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سصـــــوق بقيمــــــــة  3تريليــــــــون دولر
يغطــــــــي  1.2مليــــــــــــار نسصمـــــــــــــة

رهـ ـانات إا‚ـ ـاز اتفاقيـ ـة
التبـ ـادل ا◊ر اإ’فريقية
‘ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوة با÷زائـ ـ ـ ـ ـر
^ Œنيـ ـد الششبك ـ ـة الدبلوماسشي ـ ـة للعـ ـب
دور اŸرافق ‘ العم ـ ـل ا’ندم ـ ـاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
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ل‚اح السصتحقاق الرئاسصي
طمأانت بتوف Òكامل الشصروط إ

السشلطة الوطنية تواصشل تنصشيب اŸنسشق Úواأ’عضشاء اŸندوبÚ
^ اختيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس ا÷مهوري ـ ـ ـ ـ ـ ـة يخ ـ ـ ـ ـ ـرج البـ ـ ـ ـ ـلد مـ ـ ـ ـ ـن اأ’زمـ ـ ـ ـ ـة

تـــــأاّخر اŸشصاريـــــع اŸمنوحـــــة للمقــــاول ÚاÙلـــــــيÚ
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ا’ختي ـ ـ ـار غ ـ ـ ÒاŸهـني
طغ ـ ـ ـى علي ـ ـه العمـل
التّرقيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

بـــ Úنـــدرة العقــــار لـ «عدل »2
وجاهزيتـــــــــــــــــــــــه لـ «آال بيا»

اŸكتتبـون يتسشاءلون ‘ ي ـ ـ ـوم
السشك ـ ـ ـن العربـ ـ ـ ـي والعاŸـ ـ ـي
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سصرطان الثدي  ..قصصة امرأاة
تسصتجمع شصتاتها لتكون قّوية

 13-12-11ششه ـ ـ ـادات مـ ـ ـ ـن عم ـ ـ ـ ـ ـق
@ اأ’غلبي ـ ـ ـ ـة ’ يلـ ـتزم ـ ـ ـ ـ ـ ـون بـدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Îالشّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروط اأ’ ⁄تنقله ـ ـ ـ ـا «الششع ـ ـب»
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بعد  16عاما من الغياب ،أالعـــاب القــــــوى
ا÷زائرية على منصصة التتويج ‘ اŸونديال

ﬂل ـ ـو‘ ينت ـ ـزع الفضش ـ ـ ـة ..
ويع ـ ـود أ’فضش ـل مسشتويات ـ ـه
قبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اأ’وŸبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد
1٩
صصـــ3ـــ٠ــ

إلثÓثاء  08أإكتوبر  2019م
إلموإفق لـ  09صضفر  1441هـ

مهرجان اŸوسشيقى
السشيمفونية قريبا
–ت رعاية حسضان رإبحي وزير
إلتصضال ،إلناطق إلرسضمي للحكومة
ووزير إلثقافة بالنيابة ،تنظم إلطبعة
 11ل -ل -م -ه -رج -ان إل -ث -ق-ا‘ إل-دو‹
للموسضيقى إلسضيمفونية ،من  11إ¤
17أإك - - - -ت- - - -وب- - - -ر إ÷اري ،ب- - - -أاوب- - - -رإ
إ÷زإئر»بوعÓم بسضايح».
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العدد

جمعية «اأ’مل» ..أانششطة
متعددة ضشد سشرطان الثدي

ت -خ -وضس ج -م-ع-ي-ة «إألم-ل» Ÿرك-ز
بيار وماري كوري Ÿسضاعدة مرضضى
إلسض -رط -ان إل -ت -ي –ت -ف-ل ه-ذإ إل-ع-ام
ب-ذك-رى ت-أاسض-يسض-ه-ا إلعاشضرة ،حمÓت
توعية وتعبئة بعرضس إلكشضف إŸبكر
لسض- -رط- -ان إل- -ث- -دي ك- -ل شض- -ه -ر –ت
«عنوإن أإكتوبر إلوردي ..هل سضتنتهي
حمÓت إلتحسضيسس .طبعا ل».
كما للجمعية أإنشضطة أإخرى خÓل
ه -ذإ إلشض -ه -ر ،ت -ت -ع-ل-ق ،ب-ي-وم م-ف-ت-وح
برياضس إلفتح يوم  12أإكتوبر إ÷اري،
وإلسضباق إلنسضوي ضضد سضرطان إلثدي
- Ãرك-ب  5ج -وي-ل-ي-ة ي-وم  19أإكتوبر
وأإخÒإ سض - -ه- -رة «إلشض- -ري- -ط إل- -وردي
حصضيلة وتكر »Ëبالسضوفيتال يوم 29
أإكتوبر إ÷اري.

حمام يتفقد قطاع
اŸوارد اŸائية بتبسشة

١٨٠٦٧

وفد من رؤوسشاء مؤوسشسشات الفÓحة والتغذية الدا‰اركية ‘ ا÷زائر

ي - -ع- -اي- -ن وزي- -ر إل- -ط- -اق- -ة ﬁم- -د
عرقاب ،خÓل زيارته إ ¤بومردإسس،
إل -ي -وم ،مشض -اري -ع إل -ق -ط-اع .وي-ت-ف-ق-د
إل-وزي-ر ﬁط-ة ت-ول-ي-د إل-ط-اق-ة ب-كاب
ج -ن -ات ،إŸع -ه-د إ÷زإئ-ري ل-ل-بÎول
وكذإ مشضاريع إ‚از ﬁولت طاقوية
‘ إلولية.

يشض- -رف وزي- -ر إل- -ت- -ج- -ارة سض -ع -ي -د
جÓب ،وكل إŸشضارك ‘ Úإلندوة،
إل-ي-وم ،ع-ل-ى إف-ت-ت-اح صض-ال-ون إŸن-توج
إل -وط -ن -ي إŸوج -ه ل -ل -تصض-دي-ر ،وذلك
بقصضر إŸعارضس بالصضنوبر إلبحري
«سضافكسس».

ي -ق -وم وزي -ر إلسض-ي-اح-ة وإلصض-ن-اع-ة
إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د إل-ق-ادر ب-ن مسضعود،
يومي  07و 08إأكتوبر إ÷اري ،بزيارة
عمل لولية إألغوإط ،أإين يتفقد عدة
مشضاريع تابعة للقطاع.

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

عرقاب يتفقد مششاريع
الطاقة ببومرداسس

جÓب يدششن صشالون
اŸنتوج الوطني
اŸوجه للتصشدير

بن مسشعود ‘ اأ’غواط

يقوم وفد من رؤوسضاء مؤوسضسضات إلفÓحة وإلصضناعة إلغذإئية إلدإ‰اركية ألول مرة بزيارة عمل إ¤
إ÷زإئر ،لعرضس Œربة هذإ إلبلد إألوروبي إلرإئد ‘ هذإ إلختصضاصس .يلتقي وفد إألعمال خÓل
زيارته للجزإئر إلتي نظمتها سضفارة إلدإ‰ارك بالتعاون مع إÛلسس إلدإ‰اركي إıتصس ‘ هذإ
إلقطاع ووزإرة إلفÓحة وإلصضيد إلبحري وإلتنمية إلريفية با÷زإئر ،من  07إ 09 ¤أإكتوبر إ÷اري
مسضؤوول Úومهني .Úكما يقوم إلوفد بجولة إ ¤صضالون إلفÓحة لÓطÓع على إلشضعب إلتي تنشضط ‘
إ÷زإئر وإلرهانات إلكÈى لتحقيق إألمن إلغذإئي.

ورششة وطنية حول النزاهة ‘ الرياضشة

«اŸؤوسشسشات السشياسشية
والعسشكرية ‘ الثورة
التحريرية»

ت-ن-ظ-م إŸدي-ري-ة إل-ع-امة
Óمن إلوطني بالتنسضيق مع
ل أ
أإم -ان -ة إŸن -ظ -م -ة إل-دول-ي-ة
ل- - -لشض- - -رط- - -ة إ÷ن- - -ائ- - -ي - -ة
«إنÎب- - -ول» ،وإل- - -ل- - -ج- - -ن - -ة
إألوŸب-ي-ة إل-دول-ية وإللجنة
إألوŸب - -ي - -ة إل - -ري - -اضض - -ي- -ة
إ÷زإئرية ،يومي  08و 09
أإك - -ت - -وب- -ر إ÷اري ،ورشض- -ة
وط -ن -ي -ة ح-ول إل-ن-زإه-ة ‘
Œ .ري إل -ت -ظ -اه -رة إŸق -ررة ب -دءإ م-ن إلسض-اع-ة 08:00
إل -ري -اضض -ة
باحا ،باŸدرسضة إلعليا للشضرطة علي تونسضي بشضاطوناف.
صض

ي-ن-ظ-م إŸت-ح-ف إل-
وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-دÃ ،قر
ث -ان-وي-ة إورإري مصض-
( )219م - -ن إ◊ص ط-ف-ى ب-ب-ئ-ر خ-ادم ،إل-ع-دد
ض - -ة
إلسضياسضية وإلعسض ب - -ع - -ن - -وإن «إŸؤوسضسض - -ات
كري
ة
‘ إلثورة إلتحريرية»،
وذلك ي- -وم إألرب -ع -اء
9
أإك-ت-وب-ر إ÷اري ،ع-ل-ى
إلسضاعة  10:00صضباحا.
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ي -ق -وم وزي-ر إŸوإرد إŸائ-ي-ة ع-ل-ي
ح - -م - -ام ،ي- -وم إÿم- -يسس  10أإكتوبر
إ÷اري ،ب- -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إ¤
ولي -ة ت -بسض -ة ،ح -يث ي-ع-اي-ن مشض-اري-ع
إل - -ق- -ط- -اع وي- -ت- -اب- -ع م- -دى Œسض- -ي- -د
إلتعليمات إŸتعلقة بتحسض Úإÿدمة
وإ◊رصس ع- - - - - -ل - - - - -ى ت - - - - -وف ÒإŸاء
للموإطنŒ Úاوزإ لÓنقطاعات.

الصشالون الدو‹
’سشÎجاع النفايات
«ريفاد »2019
تشض -رف وزي -رة إل-ب-ي-ئ-ة وإل-ط-اق-ات
إŸتجددة فاطمة إلزهرإء زروإطي،
إليوم إلثÓثاء  08أإكتوبر ،على إفتتاح
إلطبعة  4للمعرضس إلدو‹ لسضÎجاع
إل-ن-ف-اي-ات وت-ث-م-ي-ن-ه-ا «ري-فاد ،»2019
وذلك على إلسضاعة  09:30صضباحا،
بقصضر إŸعارضس بالصضنوبر إلبحري
«سضافكسس».

وكا’ت اأ’نباء أامام
–ديات العصشر

إاطÓق توامة ب ÚاŸؤوسشسشات ا÷زائرية
واإ’سشبانية ‘ التعليم العا‹

 Úإ÷زإئر وإل–اد إألوروبي ،تنظم وزإرة
تطبيقا لتفاق إلشضرإكة ب
ي ،إليومÃ ،قرها ‘ بن عكنون ،على إلسضاعة
إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلم
ن إنطÓق إلتوأإمة ب ÚإŸؤوسضسضات إ÷زإئرية
ÓعÓن ع
 13:30زوإل ،لقاء ل إ
وإإلسضبانية.
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ندوة

صشحفية لـ«سشناباب»

ت -ن -ظ -م وك -ال-ة إألن-ب-اء إ÷زإئ-ري-ة،
ندوة حول موضضوع «وكالت إألنباء
أإمام –ديات إلعصضر :فرصضة للتحول
إ ¤وسض -ي -ل -ة إع Ó-م شض -ام -ل-ة « ،وذلك
بفندق إلأورإسضي ،يومي  8و9
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إفتك إل
ت- - -ن- - -ظ - -م إل - -ن - -دوة،
عدإء إ÷زإئري توفيق ﬂلو‘ ،إŸ
ي
د
إ
ل
ي
ة
إ
ل
ف
ض
ض
ي
ة
‘
ن
ه
ا
ئ
ي
س
ض
ب
ا
ق
0
0
15م ل
وشضهد إلسضباق وتÒة سضريعة ،حل
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موبيليسس تهنئ سضف ÒعÓمتها،
دقائق  38ثانية و 08جزءإ باŸائة.
وإل -عشض -ري -ن ل -ل -ج-م-ع-ي-ة
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ليبصضم إلبطل إŸعجزة على عو
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موبيليسس تهنئ إلبطل إ÷زإئري به
أإن- -ب- -اء إل -ب -ح -ر إألب -يضس
 202إŸقررة بطوكيو.
ذإ إلتتويج إلذي شضّرف كل إ÷زإئر.
إŸتوسضط «أإمان».

موبيليسس تشّشجع البطل توفيق ﬂلو‘

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
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لوروبي أاصصدر بيانا صصحح فيه كÓم الŸÈانية
أاكد أان ال–اد ا أ

بوقدوم :ا÷زائر ترفضس أاي تدخل خارجي ‘ شسؤوونها الداخلية

أاكد وزير الشصؤوون اÿارجية ،صصÈي
بوقدوم ،أامسس ،با÷زائر العاصصمة ،أان
مبدأا عدم التدخل ‘ الشصؤوون الداخلية
للغ Òهو قاعدة لن –يد عنها ا÷زائر
وال- -ت- -ي ت- -رفضس أاي ت -دخ -ل خ -ارج -ي ‘
شصؤوونها الداخلية.
وقال بوقدوم ‘ رده على سضؤوال للصضحافة،
ع -ل -ى ه -امشض اف -ت-ت-اح اŸؤو“ر ال-وط-ن-ي ح-ول
رهانات إا‚از اتفاقية منطقة التبادل ا◊ر
القارية اإ’فريقية ،بخصضوصض تعليقات ادلت
ب -ه -ا م -ؤوخ -را ن -ائب ب-الŸÈان اأ’وروب-ي ح-ول

ا◊راك الشضعبي والوضضع السضياسضي با÷زائر،
إان «مبدأا عدم التدخل ‘ الشضؤوون الداخلية
للغ Òهو قاعدة لن –يد عنها ا÷زائر التي
ترفضض كذلك أاي تدخل خارجي ‘ شضؤوونها
ال -داخ -ل -ي -ة م -ن أاي ك -ان ،سض -واء ت -ع -ل -ق ا’م -ر
بشضخصض مد Êأاو سضياسضي».
وب- -خصض- -وصض ع- -دم إاصض -دار وزارة الشض -ؤوون
اÿارج- -ي- -ة ل- -ب- -ي- -ان ح- -ول اŸوضض -وع ،أاوضض -ح
بوقدوم «أان نواب ا’–اد اأ’وروبي يعدون
باŸئات و’ Áكن للوزارة ،أان ترد على كل من
يبادر بتعليقات حول ا÷زائر وهي مرفوضضة

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

أاصض ،»ÓمشضÒا إا ¤أان «ا’–اد اأ’وروبي قد
أاصضدر بيانا صضحح نوعا ما كÓم الŸÈانية».
وحول سضؤوال آاخر يخصض توقيف برŸانية
فرنسضية ÃسضÒات شضعبية Ãدينة بجاية ،أافاد
الوزير أان «ذلك  ⁄يكن اعتقا’» ،مضضيفا أان
«اŸظاهرات ‘ كل أانحاء العاﬂ ⁄صضصضة
Óجانب».
Ÿواطني البلد وليسض ل أ
واسضتطرد قائ« :Óماذا سضيكون حكم أاي
مواطن أاو برŸا Êأاو سضياسضي جزائري قد
يعتقل ‘ مسضÒات ‘ بلدان أاجنبية وكيف
سضيكون رد حكومة البلد اŸضضيف ؟».
وأاضض-اف ب-وق-دوم أان الŸÈان-ي-ة ال-ف-رنسض-ي-ة
هي «برŸانية ‘ فرنسضا وليسض ‘ ا÷زائر
ومشضاركتها ÃسضÒات ‘ ا÷زائر قد Áكن
اع -ت -ب -اره ت-دخ Ó-أاج-ن-ب-ي-ا ومسض-اسض-ا ب-السض-ي-ادة
الوطنية».
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ- -رى ،وب- -خصض- -وصض ب- -داي- -ة
التحضض ÒلÓنتخابات الرئاسضية على مسضتوى
اŸم-ث-ل-ي-ات ال-دب-لوماسضية ا÷زائرية باÿارج،
ق- - -ال ال- - -وزي - -ر إان ه - -ذه اأ’خÒة «ع - -ل - -ى ا”
اسض -ت -ع -داد» ،مشضÒا إا ¤أان -ه ح -ال -ي-ا «السض-ل-ط-ة
الوطنية اŸسضتقلة لÓنتخابات هي من يقرر
وإان الوزارة تبقى –ت تصضرف هذه الهيئة
فيما يخصض الوسضائل اŸادية والبشضرية التي
Áكن أان تطلبها» ،مذكرا أان الهيئة الوطنية
ال -ن -اخ -ب-ة اŸق-ي-م-ة ب-اÿارج ت-ب-ل-غ ح-وا‹ 1.6
مليون جزائري.
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قوجيل يبحث مع السسف Òاإ’يرا Êسسبل تعزيز التعاون الثنائي
ت- - -ب- - -احث رئ - -يسض ›لسض
اأ’مة بالنيابة صضالح قوجيل،
أامسضÃ ،ق- - -ر اÛلسض ،م- - -ع
حسض Úمشض- -ع- -ل -ج -ي ،السض -فÒ
ا÷دي- - -د ل- - -ل - -ج - -م - -ه - -وري - -ة
اإ’سضÓ- - -م- - -ي- - -ة اإ’ي- - -ران - -ي - -ة
ب - -ا÷زائ - -ر ،سض- -ب- -ل ت- -ع- -زي- -ز
التعاون والتنسضيق ‘ ﬂتلف
اÛا’ت ب Úال- - -ب- - -ل- - -دي - -ن،
حسضب م- - - - -ا أاورده ب- - - - -ي - - - -ان
للمجلسض.
وق- -د اسض- -ت- -ع- -رضض رئ -يسض
›لسض اأ’م -ة ب -ال -ن -ي -اب -ة م-ع
السضف Òاإ’يرا Êالذي أادى له
زي- -ارة ›ام- -ل- -ة ال- -ع Ó-ق -ات
الثنائية وسضبل تعزيز التعاون
وال- - -ت - -نسض - -ي - -ق ‘ ﬂت - -ل - -ف
اÛا’ت ب Úال -ب -ل -دي-ن ك-م-ا
ت- -ب- -اح- -ث -ا ح -ول إام -ك -ان -ي -ات
ت- -رق -ي -ت -ه -ا إا ¤اŸسض -ت -وي -ات

اŸأامولة.
وب-اŸن-اسض-ب-ة نّ-وه الطرفان
Ãسض -ت -وى ال -ت -ع-اون الŸÈاÊ
ال-ق-ائ-م ب Úب-رŸا Êال-ب-ل-دي-ن

وأاك-دا ع-ل-ى ضض-رورة ت-ط-وي-ره
خ -دم -ة ل-ل-مصض-ال-ح اŸشضÎك-ة
وم -ا ي -ت -ط ّ-ل -ع إال -ي -ه الشض-ع-ب-ان
الشضقيقان وقيادتا البلدين.

اŸؤو“ر العاŸي لÓتصصالت الراديوية Ã 2019صصر :

اجتماع اللجنة الوزارية اŸكلفة بتحضس ÒاŸشساركة ا÷زائرية

لدماج
للية وقضصايا ا إ
طرحوا مشصاكل تتعلق بهذه ا آ

رئيسس الكتلة الŸÈانية لألحرار يسستقبل ›موعة من عمال عقود ما قبل التشسغيل

أاج- -رى رئ- -يسض ك- -ت- -ل- -ة اأ’ح -رار ب -اÛلسض
الشض -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ي -وسض -ف ج -ب-اي-ل-ي ،أامسض،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصض-م-ة ،م-ع ›م-وع-ة ع-ن ف-ئ-ة
ع -م -ال ع -ق -ود م -ا ق -ب -ل ال -تشض -غ -ي -ل والشض -ب-ك-ة
ا’جتماعية مباحثات ” خÓلها التطرق إا¤
اŸشض-اك-ل اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذه اآ’ل-ي-ة م-ن التشضغيل
وقضضايا Œديد العقود والتوجيه واإ’دماج.
وأاوضضح بيان من اÛلسض الشضعبي الوطني
«أان ع-م-ال ع-ق-ود م-ا ق-ب-ل ال-تشض-غ-ي-ل والشض-ب-كة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ ق-ط-اع-ات ع-م-وم-ي-ة ﬂت-لفة
(الÎبية ،الصضحة ،ا÷امعة ،اإ’دارة ،البلدية)
طرحوا خÓل هذا اللقاء عدة مشضاكل تتعلق
ب -ه -ذه ا’ل -ي -ة م -ن ال -تشض -غ-ي-ل وقضض-اي-ا Œدي-د
العقود والتوجيه واإ’دماج « ،حيث أاكد البعضض
م -ن -ه -م ع -ل-ى «ع-دم اإ’سض-ت-ق-رار ال-ذي ي-ع-يشض-ه

اŸتعاقد طيلة مدة العقد واŸقدرة ‘ غالب
اأ’حيان بـ  03سضنوات ،إا ¤جانب ما تشضوبه من
سضلوكيات أاو تصضرفات لبعضض اŸسضؤوول‘ Ú
حق هذه الفئة اŸتعاقدة والتي تؤوثر بشضكل
كب Òعلى نفسضيتها».
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،أاشض -ارت م -ت -ح -دث -ة م -ن بÚ
›م- -وع- -ة ه- -ذه ال- -ف -ئ -ة إا ¤أان «ع -دم وج -ود
نصض -وصض وق -وان Úواضض -ح -ة ت-ل-زم اŸؤوسضسض-ات
ب -اإ’دم -اج ي -ج -ع -ل مصض Òف -ئ-ة ع-ق-ود م-ا ق-ب-ل
التشضغيل على اÙك ،ناهيك على اŸنحة
التي يتلقاها العامل بهذه الصضيغ والتي ’ تلبي
احتياجاته اأ’سضاسضية وكذا احتياجات اأ’سضرة،
إاذا ك- -ان م- -ن اŸع -ي -ل Úل -ه -ا ‘ ،ظ -ل ارت -ف -اع
اأ’سضعار وتدهور القدرة الشضرائية».
و‘ السض -ي -اق م -تصض -ل ط -ال -بت ه -ذه ال -ف -ئ-ة

يضضيف ذات اŸصضدر «بإادماج عمال عقود ما
ق- -ب- -ل ال- -تشض- -غ- -ي -ل «ان -ام» و»’داسض» وتسض -وي -ة
وضضعيتهم ‘ مناصضب تناسضب اختصضاصضاتهم
ورد ا’عتبار لهم مع مراجعة و–ي Úأالية هذه
الصض-ي-غ م-ن ال-ت-ع-اق-د ب-الشض-ك-ل ال-ذي يسض-تجيب
Ÿقاييسض اŸؤوقت ثم الدائم أاو اإ’دماج ‘
ا◊ياة العملية».
من جهته ع Èرئيسض نواب كتلة اأ’حرار،
«عن اهتمامه Ãجموع اإ’نشضغا’ت اŸثارة«
واعدا «بحملها وطرحها على ا÷هات اŸعنية
باŸلف مع الفصضل ب Úما هو توجه عام كأالية
ل-ل-تشض-غ-ي-ل وح-ا’ت م-رصض-ودة م-ث-ب-ت-ة م-ن ق-ب-ل
ا÷هات اŸسضؤوولة» كما اكده بيان اÛلسض».

تبحث مسصأالة تعزيز العمل التشصريعي ‘ ›تمعات السصلم

ا÷زائر تشسارك ‘ الدورة العادية  ٣للŸÈان اإ’فريقي
تشضارك ا÷زائر ‘ الدورة العادية الثالثة
ل - -ل - -فÎة ال - -تشض- -ري- -ع- -ي- -ة اÿامسض- -ة ل- -لŸÈان
اإ’فريقي ،وذلك ‘ الفÎة اŸمتدة ما ب07 Ú
و  19أاكتوبر ا÷اريÃ ،دينة ميدراند (جنوب
إاف- -ري- -ق- -ي -ا) ،حسضب م -ا أاف -اد ب -ه أامسض ،ب -ي -ان
Ûلسض اأ’مة.

وي- -تضض- -م- -ن ج- -دول أاع- -م- -ال ه- -ذه ال- -دورة
اجتماعات اŸكتب واللجان الدائمة للŸÈان
اإ’ف -ري -ق -ي ،ب -اإ’ضض -اف -ة إا ¤ت -ن -ظ -ي-م م-ن-ت-دى
ب -رŸا Êح-ول اأ’سض-ل-ح-ة اÿف-ي-ف-ة والصض-غÒة،
وك- -ذا ،ن- -دوة إاق -ل -ي -م -ي -ة ح -ول ت -ع -زي -ز ع -م -ل
الŸÈاني Úمن أاجل ›تمعات أاك ÌسضÓما

وتطورا.
وأاوضضح البيان أان الوفد الŸÈا Êيتكون من
حوباد بوحفصض ،رئيسض اÛموعة الŸÈانية
◊زب جبهة التحرير الوطني ،عضضو الŸÈان
اإ’فريقي وعبد القادر موÿلوة ،عضضو ›لسض
اأ’مة ،عضضو الŸÈان اإ’فريقي.

أاعطت ا◊كومة الهولندية موافقتها على
تعي Úلوناسض مقرمان ،بصضفته سضفÒا مفوضضا

ف - -وق ال - -ع - -ادة ل - -ل - -ج- -م- -ه- -وري- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ال-دÁق-راط-ي-ة الشض-ع-ب-ي-ة ل-دى ‡ل-ك-ة ه-ولندا،

حسضبما أافاد به ،أامسض ،بيان لوزارة الشضؤوون
اÿارجية.

لوناسس مقرمان سسفÒا للجزائر لدى هولندا
اŸنتدى اŸغاربي للطب البيطري

على ا÷زائر مراجعة اسسÎاتيجيتها ‘ مكافحة الكلب
اوصصى الÈوفيسصور ‘ الطب البيطري
رشصيد بوغدور امسس با÷زائر العاصصمة
بضص - - - - - -رورة ان ت - - - - - -ط - - - - - -ور ا÷زائ- - - - - -ر
اسصÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا ‘ ›ال م-كافحة الكلب
م -ن خ Ó-ل ت -ع -ق -ي -م و ت -ل -ق -ي -ح ال -ك Ó-ب
الضص- -ال- -ة م- -ن اج -ل ال -وصص -ول ا ¤ه -دف
«صصفر حالة» بعد سصنوات قليلة.
اوضضح ‘ تدخله خÓل اŸلتقى اŸغاربي
ل-ل-طب ال-ب-ي-ط-ري و ا’ن-ت-اج ا◊ي-وا ÊاŸن-ظ-م
عشضية تنظيم الصضالون الدو‹ لÎبية اŸواشضي
وال -ت-ج-ه-ي-ز ال-فÓ-ح-ي SIPSA-FILAHA
 2019ما ب 7 Úو  10اكتوبر ا÷اري بقصضر
اŸعارضض با÷زائر العاصضمة –ت شضعار «من
أاج- -ل فÓ- -ح -ة ذك -ي -ة Ÿواج -ه -ة –دي ا’م -ن
الغذائي والصضحي اŸسضتدام» ،ان «ا’مر يتعلق
Ãرضض قد Ëلكنه معدي با÷زائر كما هو
ا’مر ‘ جميع بلدان شضمال افريقيا».
واع -ت-م-ادا م-ن-ه ع-ل-ى احصض-ائ-ي-ات م-ن-ظ-م-ة
الصضحة العاŸية فقد اكد اŸتدخل ذاته انه
يتم سضنويا تسضجيل حا’ت كلب لدى البشضر
«حتى و ان كنا ’ نتكلم عنها كثÒا».

واوضض- -ح ان- -ه «خÓ- -ل سض -ن -ة  2018سضجلت
ا÷زائ -ر  22ح-ال-ة بشض-ري-ة اصض-ي-ب-وا ب-فÒوسض
الكلب و  510حالة حيوانية اصضببو بالفÒوسض».
ك- -م- -ا اوضض- -ح اŸدي -ر السض -اب -ق ل -ل -مصض -ال -ح
ال -ب -ي -ط-ري-ة ب-وزارة ال-فÓ-ح-ة ان ق-ت-ل ال-كÓ-ب
الضضالة ليسض ح Óأ’نه -كما قال ’« -فائدة
م -ن ق -ت -ل ك-لب ضض-ال ك-ون-ه سض-ي-ع-وضض بسض-رع-ة
بكÓب اخرى» ،مؤوكدا ان ا◊ل يكمن باŸقابل
‘ خفضض عدد الكÓب من خÓل تعقيمهم.
واضضاف يقول انه «يجب القبضض عليهم و
تعقيمهم و تلقيحهم و اطÓقهم ‘ الطبيعة
علما ان حياة الكلب الضضال جد قصضÒة».
وت -اب -ع ي -ق -ول ان ه -ذا الشض -ك-ل م-ن اشض-ك-ال
اŸكافحة الوقائية للكلب التي هي اقل كلفة
م -ق -ارن-ة ب-عÓ-ج ا◊ا’ت اŸصض-اب-ة ق-د اث-ب-تت
‚اعتها بتونسض و كينيا وكذا ‘ بلدان امريكا
ا÷نوبية.
كما اشضار ا ¤ان «عمليات التلقيح تتم ‘
مراكز صضغÒة على يد طلبة الطب البيطري
‡ا سض -يسض -م -ح ل -ل -ب Ó-د م -ن ال-وق-اي-ة م-ن ه-ذا
ال- -فÒوسض و ات- -اح- -ة ال- -ف- -رصض -ة ل -ل -ب -ي -ط -ريÚ

اŸسضتقبلي Úبالتدريب على ‡ارسضة مهنتهم».
واكد بوغدور كونه ‡ثل للمنظمة العاŸية
للصضحة ا◊يوانية Ÿنطقة شضمال افريقيا على
اسضتعداده Ÿسضاعدة ا÷زائر ‘ هذا الصضدد
م- -ن خÓ- -ل ت- -ك -وي -ن اŸسض -ت -خ -دم Úو ت -وفÒ
اللقاحات.
واشض- -ار ‘ ه- -ذا السض -ي -اق ا ¤ان م -ن -ظ -م -ة
الصضحة العاŸية قد قامت مع منظمة ا’غذية
و الزراعة (فاو) وضضعت هدف –قيق صضفر 0
ح -ال -ة بشض -ري-ة م-ن ال-ك-لب ب-ح-ل-ول  2030على
اŸسضتوى العاŸي.
وخلصض ‘ ا’خ Òا ¤التأاكيد «بانني على
قناعة بان ا÷زائر قادرة على –قيق هذا
الهدف» مضضيفا انه عÓوة على تلقيح الكÓب
الضضالة الذي يبقى العنصضر ا’سضاسضي ’نتشضار
ال -فÒوسض ا’ ان مسض -ال -ة ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة
تزيد من خطورة اŸشضكل حيث دعا ‘ هذا
الصضدد السضلطات اÙلية لتنسضيق عملها مع
جميع اŸصضالح اŸعنية من اجل تسضي Òافضضل
للنفايات.

اج- -ت -م -عت ،أامسض ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصض -م -ة،
اللجنة الوزارية اŸشضÎكة اŸكلفة بالتحضضÒ
Ÿشض - -ارك - -ة ا÷زائ- -ر ‘ ف- -ع- -ال- -ي- -ات اŸؤو“ر
ال -ع-اŸي لÓ-تصض-ا’ت ال-رادي-وي-ة  ،2019ال -ذي
سضيعقد Ãدينة شضرم الشضيخ جمهورية مصضر
ال -ع -رب -ي -ة ‘ ال -فÎة اŸم -ت-دة م-ن  28أاكتوبر
ا◊ا‹ ا 22 ¤نوفم. 2019 È
وأاف- -اد ب- -ي- -ان ل- -ل -وزارة أان -ه ” خ Ó-ل ه -ذا
ا’ج -ت-م-اع ال-ذي أاشض-رفت ع-ل-ي-ه وزي-رة الÈي-د
وا’تصض - -ا’ت السض - -ل - -ك - -ي - -ة وال Ó- -سض - -ل - -ك - -ي - -ة
وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات وال -رق -م -ن -ة ،ه -دى إاÁان
ف-رع-ون ،م-ن-اقشض-ة ج-م-ي-ع ب-ن-ود ج-دول أاعمال
اŸؤو“ر وال -ت-ي ان-ب-ث-ق ع-ن-ه-ا إاع-داد اŸواق-ف
النهائية للجزائر ،اÎŸجمة إا› ¤موعة من
اŸسضاهمات سضتقدم باŸناسضبة Ÿناقشضتها.
و“ت اإ’شض- -ارة إا ¤أان ه -ذه اŸسض -اه -م -ات
تبلورت أايضضا من خÓل اŸشضاركة الفعالة ‘
Óتصضا’ت على
اجتماعات اإ’–اد الدو‹ ل إ
الصض- -ع -ي -دي -ن ال -دو‹ (اج -ت -م -اع -ات ال -ل -ج -ان
ال-دراسض-ي-ة) واإ’ق-ل-ي-م-ي م-ن خÓ-ل اÛموعة
ال-ع-رب-ي-ة واإ’ف-ري-ق-ي-ة خÓ-ل ال-فÎة ال-دراسض-ية
 ،2019-2016وال-ت-ي م-ن خÓ-ل-ه-ا ي-ت-م ت-ط-وي-ر
آاليات تسضي Òوتخطيط الطيف الÎددي على
اŸسضتوي Úالوطني واإ’قليمي.
وسض -ي -ت -ن -اول اŸؤو“ر ال -ع-اŸي لÓ-تصض-ا’ت
ال-رادي-وي-ة لسض-ن-ة  2019حسضب ال- -وزارة ع -دة
قضض -اي-ا «ه-ام-ة» و»حسض-اسض-ة» ’ ،سض-ي-م-ا م-ن-ه-ا
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-إام-ك-ان-ي-ة ت-خصض-يصض ط-يف ترددي
ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا÷ي-ل اÿامسض ل-لهاتف النقال،

والذى سضوف يكون نقطة انطÓقة ‘ انتشضار
هذه اÿدمات وتطور تقنيات إانÎنت اأ’شضياء
والذكاء ا’صضطناعي ،لتعمل سضويا ‘ سضبيل
دفع كافة دول العا ⁄نحو التحول الرقمي.
ومن جهة أاخرى ،سضيدرسض هذا ا’جتماع
قضضايا متعلقة باإ’جراءات التقنية والتنظيمية
لصض-ن-اع-ة اأ’ق-م-ار الصض-ن-اع-ي-ة ،وال-ت-ي سضتوليها
ا÷زائر كما جاء ‘ البيان «اهتمامًا كبÒا» ،
ح -يث ي -ن -درج ضض -م-ن «اÿي-ار ا’سضÎات-ي-ج-ي»
ل-ل-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ،ب-خصض-وصض وضض-ع النشضاط
ال- -فضض- -ائ -ي ك -أاداة ل -ل -مسض -اع -دة ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة
ا’قتصضادية اŸسضتدامة.
Œدر اإ’شضارة إا ¤أان اŸؤو“رات العاŸية
لÓتصضا’ت الراديوية تعقد كل ثÓثة أاو أاربعة
سض -ن -وات و ت -ت -م -ث -ل م -ه -م -ت-ه-ا ‘ اسض-ت-ع-راضض
وم -راج -ع -ة ل -وائ -ح ال -رادي -و ،ع -ن -د الضض -رورة،
واŸعاهدة الدولية التي –كم اسضتخدام طيف
الÎددات ال - -رادي - -وي - -ة وم - -دارات السض - -وات - -ل
اŸسضتقرة والسضواتل غ ÒاŸسضتقرة بالنسضبة
إا ¤اأ’رضض.
وتعت Èهذه اŸؤو“رات من أاهم اÙافل
الدولية التي ينظمها ا’–اد والتي –ظى
Ãشضاركة خÈاء ومسضؤوول ÚحكوميÁ Úثلون
حوا‹  160دولة من ﬂتلف العا ⁄واأ’طراف
ال -ف -اع -ل -ة ال -رئ-يسض-ي-ة ‘ ›ال إادارة ال-ط-ي-ف
الÎددي ،ح- -يث ي- -ع -ت Èال -ب -وصض -ل -ة اŸوج -ه -ة
ل- -ل- -ت- -ط- -ور ‘ ع -ا ⁄ا’تصض -ا’ت وع -ل -ى وج -ه
اÿصض -وصض ا’تصض-ا’ت الÓ-سض-ل-ك-ي-ة وصض-ن-اع-ة
الهاتف اÙمول واأ’قمار الصضناعية.

لعÓمي
تناقشس –ديات العصصر والتحول ا إ

انعقاد ا÷معية العامة  28لتحالف وكا’ت أانباء اŸتوسسط

يعقد –الف وكا’ت أانباء البحر ا’بيضض
اŸتوسضط ،اليوم وغدا ،با÷زائر العاصضمة،
جمعيته العامة  28بحضضور ‡ثلي  16وكالة
عضض -و ب -ال -ت -ح -ال -ف م -ن ب -ي-ن-ه-ا وك-ال-ة اأ’ن-ب-اء
ا÷زائرية.
وي -ت -م ال -ت -ط -رق إا ¤ال -ع-دي-د م-ن اŸسض-ائ-ل
خÓل هذه ا÷معية منها تنظيم ورشضة حول
موضضوع «وكا’ت اأ’نباء أامام –ديات العصضر:
فرصضة للتحول إا ¤وسضيلة اإعÓمية شضاملة «.
كما يتضضمن برنامج هذه الدورة اŸسضائل
العضضوية اŸتعلقة بتحالف وكا’ت أانباء البحر
ا’بيضض اŸتوسضط الذي سضيحدد كذلك تاريخ
ومكان انعقاد جمعيته العامة اŸقبلة.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ي- -ت- -م ت- -ك- -ر Ëأاحسض- -ن
اŸق -ا’ت والصض -ور الصض -ح -ف -ي -ة خ Ó-ل ح -ف -ل
سضينظم بهذه اŸناسضبة.
للتذك ،Òيضضم –الف وكا’ت أانباء البحر

اأ’ب- -يضض اŸت- -وسض- -ط وك -ا’ت أان -ب -اء ا÷زائ -ر
وفرنسضا وإايطاليا وإاسضبانيا والÈتغال واليونان
وقÈصض وأال -ب -ان-ي-ا وصض-رب-ي-ا وك-روات-ي-ا وت-رك-ي-ا
ول-ب-ن-ان وف-لسض-ط Úول-ي-ب-ي-ا وت-ونسض وم-وري-تانيا
واŸغرب ومصضر وسضوريا.
أاطلقت فكرة إانشضاء هذه الهيئة التي تضضم
وكا’ت أانباء البحر اأ’بيضض اŸتوسضط خÓل
لقاء دو‹ حول «اŸتوسضط و اتصضا’ت الغد»
الذي نظم بتونسض.
وم - -ن ب Úأاه - -داف ال - -ت - -ح - -ال - -ف ت - -ب - -ادل
اŸع -ل -وم -ات وت -ع -زي -ز ا◊وار ودع -م ال -ت-ط-ور
وال -ت -ع -اون ب Úوك -ا’ت أان -ب-اء ال-ب-ح-ر اأ’ب-يضض
اŸتوسضط.
وي- -ذك -ر أان ا÷زائ -ر اح -تضض -نت ا÷م -ع -ي -ة
العامة لهذا التحالف خÓل مناسضبت Úاأ’و¤
‘ أاكتوبر  2003والثانية ‘ يونيو .2009

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’فريقية با÷زائر
ندوة وطنية حول رهانات منطقة التبادل ا◊ر ا إ

جÓب :السسوق القارية تضسم  1.2مليار نسسمة وقيمتها  3تريليون دو’ر

ألعدد
18067

بوزيد وهدام خÓل افتتاح السسنة ا÷امعية:

04

إاسسهام البحث العلمي ‘ رفع –ديات اإ’قتصساد الوطني

^ بوقدوم :ا’ختيار طبيعي للجزائر ...أ’نها تندرج ‘ النموذج الوطني ا’قتصسادي

’فريقية حيز التنفيذ سسنة  ،2020وتضسم السسوق القارية ما ’ يقل عن
تدخل ا’تفاقية اŸتعلقة Ãنطقة التبادل ا◊ر ا إ
 1.2مليار نسسمة ،بقيمة  3تريليون دو’ر دون رسسوم ،ويعول على منطقة التجارة ا◊رة التي انضسمت إاليها ا÷زائر شسهر
’خ ‘ ،Òتعزيز التعاون البيني ب Úدول القارة السسمراء ،الذي ’ يتعدى حسسبما أاكد وزير التجارة السسعيد جÓب 15
جويلية ا أ
باŸائة ،أاي ما يعادل  2باŸائة من التجارة العاŸية ،مشسددا على ضسرورة وضسع إاسسÎاتيجية وطنية كخارطة طريق ،للحفاظ على
اŸكاسسب وكسسر ا◊واجز ورفع العراقيل.
ألؤطني ألقتصشادي» ،ألرأمي ـ أسشتطرد ألؤزير
صشÈي بؤقدوم ـ «إأ– ¤ؤيل ألقتصشاد ألؤطني
إأ ¤أقتصشاد متنؤع وتنافسشي ،يضشمن أندماجها
‘ ألقيم ألعاŸية ،لسشيما من خÓل ألÎكيز
على ألتصشدير.
وأألمر يرتكز ـ حسشبه ـ على ترقية ألتجارة
أل-ب-ي-ن-ي-ة م-ن خÓ-ل تشش-ج-ي-ع أل-تعاون وألتبادل،
بتعزيز حركة ألسشلع وأÿدمات ،وباŸناسشبة
ذك- -ر ب- -ال‚ازأت أل- -ك -بÒة أل -ت -ي ق -امت ب -ه -ا
أ÷زأئر ،يأاتي ‘ مقدمتها ألطريق ألسشريع
ألعابر للصشحرأء أŸمتد على  9000كلم ويربط
ب 6 Úدول ،وكذأ أŸششروع أŸتعلق با‚از
أنابيب غاز ‘ نيجÒيا وألنيجر ،كما أن إأقحام
ألقطاع أÿاصش وقطاعات أخرى على غرأر
أ÷مارك وأŸؤؤسشسشات أŸالية وكذأ أÛتمع
أŸد ،Êضش- -رورة ب- -ال- -نسش- -ب- -ة ل- -ؤزي -ر ألشش -ؤؤون
أÿارجية إل‚اح أŸسشعى ألقتصشادي ألذي
سشيضشيف ألكث Òللقارة.
وأف- - -اد ‘ ألسش- - -ي - -اق ،ب - -أان وزأرة ألشش - -ؤؤون
أÿارج-ي-ة ت-ع-ت-زم أل-ق-ي-ام ب-ال-دور أŸن-ؤط ب-ها
ع- -ل -ى أك -م -ل وج -ه ،م -ن خ Ó-ل وضش -ع شش -ب -ك -ة
دب -ل -ؤم -اسش -ي -ة م -ن أج -ل دع -م أإلسشÎأت -ي-ج-ي-ة
أŸعتمدة ،بؤضشع أدوأت تروج صشؤرة أ÷زأئر
م- -ن ح- -يث أل- -ت- -ع- -اون ألق- -تصش -ادي ،وﬁي -ط
أألعمال وذكر ‘ هذأ ألصشدد منتديات رجال
–سشبا لتفعيل منطقة ألتجارة أ◊رة ‘
وأسشتنادأ إأ ¤تؤضشيحاته ،سشيتم تفكيك  90أألعمال ألتي تعقد با÷زأئر وخارجها.
إأف -ري -ق -ي -ا ،ع -ل -ى غ -رأر أل -ت -ج-رب-ة أألوروب-ي-ة،
وثمن وزير ألندماج أŸا‹ بابا رغانؤ على
بر›ت أ÷زأئر ألتي أنضشمت إأليها صشائفة باŸائة من ألتعريفة ألرئيسشية ‘ غضشؤن ألعام
أل -ع -ام أ÷اري« ،ن -دوة وط -ن -ي-ة ح-ؤل ره-ان-ات أŸقبل ،و–ديدأ أبتدأء من ششهر جؤيلية على أ÷هؤد ألتي تبذلها أ÷زأئر ‘ سشبيل تعزيز
م -ن -ط-ق-ة أل-ت-ب-ادل أ◊رة أإلف-ري-ق-ي-ة أل-ق-اري-ة» مدى  10سشنؤأت للبلدأن أألقل ‰ؤأ ،و 5أعؤأم أل- -ت- -ع -اون ب Úب -ل -دأن أل -ق -ارة ،وك -ذأ م -ن -ت -دى
ب -اŸرك -ز أل -دو‹ ل -ل-م-ؤؤ“رأت ع-ب-د أل-ل-ط-ي-ف ل -ل-دول أŸصش-ن-ف-ة خ-ارج ه-ذه أل-ف-ئ-ة ،ع-ل-ى أن أألع -م -ال أإلف -ري-ق-ي أل-ذي أح-تضش-ن-ت-ه-ا أل-ع-ام
رحال ،ترأسشها وزيرأ ألتجارة ألسشعيد جÓب ،تشش -م -ل ألسش -ل -ع وأÿدم -ات ،ف -ي -م -ا ت -ت -ؤأصش -ل  ،2016معتÈأ منطقة ألتبادل أ◊رة إأحدى
وألشش -ؤؤون أÿارج -ي -ة صشÈي ب -ؤق-دوم ،ووزرأء أŸفاوضشات أŸتعلقة بالسشتثمار وأŸنافسشة أألول- -ؤي- -ات ن- -ظ -رأ ألث -ره -ا ألي -ج -اب -ي ع -ل -ى
أل -ت -ج -ارة ل -دول ت -ؤنسش وم -ا‹ وأل -ن -ي-ج-ر ،إأ ¤سشتسشتمر ألعام  .2020وتؤقف وزير ألتجارة أقتصشاديات ألبلدأن.
وششدد وزير ألتجارة للنيجر سشاجؤ سشايدو
جانب ﬁافظ ألتجارة وألتصشنيع على مسشتؤى ع -ن -د أسش -ت-ح-دأث م-ن-اط-ق أق-تصش-ادي-ة خ-اصش-ة
ب-اŸن-اط-ق أ◊دودي-ة ب-ج-ن-ؤب أل-بÓ-د÷« ،ع-ل ع -ل -ى ضش -رورة ع -دم ت -ف -ؤيت ف -رصش Œسش -ي -د
أل–اد أإلفريقي.
وأفاد أŸسشؤؤول أألول على قطاع ألتجارة أ÷ن- - -ؤب جسش- - -ر ل Ó- -ن - -دم - -اج ألق - -تصش - -ادي ألتعاون ألذي من ششأانه تعزيز ألتبادل وألتجارة
أل-ب-ي-ن-ي-ة ،م-ن خÓ-ل أل-تسش-ل-ح ب-الطمؤح لتجاوز
‘ ك -ل -م -ة أل-ق-اه-ا ل-دى أف-ت-ت-اح أألشش-غ-ال ،ب-أان وألتجاري» ‘ ألقارة أإلفريقية».
و ⁄يفؤت أŸناسشبة ليؤؤكد أحتÓل أ÷زأئر ألصش- -ع -ؤب -ات وأل -ع -رأق -ي -ل أل -ت -ي ق -د ت -عÎضش
ألندوة تسشاهم ‘ ألتعريف بأاهدأفها وتنمية
وت -ع -زي -ز ق -درأت أل -ق -ارة ،وت -ك-ث-ي-ف أل-ت-ج-ارة مكانة ﬁؤرية ‘ ألفضشاء أإلفريقي باعتبارها أŸسشعى.
أعت Èوزير ألتجارة ألتؤنسشي عمر ألباهي،
ألبينية ،من خÓل ،متحدثا عن خلق مناطق ملتقى طرق ألتبادلت ألقتصشادية وألتجارية،
أقتصشادية با÷نؤب ألكب ،Òعلى أن يتجسشد مششددأ على أهمية أŸتعامل Úألقتصشادي Úمنطقة ألتبادل ألتجاري أ◊رة Ãثابة «رأفعة»
ت-ف-ك-يك ج-م-رك-ي ب-نسش-بة  0ب -اŸائ-ة ‘ أل-ع-ام ودوره- -م أ◊ي- -ؤي ‘ ب- -حث سش- -ب- -ل أل- -ت -ع -اون حقيقة وفعالة لقتصشاديات ألدول ‘ سشؤق
 2024ـ وفق ما جاء على لسشانه ـ ‘ ندوة وألتبادل ،لفتا إأ ¤أن أ÷زأئر ألتي تتؤفر على تضشم أك Ìمن مليار نسشمة ،لفتا إأ ¤ضشرورة
إأمكانات كبÒة سشتسشخرها ‘ إأطار ألتكامل ع- -دم إأغ- -ف- -ال ق -ط -اع -ات ه -ام -ة تسش -اه -م ‘
صشحفية نششطها على ألهامشش.
وب- -ع- -د م -ا ن -ب -ه إأ ¤أن أل -ن -دوة ع -ق -دت ‘ ألق -تصش -ادي ،سش-ت-ؤأصش-ل أŸشش-اري-ع أل-ه-ي-ك-ل-ي-ة إأ‚احها على غرأر ألنقل.
ﬁافظ ألقتصشاد وألتصشنيع على مسشتؤى
أعقاب مصشادقة ألؤزير أألول نؤر ألدين بدوي وألكÈى.
أل–اد أإلفريقي ألبار ششؤيفا ،تؤقف مطؤل
ع-ل-ى ألت-ف-اق-ي-ة ،أف-اد ب-أان أŸن-ط-ق-ة سشتغطي
عند أهمية ألتفاقية لكل دول ألقارة ،مؤؤكدأ
سش -ؤق ت -ت -ج -اوز م -ل -ي -ار نسش-م-ةÃ ،ج-م-ؤع ن-اœ
أن  28دولة سشيصشادقؤن عليها ،معربا عن أمله
دأخلي خام يناهز  2.5مليار دولر ،لفتا إأ¤
‘ مصش- -ادق- -ة ك- -ل أل -دول إأ ¤غ -اي -ة ج -ان -ف -ي
أن أŸسش-أال-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ج-زأئ-ر Ãث-اب-ة «خيار
أŸق -ب -ل ،ك -اشش -ف-ا ع-ن أج-ت-م-اع وشش-يك ي-خصش
أسشÎأت-ي-ج-ي يسش-ت-ل-زم ت-ع-زي-ز أل-ت-ج-ارة أل-ب-ينية
من جهته ،وزير ألششؤؤون أÿارجية ،حرصش مصش- -ال- -ح أ÷م- -ارك ،وق -ب -ل ذلك شش -دد ع -ل -ى
وألششرأكة بﬂ Úتلف دول ألقارة ألسشمرأء،
وأألم- -ر م- -رت- -ب- -ط ب- -درج -ة ك -بÒة Ãح -ؤري -ن خÓ-ل م-دأخ-ل-ت-ه ع-ل-ى أل-ت-أاك-ي-د ب-أان أŸن-ط-قة ضش -رورة ت -ع -زي -ز أل -ت -ج -ارة أل -ب -ي -ن -ي -ة ‘ ق-ارة
أسشÎأتيجي‡ Úثل ‘ Úألسشتثمار وألتجارة ،ألتجارية أ◊رة ‘ إأفريقيا« ،تششكل أختيارأ إأمكانياتها تؤؤهلها لتكؤم قؤة أقتصشادية مهمة.
على أعتبار أنهما ركيزة ألنمؤ وألتنمية.
ط-ب-ي-ع-ي-ا ل-ل-ج-زأئ-ر ،ك-ؤن-ه-ا ت-ن-درج ‘ أل-نمؤذج

اŸركز الدو‹ للمؤو“رات :فريال
بوشصوية

تفكيك  90باŸائة من التعريفة
الرئيسسية العام القادم

وضسع شسبكة دبلوماسسية من أاجل
دعم اإ’سسÎاتيجية اŸعتمدة

تأاثر لوفاة التلميذ Ãتوسسطة بوعنداسس ‘ سسطيف ،دحمون:

تخصسيصص شسهري جويلية وأاوت فقط لÎميم اŸدارسص غ Òكاف
^ عزم على اسستكمال اŸشساريع ‘ اŸناطق الريفية والنائية

ح- -م- -ل وزي- -ر ال- -داخ- -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
ال- -ع- -م -ران -ي -ة صس Ó-ح ال -دي -ن
دحمون ،السسلطات العمومية
مسس - - -ؤوول- - -ي- - -ة ح- - -ادث وف- - -اة
ال -ت -ل -م -ي -ذ «ب .ع -ب -دا◊ق»،
أاول أامسسÃ ،ت -وسس -ط -ة ع -ل -ي
زرم-اÃ Êدي-ن-ة ب-وع-ن-داسس،
إاث -ر سس-ق-وط ج-دار ب-اŸدرسس-ة
على التÓميذ.
خ Ó- -ل أل - -زي - -ارة أل - -ع- -م- -ل- -ي- -ة
وألتفقدية ألتي قادته ،أمسش ،إأ¤
سشطيفŸ ،عاينة بعضش أŸششاريع
أ÷اري إأ‚ازه- -ا ،ذك- -ر أل- -ؤزي -ر،
باŸناسشبة ،أن تخصشيصش ششهري
ج -ؤي -ل-ي-ة وأوت لÎم-ي-م أŸدأرسش
غ Òكاف ،وأنه ” ترميم  10آألف
م-درسش-ة ،وت-ب-ق-ى  9آألف أخ -رى
تنتظر ألÎميم.

