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وأ‹ يدشسن معرضس «بوليتاك»أ’ثن Úويزور تندوف ألثلثاء
يÎأسس ،وزي- -ر أ’تصص- -ال ح -م -ي -د
ق-ري-ن ،ح-ف-ل إأح-ي-اء أليوم ألعاŸي
لذأعة ،يوم  13فيفري أ÷اري،
ل إ
ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة م-ول-ود ق-اسص-م نايت
بلقاسصم بو’ية تيسصمسصيلت.

نوري يطلق برنامج
أŸنظمة ألعاŸية للسسياحة

يشصرف ،وزير ألتهيئة ألعمرأنية
وألسصياحة وألصصناعات ألتقليدية
’مÚ
عبد ألوهاب نوريÃ ،عية أ أ
ألعام للمنظمة ألعاŸية للسصياحة
ط -الب أل-رف-اع-ي ،ي-وم  14فيفري
أ÷اري ،ع- -ل- -ى إأط- -لق ب- -رن- -ام- -ج
أŸن- -ظ- -م- -ة أل- -ع- -اŸي- -ة ل- -لسص- -ي -اح -ة
’حصص-ائ-ي-ة
ل -ت -دع -ي -م أل -ق-درأت أ إ
ل -ب -ل -دأن أŸن -ط -ق -ة ،وذلك ب -قصص -ر
’· ن -ادي ألصص -ن -وب -ر أل -ب -ح-ري،
أ أ
أب - - -ت - - -دأء م - - -ن ألسص- - -اع- - -ة 08:00
صصباحا.

مسسلم ‘ ع Úصسالح
و “Ôأسست

يشصرف ،وزير أŸوأرد أŸائية وألبيئة عبد ألقادر وأ‹ ،بعد غد أ’ثن ،Úعلى تدشصÚ
معرضس «ألبوليتاك» بالصصنوبر ألبحري ،وŒري ألطبعة  13للتظاهرة –ت رعاية
ألوزأرة على ألسصاعة ألتاسصعة (  )09:00با÷ناح أŸركزي «صصافكسس».
 ..ويقوم ،يوم ألثلثاء  14فيفري ،بزيارة عمل وتفقد إأ ¤و’ية تندوف ،وخلل
ألزيارة يعاين وأ‹ مشصاريع ألقطاع أ’سصÎأتيجي ألذي يعرف حركية كÈى
ويعول عليه ‘ إأحدأث بدأئل إأ‰ائية بعيدأ عن ألتبعية للمحروقات.

بوضسياف يفتتح
يوما حول
ألنشساطات
ألتقنية
يشصرف ،وزير ألصصحة
و ألسصكان و إأصصلح أŸ
س
ص
ت
ش
ص
ف
ي
ا
ت
ع
ب
د
أ
Ÿالك بوضصياف،
غ -دأ ،ع -ل -ى أل -ي -وم أل -ت -ق -ن -ي ل  -إ
لع -لم ح -ول ت -ط -ب-ي-ق
أل- -نشص -اط -ا
ت أل -ت -ق -ن -ي -ة ل -ل -وك -ال -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -م -وأد
ألصصيد’ن
ي
ة
،
و
ذ
ل
ك
ع
ل
ى
م
س
ص
توى معهد باسصتور دأ‹
أبرأهي
م
،
أ
ب
ت
د
أ
ء
م
ن
أ
ل
س
ص
ا
ع
ة
0
0
:
8
0
صصباحا.

’صصلح
ينشصط ،رئيسس حركة أ إ
ألوطني فيل‹ غويني ،أليوم،
جلسصة أفتتاحية للدورة
ألعادية للمكتب ألوطني
–ضصÒأ للنتخابات
أŸقبلة ،و ذلك Ãقر أ◊زب ببئر مرأد رأيسس ،أبتدأء من
ألسصاعة  11:00صصباحا.

ي- -نشص- -ط ،ب- -ل- -ق- -اسص- -م سص -اح -ل -ي
’م Úألعام ◊زب ألتحالف
أ أ
أل -وط -ن -ي أ÷م-ه-وري ،أل-ي-وم،
Œم - -ع - -ا شص - -ع - -ب - -ي - -ا Ãدي - -ن- -ة
قسص - -ن - -ط - -ي- -ن- -ة ،ل- -ت- -حسص- -يسس
أŸن-اضص-ل Úب-أاه-مية ’نتخابات
أل -تشص -ري -ع-ي-ة أŸق-ب-ل-ة ،و ذلك
بقاعة أÙضصرأت ﬁمد ألعيد آأل خليفة ،أبتدأء من ألسصاعة
 09:30صصباحا.

ملتقى لإلطارأت ألنسسائية لل–اد من أأجل
ألنهضسة و ألعدألة و ألبناء
ينظم ،أ’–اد من أجل ألنهضصة و ألعدألة و ألبناء ،أليوم،
لطارأت ألنسصائية ،وذلك بنادي أÛاهد بسصاحة بور
ملتقى ل إ
سصعيد ،أبتدأء من ألسصاعة  10:00صصباحا.

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

يشص - -رف ،رئ - -يسس ج - -ب - -ه- -ة
أŸسص- -ت -ق -ب -ل ع -ب -د أل -ع -زي -ز
بلعيد ،أليوم ،على مرأسصيم
أ’ح -ت -ف -ال ب-ال-ذك-رى أÿا
م
س
ص
ة
ل
ت
أ
ا
س
ص
ي
س
س
أ
◊زب ،م-ت-ب-وع-ا
بندوة صصحفية ،وذلك بقاعة أ أ
’طلسس بباب ألوأد ،أبتدأء
من ألسصاعة  09:30صصباحا.

ندوة وطنية لرؤوسساء
أŸكاتب ◊ركة أإ’صسلح

يومية وطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
أ’قتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(0٢1)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ملتقى وطني حول ألتفجÒأت
ألنووية ألفرنسسية

بلعيد يشسرف على
حفل تأاسسيسس جبهة
أŸسستقبل

سساحلي يÎأأسس
ألندوة ألوطنية
لرؤوسساء أŸكاتب

ت-ق-وم ،وزي-رة أل-تضص-ام-ن أل-وط-ن-ي
’سص- -رة و قضص- -اي -ا أŸرأة م -ون -ي -ة
وأ أ
مسص -ل -م سص -ي ع -ام -ر ،أل -ي -وم وغ-دأ،
ب -زي -ارة ع -م -ل وت-ف-ق-د إأ ¤و’ي-ة
“Ôأسصت و ألو’ية أŸنتدبة عÚ
صص- -ال- -ح ،ح- -يث سص- -ت- -ع- -اي- -ن ب -عضس
أŸؤوسصسص- -ات أŸت -خصصصص -ة أل -ت -اب -ع -ة
ل-ق-ط-اع-ه-ا أل-وزأري وك-ذأ م-ع-رضس
ل-لصص-ن-اع-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وتسص-ل-ي-م
حافلت للنقل أŸدرسصي .

يشص -رف ،وزي -ر أل -ث -ق -اف -ة ع -زأل -دي-ن
م -ي -ه -وب -ي ،غ -دأ ،ع -ل -ى أف -ت-ت-اح دورة
’م - -ان - -ة أل - -ع- -ام- -ة ’–اد أل- -ك- -ت- -اب
أ أ
’دب -اء أل -ع -رب و أل -ن -دوة أŸرأف -ق-ة
وأ أ
أŸوسصومة بـ «Œليات ثقافة أŸقاومة
’دب أل - -ع - -رب - -ي أŸع - -اصص- -ر – دورة
‘أ أ
شص- -اع- -ر أل -ث -ورة أ÷زأئ -ري -ة أÛاه -د
م - -ف - -دي زك - -ري- -ا» ،وذلك ب- -اŸك- -ت- -ب- -ة
ألوطنية با◊امة ،أبتدأء من ألسصاعة
 09:00صصباحا.

ألرئيسصة أŸديرة ألعامة
مسصؤوولة ألنشصر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

توقيع بروتوكول تعاون ب’« Úناب»و طاسسيلي
’شصهار،
توقع ،أŸؤوسصسصة ألوطنية للتصصال وألنشصر وأ إ
يوم  14فيفري أ÷اري ،بروتوكول أتفاقية تعاون مع
شصركة ألطÒأن طاسصيلي ،و ذلك بقاعة أ÷زأئر
بقصصر أŸعارضس ،أبتدأء من ألسصاعة 10:30
صصباحا.

بن يونسس
ينشسط Œمعا
شسعبيا
ي - - - -نشص - - - -ط ،رئ - - - -يسس
أ◊رك- -ة ألشص- -ع- -ب- -ي- -ة
أ÷زأئرية عمارة بن
ي -ونسسŒ ،م -ع -ا شص -ع-ب-ي-ا ،ب-ت-يسص-مسص-ي-لت ،أل-ي-وم ،
وذلك ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة «ن-ايت ب-ل-ق-اسص-م» ب-وسص-ط
أŸدينة ،أبتدأء من ألسصاعة  09:00صصباحا.

غول يلتقي با÷الية
بباريسس
يقوم ،رئيسس Œمع أمل
أ÷زأئر «تاج» عمر
غول ،بزيارة إأ ¤فرنسصا،
حيث سصيكون له لقاء مع
أ÷الية أ÷زأئرية
و‡ثلي أ◊زب بباريسس
و عمل جوأري ‘
’ضصافة إأ ¤زيارة أŸسصجد
شصوأرعها ،با إ
ألكب ‘ ،Òإأطار ألتحضص Òللتشصريعيات
أŸقبلة ،وذلك أبتدأء من ألسصاعة 14:00
زوأ’..

يشص- -رف ،وزي- -ر أÛاه- -دي- -ن أل -ط -يب
زي -ت -و ،Êأل-ي-وم و غ-دأ ،ع-ل-ى م-ل-ت-ق-ى
وط- -ن- -ي ح- -ول «أل- -ت -ج -ارب أل -ن -ووي -ة
أل -ف -رنسص -ي -ة ب -الصص-ح-رأء أ÷زأئ-ري-ة»
بو’ية إأليزي

بن غÈيت تعاين مؤوسسسسات
تربوية باŸدية

ت- -ق- -وم ،وزي- -رة ألÎب -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة
ن - -وري- -ة ب- -ن غÈيت ،أل- -ي- -وم و غ- -دأ،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل و ت- -ف- -ق- -د إأ ¤و’ي -ة
أŸدي- - -ة ،ح- - -يث سص- - -ت- - -ع- - -اي- - -ن ب - -عضس
أŸؤوسصسصات ألÎبوية .

بن حمو يجتمع Ãحافظي
و’يات ألغرب
يجتمع ،رئيسس حزب ألكرأمة
ﬁمد بن حمو ،أليومÃ ،حافظي
و’يات ألغرب –ضصÒأ
’عمال
للتشصريعيات ،و ذلك Ãركز أ أ
’نيق» ،أبتدأء من ألسصاعة 10:00
«أ أ
صصباحا.

إ’ع ـلناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصصحابها نشصرت أو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شصهار
أŸؤوسصسصة ألوطنية للنشصر وأ إ
 1شصارع باسصتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :
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بن صضالح يسضتقبل سضف Òإايران با÷زائر
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يقوم كل من وزيرة ألعÓقأت أÿأرجية ألفنزويلية ديلسسي إألوينأ رودريغيز ووزير ألنفط وأŸنأجم
ألفينزويلي نيلسسون مأرتينيز بزيأرة عمل إأ ¤أ÷زأئر ،أليوم ،حسسبمأ أفأد به بيأن لوزأرة ألشسؤوون أÿأرجية.

أاكد ذات البيان أان الزيارة تأاتي ‘ إاطار
«اŸشس -اورات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن
الصس- -دي -ق ‘ Úظ -رف ي -ت -م -ي -ز ب -ان -ع -دام
السستقرار ‘ سسوق النفط» ،كما سستكون
ف- -رصس- -ة Ÿت- -اب- -ع- -ة ا◊وار ح -ول ت -ع -زي -ز

التنسسيق ب Úالدول األعضساء ‘ منظمة
الدول اŸصسدرة للنفط (األوبيب) الذي
“خضس عنه إاتفاق ا÷زائر ‘  28سسبتمÈ
.2016
وسسيقوم الطرفان أايضسا بتقييم التعاون

بن غÈيت تلتقي إأليزأبيت غيغو

ال -ث-ن-ائ-ي و دراسس-ة سس-ب-ل ووسس-ائ-ل ت-ع-زي-زه
وتوسسيعه إا› ¤الت أاخرى ،حسسبما جاء
‘ البيان.
وت -ن-ف-ي-ذا إلت-ف-اق ا÷زائ-ر ك-ان أاعضس-اء
األوب -يب ق -د ق -رروا ن-ه-اي-ة ن-وف-م2016 È
تخفيضس إانتاجهم ب  1.2مليون برميل ‘
اليوم ابتداء من  1جانفي Ÿ 2017دة سستة
أاشسهر قابلة للتجديد حتى تسسÎجع السسوق
إاسستقرارها.
للتذك ،Òفإان دول األوبيب أاقنعت كذلك
دول منتجة غ Òأاعضساء باŸنظمة مثل
روسسيا بتخفيضس إانتاجها إاذ أاقرت هذه
ال -ب -ل -دان ت -خ -ف -يضس-ا ب  ٥٥8.000برميل
يوميا.
ت -ع -ت Èا÷زائ-ر وف-ن-زوي Ó-عضس-وي-ن ‘
÷ن-ة م-راق-ب-ة إات-ف-اق-ات م-ن-ظ-م-ة األوبيب
واتفاقات شسركائها حول تخفيضس اإلنتاج،
وتضسم اللجنة التي ترأاسسها الكويت ك Óمن
عمان و روسسيا.

إاسس -ت -ق -ب -ل ،رئ -يسس ›لسس األم-ة ،ع-ب-د
ال - -ق - -ادر ب - -ن صس - -ال- -ح ،أاول اأمسس ،سس- -فÒ
ا÷مهورية اإلسسÓمية اإليرانية با÷زائر،
رضس- -ا ع- -ام -ري ،حسسب م -ااأف -اد ب -ه ب -ي -ان
للمجلسس.

وأاوضسح ذات اŸصسدر أان اللقاء سسمح
ب -ال -ت -ط -رق ا« ¤ال -ع Ó-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
البلدين وسسبل الرقي بها إا ¤مسستويات
أافضسل ،خدمة Ÿصسلحة الشسعب Úوالبلدين
‘ إاطارمبداأ الشسراكة رابح -رابح».

ولد خليفة يشسأرك ‘ أŸؤو“ر ألسسنوي للŸÈأن ألعربي

سضعي لتوحيد اŸواقف» ‘ القضضايا العربية و ا’سضÎاتيجية»

بحث التعاون ‘ اÛال الÎبوي

شس -ك -لت وضس -ع -ي -ة أل -ت-ع-أون بÚ
أ÷زأئ- - - -ر وف- - - -رنسس - - -أ ‘ أŸي - - -دأن
ألÎب- -وي ﬁور ل -ق -أء ب Úوزي -رة
ألÎب -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة ،ن -وري -ة ب -ن
غÈيت ،ورئ -يسس-ة ÷ن-ة ألشس-وؤون
أÿأرج -ي-ة ب-أ÷م-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
ألفرنسسية ،أإليزأبت غيغو ،حسسب
مأ أفأد به بيأن للوزأرة.
و ق -د ق -دمت ال -وزي -رة ب-اŸن-اسس-ب-ة،
عرضسا عن النظام الÎبوي با÷زائر
م -ع تسس-ل-ي-ط الضس-وء ع-ل-ى اÛه-ودات
اŸبذولة من طرف الدولة ا÷زائرية
وال-ت-ي “ن-ح الأول-وي-ة ل-ق-ط-اع الÎب-ية،
وع -ل -ى الإصس Ó-ح -ات ال -ت -ي ب -اشس-رت-ه-ا
ال- - -وزارة م - -ن - -ذ سس - -ن - -ة  ،2003وك- - - -ذا
الورشسات الكÈى قيد الإ‚از والتي

تسس- -م- -ح ب- -رف -ع ال -ره -ان -ات ل -ل -وصس -ول
Ÿدرسسة نوعية ،يضسيف ذات اŸصسدر.

وق -د ج -رى ال -ل -ق -اء ب -حضس-ور سس-فÒ
فرنسسا با÷زائر ،برنار اإÁي.

شضمال إافريقيا :ا’سضتقرار واأ’من والوقاية من التطرف انشضغا’ت واشضنطن
أف -أد م-ع-ه-د وأشس-ن-ط-ن ،م-ؤوخ-رأ ،أن
أه -م أنشس -غ -أ’ت أل -و’ي -أت أŸت-ح-دة
Ãن -ط-ق-ة شس-م-أل إأف-ري-ق-ي-أ ت-ت-م-ث-ل ‘
أ◊ف-أظ ع-ل-ى أ’سس-ت-ق-رأر وأل-وق-أي-ة
’من بأŸنطقة.
من ألتطرف وأ أ
و‘ شس- -ري- -ط ف- -ي -دي -و ” ع -رضس -ه عÈ
األنÎنت خصسصس م - -ط - -ول ل - -لسس - -ي - -اسس - -ة
األمريكية بشسمال إافريقيا أاوضسح اŸعهد
أان ا◊ف -اظ ع -ل -ى السس-ت-ق-رار ب-اŸن-ط-ق-ة
يبقى يشسكل « ضسرورة» قصسوى بالنظر إا¤
«ال- - - -ف - - -وضس - - -ى وا◊رب ‘ ل - - -ي - - -ب - - -ي - - -ا»
و«الÓاسستقرار ببعضس بلدان ا÷نوب».
كما حذرت إادارة ترامب من «اسستخدام
أاراضسي سسكان شسمال إافريقيا من طرف
ا÷ماعات اŸتطرفة Ÿمارسسة نشساطات
إارهابية وعبور أاو “ويل».
وفيما يخصس األمن باŸنطقة ،أاكد ذات
اŸصس- -در أان « ح- -ري- -ة –رك األسس- -ط- -ول
األم-ري-ك-ي السس-ادسس» Ãن-ط-ق-ة اŸت-وسسط

أامر « هام « و»حاسسم» لضسمان أامن مناطق
اه-ت-م-ام م-ن-ظ-م-ة ح-ل-ف شس-م-ال الأط-لسسي
ومن أاجل اإلبقاء على التعاون اإلقليمي
‘ ›ال مكافحة اإلرهاب.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوضس -ح اŸصس -در أان
إادارة ترامب تركز من جهة أاخرى على «
سس -ي -اسس-ات ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي واإلق-ل-ي-م-ي»
والتي ل تسستدعي الكث Òمن التمويل بل
ترتكز خاصسة على الدعم الديبلوماسسي.

ا÷زائر شضريك أاسضاسضي

وم -ن ضس -م -ن ب -ل -دان شس -م -ال إاف -ري -ق -ي-ا
األخ -رى ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
اه-ت-م-ام-ا خ-اصس-ا أاشس-ار اŸع-ه-د الأمريكي
إا ¤ا÷زائ -ر ال -ت -ي ت-ع-د شس-ري-ك-ا أاسس-اسس-ي-ا
ت - -ن- -وي إادارة ت- -رامب « ال- -ت- -ق- -رب» م- -ن- -ه
«كشسريك» الند للند و ليسس ك «مسستفيد».
وي- - -رى اŸع - -ه - -د أان ا÷زائ - -ر « ب - -ل - -د
ﬂت - -ل- -ف» إاذ « ي- -ع- -ت Èال- -ي- -وم أاك Èب- -ل- -د

باŸنطقة» كما عمل دوما على ا◊فاظ
على «عÓقات وطيدة» مع واشسنطن.
وم- - -ن ج- - -ه- - -ة أاخ - -رى ،ت - -رغب اإلدارة
األمريكية ‘ تعزيز التعاون مع هذا البلد،
ل سسيما على الصسعيد القتصسادي.
‘ ه - - -ذا اÿصس - - -وصس ،أاشس - - -ار ن - - -فسس
اŸصسدر إا ¤أان الشسركات األمريكية هي
األك« Ìاسس- -ت- -ف- -ادة» م- -ن ب- -ل- -د «م -ف -ت -وح»
لÓ-سس-ت-ث-م-ارات خ-اصس-ة ب-ع-د انهيار أاسسعار
البÎول.
أاما بالنسسبة للبلد ا÷ار تونسس فإان أاهم
Óدارة األمريكية يتمثل
انشسغال بالنسسبة ل إ
‘ «األم-ن» وك-ي-ف-ي-ة م-واج-ه-ة ال-ت-هديدات
التي قد تأاتي من ليبيا التي تشسهد أازمة
منذ . 2011
وخلصس اŸعهد إا ¤أان تونسس « ل تزال
بحاجة إا ¤اŸسساعدة األمريكية ‘ ›ال
م- -راق- -ب -ة ا◊دود وم -ك -اف -ح -ة اإلره -اب»
باإلضسافة إا ¤اÛال القتصسادي.

