر
إا‚ازه -ا ‘ ك -ل م -ن ت -ي -ن -ب -دار ،درق-ي-ن-ة،
” تسشجيلها منذ اأكÌ
وذراع القايد ،حيث ّ
من خمسشة سشنوات ،إا’ أانه  ⁄يتّم إا‚ازها
بسش -بب اŸع -ارضش -ة ال-ت-ي اأب-داه-ا السش-ك-ان
اÙليون لهذه البلديات.
ك -م -ا ق -امت م -دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة ب-تسش-ج-ي-ل
مشش -اري -ع إا‚از وŒه-ي-ز ثÓ-ث م-ف-رغ-ات
خاضشعة للمراقبة ،على مسشتوى كل من
أاق- -ب- -و ،ب -ن -ي كسش -ي -ل -ة ،وب -وج -ل -ي -ل ،اإ’ أان
اŸعارضشة اŸتكّررة واŸتواصشلة من قبل

اŸواط- - -ن Úح- - -الت دون إا‚ازه- - -ا ،م- - -ع
”
اإ’ششارة اأن مركز الردم التقني الذي ّ
اإ‚ازه بسشيدي بودراهم ،والذي أانفقت
عليه مئات اŸليارات قد أاغُِلق من قبل
مواطني بلدية وادغ ،Òبعد مرور بضشعة
أايام من دخوله حيّز ا’سشتغÓل ،متذرعÚ
بكونه غ Òمطابق للمعاي ÒالÓزمة.
وكل هذا ،بحسشب ذات اŸصشدر ،يدّل
ع -ل -ى اأّن مشش -ك -ل -ة سش-وء تسش-ي Òال-ن-ف-اي-ات
اŸنزلية بو’ية بجاية راجع إا ¤حّد كب،Ò
إا ¤ال ّ-ت -ج -م-ي-د ال-ذي ت-خضش-ع ل-ه مشش-اري-ع
إا‚از م-راك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي واŸف-رغ-ات
اÿاضش- - -ع- - -ة ل- - -ل- - -م - -راق - -ب - -ة ‘ ،ح Úأان
ف عن التوسّشع
اŸسشاحات ا◊ضشرّية ’ تك ّ
ك ‘ أان هذا
بششكل عششوائي ،وما من شش ّ
ال -وضش -ع يسش -اه -م بشش -ك -ل ك -ب ‘ Òت -ك -اث-ر
اŸفرغات العششوائية.
ه -ذا ،وق -د أاب -دى ‡ث-ل-و سش-ك-ان ب-ج-اي-ة
اسشتياءهم Ÿا آالت إاليه البيئة واÙيط
من تعديات صشارخة ،حيث اتخذت هذه
ال -ظ-اه-رة أاب-ع-ادا خ-طÒة ب-و’ي-ة ب-ج-اي-ة،
تشش ّ-ك -ل خ -ط -را ع -ل-ى الصش-ح-ة ال-ع-ام-ة ‘
العديد من البلديات ،ففي سشنة ّ” ،2017
إاحصش - -اء م - -ا ’ ي - -ق - -ل ع- -ن  782مفرغة
عششوائية ع Èثمانية وثÓث Úبلدية ،وهي
ت-غ-ط-ي  679 000م Îم -رب -ع ،ع -ل -م-ا اأن
ال -ن -ف -اي -ات ال -ت -ي ي -ت ّ-م ت-ف-ري-غ-ه-ا ‘ ه-ذه
اŸفرغات العششوائية والتي تصشنع ديكورا
م-ؤوسش-ف-ا ي-هّ-دد ال-ن-ظ-ام ال-ب-ي-ئ-ي ،م-ت-نوعة،
وتتمّثل أاسشاسشا ‘ نفايات منزلية ومعّدات
متنوعة ومعادن وبÓسشتيك
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لخÒة ببلعباسش
لمطار ا أ
لشصجار اŸثمرة بعد ا أ
إانتعاشش ا أ

خÈإء إلفÓحة يتابعون إŸسسار إلتقني بصسرإمة

تكفل متواصصل Ãتقاعدي قطاع الÎبية بالشصلف

خرجات ترفيهية إ ¤إÙطات إ◊موية

الشصلف :و.ي .أاعرايبي

سصيدي بلعباسش :غ .شصعدو
اسس- -ت- -بشس- -ر فÓ- -ح- -و و’ي- -ة سس- -ي -دي
بلعباسس خÒا بعد التسساقطات التي
شس -ه -دت -ه -ا اŸن -ط-ق-ة ،وال-ت-ي قّ-درت-ه-ا
مصسالح الرصسد ا÷وي بـ 29ملم ،اأ’مر
الذي أاعاد اأ’مل إا ¤الغالبية منهم
بعد تخّوفهم من بوادر موسسم جفاف.
وأافاد اÿب Òالزراعي عبد القادر
بدة أان اأ’مطار اأ’خÒة التي جاءت
‘ وقتها وسستسساهم ‘ إاحياء الزرع
Ãا ‘ ذلك ا◊بوب Ãختلف أانواعها،
ح -يث سس -ت -م ّ-ك-ن اأ’م-ط-ار م-ن ام-تÓ-ء
السس -ن -اب -ل واك-ت-م-ال ‰وه-ا خ-اصس-ة ‘
اŸسس- -اح- -ات ال- -زراع -ي -ة ال -ت -ي احÎم
ف Ó-ح -وه -ا اŸسس-ار ال-ت-ق-ن-ي ،م-ت-وّق-ع-ا
‚اح اŸوسسم الزراعي بـ ‘ 65اŸائة،
مضسيفا أان اأ’مطار أايضسا سستسساهم ‘
ان-ت-ع-اشس اأ’شس-ج-ار اŸث-م-رة اŸنتشسرة
بكÌة ‘ إاقليم بلديتي السسهالة وتسسالة
شسمال الو’ية ،ناهيك عن اŸسساحات
اŸزروع- -ة ب- -ال- -ب- -ق -ول -ي -ات ك -ا◊مصس
والعدسس ،ومن جهته أاكد أاحد فÓحي
اأ’شسجار اŸثمرة Ãنطقة السسهالة أان
ﬁصسول الفواكه سسيكون وفÒا هذا

اŸوسس- -م ،خ- -اصس -ة ف -اك -ه -ت -ي ال -ت -ف -اح
واإ’جاصس بالنظر إا ¤تسساقطات شسهر
أافريل التي أانعشست أاشسجار الفاكهة،
و‘ اŸق-اب-ل سس-تشس-ه-د ف-اك-ه-ة ال-بطيخ
ت- -راج- -ع- -ا ب- -ع -د أان ÷أا ف Ó-ح -و ه -ذه
اŸنطقة إا ¤تقليصس مسساحاتها بسسبب
اÿسس- -ائ- -ر ال- -ت -ي أاŸت ب -ه -م اŸوسس -م
اŸاضسي جراء اŸنافسسة الكبÒة من
ق -ب-ل فÓ-ح-ي اŸن-اط-ق ا÷ن-وب-ي-ة م-ن
ال- -و’ي- -ة ،ح- -يث فّضس- -ل ه -ؤو’ء زراع -ة
ﬁاصسيل أاخرى تعود عليهم بالفائدة
و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ال-ب-ق-ول-ي-ات ك-ال-ع-دسس،
الباز’ء وا◊مصس.
و‘ ذات السس -ي -اق ،ن ّ-ظ -مت مصس -ال-ح
الفÓحة بسسيدي بلعباسس يوما تطبيقيا
وإارشساديا حول كيفية اسستعمال اللفاف
وأاه- -م- -ي- -ت- -ه ع- -ل- -ى مسس -ت -وى إاح -دى
اŸسس- -ت- -ث -م -رات ال -ف Ó-ح -ي -ة ب -ب -ل -دي -ة
تيغاليمات جنوبا بحضسور عدد كبÒ
من الفÓح ،Úحيث ”ّ تقد Ëدروسس
ن -ظ -ري -ة وت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ل-ت-ق-ن-ي-ة ال-رشس
ب-ال-ل-ف-اف داخ-ل اŸسس-اح-ات ال-واسس-ع-ة
وه-ي ال-ت-ق-ن-ي-ة ا÷دي-دة ّ” ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا
م-ي-دان-ي-ا Ãسس-ت-ث-م-رة فÓ-ح-ي-ة خ-اصس-ة
بقرية ع Úالشسافية ببلدية تيغاليمات

قصس -د ال -رف -ع م-ن اإ’ن-ت-اج ،ح-يث ت-عّ-د
هذه التقنية من تقنيات الناجحة ‘
الري التكميلي أاين ُيمّكن ا÷هاز من
سسقي أازيد من  4هكتارات ‘ اŸرة
الواحدة ،هذا اأ’خ Òالذي يسستوجب
جملة من الشسروط تطبق ‘ اŸيدان
Ÿت -اب-ع-ة اŸسس-ار ال-ت-ق-ن-ي ،وق-د ت-ل-ق-ى
ال-فÓ-ح-ون ›م-وع-ة م-ن الشس-روح-ات
حول كيفية اسستعمال التقنية وا÷هاز
م -ع الÎك -ي -ز ع -ل -ى ك -م -ي -ة اŸاء ال-ت-ي
يحتاجها الزرع ع Èكافة مراحل النمو
ب-اع-ت-ب-ار أان ك-م-ي-ة اŸي-اه ت-خ-ت-ل-ف من
ب -داي -ة ظ -ه -ور ال -ن -ب -ت-ة وح-ت-ى ام-تÓ-ء
السس - -ن - -اب- -ل .ه- -ذا ودع- -ا اıتصس- -ون
جه أاك Ìنحو
فÓحي الو’ية إا ¤التو ّ
السسقي التكميلي باعتباره من التقنيات
ال- -ن- -اج -ع -ة لضس -م -ان م -ردود وف Òم -ن
اÙاصسيل من خÓل اسستغÓل وسسائله
ا◊ديثة كجهاز اللفاف ،ومن جهتهم
ن-اشس-د ال-فÓ-ح-ون ب-ت-قد ËالتسسهيÓت
من أاجل اقتناء هذه اŸعدات التي ’
ت- -زال ب- -ع- -ي- -دة ع -ن م -ت -ن -اول ال -ف Ó-ح
البسسيط.

ات - -خ - -ذت مصس - -ال - -ح إادارة ÷ن - -ة اÿدم - -ات
اإ’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ع -م-ال الÎب-ي-ة ب-و’ي-ة الشس-ل-ف
سس- -لسس- -ل- -ة م -ن اإ’ج -راءات ال -ن -اج -ع -ة ل -ف -ائ -دة
م -ت -ق -اع -دي ال -ق -ط -اع ب -ه -دف –ق-ي-ق أاواصس-ر
التضسامن ب Úشسرائحه واإ’سستفادة من التجارب
السسابقة خدمة للنسسيج اإ’جتماعي لهذه الفئة
من عمال القطاع.
وب -حسسب ال -نشس -اط السس -ن-وي ال-ذي اع-ت-م-دت-ه
÷ن -ة اÿدم -ات اإ’ج -ت -م-اع-ي-ة ل-ع-م-ال الÎب-ي-ة
ب -و’ي -ة الشس -ل -ف ،ف -إان ت -وزي -ع اÿدم -ات ع -ل-ى
م -ن -تسس-ب-ي ال-ق-ط-اع الÎب-وي سس-واء ال-ع-ام-ل Úأاو
اŸت -ق -اع -دي -ن م-ن ع-م-ال وم-وظ-ف Úوإاط-ارات
ب -دون إاقصس -اء ب -ات م-ن أاول-وي-ات ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ي
كثفت نشساطها ع Èمصسا◊ها التي اعتمدت
ع-ام-ل الشس-ف-اف-ي-ة ‘ ال-تسس-ي Òوال-ت-ك-ف-ل ب-عمال
القطاع ،خاصسة اŸتقاعدين منهم يقول النائب
اأ’ول ل-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-خ-دم-ات اإ’ج-ت-ماعية
لعمال الÎبية ميلود قرناشس.
وبخصسوصس هذه الفئة التي قّدمت تضسحيات
جسس - -ي - -م- -ة ع Èسس- -ن- -وات اÿدم- -ة وال- -ع- -ط- -اء
اŸت- -واصس- -ل ،ف- -إان اإ’سس- -ت- -ف- -ادة م- -ن Œارب -ه -ا
والتقرب منها بات من الطرق الكفيلة لتحقيق
ال-ل-ح-م-ة وإاع-ادت-ه-ا ل-ل-واج-ه-ة ت-ث-مينا ŸسسÒتها
وواج-ب-ه-ا الÎب-وي ‘ صس-ن-اع-ة اأ’ج-ي-ال ،ي-ق-ول
ذات ال -ن -ائب م -ي-ل-ود ق-رن-اشس ال-ذي اع-ت Èف-ئ-ة
اŸت -ق -اع -دي -ن ب -ال -زاد اإ’ضس-ا‘ واŸث-ال ال-ذي
ي -ح -ت -ذى ب -ه ’سس -ت -ك -م -ال ال -رسس -ال -ة اŸن -وط-ة
بالشسرائح العملية التابعة للقطاع والتي سستنتهي
ب -ه -ا اأ’ي -ام إا ¤اإ’ح -ال -ة ع -ل -ى ال -ت -ق-اع-دة م-ن
مناصسبها ووظائفها بكامل مؤوسسسسات الو’ية

وإاداراتها التابعة للقطاع.
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وبشسأان هذه اأ’نشسطة
ّ
بر›تها لفائدة فئة اŸتقاعدين ،أاوضسح ذات
اŸسس- -ؤوول ‘ ال- -ل -ج -ن -ة ال -و’ئ -ي -ة ل -ل -خ -دم -ات
اإ’جتماعية أان Œميع هذه الفئات العمرية من
اŸتقاعدين ضسمن فرق رياضسية ‘ دورات كرة
ال -ق -دم وال-ك-رة ا◊دي-دي-ة ف-اقت 14ف-ري-قا من
صس- -ن- -ف ال- -ع- -م -ال واŸوظ -ف Úال -ذي -ن ع -اشس -وا
احتفا’ت ‘ اأجواء من الفرحة أاعادت لهم
◊م-ة ال-ل-ق-اءات ا◊م-ي-م-ي-ة ب Úأاسس-رة الÎب-ي-ة،
انتهت بتوزيع هدايا وبد’ت رياضسية وكؤووسس
ومداليات للذكرى اأعطت انطباعا مريحا لدى
اŸتقاعدين وعمال الÎبية واŸوظف ‘ Úجو
م -ن ال -تضس -ام -ن وال -ت -آاخ -ي ،حسسب تصس-ري-ح-ات
ﬁمد وخالد وعبد القادر .وهو ما اعتÈه
م-ي-ل-ود ق-رن-اشس رف-ق-ة رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة
ﬁمد عداوي انطÓقة قوية لنشساط اللجنة
ال -و’ئ -ي -ة ت -ط -ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة
الوطنية.
و‘ ذات السس- - -ي- - -اق ،اتسس - -ع ن - -ط - -اق نشس - -اط
اÿدم- -ات ل -ه -ذه ال -ل -ج -ن -ة م -ن خ Ó-ل ب -ر›ة
رح Ó-ت اإسس -ت -ج -م -ام -ي -ة ل -ف -ائ -دة ه -ذه ال-ف-رق
اŸتّوجة بالدورات نحو مدينة بوحنيفية بو’ية
معسسكر ضسمن اآليات السسياحة ا◊موية التي
تعمل اللجنة على تفعيلها من خÓل خرجاتها
اŸت -ع ّ-ددة Ÿث -ل ه -ذه ال -فضس -اءات السس -ي -اح -ي-ة
والصسحية .هذا وعلمنا من ذات اŸصسدر ،أان
اللجنة الوطنية للخدمات اإ’جتماعية لعمال
الÎبية تعمل هي اأ’خرى على تنفيذ برنامج
ثري يتضسمن جملة من اأ’نشسطة لفائدة عمال
القطاع ومتقاعديه ،حسسب ذات اŸسسؤوول.

توف ÒاŸاء الشصروب لـ  ٣٥بلدية بالشصلف

إجرإءإت إسستعجالية لتفادي إ’نقطاعات إŸتكّررة

الشصلف :و.ي .أاعرايبي
هذه الوضسعية عجّلت مصسالح الري بإاجراء
عملية الصسيانة الواسسعة Ùطة اŸعا÷ة و–لية
أاخذت مصسالح اŸوارد اŸائية بو’ية الشسلف م -ي-اه ال-ب-ح-ر اŸت-واج-دة ع-ل-ى مسس-ت-وى م-اي-ن-يسس
كافة اإ’جراءات العملية والتنظيمية لتوف ÒاŸاء ببلدية تنسس السساحية كونها تتكّفل بتغطية أازيد
الشس-روب ل-ك-اف-ة ال-ب-ل-ديات  35سس-واء ع-ن ط-ري-ق  28بلدية من ›موع  35بلدية بإاقليم الو’ية ،إاذ
ال -تسس -ي ÒاŸب-اشس-ر ال-ت-ي تشس-رف ع-ل-ي-ه اŸصس-ال-ح تضس -م -ن مصس -ال -ح ال -ري ت -ن -ق -ل ه-ذه اŸادة ع-ل-ى
ال-ب-ل-دي-ة أاو م-دي-ري-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-مياه اسستعدادا مسسافة أاك Ìمن 100كلم نحو اŸناطق الداخلية
لضسمان التموين الكا‘ لفائدة السسكان خÓل للو’ية .و‘ ا◊ا’ت اإ’سستعجالية ،تتجه مديرية
شس -ه -ر رمضس-ان اŸع-ظ-م وم-وسس-م الصس-ي-ف ،وه-ذا الري نحو تشسغيل ﬁطة اŸعا÷ة الثانية من
باسستغÓل القدرات اŸائية اŸتوفرة ع Èإاقليم ح -يث ا◊ج -م ع -ل-ى مسس-ت-وى سسّ-د سس-دي ي-ع-ق-وب
الو’ية.
ببلدية أاو’د بن عبد القادر باÙاذاة مع مناطق
–ّرك ذات اŸصسالح جاء بناءً عن اإ’حتياجات تسسمسسيلت وغليزان .هذا اŸورد اŸائي الهام ‘
الضس-روري-ة ال-ت-ي ت-وّف-ر ل-لسس-ك-ان ال-ت-م-وي-ن ال-كا‘ حياة الو’ية من شسأانه توف Òما يفوق  30أالف ل،Î
خ Ó-ل ‘ م -ث -ل ه-ذه اŸواع-ي-د ال-ت-ي ي-ك Ìف-ي-ه-ا تضساف إا ¤الكميات اّıزنة ‘ اآ’بار اإ’رتوازية
الطلب عن هذه اŸادة ،خاصسة مع اقÎاب شسهر واŸقّدرة بـ  50أالف ل Îوالتي يتّم اسستغÓلها تلبية
رمضس- -ان اŸع- -ظ- -م وم -وسس -م الصس -ي -ف اŸع -روف لطلب السسكان .هذه اإ’جراءات العملية لتوفÒ
بحرارته اŸرتفعة‡ ،ا يتطّلب كميات إاضسافية اŸادة من طرف مديرية الري من شسأانها إاراحة
حسسب اŸنسسوب اإ’سستهÓكي للعائÓت الشسلفية .اŸواط- -ن Úم- -ن ع -ن -اء ال -ب -حث ع -ن ه -ذه اŸادة

الضسرورية ،خاصسة ‘ هات ÚاŸناسسبت Úيقول
سس -ك -ان ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة وب-ل-دي-ة أام ال-دروع وواد
السسلي وسسنجاسس.
لكن وبالرغم من هذه اإ’جراءات لتوزيع هذه
اإ’م -ك -ان -ي -ات اŸائ -ي -ة اŸت -وف -رة ب-ال-و’ي-ة ع-ل-ى
اÛم -ع -ات السس -ك -ان -ي -ة ،ت -ب-ق-ى ب-عضس اŸن-اط-ق
واÛمعات تعا Êمن تذبذب التموين من هذه
اŸادة كما هو ا◊ال ببلدية واد قوسس Úالتي
’زالت ◊ّد السساعة ّÁون عن طريق صسهاريج
البلدية التي تبقى غ Òكافية لتلبية اإ’حتياجات
اŸسس -ج -ل -ة ع Èم -رك -زه -ا ال-ب-ل-دي وال-ت-ج-م-ع-ات
السسكانية ،ناهيك عن مداشسرها .وكإاجراء عملية
لتدارك الوضسعية منحت مديرية الري مشسروعا
÷ّر اŸاء الشسروب انطÓقا من منطقة بوشسغال
نحو مركز البلدية ،حسسب قول رئيسس اÛلسس
البلدي الذي أابدى ارتياحه لهذه العناية التي
تليها مصسالح الري أ’بناء بلديته التي عانت الكثÒ
من عملية التزود باŸاء الشسروب الذي بات غÒ

كاف انطÓقا من الصسهاريج التي تّÎدد يوميا
ع -ل-ى مسس-اك-ن اŸواط-ن Úل-ت-زوي-ده-م ب-ال-ك-م-ي-ات
اÙدودة حسسب قوله .ومن جانب آاخر فالنقصس
مسسجل بكل من بلديتي الظهرة وتواقريت ‡ا
يتطّلب اإ’سسراع ‘ Œسسيد اŸشساريع ا›ÈŸة
‘ رب -ط سس -ك -ان ه-ات Úال-ن-اح-ي-ت Úبشس-ب-ك-ة اŸاء
الشسروب انطÓقا من ﬁطة ماينيسس.
ومن جانب آاخر ،فإان النقصس اŸسسجل ببلدية
واد ال- -فضس -ة خ -اصس -ة ب -دشس -رت -ي ك -وان وال -زم -ول
الواقعت Úبشسمال البلدية ،يتطّلب تدخل اŸصسالح
ال -ب -ل -دي -ة ل -تسس -وي -ة ال-وضس-ع-ي-ة وضس-م-ان ال-ت-م-وي-ن
اŸناسسب لسسكان هات ÚاŸنطقت .Úهذا وعلمنا
من مصسالح اŸديرية الفرعية للموارد اŸائية
بواد الفضسة أان مشسروعا قيد ال›Èة والتنفيذ
يجري ا‚ازه للقضساء على هذا النقصس اŸسسجل
لدى السسكان الذين ف ّضسلوا اإ’سستقرار Ãناطقهم
اأ’صسلية ومزاولة نشساطهم الفÓحي

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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مسسأالة منظومة صسواريخ إاسس 400الروسسية

أاردوغان :لدينا اختÓفات ‘ وجهات النظر مع واشصنطن

اأكد الرئيسس الÎكي
رجب طيب اأردوغان
وجود اختÓفات كبÒة ‘
وجهات النظر مع
الوليات اŸتحدة
بخصسوصس مسساألة منظومة
صسواريخ اإسس400
الروسسية.
قال أردوغان ‘ كلمة أمسس
خÓ- - -ل أج- - -ت- - -م- - -اع تشض - -اوري
وت- -ق- -ي- -ي- -م- -ي ◊زب أل -ع -دأل -ة
وأل - -ت - -ن - -م - -ي - -ة أ◊اك - -م أل- -ذي
ي Îأسضه،أن أل -ع -ا ⁄وأŸن -ط-ق-ة
Áرأن بتغÒأت تعد ألأك Èمن
ن -وع -ه-ا ب-ع-د أ◊رب أل-ع-اŸي-ة
ألثانية مضضيفا أن معظم تلك
ألتغÒأت من شضاأنها أن تهدد
أمن وأسضتقرأر وكرأمة ورخاء
ألإنسضان.
و أشض - -ار أإ ¤أسض - -ت - -م- -رأر أآث- -ار
أÿط- -وأت ألأم -ري -ك -ي -ة أل -ت -ي
ه -زت أل-ن-ظ-ام أل-ع-اŸي وأل-ت-ي
أتخذتها ‘ مسضائل عدة بدءأ
م -ن أل -ت-ج-ارة أل-دول-ي-ة وصض-ول
أإ ¤ألتسضلح ألنووي.
وق -ال أن «أل -ولي -ات أŸت-ح-دة
ت -ت -ب -ع ‘ سض-وري-ا سض-ي-اسض-ة غÒ
لئقة أبدأ بعÓقات ألتحالف
معنا ولدينا أختÓفات كبÒة
م- -ع- -ه- -ا ‘ وج- -ه- -ات أل- -ن- -ظ -ر
بخصضوصس منظومة أإسس.»٤00
و أكد ألرئيسس ألÎكي ،أن بÓده
سض-ت-وأصض-ل خ-ط-وأت-ه-ا لتجفيف
«مسض -ت -ن-ق-ع ألإره-اب بسض-وري-ا»
وأتخاذ خطوأت لتعزيز ألأمن
م -ن ق -ب -ي -ل أل -ت-زود Ãن-ظ-وم-ة
أإسس.٤00-
يشض- - - - -ار أإ ¤أن أل- - - - -ولي- - - - -ات
أŸت- -ح- -دة ت- -رى أن صض- -وأري -خ

أإسس ٤00-أل-روسض-ي-ة سض-تشضكل
خ -ط -رأ ع -ل -ى أن -ظ -م -ة ح -ل -ف
شضمال ألأطلسضي ألناتو باعتبار
تركيا عضضوأ فيه وهو ما تنفيه
ألأخÒة.
وق- - -ررت ت - -رك - -ي - -ا ‘ أل - -ع - -ام
،201٧شض- - - -رأء أŸن - - -ظ - - -وم - - -ة
ألصض -اروخ -ي -ة م -ن روسض-ي-ا ،بعد
تع Ìجهودها أŸطولة لشضرأء
أن- - -ظ- - -م- - -ة أل - -دف - -اع أ÷وي - -ة
«ب - -ات - -ري - -وت» م- -ن أل- -ولي- -ات
أŸتحدة.
ا◊زب ا◊اكم ماضس ‘
الإجراء القانو Êضسد
نتائج النتخابات اÙلية
من جهة أخرى أكد ألرئيسس
ألÎكي رجب طيب أردوغان،
أن ح-زب «أل-ع-دأل-ة وأل-ت-ن-م-ية»
أ◊اك- -م م -اضس ‘ ألإج -رأءأت
أل-ق-ان-ون-ي-ة أل-ت-ي أت-خذها ضضد

نتيجة أنتخابات رئاسضة بلدية
أإسضطنبول.
وكان حزب «ألعدألة وألتنمية»
أل -ذي ي Îأسض -ه أردوغ -ان  ،قد
ت- -ق- -دم ب- -ط- -ع- -ن أإ ¤أل -ل -ج -ن -ة
أŸع- -ن- -ي- -ة ‘ أل- -بÓ- -د لإع- -ادة
ألن - -ت - -خ- -اب- -ات ‘ أل- -ب- -ل- -دي- -ة
أŸذك- -ورة ل -وق -وع «ﬂال -ف -ات
‡نهجة».
و أكد أردوغان ‘ كلمة أمسس،
خÓل أجتماع تشضاوري ◊زب
أل- -ع- -دأل -ة وأل -ت -ن -م -ي -ة أ◊اك -م
ل -ت -ق -ي -ي -م ن -ت -ائ-ج ألن-ت-خ-اب-ات
أÙلية ألتي جرت ‘ ألـ31
م- - -ن م- - -ارسس أŸاضض - -ي  ،أن
أ◊زب سض- -ي- -وأصض- -ل م- -ت- -اب -ع -ة
ألقضضية حتى ألنهاية.
وأنتقد ألرئيسس ألÎكي موقف
حزب ألشضعب أ÷مهوري ( أكÈ
أح - - -زأب أŸع - - -ارضض - - -ة) م- - -ن

أعÎأضض - -ات ح- -زب أل- -ع- -دأل- -ة
وأل - -ت - -ن - -م - -ي- -ة ع- -ل- -ى ن- -ت- -ائ- -ج
ألنتخابات ،ق-ائ« :Ó-ألشض-عب
أ÷م- - -ه- - -وري ح- - -اول أإل- - -ق - -اء
أل -ظ Ó-ل ع -ل -ى ألن -ت -خ -اب -ات ،
وأف -ت -ع -ال عÓ-م-ات أسض-ت-ف-ه-ام
ل- -دى ألشض -عب  ،ع Èألسض- -ع -ي
لإزأل -ة صض -ف -ة أل -ق -ان -ون-ي-ة ع-ن
ع- - -م - -ل - -ي - -ة ألعÎأضس ع - -ل - -ى
ألنتخابات».
للتذك Òفاإن أكرم أإمام أوغلو
تسضلم رسضميا ‘  1٧من أبريل
أ÷اري ،وث-ي-ق-ة رئ-اسضة بلدية
أإسض-ط-ن-ب-ول ب-ع-د حصض-ول-ه على
نسض -ب-ة ٧9ر ‘ ٤8أŸئ - -ة م- -ن
ألأصضوأت ،مقابل نسضبة 51ر٤8
‘ أŸئ - - - -ة Ÿرشض - - - -ح ح - - - -زب
«أل -ع -دأل -ة وأل -ت-ن-م-ي-ة» ورئ-يسس
أل- -وزرأء وألŸÈان ألسض- -اب- -قÚ
بن علي يلدر.Ë