ببلدية تاششؤدة ،ششرق عاصشمة
أل- -ؤلي- -ة ،أشش -رف دح -م -ؤن ع -ل -ى
وضش - -ع ح - -ي - -ز أÿدم- -ة Ÿشش- -روع
تزويد بعضش ألقرى بالبلدية ،على
غرأر ع Úألسشلطان وألصشفصشاف
وأل -ك -افÃ ،ادة أل -غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي
لـ 1000عائلة ،وهذأ قيبل أسشابيع
ق -ل -ي-ل-ة م-ن فصش-ل ألشش-ت-اء أل-ب-ارد،

وهؤ أŸششروع ألذي كلف إأ‚ازه
غÓفا ماليا بـ  11.5مليار سشنتيم،
على ششبكة أمتدت إأ 65 ¤كم.
وب-اŸن-اسش-ب-ة ،أك-د أل-ؤزير عزم
أل-دول-ة ع-ل-ى أسش-ت-كمال أŸششاريع
‘ أŸن -اط -ق أ÷ب -ل -ي -ة وأل-ري-ف-ي-ة
وأل -ن -ائ -ي-ة ب-ال-ط-اق-ة أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
وأل- -غ- -از ،وط -لب م -ن ألسش -ل -ط -ات
أÙلية مؤأفاة وزأرته ‘ أقرب
وقت ب- -ب- -ط- -اق- -ات ت- -ق- -ن- -ي- -ة ع -ن
أ◊اجيات ،من أجل ألتكفل بها
ع -ن ط -ري -ق صش -ن -دوق أل -تضش -ام-ن
ألتابع للؤزأرة.
وت - -ن- -ق- -ل أل- -ؤزي- -ر أل- -ذي ك- -ان
Óم-ن
م -رف -ؤق -ا ب -اŸدي -ر أل-ع-ام ل -أ
أل -ؤط -ن -ي ،خ -ل -ي -ف-ة أون-يسش-ي ،إأ¤
Óشش-رأف ع-ل-ى
ب -ل -دي -ة أل -ع -ل -م-ة ل -إ
تدشش Úمتؤسشطة وأبتدأئية بحي
 2000مسش -ك -ن بصش -ي-غ-ة «ع-دل»،

ل- -ي- -ت- -ن- -ق- -ل أل- -ؤف- -د أل- -ؤزأري إأ¤
أŸن -ط -ق -ة ألصش -ن -اع -ي -ة أ÷دي-دة
أولد صش - -اب - -ر ،شش- -رق ع- -اصش- -م- -ة
ألؤلية ،وألتي تÎبع على مسشاحة
 700هكتار.
وششرعت ‘ أÿدمة مؤؤخرأ،
ح- -يث أسش- -ت -م -ع إأ ¤شش -روح ح -ؤل
بعضش أŸششاريع أŸزمع إأ‚ازها
ب -ه-ذه أŸن-ط-ق-ة ألصش-ن-اع-ي-ة أل-ت-ي
سشتتحؤل إأ ¤قطب صشناعي كبÒ
‘ ألهضشاب ألعليا ،حال أسشتكمال
أسشتغÓلها كلية.
كما تضشمن برنامج ألزيارة ‘
ن -ق -ط -ت-ه أألخÒة أإلشش-رأف ع-ل-ى
ت -دشش Úم -درسش -ة ت -ك-ؤي-ن ضش-ب-اط
ألششرطة ،وألؤأقعة قرب ﬁطة
نقل أŸسشافرين Ãدينة سشطيف.

سصطيف :نورالدين بوطغان

أاك -د وزي -ر ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
ال -ع -ل-م-ي ال-ط-يب ب-وزي-د ،ووزي-ر ال-ع-م-ل
والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي حسسان
ت - -ي - -ج - -ا Êه - -دام ،أامسس ،ع - -ل - -ى سس - -ع- -ي
ال -ق -ط -اع Úل -ت-ع-زي-ز ان-ف-ت-اح م-ؤوسسسس-ات
البحث العلمي على ا÷انب ا’قتصسادي
وا’جتماعي Ãا يخدم التنمية ويرفع
مسس - -ت - -وي - -ات الشس - -راك - -ة بﬂ Úت - -ل - -ف
اŸؤوسسسسات.

جÓل بوطي
تصصوير :فواز بوطارن

قال بؤزيد إأن قطاع ألتعليم ألعا‹ يسشعى
إأ ¤ألتدريسش ألفعلي ألÎأبط وألتكامل بÚ
أألسش- -رة أ÷ام- -ع- -ي -ة أل -ع -ل -م -ي -ة وأŸؤؤسشسش -ات
ألقتصشادية وألجتماعية ‘ إأطار إأتفاقيات
شش -رأك -ة تسش -م -ح ب -اسش -ه-ام أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ‘
ألقطاع ألقتصشادي ،وأوضشح أن ذلك يؤؤدي إأ¤
حل أŸششاكل ألتي يطرحها تطؤر أإلقتصشاد
وأÛتمع.
وأششار بؤزيد خÓل أفتتاح ألسشنة ألدرأسشية
باŸدرسشة ألؤطنية ألعليا للضشمان ألجتماعي
بالعاصشمة رفقة وزير ألعمل إأ ¤أن إأصشÓح
أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع -ا‹ ي -أات -ي أسش -ت -ج-اب-ة ◊اج-ات
أŸؤؤسشسش - -ات ألق - -تصش - -ادي - -ة ‘ ألسش- -ت- -ف- -ادة
أŸباششرة من ألبحث ألعلمي ،حيث ” تطبيق
برأمج ألتكؤين وفق حاجيات ألبÓد ألتنمؤية
Ãا يسشمح للنهؤضش بالقطاع ألقتصشادي.
ول -ت -م-ك Úأل-ط-ل-ب-ة م-ن م-ت-اب-ع-ة أل-ت-ط-ؤرأت

أ◊اصشلة دعا وزير ألتعليم ألعا‹ أŸؤؤسشسشات
ألق -تصش-ادي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة إأ ¤ف-ت-ح أب-ؤأب-ه-ا
ل -ل -ط -ل -ب -ة م -ن خÓ-ل ألÎبصش-ات وأل-ت-دري-ب-ات
ألتطبيقية.
ونظرأ إلسشهامها أŸباششر ‘ تعزيز قدرأت
ألعمال رغم سشنؤأت قليلة من إأنششائها أبرز
تيجا Êحسشان هدأم فاعلية أŸدرسشة ألعليا
ل-لضش-م-ان ألج-ت-م-اع-ي ‘ ت-خ-ري-ج ط-لبة أكفاء
سشنؤيا ،مؤؤكدأ تسشؤية كل أŸششاكل كانت عالقة
ودعا ألطلبة إأ ¤حلها بششكل عاجل ،حيث ”
أل -ت -ك -ف -ل ب -ك -ل أŸط -الب وت-ؤف Òأل-نشش-اط-ات
أل -ع -ل -م -ي -ة ،ك -م -ا ” ت-ع-زي-ز م-ك-ت-ب-ة أŸدرسش-ة
باŸرأجع ،وإأصشدأر مطبؤعات ششهرية خاصشة
بنششاطات ألطلبة ،إأضشافة إأ ¤وضشع أآلليات
وأألطر أŸناسشبة ألكفيلة بأاخذ بع Úأإلعتبار
أقÎأح- -ات أل -ط -ل -ب -ة أŸتضش -م -ن -ة ‘ رسش -ائ -ل
ومششاريع نهاية ألسشنة ألدرأسشية.
وششدد تيجا Êحسشان على –سش Úألظروف
أل- -ب -ي -دأغ -ؤج -ي -ة وأŸادي -ة ،وت -ع -زي -ز ق -درأت
ألتأاط Òأ÷امعي ،ومششاركة كل ألفاعل Úمن
أل -ؤزأرة وأل -ه -ي -ئ -ات –ت أل -ؤصش -اي-ة م-ن أج-ل
إأ‚اح أل- -دخ -ؤل أ÷دي -د ،دأع -ي -ا إأ ¤ت -ع -زي -ز
ب -رأم -ج أل -ت -ك -ؤي -ن أŸؤضش -ؤع -ات -ي أŸت-ع-ل-ق-ة
با◊ماية ألجتماعية ،وذلك ‘ إأطار ألتكؤين
أŸتؤأصشل إأ ¤جانب ألتكؤين ‘ أŸاسش.Î
وأعلن وزير ألعمل عن أسشتقبال أŸدرسشة لـ
 120طالب مؤزع Úعلى ألتخصشصشات أألربعة
منهم  28طالبا أجنبيا ،كما تتضشمن ألدفعة
أ÷دي- -دة  40ط-ال-ب-ا ت-اب-ع-ؤن ل-ل-ه-ي-ئ-ات –ت
أل-ؤصش-اي-ة أسش-ت-ج-اب-ة لسشÎأت-ي-ج-ي-ة ألقطاع ‘
تطؤير أŸؤأرد ألبششرية.

عرقاب بشسأان التعديÓت ‘ مشسروع قانون اÙروقات:

ثÓثة أانواع من العقود النفطية وتبسسيط النظام ا÷بائي
أافاد وزير الطاقةﬁ ،مد
ع - -رق- -اب ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصس -م-ة ،أان ال-ت-ع-ديÓ-ت
اŸقÎح - -ة ‘ إاط- -ار مشس- -روع
ق -ان -ون اÙروق -ات ت-تضس-م-ن
إادراج ث Ó- - -ث- - -ة أان- - -واع م- - -ن
ال-ع-ق-ود ال-ن-ف-طية إا ¤جانب
تبسسيط النظام ا÷بائي.
ع -ل -ى ه-امشش أشش-غ-ال م-ؤؤ“ر
وط - -ن - -ي ح - -ؤل ره- -ان- -ات إأ‚از
أت -ف-اق-ي-ة م-ن-ط-ق-ة أل-ت-ب-ادل أ◊ر
أل- -ق- -اري- -ة أإلف- -ري- -ق -ي -ة ،أوضش -ح
عرقاب ‘ رده على سشؤؤأل لؤأج
ح -ؤل مضش -م -ؤن مشش -روع ق -ان -ؤن
أÙروقات ألذي صشادقت عليه
أ◊كؤمة مؤؤخرأ ،أنه ” إأدرأج
ثÓثة أنؤأع من ألعقؤد ألنفطية
‘ ›ال ألششرأكة.
وي -ت-ع-ل-ق أألم-ر ،ب-حسشب ذأت
أŸسش- -ؤؤول ،بـ «ع -ق -د ألم -ت -ي -از»
و»عقد خدمات ذأت ﬂاطر»،
إأضشافة إأ« ¤عقد أŸششاركة أو
تقاسشم أإلنتاج» أŸعمؤل به من
ط - -رف كÈي - -ات ألشش - -رك - -ات ‘
أل -ع -ا ⁄أل -ت -ي ت -نشش-ط ‘ ›ا‹
ألنفط وألغاز.
وأسش- -ت- -ط -رد أل -ؤزي -ر ق -ائ :Ó-
«أدرجنا ثÓثة أنؤأع من ألعقؤد
أل- -ن- -ف- -ط -ي -ة ‘ مشش -روع ق -ان -ؤن
أÙروق - - -ات ÷لب أك Èع- - -دد
‡كن من أŸسشتثمرين أألجانب
ألذين أسشتحسشنؤأ هذه أÿطؤة».
من جهة أخرى ،أكد عرقاب
أن ألششركاء أألجانب ألذين ”
ألسش -ت -م -اع لنشش -غ-الت-ه-م أك-دوأ
أن - -ه - -م «غ Òم - -ن - -زع - -ج Úم - -ن
أل -ق -اع -دة ( 49 /51أŸسشÒة
لÓ-سش-ت-ث-م-ار ألج-ن-بي با÷زأئر)
ولذلك ” ألبقاء عليها».

إادراج أاربعة أانواع من
الضسرائب
من جانب آأخر ،أششار ألؤزير
أن أل - -ت - -ع- -ديÓ- -ت أŸدرج- -ة ‘
مششروع قانؤن أÙروقات قد
مسشت أيضش -ا أل -ن -ظ -ام أ÷ب -ائ-ي،
ح - - -يث أن ه - - -ذأ أألخ« Òل- - -يسش
وأضش- -ح- -ا ‘ أل- -ق- -ان -ؤن ألسش -اري
أŸفعؤل».
وأوضش- -ح ‘ ه- -ذأ ألشش -أان أن -ه
«” إأدرأج أرب - - -ع- - -ة أن- - -ؤأع م- - -ن
ألضش-رأئب» ف-ي-م-ا ي-خصش أل-ن-ظام
أ÷بائي من ششأانها «أÙافظة
على مدأخيل ألدولة إأ ¤جانب
تبسشيط ألنظام أ÷بائي بحيث ل
تكؤن هناك تغيÒأت ‘ كل سشنة
‘ أل -ن -ظ-ام أ÷ب-ائ-ي ‡ا ي-زع-ج
كثÒأ أŸسشتثمرين».
و‘ ع -رضش -ه ألسش-ب-اب أت-خ-اذ
ق- - - -رأر م - - -رأج - - -ع - - -ة ق - - -ان - - -ؤن
أÙروقات ،قال وزير ألطاقة
أن «نشش -اط أÙروق -ات ي -ع-رف
–ؤل ك- - - -بÒأ ‘ أل- - - -ع - - -ا ⁄وأن
أ÷زأئر ل تبقى منعزلة عن هذأ
ألتحؤل».
ك - - -م - - -ا أضش - - -اف أن نشش - - -اط
أÙروق - -ات ي - -ت- -ط- -لب آأل- -ي- -ات
م-ت-ق-دم-ة وأل-ت-ع-ام-ل م-ع ششركات

“لك ألتكنؤلؤجيا ،مششÒأ أ ¤أن
«مسش- -اح- -ة أ◊ظÒة أل- -ؤط- -ن- -ي -ة
أŸنجمية تبلغ  1,5مليؤن كلم2
حيث ل يسشتغل حاليا أل نسشبة
 40ب -اŸئ -ة م -ن ه-ذه أŸسش-اح-ة
أإلجمالية».
بهذأ أÿصشؤصش ،قال عرقاب
إأنه «لتطؤير هذأ أÛال نحتاج
إأ ¤ششركاء أجانب Ÿرأفقتنا ‘
مؤأصشلة إأنتاجنا وتطؤيره».
‘ ذأت ألسشياق ،أبرز ألؤزير
أهمية تطؤير إأنتاج أÙروقات
بالنظر إأ ¤تزأيد ألطلب أÙلي
ع- -ل -ى أل -غ -از وأŸؤأد أل -بÎول -ي -ة
بنسشبة  7باŸئة كل سشنة وألذي
يجب أن يؤأكبه إأنتاج كاف.
ومن أسشباب مرأجعة قانؤن
أÙروقات أيضشا ،ذكر عرقاب
أن ألسشتكششافات ألتي قامت بها
أ÷زأئ -ر ‘ ألسش -ن-ؤأت أŸاضش-ي-ة
ك -انت «ضش-ع-ي-ف-ة» ب-اŸق-ارن-ة م-ع
ألهدف أŸسشطر ‘ هذأ أإلطار.
وبشش -ك -ل أوضش-ح ،ق-ال أل-ؤزي-ر
إأن- -ه» م- -ن أصش -ل  67م-ن-طقة ‘
أ÷ن -ؤب ع-رضشت ل-ل-م-ن-افسش-ة ”
أ◊صشؤل على  19عرضشا فقط
وذلك منذ سشنة  ‘ 2005ح” Ú
ألتؤقيع أ ¤غاية هذه ألسشنة على
 13عقدأ فقط».
وأفاد ألؤزير أنه «” أ◊ديث
م-ع ألشش-رك-ات أل-كÈى أŸصش-ن-ف-ة
‘ أŸرأتب أÿمسشة ألو‘ ¤
أل -ع -ا ⁄وط -ل -ب -ن-ا م-ن-ه-م أي-ف-ادن-ا
ب - -اÿل - -ل أŸؤج - -ؤد ‘ ق - -ان- -ؤن
أÙروقات أ◊ا‹» ،مضشيفا أن
‡ثلي تلك ألششركات قالؤأ إأن
ه-ن-اك ن-ق-ط-ت Úم-ه-م-ت Úت-ت-ع-لق
أألو ¤بـ»ألنظام ألقانؤ Êلنششاط
أÙروقات وكؤنه غ Òمتكامل»
وأل- -ث- -ان- -ي- -ة ت- -ت -ع -ل -ق بـ»أل -ن -ظ -ام
أ÷بائي».
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سشلطة ضشبط السشمعي البصشري تلتزم القيام بدورها
أك- -دت سش- -ل- -ط- -ة ضش- -ب- -ط ألسش- -م- -ع -ي
أل -بصش -ري ،أمسس ،أل -ت -زأم -ه -ا ب -ال -ق -ي -ام
ب-دوره-ا خÓ-ل أ’ن-ت-خ-اب-ات ألرئاسشية
أŸقررة يوم  12ديسشم ÈأŸقبل وذلك
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ألسش -ل -ط -ة أل -وط -ن -ي-ة
أŸسش-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-ابات بهدف «إأ‚اح
أ’سشتحقاق ألرئاسشي أŸصشÒي ‘ حياة
’مة أ÷زأئرية».
أ أ
وأوضش -حت ألسش -ل -ط -ة ‘ ب -ي -ان ل-ه-ا ،أن-ه-ا
سش -ت -ق-وم ب-دوره-ا «‘ إأط-ار م-ه-ام-ه-ا ط-ب-ق-ا
للقانون رقم Ã 04-14ا يدعم ‚اح هذأ
أ’سش -ت -ح-ق-اق أل-رئ-اسش-ي أŸصشÒي ‘ ح-ي-اة
’مة أ÷زأئرية ،وطبقا للقانون ألعضشوي
أأ
رقم  07-19ألذي ينصش ‘ أŸادة  8منه
ب -اÿصش -وصش ع -ل -ى أل -ت -نسش -ي-ق م-ع ألسش-ل-ط-ة
أل-وط-ن-ي-ة أŸسش-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خابات ‘ ›ال
ألتوزيع ألعادل وأŸنصشف ‘ أ◊يز ألزمني
’عÓم
أıصشصش للمÎششح ‘ Úوسشائل أ إ
ألوطنية ألسشمعية ألبصشرية».
وأعربت سشلطة ضشبط ألسشمعي ألبصشري،
ع -ن ث -ق -ت -ه -ا ‘ أن ت -ك -ون ﬂت -ل-ف وسش-ائ-ل

’عÓ- -م ألسش- -م- -ع- -ي -ة أل -بصش -ري -ة أل -وط -ن -ي -ة
أإ
ألعمومية وأÿاصشة «‘ أŸوعد» ،نظرأ Ÿا
’عÓمية من «موضشوعية
تتسشم به رسشالتها أ إ
Óثارة وألتهويل» ،و‘ أن تكون
وŒرد ونبذ ل إ
«‘ مسشتوى هذأ أ◊دث أŸتمثل ‘ Œسشيد
Óزمة ألتي يعيششها ألوطن
أ◊ل ألدسشتوري ل أ
وذلك من خÓل أنتخاب رئيسش للجمهورية
يتوفر على قوة ألششرعية ألششعبية ليمارسش
ﬂت -ل -ف صش Ó-ح -ي -ات -ه أل -دسش-ت-وري-ة وألسشÒ
’صشÓحات أŸرتقبة
بالبÓد نحو –قيق أ إ
‘ ﬂت - -ل - -ف أÛا’ت Ãا ي - -ع - -زز وح- -دة
ألششعب و–ريك عجلة ألتنمية ألششاملة».
و‘ ذأت ألسش- -ي- -اق ،أع -تÈت أل -ه -ي -ئ -ة أن
أ’سشتحقاق ألرئاسشي أŸقبل «يششكل ﬁطة
Óزم-ة
م -فصش-ل-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره ح Ó-دسش-ت-وري-ا ل -أ
أŸت- - - -ع- - - -ددة أ÷وأنب وم - - -ن - - -ه - - -ا أ÷انب
أŸؤوسشسش -ات -ي» ،م -ن -وه -ة ب -إانشش -اء ألسش -ل -ط -ة
ألوطنية أŸسشتقلة لÓنتخابات ألتي «–تكم
Ÿبدأ سشيادة ألششعب عن طريق أنتخابات
حرة ،ششفافة ،تعددية ونزيهة تع Èعن إأرأدة
ألششعب وأختياره أ◊قيقي».

ألسشلطة ألوطنية أŸسشتقلة لÓنتخابات

أب -رز أŸشش -ارك-ون ‘ أل-ن-دوة أل-ف-ك-ري-ة
وأل-ت-اري-خ-ي-ةÃ ،ن-اسش-ب-ة إأح-ياء ألذكرى
’ 62سشتششهاد ألبطلة حسشيبة بن بوعلي
أل -ت -ي أق -ي -مت أمسس ب -اŸرك -ز أ’سش Ó-م -ي
بالعاصشمة دور أŸرأة ومششاركتها ألفعالة
إأ ¤ج - - -انب أل- - -رج- - -ل خÓ- - -ل أل- - -ث- - -ورة
ألتحريرية أÛيدة.

سسارة بوسسنة
تصسوير ﬁ:مد آيت قاسسي
أششادت أمينة فار رئيسشة جمعية حسشيبة بن
بوعلي ‘ تدخلها بالدور ألهام ألذي لعبته
أŸرأة أ÷زأئ- -ري -ة إأب -ان أل -ث -ورة ،م -ف -ي -دة أن
ألششهيدة حسشيبة بن بوعلي هي ‰وذج فريد
م -ن ن -وع -ه ل -نضش -ال أŸرأة أ÷زأئ -ري -ة ،ف -ق -د
سش -اه -مت ب -ط -ري -ق -ت -ه -ا أÿاصش -ة ‘ أسشÎدأد
أ◊رية ،ويأاتي إأحياء ألذكرى ’ 62سشتششهاد
أل-ب-ط-ل-ة حسش-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي وأ’سشتقÓل ألتي
سشلبها أŸسشتعمر ألفرنسشي.

وأششارت فار أمينة إأ ¤أن ألهدف من مثل
ه -ذه أل -ف -ع -ال-ي-ات ه-و ت-ب-ل-ي-غ رسش-ال-ة ألشش-ه-دأء
Óجيال ألقادمة وإأبرأز تضشحيات ›اهدينا
ل أ
من أجل هذأ ألوطن مضشيفة بأان تنظيم مثل
هذه ألندوأت وأŸلتقيات ألوطنية وألتاريخية
سشيتوأصشل ع Èربوع ألوطن.
فيما عرضشت ألباحثة مليكة قورصشو رسشالة
ألششهيدة بن بوعلي ألتي حصشلت عليها من
أ’رشش- -ي- -ف أل- -ف- -رنسش- -ي وأŸؤول- -ف- -ة م- -ن أرب -ع
صش-ف-ح-ات ،ك-ت-بت ب-ال-ل-غ-ة أل-ف-رنسش-ية ،متسشائلة
ف- -ي- -ه- -ا ع- -ن أح -وأل أأ’سش -رة وأب -ل -غ -ت -ه -م ع -ن
مشش- -روع- -ه- -ا ‘ أ’ل- -ت- -ح -اق بصش -ف -وف ج -يشش
ألتحرير ،با÷بال وألعمل كممرضشة وترجو من
وألديها عدم ألبكاء عليها حال أسشتششهادها
أ’نها سشتكون ‘ قمة ألسشعادة ،إأن كتبت لها
ألشش- -ه- -ادة ‘ م- -ي- -دأن ألشش- -رف ك- -م -ا ج -اء ‘
ألرسشالة.
وترى أأ’سشتاذة أن حسشيبة بن بوعلي من
خÒة ألنسشاء أللوأتي أ‚بتهن أ÷زأئر وكان
لهن دور مهم ‘ ‚اح ألثورة فهي تخلت عن
ششبابها وأنوثتها وأرأدت أن تكون حاضشرة ‘
سش -ب -ي-ل –ري-ر أ÷زأئ-ر ،وي-ع-ت Èصش-ال-ح ب-ادور

ألباحث من جامعة تلمسشان أن أ÷يل أ÷ديد
ب -ح -اج-ة ل-ن-م-وذج وت-ب-ق-ى حسش-ي-ب-ة م-ن أحسش-ن
ألنماذج خصشوصشا ‘ أأ’وسشاط ألنسشائية وهذأ
حسش-ب-م-ا ’ح-ظ-ه م-ن خÓ-ل ت-أاث-ر أل-ع-دي-د م-ن
ألطالبات Ãسشارها ألنضشا‹.
م -ن ج -ان -ب-ه ،أب-رز رئ-يسش أÛلسش أأ’ع-ل-ى
للغة ألعربية ألدور ألذي لعبته حسشيبة إأبان
ألثورة أŸباركة ،قائ Óإأن حسشيبة أبنة أ’صشنام
وأ’بنة أŸدللة لعائلتها“ ،ردت وأنضشمت إأ¤
أ÷هاد وهي ‘ سشن ألسشابعة عششرة ،وأصشبحت
فدأئية تصشنع ألقنابل Ãوأد –صشل عليها من
مسش-تشش-ف-ى مصش-ط-ف-ى ب-اشش-ا ،ب-ح-ك-م وظ-ي-فتها
–صشل على تلك أŸوأد ألكيماوية لتششعل فتيل
ألثورة Ãا كانت تزرعه من رعب ‘ صشفوف
أل -ف -رنسش -ي Úأل -ذي -ن أقضشت مضش -ج -ع -ه -م ه -ي
وزم -ي Ó-ت -ه-ا أل-ثÓ-ث «ج-م-ي-ل-ة ب-وحÒد ،زه-رة
ظ -ري -ف ،سش -م -ي -ة ÿضش-اري» ،مششÒأ إأ ¤أن-ه-ا
ك- -انت م- -ط- -ل -وب -ة ل -دى أل -ف -رنسش -ي ،Úوكشش -ف
ﬂبأاها ‘ ألقصشبة ‘ ألثامن من أكتوبر 1957
و ⁄تسش -تسش -ل -م وت -رضش -خ ،ح-ت-ى سش-ق-ط ع-ل-ي-ه-ا
أŸب-ن-ى أŸنسش-وف ب-ال-ق-ن-اب-ل وتسش-تشش-ه-د فدأء
للجزأئر.

تنصشيب الدكتور زين العابدين على منسشقا و’ئيا Ÿندوبية أادرار
دع- -ا ‡ث- -ل ألسش- -ل- -ط- -ة أل- -وط- -ن- -ي -ة
أŸسش-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ح-دأن-ة ع-مر،
أŸوأط - - -ن Úإأ ¤أŸشش- - -ارك- - -ة ب- - -ق- - -وة ‘
أ’سش -ت -ح -ق -اق -ات أل -رئ -اسش -ي-ة أل-ق-ادم-ة
أŸقرر إأجرأؤوها ‘  12ديسشم ÈأŸقبل،
’خ-ت-ي-ار رئ-يسش-ا ل-ل-بÓ-د وأÿروج م-ن
’زم-ة ألسش-ي-اسش-ي-ة أل-تي تعيششها
ه-ذه أ أ
ألبÓد.

آدرآر  :فا— عقيدي
ج -اء ذلك خ Ó-ل إأشش -رأف -ه ع-ل-ى ت-نصش-يب
أل -دك -ت -ور زي -ن أل -ع -اب -دي -ن م -نسش -ق -ا و’ئ -ي-ا
Ÿن -دوب -ي -ة ألسش -ل -ط -ة أل -وط -ن -ي-ة أŸسش-ت-ق-ل-ة
لÓنتخابات بو’ية أدرأر ،حيث أكد نوفل أن
ألسش -ل -ط-ة أل-وط-ن-ي-ة ت-ب-ذل قصش-ارى ج-ه-ده-ا
لتحقيق طموحات ألششعب عن طريق تنظيم
أنتخابات نزيهة وششفافة ،ودÁقرأطية ،من
أج -ل أن ي -ع -ط -ي ألشش -عب أ÷زأئ -ري درسش -ا
للعا ،⁄مÈزأ –ضشره ويقظته للخروج من

’طباء أıتصشون يدقون ناقوسس أÿطر
أ أ

تطور مرضض سشرطان الثدي بتجاوز ٪ 8.5سشنويا
^ عدد الوفيات نتيجة اŸرضض بلغت ٪ 70
ي-ع-رف سش-رط-ان أل-ث-دي ت-ط-ورأ سشنويا
ب-نسش-ب-ة ت-ت-ج-اوز  8.5ب -اŸائ -ة ،ح -يث أن
ح- -ال- -ة م- -ن أصش -ل  5ح - -ا’ت تصش- -ل إأ¤
’خÒة ،ه - - -ذأ م- - -ا ج- - -ع- - -ل
أŸرح - - -ل - - -ة أ أ
أŸشش -ارك ‘ Úأل -ي -وم أل-ع-ل-م-ي أل-ت-ك-وي-ن-ي
حول »:سشرطان ألثدي وŒربة ألكششف
أŸب -ك -ر ب -ا÷زأئ -ر ع -رضس أول أل -ن -ت-ائ-ج»
يدقون ناقوسس أÿطر.

حياة /ك
تصسوير  :عباسس تيليوة
 ⁄يخف أŸتدخلون ‘ هذأ أللقاء ألذي
نظمته جمعية «أأ’مل» Ÿركز بيار ماري كوري
Ÿسش -اع -دة م-رضش-ى ألسش-رط-ان ،أمسش ،ب-ف-ن-دق
ألسشوفيتال ،قلقهم ألكب Òللتطور ألذي عرفه
سشرطان ألثدي ‘ أ÷زأئر  ،ما يجعل من
ألضش -روري أل -تشش-خ-يصش أŸب-ك-ر أم-رأ إأج-ب-اري-ا
ل-ل-نسش-اء ع-م-وم-ا خ-اصش-ة أل-ل-وأت-ي لديهن عامل
ألورأثة.
ه- -ن- -اك ع- -دة ع- -وأم -ل تسش -اه -م ‘ ظ -ه -ور
ألسش - -رط - -ان بصش - -ف - -ة ع- -ام- -ة حسشب م- -ا ذك- -ر
ألÈوفسشور زيتو ‘ Êمدأخلته خÓل أللقاء،
أهمها تغ‰ Òط أ’سشتهÓك ونقصش أ◊ركة
باإ’ضشافة إأ ¤عامل ألتلوث ألنا œعن دخان
ألسشيارأت ،غ Òأن سشرطان ألثدي هو وحده
أل- -ذي أن- -تشش- -ر وت- -ط -ور ب -وتÒة أسش -رع ،ج -ع -ل
أأ’طباء يدقون ناقوسش أÿطر ،ويششددون على
ضشرورة ألفحصش ألكلينيكي ثم ألكششف أŸبكر
للمرضش.
وم -ن أسش -ب -اب أإ’صش -اب -ة بسش -رط -ان أل -ث -دي
حسشب م- -ا ذك- -ر ه- -ذأ ألÈوفسش -ور ت -أاخ -ر سش -ن
ألزوأج ،وأإ’‚اب بعد  25سشنة ،باإ’ضشافة إأ¤

أسش-ت-ع-م-ال أل-ه-رم-ون-ات ع-ن-د ب-ل-وغ أŸرأة سش-ن
أليأاسش (أنقطاع ألطمث) ألذي يبدأ ‘ ألغالب
بعد  48سشنة ،وأسشتعمال موأنع أ◊مل لتنظيم
أل-و’دأت وأل-ت-خ-ل-ي ع-ن أل-رضش-اع-ة أل-ط-ب-يعية،
وهذأ ألتغ ‘ Òعمل ألهرمونات يسشاهم ‘
ظهور أŸرضش.
وأجرى زيتو Êمقارنة ب Úعدد أ◊ا’ت ‘
أ÷زأئر وألسشويد ،وتوصشل إأ ¤أن هذه أأ’خÒة
ألتي ’ يتعدى عدد سشكانها  10مÓي Úنسشمة
لديها نفسش عدد أ◊ا’ت تقريبا أŸسشجلة ‘
بÓدنا ،بالرغم من ألفارق ‘ مسشتوى ألتطور
وألتقدم  .إأ’ أن ألسشويد أسشتطاعت من خÓل
أع- -ت- -م -اد أل -تشش -خ -يصش أŸب -ك -ر أŸن -ظ -م م -ن
ألتخفيضش من عدد ألوفيات إأ 30 ¤باŸائة،
فيما تصشل ‘ بÓدنا إأ 70 ¤باŸائة.
أوضشح لÈوفسشور زيتو Êأن سشرطان ألثدي
بالرغم من خطورته إأ’ أن ألعÓج وألششفاء منه
‡كن ،إأذأ ما ” ألكششف عنه مبكرأ ،مؤوكدأ
ع -ل -ى ضش -رورة أل-ف-حصش أل-ط-ب-ي ق-ب-ل أل-كشش-ف
أŸبكر وأŸنتظم ،ويتطلب ذلك أسشÎأتيجية
وتخطيطا ،وكفاءة طبية لتطبيقها ‘ أŸيدأن.
أما ألÈوفسشور بن ديب فقد لفت إأ ¤أن
حالة من أصشل  5حا’ت يكون أŸرضش فيها ‘
مرحلة متقدمة ،مؤوكدأ بدوره على ضشرورة
ألكششف أŸبكر ،خاصشة لدى ألنسشاء أللوأتي
يتوفر لديهن عامل ألورأثة ،حيث يتم فحصش
أŸرأة بششكل دقيق ومعمق.

...التششخيصض اŸبكر يسشاهم ‘
خفضض نسشبة الوفيات إا٪ 25 ¤
وأبرز ألÈوفسشور بن ديب خÓل مدأخلته
أن- - - -ه ‘ أ÷زأئ- - - -ر ي- - - -ك - - -ون ف - - -حصش أŸرأة

’مان.
هذه أÙنة إأ ¤بر أ أ
حفل ألتنصشيب ” –ت إأششرأف أعضشاء
ألسش-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸسش-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-ابات
حدأنة نوفل ،بوغرأرة ربيع  ،ورحمو Êعبد
أل -رح -م -ان ،وب -حضش -ور ف -ع -ال-ي-ات أÛت-م-ع
أŸد ،ÊوأŸوأط -ن -ي ،Úوع-دي-د أŸدع-وي-ن،
وأع -ت Èن -وف-ل أن أب-وأب ألسش-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة
أŸسشتقلة مفتوحة أمام كل أطياف أÛتمع
(ﬁام ،Úموثق ،Úأسشاتذة جامعي ÚفاعلÚ
جمعوي ،Úإأطارأت  )...للمسشاهمة ‘ إأ‚اح
ألعملية أ’نتخابية من بدأيتها إأ ¤نهايتها.
وأب- -رز ن- -وف- -ل ح- -دأن- -ة أن- -ه ” أخ- -ت -ي -ار
أŸن -دوب Úأل -و’ئ -ي Úع -ن ط -ري -ق أل -تشش-اور
’خ -ت -ي -ار أŸنسش -ق أل -و’ئ -ي ل-لسش-ل-ط-ة ع-ل-ى
مسش -ت-وى  48و’ي -ة ،ح -يث ي -ع -ت ÈأŸنسش -ق
ألو’ئي ‡ثل ألسشلطة ألوطنية بو’يته و”
أختيارهم من ألكفاءأت ألششابة ،وأن يكون
غ Òم -ت -ح -زب وذو مسش -ت -وى ع -ال م-ن أج-ل
تسشهيل عملية أ’نتخابات ألتي تعت Èعملية
معقدة ،حيث سشيتم تكوين أعضشاء أŸندوبية
‘ ›ال أ’ن -ت -خ -اب -ات م -ن ق -ب-ل ﬂتصشÚ
للرفع من قدرأتهم ‘ ›ال تأاط Òوتنظيم
أ’نتخابات.
ك -م -ا ” أخ -ت -ي -ار  08أعضش-اء Ãن-دوب-ية
ألسشلطة ألوطنية لÓنتخابات بو’ية أدرأر
يÎأسشهم ألدكتور علي زين ألعابدين منسشقا
و’ئيا للمندوبية ،طيطي عمر إأطار بنفطال
ناششط جمعوي ،هدأجي عبد ألرزأق إأطار
بسش -ون -اط -رأك م -ن -دوب ،ب-ن م-ب-ارك أم-ي-ن-ة
أسش -ت -اذة م-ن-دوب◊ ،ب-وسش ن-اج-م شش-خصش-ي-ة
ﬁل -ي -ة ،ح -ن -ط -اوي ع -ب -د أل -ع -زي -ز ن -اشش-ط
ج -م -ع -وي ،وك-روم-ي رب-اب أسش-ت-اذة ،وأظ-وى
عبد ألرحمان موثق ،كما دعا نوفل حدأنة
’سشاتذة وألطلبة إأ ¤أŸسشاهمة ‘ تأاطÒ
أأ
أ’نتخابات يوم أ’قÎأع.

...وهارون اوروان على
رأاسض مندوبية اŸدية

وتشش- -خ -يصش -ه -ا ب -دءأ م -ن سش -ن  ،40ف -ي -م-ا ي-ت-م
تششخيصش أŸرضش ‘ ألبلدأن أŸتقدمة ‘ سشن
 ،50وأوصش- -ى أأ’ط- -ب -اء أŸشش -ارك ‘ Úأل -ل -ق -اء
بضشرورة إأجرأء ألفحصش وألكششف على ألثديÚ
معا وأن تكون قرأءتان لنتائج ألكششف.
وأفاد ‘ سشياق متصشل أن كل تطور ألورم
يختلف من إأمرأة أ’خرى ،مششÒأ إأ ¤أن عدد
ألوفيات نتيجة هذأ أŸرضش يÎأوح من  1إأ¤
 ‘ 5كل  100ألف حالة ،وجدد تأاكيده على
أل -ف -حصش وأل -كشش -ف أŸب -ك -ر أ’ن -ه يسش-اه-م ‘
خفضش عدد ألوفيات بنسشبة  25باŸائة.
وبالنسشبة للÈوفسشور بوزبيد فقد أكد أن
أنقطاع ألطمث لدى ألنسشاء (سشن أليأاسش) ⁄
يثبت علميا أحد عوأمل ظهور أŸرضش ،بينما
يرفع أ◊مل ألذي يأاتي بعد  25سشنة إأمكانية

أإ’صشابة إأ 2.5 ¤باŸائة ،كما تعد ألسشمنة
ع- -ام Ó- -آأخ- -ر ل- -ظ- -ه- -ور أŸرضش ب -نسش -ب -ة 6.2
باŸائة.
ويذكر أن أللقاء تزأمن تنظيمه وألذكرى 10
ل-ت-أاسش-يسش ج-م-ع-ي-ة «أأ’م-ل» Ÿرك-ز ب-ي-ار م-اري
كوري Ÿسشاعدة مرضشى ألسشرطان ،مع ألتذكÒ
أن أ÷م -ع -ي-ة ت-ق-وم ب-ح-مÓ-ت ت-وع-ي-ة وت-ع-ب-ئ-ة
ب -غ-رضش أل-كشش-ف أŸب-ك-ر لسش-رط-ان أل-ث-دي ك-ل
ششهر أكتوبر –ت «عنوأن أكتوبر ألوردي».
كما أن للجمعية أنششطة أخرى خÓل هذأ
ألششهر ،تتمثل ‘ تنظيم يوم مفتوح برياضش
ألفتح يوم  12أكتوبر أ÷اري ،وألسشباق ألنسشوي
ضشد سشرطان ألثدي Ãركب  5جويلية يوم 19
أكتوبر وأخÒأ سشهرة «ألششريط ألوردي حصشيلة
وتكر »Ëبالسشوفيتال يوم  29أكتوبر أ÷اري.

أششرف ‡ثلو أللجنة ألوطنية أŸسشتقلة
لÓنتخابات ،أمسش ،على تنصشيب ألدكتور
ه -ارون أوروأن ع -ل -ى رأسش م-ن-دوب-ي-ة و’ي-ة
أŸدية Ãعية عششرة أعضشاء آأخرين ينتمون
إأ ¤أسش - -رة أÙام - -اة ،أÛت - -م - -ع أŸد،Ê
أسشاتذة جامعي Úوموأطن.Ú
’عضش-اء
أك -د ‡ث -ل-و ه-ي-ئ-ة شش-ر‘ أم-ام أ أ
أŸنصش -ب Úب -ه -ذه أل -و’ي -ة أن ه -ذه أŸه -م-ة
ت -ك -تسش -ي أه -م-ي-ة قصش-وى ‘ ه-ذه أÙط-ة
أل- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة ،دأع -ي Úه -ؤو’ء إأ ¤أل -ع -م -ل
بالتعليمات ذأت ألطابع ألتنظيمي وألتقني،
مع وجوب ألعمل على أسشتقÓلية أللجنة،
كاششف ‘ Úهذأ ألصشدد بأان أللجنة ألوطنية
ق- -د أع- -طت ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات ل -ت -وف Òأل -دع -م
أللوجسشتي.
ششرعت هذه أŸندوبية لو’ية أŸدية ‘
ألعمل أŸيدأ Êعششية أمسش مثلما وقفت
ع- -ل- -ي- -ه» ألشش -عب» Ãق -ره -ا أل -ك -ائ -ن ق -رب
أŸركب ألرياضشي ألششهيد أمام أليأاسش.

آŸدية :علي ملياÊ

»æWh

الثÓثاء  08أاكتوبر  201٩م
الموافق لـ  0٩صشفر  1441هـ

انتشسار واسسع ÓÙت بيع التبغ اŸغشسوشس

 ٪9مـ ـ ـن تÓمي ـ ـ ـذ ا’بت ـ ـ ـدائي يـ ـدخنون
واıتصضـ ـ ـون يدع ـ ـون إا ¤تدخ ـ ـل رادع
اعت Èرئيسس مصسلحة الوقاية
Ãديرية الصسحة والسسكان
لو’ية وهران بوخاري يوسسف،
ن تورط بعضس اÓÙت
أا ّ
’كشساك ‘ بيع التبغ للقصسر
وا أ
«جرما حقيقيا» ،يسستهدف
’صسعد
كافة اÛا’ت وا أ
ا◊ياتية ،سسواء الصسحية،
النفسسية أاو ا’جتماعية وحتى
على صسعيد التعليم وا◊ضسارة
واسستقرار اÛتمع اŸرتبط
باسستقرار ا◊ياة ا’جتماعية
وا’قتصسادية.