تأألق ببحثه حول أهدأف ألتنمية أŸسستدأمة

ا÷زائري مراح ضضمن الفائزين بجائزة «البنود»
” أختيأر أ÷زأئري مرأح
ﬁم-د ج-م-أل أل-دي-ن أب-و بكر
’·
م- - -ن ق - -ب - -ل ب - -رن - -أم - -ج أ أ
’‰أئ- -ي ،ك- -أأح- -د
أŸت - -ح - -دة أ إ
ألفأئزين أل ‘ 17بحث عأŸي
م- -ت -ع -ل -ق ب -ت -ح -ق -ي -ق أه -دأف
أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسستدأمة ،حسسبمأ
’·
أف - - -أد ب - - -ه ب - - -رن- - -أم- - -ج أ أ
’‰أئي ‘ بيأن له.
أŸتحدة أ إ
كان اختيار مراح إا ¤جانب
 16فائزا آاخر قادم Úمن 1٥
لشسخاصس
بلد ،من ب Úمئات ا أ

الذين عرضسوا فيديوهات حول
له - - - - - - - - -داف ال  17للتنمية
ا أ
اŸسستدامة.
وأاضس- - - -اف ذات اŸصس - - -در أان

ال- -ف- -ائ- -ز ا÷زائ- -ري ال- -ذي ق -ام
ب -إا‚از ف -ي -دي -و ي -غ-ط-ي ال-ه-دف
ال -راب -ع ل -ل -ت -ن -م -ي -ة اŸسس -ت -دام-ة
اŸت- -ع- -ل -ق ب -الÎب -ي -ة ال -ن -وع -ي -ة،

سس-ي-نضس-م إا ¤عشس-رات ال-ف-ائ-زي-ن
لخرين القادم Úمن كافة بقاع
ا آ
العا ،⁄ليتوجه إا ¤الصس Úقصسد
ل-ق-اء «السس-ف-راء م-ن ا◊ي-وان-ات»
ل‰ائي
ل· اŸتحدة ا إ
لÈنامج ا أ
وه- -م -ا  2م -ن ح -ي -وان ال -ب -ن-دا
الشس- -هÒي- -ن ب- -تسس- -م- -ي -ة «ك -ي -ك -ي
وديانديان».
لهداف العاŸية
وتعد هذه ا أ
برنا›ا «يرمي إا ¤القضساء على
الفقر و رفع التحديات العاجلة
‘ العا ⁄إا ¤غاية .»2030

يشس -أرك رئ -يسس أÛلسس ألشس -ع -ب-ي
ألوطني ﬁمد ألعربي ولد خليفة،
‘ أشس- -غ- -أل أŸؤو“ر ألسس -ن -وي ل -لŸÈأن
ألعربي ورؤوسسأء أÛألسس وألŸÈأنأت
أل- -ع- -رب- -ي- -ة أل- -ذي ي- -ن- -ع- -ق- -د أل- -ي- -وم
ب -أل -ق -أه -رة ،حسسب م -أ ج -أء ‘ ب -ي -أن
للمجلسس.
أاضس- - -ح اŸصس- - -در أان «رئ- - -يسس الŸÈان
العربي مشسعل بن فهم السسلمي وجه دعوة
لولد خليفة ◊ضسور هذا الجتماع الذي
ي -أات -ي ان -ع -ق -اده ال -دوري ت-ف-ع-ي Ó-إلعÓ-ن
القاهرة الذي توج أاعمال اŸؤو“ر األول
الذي انعقد ‘ فÈاير من العام اŸاضسي
وذلك لتعزيز العÓقة ب ÚالŸÈان العربي
واÛالسس والŸÈان- - - - - - -ات ‘ ال - - - - - -دول
العربية».
كما يسسعى اŸؤو“ر اأيضسا إا« ¤توحيد
اŸواق- - -ف» ‘ ال- - -قضس- - -اي- - -ا ال - -ع - -رب - -ي - -ة
والسسÎات - -ي - -ج- -ي- -ة و“ك ÚالŸÈان م- -ن
Œسسيد البعد الشسعبي ‘ منظومة العمل
العربي اŸشسÎك.
ويناقشس ا◊اضسرون ما يعيشسه العا⁄
ال-ع-رب-ي م-ن أاوضس-اع اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة تسستدعي
«مضس -اع -ف -ة ا÷ه -ود ال -ع -رب -ي-ة اŸشسÎك-ة
Ÿع -ا÷ة ال -قضس-اي-ا الشس-ائ-ك-ة ،ال-ت-ح-دي-ات
Óم -ن
اŸل- -ح- -ة وال- -ت -ه -دي -دات اŸاث -ل -ة ل  -أ
ال -ق -وم -ي ال -ع -رب -ي ج -راء ت-ن-ام-ي ظ-اه-رة
اإلره- -اب و“دد ا÷م- -اع -ات اإلره -اب -ي -ة
والتدخل اÿارجي ‘ الشسؤوون الداخلية
للدول العربية».
ك- -م- -ا ي- -ت- -ط- -رق اŸشس- -ارك -ون يضس -ي -ف
اŸصس - -در ذات - -ه إا ¤الع - -ت- -داءات ال- -ت- -ي

يتعرضس لها الشسعب الفلسسطيني من قبل
ال- - -ك- - -ي- - -ان الصس - -ه - -ي - -و Êودور اÛالسس
والŸÈان- -ات ال- -ع- -رب -ي -ة ‘ دع -م صس -م -ود
الشس -عب ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي لسسÎداد ح-ق-وق-ه
اŸسسلوبة واإقامة دولته اŸسستقلة.
وسسيتوج اŸؤو“ر باعتماد وثيقة ترفع
إا ¤ال- -ق- -ادة ال- -ع -رب ‘ اج -ت -م -اع ›لسس
جامعة الدول العربية ال 28على مسستوى
ال -ق-م-ة ال-ذي سس-ي-ع-ق-د ب-األردن ‘ م-ارسس
القادم.
وتتضسمن الوثيقة حسسب بيان اÛلسس
رؤوي -ة الŸÈان -ات ال -ع -رب -ي -ة ‘ م -واج -ه-ة
ال -ت -ح -دي -ات ال -كÈى ال -ت -ي ت -واج-ه األم-ة
العربية.

 ..ويتحادث مع د.مشضعل بن فهد السضلمي
–ادث رئ - - -يسس اÛلسس الشس - - -ع- - -ب- - -ي
الوطني دﬁ .مد العربي ولد خليفة‘ ،
إاطار مشساركته ‘ اŸؤو“ر الثا ÊللŸÈان
ال -ع -رب -ي ورؤوسس -اء اÛالسس والŸÈان -ات
ال-ع-رب-ي-ة ،اŸن-ع-ق-د ب-ال-ق-اه-رة ،م-ع رئيسس
الŸÈان ال- -ع- -رب- -ي د .مشس- -ع- -ل ب- -ن ف- -ه -م
السسلمي ،حيث تطرق الطرفان ıتلَف
ال u-ره -ان -ات وال s-ت-حu-دي-ات ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-م-ا
اŸنطقة العربية ،وأا‚ع ال tسسُبل لتحقيق
األمن والسستقرار والsتنمية ‘ منطقتنا
بالتsضساُمن العربي وبعيًدا عن أايّ تدtخÓت
اأجنبsية.
كما –ادث الsرئيسسان حول كيفsية تعزيز
التعاون ب ÚالŸÈان ا÷زائري والŸÈان
العربي.

غريسس يشضارك ‘ اجتماع ÚللŸÈان العربي ببÒوت
الشسعب/شسارك مهني غريسسي ،عضسو
›لسس األم -ة ،عضس-و ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
ل–Óاد الŸÈا Êالعربي ‘ ،الدورة 21
للجنة التنفيذية ل–Óاد الŸÈا Êالعرب،
والج- -ت -م -اع السس -اب -ع ل -ل -ج -ن -ة اŸصس -غ -رة
اŸنبثقة عنها ،واللذين ينظمهما ال–اد
الŸÈا Êال -ع -رب -ي ب -ال -ت -ع-اون م-ع ›لسس
ال-ن-واب ال-ل-ب-ن-ا Êي-ومي  10و  11فيفري
 2017ببÒوت (لبنان).

وتضسمن جدول أاعمال اجتماع اللجنة
التنفيذية عدة بنود ،منها تنفيذ قرارات
م -ؤو“ر ال–اد ،اأنشس -ط-ة األم-ان-ة ال-ع-ام-ة
ل–Óاد وتقارير اللجان اÿاصسة.
ك -م -ا تضس -م -ن ج -دول أاع -م -ال ال -ل -ج-ن-ة
اŸصسغرة اŸنبثقة عن اللجنة التنفيذية
ل–Ó- - -اد الŸÈا Êال- - -ع- - -رب- - -ي ،دراسس- - -ة
اسسÎات - -ي- -ج- -ي- -ة ع- -م- -ل ال–اد الŸÈاÊ
العربي للفÎة .2018

»æWh

ألسضبت  11فيفري  2017م
ألموأفق لـ  14جمادى أألولى  1438هـ

تنظيم ألعديد من أŸلتقيات ألدولية وألوطنية أŸتخصصصصة

سصÓل يÈز ›هؤدات الدولة ‘ حماية الثؤابت الدينية
لسصÓم ألوسصطي وأŸعتدل
ترسصيخ قيم ومعا ⁄أ إ

لول عبد أŸالك سصÓل ،أول أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة› ،هودأت ألدولة ‘ أ◊فاظ على ألهوية ألثقافية
أبرز ألوزير أ أ
للبÓد وحماية ثوأبتها ألدينية وألتاريخية من خÓل تنظيم ألعديد من أŸلتقيات ألدولية وألوطنية أŸتخصصصصة ألتي تصصب
لهدأف.
‘ Œسصيد هذه أ أ
أأوضضح سضلل ‘ رده على سضؤوأل شضفوي
لعضضو باÛلسش ألشضعبي ألوطني ،قرأأته نيابة
ع -ن -ه وزي -رة أل -ع-لق-ات م-ع ألŸÈان ،أل-دأل-ي-ة
غنية ،حول أأسضباب عدم تنظيم ملتقيات ألفكر
أإلسضلمي خلل ألسضنوأت أألخÒة ،أأن ألدولة
«سضهرت ‘ ألسضنوأت أألخÒة على موأصضلة
( )...ت-ن-ظ-ي-م أل-ع-دي-د م-ن أŸل-ت-ق-ي-ات ألدولية
وألوطنية أŸتخصضصضة ترمي إأ ¤أ◊فاظ على
ألهوية ألثقافية لبلدنا وحماية ثوأبتنا ألدينية
وألتاريخية ‘ ظل أنتشضار ألعوŸة ألثقافية
Ãختلف ﬂلفاتها ألفكرية وألثقافية».
و‘ هذأ أإلطار ذكر سضلل بأانه ” خلل
سض -ن-ة  2009ت-ن-ظ-ي-م»م-ل-تقى حرية ألشضعائر
ألدينية» كما ” سضنة  ‘ ،2011إأطار تظاهرة
تلمسضان عاصضمة ألثقافة أإلسضلمية ،تنظيم 11
ملتقى بعضضها ذأت طابع وطني وأأخرى دو‹.
وأأشضار ‘ هذأ أ÷انب إأ ¤أŸلتقى ألدو‹
«مالك بن نبي» وملتقى» أإلسضلم ‘ موأجهة
أل- -ع -ن -ف» وم -ل -ت -ق -ى»أل -ف -ت -وى ب Úألضض -وأب -ط
ألشضرعية و–ديات ألعوŸة» ،مÈزأ أأن هذه
أللقاءأت« ،عرفت مشضاركة كبÒة من ﬂتلف
دول ألعا ⁄أإلسضلمي».
وتابع سضلل أأنه ” أأيضضا خلل سضنة 2012
تنظيم ملتقى «ألدورة ألÛ 20لسش أÛمع
ألفقهي أإلسضلمي» ذو ألطابع ألدو‹ بوهرأن،
شض- -ارك ف- -ي -ه أأزي -د م -ن  150شض-خصض-ي-ة دينية
وفقهية وعلمية من ﬂتلف دول ألعا ⁄ألعربي
وألغربي.

وأأكد ‘ ذأت ألسضياق على «حرصش ألدولة»
من أأجل تكريسش ألطابع ألسضنوي لبعضش هذه
أŸلتقيات على غرأر «ملتقى أŸالكية» بعÚ
ألدفلى ،ألذي يدخل طبعته أل 12وأŸلتقى
ألتاريخي «عقبة بن نافع» بولية بسضكرة ألذي
يشضهد طبعته أل ،5فضضل عن ملتقى ألتصضوف
ب-غ-ل-ي-زأن وم-ل-ت-ق-ى ألسض-ن-وة أل-ن-ب-وية بقسضنطينة
باإلضضافة إأ ¤ملتقى ألقرآأن ألكر Ëبالشضلف.
كما تطرق ألوزير أألول إأ ¤سضهر ألسضلطات
أıتصض -ة ‡ث -ل -ة ‘ وزأرة ألشض -ؤوون أل -دي-ن-ي-ة
وأألوق -اف ع -ل-ى أل-ت-ن-ظ-ي-م ألسض-ن-وي Ÿسض-اب-ق-ة
«أ÷ائ -زة أل -دول -ي -ة ◊ف -ظ أل -ق -رآأن وŒوي -ده
وتفسضÒه وأأسضبوع ألقرآأن ألكر Ëألذي يدخل

طبعته أل.»18
و‘ ذأت ألشض- -أان أأك- -د ح- -رصش ألسض- -ل- -ط -ات
ألعمومية أıتصضة على إأصضدأر نتائج هذه
أŸلتقيات ‘ منشضورأت علمية بلغ عددها 60
منشضورأ ” ،توزيعها على أŸسضاجد وأŸكتبات
ألولئية وأŸرأكز ألثقافية للبلديات وﬂتلف
فروع أŸركز ألثقا‘ أإلسضلمي.
وخلصش سضلل إأ ¤أأن ألدولة ومن خلل
هذه أÛهودأت «تو‹ أهتماما بالغا Ÿسضأالة
ترسضيخ قيم ومعا ⁄ألدين أإلسضلمي أ◊نيف
أŸرت -ك -زة ع -ل-ى أل-ف-ك-ر أŸع-ت-دل وأل-وسض-ط-ي-ة
وذلك Ÿا له من أأثر ‘ حماية هويتنا و–صضÚ
›تمعنا من كل غلو وتطرف».
من جهة أأخرى ،أأوضضح سضلل أأن ملتقى
أل -ف -ك -ر أإلسض -لم -ي أل -ذي ك -ان ي -ن -ظ-م خ-لل
أل-ث-م-ان-ي-ن-ات ك-فضض-اء لل-ت-قاء ألعلماء وألفقهاء
وفرصضة Ÿناقشضة بعضش أŸوأضضيع ألجتهادية
ألهامة ‘‘قد سضاهم وإأ ¤حد كب– ‘ Òريك
ألركود ألثقا‘ ‘ أÛتمع أإلسضلمي وكذأ
تنوير وترسضيخ ألقيم ألنبيلة للدين أإلسضلمي
أ◊نيف».
وأأضض -اف أأن -ه «ب -غضش أل-ن-ظ-ر ع-ن أألسض-ب-اب
وأل-ظ-روف ألسض-ي-اسض-ي-ة وألق-تصض-ادي-ة وأألم-نية
ألتي حالت دون تنظيم هذأ أŸلتقى أبتدأء من
سضنوأت ألتسضعينات ،إأل أأن ألدولة سضهرت ‘
ألسضنوأت أألخÒة على موأصضلة ألعمل بروح
هذه أŸلتقيات» من خلل تنظيم أŸلتقيات
وأللقاءأت أŸذكورة.

أكد أن مسصابقة أللتحاق بدرأسصات ألدكتورأه حق للجميع

حجار ”« :التكفل بكل مطالب طلبة الصصيدلة وطب األسصنان»
أك -د وزي -ر أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع -ا‹ وأل -ب -حث أل-ع-ل-م-ي،
ألطاهر حجار ،أول أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة ،أنه ”
أل-ت-ك-ف-ل ب-ك-ل أŸط-الب أل-ت-ي رف-ع-ه-ا ط-ل-ب-ة ألصص-يدلة
لسصنان وألتي لها عÓقة بالوظيف ألعمومي
وطب أ أ
وبقطاعي ألتعليم ألعا‹ وألصصحة.
أأوضضح حجار ‘ تصضريح للصضحافة على هامشش
ج-لسض-ة ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسش ألشض-ع-ب-ي أل-وطني خصضصضت
لسض -ئ-ل-ة ألشض-ف-وي-ة ،أأن «أل-وزي-ر أألول ،ع-ب-د أŸالك
ل -أ
سض -لل،أسض -ت -ق -ب-ل ‡ث-ل Úع-ن ط-ل-ب-ة ألصض-ي-دل-ة وطب
أألسضنان و” ألتكفل بكل مطالبهم ألتي لها علقة
ب -ال -وظ -ي -ف أل -ع -م -وم -ي وق -ط -اع -ي أل -ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹
وألصضحة».
وأأضضاف ألوزير بخصضوصش أŸطالب ألتي رفعها
ه -ؤولء أل-ط-ل-ب-ة خ-لل ألضض-ط-رأب-ات أل-ت-ي شض-ه-دت-ه-ا
ب -عضش أ÷ام -ع -ات م -ؤوخ -رأ ،أأن «ب -عضض-ه-ا م-وضض-وع-ي
وم -ن -ط-ق-ي وت-ك-ف-لت ب-ه-ا أل-وزأرة ،سض-وأء ت-ع-ل-ق أألم-ر
با÷انب ألبيدأغوجي أأو ألجتماعي ،وألبعضش أآلخر
منها غ Òموضضوعي –ركه بعضش أألطرأف ألهدأف
معروفة».
وبعد تأاكيده أأن «باب أ◊وأر يبقى مفتوحا» وأأنه
” أسض -ت -ق-ب-ال ‡ث-ل Úع-ن أل-ط-ل-ب-ة ع-دة م-رأت ع-ل-ى
مسض -ت -وى أل-وزأرة ،أأوضض-ح ح-ج-ار ب-خصض-وصش م-ط-الب
طلبة ألبÎوكيمياء بجامعة قسضنطينة ،أأنه «ل Áكن
منح شضهادت( Úماسض +Îمهندسش) ‘ تخصضصش وأحد
و‘ فÎة درأسضية مدتها خمسش سضنوأت».
أأما فيما يخصش مطالب طلبة ألبيوطبي ،فأاشضار
ألوزير إأ ¤أأن «ألعتقاد بأان ألشضهادأت ألتي “نحها
أŸؤوسضسضات أ÷امعية أ÷زأئرية غ ÒمعÎف بها غÒ
صضحيح» ،مÈزأ أأن «كل ألشضهادأت أ÷امعية معÎف
ب -ه -ا وه -ي تصض-در ‘ شض-ك-ل م-رسض-وم ت-ن-ف-ي-ذي وق-رأر
وزأري ويتم إأرسضال نسضخ منه إأ ¤كل ألوزأرأت وأ¤
مديرية ألوظيفية ألعمومية».
وخلصش إأ ¤ألقول أأن شضهادة أŸاسض Îعن بعد
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ألتي أسضتحدثت ‘ أŸوسضم أ÷امعي أ÷اري هي
أألخ- -رى «م- -عÎف ب- -ه- -ا وتسض- -اوي شض- -ه- -ادة أŸاسضÎ
ألعادية».
من جهة أأخرى ،أأكد وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث
ألعلمي ألطاهر حجار ،أأن كل مسضابقات أللتحاق
بالدرأسضة ‘ طور ألدكتورأه –مل «طابعا وطنيا»
وي-ح-ق ل-ك-اف-ة أل-ط-ل-ب-ة أل-ذي-ن ت-ت-وف-ر ف-ي-هم ألشضروط
أŸشضاركة فيها.
وق -ال ح -ج -ار ‘ رده ع -ل -ى سض -ؤوأل ل-ل-ن-ائب حسض-ن
عريبي يتعلق بكيفية أنتقاء طلبة أŸاسض ÎألرأغبÚ
‘ ألÎشضح Ÿسضابقة ألدكتورأه ،خلل جلسضة علنية
لسض -ئ -ل -ة
ب- -اÛلسش ألشض- -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي خصضصضت ل  -أ
ألشض -ف -وي -ة ،إأن «ك -ل مسض -اب -ق -ات ألل -ت -ح -اق بشض -ه -ادة
ألدكتورأه هي مسضابقات ذأت طابع وطني ويحق لكل
ألطلبة ألذين تتوفر فيهم شضروط أŸشضاركة فيها لن
يتم إأقصضاء أأي منهم» .
وأأبرز أأنه «لضضمان ألشضفافية وإأقرأر مبدأأ تكافؤو
ألفرصش ب Úجميع ألطلبة ” ،أعتماد نظام تقييم
موحد ‘ درأسضة ملفات ألÎشضح لهذه أŸسضابقات»،
مضضيفا أأن «أ◊د ألدنى للطلبة ألذين يتم أنتقاؤوهم
إلجرأء أŸسضابقة ل يقل عن عشضرة أأضضعاف من عدد
أŸناصضب أŸفتوحة ‘ مسضابقة ألدكتورأه».

وبعد أأن أأوضضح أأن عدد مناصضب شضهادة ألدكتورأه
ألتي تفتح كل سضنة تختلف من تخصضصش آلخر ومن
ج -ام -ع -ة ألخ -رى ،كشض -ف أأن -ه «” خ -لل سض-ن-ة 2015
تسضجيل  103أألف ناجح ‘ شضهادة أŸاسض ،Îحيث
“كن أأزيد من  52أألف منهم أŸشضاركة ‘ مسضابقات
ألدكتورأه ،فيما ” تسضجيل  124أألف ناجح ‘ شضهادة
أŸاسض Îخ - -لل سض- -ن- -ة  2016وشض -ارك ‘ مسض -اب-ق-ة
ألدكتورأه أأزيد من  50أألف منهم لللتحاق ب 7100
منصضب».
و‘ رده ع -ل -ى سض -ؤوأل آأخ -ر ل -ل -ن -ائب ع-ب-اسش ع-ب-د
أل -رح -م -ان ب -خصض -وصش ت -وزي -ع ألسض-ك-ن-ات أل-وظ-ي-ف-ي-ة
لسضاتذة ألباحث ÚبÈج بوعريرج ،أأكد ألوزير أأن
ل أ
جامعة ألبشض Òألبرأهيمي بهذه ألولية «أسضتفادت
Ãوجب ب -رن -ام -ج أل -رئ -يسش ع -ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
لسض -ات -ذة أل -ب -اح -ث Úم-ن  3حصضصش م- -ن
أŸوج -ه ل  -أ
ألسضكنات ألوظيفية بإاجما‹  160سضكن وظيفي».
وأأشض- - - - - -ار إأ ¤أأن  100وح -دة سض -ك -ن -ي-ة م-ن ه-ذه
أ◊صضصش «جاهزة و” توزيع شضهادأت ألتخصضيصش
لسضاتذة ،فيما ” تسضليم
ألنهائي وتسضليم أŸفاتيح ل أ
م- -ق- -ررأت أل- -ت- -خصض -يصش أألول -ي -ة ◊صض -ة  44سضكنا
وظيفيا».
وكشضف ‘ نفسش أإلطار أأنه «” تخصضيصش 68
سضكنا على سضبيل أإلعارة Ãوجب أتفاق ” ب Úوزأرة
ألتعليم ألعا‹ ووزأرة ألسضكن ،ويتم حاليا درأسضة 107
ط -لب خ -اصش ب -السض -ت-ف-ادة م-ن ه-ذه ألسض-ك-ن-ات ع-ل-ى
مسضتوى ÷نة ﬂتصضة».
وأأضضاف ‘ نفسش ألسضياق أأن جامعة برج بوعريرج
«أسضتفادت ضضمن ألÈنامج ألتنموي أÿماسضي 2010
 2014 /من برنامج أسضتثماري ‘ ألقطاع قوأمه 6
آألف م -ق -ع -د ب -ي -دأغ -وج-ي ي-تضض-م-ن إأ‚از  3كليات
وإأقامت Úجامعيت Úبإاجما‹  3آألف سضرير» ،مؤوكدأ
أأن نسضبة إأ‚از هذه أŸشضاريع « يتفاوت من مشضروع
آلخر.

الثقافة خ Òوسصيلة Ÿؤاجهة العنف والتطرف

لّول
‘ م-دأخ-ل-ت-ه Ãن-اسص-بة ألجتماع أ أ
ل -وزرأء أل -ث -ق -اف -ة ل -ل -ح-وأر Ûم-وع-ة 5+5
أŸن- -ع- -ق- -د ،أمسس أ÷م- -ع- -ة ،ب- -ال- -ع- -اصص- -م -ة
أل-ت-ونسص-ي-ة ،أك-د وزي-ر أل-ث-ق-اف-ة عزألدين
م-ي-ه-وب-ي ‘ ك-ل-م-ة –صص-لت «ألشص-عب» ع-لى
نسصخة منها أن ألفضصاء أŸتوسصطي يوأجه
–ّديات ومصصÒأ مشصÎك ،Úما يسصتوجب
م -زي -دأ م -ن أل -تضص -ام -ن وأل ّ-ت-ع-اون .ووّج-ه
أل-وزي-ر أل-دع-وة ل-دول أÛم-وع-ة ◊ضصور
ألّدورة أŸقبلة من مهرجان عنابة للفيلم
أŸت- -وسص- -ط- -ي ،ك- -م- -ا أع -رب ع -ن أسص -ت -ع -دأد
أ÷زأئ -ر لح -تضص -ان م -ل -ت -ق -ى ح -ول وضص -ع
آأليات لدعم ألسصتثمار ألعمومي وأÿاصس
‘ ›ال ألثقافة.