لبحث مطلب ا◊كم اŸد Êبالسسودان

أاو ¤جلسصات ا◊وار ب ÚاÛلسس العسصكري واÙتجÚ
انتهت عصسر أامسس السسبت ،أاو¤
جلسسات التفاوضس ب ÚاÛلسس
العسسكري ‘ السسودان و»قوى إاعÓن
ا◊رية والتغي ،»Òلبحث ترتيبات
اŸرحلة النتقالية ‘ البÓد ،وسسط
تفاؤول من ا÷انب ،Úبينما قالت
مصسادر ،إان الطرف ÚيقÎبان من
التفاق على ›لسس سسيادي ﬂتلط.
أك - -دت أŸصض - -ادرÃ ،ج- -رد أن- -ت- -ه- -اء ج- -لسض- -ة
أل - -ت - -ف - -اوضس أمسس ،أن أ÷ان- -ب ÚأقÎب- -ا م- -ن
ألتفاق على ›لسس سضيادي ﬂتلط يتأالف
من مدني Úوعسضكري Úيكون على رأسس هيكلة
أ◊كم ‘ ألفÎة ألنتقالية.
وشضددت أŸصضادر ذأتها على أن ألتوأفق على
ألصضيغة أ÷ديدة بات شضبه مؤوكد ،لفتة إأ ¤أن
تطمينات سضتٌقدم للطرف Úمن خÓل –ديد
مهام أÛلسس ألسضيادي ،جنبًا إأ ¤جنب مع
مهام ›لسس ألوزرأء وأÛلسس ألتشضريعي.
وعقب أجتماع أŸعارضضة وأÛلسس ألعسضكري
أمسس ،عبّر ألطرفان عن تفاؤولهما بالتوصضل

لنتائج إأيجابية ع ÈأŸفاوضضات بينهما ألتي
بدأت أمسس بالقصضر ألرئاسضي باÿرطوم.
و‘ هذأ ألسضياق ،قال ألفريق شضمسس ألدين
ألكباشضي ،أŸتحدث ألرسضمي باسضم أÛلسس
أل- -عسض- -ك -ري ‘ ،تصض -ري -ح -ات صض -ح -اف -ي -ة ،إأن
«مفاوضضات أليوم سضادت فيها روح إأيجابية،
وأتسض -مت بشض -ف -اف -ي -ة ع -ال -ي -ة ،وإأعÓ-ء ل-ق-ي-م-ة
ألوطن».
وأوضض-ح أل-ك-ب-اشض-ي ،أن أŸب-اح-ث-ات سض-تسض-ت-مر،
متوقعاً ألوصضول إأ ¤نتيجة نهائية يتم إأعÓنها
للشضعب ألسضودأ ‘ Êأقرب وقت.
هذأ وبدأت قوى إأعÓن أ◊رية وألتغي‘ Ò
ألسضودأن أمسس ألسضبت أو ¤جلسضات أ◊وأر مع
أÛلسس أل -عسض -ك-ري ألن-ت-ق-ا‹ ل-ب-حث أل-فÎة
أŸق -ب -ل -ة أل -ت -ي أقÎحت أل -ولي -ات أŸت -ح -دة
ت- -قصضÒه- -ا ،وسض -ط أن -ت -ق -ادأت أمÒك -ي -ة دول
عربية بالشضأان ألسضودأ.Ê
و‘ م -ي -دأن ألع -تصض -ام أم-ام أل-ق-ي-ادة أل-ع-ام-ة
ل -ل-ج-يشس ل-ل-ي-وم  ،22شض- -دد أÙت -ج -ون ع -ل -ى
“سضكهم بتسضليم ألسضلطة للمدني ،Úوطالبوأ

Óمن وحماية أ◊دود.
أ÷يشس بالتفرغ ل أ
وأك- -د أŸت- -ظ- -اه- -رون أن- -ه- -م مسض- -ت- -م -رون ‘
ألعتصضام ◊ Úبدء خطوأت فعلية وحقيقية
لتسضليم أÛلسس ألعسضكري ألسضلطة.
النضسمام للجنائية الدولية
إأ ¤ذلك ،أعلن رئيسس حزب أألمة ألقومي
ألسضودأ Êألصضادق أŸهدي ،تأاييده للمحكمة
أ÷نائية ألدولية ،دأعيا إأ ¤ألنضضمام إأليها
وألسضتجابة Ÿطالبها.
وقال أŸهدي ،خÓل مؤو“ر صضحا‘ ،أمسس،
إأن أ◊زب «ظ- -ل ي -ؤوي -د أÙك -م -ة أل -ت -ي وق -ع
ألسضودأن على تكوينها ‘ ألعام  ،1998ولكن
عندما كان أحد أŸطلوب Úللمحكمة رئيسضًا
ل -ل -دول -ة ك -ن -ا ن -ن -ادي ب -ال -ت -وف-ي-ق ب Úأل-ع-دأل-ة
أ÷نائية وألسضتقرأر ‘ ألسضودأن ،ولكن أآلن ل
مانع من ألسضتجابة Ÿطالبها ،وينبغي فورأً
ألنضضمام لها ،ولكن هذأ أŸوقف يجب أن
ينسضق مع أÛلسس ألعسضكري» مشضÒأ إأ ¤أن
تلك «ألسضتجابة هي ما يطلبه أولياء ألدم،
وألتطبيع مع أألسضرة ألدولية» ،حسضب قوله.

ت ـ ـ ـ ـ ـرامب يعلـ ـ ـ ـ ـ ـن انسصحـ ـ ـ ـ ـ ـاب بـ ـ ـ ـ ـ ـÓده
مـ ـن اŸعاهـ ـ ـدة الدوليـ ـ ـ ـة لأÓسصلحـ ـ ـ ـة
لمريكي
أاعلن الرئيسس ا أ
دونالد ترامب خÓل
الجتماع السسنوي
للرابطة الوطنية
لمريكية للسسÓح أان
ا أ
الوليات اŸتحدة
سستنسسحب من اŸعاهدة
Óسسلحة التي
الدولية ل أ
وقعها سسلفه باراك أاوباما
عام  .2013وقال ترامب
«نحن نسسحب توقيعنا»
أامام آالف من ا◊ضسور
الذي ارتدى كث Òمنهم
القبعات ا◊مراء
اŸرتبطة بشسعاره
النتخابي «اجعلوا أامريكا
عظيمة ›ددا» .وك -ثÒأ م -ا ع -ارضضت أل -رأب-ط-ة
أŸع -اه-دة أل-ت-ي ت-ن-ظ-م ح-رك-ة
صضف ترأمب ألقرأر على توي Îألتجارة ‘ أألسضلحة ألتقليدية
ب - -أان - -ه دف - -اع ع - -ن «ألسض - -ي- -ادة أŸقدرة بنحو  ٧0مليار دولر
أألم - -ري - -ك - -ي- -ة» وأضض- -اف ع- -ن وتهدف إلبقاء أألسضلحة بعيدة
ألعدول عن موقف بÓده من ع -ن م-ت-ن-اول م-ن-ت-ه-ك-ي ح-ق-وق
أŸع - - -اه - - -دة «ل - - -ن نسض - - -م - - -ح أإلنسضان .وŒادل ألرأبطة بأان
ل -بÒوق -رأط -ي Úأج -انب ع -ل -ى أŸع- -اه- -دة ت- -ق- -وضس أ◊ق- -وق
أإلط Ó- -ق ب - -ال - -ت- -ع- -دي ع- -ل- -ى أل -ف -ردي -ة ‘ ح-ي-ازة أألسض-ل-ح-ة
ح-ري-ات-ك-م أŸك-ف-ول-ة ب-التعديل وهي وجهة نظر رفضضتها إأدأرة
أل- -ث -ا ‘ »Êإأشض -ارة ل -ل -دسض -ت -ور أوباما.
وتشض- -م- -ل أŸع- -اه -دة تصض -دي -ر
أألمريكي.

اŸسصتشصـ ـ ـارة اأ’Ÿاني ـ ـة ت ـ ـ ـ ـ ـزور ث ـ ـ ـÓث
دول Ÿنطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة السصاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
لŸانية أا‚ي ÓمÒكل،مطلع مايو اŸقبل ،بجولة
يرتقب أان تقوم اŸسستشسارة ا أ
إافريقية تشسمل ثÓث دول Ãنطقة السساحل،تسستهلها من بوركينافاسسو،التي
تتو ¤الرئاسسة الدورية Ûموعة دول السساحل اÿمسس.
أوضض - -حت وسض - -ائ- -ل أإعÓ- -م و أضض- - - -اف أŸصض- - - -در أن- - - -ه م - -ب- -اح- -ث- -ات م- -ع رئ- -يسض- -ي
ب- -ورك- -ي- -ن- -اب- -ي- -ة أن مÒك- -ل ي-ن-ت-ظ-ر أن ت-ت-ح-دث مÒك-ل ألبلدين أإبرأهيم بوبكر كيتا
سض -ت -زور وأغ -ادوغ -و ي -وم -ي خÓ- - - - - -ل زي- - - - - -ارت- - - - - -ه- - - - - -ا وﬁمدو أإيسضوفو.
ألأرب - - - - -ع- - - - -اء وأÿم- - - - -يسس ل -ب-ورك-ي-ن-اف-اسض-و م-ع طÓ-ب يشض- - - - -ار أإ ¤أن ألأوضض- - - - -اع
أŸقبل Úحيث سضتشضارك ‘ جامعة (جوزيف كي زيربو) ألأم -ن-ي-ة ‘ م-ا‹ ت-ده-ورت
أعمال قمة أسضتثنائية للقوة ب -وأغ -ادوغ -و ح -ول روؤي -ت-ه-ا مرة أخرى موؤخرأ،وتنشضط
أŸشضÎك- -ة ل- -دول ألسض -اح -ل Ÿسضتقبل ألقارة ألإفريقية ‘ م- - -ن- - -ط- - -ق - -ة ألسض - -اح - -ل
ألإف- - -ري - -ق - -ي ›م - -وع - -ات
أÿمسس،ك - -م - -ا سض - -ت - -ج- -ري وألتحديات ألتي توأجهها.
مباحثات ثنائية مع رئيسس وسض- -تشض- -م- -ل ج- -ول -ة مÒك -ل أإرهابية،بينما يتفاقم نزأع
أل - - - - -ب Ó- - - - -د روك م - - - - -ارك كذلك،ك Ó- - - - -م- - - - -ن م - - - -ا‹ ع- -رق- -ي ع- -ن -ي -ف ‘ وسض -ط
وألنيجر،ح - -يث سض - -ت- -ج- -ري ما‹.
كريسضتيان كابوري.

لفغانية
الدفاع ا أ

تطه Òمقاطعة «با’ مرجاب» بالكامل من العناصصر اŸسصلحة

ا ع ل ن ت و ز ا رة ا ل د ف ا ع
الأفغانية عن تطهÒ
م ق ا ط ع ة « با ل م ر ج ا ب »
Ãحافظة «بادجيسس»
شسمال غربي البÓد
ب ا ل ك ا م ل من ا ل ع ن ا ص س ر
ا  Ÿس س ل ح ة.
وق - -الت أل- -وزأرة  ‘ -ب- -ي- -ان

أوردته قناة «طلوع» ألأفغانية
أمسس  -أإن - - - -ه ب - - - -اإم- - - -ك- - - -ان
أŸوأط -ن Úف -ت -ح م -ت-اج-ره-م
وأن ألوضضع عاد أإ ¤طبيعته
باŸنطقة ،مضض - -ي - -ف- -ة أن
ألقوأت ألأفغانية “كنت من
أإبطال مفعول ما ل يقل عن
 50لغًما زرعها عناصضر حركة

ب-ح-اج-ة م-اسض-ة إأل-ي-ه-ا ‘ آأسض-ي-ا وأوروب-ا
وأف- -ري -ق -ي -ا وم -ن -اط -ق أخ -رى .و–ضس
صضيغة أولية للبيان أÿتامي للقمة على
«نبذ أ◊مائية» و»أألحادية» ‘ ،إأشضارة
إأ ¤ألرئيسس أألمÒكي دونالد ترأمب
وشضعاره «أمريكا أول».
مبادرة اسستثمارية

وأŸب-ادرة أل-ت-ي أط-ل-ق-ه-ا شض-ي ج-ي-ن-بينغ
ع - -ام  ،2013ت -ل -ق -ى “وي  Ó-ب -وأسض -ط -ة
أسض-ت-ث-م-ارأت وق-روضس Ãئ-ات م-ل-يارأت
أليورو .لكن منتقديها يأاخذون عليها
أنها تدعم خصضوصضا ألشضركات ألصضينية
وتشضكل «فخ ديون» للدول أŸسضتفيدة
منها وتضضر بالبيئة.
وأع -ربت أل -ولي -ات أŸت -ح -دة وأل -ه -ن-د
وأليابان ومعظم دول غرب أوروبا عن
تشضكيك ‘ أÿطة.

أألسض - -ل- -ح- -ة أل- -ت- -ي تÎأوح بÚ
أألسض- - -ل- - -ح- - -ة أÿف - -ي - -ف - -ة أإ¤
أل -دب -اب -ات ل -ك -ن -ه -ا ل ت -ت -ع -ل-ق
باŸبيعات ألدأخلية.
·Ó
ووأفقت أ÷معية ألعامة ل أ
أŸتحدة أŸؤولفة من  193بلدأ
على أŸعاهدة بأاغلبية سضاحقة
‘ أف- - - -ري - - -ل  2013وصضوتت
أل -ولي -ات أŸت -ح-دة ،أŸصض-در
رقم وأحد للسضÓح ‘ ألعا،⁄
ب-ت-أاي-ي-ده-ا رغ-م معارضضة قوية
من ألرأبطة.

م›Èة مطلع شسهر ماي

الرئي ـ ـ ـسس الصصينـ ـ ـي يدع ـ ـ ـ ـ ـو دول العـ ـ ـ ـا ⁄لÓنضصـ ـمام لطريـ ـ ـ ـق ا◊ري ـ ـ ـ ـ ـر

حضس الرئيسس الصسيني شسي
جينبينغ ،أامسس السسبت على رفضس
ا◊مائية ودعا اŸزيد من الدول
لÓنضسمام إا ¤مبادرة «طرق
ا◊رير ا÷ديدة» ،سساعيا لتبديد
اıاوف بشسأان خطته الضسخمة
القاضسية بإاقامة بنى –تية تربط
ب Úآاسسيا وأاوروبا وأافريقيا .وتسسعى
الصس Úالتي تواجه منذ  2018حربا
Œارية مع الوليات اŸتحدة،
لتلعب دورا قياديا ‘ ›ال التعاون
لطراف.
متعدد ا أ
رد أل -رئ -يسس ألصض -ي -ن -ي شض -ي ج -ي -ن-ب-ي-ن-غ
ألسضبت على منتقدي مشضروعه ألضضخم
«ط -رق أ◊ري -ر أ÷دي -دة» ع -ن ط -ري -ق
نبذه للحمائية ألقتصضادية ،خÓل أليوم
أألخ Òلقمة «أ◊زأم وألطريق» ألتي ”
أنعقادها ‘ بك .Úويأاخذ منتقدي شضي

1٧93٤

وقعها سسلفه باراك أاوباما عام 2013

يربـــــط آاسسيـــــا ،أاوروبـــــا وأافريقيــــــــــا

عليه أن فكرة مشضروعه ألعمÓق تدعم
خصضوصضا ألشضركات ألصضينية ،بل وذهب
ألبعضس إأ ¤وصضفها بـ»فخ ألديون».
سضاعيا لتبديد أıاوف بشضأان خطته
ألقاضضية بإاقامة بنى –تية تربط بÚ
آأسض- -ي -ا وأوروب -ا وأف -ري -ق -ي -ا ودع -ا شض -ي
أŸزيد من ألدول لÓنضضمام إأ ¤مبادرة
«طرق أ◊رير أ÷ديدة».
وشض -رح شض -ي خ Ó-ل أل -ق -م -ة أŸع -روف -ة
رسض- -م- -ي- -ا ب- -اسض- -م «أ◊زأم وأل- -ط -ري -ق»
أهدأفه أمام نحو أربع Úرئيسس دولة
وح -ك -وم -ة ب -ي -ن -ه -م أل -رئ -يسس أل -روسض -ي
ف Ó- - -د ÒÁب - - -وت Úورئ - - -يسس أل - - -وزرأء
أإليطا‹ جوزيبي كونتي ،وقال «علينا
أن نبني معا أقتصضادأ عاŸيا منفتحا
ونحارب أ◊مائية».
وتهدف أŸبادرة إأ ¤إأقامة بنى –تية
ل -ل -ن -ق -ل وأل -ط -اق-ة ‘ أل-دول أل-ت-ي ه-ي

ألعدد
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وقال ألرئيسس ألصضيني للمشضارك‘ Ú
ألقمة «علينا أن نشضجع مشضاركة أŸزيد
من ألدول وألشضركات لزيادة مصضا◊نا

أŸشضÎكة» .وكان ألرئيسس ألصضيني قد
أك- -د أ÷م- -ع -ة ع -ل -ى «ع -دم أل -تسض -ام -ح
إأطÓقا» حيال ألفسضاد.

« ط ا ل ب ان » ‘ م نا ز ل م د ن ي ، Ú
وب -اأم -اك -ن ‡ارسض-ة أل-ع-ب-ادة،
و‘ ط- -رق وم- -ت- -اج- -ر خ Ó-ل
ه -ج -وم -ه -م ع-ل-ى أŸق-اط-ع-ة
أ ل ت ي أ س ض ت و ل و أ ف ي ه ا ع ل ى ب ع ضس
أŸن-اط-ق أŸهمة ،م-ن ب-ينها
م ق ر أ ل ش ض رط ة ل ع د ة أ يا م .
وأشض - -ارت وزأرة أل- -دف- -اع أإ¤
م -ق -ت -ل م -ا ل ي -ق -ل ع -ن 100
مسض- - -ل - -ح م - -ن ط - -ال - -ب - -ان ‘
أشض- -ت- -ب- -اك -ات وق -عت ألشض -ه -ر
أ÷اري ،وأن خ- -ر ع -م -ل -ي -ة
ن- - -ف- - -ذت- - -ه- - -ا ق - -وأت ألأم - -ن
ب - - - -اŸق - - - -اط- - - -ع- - - -ة ك- - - -انت
يوما÷معة.
ونوه ألبيان أإ ¤أنه ” تعيÚ
رئيسس شضرطة ﬁلي وحاكم
ج-دي-دين للمقاطعة ،بغرضس
ما وصضفه بـ «ضضمان سضÓمة
أŸوأطن Úعلى نحو أفضضل».
ولفتت ألشضبكة ألأفغانية أإ¤
أن خ -ر م -رة ت -ع -رضضت ف-ي-ه-ا
م- -ق- -اط- -ع- -ة «ب -ال م -رج -اب»
ل ه ج و م م ن ط ا ل ب ا ن ك ان ت ‘
أوأئل شضهر مارسس أŸاضضي
وخضض - - - - -عت ◊صض- - - - -ار Ÿدة
Œاوزت ألأسض- - - - - - -ب - - - - - -وع،Ú
و أسضفرت عن مقتل أك Ìمن
عشض - -ري - -ن ف- -رًدأ م- -ن ق- -وأت
ألأمن ،ف -ي -م-ا أُدرج ن-ح-و 28
خرين ‘ عدأد أŸفقودين.

…OÉ`°üàb’G
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اششراف :سشعيد بن عياد

لحد  ٢٨افريل ٢٠١٩م الموافق لـ  ٢٢ششعبان  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩٣٤
ا أ

اليوم العاŸي للششغل ...مكاسشب و–ديات

حلؤل واقعية –مي العامل ودÁؤمة اŸؤؤسصسصة

لجور
تخفيضس الضشريبة على إاجما‹ الدخل بدل الزيادة ‘ ا أ
أامام انتششار النفايات
‘ الوسشط البحري

ندوة إاعÓمية لتحسصيسش
الصصيادين باÿطر

يراهن عليها انطÓقا من مصشنع«سشوبرو‘»

اŸناولة ‘ قلب –ديات إانعاشش الصصناعة اŸيكانيكية
التكوين الفعال قيمة مضشافة وتششغيل جواري

حـــــوار

الدكتور بقاط
لطباء
رئيسس عمادة ا أ
ا÷زائري Úلـ«الششعب»:

طب العمل ضصعيف ‘ اŸؤؤسصسصات
الصصغÒة واŸتؤسصطة
كلمة العدد

مسصؤؤولية البنؤك...

يشصتّد اÿناق على الفسصاد من خÓل وضصع اŸشصتبه ‘
توّرطهم –ت أاع Úالقضصاء ،الذي يتحّمل مسصؤوولياته
‘ Œسصيد مطلب ا◊راك باسصتعادة اأ’موال اŸهّربة
‘ ظ ّ-ل م -ت -اب-ع-ة شص-ف-اف-ة وف-ق-ا Ÿع-اي Òع-دال-ة ق-وي-ة
واحÎافية ’ تخضصع للمسصاومة أاو ا’بتزاز والتواطؤو.
ثروات اأ’مة مسصأالة جوهرية ومصصÒية ‡ا يسصتوجب
انتهاج يقظة مسصتمرة لÓحتياط من اسصتهدافها من
طرف الفاسصدين اŸتخف Úبهويات مزيفة ŸتعاملÚ
ومسص-ت-ث-م-ري-ن ورج-ال أاع-م-ال ،تسصّ-ل-ل-وا إا ¤اŸن-ظومة
ا’قتصصادية من خÓل فجوات أاو ع Èشصبكات تغلغلت
‘ مراكز القرار السصياسصي وا’قتصصادي.
’ Áكن انتظار الكث Òمن توقيف أاشصخاصس مهما كان
م -رك -زه -م ‘ اŸشص-ه-د ،ب-ق-در م-ا ي-جب ال-ع-م-ل ع-ل-ى

مسصتوى تتبع مسصارات التمويÓت البنكية والقروضس
ا’سصتثمارية واŸعامÓت اŸالية قصصد رصصد اأ’موال
و–ديد أاماكن تواجدها –سصبا ’سصÎجاع ما Áكن
اسصÎجاعه.
وه- -ن- -ا ي- -دخ- -ل ع -م -ل اÈÿاء ‘ اŸسص -ائ -ل اŸال -ي -ة
Ÿراف -ق -ة ال -قضص -اء ‘ ا‚از م -ه -ام -ه ،دون أان ي-ت-أاّث-ر
Ãحيط يفرز صصورا ‰طية تعكسس مدى قوة اŸعنيÚ
Ãك- -اف -ح -ة ال -فسص -اد وت -أاثÒه -م ‘ السص -اح -ة خ -اصص -ة
اإ’عÓمية واÛتمعية.
ويتوّقع أان “تد يد اŸتابعة إا ¤اŸنظومة البنكية،
حيث يفÎضس أان تكون اأموال الشصعب ‘ مأامن من أاي
مسص -اسس غ Òشص -رع -ي أاو ت Ó-عب ب -ه -ا م -ن أاشص -خ-اصس
وج -م -اع-ات مصص-ال-ح ،اسص-ت-ب-احت م-وارد اأ’ج-ي-ال ع-ن
ط -ري -ق أاسص-ال-يب اح-ت-ي-ال-ي-ة ‘ ◊ظ-ة ك-ان ي-ن-ت-ظ-ر أان
يسصاهموا ‘ ا‚از أاهداف النمو باŸعنى الصصحيح.
’ يعقل أان يقوم بنك Ãنح قروضس بدون ضصمانات

الصصح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ليسصت على ما يرام
و–تاج إا ¤ورقة طريق
واضصحـ ـ ـة األه ـ ـداف

سشعيد بن عياد

ح- -ق- -ي- -ق- -ي -ة أاو وف -ق -ا
Ÿلفات سصليمة تتوفر
ع- - -ل- - -ى ا◊ّد اأ’دن - -ى
Ÿع - - - - - -اي“ Òوي- - - - - -ل
اŸشصاريع
ا’سص -ت -ث -م -اري -ة ،وم -ن
الضص - -روري أان ت- -قّ- -دم
ت -وضص -ي-ح-ات ح-ول م-ا
حصص- - -ل ‘ ك- - -ل ت - -لك
السصنوات –ت مظّلة
“وي- -ل ا’سص- -ت- -ع- -م- -ار

ومرافقة اŸتعامل.Ú
أاك Ìمن هذا ’ غرابة ‘ أان يتوسّصع نطاق تسصليط
الضصوء على أاذرع الفسصاد و–ديد الفاسصدين ،ليشصمل
ال -ق -ائ-م Úع-ل-ى تسص-ي Òالشص-أان اÙل-ي ،ح-يث يشصّ-ك-ل
العقار ا’سصتثماري ‘ الصصناعة ،الفÓحة ،العمران

كيف Áكن للصصيادين اŸسصاهمة ‘ حماية البيئة
البحرية ‘ وقت يت ّسصع فيه نطاق التلوث ،إا ¤درجة
أان شصباك الصصيد غالبا ما يحمل معه كميات من
النفايات ا÷زئية Ãا يعادل أاو أاك Ìما يتّم صصيده من
السصمك؟.
هذا السصؤوال يشصّكل ﬁور ندوة إاعÓمية موضصوعها
«الصصياد اŸسصؤوول» يحتضصنها مقر مديرية الصصيد
البحري لو’ية ا÷زائر يوم اÿميسس  2ماي ،2019
لتحسصيسس الصصيادين وتوعيتهم حول دورهم ‘ حماية
البيئة البحرية بكل مواقعها الطبيعية وا’صصطناعية
من خطر النفايات التي  ⁄يعد البحر يحتملها خاصصة
بالنسصبة لتأاثÒها على موارد الصصيد.
وأاوضصحت اŸكلفة باإ’عÓم بذات اŸديرية قوريشس
إاÁان ‘ اتصصال هاتفي أان هذا اللقاء يكتسصي طابعا
جهويا Ãشصاركة اŸهني ÚواŸعني Úمن و’يات
العاصصمة ،بومرداسس وتيبازة ،لتبادل التجارب
وتأاسصيسس ثقافة ترتكز على مفهوم توسصيع اŸشصاركة
من أاجل مورد بحري مسصتدام.
اللقاء كما أاشصارت إاليه يجري بالتعاون مع جمعية
«هوم» التي تنشصط ‘ إاطار البيئة البحرية ،ويعرف
كما هو مÈمج إالقاء ﬁاضصرات ‘ ا’ختصصاصس
ينشصطها ،إا ¤جانب رئيسصة ا÷معيةﬂ ،تصس من
اŸعهد العا‹ للصصيد البحري يتناول النفايات
ا÷زئية التي تتعّلق بشصباك الصصيد من حيث التعامل
معها ومعا÷تها.
كما يشصارك ‡ثل عن مؤوسصسصة «نتكوم» يتناول عملية
الفرز للنفايات التي ’ تقتصصر على تلك التي يفرزها
اÛتمع ‘ اأ’حياء واŸدن ،وإا‰ا وهو جد هام تلك
التي يلفظها البحر بل وكم هي كثÒة تلك التي تبقى
عالقة ‘ أاعماقه مشصكلة تهديدا للÌوة البحرية
خاصصة السصمكية.
وÁكن للصصيادين خÓل القيام بعملهم أان يسصاهموا
بقوة ‘ الرفع من وتÒة تخليصس الفضصاءات البحرية
السصطحية وحتى العميقة من كميات ’ Áكن حصصرها
لنفايات Ãختلف اأ’حجام يتسصبّب اإ’نسصان بالدرجة
اأ’و ‘ ¤إالقائها ‘ البحر سصواء عن جهل أاو عمدا
دون إادراك انعكاسصات ذلك على مسصتقبل الوسصط
البحري ،وباأ’خصس بالنسصبة لنشصاط الصصيد البحري
كمورد اقتصصادي له وزنه ‘ تنمية ا◊ياة ا’جتماعية
Óنسصان.
للسصكان وتأام Úغذاء كم هو مفيد ل إ
سشعيد .ب

والسصياحة ورقة رائجة سصاعدت على انتشصار ظاهرة
تبديد اŸال العام.
‘ بلدان أاخرى تعطي للمال حقّ قدره وتسصود قناعة
راسصخة لدى رجال اأ’عمال فيها بأان لهم دور ‘ بناء
اÛتمع والنهوضس بأافرادهÁ ’ ،كن للفسصاد أان يجد
من يدافع عنه أاو يّÈر أافعاله ،بل أان كل من يتّورط ‘
تهّرب ضصريبي ،اختÓسس ،غشس أاو إاتÓف Ÿقدرات
البلد يوضصع ‘ خانة الذين يدينهم التاريخ واأ’جيال.
إان اÛت -م -ع -ات ال -ت -ي ت-واج-ه اأ’زم-ات م-ه-م-ا ك-انت
صصعوباتها ،هي تلك التي تصصنف العمل ‘ أاعلى سصلم
ال -ق -ي -م ،وب -ال -ت -ا‹ ت-ثّ-م-ن ا÷ه-د وت-ن-افسس ال-ك-ف-اءات
واعتماد معيار خلق الÌوة ،بل اليقظة باسصتمرار حول
حمايتها من كل ما من شصأانه أان يشصّكل مسصاسصا غÒ
شصرعي بها .لذلك ’ غرابة ‘ أان –افظ تلك البلدان
ع -ل -ى م -ع-د’ت م-ق-ب-ول-ة ل-ل-ن-م-و ح-ت-ى ‘ ظّ-ل أازم-ات
اقتصصادية.
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أليوم ألعاŸي للشسغل ..مكاسسب و–ديات

تبني حلول واقعية –مي العامل ودÁومة اŸؤوسصسصة

لجور
تخفيضص ألضسريبة على إأجما‹ ألدخل بدل ألزيادة ‘ أ أ

فضسيلة بودريشص
تتحّمل اŸؤوسسسسة ا’قتصسادية العمود الفقري
لÓقتصساد الوطني حصسة اأ’سسد ‘ سسÒورة النمو
اŸنشسود ولعّل من يقود ويحّرك اŸؤوسسسسة Áكنه
مهما اختلف موقعه أان يحافظ على النسسيج
ويبذل جهدا آاخر لتطوير أادائه ،أ’نه ’ بديل عن
Óحسسن ،ومن الضسروري
قيمة العمل ‘ التغي Òل أ
عند كل وقفة يحتفى فيها العامل بيومه العاŸي
أان نسستدرك النقائصس ،حيث ’ يوجد تعارضس
ب ÚاŸط - -ال - -ب - -ة ب - -ا◊ق - -وق و–سس Úاإ’ن - -ت- -اج
واإ’ن-ت-اج-ي-ة واŸث-ال ال-ي-اب-ا Òÿ Êدل-ي-ل ،ح-يث
Áك -ن أان ‚ع -ل م-ن مضس-اع-ف-ة ال-ع-م-ل واإ’ن-ت-اج
كأاحد أاسساليب ا’حتجاج ولعّل اŸرتبة اŸهمة
والتموقع ا’قتصسادي لليابان اليوم  Òÿدليل
على أاهمية العمل وأاثره العميق ‘ تغي Òا◊ياة
ا’قتصسادية وا’جتماعية نحو اأ’حسسن.