وهران :براهمية مسسعودة

كما دعا الدكتور بوخاري ،األولياء إا¤
مراقبة أاطفالهم وعدم إارسشال الفئة
أاقل من  18عاما لششراء منتجات التبغ
أاو التدخ Úبحضشورهم سشواء ‘ البيت
أاو السشيارة أاو األماكن العامة ،بسشبب
انبعاثات النيكوت Úوأاكسشيد الكاربون
وغÒها من الغازات الضشارة ،مششددا
‘ ال- -وقت ن- -فسش -ه ع -ل -ى ضش -رورة ردع
اŸتورط ÚوإاعÓن حالة اسشتنفار ‘
أاوسشاط كاّفة ا÷هات التي لها عÓقة
باŸوضشوع.
وأاششار إا ¤أانه قبل  20سشنة مضشت،
ك -انت ط-اولت ب-ي-ع ال-ت-ب-غ ومشش-ت-ق-ات-ه
ق -ل -ي -ل -ة ال -ع -دد ،ف -ي -م -ا ت-ع-رف ح-ال-ي-ا
اÓÙت واألكششاك التي تروج لهذه
اŸواد اÿطÒة ان- - -تشش- - -ارا واسش - -ع - -ا،
لسش- -ي- -م- -ا ب- -ال -ق -رب م -ن اŸؤوسشسش -ات

الÎبوية وا÷امعية والتكوينية ،مؤوكدا
أان أاغ -ل -ب-ه-ا ي-ب-ي-ع ن-وع-ي-ات ردي-ئ-ة م-ن
السشجائر اŸغششوششة واŸقلدة ،والتي
ت -دخ -ل ع -ن ط-ري-ق ال-ت-ه-ريب ّﬁم-ل-ة
ب -نسشب ع -ال-ي-ة م-ن ال-ن-ي-ك-وت ÚواŸواد

الكيميائية عالية السشمية.
وحّ- -ذر ن- -فسص اŸسش- -ؤوول ‘ تصش- -ري -ح
لـ»الشش -عب» م -ن أاّن السش -ج -ائ -ر –ت-وي
ع- -ل- -ى أاك Ìم -ن  4آالف م -ادة ق-ات-ل-ة
تسشبب زهاء  23مرضشا خطÒا ،على

غرار التهابات الرئة والششعب الهوائية
والسش - -رط- -ان- -ات وأام- -راضص الشش- -رايÚ
وال -ق -لب ،لسش -ي -م -ا السش -ك -ت -ة ال-ق-ل-ب-ي-ة
وغÒه -ا م -ن األضش -رار ال -ت-ي ت-وصش-لت
إال -ي-ه-ا ال-دراسش-ات وال-ب-ح-وث ال-ع-ل-م-ي-ة
والسشريرية على اÓŸي Úمن ا◊الت
حول العاÃ ⁄ا ‘ ذلك األطفال من
ال- -ولدة م- -رورا Ãخ- -ت- -ل- -ف اŸراح -ل
ال -ن -م -ائ ّ-ي -ة ال -ع -م -رّي -ة ال -ت -ي ّÁر ب -ه-ا
اإلنسشان.
وتكششف اإلحصشائيات ا÷ديدة حول
ال- - -ت- - -دخ ‘ Úال- - -وسش - -ط اŸدرسش - -ي
بوهران ،أاّن  % ٩من أاطفال البتدائي
ي -دّخ -ن -ون ،أاغ -ل -ب -ه -م ب -الصش-ف ال-راب-ع
واÿامسص ،وب- -ل- -غت ه -ذه ال -نسش -ب -ة ‘
اŸرحلة اŸتوسّشطة  ،% 13فيما ترتفع
‘ اŸسشتوى الثانوي إا ، % 21¤منهم
 % 6بنات ،وقد أاظهرت الدراسشات أان
 ٧0ب -اŸائ -ة م -ن -ه -ن ي-ع-ان Úمشش-اك-ل
عائلية وتربطهن عÓقات مضشطربة
وغ Òمسشتقرة مع األهل ،يغلب عليها
اإله- -م- -ال‡ ،ا ي- -ت- -ط- -لب خ- -ل- -ق ج ّ-و
أاسش - -ري سش - -ل - -ي - -م ،يسش- -اع- -د ‘ ب- -ن- -اء
شش- -خصش- -ي- -ات إاي -ج -اب ّ-ي -ة وق -وي -ة ل -دى
األطفال ،وفق نفسص اŸصشدر.
وألن جزء من اŸسشؤوولية يقع على
عاتق اŸدارسص وا÷معيات وﬂتلف
ال -ه-ي-ئ-ات اŸع-ن-ي-ة ل-ل-ت-وع-ي-ة ب-أاخ-ط-ار
ال -ت -دخÃ Úخ -ت-ل-ف أان-واع-ه ،أاط-ل-قت
مصشلحة الصشحة اŸدرسشية باŸؤوسشسشة
العمومية للصشحة ا÷وارية بالغوا،⁄
اح -ت -ف -اءا ب -ال -ي-وم ال-وط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة
ال -ت -دخ ،Úح -م -ل -ة –سش -يسش -ي -ة داخ-ل
ال- -وسش- -ط اŸدرسش- -ي ل -ل -ت -ح -ذي -ر م -ن
السشيجارة األو.¤

اŸصسالح الفÓحية اأوفدت ÷نة معاينة

ا’شضتباه ‘ وجود بؤورة للسضان اأ’زرق باÿبانة ‘ اŸسضيلة

’زرق
أاوفدت مدير ية الفÓحة باŸسسيلة إا ¤بلدية اÿبانة÷ ،نة ومعاينة وتقصسي حول ظهور أاعراضس اŸرضس الوبائي اŸعروف باللسسان ا أ
‘ قطيع اŸواشسي بقرية معذر الدفلة ،التابعة اداريا ا ¤بلدية اÿبانة ،بعد تسسجيل نفوق عده رؤووسس مواشسي.

اŸسسيلة :عامر ناجح

بحسشب ما كششف عنه مصشدر مسشؤوول فان
ظ -ه -ور م -رضص ال -لسش -ان الزرق ب -ات شش-ب-ه
مؤوكد بعد ثبوت ظهور بعضص األعراضص
ع -ل -ى ب-عضص اŸواشش-ي ال-ت-ي أاخ-ذت م-ن-ه-ا
عينات للتحاليل اÈıية لتأاكيد وجود

اŸرضص من عدمه خاصشة وانه ينتقل عÈ
ببعضص ا◊ششرات كفÒوسص.
‘ اŸقابل أاكدت مصشادر أاخرى أانه ”
العثور على سشتة رؤووسص ماششية نافقة ‘
اح -د الشش -ع -اب وت -ظ -ه -ر ع -ل -ي -ه-ا اع-رضص
الصشابة باŸرضص ،وذكر نفسص اŸصشدر ان
اŸصشالح البيطرية باششرت ‘ عملية عزل

بعضص رؤووسص اŸاششية اŸششتبه ‘ إاصشابتها
وق-امت ب-عضص اŸصش-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ب-ع-م-ل-ي-ة
ال- -رشص ع Èع- -دة ق- -رى وأام- -اك- -ن ت -رب -ي -ة
اŸواشش- -ي ل- -ل -قضش -اء ا◊شش -رات ال -ن -اق -ل -ة
للفÒوسص .وي -ق -وم ال-ع-دي-د م-ن اŸربÚ
واŸوال Úبرمي الششاة النافقة قصشد عدم
اصشابة مواششيه Ãرضص اللسشان الزرق ول

يسشتطيع بيعها ،معتÈا أان ا◊ل يكمن ‘
التخلصص منها دون التفك ‘ Òالعواقب.
و‘ انتظار ظهور التحاليل للمخÈية التي
تؤوكد او تنفي انتششار مرضص اللسشان الزرق
باŸنطقة– .اول ﬂتلف الفاعل Úمن
احتواء انتششار اŸرضص لكي ل تظهر بؤور
أاخرى ‘ أامكان أاخرى.

‘ مبادرة تطوعية ببلديــــــــة بشســــار

تÓميـ ـ ـ ـ ـذ يشضاركـ ـ ـ ـ ـون ‘ تـ ـ ـ ـ ـرميم قسضم Ãدرسضـ ـ ـ ـتهم

‘ مبادرة تطوعية ا’أو ¤من نوعها على مسستوى بلدية بشسار ،سساهمت ›موعة من اŸتطوع ÚوتÓميذ اŸدرسسة
بÎميم اأحد ا’أقسسام ،يدرسس به  36تلميذا خÓل ثÓثة اأيام واأقيم حفل تسسليم القسسم ،بحضسور اŸتطوعÚ
والطاقم ا’إداري للمدرسسة.

بشسار :دحمان جمال

ع Èالطاقم الÎبوي ومديرة مدرسشة بن
الششيخ ﬁمد رفقة أاولياء التÓميذ عن
سش-ع-ادت-ه-م ب-اŸب-ادرة ال-ت-ط-وع-ي-ة النوعية،
مضشيف Úأانها تسشتحق أان تكون قصشة ‚اح

متميّزة على مسشتوى بلدية بششار و‰وذجاً
ي -ح -ت-ذى ب-ه ‘ مسشÒة ال-ع-م-ل ال-ت-ط-وع-ي
بالولية.
م -ن ج -ان -ب -ه ث -م -ن رئ-يسص ج-م-ع-ي-ة أاول-ي-اء
التÓميذ ما حققه هذا اŸششروع لسشيما
أان اŸدرسشة تعت Èالنششاط التطوعي جزءاً

ل يتجزأا من منهجها الÎبوي والتعليمي.
ودع- -ا اŸت- -ط- -وع- -ون إا ¤ضش- -رورة م- -ن- -ح
الصشÓحيات كاملة لوزارة الÎبية الوطنية
ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -تسش-ي Òالب-ت-دائ-ي-ات ،وسش-حب
تسش -يÒه-ا م-ن ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي تسش-ب-بت ‘
كوارث كبÒة ‘ العديد من اŸدارسص على

غ -رار ع -ج -زه -ا ع -ن ت -وف ÒاŸي-اه داخ-ل
دورات اŸياه ،ولعل مدرسشة ع ‹Óبحي
األرصش- -اد ا÷وي- -ة خ Òدل- -ي -ل ،م -ط -ال -بÚ
ب -أاه -م -ي -ة ال -ت-نسش-ي-ق م-ع م-دراء اŸؤوسشسش-ة
الÎب-وي-ة وإاشش-راك ج-م-ع-ي-ة أاول-ي-اء ال-تلميذ
واألسشاتذة واŸعلمÚ

رفعوا جملــــة من اŸطالــــب

عم ـ ـال وموظفـ ـو قط ـ ـاع الغابـ ـ ـات ‘ إاضضـ ـراب بـ ـÈج بوعريري ـ ـج
اسستجاب عمال وموظفو قطاع الغابات بو’ية برج بوعريريج إا ¤النداء الوطني للدخول ‘ إاضسراب Ÿدة ثÓثة أايام ،حيث شسل
’ضسراب الذي رفعوا من خÓله ’ئحة مطالب مهنية واجتماعية
العمال ﬁافظة الغابات وكل فروعها بالو’ية بدخولهم ‘ ا إ
تتعلق باŸسسار اŸهني للموظف Úووسسائل العمل وتسسوية ﬂتلف الوضسعيات اŸتعلقة باŸوظف.Ú

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

‘ ب- -ي- -ان ت- -ل- -قت «الشش -عب « نسش -خ -ة م -ن -ه ،ط -الب
اŸضشربون باإلفراج الفوري عن اŸرسشوم اÿاصص
ب -إانشش -اء السش -لك الشش-ب-ي-ه إلدارة ال-غ-اب-ات ،م-ع األث-ر
ال -رج -ع -ي ،واŸواف-ق-ة ع-ل-ى الÎق-ي-ة اآلل-ي-ة ÷م-ي-ع
الرتب ذوي  10سشنوات أاقدمية فما فوق ،مع تفعيل
الÎقية اإلسشتثنائية كباقي القطاعات الششبيهة.
وط- -الب اŸضش- -رب- -ون أايضش- -ا Ãراج- -ع- -ة ال- -ق- -ان -ون
األسشاسشي ألسشÓك إادارة الغابات وتسشوية وضشعية
األعوان اŸتعاقدين واŸؤوقت Úمن خÓل األولوية
‘ التوظيف بعد التكوين ،وتسشوية وضشعية أاعوان
حماية الغابات اŸكون 18 Úششهرا وتقنيي الغابات
اŸك- -ون 36 Úشش -ه -را م -ن ح -يث إاع-ادة ال-تصش-ن-ي-ف
والرتب.
ب -اإلضش -اف -ة إا ¤م -ط -الب ب -ت -دع -ي -م إادارة ال-غ-اب-ات
ب -ال -وسش -ائ-ل اŸادي-ة وال-بشش-ري-ة ،وم-رك-زي-ة ال-تسش-يÒ
اإلداري واŸا‹ Ÿتابعة اŸسشار اŸهني Ÿوظفي

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

ق -ط -اع ال -غ -اب -ات ،م -ع اإلسش -راع ‘ م -ع -ا÷ة ب -اق-ي
اŸط -الب اŸط -روح -ة م -ن خ Ó-ل ت -ف-ع-ي-ل ال-ل-ج-ن-ة
اŸششÎكة اÿاصشة وتسشوية وضشعية عمال ا◊ظائر
واÙميات ومراكز اŸصشيدات من حيث اإلدماج،
الÎسشيم ،و–سش Úظروف العمل والدعم من حيث
ال -وسش-ائ-ل اŸادي-ة وال-بشش-ري-ة ،وك-ذا دع-م اŸدرسش-ة
الوطنية للغابات ومراكز التكوين اÿاصشة بالغابات
من حيث الوسشائل اŸادية والبششرية واللوجيسشتية.

...وسسكان قرية اÛاز يغلقون
ط.و 45
إاحتج العششرات من سشكان قرية اÛاز التابعة
لبلدية العشص جنوب برج بوعريريج بإاقدامهم على
غ- -ل -ق ال -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي رق -م  45ال -راب-ط ب-رج
ب -وع -ري -ري -ج ب -اŸسش -ي -ل -ة ،وذلك ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ال-غ-از
الطبيعي والكهرباء الريفية.
و” وضشع متاريسص وعجÓت وحجارة Ÿنع حركة

السش ،Òوتسشبب اإلحتجاج ‘ إارتباك كب Òوتعطل
Ÿصش-ال-ح اŸواط-ن Úم-ن مسش-ت-ع-م-ل-ي ه-ذا ال-ط-ري-ق
ال -ه -ام ،ب -ح -يث  ⁄ت -ف -ل-ح ﬁاولت رئ-يسص ال-دائ-رة
ورئ- -يسص ال- -ب- -ل- -دي- -ة ‘ إاق- -ن- -اع اÙت- -ج Úل- -ف- -ت -ح
الطريق،بالرغم من مطالبتهم بتعي‡ Úثل Úلهم
ÓŸق -اة وا‹ ال -ولي -ة ،ال -ذي أاصش -روا ع-ل-ى م-ط-لب
حضشوره إا ¤ع ÚاŸكان لتبليغه إانششغالهم.
وك- - -ان وا‹ الÈج اŸنصشب م- - -ؤوخ - -را ع - -ل - -ى رأاسص
ال -ولي -ة ،ق -د ت -ط -رق Ÿوضش-وع ال-غ-از ب-ق-رى ب-ل-دي-ة
العشص ،وأامر مدير الطاقة باإلسشراع ‘ اإلجراءات
واإلنطÓق ‘ اŸششروع ‘ أاسشرع وقت ،وذلك خÓل
إاج -ت-م-اع ل-ل-م-ج-لسص ال-ت-ن-ف-ي-ذي ،ح-يث أان اŸشش-روع
مسش - -ج - -ل ،و“ت م - -ب- -اشش- -رة اإلج- -راءات اإلداري- -ة
واŸالية ،التي عرفت نوعا من التأاخر.
وأامر الوا‹ بضشرورة تششغيل الغاز حال ‘ اŸناطق
التي إانتهت بها اإلششغال وبالتزامن مع ذلك ،إاطÓق
اŸششروع ا÷ديد واإلسشراع فيه ،واŸتعلق بقرية
اÛاز وقرى الفج ومعازة أايضشا.

العدد
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’طفال
تفشسي التدخ Úوسسط ا أ

06

اıتصضون يدقون ناقوسس اÿطر
أاعرب اŸتدخلون باليوم
الدراسسي الذي نظمته
وزارة الصسحة والسسكان
باŸكتبة الرئيسسية
للمطالعة العمومية
بتيبازة ،أامسسÃ ،ناسسبة
اليوم الوطني بدون
تدخ ،Úعن تخوفهم من
ا’نتشسار الÓفت واÿطÒ
لظاهرة التدخ Úلدى
’مر الذي
’طفال ا أ
ا أ
يقتضسي تكثيف حمÓت
التوعية والتحسسيسس
’نقاذ هذه الفئة.
إ

تيبازة :علي ملزي

أاشش - -ارت د .سش - -مÒة ت - -وام - -ي ،م - -ن
اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-لصش-ح-ة العمومية،
ا ¤اعÎ- - - - - - - - - - - -اف  %14,٩م- - - - - -ن
اŸتمدرسش Úمن فئة  13ا 15 ¤سشنة
Ãمارسشة التدخ ،Úمقابل %1٧ ,4
مدمنون على التدخ Úوالششمة على
حّ- -د سش- -واء ضش- -م- -ن دراسش -ة خ -اصش -ة
ششملت  46ولية من الوطن أاجرتها
وزارة الصشحة سشنة  2013بالتنسشيق
م- -ع اŸع- -ه- -د ال- -وط- -ن- -ي ل- -لصش- -ح- -ة
العمومية .ما يلفت النتباه فيذات
الدراسشة ،كون ثلث اŸدخن Úششرعوا
‘ التدخ Úقبل بلوغ  10سشنوات،
األم-ر ال-ذي ي-ق-تضش-ي تضش-اف-ر ج-ه-ود
ج- -م- -ي- -ع اŸت -ع -ام -ل ÚواŸت -دخ -لÚ

لتكثيف حمÓت التوعية والتحسشيسص
‘ الوسشط اŸدرسشي لتجنب تناول
السش - -ي - -ج - -ارة األو ¤واق - -ن - -اع ه- -ذه
الشش-ري-ح-ة ب-ال-ت-داع-يات السشلبية التي
يجلبها التدخ.Ú
كما أاششارت ذات الدراسشة أايضشا ا¤
ك- - - -ون  %55,٧م - -ن اŸسش - -ت- -ج- -وبÚ
يسش -ت-نشش-ق-ون ال-غ-ازات ال-ن-اج-م-ة ع-ن
التدخÃ Úواقع عمومية ،و أافضشت
دراسش -ة أاخ -رى ب -ع -ن -وان «سش -ت-اب-وي-ز»
أاجرتها الوزارة الوصشية بالتنسشيق مع
اŸعهد الوطني للصشحة العمومية ما
ب 2016 Úو 201٧على فئة البالغÚ
الذين تÎاوح اعمارهم ب 18 Úو6٩
سش- - - - -ن - - - -ة ا ¤ك - - - -ون  %16,5م - - - -ن
اŸسشتجوب Úمدخن ÚبوتÒة 2,32
باŸائة لدى فئة الذكور و %0,4لدى
الن -اث م-ع اع-ت-ب-ار السش-ن اŸت-وسش-ط
للششروع ‘ التدخ 1٧ Úسشن.
وكشش- - - -فت ذات ال- - - -دراسش- - - -ة ا ¤أاّن
اŸعدل اليومي للتدخ Úلدى هؤولء
يبلغ 15سشيجارة ،كما أانّ  %60,3من
ه -ؤولء ح -ال-وا القÓ-ع ع-ن ال-ت-دخÚ
و %4٧منهم تلقوا نصشائح وارششادات
من جهات ﬂتلفة تتعلق بالتوقف
ع-ن ال-تدخ .Úوأاشش-ارت ال-دراسشة
أايضش - - - - - -ا ا ¤ك - - - - - -ون  %51,٩م - - - -ن
اŸسشتجوب Úمن الذكور يسشتنششقون
غازات التدخ ÚياŸواقع العمومية
م-ق-ابل  %1٩م -ن ف -ئ -ة الن -اث األم-ر
الذي يعت Èخطرا ﬁدقا بالصشحة
العمومية لسشيما وأاّن اŸضشار التي
تلحق باŸسشتنششق Úتكون عادة أاكÌ
ت - -أاثÒا م - -ن ت - -لك ال - -ت - -ي ت - -ل - -ح - -ق

باŸدخن .Úو‘ سشياق ذي صشلة قال
الÈوف -يسش-ور مصش-ط-ف-ى م-وب-ري م-ن
اŸسش -تشش -ف -ى ا÷ام-ع-ي ◊سش Úداي
بأاّن السشيجارة األو ¤لدى اŸدخنÚ
ي- -ت- -م اسش- -ت- -نشش- -اق- -ه -ا ع -ادة ‘ فÎة
اŸراه -ق -ة ل -ت -ت -ح-ول ب-ذلك ظ-اه-رة
التدخ Úا ¤آافة تصشيب األطفال ‘
م- -رح- -ل- -ت- -ه- -ا األو ¤وم -ن ث ّ-م وجب
التحسشيسص والتوعية القبلية والÎكيز
على هذه الفئة منذ فÎة اŸراهقة
لتجنب تناول السشيجارة األو ¤التي
تعت Èمفتاح الدمان على التدخ،Ú
ولب-د م-ن ت-ك-ث-ي-ف ح-مÓ-ت التوعية
وال -ت-حسش-يسص ع-ل-ى مسش-ت-وى ﬂت-ل-ف
اŸراح -ل ال -دراسش -ي -ة ل -ت-ج-ن-يب ف-ئ-ة
األط - -ف - -ال م - -ن ال - -ول - -وج ا ¤ع- -ا⁄
التدخ Úمع ضشرورة تظافر جهود
ا÷ميع Ãا ‘ ذلك وسشائل العÓم
ومصش -ال -ح الصش -ح -ة واŸت -دخ -ل‘ Ú
ك- -م -ا أاع -رب
ق -ط -اع الÎب -ي-ة.
الÈوف -يسش-ور مصش-ط-ف-ى م-وب-ري ع-ن
امتعاضشه من ظاهرة Œاوز ميثاق
الششرف اŸتعلق Ãكافحة التدخÚ
والذي صشدر بششأانه مرسشوم رئاسشي
ب -ب Ó-دن -ا م -ن -ذ ع ّ-دة سش -ن -وات خ -لت
ي -ق-تضش-ي ب-ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ة ال-ت-دخÚ
ب-اŸراف-ق ال-ع-م-وم-ي-ة ال اّن ت-ط-ب-ي-ق
الج -راءات اŸن -ب -ث -ق -ة ع-ن اŸي-ث-اق
تبقى حÈا على ورق ونادرا ما يلتزم
ب- -ه- -ا اŸدخ -ن -ون Ãج -م -ل اŸواق -ع
العمومية األمر الذي يقتضشي إاعادة
ال -ن -ظ -ر ‘ ه -ذه ال -قضش -ي-ة وأاخ-ذه-ا
م- -أاخ- -ذ ا÷د م- -ن ط- -رف ا÷ه- -ات
اŸعنية.

Ãشساركة أاسساتذة ﬂتصس Úأاجانب

ملتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى دو‹ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول مضضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادات
اأ’كسضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة الطبيعيـ ـ ـ ـ ـة ببجاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

يسستضسيف ا◊رم ا÷امعي
بتارقة أاوزمور ،بجامعة
عبد الرحمن مÒة‘ ،
بجاية ،ملتقى دوليا –ت
عنوان« :التقدم ‘ مضسادات
’كسسدة الطبيعية ،مصسادر
ا أ
وآاليات العمل وتعزيز
الصسحة» 16 ‘ ،و 17أاكتوبر
ا÷اري ،وذلك Ãشساركة
حوا‹ عشسرين أاسستاذًا
ﬂتصسا من ا÷امعات
’جنبية ،من
الوطنية وا أ
تنظيم ﬂت Èالكيمياء
ا◊يوية التطبيقية بكلية
العلوم الطبيعية وا◊ياة.

بجاية :بن النوي توهامي

ي -ه -دف اŸل -ت -ق-ى ،ب-حسشب األسش-ت-اذ
ح -م -ادي ،ه -و تسش -ل-ي-ط الضش-وء ع-ل-ى
القضشايا اŸتعلقة Ãضشادات األكسشدة
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ،ومسش -اه -م-ة األسش-ات-ذة
وال - -ب - -اح - -ث ‘ Úه- -ذا اÛال م- -ن
ال- -دراسش -ة ،لسش -ي -م -ا الÎك -ي -ز ع -ل -ى

Óكسش -دة
–دي- -د اŸواد اŸضش- -ادة ل - -أ
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وآال-ي-ات ع-ملها وأانششطتها
البيولوجية .ت-ت-م-ح-ور مداخÓت
اŸششارك Úالقادم ،Úمن جامعات
فرنسشا ،إاسشبانيا ،بلجيكا ،والÈتغال،
‘ األصش -ل ال -ط -ب -ي -ع-ي ل-ه-ذه اŸواد،
ح - -ول إاق - -ام- -ة رواب- -ط م- -ع ال- -ع- -ا⁄
الصشناعي لتطوير مضشادات األكسشدة
الطبيعية ‘ تطبيقات ﬂتلفة ذات
ف -وائ -د اج -ت -م-اع-ي-ة اق-تصش-ادي-ة ،م-ع
اإلشش - -ارة إا ¤أان اŸب - -ادري - -ن ل - -ه- -ذا
ا◊دث م- -ق- -ت- -ن -ع -ون ب -أان مضش -ادات
األكسشدة ،لها تأاث Òكب Òعلى صشناعة
األغذية الزراعية كمضشافات غذائية،
وح -ت -ى ‘ اÛال ال -ع Ó-ج -ي ع-ل-ى
غ- -رار األدوي- -ة ل سش- -ي- -م- -ا ‘ ›ال
مسش-ت-حضش-رات ال-ت-ج-م-يل وتأاثÒاتها.
وي -رغب اŸن -ظ -م -ون ‘ ج -ع-ل ه-ذا
ا◊دث ك- - -أاداة ل- - -ن - -ق - -ل اŸع - -رف - -ة
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ،من خÓل إاششراك
ا÷هات الفاعلة من العا ⁄اإلنتاجي
ال-ذي Áك-ن ت-وع-ي-ت-ه ب-إاع-ادة ت-وج-يه
خياراتها لتثم ÚاŸواد الطبيعية ،مع
التأاكيد على أان البعد الدو‹ اŸمنوح
لهذا اŸلتقى يتضشمن تبادل اÈÿات
ب Úال- -ب- -اح- -ث ،Úوإات- -اح -ة ال -ف -رصش -ة

للمششارك Úللتواصشل وتعزيز أاعمالهم،
ولكن أايضًشا –ديث اŸعرفة ‘ هذا
اÛال من الدراسشة.
ي -ن -قسش-م ب-رن-ام-ج ه-ذا اŸل-ت-ق-ى إا¤
أارب -ع -ة ﬁاور ،خصشصص األول م -ن -ه-ا
Ÿضش- -ادات األكسش- -دة ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي -ة
اŸصش- -در ،وي- -نصشب الÎك- -ي- -ز ع- -ل -ى
مصشادر ا÷زيئات ا◊يوية اŸضشادة
Óكسش- -دة ،وال- -ت- -خ- -ل- -ي- -ق ا◊ي- -وي
ل - -أ
وع- -م- -ل- -ي -ات السش -ت -خ -راج و–دي -د
ه- -وي- -ت- -ه- -ا ‘ ،ح ÚاÙور ال- -ث -اÊ
م -ك -رسص آلل -ي -ات ال -ع -م-ل ،ووظ-ائ-ف
مضشادات األكسشدة الطبيعية وهياكلها
وعائÓتها الكيميائية وآاليات التفاعل
داخ- - - - - -ل ا÷سش - - - - -م أاو ‘ اıت،È
وظروف التفاعل وطرق السشتخدام.
أام -ا اÙور ال -ث -الث سش -وف ي -ت -ع-ل-ق
ب -ال -ت -ط -ب -ي -ق -ات ال -ع Ó-ج-ي-ة ،وت-أاثÒ
مضشادات األكسشدة ‘ اıت Èأاو ‘
ا÷سش - - -م ا◊ي ع - - -ل - - -ى ﬂت- - -ل- - -ف
األم -راضص ،ك -م-ا ي-ت-م الÎك-ي-ز خÓ-ل
اÙور ال -راب -ع ب -ف -حصص ال -ت-أاثÒات
اıتÈي - - -ة Ÿضش - - -ادات األكسش - - -دة
ال- -ط -ب -ي -ع -ي -ة ،ع -ل -ى ا◊ف -اظ ع -ل -ى
اŸصش -ف -وف -ات ال -غ -ذائ -ي -ة وت -ط -وي-ر
منتجات األغذية واŸغذيات.

الصسندوق ا÷هوي للتعاون الفÓحي باŸدية

 1.2مليار لتعويضس  12فÓحا تضضرروا من التقلبات ا÷وية
أاكد ﬁمد فرجا Êمدير الصسندوق ا÷هوي للتعاون الفÓحي بو’ية اŸدية ،أان مصسا◊ه
سسخرت كل إامكاناتها ’أجل إا‚اح عملية ا◊رث والبذر Ÿوسسم  2020 / 2019من خÓل
تقد Ëكل التسسهيÓت فيما يخصس اŸرافقة وإاجراءات التأام.Ú

اŸدية :علي ملياÊ
أافاد فرجا ‘ Êتصشريح لـ «الششعب»
فإان مصشا◊ه قامت بتصشفية جميع
م -ل -ف -ات ال -ف Ó-ح Úوال -ت -ي سش-ج-لت
ح -وادث ج -راء ا◊رائ -ق وال-ت-ق-ل-ب-ات
ا÷وية حتى يتسشنى لهم اسشÎجاع
اÿسشائر اŸسشجلة ،وقد حفزت هذه
ال -ع -م -ل -ي -ة ال-فÓ-ح Úال-غ Òم-ؤوم-نÚ
ل-ل-ت-ق-دم ل-لصش-ن-دوق ألجل السشتفسشار
على التأام Úومزاياه.
وبشش - -أان ع - -م- -ل- -ي- -ة ا◊رث وال- -ب- -ذر
والجراءات اŸتخذة هذه السشنة أاكد
اŸت-ح-دث أان-ه ” اع-ط-اء ت-ع-ل-ي-م-ات
للمصشالح بهدف التكفل التام بجميع
ال -ف Ó-ح Úال -ذي -ن ي -ت -ق -دم-ون ع-ل-ى
مسشتوى الششباك اŸوحد اŸتواجد
على مسشتوى وحدة تعاونية ا◊بوب
ب- -الÈواق- -ي- -ة وت- -وف Òل- -ه -م ج -م -ي -ع
التسشهيÓت من تخفيضشات على قيمة
التأام Úتتعدى  « %40على أان عملية
تأاخ– Òصشيل قيمة هذا التأام.Ú
وجاءت كخطة مرافقة وسشتكون مع

عملية جنى اÙصشول حتى يتفرغ
الفÓح لعمله اŸيدا ،Êو” التفاق
بالÎاضشي على قيمة التأام ÚالغÒ
ﬁصشلة بالنسشبة للسشنوات الخÒة،
وسش-ي-ت-م ت-خ-ل-يصص ق-ي-م-ة التأام Úعلى
مسش- -ت- -وى الشش- -ب- -اك اŸوح- -د ألج -ل
ت-ف-ادي ت-ن-ق-ل ال-فÓ-ح Úإا ¤ال-ب-نوك
وتخفيف عنهم اŸعاناة اليومية لهاته
العملة و“كينهم من اإلسشتفادة مزايا
أاخرى .واعت Èفرجا Êأان هذه
الج- -راءات ق -د ل -ق -يت اسش -ت -حسش -ان
ج -م -ي -ع ال -فÓ-ح‡ Úا ج-ع-ل نسش-ب-ة
الق- -ب- -ال ع- -ل- -ى الصش -ن -دوق تسش -ج -ل
ارتفاعا ﬁسشوسشا بالنسشبة للسشنوات
اŸاضشية ،حيث أاحصشينا أاك Ìمن 80
فÓح ” قبول ملفاتهم وتأامينهم على
مسش -ت -وى مصش-ا◊ن-ا ،م-ق-ارن-ة ب-ن-فسص
الفÎة للسشنة اŸاضشية أاي إا ¤غاية
نهاية سشبتم Èالفارط ،حيث سشجلنا
نسشبة تفوق ضشعف عدد اŸلفات أاي
 ،%200وهذا العدد ‘ ارتفاع مسشتمر
ويبششر بسشنة فÓحية ناجحة بامتياز.
وكششف مدير «السشيارما» أان ا◊رائق

والتقلبات ا÷وية تركت آاثارا بالغة
وخسشائر على اŸزارع ،Úحيث قام
الصشندوق باحصشاء جميع الفÓحÚ
اŸؤومن Úوا“ام اجراءات التعويضص
‘ فÎة ق- -ي- -اسش- -ي- -ة ح- -ت -ى ي -تسش -ن -ى
ل-ل-فÓ-ح Úت-ع-ويضص خسش-ائ-ره-م وقد
وصشل مبلغ التعويضص ألك Ìمن مليار
و 200مليون خاصشة بكوارث حبات
الÈد ،ال- -ف -يضش -ان -ات وك -ذا ا◊رائ -ق
وال- -ت- -ي أاصش- -ابت أاك Ìم- -ن  12فÓح
مؤومن بالولية.
وأاك -د اŸت -ح -دث أان الق -ب -ال ع -ل -ى
التأام Úيسشجل ارتفاعا سشنة بعد سشنة
وذلك نتيجة جدوى وفعالية العمليات
ال-ت-حسش-يسش-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-وم بها مصشالح
الصش- -ن- -دوق م- -ن خ Ó-ل زرع ث -ق -اف -ة
ال -ت-أام ‘ Úال-وسش-ط ال-فÓ-ح-ي وك-ذا
–سش Úاÿدمات والتكفل Ãلفات
ال -ت -أام Úم -ن ب -داي -ة ال -ع-م-ل-ي-ة ح-ت-ى
عمليات ا÷ني أاو بيع اÙصشول أاو
التخزين ،على اعتبار بأان مصشا◊ه
راهنت على عامل اسشÎجاع الثقة
ب Úالصشندوق والفÓح.

»æWh

الثÓثاء  08أاكتؤبر  2019م
المؤافق لـ  09صشفر  1441هـ

ب Úندرة العقار لـ «عدل  »2وجاهزيته لـ «آال بي »

اŸكتتبؤن سساخطؤن ‡ا يحدث ‘ يؤم السسكن العربي والعاŸي
^ احتجاج وطني بعد غد أامام مقر الوكالة للرد على اŸلفات
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www.ech-chaab.com
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لشسغال بها فاقت  ‘ 60اŸائة
نسسبة تقدم ا أ

أاك Ìمن  5آالف سسكن عمؤمي إايجاري
ل‚از بؤرقلة
‘ طؤر ا إ

كشس-فت مصس-ال-ح م-دي-ري-ة السس-ك-ن ل-ولي-ة
ورق -ل -ة Ãن -اسس -ب -ة ال -ي -وم ال -ع -اŸي وال -ع -رب-ي
للسسكن الذي احتضسنت فعالياته دار الثقافة
م- -ف- -دي زك- -ري- -اء أامسض ،أان ع -دد السس -ك -ن -ات
ل‚از
لي-ج-اري-ة ال-تي ‘ طور ا إ
ال-ع-م-وم-ي-ة ا إ
يقدر بـ 5826وحدة ع 15 Èبلدية بالولية
لشسغال
ورقلة ،من بينها  3862نسسبة تقدم ا أ
لشسغال
بها فاقت  ‘ 60اŸائة و 1964نسسبة ا أ
بها  ⁄تتعد  ‘ 60اŸائة.

ورقلة:إاÁان كا‘

تتؤزع هذه السشكنات حسشب ذات المصشادر
على  534وحدة لبلدية ورقلة و 226لبلدية
ال -رويسش-ات و 61بسش -ي-دي خ-ؤي-ل-د و2000
وحدة ببلدية عين البيضشاء مؤجهة لفائدة
سشكان حاسشي مسشعؤد باإلضشافة إالى 2000
وحدة بمدينة حاسشي مسشعؤد الجديدة،
أام -ا ف-ي أان-ق-ؤسش-ة ف-ي-ق-در ع-دد السش-ك-ن-ات
فيها من صشيغة العمؤمي اإليجاري بـ109
وببلدية تقرت بـ 398و 22بالحجيرة و8
ف-ي ب-ل-دي-ة ال-ع-الية و 139ب-ب-لدية تماسشين
و 30ببلدية بلدة أاعمر وأايضشا  50وحدة
بسش-ي-دي سش-ل-ي-مان و 152وح-دة ب-الطيبات
و 60ببن ناصشر و 37بالبرمة.
وي-ق-در إاج-م-ال-ي ع-دد ال-ؤح-دات السش-كنية
التي تم تسشجيلها لفائدة ولية ورقلة في
برنامج السشكن العمؤمي اإليجاري عبر

مراحل مختلفة بـ  34009وحدة سشكنية
عبر بلديات الؤلية تم اسشتÓم 28.212
وحدة سشكنية منها اإلى غاية ششهر سشبتمبر
ال -ف -ارط ،ف -ي ح -ي -ن ب -ل-غ ع-دد ال-ؤح-دات
السش -ك -ن -ي -ة ال -ت-ي ف-ي ط-ؤر اإلن-ج-از 5826
وحدة.
وفي برنامج السشكن الترقؤي تم خÓل
سش-ن-ة  2018تسش -ج-ي-ل حصش-ة ق-درت بـ500
مسشكن عمؤمي مدعم في فائدة مختلف
شش -رائ -ح ال -م -ؤاط-ن-ي-ن ب-ؤلي-ة ورق-ل-ة300 ،
وح-دة م-ن-ه-ا وج-هت ل-ف-ائ-دة دائ-رة ب-ل-دية
ورقلة و 200وحدة وجهت لفائدة دائرة
تقرت والمششروع في طؤر اإلنجاز حسشب
مصشالح مديرية السشكن.
ويذكر اأن  100حصشة من صشيغة السشكن
العمؤمي المدعم اسشتفادت منها الؤلية
في وقت سشابق تم النتهاء منها ووزعت
على المسشتفيدين ،أاما فيما يتعلق بصشيغة
السشكن الجتماعي التسشاهمي قدر فقد
قدر عدد الؤحدات بـ 100وحدة  80منها
تم تسشليمها إالى المسشتفيدين منها و20
وح - -دة ف - -ي ط - -ؤر ت - -ث - -ب - -يت ال - -ؤرشش - -ات
وبخصشؤصض وضشعية التجزئات الجتماعية
عبر الؤلية فقد اسشتفادت  21بلدية من
 91ت -ج -زئ -ة م -نشش -أاة وق-در ع-دد ال-ق-ط-ع
األرضشية بـ 20353قطعة.

برج بوعريريج ‘ اŸوعد مع اليوم العربي والعاŸي للسسكن
لول يوم اثن Úمن شسهر أاكتوبر للتعب Òعن سسخطهم ‡ا يحدث بسسكناتهم التي يعول
اختار مكتتبو «عدل »2اليوم العاŸي للسسكن اŸصسادف أ
لعÓن عن فتح التسسجيÓت ‘
عليها اŸواطن للخروج من أازمة السسكن ،غ Òأان الغموضض الذي يكتنف ملفات ما يقارب  70أالف مكتتب وا إ
لمرين
صسيغة الÎقوي اŸدعم «أالبيا» خلق حالة من التسساؤول حول اŸواقع التي وجهت لهذه الصسيغة ‘ وقت تصسارع فيه وكالة «عدل» ا أ
للحصسول على مواقع داخل إاقليم العاصسمة.

خالدة بن تركي
م- -ا ح- -ق- -ق ال -ي -ؤم ي -ق -ؤل م -م -ث -ل
ال -م -ك -ت -ت -ب -ي-ن ف-ي ق-ط-اع السش-ك-ن
خاصشة في صشيغة «عدل» ل يمكن
إان-ك-اره لسش-ي-م-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ملف
«عدل  « 2من تؤزيع سشكنات في
العديد من الؤليات آاخرها حصشة
 200سشكن بعين بنيان ،وكذا حصشة
 10آالف سشكن المزمع تؤزيعها
شش-ه-ر ن-ؤف-م-ب-ر ال-ق-ادم وال-م-تعلقة
بحصشة  300سشكن بعين المالحة
حسشب م - -ا ج- -اء ف- -ي الصش- -ف- -ح- -ة
ال-رسش-م-ي-ة ل-م-ؤق-ع ع-ي-ن ال-م-الحة،
غ -ي -ر أان ه -ذا ل ي -ك -ف -ي  -ي-ق-ؤل
ه-ؤؤلء -أام-ام ح-ال-ة ال-غ-ل-ي-ان ال-تي
تحدث جراء األوامر التي وجهت
م- -ؤؤخ- -را ل- -لشش- -روع ف- -ي اخ- -ت -ي -ار
األوعية العقارية لتجسشيد برامج
الصش- -ي- -غ- -ة السش- -ك -ن -ي -ة ال -ج -دي -دة
القديمة» البيا «.
فضش -ل م -ك -ت-ت-ب-ؤا «ع-دل« 2اليؤم

ال- -ع- -ال- -م- -ي ل- -لسش- -ك -ن ال -ذي ج -اء
خصش -يصش -ا ل -ت -ب-ي-ان واق-ع ال-ق-ط-اع
وإام -ك-ان-ي-ة حصش-ؤل اإلنسش-ان ع-ل-ى
م- -أاوى ب- -اع- -ت- -ب- -اره أاح -د ح -ق -ؤق
اإلنسشان األسشاسشية وكذا للتذكير
Óج -ي -ال
ب- -مسش- -ؤؤول -ي -ة ت -ؤف -ي -ره ل  -أ
القادمة التعبير عن حالة الغضشب
ال-ت-ي ي-ع-يشش-ؤن-ه-ا م-ن-ذ ح-ؤال-ي 20
يؤم ،أاي بعد فتح باب التسشجيÓت
ل- - - -لصش- - - -ي- - - -غ- - - -ة ال- - - -ج - - -دي - - -دة»
ال- -ب -ي -ا»وال -ت -ع -ل -ي -م -ات ال -خ -اصش -ة
ب -ال -م -ؤاق-ع ال-ت-ي سش-تشش-ي-د ع-ل-ي-ه-ا
السش -ك -ن -ات ،ح-يث ك-انت ال-ن-ق-ط-ة
ال- -ت -ي أاف -اضشت ال -ك -أاسض وج -ع -لت
ال-م-ك-ت-ت-ب-ي-ن ي-ح-ت-ج-ؤن أام-ام م-قر
وك-ال-ة ع-دل ل-ل-ت-ن-دي-د باإلجحاف
ال- -ؤاق- -ع ف -ي ح -ق -ه -م ،م -ه -ددي -ن
بتنظيم احتجاج وطني أامام مقر
الؤكالة بعد غد الخميسض.
ول -يسض ب -ع -ي -دا ع -ن ه -ذا اح -ت-ف-ل
ال-م-ك-ت-ت-ب-ؤن م-ؤؤخ-را بمرور السشنة
السش -ادسش -ة دون م -أاوى أام -ام م-ق-ر

وك-ال-ة ع-دل بسش-ع-ي-د ح-م-دي-ن من
اجل التذكير بؤاقعهم الذي مر
ع -ل -ي -ه أازي -د م-ن  6سش -ن-ؤات دون
ال -حصش -ؤل ع -ل -ى سش -ك -ن وي -خ-ت-ت-م
المطاف بتخصشيصض مؤاقع داخل
ال-ع-اصش-م-ة ل-ل-مسش-جلين الجدد في
صش -ي -غ -ة «ال -ب -ي -ا «ف -ي ح -ي -ن وج-ه
م -ك -ت -ت-ب-ؤا «ع-دل « 2إال -ى م-ؤق-ع
سشيدي سشرحان وبؤعرفة بؤلية
البليدة الذي رفضض من قبل مدير
الؤكالة بسشبب وقؤعه في منطقة
ج- -ب -ل -ي -ة حسشب م -ا أاك -ده م -م -ث -ل
المكتتبين.
وب - -ع- -د ال- -م- -د وال- -ج- -زر ان- -ت- -هت
ال - -ق - -رارات بضش - -رورة اخ - -ت - -ي - -ار
المؤاقع لصشيغة» البيا «في إاقليم
ولية الجزائر وبمسشاحة تقدربـ 1
هكتار في كل بلدية ،مع العمل
ع -ل -ى إاي -ج-اد ال-ح-ل-ؤل ال-م-ن-اسش-ب-ة
ل-ل-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ت-ع-ان-ي ن-درة ف-ي
األوع -ي -ة ال -ع -ق -اري -ة ع -ل -ى غ -رار
بلديات الجزائر الؤسشطى ،سشيدي

أام- -ح -م -د ،ب -اب ال -ؤادي ،األب -ي -ار
وغ-ي-ره-ا ،ال-ت-ي م-ن ال-م-ن-ت-ظ-ر أان
تسش- -ت- -ف -ي -د م -ن أاوع -ي -ة ع -ق -اري -ة
بضشؤاحي العاصشمة.
ف- -ي ح- -ي -ن وج -ه ال -ك -ث -ي -ر م -ن
مسشتفيدي صشيغة «عدل « 2إالى
ال -ؤلي-ات ال-م-ج-اورة ك-ب-ؤم-رداسض
وتيبازة بالرغم من إاثبات إاقامتهم
بؤلية الجزائر من خÓل عملية
التدقيق في اإلقامة التي غيرت
م -ن ق-ب-ل ال-ك-ث-ي-رم-ن ال-م-ؤاط-ن-ي-ن
القاطنين بؤليات أاخرى ،إال أان
هذا لم يأاخذ بعين أالعتبار يقؤل
هؤؤلء.-
ووسش -ط م -ا ق -ي-ل ع-ن الصش-ي-غ-ت-ي-ن
ي-ب-ق-ى أام-ل ال-حصش-ؤل ع-ل-ى سش-ك-ن
أاولى اهتمامات الجزائري الذي
ي -ع -ل -ق آام -ال ك -ب -ي -رة ف -ي صش -ي-غ-ة
«عدل »2و»ال -ب -ي -ا «ال -ت -ي ف -ت -حت
الباب من جديد للمؤاطنين الذين
تعذر عليهم التسشجيل سشنة .2013

للمطالبة بتسسوية وضسعية ا◊ي القصسديري وترحيلهم

مؤؤسس ـ ـسسات الÎقي ـ ـة والسسك ـ ـن
لحتف ـ ـال
حاضس ـ ـرة ‘ ا إ

ن- -ظ- -مت م -دي -ري -ة السس -ك -ن ل -ولي -ة ب -رج
لحتفال باليوم العاŸي
بوعريريج فعالية ا إ
والعربي للسسكن ،والذي إاحتضسنه بهو اŸركب
ال- - -ث- - -ق - -ا‘ ع - -ائشس - -ة ح - -داد Ãدي - -ن - -ة ب - -رج
بوعريريج.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
ال -ت -ظ -اه -رة شش -اركت ف -ي -ه -ا ك -ل م-ؤؤسشسش-ات
ال-ت-رق-ي-ة والسش-ك-ن ال-ع-م-ؤمية والخاصشة على
غ-رار ،دي-ؤان ال-ت-رق-ي-ة وال-تسش-ي-ي-ر ال-ع-قاري،
وك -ال -ة ت -ط -ؤي-ر السش-ك-ن وت-حسش-ي-ن-ه «ع-دل»،
الؤكالة العقارية ،المؤؤسشسشة الؤطنية لترقية
السش-ك-ن ال-ع-ائ-ل-ي ب-اإلضش-اف-ة غ-لى مؤؤسشسشات
ترقية خاصشة ،كما تضشمن المعرضض مششاركة
الصش-ن-اع-ي-ي-ن وم-ؤؤسشسش-ات إان-ج-از مؤاد البناء

ب -ؤلي -ة ب -رج ب -ؤع -ري -ري -ج ،وال -ت -ي ع -رضشت
م-ن-ت-ج-ات-ه-ا ذات ال-عÓ-ق-ة ب-إان-ج-از السشكنات
والبناء.
و من جهته ،مدير السشكن عبد العزيز بن
م -ري -ج -ة ،أاك-د أان ال-ه-دف م-ن ت-ن-ظ-ي-م ه-ذا
ال -م -ع -رضض ه -ؤ إاح-ي-اء ه-ذا ال-ي-ؤم ال-ع-ال-م-ي
والعربي وإابراز أاهم ما تؤصشل غليه القطاع،
سش -ؤاء م-ن ن-اح-ي-ة ال-ع-دد ال-ه-ائ-ل ل-لسش-ك-ن-ات
المنجزة في مختلف البرامج والصشيغ وكذا
التحسشن الكبير في اإلنجاز ،وتؤفير سشكنات
لئ -ق -ة ل -ل -م -ؤاط -ن ف -ي م -خ -ت -ل -ف الصش -ي -غ،
ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-م-ؤؤسشسش-ات ال-م-ح-ل-ية في
ال -ب -ن-اء وك-ذا م-ؤاد ال-ب-ن-اء ال-م-ح-ل-ي-ة الصش-ن-ع
لتششجيع المنتؤج الؤطني.

‘ اطار اليوم العاŸي للسسكن

ل‚ازات اÙققة تعرضض بدار
ا إ
الثقافة «إابن رشسد» با÷لفة

قاطنؤ ا◊ي السسكني الهشض«سسيدي اﬁمد» ببؤدواو البحري يحتجؤن
ن-ظ-م صس-ب-اح أامسض ،ق-اط-ن-و ا◊ي السس-ك-ني
ال- -هشض»سس- -ي- -دي أاﬁم- -د» ب- -ب- -ل- -دي- -ة ب -ودواو
ال-ب-ح-ري وق-ف-ة اح-ت-ج-اج-ية أامام مقر ولية
بومرداسض للمطالبة بتسسوية وضسعية ا◊ي
ال - -قصس - -دي - -ري وت- -رح- -ي- -ل- -ه- -م إا ¤سس- -ك- -ن- -ات
اج -ت -م -اع -ي -ة ج -دي -دة تسس -ت -ج -يب ل -ظ-روف
ا◊ي -اة ال -ك -رÁة ‘ ،إاط -ار ع -م -ل -ي -ات إاع -ادة
لسس-ك-ان ال-ت-ي ب-اشس-رت-ه-ا السس-ل-ط-ات الولئية
ا إ
ودائ -رة ب -ودواو ل -ف-ائ-دة ق-اط-ن-ي الشس-ال-ي-ه-ات
والسسكنات الهشسة الذين ” إاحصساؤوهم قبل
سسنة .2007

بومرداسس :ز .كمال

ل ت -زال ب -عضض ال -ب -ؤؤر السش -ؤداء ال -خ -اصش -ة
بالسشكنات الهششة وأاحياء القصشدير واألحياء
القديمة المعروفة باسشم»لسشيتي» التي يعؤد
ب-عضش-ه-ا ل-ل-ح-ق-ب-ة السش-ت-ع-مارية تششكل عقبة
حقيقية أامام السشلطات الؤلئية والمحلية
ف -ي ع -دد م -ن ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ت-أاخ-رت ف-ي
تسشؤية هذا الملف على الرغم من انطÓق
عمليات إاعادة إاسشكان والقضشاء النهائي على
ه -ذه ال-م-ؤاق-ع إال-ى ج-انب الشش-ال-ي-ه-ات م-ن-ذ
فترة خاصشة بالنسشبة للمسشجلين قبل سشنة
 2007تاريخ القيام بإاحصشاء ششامل لقاطني

السش-ك-ن-ات ال-هشش-ة ب-ؤلي-ة ب-ؤمرداسض تمهيدا
لترحيلهم بتخصشيصض كؤطة في إاطار السشكن
الج-ت-م-اع-ي الي-ج-اري م-ن اج-ل اسش-ت-غÓ-ل
هذه األوعية العقارية في انجاز مششاريع
عمؤمية.
قاطنؤ حي سشيد امحمد الذي يضشم 120
سشاكنا كان تنقلهم إالى مقر ولية بؤمرداسض
من اجل رفع النششغال إالى المسشؤؤول األول
ع-ن ال-ج-ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي حسشب ال-م-ح-ت-ج-ين
ال-ذي-ن سش-ئ-م-ؤا الن-ت-ظ-ار وال-ؤعؤد المتكررة
من قبل السشلطات المحلية ودائرة بؤدواو،
م- -ع ال -تسش -اؤول ع -ن أاسش -ب -اب ت -ه -م -يشش -ه -م أاو
إاقصشائهم من برنامج إاعادة اإلسشكان الذي
اسشتفادت منه الدائرة مؤؤخرا على مسشتؤى
القطب السشكني الجديد  2200مسشكن بحي
حÓيمية الذي اسشتقبل أازيد من  1000عائلة
في إاطار القضشاء على الششاليهات.
في حين يبقى التسشاؤول مطروحا ول يملك
اإلجابة عنه سشؤى رئيسض البلدية فيما يتعلق
بؤضشعية الحي والعائÓت القاطنة به وتاريخ
إاحصش -ائ -ه -م م -ن اج -ل ت -ح -دي -د وضش -ع-ي-ت-ه-م
اإلدارية وتؤجيههم حسشب الصشيغة السشكنية
المناسشبة.