ìGôaGE áeÉ°SGC
أأعرب ميهوبي عن أسضتعدأد أ÷زأئر ،ألتي
تÎأأسش م- -ع ف- -رنسض- -ا م- -ن- -ت- -دى «ح- -وأر ،»5+5
لتجسضيد ﬁاور ألتعاون ألتي سضيتم أعتمادها
وألتي تهدف إأ ¤تعزيز ألتبادل ألثقا‘ بÚ
دول أŸنتدى.
وقال وزير ألثقافة ‘ كلمته ألتي أألقاها ‘
ألج- -ت- -م- -اع أألّول ل -وزرأء أل -ث -ق -اف -ة ل -ل -ح -وأر
Ûموعة  ،5 + 5إأن ألثّقافة تشضّكل إأحدى
ركائز بناء جسضور ألّتوأصضل وربط ألعلقات،
مشض ّ-ددأ ع -ل-ى إأب-ق-اء م-ن-ط-ق-ة أل-ب-ح-ر أألب-يضش
أŸتوسّضط ألتاريخية على ما كانت عليه دوما
ك -م -ن -ط -ق -ة ل -ت -م-ازج أل-ث-ق-اف-ات وأ◊ضض-ارأت،
خ -اصض -ة وأأن أل -ث-ق-اف-ة ب-ك-ل أأب-ع-اده-ا وك-ق-ي-م-ة
إأنسضانية ‚حت ‘ تقليصش ألعنف وأ◊روب
‘ ه- -ذأ أل- -فضض- -اء ،وت- -ع -زي -ز ه -ذأ أل -ت -ف -اع -ل
أإليجابي للثقافات وترقيته يهدف إأ ¤ترسضيخ
أ◊وأر أل -ث -ق -ا‘ بصض -ف-ة دأئ-م-ة وإأب-ع-اد خ-ط-ر
أل-ع-ن-ف وألّ-ت-طّ-رف أل-ت-ي تّÎب-صش Ãج-ت-م-ع-ات
أŸنطقة.
وأأشضاد ميهوبي Ãشضروع أإلعلن ألذي يتّوج
هذأ أللقاء ،وألذي «أأشضار إأ“ ¤سضكنا جميعا
Ãن -ط -ق -ة أŸت -وسّض -ط وأل -ت -ي ه-ي م-ه-د ل-ق-ي-م
أل- -تسض- -ام- -ح وأل ّسض- -ل- -م وأل -تضض -ام -ن» .وم -ن بÚ
أل ّ-ره -ان -ات أ◊ال -ي -ة أل -ت -ي ت -وأج -ه أŸن-ط-ق-ة
أŸتوسضطية ،ذكر ميهوبي «أسضتفحال أألفكار
أŸتطّرفة وأللجوء إأ ¤ألعنف بغرضش ترهيب
أآلخرين وإأقصضائهم ،وخطر أسضتغلل أألديان
ألغرأضش تتعارضش وأ◊ق ‘ ألختلف ‘
ألرأأي وألتنوع ‘ ألتفك.»Ò
وأعتّ‡ Èثل أ÷زأئر أأنه بإامكان ألّثقافة
ألوقوف ‘ وجه هذه ألتّحّديات بتبّني خطاب
إأنسضا Êألروح ،يزرع أألمل ويوضضح أŸفاهيم

أع- -تÈت وزي- -رة أل- -تضص- -ام- -ن أل- -وط -ن -ي
لسصرة وقضصايا أŸرأة ،مونية مسصلم سصي
وأ أ
ع-ام-ر ،أول أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصص-م-ة ،أن
لم-ه-ات أل-ع-ازبات هي «مسصؤوولية
ظ-اه-رة أ أ
أÛت -م -ع ب-رم-ت-ه» ،ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أن «آأث-اره-ا
أخÓقية يتحملها أ÷ميع» .
وق -الت أل -وزي -رة ‘ رده -ا ع-ل-ى سض-ؤوأل ل-ن-ائب
ب- -اÛلسش ألشض- -ع- -ب- -ي أل- -وط- -ن -ي ح -ول ظ -اه -رة

وي- -دع -و «إأ ¤ق -ب -ول أل ّ-ت -ن ّ-وع ب -اع -ت -ب -اره ث -رأء
لنسضانية جمعاء».
ل إ
وذّك-ر م-ي-ه-وب-ي ب-ت-ن-ظ-ي-م أ÷زأئ-ر مهرجان
عنابة ألسضنوي للسضينما أŸتوسّضطية ،وما لهذه
أŸدي -ن -ة م -ن رم -زي -ة –ت ع -ن-وأن أل-تسض-ام-ح
باعتبارها حاضضنة للقديسش أأوغسضت .Úوأغتنم
أل -وزي -ر ه -ذه ألسض -ان -ح -ة ل-ت-وج-ي-ه دع-وة ل-دول
«حوأر  « 5+5من أأجل حضضور ألّدورة أŸقبلة
من أŸهرجان شضهر أأكتوبر أŸقبل.
ووصض- -ف م -ي -ه -وب -ي ألسض -ي -ن -م -ا ب -أان -ه -ا أأدأة
ألتصضال وألتوعية «ألأك ÌتأاثÒأ ووسضيلة تبليغ
ضض-روري-ة وف-ع-ال-ة ل-لّ-دف-اع ع-ن ألّ-ت-نّ-وع وت-رقية
خطاب ألتسضامح» .وعليه أقÎح ترقية ألتعاون
‘ هذأ أŸيدأن لسضيما ‘ ›ال ألتكوين ‘
أŸهن ذأت أل ّصضلة« .إأّن هذأ ألقÎأح منسضجم
مع ألتوصضية ألتي تضضمنها مشضروع إأعلن هذأ
ألج - -ت - -م - -اع وأل- -ذي ي- -دع- -و إأ ¤أل- -ب- -حث ‘
إأمكانيات تنظيم فعاليات ثقافية ‘ ›ال
ألفنون» ،يقول ألوزير ،مضضيفا بأان ألدفاع عن
أل -ت -ن ّ-وع أل ّ-ث -ق-ا‘ ي-ع-زز أل-ق-ن-اع-ة «‘ ضض-رورة
أل -ت -ف -ك ‘ Òسض -ب -ل ت -رق -ي-ة أل-ت-ع-اون ‘ ›ال
أل -ت -ك-وي-ن ب-اع-ت-ب-اره أأح-د أÙاور أألسض-اسض-ي-ة
لÎقية ألفن أل ّسضابع».
كما أأعلن ميهوبي عن أسضتعدأد أ÷زأئر
لح -تضض -ان م -ل -ت -ق-ى ح-ول وضض-ع آأل-ي-ات ل-دع-م
ألسض- -ت- -ث- -م- -ار أل- -ع -م -وم -ي وأÿاصش ‘ ›ال
ألثقافة.
من جهة أأخرى ،ذّكر ألوزير بسضعي أ÷زأئر
إأ ¤دع- - -م نشض- - -اط أŸؤوسّض - -سض - -ات أŸت - -ع ّ- -ددة
أألط - -رأف وأÛه- -ودأت ألّ- -دول- -ي- -ة ‘ ›ال
حفظ ألتّرأث ألثقا‘ وحمايته ،وباسضتعدأدها
إلقامة تعاون مثمر ‘ هذأ أŸيدأن مع دول
«حوأر  ،»5+5ومباركتها كل أŸقÎحات ألتي
تتقّدم بها هذه ألّدول «إلدرأج عناصضر ألÎأث
ألثقا‘ غ ÒأŸادي ألذي يجمعنا على قائمة
لنسضانية لدى أليونسضكو».
ألÎأث ألثقا‘ ل إ

ميهوبي يرجع ذلك إأ ¤ألسصيناريو و ألتمويل

فيلم األم Òعبد القادر «›مد حاليا»

قال وزير ألثقافة عز ألدين ميهوبي ،أول
لمÒ
أمسس ،ب- -ا÷زأئ- -ر ،إأن مشص- -روع ف -ي -ل -م أ أ
ع -ب -د أل -ق -ادر «›م -د ح -ال -ي-ا» بسص-بب غ-ي-اب
لمÒ
«سص-ي-ن-اري-و م-ت-م-ي-ز» ي-ع-كسس شص-خصصية أ أ
«أŸت -ف -ردة» وك -ذأ «صص -ع -وب -ة ت-أام »Úأ÷انب
أŸا‹ حاليا.
وأعت Èميهوبي  ‘ -جلسضة علنية باÛلسش
ألشضعبي ألوطني خصضصضت لطرح أأسضئلة شضفوية على
عدد من أأعضضاء أ◊كومة -أأن ألوزأرة أأوكلت مهمة
لشضعاع
إأ‚از ألفيلم ‘ ألبدأية للوكالة أ÷زأئرية ل إ
ألثقا‘ غ Òأأنها « ⁄تنجح» ،مضضيفا أأنه «›مد
حاليا» إأ ¤ح« Úإأعادة ألنظر ‘ ألسضيناريو ألذي
يجب أأن يلقى إأجماعا ب Úألباحث ÚوأŸؤورخ»Ú
ويحفظ لشضخصضية أألم Òقيمتها.
و أأوضضح ألوزير  ‘ -رده على سضؤوأل للنائب
ﬁم -د سض -ي ف -وضض -ي -ل ع-ن ح-زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
ألوطني حول «ألغموضش» ألذي يكتنف هذأ ألفيلم-
أأن هذأ أألخ« Òيتأاسضسش على سضؤوأل رئيسضي أأو‹ هو

األمهات العازبات مسصؤؤولية اÛتمع برمته
«أسضتفحال ولدة أألطفال غ Òألشضرعي Úخلل
ألسض -ن -وأت أألخÒة» ،وه -ذأ خ-لل ج-لسض-ة ع-ل-ن-ي-ة
لسضئلة ألشضفوية ،إأن قضضية أألمهات
خصضصضت ل أ
ألعازبات هي «مسضؤوولية أ÷ميع من نخب وأأسضرة
و›ت -م -ع م -د Êول Áك -ن أخ -ت -زأل -ه-ا ‘ ق-ط-اع
لوحده ،ألن آأثارها أأخلفية يتحملها أÛتمع
برمته».
و ‘ هذأ أإلطار ،قدرت مسضلم عدد أألطفال
أŸت -وأج -دي -ن Ãرأك-ز أل-ط-ف-ول-ة أŸسض-ع-ف-ة ع-ل-ى
مسضتوى  41ولية من ألوطن ب  1237طفل إأ¤
غاية نوفم.2016 È
وتوفر هذه أŸرأكز تضضيف ألوزيرة «ألدعم
ألنفسضي وألجتماعي وألÎبوي لهؤولء أألطفال
‘ إأطار سضياسضة ألنشضاط ألجتماعي وألتضضامن
ألوطني طبقا Ÿا نصش عليه ألدسضتور».
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قالت ل Áكن أختزألها ‘ قطاع وأحد ،مسصلم:
ودعت أل- -وزي- -رة ك- -ل أ÷ه- -ات أل- -ف -اع -ل -ة إأ¤
«أŸسض -اه -م -ة ‘ مسض -اع -دة أألم -ه -ات أل -ع-ازب-ات
أللوأتي يعرفن وضضعية أجتماعية صضعبة» ،خاصضة
كما قالت وأأن «ألكث Òمنهن ضضحايا زوأج عر‘
أأو عنف أأو مشضاكل أأسضرية وأجتماعية».
وذكرت مسضلم ‘ هذأ أإلطار أأن « 363أأم
بيولوجية قررن عدم ألتخلي عن أأطفالهن خلل
سضنة  ،»2016مشضÒة إأ ¤أأن قطاعها «يتابع هذأ
أŸل -ف ب -دق-ة ب-غ-ي-ة ت-وف ÒأŸسض-اع-دة وأل-رع-اي-ة
ألج -ت -م -اع -ي -ة ل -ه-ؤولء أألم-ه-ات وﬁاول-ة إأع-ادة
إأدماجهن ‘ أÛتمع ،لسضيما وأأن أأغلبهن كن
ضضحايا علقة زوجية عرفية».
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،ذك-رت أل-وزي-رة ب-ال-درأسض-ة
أŸيدأنية ألتي أأ‚زها قطاع ألتضضامن ألوطني
بالتعاون مع صضندوق أأل· أŸتحدة للسضكان حول

ألعدد
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ألعنف أŸمارسش ضضد أŸرأهقات وألتي توجت
Ãخطط عمل وطني ” أإلعلن عنه ‘ جوأن
.»2016
وي - -ح - -ت - -وي ه- -ذأ أıط- -ط ع- -ل- -ى ب- -رأم- -ج
ب -ي -دأغ -وج -ي -ة وأأخ -رى ‘ أل -وق -اي -ة م -ن أل -ع-ن-ف
أ÷نسضي وكذأ برأمج لدعم ألتكوين بهدف تعزيز
قدرأت أıتصض.Ú
ك-م-ا ي-تضض-م-ن أأيضض-ا ل-ق-اءأت –سض-يسض-ي-ة ح-ول
قانون ألعقوبات إأ ¤جانب تخصضيصش فضضاءأت
ل -ل -ح -وأر وأإلصض -غ -اء وأل -ت -وج -ي -ه إلع-ادة أإلدم-اج
ألج -ت -م -اع-ي ل-ك-ل أل-ف-ئ-ات أÙروم-ة وضض-ح-اي-ا
ألعنف ،لسضيما أألمهات ألعازبات.
و‘ هذأ ألسضياق ،شضددت ألوزيرة على أأهمية
تكثيف ألعمل ألتوعوي أ÷وأري وتشضجيع ثقافة
أ◊وأر وأÿطاب ألديني ألتوجيهي أŸعتدل.

ألسض -ي-ن-اري-و ب-اع-ت-ب-اره أإلشض-ك-ال-ي-ة أألول-ي-ة ل-ل-ع-م-ل»،
مضضيفا أأن ألوزأرة –صضلت على حوأ‹ «عشضرة
سض -ي -ن -اري -وه -ات» غ Òأأن -ه -ا ت -ري -د سض -ي-ن-اري-و «أأكÌ
أحÎأفية».
وأأشضار ألوزير من جهة أأخرى إأ ¤أأن إأ‚از هذأ
ألعمل «ألكب »Òمرتبط أأيضضا ب «أ÷انب أŸا‹»
كونه «يتطلب مبلغا كبÒأ يصضعب تأامينه ‘ ألوقت
أ◊ا‹ خصضوصضا إأذأ ” طلب ﬂرج كب »Òكما قال.
لشض-ع-اع أل-ث-ق-ا‘
وك -انت أل -وك -ال -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -إ
وألشضركة أألمريكية «سضينما لي Èأسضتوديو» ألكائن
م -ق -ره-ا ب-ه-ول-ي-وود (ل-وسش أأ‚لسش) ق-د وق-ع-ا ع-ل-ى
أتفاق إأنتاج مشضÎك إل‚از هذأ ألفيلم حيث أأسضند
إأخ -رأج -ه إأ ¤أألم -ري -ك -ي شض -ارل ب -ورنت Ãشض-ارك-ة
موأطنه أıرج أأوليفر سضتون كمنتج تنفيذي غÒ
أأن أŸشضروع توقف بعد ذلك.
وكانت وزيرة ألثقافة ألسضابقة خليدة تومي قد
صضرحت ‘  2008أأن تكلفة ألفيلم «ل تقل عن 5
ملي Òدينار».
ومن جهة أأخرى ،لفت ألوزير إأ ¤أأن قطاعه
لنطلق ‘ تأام« Úألشضروط
«أأمن غلف ما‹» ل إ
أألسضاسضية» للعمل من ديكور ألذي هو شضبه جاهز
وكذأ أختيار أŸمثل.Ú
كما أأشضار ميهوبي إأ ¤أأن فيلم «إأبن باديسش»
يوجد ‘ مرأحله أألخÒة وقد يكون عرضضه حسضبه
‘ «ذكرى وفاة هذأ ألعلمة أŸوأفقة ل 16أأبريل
.»2017
و‘ رده على سضؤوأل للنائب سضليمة بلقنيشش من
«ألتكتل أألخضضر» حول «ألتدهور» ألذي تعا Êمنه
قصضبة مدينة تنسش بولية ألشضلف قال ألوزير إأن
لسضرأع ‘ إأنقاذ هذأ
قطاعه «أأسضدى تعليمات» ل إ
أŸوقع أŸصضنف كمعلم وطني منذ  ،2007حيث
سضخر له غلف قدره « 170مليون دج إل‚از أأشضغال
أسض -ت -ع-ج-ال-ي-ة أأول-وي-ة أسض-ت-ب-اق-ي-ة» ‘ إأط-ار أع-ت-م-اد
ﬂط - -ط دأئ - -م ◊ف - -ظ وأسض - -تصض - -لح ق - -ط - -اع - -ه
أÙفوظ.
وأأضضاف أأن وزأرته «سضتدعو ﬂتلف أألطرأف
أŸعنية قريبا لوضضع برنامج عملي للتكفل بهذأ
أŸعلم» ألذي يعود للقرن ألتاسضع ميلدي ويضضم
آأث -ارأ إأسض -لم -ي -ة ت -ع -كسش ت -اري -خ أŸدي -ن-ة أل-ث-ق-ا‘
وألعلمي وألعمرأ Êع Èقرون.

السشبت  11فيفري  2017م
الموافق لـ  14جمادى األولى  1438هـ
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خÓل دورة تكوينية للصسحافي Úبتيبازة ،وا‹:

البيئة «قضسية وطنية » وحمايتها معركة حياة
مرصسد وطني  ..خارطة طريق تسستدعي Œند ا÷ميع

ق وزير اŸوارد اŸائية والبيئة عبد القادر وا‹ ناقوسس اÿطر مرافعا للتجند من أاجل حماية البيئة التي تتعرضس ’عتداء ا’نسسان
د ّ
’همال والتسسيب رغم أاهميتها ا’قتصسادية السسياحية وا◊ياتية باعتبارها اÙيط الطبيعي للكائن ا◊ي
والوحدات الصسناعية ويطالها ا إ
’طÓق.
ورئة التنفسس على ا إ

تيبازة :فنيدسس بن بلة

ق -ال وا‹ خ Ó-ل إاشش -راف -ه ع -ل -ى دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة
ل -لصش -ح -اف -ي ÚاŸه -ت -م Úب -ال -ب -ي -ئ -ة ب-غ-رضض –يÚ
م- -ع -ارف -ه -م وق -درات -ه -م ‘ ال -ت -ع -اط -ي م -ع اŸل -ف
ا◊سش -اسض ال -ذي وصش -ف -ه «ب-ال-قضش-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة» ،إان
الن- -ه- -ي- -ار ال- -ذي ي -ع -رف -ه اÙي -ط ل Áك -ن أاب -دا
إاغ -م -اضض ال -ع Úع -ن -ه وت-ط-ب-ي-ق ال-ق-اع-دة السش-ل-ب-ي-ة
«تخطي راسشي» أاو مثل ما قاله الوزير وردده مرارا
« م- -اريت م- -ا دريت» .وه- -ذا الن- -ه- -ي -ار اŸم -ن -ه -ج
اŸتمادي ‘ وضشح النهار يفرضض ميثاقا من أاجل
البيئة يجسشد وفق تقاسشم وظيفي ب ÚاŸواطن،
ا÷معيات ،اإلعÓم والسشلطات اŸعنية دون ترك
العبء يقع على أاحد أاطراف اŸعادلة وتوجيه التهم
ل -ه واع -ت -ب -اره أاول اŸسش-ؤوول Úوآاخ-ره-م ‘ م-ع-رك-ة
حماية البيئة.
وكاد وا‹ وهو يعرضض صشورة قا“ة عن ا◊الة
الكئيبة التي توجد عليها البيئة ‘ الورششة التكوينية
ب»دار ال -ب -ي -ئ -ة» Ãدخ -ل ت -ي-ب-ازة اŸشش-ي-دة ب-أاح-ل-ى
هندسشة معمارية ﬁاطة باخضشرار األششجار على
الواجهة البحرية السشاحرة أان يصشرخ «كفى إاهمال
واعتداء على البيئة» ا◊لقة اŸفصشلية ‘ التنمية
اŸسشتدÁة ،اŸؤوششر الثابت ‘ تصشنيف الدول على
أاسشاسض التقدم أاو التاخر.
قالها الوزير أاك Ìمن مرة بتجاوب ا◊ضشور مع
–ليله ورؤويته السشتششرافية ‘ عرضض حلول لواقع
بيئي مهتز ومششهد تتقزز منه األنفسض وتتعذب له
الضش -م -ائ -ر ا◊ي-ة »:ك-ف-ان-ا تسش-ي-ب-ا وت-رك ال-ب-ي-ئ-ة ‘
ت- -دح- -رج م- -ن ي- -وم آلخ- -ر رغ- -م وضش- -وح ال -تشش -ري -ع
وصش - -رام - -ت - -ه و–ذي - -رات- -ه ،واألم- -وال الضش- -خ- -م- -ة
اŸرصشودة واŸوارد البششرية اŸكونة للتكفل ببيئة
سشليمة قضشيتنا جميعا ..آان األوان لÎسشيخ ثقافة
اŸواطنة التي Œعل الثالوث اŸقدسض ‡ث‘ Ó
اŸواط - - -ن ،ا◊رك - - -ات ا÷م - - -ع - - -وي - - -ة واإلع Ó- - -م
واŸتعامل ،Úطرفا فاع ‘ Óمسشعى نظافة البيئة
وأادائها القتصشادي ومقصشدها السشياحي الÎفيهي

الذي ل Áكن Œاهله .وهناك دول أادركت قيمة
ال -ب -ي -ئ -ة ‘ ح -ي -ات -ه -ا السش -ي -اسش-ي-ة وغ Òالسش-ي-اسش-ي-ة
فخاضشت Œارب ناجعة ناجحة مكنتها من أان –تل
ال -ري -ادة ‘ إا‚از ق -اع -دة صش -ن -اع -ي -ة ي-ح-ت-ل ف-ي-ه-ا
القتصشاد األخضشر قوة غ Òمسشبوقة.
على هذا األسشاسض تقرر أان تكون  2017سشنة
البيئة –سشسض على ماورد ‘ الورششات اŸفتوحة
ه-ن-ا وه-ن-اك ب-ث-ق-ل اŸسش-ؤوول-ي-ة اŸل-ق-اة ع-لى عاتق
ا÷ميع سشلطات وحركات جمعوية وإاعÓم صشانع
للرأاي العام ومنبه منذر بحالت الخÎاق البيئي
يسش-اع-د السش-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة ع-ل-ى ال-تحرك العاجل
ووقف ا÷رÁة اŸرتكبة ضشد اÙيط مع سشبق
اإلصش- -رار والÎصش- -د .ذك -ر وا‹ م -ط -ول ب -خ -ارط -ة
الطريق اŸعتمدة من الوزارة وا◊وارات اŸفتوحة
مع الوزارات األخرى والتنسشيق الدائم مع قطاعات
ع -دة ،ب -ج -م -ل-ة م-ن ال-ت-وصش-ي-ات ال-ت-ي أافضشت إال-ي-ه-ا
ورشش -ات سش -ط -ي -ف ،ت -ل -مسش -ان وال -ب-ل-ي-دة ون-داءات-ه-ا
اŸتكررة ‘ سشبيل حماية النظم األيكولوجية وما
–مله من تداب Òتوعوية وردعية Ÿواجهة التغÒ
اŸن -اخ -ي وال -تصش -ح -ر ،ع Ó-ج ال -ن -ف -اي -ات ،ت -ط -هÒ

السشاحل ،وتصشفية اŸياه وما ششابهها ،مؤوكدا على
حتمية اعتماد مرصشد وطني يكون البوصشلة اآلمنة
‘ الوصشول إا ¤الغايات بأاقصشر مسشافة وأاقل تكلفة.
هذا اŸرصشد حسشب الوزير يتوفر على بنك
م -ع -ط -ي -ات ي -ح-م-ل اإلج-اب-ة ع-ل-ى أاي تسش-اؤول ح-ول
حماية البيئة ووقف اŸتمادين ‘ العتداء عليها
دون لومة لئم أاو خششية أاحد.
اŸرصشد اŸذكور نتاج باكورة جهد ومسشار يعّزز
ما هو موجود ‘ اŸيدان من  10قوان Úحول
البيئة 7 ،وكالت وطنية ومركز وطني للتكوينات
ال -ب -ي-ئ-ي-ة ،ي-ع-ط-ي إاضش-اف-ة Ÿا Áك-ن إاطÓ-ق ع-ل-ي-ه-ا
«البيئة معركة حياة أاو موت» ومن يعتدي عليها
›رم تسشّلط عليه أاقصشى العقوبات ا÷زائية .ذلك
أان ا÷زائ -ر ال -ت -ي خ -اضشت م -ع-ارك مصشÒي-ة ع-ل-ى
اإلره- -اب وان- -تصش- -رت ووضش- -عت ت- -رسش- -ان -ة ق -وانÚ
للنهوضض بالتنمية اŸسشتدÁة عليها رفع التحدي
البيئي وليسض كسشب رهانه باŸسشتحيل عليها ‘ ظل
انخراط كل األطراف وتقاسشمهم الوظيفي والتنفيذ
ا◊ر‘ Ÿا أاقسشموا عليه دون غشض وتهرب» البيئة
مهمتنا جميعا حمايتها فرضض ع.»Ú