تفعيل الÎسصانة التشصريعية

و‘ الفا— ماي من كل عام ،من اŸفروضس أان
ت- -ك- -ون وق- -ف- -ة م- -ن أاج- -ل تصس- -ح- -ي- -ح اأ’خ -ط -اء
ا’ق- -تصس- -ادي -ة ،وت -غ -ي Òا◊ل -ول ال -ت -ي  ⁄ت -ث -بت
‚اع -ت -ه -ا ب -خ-ط-وات أاك Ìف-ع-ال-ي-ة وصس-رام-ة ‘
Œسسيد ما رسسم من خارطة العمل ،وأ’نه ’ حّل

يعلو على خيار العمل بجد وع Èمسسار صسحيح،
و اŸطلوب من العامل ‘ ا÷زائر أان يحافظ
على مؤوسسسسته وآالته اإ’نتاجية التي تضسمن له
مصس- -در رزق دائ- -م ،وÁك- -ن -ه أان ’ يصس -مت ع -ن
م- -ط -ال -ب -ه اŸشس -روع -ة سس -واء ك -انت م -ه -ن -ي -ة أاو
اج- -ت- -م- -اع- -ي -ة ع Èق -ن -وات ا◊وار وم -ن خ Ó-ل
النشساط النقابي الذي يكفّله له القانون ،أ’ن
العامل تواجهه العديد من التحديات الداخلية
على مسستوى مؤوسسسسته وخارجها بسسبب اÙيط
اÿارج -ي ،ع -ل -م-ا أان ال-ع-ام-ل ك-ان ق-د اصس-ط-دم
بانعكاسسات اأ’زمة ا’قتصسادية ،بل وكان أاول
Óزمة بسسبب انهيار قيمة العملة وتراجع
ضسحية ل أ
القيمة الشسرائية للعملة وتقلصس فرصس التشسغيل
وت -راج -ع ال -رواتب ل -دى ال-ع-دي-د م-ن م-ؤوسسسس-ات
القطاع اÿاصس ،هذا من جهة ،ومن جهة أاخرى
ي -ن-ب-غ-ي تسس-ل-ي-ط الضس-وء ع-ل-ى ال-تشس-ري-ع-ات ال-ت-ي
أاصسبحت العديد منها ’ تنصسف كما ‘ السسابق
العامل الذي ينتج الÌوة و’ –مي حقوقه ‘
ح-ال-ة اإ’خ-ف-اق-ات ال-ت-ي ت-ت-عّ-رضس ل-ه-ا اŸؤوسسسسة
وليسس العامل مسسؤوو’ عنها أ’نها تنتج بسسبب
الفسساد واخت’Óت التسسي Òوضسعف الرؤوية وعدم
جل
الدفع بالكفاءات نحو اأ’مام ،فمث Óقد تسس ّ
‘ ق -ط -اع -ات الصس -ن -اع -ة واÿدم-ات واŸراف-ق
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حـــــوأر

لطباء أ÷زأئري Úلـ«ألشسعب»:
ألدكتور بقاط رئيسص عمادة أ أ

طب العمل ضصعيف ‘ اŸؤوسصسصات الصصغÒة واŸتوسصطة

@ الصصحة ليسصت على ما يرام و–تاج إا ¤ورقة طريق واضصحة اأ’هداف
@ مؤوسصسصة للوقاية تسصطر ورقة طريق للحكومة ووكالة لليقظة تخصص اأ’مراضص اŸتنقلة

Áثل طب ألعمل أنشسغال ‘ عا ⁄ألشسغل ‘ وقت ترصسد له مؤوسسسسات موأرد مالية ،إأدرأكا منها Ÿا يحققه من قيمة مضسافة ينتجها ألعامل ألذي
يشستغل ‘ ظل ظروف مÓئمة ويعتنى به صسحيا ،بينما ل تزأل مؤوسسسسات أخرى ‘ ألصسناعة وألفÓحة خاصسة وأÿدمات متأاخرة ‘ Œسسيد هذأ
لطباء أ÷زأئري ،Úيشسخصص ‘ هذأ أ◊وأر وأقع طب ألعمل ،ويث Òمدى أهمية ألتكفل بصسحة
مهاراته والصسحة ‘ العمل ،وبالتا‹ ،فإان النمو أŸطلب .ألدكتور ﬁمد بقاط ،رئيسص عمادة أ أ
لنتاج ألتي يحتاج إأليها ألنمو .كما يتحدث عن تأاث Òأتسساع تكنولوجيات ألتصسال أ÷دية ‘ ألقتصساد وضسرورة ألتزأم
ليسس اقتصسادي فقط بل يرتكز على ا÷انب ألعمال ،حماية لقوة أ إ
ا’جتماعي لعا ⁄الشسغل.
ألوقاية منها ،ليدعو إأ ¤إأدرأج ألصسحة ألعمومية ‘ صسلب ألتحولت ألتي تعرفها ألبÓد من أجل بناء منظومة تسستجيب للطلب ،يقودها ألقطاع
ألعام وترتكز على مقاربة ل مركزية أتخاذ ألقرأر وهذأ بعد ألقيام بحوأر شسامل مع ألفاعل ‘ Úألقطاع ،لكسسب ألثقة ‘ ألقطاع ولدى أÛتمع.
وفيما يلي مضسمون أ◊وأر:

يسستعيد عا ⁄ألشسغل بالكث Òمن ألّÎقب يحذوه ألطموح لفتكاك مكاسسب أجتماعية
ج-دي-دة و–ق-ي-ق م-ط-الب م-ه-ن-ي-ة –اف-ظ ع-ل-ى أل-ق-درة ألشسرأئية للجبهة ألجتماعية
و–ميها من ألتدهور ،مع كل وقفة جديدة وذكرى تعود لليوم ألعاŸي للشسغل ألذي
لشس-وأط أل-ت-ي ق-ط-ع-ه-ا ألعامل
ي-ت-زأم-ن م-ع أل-ف-ا— م-اي م-ن ك-ل سس-ن-ة ،ول Áك-ن إأغ-ف-ال أ أ
لنتاج ‘ ألقطاع Úألعام أو أÿاصص ،أو باŸسسار ألنقابي
أ÷زأئري سسوأءً تعّلق Ãعركة أ إ
ألذي تشسّبث Ãبدأ «خذ وطالب» ،لكن ألعامل وألنقابي وأŸسس Òمطالبون باŸزيد من
لن مصس Òألعامل ‘ دÁومة أŸؤوسسسسة وإأدرأك
ألحÎأق وألكث Òمن ألحÎأفية و أ
أÙيط ألذي ينشسط فيه ،وتبني حلول وأقعية –مي مصسالح ألعامل ودÁومة أŸؤوسسسسة،
فعلى سسبيل أŸثال أللجوء إأ ¤ألتخفيضص ‘ ألضسريبة على إأجما‹ ألدخل بدل ألزيادة
أŸباشسرة ‘ أجور ألعمال ألتي تتطلّب أموأل ضسخمة ونفقات جديدة على أŸيزأنية.

لهيب اأ’سصعار وقدرة شصرائية منهارة

اإ’داري -ة وﬂت -ل-ف اŸؤوسسسس-ات ا’ق-تصس-ادي-ة’ ،
سسيما اŸالية والنقل ومن الضسروري التحذير من
ع- -واقب سس- -ط- -وة ا÷انب ال- -بÒوق -راط -ي ع -ل -ى
اإ’ن -ت-اج-ي ،ال-ت-ي Œع-ل م-ن ال-ع-ام-ل ‘ ال-ورشس-ة
يشس -ع -ر ب -ا◊رم -ان م -ق-اب-ل اإ’داري ال-ذي ي-ب-ذل
جهدا أاقل بامتيازات أاك .Èولعلّ أافضسل حماية
◊ق -وق ال -ع -ام -ل ت -ك -م -ن ‘ ال -ن -م -و اŸسس -ت-دË
والتطّور اŸسستمر للمؤوسسسسة والرؤوية الصسحيحة
والتموقع ا÷يد للمؤوسسسسة ‘ السسوق الداخلي
واÿارج - -ي .وال - -ق - -ائ - -م Úع - -ل- -ى اŸؤوسسسس- -ات
واŸسسؤوول Úعن الÈامج يجب أان يتحّلوا بيقظة
مسستمرة عن طريق وضسع خÓيا اسستباقية –مي
اŸؤوسسسسة من الزوال والعامل من البطالة.

وضصوح عÓقات العمل

وبالÎكيز على ا÷انب القانوÁ ،Êكن ا◊ديث
عن مشسروع قانون العمل الذي مازال حبيسس
أادراج وزارة العمل فبعد أاك Ìمن  10سسنوات من
الشسروع ‘ فتح ورشسة مراجعته وتعديله‡ ،ا
ي -ط-رح سس-ؤوال ح-ول ح-ق-ي-ق-ة أاح-ك-ام-ه م-ن ح-يث
ا◊فاظ على اŸكاسسب ..فماذا يخفي مشسروع
قانون العمل ب Úنصسوصسه واسستحالة أان يرى
النور؟ على خلفية أانه كان ا◊ديث قد جرى
عنه ،وأاكدت بعضس التسسريبات أان اÓÿف الكبÒ
الذي كان مثار “ثل ‘ عقود العمل اّÙددة
وع -ق -ود ال -ع -م -ل غّﬁ Òددة ،إا ¤ج -انب ب -عضس

أليوم ألعاŸي للسسÓمة وألصسحة ‘ أماكن ألعمل

حاوره :سسعيد بن عياد
ألشس - -عب :م - -ا ه - -ي م - -ك- -ان- -ة طب أل- -ع- -م- -ل ‘
أŸنظومة ألقتصسادية أليوم؟
دﬁ.م -د ب -ق-اط :ي -خضس -ع طب ال -ع -م-ل ل-ق-وانÚ
وتشسريعات –كم نشساطه بهدف حماية العمال من
خطر اأ’مراضس اŸهنية و–سسن ظروف العمل ‘
ال -وسس -ط اŸه -ن -ي ‘ ك -اف -ة ال -ق -ط -اع -ات .ه -ن -اك
ق-ط-اع-ات تشس-ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى صس-ح-ة ال-ع-امل مثل
اÙاجر ،مصسانع ،الزراعة ،وإاذا كان طب العمل
م -وج -ودا ع -ل -ى مسس-ت-وى اŸؤوسسسس-ات ال-كÈى ،ف-إان
اأ’م - - -ر ل - - -يسس ك- - -ذلك ‘ اŸؤوسسسس- - -ات الصس- - -غÒة
واŸت-وسس-ط-ة ،ح-يث ي-ف-ت-ق-ر أاغ-ل-ب-ه-ا ÿدم-ات طب
العمل خاصسة ‘ الوقاية‡ ،ا يقود حتما إا ¤ظهور
أام-راضس م-ه-ن-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة ل-ه-ا ك-ل-ف-ة ع-ل-ى م-ي-زان-ية
الصس -ح -ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،ب-ل ه-ن-اك أام-راضس م-ه-ن-ي-ة ’
ي -عÎف ب-ه-ا ل-دى الضس-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي أ’ن-ه-ا غÒ
مدرجة ‘ مدونة طب العمل وقاية وعÓجا.
القوان Úموجودة و–تاج فقط إا ¤التطبيق ،وهي
الرسسالة التي ينبغي أان توجه عشسية حلول اليوم
ال -ع -اŸي ل -لشس -غ -ل أاو ع -ي -د ال -ع -م -ال ،ال -ذي ي -رم-ز
Óسسف ‘ قطاعات عديدة
للتضسحية واŸكاسسب .ل أ
ه -ن-اك ن-ق-ائصس واخ-ت’Ó-ت ك-م-ا ه-و ‘ الصس-ن-اع-ة
والفÓحة بسسبب اسستعمال اŸبيدات الكيماوية‡ ،ا
يحمل مصسالح وزارة العمل اŸعنية ،مسسؤوولية كÈى
‘ مواجهة الواقع ،كونها اŸكلف اأ’ول Ãراقبة
مدى تطبيق عا ⁄ا’قتصساد لقوان Úطب العمل
وهي تبدو ’ تقوم بهذا الواجب أاي مراقبة تطبيق
القانون.

يرأهن عليها أنطÓقا من مصسنع«سسوبرو‘»

التصصدي ’نعكاسصات التكنولوجيات ا÷ديدة والتغّيرات اŸناخية

ألتكوين ألفعال قيمة مضسافة وتشسغيل جوأري

فضسيلة بودريشص
ب-اتت الصس-ن-اع-ة اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر تتسسم
بالكث Òمن ا÷اذبية ،على اعتبار أانها تسستقطب
اسس- -ت- -ث -م -ارات م -ه -م -ة ،ي -ن -ت -ظ -ر م -ن -ه -ا –وي -ل
التكنولوجيا والرفع من نسسبة ا’ندماج وتكوين
العمال واإ’طارات واسستحداث شسركات مناولة
لصس-ن-اع-ة ق-ط-اع ال-غ-ي-ار ،وم-ن ال-ت-ج-ارب اŸه-م-ة
واŸشساريع الواعدة التي تسستحق تسسليط الضسوء
عليها وتشسجيعها ،نذكر مشسروع الشسراكة الذي
يضس -م ك -ل م-ن ›م-وع-ة «ف-ول-ف-و» و«سس-وب-رو‘»،
ال -ت -ي رأات ال -ن -ور ب -فضس-ل الشس-راك-ة ال-ق-ائ-م-ة بÚ
›م -وع-ة BSFسس -واك -ري و«رون -و ت-ركسس» ع-ل-ى
خ -ل -ف -ي -ة أان -ه -ا أانشس -أات مصس-ن-ع-ا سس-وف ي-ركب ‘
اŸرح- -ل -ة اأ’و1000 ¤شس-اح-ن-ة سس-ن-وي-ا و‘ سس-نة
 2020أاو 2021يقفز الرقم إا2000 ¤شساحنة.

مناصصب شصغل متنوعة
كانت ›موعة فولفو و شسركة «سسوبرو‘» قد
ن-ظ-مت ي-وم-ا دراسس-ي-ا وزي-ارة م-ي-دان-ي-ة ل-ل-مصس-نع
حيث وقفت «الشسعب» على بداية تركيب أاو¤
الشس-اح-ن-ات ب-أاي-ادي م-ه-ن-دسس Úوت-ق-ن-ي Úوع-م-ال
جزائري ،Úعلما أانه شسرع منذ اأ’سسبوع اأ’خÒ
لشس -ه -ر م-ارسس اŸاضس-ي بÎك-يب شس-اح-ن-ة واح-دة
ي -وم -ي-ا وت-دري-ج-ي-ا ي-رت-ف-ع م-ع-دل الÎك-يب إا4 ¤
شس-اح-ن-ات ي-وم-ي-ا ،ل-ي-ق-ف-ز ه-ذا ال-رق-م ق-بل نهاية
السسنة ا÷ارية إا 10 ¤شساحنات يوميا .و‘ هذا

التكوين مفتاح ا÷ودة

من جهته «ه ‘Òسسيمون »Úنائب رئيسس التنمية
الصسناعية للشسركاء اÿارجي› ‘ Úمع «فولفو»
‘ تصسريح خصس به «الشسعب ا’قتصسادي» ،أاكد
أانه يعولون كثÒا على شسراكتهم مع ا÷زائر،
حيث قال أانهم طوروا ‘ ا÷زائر مشسروع مهم
ل-ل-ت-ك-وي-ن وال-ذي ي-ت-ط-لب ا’ب-ت-كار ’نتاج كميات
ك -بÒة ‘ وقت قصس ،Òوب -ال -ت -ا‹ ت -ل -ب -ي-ة ال-ط-لب
اÙلي ا÷زائري ويكون ا’نتاج عند حسسن ظن
الزبائن ،و‘ البداية قاموا بتعي Úالفريق الذي

عبد ألنور سسوأكري
يشسرف على اإ’دارة ليسستفيدوا من التكوين ،علما
أان -ه ل -دي -ه-م مصس-ن-ع ‡اث-ل ب-ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة
ومصسنع آاخر ‘ جنوب إافريقيا ،و–ديد طريقة
العمل التقنية حسسب توضسيحه تتجسسد من خÓل
تعي Úمدير للمصسنع ومراقب› ‘ Úال التسسيÒ
ومدير ا’نتاج وتكوين اإ’طارات ،وكشسف أانه مع
مصس-ن-ع «م-ف-ت-اح» ف-ت-ح-وا ت-ك-وي-ن-ا ل-ف-ائ-دة العمال
وا’طارات ويعد نفسس التكوين الذي يتم تلقيه
بفرنسسا ،وإا ¤جانب ذلك جلبوا أاحسسن اŸكونÚ
‘ فرنسسا لتكوين الشسباب واŸتعامل Úبا÷زائر،
وق -ال أان ج -ه -دوه-م ت-رت-ك-ز ك-ذلك ع-ل-ى ت-ك-وي-ن
اŸكون Úأاي ‘ ظل وجود برنامج تكوين طموح،
والذيجل –ديد ‰اذج ل يعد مفتاح ا÷ودة ،و⁄
يخف إاعجابه بالكفاءات ا÷زائرية ،ويعتقد أان
التكوين ‘ حد ذاته يعد قيمة مضسافة حيث ”
فتح ‘ مفتاح فرع Ãركز للتكوين مع وزارة
التكوين اŸهني لتطوير فرع صسناعة السسيارات
وتكوين اŸتعامل . Úوذكر أانهم يتطلعون ÷ذب
ع -دد م -ع -ت Èم -ن اŸت -ع -ام -ل Úل Ó-سس -ت -ف-ادة م-ن
عروضس اŸصسنع ،ويحاولون اسستغÓل القدرات
البشسرية ‘ ›ال صسناعة السسيارة بشسكل جيد،
وب -ال -ت -ا‹ ا’سس -ت-ف-ادة م-ن السس-وق ا÷دي-دة وم-ن
ال -ك -ف -اءات وصس -ن -اع-ة ق-ط-ع ال-غ-ي-ار وتصس-دي-ره-ا

كما للمؤوسسسسات ا’قتصسادية مسسؤوولية ‘ العمل
بنظام طب العمل (هناك مؤوسسسسات تلتزم بذلك)
مثل التشسخيصس قبل التشسغيل ،أ’ن توظيف شسخصس
مريضس يÎتب عنه كلفة ،كما أاشس Òإا ¤جانب هام
ي -خصس تشس -غ -ي -ل ال -ع -م -ال اŸوسس -م -ي Úخ -اصس -ة ‘
الفÓحة ،فيتعرضس العامل إ’صسابة جراء تعامله مع
وسسط مليء Ãبيدات ا◊شسرات ،فيشستغل الشسخصس
Ÿدة سستة أاشسهر ثم يغادر مصسابا بأامراضس يصسعب
إاث -ب -ات-ه-ا ع-ل-ى صس-احب ال-ع-م-ل ،أ’ن عÓ-ق-ة ال-ع-م-ل
انتهت.
م -ع أتسس -اع ن -ط -اق أسس-ت-ع-م-ال ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
لدوأت أل - -ت- -ق- -ن- -ي- -ة
ألتصس - -ال أ÷دي - -دة وأ أ
أ◊دي-ث-ة ‘ م-وأق-ع أل-ع-م-ل ،أل-يسص ل-ه-ا تأاثÒ
على صسحة ألعامل وما هي أنعكاسساتها ‘ هذأ
أÛال؟
@@ ال -عÓ-ق-ة ب Úال-وسس-ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة وصس-ح-ة
العمال تكون من حيث طريقة تعاطي الفرد معها،
لذلك يوجد مبدأا يتعلق بضسرورة التزام ا◊يطة
وا◊ذر م- -ن ج- -انب ال- -ع- -ام -ل ن -فسس -ه ل -ت -ف -ادي أاي
انعكاسس سسلبي على صسحته ’ .نعلم و’ يوجد دليل
على أان للتكنولوجيات ا÷ديدة تأاث Òعلى الصسحة

رفع نسصبة ا’ندماج
إا% 40 ¤

يرأهن كثÒأ على تفعيل قطع أŸناولة ‘ ألصسناعة أŸيكانيكية ،بهدف توف Òقطع ألغيار
للسسوق أÙلية وتصسدير كميات معتÈة نحو أسسوأق خارجية ،ومن ب ÚأŸشساريع ألوأعدة
لخ Òألذي ” بÚ
ألتي من شسأانها أن توسسع من نسسيج أŸناولة وتنعشسه ،نذكر ألتفاق أ أ
›موعة فولفو و شسركة «سسوبرو‘» لÎكيب ألشساحنات بهدف ترقية أŸناولة ،وألبدأية
سس-ت-ك-ون م-ع م-ا لي-ق-ل ع-ن ‡30ون-ا ﬁل-ي-ا ،لسس-ت-ح-دأث ق-اع-دة صس-ل-ب-ة ‘ ›ال أŸناولة
خاصسة أن مصسنع «سسوبرو‘» ألكائن Ãفتاح وألذي أطلق منذ أسسابيع قليلة أول عملية
تركيب للشساحنات Ãعاي Òجودة عالية ،و بنسسبة أندماج تبدأ من  8باŸائة وبعد 5
سسنوأت تقفز إأ ¤سسقف 40باŸائة .وينتظر أن تسساهم هذه ألشسرأكة وألسستثمارأت ‘
خلق ألقيمة أŸضسافة وأسستحدأث مناصسب ألشسغل.
اŸق -ام اسس -ت -ع -رضس ع-ب-د ال-ن-ور سس-واك-ري رئ-يسس
شس - -رك - -ة «سس - -وب- -رو‘» ›م- -ع م- -ا ب Úف- -ول- -ف- -و
وسس -واك -ري ،ت -ف -اصس -ي -ل اŸشس -روع ’سس -ت -ق -ط -اب
ال- -ن -اشس -ط› ‘ Úال اŸن -اول -ة م -ن ج -زائ -ريÚ
وأاجانب من أاŸانيا وفرنسسا لصسناعة قطع الغيار
ب -ا÷زائ -ر وت -وفÒه -ا ل -لشس -اح -ن -ات ال -ت -ي ت-ركب
با÷زائر ،وبهدف تصسدير حصسة معتÈة منها
و‰ن اج -ل تصس -دي -ر الشس-اح-ن-ات ن-ح-و إاف-ري-ق-ي-ا،
وأاوضسح أانه مع «فولفو» لدينا ا◊ق ‘ التوزيع
ع Èاسس - -واق خ - -ارج- -ي- -ة ح- -يث ت- -ت- -وف- -ر ا÷ودة
والسسÓ- - -م- - -ة واأ’م- - -ن ال Ó- -زم ،Úوكشس - -ف ع - -ن
اسستحداث مسستقب ÓاŸئات من مناصسب الشسغل،
بفضسل تفعيل نسسيج اŸناولة ‘ ا÷زائر ،ويرى
سسواكري أانه بهدف الرفع من نسسبة ا’ندماج
و–سس Úع -م -ل -ي -ة ت -رك-يب وصس-ن-اع-ة الشس-اح-ن-ات
ب-ت-ن-افسس-ي-ة ع-ال-ي-ة السس-ع-ي ا◊ث-يث ن-ح-و ت-ط-وي-ر
اŸناولة ‘ قطاع اŸيكانيك.

@@ لوتسسأال أي موأطن ‘ أ◊رأك حول ألصسحة Œد أنها
لول ‘ ظل –ول ألصسحة إأ ¤شسبح
“ثل ألنشسغال أ أ
يخيف أŸوأطن ويرهقه بحثا عن عÓج أو دوأء@@
ÓعÓم دور ‘ مرأفقة إأعادة بناء أŸنظومة ألصسحية
@@ ل إ
بالتعامل Ãسسؤوولية مع ومضسات إأشسهار تروج Ÿنتجات
غذأئية تشسكل خطرأ على صسحة أŸسستهلك@@Ú

الصسيفية سسيقفز الرقم إا ¤تركيب 10شساحنات
يوميا ،علما أان جميع مسسؤوو‹ مراحل اإ’نتاج
شس-ب-اب ي-ن-ح-درون م-ن م-ن-ط-ق-ة «م-ف-ت-اح» ب-و’ي-ة
البليدة.