في مؤضشؤع ذي صشلة ،احتضشنت دار الثقافة
رششيد ميمؤني فعالية تظاهرة اليؤم العربي
ل -لسش -ك -ن ب -مشش -ارك -ة ع -دة ه -ي -ئ-ات وم-راك-ز
م- -خ -تصش -ة م -ن م -خ -اب -ر وب -ن -ؤك وم -رق -ي -ن
ع-ق-اري-ي-ن ف-ي م-ح-اول-ة إلب-راز ال-م-جهؤدات
المبذولة من قبل السشلطات العمؤمية وولية
ب- -ؤم- -رداسض ل- -ل- -قضش -اء ع -ل -ى أازم -ة السش -ك -ن
والسش -ت -ج -اب -ة ل -ل -ط -لب ال-م-ت-زاي-د م-ن ق-ب-ل
المؤاطنين في مختلف الصشيغ السشكنية.
و أاظهرت األرقام المقدمة حجم البرنامج
وع- -دد ال -ؤح -دات ال -م -ن -ج -زة ع -ب -ر ع -دي -د
المخططات التنمؤية تعدت  97أالف وحدة
منها  40أالف وحدة في السشكن الجتماعي
الي -ج-اري 24 ،أال -ف إاع -ان -ة ري -ف-ي-ة4800 ،
وحدة في الترقؤي المدعم 7766 ،وحدة
سش -ك -ن -ي -ة ف -ي صش -ي -غ -ة السش -ك -ن ال -تسش-اه-م-ي
القديمة 1031 ،وحدة في صشيغة الترقؤي
العمؤمي و 15أالف وحدة في صشيغة البيع
ب- -اإلي- -ج- -ار ،ف -ي ان -ت -ظ -ار ت -جسش -ي -د ب -اق -ي
ال-مشش-اري-ع ال-مسش-ج-ل-ة لÓ-ن-ج-از ال-تي تتراوح
نسشبتها من مؤقع إالى آاخر على الرغم من
التأاخر المسشجل في عدد كبير منها.

ن -ظ -مت أامسض ،م -دي -ري -ة السش -ك -ن ب -ؤلي -ة
الجلفة ،أابؤابا مفتؤحة على البناء والسشكن
بدار الثقافة» إابن رششد في اطار اليؤم
ال - -ع - -ال- -م- -ي السش- -ك- -ن ،ح- -يث ت- -م ع- -رضض
اإلن- -ج- -ازات ال- -م- -ح- -ق- -ق- -ة وال- -مشش- -اري- -ع
المسشجلة.
ع-رف الف-ت-ت-اح ت-ق-دي-م نشش-اط-ات وب-عضض
ال -مشش -اري -ع ال -م -ن -ج -زة وع-رضض م-خ-ت-ل-ف
ج -ؤانب ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ه -ي-ئ-ة وال-ت-حسش-ي-ن

الحضشري ،باإلضشافة إالى البرامج السشكنية
والسشتثمارية الجارية عبر تراب الؤلية،
من جهته كششف المسشؤؤول األول بمديرية
السشكن « بلحسشين عبد اللطيف « ،باألرقام
م -خ -ت -ل-ف ال-مشش-اري-ع السش-ك-ن-ي-ة ال-م-ن-ج-زة
ب -ال -ؤلي -ة وك -ذا ال -مشش -اري -ع ال-ت-ي ي-رت-قب
إاسشتÓمها في القريب العاجل.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مدير السشكن بسشعيدة لـ «الششعب»:

ل‰اط منها ما ” إإ‚ازه
 40أإلف وحدة سشكنية من ﬂتلف إ أ

اŸواطن ينتظر حلو’ للعوائق القائمة

إلسشلطات تعرضض إإ‚ازإتها إلسشكنية
بتيبازة وتطمئن

ثّمن وا‹ تيبازة ﬁمد بوششمة اŸنجزات
اÙق- -ق -ة ب -ق -ط -اع السش -ك -ن خ Ó-ل السش -ن -وات
’خ Ò- - - -ة م Ò- - - -ا ا ¤أاّن وتÒ- - - -ة ا’‚- - - -از
ا أ
باŸششاريع اŸسشجلة حاليا تعت Èجّد مقبولة
وت- -ب- -ق -ى ا÷ه -ود ق -ائ -م -ة ع -ل -ى ق -دم وسش -اق
◊لحة ا’ششكا’ت اŸطروحة على السشاحة
واŸتعلقة اسشاسص بالعقار والطاقة والششبكات
اıتلفة.

تيبازة :علي ملزي
ف -ي ذات السس -ي -اق ف -ق -د أاّك -د ال -وال-ي ع-ل-ى ه-امشس
احتفالية اليوم العالمي والعربي للسسكن المقامة يوم
امسس بدار الشسباب لعاصسمة الو’ية على أانّ اشسكالية
التمويل لم تعد قائمة على ا’طلق وأانّ مجمل
المشساريع وفي مختلف الصسيغ تسسير بوتيرة جّد
مقبولة بالتوازي مع سسعي السسلطات ’يجاد حلول
توافقية للقضسايا المطروحة والمتعلقة بالشسبكات
المختلفة.
و اشسار إالى أانه من بين أاهم اأ’مور التي يترقبها
المواطن فيما يبقى ا’سستعجال في تسسليم شسهادات
التخصسيصس وما قبل التخصسيصس غير وارد على
ا’طلق ’سسيما وأاّن الذين يحتجون بكثافة حول
هذه النقطة يطمحون الى الحصسول على سسكنات
بجوار البحر.
و وع -د ال -وال-ي ب-مضس-اع-ف-ة ال-ج-ه-ود ال-م-ب-ذول-ة م-ن
طرف جميع المتعاملين مع قطاع السسكن من أاجل
تسس -ري -ع وت -ي -رة ان -ج -از السس -ك-ن-ات ال-م-ب-رم-ج-ة ف-ي
م-خ-ت-ل-ف الصس-ي-غ ’سس-ي-م-ا صس-ي-غ-ة ع-دل ال-تي أاثارت
الكثير من الجدل من خلل تنظيم عّدة وقفات

اأشسرفت صسباح اأمسس ،السسلطات الو’ئية
لو’ية سسعيدة بالمكتبة الرئيسسية للمطالعة
العمومية ونزار عبد الكريم على فعاليات
التظاهرة ’إحياء اليوم العالمي والعربي
للسسكن ،بمشساركة مختلف القطاعات.
كشس -ف ع -يسس -اوي م -ح-م-د م-دي-ر السس-ك-ن لـ
«الشس - -عب» ع - -ن ج- -م- -ل- -ة م- -ن ا’إج- -راءات
ال-ج-اري-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ق-ط-اع السس-ك-ن الذي
ي -ع -رف ت -ط -ورا م -ل -ح -وظ -ا ب-ال-و’ي-ة وع-ن
ا’أن-م-اط ال-م-ت-واج-دة ب-م-ا يسس-م-ى بالسسكن

ال-ت-رق-وي ال-ع-م-وم-ي وا’إي-ج-اري وال-مدعم
والسسكن الريفي والبيع با’إيجار.
وق -ال م -دي -ر السس -ك -ن اأن ال -مسس -ت -ف-ي-د م-ن
السسكنات المذكورة يتحصسل على دعم من
الدولة  100بالمائة اإلى غاية  35بالمائة،
مشسيرااإلى وجود اأزيد من  40األف وحدة
سسكنية من مخلف ا’أنماط منها ما تم
انجازها وهناك ما هو في طور ا’إنجاز
وا’أشسغال جارية.
و اأك -د اأن مصس -ال -ح ال -ق -ط -اع ف -ي م -ع -رك -ة

مسستمرة للقضساء نهائيا على اأزمة السسكن
على مسستوى سسعيدة ،مشسيرا اإلى اأن 2900
وحدة سسكنية تم توزيعها على المسستفدين،
ن- -اه- -يك ع- -ن ت- -ح- -دي- -د ا’ول -وي -ات ع -ل -ى
غرارسسكان بريمو والخرارزة والواد الذين
هم في حاجة ماسسة في اطار القضساء على
السسكنات الهشسة.

سسعيدة :ج .علي

إإششهار

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
وزارة النقل
مؤوسشسشة مÎو ا÷زائر

الو’ية

اŸناطق ا◊ضسرية والشسبه
ا◊ضسرية ،اŸناطق اŸسسماة؛

اŸسساحة بالهكتار

طول النفق بالكيلومÎ

عدد اÙطات

طول اŸقطع
بالكيلومÎ

آابار التهوية

ا÷زائر

سساحة الشسهداء ـ باب الوادي

29آارا أا و  50سسنتيارا

 1 . 5كيلومÎ

03

 1 . 5كيلومÎ

02

اأ’شسخاصس الطبيعية ،اŸعنوية ،اÿاصسة ،والعمومية اŸعنية بنزع اŸلكية من أاجل إا‚از مشسروع اÎŸو،
أاصسحاب اأ’ملك العقارية و  /أاو ا◊قوق العينية العقارية الضسرورية ،إ’‚از البنى التحتية والتهيئة
العمرانية اللزمة لها سستحدد بعد التحقيقÃ ،جرد إا“ام ﬂططات اأ’ملك العقارية.
للحصسول على أاية معلومات ،يرجى اإ’تصسال Ãؤوسسسسة مÎو ا÷زائر 170 ،شسارع حسسيبة بن بوعلي ،ا÷زائر.
الهاتف 06 :ـ  20ـ  51ـ 023
 08ـ  20ـ  51ـ 023

سسطرت السسلطات المعنية بو’ية سسطيف برنامجا
سس -ك -ن -ي -ا م -ت -ن -وع-ا ،م-ن اج-ل ت-وزي-ع ع-دد ه-ام م-ن
السسكنات بمختلف اأ’نماط ،وهذا عشسية ا’حتفال
ب- -ال- -ذك- -رى ال -خ -امسس -ة والسس -ت -ي -ن ’ن -د’ع ال -ث -ورة
التحريرية في اول نوفمبر.1954
يتضسمن البرنامج المفرج عنه توزيع  2626وحدة
ب-م-خ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات ،تسس-ل-م ل-مسستحقيها بعد طول
انتظار ومعاناة مع اإ’يجار ،واإ’قامة في مسساكن
غير ’ئقة.
وي -ن -ت-ظ-ر ت-وزي-ع  1246مسس -ك-ن ع-م-وم-ي اي-ج-اري
والمعروف بالسسكن ا’جتماعي ،و 130وحدة من
السسكن الترقوي المدعم ،منها  30وحدة ببلدية
قجال ،و 60وحدة ببلدية عين ازال ،و 40وحدة
ب -م -دي -ن -ة ال -ع -ل -م -ة ،ك-م-ا ب-رم-ج ت-وزي-ع  50مسسكن
اج-ت-م-اع-ي تسس-اه-م-ي ب-ح-ي ال-هضس-اب ،شسمال شسرق
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قال «دحو مصسطفى» اأ’مين العام لو’ية
تندوف أان الحظيرة السسكنية بالو’ية تسسير
ب- -وت -ي -رة «ج -د م -تسس -ارع -ة» وأان ال -ب -رام -ج
السسكنية التي هيي في طور ا’نجاز حالياً
سستتوفر على كل ضسروريات الحياة ،مؤوكداً
بأان ا’عتمادات المالية اللزمة إ’نجاز كل
الشس -ب -ك -ات ب -م -ا ف -ي-ه-ا اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة،
الصسرف الصسحي ،المياه والكهرباء وحتى
شسبكة الغاز الطبيعي داخل هذه التجمعات
السسكنية قد تم رصسدها والبالغة  400مليار
سسنتيم.
نوه اأ’مين العام للو’ية بالمجهودات التي
تبذل على جميع اأ’صسعدة من أاجل تلبية
ال -ط -لب ال -م -ت -زاي -د ع -ل -ى السس -ك -ن ب-و’ي-ة
ت-ن-دوف ،م-وضس-حً-ا ب-أان ال-ق-طب ال-ع-م-راني
ال- -ج- -دي- -د ال -ذي ي -ح -وي آا’ف ال -وح -دات
السس-ك-ن-ي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف الصس-ي-غ سس-يسستفيد من
مشس -روع إان-ج-از م-ت-وسس-ط-ت-ي-ن ،ث-ان-وي-ة و05

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
’ششغال العمومية والنقل
وزارة ا أ
مؤوسشسشة تسشي Òمصشالح مطارات ا÷زائر
مطار ا÷زائر هواري بومدين ،صص ب  ٢٤٧الدار البيضشاء

رقم التعريف ا÷بائي٠٠٠٠١٦٠٠١٤٤١٨١٨ :

إعذإر رقم ١

الششعب٢٠١٩/١٠/٠٨

....وبرنامج لتوزيع 2626وحدة سشكنية قريبا ببلديات سشطيف

مدينة سسطيف و 700مسسكن بصسيغة البيع با’يجار/
عدل،/وهذا بمنطقة بئر النسساء ،شسرق عاصسمة
الو’ية ،بعد ان تم توزيع  1500وحدة بنفسس الموقع
مع بداية الدخول ا’جتماعي ،وأاخيرا تم تخصسيصس
 500إاعانة للبناء الريفي بعدد من البلديات.
لشس-ارة ان السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ب-ع-اصس-مة الو’ية
ل -إ
مطالبة بإايجاد حل أانسساني للعائلت المقيمة في
العراء ،منذ مدة طويلة ،بحي ا’صسوار بعد طردها
من إاحدى الحارات للخواصس،حيث تعاني العائلت
بشس -دة،وب -دأات أاث -ار ال -م -رضس ت-ب-دو ع-ل-ى اأ’ط-ف-ال
الصس -غ -ار ،ك -م -ا شس -وه ال -م -ن -ظ -ر ع-اصس-م-ة ال-هضس-اب
باعتباره يقع في قلب المدينة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

إ◊ظÒة إلسشكنية تسش ÒبوتÒة جد متسشارعة

مسستخرج من أاحكام اŸرسسوم التنفيذي رقم  19ـ  189اŸؤورخ ‘  30شسوال  1440اŸوافق لـ  2019 / 07 / 03واŸتضسمن التصسريح
باŸنفعة العمومية لعملية “ديد إا‚از أاول خط ÎŸو ا÷زائر سساحة الشسهداء ـ باب الوادي ونظرا لطابع البنى التحتية ذات
اŸصسلحة العامة والبعد الوطني وا’سسÎاتيجي لهذه اأ’شسغال.

ـ طبقا أ’حكام اŸرسسوم الرئاسسي رقم  15ـ  247اŸؤورخ ‘  16سسبتم 2015 ÈاŸتضسمن
تتظيم الصسفقات العمومية وتفويضسات اŸرفق العام.
ـ بناءا على مقرر  28مارسس  2011اŸتضسمن اŸؤوشسرات الواجب ادراجها ‘ ا’عذار
ومدة نشسره.
ـ بناءا على القرار رقم  / 33م ع  89 /م م ب ق بتاريخ  2016 / 01 / 10اŸتضسمن
اعتماد تنظيم إابرام الطلبات اÿاصس Ãؤوسسسسة تسسي Òمصسالح مطارات ا÷زائر م ت م م ج.
ـ بناء على الصسفقة رقم  / 16م.ب.ت.ت  /م.ت.م.م.ج  2018 /بتاريخ 2018 / 03 / 22
اŸتعلقة بإا‚از أاشسغال طريق تفتيشس بطبقت Úعلى طول عشسرة ( )10كلم على مسستوى
مطار تقرت.
ـ بناء على اأ’مر باÿدمة للشسروع ‘ إا‚از ا’شسغال رقم  /48م.ب.ت.ت2018 /
اŸؤورخ ‘ .02/04/2018
ـ بناء على اأ’مر باÿدمة لوقف ا’شسغال رقم  / 54م.ب.ت.ت  2018 /اŸؤورخ ‘ 24
.2018 / 04 /
ـ بناء على اأ’مر باÿدمة ’سستئناف اأ’شسغال رقم  / 62م.ب.ت.ت 2018 /اŸؤورخ ‘
.2018 / 05 / 23
ـ بناء على اأ’مر بوقف اأ’شسغال رقم  / 76م.ب.ت.ت  2018 /اŸؤورخ ‘ / 06 / 04
.2018

احتجاجية محليا.
و ك-انت م-دي-رة ال-ت-ع-م-ي-ر وال-ب-ن-اء ب-ال-و’ي-ة ح-ك-يمة
حمزة قد أاعربت عن أاملها في بروز بوادر تنسسيق
أاكبر ما بين جمبع اأ’طراف والمتعاملين المعنيين
ب-ات-م-ام مشس-اري-ع ع-دل ’سس-ي-م-ا ت-لك ال-ت-ي ت-ت-م-وقع
ب -ع -اصس -م -ة ال -و’ي -ة وال -ت -ي ت-ق-تضس-ي ان-ج-از شس-ب-ك-ة
كهربائية جديدة ومشساريع مميّزة للتزود بالمياه
وكذا للصسرف الصسحي ،وهي المشساريع التي تتطلب
تقنيات متطورة ومتسسارعة وأاموا’ ضسخمة ،وهي
ا’شس -ك -ا’ت ال -ت -ي أارع -بت ال-م-ك-ت-ت-ب-ي-ن وزادت م-ن
ام-ت-ع-اضس-ه-م وذلك ع-قب اع-ت-م-اد أاق-ط-اب حضس-رية
ج -دي -دة ب -ع -اصس -م -ة ال-و’ي-ة ’ ت-ط-ي-ق-ه-ا الشس-ب-ك-ات
المتوفرة حاليا.
وب -ال -رغ -م م-ن ق-رب ان-ه-اء أاشس-ع-ال عّ-دة مشس-اري-ع
سسكنية ا’ أاّن اشسكالة الشسبكات سستبقى مطروحة
أ’جل غير مسسمى ،فيما أاشسار ممثل وكالة عدل الى
أاّن الموال المرصسودة لهذه العمليات متوفرة و’
تطرح اشسكا’ على ا’طلق ويبقى المشسكل مرتبطا
بمدى قدرة الشسركات المعنية على انجاز المشساريع
في أازمنة قياسسية تسستجيب لتطلعات المكتتبين.
ت-ج-در ا’شس-ارة ال-ى أاّن ال-ح-ظ-ي-رة السس-ك-ن-ي-ة ل-و’ي-ة
تيبازة تضساعفت مرتين خلل  20سسنة الماضسية
لتبلغ أ’كثر من  170أالف سسكن بمعدل شسغل قدره
 4,04نسسمة للسسكن الواحد ،ولم يتبق سسوى 7087
سسكنا لم تنطلق أاشسغال إانجازها بعد من ضسمن
م-خ-ت-ل-ف ال-حصسصس السس-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي حصس-لت ع-ل-ي-ها
ال -و’ي -ة ط -ي -ل -ة السس-ن-وات اأ’خ-ي-رة وت-رج-ع م-ع-ظ-م
أاسسباب التأاخر الى اشسكالية ندرة العقار وارتباط
المشساريع ذات المنفعة العمومية باقتطاع اأ’راضسي
الفلحية.

ا’م Úالعام لو’ية تندوف يكششف:

إعÓن

الششعب٢٠١٩/١٠/٠٨

العدد
18067

08

ـ بناء على اأ’مر باÿدمة ’سستئناف اأ’شسغال رقم  / 110م.ب.ت.ت 2018 /اŸؤورخ ‘
.2018 / 10 / 02
ـ بناء على اأ’مر بوقف اأ’شسغال رقم  / 28م.ب.ت.ت  2019 /اŸؤورخ ‘ / 02 / 25
.2019
ـ بناء على اأ’مر باÿدمة ’سستئناف اأ’شسغال رقم  / 66م.ب.ت.ت 2019 /اŸؤورخ ‘
.2019 / 06 / 24
ـ نظرا لرفضس اŸؤوسسسسة صساحبة الصسفقة رقم  / 16م.ب.ت.ت  /م.ت.م.م.ج 2018 /
اسستلم أامر باسستئناف اÿدمة رقم  / 66م.ب.ت.ت  2019 /اŸؤورخ ‘ / 06 / 24
 2019اŸبلغ عن طريق ﬁضسر قضسائي بتاريخ .2019 / 07 / 17
وعليه تعذر للمرة اأ’و ¤شس ذ م م معامرة للخدمات الكائن مقرها بحي الشسط،
الوادي ،ا◊ائز على الصسفقة السسالفة الذكر اŸمثل من طرف مسسÒه الشسريك السسيد
معامرة نصسر الدين باسستئناف إا‚از أاشسغال طريق تفتيشس بطبقت Úعلى طول عشسرة
( )10كلم على مسستوى مطار تقرت وذلك ‘ مدة أاقصساها ثمانية ( )08أايام من أاول يوم
لنشسر هذا اإ’عذار ‘ ا÷رائد الوطنية أاو النشسرة الرسسمية من صسفقات اŸتعاملÚ
العمومي.Ú
‘ حال عدم ا’سستجابة ‘ اآ’جال اÙددة ،سسيتم إاتخاذ اإ’جراءات الردعية ‘ حق
شس ذ م م معامرة للخدمات طبقا للتشسريع اŸعمول به.

ANEP 1916102613

إاب -ت -دائ -ي -ات ب -اإ’ضس -اف -ة ال -ى ال -ع-دي-د م-ن
ال-م-ؤوسسسس-ات ال-ت-رب-وي-ة ال-ت-ي سس-ت-ن-ط-لق بها
اأ’شسغال في وقت ’حق ،وأاوضسح المتحدث
أانه يجري العمل حاليًا على إاعداد جميع
الصس-ف-ق-ات ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ه-ي-ئة الخارجية
بهذه التجمعات السسكنية وإايداعها على أان
ي -ت -م ا’ن -ت -ه -اء م -ن اأ’شس -غ -ال ف -ي آاج-ال-ه-ا
المحددة من أاجل تفادي اأ’خطاء التقنية
واإ’داري -ة ال -ت -ي دف -ع ث -م -ن -ه -ا سس-ك-ان ح-ي
الحكمة بعد معاناتهم الطويلة لسسنوات مع
ان -ع-دام ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-خ-ارج-ي-ة وسس-ط غ-ي-اب
شس - -ب - -ك - -ات الصس - -رف الصس - -ح - -ي وا’ن - -ارة
الخارجية.
ال-م-ع-رضس ال-م-ق-ام ب-م-ن-اسسبة اليوم العالمي
وال -ع-رب-ي ل-لسس-ك-ن ال-ذي اح-تضس-ن-ه ال-م-رك-ز
الثقافي ا’سسلمي بتندوف يوم أامسس كان
ف-رصس-ة إ’ط-لع ال-م-واط-ن-ي-ن ع-ل-ى مختلف
الصس- -ي- -غ السس- -ك- -ن- -ي- -ة ال- -م- -ت -اح -ة وشس -روط

ا’سستفادة منها ،رغم غياب شسبه تام لبعضس
الصسيغ التي يكتنفها الغموضس وبعيدة عن
مسسامع المواطنين ،في حين يلقى السسكن
ا’ج -ت -م -اع -ي اإق -ب -اً’ ك-ب-ي-راً ع-ل-ى حسس-اب
الصسيغ اأ’خرى.
يحصسي القائمون على قطاع السسكن بو’ية
تندوف حوالي  9826وحدة سسكنية مسسجلة
بصسيغة السسكن الريفي ،منها  6623وحدة
سسكنية مكتملة و 616في طور ا’نجاز ،في
حين ’ تزال  2587وحدة سسكنية لم تنطلق
ب -ه -ا اأ’شس-غ-ال ب-ع-د ،ك-م-ا ت-م تسس-ج-ي-ل 322
وحدة سسكنية في إاطار الصسندوق الوطني
لمعادلة الخدمات ا’جتماعية منها 286
وحدة سسكنية مكتملة و 36وحدة في طور
ا’نجاز.

تندوف :عويشش علي

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
’سشتاذ حما Êعلي
مكتب ا أ
ﬁضشر قضشائي لدى ﬁكمة تيبازة
اختصشاصص ›لسص قضشاء تيبازة
ششارع بلحسشﬁ Úمد تيبازة
ﬁضشر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق النششر بجريدة يومية وطنية
’دارية)
(طبقا للمادة  ٤١٢الفقرة  ٠٤من قانون ا’جراءات اŸدنية ا إ
لفائدة السسيد :ا◊باسس ﬁمد
السساكن /رقم  04شسارع بواري بلدية القبة ا÷زائر واŸتخذ عنوان ﬂتار مكتب اأ’سستاذ حما Êعلي ﬁضسر قضسائي لدى ﬁكمة تيبازة والكائن بشسارع
بلحسسﬁ Úمد تيبازة.
نحن اأ’سستاذ /حما Êعلي ـ ﬁضسر قضسائي ـ لدى ﬁكمة اختصساصس ›لسس قضساء تيبازة والكائن مكتبه بشسارع بلحسسﬁ Úمد بتيبازة والواضسع ختمه
وتوقيعه أاسسفله بناءا على اŸواد  613 ،612 ،412من قانون إا.م.إا بناءا على السسند التنفيذي اŸتمثل ‘  :عقد وديعة الصسادر عن مكتب اأ’سستاذ اأ’خضسري
هاشسم موثق بتيبازة ،بتاريخ 2018 / 04 / 17 :رقم الفهرسس 2017 / 282 :اŸمهور بالصسيغة التنفيذية.
بناءا على ﬁاضسر (تبليغ سسند تنفيذي ،تكليف بالوفاء وتبليغ تكليف بالوفاء) اŸؤورخة ‘ 2018 / 10 / 24 :اŸبلغة عن طريق رسسالة مضسمنة مع ا’شسعار
با’سستلم بتاريخ 2018 / 10 / 30 :رقم الوصسل  00060933842بÈيد تيبازة.
وبناءا على ﬁضسر تبليغ سسند تنفيذي ،وﬁضسر تبليغ تكليف بالوفاء اŸبلغ Úبتاريخ 2019 / 04 / 16 :عن طريق التعليق بلوحة إاعلنات ببلدية تيبازة وﬁكمة تيبازة.
وبناءا على «أامر باإ’ذن نشسر عقد تبليغ رسسمي ‘ ا÷ريدة وطنية الصسادر عن السسيد رئيسسة ﬁكمة تيبازة بتاريخ 2019 / 08 / 27 :رقم الÎتيب/ 00730 :
 19اŸتضسمن «بنشسر مضسمون عقد التبليغ الرسسمي وﬁضسر التكليف بالوفاء اŸؤورخ 2018 / 10 / 24 :‘ ÚاŸتضسمن Ÿضسمون السسند التنفيذي لعقد وديعة
اÙرر من طرف اŸوثق اأ’خضسري هاشسم الكائن مكتبه بشسارع الدرك الوطني تيبازة اŸؤورخ ‘ ،2018 / 04 / 17 :رقم الفهرسس 2017 / 282 :اŸمهور
بالصسيغة التنفيذية.
بلغنا إا ¤السسيد :السسرحان خالد بن أاحمد
السساكن بـ  /حي البنج رقم  19تيبازة ـ و’ية تيبازة
ﬁضسر تكليف بالوفاء للسسند التنفيذي اŸتمثل ‘ :السسند التنفيذي لعقد وديعة اÙرر من طرف اŸوثق اأ’خضسري هاشسم الكائن مكتبه بشسارع الدرك
الوطني تيبازة اŸؤورخ ‘ ،2018 / 04 / 17 :رقم الفهرسس 2017 / 282 :اŸمهور بالصسيغة التنفيذية ،اŸتضسمن :تسسديد بتاريخ 2018 / 09 / 16 :نسسبة ٪20
اŸتبقى من اŸبلغ (6 . 300 . 000 ، 00دج) سستة ملي Úوثلثمائة أالف دينار جزائري.
ونبهناه بأان لديه مهلة خمسسة عشسر ( )15يوما تسسري ابتداءا من تاريخ نشسر هذا اÙضسر وإا’ نفذ عليه جÈا بكافة الطرق القانونية.
اÙضشر القضشائي

الششعب٢٠١٩/١٠/٠٨

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أنتقدت موقفه أÙرضس على ألعنف:

الصس Úتندد بتخل اإ’–اد اأ’وربي ‘ هونغ كونغ

نددت ألسسفارة ألصسينية ‘
باريسس بتصسريحات أوروبية
’منية ‘ هونغ
تنتقد أ◊ملة أ أ
كونغ ،معتÈةً إأياها «إأجرأمية
وشسديدة أÿطورة» ،وذلك ‘
بيان شسديد أللهجة أكدت فيه
«أسستياء» بك Úمن «ألنفاق»
’وروبي.
أ أ
أك -د أل -ب -ي-ان «ن-ع-رب ع-ن سش-خ-ط-ن-ا
ألششديد وأسشتيائنا ألعميق من نفاق
أل- -تصش- -ري -ح -ات أأ’وروب -ي -ة» ،أل -ت -ي
أعرب فيها أأ’وروبيون عن قلقهم
من «تصشاعد ألعنف ‘ هونغ كونغ»
ودع -وأ ل -ل -ح -وأر ب ÚأŸت -ظ-اه-ري-ن
وألسشلطات.
وأعتÈت ألسشفارة ألصشينية ‘ بيان
نشش - - - - - - -ر أمسس أأ’ول»َ›د أ’–اد
أأ’وروب -ي ع -ل -ن ً-ا أن-ت-ه-اك-ات م-ثÒي
ألشش -غب وه -اج -م أج-رأءأت أل-دف-اع
عن ألنفسس ألتي أتخذها عناصشر
شش -رط-ة ه-ون-غ ك-ون-غ ل-ي-دأف-ع-وأ ع-ن

ح-ي-ات-ه-م Ãوأج-ه-ة أŸع-تدين .هذأ
أم- - -ر إأج- - -رأم - -ي وخ - -ط Òج - -دأ»،
ونششرت ألسشفارة بيانها أمسس ،على
توي.Î
و‘ ب -ي -ان أل -ث Ó-ث -اء ،ت -ب -ن-ت-ه وزأرة
أÿارج- -ي -ة أل -ف -رنسش -ي -ة أÿم -يسس،
أع- - - - - - -ت Èأ’–اد أأ’وروب- - - - - - -ي أن
«تصش -اع -د أل -ع -ن -ف وأ’ضش-ط-رأب-ات
أŸت -وأصش -ل -ة ‘ ه -ون -غ ك -ون -غ» أم-ر
«م- -ث Òل -ل -ق -ل -ق ج -دأ» ،وخصش -وصش ً-ا
«أسشتخدأم ألرصشاصس ألذي تسشبب
ب -إاصش -اب -ات خ -طÒة لشش -خصس ع-ل-ى
أأ’قل» .وأضش-اف أل-ب-ي-ان «أ’–اد
أأ’وروبي يذكر Ãوقفه بأان أ◊ل
أل-وح-ي-د ه-وضش-ب-ط أل-نفسس وخفضس
أل- -تصش -ع -ي -د وأ◊وأر» ،م -ع -تÈأً أن -ه
«يجب أحÎأم أ◊ريات أأ’سشاسشية
لسش-ك-ان ه-ون-غ ك-ون-غ ،وم-ن ضش-م-ن-ه-ا
ح-ري-ت-ه-م ب-ال-ت-ج-م-ع ،وي-جب ضشمان
حقهم بالتظاهر ألسشلمي».
ولفت ألبيان إأ ¤أن «أي ششكل من

أششكال ألعنف هوأمر غ Òمقبول
وي - -جب أن ت- -ب- -ق- -ى أف- -ع- -ال ق- -وأت
ألششرطة متناسشبة بششكل حاسشم».
ورأت ألسشفارة ألصشينية بدورها ‘
أل -ب-ي-ان أل-ذي نسشب إأ« ¤م-ت-ح-دث»
أنه «إأذأ أنهارت ألششرطة ،ألتي هي
دع - -ام- -ة أل- -ن- -ظ- -ام أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي
وألضش -ام -ن أ’م -ن أŸوأط -ن– ،Úت
ت- - -ه- - -دي - -دأت ه - -ذه أ’ع - -ت - -دأءأت
أل-ب-غ-يضش-ة ،فسش-ي-غ-رق ›ت-م-ع هونغ
كونغ ‘ فوضشى غ Òقابلة للعÓج.
ه- -ل ه- -ذأ م- -ا ي -ري -ده أŸسش -ؤوول -ون
أأ’وروبيون؟».
وع Úألسشف Òألصشيني لوششاي ‘
ب- - -اريسس ه- - -ذأ ألصش- - -ي - -ف وع - -رف
ب -تصش -ري -ح -ات -ه أŸب -اشش -رة ج -دأً ‘
أŸاضشي.
وعندما كان معينًا ‘ كندأ سشابقًا،
نشش -ر م -ق -اً’ ن -دد ف -ي -ه بـ»أأ’ن -ان -ي-ة
أل -غ-رب-ي-ة» و»ن-زع-ة ت-ف-وق أل-ب-يضس»،
متهمًا كندأ وحلفاءها بالقلق بششأان

مصش Òكندي Úأوقفا ‘ ألصش Úو‘
أŸق- -اب- -ل Œاه -ل مصش Òمسش -ؤوول -ة
صشينية ‘ ششركة هوأوي لÓتصشا’ت
أوقفت ‘ كندأ.
و‘ مقابلة مع وكالة فرأنسس برسس
‘ سشبتم ،Èدعا لو»ألدول ألغربية»
إأ« ¤متابعة ألوضشع ‘ هونغ كونغ
بششكل موضشوعي» ،قائ ً
 ’« Óيجب
أن ت - -دع - -م - -وأ أل - -ع - -ن - -ف وم- -ثÒي
ألششغب» ،وعلق كذلك على فرنسشا
وت -ظ -اه -رأت «ألسشÎأت ألصش -ف-رأء»
ألتي تخللها ألعنف.
وقال «ششهدت فرنسشا فÎأت طويلة
م-ن أل-ت-ظ-اه-رأت أل-ع-ن-ي-ف-ة ،وجدت
ألشش -رط -ة أل -ف-رنسش-ي-ة ن-فسش-ه-ا –ت
ضشغط كب Òجسشديًا ونفسشيًا ،و–ت
أ’نتقادأت وأ’هانات من ششريحة
من ألرأي ألعام .و‘ هذه ألظروف،
أظهرنا تعاطفنا مع فرنسشا ،ونأامل
ب -أان ت-ب-دي أل-ي-وم أŸوأق-ف ن-فسش-ه-ا
Œاهها».

أ’أ· أŸتحدة تتوقع أ’أسسوأأ ‘ شسمال سسوريا

أامريكا تفسسح اÛال أامام تركيا لتنفيذ عمليات ‘ اŸنقطة

قال ألرئيسس ألÎكي ،رجب
طيب أردوغان ،أمسس ،إأن
’مريكية
أنسسحاب ألقوأت أ أ
من شسمال سسوريا بدأ بعد أن
أجرى ﬁادثة هاتفية مع
’مريكي ،دونالد
نظÒه أ أ
ترأمب.
وأضش- - - -اف أل- - - -رئ- - - -يسس ألÎك- - - -ي
للصشحفي ‘ Úألعاصشمة أنقرة ،أن
تركيا قررت بالفعل تطه Òششمال
سش-وري-ا م-ن «أإ’ره-اب-ي ،»Úوت-عهد
بششن حملة عسشكرية ششرق ألفرأت
‘ أي ◊ظة.
وقال أردوغان عندما سشئل عن
أÿط-ة أل-عسش-ك-ري-ة ألÎك-ي-ة بششأان
سشوريا «لقد أتخذنا قرأرأ ،قلنا
أننا سشنأاتي ‘ ليلة بششكل مفاجئ،
ونحن مسشتمرون على إأصشرأرنا».
و ⁄يذكر أردوغان أŸزيد من
ألتفاصشيل حول ألعملية ألعسشكرية
أŸمكنة للقوأت أŸسشلحة ألÎكية
لسش- - -وري- - -ا .وق- - -ال إأن أل- - -وف - -دأن

أل -عسش -ك -ري-ان أأ’م-ري-ك-ي وألÎك-ي
تدور بينهما مناقششات.
وأع -ل-ن أل-ب-يت أأ’ب-يضش-أان أل-ق-وأت
أأ’مريكية على أ◊دود ألسشورية
مع تركيا سشتبدأ ‘ أ’نسشحاب،
وق- - -ال سش - -ت - -ي - -ف - -ا Êغ - -ريشش - -ام،
ألسش- -ك- -رت Òألصش- -ح- -ف- -ي ل- -ل- -ب -يت
أأ’بيضس ‘ بيان« ،سشوف تتحرك
تركيا قريبا ‘ عملية ﬂطط لها
طوي Óششمال سشوريا».
وذكر ألبيان أن ألقوأت أأ’مريكية
«لن تدعم أوتششارك ‘ ألعملية
ولن تكون ‘ أŸنطقة مباششرة».
وق- - -ال أردوغ- - -ان إأن أل- - -و’ي- - -ات
أŸت- -ح- -دة ’ ت- -ري- -د –م -ل عبء
أعضش-اء ت-ن-ظ-ي-م دأعشس أإ’ره-اب-ي
أÙب -وسش ‘ Úسش -وري -ا ،مضش-ي-ف-ا
أنه يخطط لزيارة وأششنطن للقاء
ألرئيسس ترأمب ‘ نوفم.È
وأعلن ألبيت أأ’بيضس ،أمسس ،أن
أل- -ق- -وأت أأ’مÒك- -ي- -ة ‘ شش- -م- -ال
سشورية لن تتمركز بعد أليوم قرب

أ◊دود م- -ع ت -رك -ي -ا ،ول -ن ت -دع -م
ع-م-ل-ي-ة أن-ق-رة أل-ت-ي خ-ط-طت لها
ط- -وي ‘ Ó- -أل- -بÓ- -د ،وأŸع -روف -ة
باسشم «أŸنطقة أآ’منة».
وأف- -اد أل -ب -يت أأ’ب -يضس «ق -ري -ب -ا،
سشتمضشي تركيا قدما ‘ عمليتها
ألتي خططت لها طوي ‘ Óششمال
سش - -وري - -ة .ل - -ن ت - -دع - -م أل- -ق- -وأت
أŸسشلحة أأ’مÒكية ألعملية ولن
تنخرط فيها».
وأضش -اف «وك -ون ق -وأت أل-و’ي-ات
أŸتحدة هزمت دأعشس أإ’رهابي
ع -ل -ى أأ’رضس ف -ل-ن ت-ت-م-رك-ز ب-ع-د
أليوم ‘ أŸنطقة مباششرة عند
أ◊دود مع تركيا».
وأنتقد ألبيان ألذي صشدر عقب
أتصش -ال ه -ات -ف -ي أج -رأه أل -رئ-يسس
أأ’مÒك - -ي دون - -ال - -د ت- -رأمب م- -ع
ن - - - -ظÒه ألÎك - - - -ي رجب ط - - - -يب
إأردوغ- - -ان «ف- - -رنسش- - -ا وأŸان- - -ي - -ا
وغÒه -م -ا م -ن أل-دول أأ’وروب-ي-ة»
ل -ع -دم إأع -ادة م -وأط -ن -ي -ه-ا أل-ذي-ن

أنضش - -م - -وأ إأ ¤ت - -ن - -ظ- -ي- -م دأعشس
أإ’ره -اب -ي وأع -ت -ق -ل -وأ ‘ شش -م-ال
سشورية.
وسشعت وأششنطن ‘ أŸاضشي Ÿنع
أي ع-م-ل-ي-ة عسش-ك-ري-ة ت-رك-ي-ة ضشد
ألفصشائل ألكردية أŸسشلحة ألتي
تدعمها ‘ سشورية ،وألتي تعتÈها
أنقرة «إأرهابية».
م- - -ن ج- - -ه- - -ت- - -ه ،أع - -رب أ’–اد
أأ’وروبي عن معارضشته أي هجوم
تركي ‘ ششمال ششرق سشوريا أ’ن
أسش -ت -ئ -ن -اف أأ’ع -م -ال أل -ق -ت -ال -ي -ة
«سشيقوضس أ÷هود» أŸبذولة ◊ل
أل -ن -زأع ،وف -ق م-ا ق-الت م-ت-ح-دث-ة
باسشم ألدبلوماسشية أأ’وروبية.
من جهتها حّذرت أأ’· أŸتحدة
Óسشوأ»
أمسس ،من أنها «تسشتعد ل أ
‘ شش -م -ال شش -رق سش -وري -ا ب -ع-دم-ا
أع -ل -نت أل -و’ي -ات أŸت-ح-دة أن-ه-ا
سش- -ت- -فسش- -ح أÛال أم- -ام أ÷يشس
ألÎكي لتنفيذ عمليات عسشكرية
‘ أŸنطقة.

أعتÈتهــــــــا Œــــــاوزأ للخطـــــوط أ◊مـــــرأء

أكدت وزأرة أÿارجية وأŸغÎبÚ
ألفلسسطينية أن أقتحام قوأت
’سسرأئيلي Ÿسستشسفى
أ’حتÓل أ إ
أŸطلع ‘ مدينة ألقدسس أÙتلة،
وعناصسر من شسرطة أ’حتÓل
Ÿصسلى باب ألرحمة باŸسسجد
’قصسى أŸبارك يشسكÓن تصسعيدأ
أ أ
خطÒأ وŒاوزأ فجا ÷ميع
أÿطوط أ◊مرأء ،وإأسستخفافا
متعمدأ بكرأمة أ’نسسان وحقه ‘
أ◊ياة وألعبادة.
وأششارت أÿارجية ألفلسشطينية ‘ بيان،
صشدر أمسس ،إأ« ¤أن هذه أ’قتحامات
أŸتكررة تعت Èأسشتهزأء Ãبادئ حقوق
أ’نسشان ،وإأمعانا ‘ ألتمرد على ألقانون
أل- -دو‹ ورفضس م- -ب- -ادئ- -ه ،وك -ذلك ع -ل -ى

ألشش-رع-ي-ة أل-دول-ي-ة وق-رأرأتها ،وأتفاقيات
«ج -ي -ن -ي -ف» ،وأ’ع Ó-ن أل -ع -اŸي ◊ق -وق
أ’نسشان».
وقالت إأن هذأ ألتصشعيد أÿط Òيندرج
«‘ إأط -ار ت -غ-ول أ’ح-تÓ-ل ع-ل-ى أل-ق-دسس
أÙت-ل-ة وم-وأط-ن-ي-ه-ا ومقومات وجودهم
ألوطني وأ’نسشا Êفيها ،وحلقة بششعة ‘
عمليات أسشرلة وتهويد ألقدسس وعمليات
ألتطه Òألعرقي أŸتوأصشلة Ÿوأطنيها».
وأك - -دت «أن صش - -مت أÛت - -م - -ع أل- -دو‹
وأك-ت-ف-اءه ب-ب-ي-ان-ات أإ’دأن-ة ألشش-ك-ل-ية لهذه
أ÷رأئ- -م أŸت- -وأصش -ل -ة يشش -ج -ع سش -ل -ط -ات
أ’حتÓل على تعميق أسشتفرأدها ألعنيف
بششعبنا ويسشهل عليها تنفيذ ﬂططاتها
أ’سشتعمارية ألتوسشعية» ،مششددة على أن
أÛت -م -ع أل -دو‹ م -ط -الب وأك Ìم-ن أي

180٦٧

تظاهرأت عاŸية ◊ماية أŸناخ

منظمة «يونيدو»تدعولتقليصس ا’نبعاثات الغازية

دعا أŸدير ألعام Ÿنظمة
’· أŸتحدة للتنمية
أ أ
ألصسناعية (يونيدو) ‹
يونغ أمسس ،إأ ¤أتخاذ
خطوأت دولية أوسسع
Ÿوأجهة –ديات تغÒ
أŸناخ ،موضسحا أن أ’رتفاع
أŸسستمر ‘ درجات
أ◊رأرة وألتغÒأت
أ÷ذرية ‘ أŸناخ يجب أن
تكون جرسس إأنذأر لتحرك
دو‹ سسريع.
وذكر يونغ  ‘ -كلمة له أمام
مؤو“ر «دور ألطاقة ألنووية ‘
–قيق أهدأف أŸناخ» ألذي
تنظمه ألوكالة ألدولية للطاقة
ألذرية ‘ فيينا  -إأن «خفضس
أ’ن - -ب - -ع - -اث - -ات ب - -ات ضش- -رورة
عاجلة ،حيث إأن أقتصشاديات
أل - -ع - -ا– ⁄ت - -اج إأ ¤ت- -ن- -م- -ي- -ة
مسش- -ت- -دأم- -ة ت- -ع- -ت- -م- -د ف- -ي -ه -ا
باأ’سشاسس على موأرد ألطاقة
أل- - -ن - -ظ - -ي - -ف - -ة أÿال - -ي - -ة م - -ن
أ’نبعاثات».
وأضشاف أن «–و’ت ألطاقة
تتطلب ألتوسشع ‘ ألتكنولوجيا
وأ’ع- -ت- -م- -اد ع -ل -ى أ’ق -تصش -اد
أأ’خضش- -ر وأŸب -ا Êألصش -دي -ق -ة
ل - -ل - -ب - -ي- -ئ- -ة وأل- -وف- -اء ب- -ك- -اف- -ة
أ’لتزأمات ألدولية ألتي نصشت
عليها أتفاقية باريسس Ÿكافحة
تغ ÒأŸناخ» ’فًتا إأ »¤ضشرورة
مسش -ان-دة أل-دول أل-ن-ام-ي-ة ع-ل-ى
إأجرأء هذه ألتحو’ت أ÷ذرية
‘ ›ال ألطاقة».
وذكر يونغ أن «هناك حاجة إأ¤
ت -ع-زي-ز أ’ب-ت-ك-ارأت أ÷دي-دة ‘
›ال ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ا أل -ط -اق -ة
Ÿوأج -ه -ة –دي-ات ت-غ ÒأŸن-اخ
ع- -ل -ى أل -ن -ح -وأأ’م -ث -ل» ،م -ؤوك -دأ
«ضشرورة أن يجري ذلك بسشرعة
ع - -ال - -ي - -ة م- -ع أ’سش- -ت- -ف- -ادة م- -ن

ألتجارب وألدروسس ألسشابقة».
ونوه بأان يونيدو»سشوف تبقى
دأعمة ÷هود ألقطاع أÿاصس
‘ –سش Úكفاءة ألطاقة إأ¤
ج- -انب ت- -ع- -زي- -ز أل -ت -ع -اون م -ع
أ◊ك -وم-ات م-ن أج-ل أل-ت-وصش-ل
إأ ¤أفضشل أ◊لول ألتكنولوجية
ل -ت -ط-وي-ر ق-ط-اع أل-ط-اق-ة ع-ل-ى
أسشسس مسش - -ت - -دأم - -ة ت- -رك- -ز ‘
أأ’سشاسس على خفضس أنبعاثات
ألكربون إأ ¤مسشتوى ألصشفر».
وع Èيونغ عن أمل أŸنظمة
أ’‡ي- - -ة ‘ «–سش Úك- - -ف - -اءة
أسش -ت -ه Ó-ك أل -ط -اق-ة ب-ن-ح-و٤0
باŸائة ‘ ألعا ⁄بحلول عام
 20٤0ولن يتحقق ذلك إأ’ من
خÓ-ل ت-ط-وي-ر أل-ب-ن-ي-ة أل-ت-حتية
وسش-رع-ة أل-ت-ح-ول إأ ¤مسش-ت-قبل
خاٍل من أ’نبعاثات با’عتماد
ع -ل-ى م-وأرد أل-ط-اق-ة أ÷دي-دة
وأŸت- - - - - - -ج- - - - - - -ددة وزي - - - - - -ادة
أ’سشتثمارأت بها».
وب -دأ ن -اشش -ط -ون ‘ م -ن -ظ -م -ة
«إأكسش -ت -ن -كشش -ن ري -ب-ي-ل-ي »ÚغÒ
أ◊كومية ،من سشيد Êولندن
م -رورأ بÈل Úأمسس ،عصش -ي -ان-ا
مدنيا من أŸقرر أن يسشتمر 15
يوما ‘ أنحاء ألعا ⁄للتنديد

ب - -ال - -ت - -ق - -اعسس «أإ’ج - -رأم- -ي»
ل-ل-ح-ك-وم-ات ‘ م-وأج-ه-ة ت-غÒ
أŸناخ.
ف- - -ب- - -ع- - -د Œم - -ع - -ات أو‘ ¤
ن -ي -وزي -ل -ن -دأ وأسشÎأل -ي -ا ح -يث
أوق-ف عشش-رأت أŸت-ظ-اه-رين،
أطلق ناششطوأ◊ركة –ركاتهم
‘ أوروبا.
و‘ ل- -ن- -دن أل- -ت- -ي ي- -ب -دوأن -ه -ا
سش -ت-ك-ون م-رك-زأ رئ-يسش-ي-ا ل-ه-ذأ
أ◊رأك ،قيد بعضس ألناششطÚ
أن- -فسش- -ه- -م ع- -ن- -د أل -ف -ج -ر أإ¤
م - -ق- -ط- -ورة –م- -ل صش- -اروخ- -ا
بالسشتيا مزيفا على تخوم وزأرة
ألدفاع◊ ،ضس أ◊كومة على
أسش- -ت- -خ- -دأم أأ’م- -وأل أل -ع -ام -ة
Ÿكافحة ألتغ ÒأŸناخي.
وق- -د أع- -ل- -نت شش- -رط- -ة ل -ن -دن
ت-وق-يف  21شش -خصش-ا إأث-ر ه-ذه
أل -ت -ح -رك -ات ،ب -عضش -ه -م خ Ó-ل
عطلة نهاية أأ’سشبوع.
وأسش-ت-ق-ط-بت «م-رأسش-م أفتتاح»
ل-ه-ذه أل-ت-ح-رك-ات مسش-اء أأ’حد
م- -ئ -ات أأ’شش -خ -اصس ‘ وسش -ط
ل -ن -دن ،وي -ع -ت-زم أŸت-ظ-اه-رون
إأع- -اق- -ة أ◊رك- -ة ع -ن -د ﬁاور
رئ- -يسش -ي -ة ‘ أŸدي -ن -ة ب -ي -ن -ه -ا
جسشرأ ويسشتمنسش Îو’مبيث.