ع -ل -ى ال -زي -ادة ‘ ا◊ج -م السش -اع -ي ل-ل-ت-زود ب-اŸاء
للمسشتهلك Úإال أانّ ذلك يجب أان يبقى بعيدا كل
ال -ب -ع-د ع-ن ظ-اه-رة ال-ت-ب-ذي-ر ال-ت-ي أاضش-حت الشش-غ-ل
” اعتماد
الششاغل ıتلف مصشالح القطاع ،بحيث ّ
ج-م-ل-ة م-ن اŸي-ك-ان-ي-زم-ات ال-ع-م-ل-ي-ة Ùارب-تها ‘
اŸي- -دان م- -ن خÓ- -ل ت- -ه- -ذيب ب -عضض ال -تصش -رف -ات
وال -قضش -اء ع -ل -ى ال -تسش-رب-ات اŸسش-ج-ل-ة ‘ ﬂت-ل-ف
الششبكات وكذا الربط العششوائي غ Òالقانو Êبذات
الششبكات األمر الذي ّÁكن من اسشÎجاع ما يعادل
 500أالف إا ¤مليون و 250أالف م Îمكعب يوميا.
و كششف الوزير وا‹ عن  24مششروعا لتجديد
شش -ب -ك -ات ال -ت-زود ب-اŸاء ب-اŸدن ال-كÈى وي-تضش-م-ن
برنامج الوزارة أايضشا عّدة مششاريع أاخرى تتعلق
Ãعاينة وŒديد الششبكات اŸهÎئة بالششكل الذي
يضشمن توزيعا أاحسشن للماء ،وإاذا كانت األمطار
اŸتهاطلة بكÌة هذا اŸوسشم سشاهمت بششكل كبÒ
‘ دعم منسشوب اŸياه بالسشدود ع Èالوطن إال أاّن
ع -دم ان -ت -ظ -ام سش -ق -وط األم -ط -ار ب-ف-ع-ل ال-ت-غÒات

اŸناخية يقتضشي التفك ‘ Òتسشي Òأامثل وأا‚ع
ل -ل -م -ي-اه ،ب-ح-يث أاشش-ار ال-وزي-ر وا‹ إا ¤ب-ل-وغ نسش-ب-ة
امتÓء السشدود ع Èالوطن حاليا حدود 70,44
باŸائة مقابل ما يربو عن  58باŸائة نهاية ششهر
نوفم Èالفارط ،وكششف الوزير وا‹ عن ارتفاع
كمية اŸياه التي يتزود بها اŸواطنون من مليار
و 200أالف م Îمكعب سشنة  1999إا 3 ¤مÓي Òو600
أالف م Îمكعب حاليا.
أام -ا ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اسش-ت-ع-م-ال اŸي-اه ألغ-راضض
فÓحية فقد كششف الوزير عن عقد لقاء تششاوري
يوم غد األحد مع وزارة الفÓحة لغرضض –ديد
اآلليات اŸثلى لتسشي Òهذه العملية التي تتطلب
الرفع من مردود األراضشي الفÓحية اŸسشقية مع
ال-ع-م-ل ع-ل-ى دع-م السش-ت-ث-م-ار ال-فÓ-ح-ي ب-الوليات
ا÷ن -وب -ي -ة ،ع -ل -ى أان ي -ع -ق -د ل-ق-اء ‡اث-ل م-ع وزي-ر
الصشناعة قريبا لغرضض النظر ‘ احتياجات القطاع
من اŸياه لسشيما حينما يتعلق األمر باŸششاريع
الكÈى.

تيبازة :عÓء ملزي
ق- -ال وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي -ة ب -ه -ذا الشش -أان ب -أان
ال- -ع -دي -د م -ن ا◊ضش -ارات ازده -رت ب -ف -ع -ل اŸي -اه
واندثرت بندرتها ومن ثّم فÓبد من أاخذ األمور
مأاخذ ا÷د والعمل بجدية من أاجل تأام Úوفرة
Óج -ي -ال ال -ق -ادم -ة م-ن خÓ-ل ت-وفÒ
ه -ذه اŸادة ل  -أ
اŸزيد من وسشائل التخزين التي تسشع لـ  8مÓيÒ
م Îمكعب حاليا على أان تبلغ  10مÓي Òقريبا
حينما يتم اسشتÓم  40مششروعا يتم إا‚ازها حاليا.
وأاّكد الوزير على أاّن مصشالح القطاع تعمل حاليا

«كنان» تسستلم الباخرة الـجديدة «تيمقاد» ،طلعي:

إانشساء شسركات ﬂتلطة لتعزيز النقل البحري
’سسطول ا÷زائري البحري لنقل
تدعم ا أ
البضسائع بباخرة جديدة لنقل السسلع سسميت»
تيمقاد» ،بقيمة  25مليون دو’ر ،وسستدخل
حيز ا’سستغÓل لفائدة فرع كنان -شسمال،
بعد أان اسستلمتها الشسركة الوطنية للمÓحة
«كنان» ،و ذلك لرفع مسستوى النقل البحري
ال -وط -ن-ي ال-ذي ي-ع-رف ضس-ع-ف-ا و’ ي-ت-ج-اوز 3
باŸائة رغم ›هودات الدولة.

جÓل بوطي
ل -دى إاشش -راف -ه ،أاول أامسض ،ع -ل-ى تسش-ل-ي-م ب-اخ-رة
«ت -ي -م -ق -اد» Ãي -ن -اء ال -ع -اصش -م -ة ،أاك -د وزي -ر ال-ن-ق-ل
واألششغال العمومية بوجمعة طلعي ‘ ندوة صشحفية
عقدها عقب التسشليم أان الباخرة تصشل حمولتها إا¤
 12أالف طن ،أاي ما يعادل  864حاوية وهي ›هزة
ب-آاخ-ر ال-ت-ق-ن-ي-ات وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊ديثة ،ويعود
بناؤوها إا ¤ششركة صشينية.
وأاوضشح طلعي أان قطاع النقل البحري للبضشائع
ل يزال ضشعيفا رغم اÛهودات التي تبذلها الدولة
لرفع عدد البواخر اıصشصشة لنقل السشلع التي
“ثل نسشبة  3باŸائة من ›موع ا◊ركة التجارية
الوطنية ،مؤوكدا أانه سشيتم رفع ذلك إا 30 ¤باŸائة
آافاق .2019
و‘ هذا الصشدد قال طلعي إان اللجوء إا ¤ششراكة
أاج-ن-ب-ي-ة م-ن-اصش-ف-ة» ي-ج-ع-ل-ن-ا نتفادي العتماد على
ال -ن -ق -ل الج-ن-ب-ي بشش-ك-ل ت-دري-ج-ي وه-و م-ا ي-ق-لصض
ميزانية الدولة الدفع بالعملة الصشعبة».

و‘ هذا اإلطار ششدد
الوزير على ضشرورة تدعيم
األسش -ط -ول ال -وط -ن-ي ل-ل-ن-ق-ل
البحري لرفع مسشاهمته ‘
ان-ت-ع-اشض الق-تصش-اد ال-وط-ني
الذي يحتاج إا ¤حركة حرة
ودائ - -م - -ة ل - -لسش - -ل- -ع ،غ Òأان
برنامج اقتناء البواخر يظل
«غ Òكافيا» لبلوغ األهداف
اŸسش- -ط- -رة حسشب ط -ل -ع -ي،
ال - - -ذي أاشش- - -ار إا ¤ضش- - -رورة
ت -دع-ي-م األسش-ط-ول ال-ب-ح-ري
الوطني.
كما أاعلن اŸسشؤوول األول
عن قطاع النقل أانه سشيتم
ق-ري-ب-ا إانشش-اء شش-رك-ة ب-ح-ري-ة م-ت-خصشصش-ة ‘ اŸه-ن
ال-ب-ح-ري-ة لضش-م-ان تسش-ي Òأافضش-ل ل-ل-ط-واق-م ال-ت-ق-نية
Óسش -ط -ول ال -ب -ح -ري ال -وط -ن-ي ،مششÒا إا ¤وج-ود
ل -أ
ضشعف ‘ التسشي Òالذي يتطلب كفاءات –تاج إا¤
تكوين  7سشنوات.
و‘ هذا اÿصشوصض كششف عن مششروع لتوحيد
أاجور البحارة الذي يعد أاحد مطالب نقابة بحاري
الششركة الوطنية للمÓحة التي اششتكت من تباين
مسشتويات األجور ب Úعمال نقل السشلع ونظرائهم
‘ نقل اŸسشافرين ،نافيا ‘ الوقت ذاته أان تكون
هناك مششاكل مالية تذكر.
و‘ رده على سشؤوال حول دعم األسشطول ا÷وي

لنقل البضشائع أاكد وجود إامكانيات
م -ال -ي -ة ل-رف-ع ع-دد ط-ائ-رات ن-ق-ل
السش -ل -ع وك -ذا ان -ق -ل اŸسش -اف-ري-ن،
معلنا عن فتح خط بحري لنقل
اŸسش - -اف - -ري - -ن ب Úوه - -ران وعÚ
الÎك جوان القادم.
وب -ا◊ديث ع -ن ق -ط -اع ال-ن-ق-ل
ال- -ب- -ح- -ري ل- -لسش- -ل -ع ت -ع -د ب -اخ -رة
«ت-ي-م-ق-اد» السش-اب-ع-ة ال-ت-ي ت-ق-تنيها
ك -ن -ان -شش -م -ال ‘ إاط -ار ب-رن-ام-ج
ت -ع -زي-ز ق-درات ›م-وع-ة «ك-ن-ان»
ال-ت-ي يضش-م أاسش-ط-ول-ه-ا ح-ال-يا تسشع
ب-واخ-ر ،ع-ل-م-ا ب-أان ف-رع-ه-ا اآلخ-ر
كنان -ميد قد سشبق وأان اقتنى
باخرت Úللسشلع.
وي -ه -دف ب -رن -ام -ج ت -ع -زي -ز األسش-ط-ول ال-ب-ح-ري
الوطني لنقل السشلع إاجمال إا ¤اقتناء  25باخرة من
بينها  18باخرة لصشالح كنان -ششمال وسشبع بواخر
لفائدة كنان -ميد.
ويسشمح هذا اıطط بتلبية الطلب اŸتنامي
‘ ›ال ال -ن -ق -ل ال -ب -ح -ري ال -ذي Áث -ل ال-ن-م-ط
ال -رئ -يسش -ي ل -ن -ق -ل السش -ل -ع اŸسش -ت -ورة م -ن ط-رف
ا÷زائر بنسشبة .%95
وينتظر أان ترتفع حصشة البواخر الوطنية ‘
سشوق النقل البحري ا÷زائري ‘ غضشون السشنوات
القليلة القادمة ‘ إاطار دعم النقل الوطني للسشلع
التي “ثل  95باŸائة من السشلع اŸسشتوردة.

17257

بوضسياف يتفّقد الشسركة الصسيد’نية بوهران:

«صسؤفال» :تغطية  ٪70من السسؤق الؤطنية للمضسادات ا◊يؤية

شسّ-ك-لت الصس-ن-اع-ة الصس-ي-د’ن-ي-ة ل-ت-غ-طية
’دوي- -ة الضس -روري -ة
السس- -وق ال- -وط- -ن- -ي- -ة ب- -ا أ
’م - -راضس– ،د ك - -بÒ
Ÿع- - -ا÷ة ﬂت- - -ل- - -ف ا أ
لوزارة الصسحة التي عمدت لسسياسسة تشسجيع
اŸسس- -ت- -ث- -م- -ري- -ن ا÷زائ -ري Úع -ل -ى تصس -ن -ي -ع
’دوي-ة ﬁل-ي-ا ،قصس-د ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ف-ات-ورة
ا أ
ا’سستÒاد التي بلغت  40باŸائة فيما يخصس
أادوية معا÷ة مرضس السسرطان’ ،سسيما بعد
ان -خ -ف -اضس أاسس-ع-ار ال-بÎول ،وج-ع-ل ا÷زائ-ر
أارضسية للصسناعة الصسيد’نية ،هذا ما أاكده
’ول عن القطاع.
اŸسسؤوول ا أ

مبعوثة «الششعب» إا ¤وهران:
سشهام بوعموششة

..ويؤؤكد :نسسبة امتÓء السسدود فاقت  70باŸائة
شسّ- -دد وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة وال -ب -ي -ئ -ة ع -ب -د
ال -ق -ادر وا‹ ،م -ن سس -د ب-وك-ردان ب-ت-ي-ب-ازة ،أاول
’جراءات
أامسس ،على ضسرورة دعم ﬂتلف ا إ
التي بوسسعها ّŒنب تبذير هذا اŸادة ا◊يوية
ب -ال-ت-وازي م-ع ت-ف-ع-ي-ل آال-ي-ات ال-ت-زوي-د ودع-م-ه
وت - -أام- -ي- -ن- -ه ل- -ت- -م- -كﬂ Úت- -ل- -ف اŸن- -اط- -ق م- -ن
ا’سستفادة من اŸاء ‘ ظروف مريحة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاع - -ل - -ن وزي- -ر الصش- -ح- -ة والسش- -ك- -ان وإاصشÓ- -ح
اŸسش -تشش -ف -ي -ات ع -ب -د اŸالك ب -وضش -ي -اف ،ع -ل-ى
ه -امشض زي -ارت -ه ال -ت -ف-ق-دي-ة أامسض األول Ÿصش-ن-ع
اŸوارد الصش -ي -دلن -ي -ة إلن -ت -اج األدوي-ة ا÷ن-يسش-ة
«صشوفال» بولية وهران ،عن لقاء خاصض حول
ال- -ع- -ت- -اد ال -ط -ب -ي ا◊ديث
ب -ت -ل -مسش -ان ن -ه -اي -ة الشش-ه-ر
ا÷اري ،مؤوكدا أان مششكل
ال -بÒوق -راط -ي -ة ب -ال -نسش -ب-ة
ل - -تسش- -ج- -ي- -ل األدوي- -ة “ت
تسشويته ،ع Èإانششاء وكالة
ت -ت -ك-ف-ل ب-دراسش-ة اŸل-ف-ات
م - -ت - -ك - -ون - -ة م- -ن إاط- -ارات
Áلكون خÈة وسشمعة على اŸسشتوى العاŸي،
وحسشب بوضشياف فإان طموح القطاع هو القضشاء
على البÒوقراطية.
و‘ ه -ذا اإلط -ار ،كشش -ف وزي -ر الصش -ح -ة ع-ن
زيارته رفقة إاطارات القطاع وبعضض اŸتعاملÚ
ل -ل -م -ق-ر ا÷دي-د ل-ه-ذه ال-وك-ال-ة ال-ت-ي شش-رعت ‘
النششاط هذا األحد ،مششÒا إا ¤أان القطاع بذل
الكث Òمن اÛهودات ÷عل هذه الوكالة تغطي
كل إافريقيا وتصشدر منتوجها
الصشيدل.Ê
وحسشب ال- - - -وزي- - - -ر ،ف - - -اإن
Óدوي-ة
ال Ó-ئ -ح -ة السش -م -ي-ة ل -أ
اŸم - -ن - -وع- -ة م- -ن السش- -تÒاد
واŸقدرة ب 350نوع ما تزال
مفتوحة قد تصشل إا 400 ¤نوع ،مششÒا إا ¤أانه
يطلب من اŸسشتثمر كتابيا التأاكيد على قدرته
بتغطية السشوق الوطنية من احتياجات الدواء.
كما ذكرا بأان ا÷زائر بصشدد التصشدير إا ¤دول
إافريقيا ودول أاخرى مثل اليابان وأاŸانيا.
ن -اف -ي -ا ‘ أان ي -ك -ون ق-ان-ون ال-ن-ظ-ام الصش-ح-ي
ا÷دي- -د ال- -ذي ع- -رضض ع- -ل -ى الŸÈان أارضش -ي -ة
للتحضشÿ Òوصشصشة القطاع ،قائ Óبلهجة حادة
ردا عن ‡ثلة بإاحدى اŸصشالح السشتششفائية إان
هذا القانون يحمي اŸواطن ويضشمن له العÓج
اÛا ،Êوف -ق -ا ل -ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة،
وحسش -ب -ه ف -إان م -ن ي-ن-ت-ق-د ه-ذا ال-ق-ان-ون ل-دي-ه-م
حسشاسشية من كل ما هو جديد ،معتÈا القطاع
اÿاصض مكمل للعام قائ »:Óيوجد  34أالف إاطار
صش -ح -ي ‘ اÿواصض ل Áك -ن -ن -ا السش-ت-غ-ن-اء ع-ن
خدماتهم».

الصشيدلنية وتششجيعها».
علما أان الششركة تسشعى لتغطية ا◊اجيات
الوطنية بنسشبة  100باŸائة خÓل  3السشنوات
اŸق -ب -ل -ة وت-ع-ت-زم ‘ آاف-اق  2020تصش-ن-يع أادوية
مضشادة ألمراضض السشرطان.
وأاعلن ‘ هذا الششاأن ،عن إا‚از مركب كبÒ
Óن-ت-اج
ب -قسش -ن -ط -ي -ن -ة وه -و ع-ب-ارة ع-ن أارضش-ي-ة ل -إ
الصشيدل ،Êآام ‘ Óأان تكون وهران قطبا آاخر
‘ ›ال الصش- -ن- -اع- -ة الصش- -ي -دلن -ي -ة ،ك -م -ا دع -ا
اŸسش -ت -ث-م-ري-ن ا÷زائ-ري ÚلÓ-سش-ت-ث-م-ار ‘ ه-ذا
القطاع اŸهم كونه يسشاهم ‘
خ-ل-ق م-ن-اصشب شش-غ-ل ويقلصض
من فاتورة األدوية الباهظة
ال -ت -ي أاث -ق -لت ك -اه -ل ال -دول-ة
ا÷زائرية.
وم- - -وازاة م- - -ع ذلك ،ق - -ال
بوضشياف إان فريقا تقنيا من
الوزارة سشيقوم بزيارة مصشنع
«صشوفال» لتقييم مدى قدرته على تغطية السشوق
باألدوية ويتم –ديد معهم نسشبة تÎاوح ما بÚ
 30إا 70 ¤ب -اŸائ -ة Ÿع-رف-ة ط-ل-ب-ات السش-وق،
مششددا على ضشرورة توفر إانتاج وطني وسشوق
مضشمونة ،لسشيما ‘ ›ال تصشنيع العتاد الطبي
خ- -اصش- -ة األسش- -رة ال -ذي ” إاغ -ف -ال -ه م -ن ط -رف
اŸسشتثمرين ،مؤوكدا أان هناك مديرية خاصشة
بالتجهيزات على مسشتوى
ال -وزارة ال -وصش -ي -ة ه-ي م-ن
ت - -ع - -م - -ل ع - -ل- -ى ت- -وج- -ي- -ه
اŸسشتثمرين لÓسشتثمار ‘
ه- -ذا ا÷انب ومسش- -ت- -ع- -دة
Ÿرافقتهم.
وباŸقابل ،أابرز اŸسشوؤول األول على قطاع
الصشحة أاهمية السشتثمار ‘ القطاع الصشيدلÊ
من خÓل توفر  85مصشنعا ‘ إانتاج األدوية و150
دواء مصشنع ‘ ا÷زائر ،قائ Óإانه إاذا اسشتطعنا
بلوغ إا‚از  120مصشنع سشنكّون أارضشية بامتياز
ل- -لصش- -ن- -اع- -ة الصش -ي -دلن -ي -ة ‘ ال -ب -ح -ر األب -يضض
اŸتوسشط.

تؤسسيع قائمة اأ’دوية
اÙظؤرة من ا’سستÒاد
إا ٤00 ¤نؤع

إا‚از  ١٢0معمل للصسناعة
الصسيد’نية –xد يجب رفعه

شسركة صسوفال تغطي  70باŸائة من
احتياجات السسوق الوطنية
ولدى معاينته للششركة الصشيدلنية ا÷زائرية
«صش - -وف - -ال» ،ال- -ت- -ي صش- -ن- -عت ا÷ي- -ل األول م- -ن
اŸضشادات ا◊يوية،وأاطلقت خط جديد إلنتاج
ا◊ق-ن ن-وه ب-وضش-ي-اف ب-ه-ذا السش-ت-ث-م-ار اÿاصض
اŸدع -م م -ن ط-رف ال-دول-ة ،ال-ذي ي-ع-د م-كسش-ب-ا
لتعزيز الصشناعة الصشيدلنية با÷زائر كونه يوفر
 70ب -اŸائ -ة م -ن اح-ت-ي-اج-ات السش-وق ال-وط-ن-ي-ة،
قائ»:Óهذا –دي كب Òو صشوفال ششركة تندرج
‘ إاطار اسشتÒاتيجية القطاع لتسشي Òالصشناعة

إانهاء مهام مدير الصسحة
العمومية ومدير اŸؤوسسسسة
ا’سستشسفائية بع Úبيموشسنت
و‘ سش- -ؤوال ÷ري -دة «الشش -عب» ح -ول مسش -األ -ة
Óط -ب-اء األخصش-ائ-يÚ
السش -ت -ق -ال -ة ا÷م -اع -ي -ة ل  -أ
Ãسشتششفى أام البواقي ،نفي بوضشياف صشحة هذه
اŸع-ل-وم-ات ،ك-م-ا كشش-ف ع-ن إان-ه-اء م-ه-ام م-دي-ر
الصشحة العمومية واŸؤوسشسشة السشتششفائية بعÚ
تيموششنت بسشبب اإلهمال.
و‘ سش- -ؤوال آاخ- -ر ح- -ول ال- -ت- -ك- -وي -ن ‘ ›ال
الصش -ي -دل-ة ،أاك-د ال-وزي-ر أان-ه ” ال-ت-ك-ف-ل ب-تسش-وي-ة
مششاكل هذه الششعبة ،كما أان هناك سشياسشة تعاون
ب Úوزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي ومهني
قطاع الصشحة ‘ ›ال التكوين.
وللعلم ،فقد عاين وزير الصشحة خÓل زيارته
ال -ت -ف-ق-دي-ة اŸرك-ز ا÷ه-وي ل-ل-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة
Óمن الوطني ،الذي
والسشتكششاف اإلششعاعي ل أ
دخل حيز اÿدمة ‘ نوفم ،2016 Èكما وقف
على مدى تقدم أاششغال اŸعهد الوطني Ÿكافحة
السشرطان ومسشتششفى ا◊روق.