اŸناولة ‘ قلب –ديات إانعاشص الصصناعة اŸيكانيكية

حماية ألعمال وترقية ﬁيط ألعمل ليكون أك Ìأمنا ونظافة

صسصص إأحياء أليوم ألعاŸي للسسÓمة وألصسحة ‘ أماكن ألعمل أŸوأفق لتاريخ  28أفريل من كل سسنة لوضسع حصسيلة قرن من
يخ ّ
لمن وألسسÓمة ‘ ألعمل وألتعامل بأاك Ìوأقعية مع ألتحّولت ألعميقة ‘ سسوق ألعمل مثل إأدخال
أ÷هود ألتي تندرج ‘ –سس Úأ أ
ألتكنولوجيات أ÷ديدة وألنمو ألدÁغرأ‘ وتنظيم ألعمل وكذأ ألتغيّرأت أŸناخية.
يسسجّل Ãناسسبة هذا اليوم انخراط الدول ‘
ت-نشس-ي-ط ع-م-ل-ي-ات ل-لّ-ت-حسس-يسس “ت-د إا ¤نهاية
السسنة ‘ وقت يتجّه فيعه عا ⁄الشسغل إا¤
تغّيرات واسسعة.
تصس -در م -ن -ظ -م -ة ال -ع -م -ل ال -دول -ي-ة ‘ م-ئ-وي-ة
تأاسسيسسها سسنة  1919تقريرا عاŸيا يشسخصس
اÛهودات ‘ حماية اأ’رواح واÙيط ‘
الوسسط اŸهني ،ويسسبق هذا اŸوعد ﬁطة
بارزة تتمثل ‘ اليوم العاŸي للشسغل أاول ماي.
وي -ع -كسس ال -ت -ق -ري-ر ت-ط-ورات م-ن-ظ-م-ة ال-ع-م-ل
وال -ع -وام -ل خ -اصس -ة ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ة (الّ-رق-م-ن-ة
وتكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصسال واأ’“تة أاو
العمل اآ’‹) والدÁغرافيا اŸتصسلة بالعوŸة
وال-ت-غّ-ي-ر اŸن-اخ-ي ال-ت-ي ت-ؤوث-ر ع-ل-ى دي-ن-ام-كية
السسÓمة والصسحة وأايضسا على طبيعة اŸهن ‘
هذا القطاع.
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ب مواصسلة بقية العمر ‘ ظّل وضسع صسحي جّيد.
ّ
ّ
اŸسستدامة من خÓل تعزيز مناخ العمل الÓئق العمل) ‘ سسنوات سسابقة ،غ Òأانه ’ يزال ويرشسح أان تزداد متاعب عا ⁄الشسغل بالنظر
والصسحي واأ’ك Ìأامنا ،بحيث تكون السسلطات يتطّلب مزيدا من التدعيم بالوسسائل البشسرية لتداعيات اأ’زمة اŸالية وا’قتصسادية ليكون
العمومية وأارباب العمل واŸؤوسسسسات مطالبة واŸادي -ة واŸال -ي -ة ل -ك -ي Áك-ن ت-وف Òح-م-اي-ة العمال الضسحية اأ’و ‘ ،¤حالة عدم اŸبادرة
باحÎام معاي Òالعمل الصسحية واآ’منة ،وذلك ’ئقة وذات جدوى للعامل ‘ كل القطاعات.
م -ن ج -انب السس -ل -ط -ات ال -ع -م-وم-ي-ة وأاصس-ح-اب
بتحديد ا◊قوق واŸسسؤووليات ‘ إارسساء أاولوية ويشسكو عا ⁄الشسغل ‘ هذا اÛال من ضسعف اŸؤوسسسس- -ات ا’ق- -تصس- -ادي- -ة ب- -إاط Ó-ق مسس -ع -ى
الوقاية.
اŸوارد اŸال -ي -ة ال -ت -ي ت-خّصس-صس ل-طب ال-ع-م-ل ا’ه -ت -م -ام أاك Ìب -ا÷انب اŸت -ع ّ-ل -ق ب -ال-وق-اي-ة
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ال - -ذي ’ ي - -زال ‘ ق - -ط- -اع- -ات ّﬁددة ›رد والسسÓمة واأ’منÃ ،ا يوّفر للمورد البشسري
ّ
أاك Ìم -ن صس -ع -ي -د ،ل-ت-ظ-ه-ر ت-ه-دي-دات ج-دي-دة شس -ع -ار ،أاو ’ ي -ت-ع-دى ›ال-ه ب-عضس ال-ع-م-ل-ي-ات اŸنتج للقيمة اŸضسافة مناخا ﬁفزا يسساعد
تشس ّ-ك -ل خ -ط -را ﬁدق -ا ع-ل-ى صس-ح-ة وسسÓ-م-ة الدورية التي ’ –ّقق اأ’هداف اŸرجوة التي على الرفع من معدل اإ’نتاج واإ’نتاجية.
العمال ‘ أاك Ìمن قطاع ،وهذا بفعل اتسساع ت-ت-م-ح-ور ح-ول ح-م-اي-ة صس-ح-ة ال-عامل النفسسية ما ينبغي اإ’شسارة إاليه ،أان مسستقبل اŸؤوسسسسة
نطاق اسستعمال التكنولوجيات ا÷ديدة وتغيّر وا÷سسدية.
ا’ق- -تصس- -ادي- -ة ،ال- -ت- -ي –رصس ع- -ل- -ى ضس- -م -ان
أا‰اط العمل مع ارتفاع ضسغوطات اÙيط و’ ت -زال ت -ن -قصس شس -ف -اف -ي -ة بشس -أان اأ’م-راضس الدÁومة واŸنافسسة ‘ أاسسواق يصسعب مراقبة
دون إاغفال أاثر تغّير اŸناخ.
اŸهنية التي تلقي بظÓلها على عا ⁄الشسغل مؤوشسراتها و’ تعطي مكانة Ÿن ’ يقدر على
وب- -رزت ‘ السس- -ن- -وات اأ’خÒة ‘ ق- -ط -اع -ات ‘ ﬂت -ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ،خ-اصس-ة ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز مواكبة مسسار ا÷ودة بتقليصس الكلفة و–سسÚ
واسسعة التشسغيل مثل الÎبية والتعليم والصسناعة بالصسعوبة واŸشسقةÃ ،ا فيها قطاع اإ’عÓم النوعية ،يرتبط بشسكل وثيق Ãدى تخصسيصسها
مطالب ملّحة بخصسوصس التحذير من أاخطار ال- -ذي ب- -رزت ‘ أاوسس- -اط- -ه أام- -راضس ن- -فسس -ي -ة للموارد اŸالية واŸادية التي تتطّلبها اŸتابعة
جلت مطالب قوية وصسحية ’ تزال تنتظر أان يتّم التكفل بها بدليل الصس -ح-ي-ة Ÿوارده-ا ال-بشس-ري-ة اŸن-ت-ج-ة وق-اي-ة
ﬂتلفة –يط بالعامل ،وسس ّ
تتعّلق بطب العمل وضسرورة توسسيع مسساحته ‘ أان كث Òمن اŸهني ‘ Úالصسحافة تعرضسوا و–سسينا Ÿناخ العمل.
مواقع العمل.
للوفاة أاو بلغوا التقاعد بأامراضس –رمهم من
سسعيد بن عياد

الشسروط القاسسية التي تضسمنها اŸشسروع على
العامل واسستحال معها أان يطرح على النقاشس
ويصس -وت ع -ل -ي -ه ،واŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه أان سَسّ-ن ق-ان-ون
العمل ’ يجب أان يسستجيب للسسلطات العمومية
أاو أارباب العمل ويرضسي جهة دون اأ’خرى ،بل
يجب أان يوسّسع ليشسمل مواقف النقابات حفاظا
ع -ل -ى اسس -ت -ق -رار ع -ا ⁄الشس -غ -ل ،ذلك أان ال -ن -م-و
مشسروط Ãدى وضسوح العÓقة ب ÚاŸؤوسسسسة
والعامل ،وكلما كانت واضسحة ودقيقة ومسستقرة،
كلما زاد تعلّق العامل Ãؤوسسسسته و’ يبخل ‘
عطائه ،ولعّل كل ذلك ينعكسس على اأ’داء ويفعل
م -ن اإ’ن -ت -اج .وح -ت -ى يشسّ-ج-ع ال-ع-ام-ل أاك Ìع-ل-ى
ا’حÎاق ،ينبغي أان يوّفر له التكوين للرفع من

و‘ ظّل معاناة شسريحة واسسعة من العمال ‘
ﬂتلف القطاعات سسواء ا’قتصسادية أاو على
مسس -ت -وى ال -وظ -ي -ف ال-ع-م-وم-ي ،ال-ذي يسس-ت-وعب
اÓŸي Úمن العمال بفعل الرواتب الزهيدة التي
’ يتجاوز بعضسها سسقف  18أالف دينار ،تتعا¤
بعضس اأ’صسوات لتطالب بخيار بديل عن الزيادة
‘ اأ’جور الذي يكلف اÿزينة العمومية نفقات
جديدة ،من خÓل التخفيضس عن الضسريبة على
إاجما‹ الدخل التي تضسعف اأ’جور وتسستنزفها،
م -ق -اب -ل أان أاصس-ح-اب الÌوات م-ع-ف-ي Úم-ن دف-ع
الرسسم على الÌوة السساري واŸعمول به ‘ دول
م- -ت- -ق -دم -ة ،ب -ل و“ك -ن اأ’ث -ري -اء م -ن إاسس -ق -اط
الضس-ري-ب-ة ع-ل-ى ث-روات-ه-م ال-ط-ائ-ل-ة ع-ل-ى مسستوى
الŸÈان ،و‚ح- -وا ‘ م- -ن -ع سس ّ-ن -ه -ا ‘ مشس -روع
ق -ان-ون اŸال-ي-ة ..وب-ق-ي ال-ع-ام-ل ال-بسس-ي-ط ال-ذي
ي -ت -ق -اضس -ى أاج -را زه-ي-دا ي-غ-ط-ي ن-ف-ق-ات اÿب-ز
وا◊ل-يب والصس-اب-ون واŸاء وال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از..
ي-ت-حّ-م-ل اأ’ع-ب-اء وي-واج-ه ل-ه-يب اأ’سس-ع-ار بقدرة
شسرائية منهارة؟
إاذا عودة الفا— ماي ينتظر منها العامل أان
ت - -ك- -ون ﬁط- -ة دوري- -ة ل- -تصس- -ح- -ي- -ح اأ’خ- -ط- -اء
واسس -ت -دراك ال -ن-ق-ائصس إ’نصس-اف م-ن ي-حÎق ‘
حقول النفط وورشسات البناء وأافران اŸناجم..
و ..و حماية الكفاءات من التهميشس ،أ’ن بعضس
اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية بإامكانها ا’عتماد على
الكفاءات الوطنية لكنها تف ّضسل جلب اÈÿاء من
اÿارج وا’عتماد عليهم ..وعودة الفا— ماي
تكون كذلك لتفعيل الصسوت النقابي Ÿواصسلة
مسسؤوولية الدفاع عن العامل واŸؤوسسسسة التي قد
تكون ﬁل أاطماع Ÿصسالح شسخصسية ضسيقة.

13

ه ‘ÒسسيمونÚ
Óسسواق اÿارجية.
ل أ

تقد Ëحلول لقطاع النقل

أاما دانييل هاÁر مدير اŸبيعات ‘ ›موعة
«فولفو» اسستعرضس القوة الصسناعية التي تتمتع
ب -ه -ا «ف -ول -ف -و» ‘ ال -ع -ا ،⁄ح -يث  ⁄ي-خ-ف أان-ه-ا
تتموقع ع 180 Èسسوق على مسستوى  18بلدا ‘
ال -ع -ا ⁄ول-دي-ه-م  226وح- -دة ‘ ال- -ع -ا ،⁄ح -يث
يوفرون الشساحنات وا◊افÓت وآا’ت قطاعي
ال -ب -ن -اء واأ’شس -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة ،ويسس-ه-رون ع-ل-ى
اسستحداث وتطوير حلول لقطاع النقل وتقدË
أاحسس -ن -ه -ا ل -ل -زب -ائ-ن ‘ ال-ع-ا ،⁄م-رت-ك-زي-ن ع-ل-ى
اŸن-افسس-ة وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة وال-تغÒات اŸناخية،
وقال أان أاهدافهم ‘ ا÷زائر ترتكز على تكوين
ا÷امعي Úوبحث فرصس التصسدير من ا÷زائر
نحو أاسسواق خارجية.
وك -ان ‘ اسس -ت -ق -ب -ال ال -وف -د اإ’ع Ó-م-ي Ãصس-ن-ع
«مفتاح» مديره العام أاجتوتاح ،الذي –دث عن
تفاصسيل سس Òعملية اإ’نتاج حيث يبدأا العمل
صس-ب-اح-ا ب-اج-ت-م-اع يضس-م ج-م-ي-ع العمال ،وتنطلق
عملية تركيب الشساحنة التي “ر ع10 Èمراحل
ل -ت -ك -ون ج -اه -زة ل -ل -تسس -وي-ق ،ووع-د أان-ه خÓ-ل 3
أاسس -اب -ي -ع ف -ق -ط سس -ي -ت -م ا’ن -ت-ق-ال إا ¤ت-رك-يب 6
شساحنات يوميا بدل شساحنة واحدة وقبل العطلة

إاذا ان -ط -ل -قت ع -م -ل -ي-ة ت-رك-يب الشس-اح-ن-ات م-ن-ذ
أاسس -اب -ي -ع ق-ل-ي-ل-ة وم-ن اŸق-رر أان ت-ت-ب-ع ب-ان-طÓ-ق
صس-ن-اع-ة ق-ط-ع ال-غ-ي-ار ل-ت-زوي-د السس-وق ال-وط-ن-ي-ة،
ورصس -د حصس -ة م -ع-تÈة ل-ل-تصس-دي-ر ن-ح-و اأ’سس-واق
اÿارج- -ي -ة ،وه -ذا م -ن شس -أان -ه أان ي -ح -رك ع -ا⁄
اŸن -اول-ة وي-ع-م-ل ع-ل-ى إان-ت-ع-اشس-ه ،ح-يث ال-ب-داي-ة
سس- -ت- -ك- -ون م- -ع م- -ا ’ي -ق -ل ع -ن ‡30ون -ا ﬁل-ي-ا
يسس -اه-م-ون ‘ صس-ن-اع-ة ق-ط-ع غ-ي-ار الشس-اح-ن-ات،
ب - -ه- -دف اŸسس- -اه- -م- -ة ‘ ت- -ط- -وي- -ر اŸرك- -ب- -ات
الصسناعية ،من خÓل ترقية فرع اŸناولة ،الذي
يراهن عليه كثÒا لتنمية الصسناعة اŸيكانيكية.
وا÷دير باإ’شسارة فإان نسسبة ا’ندماج ‘ صسناعة
الشس -اح -ن -ات ال -ت -ي ت-ركب ‘ شس-رك-ة «سس-وب-رو‘»
تناهز ‘ الوقت الراهن نسسبة  8باŸائة ،وينتظر
خÓل الثÓث سسنوات اŸقبلة أان تقفز إا15 ¤
ب -اŸائ -ة ،أام -ا خ Ó-ل اÿمسس سس -ن -وات اŸق -ب -ل-ة
مرشسحة لبلوغ مسستوى40باŸائة.
يذكر أان شسركة «سسوبرو‘» تسساهم ‘ تكوين
وتدريب ما ’ يقل عن 170من اŸهني ،Úوقبل
ذلك ‚حت ‘ إادماج  10من ‡و Êاÿدمات
واŸعدات ،وفوق كل ذلك وفرت نحو 300منصسب
شس - -غ - -ل ،إا ¤ج - -انب أان ج - -م - -ي- -ع اŸوظ- -ف‘ Ú
«سسوبرو‘» اسستفادوا من دورات تكوين با÷زائر
‘ اŸصسنع ‘ ،إاطار اتفاقية مÈمة مع وزارة
ال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي،Úأاما ‘ اÿارج فتم
على مسستوى مصسانع ›موعة «فولفو».
يÎبع مصسنع «سسوبرو‘» الكائن مقره ‘ مفتاح
بو’ية البليدة على مسساحة ’ تقل عن 24000
م Îمربع ،علما أان هذا اŸصسنع يخضسع لنفسس
م -ع-اي› Òم-وع-ة «ف-ول-ف-و» ل-ل-تصس-ن-ي-ع ‘ أاوروب-ا
اŸوجهة لÎكيب ›موعات «رونو تركسس» من
فئة «سس»و»ك» ،وينتظر مسستقب Óأان تشسرع ‘
إانتاج سسلسسلة شساحنات من نوع «فولفو تركسس»
من نوع FHو FMو FMXثم رونو تركسس،D
وي -ن -ظ -ر إا ¤السس -وق ا÷زائ -ري-ة ب-اه-ت-م-ام ك-ب،Ò
خاصسة قربها من القارة اإ’فريقية.

وتفرز أامراضس مهنية ،إا’ أانه ينبغي ا’نتباه إاليها
علما أان منظمة الصسحة العاŸية تشستغل على هذا
اŸلف من كل جوانبه (عÓقة التطور التكنولوجي
بالصسحة ‘ الوسسط اŸهني).
لط- -ار وعشس- -ي- -ة إأح- -ي- -اء أل -ي -وم
*‘ ن- -فسص أ إ
أل -ع -اŸي ◊ري -ة ألصس -ح-اف-ة أŸوأف-ق لـ 3ماي،
يسسجل وجود أمرأضص مهنية عديدة ترتبط
ب - -اŸه- -ن- -ة وب- -عضس- -ه- -ا غ Òم- -درج ‘ م- -دون- -ة
ألضسمان ألجتماعي ،ما رأيك؟
@@ اŸبدأا هو أان يتم تأاكيد وجود عÓقة بÚ
اŸم -ارسس -ة اŸه -ن-ي-ة وح-ال-ة اŸرضس اŸوج-ود ،أاي
توضسيح العÓقة السسببية ب Úالعقل والنتيجة.
إان مهنة الصسحافة تدخل ‘ نطاق العمل الفكري،
و‘ فرنسسا مث Óيسسجل ارتفاع حا’ت ا’نتحار ‘
ق -ط -اع ا’تصس -ال ن -ت -ي-ج-ة ضس-غ-وط-ات “ارسس ع-ل-ى
العمال.
هناك أامراضس تث Òالتسساؤول مثل ما يتعلق بوظيفة
القلب ،ضسغط الدم والسسكري تسستحق العمل عليها
للتأاكد من عÓقتها باŸهنة ،وهي مهمة يفصسل
فيها اÈÿاء ،ف Óيعقل أان يلتحق إانسسان بالعمل ‘
الصسحافة بصسحة جيدة ويغادر ﬁم Óبأامراضس
ترهقه صسحيا وماليا بسسبب كلفة العÓج.
من هنا يقودنا أ◊ديث لتقييم وأقع ألصسحة
ألعمومية أليوم ،كيف تشسخصسها من زأوية
أŸم -ارسص ورئ -يسص ›لسص أخ Ó-ق -ي -ات م-ه-ن-ة
ألطب؟
@@ قطاع الصسحة ليسس على ما يرام ،ويحتاج اليوم
إا ¤ورق -ة ط -ري -ق واضس -ح -ة اأ’ه -داف ت -رت -ك-ز ع-ل
ت -ط -ب -ي -ق اŸب -ادئ ال -ع -ام -ة ل -لصس -ح -ة ل -تشس -م -ل ك-ل
ا÷زائري ،Úبحيث يكون القطاع العام على درجة
من القوة اŸهنية ويكون ‘ متناول كل اŸواطنÚ
بتكفل جيد باŸريضس ،وهو ما يفتقر إاليه حاليا.
باŸقابل يكون قطاع الصسحة اÿاصس مكم Óو’
ي -جب أان ي -ك -ون ه -وال -ذي يسس-ي-ط-ر ع-ل-ى السس-اح-ة،
وح -ت -ى ‘ ال -ب -ل -دان اŸت -ط -ورة ي Ó-ح -ظ ك -ي-ف أان
القطاع العام قوي وله طابع اسسÎاتيجي.
الوضسعية الراهنة –تاج إا ¤القيام بتشسخيصس من
أاجل –ديد مواقع اÿلل وطبيعة النقائصس من
خÓل انتهاج حوار واسسع وشسامل مع الفاعل‘ Ú
ق -ط -اع الصس -ح -ة ال -ع -م-وم-ي-ة م-ن أاط-ب-اء و‡رضسÚ
ومسسÒين .يوجد خلل Áكن معا÷ته ‘ إاطار هذا
ا◊وار وبناء على تشسخيصس جيد ومعمق.
إان الصسحة ليسست إاحصسائيات أاو الÈوز ‘ اŸشسهد
من خÓل إاحياء مواعيد ،علما أان هناك أامراضس
” القضساء عليها و’ تزال تشسكل مواضسيع لقاءات،
ب -ي -ن -م -ا اأ’ك Ìج -دوى أان ي -ت-م ال-وق-وف ع-ن خ-ط-ر
أام -راضس مسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة م-ث-ل السس-رط-ان واأ’م-راضس
اŸزمنة.
بهذا اÿصسوصس أاوضسح أان مرضس السسرطان يتطلب
مواجهته من خÓل ﬂطط حقيقي للوقاية من
انتشساره ،مثل سسرطان الثدي للنسساء والÈوسستات
ل-ل-رج-ال‡ ،ا يسس-ت-ل-زم ت-ك-ف Ó-وق-ائ-ي-ا ي-ن-ط-ل-ق م-ن
إارسس -اء ب -رن -ام -ج ق -اع -دي ي -ن-ط-ل-ق م-ن ال-ب-ل-دي-ات.
Óسسف نحن بدأانا من اأ’على بإانشساء مراكز للعÓج
لأ
أاي ننتظر حتى يحدث اŸرضس للعÓج ‘ ظروف
صس-ع-ب-ة وم-ره-ق-ة ل-ل-م-ريضس(ي-ك-ف-ي م-ت-اب-ع-ة ال-واقع
Ãركز بيار ماري كÒي Ãسستشسفى باشسا) ‘ مرحلة
يتقلصس فيه أامل ا◊ياة للمصساب.Ú
من هذا اŸن Èأادعو إا ¤إاحداث مؤوسسسسة وطنية
للوقاية ترسسم معا ⁄ورقة طريق للحكومة ووكالة
لليقظة تخصس اأ’مراضس اŸتنقلة (ينبغي أان نتذكر
ما حدث جراء الكولÒا الصسائفة اŸاضسية) ،لتكون
أاداة ع-م-وم-ي-ة ت-ت-ك-ف-ل ب-وضس-ع م-ع-ا ⁄م-كافحة تلك
اأ’مراضس وكسسر اإ’شساعة (ا÷دية ‘ ا’تصسال).
*‘ وقت تتجه فيه البÓد إا ¤إارسساء نظام سسياسسي
واقتصسادي واجتماعي جديد ما هي مكانة الصسحة
‘ Œسسيد مطالب ا◊راك؟

**ينبغي التوجه إا ¤اعتماد نظام الÓمركزية ‘
إادارة قطاع الصسحة من خÓل إادماجه ‘ مركز
السسياسسة العمومية .لو تسسأال أاي مواطن ‘ ا◊راك
حول الصسحة Œد أانها “ثل ا’نشسغال اأ’ول ‘ ظل
–ول الصسحة إا ¤شسبح يخيف اŸواطن ويرهقه
بحثا عن عÓج أاو دواء.
ي - -ح - -ت- -اج اÛت- -م- -ع ال- -ي- -وم إا ¤ت- -وج- -ي- -ه م- -وارد
اÙروقات أاوجانب كب Òمنها لÓسستثمار ‘ تنمية
الصس-ح-ة ب-ك-ل ف-روع-ه-ا وخ-اصس-ة ل-ب-ن-اء مسس-تشسفيات
كÈى ي -ؤوط -ره-ا أاط-ب-اء أاك-ف-اء و‡رضس-ون م-ؤوه-ل-ون
يتلقون أاجورا مÓئمة.
حان الوقت للمبادرة بوضسع تقييم معمق والشسروع
Óهداف التي تسستجيب Ÿطلب
‘ العمل وفقا ل أ
اŸواطن Úبدءا Ãعا÷ة اŸسسائل ذات اأ’ولوية.
وأاشس Òهنا إا ¤دور اإ’عÓم ‘ مرافقة إاعادة بناء
اŸنظومة الصسحية بالتعامل Ãسسؤوولية مع ومضسات
إاشسهار تروج Ÿنتجات غذائية تشسكل خطرا على
صسحة اŸسستهلك Úمثل ال Íواأ’جبان ،ولذلك من
اŸفيد أان يخصسصس للمواطن ما يلزم من إارشساد
وت-ن-ب-ي-ه و–سس-يسس ح-ت-ى ي-ت-ف-ادى ال-ت-عرضس Ÿرضس
تكون كلفته العÓجية مرهقة.

رأي
أاخلقة اÛتمع
فضسيلة بودريشص
’ ينبغي ا’سستمرار ‘ ا◊ديث عن الفسساد
وا’سستفاضسة ‘ إاثارة ملفاته ،من دون تفعيل
آاليات مكافحته وطرق اسستئصسال جذوره‘ ،
وقت ي -ت -ط -لب اأن ت -ل -عب ال -ع -دال-ة دوره-ا وف-ق-ا
للقانون وبشسفافية ونزاهة حتى ’ يظلم أاحد
ويحاسسب اŸتورط Úا◊قيقي ‘ Úنهب اŸال
’موال نحو اÿارج
العام و‘ –ويل روؤوسس ا أ
والضسالع ‘ Úقضسايا التÓعب بالعملة الصسعبة
وبسسط النفوذ على العقارات من دون وجه حق،
بل بفعل سسطوة النفوذ والوسساطة والعديد من
الطرق اŸلتوية واŸشسينة.
Áك -ن ال -ق -ول اأن ال -ع -دال -ة ال -ي -وم أام-ام م-ن-ع-رج
تاريخي حاسسم وﬂتلف ،لتقول كلمتها بحرية
م-ط-ل-ق-ة ،خ-اصس-ة أان ا◊راك الشس-ع-ب-ي السس-ل-م-ي
حررها ورفع عنها القيود ،لذا ينبغي أان تنسسجم
مع اÛتمع وتضسرب من حديد بقوة ا◊ق حتى
ننجح ‘ التأاسسيسس Ÿرحلة جديدة ،يكون فيها
ال -فسس -اد م-ه-م-ا اخ-ت-ل-فت أاشس-ك-ال-ه م-ن-ب-وذا ع-ل-ى
’سسرة
صسعيد جميع اŸسستويات ،انطÓقا من ا أ
أاي الوصسول إا ¤أاخلقة منظومة اÛتمع مرورا
Ãختلف اŸؤوسسسسات إا ¤غاية هرم السسلطة.
وإان كان ا◊راك الشسعبي السسلمي قد اسستهجن
مظاهر الفسساد وندد بها ،فمسسؤوولية القاضسي تبدأا
م -ن ه -ن-ا ،ل-ل-ت-ح-ك-م ب-اŸل-ف-ات ويسس-ت-ع Úب-اÈÿاء
ال-ت-ق-ن-ي Úوي-ذهب ‘ ت-ق-دي-ره ل-ل-قضس-اي-ا إا ¤ع-م-ق
اأ’مور و‘ نفسس الوقت يوسسع نطاق اŸسسؤوولية
ع -ل -ى ال -فسس -اد ل-ك-ل م-ت-ورط م-ن أاصس-ح-اب ال-ق-رار
اإ’داري الذين يسساعدون ‘ إاجراءات ا’سستثمار
وال -ب -ن -وك ’ب -د تسس -ل -ي -ط الضس -وء ع-ل-ى دوره-م ‘
ﬁارب- -ة ال- -فسس- -اد م -ن خ Ó-ل فضس -ح ال -ت -ج -اوزات
والتبليغ عن أاي خلل يتم رصسده.
’ يجب أان تكون مكافحة الفسساد ›رد حملة
Ÿرحلة معينة تنتهي بعد مدة زمنية قصسÒة ،أاو
يكون ذريعة لتصسفية حسسابات ضسيقة ،بل يسسهر
ح -ت -ى ي -ك-ون ع-ق-ي-دة ي-ت-ق-اسس-م-ه-ا ج-م-ي-ع أاف-راد
’نه ’ يوجد فسساد صسغ Òوآاخر كبÒ
اÛتمع ،أ
بل من يسسرق بيضسة يسسرق ثورا ،ومن يتÓعب
‘ أاسسفل الهرم ’ يختلف عن نظÒه ‘ أاعلى
’ن هزم الفسساد واسستئصسال شسأافته لن
الهرم ،و أ
ي -ت -ح -ق -ق إا’ ب -ت -ف -اع -ل اÛت-م-ع ‘ ﬁارب-ت-ه،
وي- -تسس- -ن- -ى ب- -ع- -د ذلك ‘ ت- -ك- -ريسس دول- -ة ا◊ق
والقانون ،فمن أاخطأا ’ Áكن غضس الطرف عن
أاخ-ط-ائ-ه وع-ل-ي-ه –م-ل مسس-ؤوول-ي-ت-ه كاملة ،ولعل
ا◊ل ‘ ﬁو مظاهر الفسساد وتفعيل مكافحته،
تبدأا من –رك جهاز العدالة وتسستمر بأاخلقة
’سسرة
اÛتمع من خÓل اŸنظومة الÎبوية وا أ
’ضس -اف -ة إا ¤م -ك -اف -ح-ة
واÛت -م -ع اŸد Êوب -ا إ
الفسساد ‘ الوسسط Úالسسياسسي وا’قتصسادي.
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فرندة إلعريقة وجهة سشياحية تقاوم إلنسشيان
أإنجبت كتابا وششعرإء كبارإ وإلمرإفق إلثقافية إلحلقة إلمفقودة

من البلديات العريقة في تيارت بحسسب المؤورخين ..نشسأاتها تعود إالى
الحقبة الرومانية ومنهم من صسنفها الى وقت الفينيقيين ،وحديثا
قيل انها رسسمت كمركز دائرة في نفسض التاريخ مع دائرة سسطيف.انها فرندة التي
نسسرد تاريخها العريقة وتطلعها لهتمام اكبر وتزويدها بمرافق هي في امسض
الحاجة اليها دون تركها في طي النسسيان والهمال.
تيارت :ع.عمارة
عدم وجؤد نزل أوبيت ششباب أو مرقد .يحدث
ه -ذأ ل سش-ي-م-ا ل-لسش-ؤأح أل-ق-اصش-دي-ن خ-ل-ؤة أب-ن
لم تأاخذ فرندة حقها من ألتنمية وألمرأفق خ-ل-دون ب-ت-اوغ-زوت أل-ت-ي ك-تب ب-ه-ا م-ق-دم-ت-ه،
أل -ع -م -ؤم -ي -ة ،ول-م يشش-ف-ع ل-ه-ا أل-مسش-ؤؤول-ؤن ع-ن أووأد لتات ،ألششهير أو ألمكتبة ألتي سشميت
أل- -ت- -قسش -ي -م ألدأري ألن ت -ك -ؤن ولي -ة أوولي -ة ع- -ل- -ى أسش- -م أل- -مسش- -تشش- -رق أل- -ف- -رنسش -ي ج -اك
منتدبة رغم ما روج أثناء ألحمÓت ألنتخابية بارأك ألذي وهب حياته ألثقافية وألروحية
ألمحلية ،ألتششريعية وألرئاسشية رغم بعدها عن أومسشجد ألعتيق سشيدي ألناصشر أوغابة فرندة
ألتي تششتهر بمؤأقعها ألسشاحرة وألترفيهية.
مقر ألؤلية تيارت بـ 50كلم.
ف -رن-دة ..م-دي-ن-ة أل-عÓ-م-ة ع-ب-د أل-رح-م-ان ب-ن م- -دي- -ن- -ة ف- -رن- -دة أل -ت -ي أخ -ذت أسش -م -ه -ا م -ن
خلدون ،ل تتؤفر على نزل ول بيت ششباب ول أألم- -ازي- -غ- -ي- -ة وأل- -ت- -ي م- -ع -ن -اه -ا حسشب أح -د
مسشتششفى يليق بالدأئرة ألتي تتؤفر على بلدية أل-م-ؤؤرخ-ي-ن «أخ-ت-ب-ئ-ؤأ ه-ن-ا» ت-م-ت-از ب-تضشاريسش
تحيط بها ويتؤجه ألمرضشى إألى مسشتششفى أبن وعرة بالؤسشط ألحضشري ول سشيما ألمنعرجات
سش- -ي- -ن- -ا أل- -ؤح- -ي- -د أل- -م- -ؤروث ع- -ن أل- -ح -ق -ب -ة وألمرتفعات  ،ششهدت تؤسشعا عمرأنيا كبيرأ
ألسش -ت -ع -م -اري-ة ،دأئ-رة ف-رن-دة ل-م تسش-ت-ف-د م-ن كبناءأت طريق عين كرمسش ،ومنطقة ل كرأشش
م-ل-ح-ق-ة ج-ام-ع-ي-ة ت-اب-ع-ة ل-ج-ام-عة أبن خلدون وشش -ع -ب -ة ع -رب-ي-ة أو ح-ي ح-ط-اب أح-م-د وح-ي
لكؤنها بعيدة عن مقر ألؤلية .فقد أنتفضش ألكاريال ألششهير ألذي ششهد عدة حقب وولد
ه -ذه ألي -ام م -ؤأط -ن -ؤف -رن-دة ف-ي وج-ه رئ-يسش به جل أبناء أألجيال ألمتعاقبة .كما تششتهر
أل-م-ج-لسش أل-ب-ل-دي لÓ-سش-ت-فسش-ار ع-ن سش-ر ع-دم ب-ع-دة ف-ن-ان-ي-ن ك-األخ-ؤة وضش-اي وأل-مسش-رح-ي-ين
أسش-ت-ف-ادة ب-ل-دي-ت-ه-م م-ن مشش-اري-ع ك-ب-رى ،ح-تى وأهل ألطرب.
أل-م-ل-عب أل-م-عشش-ؤششب وأل-ذي ي-ت-ؤأج-د ب-اعالي أنجبت فرندة ألعديد من أألعÓم وألسشياسشيين
ألمدينة وبعيد عن ألؤسشط ألحضشري لم يعد ورج -ال أل-دي-ن م-ن أل-مسش-ل-م-ي-ن ف-ق-د م-ج-ده-ا
جاك بارك في عدة مؤؤلفات  ،وأنجبت لعبين
يصشلح لممارسشة كرة ألقدم.
وي -ب -ق -ى م-ل-عب صش-اي-م أل-ج-يÓ-ل-ي أل-ذي شش-ه-د في مختلف ألرياضشات ويبقى فريق ششباب فؤز
ألن -ج -ازأت أل -ك-روي-ة أل-ذه-ب-ي-ة ألب-ن-اء ف-رن-دة فرندة لكرة ألقدم يئن تحت رحمة مسشؤؤوليه
ي -ن -ت -ظ -ر ت -جسش -ي -د أل -ؤع-ؤد ح-يث خصش-ه وأل-ي بسشبب قلة ألمؤأرد ألمالية.
ألؤلية من ششهرين تقريبا وقرر إأعادة تهيئته
ل -ك -ن أل -ك -رة ب -م -رم -ى أل -م -ن-ت-خ-ب-ي-ن م-ن أج-ل
أسشتكمال أإلجرأءأت أإلدأرية.
وي -ب -ق -ى أل -مسش -ج -ل -ؤن ع -ل-ى ق-ؤأئ-م ألسش-ك-ن-ات مدينة فرندة تفتقر ألى ملحق جامعي لما لها
ألجتماعية ينتظرون إأششهار ألقؤأئم ألتي طال من مقؤمات كؤجؤد مؤأقع سشياحية ومرأفق
أنتظارها بسشبب عدم أكتمالها ولكؤن أللجان علمية كمغارة أبن خلدون ألتي ششهدت ملتقيا
ألمخؤلة للدرأسشة ل تزأل تششتغل على عملية وطنيا في بدأية ألثمانينات وأسشتقطب علماء
ألدرأسشة وألتدقيق ،أما بالنسشبة لبقية ألمرأفق في ألثار وألتاريخ وأألنثروبؤلؤجيا وششيدت
فان دأئرة فرندة ألكبرى ألتي كان تتبع لها  11خيمة عمÓقة بها جميع ألمؤأصشفات حيث
بلدية بالجهة ألجنؤبية للؤلية ،تكاد تنعدم ،ج -ل -بت م-ن خ-ارج أل-ؤط-ن ،ل-ك-ن سش-ؤء أل-ت-ك-ف-ل
فالزأئر لها ،يتعذر عليه ألمبيت بها بسشبب ب -ال -ط -ب -ق -ة أل -م -ث-ق-ف-ة أدى أل-ى أه-م-ال ق-ري-ة