ألتحقيق مع ضسباط أسستخدموأ ألقوة أŸفرطة ضسد أÙتجÚ

ا◊كومة العراقية تطلق حزمة إاصسÓحات جديدة

كشسف مصسدر ‘ مكتب
رئيسس أ◊كومة
ألعرأقية عادل عبد
أŸهدي ،أمسس ،عن أن
رئيسس ألوزرأء سسيطلق
حزمة إأصسÓحات
جديدة أليوم ألثÓثاء،
تلبي مطالب
أŸتظاهرين.
ق- - - -ال أŸصش- - - -در إأن «رئ - - -يسس
أل- -وزرأء ع- -ادل ع -ب -د أŸه -دي
أع- - -د ›م- - -وع- - -ة مشش- - -اري- - -ع
وق- -رأرأت ل- -ت- -ل- -ب- -ي- -ة م -ط -الب
أŸتظاهرين» ،مبينا أن «هذه
أ◊زم -ة م -رت -ب -ط -ة ج -م -ي -ع-ه-ا
Ãطالب أŸتظاهرين ،منها ما
ي-ت-ع-ل-ق ب-ف-رصس أل-ع-م-ل و“ويل
أŸششاريع».
وأضش- -اف أن رئ -يسس أ◊ك -وم -ة
على توأصشل مع أŸتظاهرين

اÿارجيـ ـ ـة الفلسسطينيـ ـة تنـ ـ ـدد بج ـ ـرائم ا’حت ـ ـÓل ضس ـ ـد الق ـ ـدسس
وقت مضش - -ى بضش - -رورة ت - -وف Òأ◊م - -اي- -ة
ألدولية لششعبنا ،وألتحرك ألفعلي وأ÷اد
◊ماية فرصس –قيق ألسشÓم على أسشاسس
حل ألدولت.Ú
‘ أŸقابل ،أسشتششهد فلسشطيني ،أمسس،
م -ت -أاث -رأ ب -ج -رأح -ه ب -ع -د إأصش-اب-ت-ه ب-نÒأن
إأسش -رأئ -ي -ل -ي -ة ‘ ف -ي-ف-ري أŸاضش-ي خÓ-ل
أŸوأجهات ألتي ترأفق «مسشÒأت ألعودة»
ع -ل -ى ط -ول ح -دود ق -ط -اع غ-زة ،وف-ق م-ا
أع- -ل -نت وزأرة ألصش -ح -ة أل -ت -اب -ع -ة ◊رك -ة
حماسس ‘ قطاع غزة أÙاصشر.
وأع- -ل- -نت أل- -وزأرة «أسش -تشش -ه -اد أŸوأط -ن
فادي أسشامة حجازي ( 21عاما) متأاثرأ
ب -ج -رأح -ه أل -ت -ي أصش -يب ب -ه -ا ( )...شش-رق
ج -ب -ال-ي-ا».وق-الت أل-وزأرة إأن ألشش-اب ت-و‘
ن - -ت - -ي- -ج- -ة إأصش- -اب- -ت- -ه ب- -رصش- -اصس أ÷يشس

ألعدد
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أإ’سش -رأئ -ي -ل -ي ح -يث ع-ان-ى م-ن ن-زي-ف ‘
ألوريد ‘ أعلى ألفخذ.
ومنذ مارسس  ،2018تششهد أ◊دود بÚ
إأسشرأئيل وقطاع غزة تظاهرأت أسشبوعية
تتخللها موأجهات ،تطالب خصشوصشا برفع
أ◊صش -ار أل -ذي ت -ف -رضش -ه إأسش -رأئ-ي-ل ع-ل-ى
أل- -ق- -ط- -اع م- -ن -ذ أك Ìم -ن عشش -رة أع -وأم،
ومذأك ،قتل  311فلسشطينياً على أأ’قل
ب -نÒأن إأسش -رأئ -ي -ل -ي -ة ف -ي -م-ا ق-ت-ل ث-م-ان-ي-ة
إأسشرأئيلي.Ú
وأع -ل-ن أ÷م-ع-ة أŸاضش-ي-ة ع-ن أسش-تشش-ه-اد
ف -لسش -ط -ي-ن-ي ب-رصش-اصس إأسش-رأئ-ي-ل-ي خÓ-ل
أŸوأج -ه -ات ق -رب أ◊دود شش -م -ال شش-رق
قطاع غزة .وأصشيب خمسشة فلسشطينيÚ
آأخ - - -ري- - -ن ب- - -ال- - -رصش- - -اصس خÓ- - -ل ه- - -ذه
أŸوأجهات.

ع Èأÿل -ي -ة أل -ت -ي شش -ك-ل-ه-ا ‘
م- -ك- -ت- -ب -ه’ ،ف -ت -ا إأ ¤أن -ه رÃا
ي- - -ل- - -ت- - -ق- - -ي ›م- - -وع- - -ة م - -ن
أŸت- -ظ- -اه- -ري- -ن خ Ó-ل أأ’ي -ام
أŸقبلة.
وشش-ه-دت أل-ع-اصش-م-ة أل-ع-رأق-ي-ة
بغدأد ،ومدن أخرى مظاهرأت
م- - -ن- - -ذ أل - -ث Ó- -ث - -اء أŸاضش - -ي،
إأحتجاجا على تفششي ألبطالة
وسش- -وء أÿدم -ات أ◊ك -وم -ي -ة،
‡ا أسشفر عن سشقوط أك Ìمن
 100قتيل وأك Ìمن  ٦آأ’ف
جريح.
وقال مسشتششار أأ’من ألقومي
ب -ال -ع -رأق ،ف -ال -ح أل-ف-ي-اضس ،إأن
هناك من أرأد «ألتآامر» على
أسش- -ت- -ق -رأر أل -ع -رأق ووح -دت -ه،
مضشيفا «سشنعمل على إأسشقاط
أل- -فسش- -اد ،ون- -ح -ارب ﬁاو’ت
إأسشقاط ألدولة ألعرأقية».
وأضش - -اف أل - -ف - -ي - -اضس ،خÓ- -ل
مؤو“ر صشحفي« ،سشنعمل على
إأسش- -ق- -اط أل- -فسش- -اد ،ون -ح -ارب
ﬁاو’ت إأسش- - -ق- - -اط أل - -دول - -ة
ألعرأقية»’ ،فتا إأ ¤أن ألقوأت
أŸسشلحة بعيدة عن أي خÓف
سشياسشي ‘ ألعرأق.
وشش- - -دد ع- - -ل- - -ى أن أل- - -ق- - -وأت
أŸسشلحة وأأ’منية تدأفع عن
ألدسشتور وألدولة و’ عÓقة لها
ب- - -السش- - -ي - -اسش - -ة ،مششÒأ إأ ¤أن
ألتحقيق سشيثبت من كان خلف
حوأدث ألقتل وألعنف.
وق -ال أل -ف -ي -اضس« :ل -ن نسش -م -ح
أ’ح- - - -د أن ي- - - -ع - - -بث ب - - -أام - - -ن
شش-ع-ب-ن-ا...ن-ع-ل-م م-ن ك-ان خ-لف
أŸسش - -ي- -ئ ‘ ÚأŸظ- -اه- -رأت،
وك - - - -ان ه - - - -ن - - - -اك ﬂط- - - -ط
’سشتهدأف ألعرأق» ،مؤوكدأ أن
ع -دم وج -ود م-رج-ع-ي-ة أح-زأب
أوق-وى ل-ل-م-ت-ظ-اهرين سشبب ما

حدث فيها من عنف.
أع- -ل- -نت ق- -ي- -ادة أل- -ع- -م- -ل -ي -ات
ألعرأقية أŸششÎكة ،أمسس ،عن
إأحالة أآ’مرين وألضشباط ألذين
أسشتخدموأ ألقوة أŸفرطة -
خÓ- -ل أ’ح- -ت- -ج- -اج -ات أل -ت -ي
شش- -ه- -دت- -ه -ا أل -ب Ó-د م -وؤخ -رأ -
للتحقيق فورأ.
وق- -الت أل- -ق- -ي- -ادة  ‘ -ب- -ي- -ان
أوردت- -ه ق- -ن- -اة ع- -رأق- -ي -ة  -إأن
إأج- -رأءأت ﬁاسش -ب -ة ألضش -ب -اط
وأآ’م - -ري - -ن وأŸرأتب أل- -ذي- -ن
أرتكبوأ هذه أأ’فعال أÿاطئة
ب- - - -دأت م - - -ن خ Ó- - -ل ›السس
–ق -ي -ق -ي -ة ف -وري -ة» ،وط -ال-بت
ألقيادة جميع ألقوأت أأ’منية
ب - -ا’ل - -ت- -زأم أل- -ت- -ام ب- -ق- -وأع- -د
أ’شش -ت -ب -اك أÿاصش -ة ب-ح-م-اي-ة
أŸت- -ظ- -اه- -ري- -ن وم- -ك- -اف- -ح- -ة
ألششغب.
وك - -ان رئ- -يسس ›لسس أل- -وزرأء
ألقائد ألعام للقوأت أŸسشلحة،
ع -ادل ع -ب -د أŸه-دي ،ق-د أم-ر
بسشحب كافة وحدأت أ÷يشس
من مدينة ألصشدر وأسشتبدألها
ب - - -وح - - -دأت م - - -ن ألشش- - -رط- - -ة
أ’–ادية ،وجاء هذأ ألتوجيه
نتيجة أأ’حدأث ألتي ششهدتها
م- - - -دي- - - -ن- - - -ة ألصش- - - -در ،أمسس،
وأسش- -ت- -خ- -دأم م- -ف- -رط ل -ل -ق -وة
وخ - -ارج ق- -وأع- -د أ’شش- -ت- -ب- -اك
أÙددة  -حسشب ألسشومرية
.وأع - -ل - -نت وزأرة أل - -دأخ- -ل- -ي- -ة
أل -ع -رأق -ي -ة ،مسش -اء أمسس أأ’ول
ع - -ن م- -ق- -ت- -ل  10٤أششخاصس
وإأصش- - -اب- - -ة أك Ìم - -ن  ٦آأ’ف
بجروح ،بينهم عدد من قوأت
أأ’من خÓل أŸظاهرأت ،ألتي
تشش-ه-ده-ا أل-بÓ-د م-ن-ذ أل-ثÓثاء
أŸاضشي.

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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الثÓثاء  ٠٨أاكتوبر  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠٩صصفر  ١٤٤١هـ العدد ١٨٠٦٧

ت ـأاّخر أ Ÿـ ـششاريـع أŸـ ـمـن ـوحة ل ـ ـلـ ـمـقـاولـ ـ ÚأÙليÚ
@ ألخـ ـتـ ـيـ ـار غ ـ ـ ـ ÒأŸـ ـه ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي طـ ـغ ـ ـى ع ـ ـلـ ـي ـ ـه ألع ـ ـم ـ ـل أل ـ ـّترقـ ـ ـي ـ ـعـ ـ ـي
@ أألغـ ـلـ ـب ـ ـي ـ ـة ل يـ ـلـ ـت ـ ـزمـ ـ ـون بـ ـدفـ ـ ـ ـ Îأل ـ ـشّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروط

كلمة العدد

إأختفاء ورأء «أ◊جج»

جمال أاوكيلي

‘ العدد الّثا Êمن ﬁلّيات «الششعب» نفتح ملّفا
هاّما ما فتئ يقلق ال ّسشلطات العمومية ‘ مسشار
الّتنمية اÙلّية ،يتعّلق األمر باŸششاريع اŸتأاّخرة
‘ ع- -دي -د ال -ق -ط -اع -ات ا◊ي -وي -ة سش -واء اŸراف -ق
ا÷وارية أاو اÿدماتية ،وذات ال ّ
طابع اŸؤوسّشسشاتي
ك- -اŸدارسس وال ّ-ث -ان -وي -ات واإلدارات واÛم -ع -ات
اŸتعّددة وغÒها.
ون -تسش -اءل ه -ن -ا ع -ن اŸق -اي -يسس اŸط -ل -وب -ة م -ن
اŸقاول Úومكاتب الدراسشات حتى تسشند لهم تلك
اŸششاريع ،هل الّتنقيط اŸا‹ أام التقني؟ أام هناك
ششروط أاخرى واعتبارات خارجة عن هذا اإلطار
ل يراعيها من يعلنون عن اŸناقصشات ،و‘ غياب
اللتزام بدف Îالششروط Œد ا÷هة اŸعنية بعيدة
كل البعد عن اسشتÓم تلك اŸششاريع ‘ آاجالها.
كان مقّررا إا‚ازه ‘ فÎة ّﬁددة وحتى وجيزة،
ونقصشد ‘ عام أاو عام Úلنجد اŸششاريع مؤوجّلة
ي الّنسشيان
إا ¤إاششعار آاخر ،ومنها من تدخل ‘ ط ّ
ل يششار إاليها إالّ ‘ حالت اسشتثنائية تتحّول مع
م- - -رور ال - -وقت إا ¤أاط Ó- -ل ،ول Œد ت - -فسشÒا Ÿا
يحدث وتداعيات ذلك يظهر ‘ الّنقصس الفادح
جل
للهياكل على اŸسشتوى اÙلي ،ومن هنا نسش ّ
تلك الوقفات اŸتكّررة ‘ بلدّياتنا.
ول نسشتغرب من تلك الّردود الواردة من هنا
وهناك من إاقدام اŸواطن Úعلى إاغÓق البلديات
وقطع ال ّ
طرق ،وإاخراج رؤوسشاء اÛالسس الشّشعبية
اŸنتخبة من مكاتبهم ،كل هذه ال ّ
ظواهر الغريبة
ناجمة عن الّتسشي ÒاŸرفوضس من قبل سشاكنة تلك
ا÷ه -ات ،ن -اه -يك ع -ن Œم -ي -د م -ه -ام ال -ك-ث Òم-ن
اŸسش -ؤوول ÚاÙل ّ-ي  Ú-ع -قب ارت-ك-اب-ه-م أاخ-ط-اء ل
تغتفر.
وع- -ل- -ي- -ه ،ف- -إاّن تÈي- -رات ك- -ل ج -ه -ة ل ت -ن -ت -ه -ي،
اŸنتخبون يقولون إاّن ششركاءهم  ⁄يحÎموا العقد
اÈŸم ب Úال ّ
ججون بأاّنهم
طرف ،ÚاŸقاولون يتح ّ
 ⁄ي-ت-لّ-ق-وا مسش-ت-حّ-ق-ات-ه-م لسش-ت-ك-م-ال م-ا تبّقى من
اŸششروع ومكاتب الدراسشات تشش Òإا ¤أاّنه ‘ كل
مرة يطلب منها إاعادة الّتصشاميم.
كل هذه ا◊جج اŸكششوفة لدى اŸتتّبع Úللشّشأان
اÙلي ،يختفي وراءها كل واحد من هؤولء ،ومن
تبعاتها بقاء اŸششاريع معطّلة إا ¤أاجل غ Òمسشّمى
ي-دف-ع ث-م-ن-ه-ا اŸواط-ن جّ-راء ع-دم اسش-ت-ف-ادت-ه م-ن
اŸسش -تشش -ف -ى ،ال ّ-ط -رق ،اŸي -اه ،ال -غ-از ،ال-ك-ه-رب-اء،
ﬁطات الّنقل وبرامج أاخرى ضشرورية ‘ حياته
اليومية.
ومن خÓل مراسشلينا ‘ ا÷زائر العميقة
سشن ّ
طلع على عيّنات حيّة من ا◊الت اŸتعلّقة
بتأاّخر اŸششاريع ورأاي اŸعنّي Úبذلك.

صصفقات ببومرداسس
ب Úم ّ
Èرات أاصصحاب اŸقاو’ت وطرق تسصليم ال ّ

مششاريع ضشاعت وأأخرى عالقة تنتظر ألّتسشوية

رئيسس هيئة اŸهندسصÚ
اŸعمارّي ÚباŸدية:

دفاتر ششروط ألبلديات
ﬂالفة للتّششريع

رئيسس فرع الّتجهيزات العمومية
بع Úكرمسس ‘ تيارت:

بعضض مكاتب ألّدرأسشات تطّلع على
أرضشية أŸششروع ع ÈأألنÎنيت

رئيسس بلدية القليعة:

معظم أ◊الت أŸسشّجلة
ترتبط بالحتيال وألغشض
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رئيسس فرع التّجهيزات العمومية بع Úكرمسس بتيارت:

مشصروع «فريكات» لل ّسصكن متوّقف منذ  3سصنوات

بعضش مكاتب ألّدرأسشات تطّلع على أرضشية أŸششروع ع Èأأ’نÎنيت

أŸقاولون ’ يتلّقون أأموألهم بتيزي وزو

تشصهد ا÷زائر انتشصارا كبÒا للمشصاريع الّتنموية ’ سصيما ‘ ›ال ال ّسصكن ،اŸؤوسّصسصات الّتربوية وشصبكة ال ّ
طرق ،غ Òأاّنه ’تزال بعضصها متأاّخرة
بسصبب إاعذارات واهية تسصّبب فيها أاشصخاصس.

’شصغال العامة ،حاليًا على
تنجز العديد من مشصاريع البناء وا أ
مسص -ت -وى ب -ل -دي -ات و’ي -ة ت -ي -زي وزو ،ل -ك ّ -
ن ا◊ق -ي -ق-ة أان ب-عضس
شصركات البناء تواجه صصعوبات مالية كالعادة ،بسصبب اŸسصتحقات
’هداف اŸسصطرة ’
اŸتأاخرة واŸتكررة التي حالت دون –قيق ا أ
سصيما ما تعلق باحÎام آاجال ا’‚از.

تيارت :ع ــ عمارة

ول- -ت -قّصص -ي ح -ق -ائ -ق اأ’سص -ب -اب أاو ع -دم
مطابقتها مع اŸعاي Òالتي رسصمت لها،
اّتجهنا بالسصؤوال ا ¤بعضض اıت ّصص Úأاو
ال-ذي-ن ي-ت-ب-ادل-ون ا’شص-راف ع-لى اŸلفات
التنموية ‘ ›ال البناء.
ضصيفنا اأ’ول كان السصيد نور الدين لزرق
رئيسض فرع التجهيزات العمومية بدائرة
ع Úكرمسض بو’ية تيارت ،الذي أاكد على
أان ج -ل اŸشص -اري -ع اŸسص -ج -ل -ة  ⁄ت -ع-رف
ت -أاّخ -را ك -بÒا ا ¤درج -ة ا’ل -غ-اء ،وك-ذلك
Œم -ي -ع مشص -اري -ع ‘ ب -عضض ال -ق -ط -اع-ات
بسص- -بب ا’زم- -ة اŸال- -ي -ة ال -ت -ي ع -رف -ت -ه -ا
ا÷زائ- -ر ب- -ع- -د ن- -كسص- -ة ت- -راج- -ع أاسص- -ع -ار
اÙروقات.
غ Òأان هناك بعضض العوامل اŸتسصبّبة
‘ هذا التأاخر حسصب السصيد نور الدين،
وأاّولها العوامل الطبيعية كالثلوج واأ’مطار
ال -غ -زي -رة و’ سص -ي -م -ا فÎة الصص-ق-ي-ع ال-ت-ي
تشصهدها و’ية تيارت ‘ بداية كل فصصل
شص -ت-اء ،وال-ت-ي ت-ؤوث-ر ع-ل-ى م-واد ال-ب-ن-اء و’
سصيما ا’سصمنت واÿرسصانة ،وكذلك اليد
ال -ع -ام-ل-ة غ ÒاŸؤوّه-ل-ة ال-ت-ي ت-ؤوّث-ر ك-ثÒا،
ويلجأا اŸشصرفون على اŸراقبة الدائمة
ا ¤إالغاء بعضض ا’شصغال لكونها تؤوثر على
اŸشصروع ،فهناك بعضض اŸقاول Úرغم
حصص- -ول- -ه- -م ع- -ل- -ى ال- -تصص- -ن -ي -ف ال -ف -وري
للمشصروع ،إا’ أاّنهم ’ يشصّغلون مؤوّهل‘ Ú
ا’ختصصاصض .وأاّكد ّﬁدثنا على عامل
أاسصاسصي ‘ اŸشصروع واŸتمثل ‘ مكاتب
ال- -دراسص- -ات ،ال -ذي -ن ’ ي -ك -ل -ف ب -عضص -ه -م
أانفسصهم القيام بدارسصة متأانية بل منهم ’
ي -ع -رف ح -ت -ى م -وق -ع أارضص -ي -ة اŸشص -روع،
وي -ك -ت -ف -ي ب -أاخ -ذ صص -ورة م -ن م -وق -ع عÈ
ا’نÎنيت أاو حتى ا’سصتعانة بـ «غوغل
Óرضص -ي -ة وال -ع-م-ل
إاي -رث» أ’خ -ذ صص -ورة ل  -أ
ع -ل -ي -ه -ا ،وي -تضص -ح ب -ع -ده -ا خ -ل -ل ي -عّ-ط-ل
اŸشص -روع أاو ي -ت -ج -ه ا ¤مصص -ل -ح-ة ل-ل-ب-ن-اء
والتعم Òويأاخذ صصورة من ﬂطط شصغل

ا’راضصي ويرسصم خطة عمله.
وما أادهشصنا خÓل حوارنا مع السصيد
لزرق نور الدين هو أاّن بعضض اŸقاولÚ
يشص-غ-ل-ون ال-ب-ن-ائ Úل-ل-ق-ي-ام بعميات تركيب
ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از وال-ك-ت-ام-ة والÎصص-يصض،
وغÒه -ا م -ن اأ’ع-م-ال ع-ل-ى أان ي-ت-ق-اضص-ى
أاجرا مضصاعفا ،وهو ما يؤودي ا ¤نسصبة
رب -ح ك -بÒة ب -ال -نسص-ب-ة لصص-احب اŸق-اول-ة.
وعن التصصرف عند فسصخ عقد مع مقاول
‘ ح- -ال- -ة إاخÓ- -ل- -ه ب- -دف Îالشص- -روط ،رّد
ﬁدثنا أان اŸشصروع سصيتأاّخر لوقت طويل
ريثما يتم اعادة بر›ة مناقصصة ثانية،
ودراسصة ا’عمال التي قام بها اŸقاول
‡ا يؤوّدي إا ¤تعطيل اŸشصروع إا¤
ا’ولّ ،
درجة وقت مضصاعف.

أŸقاول مسشري ألهاششمي مثال
إ’‚از أŸششاريع
لÓ-سص-ت-قصص-اء ح-ول اŸع-اي Òال-ق-ان-ون-ي-ة
ل- -ل- -حصص- -ول ع -ل -ى الصص -ف -ق -ات ب -ال -نسص -ب -ة
ل -ل -م-ق-اول ،Úان-ت-ق-ل-ن-ا إا ¤م-ك-تب اŸق-اول
مسصري الهاشصمي Ãدينة تيارت ،حيث أاّكد
لنا بأاّن مقاولته بدأات صصغÒة سصنة 2006
بشص -ب -اب مسص ّ-ج -ل Úضص-م-ن ع-ق-ود م-ا ق-ب-ل

ال -تشص -غ -ي-ل ،وÃشص-اري-ع ت-رم-ي-م ل-ل-م-نشص-آات
الصص -غÒة وب -ع -ت -اد م -ت -واضص-ع وبـ  6عمال
فقط .وبإارادة متواصصلة و›هود عضصلي
وف- -ك- -ري ،اسص- -ت- -ط- -اع أان ي- -ن- -افسض ك- -ب- -ار
اŸقاول Úعندما ذيع صصيته لدى ا÷ميع،
ووصصل عدد عماله اآ’ن إا 630 ¤عامل
مؤوّهل ومتكّون ،و’ سصيما اأ’طر التقنية
واŸكلف ÚباŸراقبة ،وقد –صصل السصيد
مسصري على شصهادة التأاهيل من الصصنف
السص - -ادسض ،م - -ا أاّدى إا ¤حصص - -ول- -ه ع- -ل- -ى
مشص -اري -ع كÈى م-ن-ه-ا  6ث-ان-ويات بتيارت
وواحدة بوهران.
وع- -ن شص- -روط ال- -ف- -وز ب- -اŸن -اقصص -ة ‘
ا◊صصول على مشصروع ،قال السصيد مسصري
يجب على اŸقاول أان تكون له Œربة
وخÈة ‘ ا’‚از ومكانة وسصمعة إاتقان
اŸشص -اري-ع ل-دى السص-ل-ط-ات ،و ⁄ي-ت-عّ-رضض
لعقوبات سصببها عدم إاتقان إا‚از مشصروع
سصابقا ،زيادة على مؤوهل ا’‚از حسصب
ك -ل مشص -روع ف -اŸشص -روع ال -ك -ب Òي -ت-ط-لب
م- -ؤوه  Ó-م -ا ف -وق السص -ادسض ،زي -ادة ع -ل -ى
امتÓك اŸقاول لعتاد يكفي إ’‚از عدة
مشصاريع رÃا ‘ آان واحد باإ’ضصافة إا¤
يد عاملة مؤوهلة و’ سصيما التقنية لكون
بعضض مكاتب الدراسصات ’ تدقق ‘ بعضض
التقنيات وتعمل نظريا ،لذا يجب أان يكون
ل -ل -م -ق-اول مسص-اع-دي-ن ت-ق-ن-ي ÚوخÈاء ‘
ا’‚از ،ورقم ا’عمال مهم بالنسصبة ’ي
مقاولة حتى ’ تتوقف عن ا’‚از بسصبب
ما‹.
كذلك يجب على اŸقاول أان يكون له
خ- - - -ب ‘ Òتسص- - - -ي Òا’دارة واŸال أ’ّن- - - -ه
جب عليه مراجعة أاعماله سصنويا عن
يتو ّ
طريق تقرير أاخ Òلكل مشصروع كاأ’عباء
اŸال -ي -ة وط -ري -ق -ة تسص -ي Òإادارة ال -ع -م -ال
وتخليصصهم ،لذا يجب ان يطلع اŸقاول
ومعاونيه على اŸشصروع من جميع الزوايا
قبل اŸشصاركة ‘ اŸناقصصة.
وع -ن م -واد ال -ب -ن -اء ق-ال السص-ي-د مسص-ري
بأاّنها متوّفرة بكÌة ،زيادة على تراجع
‡ا أاّدى إا ¤بناء
اسصعارها وحسصن جودتها ّ

متماسصك وجيد.
اŸمّيز Ÿقاولة السصيد مسصري اŸشصري
هي إانهاء اŸشصاريع قبيل انتهاء اآ’جال
اÙددة م -ن ط-رف م-ان-ح-ي الصص-ف-ق-ات،
فمث Óثانوية توسصنينة التي ” إا‚ازها
حّددت مدة إا‚ازها بـ  12شصهرا ،وسصلمت
قبل ذلك بشصهرين وثانوية مدريسصة توشصك
ع -ل-ى ا’ن-ت-ه-اء وتسص-ل-م ق-ب-ل  3أاشص-ه-ر من
م -وع -د ال -تسص -ل -ي-م ،ك-ذلك ا’م-ر ب-ال-نسص-ب-ة
لثانويات فرندة ،سصيدي ا◊سصني ،تيارت
وتاخمارت.
وعن أاسصباب تأاخر إا‚از اŸشصاريع ،يرى
اŸق- -اول مسص- -ري أان- -ه ي- -ع -ود إا ¤ضص -ع -ف
اŸقاولة من حيث العتاد ورقم ا’عمال
اŸا‹ ،وضص -ع -ف أاو ع -دم ت -خصصصض ال -ي -د
العاملة.
وأافصصح اŸقاول مسصري اŸشصرف على
ط -ري -ق -ة ج -دي -دة ب-ت-ي-ارت اقÎح-ه-ا وا‹
الو’ية وأاتت ثمارها ،وفحواها أان تسصند
للمقاولة التي حازت على الصصفقة جميع
اأ’ع -م -ال ،و’ ي -وّزع اŸشص -روع ع-ل-ى ع-دة
مقاو’ت كما هو معمول بهÃ ،عنى تسصند
كل عملية ا ¤مقاولة أاي البناء إا ¤مقاولة
والÎصصيصض إا ¤أاخرى والكهرباء والغاز
إا ¤مقاولة والطÓء ا ¤مقاولة والتÈيد
‡ا يؤودي ا ¤تعطيل
ا ¤اخرى ،وهكذا ّ
اŸشص -روع ،أ’ن ت -وق -ف ع -م -ل أاي م-ق-اول-ة
م-رت-ب-ط ب-ع-م-ل م-ق-اول-ة أاخ-رى ،فاŸكلف
بالطÓء أاو الÎصصيصض مرتبط باŸكلف
ب-ال-ك-ه-رب-اء وه-ك-ذا ،وق-د ‚حت م-ق-اول-ة
السص - - -ي - - -د مسص- - -ري ‘ إا‚از مشص- - -روعÚ
‡ا أادى إا ¤تسصليمها
متتاليÃ Úفردهاّ ،
‘ وق- -ت- -ه- -ا .وع- -ن ت- -وق- -ف اأ’ع- -م -ال ‘
ال -ورشص -ات بسص -بب اأ’ح -وال ا÷وي -ة ،ق -ال
ﬁدثنا انه  ⁄يتوقف يوما أ’ن لديه عتاد
يعمل ‘ جميع الظروف ،ويبقى بعضض
العامل ‘ Úإادارة بعضض اŸديريات وليسض
اŸسص -ؤوول ÚاŸب -اشص -ري -ن يصص-ن-ع-ون ب-عضض
ال -ع -راق -ي-ل ال-ت-ي ت-ؤودي ا ¤ت-أاخ Òال-ع-م-ل
اŸقاو’تي.

متاعب اŸسصتحّقات اŸالية بباتنة

ألقـ ـ ـوأن ـ ـ ’ Úتـ ـ ـسش ـ ـهـ ـل قـ ـ ـ ـرأرأت تـ ـغـ ـيـ ـ ـ ـ Òأ Ÿـ ـق ـ ـاول ـ ـ ـ ـÚ

’وراسس باتنة
تعت Èعاصصمة ا أ
ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي و’ي-ات ال-وط-ن
م- -ن ب Úال- -و’ي -ات ال -ت -ي تشص -ه -د
ت- -أاّخ -را ك -بÒا ‘ إا‚از ع -دد م -ن
اŸشصاريع التنموية خاصصة ببعضس
ال-ق-ط-اع-ات ا◊ي-وي-ة ع-ل-ى غ-رار
السصكن ،الÎبية ،الصصحة واŸياه
’م -ر ال -ذي تسصّ-ب-ب ‘
الشص -روب ،ا أ
’سص-راع ‘
وق -ف -ات ل -ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ا إ
اسص- -تÓ- -م -ه -ا ‘ آاج -ال -ه -ا ،واحÎام
’‚از.
معاي Òا إ

‘ هذا الصصدد أاكد ‡ثلو اŸقاول ،Úلـ «الشصعب» ،عÓوة على ذلك،
هناك اŸزيد من اŸقاول Úالذين يفقدون صصفقاتهم بسصبب عدم
إاحراز تقدم ‘ ا’‚از بسصبب نقصض التمويل ،خاصصة وأان البعضض منهم
غالباً ما يطلب منهم دفع غرامات متأاخرة وحتى تتخذ ‘ حقهم
متابعات.
وعلي سصبيل الذكر ،أاّكد متعاقد لتنفيذ مشصروع إاسصكان ‘ تيزي وزو:
«نواجه عراقيل تتمثل ‘ عدم دفع مسصتحقاتنا ،وبالتا‹ نحن ’ ندفع
رواتب عمالنا ،أ’ن العديد من اŸداخيل اŸالية بطيئة ‘ تسصويتها
و–ويلها إا ¤حسصاباتنا اŸصصرفية ،وهو ما جعلني أاتخلى عن قطاع
البناء لÓسصتثمار ‘ قطاع ﬂتلف “اًما ،وهي الزراعة ‘ ا÷نوب،
هل تعلم أانه ‘ اآ’ونة اأ’خÒة فقط ،اضصطررت إا ¤تقد ËمراسصÓت
من أاجل تسصوية مشصكلتي».
رجل أاعمال آاخر من ذراع اŸيزان صصّرح أاّن الزمÓء اآ’خرين يتخّلون
عن عملهم أ’ن العمل مكلف للغاية ،و’ سصيما أان جميع ا◊رفي Úمن
بينهم البنائ ،Úيحتاجون أان تدفع لهم أاموالهم مقابل هذه اŸهمة،
وهي مهمة تتطلب ا’نتظار للحصصول على اŸسصتحقات وبالتا‹ دفعها
ل -ل -ع -م -ال ،وعÓ-وة ع-ل-ى ذلك ،ف-إان اŸؤوسصسص-ات الصص-غÒة اŸت-م-ث-ل-ة ‘
الطÓء أاو السصباكة أاو الكهرباء ،والتي يتم إانشصاؤوها عموًما ‘ إاطار
«أاونسصاج» و»كنان» ’ ،يعرف أاصصحابها إا ¤أاين يتوجهون عندما ’ يتم
ضصخ أاموالهم ‘ الوقت اŸناسصب أاو منعت ‘ مكان ما لسصبب أاو آ’خر،
وهكذا يكون التأاخر ،وكم مرة سصمعنا أان اŸشصروعات ’ يتم تسصليمها
خÓل اŸواعيد النهائية اّÙددة ،وبعضصها يعود حوا‹ عشصر سصنوات
أاو أاك ‘ Ìبعضض اŸناطق بو’ية».
وكعّينة ،يقول مقاول آاخر « :تأاخر مشصروع اإ’سصكان  ‘100فريكات،
أ’ن هذه السصكنات ا’جتماعية التي اسصتمرت منذ ما يقارب عقدا من
ال -زم-ن ⁄ ،ت-ك-ت-م-ل ب-ع-د ،ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ح-ق-ي-ق-ة سص-ع-ي ال-ع-دي-د م-ن
الشصركات لكنها أاثبتت عدم جدواها ،ومع ذلك ،حتى الوا‹ السصابق
لتيزي وزوﬁ ،مد بودربا‹ ،كان غاضصًبا عندما علم ‘ نوفم2016 È
أان اŸشصروع قد توقف Ÿدة ثÓث سصنوات تقريًبا ،وببلدية مكÒة
الريفية كذلك  ⁄يتم تسصليم اŸسصاكن التي ” إاطÓقها Ãوجب برنامج
القضصاء على البنيات الهشصة منذ عشصرين عاًما.
و‘ ا◊قيقة  ⁄تعد الشصركات قادرة على –مل مثل هذه التأاخÒات
‘ تسصوية أاوضصاعها ،وهو أامر يجب القضصاء عليه ‘ القريب العاجل،
خاصصة أان هذه اŸشصاريع تتأاخر أاك Ìفأاك ،Ìوهذا يعني أان قطاع البناء
يتجاهل بشصكل متزايد من قبل العديد من اŸقاول ،Úعلى أامل أان
ي
تتحسصن اأ’وضصاع مسصتقب Óمن خÓل مضصاعفة اÛهودات وتفادي أا ّ
تأاخÒات تعيق ا‚از الÈامج التنوية اıتلفة».

تيبازة :علي ملزي
أاشصار رئيسض بلدية القليعة إا ¤وجود
عّدة عوائق تسصاهم بشصكل مباشصر ‘
تأاّخر اسصتÓم اŸشصاريع التنموية ،منها
ما يتعلق بتغّير اأ’حوال ا÷وية ومنها
ما يرتبط بتحايل اŸقاول باسصتعمال
م -واد ب -ن -اء غ Òت -لك ال -ت -ي ّ” ا’ت-ف-اق
عليها ضصمن دف Îالشصروط ،ومنها ما
ي -ت-ع-ل-ق Ãصص-ادف-ة ع-راق-ي-ل ت-ق-ن-ي-ة ل-ه-ا
ع Ó- -ق - -ة Ãرور ق - -ن - -وات الشص - -ب - -ك - -ات
اıت- -ل- -ف- -ة ك- -ق- -ن -وات اŸي -اه وك -واب -ل
الكهرباء والهاتف وغÒها ،و‘ كّل هذه
ا◊ا’ت يضصطر صصاحب العمل لتوقيف
عملية ا’‚از ا ¤غاية تسصوية ﬂتلف
العقبات التي تعيق عمل اŸقاول ،كما
ترتبط حا’ت اخرى بالوضصعية السصّيئة
للمقاولة والتي تفرز ضصعفا ’فتا لوتÒة
‡ا يسص -ه -م م -ب -اشص-رة ‘ ت-أاخ-ر
ا’‚از ّ
اŸشصروع.
وإاذا ك- -انت ه- -ذه اŸواق -ف وا◊ا’ت
تبدو للعيان معقولة ومقبولة ،فإانّ الذي
ي -ب -ق-ى ي-ث Òأاك Ìم-ن عÓ-م-ة اسص-ت-ف-ه-ام
إاقدام اŸقاول على عرضض وثائق تثبت
حصصوله على كافة اŸؤوهÓت التقنية
ال -ت -ي ت -ت-ي-ح ل-ه إا“ام ع-م-ل-ه ‘ ظ-روف
ق -ي -اسص -ي -ة وم -ري -ح -ة ل -ي ّ-ت -ضص -ح ‘ آاخ-ر
اŸطاف بأانّ عديد اŸقاول Úيغشّصون،
وي -ت -ح -اي -ل-ون ع-ل-ى ال-ق-ان-ون م-ن خÓ-ل
عرضض بطاقات ترقيم آ’ليات مهÎئة
غ Òق -ادرة ع -ل -ى م-ب-اشص-رة ال-ع-م-ل ،و‘
ب - -عضض ا◊ا’ت ت - -ك - -ون اآ’ل - -ي- -ات غÒ
متوفرة أاصص Óباعتبار القانون السصاري
اŸفعول ’ يج Èصصاحب العمل على
Óليات ،كما
التأاكد من ا◊الة ا÷يّدة ل آ
أاّن ال -ع -دي -د م-ن اŸق-اول Úي-ع-ان-ون م-ن
مشصاكل مالية قاهرة ’ يتم التصصريح بها
ت -زام -ن -ا وال -ت -وق -ي -ع ع-ل-ى الصص-ف-ق-ة م-ع
صصاحب العمل ليصصطدم هؤو’ء أاخÒا

دف ـ ـ ـات ـ ـ ـر ششـ ـ ـ ـروط ألـ ـ ـ ـب ـ ـل ـ ـ ـدي ـ ـ ـات  ﬂـ ـ ـالـ ـ ـف ـ ـ ـة ل ـ ـلت ـ ـّـشش ـ ـريـ ـ ـ ـ ـع

إال -غ -اء الصص-ف-ق-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-أاي ع-م-ل-ي-ة
تنموية.
وي -ل -ح ال -وا‹ خ Ó-ل ك -ل اج-ت-م-اع-ات
ال-ع-م-ل ال-ت-ي ي-ع-ق-دها أاسصبوعيا Ÿتابعة
وتÒة إا‚از اŸشص -اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ع-ل-ى
ضص -رورة ال-ت-واج-د اŸي-دا Êل-ل-مسص-ؤووي-ن
بورشصات اإ’‚از لتفقد نسصب اأ’شصغال
والتدخل إ’جبار اŸقاول على اسصتكمال
اأ’شصغال واإ’سصراع فيها ،وتكليف ÷ان
Óسصباب الفعلية
الدوائر بإايجاد حلول ل أ
وا◊ق -ي-ق-ي-ة ل-ل-ت-أاخ-ر ‘ إا‚از ﬂت-ل-ف
اŸشص- -اري- -ع’ ،سص -ي -م -ا ت -لك اŸت -ع -ل -ق -ة
ب -السص -ك -ن واأ’شص -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ري
وغÒه -ا ،وال -ت -ي ت -ع -ت Èح -ي -وي-ة ن-ظ-را
ل -ع Ó-ق -ت -ه -ا اŸب-اشص-رة ال-ي-وم-ي-ة ب-ح-ي-اة
السصاكنة.
ث ﬁمدي اŸسصؤوول ÚاÙليÚ
وح ّ
Ãتابعة سص ÒاŸشصاريع التنموية و–مل
مسصؤوولية التأاخر ‘ إا‚ازها ،خاصصة ‘
ظل توفر اأ’غلفة اŸالية لهذه العمليات
التنموية ،معتÈا أان ما يحدث من تأاخر
‘ إا“ام الÈامج التنموية يرجع أاسصاسصا
أ’سص -ب -اب بÒوق -راط-ي-ة ﬁضص-ة وأاخ-رى

ذات عÓ- -ق- -ة ب- -ع- -دم ن- -زول اŸك- -ل -فÚ
Ãتابعتها إا ¤اŸيدان Ÿتابعة سصÒها.
كما أاوعز بعضض اŸسصؤوول ÚاÙليÚ
ب- -ب -عضض ب -ل -دي -ات ب -ات -ن -ة ت -أاخ -ر إا‚از
اŸشص- - - -اري- - - -ع إا ¤ب- - - -طء اإ’ج- - - -راءات
التنظيمية اŸتعلقة بتوف ÒاŸسصاحات
العقارية اıصصصصة ’‚از اŸشصاريع
ون -قصض اأ’وع -ي -ة ال -ع -ق-اري-ة ،سص-ي-م-ا ‘
ال- -ب- -ل- -دي- -ات ال- -كÈى ون- -قصض م- -ك -اتب
ال- - - -دراسص- - - -ات اıتصص- - - -ة ‘ ب- - - -عضض
اÛا’ت ،وعدم امتÓك اŸؤوسصسصات
ال- -ت- -ي أاوك- -لت ل -ه -ا م -ه -م -ة إا‚از ه -ذه
اŸشص - -اري - -ع ل - -ل - -وسص- -ائ- -ل الضص- -روري- -ة،
ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤ال -ع -ام-ل ال-بÒوق-راط-ي
واŸت - -م - -ث- -ل ‘ ال- -ب- -طء اŸسص- -ج- -ل ‘
إاج -راءات اŸصص -ادق -ة ع -ل-ى الصص-ف-ق-ات
العمومية.
ويضص -اف Ÿا سص -ب -ق سص -وء ال-ت-خ-ط-ي-ط
وال- -تسص- -ي Òوغ- -ي- -اب اŸت -اب -ع -ة وب -عضض
اŸشص-اك-ل ال-ت-ن-ظ-ي-مية واŸالية ،وأاخرى
ذات ط - - -اب - - -ع ع - - -ق - - -اري ح - - -الت دون
Œسصيدها ،فقد واجه اŸشصرفون على
برنامج السصكن الريفي خاصصة بالو’ية

اŸع -روف -ة ب-ط-اب-ع-ه-ا ال-ري-ف-ي ع-راق-ي-ل
ت- -ن- -ظ- -ي- -م -ي -ة ت -ت -ع -ل -ق ب -ع -دم السص -م -اح
ل -ل -مسص -ت -ف -ي -دي -ن ب -ال-ب-ن-اء ال-ع-م-ودي ‘
اŸن -اط-ق ال-ت-ي شص-م-ل-ت-ه-ا ع-م-ل-ي-ة مسص-ح
اأ’راضص -ي ،م -ا تسص ّ-ب -ب ‘ إاقصص -اء ع -دد
كب Òمن طالبي اإ’عانات ،باإ’ضصافة إا¤
ال -ت -أاخ -ر ‘ Œسص -ي -د ب -رن-ام-ج ت-وصص-ي-ل
الكهرباء وعدم مسصايرته لÈنامج البناء
الريفي.
جلنا بعاصصمة ا’وراسض تأاخر
كما سص ّ
تسصوية بعضض الوضصعيات اŸتعلقة بنزع
أاراضصي من مواطن ÚواسصتغÓلها لفائدة
اŸصصلحة العامة ،حيث تطرح مشصاكل
ال -ع -ق-ار ب-ق-وة ب-ب-عضض ال-ب-ل-دي-ات ،ح-يث
ت-ت-أاّخ-ر ك-ثÒا ا÷ه-ات اŸن-ي-ة ب-ت-ك-ي-ي-ف
اŸسص -اح -ات واأ’راضص -ي اŸن -زوع -ة م-ع
ال -واق -ع اŸا‹ لسص -وق ال-ع-ق-ار اÙل-ي،
بهدف تفادي اŸعارضصات اŸسصجلة من
قِبل اÓŸك ا◊قيق Úلهذه اأ’راضصي
التي تعÈها ﬂتلف شصبكات اŸنفعة
العامة ،والتي سصاهمت بدورها ‘ تأاخر
اŸشصاريع.