’ول لشسمال إافريقيا للشسؤوون القانونية واقتصساد الصسيدلة
اŸؤو“ر ا أ

تشسريع الصسيدلة ا÷زائري «’ يشسجع على ا’سستÒاد»

أاك - -د وزي - -ر الصس - -ح - -ة والسس - -ك - -ان وإاصسÓ- -ح
اŸسستشسفيات عبد اŸالك بوضسياف ،أاول أامسس،
ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،أان تشس -ري -ع الصس -ي -دل -ة
’نتاج الوطني،
با÷زائر يهدف إا ¤تطوير ا إ
داع- -ي- -ا إا ¤ا’سس- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ه -ذا اÛال خ -ارج
السسوق ا÷زائرية.
و‘ كلمة قرأاتها نيابة عنه ‡ثلته بالوزارة لدى
اف- -ت- -ت- -اح اŸؤو“ر األول لشش- -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا ل -لشش -ؤوون
ال -ق -ان -ون -ي -ة واق-تصش-اد الصش-ي-دل-ة أاوضش-ح ب-وضش-ي-اف أان
تششريع الصشيدلة ا÷زائري « ل يششجع على السشتÒاد،
بل بالعكسض فإانه يهدف إا ¤تطوير قدرات اإلنتاج
الوطنية» .لدى تأاكيده على أان هذا التششريع يخضشع
Ÿسش- -ار ت- -أاه -ي -ل ح -ت -ى ي -ك -ون ‘ مسش -ت -وى «اŸع -ايÒ
الدولية» ،أاضشاف الوزير أانها “نح أايضشا للمسشتثمرين
فرصشة السشتثمار ‘ أاسشواق أاخرى قريبة « جغرافيا

وتاريخيا وسشياسشيا من السشوق ا÷زائرية».
كما اعت Èأان الصشناعة الصشيدلنية الوطنية « يجب
أان تقوم على تلبية ا◊اجيات من األدوية األسشاسشية و
تقليصض نفقات السشتÒاد مع ضشمان توفرها بأاسشعار
مغرية».
و‘ هذا السشياق صشرح بوضشياف أان اŸوارد اŸالية
اıصشصشة للتكفل بقطاع الصشحة « مناسشبة و دائمة»،
مششÒا إا ¤أان التأام Úعلى اŸرضض يغطي « أاغلبية
السش -ك -ان» وه -ي ك -ل -ه -ا ع -وام -ل « ت -ه -دف إا ¤ت -رق-ي-ة
السشتثمار ‘ إانتاج األدوية» على حد قوله.
من جهة أاخرى ،طماأن الوزير منظمي هذا اللقاء
(الشش -رك -ة ا÷زائ -ري -ة ل -لشش -ؤوون ال -ق -ان-ون-ي-ة واق-تصش-اد
الصشيدلة ) ب « التزامه» لصشالح التحكم ‘ اŸعارف
م- -ع- -تÈا ه- -ذه ا÷وانب Ãث -اب -ة « ضش -م -ان» ل -ت -ن -م -ي -ة
القتصشاد و تطوير اŸنظومة الصشحية ‘ ا÷زائر.

»æWh

السصبت  11فيفري  201٧م

الموافق لـ  14جمادى اأ’ولى 1438هـ

أŸدير ألعام بالنيابة للشضؤوون ألقانونية وأ◊ريات ألعامةÿ ،ضضر عمارة:

’ توجد أاي حالة إاقصصاء ‘ قانون ا’نتخابات
^ نسضبـــــــــــة  ٪ 4تطهـــــــــر أŸشضهـــــــــد ألسضياسضـــــــــي

نفى أŸدير ألعام بالنيابة للشضؤوون ألقانونية وأ◊ريات ألعامة بوزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية ÿضضر عمارة ،أن تكون
لدأرية إأقصضائية ،مؤوكدأ عدم وجود أي حالة إأقصضاء من أŸشضاركة ‘ قانون ألنتخابات،
نسضبة  4باŸائة أŸشضÎطة ‘ أŸقاطعة أ إ
وأعت Èألهيئة ألدسضتورية ألعليا Ÿرأقبة ألنتخابات أهم ألضضمانات لشضفافية ألعملية ألنتخابية.

فريال بوشسوية

ك -ل اإ’ج -راءات ات-خ-ذت م-ن ق-ب-ل
اإ’دارة إ’‚اح اŸوع -د ا’ن -ت -خ -اب-ي،
وف - - -ق م - - -ا أاك - - -د ÿضص - - -ر ع- - -م- - -ارة
والتحضصÒات لÓقÎاع على مسصتوى
ك- -ل ال- -ب- -ل -دي -ات ج -اري -ة ،م -ؤوك -دا أان
السصجل ا’نتخابي اإ’لكÎو Êموجود
ق - - - -ب - - - -ل ع - - - -دة سص - - - -ن - - - -وات ،إا’ أان
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ا◊دي -ث-ة ط-ورت-ه،
وتسص - -م- -ح ب- -ت- -ط- -ه Òو–ي Úأاحسص- -ن
ل-لسص-ج-ل’ ،سص-ي-م-ا ب-ع-د رق-م-ن-ة سصجل
ا◊الة اŸدنية.
وم- -ن شص- -روط الÎشص- -ح  25سصنة،
جنسصية جزائرية ،و ⁄يفوت الفرصصة
ل -ي -ل -فت ا’ن -ت -ب -اه إا ¤ت -بسص-ي-ط م-ل-ف
الÎشصح الذي أاقر بأانه كان «ثقي،»Ó
إاذ ب - -ات ال- -ي- -وم اŸرشص- -ح م- -ط- -ال- -ب- -ا
ب-اسص-ت-م-ارة وب-ط-اق-ة اÿدمة الوطنية
وشصهادة ا÷نسصية وصصحيفة السصوابق
العدلية ،التي لن يتم طلبها بعد تعميم
السص - -ج - -ل اإ’ل - -كÎو ،Êب - -ع - -دم - -ا ”
ا’سصتغناء عن عدة وثائق.
و‘ إاط -ار ال-تسص-ه-يÓ-ت اŸق-دم-ة،
” تقليصص عدد التوقيعات اŸطلوبة،
ا- - Ùددة ‘ ا- -Ÿادة  94م-ن ق-انون
ا’ن -ت-خ-اب-ات ل-ل-ق-وائ-م ا◊رة وق-وائ-م

اأ’حزاب من  400إا 250 ¤وا÷الية
من  400إا ، 200 ¤ما يسصمح باأ’مل
‘ مشص -ارك -ة ق -وي -ة ،وب -خصص -وصص م -ا
ي -روج بشص -أان شص-راء ال-ت-وق-ي-ع-ات ،ذك-ر
بأانها وفق القانون ا÷ديد تتم أامام
ضصابط عمومي ،باإ’ضصافة إا ¤وجود
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا Ÿراق-ب-ة ا’ن-تخابات،
هذه اŸسصأالة تخصص جميع اأ’طراف.
وجزم بعدم وجود أاي حالة إاقصصاء
‘ القانون لكن وضصع شصروط ﬁددة
 4ب- -اŸائ -ة ‘ اŸق -اط -ع -ة اإ’داري -ة
ل-ل-ق-ائ-م-ة ،أاو  10م-ن-ت-خ-ب Úف-يها ،أاو

شصرط ثالث الذهاب إا ¤التوقيعات
ال -ت -ي ” خ -فضص -ه -ا ل -تسص -ه -ي -ل ع -م -ل
اأ’حزاب واأ’حرار على حد سصواء،
منبها إا ¤أان نسصبة  4باŸائة ليسصت
ﬁددة على اŸسصتوى الوطني وإا‰ا
اŸق -اط -ع-ة اإ’داري-ة ،إ’ع-ادة ت-ن-ظ-ي-م
اŸشص -ه -د السص -ي -اسص-ي ول-يسص اإ’قصص-اء
مثلما يرّوج له ،وأافاد ‘ السصياق‘« ،
اŸاضصي القريب عدد كب Òمن قوائم
اأ’حرار كانت تذهب إا ¤اأ’حزاب
ب -ح -ث -ا ع -ن ال -غ -ط -اء ،ون -فسص الشص-يء
Óحزاب غ ÒاŸمثلة بقوة
بالنسصبة ل أ

دعا من برج منايل إأ ¤أŸشضاركة بقوة و›ابهة خطاب ألتيئيسس

تلجأا إا ¤قوائم اأ’حرار».
وب- - - -خصص- - - -وصص ح- - - -ي- - - -اد اإ’دارة
اŸط- -روح ب- -ح -دة م -ن ق -ب -ل أاح -زاب
اŸع -ارضص -ة ع-ل-ى وج-ه ال-ت-ح-دي-د‘ ،
ال -ق -وان Úال-عضص-وي-ة ،وال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا
Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ،ال-ت-ي ارت-فعت
إا ¤مصصاف هيئة دسصتورية ،مسصتقلة
“اما باعتبارها دسصتورية ومن حيث
تشصكيلتها وميزانيتها ،وعلى مسصتوى
ال -ت -ط -ب -ي -ق ه -ي ه -ي -ئ-ة ج-دي-دة ق-ي-د
ال-ت-نصص-يب ،ت-ت-م-ت-ع ب-ك-ل الصصÓ-ح-يات
التي تخّول لها التدخل ‘ كل مراحل
ال-ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،وف-ي-م-ا ي-خصص
الهيئة ÷ان وقضصاة ،فإان اأ’حزاب
سصتكون حاضصرة ‘ اŸكاتب وأاثناء
الفرز و–صصل على اÙاضصر ،وقبل
ذلك سصتتحصصل على قوائم الناخبÚ
ال-ت-ي سص-ي-ت-م وضص-ع-ه-ا –ت تصص-رف-ه-م
وتصص -رف ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا Ÿراق -ب -ة
ا’ن -ت -خ -اب -ات ،م -ا يضص -م -ن اŸراق-ب-ة
السصياسصية.
وبإامكان كل اŸسصجل ‘ Úالقوائم
ا’نتخابية التصصويت ببطاقة الناخب
أاو ال -ب -ط -اق -ة ال -وط -ن -ي-ة ،ح-ت-ى إان ⁄
ي -غÒوا م-ق-ر إاق-ام-ت-ه-م ،م-ع ال-ع-ل-م أان
عدد الناخب Úسصجل ارتفاعا بـ 2٧
أالف ناخب ما ب 2015 Úو .2016

بومرداسس :ز /كمال

توأتي ‘ أجتماع مع رؤوسضاء أŸكاتب ألولئية :

ال -وط -ن -ي-ة وال-دف-اع ع-ن ث-وابت اأ’م-ة
اأ’سصاسصية ،مؤوكدا بالقول»إان ا’–اد
جاء لدعم الوحدة الوطنية ومواجهة
ﬂتلف اأ’خطار اÙدقة با÷زائر
جراء اأ’زمات اŸشصتعلة ‘ عدد من
دول ا÷وار» ،مع تشصديده على أاهمية
–قيق اأ’من الغذائي وبناء اقتصصاد
وط- -ن- -ي م- -ت- -ن- -وع ب- -دي -ل ع -ن ق -ط -اع
اÙروق- -ات ي- -رت- -ك- -ز ع- -ل -ى ق -ط -اع
الفÓحة والصصناعات التحويلية.

«اأ’فانا» ’ تسصتبعد التحالف مع أاحزاب سصياسصية أاخرى

أكد رئيسس أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية ،موسضى توأتي ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصضمة ،أنه «من أŸمكن» أن
يتحالف حزبه خÓل ألنتخابات ألتشضريعية أŸقرة يوم  4ماي ألقادم مع تشضكيÓت سضياسضية أخرى «تتوأفق
معها ‘ ألÈأمج ألتي تقÎحها».
أاوضصح تواتي ‘ تصصريح للصصحافة اŸواطن ا÷زائري» ،لذلك فإان ا÷بهة بالنسصبة ل 16و’ية اŸتبقية بداية من
على هامشص اجتماع رؤوسصاء اŸكاتب ال -وط -ن -ي -ة ا÷زائ -ري -ة  -م -ث-ل-م-ا ق-ال -اليوم «.
ال- -و’ئ- -ي- -ة ◊زب- -ه ،أان ال- -ت -ح -ال -ف م -ع «سصتتحالف فقط مع التشصكيÓت التي
واعت Èتواتي ‘ نفسص السصياق أان
تشص- -ك- -ي Ó-ت سص -ي -اسص -ي -ة أاخ -رى ÿوضص ت -ت -ق -اسص-م م-ع-ه-ا ال-رؤوى واأ’ف-ك-ار ال-ت-ي «ال- -ره- -ان ا◊ق- -ي- -ق- -ي ل- -ه- -ذا اŸوع- -د
ال-تشص-ري-ع-ي-ات اŸق-ب-ل-ة «غ Òمسصتبعد» ،ت -قÎح -ه -ا إ’ي -ج -اد ح -ل -ول ل -ل -مشص -اك -ل ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي ي -ت -م -ث -ل ‘ م -دى ق -درة
مشصÒا إا ¤أان «التحالفات ،إان “ت ،اŸطروحة».
ا’ح- -زاب السص- -ي- -اسص- -ي- -ة ع- -ل- -ى إاق- -ن- -اع
سصتكون على أاسصاسص الÈامج السصياسصية
وأاشصار ‘ سصياق آاخر أان تشصكيلته اŸواط -ن Úب -اŸشص -ارك-ة ب-ق-وة إ’ح-داث
وا’قتصصادية وا’جتماعية».
السص- -ي- -اسص- -ي- -ة سص- -ت- -دخ- -ل غ- -م- -ار ه -ذه التغي Òع Èصصناديق ا’قÎاع واختيار
وأاضص -اف أان ه -ذه ال -ت -ح -ال-ف-ات «ل-ن ا’نتخابات ‘ « 32و’ية دون توقيعات ‡ثليهم من ب Úأافضصل اÎŸشصح.»Ú
تكون من أاجل التموقع ،وإا‰ا ÿدمة وأانه سصيتم الشصروع ‘ جمع التوقيعات
وعن سصؤوال حول قدرة الهيئة العليا

تضضم  8أعضضاء من ‡ثلي ألكفاءأت وألقضضاة

اŸسص-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى
ضصمان شصفافية ونزاهة ا’سصتحقاقات
اŸقبلة ،قال تواتي إانه «حتى وإان كانت
هناك –فظات حول تشصكيلة الهيئة،
فإانه ’ ينبغي اسصتباق اأ’حداث».

تنصصيب اŸداومة الو’ئية Ÿراقبة اإ’نتخابات بسصيدي بلعباسس
أشض-رفت عضض-و أل-ل-ج-ن-ة أل-دأئ-م-ة ل-ل-ه-يئة
أل-ع-ل-ي-ا أŸسض-ت-ق-ل-ة Ÿرأقبة ألإنتخابات فتني
م - -ن - -ار ،ع - -ل- -ى ت- -نصض- -يب أعضض- -اء أŸدأوم- -ة
أل-ولئ-ي-ة بسض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس أل-ت-اب-ع-ة ل-ه-ذه
أل-ه-ي-ئ-ة أإسض-ت-ع-دأد ل-تشض-ري-ع-ي-ات ألرأبع ماي
أل-ق-ادم وأسض-ت-ك-م-ال ل-ل-مرسضوم ÚألرئاسضيÚ
أŸتضض -م -ن Úت -ع -ي Úأعضض-اء أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا
أŸسض- -ت- -ق- -ل -ة Ÿرأق -ب -ة ألإن -ت -خ -اب -ات أŸنشض -اأة
Ãوجب أŸادة  194من ألدسضتور.
وتتكون اŸداومة اŸنصصبة من ثمانية اأعضصاء
اأربعة منهم من ‡ثلي الكفاءات الوطنية واأربعة
قضصاة يÎاأسصهم بن عبون ميلود كمنسصق و’ئي،
حيث ” اختيار مقر لها بدار البيئة وŒهيزه
ب-ك-اف-ة ال-وسص-ائ-ل ل-تسص-ه-ي-ل م-هام اŸداومة‡.ثلة
ال -ه -ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسص-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’إن-ت-خ-اب-ات
وعمÃ Óا ينصص عليه القانون سصلمت اŸنسصق
ال- -و’ئ- -ي خ- -ت- -م ال- -دول- -ة وسص -ج -ل Úا’أول خ -اصص

باŸعاينة اŸيدانية والثا Êخاصص با’إخطارات،
وذكرت خÓل حفل التنصصيب بدور الهيئة طيلة
ال -ع -م -ل -ي -ة ا’إن -ت -خ-اب-ي-ة وال-ق-اضص-ي Ãراق-ب-ة سصÒ
العملية ا’إنتخابية بدليل ميزاتها كا’إسصتقÓلية
عدم اإنتماء اأعضصائها ’أي حزب اأو تيار سصياسصي
داخل اأو خارج الوطن ،داعية ‘ الوقت ذاته
اأعضصاء اŸداومة اإ ¤الوعي والتحلي باŸسصوؤولية
وال -ع -م -ل ب -ك-ل ن-زاه-ة وشص-ف-اف-ي-ة ل-ن-ج-اح اŸوع-د
ا’إنتخابي.
ه -ذا وت -ت -واصص -ل بسص -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسص ال-ع-م-ل-ي-ة
ا’إسصتثنائية Ÿراجعة القوائم ا’إنتخابية ،حيث
” –ضص Òاللجان ا’إنتخابية البلدية ع52 È
بلدية والتي شصرعت ‘ عملها منذ الثامن فيفري
اŸنصص -رم ب -داي -ة ب -ال -ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات –سص-يسص-ي-ة
’إع Ó-م اŸواط -ن Úال -ب -ال -غ Úالسص -ن ال -ق -ان -ون -ي -ة
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب وك- -ذا اŸت- -ن- -ق- -ل Úب Úال -ب -ل -دي -ات
ومزدوجي التسصجيل لتطه Òالقوائم ا’نتخابية

1٧25٧

اŸدرسصة ..انفتاح متوازن وكسصر التبعية اللغوية

سسعيد بن عياد

زيارة العمل التي تقوم بها وزيرة الÎبية الوطنية إا ¤نواحي و’ية اŸدية ،اليوم ‘ ،إاطار معاينة
للقطاع على اŸسصتوى الوطني تعكسص مدى اŸتابعة ا◊ثيثة لواقع اŸنظومة الÎبوية ‘ ا÷زائر
ال -ع-م-ي-ق-ة ،ح-يث ت-ب-ذل ال-دول-ة ج-ه-ودا ج-ب-ارة ل-ل-ن-ه-وضص ب-ه-ا م-ن خÓ-ل إاطÓ-ق مشص-اري-ع ق-اع-دي-ة
واجتماعية تؤوسصسص للمسصتقبل ،اأ’مر الذي يفرضص ‘ كل مرة التأاكيد على وضصع اŸدرسصة بهويتها
ا÷زائرية خارج ا’عتبارات الظرفية باعتبارها مكسصبا ثمينا للمجتمع بتنوعه واختÓف أافكاره
Ÿواجهة العوŸة وإافرازاتها.
و“ثل اŸدرسصة بكافة أاطوارها القاطرة التي تشصق الطريق أامام مشصاريع التنمية خاصصة ‘
الهضصاب العليا وا÷نوب ولذلك تتطلب إاحاطتها با’هتمام من خÓل الوقوف على الواقع بكل
صصعوباته واخت’Óته واإ’تيان با◊لول عن طريق ا◊وار ا÷واري الواسصع واŸسصوؤول وانخراط
ا÷ميع Ãا ‘ ذلك ا÷ماعات اÙلية ‘ برنامج تأاهيل وترميم وتعزيز اŸدرسصة التي “ثل
اÿط اأ’ول Ÿواجهة التخلف بكل أانواعه وإاشصاعة الوعي وتأاسصيسص قيمة اŸواطنة من جهة والتزام
اŸعلم Úواأ’سصاتذة برسصالتهم اŸهنية بصصدق وتفان من جهة أاخرى.
وبالفعل حّقق خيار ا◊وار ا’جتماعي داخل القطاع بإاشصراف الوزيرة نورية بن غÈيت Ãجهود
مسصتمر من مسصاعيدها نتائج ملموسصة توصّصل إاليها الشصركاء خاصصة النقابات اıتلفة وجمعيات
أاولياء التÓميذ‡ ،ا أادى إا ¤إابعاد شصبح اإ’ضصرابات التي أاضصرت بالتÓميذ ‘ سصنوات مضصت
وأاعادت اŸدرسصة إا ¤وضصعها اأ’صصلي ‘ انتظار اŸزيد من اŸكاسصب خاصصة على صصعيد إادخال
تكنولوجيات ا’تصصال ا÷ديدة وتوسصيع دائرة اللغات اأ’جنبية من إا‚ليزية وإاسصبانية وأاŸانية
وروسصية وغÒها من أاجل تأام Úانفتاح متوازن على العا ⁄وكسصر تبعية لغوية أاظهرت ﬁدوديتها
خاصصة ‘ تأاسصيسص اقتصصاد اŸعرفة.
لقد أاعطى كل هذا ‰وذجا ‘ جدوى ا◊وار ضصمن اأ’طر القانونية والشصفافية ‡ا يدفع إا¤
توقع نتائج دراسصية جيدة هذه السصنة حتى وإان كانت مؤوشصرات الفصصل اأ’ول تدعو إا ¤القلق‡ ،ا
يقود ب Óشصك إا ¤ا◊رصص على تعزيز اأ’داء الÎبوي والتعليمي ‘ اŸناطق الريفية واŸعزولة ‘
هذه الو’ية وغÒها من و’يات الداخل ،حيث يجب الرهان على اŸدرسصة Ÿواصصلة بناء اÛتمع
وفقا Ÿعاي Òالتميز التي تدفع بالكفاءات مهما كان وضصعها ا’جتماعي لتبوإا مراتب متقدمة.
وباŸوازاة مع ما تدره قطاعات اقتصصادية مثل اÙروقات واŸناجم إا’ أان اŸدرسصة تبقى
اŸنجم اأ’ول الذي يعت Èأاسصمنت ا’قتصصاد وضصمانة النمو بتوفÒه للموارد البشصرية اŸؤوهلة وذات
الكفاءة التي يتطلبها النمو القائم ‘ ا÷وهر على عنصصر القيمة اŸضصافة التي تفجرها الطاقات
البشصرية العليمة والفنية واأ’دبية.