ملحق جامعي ..مطلب إلجيال

ليكولوجي
يعول عليها في التوازن ا إ
وحماية الثروة الحيوانية بتلمسسان

تاوغزوت حيث أنتعششت قلي Óفي ألسشنؤأت
ألماضشية  ،عبد ألطريق ألمؤؤدي أليها  ،لكن
ه-ذأ أل-م-ع-ل-م ظ-ل ي-ف-ت-ق-ر أل-ى أدن-ى م-تطلبات
وقيمة ألعالمة أبن خلدون كمركز بريد ومقهى
وم -رشش ومسش -ج-د ك-ب-ي-ر وم-ت-ؤسش-ط-ة وم-درسش-ة
كبيرة ومسشبح لكؤن مياهها عذبة ووفيرة.
ف-رن-دة أل-ت-ي شش-ه-دت ف-يضش-ان-ات ك-ب-ي-رة ط-ي-ل-ة
ألسش-ن-ؤأت أل-م-ت-ت-ال-ي-ة أل-م-اضشية بسشبب نسشيجها
ألجغرأفي حيث ششيدت منذ ألعهد ألمازيغي
على قمم هضشبات وجبال  ،فلم تتخذ تدأبير
من ششانها وقف ألهزأت للبنية ألتحية للمدينة
بحسشب مختصشي ألعمرأن ودأسشي ألهتزأزأت
ألرضشية وألتغيرأت ألمناخية .فحي ألباتؤأر
م -ث  Ó-يشش -ه -د ك-ل سش-ن-ة ف-يضش-ان-ات ت-ؤؤث-ر ع-ل-ى
ألمؤأطنين من حيث يششتكي ألى أليؤم سشكان
أحياء سشيدي ألناصشر ،حطاب أحمد وعباسش
وألحسشين من تدهؤر حالة ألطرقات وأنسشدأد
ألبالؤعات .
لهذأ أقر رئيسش بلدية فرندة ماحي سشاعد
ب-خ-ط-ؤرة أل-ؤضش-ع وق-ل-ة أإلم-ك-ان-ي-ات لمؤأجهة
خ -ط -ر أل-ف-يضش-ان-ات أل-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق م-ن أل-ج-ه-ة

إإطÓق إلعششرإت من إلغزإل وإألروى
بمحمية موطاسس بعين غرإبة

ألغربية للمدينة من أعلى منحدر ألى محطة
سشيارأت أألجرة ألى طريق معسشكر قائ Óأنها
تششكل بؤؤر أخطار على ألمارة.
ووأصشل ماحي سشاعد بالقؤل لـ»ألششعب» ،أنه
ي -ت -ؤجب رسش -م خ -ارط-ة وت-دأب-ي-ر م-ت-أان-ي-ة دون
تسشرع للقضشاء على ألنقاط ألسشؤدأء ول سشيما
بمنطقة ألقؤأير ألتي تعد ألمصشب ألرئيسشي
لتصشريف مياه ألمطار بفرندة  ،ورغم تسشخير
أليات وجرأفات ألبلدية ألتي ل تكفي لمؤأجهة
ألفيضشانات ومسشاعدة ألمقاولت كؤلد علي
وحيدأري وغيرهم غير أنه ل تكفي لتصشدي
مصشبات أودية تدفع ألى ألؤسشط ألحضشري.

رئيسس إلبلدية:
إلفيضشانات كابوسس متوإصشل
رئيسش بلدية فرندة وبصشريح ألعبارة قال لنا
«كلما قصشف ألرعد إأل وله أثر دأخل أمعائي
في أششارة ألى ألمخاطر وألطؤأرئ ألتي تحثها
أل -تسش-اق-ط-ات أل-م-ط-ري-ة م-ع ق-ل-ة أإلم-ك-ان-ي-ات

ألمادية وألبششرية ألمتمثلة في أليد ألعاملة
للتصشدي لها.
فقد قضشت ألمطار أألخيرة  -بحسشب رئيسش
بلدية فرندة  -على بعضش ألطرقات بالؤسشط
ألحضشري نهائيا ،وأثرت على باعة ألخضشر
بؤسشط ألمدينة ،ويقترح رئيسش ألبلدية درأسشة
عميقة وبدون أرتجال أذأ ما أردنا كما قال
ألتصشدي للفيضشانات ألتي تفاجئنا كل سشنة.
ألكÓم يطيل ول تسشع صشفحات ألجريدة أذأ
أردت تششريح وضشعية مدينة عريقة كفرندة
وأمل ألمؤأطنين هؤألتفاتة من قبل ألمنتخبين
وأل -مسش -ؤؤول -ي -ن لع -ادة م -دي -ن-ة أن-ج-بت رج-ال
يسشتحق أحفادهم ألعيشش ألكريم.
رغم هذأ يبقى ألمل قائما للنهؤضش بفرندة
ألحضشارة ،ألسشياحة وألتطؤر لكؤن ألجزأئر بها
خيرأت ورجال من ششانهم رفع ألتحدي.ويبقى
دورنا ألذي ل يحيد عن ألمؤأطن وألمسشؤؤول
م -ع -ا ه -ؤسش -م -اع أصش -ؤأت أل-م-ؤأط-ن-ي-ن وت-ل-ب-ي-ة
م-ت-ط-ل-ب-ات-ه-م حسشب ألمكانيات ألمتؤفرة.أنها
م -ه -م -ة ألشش -عب ف -ي ألع Ó-م أل -ج-ؤأري أل-ذي
يعيره ألهتمام ألبالغ وتدرجه في أألولؤيات.

 10آالف اعتداء على البراءة وما خفي أاعظم

إسشتغÓل إألطفال وإقع مرير ومأاسشاة إنسشانية دون ردع
لطفال فيما يتعلق بالعمالة غير
ي-ؤوك-د ال-م-خ-تصس-ون ع-ل-ى ضس-رورة إاي-ج-اد آال-ي-ات ج-دي-دة ل-ردع ال-م-م-ارسس-ات السس-ل-ب-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ل-حق با أ
القانونية ضساربين عرضض الحائط التشسريعات التي توصسي بحماية البراءة ومرافقتهم في ان يكونوا بناة الغد اعتمادا على التحصسيل
لطفال وكّلهم براءة ورّقة ،يجلبون معهم سسعادة عارمة ،سسعادة ينبغي أان يشسعروا بها
العلمي المعرفي دون سسواه ،حيث ُيولد ا أ
ويعيشسوها طيلة سسنين صسغرهم ،ولكن في ضسوء الظروف الحالية ونظرا إالى أاشسكال السستغÓل المتنوعة التي يتعرضسون لها يوميا،
لطفال دون السسن القانونية والعتداء
أاصسبح من ال ّصسعب جّدا معاينة ذلك على أارضض الواقع«.الشسعب» تنقل التفاصسيل حول تشسغيل ا أ
لخطار التي يتعرضسون عليها يوميا والكثير منهم لم يصسرحوا بها مبقين على معاناتهم سسرا.
عليهم جنسسيا وغيرها من ا أ
بجاية :بن النوي توهامي
@ السستاذ عباري من جهته قال في هذأ في هذأ ألطار قال أألسشتاذ عربؤشش إأيدير:
ألم -ر »:أل -ؤأق -ع أن أل ّ-ت -ط -ؤرأت أل -م -حّ-ق-ق-ة «تشش- -ي- -ر إأل -ى أه -م -ي -ة م -رأج -ع -ة م -ؤأق -ف -ن -ا
عادت ظاهرة أسشتغÓل ألطفال في ورششات ع-ن-دن-ا ،سش-ؤأء ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-تفتح ألمجتمع وسشلؤكياتنا ،باإلضشافة إألى ألقؤأنين ،لتجنب
ألعمل ألتي ألغتها ألمعاهدأت وألتفاقيات أوإأنششاء مرأكز وجمعيات لسشتقبال أألطفال ألع -ت-دأءأت ألصش-ارخ-ة ع-ل-ى أل-ط-ف-ؤل-ة ب-أاي
أل -دولّ-ي-ة م-ت-قّ-م-صش-ة شش-خصش-ي-ة ج-دي-دة غ-ي-ر وحماية حقؤقهم ،لم تمنع وقؤع ألعديد من ط -ري -ق -ة ك-انت ،وم-ن أل-م-ؤؤك-د أن-ه ل-يسش م-ن
ÓخÓق دوأعي سشرورنا أن نرى كل هؤؤلء أألطفال
مخفّية ،تتج ّسشد في ألعتدأءأت ألجنسشية أألطفال فريسشة ألتعّديات ألمنافية ل أ
وأل- -ع- -م- -ل غ- -ي- -ر ألشش- -رع- -ي وغ- -ي- -ره- -ا م -ن وألع -ت -دأءأت أل -ج -نسش-ي-ة ،ح-ت-ى أن أل-ع-دي-د ألذين يششاركؤن في وظائف صشغيرة لكسشب
م -ن -ه -م يضش -ط -ر إأل -ى أل ّ-ت -خ -ل-ي ع-ن م-ق-اع-د بعضش ألمال أوألتسشؤل ،في ألؤقت ألذي من
ألنتهاكات ألتي يتعّرضش لها أطفالنا.
@ السس -ي -دة زادي أاخصس-ائ-ي-ة ن-فسس-ي-ة  ،ألدرأسشة في سشّن جّد مبكرة ،ليتحؤلؤأ إألى ألمفترضش أن يكؤنؤأ في نفسش ألؤقت مثل
قالت ل«ألششعب» في هذأ ألطار »:ينبغي ت-ج-ار عشش-ؤأئ-ي-ي-ن ،ي-ب-ي-ع-ؤن أل-خ-ب-ز أل-منزلي أقرأنهم يزأولؤن درأسشتهم».
ألع -ت -رأف أن ح -ق-ؤق أل-ط-ف-ل ف-ي ألسش-ع-ادة وق -ارورأت أل -م -اء أل -م -ع -دن -ي -ة ع -ل-ى ح-ؤأف
%
وألعيشش ألكريم وألهناء ألتي من ألمفترضش أل-ط-رق-ات ألّسش-ي-ارة ،قصش-د إأع-ال-ة ع-ائÓ-تهم
أن يسشهر على تأامينها ألتششريع ،ل زألت غير ألمعؤّزة ،عائÓت غالبا ما تكؤن قد عانت
قادرة على حماية أألطفال ألذين عجزوأ من مرضش أوفقدأن أألب أوأألم أوكÓهما ،وبحسشب ألمختصشين يجب أن تكؤن مكافحة
عن ألعيشش تؤأفقا مع أعمارهم ،بل وعجزوأ وفي أحيان أخرى تكؤن طيف ما تبقى من أسشتغÓل أألطفال أولؤية ،مع ألتركيز أولً
وقبل كل ششيء على تششديد ألقؤأنين وحتى
عن ألسشتمتاع بسشنؤأت ألبرأءة ألجميلة ألتي عائلة دمّر طÓق ألؤألدين أُسُشسشها».
أألكيد أن أألطفال لم يعؤدوأ في أمان في ألمقاضشاة ألقضشائية للؤألدين أوحتى إأيدأع
ُنٍهبت منهم».
أيامنا هذه ،فقد أصشبحؤأ عرضشة لمخاطر أألطفال في مرأكز متخصشصشة ،في حالة
ع ّ-دة ،وف-ي ه-ذأ ألّسش-ي-اق ،ي-دق أل-م-خ-تصش-ؤن أألط -ف -ال ح-يث ي-فشش-ل أآلب-اء ف-ي م-ه-م-ت-ه-م
ناقؤسش ألخطر في ألعديد من ألمرأت من لمرأقبة أبنائهم وحمايتهم.
وأضش- -افت ألسش- -ي -دة ف -ي سش -رد شش -ه -ادت -ه -ا »:ظ- -اه- -رة ألع- -ت- -دأء أل -ج -نسش -ي أل -ت -ي ي -روح وقد سشجلت ألهيئة ألؤطنية لترقية ألصشحة
كثيرون هم أألطفال ألذين كبروأ قبل أألوأن،
وت -ط -ؤي -ر أل -ب -حث ،م -ا ل ي -ق-ل ع-ن 10آألف
ضشحيتها أآللف من أألطفال.
مضشطرين إألى حمل أألعباء أألسشرية ألكبيرة
مع ألعلم أن هذه أألرقام تبقى تقريبية ،أع-ت-دأء جسش-دي ع-ل-ى أألط-ف-ال ،م-ن ب-ي-ن-ه-م
م-ن-ه-ا وألصش-غ-ي-رة ع-ل-ى أك-ت-اف-ه-م ألضش-ع-ي-ف-ة ،بعيدة عن ألؤأقع ،ويبقى هذأ ألمؤضشؤع في  2000ألى  3000تعرضشؤأ إألى أعتدأء جنسشي
ف -ؤج -دوأ أن -فسش -ه -م ي -ؤأج -ه -ؤن قسش-اوة أي-ام أل -ح -ق -ي -ق -ة ،ضش -م -ن م-ح-ظ-ؤرأت أل-م-ج-ت-م-ع بنسشبة  80بالمائة دأخل أألسشرة ،وعليه فإان
مريرة ،حيث يتمّ سشحبهم بؤحششية وقسشاوة ألجزأئري ألذي يأابى أإلبÓغ عن مثل هذه ألتكفل بهذه ألفئة يتطلب تضشافر ألجميع
ب -ل وأخ -ت-ط-اف-ه-م م-ن ع-ال-م ع-دم أله-ت-م-ام ألؤقائع ألتي تعتبر مصشدر صشدمة نفسشية ،ما من خÓل أنجاز مرأفق أجتماعية مدعمة
وألبتهاج ،لُيحتجزوأ في عالم يسشؤده ألغياب يسشتدعي متابعة وتكف Óقد يمتدأن لسشنين بأاخصشائيين ووسشائل حديثة ،باإلضشافة إألى
أل -ت -ام ل -ل -ت -ك -ف-ل ب-ه-م ،ع-ال-م ي-ؤؤدي ب-ه-م إأل-ى عدة ،غالبا ما تترك صشدمات عميقة لدى ألقيام بالتحسشيسش وألتؤعية للتأاكيد على أن
أل- -ه- -اوي- -ة ،وي- -ا ل- -يت م- -ف -ت -ع -ل -ي ذلك ل -يسش
Óسشف ،مؤجؤد أل -تصش -دي ل -ه -ذه أل -ظ -اه -رة خ -ط -ي -رة ع -ل-ى
ألطفل.أسشتغÓل أألطفال ،ل أ
أألششخاصش أنفسشهم ألذين من ششأانهم أل ّسشهر ومشش -ه -ده ي -ع -ؤد ح -ت -ى ك -ل ي -ؤم ،م-ن خÓ-ل ألمجتمع ،ويجب ألتبليغ عليها بإاعطاء كافة
على حماية ألطفؤلة وألبرأءة».
ألمعلؤمات في حلة تسشجيل ضشحايا.
حالت غير إأنسشانية.

 80في من إلجرإئم
إعتدإءإت جنسشية

أششرف مؤؤخرأ ألمدير ألعام لمحافظة ألغابات
علي محمؤدي رفقة وألي تلمسشان علي بن يعيشش
ع -ل -ى إأط Ó-ق ح -ي-ؤأن أل-غ-زأل أل-ج-ب-ل-ي وأألروى
Óن-ق-رأضش وه-ذأ ع-ل-ى مسش-ت-ؤى م-ح-م-ية
أآلي-ل-ة ل -إ
مؤطاسش بعين غرأبة في دأئرة منصشؤرة وقبلها
تم إأسشتقبال ألؤفد على مسشتؤى غابة زريفات
ألمتؤأجدة ببلدية منصشؤرة أين تم زيارة محمية
ألطيؤر ألنادرة وتم كذلك زيارة معرضش نششاطات
م -ح -اف -ظ-ة أل-غ-اب-ات وك-ذأ م-ا تضش-م-ه م-ن ط-ي-ؤر
وحيؤأنات.
لقيت ألمبادرة إأسشتحسشانا كبيرأ ومنقطع ألنظير
م-ن ط-رف أل-ح-اضش-ري-ن وك-ذأ أل-م-ج-ت-م-ع ألمدني
وأل -ط -ب -ق-ة أل-م-ث-ق-ف-ة ورج-ال أإلعÓ-م وم-خ-ت-ل-ف
أألجهزة أألمنية.
لكن وبحسشب ما رصشدته جريدة «ألششعب» أنه

كان أألجدر ألتعاون مع مديرية ألتربية لؤلية
ت-ل-مسش-ان وم-دي-ري-ة أل-ت-ك-ؤي-ن أل-م-ه-ن-ي وأل-ت-مهين
وج -ام -ع -ة أب -ي ب -ك -ر ب -ل-ق-اي-د ،م-ن أج-ل إأشش-رأك
أل-تÓ-م-ي-ذ أل-م-ت-م-درسش-ي-ن ف-ي أألط-ؤأر أل-تعليمية
أل -ث Ó-ث -ة ل سش -ي -م -ا ون -ح-ن ن-ح-ت-ف-ي ب-ي-ؤم أل-ع-ل-م
ألمصشادف لـ 16أفريل.
ك -م -ا ك -ان ألج -در إأحضش -ار م -ت -ربصش-ي أل-ت-ك-ؤي-ن
أل-م-ه-ن-ي أل-ذي-ن ي-زأول-ؤن درأسش-ت-ه-م ف-ي أل-م-جال
ألفÓحي وألنباتي وألغابي وكذأ إأششرأك ألطلبة
ألجامعيين في مجال ألبيئة وألترأث في كذأ
مبادرأت طيبة من ششأانها أن تكؤن ذكرى رأئعة
لهم وتغرسش في نفؤسشهم مدى ألمحافظة على
ألثروة ألنباتية وألحيؤأنية ول سشيما من ألطيؤر
وألحيؤأنات ألتي هي في حالة إأنقرأضش.
تلمسسان :بكاي عمر

أإطفال كبروإ قبل إألوإن

á«îjQÉJ äÉ£fi
قامات بوزن أامة

إأعدأد :سسهام بوعموشسة
اأ’حد  28أافريل  2019م الموافق لـ  22ششعبان  1440هـ

اŸوقع اإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاحد أاعمدة ا◊ركة األدبية والسسياسسية إابان اإلحتÓل
مفدي زكريا القصسة الكاملة لشساعر الثورة ا÷زائرية بإامتياز

م- - -ف - -دي زك - -ري - -اء شس - -اع - -ر ال - -ث - -ورة العربي في كل مراحل الكفاح منذ سشنة 1925م حتى
ا÷زائ -ري -ة وم -ؤول -ف ال -نشس -ي-د ال-وط-ن-ي سشنة 1977م  ،داعيًا إالى الوحدة بين أاقطارها.
ا÷زائ -ري «قسس -م -ا» ال -ذي تضس -م-ن أاب-دع أاث- -ن- -اء ت- -واج- -ده ب- -ت -ونسش واخ -ت Ó-ط -ه ب -ا’أوسش -اط
تصس - -وي - -ر Ÿل - -ح - -م- -ة الشس- -عب ا÷زائ- -ري ال-ط-اÓب-ي-ة ،ه-ن-اك ت-ط-ورت عÓ-ق-ت-ه بأابي اليقظان
وبالششاعر رمضشان حمود ،وبعد عودته إالى الجزائر
اÿالدة.
أاصشبح عضشوا نششطا في جمعية طلبة مسشلمي ششمال
هو الششيخ زكرياء بن سشليمان بن يحيى بن الششيخ
إاف-ري-ق-ي-ا ال-م-ن-اهضش-ة لسش-ي-اسش-ة اإ’دم-اج ،إالى جانب
سشليمان بن الحاج عيسشى ،وقد ولد يوم الجمعة 12
م-ي-ول-ه إال-ى ح-رك-ة اإ’صشÓ-ح ال-ت-ي ت-م-ث-ل-ه-ا ج-م-ع-ية
ج -م -ادى اأ’ول-ى  1326هـ ،ال- -م- -واف -ق لـ  12يونيو
العلماء ،انخرط مفدي زكريا في حزب نجم ششمال
1908م ،ب -ب -ن -ي ي-زق-ن ،أاح-د ال-قصش-ور السش-ب-ع ل-وادي
إافريقيا ثم حزب الششعب الجزائري وكتب نششيد
ميزاب ،بغرداية ،في جنوب الجزائر.
الحزب الرسشمي «فداء الجزائر».
ل-ق-ب-ه زم-ي-ل ال-ب-ع-ث-ة ال-م-ي-زاب-ي-ة وال-دراسش-ة ال-ف-ق-ي-د
اعتقل من طرف السشلطات الفرنسشية في أاوت
سش - -ل - -ي - -م- -ان ب- -وج- -ن- -اح بـ:
 1937رفقة مصشالي الحاج وأاطلق سشراحه سشنة
«م -ف -دي» ،ف -أاصش -ب-ح ل-ق-ب-ه
 1939ل- -ي- -ؤوسشسش رف -ق -ة ب -اق -ي
اأ’دبي مفدي زكريا الذي
«
ق
س
س
م
ا
المناضشلين جريدة الششعب لسشان
» أابد
ع
ت
اششتهر به  ،كما كان يَوsقع
ص
س
و
ي
ر
حال حزب الششعب ،اعتقل عدة
Ÿ
ل
ح
أاشش -ع -اره «اب -ن ت-وم-رت»،
ة
ش
س
ع
ب
ث
مرات في فيفري  6( 1940أاششهر)،
ائر
حيث بدأا حياته التعليمة
ثم في  8ماي  1945وبعد خروجه
ف -ي ال -ك -ت -اب ب -مسش -ق-ط
م -ن السش -ج-ن ان-خ-رط ف-ي صش-ف-وف
رأاسشه ،فحصشل على ششيء من علوم الدين واللغة ثم
ح - -رك - -ة ا’ن - -تصش - -ار ل - -ل - -ح - -ري- -ات
رح- -ل إال- -ى ت- -ونسش ،وأاك- -م -ل دراسش -ت -ه ب -ال -م -درسش -ة
الديمقراطية ،سشجن بسشجن بربروسش «سشركاجي
الخلدونية ثم الزيتونية وعاد بعد ذلك إالى الوطن
حاليا» مدة  3سشنوات وبعد خروجه من السشجن فار
وك -انت ل -ه مشش -ارك -ة ف -ع -ال -ة ف -ي ال -ح -رك-ة اأ’دب-ي-ة
إالى المغرب ثم إالى تونسش ،أاين سشاهم في تحرير
والسشياسشية.
ج -ري -دة ال -م-ج-اه-د إال-ى غ-اي-ة ا’سش-ت-قÓ-ل اشش-ت-ه-ر
حين قامت الثورة انضشم إاليها بفكره وقلمه ،فكان
م -ف -دي زك-ري-ا ب-ك-ت-اب-ة ال-نشش-ي-د ال-رسش-م-ي ال-وط-ن-ي
شش -اع -ر ال-ث-ورة ال-ذي ي-ردد أان-اشش-ي-ده-ا وعضش-وا ف-ي
«قسشما» ،إالى جانب ديوان اللهب المقدسش ،وإالياذة
جبهة التحرير مما جعل فرنسشا تزج به في السشجن
الجزائر.
م -رات م -ت -وال-ي-ة ،ث-م ف-ر م-ن-ه سش-ن-ة  1959فأارسشلته
أااول قصش -ي -دة ل -ه ذات شش -أان ه -ي «إال-ى ال-ري-ف-اي-ي-ن»
ال-ج-ب-ه-ة خ-ارج ال-ح-دود ف-ج-ال ف-ي ال-ع-ال-م ال-ع-ربي
نششرها في جريدة «لسشان الششعب» بتاريخ  6مايو
وعرف بالثورة.
1925م ،وج -ري-دة «الصش-واب» ال-ت-ونسش-اي-ت-ي-ن؛ ث-ام ف-ي
الصش -ح -اف -ة ال-مصش-راي-ة «ال-ل-واء» ،و»اأ’خ-ب-ار» .واكب
عمل رئيسسًا لتحرير
ال -ح-رك-ة ال-وط-ن-اي-ة بشش-ع-ره وب-نضش-ال-ه ع-ل-ى مسش-ت-وى
ال-م-غ-رب ال-ع-رب-اي ف-ان-خ-رط ف-ي صش-ف-وف الشش-ب-ي-ب-ة
صسحيفة «الشسعب» و سساهم ‘
الدسشتوراية .نششيد العلم كتبه بدمه وأاهداه للحكومة
–رير جريدة اÛاهد
ال-م-ؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ال-جزائرية ،تسشابيح الخلود،
فلسشطين على الصشليب».
ع-م-ل رئ-يسشً-ا ل-ت-ح-ري-ر صش-ح-ي-ف-ة «الشش-عب» الداعية ووافته المنية بتونسش في  17أاوت من سشنة 1977
’سشتقÓل الجزائر في سشنة 1937م .واكب ششعره ونقل جثمانه إالى مسشقط رأاسشه فكان هو ششاعر
بحماسشة الواقع الجزائري ،بل الواقع في المغرب الثورة.