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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رئيسس هيئة اŸهندسص ÚاŸعمارّي ÚباŸدية:

باتنة :حمزة Ÿوششي
’ ت -ك -اد “ر خ -رج -ة م-ي-دان-ي-ة ل-وا‹
باتنة فريد ﬁمدي إاﬂ ¤تلف دوائر
وب- -ل- -دي -ات ال -و’ي -ة دون أان يصصب ج -ام
غضص-ب-ه ع-ل-ى م-دي-ري ال-ه-ي-ئ-ة التنفيذية
ومكاتب الدراسصات واŸقاول Úبسصبب
التأاخر اŸسصجل ‘ إا‚از اŸشصاريع،
ح -يث ي Ó-ح -ظ أاح -ي -ان -ا ع -دم ان-طÓ-ق
مشصاريع أاصص Óرغم مرور اشصهر على
تأاكيد اŸسصؤوول ÚاÙلي ÚانطÓقها.
و‘ هذا الشصأان أاّكد بعضض اŸديرين
ال - -ذي - -ن –ّدث إال- -ي- -ه- -م «الشص- -عب» ،أان
اأ’سص -ب -اب ا◊ق -ي -ق -ي -ة ال-ت-ي ت-ق-ف وراء
ت-عّ-ط-ل ال-ك-ث Òم-ن اŸشص-اري-ع ال-ت-ن-موية
اŸسص-ج-ل-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-و’ي-ة ،ت-عود
ب - -ال - -درج - -ة اأ’و ¤إا ¤ع- -دم تسص- -دي- -د
اŸسص - -ت - -ح - -ق - -ات اŸال - -ي - -ة ıت- -ل- -ف
اŸؤوسصسص- -ات اŸن- -ج- -زة واŸق- -اول‘ Ú
اآ’جال التي “كن صصاحبها من مواصصلة
وإا“ام ال - -ع - -م - -ل ‘ اآ’ج- -ال اÙددة،
ح -يث ي-ل-ت-زم ب-دوره اŸق-اول م-ال-ي-ا م-ع
العمال ،ومع من يزّوده Ãواد اأ’ولية
ل- -ل- -ب- -ن- -اء ،إاضص- -اف- -ة إا ¤ع -دم صص -ع -وب -ة
اإ’ج -راءات ال -ق-ان-ون-ي-ة وال-ت-ي –د م-ن
صص Ó-ح -ي -ات اŸدراء ورؤوسص -اء ال -دوائ-ر
واأ’م -ي -ار ‘ ت -غ -ي ÒاŸق -اول ال -ف -اشص-ل
Ãقاول آاخر نشصط ،وكذا تعقد عمليات

تيزي وزو :بن النوي توهامي

الثÓثاء  08أاكتوبر  2019م الموافق لـ 09صصفر 1441ه ـ العدد18067 :

رئيسس بلدية القليعة:

أاع -رب رئ -يسس ب -ل -دي -ة ال -ق-ل-ي-ع-ة
قويدر يوسصف عن أاسصفه من آالية
إاسص-ن-اد اŸشص-اري-ع ل-لمقاول Úبشصكلها
ا◊ا‹ ،وال -ذي ك -ثÒا م -ا ي -ن -ت-ه-ي
ب -ت -أاّخ -ر رزن -ام -ة ا’‚از ل -فÎات
ط- - -وي- - -ل- - -ة ‘ ك- - -ث Òم - -ن ا◊ا’ت
مرجعا اŸعطيات التي تقف وراء
ال - -ظ - -اه - -رة ا– ¤اي - -ل اŸق- -اولÚ
’و.¤
بالدرجة ا أ
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ب - -ت - -داع - -ي - -ات الصص - -ع - -وب- -ات اŸال- -ي- -ة
واضصطرارهم للتوقف عن العمل لفÎات
ط-وي-ل-ة ،ف-ي-م-ا ي-ف-ت-ق-د م-قاولون آاخرون
للعديد من اŸوارد البشصرية والتنظيمية
التي تتيح له مباشصرة مهامه ‘ ظروف
مريحة.
وت-ب-ق-ى ال-ن-ق-ط-ة اŸت-علقة باŸناقصصة
واعتماد العرضض اŸا‹ اأ’قل قيمة ‘
ق -ان -ون الصص -ف -ق -ات م -ن أاه-م اأ’سص-ب-اب
اŸباشصرة التي تؤودي ا ¤بروز العديد
من ا’خت’Óت على مسصتوى سصÒورة
ا‚از اŸشصاريع ،حسصب ما ذهب اليه
رئ-يسض ب-ل-دي-ة ال-ق-ل-ي-ع-ة ق-وي-در ي-وسص-ف،
وال -ذي أاّك -د ب -أاّن ه -ذه ال -ظ -اه -رة ل-يسض
مطروحة بتاتا بفرنسصا ،التي تعتمد ‘
قانونها على العرضض اأ’هم من حيث
ال-ق-ي-م-ة ع-ل-ى شص-اك-ل-ة م-زاي-دة ب-د’ م-ن
اŸناقصصة ،إا’ أانّ ذلك يبقى مرتبطا
Ãدى ج -اه -زي -ة اŸق-اول أ’داء م-ه-ام-ه
Óجال اŸتفق عليها وبا÷دية
وفقا ل آ
والنوعية اŸشصار اليها بدف Îالشصروط،
اأ’مر الذي ’ يتوافق اطÓقا مع ما هو
م -ع -م -ول ب-ه ب-بÓ-دن-ا ح-ال-ي-ا ،وم-ن ه-ذا
اŸنطلق فقد طالب ﬁدثنا بضصرورة
تصص -ح -ي -ح م -ن -ه -ج-ي-ة اسص-ن-اد اŸشص-اري-ع
ل -ل -م -ق -اول Úم -ن خ Ó-ل ال -ت -ح -ق -ي-ق ‘
جاهزية هؤو’ء للعمل النوعي واŸتقن
ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ع-وام-ل ا’ج-ت-م-اع-ي-ة التي
تؤوخذ ‘ ا◊سصبان حاليا.

عسشوسش :أŸقاولون أأبرياء
وأÿلل يكمن ‘ منظومة
أل ّصشفقات
كشص - -فت رئ - -يسص - -ة اŸك - -تب ال- -و’ئ- -ي
ل- - -ل - -م - -ن - -ت - -دى ا÷زائ - -ري ل - -لشص - -ب - -اب
واŸقاو’تية كرÁة عسصوسض ،عن وجود
خلل بارز Ãنظومة الصصفقات العمومية
اŸع-ت-م-دة ح-ال-ي-ا ،وال-ت-ي ت-ن-تهج معايÒ
ت- -ق -ن -ي -ة ›ح -ف -ة ‘ ح -ق اŸؤوسصسص -ات
الصصغÒة واŸتوسصطة بالتوازي مع منح
م -ع -ظ -م الصص -ف -ق -ات Ÿؤوسصسص -ات ك -بÒة
تفتقد للعديد من معاي Òا÷دية كعدم
احتواء تركيبتها البشصرية على عناصصر
ك -ف -ؤوة ق -ادرة ع -ل -ى ا‚از اŸشص -روع ‘
آاجاله وبالنوعية اŸطلوبة ،كما سصاهم
التأاخر ا◊اصصل ‘ تسصوية الوضصعيات
اŸال -ي -ة ل -ف -ائ-دة اŸؤوسصسص-ات اŸن-ج-زة

اعت Èأاحمد موفقي رئيسس اÛلسس اÙلي لهيئة اŸهندسص ÚاŸعمارّي Úبو’ية اŸدية ،بأان اŸقاييسس اŸعتمدة ‘ ›ال منح
اŸشصاريع إا ¤اŸقاول Úومكاتب الدراسصات على مسصتوى البلديات قد حّددها اŸشصّرع ا÷زائري ،من منطلق أاّنها ذات طابع
’‚از اŸسصندة للمقاو’ت ،واŸعلنة من قبل
’مر با’سصتشصارة الفنية من دراسصة ومتابعة أاو عملية ا إ
عمومي ،سصواء تعلق ا أ
’حكام اŸرسصوم الرئاسصي رقم  247-15اŸؤورخ ‘  16سصبتم Èسصـنة  2015اŸتضصمن تنظيم
مصصالح البلديات تخضصع كلها أ
الصصفقات العمومية وتفويضصات اŸرفق العام.
اشصÎاط ق- -درات م- -ال- -ي- -ة م- -ب- -ال -غ ف -ي -ه -ا
اŸدية :علي ملياÊ
Ÿشص- -اري- -ع م- -ع- -م- -اري- -ة ت -ت -ط -لب أاف -ك -ارا
وتصصّ- - -ورات ذه - -ن - -ي - -ة ،ح - -يث أاّن أابسص - -ط
أاوضصح موقفي ‘ هذا الصصدد أانه فيما
اŸشص -اري-ع م-ن ع-م-ل-ي-ات ت-ه-ي-ئ-ة فضص-اءات
يخصض جانب ا’سصتشصارة الفنية بالنسصبة
داخ- -ل- -ي- -ة أاو خ- -ارج- -ي- -ة أاصص- -ب- -ح صص- -ع- -ب -ا
للمعماري ،Úفقد حدد اŸرسصوم التنفيذي
للمعماري Úالظفر بها ،كما يشصار إا ¤أان
رقم  224-16اŸؤورخ ‘  22أاوت 2016
أاغلب ا’سصتشصارات اŸعلن عنها من قبل
ك -ي-ف-ي-ات دف-ع أات-ع-اب ه-ذه ا’سص-تشص-ارة ‘
البلديات تبقى ‘ سصرية تامة ،و’ يتم
ميدان البناء ،والذي جاء معد’ أ’حكام
اإ’عÓ- -ن ع- -ن- -ه- -ا ‘ وق- -ت- -ه- -ا وب- -ال -ط -رق
القرار الوزاري اŸشصÎك اŸؤورخ ‘ 15
ال-ق-ان-ون-ي-ة ،وكّ-ل-ن-ا ن-ع-ل-م ال-غ-رضض من وراء
ة
م -اي  ،1988اŸتضص-م-ن ك-ي-ف-ي-ات ‡ارسص-
ذلك».
اإ’سصتشصارة الفنية ‘ ميدان البناء ،وأاجر
اسصتغرب ّﬁدثنا تغيبب ›لسصه اÙلي
ذلك الوارد ‘ الصصفحة  1479من ا÷ريدة
بهذه الو’ية عن أاداء دوره ا’سصتشصاري
،
ال-رسص-م-ي-ة عدد  43ب-ت-اريخ 1988.10.26
فيما يخصض البناء والعمارة ،والنظر إا¤
أاصصحاب اŸشصاريع العمومية ،ا÷ماعات
ة
ح -يث أال -غ -ى م -ق -اي -يسض اح -تسص-اب ت-ك-ل-ف-
عا ⁄البناء بزاوية كمية وبدون مؤوهÓت
اÙل -ي-ة م-ن مصص-ال-ح ال-و’ي-ة وال-ب-ل-دي-ات
،
ة
ا’سصتشصارة الفنية فيه من دراسصة ومتابع
فكرية عصصرية ،على اعتبار أان ذلك جعل
بضصرورة اإ’لتزام والعمل بأاحكام اŸرسصوم
واسص-ت-ح-دثت ب-ت-ك-ال-ي-ف ج-دي-دة حسصب ما
م- -ن ع- -ا ⁄ال- -تصص -م -ي -م اŸع -م -اري ›رد
الرئاسصي  ،247-15وكذا أاحكام اŸرسصوم
ورد ‘ اŸرسصوم  ،224-16و”ّ تأاكيد هذا
أاوراق ،وعدم أاخذ الوقت الÓزم إ’عداد
التنفيذي رقم  ،224-16مع ضصرورة إاجراء
ل
‘ تعليمة وزارية صصريحة صصادرة من قب
ال - -دراسص - -ات وم - -ن - -اقشص - -ت- -ه- -ا م- -ن ق- -ب- -ل
مسص-اب-ق-ات ال-ه-ن-دسص-ة اŸعمارية ،والتخلي
ت
جه
وزارة السصكن والعمران واŸدينة ،و ّ
اأ’خصص- -ائ- -ي Úب- -ات ه- -و أاح- -د اأ’سص- -ب- -اب
اللجوء إا ¤اجراءات التسصخÒة اÿاصصة
إا ¤أاصصحاب اŸشصاريع العمومية إ’خطار
الكامنة وراء تأاخر إا‚از اŸشصاريع ،حيث
ب-ال-دراسص-ة وا’‚از اŸسص-ن-دة ل-ل-م-قاو’ت
إاّياهم إالغاء العمل بأاحكام القرار الوزاري
«ن Ó-ح -ظ ع -دم ال -ت -واف -ق ب Úال -تصص -م -ي-م
وال - -ت - -ي صص - -ار اŸع - -م - -اري ف- -ي- -ه- -ا أاسصÒ
اŸشصÎك اŸشصار إاليه أاعÓه فيما يخصض
‚Óاز مع الغÓف
والكشصوفات الكمية ل إ
اŸق-او’ت ،وك-ذا ال-دراسص-ات ال-ت-ك-ييفية»،
ا
شصق تكلفة ا’سصتشصارة الفنية ،مسصتطرد
‚Óاز ،والسصبب الثاÊ
اŸا‹ اّ ıصصصض ل إ
كما «أالفتنا انتباههم ا ¤طريقة وكيفية
حديثه بالقول بأانه «منذ تولينا رئاسصة هذا
وراء هذا هواسصتهانة اŸسصؤوول ÚاÙليÚ
إاعداد دفاتر الشصروط التي كانت أاغلبها
اÛلسض اÙل- -ي ل- -ه- -ي- -ئ- -ة اŸه- -ن -دسصÚ
واŸنتخب Úبدور اŸعماري ا’سصتشصاري
ﬂالفة للتشصريع اŸعمول به ،وتعجيزية
اŸعماري Úبهذه الو’ية ،وبالتنسصيق مع
‘ ك- -ل ﬁط- -ة م- -ن ﬁط- -ات ال- -دراسص- -ة
بالنسصبة Ÿكاتب الدراسصات ،خاصصة ا÷دد
اÛلسض ال -وط -ن -ي ل -ن -ق -اب -ة اŸه -ن -دسصÚ
ومتابعة اإ’‚از».
منهم ،إاذ ’ يعقل بأاي حال من اأ’حوال
اŸعماري ،Úقمنا مرارا وتكرارا بتذكÒ

حظÒة السصيارات ببوالكروة وّ ﬁ
طة اŸسصافرين Ãدخل سصكيكدة

أسشتهÓك أموأل خيالية دون أسشتÓم أŸششروعÚ

ال- -ك- -ث Òم- -ن اŸشص- -اري- -ع ال- -ه- -اّم- -ة
Ãدي -ن-ة سص-ك-ي-ك-دة ،ت-ع-رف ت-أاّخ-را
’‚از ،والبعضس
كبÒا ‘ وتÒة ا إ
’خر يتطّلب
منها توّقف نهائيا ،وا آ
ت -خصص-يصس أاغ-ل-ف-ة م-ال-ي-ة إاضص-اف-ي-ة
لبث ا◊ياة من جديد ‘ الورشصات،
ع - -ل - -ى غ- -رار مشص- -روع- -ي ح- -ظÒة
السص- - -ي- - -ارات واÙط- - -ة اŸت- - -ع ّ- -ددة
’‰اط.
ا أ

سشكيكدة :خالد العيفة
بشصكل مباشصر ‘ تأاخر ا’‚از ،بحيث
أاّن-ه ك-ثÒا م-ا ت-ت-أاخ-ر ع-م-ل-ي-ة ال-تخليصض
أ’ك Ìمن شصهر ونصصف وتزيد عن ذلك
أاح-ي-ان-ا ،ف-ي-م-ا يضص-ط-ر اŸق-اول ل-تدبÒ
شص -ؤوون -ه ل-ل-وف-اء ب-ال-ت-زام-ات-ه .وتسص-اءلت
‡ث- -ل -ة اŸن -ت -دى ا÷زائ -ري ل -لشص -ب -اب
واŸق -او’ت-ي-ة ع-ن ال-دواف-ع ال-ت-ي ت-ق-ف
وراء هذا التأاخر غ ÒاÈّŸر بالنظر ا¤
كون كّل مشصروع يتم ا’عÓن عنه ترصصد
له ميزانيه منذ البداية وقبل ا’نطÓق
فيه.
أاما عن الغشض اŸسصجل ‘ الكث Òمن
ا◊ا’ت ‘ نوعية ا’‚از ،فقد أاشصارت
‡ثلة اŸنتدى ا ¤أانّ هذه الظاهرة
ك- -ثÒا م- -ا ت- -رت- -ب -ط ب -ال -رشص -اوي ال -ت -ي
ت -ف -اق -مت ب ÚاŸق -اول Úو‡ث -ل Úع -ن
ال-ه-ي-ئ-ة صص-اح-ب-ة ال-ع-م-ل ،بحيث يضصطر
اŸق - -اول –ت ت - -أاث Òصص- -رف ام- -وال- -ه
ل-ف-ائ-دة أاشص-خ-اصض ب-ط-رق م-ل-ت-وية وغÒ
قانونية و’ شصرعية ا ¤الغشض ‘ نوعية
اŸواد م -ن ج -ه -ة ون -وع -ي-ة ا’‚از م-ن
ج -ه -ة اخ -رى ‡ا ي -ن -ع-كسض سص-ل-ب-ا ع-ل-ى
نوعية اŸشصاريع اŸسصتلمة ،وتبقى هذه
ال- -ظ- -اه- -رة ال- -غ- -ري- -ب- -ة واŸقّ- -ززة م- -ن
ت -داع -ي -ات سصÒورة ق -ان -ون الصص -ف -ق-ات
اÛحف ،الذي ’ يراعي العديد من
ا◊ا’ت ‘ ن- -ظ- -ام م- -ن- -ح الصص- -ف- -ق -ات
ل -ل -م-ؤوسصسص-ات اŸن-ج-زة ،وال-ذي ي-ع-ت-م-د
ن-ظ-رة ا’سص-ت-ه-زاء وا’سص-تصص-غ-ار ل-بعضض
اŸؤوسصسصات اŸسصÒة من طرف كفاءات
شص -اب -ة –وز ع -ل -ى ن -ظ-رة اسص-تشص-راف-ي-ة
ثاقبة للمسصتقبل بالتوازي ،مع تفضصيل
م -ؤوسصسص -ات أاخ -رى ل -يسصت ق -ادرة ع -ل -ى
الوفاء بالتزاماتها على أارضض الواقع.

مسص- - - - - -اع - - - - -ي –وي - - - - -ل مشص - - - - -روع
حظÒة السصيارات ا÷اري إا‚ازه بحي
صص- -ال -ح ب -وال -ك -روة ،إا ¤م -رك -ز Œاري
عصص -ري ،وصص -لت إا ¤ط -ري -ق مسص -دود،
بعد رفضض ÷نة الصصفقات العمومية
اقÎاح اÛلسض ،اŸشصروع الذي بلغت
كلفته اŸالية إاجما’  01مليار دينار
ج -زائ -ري ،وي ّ-ت-سص-ع ◊وا‹  80مركبة،
’ن ح- -وا‹ 450
اسص - -ت - -ه- -لك إا ¤ح- -د ا آ
مليون دينار جزائري ،فيما يبقى مبلغ
 550مليون دينار جزائري يشصهد جد’
’خ -ر
ك- -بÒا ،ال -ب -عضض مسص -ت -حسص -ن -ا وا آ
رافضصا ،ويبقى ا’شصكال توقف ا’شصغال
و–ّوله إا ¤أاطÓل حديدية ‘ قلب
اŸدينة.
’مر كان الغرضض
اŸشصروع ‘ بداية ا أ
م -ن -ه ت -ق -د Ëإاضص -اف -ة ه -ام -ة ÿزي -ن -ة
ال- -ب- -ل- -دي -ة ،ف -ا◊ظÒة ذات ال -ط -واب -ق
اÿمسص -ة ت ّ-ت-سص-ع ا 500 ¤م-رك-بة بحي
صصالح بوالكروة ،ا’ ان قيمة اŸشصروع
التي وصصلت ا 01¤مليار دينار جزائري
أاي  100مليار سصنتيم ،أاثارت ا’تهامات
‘ كل ا’Œاهات ،والوضصع  ⁄يتغيّر
’ك Èه- -و
م- -ن- -ذ سص- -ن- -وات ،واÿاسص- -ر ا أ
اŸواطن السصكيكدي.
أاما مشصروع إا‚از ﬁطة اŸسصافرين
’‰اط Ãدخ - -ل
الÈي- - -ة اŸت- - -ع ّ- -ددة ا أ
م -دي -ن -ة سص -ك -ي -ك -دة ،ب -ع -د زي -ارة وزي-ر
اأ’شصغال العمومية والنقل ،وتوصصله ا¤
اتفاق مع السصلطات اÙليةÃ ،باشصرة
اأ’شص-غ-ال ب-ت-م-وي-ل ﬁل-ي م-ن م-ي-زان-ي-ة
الو’ية وبلدية سصكيكدة ،وذلك بجمع
’“ام
ال- - - -غÓ- - - -ف اŸا‹ الضص - - -روري إ
اŸشصروع ،والذي يقّدر حاليا بـ 230
’ضصافة إا ¤ما
مليون دينار جزائري ،با إ

’و‹ اŸقّدر
تبقى من الغÓف اŸا‹ ا أ
بـ  20مليون دينار جزائري ،من أاصصل
 960مليون دينار جزائري ،الذي Áثل
’جما‹ ‘ بداية اŸشصروع ،ا’
اŸبلغ ا إ
ان ك - - -ل اŸؤوشص- - -رات ت- - -ت- - -ج- - -ه إا ¤أان
ال- -ورشص- -ات خ- -اوي- -ة ع- -ل -ى ع -روشص -ه -ا،
واŸشص -روع ‘ ا◊ق -ي -ق -ة ي -ع-ت Èم-ي-ت-ا،
’‚از انطلقت
بالرغم من أاّن أاشصغال ا إ
رسصميا سصنة  ،2008على أان يتم تسصليم
اŸشصروع كما كان مقررا سصنة ،2011
إا’ أان اŸشصاكل والعوائق التقنية التي
اعÎضص -ت -ه م -ن -ذ ال -ب -داي-ة ،إاضص-اف-ة إا¤
اŸشصكل مع مكتب الدراسصات اÙلي
الذي  ⁄يتقّيد عند إاعداده للدراسصة
بدف Îالشصروط ،وما ا‚ّر عن ذلك من
’م - -وال ط - -ائ- -ل- -ة ،أاجÈ
اسص - -ت - -ه Ó- -ك أ
ال -ق-ائ-م-ون ع-ل-ى اŸشص-روع ع-ل-ى إاع-ادة
إاسصناد الدراسصة Ÿكتب متخ ّصصصض من
خارج الو’ية ،كما أان –ويل اŸشصروع
مرت Úمن مديرية السصكن والتجهيزات
العمومية ،إا ¤مديرية النقل صصاحبة
اÙط -ة ،وم -ن-ه-ا إا ¤م-دي-ري-ة السص-ك-ن
وال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ع-م-ومية ،سصاهم بشصكل
كب Òجدا ‘ تأاّخره ،وبقيت اأ’شصغال به
تسص Òب -خ -ط-ى السص-ل-ح-ف-اة ،خ-اصص-ة م-ع
’ل-ي-ات بشص-ك-ل
ن -قصض ال -ي -د ال-ع-ام-ل-ة وا آ
كب ،Òبل تتوّقف الورشصة أاحيانا أ’سصباب
’مر الذي أاّثر على
متعّددة وغامضصة ،ا أ
حركية اŸرور باŸدينة ،باأ’خصض أان
أاغ -لب ا◊اف Ó-ت ب -وسص -ط اŸدي-ن-ة م-ا
تزال تتخذ من سصاحة باب قسصنطينة
ﬁطة فوضصوية ،وخطرها أاك Èعلى
اŸواط - -ن ÚوتÓ- -م- -ي- -ذ اŸدارسض م- -ن
’طوار ،لتوسّصطها العديد من
ﬂتلف ا أ
اŸؤوسصسصات الÎبوية.
وق- -د اسص- -ت -اء اŸواط -ن -ون ل -وضص -ع -ي -ة
مشصروع هذه اÙطة الÈية ،وتأاسّصفوا
’موال الضصخمة
‘ نفسض الوقت على ا أ
التي صصرفت ،دون أان يكون لذلك أاي
أاث - -ر ،ع - -ل - -ى أاسص - -اسض أان اŸشص - -روع ⁄
ي -ت-ج-اوز نسص-ب-ة  50ب-اŸائ-ة ،وال-تمسصوا
ح-ي-ن-ه-ا م-ن ا÷ه-ات ال-ع-ل-ي-ا ‘ ال-بÓد،
’ول ال -ت-حّ-رك ل-ف-ت-ح
وم -ن -ه -ا ال -وزي -ر ا أ
–قيق ‘ هذا اŸشصروع ،خاصصة ‘
’م-وال ،و‘ ح-ق-ي-ق-ة
ك -ي -ف -ي -ة صص -رف ا أ
اŸقاولة التي أاسصندت إاليها اأ’شصغال،
وق - -درت - -ه - -ا ع - -ل- -ى إا‚از م- -ث- -ل ه- -ذه
اŸشصاريع الضصخمة.

صصفقات ببومرداسس
ب Úم ّ
Èرات أاصصحاب اŸقاو’ت وطرق تسصليم ال ّ

م ـ ـ ـشش ـ ـ ـاري ـ ـ ـع ضش ـ ـ ـاعـ ـ ـ ـت وأخـ ـ ـرى عـ ـ ـال ـ ـقـ ـ ـة ت ـ ـن ـ ـت ـ ـظ ـ ـر أل ـ ـّتـ ـسش ـ ـوي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
–ّولت ظ - -اه - -رة ت - -أاّخ - -ر تسص - -ل- -ي- -م اŸشص- -اري- -ع
العمومية اıتلفة ا›ÈŸة ‘ إاطار اّ ı
ططات
الّتنموية التي اسصتفادت منها بلديات بومرداسس
ل -ت -حسص ÚاŸسص -ت -وى اŸع-يشص-ي ل-ل-م-واط-ن وت-وفÒ
أاسصاسصيات ا◊ياة من ماء ،سصكن ،طرق ومرافق
عمومية إا ¤قاعدة تقريبا بد’ من ا’سصتثناء،
ح - -يث  ⁄ي - -ع - -د دف Îالشص - -روط اÙدد ل - -فÎة
ا’‚از يشصكل معيارا أاو مرجعا قانونيا يفصصل
ب ÚاŸديريات صصاحبة اŸشصروع واŸقاو’ت التي
ف -ازت ب -الصص -ف -ق -ة ال -ع -م -وم -ي-ة ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
أاه-م-ي-ت-ه ‘ –دي-د مسص-ؤوول-ي-ات ال-ت-أاخ-ر أاو عدم
ا’ل - -ت - -زام ح - -ف - -اظ- -ا ع- -ل- -ى اŸال ال- -ع- -ام وع- -دم
ا’صصطدام باŸواطن مثلما يحدث اليوم.

بومرداسس :ز ــ كمال
‘ ح-دي-ث-ن-ا ع-ن م-وضص-وع ت-أاّخ-ر تسص-ل-ي-م اŸشص-اري-ع
العمومية ıتلف القطاعات ،وأاسصبابها من وجهة
نظر اŸعني Úوأاصصحاب ا’ختصصاصض من مقاول‘ Ú
›ال ال-ب-ن-اء ،ال-ري ،اأ’شص-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة باعتبارها
اÛا’ت اأ’ك Ìنشص- -اط -ا وارت -ب -اط -ا ب -اه -ت -م -ام -ات
اŸواطن Úخاصصة قطاع السصكن ،مد شصبكة اŸياه
والغاز ،تهيئة وتعبيد الطرقات وﬂتلف اأ’شصغال
اأ’خ- -رى اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ا‚از اŸراف- -ق وال -ه -ي -اك -ل
العمومية ،تظهر لنا الكث Òمن الروايات اŸتناقضصة
أاو ب -اأ’ح -رى مÈرات ج -اه -زة ل -ت -ج -اوز اŸسص-اء’ت
اإ’دارية إان كانت فع Óصصارمة ،والشصعبية التي تدفع
اŸواطن ‘ Úعديد اŸناطق من و’ية بومرداسض
ا ¤ا’حتجاج على طريقتهم اÿاصصة عن طريق
غلق الطرقات والبلديات إ’سصماع صصوتهم والضصغط
ع-ل-ى السص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ت-جسص-يد هذه اŸطالب
وا’نشصغا’ت.
فÈأاي عدد من صصغار اŸقاول› ‘ Úال البناء

وال -ري ،ال -ذي-ن ظ-ه-روا ع-ل-ى السص-اح-ة م-ب-اشص-رة ب-ع-د
زلزال  2003وآاخرين أانشصأاوا مقاو’ت ومؤوسصسصات
مصص -غ -رة ‘ إاط -ار أاج -ه -زة ال -دع -م اÙل -ي -ة ال-ذي-ن
–ّدث- -وا لـ «الشص- -عب» ع- -ن أاسص- -ب- -اب ت- -أاخ- -ر تسص -ل -ي -م
اŸشص -اري -ع ال -ع -م -وم -ي-ة ال-ت-ي اسص-ت-ف-ادوا م-ن-ه-ا ،ف-إان
مÈرات- -ه -م اأ’سص -اسص -ي -ة «ه -ي ال -ت Ó-ع -ب -ات اإ’داري -ة
وال-ت-أاخ-ر ‘ تسص-ل-ي-م اŸسص-ت-ح-ق-ات اŸال-ي-ة ،وتسص-وي-ة
الفوات ÒاÎŸاكمة عن عملية ا’‚از التي تعيق
برأايهم من عملية إاكمال اŸشصروع اŸنجز Ÿواجهة
تكاليف مواد البناء وأاجور العمال».
وقال أاحد اŸقاول› ‘ Úال البناء واأ’شصغال
العمومية ،الذي اسصتفاد من صصفقات خاصصة بالتهيئة
ا◊ضص -ري -ة ب -ال -ب-ل-دي-ات« ،أان ع-م-ل-ي-ة تسص-وي-ة ف-ات-ورة
واح- -دة ت- -ت -ط -لب ج -ه -ودا وط -رق ﬂت -ل -ف اأ’ب -واب
للحصصول على اŸسصتحقات من أاجل إا‚از اŸشصروع،
ومواجهة أاعباء العمال الذين ’ ينتظرون تأاخرا ‘
مسصتحقاتهم الشصهرية».
‘ ح– Úم- -ل رواي- -ات ال- -ط -رف اآ’خ -ر صص -احب
اŸشصروع من رؤوسصاء بلديات وبعضض اŸديرين الكثÒ
من اÈŸرات ،حيث كثÒا ما حاولوا ربط أاسصباب
التأاخر بنقصض التمويل إ’“ام اŸشصاريع خاصصة ‘
السص- - -ن - -وات اأ’خÒة ال - -ت - -ي ت - -زام - -نت م - -ع اأ’زم - -ة
ا’قتصصادية واŸالية ،وتضصّررت ﬂتلف القطاعات
م -ن أاب-رزه-ا ق-ط-اع السص-ك-ن ب-ت-أاخ-ر ا‚از اŸشص-اري-ع
ا›ÈŸة ،وأاخرى توقفت ‘ ا‚از أاشصغال التهيئة
اÿارجية مثلما عرفته مواقع «عدل» ‘ كل من برج
م -ن -اي-ل وال-ك-رم-ة ،ومشص-اري-ع ع-ال-ق-ة “ام-ا أ’سص-ب-اب
متداخلة ب Úنقصض التمويل ،وعجز اŸقاو’ت التي
ف -ازت ب -الصص -ف -ق -ة ن -ظ -را ل -غ -م -وضض ط -ري -ق -ة م -ن -ح
الصصفقات ،وعدم مراعاة إامكانيات واحÎافية بعضض
اŸقاو’ت التي تسصببت ‘ كوارث من حيث طبيعة
اأ’شصغال ،وحتى التخلي “اما عن اŸشصروع واأ’مثلة
كثÒة عن بعضض اŸواقع ‘ صصيغة السصكن التسصاهمي

اŸتوقفة بعاصصمة الو’ية ،وعدد من البلديات منها
موقع بلدية الثنية ومشصروع  100مسصكن تسصاهمي
ببلدية الناصصرية.
ق- -ط- -اع الصص- -ح- -ة ه- -و اآ’خ -ر ت -ع ّ-رضض Ÿث -ل ه -ذه
الكوارث ،من أابرزها مشصروع مسصتشصفى  240سصرير
ب -ع -اصص-م-ة ال-و’ي-ة ،ال-ذي  ⁄يسص-ل-م م-ن-ذ  10سصنوات
ت- -اري- -خ وضص- -ع ح- -ج- -ر اأ’سص- -اسض بسص- -بب تÓ- -ع -ب -ات
مؤوسصسصات ا’‚از اأ’جنبية بداية بالشصركة الÈتغالية
وصصو’ إا ¤الشصركة ا’يطالية «سصي ،جي،اسض» ،التي
توقفت عن اأ’شصغال أ’سصباب مرتبطة بالعجز ما دفع
ب-السص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة وم-دي-ري-ة التجهيز إا ¤فسصخ
العقد ،والقيام بإاجراءات إادارية جديدة على الرغم
من أاهمية هذا اŸرفق ‘ حياة اŸواطن ،واأ’مثلة
أايضصا كثÒة ‘ قطاع أاخرى حسصاسصة باأ’خصض شصبكة
الطرقات.
ظاهرة أاخرى تسصّببت ‘ تعطيل نسصبة معتÈة أايضصا
م- -ن اŸشص- -اري- -ع ا◊ي- -وي- -ة ل- -ل -م -واط -ن Úب -ب -ل -دي -ات
بومرداسض ،تتعلق با’عÎاضصات ورفضض الفÓحÚ
ومÓك اأ’راضصي من “رير قنوات مياه الشصرب،
ال -غ-از ال-ط-ب-ي-ع-يﬁ ،و’ت ال-ك-ه-رب-اء ،وح-ت-ى ب-عضض
اŸراف - -ق ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة واÓŸعب ا÷واري- -ة رغ- -م
تطمينات السصلطات العمومية بضصمان التعويضصات
واإ’◊اح على أاهمية مثل هذه اŸشصاريع العمومية
التي تدخل ‘ إاطار النفع العام ،وهي تقريبا مÈرات
يفضصلها بعضض رؤوسصاء البلديات اŸتهم ÚبالتقصصÒ
وع -دم اŸت -اب -ع -ة ،وح -ت -ى ت -فضص -ي -ل صص -ي -غ -ة تسص-ل-ي-م
اŸشصاريع بالÎاضصي ،وعدم اŸرور على اŸناقصصة
وحتى تكديسض أاغلب اŸشصاريع الصصغÒة لصصحاب
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الصصالـ ـ ـون الوطـ ـ ـني  12للفنـ ـ ـون التشصكيليـ ـ ـة
من  2٧إا ٣٠ ¤أاكتوبر بدار الثقافة

اŸهرجان الدو‹ ا◊ادي عششر للموسشيقى السشيمفونية

مصصر ضصيف شصرف ..والشصباب يعزف ◊ن اإلبداع
نشش -ط ﬁاف -ظ اŸه -رج-ان
ال- - -دو‹ ل- - -ل- - -م- - -وسش- - -ي- - -ق - -ى
السش-ي-م-ف-ون-ي-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر
ب -وع -زارة ،ن -دوة صش-ح-ف-ي-ة،
لث - - -ن ،Úب - - -اŸع - - -ه- - -د
أامسس ا إ
ال-وط-ن-ي ال-ع-ا‹ ل-ل-م-وسشيقى
«ﬁمد فوزي» ،كششف فيها
ع - -ن ب - -رن - -ام - -ج ال - -ط - -ب- -ع- -ة
ا◊ادية عششر من اŸهرجان،
التي Œري فعالياتها من 12
إا 17 ¤أاك- -ت -وب -ر ا÷اري
ب - -أاوب- -را ا÷زائ- -ر «ب- -وعÓ- -م
بسش -اي -ح» .وتشش -ه -د ال -دورة،
ال - -ت - -ي ت - -أات - -ي –ت شش - -ع - -ار
«الشش-ب-اب ي-ع-زف» ،مشش-ارك-ة
 16دول -ة م -ن-ه-ا ج-م-ه-وري-ة
مصش - -ر ال - -ع - -رب - -ي - -ة ضش - -ي- -ف
الششرف.
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القسشم الثقافي :يرتقب تنظيم الطبعة
 12ل-لصض-ال-ون ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-نون التشضكيلية
بتلمسضان ما بين  27و 30أاكتوبر الجاري،
والتي تنظم من طرف دار الثقافة «عبد
القادر علولة» بالتنسضيق مع مركز الفنون
والمعارضس لتلمسضان ،وتقام تكريما لروح
ال-ف-ن-ان ال-تشض-ك-ي-ل-ي ال-راح-ل ع-ب-د ال-ح-ل-ي-م
همشس.
يشضارك في الصضالون  38فنانا تشضكيليا 14
من مختلف وليات الوطن ،بحسضبما صضرح
ب- -ه ع- -ام- -ري ح- -ب- -يب ،رئ- -يسس مصض- -ل- -ح -ة
النشضاطات الثقافية والفنية بدار الثقافة،

الذي اضضاف قائ Óانه مناسضبة،
« سضتعرضس فيها مجموعة من اللوحات
الفنية التي اعتمد فيها أاصضحابها على
م -خ -ت -ل -ف ال-ت-ق-ن-ي-ات ب-اسض-ت-ع-م-ال األل-وان
ال-م-ائ-ي-ة وال-زي-ت-ي-ة والك-ري-ليك فضض Óعن
تبادل األفكار والخبرات في مجال الفن
ال -تشض -ك -ي -ل -ي» .ت -ن -ظ -م ع-ل-ى ه-امشس ه-ذه
ال -ف -ع -ال -ي -ات م -ح -اضض -رات ون-دوات ح-ول
ال -مسض -ي -رة ال -ف-ن-ي-ة ل-ل-راح-ل ع-ب-د ال-ح-ل-ي-م
Óطفال
همشس ،إاضضافة إالى ورشضات رسضم ل أ
وه -واة ال -ف -ن ال-تشض-ك-ي-ل-ي ل-ت-ع-ل-ي-م-ه-م أاه-م
المبادئ والتقنيات الخاصضة بهذا المجال

الفني.
Óشض-ارة ،ي-ع-د ع-ب-د ال-ح-ل-ي-م ه-مشس م-ن
ل -إ
الوجوه البارزة في الفن التشضكيلي وهو من
مواليد سضنة
 1906بتلمسضان وزاول دراسضته بالمدرسضة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ف -ن -ون ال-ج-م-ي-ل-ة ب-ال-ج-زائ-ر
العاصضمة
ث -م ال -ت -ح -ق ب -م -درسض -ة ال-ف-ن-ون ال-ج-م-ي-ل-ة
لباريسس (فرنسضا) .وقد شضارك في عدة
معارضس قبل وفاته عام .1979

حملت ششعار «تاجماعت»

الطبعة الرابعة للÎاث الÓمادي بتيزي وزو

العدد
18068
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احتضضن المعهد الوطني العالي
للموسضيقى «محمد فوزي» ندوة
صض-ح-ف-ي-ة ح-ول ف-ع-ال-يات الدورة
ال- -ح- -ادي- -ة عشض -رة ل -ل -م -ه -رج -ان
الدولي للموسضيقى السضيمفونية،
ال -ذي ي -ع-رف مشض-ارك-ة  16دولة
ه -ي مصض -ر ،ك -وري -ا ال -ج -ن -وب -ي-ة،
ال- -ي- -اب- -ان ،إاي- -ط- -ال- -ي- -ا ،سض -وري -ا،
إاسض- -ب- -ان- -ي- -ا ،ف- -رنسض -ا ،ال -ن -مسض -ا،
أاوكرانيا ،تونسس ،أالمانيا ،تركيا،
روسض- -ي- -ا ،السض- -وي -د ،ج -م -ه -وري -ة
التشضيك ،باإلضضافة إالى المنظم
الجزائر.
حضضر الندوة الصضحافية كل من
نور الدين سضعودي مدير أاوبرا
ال- -ج- -زائ- -ر «ب- -وعÓ- -م بسض -اي -ح»،
ع-ب-اسس م-ح-م-د السض-ع-ي-د ال-مدير
ال-ع-ام ب-ال-ن-ي-اب-ة ل-ل-ديوان الوطني
ل- -ح- -ق- -وق ال- -م -ؤول -ف وال -ح -ق -وق
ال-م-ج-اورة «ل-ون-دا» ،ال-م-ايسض-ت-رو
لطفي سضعيدي قائد األوركسضترا
السض -ي -م -ف-ون-ي-ة ألوب-را ال-ج-زائ-ر،
وئ -ام ب -ن ع -م -ر ح -م -ودة ق -ائ -دة
كورال «رنيم» ،إالى جانب عدد
م -ن السض -ف -راء وم -م -ث -ل-ي السض-لك
الدبلوماسضي بالجزائر ،يتقدمهم
السض -ف -ي -ر أاي -م -ن مشض-رف-ة سض-ف-ي-ر
ج-م-ه-وري-ة مصض-ر ال-ع-ربية ضضيف
شضرف هذه الدورة.
ق - -ال ع - -ب- -د ال- -ق- -ادر ب- -وع- -زارة
محافظ المهرجان إان ميزانية
ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة ال -ح-ادي-ة عشض-رة
ب- -ل- -غت  2م -ل -ي -ار سض -ن-ت-ي-م ،ث-م
اسض -ت -ع-رضس ال-ب-رن-ام-ج ال-مسض-ط-ر
للتظاهرة .فيما أاّكد نور الدين
سض -ع -ودي م -دي -ر أاوب-را ال-ج-زائ-ر
«ب-وعÓ-م بسض-اي-ح» ع-ل-ى جاهزية
هذا الصضرح الثقافي لسضتقبال
جمهور الموسضيقى العالمية ،وهو
ما اعتادت عليه أاوبرا الجزائر
ال-ت-ي ب-اتت تسض-ت-ق-ب-ل أاك-ب-ر وأاه-م
التظاهرات الثقافية في مختلف
المجالت.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ع ّ-ب -ر ال -م -ايسض -ت-رو
الصض -اع -د ل -ط -ف -ي سض -ع-ي-دي ع-ن
سض-ع-ادت-ه ال-ف-ائ-قة بالفرصضة التي
أات -ي -حت ل -ه م -ن ِق -ب -ل م -ح -اف-ظ

التظاهرة عبد القادر بوعزارة،
كما ذكرت وئام بن عمر حمودة
قائدة كورال «رنيم» أان الجمهور
سض -يسض -ت-م-ت-ع ب-ع-رضس م-ن ت-ق-دي-م
مجموعة تتكون من  52عضضوا،
م-ن-ه-م ط-ل-ب-ة وأاسض-ات-ذة ب-ال-م-عهد
ال-ع-ال-ي ل-ل-م-وسض-ي-ق-ى ،إال-ى جانب
عدد من األطفال المصضحوبين
م-ع أاول-ي-ائ-ه-م ،وم-ف-اج-آات أاخرى
تقول وئام.
ترفع الدورة الحادية عشضرة من
مهرجان الموسضيقى السضيمفونية
ه- -ذه السض- -ن- -ة شض- -ع- -ار «الشض -ب -اب
ي -ع -زف» ،وب -حسضب م -ح -اف -ظ-ه-ا
المايسضترو عبد القادر بوعزارة،
ف- -ه- -ي ت- -ه -دف إال -ى إاب -راز إارادة
الجزائر في تعزيز قوة التحاور
ب -ي -ن الشض -ع-وب ،ضض-م-ن أاب-ل-غ ل-غ-ة
ع - -رف - -ت - -ه - -ا ال - -بشض - -ري - -ة وه - -ي
الموسضيقى ،وكذا إاعطاء الفرصضة
للشضباب من أاجل إابراز قدراتهم
اإلبداعية.
في هذا الصضدد ،قال بوعزارة
في تصضريح خ ّصس به «الشضعب»،
إان التركيز على عنصضر الشضباب
ه -و م -ي -زة ه -ذه ال -ط -ب-ع-ة ،وع-ن
شض - - -ع- - -وره وه- - -و ي- - -رى وصض- - -ول
ال -م -ه -رج-ان إال-ى ع-ي-ده ال-ح-ادي
عشضر ،قال بوعزارة ،إان «رجال
وضضعوا ثقتهم فينا ،وتلك الثقة
قد آاتت أاكلها اليوم» ،مؤوكدا أان
«ال- -ج- -م- -ه- -ور ه- -و ال- -م -ه -رج -ان
وال-م-ه-رج-ان ه-و ال-جمهور» ،في
إاشضارة إالى الفضضل الكبير والدور
المحوري الذي يلعبه الجمهور
ف- -ي إان- -ج- -اح ه- -ذه ال- -ت- -ظ -اه -رة
ال -ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر «ن-ج-اح-ا
باهرا للجزائر ،يعود فيه الفضضل
إال - -ى م - -خ - -ت- -ل- -ف ال- -ف- -اع- -ل- -ي- -ن
والمسضاهمين» ،يقول بوعزارة.
ع -ن سض -ؤوال -ن -ا ب -خصض -وصس ره -ان
ال-ت-ك-وي-ن ،ك-ان ب-وع-زارة صضريحا
حينما اعتبر أان مسضتوى التكوين
م -ا ي-زال ب-ع-ي-دا ع-ن ال-م-ط-ل-وب،
«ول- -ك -ن -ن -ا نسض -ي -ر ف -ي ال -ط -ري -ق
الصض -ح-ي-ح» ،ي-ق-ول ،مضض-ي-ف-ا ب-أان
ط -ل -ب-ة ال-م-وسض-ي-ق-ى ال-م-ت-ف-وق-ي-ن
حصض-ل-وا ع-ل-ى م-ن-ح دراسض-ي-ة إال-ى
الخارج وهو ما لم يحصضل منذ
 30سضنة .وفي ذات السضياق ،أاّكد
ل-ن-ا ب-وع-زارة ت-رك-ي-ز ال-م-ه-رج-ان
ع - -ل- -ى ال- -ت- -ك- -وي- -ن ،ب- -دل- -ي- -ل أان

«ال-م-وسض-ي-ق-ي-ي-ن ال-ع-م-ال-قة الذين
سضيأاتون إالى الجزائر سضيقضضون
فترة في المعهد الوطني العالي
ل-ل-م-وسض-ي-ق-ى م-ن أاج-ل اإلشض-راف
على ورشضات تكوينية».
م -ن ج -ه -ت -ه ،كشض -ف ال-م-ايسض-ت-رو
ل-ط-ف-ي سض-ع-ي-دي ،ف-ي تصض-ري-ح-ه
لـ»الشضعب» ،عن برنامج الفتتاح
ال- -ذي سض- -ت- -ح- -ي -ي -ه األوركسض -ت -را
السضيمفونية تحت قيادته ،والتي
سضتعزف في القسضم األول لكل
م- - -ن ف- - -ران- - -ز أاوب- - -ي ،وب - -ي - -زي
(المتتالية رقم  ،)2وسضليم دادة
(ل -ون -ج -ة ن -ه -اون -د) ،أام-ا ال-قسض-م
ال -ث -ان -ي م -ن ال -ح -ف-ل فسض-يشض-ه-د
مشض -ارك-ة ال-م-ي-ت-زو سض-وب-ران-و آان-ا
هاسضلر من سضويسضرا ،ثم التينور
الجزائري عماد الدين الدوح ،ثم
Óثنين.
أاداًء مشضتركا ل إ
سض -ي-نشض-ط ك-ورال «رن-ي-م» ال-قسض-م
ال- -ث- -الث ،ق- -ب- -ل أان يشض- -ارك م- -ع
األوركسض-ت-را السض-ي-م-ف-ونية ألوبرا
ال -ج -زائ -ر ف -ي ت -نشض -ي -ط ال-قسض-م
الرابع ،الذي يتضضمن موسضيقى
ج- -زائ -ري -ة ع -ل -ى غ -رار م -وشض -ح
أاندلسضي وغوماري وغيرها من
المقطوعات.
ع -ن اخ-ت-ي-اره ل-ي-ك-ون ع-ل-ى رأاسس
األوركسضترا السضيمفونية في هذا
ال -ح -دث ال -ث -ق -اف -ي ال -ه-ام ،ق-ال
سض -ع -ي -دي لـ»الشض -عب» إان ال -ج-ي-ل
الصض -اع -د ي -ح-اول أان ي-ث-بت ب-أان-ه
يمكن أان يكون خير خليفة ،وأان
الهدف ليسس تكوين موسضيقيين
وعازفين فقط وإانما قادة جوق
كذلك.
ن -ذك -ر أان -ه ب -ع-د السض-ه-رة األول-ى
التي سضتكون جزائرية خالصضة،
سض -ي-ك-ون ال-ج-م-ه-ور ف-ي السض-ه-رة
الثانية ،يوم األحد المقبل ،على
موعد مع ضضيف الشضرف مصضر،
والتشضيك وفرنسضا ،وفي السضهرة
ال -ث -ال -ث -ة م -ع م -وسض-ي-ق-ي-ي ك-وري-ا
ال -ج -ن -وب -ي -ة وإاي -ط -ال -ي -ا وت -رك-ي-ا
وال -ن -مسض-ا .أام-ا الشض-ه-رة ال-راب-ع-ة
فسض-ي-ح-ي-ي-ه-ا م-وسض-ي-ق-ييو السضويد
وال -ي -اب -ان وروسض -ي -ا ،وال-خ-امسض-ة
عازفو أالمانيا وتونسس وسضوريا،
فيما سضتحملنا السضهرة السضادسضة
واألخ-ي-رة ف-ي ج-ول-ة كÓ-سض-ي-ك-ية
خالصضة مع العازفين األوكرانيين
والصضينيين.