لورأم كمال بوزيد:
رئيسس مصضلحة طب أ أ

نحو إانشصاء شصبكة وطنية للتكفل بسصرطان اأ’طفال

جاب الله :ا’–اد آالية لدعم الوحدة الوطنية

دعا رئيسس أل–اد من أجل ألنهضضة ،ألعدألة وألبناء عبد ألله جاب ألله ،أمسس ،من برج منايلŒ ‘ ،مع
شضعبي نظمه باŸركز ألثقا‘ ألبلدي «إأ ¤أŸشضاركة بقوة ‘ ألنتخابات ألتشضريعية ألقادمة من أجل أŸسضاهمة ‘
ألتغي ÒأŸنشضود ،مع حث ألشضباب على ألتسضجيل ‘ ألقوأئم ألنتخابية للمسضاهمة ‘ إأ‚اح هذأ أŸوعد ألهام
لطرأف زرعه ‘ أÛتمع».
و›ابهة أÿطاب ألتيئيسضي أŸتشضائم أŸثبط للعزأئم ألذي –اول بعضس أ أ
واŸصصداقية لدى اŸواطن.Ú
اأ’صصوات.
ك- -م -ا أال -ح رئ -يسص ا’–اد م -ن أاج -ل
وق- -د أاشص -ار ‘ ال -ب -داي -ة إا ¤ج -انب
ركز عبد جاب الله خÓل التجمع ال-ت-أاصص-ي-ل الشص-رع-ي ل-ل-وح-دة وح-تميتها النهضصة ،العدالة والبناء على أاهمية «
ال- - -ذي حضص- - -ره ن- - -ائب ا’–اد سص- - -ا ⁄الراهنة ÿلق قوة سصياسصية وانتخابية ا◊ضص -ور ال -ق -وي ‘ ه-ذا ا’سص-ت-ح-ق-اق
شص -ري -ف ‡ث -ل ح -رك -ة ال -ب -ن -اء ورئ-يسص ب-دي-ل-ة ب-إام-ك-ان-ه-ا اŸسص-اه-م-ة ‘ ت-غي Òا’ن-ت-خ-اب-ي ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن اŸواطن من
اŸكتب الو’ئي عن حركة النهضصة على اأ’وضص- -اع ا◊ال- -ي- -ة ل- -ل- -م- -واط- -ن ن -ح -و وسص -ي -ل -ة دÁق -راط -ي-ة وآال-ي-ات Ÿت-اب-ع-ة
جملة من النقاط اأ’سصاسصية التي تطبع اأ’حسص-ن ،ق-ائ»Ó-ن-ح-ن أاصص-ح-اب ع-طاء صص-وت-ه وب-ال-ت-ا‹ اŸشص-ارك-ة ال-ف-ع-الة ‘
اŸشص -ه -د السص -ي-اسص-ي ال-وط-ن-ي ،أاب-رزه-ا ولسص- -ن -ا أاصص -ح -اب أاخ -ذ» ‘ إاشص -ارة إا ¤تقييم أاداء اŸنتخب Úواإ’دارة ومراقبة
اأ’ه -داف اŸرح -ل -ي -ة واإ’سصÎات -ي-ج-ي-ة حرصص ا’–اد على تقد Ëأاشصخاصص اŸال ال- -ع- -ام ال- -ذي ي- -ع- -ت ‘ Èن -ه -اي -ة
Ÿب- - -ادرة ا’–اد ب Úال- - -تشص - -ك - -ي Ó- -ت نزهاء وذوي كفاءة لتمثيل اŸواطن ‘ اŸط- -اف م- -ال الشص- -عب اÙصص -ل م -ن
السص-ي-اسص-ي-ة ال-ثÓ-ث-ة وره-ان-ات اŸرح-لة ﬂت - - -ل - - -ف اÛالسص اŸن - - -ت - - -خ- - -ب- - -ة الرسصوم والضصرائب..
القادمة بداية من أاول اختبار قادم ‘ واŸسص- -اه- -م- -ة ‘ م- -ع- -ا÷ة اŸشص- -اك -ل
‘ الشصق السصياسصي وا’قتصصادي،
ال- -تشص- -ري -ع -ي -ات ال -ق -ادم -ةﬁ ‘ ،اول -ة ا◊الية ،وهي النقطة التنظيمية التي وضصع عبد الله جاب الله أاهداف هذا
Óحزاب
لتقريب النظرة للمواطن ÚواŸناضصل Úتوقف عندها ‘ كلمته بحثه إاطاراته اإ’طار التنظيمي ا÷ديد ل أ
ب -اÿصص -وصص واسص -ت -م-ال-ة أاك Èق-در م-ن ع -ل -ى ت -ق -د Ëأاسص-م-اء –ظ-ى ب-ال-ق-ب-ول ال -ث Ó-ث -ة ‘ خ -ان -ة ت -دع -ي -م ال -وح-دة
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وشص -طب ال -وف -ي-ات وك-ذا تصص-ح-ي-ح ا’أخ-ط-اء ،و”
تفعيل التطبيق ا’آ‹ للشصطب عن بعد لتسصهيل
ال-ع-م-ل-ي-ة ل-ل-م-واط-ن Úوت-فادي اإنتقالهم لبلدياتهم
ا’أصص -ل-ي-ة م-ن اأج-ل شص-طب اأن-فسص-ه-م م-ن ال-ق-وائ-م
ا’نتخابية .
وŒدر ا’إشصارة اإ ¤اأن الهيئة الناخبة بو’ية
سصيدي بلعباسص قد قدرت عقب اŸراجعة العادية
ل -ل -ق -وائ -م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة شص-ه-ر اأك-ت-وب-ر اŸاضص-ي ب
 456218ن -اخب م -ن-ه-م  11059مسص-ج Ó-ج-ديدا
وشصطب  10905اآخرين ،و‘ ذات السصياق ” اأيضصا
الشصروع ‘ سصحب اإسصتمارات الÎشصح من طرف
ﬂت -ل -ف ال -تشص -ك-يÓ-ت السص-ي-اسص-ي-ة ،ح-يث كشص-فت
م -دي -ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م والشص-وؤون ال-ع-ام-ة ع-ن سص-حب
تسصعة ملفات تتضصمن اŸطبوعات وا’سصتمارات
اÿاصصة بالÎشصحات وفق التنظيم السصاري العمل
به والقانون العضصوي اŸتعلق با’إنتخابات .

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

أع -ل-ن رئ-يسس مصض-ل-ح-ة طب
لورأم ب - - - - - - - - - - -اŸؤوسضسض - - - - - - - - - - -ة
أ أ
لسض -تشض -ف-ائ-ي-ة أŸت-خصضصض-ة ‘
أ إ
مكافحة ألسضرطان بيار وماري
لسض-ت-اذ ك-م-ال ب-وزي-د،
ك-وري أ أ
أول أمسس ،ب - - -ا÷زأئ - - -ر ،ع - - -ن
مشض-روع إأنشض-اء شض-ب-ك-ة وط-نية
لسض- -تشض- -ف- -ائ -ي -ة
ب- -اŸؤوسضسض- -ات أ إ
لطفال.
تتكفل بسضرطان أ أ
وأاك- -د اأ’سص- -ت- -اذ ب- -وزي- -د ع- -ل -ى
هامشص دورة تكوينية لفائدة اأطباء
اأ’ط -ف-ال واŸم-رضص ÚاŸم-ارسصÚ
Ãصص -ال -ح طب اأ’ط -ف -ال ب -ك-ل م-ن
مسص -تشص -ف -ي -ات و’ي -ات اأ’غ -واط وب -ات-ن-ة وت-ل-مسص-ان
وتيارت وسصطيف وسصيدي بلعباسص وعنابة ومسصتغاÂ
أان الهدف من إانشصاء هذه الشصبكة هو التكفل ﬁليا
بسصرطان هذه الفئة التي ظلت تتنقل إا ¤مركز بيار
وماري كوري للعÓج.
ورغم فتح وحدات ومصصالح التكفل بسصرطان
اأ’طفال بكل من مسصتشصفى مصصطفى باشصا ا÷امعي
وحسص-ا Êإاسص-ع-د ب-ب-ن-ي مسص-وسص ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصصمة
ومسصتشصفى بجاية إا’ أان «هذه اŸصصالح -حسصب
اأ’سص -ت -اذ ب -وزي -د -ت -رفضص أاح-ي-ان-ا ال-ت-ك-ف-ل ب-ب-عضص
اŸرضصى بحجة قلة الوسصائل أاو غياب الكفاءات
ال Ó-زم -ة» ،م -عÈا ع -ن أاسص -ف -ه «ل -ط -ري -ق -ة م-ع-ام-ل-ة
اŸرضصى من جهة وقلة اŸصصالح التي تتكفل بهذا
الداء من جهة أاخرى».
وأاوضصح ذات اıتصص باŸناسصبة أان اŸسصأالة
«تكمن ‘ غياب اإ’رادة والتحفيزات التي تشصجع
على ذلك» ،مؤوكدا بأان «الوسصائل التي “تلكها هذه
اŸصص- -ال- -ح ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ان -ت -ق -اء اŸرضص -ى حسصب
اŸنطقة ونوع السصرطان هي نفسصها التي Áتلكها

م -رك -ز ب-ي-ار وم-اري ال-ك-وري ال-ذي
يسصتقبل ويكفل با◊ا’ت القادمة
من كل أانحاء الوطن».
وأاك-دت ال-دك-ت-ورة شص-ري-ف-ة ل-وÊ
من وحدة بيار وماري كوري من
ج- -ان- -ب- -ه -ا أان ه -ذه ال -وح -دة ال -ت -ي
تسص-ت-ق-ب-ل ع-دد ه-ائ-ل م-ن اأ’ط-فال
أاصصبحت «غ Òقادرة على اسصتيعاب
عدد اŸصصاب( Úب 300 Úإا400 ¤
ح -ال -ة ج -دي -دة سص -ن-وي-ا) تسص-ت-دع-ي
اŸك - -وث ب - -اŸرك- -ز ب 3 Úا6 ¤
سص- -ن- -وات» ،م- -عÈة ع- -ن أام -ل -ه -ا أان
«ت- -ل- -عب الشص- -ب- -ك- -ة ا÷دي -دة ب -ع -د
إاطÓقها ‘ توسصيع التكفل بالسصرطان لدى هذه
الفئة».
نفسص الرأاي عÈت عنه الدكتورة سصعاد بختي من
مصص- -ل- -ح- -ة ج- -راح- -ة اŸخ واأ’عصص -اب ب -اŸؤوسصسص -ة
اإ’سصتشصفائية ا÷امعية مصصطفى باشصا التي تأاخذ
ع -ل -ى ع -ات -ق -ه -ا ج -زء م-ن عÓ-ج سص-رط-ان اأ’ط-ف-ال
با÷زائر.
Óشص-ارة ف-إان ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ل-مختصص‘ Ú
ل -إ
طب اأ’ط - -ف - -ال واŸم - -رضص› ‘ Úال ال - -ت- -ك- -ف- -ل
بالسصرطان لدى اأ’طفال تدخل ‘ إاطار اıطط
الوطني Ÿكافحة هذا الداء ( )2019-2015حيث
ي -ه -دف اŸؤوط -رون م -ن خ Ó-ل -ه -ا إا ¤ت-ك-وي-ن 1000
طبيب وعون شصبه طبي إا ¤غاية  2019سصتسصند لهم
مهمة تنظيم وتسصي Òالوحدات واŸصصالح ا÷ديدة
اŸقرر إانشصائها.
وا÷دير بالذكر أانه تسصجل  1500حالة سصرطان
جديدة لدى اأ’طفال سصنويا با÷زائر حيث يأاتي
سصرطان الدم والغدد اللمفاوية ‘ اŸقدمة متبوعة
بسصرطان اŸخ والع Úوالعظام.

أŸدير أŸركزي للحماية أŸدنية ألعقيد فاروق عاشضور:

هÓك  49شصخصصا بداية  2017بسصبب ا’ختناقات بالغاز

لشض -خ -اصس أŸت -وف Úج -رأء
ب- -ل- -غ ع- -دد أ أ
ألخ -ت -ن -اق -ات ب-غ-از أول أكسض-ي-د أل-ك-رب-ون
أŸنبعث من أجهزة ألتدفئة أıتلفة على
أŸسضتوى ألوطني سضنة ( 2017من  1جانفي
إأ ¤حد أليوم) «  49شضخصضا» حسضبما أكده
أول أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصض -م -ة أل -ع-ق-ي-د
ف -اروق ع -اشض -ور أŸدي-ر أŸرك-زي ل-ل-ح-م-اي-ة
أŸدن -ي -ة م -رج -ع -ا ألسض -بب أل-رئ-يسض-ي ل-ه-ذه
ألوفيات إأ« ¤أنعدأم ألتهوية».
وأاوضصح العقيد عاشصور ‘ تصصريح للصصحافة
ع -ل -ى ه -امشص ف -ع-ال-ي-ات ي-وم –سص-يسص-ي ل-ف-ائ-دة
مديري اŸؤوسصسصات التعليمية التابعة Ÿديرية
الÎب -ي -ة ل -وسص -ط و’ي -ة ا÷زائ -ر ح -ول ﬂط -ط
اأ’من للمؤوسصسصات الÎبوية والوقاية من ﬂتلف
ا◊وادث أان ا’رتفاع اÙسصوسص ب Úحصصيلة
الوفيات خÓل أاقل شصهرين سصنة  49( 201٧وفاة)
ب -اŸق -ارن -ة م -ع ن-فسص ال-فÎة ( ج-ان-ف-ي و ب-داي-ة
فيفري) سصنة ( 2016دون ذكر عدد الوفيات)
راجع أاسصاسصا إا« ¤الظروف اŸناخية وانخفاضص
درجات ا◊رارة خاصصة Ãناطق الهضصاب العليا
أاين ” تسصجيل أاك Èحصصيلة».
و أابرز قائ Óإانه رغم وجود هذا العدد من
ال -وف -ي -ات خ Ó-ل أاق-ل م-ن شص-ه-ري-ن ب-داي-ة ال-ع-ام

ا÷اري إا’ أان أاعوان ا◊ماية اŸدنية “كنوا
على اŸسصتوى الوطني من إانقاذ « ٧64شصخصصا
من موت مؤوكد بأاول أاكسصيد الكربون» ،مضصيفا أان
ا◊ماية اŸدنية تدخلت «مليون ( )1مرة» سصنة
 2016على اŸسصتوى الوطني إ’نقاذ اŸواطنÚ
من ﬂتلف اıاطر وأان « 40باŸائة من هذه
التدخÓت كانت بو’ية ا÷زائر لوحدها».
وذكر أانه من اأ’سصباب التي تؤودي Ÿثل هذه
ا’خ -ت -ن-اق-ات «ق-دم أاج-ه-زة ال-ت-دف-ئ-ة اıت-ل-ف-ة
وعدم صصيانة التوصصيÓت الكهربائية اŸتعلقة
ب -ه -ا ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤الÎك -يب ال -عشص -وائ -ي ل-ه-ذه
اأ’جهزة والتي ينجر عنها ارتفاع عدد الوفيات».
وبعد أان أابرز مدير ا◊ماية اŸدنية لو’ية
ا÷زائر العقيد ﬁمد تغريسصت Úضصرورة صصيانة
وسصائل التدفئة والتوصصيÓت اŸتعلقة بها قبل
اسصتعمالها أاكد أان سصبب ارتفاع الوفيات بغاز أاول
أاكسص -ي -د ال -ك -رب-ون ه-و» ع-دم ت-ه-وئ-ة واسص-ت-ع-م-ال
أاجهزة ذات نوعية رديئة».
وقال إان عدد اأ’شصخاصص اŸتوف Úمنذ بداية
 201٧بسص -بب غ -از أاول أاكسص-ي-د ال-ك-رب-ون ب-و’ي-ة
ا÷زائر قد بلغ  4وفيات ،مع تسصجيل  50تدخ،Ó
فيما بلغت ا◊صصيلة اإ’جمالية لسصنة  2016ما
يعادل  14شصخصصا.

»æWh

إلسشبت  11فيفري  2017م
إلموإفق لـ  14جمادى إأ’ولى  143٨هـ
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 24سضاعة ب Óإنقطاع

أامطار طؤفانية أاغرقت مدينة سشكيكدة

فيضشانات حؤلت الششؤارع إا ¤مسشابح ،سشقؤط سشيارات وانهيار مبا Êهششة
تسشاؤول عن دور اıطط الؤقائي من الكؤارث

’حياء إلرئيسضية
غرقت إلعديد من إ أ
’وحال
Ãدينة سضكيكدة ‘ إلسضيول وإ أ
’م-ط-ار
›ددإ ب -ع -د أإن غ -م -رت-ه-ا م-ي-اه إ أ
إلتي تهاطلت على ربوع إلو’ية Ÿدة 24
سضاعة دون إنقطاع‡ ،ا أإدى إ ¤عزل
’ح -ي -اء ،وه -ذإ إل -وضض -ع
إل- -ع- -دي- -د م- -ن إ أ
’ح-وإل إ÷وي-ة،
ي-ت-ك-رر ك-ل م-ا سض-اءت إ أ
ل- -ت- -ت- -ح- -ول إل -ف -يضض -ان -ات وإ’ن -ز’ق -ات
’ح -د ع -وإم -ل إل -ق -ل -ق إل -ذي
’رضض -ي -ة أ
إ أ
يسضاور إلسضكان وإلسضلطات معا.

سشكيكدة :خالد العيفة

ليضشاف إ ¤هاجسض تصشدع إŸبا ÊإلقدÁة‘ ،
أإع -ق -اب إأ’م -ط-ار إل-غ-زي-رة إل-ت-ي ت-ه-اط-لت م-ؤوخ-رإ
لتغرق إŸدينة› ‘ ،موعة من إلÈك إŸائية إلتي
بدأإت من مدخل حي مرج إلذيب إلكائنة ‘ إ÷هة
إ÷نوبية إلششرقية ‘ منخفضض بسشفح جبل إلزرإمنة
إŸرتفع ،حيث –ول هذإ إ◊ي إ ¤سشيول جارفة

غطت معظم ششوإرعه إلرئيسشية وعزلته عن أإطرإف
إŸدينة وعن إلبلديات إÛاورة له ،وهي حمادي
Óت شش-وإرع ح-ي صش-ال-ح ب-ول-ك-روة
ك-روم-ة ،ك-م-ا إم-ت -أ
بوإبة إŸدينة من إلناحية إ÷نوبية وإنقطعت حركة
إŸرور طيلة يوم إأ’ربعاء إŸاضشي ب Úإ◊دإئق
وسشكيكدة.
كما تسشببت إأ’مطار إŸتسشاقطة ‘ ،إحدإث
ف -يضش -ان -ات ك-بÒة ع-ل-ى مسش-ت-وى أإح-ي-اء ع-دة م-ن-ه-ا
إلششارع إلرئيسشي حي إŸمرإت ‘ ،إ÷هة إلسشفلى،
وك- -ذإ وح -ي  20أإوت  ،1955وع -ل -ى مسش -ت-وى ح-ي
إ’خوة سشاكر ،وبحي إأ’مل غمرت مياه إأ’مطار
ع -ددإ م -ن إŸسش -اك -ن ،و Ãن -ط -ق -ة ب -وي-ع-ل-ى أإع-ا‹
إŸدينة ،جرفت إأ’مطار إلطريق إلرئيسشي وتسشببت
‘ سشقوط عدد من إلسشيارإت ،وإنهيارإت خطÒة
بالطرقات إلفرعية.
وحسشب مصشالح مديرية إلÎبية ،فإان تÓميذ كل
من سشعد قرمشضﬂ ،تار مبارك ،ومدرسشة حي 700
مسشكن ،وكذإ متوسشطتي إبن جب ،Òوصشالح سشعدي،

’ثقل مطلع إلسضنة باŸدية
’عنف وإ أ
إ◊ادث وصضف با أ

انحراف حافلة يخلف مقتل  05أاششخاصص وجرح  33آاخرين بؤزرة

خ- -ل- -ف ،صض- -ب- -ي- -ح -ة أإمسس ،ح -ادث
إن -ح -رإف ح -اف -ل -ة ل -ن-ق-ل إŸسض-اف-ري-ن
متجهة من و’ية أإدرإر نحو إ÷زإئر
إلعاصضمة ،وقع على مسضتوى إŸنشضأاة
إلفنية بإاقليم بلدية وزرة بالطريق
إل - -وط - -ن - -ي رق- -م  ،01مصض- - - - - - - -رع 05
أإشض-خ-اصس ،م-ن ب-ي-ن-هم شضخصضان توفيا
’حقا Ãسضتشضفى إŸدية.

اŸدية :م.أام Úعباسس
كما حلف هذإ إ◊ادث إأ’عنف وإأ’ثقل حصشيلة
بهذه إلو’ية خÓل هذه إلسشنة ‘  33مصشابا ،من
بينهم  03وصشفت حا’تهم باÿطÒة حولوإ على
جناح إلسشرعة من طرف مصشالح إ◊ماية إŸدنية،
إ ¤قسشم جرإحة إلعظام ،فيما يبقى ششخصض رإبع
Ãصشلحة إ÷رإحة إلعامة –ت إلرقابة إلطبية .
وإسشتنادإ إ’دإرة إŸسشتششفى فإان هوية إŸتوفÚ
إلذين حولت جثامينهم إ ¤مصشلحة حفظ إ÷ثث،
هم على إلتوإ‹ أإوباهي بوعÓم( 50سشنة ) ،دقبوجة
ﬁمد ( 29سشنة) ،عون إلله بن عمر لزرق (66
سشنة) ،بن يامي خالد (  21سشنة ) ،عششاب جمال (37
سشنة) ،كما أإنه من ب Úهؤو’ء هناك ششخصض ” نقله
من إلÈوإقية.
أإجÈت إدإرة ه- -ذه إŸؤوسشسش -ة إإ’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة،

حسشبما عاينته يومية ““ إلششعب ““ ‘ إŸيدإن ،على
توف Òطاقم بششري بنحو ‡ 43ارسض ومعاون ششبه
طبي ،من بينهم  04أإطباء ﬂتصشون ” إإ’سشتنجاد
بهم لهذإ إلغرضض إلطارئ  ،عÓوة على  06أإطباء
عام ،Úو 04أإطباء أإيضشا من إŸصشالح إلدإخلية و14
‡رضض ،فضش Ó- -ع- -ل- -ى إسش- -ت -ق -دإم ك -ل إŸدي -ري -ن
إلفرعي ،Úورؤوسشاء إŸصشالح وإŸرإقب ،Úإ ¤جانب
رؤوسشاء إŸصشالح Ãديرية إلصشحة وإلسشكان.
وبينما “يزت عملية إسشعاف ونقل إŸرضشى
وإŸتوف Úبالتنسشيق إلتام ب Úمصشالح إأ’من ،إلدرك
إلوطني وإ◊ماية إŸدنية ⁄ ،يسشجل حسشب مدير
مسشتششفى إŸدية أإي –ويل للمرضشى حد كتابة
هذه إأ’سشطر خارج إلو’ية ‘ ،ح Úقام عششرإت
إŸت - -ط- -وع Úب- -ا’تصش- -ال ب- -إادإرة ه- -ذه إŸؤوسشسش- -ة
إلصشحية من أإجل إلتÈع بالدم وتقد Ëإلعون ،كما
كانت للوإ‹ ومسشاعديه من إللجنة إأ’منية ورئيسض
Óط -م-ئ-ن-ان
إل -دإئ -رة زي -ارة م -ع -اي -ن -ة ل -ل -ج -رح -ى ل  -إ
وإل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة إل-هسش-ي-تÒي-ا ،م-ع إل-ع-ل-م ب-أانه
وإسشتنادإ لششهادة إلششاب إلعربي رزيق يوسشف من
و’ية إلششلف  22سشنة ،وإلذي كان من ب ÚإلناجÚ
من هذإ إ◊ادث إأ’ليم ،فإان سشبب إ◊ادث هو
إنحرإف إ◊افلة إلتي كانت تقل إلركاب حوإ‹
إلسش -اع-ة  06:30صش -ب -اح -ا م -ن ع -ل -ى جسش-ر بسش-بب
إ÷ل -ي -د ‘ ،وقت ت -ب -ق -ى إأ’سش-ب-اب إ◊ق-ي-ق-ة ﬁل
–قيق من طرف مصشالح إلضشبطية إلقضشائية إلتي
عاينته على مسشتوى بلدية وزرة على بعد عدة أإمتار
من ﬁطة إÿدمات.

وا‹ الششلف يتعهد
بÎحيل العائÓت
اŸتضشررة من مياه
سشد كاف
إلتزم وإ‹ إلششلف فوزي بن حسش،Ú
خ Ó-ل وق -وف -ه إŸي -دإ Êع -ل -ى م-ع-ان-اة
إŸتضشررين من مياه سشد كاف إلدير
ببلدية بني حوإء ،بÎحيل هؤو’ء إ¤
سش -ك -ن -ات ’ئ -ق -ة وج -ع -ل -ه-م Ãن-أاى ع-ن
أإخطار مياه إلسشد.
تعهد ذإت إŸسشؤوول جاء ‘ أإعقاب
ÓطÓع على إلوإقع إلتنموي
خرجته ل إ
لدإئرة بني حوإء إلسشاحلية ،حيث أإبدى
إنشش-غ-ال-ه ب-اŸت-اعب إل-ت-ي ت-وإج-ه عددإ
من إلعائÓت إلقاطنة Ãحيط سشد كاف
إلدير إلوإقع بÎإب كل من و’ية إلششلف
وع Úوإل -دف -ل -ى وت-ي-ب-ازة وإل-ذي إرت-ف-ع
منسشوب مياهه ‘ إآ’ونة إأ’خÒة جرإء
إل-تسش-اق-ط-ات إŸط-ري-ة إل-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا
هذه إŸناطق.
ووعد هذه إلعائÓت بÎحيلها إ¤
مناطق آإمنة وسشكنات جديدة مريحة
ف-ور إن-ت-ه-اء أإشش-غ-ال إل-ت-ه-ي-ئ-ة م-ن ششبكة
إŸي- -اه وإل- -ك -ه -رب -اء وق -ن -وإت إلصش -رف
إلصش -ح -ي وت -زي-ن إÙي-ط ،ول-ق-ي ه-ذإ
إإ’ج- -رإء إل- -ع- -م- -ل- -ي إرت- -ي- -اح إلسش- -ك -ان
وعائÓتهم.
وم - -ن ج - -انب آإخ - -ر’ ،ت - -زإل ب- -عضض
إلعائÓت Ãنطقة حمليل إلوإقعة بÚ
ع Úإلدفلى وإلششلف ‘ حالة ماسشة إ¤
إل- -ت- -ك- -ف- -ل إل- -ت- -ن- -م- -وي قصش- -د ضش -م -ان
إسشتقرإرهم ومزإولة نششاطهم إلفÓحي
خاصشة ‘ ميدإن إلزرإعة إلبÓسشتيكية
إŸششهورة بذإت إŸناطق.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
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بحضضور ﬁ 700ضضر قضضائي Áثلون › 19لسضا

نقاشص حؤل ““ اÙضشر القضشائي و –ديات الظرف
ا’قتصشادي““ بسشطيف

ن - -ظ - -مت إل - -غ - -رف- -ة إ÷ه- -وي- -ة
ل-ل-م-حضض-ري-ن إل-قضض-ائ-ي Úلناحية
إلشض-رق ،إŸل-ت-ق-ى إل-دو‹ إل-ع-ل-م-ي
ح-ول م-وضض-وع ““إÙضض-ر إل-قضضائي
‘ م -وإك -ب -ة إل -عصض-رن-ة و–دي-ات
’ق- -تصض- -ادي““ ،ب- -ن- -ادي
إل- -ظ- -رف إ إ
إÙام Úبسض- - -ط- - -ي- - -ف ،ب - -حضض - -ور
إلسض-ل-ط-ات إŸدن-ي-ة وإل-عسض-ك-ري-ة،
وقضضاة ،كما حضضره ﬁ 700ضضر
قضضائي Áثلون › 19لسس قضضاء،
إ ¤ج -انب إل -ع-دي-د م-ن إلشض-رك-اء
إلفاعل ‘ ÚإÛال إلقضضائي ،على
غ -رإر إل -ن -وإب إل -ع -ام ،ÚووكÓ-ء
إ÷م -ه -وري -ة Ãخ -ت -ل -ف إÛالسس
وإÙاك- -م إل- -قضض- -ائ- -ي- -ة ل -ل -وط -ن،
’ج- - -ه- - -زة إŸسض- - -اع- - -دة
وب- - -عضس إ أ
للقضضاء ،إضضافة إ‡ ¤ثل Úعن
ع- -دة دول م- -ن إŸغ -رب إل -ع -رب -ي،
ودول أإخرى.