 61سسنة على معركة سسوق أاهراسس الكÈى

مشستة وادي الشسوك تتذكر اŸلحمة ا◊ية ‘ الذاكرة الوطنية
«إاعادة دفن شسهداء وشسهادات حية Ÿن صسنعوا التاريخ »
لسسبوع الفارط القاعدة الشسرقية للثورة التحريرية ،الذكرى الواحدة والسستŸ Úعركة سسوق أاهراسس الكÈى ،التي جرت أاحداثها
أاحيت ا أ
لسسرة الثورية وبعضس اÛاهدين الذين شساركوا ‘ هذه اŸعركة من وليات قاŸة ،عنابة،
Ãشستة واد الشسوك ببلدية الزعرورية برفقة ا أ
الطارف وبجاية ،بحيث ” إاعادة دفن رفاة أاربعة شسهداء.التفاصسيل تنقلها «الشسعب» ‘ صسفحة من التاريخ.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

تعتبر معركة سشوق اأهراسش في نظر
الموؤرخين حدثا مميزا كان له ا’أثر
ال-ب-ارز ع-ل-ى م-ج-رى ث-ورة ال-ت-حرير
الوطني .وقعت هذه المعركة التي
اسشتمرت اأسشبوعا كام Óبدءا من
يوم  26اأفريل  1958انطÓقا من
منطقة «ويÓن» بالقرب من سشوق
اأهراسش لتتوسشع اإلى اأعالي «حمام
النبائل» (قالمة) ،وما تزال حية في
ذاكرة من عايششوها من مجاهدين
وسش-ك-ان ال-م-ن-ط-ق-ة .ب-ح-يث خ-لفت
هذه المعركة  639ششهيد وقتل فيها
م - -ا’ ي - -ق - -ل ع- -ن  300م -ن ج -ن-ود
ا’سش -ت -ع -م -ار ،وج -رح  700اآخرين
لتبقى بذلك مسشجلة بكل افتخار
في ذاكرة من عايششوا اأحداثها.
وتششير المصشادر التاريخية اإلى اأن،
ال- -تضش -اريسش ال -وع -رة ل -ل -م -ن -ط -ق -ة
صش- -ع- -بت م -ن ت -ن -ق -ل ج -ن -ود ج -يشش
التحرير الوطني ،الششيء الذي دفع
ب -ق -ي -ادة ال -ف-ي-ل-ق ال-راب-ع ال-ذي ك-ان
م -ق -ره -ا ب -ع-ي-ن م-ازر ق-رب سش-اق-ي-ة
سش-ي-دي ي-وسش-ف(ت-ونسش) ،اإل-ى ع-ب-ور
خ-ط م-وريسش ال-م-ك-ه-رب ب-م-ن-ط-ق-ة
«ال -ده-وارة» ق-رب ق-ال-م-ة م-ن اأج-ل
ت- -وصش -ي -ل ا’أسش -ل -ح -ة وال -ع -ت -اد ال -ى
الو’ية الثانية.
وقد تم اكتششاف اأمر هذه القافلة
ي- -وم  26اأف -ري-ل  1958م -ن ط-رف
ق- -وات ا’ح- -تÓ- -ل ،م- -م- -ا اأدى اإل- -ى
نشش -وب ه -ذه ال -م -ع -رك -ة .وه -ذا م -ا
اأشش -ار ل -ه اأسش-ت-اذ ال-ت-اري-خ ب-ج-ام-ع-ة
سش - - -وق اأه - - -راسش ج - - -م - - -ال ورت- - -ي
لـ«الششعب» قائ»:Óاأن معركة سشوق
اأهراسش التي وقعت وسشط سشÓسشل

ج- -ب- -ل -ي -ة ك -ث -ي -ف -ة ،واأودي -ة صش -ع -ب -ة
ا’ج-ت-ي-از «ت-ع-د م-ن اأك-ب-ر ال-معارك
خÓل ثورة التحرير المجيدة « ،اإذ
اأن ا’أسشلحة التي اسشتخدمت فيها
تعادل «معركة من اأضشخم معارك
الحرب العالمية الثانية».
وشش -ارك ف -ي ه-ذه ال-م-ع-رك-ة حسشب
ن- -فسش ال -م -وؤرخ ال -ف -ي -ل -ق  9و 14
للمظليين والفيلق  8و 28للمدفعية
بعيدة المدى ،وكل من الفيلق ، 26
 151و 152مشش-اة م-ي-ك-انيكية وهي
وحدات لها «تاريخ عسشكري ومن
اأشش- - -رسش ال- - -ف- - -رق ال- - -عسش- - -ك- - -ري - -ة
ال- -ف- -رنسش- -ي- -ة» ،ال- -ت -ي شش -اركت ف -ي
الحربين العالميين ا’أولى والثانية
وحرب الهند الصشينية.
م-ن ج-ه-ت-ه دع-ا ال-م-ج-اه-د ششوششان
اإلى المحافظة على التاريخ ليكون

التواصشل بين الجيلين مششيرا اإلى
اأنه على الجيل الصشاعد اأن يدرك
اأن ل -ه ت -اري -خ ع -ظ-ي-م سش-ج-ل-ه اآب-اوؤه
واأجداده بالدم ،موضشحا في سشرده
لÓ- -أح- -داث اأن- -ه ب- -ع -د اإنشش -اء خ -ط
موريسش في جوان  1957على تراب
ال-ق-اع-دة الشش-رق-ي-ة واسش-ت-كماله في
اأك -ت-وب-ر م-ن ن-فسش السش-ن-ة ،وب-ع-دم-ا
تدفقت كميات هائلة من ا’أسشلحة
وال - -ذخ - -ي- -رة اإل- -ى داخ- -ل ال- -وط- -ن،
شش -رعت ق -وات ال -ع-دو ف-ي ح-راسش-ة
شش-دي-دة ل-ل-ح-دود ال-غ-رب-ي-ة وخ-اصشة
الششرقية.
ويضش-ي-ف اأن-ه ح-ي-ن-م-ا اأدركت ق-ي-ادة
الثورة والقاعدة الششرقية اأن خط
موريسش ،قد فصشل جزءا من ترابها
ع -ن ب -ق -ي -ة م -ن -اط -ق-ه-ا ب-ادرت اإل-ى
اإرسش- - -ال ق- - -وات ل - -رب - -ط ا’تصش - -ال

وح-م-اي-ة ال-ق-واف-ل ال-ن-اق-ل-ة ل-لسشÓح
اإلى جيشش التحرير ،قبل اأن يتم
اك -تشش -اف اأم-ره-ا م-ن ط-رف ال-ع-دو
ال - -ذي ج - -ه - -ز ج - -يشش - -ا وط- -ائ- -رات
ودب-اب-ات وم-دف-ع-ي-ة م-ي-دان ومشش-اة
وم -ظ -ل -ي -ي -ن م -م -ا اأدى اإل -ى نشش -وب
معركة سشوق اأهراسش.
واسش-ت-ن-ادا ل-رئ-يسش ج-م-ع-ية الناجين
من هذه المعركة المجاهد حمانة
بولعراسش ،فاإن ميدان معركة سشوق
اأهراسش الكبرى تم اكتششافه بوادي
الشش-وك ب-ب-ل-دي-ة ال-زع-روري-ة ،وب-ع-د
اأسش-ب-وع ت-ق-ري-ب-ا م-ن ال-م-ع-ارك ال-تي
جرت ،تسشلل المجاهدون وتحولوا
اإل- -ى ج- -ب- -ال ال- -مشش- -روح- -ة ث -م اإل -ى
الدهوارة.

لحـ ـداث بوليـ ـة بسسكـ ـ ـرة
كرونولوجيـ ـا ا أ
30ديسسمبر  :1838الماريششال الفرنسشي فالي يصشدر قرارا بتعيين بوعزيز بن قانة ششيخا
للعرب على بسشكرة خلفا للسشيد فرحات بن سشعيد بن بوعكاز.
 24مارسس  :1840وقوع معركة واد سشالسشو بين لوطاية بو’ية بسشكرة وأامدوكال بو’ية باتنة
وهزيمة الششيخ الحسشن بن عزوز خليفة اأ’مير عبد القادر على الزيبان أامام قوات بوعزيز بن
قانة ،فاضشطر اأ’مير إالى إاسشتخÓفه بفرحات سشعيد.
 :1841هجوم قوات بن قانة على طولقة وانسشحاب فرحات بن سشعيد إالى تقرت ومÓحقة
جنود بن قانة له وقتله خÓل ششهر سشبتمبر  1841نواحي بن سشعيد.
ماي  :1843بن قانة يحاصشر سشيدي عقبة لعدة أايام لكنه فششل في إاقتحام المدينة وعاد أادراجه
إالى بسشكرة.
 :1843تحرير مدينة بسشكرة على يد محمد الصشغير بن أاحمد خليفة اأ’مير عبد القادر ،وفرار
بن قانة وقواته.
 23فيفري  :1844اإجتماع ثÓثة آا’ف مقاتل فرنسشي بباتنة في انتظار الهجوم على مدينة
بسشكرة.
بداية مارسس  :1844خليفة اأ’مير عبد القادر على بسشكرة الششيخ محمد بن الحاج ينسشحب
إالى بلدة مششونشش قبل وصشول العدو الفرنسشي إالى بسشكرة.
 4مارسش  :1844الجيشش الفرنسشي يحتل مدينة بسشكرة بقيادة الدوق دومال.
 15مارسس  :1844إاند’ع معركة مششونشش بو’ية بسشكرة ،وانهزام القوات الفرنسشية أامام
المجاهدين بقيادة الششيخ إابراهيم بن الصشادق بن الحاج وخليفة اأ’مير الششيخ محمد الصشغير بن
الحاج ،وفي الحملة الموالية إاقتحم العدو مششونشش.
 12ماي  :1844تمكن الششيخ محمد الصشغير بن الحاج خليفة اأ’مير عبد على الزيبان من
إاسشتعادة بسشكرة بعد أان إاحتل قصشبتها ،وقضشى على الحامية الفرنسشية المرابضشة بها.
 18ماي  :1844العدو الفرنسشي يسشتعيد بسشكرة بقيادة هنري دوليون الذي عاث فسشادا في
المدينة وصشادر أامÓك سشكانها بعد إانسشحاب الخليفة.
 23ماي  :1844إادارة اإ’حتÓل ببسشكرة تقوم بإاعادة تقسشيم منطقة الزيبان ،تحت قيادة
بوعزيز بن قانة( ششيخ العرب).
 10جويلية  :1844إاند’ع معركة الدروع بجنوب مششونشش بقيادة الششيخ محمد الصشغير بن
أاحمد بن الحاج الذي قضشى على العدو بالمنطقة وغنم أاسشلحته.
 :1844الششيخ مصشطفى بن محمد بن عزوز أاحد مششايخ الطريقة الرحمانية ،يلجأا إالى نفطة
بتونسش قادما إاليها من برج بن عزوز قرب طولقة ،حيث جعل من زاويته ملجأا للهاربين من
بطشش فرنسشا.
ماي  :1845البطل أاحمد باي غادر مع عائلته قرية منعة بو’ية باتنة حاليا ،وتوجه إالى جبل
أاحمر خدو لدى عرشش أاو’د عبد الرحمن ببلدية مزيرعة بو’ية بسشكرة حاليا.
 1جوان  :1845رجوع الجنرال بودو بقواته من منعة إالى مركز العناصشر بعد إاحتÓل وادي
عبدي ،ومنعة وبني فرح.
جوان  :1845الششيخ الصشادق بلحاج يسشتنفر الششعب للتصشدي للغزاة ،بعد قرب وصشول الجنرال
هيربيون إالى جبال أاحمر خدو.
بداية من  05نوفمبر  :1846إاند’ع إانتفاضشة الششيخ الششريف أاحمد بن بلقاسشم النموششي ،الذي
كون جيششا وقام بعدة هجومات على مراكز العدو بخنقة سشيدي ناجي وليانة ،وباديسش بالزاب
الششرقي من و’ية بسشكرة حاليا.
 09ديسسمبر  :1846قيام الرائد سشان جارمان بحملة ضشد الثائر الششيخ أاحمد بن بلقاسشم.
جانفي  :1847وقوع معركة أاو’د جÓل بين قوات الجنرال هيربيون وقوات المجاهدين
بقيادة الششيخ بومعزة والششيخ المختار الجÓلي والتي دامت يوما كام.Ó

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أألحد  28أفريل  2019م
ألموأفق لـ  22ششعبأن 1440هـ

ل–ادية إ÷زإئرية للدرإجات
بعد إنتخابه على رأإسس إ إ

برباري« :سسأاعمل على إاعادة األمور إا ¤الطريق الصسحيح»

بايرن ميونيخ يفكر بجدية ‘ التعاقد مع ﬁرز

نبيلة بوقرين

سصليم إلعايب (إلناطق إلرسصمي لشصباب قسصنطينة) لـ «إلشصعب» :

سسننهـ ـ ـ ـ ـي اŸـ ـ ـ ـ ـوسسم بقـ ـ ـ ـ ـوة لضسمـ ـ ـ ـ ـان مشسارك ـ ـ ـ ـة قاري ـ ـ ـ ـ ـة

بعد إقصصاء فريق شصباب قسصنطينة من
نصصف نهائي كأاسس إ÷مهورية ،إقÎبنا من
إلناطق إلرسصمي للفريق «سصليم إلعايب»
إلذي ناب عن إلÓعب Úوإلطاقم إلفني
إلذين كانوإ ‘ قمة إلتأاثر ،حيث –دث
لقصصاء ‘ منافسصت Úمتتاليت‘ Ú
عن إ إ
ظرف أإسصبوع Úو–دث عن باقي مشصوإر
إŸوسصم إلكروي ( ‘ )2019 – 2018منافسصة
لو ¤لكرة إلقدم‘ ،
إلرإبطة إÎÙفة إ أ
هذإ إ◊وإر :

ألبطولة ألوطنية بعد غيأب دأم  21سشنة كأملة،
أ–دث وأنأ جد متأثر كون أألمر صشعب للغأية وجد
ﬂيب أن ت -خ -رج م -ن م -ن -أفسش -ة رأب -ط -ة أألب -ط -أل
أإلف -ري -ق -ي -ة ب -ع -د مسشÒة ‡ي -زة ل-ل-غ-أي-ة ،وب-ع-ده-أ
بأسشبوع Úتقصشى من نصشف نهأئي كأسس أ÷مهورية
ألتي كنت قريبأ منهأ بعدمأ حققت ألفوز ‘ مبأرأة
أل -ذه -أب وك-أن ع-ل-يك تسش-ي Òل-ق-أء أل-ع-ودة ل-ل-ت-أه-ل
للنهأئي ،نطلب ألسشمأح من أنصشأرنأ هذه هي كرة
ألقدم أŸوسشم أŸأضشي جعلتنأ ‘ قمة ألسشعأدة
وهذأ أŸوسشم جعلتنأ نتحسشر على مأ فوتنأه على
أن -فسش -ن-أ ،أآلن ع-ل-ي-ن-أ أن ن-رتب أل-ف-ري-ق م-ن ج-دي-د
لننطلق من جديد بوجه أفضشل خصشوصشأ من بدأية
أŸوسشم أŸقبل.

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص

إلشص -عب  :إقصص -اء م-ر م-ن نصص-ف ن-ه-ائ-ي ك-أاسس
إ÷مهورية أإمام شصباب بلوزدإد ،ما إلذي كان
ينقصصكم لبلوغ إلنهائي؟
سصليم إلعايب  :أعتقد بأن أŸبأرأة ألتي كأن يجب
علينأ أن نلعبهأ بششكل جيد ضشأعت منأ وكنأ خأرج
أإلطأر “أمأ أمأم ششبأب بلوزدأد ألذي عرف كيف
يسشتغل تهأون لعبينأ وحقق مأ كأن يصشبو إأليه ‘
هذأ أللقأء  ..ألÓعبون عأششوأ ضشغطأ كبÒأ و⁄
يتمكنوأ من Œأوزه أثنأء أŸوأجهة ،وهو مأ حرمنأ
م -ن وصش -ول م -ب -ت -غ-أن-أ و ⁄ن-ق-م ب-أي شش-يء ل-ل-ت-أه-ل
للمبأرأة ألنهأئية.
لطار
@ شصاهدنا أإن إلÓعب Úكانوإ خارج إ إ
من ناحية إلÎكيز ؟
@@ كأن هنأك ضشغط كب Òعلى هذه أŸقأبلة
وألÓعبون خرجوأ من أŸبأرأة وهذأ مأ حدث،
لعبونأ كأنوأ أمأم مبأرأة مصشÒية للفريق ولو فأزوأ
كأنوأ سشيكتبون أسشمأءهم بأحرف من ذهب ببلوغهم
ألدور ألنهأئي ‘ منأفسشة كأسس أ÷مهورية ألول

Óسش-ف م-ررن-أ ج-أن-ب-أ ‘
م -رة ‘ ت -أري-خ أل-ف-ري-ق ،ل -أ
ألوقت ألذي كنأ مطألب Úفيه بتقد Ëمبأرأة كبÒة
وإأسشعأد أنصشأرنأ.
@ خسصر” هدف ‘ Úمنافسصتﬂ Úتلف‘ Ú
ظرف أإسصبوع Ú؟
@@ بإأقصشأء كأسس أ÷مهورية وأŸغأدرة من ألدور
ألنصشف ألنهأئي ،خرجنأ من كل أŸنأفسشأت ألتي
ك -ن -أ ‰شش -ي ف-ي-ه-أ ب-ط-ري-ق-ة صش-ح-ي-ح-ة م-ن-ذ ب-دأي-ة
أŸوسشم ،أعتقد بأنه على ألعموم Áكن أن نعتÈ
هذأ أŸوسشم ﬂيبأ على طول أÿط ،بألنظر إأ¤
ط -م -وح-أت أل-ف-ري-ق أل-ك-بÒة أل-ت-ي سش-ط-رن-أه-أ ق-ب-ل
أنطÓق أŸوسشم ألكروي ( ،)2019- 2018حيث كنأ
نهدف للتتويج بلقب جديد بعدمأ عدنأ Ÿنصشة
ألتتويجأت أŸوسشم أŸأضشي و“كنأ من ألفوز بلقب

@ ن- -ه -اي -ة إŸوسص -م لزإلت ب -ع -ي -دة خصص -وصص -ا
لشص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة إل-فريق إلذي لديه أإكÈ
عدد من إŸوإجهات ‘ إلبطولة ،بالنظر إ¤
إلثÓث مباريات متأاخرة إلتي بانتظاركم ؟
(إ◊وإر أإج -ري ق -ب -ل ل -عب م -وإج-ه-ة شص-ب-ي-ب-ة
إلسصاورة – شصباب قسصنطينة)
@@ صشحيح أننأ جد متحسشرين على أإلقصشأء ‘
م -ن-أفسش-ت Úم-ت-ت-أل-ي-ت ‘ Úظ-رف قصش Òج-دأ ،ل-ك-ن
ليسس هنأك نأر ‘ بيت ششبأب قسشنطينة سشÔتب
أل- -ب- -يت ج- -ي -دأ ون -ع -ي -د وضش -ع أل -ف -ري -ق ‘ ألسش -ك -ة
ألصش -ح -ي -ح -ة ،وسش -ن -ل -عب أŸب -أري-أت أŸت-ب-ق-ي-ة م-ن
ألبطولة بكل جدية وبقوة كبÒة ،حيث سشنصشأرع
بقوة على مرتبة ‘ كوكبة أŸقدمة ،وسشنعمل على
إأن-ق-أذ م-وسش-ن-أ ع-ل-ى أألق-ل بضش-م-أن مشش-أرك-ة ق-أرية
ثأنية على ألتوأ‹ للفريق أŸوسشم أŸقبل ،خصشوصشأ
أننأ حأليأ نحتل أŸركز ألثأمن برصشيد  33نقطة
وبفأرق  13نقطة عن ألرأئد إأ–أد ألعأصشمة وكل
ششيء وأرد.

مولودية بجاية

أالن ميشسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال يرف ـ ـ ـ ـع م ـ ـ ـ ـن معنوي ـ ـ ـ ـ ـات لعبيـ ـ ـ ـ ـ ـه
أإكد مدرب مولودية بجاية،
لـ»إلشصعب» ،أإن فريقه مطالب
ببذل إŸزيد من إÛهودإت
لربع إلقادمة،
خÓل إ÷ولت إ أ
حيث حثهم خÓل إجتماعه
لول على إلعمل،
بهم أإمسس إ أ
مارفع من معنوياتهم عقب
لخÒة أإمام جمعية
إلهزÁة إ أ
لمر
ع Úمليلة ،مؤوكدإ أإن إ أ
يتعلق Ãسصتقبل إلفريق وأإيّ
تهاون سصيؤودي إ ¤إلسصقوط.
أŸدرب أل -ب -ج -أوي أضش -أف ،أن أل-ل-ق-أء
ألقأدم أمأم نأدي بأرأدو سشيكون مفتأح
أللقأءأت ألقأدمة ،من خÓل تسشجيل
نتيجة إأيجأبية تسشمح بإأعأدة ألثقة ‘
نفوسس ألÓعب Úوبألتأ‹ مغأدرة ذيل
ألÎت- -يب ،مضش- -ي- -ف- -أ أّن أألم -ل ل ي -زأل
قأئمأ وÁكن تدرأك مأ فأت ،حيث أن
ألÓعب Úوأعون Ãأ ينتظرهم إأ ¤غأية
آأخ -ر م -ب -أرأة ،وأعÎف أن أŸه -م -ة ل -ن
ت -ك -ون سش -ه -ل-ة وه-و ي-رأه-ن ك-ثÒأ ع-ل-ى

طموح ألÓعب ،Úورغبتهم ‘ أÿروج
م-ن ع-ن-ق أل-زج-أج-ة وإأع-أدة ألب-تسش-أمة
Óنصشأر.
لأ
أل -ت -ق-ن-ي أل-ف-رنسش-ي ،أك-د ع-ل-ى ضش-رورة
ألبتعأد عن أي حسشأبأت وأŸهم هو
أللعب وحصشد أك Èعدد من ألنقأط،
خأصشة أن هنأك سشتّ فرق تدأفع من
أج -ل أل -ب-ق-أء ،ف-أحسش-ن حّ-ل ه-و خ-وضس
أŸب- -أري -أت أŸت -ب -ق -ي -ة ب -ق -وة وك -أن -ه -أ
مقأبÓت كأسس ،وعلى ألÓعب Úألثقة
بقدرأتهم ويبقى تركيزهم على ألفوز
وفقط.
وف -ي -م -أ ي -خصس أل -رزن -أم -ة أ÷دي-دة
للمبأريأت ،يرى ذأت أŸتحدث أنهأ ل
تشش -ك -ل أّي ع -أئ -ق ل -ت -ح-ق-ي-ق أأله-دأف
أŸسش -ط -رة ،ف -ل -عب أرب -ع م -ب -أري-أت ‘
أسشبوع مأ ب 11 Úو 26مأي أŸقبل أمر
ع -أدي ،وب -أل -نسش -ب -ة ل-ل-ت-حضشÒأت ف-ه-ي
سش -ت -ك -ون م-ن خÓ-ل م-ع-أ÷ة أألخ-ط-أء
أŸسش- - -ج - -ل - -ة ‘ أŸب - -أري - -أت أألخÒة،
وألعمل على ششحن بطأريأت ألÓعبÚ
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لŸانية
حسصب ›لة «بيلد» إ أ

لنتخابية
–Óادية إ÷زإئرية للدرإجات خÓل إ÷معية إلعامة إ إ
إنتُخب صصباح أإمسس خÒإلدين برباري رئيسصا جديدإ ل إ
لجماع على إŸرشصح إلوحيد
لعضصاء با إ
لوŸبية إ÷زإئرية ،حيث صصوت إ أ
لسصتثنائية إلتي جرت وقائعها Ãقر إللجنة إ أ
إ إ
لوŸبية إ◊الية.
لقيادة إلفيدرإلية فيما تبقى من إلعهدة إ أ
جرت أإلنتخأبأت ‘ ظروف عأدية بحضشور  25عضشوأ معنيأ بألتصشويت من
أصشل  38عÈوأ كلهم عن رضشأهم لتو‹ بربأري رئأسشة أإل–أدية خÓل ألفÎة
أŸت -ب -ق-ي-ة م-ن ع-م-ر أل-ع-ه-دة أألوŸب-ي-ة أ◊أل-ي-ة ،ل-تسش-ي Òأألم-ور وإأع-أدة ب-عث
ألنششأطأت من جديد لتفأدي ألدخول ‘ دوأمة قد تنعكسس بششكل سشلبي على
هذه ألريأضشة ألتي عأدت بقوة ‘ ألسشنوأت أألخÒة.
Óششأرة فإأن ألإ–أدية أ÷زأئرية للدرأجأت عرفت جملة من أŸششأكل
ول إ
وأإلنششقأقأت ألدأخلية مأ أدى بألرئيسس ألسشأبق مÈوك قربوعة إأ ¤أإلسشتقألة
من منصشبه ششهر نوفم ÈأŸأضشي ،وبعدمأ عرفت ألهيئة مرحلة فرأغ تعطلت
خÓلهأ عدة نششأطأت تقرر إأعأدة تنظيم أإلنتخأبأت من جديد ووقع أإلختيأر
على بربأري ألذي يعرف جيدأ خبأيأ أÙيط Ãأ أنه كأن قريبأ من ألهيئة
بألرغم من صشغر سشنه.
–Óأدية أنه سشيقدم كل مأ عليه من
و‘ هذأ ألششأن أكد ألرئيسس أ÷ديد ل إ
أجل إأعأدة أألمور للطريق ألصشحيح من جديد من خÓل ألعمل أ÷مأعي
رفقة كل عأئلة ألدّرأجأت ‘ قوله «أنأ على درأية Ãأ يدور دأخل أإل–أدية
Ãأ أنني كنت نأئب رئيسس ‘ ألسشأبق ولهذأ أعمل على إأعأدة  ⁄ششمل كل أسشرة
ألدرأجأت وسشيكون بأب أإل–أدية مفتوح أمأم أ÷ميع حتى أŸعأرضش ،Úألن
هدفنأ ألقأدم هو أŸصشلحة ألعأمة لكي نعيد ألدرأجة أ÷زأئرية إأ ¤مكأنتهأ
أ◊قيقية على أŸسشتوى ألوطني وعلى ألسشأحة ألدولية خأصشة أننأ ‘ صشدد
Óلعأب أألوŸبية بطوكيو .»2020
جمع ألنقأط أŸوؤهلة ل أ
وأصشل ألرئيسس ألسشأبق لرأبطة بسشكرة قأئ« Óسشأعمل على إأعأدة بعث طوأف
أ÷زأئر ألدو‹ من جديد ،ونقوم بتعي Úمدير فني وطني خÓل أألسشبوع
أل -ق -أدم ألن أŸدي -ري -ة أل -ف -ن -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة ك-أنت Ãث-أب-ة ن-ق-ط-ة ألضش-ع-ف م-ن-ذ
ألنتخأبأت أŸأضشية ،وهو مأ أثر على سش Òألنششأطأت دأخل أل–أدية ،مدير
أل -ت -ن -ظ -ي -م أل -ري -أضش-ي ،م-دي-ر أŸوأهب ألشش-أب-ة ،وم-دي-ر أل-ت-ط-وي-ر أل-ري-أضش-ي
وألتكوين».

ألعدد
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يتوإجد إلدو‹ إ÷زإئري رياضس
ﬁرز ‘ مفÎق طرق حقيقي ،خاصصة
أإنه يفكر بجدية ‘ إلرحيل من فريق
مانشصسص Îسصيتي ‘ نهاية إŸوسصم بسصبب
ضصياع فرصصة إللعب بصصفة أإسصاسصية مع
إلفريق هذإ إŸوسصم بسصبب إŸنافسصة
إلكبÒة.

عمار حميسسي

أكدت ›لة «بيلد» أألŸأنية أن نأدي بأيرن ميونيخ يفكر
ب -ج -دي -ة ‘ أل -ت -ع -أق-د م-ع أل-دو‹ أ÷زأئ-ري خÓ-ل فÎة
ألن-ت-ق-ألت ألصش-ي-ف-ي-ة ،خ-أصش-ة أن إأدأرة أل-ن-أدي أل-ب-أف-أري

سشتقوم بعملية «غربلة» عميقة للتعدأد من خÓل ألتضشحية
بعدة لعب Úوألتعأقد مع عدة عنأصشر جديدة.
ويتوأجد ﬁرز ‘ قأئمة ألعنأصشر ألتي يريد ألبأيرن
ألتعأقد معهأ ،حسشب أÛلة أŸذكورة إأضشأفة إأ ¤عنأصشر
أخ -رى ،م -ن أج -ل أع -أدة ألÈي -ق ل -ل-ف-ري-ق خÓ-ل أŸوسش-م
أŸقبل بعد أن تعأقد مع ألثنأئي ألفرنسشي لوكأ هÒنأنديز
وبنجأم Úبأفأرد.
وسشيكون ألنتقأل إأ ¤فريق بأيرن ميونيخ أألŸأ Êخطوة
مهمة ‘ مششوأر ألدو‹ أ÷زأئري ،خأصشة أن ألبأيرن يعد
من أندية ألصشفوة ‘ أوروبأ وسشيضشمن ألÓعب بذلك
ألتتويج بأŸزيد من أأللقأب.
وضش -ي-ع ﬁرز ح-ظ-وظ-ه ك-أم-ل-ة ‘ أل-ع-ودة إأ ¤أل-تشش-ك-ي-ل-ة
أألسش -أسش -ي -ة ‘ ،ظ -ل زح -ف ن-أدي م-أنششسش Îسش-ي-ت-ي ن-ح-و
أل -ت -ت -وي -ج ب -أل-ل-قب ،وه-ذأ ل-ن ي-ك-ون إأل م-ن خÓ-ل ت-ث-ب-يت
ألتششكيلة وهو ألمر ألذي سشيقوم به غوأرديول ألذي ل
يريد أŸغأمرة بأششرأك لعب Úغ Òجأهزين لتفأدي أي
مفأجأة غ Òسشأرة.
وجأء أسشتبعأد ﬁرز من خيأرأت غوأرديول أألسشأسشية،
لقتنأع أألخ Òبعدم قدرة ألÓعب أ÷زأئري على ›أرأة
أŸسشتويأت ألتي يقدمهأ ألنجوم أآلخرون للفريق على
غرأر سشتÒلينغ وبÒنأردو سشيلفأ ودي بروين وحتى سشأ.Ê
كمأ أن ﬁرز فوت على نفسشه فرصشة أللعب بصشفة
م-ن-ت-ظ-م-ة ب-ع-دم أسش-ت-غÓ-ل-ه ل-ل-ف-رصس أل-ك-ثÒة ألتي منحهأ
أŸدرب أإلسشبأ ،Êمأ حوله إأ ¤خيأر ثألث ورأبع ومن ششأن
هذه ألوضشعية ألتأث Òعلى ﬁرز نفسشيأ وبدنيأ قبل كأسس
أ· إأفريقيأ Ãصشر ،على أعتبأر أن أبتعأده عن أŸنأفسشة
سشيؤوثر على جأهزيته ألبدنية ويث Òألششك حول مسشتقبله
‘ وقت قد يكون ذلك مفيدأ لـ»أÿضشر» مأدأم ﬁرز لن
يكون مرهقأ خÓل دورة مصشر.
يذكر أن ﬁرز أكتفى بأŸششأركة ‘  42مبأرأة فقط ‘
ﬂتلف أŸسشأبقأت خÓل أŸوسشم أ◊أ‹ سشأهم خÓلهأ
‘ تسشجيل  11إأضشأفة إأ“ 11 ¤ريرة حأسشمة ورغم عدم
تألقه بششكل كب ‘ Òمنأفسشأت أŸوسشم أ◊أ‹ فإأن ألقيمة
ألسشوقية لنجم «أÿضشر» حأفظت على أسشتقرأرهأ ‘
أŸوأق- -ع أıتصش- -ة ع- -ل- -ى غ -رأر «ت -رأنسش -ف Òم -أرك -أت»
أıتصس ‘ تقييم أسشعأر ألÓعب Úحيث بلغت  60مليون
يورو ‘ آأخر عرضس ” ألقيأم به.