صصالون النعامة للفنون التشصكيلية
منتصصف أاكتوبر ا÷اري

القسشم الثقا‘  :تتواصشل بدار الثقافة
«مولود معمري» بتيزي وزو وا ¤غاية
ي -وم غ -د ،ف -ع -ال -ي -ات ال -ط -ب-ع-ة ال-راب-ع-ة
Ÿع -رضس الÎاث ال -ث -ق-ا‘ الŸÓ-ادي ال-ذي
ت-ن-ظ-م-ه م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ل-ت-ي-زي وزو
واıصشصس ه- -ذه السش- -ن- -ة ل- -ل- -م- -ن- -ظ- -م -ة
ال-ق-روي-ة «ت-اج-م-اعت» (÷نة أاوجمعية
قروية).
التظاهرة الثقافية حملت هذه السضنة شضعار
«ت - -اج - -م- -اعت ،رم- -ز ل- -ل- -ق- -ي- -م وال- -رواب- -ط
الجتماعية بين سضكان القرية» وهي فرصضة
لتسضليط الضضوء على «دور هذه المنظمة
الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ال- -م- -ت -وارث -ة اأب ع -ن ج -د
ومسضاهمتها في الحفاظ على قيمنا من
خ Ó-ل ت -ع -زي-ز ال-ت-مسضك ب-م-ب-ادئ-ن-ا» ،ت-ق-ول
مديرة الثقافة ،نبيلة قومزيان.
المعرضس هو اأيضضا مناسضبة «للنظر في
ال-وظ-ي-ف-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ت-اجماعت وزخم
التضضامن والمشضاركة الذي ينبع من هذا
ال -ه -ي -ك -ل ال -ت -ق -ل -ي -دي ال-ذي ي-ح-م-ل ال-ق-ي-م

والروابط بين الناسس والأفراد ويعمل على
ت -وح -ي -د الشض -ع -ور ب -ال -ت-واصض-ل وال-مسض-اع-دة
المتبادلة» ،تقول نبيلة قومزيان.
ركزت محاضضرات ،يوم اأمسس ،على دور
«ت-اج-م-اعت» ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع وع-ل-ى « تطور
ه-ذه ال-م-ن-ظ-م-ة ال-دي-م-ق-راط-ي-ة ال-تي تتمتع
بصضÓحيات واسضعة وسضلطة معنوية ،فقدت
الكثير منها لصضالح الموؤسضسضات الرسضمية،
غ -ي -ر اأن-ه-ا ل ت-زال ت-واصض-ل ال-مشض-ارك-ة ف-ي
تسضييرالشضوؤون العامة».
ك -م -ا ت-واصض-ل «ت-اج-م-اعت» ال-ي-وم م-ه-م-ت-ه-ا
بالشضراكة مع الحركة الجمعوية تنظيم عدة
مناسضبات على غرار المهرجانات التقليدية
وال -ع -م -ل -ي-ات ال-ت-ط-وع-ي-ة ،اأه-م-ه-ا ت-ن-ظ-ي-ف
وت-ج-م-ي-ل ال-ق-رى وج-م-ع ال-ت-ب-رع-ات لصضالح
الفقراء والمرضضى ومشضاريع عمومية ذات
منفعة عامة (بناء طريق اأومسضجد اأومنزل
صض -غ -ي -ر وضض-خ م-ن-ب-ع م-ي-اه) .ق-الت السض-ي-دة
قومزيان اأن «الهدف المنشضود من خÓل
ه -ذا ال -م -ع -رضس ه -واإع-ادة ال-ن-ظ-ر واإع-ادة

اك -تشض-اف ودراسض-ة ال-ع-ن-اصض-ر ال-ت-ي تسض-اع-د
على الحفاظ على هذه القرية
التقليدية وترويجها».
ب -م-وازاة ال-ت-ظ-اه-رة ،ن-ظ-م م-ع-رضس ل-ل-ك-تب
وم- -ج- -م -وع -ة م -ن ال -ك -تب ل -لسض -ي -د شض -ام -ي
والأشض-ي-اء ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وب-رن-وسس قرية حورة
(ب -وزغ -ن) ون -م -وذج ل -ل -ع -م -ارة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة
واللوحات التي تسضتنسضخ جوانب المنظمة
الجتماعية التقليدية .في حفل افتتاح
ال -ت -ظ -اه-رة ،اأول اأمسس ،ت-م ت-ك-ري-م ك-ل م-ن
خ-دي-ج-ة ج-م-ع-ة ،م-ذي-ع-ة وم-نتجة بالإذاعة
الجزائرية (القناة الثانية) وجامع الأغنية
الأم -ازي -غ -ي -ة ،شض -ام-ي م-ح-م-د ،ال-ذي ل-دي-ه
مجموعة تتكون من حوالي  1000شضريط
و 500سضجل قديم (بين  78و 33و 45لفة)،
واأكثر من  6000مقال اإخباري ومائة من
الأق- -راصس ال- -م -دم -ج -ة وال -م -راسض Ó-ت م -ع
مطربين اأحياء واآخرين فارقوا الحياة.

سض--ي--ن--ظ--م صض--ال--ون ال--ن--ع--ام-ة ل-ل-ف-ن-ون
التشضكيلية في طبعته السضابعة من 15
إالى  17أاكتوبر الجاري ،بحسضبما علم
لدى المنظمين .وينتظر حضضور في
ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي سض-ت-ق-ام ب-ق-اع-ة
ال-ع-رضس ل-دارال-ث-ق-اف-ة «أاحمد شضامي»
ل--ل--ن--ع--ام--ة م-ج-م-وع-ة م-ن ال-رسض-ام-ي-ن
وال--ف--ن--ان--ي-ن م-ن ع-دة ولي-ات ل-ع-رضس
لوحات فنية تعبر عن مختلف مراحل
ك-----ف----اح الشض----عب ال----ج----زائ----ري ضض----د
المسضتعمر الفرنسضي منذ المقاومات
الشض--ع--ب-ي-ة ح-ت-ى ث-ورة  1نوفمبر1954
المظفرة ،وذلك تزامنا مع إاحياء اليوم
الوطني للهجرة ،حسضبما أاوضضح مدير
ذات المؤوسضسضة الثقافية يوسضف كريم.
وسض---يسض---م---ح ه---ذا ال---م---وع---د ال--ف--ن--ي
ل---ل---رسض--ام--ي--ن أايضض--ا ب--ع--رضس أاع--م--ال
إابداعية تمثل شضتى المدارسس الفنية
ال-م-ع-روف-ة وت-ح-م-ل م-واضض-ي-ع متنوعة
أاخ---رى ك---ت---لك ال---ت--ي ت--ع--كسس ج--م--ال

الطبيعة ومختلف العادات والتقاليد
وأاخرى مسضتوحاة من التراث المادي
ال--ج--زائ-ري ،يضض-ي-ف ن-فسس ال-مصض-در.
وسضتشضكل هذه التظاهرة المنظمة من
ق--ب-ل دار ال-ث-ق-اف-ة وم-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة
ل--ولي--ة ال--ن--ع--ام--ة فضض--اء ل--ل--ف--ن--ان--ي--ن
التشضكيليين لتبادل الخبرات والتجارب
لفكار والتعارف فيما بينهم.
الفنية وا أ
سضيتم بالمناسضبة التعريف بوجوه فنية
م--ح--ل--ي--ة سض--ت--حضض--ر الصض--ال--ون وال-ت-ي
سضاهمت في إاثراء السضاحة الثقافية
وال--ف--ن--ي--ة ب--ال--ولي--ة ،خÓ-ل السض-ن-وات
لخ--ي--رة ،ع--ل--ى غ--رار أاح--م--د شض--ادل
اأ
وغ---ريسض--ي ب--ل--ق--ور وف--ت--ي--ح--ة ب--اه--رة
وغ---ي---ره---م ،وف---ق ال---مصض---در ن---فسض--ه.
ويتضضمن برنامج هذا الصضالون أايضضا
إال---ق---اء وم---ن---اقشض---ة م---ج---م---وع---ة م--ن
المداخÓت حول «الفن التشضكيلي في
ال-ج-زائ-ر ب-ي-ن ال-واق-ع وال-م-أام-ول «م-ن
تنشضيط مختصضين في المجال.

ـ ـ ـ ـ ـة
ناسشب ـ ـ ـ ردي
 Ãر الو
كتـوب
أا

الثÓثاء  08أاكتوبر  201٩م
الموافق لـ  0٩صسفر  1441هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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قصش ـة امـراأة تسشتجمـ ـع ششتاتها لتكـ ـون قوّيـ ـة
^ ششه ـ ـ ـادات م ـ ـن عم ـ ـق الأ ⁄تنقلهـ ـ ـا «الششعب»
فتيحة كلواز

اأضسافت غنية قائلة « :يجب
اأن ن- -ع- -ي اأيضس- -ا اأن ال- -دع -م
‘ ك -ل سص -ن -ة ‘ م-ث-ل ه-ذا الشص-ه-ر تشص-ح-ذ
النفسسي ’ يقدم فقط اإ¤
اليوم وبعيدا عن اıتصس Úو ا÷هود من اجل حمÓت –سصيسص و توعية
اŸريضس -ة ب-ل اإ ¤ع-ائ-ل-ت-ه-ا
ا’أط -ب -اء سس -نÎك ال -ك -ل -م-ة ل-ت-لك
اŸراأة ال - - - - -ت - - - - -ي ت - - - - -ع- - - - -ا ‘ Êحول سصرطان الثدي الذي غالبا ما نحصصره اأيضسا ’أنهم يتاأثرون اأيضسا
Ãا ت-ع-يشس-ه ع-ن-د اأصس-اب-ت-ها
صس -مت...ح-ت-ى ’ ي-ك-ون سس-رط-ان ‘ معاناة مرضصية تسصبب أاعراضصها ‘ فقدان
ب- -اŸرضض ،و ا◊ق- -ي- -ق- -ة اأن
الثدي
لن-ه-ا فشص-لت ‘
›بر-ادءرمق-امل-يي-رةتفوعم-ا‘ديا-لةسسعن-لة،-ى اŸرأاة ل -ه -ي -ب -ت-ه-ا ك-أان-ث-ى ،أ
Œاوزها له مرهون بالعائلة
›رد اأع -
اأيضس -ا ’أن اأول م -ن يسس -م -ع -ه -ا
Œاوز الصص- -ورة ال- -ن- -م- -ط- -ي- -ة ال -ت -ي
الدولة› ،رد تقرير على اŸكاتب
ت -لك ا’أح -ك -ام ال -ن -م -ط-ي-ة ال-ت-ي
ة
س
اŸع- -ن -ي -ة ،ه -و ب -ال -درج -ة ا’أو ¤قص
يحصصرها داخلها اÛتمع.
يÎب -ى ع -ل -ي -ه -ا ك -ل واح -د م -ن-ا ‘
ام- -راأة م- -ه -م -ا ك -ان سس -ن -ه -ا اأو مسس -ت -واه -ا
›تمع يصسنف اŸراأة ‘ اإطار معÚ
ا’ج-ت-م-اع-ي اأو ال-ع-ل-م-ي ت-ك-اف-ح من خÓل
يعت Èاأي خروج عنه ‘ خانة اŸمنوعات
م- -ق- -اوم- -ة ه- -ذا ال- -داء اŸتسس -لسس -ل داخ -ل
اأو غ ÒاŸقبول ،فاأنا مث Óلو’ عائلتي
جسس-ده-ا ل-ت-وؤك-د ح-ق-ي-ق-ة واح-دة و وح-ي-دة @ غ -ن -ي-ة،
اأنها روح قبل اأن تكون جسسد ،اإنسسان له ب- -ع- -د خ- -روج- -ه- -ا اإ ¤ال -ت -ق -اع -د اأصس -ي -بت ل -ك -انت ح -ال -ت-ي اأسس-واأ ل-ن اأصس-ل اإ ¤درج-ة
معاي Òجمالية اأرقى و اأسسمى من حصسرها بسس-رط-ان ال-ث-دي م-ا اسس-ت-وجب اسس-ت-ئصساله اإنهاء حياتي لكنه سسيكون انتحارا رحيما
ق -الت ع -ن Œرب -ت -ه -ا م -ع اŸرضض « :ب -ع -د يكون ‘ التنفسض طريقي اإ ¤اŸوت’ ،أنه
‘ انحناءات فيزيولوجية على جسسمها.
ت -اأك -ي -د ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة اإصس-اب-ت-ي ب-ورم ال -راح -ة ال -وح -ي -دة م -ن ن -ظ -رات الشس -ف-ق-ة
سسرطا ‘ Êالثدي ا’أيسسر كان علي التاأقلم وا’حتقار التي اأراها و تراها كل امراأة
بعيدا عن الأرقام
@ سص -ام -ي-ة ب-ن ك-ا‹ 44 ،سس-ن-ة ،م-علمة و ال -ت -ع -ود م-ع ه-ذه ا◊ق-ي-ق-ة ج-ع-ل-ت-ن-ي ‘ مصسابة مثلي بالسسرطان ‘ عيني كل من
سس -األ -ت -ه -ا «الشس -عب» ع -ن اŸرضض ف -ق-الت :مرحلة معينة اأفكر اأنني سساأفقد كل حياتي يعيشض حولنا».
«كاذب من يقول ان سسرطان الثدي يصسيب معه ،لكن الواقع كان عكسض ذلك فتقبل
«حقا ...شُصفيت»
اŸراأة فقط’ ،أن الرجل اأيضسا معني به اأب-ن-ائ-ي و زوج-ي اإصس-اب-ت-ي ج-ع-ل-ن-ي اأŒاوز
ولكن و’أن هذا ا÷زء من ا÷سسم له روؤية مرحلة حرجة من حياتي خاصسة و اأنني @ ‚اة شصومان 38 ،سسنة واحدة ‡ن
خاصسة ‘ اÛتمع ا÷زائري’ ،أنه من اأعا Êمن اأمراضض مزمنة اأخرى  ،اأقنعني اسستطعن الشسفاء من اŸرضض بعد اكتشسافه
اŸعاي ÒاŸهمة ’إعطاء اŸراأة رقم على زوجي انه قضساء الله و قدره ’ مفر لنا ‘ مرحلة مبكرة ،قالت عن Œربتها مع
سسلم قياسض جمال اŸراأة اكتسسب صسبغة م- -ن- -ه و الصس Èو ال- -رضس- -ى ه- -و م -ا ي -ح -ول اŸرضض « :منذ خمسض سسنوات تقريبا كنت
اأنثوية و اأصسبح يتبادر اإ ¤كل من سسمع به السس- -رط- -ان اإ› ¤رد م- -رضض ع -ل -ى اŸرء ‘ رح - -ل- -ة سس- -ي- -اح- -ي- -ة اإ ¤اإح- -دى ال- -دول
صسورة اŸراأة «مبتورة» ا’أثداء ‘ صسورة التعود على تواجده داخل جسسده و اإن كان
يشس-م-ئ-ز م-ن-ه-ا ال-ب-عضض ف-ي-م-ا يشس-فق ا’آخر ينخره و يضسعفه ‘ كل يوم Áر من حياة
على تلك السسيدة التي فقدت اأنوثتها على اŸريضض ،و ك- -م -ا ق -ال اب -ن -ي ’ اح -د م -ن -ا
طاولة ا÷راحة داخل غرفة العمليات على سس-ي-م-وت «ن-اقصض ع-م-ر» ف-ل-ك-ل واح-د م-ن-ا
يد جراح اسستاأصسل ثديها لتفادي موتها اأجل حدد تاريخه و مكانه اÿالق لذلك ’
جدوى من التفك ÒباŸوت’ ،أنها ا◊قيقة
بالورم السسرطا».Ê
هذه النظرة جعلت بعضض السسيدات ‡ن الوحيدة التي سسيتذوقها كل اإنسسان سسواء يحصصد سصرطان الثدي أارواح 3500
اسس-ت-اأصس-لت اأث-داوؤه-ن ي-ف-ق-دن ع-ل-ى ط-اولة اأصس- -يب ب- -السس- -رط- -ان اأم ’  ،اأم- -ا اب- -ن- -ت- -ي امراة ‘ ا÷زائر سصنويا ،و‘ ﬁاولة
لرقام اŸتصصاعدة تسصعى
ا÷راحة تلك رغبتهن ‘ العيشض اأو لنقل ف-م-ن-ح-ت-ن-ي ب-اأب-ن-ائها طعما اآخر للمسستقبل لتقليصص ا أ
اأن-ه-ن ف-ق-دن شس-ع-وره-ن ب-ت-ق-دي-ر الذات ما ’أنهم اسستمرارية ا’إنسسان منذ ا’أزل».
ج -م -ع -ي-ة «ال-ب-در» Ÿسص-اع-دة م-رضص-ى
يوؤثر سسلبا على حياتها و يحّولها اإ› ¤رد اسس -ت -ط -ردت غ -ن-ي-ة ق-ائ-ل-ة»:م-ا ق-دم-ت-ه ‹
السصرطان بولية البليدة إا ¤توفÒ
ام-راأة ت-ن-ت-ظ-ر ا’إعÓ-ن ال-رسس-م-ي ل-وفاتها ،عائلتي من دعم معنوي جعلني اأتاأكد ان
خاصسة وان البعضض منهن يطلقن اأو يرمون ما سسمعته من قصسصض بعضض النسساء ‡ن خ -دم -ة ال -ف -حصص اŸب-ك-ر اÛاŸ Êدة
 Íبالداء و التي كانت تنتهي بالطÓق اسصبوع كامل ،إاضصافة ا ¤التحسصيسص
‘ الزاوية ليتزوج الرجل رفيق دربها و اأصس ّ
لجراء الذي يسصاهم
شس -ري -ك -ه -ا ب -اأخ-رى ي-راه-ا ك-ام-ل-ة م-ق-ارن-ة اأو الزوجة الثانية بل حتى ا’نتحار انه بأاهمية هذا ا إ
بها...،هي العقلية التي ما تزال تعانيها اأه -م دواء ي -وصس -ف ل-ل-م-راأة ع-ن-د اخ-ب-اره-ا بشصكل كب ‘ Òرفع نسصب الشصفاء من
مريضسة سسرطان الثدي رغم كل حمÓت ب -اإصس-اب-ت-ه-ا بسس-رط-ان ال-ث-دي ’أن-ه السس-ب-ي-ل هذا الداء.
ال -ت -حسس -يسض و ال -ت -وع -ي -ة  ،رغ -م اأن اŸراأة لتجاوزها ا’إحباط واحتقار الذات و اإن ن -ظ-مت ج-م-ع-ي-ة «ال-ب-در» اسس-ب-وع-ا –سس-يسس-ي-ا
–ولت اإ ¤شس - -ريك اق - -تصس - -ادي م- -ه- -م ‘ ك -ان اÛت -م-ع ي-ق-وي م-ث-ل ه-ذه اŸشس-اع-ر للكشسف اŸبكر عن سسرطان الثدي ‘ اطار
اÛت -م -ع ا÷زائ -ري ،وه -و ال -واق -ع ال -ذي السسلبية داخلها ،الدعم النفسسي ’ بد اأن الشسهر الوردي على مسستوى اŸسساحة التجارية
ي - -ج Èال- -ك- -ثÒات ع- -ل- -ى رفضض ع- -م- -ل- -ي- -ة يكون مرافقا بل و مÓزما للتكفل الطبي «توب شسوب» بالبليدة حيث تضسمن ا÷معية
ا’سس-ت-ئصس-ال و ا’ن-ت-ظ-ار اآخ-ر م-رح-ل-ة م-ن باŸريضسة ’أنه من سسيجعلها تتقبل العÓج وعلى مدار اسسبوع فحوصسات طبية ›انية
اŸرضض للقيام بهذه اÿطوة رغم علمهن و تبدي ردة فعل ايجابية اŒاهه .و لعل للنسساء.
اأن الكشسف اŸبكر للمرضض Áنع بلوغ هذه Œاهل الكث Òمن ا’أطباء التكفل النفسسي أاك -دت ال -ط -ب -ي -ب -ة اŸت -ط-وع-ة ب-ن خ-ط-اب ان
باŸريضسة هو ما زاد الط Úبله فÔى عدم ال- -كشس- -ف اŸب- -ك- -ر ي- -ق- -ل -ل ا ¤ح -د ك -ب Òم -ن
اŸرحلة».
تقبل اŸريضسة للمرضض و انطوائها على اŸضس -اع -ف -ات السس -ل -ب -ي -ة ل-ل-م-رضض وق-الت ‘
«عائلتي ..الدواء
نفسسها وحبسض نفسسها ‘ زنزانة مظلمة ميكروفون اذاعة البليدة « ننصسح جميع النسساء
مهما بلغ سسنهن وابتداء من  25سسنة بضسرورة
يزداد سسوادها مع مرور الوقت».
السصحري Ÿرضصي»

ا’أجنبية تلبية لدعوة احد اأقاربنا ،عشست
ه -ن-اك اأج-م-ل اأي-ام ح-ي-ات-ي ’أن-ن-ي ت-ع-رفت
فيها على زوجي الذي كان اأول من اأعلمني
باأسسواأ خ ‘ Èحياتي ،اŸفارقة عجيبة
اأنها منحتي اأيضسا الفرصسة للتعرف على
‚اة  ⁄اأك -ن ’أع -رف -ه -ا اأو اك -تشس -ف-ه-ا ل-و’
اŸرضض ،سسرطان الثدي كان دائما حاضسرا
‘ عائلتي’ ،أن خا’تي ا’أربع اأصس Íبه
ووال -دت -ي ت -وف -يت ب -ع -د سس -ن -ة واح -دة م -ن
اكتشساف اإصسابتها باŸرضض .حالة الفراغ
التي تركتها ‘ حياتي جعلتني اجعل من
سسرطان الثدي «الغول» الذي اأهابه من اأن
يسسرق مني كل عزيز على قلبي».
«..كانت تلك الرحلة دعوة من عم والدي
اŸقيم منذ عقود ‘ اŸهجر حاول من
خ Ó-ل-ه-ا اإخ-راج ع-ائ-ل-ت-ي م-ن ح-ال-ة ا◊زن
ال-ذي ع-اشس-ت-ه ب-ع-د وف-اة وال-دت-ي...،ا’أيام
ا’أو ¤كانت ‡تعة و رائعة خاصسة و اإن
فنلندا تتمتع Ãناظر طبيعية خ ّ
Óب ة ن ا د ر
وج -وده -ا ‘ م -ك -ان اآخ -ر ،ل-ك-ن اآ’م ح-ادة
اأصسابتني ‘ ا’إبط ما اسستدعى نقلي اإ¤
اŸشسفى ،وفور اطÓع الطبيب على تاريخ
العائلة مع سسرطان الثدي فخوف والدي
الدائم من اŸرضض جعله يعطي الطبيب
شس- -رح- -ا م- -فصس Ó- -ع- -ن ال- -ت -واج -د ال -ق -وي
ل -لسس -رط -ان داخ -ل ع -ائ -ل-ت-ن-ا ،ط-لب اإج-راء
–اليل طبية بصسفة اسستعجالية و النتيجة
كانت كما كانت متوقعة كشسفها التصسوير

ا’إشس -ع -اع -ي ل -ل -ث -دي ،اأت-ذك-ر وال-دي ال-ذي
انهار باكيا واأخي الذي نظر اإ‹ دون قول
كلمة واحدة وكاأنه يقول ‹ ‘لقد اأصسابتنا
اللعنة الكل Áوت بهذا اŸرضض‘ ،اأما اأنا
فقد جلسض الطبيب اإ ¤جانبي وطلب مني
اأن اأكون قوية و اأ’ اأخاف من اأي شسيء
وقبل اأن يخ ÊÈقلت له سسرطان الثدي
األيسض كذلك قال نعم لكنه ‘ مرحلته
ا’أو ¤و Áك -ن الشس -ف -اء م -ن -ه ب -ا’أدوي -ة اأو
العÓج ا’إشسعاعي ،قلت حسسنا ‘..قرارة
نفسسي كنت اأوؤمن اأن هذا الغول لن يÎكني
ح -ت -ى ي -ف -تك ب -ي خ-اصس-ة واأن-ن-ي ب-ع-د اأي-ام
وجيزة سساأعود اإ ¤ا÷زائر ».
بالفعل عدت واأنا اأحمل كلمة موت داخلي
وب- -داأت ‘ ا’إج- -راءات الÓ- -زم- -ة ل -ب -داي -ة
التكفل الطبي بحالتي ،لكن بعد شسهرين
من بدايته طلب قريبي من والدي اإرسسا‹
اإل -ي-ه م-ن اأج-ل اŸت-اب-ع-ة ال-ط-ب-ي-ة ‘ ن-فسض
اŸسس-تشس-ف-ى ال-ذي اك-تشس-ف ح-ال-تي بالفعل
ذه -بت ب-ع-د اإصس-رار وال-دي ع-ل-ي ف-ح-ال-ت-ي
النفسسية كانت سسيئة جعلتني ارفضض العÓج
وهناك ذاك الطبيب الذي تابع حالتي منذ
البداية و الذي كان طبيبا جزائريا ‘ فÎة
تكوين ‘ فنلندا وهناك تعرفت على ‚اة
التي –ب ا◊ياة فقد قبلت العÓج ’أنني
اأردت تكوين عائلة و بعد فÎة النقاهة
عدت اإ ¤ا÷زائر ’أوؤسسسض عائلة مع رجل
علمني كيف اأحيا ب Óخوف».

 3500إامـــــــرأاة “ـــــــوت سصنويـــــــا بسصرطــــــــان الثـــــــــدي

الكشش ـ ـف اŸبك ـر ضش ـروري لك ـل إامـرأاة ابتـ ـ ـداء م ـ ـن  25سشن ـ ـة
الفحصض اŸبكر والفحصض الذاتي».
–صس- - -ي ا÷زائ - -ر  10آا’ف ح- -ال -ة إاصس -اب -ة
بسس -رط -ان ال -ث -دي سس -ن -وي-ا ،أام-ا ا’حصس-ائ-ي-ات
العاŸية فتتحدث عن اك Ìمن مليون و 38أالف
حالة ‘ السسنة منها  468أالف حالة وفاة.

@ مركز للتشصخيصص والكشصف اŸبكر
عن ضصغط الدم وسصرطان الثدي
بالعاصصمة

ت- -دشس ÚاŸرك- -ز ال- -ن- -م- -وذج- -ي ل -ل -تشس -خ -يصض
وال -كشس-ف اŸب-ك-ر ع-ن ضس-غ-ط ال-دم وسس-رط-ان
الثدي بحسس Úداي با÷زائر العاصسمة موجه
للمؤومن Úإاجتماعيا وذوي ا◊قوق.
اŸركز Áثل إاضسافة للمراكز الصسحية أاو تلك
ال- -ت- -ي يشس- -رف ع- -ل- -ي -ه -ا الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات اإ’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ذي ت-ك-م-ن مهمته
ال- -رئ- -يسس- -ة ‘ ،ت- -ق -د Ëاأ’داءات فضس  Ó-ع -ن
نشساط صسحي وإاجتماعي.

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

á°VÉjQ

ألثÓثاء  08أكتوبر  2019م
ألموأفق لـ  09صشفر  1441هـ

بعد  16عاما من الغياب ،أالعاب القوى ا÷زائرية على منصسة التتويج ‘ اŸونديال

ﬂلو‘ ينتزع الفضضة  ..ويعود ألفضضل مسضتوياته قبل األوŸبياد

ألعدد
1806٧
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سسعيد عليق – اŸدير العام لشسباب بلوزداد لـ «الشسعب»:

«غياب الفاعلية أاثر علينا  ..وسضنحسضن
اŸردود الهجومي للفريق»

صسبّ اŸدير العام لشسباب بلوزداد سسعيد
عليق ‘ حوار لـ «الشسعب» جام غضسبه على
ا◊كم الذي قال انه حرم فريقه من –قيق
النتصسار على حسساب نادي بارادو من خÓل
القرارات غ ÒاŸدروسسة التي كان يتخذها.

حاوره  :عمار حميسسي

للعاب العاŸية لختصساصس  1500م Îقاطعا اŸسسافة ‘ توقيت قدره  3دقائق  31ثانية و38
نال العداء ا÷زائري «توفيق ﬂلو‘» فضسية ا أ
لصسابات اŸتكررة التي حرمت ابن
جزءا من اŸائة ،مؤوكدا بذلك علو كعبه وعودته إا ¤أافضسل مسستوياته بعد ابتعاد طويل عن اŸنافسسة بسسبب ا إ
مدينة سسوق اهراسس من اŸشساركة ‘ العديد من اŸنافسسات والسستحقاقات الدولية Ÿدة سسنوات ،نتيجة تؤوكد بأان الغزال ا÷زائري يسس‘ Ò
الطريق الصسحيح ومرشسح بقوة للصسعود على منصسة التتويج مرة أاخرى خÓل أاوŸبياد طوكيو اŸقرر إاقامتها ما ب 24 Úجويلية إا ¤غاية التاسسع
أاوت .2020

ﬁمد فؤزي بقاصص

فضشية «توفيق مخلوفي» جاءت في سشن 31
ربيعا بعد غياب ألعدأء لموسشمين كاملين عن
ألمحافل ألدولية ،أمام ألعدأء ألكيني «تيموتي
ششيريوت» ألخارق للعادة صشاحب  23ربيعا
ألذي أدى سشباقا فريدأ من نوعه ،حيث خطف
ألمركز أألول في ألترتيب ألعام منذ ألبدأية
وركضس ب -ري -ت-م ع-ال إأل-ى غ-اي-ة ن-ه-اي-ة ألسش-ب-اق
رأفعا ألنسشق بعد كل دورة ،ما جعله يخطف
ذهبية ألسشباق متفوقا على ألبطل أألولمبي
«مخلوفي» بفارق ثانيتين.
أهل ألختصشاصس وبعد نهاية سشباق  1500متر
بالعاصشمة ألقطرية ألدوحة ،أكدوأ أن صشاحب
ذهبية أولمبياد لندن سشير ألسشباق بذكاء فائق
وأع -ت-م-د ف-ي ن-ه-ائ-ي أل-م-ن-افسش-ة ع-ل-ى خ-ب-رت-ه
أل -وأسش -ع -ة ع-ل-ى أل-مضش-ام-ي-ر ،ح-يث ل-م ي-ن-دف-ع
وي -ب -حث ع -ن أل -ذهب وأق -تصش -ر سش -ب-اق-ه ع-ل-ى
م-رأق-ب-ة مÓ-ح-ق-ي-ه أل-ذي-ن ت-ع-ب-وأ ك-ث-ي-رأ نظرأ
ل -ل-ري-ت-م أل-ع-ال-ي أل-ذي ف-رضش-ه ألشش-اب أل-ك-ي-ن-ي

الرابطة اÎÙفة
لو¤
ا أ

إا–اد العاصضمة يطلب
تأاجيل مواجهة
«الداربي» مع مولودية
ا÷زائر
أع -ل -نت إأدأرة أت -ح -اد أل -ع -اصش -م -ة ،أمسس
ألث -ن -ي -ن ،أن -ه -ا ت-ق-دمت رسش-م-ي-ا ب-ط-لب
ت- -أاج- -ي- -ل م- -وأج- -ه- -ة «أل- -دأرب- -ي» أل- -ذي
سشتجمعها مع مولودية ألجزأئر ،ألمقررة
ليوم  12أكتوبر ألجاري لحسشاب تسشوية
رزنامة ألجولة ألرأبعة من عمر بطولة
ألرأبطة ألمحترفة ألولى لكرة ألقدم،
مبررة طلبها هذأ بتوأجد سشتة ( )6من
لع -ب -ي -ه -ا م -ع أل -م -ن -ت -خ -ب -ات أل -وط -ن -ي-ة
أل -م -خ -ت -ل -ف-ة .وأوضش-حت إأدأرة أصش-ح-اب
ألزي «ألحمر و ألسشود» في بيان نششرته
ع -ب -ر م -وق -ع -ه -ا أل -رسش -م -ي ع -ل-ى شش-ب-ك-ة
ألن -ت -رنت « :أن-ه-ا ت-ق-دمت رسش-م-ي-ا ،ي-وم
أألح- -د ،ب- -ط- -لب ل- -رأب- -ط- -ة ك- -رة أل -ق -دم
أل -م -ح -ت -رف -ة ،ت -ن -اشش -ده -ا ف-ي-ه ب-ت-أاج-ي-ل
موأجهة ألمولودية« ،مبررة طلبها هذأ
«باسشتحالة لعب هذه ألمقابلة في هذأ
ألتاريخ ( 12أكتوبر) ،بسشبب أرتباط سشتة
( )6م - -ن ع - -ن- -اصش- -ره- -ا م- -ع م- -خ- -ت- -ل- -ف
ألمنتخبات ألوطنية «.
يتعلق ألمر بكل من ألعناصشر ألدولية
 :سشيفور و حمرة و خمايسشية و بن
ح -م -ودة و ب-ل-ع-رب-ي أل-م-ت-وأج-دون ف-ي
صشفوف ألتششكيلة ألوطنية ألعسشكرية
ب-اإلضش-اف-ة أل-ى أل-ل-ي-ب-ي م-ؤوي-د ألÓ-ف-ي
أل-ذي أسش-ت-دع-ي ه-و أآلخ-ر ل-ل-م-نتخب
ألوطني لبÓده .هذه ألغيابات ألكثيرة،
دف -عت إأدأرة أل -ف -ري-ق أل-ع-اصش-م-ي أل-ى
تقديم طلب تأاجيل موأجهة «ألدأربي»
م -ع أل -م -ول -ودي-ة ،ب-حسشب م-ا أوضش-ح-ه
ألبيان.

أل -وأع-د أل-م-رشش-ح ل-ت-ح-ط-ي-م أل-رق-م أل-ق-ي-اسش-ي
ألعالمي خÓل ألسشتحقاقات ألقادمة ،وألرقم
ألذي ل زأل يتوأجد بحوزة ألعدأء ألمغربي
«هششام ألقروج» منذ تاريخ  14جويلية 1998
أل -م -ح -ط -م ب -ال -ع -اصش-م-ة أإلي-ط-ال-ي-ة روم-ا ف-ي
منافسشة «غولدن غال».
ما يزيد من حÓوة أإلنجاز ألذي حققه ألعدأء
ألجزأئري «توفيق مخلوفي» ألذي يعتبر منذ
سشنوأت ألششجرة ألتي تغطي غابة إأخفاقات
ألعاب ألقوى ألجزأئرية ،أنه جاء بعد  16عاما
كام Óعن آأخر ميدألية أحرزها ألعدأء «قرني
ع -يسش -ى ج -ب -ي -ر» ف-ي سش-ب-اق  800م-ت-ر خÓل
ألبطولة ألعالمية لسشنة  2003ألتي أحتضشنتها
باريسس ،حيث تحلى صشاحب أإلرأدة ألفولذية
«م-خ-ل-وف-ي» ب-ع-زي-م-ة ك-ب-ي-رة م-ن أج-ل أل-ظ-ف-ر
ب-م-ي-دأل-ي-ة ذه-ب-ي-ة ف-ي أألل-ع-اب أل-ع-ال-مية ألتي
أنتهت منذ يومين بالدوحة لتعويضس إأخفاقه
ف -ي أول ظ -ه -ور خ Ó-ل أل -م -ن -افسش-ة أل-ع-ال-م-ي-ة
ب-ال-ع-اصش-م-ة ألصش-ي-ن-ي-ة «بكين» سشنة  2015ألتي
فشش -ل ف -ي -ه -ا ف -ي أل -ت -ت -وي-ج ب-ال-ذهب وأك-ت-ف-ى

بالمركز ألثالث وألميدألية ألبرونزية ،ليحسشن
ترتيبه خÓل ألبطولة ألحالية ،لتكون أفضشل
ط-ري-ق-ة ي-حضش-ر ب-ه-ا أل-ب-ط-ل أل-ج-زأئري غمار
أولمبياد طوكيو ألتي يفصشلنا عنها  9أششهر.
Óشش- -ارة ،دخ- -ل أل- -ب -ط -ل أل -ج -زأئ -ري ف -ت -رة
ل - -إ
أل-ت-حضش-ي-رأت ل-ه-ذه أل-م-ن-افسش-ة م-ن-ذ أزي-د م-ن
سشنة ،أين عمل لمدة  8أششهر رفقة ألمنتخب
ألفرنسشي وبعدها أنتقل إألى ألوليات ألمتحدة
أألم-ري-ك-ي-ة ل-ي-ط-ي-ر م-ن-ه-ا إأل-ى أدغ-ال إأف-ريقيا
وت-ح-دي-دأ ن-ح-و ك-ي-ن-ي-ا ل-ل-ت-حضش-ي-ر ف-ي ظروف
صش -ع -ب -ة ل -ه -ذأ أل -م -وع -د أل -ه -ام ف -ي مسش-ي-رت-ه
ألرياضشية ،وبحسشب معلومات «ألششعب» فإان
«مخلوفي» لن يبتر ألعمل ألذي قام به خÓل
أل -م -دة أل -م -اضش -ي -ة ،وسش -ي -دخ-ل م-ب-اشش-رة ب-ع-د
ألبطولة ألعالمية ألتي ششارك فيها بالدوحة
إألى أجوأء ألعمل تحضشيرأ ألولمبياد «طوكيو»
أل -م -ق -ب -ل -ة وك -ل -ه ع -زم ع -ل -ى إأن -ه -اء مسش-ي-رت-ه
أل -ري -اضش -ي -ة ب -م -ي -دأل-ي-ة أول-م-ب-ي-ة ج-دي-دة ف-ي
أختصشاصس  1500متر.

سسباسستيان كو :

لفضضــــل مــــن
مونديــــال الدوحــــة ا أ
ناحيــــة أاداء الرياضضيــــÚ

وصس -ف سس -ب -اسس-ت-ي-ان ك-و ،رئ-يسس ال–اد ال-دو‹
للعاب القوى ،النسسخة  17من بطولة العا ،⁄التي
أ
لح-د ،ب-ال-دوح-ة ب-أان-ه-ا ال-نسسخة
اخ-ت-ت-مت ،مسس-اء ا أ
لفضس -ل م -ن ن -اح -ي-ة أاداء ال-ري-اضس-ي ،»Úمسس-ت-دل
«ا أ
لضسافة إا¤
ع-ل-ى ذلك بسس-ق-وط  21رق-م-ا ق-اري-ا ،با إ
تسسجيل  78رقما وطنيا.

قال كو ،في ألمؤوتمر ألصشحفي ألختامي ،إأن معدل
أع -م-ار أل-ري-اضش-ي-ي-ن وأل-ري-اضش-ي-ات أل-ذي-ن أح-رزوأ
أأللقاب في ألنسشخة ألحالية ما دون  24عاما،
أألم -ر أل -ذي ي -بشش -ر ب -ج -ي -ل ج-دي-د ف-ي ألسش-ن-وأت
ألقادمة.
أوضش- -ح أن ق- -رأب- -ة  40دول -ة مشش -ارك-ة حصش-دت
م -ي -دأل -ي -ات ف -ي م -ون -دي-ال أل-دوح-ة ،أألم-ر أل-ذي
يجسشد أن رياضشة ألعاب ألقوى عالمية ومنتششرة،
لفتا إألى أن ألمنافسشات كانت قوية وتنافسشية في
مختلف ألسشباقات وألمسشابقات.
أششار كو إألى أن ألجمعية ألعمومية ترى حرصس
ألت-ح-اد أل-دول-ي ع-ل-ى ت-وسش-ي-ع ع-م-ل-ي-ة أسش-تضش-اف-ة
بطولته وإأقامتها في أماكن متفرقة ،معتبرأ أن
إأق -ام -ة أل -م -ون -دي -ال ف -ي ق -ط -ر سش-اه-م ف-ي زي-ادة
ألهتمام برياضشة ألعاب ألقوى وأنتششارها.
توجه رئيسس ألتحاد ألدولي بالششكر إألى أللجنة
ألمنظمة لمونديال قطر على جهودهم ألكبيرة في

إأنجاحهم ألبطولة.
بدوره ،أعتبر ألسشيد دحÓن جمعان ألحمد ،مدير
عام أللجنة ألمنظمة لبطولة ألعالم أللعاب ألقوى
(قطر  ،)2019ورئيسس ألتحاد أآلسشيوي أللعاب
ألقوى ونائب رئيسس ألتحاد ألدولي ،أن تنظيم
بطولة ألعالم كان أششبه بالحلم ،مششيرأ إألى أن
قطر قدمت نسشخة مميزة في ألدوحة ،ووأصشلت
م-ح-ط-ات ن-ج-اح-ات-ه-ا ف-ي ت-ن-ظ-ي-م أك-بر ألبطولت
ألعالمية.
ق- -ال أل- -ح- -م -د ،خ Ó-ل أل -م -ؤوت -م -ر ألصش -ح -ف -ي ،إأن
أسشتضشافة قطر لبطولة ألعالم أللعاب ألقوى كانت
مهمة للغاية للمنطقة من أجل ألجيال ألقادمة،
لفتا إألى أن إأقامتها في ألدوحة جذبت محبين
ج-ددأ ألل-ع-اب أل-ق-وى بصش-ورة ك-ب-ي-رة ف-ي م-ن-ط-ق-ة
ألششرق ألوسشط وششمال أفريقيا.
أعرب نائب رئيسس ألتحاد ألدولي عن سشعادته
بالتنظيم ألمميز وأألرقام ألقياسشية ألتي تحققت
خÓل ألمنافسشات ،مؤوكدأ أن ألبطولة سشاهمت في
صشناعة إأرث ألبناء قطر ولكافة أألجيال ألقادمة.
ن-وه أل-ح-م-د ب-ال-حضش-ور أل-ج-م-اه-ي-ري أل-كبير في
أأليام ألنهائية للبطولة ألتي ششهدت ألمنافسشات
ع -ل -ى أب -رز م -ي -دأل -ي -ات أل -ب -ط -ول -ة ،ح -يث حضش -ر
ألمهتمون بهذه ألرياضشة ألتي تعد أم أأللعاب.

لم يفوت عليق ألفرصشة ليؤوكد أن ألفريق قام بكل
ششيء أمام نادي بارأدو ،أل أن قرأرأت ألحكم و
أف-ت-ق-اد أل-ف-ري-ق ل-ق-ن-اصس ح-ق-ي-ق-ي لÓ-ه-دأف حرم
ألششباب من تحقيق فوز كان في متناوله بحسشب
رأيه .
رفضس عليق ألحديث عن وجود أزمة دأخل ألفريق
ب -ع -د ألقصش -اء أل -ق -اري ،م -ؤوك-دأ أن أل-ه-زي-م-ة أم-ام
بيرأميدز كانت قاسشية ،إأل أن ألفريق تجاوز هذأ
ألمر و ل يفكر ،أل في تحقيق ألنتائج أليجابية
للبقاء في ألقمة.
^ (الشس- -عب) :ه- -ل أان -ت -م راضس -ون ب -ال -ت -ع -ادل
السسلبي أامام نادي بارادو ؟
^^ عليق – هي نتيجة مخيبة بالنسشبة لنا مع عدم
ألتقليل من قوة ألمنافسس ،لكن فريقي أليوم قام
بكل ششيء من أجل ألفوز ،أل أن ألقرأرأت ألغريبة
للحكم حالت دون ذلك خاصشة أنه لم يحتسشب عدة
أخطاء كانت ضشدنا منها بعضس ألقرأرأت ألخاصشة
بوضشعية ألتسشلل وألتي كانت خاطئة ،أضشافة ألى
لمسشة وأضشحة دأخل منطقة ألجزأء من أحد لعبي
ألمنافسس ،إأل أن ألحكم بقي مكتوف أليدي ولم
ي -ق -م ب -م -ن -ح-ن-ا رك-ل-ة ج-زأء ك-انت وأضش-ح-ة و ح-ت-ى
ألمنافسس أعترف بذلك ،لكن ل أدري ألى أين نسشير
بهذأ ألتسشيير كان على ألحكم أن يمتلك ألجرأة من
أجل منحنا ركلة جزأء وأضشحة و على ألعموم أنا
شش -خصش -ي -ا رأضس ع -ل -ى أدأء أل Ó-ع -ب-ي-ن أل-ذي-ن أدوأ
مبارأة في ألقمة و قاموأ بتششكيل خطورة كبيرة
على ألمنافسس و صشنعوأ ألعديد من ألفرصس ،أل أن
ألحظ لم يكن ألى جانبنا خÓل هذه ألمبارأة و
أعتقد أن ألجمهور خرج رأضشيا على أدأء ألÓعبين
^ ماذا كان ينقصسكم لتحقيق الفوز ؟
^^ لو كان ألحكم عادل لكننا أآلن نحتفل بتحقيق
ألن -تصش-ار ،صش-ح-ي-ح أن أل-م-ب-ارأة ف-ي-ه-ا أل-ع-دي-د م-ن
أل-ف-رصس ،ل-ك-ن أل-ح-ك-م يسش-ت-ط-ي-ع أل-ت-أاث-ي-ر سش-ل-بيا أو
أيجابيا على ألنتيجة و أليوم ششاهدنا ألتاثير ألسشلبي
ل-ل-ح-ك-م ع-ل-ى أل-ن-ت-ي-ج-ة ك-م-ا أن أل-ف-ري-ق أف-تقد ألى
أللمسشة ألخيرة ألتي كان من ألوأضشح أننا تاثرنا

بتوأجد قناصس حقيقي لÓهدأف يسشتطيع ترجمة
ألفرصشة ألسشانحة و يضشع ألكرة في ألششباك و حتى
ألحظ لم يكن ألى جانبنا بما أن ألكرة أرتطمت
بالقائم لكثر من مرة و ل يجب أغفال برأعة
حارسس ألمنافسس ألذي قدم مبارأة كبيرة و كان ورأء
كل ألتصشديات ألمميزة ألتي منحت فريقه فرصشة
ألحفاظ على ألتعادل ألسشلبي ألذي كان من ألوأضشح
أنه خدمه أكثر منا لهذأ أنا ششخصشيا سشعيد بادأء
ألفريق رغم ألتعادل و هذأ هو ششعور ألنصشار ألذين
صشفقوأ على ألÓعبين بعد ألمبارأة و هو ألمر
ألجيد .
لقصس-اء
^ ه -ل ي -ع -يشس ال -ف -ري -ق أازم-ة ب-ع-د ا إ
القاري؟
^^ ل نعيشس أزمة في ألموسشم توأجهنا ألعديد من
ألصشعوبات من ألصشعب أن تحافظ على ديناميكية
ألنتصشارأت لفترة طويلة ل بد أن يأاتي يوم تكون
فيه ألفرصشة للمنافسس و هو ما حدث رغم أننا كنا
ن -ط -م -ح و ن -ت -م-ن-ى أل-ذه-اب ب-ع-ي-دأ ف-ي أل-م-ن-افسش-ة
ألقارية ،أل أنه من ألوأضشح أننا لسشنا جاهزين بما
فيه ألكفاية و ألفرصشة موأتية لنا خÓل ألموسشم
ألحالي من أجل ألرفع من ألمسشتوى ألفني للفريق و
أل -م -ن-افسش-ة ع-ل-ى أل-م-رأك-ز ألول-ى أل-ت-ي تسش-م-ح ل-ن-ا
بالتوأجد في ألمنافسشات ألقارية ،خÓل ألموسشم
ألمقبل لكن يجب على جميع ألفاعلين من محبي
ألفريق دعم ألششباب خÓل ألفترة ألمقبلة .

عزيز عباسس (مدرب وداد تلمسسان) لـ «الشسعب»:

حققنا انطÓقة قوية ونطمح Ÿواصضلة النتصضارات
أاعرب مدرب وداد تلمسسان عزيز عباسس ‘ حوار لـ «الشسعب» عن سسعادته بالنتائج اÙققة ‘ النصسف
لول من مرحلة الذهاب بفوز الفريق بخمسس مباريات وتعادل واحد وخسسارة واحدة‡ ،ا يعني أان
ا أ
أابناء تلمسسان ‘ صسحة جيدة وهم سسائرون ‘ الطريق الصسحيح حيث اعتﬁ Èدثنا بأان النتائج التي
حصسدها الفريق  ⁄تأات من العدم ،بل جاء نتيجة العمل اŸتواصسل وكذا رغبة الÓعب Úللفوز ،وعن
لجواء ‘ بيت الزرقاء والبيضساء كان لنا هذا ا◊وار اÿاطف مع مدربها عزيز عباسس.
ا أ

حاوره :فؤؤاد بن طالب

لجواء في بيت الوداد ؟
^ الشسعب :بداية ما هي ا أ
^^في ألحقيقة فإان ألÓعبين وألطاقم ألفني وأإلدأرة
كلهم وأعون بالمسشؤوولية ألملقاة على عاتقهم خاصشة أنهم
يحاولون إأسشعاد ألجماهير هذأ ألموسشم وألتأالق في جميع
ألمباريات وأإلصشرأر على كسشب جميع رهانات حصشد
ألنتائج ألمرجوة.
^ ال-ف-ري-ق ح-ال-ي-ا ي-تصس-در ال-ت-رت-يب ،كلمة حول
ذلك.
^^ نحن ل ندخل في متاهات ألغرور ألن ألبطولة
لزألت في بدأيتها ،وفريقنا بدأ يتأاقلم بأاكثر وأقعية
أمام ألخصشوم ،وألطموح ألكبير جعلنا نحافظ على هذأ
ألمكسشب وألعمل معه بطريقة ذكية.
^ كيف تلّوح لك التشسكيلة بصسفة عامة ؟
^^ ألفريق مزيج من ألمخضشرمين وألششبان خاصشة وأننا
أسشتقدمنا عدة لعبين من نادي مقرة وأنا على درأية
بهم مثل سشÓطني ،مباركي ،أوكريف وبوفليح وغيرهم
ول-ذلك ف-ال-ف-ري-ق ي-ت-م-ت-ع ح-ال-ي-ا ب-ت-ول-يفة يمكن أعتبارها
جيدة وألنتائج ألمحققة حاليا تتحدث عنها.
^ هل كنت تتوقع هذه النتائج ؟
^^ نعم كنت أنتظر ذلك وهذأ نتيجة ألعمل ألذي قمنا
به وألتحضشيرأت ألجيدة قبل أنطÓق ألمنافسشة وأعتقد
أن ما هو قادم أفضشل.
^ هل كنت تتوقع ظهور الÓعبين بهذا الوجه في
المباريات السسابقة ؟

^^ لقد لمسشنا في ألفريق حب ألعمل ألدؤووب رغم
أإلم -ك -ان-ي-ات أل-م-ادي-ة أل-م-ن-ع-دم-ة ،م-اع-دأ ب-عضس أل-م-ن-ح
ألبسشيطة ،كما أن هناك أنضشباط أثناء ألتدريبات ما يعني
أننا كجهاز فني نعمل مع مجموعة تريد ألعودة بالودأد
إألى مكانه ألطبيعي.
^ هل بإامكان الوداد أان يحقق ورقة الصسعود هذا
الموسسم ؟
^^ ه-ذأ سش-ؤوأل سش-اب-ق ألوأن-ه وإأن-م-ا ب-ال-ع-م-ل وأل-م-ث-اب-رة
وألجدية وبالتالي فإان تسشطير ألهدف ألرئيسشي سشابق
ألوأن -ه وم -ا ن -ب -حث ع -ن -ه ف -ي أل-وقت أل-رأه-ن ه-و إأع-ادة
ألتششكيلة بصشورة ممتازة خاصشة وأن ألنطÓقة كانت
جيدة ما يجعلنا نحافظ على ديناميكية ألفريق وألبقاء
مركزين على ألمحافظة على ألنتائج أإليجابية دأخل
وخارج ألديار.