سشطيف  :نور الدين بوطغان
 ⁄يزإولوإ درإسشتهم ،بعد أإن إرتفع منسشوب إŸياه
‘ إل- - - -ط- - - -رق- - - -ات وإÙاور إŸؤودي - - -ة إ ¤ه - - -ذه
إŸؤوسشسش- -ات إلÎب- -وي -ة ،وإب -ت Ó-ع سش -اح -ات وب -عضض
ح -ج -رإت ه -ذه إŸؤوسشسش -ات إلÎب-وي-ة ،إأ’م-ر إل-ذي
تطّلب تدخل وحدإت إ◊ماية إŸدنية ’متصشاصض
مياه إأ’مطار.
إأ’مطار إŸتسشاقطة كششفت ،أإن إ◊ديث عن
إج -رإءإت ◊م -اي -ة ق -لب إŸدي-ن-ة م-ن إل-ف-يضش-ان-ات
›رد ك Ó-م م -ن -اسش -ب -ات -ي ك -م -ا كشش-فت إلÈي-ك-و’ج
وهشش -اشش -ة إŸشش -اري -ع إŸن-ج-زة ح-دي-ث-ا فضش Ó-ع-ن
ع-ي-وب إل-ت-ه-ي-ئ-ة إŸت-ع-ل-ق-ة ب-الطرقات على مسشتوى
شش- -وإرع إŸدي- -ن -ة ،وإŸي -زإن -ي -ات إلضش -خ -م -ة إل -ت -ي
خصشصش -ت -ه-ا مصش-ال-ح ب-ل-دي-ة سش-ك-ي-ك-دة ذه-بت أإدرإج
إلرياح ،ناهيك على إلتحضشÒإت إلتي قام بها إلوإ‹
إلسش -اب -ق وخ-رج-ات-ه إŸارط-ون-ي-ة ،وت-قسش-ي-م م-دي-ن-ة
سشكيكدة إ 14 ¤مقاطعة لتسشهيل مهمة إلقضشاء
على إلنقاط إلسشودإء إŸقدرة ب 12أإلف نقطة إلتي
على ما يبدو كانت غ› Èدية.

إلعدد
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وصشرح رئيسض إلغرفة إ÷هوية للمحضشرين
إلقضشائي Úلناحية إلششرق بوقرن إ‘ ،Òÿ
كلمته ،أإن دوإفع تنظيم هذإ إŸلتقى جاءت
بالنظر Ÿا يششهده إÙيط إلوطني وإإ’قليمي
وإل- -ع- -اŸي م- -ن ت- -غÒإت ‘ شش- -ت -ى إÛا’ت
إŸع- -ل- -وم- -ات- -ي -ة وإلسش -ي -اسش -ي -ة وإ’ق -تصش -ادي -ة
وإ’جتماعية ،وإزدياد إلتأاثر ب Úكل منها ،و‘
هذإ إŸسشعى إلذي يعد هدفا أإسشمى للدولة
“اشش -ي -ا م -ع ب -رن -ام-ج رئ-يسض إ÷م-ه-وري-ة‘ ،
إصشÓح إلعدإلة و توجيهات وزإرة إلعدل.
وكشش - - -ف ن- - -فسض إŸصش- - -در ،أإن إأ’ه- - -دإف
إŸرج -وة م -ن ه-ذه إل-ت-ظ-اه-رة إل-ع-ل-م-ي-ة ،ه-ي
مسشايرة إلتغÒإت إلعاŸية ‘ ›ال إلتنفيذ
Óحكام إلقضشائية ،وإلضشمانات إلتي تعطيها
ل أ
إل- -ق- -وإن Úإل- -ع- -اŸي- -ة ل- -ل -م -ت -ق -اضش Úوط -ن -ي -ا
ول-ل-مسش-ت-ث-م-ري-ن إلوطن Úوإأ’جانب ،وإإ’طÓع
على كل جديد فيها ،ومعرفة مكانة إÙضشر
إلقضشائي إ÷زإئري ودوره ب Úنظرإئه دوليا
وإقليميا.
وإع -ت Èإل -ن -ائب إل -ع -ام ل-دى ›لسض قضش-اء
سشطيف ،جي ‹ÓبÓلة ‘ ،تدخله ،أإن إلتحلي
ب - -ا÷انب إإ’نسش - -ا ‘ Êت - -ن - -ف - -ي - -ذ إأ’ح- -ك- -ام
وإلقرإرإت إلقضشائية من إأ’مور إلتي ’ “سض

‘ أإي حال من إأ’حوإل بالسش Òإ◊سشن للعمل
إل-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-م-حضش-ر إل-قضش-ائ-ي .وأإن إل-تحلي
باأ’نسشنة ‘ إ÷انب إلتنفيذي ’ Áسض إطÓقا
ب -السش Òإ◊سش-ن ل-ت-ن-ف-ي-ذ إأ’ح-ك-ام وإل-ق-رإرإت
وإلسشندإت إلقضشائية.
وأإوضشح ‘ مدإخلة بعنوإن ““دور إلسشلطة
إلعامة ‘ تفعيل إلتنفيذ وأإنسشنته““ ،أإن إأ’نسشنة
‘ إ÷انب إل -ت-ن-ف-ي-ذي ت-ع-ن-ي ‡ارسش-ة إل-ع-م-ل
إل -ت -ن -ف -ي -ذي ب -ط -رق إنسش -ان-ي-ة ’ Áك-ن م-ع-ه-ا
إŸسشاسض بحقوق إأ’ششخاصض خاصشة أإن إلعمل
إلتنفيذي قد يوجد فيه ما Áكن أإن Áسض
بكرإمة إإ’نسشان.
وأإششار ذإت إŸتدخل إ ¤أإنه على إÙضشر
إل-قضش-ائ-ي أإث-ن-اء ع-م-ل-ي-ة إل-ت-ن-ف-ي-ذ ،أإن ي-حسش-ن
إإ’جرإءإت على أإسشاسض أإنه يتعامل مع إنسشان،
ومرإعاة كل ما يتعلق بحرمات إلناسض ،ويجب
أإن يدرك (إÙضشر إلقضشائي ) ،أإنه حينما
يقوم بتنفيذ حكم قضشائي صشادر باسشم إلششعب
إ÷زإئري أإنه عليه أإن يسشلك سشلوك إلرجل
إلنزيه.
وفيما يخصض حماية إÙضشر إلقانو Êمن
أإي تعد أإو تعسشف ،قد يوإجهه أإثناء تأادية
مهامه ،ذكر إلنائب إلعام ،أإن إÙضشر يحظى
من إŸششرع إ÷زإئري ،بحماية أإك Ìمن باقي
إŸسش-اع-دي-ن إل-قضش-ائ-ي Úب-ال-ن-ظ-ر إ ¤ط-ب-ي-عة
عمله.
وتطرق إŸتدخلون ‘ إŸلتقى إ ¤إلعديد
م- -ن إل- -ن- -ق- -اط إŸت- -ع- -ل -ق -ة Ãه -ن -ة إÙضش -ر
إل -قضش -ائ -ي ،ع -ل -ى غ -رإر م -دإخ -ل -ة ح -ول دور
إلسش-ل-ط-ة إل-ع-ام-ة ‘ ت-ف-ع-ي-ل إل-ت-نفيذ وأإنسشنته،
و«قرإءة ‘ برنامج إلعصشرنة لوزإرة إلعدل““
و«إÙضش-ر إل-قضش-ائ-ي وإل-ع-دإل-ة إإ’ل-كÎون-ية““
من تقد Ëإلنائب إلعام لدى ›لسض قضشاء
ق -اŸة ،وم -دإخ -ل -ة ““ :أإ’ن ن -ي -غ -ان غ-ان““ وه-و
مشش - -ارك م - -ن إل- -ك- -ام- -رون ،ح- -ول إل- -ع- -دإل- -ة
إإ’لكÎونية ،ومدإخلة بعنوإن ““عمل إÙضشر
إلقضشائي –ت إÛهر إلقضشائي““ و ““تنفيذ
عقد إلرهن و إششكا’ته““ و ““إلنظام إلقانوÊ
ل -ق -ي -د إل -ره -ن وإ◊ج -ز إل -ع -ق -اري““ ،أإل -ق -اه-ا
ﬂتصشون.
وتوإصشلت إلفعاليات ‘ إليوم إلثا ،Êحيث
ت -ن -اول إŸت -دخ -ل -ون خ Ó-ل -ه م-وإضش-ي-ع ““أإوج-ه
مسشاهمة إÙضشر إلقضشائي ‘ إلتخفيف من
أإع- -ب- -اء إل -ظ -رف إإ’ق -تصش -ادي““ ،ودور إ÷ه -از
إل -قضش -ائ -ي ‘ –صش -ي -ل إل -غ -رإم -ات إلصش-ادرة
ب -أاح -ك -ام ب -د’ ع-ن إدإرة إلضش-رإئب ،و«ق-ان-ون
إŸال- -ي -ة لسش -ن -ة  ،““2017وإıاط- -ر إŸه -ن -ي -ة
للمهنة وسشبل إلوقاية منها““.

‘ إطار إ’نفتاح على إÙيط إÿارجي

ششراكة ب Úجامعة اŸسشيلة ومؤؤسشسشة الصشناعات اŸيكانيكية

أإبرمت جامعة ﬁمد
بوضضياف إŸسضيلة نهاية
’سض -ب -وع ،إت-ف-اق-ي-ة م-ع
إ أ
م - -ؤوسضسض- -ة إلصض- -ن- -اع- -ات
إŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ت-ن-درج ‘
إط -ار إن -ف -ت-اح إ÷ام-ع-ة
على إÙيط إÿارجي،
قصض - - -د ت - - -وف Òإ÷انب
إل -ت -ط -ب -ي -ق -ي ل -ل -ط -الب
وت - - -زوي - - -د إŸؤوسضسض - - -ات
إ’قتصضادية بالكفاءإت
إل-ع-ل-م-ي-ة م-ن أإجل خلق
دي -ن -ام-ك-ي-ة إق-تصض-ادي-ة
’نتاج .
وإŸسضاهمة ‘ إ إ

اŸسشيلة  :عامر ناجح
أإوضش- - -ح ن- - -ائب م- - -دي - -ر
إ÷ام - - -ع - - -ة ب - - -وضش- - -ي- - -اف
ب-اŸسش-ي-ل-ة خ-رشش-ي ÿضشر،
أإن إ’ت- -ف -اق -ي -ة ذإت أإب -ع -اد

وأإهدإف إسشÎإتيجية ،منها
ت - - -وف ÒإلÎبصض إŸي- - -دإÊ
للطلبة من خÓل إ’نتقال
م- -ن إ÷انب إل- -ن -ظ -ري إ¤
إ÷انب إلتطبيقي إŸيدإÊ
ع -ل -ى أإرضض إل -وإق -ع ،وك -ذإ
ت -ن -م -ي -ة إıاب-ر إل-ب-ح-ث-ي-ة
ورب- - -ط- - -ه- - -ا ب- - -ال- - -نشش- - -اط
إ’ق- -تصش- -ادي ن- -اه -يك ع -ن
ت -وف Òإل -ك-ف-اءإت إل-ع-ل-م-ي-ة
إلششابة ıتلف إلششركات،
وإع -ت ÈإŸت-ح-دث إل-ط-ل-ب-ة
وإلبحوث إلعلمية عبارة عن
م -ادة خ -ام تسش -اه -م بشش-ك-ل
فعال ‘ إإ’نتاج وتطوير
إŸؤوسشسشات .
ومن جانبه إŸدير إلعام
Ÿؤوسشسش - - -ة إلصش- - -ن- - -اع- - -ات
إŸيكانيكية ““بن نابي عبد
إللطيف ““ نوه إ ¤إلفائدة
إلتي تكتسشيها إ’تفاقية من

خÓل إنفتاح إ÷امعة على
إÙي- -ط إÿارج -ي قصش -د
تشش-ج-ي-ع إ÷ام-ع-ة ،وت-كوين
ك- -ف- -اءإت ل -ت -ك -ون ج -اه -زة
لولوج عا ⁄إلششغل ،مؤوكدإ
أإن إ÷انب إلنظري يجب
أإن ي-رت-ب-ط إرت-ب-اط-ا وث-ي-ق-ا
ب - -ا÷انب إل - -ت - -ط - -ب- -ي- -ق- -ي
باعتباره إ◊لقة إأ’سشاسشية
‘ رب -ط إ÷انب إل -ن -ظ-ري
على أإرضض إلوإقع باعتباره
تكوينا ذو فائدة .ومن ذإت
إ÷انب إعت Èطلبة جامعة
إŸسش -ي -ل -ة إŸب-ادرة Ãث-اب-ة
إÙف -ز إل-رئ-يسش-ي ل-دخ-ول
عا ⁄إلششغل و“كنيهم من
إكتسشاب خÈة من إ÷انب
إل -ت -ط -ب -ي -ق-ي ،ك-م-ا ط-ال-ب-وإ
ب- -اسش- -ت -ح -دإث إت -ف -اق -ي -ات
أإخ- -رى ع Èإل- -ت -خصشصش -ات
إأ’خرى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حال ـ ـ ـة التكويـ ـن اŸهني ‘ ا÷زا ئ ـ ـ ـر
بقلم جودي عبد النور
ماجسست ‘ Òالتاريخ ا◊ديث واŸعاصسر
جامعة ع Úشسمسس ـ مصسر

أاصضبح التعليم
ا÷امعي واŸهني
هو اŸعيار ‘ أاية
نقلة حضضارية أاو
تقدمية ‘ الوقت
الراهن ،و‘ هذا
الصضدد ،يقول
جورج بوشش ‘
خطاب له أامام
منتدى وادى
السضليكون « :أانه
على الناسش ـ يقصضد
’مريكي Úـ إان
ا أ
يفهموا أاننا إان ⁄
يتعلم أاطفالنا ‘
اŸدارسش
وا÷امعات
الرياضضيات والعلوم
فإان الوظائف سضوف
تذهب للدول
’خرى» .ولقد
ا أ
قصضد من هذا
الكÓم أانه يجب
عليهم التعلم
للمحافظة على
زعامة العا⁄
علمًيا واقتصضادًيا.
مسض
ـ
ـ
ا
’ تل هما
ت
:
ز
م اإ’ اأ مقا
’
صضحـ ت
ابها

لقد شسعرت الدول اŸتقدمة بأإهمية
هذه اŸراكز ومإ تقدمه للدولة ،ومن بÚ
هذه الدول على سسبيل اŸثإل ’ ا◊صسر
‚د ا‚لÎا قد سسعت جإهدة إا ¤حرية
ا’خ - -ت - -ي- -إر ل- -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ ب ÚاŸدارسض
اأ’ك -إدÁي-ة اŸؤوه-ل-ة ل-دخ-ول ا÷إم-ع-إت
وب Úم -دارسض ال -ف -ن-ي-ة (م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن
اŸهني) التي تؤوهل لسسوق العمل .و‡إ
دفعهإ إا ¤تعديل ‘ سسيإسستهإ التعليمية
ه-و ح-إج-ت-ه-إ إا ¤ال-ي-د ال-ع-إم-ل-ة اŸؤوه-لة
وال-ت-ي ت-ت-م-إشس-ى م-ع م-ت-ط-ل-ب-إت ال-عصس-ر؛
فعمدت ا◊كومة اŸركزية سسنة 1986
ب -إنشس -إء شس -ب -ك -ة م -ن اŸدارسض ال-ث-إن-وي-ة
سس -م -يت ب -ك -ل -ي -إت اŸدن ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
وت- -ب- -ع- -ت- -ه- -إ Ãدارسض ‡إث -ل -ة ‘ اŸدن
ال-داخ-ل-ي-ة وال-ه-دف م-ن-ه-إ إاعطإء للتعليم
اŸه- -ن- -ي م- -ك- -إن- -ة مسس- -إوي- -ة ل -ل -ت -ع -ل -ي -م
اأ’كإدÁي.
وعليه فقد أاصسبح التعليم اŸهني على
اŸسستوى العإŸي يتقدم بخطى سسريعة
جًدا ومتطورة ‘ الوقت الذى ‚د فيه
ا÷زائ- -ر ‘ أازم- -ة خ- -إن- -ق- -ة ،إاذ أاصس- -ب -ح
اŸواطن ا÷زائري إاذا احتإج إا ¤بنإء أاو
سسبإك أاو كهربإئي-إالخ كأإ‰إ يبحث عن
إابرة ‘ كومة قشض ولو وجده فيجد نفسسه
‘ طإبور ا’نتظإر مدة شسهر أاو يزيد!
ب Óشسك أان من ب Úا’سسبإب التي أادت
إا ¤ان- -ه -ي -إر الصس -ن -إع -ة ‘ ا÷زائ -ر ه -و
ع- -زوف الشس -ب -إب ‘ ا’ل -ت -ح -إق Ãراك -ز
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي .ول -ه-ذا الشس-أإن ف-ق-د
أاج-رت م-ن-ظ-م-ة ال-ي-ونسس-ك-و دراسس-ة ع-ل-ى
هذه الظإهرة ‘ الدول النإمية فأإسسفرت
هذه الدراسسة على النتإئج التإ‹ :أان من
أاسسبإب هذه الظإهرة هي احتفإظ هذه
الدول بإأ’نظمة القدÁة التي عفإ عنهإ
ال- -زم- -ن وال -ت -خصسصس -إت ال -ت -ي ’ –ق -ق
الرغبإت اŸطلوبة للشسبإب ،زيإدة على
ذلك نظرة اÛتمع ا’حتقإرية لهؤو’ء
اÎŸبصس ‘ Úال - -ت - -ك- -وي- -ن اŸه- -ن- -ي ،إاذ
ي-ع-تÈون-ه-م تÓ-م-ي-ذ فإشسل Úومشسإغب.Ú
وهذا ا’حتقإر اشستمل كل اŸهن يدوية
وا◊رف-ي-ة م-ث-ل ال-ب-ن-إء وا◊داد وال-ن-جإر
واŸيكإنيكي والسسبإكة ..إالخ  .متنإسسÚ
أان لهؤو’ء دور كب ‘ Òا◊يإة اليومية
ونضسيف إا ¤مإ ذكرته دراسسة اليونسسكو
Óراء ب- -عضض
وم - -إ ق - -مت ب- -ه م- -ن سس Èل - -آ
الشسبإب العإطل Úعلى العمل والذين ’
يحملون شسهإدات مهنية فقإل « :كيف ‹
أان أاتربصض ‘ التكوين اŸهني ومشسروع
دعم الشسبإب أاضسحى بدي Óسسه Óلنإ» .؟!
ل -ق -د أاصس -ب -ح الشس -إب ب Úعشس-ي-ة
وضسحإهإ Áلك سسيإرة أاو شسإحنة أاو عتإد
يسسإوى اÓŸي‡ Úإ دفع به اإ ¤العزوف
ع- -ن ه- -ذه ا◊رف اŸوج- -ودة ب -إŸراك -ز
اŸهنية ع ÈالÎاب الوطني.
وم -ن -ه -م م -ن ق -إل « :أاري -د ا’ل -ت -ح -إق
بصسفوف ا÷يشض الشسعبي الوطني الذي
أاصس -ب -ح ح -ل ً-م-إ ل-ب-عضض م-ن-ه-م» .و‘ ه-ذه
ا◊إلة يكون الشسإب ‘ حإلة من الÎقب
وا’نتظإر بعدمإ يكون قد اسستخرج كل
الوثإئق الÓزمة لهذا الغرضض وقد يضسيع
وقًتإ طوي Óجًدا ‘ ا’نتظإر ف Óهو
ال -ت -ح -ق ب -إ÷يشض ال -وط -ن-ي ،و’ ه-و ن-إل
شسهإدة مهنية قد تكون سسببًإ ‘ رزقه
ورزق عإئلته.
ي - -ق - -ول آاخ - -رون :إان ال- -ت- -خّصس- -صس- -إت
اŸوجودة ‘ أاقرب مركز ’ تتمإشسى مع
رغبإتنإ!.
وق - -د ‚د اخ - -تصس - -إصس- -إت ‘ ب- -عضض
اأ’حيإن ’ تتنإسسب مع طبيعة اŸنطقة
أاصس .Óبإلرغم من أان الدولة ا÷زائرية
قد اهتمت بهذا ا÷إنب فقد زادت عدد
اŸراكز التعليم اŸهني والتمه Úمن 495
مركًزا عإم  1999إا 1035 ¤مركًزا ‘
السسنة ا÷إرية ،بحسسب تصسريح وزير
التكوين اŸهني.
من اŸعلوم أان هذه اŸراكز تكلف

اÿزينة العإمة مبإلغ كبÒة وتكلف أاك،È
‡إ تكلفه الثإنويإت واŸتوسسطإت أ’نهإ
–وي على اآ’’ت ضسخمة مثل اآ’’ت
اÿراط- -ة وال- -نسس- -ي- -ج وج- -ه- -إز سس- -ك -إن -ر
السسيإرات وغÒهإ قصسد تدريب الشسبإب
على كيفية اسستخدامهإ.
قد أاصسبحت مراكز التكوين اŸهني
والتمه Úشسبه خإلية بإلرغم من الدعإية
وا’عÓ- -ن اŸت -واصس -ل ،Úف -ه -ذا ال -وضس -ع
يسس -ت -دع -ى إاع-إدة ال-ن-ظ-ر وم-ع-إ÷ة ه-ذه
الظإهرة ‘ أاسسرع وقت وسسأإحإول اقÎاح
ب -عضض ا◊ل -ول ل -ه-ذا اŸشس-ك-ل ال-ع-ويصض،
قصس - -د ج - -لب الشس- -ب- -إب إا ¤م- -ث- -ل ه- -ذه
اŸراك- -ز .أاو’ وه -ي ت -خصس -يصض م -ن -ح -ة
شسهرية ’ تقل عن  4000دج شسهرية لكل
مÎبصض ،وفتح البإب للمÎبصس Úبحسسب
طبيعة اŸنطقة فإŸدن السسإحلية يجب
أان تفتح تخصسصسإت
ت - - -خصض اÓŸح- - -ة
والصس -ي -د ال-ب-ح-ري
وتربية اأ’سسمإك،
و‘ ا- - - - - - - - - -Ÿدن
الفÓحية
ال-داخ-ل-ي-ة تفتح
تخ ّصسصسإت
ف Ó-ح -ي-ة وم-إ
يختصض بهإ.
بإإ’ضسإفة
إا ¤ف -رضض
الشسهإدة
اŸهنية
‘ م-ل-ف
ا’نخراط
Ÿن ي- -رغب ‘ ال- -ت- -ع -إق -د ‘
صسفوف ا÷يشض الوطني للذين  ⁄ينإلوا
شسهإدة البكإلوريإ .وÁكن أايضسإ تقليصض
م-دة اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-إل-نسس-بة ◊إملي
الشس -ه -إدات اŸه -ن -ي-ة ،ك-م-إ ه-و ا◊إل ‘
ب- -عضض ال- -دول ،إاذ ج -ع -لت م -دة اÿدم -ة
Óمي،Ú
الوطنية ثÓث سسنوات بإلنسسبة ل أ
وسس -ن -ت Úب-إل-نسس-ب-ة أ’صس-ح-إب الشس-ه-إدات
اŸهنية وسسنة واحدة بإلنسسبة ÿريجي
ا÷إمعإت.
ك -ذلك اشسÎاط ع -ل -ى أاصس -ح -إب
الشسركإت احتواء وتوف Òمنإصسب شسغل
ه - -ؤو’ء اÎŸبصس ‘ Úشس - -رك- -إت- -ه- -م م- -ع
تخصسيصض مرتبإت ›زية لهم .وكذلك
إاتإحة للمتفوق Úمواصسلة دراسستهم ‘
ا÷إمعة ،إاذا مإ أاثبت الطإلب جدارته
وت -ف -وق -ه ‘ ت -خصسصض م-ع ،Úوي-ت-إح أ’ي
مÎبصض التسسجيل ‘ أاي مركز من مراكز
الوطن يرغب ‘ ا’نخراط فيه ،وتوفÒ
ا’ي- -واء ل- -ه .ه- -ذا وع- -ل -ى أام -ل أان تصسÒ

ا÷زائر قطبًإ ‘ الصسنإعإت وا◊ديثة
واŸتطورة منإفسسة للدول اŸتقدمة ‘
›إ’ت ع- - -دة وذلك ب- - -فضس- - -ل ا÷ه - -ود

ا÷بإرة التي تبذلهإ الدولة وعلى رأاسسهإ
ف-خ-إم-ة ال-رئ-يسض ع-ب-د ال-ع-زيز بوتفليقة،
متّعه الله بإلصسحة والعإفية.