إلرإبطة إÎÙفة إلثانية

القمة ‘ تلمسسان ب Úالوداد اÙلي و ا–اد بسسكرة

لخÒة
تعرف إ÷ولة  29و ما قبل إ أ
للبطولة إÎÙفة إلثانية لكرة إلقدم
إŸقررة إليوم (سصا  )16 :00موإجهات
مصصÒية سصوإء ‘ مقدمة إلÎتيب أإو
مؤوخرته أإهمها ‘ تلمسصان من أإجل
إلصصعود وإ◊رإشس من أإجل تفادي
إلنزول.

بخصشوصس ألصشعود ،تتنأفسس خمسشة فرق على ألتأششÒأت
ألثÓثة أŸمنوحة وهي ودأد تلمسشأن وأوŸبي ألششلف (51
نقطة) ،أ–أد بسشكرة ( )49و‚م مقرة ( )47وبدرجة أقل
سشريع غليزأن ( .)44هذأ أألخ Òسشيكون ‘ أسشتقبأل أحد
ألرأئدين أوŸبي ألششلف وكله أمل ‘ ألظفر بألنقأط
ألثÓث ‘ ،أنتظأر ألنتأئج أألخرى للجولت ÚأŸتبقيت.Ú
وسش -ت -ك -ون أألن -ظ -أر م-وج-ه-ة أل-ي-وم ن-ح-و ت-ل-مسش-أن أل-ذي
يحتضشن قمة أ÷ولة ب Úألودأد أÙلي وأ–أد بسشكرة ‘
لقأء بسشت نقأط .ففوز ألودأد يعني ضشمأنه ألعودة لقسشم
ألنخبة ألذي غأدره قبل موأسشم ،فيمأ يحأول «ألبسشأكرة»
ألعودة بأخف أألضشرأر و–قيق ألتعأدل ألذي سشيبقى على
كل حظوظهم.
أمأ أŸرششح أألخر للصشعود ،فهو ‚م مقرة ألذي رغم
خصشم أربع نقأط من رصشيده ،إأل أنه ل يزأل يؤومن بتحقيق
ألصشعود لدى أسشتقبأله لششبيبة سشكيكدة على ملعب برج
بوعريريج وبدون حضشور أ÷مهور .وينتظر ألنجم ،أخبأرأ
سشأرة من ملعبي غليزأن وتلمسشأن تنعشس آأمأله ‘ –قيق
صشعود تأريخي للموسشم ألثأ Êعلى ألتوأ‹.
أمأ ‘ أسشفل ألÎتيب ،فيحبسس لقأء «أ–أد أ◊رأشس -

م -ول-ودي-ة سش-ع-ي-دة ك-ل أألن-ف-أسس ،ك-ون أل-ف-ري-ق Úم-ه-ددأن
بألسشقوط للقسشم أألسشفل .فأ–أد أ◊رأشس ( 32نقطة)
Áلك أفضشلية أ÷مهور و أŸيدأن خÓفأ Ÿولودية سشعيدة
( 33ن) ألتي قد تكون أŸرأفق ألثألث ل–أد ألبليدة ورأئد
ألقبة ‘ ،حأل ألهزÁة.
وح -ت -ى ج -م-ع-ي-ة وه-رأن و ت-رج-ي مسش-ت-غ-أ 32( Âنقطة)
فمصشÒهمأ ب Úأيديهمأ عند أسشتقبألهمأ على ألتوأ‹
لفريق Úغ Òمعني Úل بألصشعود ول بألنزول ويتعلق أألمر
ب -أم -ل ب -وسش -ع -أدة أŸت -ن -ق -ل إأ ¤وه -رأن وم -نشش-ط ن-ه-أئ-ي
كأسس 2018-ششبيبة بجأية ،إأ ¤مسشتغأ.Â
أمأ أŸبأريأت أألخرى فهي ششبه ششكلية حيث سشيششتغل
أŸدربون ألفرصشة إلقحأم بعضس ألوجوه ألششأبة –سشبأ
للموسشم أŸقبل.

إلÈنامج
أإول نوفم: Èإ–اد إ◊رإشس – مولودية سصعيدة
ب- -رج ب- -وع- -ري- -ري- -ج ‚ :م م- -ق- -رة – شص- -ب- -ي- -ب- -ة
سصكيكدة ،بدون جمهور
مسصتغا : Âترجي مسصتغا –Âشصبيبة بجاية
إل -ع -ل -م-ة  :م-ول-ودي-ة إل-ع-ل-م-ة– إ–اد إل-ب-ل-ي-دة،
بدون جمهور
غليزإن :سصريع غليزإن– أإوŸبي إلشصلف
تلمسصان :ودإد تلمسصان– إ–اد بسصكرة
بوعقل  :جمعية وهرإن– أإمل بوسصعادة
عنابة  :إ–اد عنابة– رإئد إلقبة

إلدورة إلدولية  13للتنسس ( أإوإسصط ) بتلمسصان

تتوي ـ ـ ـج ي ـ ـ ـوسسف ريح ـ ـان باللقـ ـ ـ ـ ـب

توج لعب إلتنسس إ÷زإئري يوسصف ريحان،
بالطبعة  13من إلدورة إلدولية
Óوإسصط» Ÿدينة تلمسصان ،إلتي
للتنسس»ل أ
إختتمت فعالياتها أإمسس إلسصبت Ãيدإن
إŸنصصورة ،بعد فوزه على إلÓعب إŸغربي،
سصفيان إŸصصباحي بوإقع شصوط Úلصصفر (.)0–2

وضشمأن جأهزيتهم.
و‘ أÿتأم ،دعأ ألن ميششأل أألنصشأر
للوقوف إأ ¤جأنب فريقهم ومؤوأزرته
‘ هذه أŸرحلة ،كي ل يفوتوأ على

ألفريق ألفرصشة ‘ ألبقأء ‘ حظÒة
ألكبأر.

بجاية :بن النوي توهامي

أنهى أ÷زأئري ألششوط أألول بسشهولة بنتيجة  ،0-6قبل أن
يؤوكد سشيطرته ‘ ألششوط ألثأ.2-6 Ê
وصشرح ريحأن بعد تتويجه‘‘ :أنأ جد سشيعد بهذأ ألتتويج ألذي
سشمح ‹ برفع علم أ÷زأئر عأليأ .سشأوأصشل ألعمل من أجل
–ضش Òبطولة رولن غأروسس
أل -ف -رنسش -ي -ة ووÁب -ل -دون أل‚ل -ي-زي-ة .أود أن أشش-ك-ر ك-ل م-ن
سش -أع -د Êم -ن أج -ل أل -وصش -ول ل -ه -ذأ أŸسش -ت -وى ع -ل -ى غ-رأر
أل–أدي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة ل- -ل- -ت- -نسس ،ن- -أدي أÛم- -ع أل -بÎو‹
وعأئلتي‘‘.
Óوأسشط  ‘ -ألدور
وفأز أ÷زأئري  -نأئب بطل أفريقيأ ل أ
أألول على ألÓعب ألسشبأ Êكأرلسس هÒنأندز ()3-6 ،0-6

قبل أن يطيح بكل من ألفرنسشي أكسشيل غأرسشيأن (،)3-6 ،3-6
أŸغربي أسشمأعيل سشعدي ( )2-6 ،0-6وألسشبأ Êمأكسس
ألكأل غÒي (.)4-6 ،4-6
ويعد يوسشف ريحأن ،أ÷زأئري ألوحيد ألذي ‚ح ‘ بلوغ
هذه ألدوأر أŸتقدمة من أŸنأفسشة ،بعد أن توقف مششوأر
بقية ألعنأصشر أ÷زأئرية أل( )11أŸششأركة (  4ذكور و  7أنأث)
‘ ألدور ألول و ألثأ.Ê
لدى ألنأث ،توجت ألفرنسشية لوسشي تغيأن تأن بأللقب بعد
فوزهأ على أŸغربية سشأرة عقيد بنتيجة .2-6 ،5-7
‘ أ÷دول أل -زوج -ي ذك -ور“ ،ك -ن أل -زوج -ي أŸك -ون م -ن
ألسشÎأ‹ سشتيفأن سشتورشس وألفرنسشي ألن ديششأن من حسشم
أللقب لصشأ◊همأ بعد ألفوز أŸسشجل أمأم ألسشبأ Êمأكسس
ألكأل غÒي وموأطنه جأم كألديسس بنتيجة .1-6 ،3-6
Óيطأليت Úمألتيلد مأريأ Êوأسشيأ
لدى ألسشيدأت ،عأد أللقب ل إ
سشÒأفيني على حسشأب ألنيجÒية أوينلومو كأدري وأŸغربية
سشلمى لوديلي بنتيجة .)6-10(4-6 ،)4(7-6
وعرفت هذه ألدورة مششأركة  76لعبأ ولعبة Áثلون 24
دولة.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإ’براهيمي
شسـارع الشسهـداء

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

ول-ع-ل-ي أأخ-ت-م أل-ت-وج-ي-ه-ات ألشش-رع-ي-ة Ãق-ول-ة ‘ غاية
Óنسشان أŸسشلم ،وهي للفاروق عمر
ألششموخ ،وألرفعة ل إ
بن أÿطاب  -رضشي ألله عنه  « :-إأنا كنا أأذلّ قوم
فأاعزنا ألله باإلِسشÓم ,فمهما نطلب ألِعَز بغ Òما أأعزنا
ألله به أأذلنا ألله «.
إأن ألناظر وأŸتأامل ‘ أأحوأل ألكث Òمن أÛتمعات
أإلسشÓمية أليوم يرى تسشاه ً
 ‘ Óأ◊فاظ على ألهوية
أإلسشÓمية ‘ كل ›التها ،ولعلك لو قمت بزيارة إأ¤
بعضس هذه أÛتمعات ‘ مسشاجدها ،أأو أأسشوأقها ،أأو
ششوأرعها ،ألخذتك ألدهششة ،وألسشتغرأب Ÿا ترأه من
ضشعف ألتمسشك بالهوية أإلسشÓمية ،وقد تظن أأحياناً
أأنك ‘ ›تمع غ ÒإأسشÓمي لكÌة أŸؤوثرأت ألغربية
ألتي غزت ›تمعاتنا.
Óسش -ف ق -د ت -فشش -ى م -ن م-ن-ذ زم-ن ‘ أل-ك-ث Òم-ن
ول  -أ
أÛتمعات أإلسشÓمية ،وعلى مسشتوى ألرجال ،وألنسشاء،
وخصش -وصش ً-ا أألط -ف -ال ،وألشش -ب -اب ،ت -ق -ل-ي-د أÛت-م-ع-ات
أل -غ -رب -ي -ة ‘ ل-غ-ات-ه-م ،و‘ مÓ-بسش-ه-م ،ب-ل و‘ ك-ث Òم-ن
أأسشاليب ،وطرق حياتهم أıتلفة ،وهذأ أأمر مؤو ⁄ألن

ألسش -ت -م -رأر ‘ ق -ب -ول ه-ذه أŸؤوث-رأت،
وعدم ألسشعي إأ ¤تغيÒها ،وألعتزأز
ب-ال-ه-وي-ة أإلسشÓ-م-ي-ة ي-ج-ع-ل ›تمعاتنا
ق -اب-ع-ة ‘ ظ-ل أل-ت-ب-ع-ي-ة ،وأل-ت-ق-ل-ي-د ،ث-م
أإلحسش -اسس ب -ال -دون -ي -ة ،وأل-غ-ل-ب-ة ،وه-ن-ا
ت-ن-ط-ب-ق ع-ل-ي-ن-ا م-ق-ول-ة ع-ا ⁄ألج-ت-ماع
أŸسش -ل -م ع -ب -د أل -رح-م-ن ب-ن خ-ل-دون -
ي -رح -م -ه أل -ل -ه  :-ب -أان أŸغ -ل -وب م -ول-ع
بتقليد ألغالب.
وأأخششى أأن أ◊ال ألذي وصشل إأليه
أŸسش- -ل- -م -ون أل -ي -وم ه -و م -ا أأخ Èع -ن -ه
ألصشادق أŸصشدوق صشلى ألله عليه وآأله
وسشلم ‘ ،أ◊ديث ألششريف عن أأبى
سشعيد أÿدري  -رضشي ألله عنه  -عن
أل -ن-ب-ي صش-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ،ق-ال« :
لتتبعن سش من كان قبلكم ششÈأ ً ششÈأ ً
وذرأع ً-ا ب -ذرأع ،ح -ت-ى ل-و دخ-ل-وأ ج-ح-ر
ضشب تبعتموهم « قلنا يا رسشول ألله
أليهود وألنصشارى قال « :فمن؟ «.
وه -ذأ أإلخ -ب -ار أ◊ق م -ن أل -رسش-ول
صش -ل -ى أل -ل -ه ع-ل-ي-ه وآأل-ه وسش-ل-م ل ي-ع-ن-ي
ألسش- -تسش Ó-م ،وألن -ق -ي -اد ل -ك -ل آأت م -ن
أل -غ -رب ،وألشش -رق ،وﬂال -ف ل -ت -ع-ل-ي-م-ات شش-ري-ع-ت-ن-ا ،ب-ل
ألوأجب أ◊ق هو أأن نعمل ،و‚تهد كما عمل غÒنا من
أÛت -م -ع -ات ‘ أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ه -وي -ت -ه-م ،ون-ع-رف
أألسش-ب-اب أ◊ق-ي-ق-ي-ة ورأء ه-ذأ ألÎأج-ع ،وه-ذأ أل-ت-ق-ل-ي-د
أألعمى لكل قادم من أÿارج ،ثم نتعاون جميعاً ،ونرسشم
أÿطط ،ونوفر أإلمكانات ،وسشوف تسشتقيم سشلوكيات
أŸسش -ل -م Úإأن شش -اء أل-ل-ه ت-ع-ا ‘ ¤أŸسش-ت-ق-ب-ل أل-ق-ريب،
فÎتفع رأية أأمتنا عالية َخsفاقة بإاذن ألله تعا.¤
إأن أل- -وأجب ع- -ل- -ى أŸسش- -ل- -م ‘ Úك -ل م -ك -ان ل -يسس
أÙافظة على ألهوية أإلسشÓمية فحسشب ،بل ألوأجب
ع -ل -ي -ه-م أل-دع-وة إأل-ي-ه-ا ب-ا◊ك-م-ة ،وأŸوع-ظ-ة أ◊سش-ن-ة،
ونششرها ‘ كافة أأصشقاع ألدنيا ألنها مسشتمدة من ديننا
ألقو ،Ëوهو أأششرف أألديان ،وخا“ها ،وإأذأ كان غÒنا
من أÛتمعات غ ÒأŸسشلمة يفتخر ،ويعتز بهويته أأÁا
أعتزأز ،وهي هوية جلها ‡سشوخ من أألخÓق ،وألقيم
ألفاضشلة ،فنحن أأحق بالفتخار ،وألعتزأز بهويتنا ،ألتي
ه-ي ف-ع Óً-م-ت-م-ي-زة ألن-ه-ا م-ع-ت-م-دة ع-ل-ى أأصش-ول رب-انية،
وت-ت-م-اشش-ي م-ع أألخÓ-ق ،وأل-ق-ي-م ،وأل-فضش-ائ-ل ألسش-ام-ي-ة،

العزة ‘ ا’سسÓم

العزة واإ’باء والكرامة من أابرز اأ’خÓق

نعيشس مع خلق من أأعظم أأخÓق أإلسشÓم ،ما أأحوجنا إأليه ،ونحن نششكو ضشعفنا،
وتفرقنا ،و“زقنا ،فاŸسشلم أ◊ق هو ألذي ل يهان ول يسشتضشعف ول يسشتخف به،
وأأعظم ما يعتز به أŸسشلم دينه وكتاب ربه عز وجل.
وقد حرم أإلسشÓم على أŸسشلم أأن يهون ،أأو يسشتذل ،أأو يسشتضشعف ،ورمى ‘ قلبه
ألقلق وألتÈم بكل وضشع يخدشس كرأمته وجرح مكانته ،فالعزة وأإلباء وألكرأمة من
أأبرز أألخÓق ألتي نادى أإلسشÓم بها ،وغرسشها ‘ أأنحاء أÛتمع ،وتعهد ‰اءها Ãا
ششرع من عقائد وسشنّ من تعاليم.
وألعزة من أأعظم ما أتصشف به رسشول ألله صشلى ألله عليه وسشلم من أأخÓق ،وقد دsل
على ذلك موأقفه وكلماته ‘ أŸوقف أıتلفة ،فقد جاء وفد من كفار قريشس لعّم
رسشول ألله صشلى ألله عليه وسشلم أأبي طالب يسشتنكرون على رسشول ألله ،وقالوأ لهَ« :وإأِّنا
حÓمَِناَ ،وَعْي ِ
حّتى َتُكّفُه
ب آأِلَهِتَناَ ،
َوأ َللهِ ل َن ْصشِبُر َعَلى َهَذأ ِمْن شَشْتم ِ آأبَاِئَناَ ،وَت ْسشِفيِه َأأ ْ
ك».
ك ِفي َذلِ َ
َعّناَ ،أأْو ُنَناِزَلُه َوإأِّيا َ
ِ
ِ
َ
s
s
s
ِ
ث أأبو طالب إأَ ¤رسُشول ألله صَشلى أللُه َعلْيه َوسَشلَم ،فقال له :يا أبن أأخي ،إأّن
فبَع َ
ِ
ِ ِ
َ
يَ ،وَعَلى َنْفسِشك،
قومك قدِ جاءوَ ،Êفَقاُلوأ لي َكَذأ َوَكَذأ ،لّلذي َكاُنوأ َِقاُلوأ َلُهَ ،فأاْبِق َ ِعَل ّ
حّمْلني من أألمر ما ل أأطيقَ .ف َ
ظsن َرسُشوُل ألله صَشّلى ألله َعَلْيه َوسَشّلَم أأنه قد بدأ
َول ُت َ
ف َعْن نصشرته وألقيام معه.
لعمه فيه َأأّنُه َخاِذُلُه َوُم ْسشِلُمُهَ ،وَأأّنُه َقْد ضَشُع َ
فَقاَل َرسُشوُل أللهِ صَشsلى أللُsه َعَلْيِه َوسَشsلَمَ« :يا َعّمَ ،وأللِه َلْو َوضَشُعوأ ألشّشْم َسس ِفي َيِميِني،
حّتى ُي ْ
ك ِفيِهَ ،ما
ظِهَرُه أللهَُ ،أأْو َأأْهِل َ
َوأْلَقَمَر ِفي َي َسشاِري َعَلى َأأْن َأأْتُر َ
ك َهَذأ أَألْمَر َ
َتَرْكُتُه».
ثُّم أسْشَتْعَبَر َرسُشوُل ألله صشلى ألله عليه وسشلم فبكى ثم َقاَمَ ،فلَّما َولّى َناَدأهُ َأأُبو َ
طالِبٍ،
َفَقاَل :أأقبل يا أبن َأأِخيَ .فَأاْقَبَل َعَلْيِه َرسُشوُل ألله صَشّلى ألله عليه وسشلم ،فقال :أذهب يا
أبن أأخي ،فقل ما أأحببت ،فوألله ل أأسشلمك لششيء أأبًدأ.
إأsن ذلة ألعباد لربهم ذلة با◊ق ل بالباطل ،أأما ذلة ألعبد للعبد فباطل ،فقد حرم
أإلسشÓم ألك Èوحرم على أŸسشلم أأن يكون مسشتضشعفًا أأو ذلي ً
 ،Óيقول تعاِ ﴿ :¤إأsن
أsلِذيَن َتَوsفاُهُم أْلَمَÓئَِكُة َ
ِ Úفي
ظاِلِمي َأأْنُفسِشِهْم َقاُلوأ ِفيَم ُكْنُتْم َقاُلوأ ُكsنا ُم ْسشَت ْضشَعِف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
أ ْ َألْرضِس َقاُلوأ َأأَلْم َتُكْن َأأْرضُس ألsله َوأسشَعًة َفُتَهاِجُروأ فيَها َفأاوَلئ َ
جَهsنُم َوسَشاَءتْ
ك َمأاَوأُهْم َ
َمصِشًÒأ ﴾ ألنسشاء97 :
إأن أعتزأز أŸسشلم بدينه هو من كÈياء إأÁانه ،قال تعاَ ﴿ :¤مْن َكاَن ُيِريُد ألِْعsزةَ
جِميًعا ﴾ فاطر10 :
َفِلsلهِ أْلِعsزُة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
s
 Úل َيْ-ع-لُ-موَن ﴾
َ Úول-كs-ن أْلُ-م-نَ-اف-قَ -
وق-ال ت-ع-اَ ﴿ :¤ول-ل-ه أْل-عs-زُة َولَ-رسُش-ول-ه َولْ-لُ-م-ؤوْم-نَ -
أŸنافقون8 :

من أين نحصشل علي ألعزة؟
إأنها من عند ألله وحده فإان ألعزة وأŸنعة وألنصشرة وألقوة وألغلبة من عند ألله إأنها
لله يعز من يششاء ويذل من يششاء بيده كل ششيء إأنه على كل ششيء قدير.
ك أْلمْل ِ
ِ
ك ِمsمْن َتشَشاُء
ك َمْن َتشَشاُء َوَتْنِزُع أْلُمْل َ
ك ُتؤوِْتي أْلُمْل َ
قال تعاُ ﴿ :¤قِل ألsلُهsم َمال َ ُ
ِ
ِ
َ
ْ
ِ
َ
s
يءٍ َقدِيٌر * ُتولُِج ألsلْيَل ِفي
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َ
َ
َوُتِعtز َمْن َتشَشاُء َوُتذِtل َمْن َتشَشا ُ َ
ُْ
ِ ْ u
ِ
ِ
ي َوَتْرُزُق
ي مَن ألَْمuيت َوُت ْ
ألsنَهاِر َوُتولُِج ألsنَهاَر ِفي أللْsيِل َوُت ْ
خِرُج أْلَمuي َ
ت مَن أْل َ
خِرُج ألْ َ
ح u
ح s
َمْن َتشَشاُء ِبَغْيِر ِح َسشاٍب ﴾ آأل عمرأن 27 - 26 :وقال تعا ﴿ :¤مَن َكاَن ُيِريُد أْلِعsزَة َفِلsلِه
جِميعًا ﴾ فاطر10:
أْلِعsزُة َ
هذأ هو معنى ألعزة وهذأ هو ألطريق ألوحيد للعزة وألكرأمة للرفعة للقوة للغلبة
على أأعدأء أإلسشÓم ،بل لبد أأن يعيشس أŸسشلم بهذأ أŸعنى ويÎبى عليه.
إأن أŸسشلم إأذأ أعتز بدينه وششعر بهذه ألعزة وششعر بهذه ألقوة  -وألله  -لو “كن
منه أأعدأء أإلسشÓم كلهم فلن يسشتطيعوأ أأن يحصشلوأ منه على ششيء؛ ألن هذه ألعزة
موجودة ‘ قلبه ،ومهما ُفعل به فالوصشول إأ ¤قلبه أأمر مسشتحيل ،وإأن “كنوأ من
جسشده ،ولو قطعوه إأربًا إأرًبا ،أأما دينه وعقيدته وعزته فهي ‘ قلبه ،ل يخاف أأحًدأ
إأل ألله عز وجل.
خرج عمر بن أÿطاب  -رضشي ألله عنه  -إأ ¤ألششام ومعه أأبو عبيدة بن أ÷رأح،
فأاتوأ على ﬂاضشة ،وعمر على ناقة فنزل عنها ،وخلع خفيه فوضشعهما على عاتقه
وأأخذ بزمام ناقته ،فخاضس بها أıاضشة ،فقال أأبو عبيدة :يا أأم ÒأŸؤومن Úأأأأنت
تفعل هذأ؟ تخلع نعليك ،وتضشعهما على عاتقك ،وتأاخذ بزمام ناقتك ،وتخوضس بها
أıاضشة؟ ما يسشر Êأأن أأهل ألبلد أسشتششرفوك.
فقال عمر أأuوه لو قال ذأ غÒك أأبا عبيدة جعلته نكالً ألمة ﬁمد ،إأنا كنا أأذل قوم
فأاعزنا ألله باإلسشÓم ،فمهما نطلب ألعزة بغ Òما أأعزنا ألله به أأذلنا ألله.
و‘ روأية قال :يا أأم ÒأŸؤومن Úتلقاك أ÷نود وبطارقة ألششام وأأنت على حالك
هذه؟
فقال عمر :نحن قوم أأعزنا ألله باإلسشÓم فمهما أبتغينا ألعزة بغ ÒأإلسشÓم أأذلنا
ألله.
فالله هو أŸعز أŸذل ،هو ألذي يؤوتي أŸلك من يششاء ويسشلبه ‡ن يششاء ،قال
ت - - -ع - - -اَ ﴿ :¤وُت ِ- - -عt- - -ز َمْ- - -ن َتَ - - -شش- - -اُء َوُت- - -ذِtل َمْ- - -ن َتَ - - -شش- - -اُء ﴾ [آأل ع- - -م- - -رأن.]26 :
وهو أŸعز Ÿن أأطاعه أŸذل Ÿن عصشاه وهو أŸانح للعزَ ﴿ ،وللهِ ألِعزُة َولَِرسشولِهِ
ُ
 ﴾ ÚأŸنافقون.8 :ومن أأعزه ألله فهو ألعزيز ﴿ َوَمْن ُيِهِن ألsلُه َفَما لَُه مِْن
َولِْلُمؤوْمِنِ َ
ُمْكِرٍم ﴾ أ◊ج18 :
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هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

ا’عتزاز بالهوية يبعث على الفخر والثقة بالنفسس

ألعدد
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هام جدا

’سسÓمية
اÙافظة على الُهوsية ا إ

إأن أÙافظة على ما “تلكه أÛتمعات
أإلسشÓمية من سشمات ،ومÓمح ‡يزة خاصشة
بها دون غÒها من أÛتمعات أأمر ‘ غاية
أألهمية ،ألن ألعتزأز بهذه ألهوية يبعث على
ألفخر ،وألعتزأز ،وألششموخ ،وألثقة بالنفسس،
وأÛتمع ألذي ليسس له هوية يتمسشك بها،
ويتميز بها هو ›تمع ضشعيف ألبنية ،حÒأن،
وتائه ألرؤوية ،يÎنح تارة نحو ألششرق ،وتارة
نحو ألغرب.
ولقد ميز ألله تعا ¤أÛتمعات أإلسشÓمية
بهوية فريدة ‘ مصشادرها ،وأأصشولها وفروعها،
وكل متعلقاتها ،ومن عايششها ،وفهمها ،وألتزم
بها سشعد ‘ ألدنيا وأآلخرة ،ومن أأهم ما يجب
أÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ي- -ه :أل- -ع- -ق -ي -دة أإلسش Ó-م -ي -ة
ألصش-ح-ي-ح-ة ،وألشش-ع-ائ-ر أإلسشÓ-م-ي-ة ك-ل-ه-ا ،و‘
م- -ق- -دم- -ت- -ه- -ا أأدأء ألصش- -ل- -وأت ‘ أŸسش- -اج- -د،
وأÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة؛ ل-غ-ة ألقرآأن
ألكر ،Ëوأللباسس أÙتششم بالنسشبة للرجال،
وألنسشاء ،وكل أألخÓق أإلسشÓمية ألفاضشلة.
وأله-م-ي-ة أل-ق-رآأن أل-ك-ر ،Ëوألسش-ن-ة أل-ن-بوية
أŸط-ه-رة ك-مصش-دري-ن أأسش-اسش Úل-ل-ه-وي-ة  ،ف-ق-د
أعتنى ألششارع أ◊كيم أعتناء كبÒأ ً باÙافظة
عليهما ،فقال تعاَ ﴿ :¤لَقْد َأأنَزْلَنا ِإأَلْيُكْم كَِتاًبا ِفيِه ِذْكُرُكْم
َأأَفََ Óتْعِقلُوَن ﴾ أألنبياء  10وقـال سشبحانه وتعـا﴿ :¤
ِ
َفاسشَتمسِش ْ ِ
ك إأِsن َ
ي ِإأَلْي َ
ك َعَلى صِشَرأطٍ مُ ْسشَتِقيم ٍ
ْ ْ
ك ِباsلذ ِي أأُ ِوح َ
ف ُت ْسشَأاُلوَن ﴾ ألزخرف-43 :
ك َولَقْوم َ
َوإأِsنُه َلذِْكٌر َل َ
ك َوسَشْو َ
 44وكلتا أآليت ÚألكرÁت ÚتششÒأن إأ ¤ضشرورة ألتمسشك
ب -ال-ق-رآأن أل-ك-ر ،Ëوألسش-ن-ة أŸط-ه-رة ألن ف-ي-ه-م-ا أل-ع-زة،
Óنسشان أŸسشلم ،ولهذأ فهما موضشع ألفخر،
وألرفعة ،ل إ
وألع -ت -زأز ب -ه-م-ا ،ق-ال ت-ع-اَ ﴿ :¤وِلs-لِ-ه أْلِ-عs-زُة َوِلَ-رسُش-وِلِ-ه
َ Úل َيْعَلُموَن ﴾ أŸنافقون8 ،
َوِلْلُمؤوِْمِن َ
َ Úوَلِكsن أْلُمَناِفِق َ
ومن أألحاديث ألششريفة ألتي تؤوكد أÙافظة على
أل -ه -وي -ة أإلسش Ó-م-ي-ة ،م-ا ج-اء ‘ أل-ت-ح-ذي-ر م-ن أل-تشش-ب-ه
باŸششرك ،Úففي أ◊ديث ألششريف :عن أبن عمر -
رضشي ألله عنهما َ -قال :قال رسشول ألله صشلى ألله عليه
وسشلم « :من تششبه بقوم فهو منهم « ،وذلك لتبقى أأمة
أإلسشÓم ﬁافظة على هويتها مسشتقلة بذأتها ،وهذأ
قمة ألتوجيه ‘ ألعتناء بالهوية أإلسشÓمية وألعتزأز
بها حتى إأن أليهود قالوأ « :ما يريد هذأ ألرجل أأن يدع
من أأمرنا ششيئًا إأل خالفنا فيه «.
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قال أأبو ألدردأء« :أأعوذ بالله من تفرقة ألقلب .قيل :وما
تفرقة ألقلب؟ قال :أأن ُيجعل ‹ ‘ كل وأد مال».