مولودية وهران

لدارة أاوفت بكل التزاماتها اŸالية Œاه اŸدرب كافا‹
ا إ
أكدت إأدأرة مولودية وهرأن ،أمسس ألثÓثاء ،أن
ناديها ألناششط في بطولة ألرأبطة أألولى لكرة
ألقدم يحوز على كافة ألوثائق ألتي تثبت بأانه
أوف -ى ب -ك -ل أل -ت -زأم-ات-ه أل-م-ال-ي-ة ت-ج-اه م-درب-ه
ألفرنسشي ألسشابق جون ميششال كفالي.
يأاتي هذأ ألتأاكيد بعد ألششكوى ألتي رفعها
ألناخب ألوطني ألسشابق إألى ألغرفة ألوطنية
لحل ألنزأعات ألتابعة لÓتحاد ألجزأئري لكرة

أل-ق-دم ،ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-أاج-ر شش-ه-ري-ن ق-ال أن-ه لم
يسشتلمها قبل مغادرته منصشبه.
ب -حسشب أل -م -ن -اج-ي-ر أل-ع-ام ل-ل-م-ول-ودي-ة ،زوب-ي-ر
وأسش -ط -ي ،ف -إان أل -رئ -يسس ألسش -اب-ق ل-ل-ح-م-رأوة،
أحمد بلحاج ألملقب بـ ‘‘بابا‘‘ قدم إألى أإلدأرة
ألجديدة للنادي كل ألوثائق ألتي تثبت بأانه
تكفل ششخصشيا بتسشوية ألوضشعية ألمالية للتقني
ألفرنسشي قبل فسشخ عقده معه.

كان كفالي قد أششرف على حظوظ مولودية
وه -رأن خ Ó-ل ألشش -ط -ر أل -ث -ان -ي م-ن أل-م-وسش-م
أل -ف -ارط ،ح -يث أسش -ت -ن -ج -د ب -ه أح-م-د ب-ل-ح-اج
لتجنيب فريقه ألنزول إألى ألرأبطة ألثانية ،إأل
أن نتائج أألخير لم تتحسشن كثيرأ ما أجبره
على فسشخ عقده معه قبل بضشعة جولت عن
نهاية ألبطولة وتعويضشه بنذير لكناوي ألذي
تمكن من تحقيق ألهدف ألمنششود.

م -ع -ل -وم أن م-ول-ودي-ة وه-رأن ت-م-ك-نت م-ن رف-ع
ألحظر عن ألنتدأبات خÓل ألصشائفة
ألماضشية بششق أألنفسس على خلفية ألششكاوى
أل -ك -ث -ي -رة أل -ت -ي ت-ق-دم ب-ه-ا لع-ب-ون وم-درب-ون
سش -اب -ق-ون إأل-ى ل-ج-ن-ة ح-ل أل-ن-زأع-ات م-ا أج-ب-ر
إأدأرتها ألجديدة ،بقيادة سشي ألطاهر ششريف
ألوزأني ،على تسشديد مبلغ معتبر من ألديون
ألتي كانت على عاتق ألإدأرة ألسشابقة.

يوميـ ـات إإسسـÓمي ـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

ألثÓثاء  08أأكتؤبر  ٢01٩م
ألمؤأفق لـ  0٩صسفر 1٤٤1هـ

هام جدا
هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

 -2أأن -ه م -ن أأسس-ب-اب أل-م-ؤدة وأل-م-ح-ب-ة ب-ي-ن
ألمسسلمين ،وأل -ت -ي ه -ي م -ن أأسس-ب-اب دخ-ؤل
ألجنة ،ق -ال صس -ل -ى أل -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-م ’( :
تدخلؤن ألجنة حتى تؤؤمنؤأ  ،و’ تؤؤمنؤأ حتى
تحابؤأ ،أأو’ أأدلكم على شسيء إأذأ فعلتمؤه
تحاببتم ؟ أأفشسؤأ ألسسÓم بينكم) .روأه مسسلم.
 -3أأن كل جملة منه بعشسر حسسنات  ،وهؤ
ثÓ-ث ج-مل ،ف-ل-م-ن ج-اء ب-ه ك-ام Óً-ثÓ-ث-ؤن
حسسنة ،فعن عمرأن أبن حصسين رضسي ألله
عنهما قال  :جاء رجل إألى ألنبي صسلى ألله
عليه وسسلم فقال :ألسسÓم عليكم  ،فرد عليه
ثم جلسس ،فقال ألنبي صسلى ألله عليه وسسلم
(عشسر  ،ثم جاء رجل آأخر  ،فقال  :ألسسÓم
عليكم ورحمة ألله  ،فرد عليه ،ثم جلسس،

حتى يكؤن شسعارأ ً ظاهرأ ً بين ألمسسلمين ’ ،
يخصس به فئة دون أأخرى  ،أأو كبيرأ ً دون
صسغير  ،و’ من يعرف دون من ’ يعرف .
 -2يشسرع تبليغ ألسسÓم  ،وتحمله  ،وعلى
ألمبلغ أأن يرد ألسسÓم  ،فعن عائشسة رضسي
ألله عنها أأن ألنبي صسلى ألله عليه وسسلم قال
لها( :إأن جبريل يقرأأ عليك ألسسÓم فقالت
وعليه ألسسÓم ورحمة ألله) .روأه ألبخاري.
 -3أأ’فضسل في أ’بتدأء بالسسÓم أأن يسسلم
ألصسغير على ألكبير  ،وألماشسي على ألجالسس
وألرأكب على ألماشسي  ،وألقليل على ألكثير
ف -ع -ن أأب -ي ه -ري -رة رضس -ي أل-ل-ه ع-ن-ه م-رف-ؤعً-ا
(:يسسلم ألصسغير على ألكبير  ،وألمار على
ألقاعد  ،وألقليل على ألكثير) روأه ألبخاري .

فقال عشسرون  ،ثم جاء آأخر  ،فقال :
ألسسÓم عليكم ورحمة ألله وبركاته  ،فرد
عليه  ،وجلسس فقال  :ثÓثؤن) .روأه أأبؤ دأود.
حكم السسÓم ورده :

ومما يعتبر جؤأبًا غير سسائغ شسرعًا أأن يرد
بقؤله أأه Óومرحبا  ،أأو نحؤها  ،مكتفيًا بها
وذلك أ’نها ليسست بجؤأب شسرعي للسسÓم ،
وأ’نها أأنقصس من ألسسÓم بكثير  ،فإان قؤله :
وعليكم ألسسÓم ورحمة ألله وبركاته  ،وما
ت -ح -م -ل -ه م-ن م-ع-اٍن ع-ظ-ي-م-ة أأفضس-ل م-ن ق-ؤل
ألقائل  :أأه Óومرحباً  ،ولكن ’ بأاسس بقؤلها
’ على أأنها رد ألسسÓم  ،إأنما يرد ألسسÓم ،
ويقؤلها بعد ذلك  ،فقد ثبت قؤل ألنبي صسلى
ألله عليه وسسلم (:مرحبًا بأام هانئ)  .روأه
ألبخاري .

ألسسÓم سسنة مؤؤكدة .ورده وأجب عيناً  ،إأذأ
قصسد به شسخصس وأحد  ،وعلى ألكفاية إأن
قصسد به جماعة  ،فإان رد جميعهم فهؤ
أأفضسل.
صسفة رد السسÓم :
ألؤأجب في ألرد أأن يكؤن مثل ألسسÓم  ،وإأن
زأد عليه فهؤ أأفضسل  ،لكن ’ ينقصس عنه ،
فمن سسلم فقال  :ألسسÓم عليكم ورحمة ألله ،
فجؤأبه ألؤأجب  :وعليكم ألسسÓم ورحمة ألله
وإأن زأد  :وبركاته ،فهذأ أأفضسل  ،لكن ’
يجؤز أ’قتصسار في ألجؤأب على( :وعليكم
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وألسسÓم) فقط  ،أ’نها دون ألسسÓم  ،قال
تعالى {وإأذأ حييتم بتحية فحيؤأ بأاحسسن
منها أأو ردوها} ألنسساء آأية .86

ألعدد

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

من حقوق اŸسسلم على أاخيه

قد شسرع ألله ورسسؤله صسلى ألله عليه وسسلم لنا
تحية تميزنا عن غيرنا ،ورتب على فعلها
ألثؤأب ،وجعلها حقًا من حقؤق ألمسسلم على
أأخيه ،فتحؤلت هذه ألتحية من عادة من
ألعادأت ألمجردة إألى عمل يفعله ألعبد تقرباً
إألى ألله تعالى ،وأسستجابة أ’مر رسسؤله صسلى
ألله عليه وسسلم ،ف Óيصسح أأن تبدل هذه
ألتحية ألعظيمة بعبارأت أأخرى ’ تؤؤدي ما
تؤؤديه تحية أإ’سسÓم ألمباركة  .مثل :صسباح
ألخير ،أأو مسساء ألخير ،أأو مرحبًا ،أأو غير
ذلك  ،مما قد يسستعمله بعضس ألناسس جه ًÓأأو
إأعرأضسا.
وتحية أإ’سسÓم هي  ( :ألسسÓم عليكم ورحمة
ألله وبركاته ) هذأ أأكملها ،وأأقلها ( :ألسسÓم
عليكم).
م - - - -ن فضس- - - -ائ- - - -ل ألسسÓ- - - -م وخصس- - - -ائصس- - - -ه:
 -1أأنه من خير أأمؤر أإ’سسÓم  ،فعن عبد ألله
بن عمرو بن ألعاصس رضسي ألله عنهما أأن رجًÓ
سسأال رسسؤل ألله صسلى ألله عليه وسسلم  :أأي
أإ’سسÓم خير ؟ قال ( :تطعم ألطعام  ،وتقرأأ
ألسسÓم على من عرفت ومن لم تعرف) .روأه
ألبخاري  ،ومسسلم .
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 -4م- -ن ألسس- -ن- -ة إأع- -ادة ألسسÓ- -م إأذأ أف- -ت -رق
ألشسخصسان ثم تقاب ، Óبدخؤل أأو خروج  ،أأو
حال بينهما حائل ثم تقاب ، Óونحؤ ذلك ،
ويدل عليه قؤل ألنبي صسلى ألله عليه وسسلم
(إأذأ لقي أأحدكم أأخاه فليسسلم عليه  ،فإان
حالت بينهما شسجرة أأو جدأر أأو حجرة  ،ثم
لقيه فليسسلم عليه أأيضساً)( .روأه أأبؤ دأود .

وأاخرج البخاري ومسسلم عن أابي هريرة
رضسي الله عنه قال :قال رسسول الله صسلى الله عليه
’خر؛ فليقل خيًرا أاو
وسسلمَ(( :من كان يؤومن بالله واليوم ا آ
ليصسمت ،وَمن كان يؤومن بالله واليوم ا’آخر ف Óيؤوذ جاره،
’خر فلُيْكِرم ضسيَفه)).
وَمن كان يؤومن بالله واليوم ا آ

جوإبك

عّمـ ـ ـا
يشسغل ـك

 -5السسÓم على النسساء :
يجؤز ألسسÓم على ألنسساء ألمحارم  ،أأما
غيرهن  :فيجؤز إأذأ أأمنت ألفتنة بهن وعليهن
وهذأ يختلف باختÓف ألنسساء  ،وأأ’حؤأل ،
وألمؤأضسع  ،فليسست ألشسابة كالعجؤز  ،و’
من دخل بيته فؤجد فيه نسسؤة فسسلم عليهن
كمن مر بنسساء ’ يعرفهن في ألطريق  ،وأأما
ألمصسافحة للنسساء أأ’جانب ف Óيجؤز مطلقاً
ومسسك ألختام ألله أأسسال للجميع ألعلم ألنافع
وألعمل ألصسالح.

من أاحكام السسÓم وآادابه :
 -1إأفشساؤوه وإأظهاره وإأعÓنه بين ألناسس ،

سسلوك ‘ اŸيزان

سس:إاذا شسككت في طهارتك فهل يؤوثر ذلك أام ’ ؟
ج :إأذأ شسككت في طهارتك بعد ألحدث فتحتاج إألى وضسؤء وإأذأ شسككت في
طهارتك بعد ألؤضسؤء ف Óتحتاج إألى طهارة فاأ’صسل أأن يبقى ألمرء بعد
ألشسك على ما كان عليه قبلها .
’شسخاصس كثير الشسكوك وقبل انتهاء الوضسوء
سس :إاذا كان أاحد ا أ
أآ’خر فلُيْكِرم ضسيَفه)).
شسك هل مسسح رأاسسه أام ’  ..وأاراد أان يعيد الوضسوء فماذا تقول
أأقؤأل مأاثؤرة
له ؟
{ُه- -نِ sلَ- -ب- -اسٌس sلُ- -كْ- -م َوأأ َنُ- -ت ْ-م ِل َ-ب -اسٌس ج:هذأ ألشسك ’ يلتفت إأليه.
sلُ- -هs- -ن}ف- -ه- -ل يسس- -ت -غ -ن -ي أأح -د ع -ن
أللباسس؟ فكيف يسستغني عن ألزوأج
وي-ؤؤخ-ره ب Ó-سس-بب م-ع-ت-ب-ر؟ أل-لباسس
يسستر ألعؤرأت ،فلم يفضسح ألبعضس
شس -ريك ع -م -ره وق -د خ -ل -ق لسس -ت-ره؟ {ه s
ن َ}فهل يسستغني أأحد عن أللباسس؟
س لُsه ّ
م َوأاَنُت ْ
س لُsك ْ
م ِلَباس ٌ
ن لَِباس ٌ
أللباسس شسعار ودثار ،فكيف تصسفؤ فكيف يسستغني عن ألزوأج ويؤؤخره ب Óسسبب معتبر؟ أللباسس يسستر
ألحياة ألزوجية من ألنفؤر وألجفاء؟ ألعؤرأت ،فلم يفضسح ألبعضس شسريك عمره وقد خلق لسستره؟ أللباسس
أل -ل -ب -اسس م -ن أأج-م-ل م-ا ن-ت-زي-ن ب-ه ،شسعار ودثار ،فكيف تصسفؤ ألحياة ألزوجية من ألنفؤر وألجفاء؟ أللباسس
Óخر؟
ف -م -ت -ى ي -ك -ؤن أل -زوج -ان أأح -ده-م-ا من أأجمل ما نتزين به ،فمتى يكؤن ألزوجان أأحدهما جما’ ل آ
Óخ-ر؟ أل-ل-ب-اسس وق-اي-ة م-ن أللباسس وقاية من ألبرد وألحر ،فهل كل منا يشسعر بأانه وقاية وحماية
ج -م-ا’ ل -آ
ألبرد وألحر ،فهل كل منا يشسعر بأانه وأأمان لشسريك حياته؟ فما أأعظمه من كتاب! أأ.د .ناصسر ألعمر
وقاية وحماية وأأمان لشسريك حياته؟
فما أأعظمه من كتاب! أأ.د .ناصسر
ألعمر.

كيـ ـ ـ ـف نحافـ ـ ـ ـظ علـ ـ ـ ـى البيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن التل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوث؟

يعرف ألتلؤث بأانه إأضسافة أأي مادة
(صسلبة ،أأو سسائلة ،أأو غازية) أأو أأي
شس -ك -ل م -ن أأشس -ك -ال أل -ط -اق -ة (م-ث-ل
أل- -ح- -رأرة ،أأو ألصس -ؤت ،أأو أل -نشس -اط
أإ’شسعاعي) إألى ألبيئة بمعدل أأسسرع
مما يمكن تشستيته ،أأو تخفيفه ،أأو
ت -ح-ل-ل-ه أأو إأع-ادة ت-دوي-ره وت-خ-زي-ن-ه
بطريقة غير مؤؤذية .وعلى ألرغم
م -ن أأن أل -ت -ل -ؤث أل -ب -ي -ئ-ي ي-م-ك-ن أأن
ي-ح-دث بسس-بب أأ’ح-دأث أل-ط-ب-ي-ع-ية
م -ث -ل ح -رأئ -ق أل -غ -اب-ات وأل-ب-رأك-ي-ن
أل -نشس -ط -ة ،إأ’ أأن أسس -ت -خ -دأم ك -ل-م-ة
ألتلؤث يعني ضسمنًا أأن ألملؤثات لها
مصسدر بشسري ،أأي مصسدر تم إأنشساؤوه
بؤأسسطة أأ’نشسطة ألبشسرية.وهناك
ع -دد م -ن أأن-ؤأع أل-ت-ل-ؤث م-ث-ل ت-ل-ؤث
ألهؤأء ،وتلؤث ألمياه ،وتلؤث ألتربة،
وت- - -ل - -ؤث ألضس - -ؤضس - -اء ،وأل - -ت - -ل - -ؤث
أل- -ح- -رأري ،وأل- -ت- -ل ّ-ؤث أإ’شس -ع -اع -ي
ويجب ألسسيطرة عليها.
وينبغي ألحد من تلّؤث ألهؤأءألذي
ي- -ع- -د أل -مصس -در أل -رئ -يسس -ي ل -ه ه -ؤ
أح -ت -رأق أل -ؤق -ؤد وصس-ه-ره ،وت-ك-ري-ر
أل -ب -ت -رول وألصس -ن -اع -ات أل-ك-ي-م-اوي-ة
وأأ’نشسطة ألبركانية ونفايات حرق
ألنباتات.
ويعد ألحل أأ’سساسسي لتلؤث ألهؤأء
هؤ إأنهاء أأسسبابه ألجذرية ،كالتؤقف
ع- -ن أسس- -ت- -خ -دأم أل -ف -ح -م وأل -ؤق -ؤد
أأ’ح -ف -ؤري ،وأسس -ت -ب -دأل-ه ب-ال-ط-اق-ة
ألنظيفة وألمتجددة ،وهناك

ألعديد من ألحلؤل ألمتؤسسطة لتلؤث
ألهؤأء لكنها تتطلب من ألحكؤمات
أ’عترأف بتأاثير تلؤث ألهؤأء على
ألصسحة ألعامة وأ’قتصساد ،وأتخاذ
إأجرأء فؤري مثل :تشسديد ألرقابة
على أنبعاثات محطة ألطاقة للحد
من أ’نبعاثات.
وكذلك إأدخال معايير وقؤد أأنظف،
وأل- - - -ت- - - -ح- - - -ؤل إأل - - -ى ألسس - - -ي - - -ارأت
أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة.وت-ق-ي-ي-د ب-ناء محطات
أل -ط -اق -ة وغ -ي -ره-ا م-ن ألصس-ن-اع-ات
أل -مسس -ت-ه-ل-ك-ة ل-ل-ط-اق-ة ب-ال-ق-رب م-ن
أل- -م- -ن- -اط- -ق ألسس -ك -ن -ي -ة.وت -حسس -ي -ن
أل- -ت- -خ- -ط- -ي- -ط أل- -حضس- -ري ل- -زي -ادة
ألمسساحات ألخضسرأءكما يجب ألحد
من تلّؤث ألمياه يشسكل تلؤث ألمياه
مصسدر قلق
كبير؛ حيث
يتم

حكمة العدد

من أاعز نفسسه أاذل دينه ،ومن أاذل
نفسسه أاعز دينه.

أل - -ت - -خ - -لصس م- -ن أل- -ن- -ف- -اي- -ات ف- -ي
أل-م-ح-ي-ط-ات وأأ’ن-ه-ار وأل-ب-ح-يرأت؛
وه -ذأ يضس -ر ب -إام -دأدأت -ن -ا م-ن م-ي-اه
ألشسرب ،كما أأنه يخلق مشساكل في
أل-ن-ظ-ام أل-ب-ي-ئ-ي ل-ل-م-حيطات ويؤؤذي
أل-ح-ي-ؤأن-ات ،وأل-ح-ي-اة أل-ن-ب-اتية ألتي
تعتمد على ألمحيطات وأأ’نهار من
أأجل بقائها ،وللمحافظة على ألمياه
م -ن أل -ت -ل -ؤث  :أل -ت -خ ّ-ل -صس ألسس -ل -ي-م
ل-ل-مصس-ان-ع م-ن ن-ف-اي-ات-ه-ا أل-كيميائية
ألسس-ام-ة ق-ب-ل وصس-ؤل-ه-ا ل-ل-م-ح-يطات
وأأ’ن- -ه- -ار.وأسس- -ت- -خ- -دأم ألشس -رك -ات
للحصسؤل على طاقتها من مصسادر
صسديقة للبيئة ’ تضسر أأو تلؤث ألجؤ
وأل - -م - -ي - -اه.وأسس - -ت - -خ - -دأم أل - -م- -ؤأد
أل-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ألصس-دي-ق-ة ل-لبيئة محل
أل -م -ؤأد أل -ك -ي -م -ي -ائ -ي-ة ألسس-ام-ة ف-ي
أل-ت-ن-ظ-ي-ف ،ف-إان ه-ب-طت ف-ي أأن-بؤب
ألصس- -رف ألصس -ح -ي ي -ك -ؤن أل -ت -أاث -ي -ر
ألسسلبي أأقل وكذلكالحد من تلّؤث
أأ’رضس ت - -ل- -ؤث أأ’رضس ه- -ؤ ت- -ل- -ؤث
ألتربة وتأاثيره على ألحياة ألبرية،
ح -يث ت -تضس -رر أل -ط-ب-ق-ة أل-ع-ل-ي-ا م-ن
ألتربة ،ويحدث بسسبب أإ’فرأط في

أسس -ت -خ -دأم أأ’سس -م -دة أل -ك -ي -م-اوي-ة،
وألمصسادر ألصسناعية ،ومعالجة مياه
ألصس - -رف ألصس - -ح- -ي ،وأل- -ق- -م- -ام- -ة،
وأل -ن -ف -اي -ات ،ومصس -ادر أإ’نشس -اءأت،
وإأزأل-ة أل-غ-اب-ات ول-ل-ح-د م-ن-ه :ج-ع-ل
ألناسس على بينة من مفهؤم إأعادة
ألتدويروأ’سستخدأم.وتقليل
أسستخدأم ألمبيدأت وأأ’سسمدة في
أأ’نشسطة ألزرأعية.
خير ألهدى
وأأخ -رج أل -ب -خ-اري ومسس-ل-م ع-ن أأب-ي
ه -ري -رة رضس -ي أل -ل-ه ع-ن-ه ق-ال :ق-ال
رسسؤل ألله صسلى ألله عليه وسسلم:
((مَن كان يؤؤمن بالله وأليؤم أآ’خر؛
فليقل خيًرأ أأو ليصسمت ،ومَن كان
يؤؤمن بالله وأليؤم أآ’خر ف Óيؤؤذ
جاره ،وَمن كان يؤؤمن بالله وأليؤم

صسبر على طاعة ألله ،وصسبر عن محارم ألله،
وصسبر على أأقدأر ألله ألتي يجريها إأما مما ’
كسسب للعباد فيه ،وإأما مما يجريه ألله على
أأي- -دي ب- -عضس أل -ع -ب -اد م -ن أإ’ي -ذأء وأ’ع -ت -دأء،
فالصسبرعلى طاعة ألله أأن يحبسس أإ’نسسان نفسسه
على ألعبادة ،ويؤؤديها كما أأمره تعالى ،وأأن ’
يتضسجر منها ،أأو يتهاون بها ،أأو يدعها ،فإان
ذلك عنؤأن هÓكه وشسقائه ،ومتى علم ألعبد ما
في ألقيام بطاعة ألله من ألثؤأب هان عليه
أأدأؤوها وفعلها ،فالحسسنة ولله ألحمد إأذأ أأخلصس
أإ’نسسان فيها لله ،وأتبع رسسؤل ألله كانت بعشسر
أأمثالها إألى سسبع مئة ضسعف إألى أأضسعاف كثيرة،
وألله يضساعف لمن يشساء ،وفضسل ألله ليسس له
حد ،و’ أنحصسار ،وأأما ألصسبر عن معصسية ألله،
فأان يحبسس أإ’نسسان نفسسه عن ألؤقؤع فيما حرم

أاقوال مأاثورة

أانواع الصسÈ

الصسـ ـ ـ ـ Èث ـ ـ ـÓثة أاقسس ـ ـ ـام
ألله عليه مما يتعلق بحق ألله ،أأو حقؤق عباده،
ومتى علم ما في ألؤقؤع في ألمحرم من ألعقاب
ألدنيؤي وأأ’خروي وأ’جتماعي وألفردي ،وأأن
ذلك مما يضسر بدينه ،ويضسر بعاقبة أأمره بل،
ويضس-ر ب-م-ج-ت-م-ع-ه ،ف-إان أل-ذن-ؤب ع-ق-ؤب-اتها في
أل-دن-ي-ا ق-د ت-ع-م ،وي-ب-عث أل-ن-اسس ع-ل-ى أأع-م-الهم
ون -ي -ات-ه-م م-ت-ى ع-ل-م أل-ع-اق-ل م-ا ي-ق-ع م-ن ج-رأء
ألذنؤب أأوجب ذلك أأن يدعها؛ خؤفًا من عÓم
ألغيؤب ،وأأما ألصسبر على أأقدأر ألله ،فمعناه أأن
يسس -تسس -ل -م أإ’نسس -ان ل -م -ا ي -ق-ع ع-ل-ي-ه م-ن أل-بÓ-ء
وأل - -ه - -م - -ؤم وأأ’سس - -ق - -ام ،وأأن ’ ي - -ق - -اب - -ل ذلك
ب -ال -تسس -خ-ط ،وأل-تضس-ج-ر ،وف-ع-ل أل-ج-اه-ل-ي-ة ف-ي
أإ’سسÓم ،وأأن يعلم أأن هذأ ألبÓء لنزوله أأسسباب
وحكم ’ يعلمها إأ’ ألله ،وأأن يعلم أأن لدفعه،
ول -رف -ع -ه أأسس-ب-ابً-ا م-ن أأع-ظ-م-ه-ا ل-ج-ؤؤوه ودع-اؤوه

وتضس- -رع -ه إأل -ى م -ؤ’ه ،ف -ه -ذه أأ’م -رأضس أل -ت -ي
أأرسسلها ألله تعالى على عباده إأنما هي رحمة
بهم ليرجعؤأ إأليه ،وليعرفؤأ أأنه هؤ ألمتصسرف
بعباده كما يشساء ،ف Óأعترأضس عليه له ألملك،
وله ألحمد ،وله ألخلق ،وله أأ’مر ،وبيده ألخير،
وه -ؤ ع -ل -ى ك -ل شس -يء ق -دي -ر ،وم -ع ه -ذأ ف -ت-لك
أأ’مرأضس لم يحصسل فيها ،ولله ألحمد نقصس
ف -ي أل -ن -ف -ؤسس و’ ه Ó-ك ،وإأن -م -ا ه-ي أأم-رأضس
يسس-ي-رة خ-ف-ي-ف-ة ق-دره-ا أل-م-ؤل-ى ول-طف بعباده،
فلله ألحمد رب ألسسماوأت وأأ’رضس ،أأعؤذ بالله
م ِمْن
م -ن ألشس -ي -ط-ان أل-رج-ي-مَ { :وَم-ا أاََصس-ابَُ-ك ْ
م َوَيْعُفو َعْن
ُم-صِس-يَ-بٍ-ة َفِ-بَ-م-ا َكَ -سسَ-بْت أاَْيِديُك ْ
َكِثيٍر } ألشسؤرىَ {. 30 :ما أاَصَساَب مِ ْ
ن
ه َيْه ِ
ن ِبالsل ِ
ن الsل ِ
ُمصِسيَب ٍ
ن ُيْؤوِم ْ
ه َوَم ْ
د
ة ِإاِ ’sبِإاْذ ِ
ه َوالsل ُ
َقلَْب ُ
ء َعِليمٌ [ألتغابن. 11 :
يٍ
ه ِبُك u
ل شَس ْ
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موإقيت
إلصضÓة

 08أإكتوبر  : 19٥7أسصتشصهد ““علي ’بوأنت““““،حسصيبة بن
ب - -وع - -ل - -ي““ ،أل - -ط - -ف - -ل ““ع- -م- -ر ي- -اسص- -ف““ و ““ﬁم- -ود
ب-وح-م-ي-دي““ب-ال-قصص-ب-ة ب-ع-د أن نسص-فت ق-وأت أÙتل
ألبيت ألذي كانوأ مقيم Úفيه.
 08إأكتوبر  : 19٦0صصّرح ألزعيم ألسصوفيتي ‘ نيويورك:
«Áك -ن أع -ت -ب-ار أج-ت-م-اع-ات-ن-ا ول-ق-اءأت-ن-ا م-ع ‡ث-ل-ي أ◊ك-وم-ة
أŸوؤقتة للجمهورية أ÷زأئرية أعÎأفا وأقعيا بهذه أ◊كومة».
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لم إثر إنهيار منزلهما إلهشش بوهرإن
لب وإ أ
بعد وفاة إ أ

لرهابية سضنة 2008
إلتحق با÷ماعات إ إ

اإلرهابي «العربي لدمي سشيد أاحمد» يسشلم نفسشه للسشلطات العسشكرية

«الراديوز» تتضشامن وتقدم مسشاعدات ألفراد عائلة بلكحل

لره-اب وب-فضض-ل ج-ه-ود ق-وإت إ÷يشش إل-وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي ،سّض-ل-م إره-اب-ي ن-فسض-ه ،صض-ب-اح ي-وم  07أإك-توبر  ،2019ل-لسضلطات
‘ إط-ار م-ك-اف-ح-ة إ إ
لرهابية
لمر باŸسضمى «إلعربي لدمي سضيد أإحمد» ،إلذي إلتحق با÷ماعات إ إ
إلعسضكرية بتمÔإسضت/إلناحية إلعسضكرية إلسضادسضة .ويتعلق إ أ
لرهابي كان بحوزته مسضدسش ( )01رشضاشش من نوع كÓشضنيكوف وثÓثة (ﬂ )03ازن ذخÒة ‡لوءة.
سضنة  .2008إ إ
و‘ سصياق متصصل ،كشصفت ودمرت مفرزة للجيشس ألوطني
ألشصعبي ،إأثر عملية بحث و“شصيط Ãنطقة كدية أ◊با’ت،
ب -ل -دي -ة وأد أل -زه -ور ،و’ي -ة سص -ك -ي -ك -دة/ن.عﬂ ،5.ب - - - - -أا ()01
Óره -اب -ي Úي -ح -ت -وي ع-ل-ى ق-ن-ب-ل-ت )02( Úت -ق-ل-ي-دي-ت-ي ألصص-ن-ع
ل -إ
وأغرأضس ﬂتلفة ،فيما أوقفت مفارز أخرى للجيشس ألوطني
ألشصعبي ،عنصصري ( )02دعم للجماعات أإ’رهابية بكل من
تيسصمسصيلت/ن.ع 2.وخنشصلة/ن.ع.5.

تدمﬂ Òبأا لإلرهابي Úيحتوي على قنبلتÚ
و‘ إأط -ار ﬁارب -ة أل -ت -ه -ريب وأ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة ،أوق-فت
مفارز للجيشس ألوطني ألشصعبي بكل من “Ôأسصت وبرج باجي
ﬂتار/ن.ع )25( ،6.شصخصصا وحجزت ( )19مولدأ كهربائيا
و( )14م -ط -رق -ة ضص -غ-ط وج-ه-ازي ( )02كشص- -ف ع- -ن أŸع -ادن،
باإ’ضصافة إأ )14( ¤كيسصا من خليط أ◊جارة وخام ألذهب
ومركبة رباعية ألدفع.

...وإاحباط هجرة غ Òششرعية
من جهة أخرى ،أحبط حرسس ألسصوأحل ﬁاو’ت هجرة
غ Òشصرعية لـ ( )79شصخصصا كانوأ على م Ïقوأرب تقليدية
ألصصنع بكل من ألشصلف/ن.ع ،1.وهرأن ومسصتغا/Âن.ع‘ ،2.
ح ” Úتوقيف ( )21مهاجرأ غ Òشصرعي من جنسصيات ﬂتلفة
بكل من ع Úأميناسس وتيارت وغردأية.

قامت بها إلشضرطة إلقضضائية بورقلة

ق.و

إمتد إجرإمها إ ¤عديد إلوليات

Îﬁف السشرقة باŸفاتيح اŸصشطنعة يقع ‘ الفخ
“كن عناصصر ألشصرطة ألقضصائية بأامن و’ية
ورقلة خÓل أليوم Úأأ’خÒين ،من إألقاء ألقبضس
على شصاب ‘ ألعشصرينيات من ألعمر متورط ‘
جرم ألسصرقـ ـة.
أل -ع -م -ل -ي-ة “ت أث-ن-اء ق-ي-ام ع-ن-اصص-ر ألشص-رط-ة
ب- -دوري- -ات ب -إاق -ل -ي -م أإ’خ -تصص -اصس قصص -د ت -وق -ي -ف
أÛرم ÚأŸبحوث عنهم ،أين لفت إأنتباههم شصاب

مشص-ب-وه ،ل-ي-ت-م ت-وق-ي-ف-ه و–وي-ل-ه م-ب-اشص-رة أإ ¤م-ق-ر
أŸصص -ل -ح -ة أل -و’ئ -ي -ة ل-لشص-رط-ة أل-قضص-ائ-ي-ة ،وأث-ن-اء
إأخضصاعه للتحقيق تب Úأنه مبحوث عنه من قبل
أ÷هات ألقضصائية أıتصصة ألتي أصصدرت ‘ حقه
ثÓ-ث-ة أوأم-ر قضص-ائ-ي-ة ب-ال-ق-بضس وضص-ب-ط وإأحضص-اره
لتورطه ‘ ثÓثة جنايات متعلقة بـتكوين جمعية
أشص -رأر وج -ن -اي -ة ألسص -رق -ة أŸقÎن-ة ب-ظ-رف أل-ل-ي-ل

وإأسص -ت -حضص -ار م -ركـب -ة ذأت ﬁرك ب-ه-دف تسص-ه-ي-ل
فعلهم وإأسصتعمال مفاتيح مصصطنعة ،عقب إأسصتكمال
كافة أإ’جرأءأت ألقانونية ألÓزمة ” ،إأ‚از ملف
قضص -ائ -ي ضص -ده وت-ق-دÁه أم-ام أ÷ه-ات أل-قضص-ائ-ي-ة
أıتصصة ألتي أصصدرت ‘ حقه أمر إأيدأع رهن
أ◊بسس باŸؤوسصسصة ألعقابية .

...وتوقيف مروج ا◊بوب اŸهلوسشة ببششار
“ّكنت قوأت ألشصرطة لفرقة ألبحث وألتدخل
ب -أام -ن و’ي -ة بشص -ار ،م -ن وضص -ع ح -د ل -نشص-اط م-رuوج
ل -ل -م -ؤوث -رأت أل -ع -ق -ل -ي-ة م-ن ن-وع أكسص-ت-ازي ،.وت-أات-ي
أسصتمرأرأ Ÿهامها أŸيدأنية ‘ ›ال مكافحة
أ÷رÁة أ◊ضصرية ،خاصصة ما تعsلق منها Ãكافحة
أ’Œار غ ÒأŸشص - - -روع ب- - -اuıدرأت وأŸؤوث- - -رأت
ألعقلية،
حيثيات ألقضصية جاءت إأثر دوريات عادية لذأت
أل -ف -رق -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ﬂت -ل-ف أل-ن-ق-اط وأح-ي-اء
أŸدينة ،و‘ حدود ألسصاعة ألثالثة صصباحا على

مسصتوى حي ألدبدأبة ألشصعبي s” ،رصصد شصخصس
مشصتبه ‘ أمره ،هذأ أأ’خ Òعند توقيفه وإأجرأء
ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ل-مسس أ÷سص-دي أل-ق-ان-ون-ي-ة عليه ،ضصبط
ب -ح -وزت -ه ك -م -ي -ة م -ن أŸؤوث -رأت أل -ع -ق-ل-ي-ة م-ن ن-وع
أكسصتازي دومينو قuدرت بـ 15:قطعة ،ومبلغ ما‹
قدره  21.000دج ،عليه ” –ويله Ÿقر ألفرقة
’سصتكمال أإ’جرأءأت.
وأثناء ألتحري مع أŸشصتبه فيه أŸوقوف ب Úأنه
ي-ق-وم Ãم-ارسص-ة نشص-اط ت-روي-ج أŸؤوث-رأت أل-ع-ق-لية،
حيث كان قد أقتنى ذأت ألكمية من عند شصخصس

 ⁄يتم تسضجيل أإية وفاة

 09جرحى من بينهم أاطفال ‘ حوادث مرور خطÒة بعنابة
شصهدت و’ية عنابة منذ يوم Úحوأدث مرور
متفرقة ،أدت إأ ¤إأصصابات متفاوتة ،حيث وبعد
أل-ت-دخ-ل ألسص-ري-ع ل-رج-ال أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ،أل-ذين
أسصعفوأ ألضصحايا ‘ ع ÚأŸكان ” ،نقلهم إأ¤
أقرب مسصتشصفى لتلقي ألعÓج ألÓزم..
فقد شصهد شصارع بوعلي ألسصعيد وسصط مدينة
عنابة ‘ حدود  11سصا و 39د أصصطدأم سصيارة
بدرأجة نارية خلف إأصصابة شصيخ  74سصنة بجروح،
حيث ” تقد Ëأإ’سصعافات أأ’ولية له ،كما عرف
حي ألياسصم Úعلى 14سصا و 09د أصصطدأم درأجة
نارية بطفل يبلغ من ألعمر  04سصنوأت ،أين خلف
هذأ أ◊ادث إأصصابة ألطفل على مسصتوى ألرأسس
وأ◊اجب أأ’Áن.
من جهة أخرى شصهد مدخل بلدية برحال حادث
مرور خط ‘ Òحدوث ألسصاعة  19سصا و27د إأثر
أنحرأف سصيارة ،ما أدى إأ ¤إأصصابة  05ضصحايا
بحالة صصدمة ،وهم رجل  36سصنة وأمرأت Úتبلغان
من ألعمر  34و 48سصنة وطفل 02 Úو 03سصنوأت،

حيث أنه و◊سصن أ◊ظ  ⁄يخلف حادث أŸرور أية
وفاة.
و‘ ذأت أليوم وعلى ألسصاعة  19سصا و 55د أدى
أنحرأف سصيارة وسصقوطها ‘ وأدي بجانب مصصحة
«أبن نفيسس» بعنابة إأ ¤إأصصابة رجل يبلغ من ألعمر
 29سصنة على مسصتوى ألكتف وألصصدر ،حيث ”
ت -ق -د Ëأإ’سص-ع-اف-ات أأ’ول-ي-ة ل-ه ون-ق-ل-ه ع-ل-ى ج-ن-اح
ألسصرعة إأ ¤أŸسصتشصفى.
و‘ حدود  23سصا و 34د تلقت مصصالح أ◊ماية
أŸدن- -ي- -ة خ Èأن- -قÓ- -ب سص- -ي -ارة Ãن -ط -ق -ة «›از
ألغسصول» دأئرة ع Úألباردة تسصبب ‘ إأصصابة رجل
 33سص -ن -ة ب -إاصص-اب-ات ﬂت-ل-ف-ة  ،م-ع أل-ع-ل-م سص-ح-لت
مصصالح أ◊ماية أŸدنية لو’ية عنابة ‘ ألفÎة
أŸمتدة من  29سصبتم Èإأ 05 ¤أكتوبر أ÷اري 28
حادث مرور ،خلف  29جريحا ،دون تسصجيل أي
وفاة.

عنابة :هدى .ب

ا◊ماية اŸدنية تنششل جثة غريق بششاطىء أازفون

تدخلت ،أمسس ،مصصالح أ◊ماية أŸدنية ألتابعة لوحدة أزفون بتيزي وزو ،لتحويل جثة شصاب تو‘
غرقا ،بسصبب عدم توأجد أعوأن أ◊رأسس ألذين أنتهت مهمتهم بعد أنتهاء موسصم أ’صصطياف.

تيزي وزو ،بن النوي توهامي

أوضصح مصصدر مسصؤوول ،أن ألضصحية يبلغ من ألعمر  28سصنة ،و” أنتشصال جثته ونقلها من طرف أعوأن
أ◊ماية أŸدنية إأ ¤مصصلحة حفظ أ÷ثث Ãسصتشصفى أزفون ،مضصيفا أنه يتع Úعلى أŸوأطن Úتوخي
أ◊ذر وعدم ألسصباحة ‘ هذه ألفÎة ،خاصصة بعد إأسصدأل ألسصتار على موسصم أ’صصطياف وعدم توأجد
حرأسس ألشصوأطئ.

إلشضعب ‘ -ألتفاتة تضصامنية تنقلت جمعية
«أل -رأدي -وز» ،أ ¤م-ك-ان ح-ادث أن-ه-ي-ار م-ن-زل ب-ح-ي
شصوبو وألذي رأح ضصحيته زوجان ‘ ألعقد أÿامسس
من ألعمر ،وهما قدور بلكحل و زوجته ﬂتار
ﬂتارية ،تارك Úورأءهما  03أبناء.جاء هذأ ‘
مرأسصلة خاصصة لـ«ألشصعب» من ألباهية.
عرفت أ◊ادثة تعاطف ألشصعب أ÷زأئري مع
ه -ذه أل -ع -ائ-ل-ة خ-اصص-ة أل-وأل-د أل-ذي ي-ع-م-ل ح-ارسص-ا
Ãدرسص -ة ب -ب -ل -دي -ة وه -رأن وه -م ي -ع -ان -ون مشص -اك-ل
أجتماعية قاهرة.هذه أŸأاسصاة حركت ألسصلطات
أÙلية وعلى رأسصها وأ‹ ألباهية ألذي قرر منح
مسصكن للعائلة ‘ أأ’يام ألقليلة ألقادمة.
رئ - -يسس «أل- -رأدي- -وز» ،ق- -ادة ألشص- -ا‘ وب- -حضص- -ور
حنصصال ،مصصابيح  ،فوسصي  ،بن زرقة و شصيباÊ
وجÒأن ألضصحايا عÈوأ عن تأاثرهم ألبالغ للحادث

أŸروع ،مؤوكدين تضصامن أ÷معية وألوفد أŸرأفق
لها مع ألعائلة  ،مقدما لها مسصاعدأت و لوأزم
منزلية  ،مهديا للطالبة «منال أبنة» ألضصحية جهاز
حاسصوب.
ك -م -ا م -ن -ح أ’ف -رأد أل -ع -ائ -ل-ة ‘ ه-ذه أ’ل-ت-ف-ات-ة
ألتضصامنية مÓبسس خاصصة و أن كل شصيء ردم –ت
أأ’نقاضس .
ألوقفة ألتضصامنية ثمنها سصكان أ◊ي و أقرباء
ألعائلة حيث شصكر أ’بن صصالح بلكحل «ألرأديوز»
على ما تقوم به من مسصاعدأت Ÿن هم دوما ‘
أمسس أ◊اجة وعند ألظروف ألصصعبة وأÙن.
ودع- -ا أ◊ضص -ور أŸوأط -ن Úإأ ¤ت -ف -ادي أ‚از
أل -ب -ن -اءأت أل -ف-وضص-وي-ة أل-ت-ي ك-ثÒأ م-ا ت-ت-م ب-ت-وأط-ؤو
أŸسص -ؤوول ÚأÙل -ي،Úوه -ذأ ل -ل-ح-ي-ل-ول-ة دون وق-وع
حوأدث وماسصي أخرى لسصنا ‘ حاجة إأليها.

ورقلة  :اÁان كا‘

يجهل هويته Ãبلغ  1500دج للقطعة ألوأحدة ،وأsن
أŸبلغ أŸا‹ ألذي ضصبط بحوزته ،يعت Èكعائدأت
ترويجها ،عليه ،وÃوجب ملف إأجرأء قضصائي –ت
وصصف :حيازة أŸؤوثرأت ألعقلية لغرضس ألبيعُ ،قuدم
أŸشصتبه فيه أمام ألسصيد /وكيل أ÷مهورية لدى
ﬁكمة بشصار،وبتطبيق إأجرأء أŸثول ألفوري ،صصدر
‘ حقه أمر إأيدأع.

بششار  :جمال دحمان

اإلطاحة بجمعية أاششرار “تهن سشرقة الدراجات النارية واŸركبات
“كن عناصصر أأ’من أ◊ضصري أÿامسس أ’من
و’ية سصوق أهرأسس من أإ’طاحة بجمعية أشصرأر
“ت-ه-ن سص-رق-ة أل-درأج-ات أل-ن-اري-ة وأŸرك-ب-ات عÈ
عديد ألو’يات ،حسصب ما علم أمسس أ’ثن Úمن
أŸكلف با’تصصال بأامن ألو’ية.
وأوضصح كر Ëمردأسصي بأان هذه أÛموعة ألتي
تÎأوح أعمار أفرأدها ب 25 Úو28سصنة كانت تسصتغل
وك -ا’ت ك -رأء ألسص -ي -ارأت ل -ل-ت-م-وي-ه  ،وأضص-اف ذأت
أŸصصدر بأان هذه ألعملية “ت بناء على شصكوى
تقدم بها ضصحية ( 34سصنة) مفادها تعرضس درأجته
ألنارية إأ ¤سصرقة –ت طائلة ألتهديد باأ’سصلحة
أل -ب -يضص-اء م-ن ط-رف  4أشص -خ-اصس ك-ان-وأ ع-ل-ى مÏ
سصيارة –مل لوحة ترقيم و’ية ›اورة مقدما
بذلك بعضس أأ’وصصاف للمشصتبه بهم.
و ب- -اشص- -ر ع- -ن- -اصص- -ر أأ’م -ن أ◊ضص -ري أÿامسس
عمليات ألبحث وألتحري وبالتنسصيق ما ب Úقوأت
ألشص-رط-ة أل-ع-ام-ل-ة ‘ أŸي-دأن ل-ي-ت-م ت-وق-ي-ف سصائق
درأجة نارية –مل نفسس أŸوأصصفات وألذي كانت

كاريكات /ÒعنÎ

بادية عليه عÓمات أ’رتباك Ãجرد رؤويته لعناصصر
ألشص -رط -ة ت -ارك -ا ذأت أل -درج-ة و’ذ ب-ال-ف-رأر ح-يث
ق - -ام - -وأ ÓÃح - -ق- -ت- -ه وت- -وق- -ي- -ف- -ه وأق- -ت- -ي- -اده إأ¤
مقرأŸصصلحة .
وب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ق -وأت ألشص -رط -ة أل -ع-ام-ل-ة ‘
أŸي -دأن ” ت -وق -ي -ف أŸرك-ب-ة وع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا ب-ق-ي-ة
أÛموعة أإ’جرأمية تنطبق عليهما أŸوأصصفات
ألسص -اب -ق -ة وف -ق -ا ل -ن -فسس أŸصص-در.وب-ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘
أل -قضص -ي-ة ت-ب Úأن أŸشص-ت-ب-ه ب-ه-م ي-ق-ط-ن-ون ب-إاح-دى
أل - -و’ي - -ات أÛاورة وÁارسص- -ون م- -ه- -ن- -ة سص- -رق- -ة
ألدرأجات ألنارية و أŸركبات من ﬂتلف ألو’يات
وذلك ب- - -اسص- - -ت- - -غ Ó- -ل وك - -ا’ت ك - -رأء ألسص - -ي - -ارأت
للتمويه.وباسصتكمال جميع أإ’جرأءأت ألقانونية ”
إأع -دأد م -ل -ف قضص -ائ-ي ل-ل-م-وق-وف Úأأ’رب-ع-ة أل-ذي-ن
قدموأ Ãوجبه أمام ﬁكمة سصوق أهرأسس ليحالوأ
على قاضصي ألتحقيق ألذي أصصدر ‘ حقهم أمر
إأي -دأع ع -ن ج -ن -اي -ت -ي «ت -ك -وي -ن ج -م-ع-ي-ة أشص-رأر» و
«ألسصرقة بتوأفر ألتهديد بالعنف».