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

سس -ما هي موجبات ألغسشل للمسشلم ؟
ج-إأنزأل أŸني بششهوة يقظة أأو مناماً وأ÷ماع وأŸوت وهذأ على
أألحياء (وذلك بالنسشبة للمسشلم ألذكر)

خ ـ ـ ـ ـ Òالهـ ـ ـ ـدى:

عن أأبي يعلى ششّدأد بن أأوسس رضشي ألله عنه ،عن رسشول ألله
صشلى ألله عليه وسشلم قال :إأّن ألله تب ألإحسشان على كل ششيئ ،
فإاذأ قتلتم فأاحسشنوأ ألقتلة وإأدأ ذبحتم فأاحسشنوأ ألذبحة وليحّد
أأحدكم ششفرته و ليُرح ذبيحته.

حكم ـة

العـ ـ ـ ـ ـدد

قال سشعيد بن جب« :Òلو فارق ذكر أŸوت
ي قلبي».
قلبيÿ ،ششيت أأن يفسشد عل ّ

سسلوك ‘ اŸيزان

كيف حالك مع اÙافظة على الصسÓة

هذأ إأبرأهيم بن ميمون أŸروزي؛ كانت مهنته ألصشياغة ،و َ
طْرق
ألذهب وألفضشة ،فكان إأذأ رفع أŸطرقة فسشمع ألندأء للصشÓة ل
يرّدها ،أأي أأنه ُيوقف عمله ويذهب إأ ¤ألصشÓة.
ويقول سشعيد بن أŸسشيب  -ألتابعي أ÷ليل « :-ما أأّذن أŸؤوذن
من ثÓث Úسشنة إأّل وأأنا ‘ أŸسشجد».
وقال وكيع بن أ÷رأح :أختلفت إأ ¤أألعمشس (سشليمان بن
مهرأن) قريبًا من سشنتÚ؛ ما رأأيته يقضشي ركعة.
وكان أبن عمر رضشي ألله عنهما إأذأ فاتته صشÓة ألعششاء ‘
جماعة ،أأحيا بقّية ليلته .وكأانه (رضشي ألله عنه) يعاقب نفسشه
بذلك.
وعن ربيعة بن يزيد أإليادي  -رحمه ألله  -أأنه قال« :ما أأّذن
أŸؤوذن لصشÓة ألظهر منذ أأربع Úسشنة إألّ وأأنا ‘ أŸسشجد ،إألّ أأن
أأكون مريضًشا أأو مسشافًرأ.
وكان أŸز - Êرحمه ألله  -إأذأ فاتته صشÓة أ÷ماعة ،صشلى تلك
ألصشÓة خم ًسشا وعششرين مّرة.
ويقول ﬁمد بن سشماعة بن عبيد ألله ألتيمي  -قاضشي بغدأد -
« :مكثت أأربع Úسشنة  ⁄تفتني ألتكبÒة أألو ،¤إأل يوم ماتت أأمي،
فصشليت خم ًسشا وعششرين صشÓة ،أأريد ألتضشعيف» .مع أأنه يكفي أأن
يصشليها مرة وأحدة ،ويعطيه ألله عز وجل أألجر أŸضشاعف على
نيته ،ولكن هكذأ بلغ بهم أجتهادهم ،وأأخذهم على أأنفسشهم.
وهذأ عامر بن عبدألله بن ألزب - Òوهو من كبار ألتابع- Ú
سشمع أŸؤوذن لصشÓة أŸغرب ،وكان ‘ سشكرأت أŸوت ،فقال Ÿن
حوله :خذوأ بيدي إأ ¤أŸسشجد ،فقالوأ له :إأنك عليل ،قال :أأسشمع
دأعي ألله ف Óأأجيبه؟ فأاخذوأ بيده ،فدخل مع أإلمام ‘ ألصشÓة،
فركع ركعة ثم مات رحمه ألله.
وهذأ عدي بن حا” (رضشي ألله عنه) يقول« :ما أأقيمت ألصشÓة
منذ أأسشلمت إأّل وأأنا على وضشوء» وقال« :ما دخل وقت صشÓة حتى
أأششتاق إأليها».
فأاسشأال ألله أأن يجعلنا من أŸسشارع Úإأ ¤ألصشلوأت ‘ أأوقاتها.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
ا◊مل

اŸرأاة اÿارقة
أا‚بت  38إابنا
وبنتا..كلّهم توائم

عندما تمر بظروف
قاسسية وأأحدأث صسعبة ،تأاّكد
أأّنك تدفع ثمنا للحصسول على
حياة أأفضسل.
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mimigaga783@gmail.com

الثور
حدود شَسخصسية غير
ُهناك ُ
قاِبلة للِنقاشش ،وُهناك مُيول
لُِكل شَسخصش َيجب َعلينا
حر بِما
أحترأُمه ،فالجميع ُ
َيفعل حتى لو ُكنا َنرأُه َخطأا.

ا÷وزاء

ب -ع-د ع-ام ع-ل-ى زواج-ه-ا ،وه-ي ف-ي
الثانية عششر من عمرها ،أانجبت
لوغ- -ن- -دي- -ة م- -ري -م ن -اب -ات -ان -زي
ا أ
توأامين ،وتبعهما  5مجموعات من
ال- -ت- -وائ -م ،ث -م  4م-ج-م-وع-ات م-ن
ال-ت-وائ-م ال-ثÓثية ،و 5مجموعات
م -ن ال -ت -وائ -م ال -رب-اع-ي-ة ،ل-يصش-ب-ح
ع-دد أاب-ن-ائ-ها  38ول-دا وب-ن-ت-ا كلهم
من التوائم.
ل -يسس ه -ذا ف -حسشب ،ب -ل ذات م -رة
أانجبت مجموعة توائم سشداسشية،
ل-ك-ن-ه-م م-ات-وا ع-قب ال-ولدة وف-ق-ا
لحظات هي الحياة
لتقرير أاعدته وكالة رويترز.
الحياة تنقلب في لحظة
وق-ب-ل  3سش-ن-وات ،ع-ن-دما أاصشبحت
بُمكالمة هاتف..
في التاسشعة والثÓثين من العمر،
بنتيجة تحاليل..
ه -ج -ره -ا زوج -ه -ا ،وت-رك-ه-ا ل-ت-ق-وم
بخطوة خاطئة في الششاِرع..
ع - -ل - -ى رع - -اي - -ة ه- -ؤولء ال- -ت- -وائ- -م
بمقابلة ششخصس..
لوحدها.
بكلمة..
وتعيشس مريم وأاولدها حاليا في 4
بموقِف َ
غبي!
م-ن-ازل ضش-ي-ق-ة أاسش-ق-فها من الصشفيح
لحظة واحدة كفيلة بجعلك تدور حول
ف- -ي إاح- -دى ال- -ق- -رى وسش -ط ح -ق -ول
نفسشك..
ال-ق-ه-وة ع-ل-ى ب-عد  50ك-ي-لومترا من
مهما كانت مخِططاتك ،ترتيباتك
لوغندية كمبال.
العاصشمة ا أ
وتأاميناتك..
ووف-ق-ا ل-م-ا ت-ق-ول-ه م-ري-م ،وب-عد أاول
الحياة ُكل يوم تخبرنا أانه ل يوجد فيها
ح -ال -ة ولدة ل-ل-ت-وائ-م ،ت-وج-هت إال-ى
ضشمان غير إايمانك بربك..حيث ل قوتك،
ال- -ط- -ب- -يب ال- -ذي أاب- -ل- -غ- -ه -ا أان ح -ج -م
ول ِعلمك ،ول ِفهمك ،ول أاموالك
م- -ب- -يضش- -ي- -ه- -ا ك -ب -ي -ران بصش -ورة غ -ي -ر
سشتنفعك أامام أاي لحظة من هذه
ع -ادي-ة ،ونصش-ح-ه-ا ب-ع-دم ال-ل-ج-وء إال-ى
اللحظات!
وسش -ائ -ل ت -ح -دي -د ال -نسش -ل ع -ن ط-ري-ق
لذا ،ل ترهق نفسشك بالتفكير،
لقراصس بحجة أان ذلك سشيتسشبب لها
ا أ
ول تحمل هم الغد،
بمششكÓت صشحية.
ول تسشتميت من أاجل حالك غدًا..
يشش- -ار إال- -ى أان م- -ع- -دل ال- -خصش- -وب -ة ف -ي
ل أاحد يعرف ماذا تحمل معها
لعلى في أافريقيا إاذ
أاوغندا يعتبر بين ا أ
اللحظات القادمة..
يصش- -ل إال -ى  5.6ط-ف-ل ل-ل-م-رأاة الواحدة،
فأارح بالك..
وه -و ت -ق -ري -ب -ا ضش -ع-ف م-ع-دل ال-خصش-وب-ة
لفكار والهموم والقلق
وإارمي كل ا أ
العالمي ،الذي يقدر بحوالي  2.4طفÓ
خلف ظهرك..
للمرأاة ،بحسشب بيانات البنك الدولي .
وتوّكل على الله!!..
ولكن حتي بمقاييسس معدل الخصشوبة في
وهو يصشلح
أاوغندا تظل حالة مريم أاعلى بكثير ،بل
بحكمته حياتك وُيطفئ بلطفه
تعتبر حالة «متطرفة» للغاية.
قلقك..
وقل دائما:
اللهم اجعلني مّمن تولّيتهم
برحمتك

إأذأ أأردت أأن تسسعد
ألناسش ومن حولك أبدأأ
بإاسسعاد نفسسك أأو’ ،فلن
تسستطيع أإسسعاد ألناسش وأأنت
تعيسش ،وفاقد ألشسيء ’
يعطيه.

السسرطان

لل
ع
È

ة

شس
غل عق

أان الذهب عيار
 24قيراطا ليسس ذهبا
خالصشا بنسشبة  ١00في المائة،
بل يحتوي على نسشبة ضشئيلة من
النحاسس ،وذلك أان الذهب
الخالصس مئة في
المائة يكون لينا
كالصشلصشال لدرجة أانه
يصشبح من الممكن تششكيله باليدين؟

لـك

تبدأا بالسشين ل هي سشيف
ول سش - - -ك - - -ي - - -ن ،أاولده - - -ا ١2
عمرها سشتين فمن تكون؟

حل العدد السسابق

وين المÓيين
ويـــــــن ويـــــــن
الله معانا أاقوى وأاكبر من بني
صشهيون
يششنق يقتل يدفن يقبر أارضشي
ما بتهون
لخضشر في
لحمر راوي ا أ
دمي ا أ
طعم الليمون
نار الثورات ما تسشعر نحن

المنتصشرين
ويـــــــن ويـــــــن
أاقوى من الجبال أاكثر من
الرمال
داخل العتقال نغني ششهدانا
حيين
خارج العتقال نقاتل ل نركع
ل نلين
ويـــــــن ويـــــــن

سسعادة ألروح في رضسا ربها،
وسسعادة ألنفسش بوصسال قلوب
نحبها ،فمن وثق بالله أأغناه،
ومن توكل عليه كفاه.

العذراء
تأامل كرم الله :إانه ُيعطيك المال ،ثم ُيلهمك أان تتصشّدق به ،ثم يسشّخر لك فقيًرا
يأاخذه ،ثم َيتقبله منك  ،ثم ُيبارك لك في مالك ويعوضشك أاضشعاف ما أانفقت..أال
يجعلك ذلك تحبه أاكثر؟

‘ حّب ـك ي ـا ب ـÓدي

جميل أأن تكون ألنفسش
رأقية وتسسمو بأاخÓقها ،كن
كالنخيل عن أ’حقاد مرتفعا،
يرمي بصسخر فيلقي أأطيب ألثمر.

اŸيزان

ليسش سسيئا جدأ أأن يتغير
تفكيرك فجأاة فتصسبح ترغب
بشسيء و تريد شسيئا من أأيّ شسخصش،
تصسبح حياتك كل منت أها أأن تكون
بخير ’ أأكثر.

العقرب

’سساءة على أأنها
عندما تنظر أإلى أ إ
سسلوك يمثل صساحبه وليسست تقلي Óمن
شسخصسك ،فإان جزءأ كبيًرأ من ردة فعلك
سسيختلف فع.Ó

^ الفاششلون يقسشمون إالى قسشمين:
قسش-م ي-فّ-ك-ر دون ت-ن-ف-ي-ذ ،وقسش-م ينفذ
دون تفكير.
^ الّلسشان ليسس عظماً ،لكنه يكسشر
العظام..

ابتسسم

األسسد

أاطول منّي ومنك
وأاقصشر من الحششيشس
لرضس هو
في ا أ
القبر.

?????? أ
نبضسنا فلسسطين ـي ل
Óب ـد? ???

كرة القدم بكري:
 -١الحكم مكانشس،
 -3النتيجه ،30-20
 -4ضشربه الجزاء تتحسشب
إاذا حلف الÓعب،
 -5أاسشمن واحد هو الحارسس،
 -6اذا تقلق مول الكورة يدي الكرة
ويروح،
 -٧ا خطأا يتحسشب إاذا كل
وافقو،
 -8وكان رسس ا و رسس م
حسشب التفاق،
 -٩ممكن لعب
يجي
على

ألوفاء..ليسش مجرد صسفة أأو
كلمة يرددها ألناسش عنك بل
هو موقف ثابت أأصسيل تتخذه
’خرين في
مع نفسسك وأ أ
مختلف ألتغيرأت
وألمسستجدأت.

القوسس

ف شسخصساً تجهُل ماذأ
قد يحُدث أأن ُتصساد َ
ُتريد منه لكّنك ُتريده بِالقرب دوماً.

ا÷دي

غفلة ويقولك يا نلعب يا نحرم،
 -١0الحيط لعب خطير يلعب معاك في اي وقت،
 -١١مسشموح بÓعب زائد في احد الفريقين في
قل دأئما :أللهم ’ تجعلني أأسسيء ألظن بأاحدَ ،و’
حال عدم تكافؤو الفريقين،
أأحد يسسيء ألظن بيَ ،و’ تجعل في قلبي شسيئًا
 -١2يسشمح بتغيير الحارسس في ضشربة
على أأحد ،و’ تجعل في قلب أأحد شسيء علي.
الجزاء،
 -١3اذا الكرة مرت من فوق العارضشة
تتوقف اللعبة مدة دقيقتين للتششاور
اذا يتحسشب هدف ول ل،
 -١4إاذا عطششت مسشموح تروح
عندما تخسسر شسيئا جميل حياتك ف Óتطيل ألتحسسر عليه،
تششرب في داركم وتجي تكمل
وأفتح قلبك للحياة جديد ،بالتأاكيد سسيأاتيك مَا هو أأجمل.
اللعب...تحية لكل واحد
عاشس هذه اليام هههه
وإاذا نسشينا كاشس
حاجة فكرونا.

الدلو

ا◊وت

’هتمام ونذوب عشسقًا أأمام من
ربما تختلف أأطباعنا لكننا جميعاً نحب أ إ
يحدثنا بلطف.

مواقيت
الصسÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 2٨أافريل  :١٨3٤النأئب الفرنسسي (دوسسأد) ‘
لمة« :ح ّ
طمنأ ‘ مدينة
خطأب له أامأم ›لسس ا أ
ا÷زائر  ٩0منزل بدون سسأبق إانذار ،واسستولينأ
ع-لى  ٦0مسس-ج-دا ف-أسس-ت-عملنأهأ للمصسألح العسسكرية
وهّ-دم-ن-أ عشس-رة م-ن-ه-أ ،وكّ-ن-أ ح-ي-ث-م-أ ق-م-ن-أ بأأعمأل البنأء
ننبشس القبور ،ونبع Ìالعظأم دون أادنى احÎام».

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

العدد

ضضبط مركبات وهاتف Úللتصضال عÈ
ا’قمار الصضناعية
‘ إاط - -ار ح - -م - -اي- -ة ا◊دود وﬁارب- -ة
ا÷رÁة اŸنظمة ،ضصبطت مفارز للجيشس

ف -ي -م -ا أاوق -فت م -ف -ارز أاخ-رى ل-ل-ج-يشس
الوطني الشصعبي وعناصصر الدرك الوطني،
بكل من ع Úالدفلى/ن ع  1وتلمسصان/ن ع
 ،2تاجر (ﬂ )01درات وضصبطت ()173
كيلوغرام من الكيف اŸعالج.

كأأسس ا÷مهورية لكرة القدم النسسوية

تتويج فريق ا÷معية الرياضضية لألمن الوطني باللقب

17934

Óمن
ت-وج ف-ري-ق ا÷م-ع-ي-ة ال-ري-اضص-ي-ة ل أ
ال -وط-ن-ي ،أامسس ،ب-ل-قب ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة
لكرة القدم النسصوية ،بعد فوزه ‘ النهائي
أامام نادي قسصنطينة بنتيجة ‘ 1 - 2
اŸباراة التي احتضصنها ملعب مصصطفى
تشصاكر بالبليدة.
وك- -ان ف -ري -ق قسص -ن -ط -ي -ن -ة السص -ب -اّق ‘
ال -تسص -ج -ي -ل ‘ ال-دق-ي-ق-ة  23ع -ن ط-ري-ق
الÓعبة اÁان مروشس ،لكن فريق ا÷معية
Óمن الوطني عاد ‘ اŸرحلة
الرياضصية ل أ
الثانية من اŸباراة و “كن من تعديل

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

نادي بارادو يقÎب من الرائد
“كن فريق نادي بارادو من الفوز على نصصر حسص Úداي بنتيجة  ،1 -2يوم أامسس‘ ،
إاطار تسصوية رزنامة الرابطة اÎÙفة األو ¤موبيليسس ،حيث صصعد زمÓء الهداف
نعيجي إا ¤اŸركز الثا ‘ ÊالÎتيب العام على بعد نقطة واحدة من الرائد ا–اد
العاصصمة وتقدم على شصبيبة القبائل بنقطت.Ú

 ١٩°وهران

27°

2٦°

france prix 1

لنسسأن
ظل ملتزمأ Œأه القضسأيأ العأدلة وحقوق ا إ

وفاة السضيناتور البلجيكي السضابق سضÒج مورو
اŸدافع عن القضضية ا÷زائرية

...وتوقيف  18مهاجرا غ Òشضرعي
من جنسضيات ﬂتلفة
‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غ Òالشصرعية،
أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-بي
وع- -ن- -اصص- -ر ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي ب -ك -ل م -ن
غرداية/ن ع  4وبرج باجي ﬂتار وعÚ
قزام/ن ع  )18( ،6مهاجرا غ Òشصرعي
من جنسصيات ﬂتلفة.
h.¥

تو‘ السصيناتور البلجيكي
السصابق سصÒج مورو ،اŸدافع
عن ا÷زائري ÚخÓل حرب
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي-ة اÿم-يسس
اŸاضصي عن عمر ناهر 85
سصنة ،حسصبما علم لدى أاقاربه
أامسس السصبت .وطيلة حياته،
“ي -ز ه -ذا اÙام -ي ال -ب -ارز
وا◊ائ- -ز ع- -ل- -ى دك- -ت- -وراه ‘
ا◊قوق من ا÷امعة ا◊رة
بÈوكسص - -ل ب - -ال- -ت- -زام- -ه Œاه
ال -قضص -اي -ا ال -ع -ادل -ة وقضص -اي-ا
ح -ق -وق النسص -ان ،وق-د اط-ل-ع
سصÒج مورو سصنة  1960على
اŸل- -ف اŸت- -ع -ل -ق ب -اغ -ت -ي -ال
الطالب ا÷زائري ‘ ›ال
ال -طب أاك -ل -ي ع -يسص -ي -و ال -ذي
اغ -ت -ي -ل ‘ سص -ن Ã 33نطقة
اي -كسص -ل بضص -اح-ي-ة ب-روكسص-ل.
وإاث - -ر ذلك م- -ب- -اشص- -رة ،وج- -ه
م -ن -اضص -ل -و ال -ل -ج-ن-ة م-ن أاج-ل
السص -ل-م (ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة) أاصص-اب-ع
الت- - - - - -ه - - - - -ام Ÿصص - - - - -ال - - - - -ح
السص -ت -ع Ó-م -ات ال -ف -رنسص-ي-ة،
وشص- -ارك ‘ تشص- -ي -ي -ع ج -ن -ازة
الطالب اŸغتال جمع غفÒ
ح- -يث ك -ان ال -ن -عشس مسص -ج -ى
بالعلم الوطني ألول مرة ‘

أاوروب- -ا م- -ث- -ل -م -ا أاك -ده سصÒج
مورو ‘ فيلم ““جبهة الشصمال““
ال-ذي ت-ن-اول ال-ع-م-ل ال-نضصا‹
ل -ل -ب -ل -ج -ي -ك -ي Úخ Ó-ل ح-رب
التحرير الوطنية وسصمحت له
ﬂت -ل -ف م -ه-ام-ه السص-ي-اسص-ي-ة
بصص -ف -ت -ه سص -ي -ن -ات -ورا ون -ائ -ب-ا
اقليميا من بروكسصل ،ليكون
عضصوا ‘ عدة ÷ان –قيق
ب- -رŸان- -ي- -ة م- -ن- -ه -ا ال -ل -ج -ن -ة
اŸت -ع-ل-ق-ة ب-ال-ك-ارث-ة ال-ن-ووي-ة
ل -تشص -رن -وب -ي-ل ( ‘ أاوك-ران-ي-ا،
ال–اد السص-وف-ي-ات-ي سص-ابقا).
و” ت -ك-ل-ي-ف-ه ط-ي-ل-ة  18سصنة

بالعمران على مسصتوى الهيئة
التنفيذية لÈوكسصل كما شصغل
م-نصصب سص-ي-ن-ات-ور ح-ر ون-ائب
ع -ن م -ن -ط -ق -ة ب-روكسص-ل ك-م-ا
ال -ت -ح -ق ب -ا◊زب الشصÎاك-ي
ب - - -ع - - -د أان غ- - -ادر ا÷ب- - -ه- - -ة
الدÁقراطية للفرانكوفونيÚ
‘  .1985كما أالف الفقيد ““
ليوبولد  ،3التوجه اŸتسصلط ““
وأاشصرف لعدة سصنوات على ““
دار ف -رانسص -ي -ت -ي بÈوكسص -ل““.
وسصيشصيع جثمان سصÒج مورو
الثÓثاء القادم ببلجيكا.

بتهمة اختطأف فتأة واغتصسأبهأ

الدرك يوقف  3شضبان ببوسضفر غرب وهران
‚حت مصس- -أل- -ح ال- -درك ال- -وط -ن -ي ب -ب -وسس -ف -ر ،غ -رب
وهران ‘ ،القبضس على  3أافراد تÎاوح أاعمأرهم مأ بÚ
 25و 30سسنة ،اختطفوا فتأة واغتصسبوهأ بكل وحشسية.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
حسصب مصصادر أامنية ،فإان الضصحية ذات  23سصنة ،كانت –اول
العودة إا ¤مسصكنها العائلي بع ÚالÎك ،حيث اسصتقلت سصيارة
““ك -ل -ون -دسص-ت-ان““ ،وك-ان ع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا سص-ائ-ق اŸرك-ب-ة ،إاضص-اف-ة إا¤
األشصخاصس الثÓثة الذين قاموا بعد وقت قصص Òمن إاقÓعهم
بإاشصهار األسصلحة البيضصاء وقادوا السصائق نحو أاحد السصكنات

ال -ف -وضص -وي-ة ب-ب-وسص-ف-ر ،اأي-ن ت-داول-وا ع-ل-ى اغ-تصص-اب ال-ف-ت-اة ب-ك-ل
وحشصية ،ثم رموها بعيدا على الطريق العام ‘ سصاعات الفجر
األو ،¤اأين ع Ìعليها ‘ وضصعية صصحية ونفسصية خطÒة.
وذك -رت ذات اŸصص -ادر ،اأن اŸصص -ال -ح األم -ن -ي -ة ف -ور ع -ل -م -ه-ا
با◊ادث ،فتحت –ريات معمقة واسصعة اÛال ،مكنتها ‘
ظ- -رف قصص Òم- -ن ت- -وق- -ي- -ف اŸت -ه -م Úال -ث Ó-ث -ة رف -ق -ة سص -ائ -ق
““الكلوندسصتان““ الذي اأكدت الفتاة اأنه  ⁄يعتد عليها بل حاول
حمايتها ،ليتم عرضس اŸوقوف Úعلى قاضصي التحقيق Ùكمة
ا÷ناياتÃ ،جلسس قضصاء وهران بتهمة جناية تشصكيل عصصابة
أاشص -رار واخ-ت-ط-اف ف-ت-اة ث-م اغ-تصص-اب-ه-ا بشص-ك-ل ج-م-اع-ي ،حسصب
فحوصصات مصصلحة الطب الشصرعي Ãسصتشصفى ع ÚالÎك.

كاريكات /ÒعنÎ

النتيجة ‘ الدقيقة  60من طرف وضصاح،
قبل أان يتم توقيع الهدف الثا Êمن طرف
حوحاشس ،وهو الهدف الذي أاعطى الفوز
للفريق الذي “كن هذا اŸوسصم من الفوز
بالثنائية البطولة والكأاسس.
ومن جهة أاخرى اسصتطاع فريق وفاق
ورق -ل -ة ال -ف-وز ب-ل-قب ك-أاسس ا÷زائ-ر ل-ك-رة
القدم ألقل من  17سصنة بعد تغلبه على
نادي بارادو بنتيجة  ‘ 0 - 1اŸباراة التي
ج - -رت أامسس Ãل - -عب اإلخ - -وة ب - -راك - -ن- -ي
بالبليدة.

 20°وهران

الثمن  ١0دج

كشضف وتدم 9 Òقنابل تقليدية وعتاد حربي متنوع

توقيف تاجر ﬂدرات وضضبط  173كلغ
من الكيف اŸعالج

 20°ا÷زائر

عنأبة

لرهأب وا÷رÁة
‘ إاطأر مكأفحة ا إ

‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب ،كشص-فت
ودمرت مفارز للجيشس الوطني الشصعبي،
يوم  26أافريل  ،2019بكل من ا÷لفة /ن ع 1
ووه - -ران/ن ع  2وخ -نشص-ل-ة/ن ع )09 ( ،5
قنابل تقليدية الصصنع و( )500غرام من
م -ادة ال -ب-ارود وم-واد ك-ي-م-ي-اوي-ة وم-ع-دات
لصص- -ن- -اع- -ة اŸت- -ف -ج -رات و( )85ق- -ذي- -ف -ة
و( )1251خرطوشصة من ﬂتلف العيارت
و( )144م - - -ق- - -ذوف وﬂزن( )01ذخÒ- - -ة
و( )05مناظ Òنهارية.

 20°ا÷زائر

عنأبة

لحد  22شسعبأن  ١٤٤0هـ الموافق لـ  2٨أافريل  20١٩م
ا أ

الوطني الشصعبي ‘ عمليات متفرقة بكل
من أادرار/ن ع  3و“Ôاسصت وع Úقزام/ن
ع  )03 ( ،6شص- -اح -ن -ات وم -رك -ب -ت)02( Ú
رباعيتي الدفع و( )23100ل Îمن الوقود
Óتصص- -ال ع Èالأق- -م- -ار
وه -ات -ف )02( Úل  - -إ
الصصناعية.
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