وثيقة تكوين مهني :تخ ّصصصصات جديدة
‘ الدخول 2017-2016
يتميز دخول التكوين اŸهني ا÷ديد Ÿوسسم  2017-2016بإدخإل تخ ّصسصسإت
جديدة ‘ إاطإر تنويع العروضض اÿإصسة بإلتكوين ،بحسسب مإ ورد ‘ موقع الوزارة
الوصسية.
تسستجيب التخصسصسإت ا÷ديدة لÓنشسغإل اŸتعلق بعصسرنة التكوين وتكييفه
مع حإجيإت تنمية ا’قتصسإد الوطني .يتعلق اأ’مر بتكييف التكوين اŸهني مع
قطإع التشسغيل ’سسيمإ ‘ إاطإر –سس Úالتكفل بنشسإطإت التكوين التي صسنفتهإ
ا◊ك-وم-ة ضس-م-ن أاول-وي-إت-ه-إ واŸت-م-ث-ل-ة ‘ الصس-ن-إع-ة وال-ب-ن-إء واأ’شس-غ-إل ال-عمومية
والفÓحة والفندقة والسسيإحة.
‘ هذا الشسأإن تخصض نسسبة  7 ، 5بإŸئة من العرضض الشسإمل قطإع الفÓحة
والصسنإعة الغذائية و  15بإŸئة الصسنإعإت التقليدية والفندقة و  20بإŸئة مهن
الصسنإعة ،بحسسب اأرقإم الوزارة الوصسية.
كدليل على ذلك ومواصسلة لهذه ا÷هود
قررت ا◊كومة تطوير مراكز ا’متيإز على
مسستوى سست ( )6و’يإت ذات طإبع فÓحي
بحيث سسجلت سسنة  2016تخرج  ‘ 4000قطإع
الفÓحة و  ‘ 2000الصسنإعإت الغذائية و 1500
‘ قطإع الصسيد البحري.
ب-حسسب وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن و ال-ت-ع-ل-ي-م اŸهنيÚ
ﬁمد مبإركي ،فإن دائرته الوزارية بصسدد تكوين
اŸك -ون Úب-ك-ف-إءات ع-إل-ي-ة م-ن أاج-ل ت-وف Òت-ع-ل-ي-م
نوعي.
‘ هذا اإ’طإر ،وسسعت الو’يإت على اŸسستوى
الوطني عروضسهإ ‘ ›إل التخصسصسإت علمإ أان
اŸدونة الوطنية التي تضسم اأك Ìمن  440تخصسصض يتم
Œدي -ده -إ م -ن ط -رف شس -ب -ك-ة ل-ل-تسس-ي Òال-ب-ي-داغ-وج-ي
بإ’تفإق مع ﬂتلف قطإعإت النشسإطإت.
يتعلق اأ’مر بتوسسيع هذه اŸدونة لتشسمل تخصسصسإت
جديدة و غ Òمطورة بإلشسكل الكإ‘ على غرار اسستعمإل
الطإقإت اŸتجددة و البيئة و معإ÷ة النفإيإت و غÒهإ.
ب -إل-نسس-ب-ة ل-ل-دخ-ول اŸه-ن-ي  2017-2016يضس -م-ن ال-ق-ط-إع  424000مقعد
بيداغوجي منهإ  17600يخصض اŸؤوسسسسإت اÿإصسة بإلتكوين اŸهني.
يتضسمن العرضض  296000منصسب ‘ التكوين ،اŸتوج بشسهإدة ( 70بإŸئة
مقإرنة بإلعرضض) و  128000منصسب ‘ التكوين التأإهيلي (  30بإŸئة مقإرنة
بإلعرضض) ،بحسسب الوزير.
كمإ أاوضسح الوزير أان التكوين عن طريق التمهÁ Úثل  52بإŸئة مقإرنة
بإلتكوين اŸتوج بشسهإدة و  37بإŸئة مقإرنة بإلعرضض اإ’جمإ‹ ‘ ح Úأان التكوين
ا’ق -إم -ي وال-ت-ك-وي-ن ع-ن ب-ع-د ÁثÓ-ن  26ب- -إŸئ -ة و  2ب-إŸئ-ة م-ق-إرن-ة بإلعرضض
اإ’جمإ‹.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،اأع -ل -ن م -ب-إرك-ي ع-ن ف-ت-ح م-ن-إصسب م-إل-ي-ة ج-دي-دة ل-ت-غ-ط-ي-ة
ا’حتيإجإت على مسستوى  15مؤوسسسسة جديدة و التخصسصسإت ا÷ديدة اŸقررة
لهذه السسنة.
كإن الوزير قد أاكد أايضسإ قإئ ““ :Óلدينإ  1500مكون سسيتم توجيههم ‘ ›إل
التأإط Òو قد أانهوا تربصسهم ‘ اطإر تكوين تكميلي ،لكن لدينإ أايضسإ عدة منإصسب
مإلية Ÿكون Úسسنقوم بتوظيفهم ‘ اŸؤوسسسسإت ا÷ديدة والتخصسصسإت ا÷ديدة
كذلك““.

موقع الوزارة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸسسؤوولون اÙليّون يقÎح ـون صسيغـ ـة تكفـ ـ ـّل اŸسستفيدي ـ ـن Ãشسروعه ـ ـم
تخّوف من غياب ال ّ
’لتزامات
ضسمانات وا إ

يوّفر  720منصسب عمل

 ٪ ٧٠نسسبة إا‚از ميناء بني كسسيلة

ينتظر اŸسستفيدون من ال ّسسكن الّترقوي ببلدية ا÷زائر الوسسطى بشسغف اسستدعاءهم ‘ أاقرب وقت من أاجل الفصسل الّنهائي
ن القوائم جاهزة.
صسيغة ،التي ما تزال ب Úأاخذ ورد ب ÚاŸسسؤوول ÚاÙلي ،Úبالرغم من أا ّ
‘ هذه ال ّ
ذلك اإ’ن- -ط -ب -اع ال -ذي خ -رج -وا ب -ه ه -و أاّن -ه -م ويتم ّسشك المششرفون على هذا الملف بالبلدية
ي-ج-ه-ل-ون مسش-ار ه-ذه الّ-ط-ري-ق-ة ال-معمول بها ،بهذه ال ّصشيغة انطÓقا من اآ’ثار المترّتبة في
و’سش -ت -ك -م -ال ه -ذا ال -مشش-روع ال-ذي دف-ع ف-ي-ه ويتسشاءلون عن اأ’سشباب الكامنة وراء تخلي حالة ا’سشتمرار في إادارة هذه العملية بإاعادة
المسشؤوولية إالى المسشتفيدين في حين تكتفي
المعنّيون أاقسشاطهم اأ’ولية ،تنوي البلدية أان بلديتهم عن مرافقة هذا المششروع.
تقترح ح ّÓلهؤو’ء يسشتند إالى دعوتهم قصشد وما يقلق هؤو’ء المسشتفيدون هو كل ما يتعّلق ب-الّسش-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي ف-ق-ط ،غ-ي-ر أاّنه يسشّجل
البحث عن مقاول يتعاملون معه مباششرة فيما ب -الّضش -م-ان-ات وا’ل-ت-زام-ات ،واأ’ك-ث-ر م-ن ه-ذا المزيد من إاضشاعة للوقت دون بروز مؤوشّشرات
يتعّلق بإاتمام تلك ال ّسشكنات الموجودة بأاعالي ع-ام-ل الّ-ث-ق-ة وب-ال-خصش-وصس ع-ن-دم-ا ي-كلف أاي عملية توحي بأانّ هذا التصشور يبدأا غدا.
العاصشمة ،وهذا في ششكل مجموعات.
مقاول بمثل هذا العمل غير ال ّسشهل في قطاع وفي هذا اإ’طار ،فإانّ البلدية سشتراسشل كل
ر
ئ
ا
ز
ج
ل
وه -ذه ال -ف -ك -رة ال -ت -ي ي -ود م-ن-ت-خ-ب-و ا
ال- -ب- -ن- -اء ،ال- -ذي ت -ث -بت ال -ت -ج -ارب أاّن مسش -أال -ة ال-م-ع-نّ-ي-ي-ن أاو ا’ل-ت-ق-اء ب-ه-م ف-ي شش-ك-ل ج-معية
ي
د
ب
ي
،
ن
الوسشطى إادراجها في الوقت الّراه
الّ-ت-ع-ه-دات وال-ع-ق-ود ت-ب-ق-ى نسش-ب-ي-ة نظرا لعّدة عامة إ’بÓغهم بالقرار بعد مÓحظة غياب
ر
ي
غ
ا
ه
ن
ال ّ-ط -رف اآ’خ -ر ت -ح ّ-ف -ظ -ه م-ن-ه-ا ك-و
اعتبارات منها آاجال اإ’نجاز النوعية ،التكلفة الّتواصشل وانعدام المعلومة ال ّصشحيحة ،وحتى
واضشحة أاي غامضشة من الّناحية العملية ،وهذا وغيرها من ششروط المقاولين التي ’ تنتهي ’ تبقى اأ’مور معّلقة إالى إاششعار آاخر لمعرفة
مصشير هذه اإ’سشتفادات مسشتقب ،Óوفق نظرة
بغياب الجهة اإ’دارية المالكة لحق المتابعة أابدا.
خاصشة في الجوانب المالية.
علما هنا أاّن الذين حظوا بالموافقة جّلهم واضش -ح-ة ت-خ-دم ج-م-ي-ع ال-م-ع-نّ-ي-ي-ن م-ن ب-ل-دي-ة
ل
ا
ز
ت
ا
م
ة
ر
ظ
ن
ل
ا
ه
ذ
ه
وإالى غاية يومنا هذا ،فإاّن
ّ
أاج-راء ’ ت-ت-عّ-دى روات-ب-ه-م سش-ق-ف-ا م-عّ-ي-نا ،كما ومسشتفيدين ،وهذا تفاديا لكل ما من ششأانه
سش-اري-ة ال-م-ف-ع-ول ح-ت-ى وإان ك-انت ال-ك-ث-ي-ر من ي -وج-د م-ن ب-ي-ن-ه-م م-ت-ق-اع-دون وف-ئ-ات أاخ-رى تعقيد هذا الملف ودخوله في متاهات هو في
اإ’سشتفسشارات ال ّصشادرة عن اأ’ششخاصس الذين أابدت نيهتها في ا’سشتفادة خÓل ال ّسشنوات غنى عنها من حيث المتابعة والجهة المششرفة
إاداريا وماليا.
ي-ط-ال-ب-ون ب-ت-وضش-ي-ح وضش-ع-ي-ت-ه-م ب-عد أان دفعوا الماضشية.
الشّشطر اأ’ول الذي يعتبر مهّما .وفي مقابل

جمال أاوكيلي

بالّرغم من التّحذيرات اليومية

وفـ ـ ـ ـاة  3أاشسخـ ـ ـ ـاصض إاختناقا بالغ ـ ـ ـ ـاز ‘ سسطي ـ ـ ـ ـف
ت-دّخ -لت ف-رق ال-ح-م-اي-ة المدنية
ل -ل -وح -دة ال -رئ -يسش -ي -ة سش -ط-ي-ف،
مرفوقة بمصشالح ا’أمن الوطني
’أجل نقل جثتي عجوز وابنتها
( 7٦سش-ن-ة و 43سش-ن-ة) بششقتهما
ال- -ك- -ائ- -ن- -ة ب- -ح -ي  ٦0مسشكن،
ب-م-ن-ط-ق-ة ال-هضش-اب ششرق مدينة
سش- -ط- -ي- -ف ،والسش- -بب ال- -م- -رج -ح
ل- -وف- -ات- -ه- -م- -ا حسشب ال- -ح -م -اي -ة
المدنية هو اسشتنششاق غاز اأول
اكسشيد الكربون السشام المتسشرب
م- - -ن ق- - -ن - -وات صش - -رف غ - -ازات
ا’ح-ت-راق ،وال-م-رت-ب-ط-ة ب-مرجل
ال - - -تسش - - -خ - - -ي - - -ن ال - - -م - - -رك - - -زي
الخاصس بالمنزل ،ليتم تحويلهما
اإل - -ى ال - -مصش- -ل- -ح- -ة ال- -م- -ع- -ن- -ي- -ة
ب-ال-مسش-تشش-ف-ى ال-جامعي سشعادنة

هذا المجال ،تّم خÓلها ولحسشن
ال -ح -ظ اإن-ق-اذ  73شش -خصش-ا دون
تسشجيل وفيات.
جل حادث
من جهة اأخرى ،سش ّ
ان-ف-ج-ار واح-د ل-ل-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي
المتسشرب في ششقة ذات غرفة
واحدة بحي سشوناطراك ،وسشط
مدينة سشطيف ،تسشّبب في مقتل
صشاحب المنزل البالغ من العمر
 40سش-ن-ة ف-ي ال-مسش-تشش-ف-ى ،بعد
سش- - -اع - -ات م - -ن ال - -ح - -ادث ف - -ي
ال -مسش -تشش -ف-ى م-ت-اأث-را ب-ال-ح-روق
ال-خ-ط-ي-رة ال-ت-ي ت-ع-رضس ل-ها في
كامل اأنحاء الجسشم.
عبد النور بسشطيف.
وق -د سشّ-ج -لت وح-دات ال-ح-م-اي-ة

ال-م-دن-ي-ة بسش-ط-ي-ف خÓ-ل شش-ه-ر
جانفي الماضشي  20حادثا في

سسطيف :نور الدين بوطغان

بر›ت العملية خÓل السسنة ا÷ارية

نحـ ـ ـ ـو توزي ـ ـ ـع قرابـ ـ ـ ـة  4آا’ف سسك ـ ـ ـ ـن بجيجـ ـ ـ ـل

بر›ت ال ّسسلطات الو’ئية فيما يخصص السسكن ا’جتماعي خÓل شسهر جانفي اŸاضسي  520وحدة ّ” ،توزيع  320وحدة
’يام القليلة القادمة بسسيدي عبد العزيز ،برج الطهر ،بني مسسلم وهي حاليا ‘ طور التهيئة،
وبقيت  200وحدة سستوزع ‘ ا أ
حسسب ما أافاد به الهاشسمي راشسدي اŸدير الو’ئي للسسكن ،كما سسيتم بنهاية شسهر فيفري ا÷اري بر›ة توزيع  1200وحدة
سسكنية ،وهي ‘ قيد التهيئة 511 ،وحدة لوحدها Ãدينة جيجل.
ك- -م- -ا ت- -ع- -رف مشش- -اري -ع السش -ك -ن ال- -هشش- -ة واأ’ح -ي -اء ال -قصش -دي -ري -ة
بالو’ية ،تسشارع في اإ’نجاز حيث وال-ب-ن-اي-ات غ-ي-ر الشش-رع-ي-ة سشاهم
تّ- -م ا’ن -ط Ó-ق ف -ي إان -ج -از  3834في إايجاد مواقع إ’نجاز سشكنات
وح- -دة سش- -ك- -ن- -ي- -ة خÓ- -ل السش- -ن -ة اج-ت-م-اع-ي-ة م-وج-ه-ة ل-ل-م-واط-ن-ين
ال -م -اضش -ي -ة ،واسش -ت Ó-م ف -ي ن-فسس ذوي الدخل الضشعيف».
الفترة  4042وحدة سشكنية ،أاما م- -ن ج- -ان -ب -ه صش ّ-رح ع -ب -د ال -ح -ق
خÓ- -ل السش- -ن- -ة ال- -ج- -اري- -ة ف- -ق -د ب -ون -خ -ل-ة م-دي-ر صش-ن-دوق السش-ك-ن
انطلقت اأ’ششغال في  3772وحدة ب -ال-و’ي-ة ،أاّن اسش-ت-هÓ-ك اأ’غ-ل-ف-ة
سش -ك -ن -ي -ة أاخ -رى ،وم-ن ال-م-ن-ت-ظ-ر ال -م -رصش -دة ل -م -خ -ت -ل -ف ال-ب-رام-ج
اسشتÓم خÓل هذه السشنة  3749السش -ك -ن -ي-ة ال-ت-ي اسش-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا
الو’ية ،عرفت ارتفاعا محسشوسشا
وحدة سشكنية في جميع الصشيغ.
وأاوضش-ح ال-م-دي-ر ال-و’ئ-ي ل-لسش-ك-ن ب -ب-ل-وغ-ه-ا ح-دود  ٦ . 3٦مليار
خÓ-ل السش-ن-ة ال-ت-ي ق-ب-ل-ه-ا ،وال-تي دينار.
«ب -أاّن اسش -ت -رج -اع م -ا ي-ق-ارب  100دي- -ن -ار ،وأاضش -اف ب -ون -خ -ل -ة أاّن -ه -ا
ق ّ-درت ح -ي -ن-ه-ا بـ  ٥ ، 34مليار
هكتار ناجم عن هدم السشكنات ت -ج -اوزت ال -حصش -ي -ل -ة ال -مسش-ج-ل-ة

جيجل :خالد العيفة

من اŸرتقب أان يتوّفر اŸنتجع الواقع
بسساحل بني كسسيلة ،على بعد  50كلم
غ -رب م -ق -ر و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ع-ل-ى م-ي-ن-اء
ل -لصس -ي-د والÎف-ي-ه ‘ ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل،
ح -يث ب-ل-غت أاشس-غ-ال ه-ذا اŸشس-روع ال-ذي
ي -ع -ود ت -اري -خ إاط Ó-ق -ه إا ¤سس-ن-ة ،2012
نسسبة تقّدم معتÈة.

بجاية :بن النوي توهامي

وبحسشب مصشدر مسشؤوول ،فإاّنه تّم اإنجاز
أازيد من  70بالمئة من اأ’ششغال الخاصشة
به ،ذلك بالرغم من تعّثر المششروع في
بعضس اأ’حيان بسشبب بعضس المششاكل ،غير
أانّ اأ’مور تسشير بششكل جّد مرضشي ،ويبقى
المسشؤوولون عن المششروع متفائلون فيما
يتعلق بتسشليم المششروع في اآجال معقولة.
هذه المششروع الذي يكتسشي اأهمية بالغة
تنجزه «صشوتراميسشت» و»ميديترام» اللّتان
اّت ّ-ـح -دت -ا ف -ي شش-رك-ة م-خ-ت-ل-ط-ة ،وق-د تّ-م
امتداد البنية التحتية للميناء على اأرضس
مسشتصشلحة تقّدر مسشاحتها بـ  4 ، 8هكتار،
وسش -تسش -ت -ق -ب -ل ه -ذه اأ’رضش -ي-ة ال-ت-ي ت-ط-ل
أاسشاسشا على البحر ،مجموعة من البنيات
ال- -ف- -وق- -ي -ة ع -ل -ى غ -رار غ -رف ال -ت -ب -ري -د
وصش -ن -ادي -ق الصش -ي -ادي -ن ،ب -اإ’ضش -اف -ة إال -ى
تجهيزات جد متطورة ،كما سشيتم تششييد
أاسشوار من أاجل الحماية من اأ’مواج.
ويتعلق اأ’مر ببناء رصشيف عائم في كل
م-ن ج-ه-ت-ي ال-م-ي-ن-اء ،ف-ي ح-ي-ن سش-ي-ت-ك-ف-ل
بضش -م -ان رسش -و أاسش -ط -ول السش-ف-ن ،رصش-ي-ف
الميناء الذي يتضشمن مجم 80 Óمحطة
للرسشو ،من بينها  ٦0مخصشصشة للصشفقات
الصش -غ-ي-رة و 20م -خصشصش -ة لسش-ف-ن صش-ي-د

سشمك السشردين.
وبحسشب نفسس المصشدر ،فإانّ هذا الميناء
ال-ج-دي-د ال-م-مّ-ول ف-ي إاط-ار ب-رن-ام-ج دعم
سش- -ي- -اسش -ة اإ’ن -ع -اشس ا’ق -تصش -ادي ،ب -ل -غت
تكلفته المالية 300مليار سشنتيم ،وأانه من
المرتقب أان يؤودي إالى خلق 720منصشب
عمل 240 ،منها مناصشب مباششرة
و 480غير مباششرة.
وسش -ت -ل -عب ه -ذه ال -ب -ن -ي -ة ال -ت-ح-ت-ي-ة ب-ف-ع-ل
ازدواجية الهدف ،الذي أانششأات من أاجله
وال -م -ت -م -ث -ل ف-ي إان-ت-اج السش-مك وال-نشش-اط
السش -ي -اح-ي دورا ف-ع-ا’ ،ل-ك-ون-ه-ا سش-ت-ق-ح-م
ديناميكية جديدة في ا’قتصشاد المحلي،
وف-ي اأ’خ-ي-ر ي-ب-ق-ى ا’سش-ت-ث-م-ار غ-ي ه-ذه
ال- -ث- -روة اأ’ك- -ي -دة وال -وح -ي -دة ال -ت -ي ت -ع -د
بمسشتقبل زاهر ومغري لكونه ’ يفنى.
وف -ي سش -ي -اق م-تصش-ل ،يشش-ه-د م-ي-ن-اء «ت-ال-ة
إايلف» تقدما ملحوظا في اأ’ششغال ،والتي
ب -ل -غت نسش-ب-ة  ٦0ب-ال-م-ئ-ة ،م-م-ا سشيسشاهم
كذلك في اإحياء المنطقة كلية من الناحية
ا’ق -تصش -ادي -ة والسش -ي-اح-ي-ة ،وه-و ال-م-رف-ق
الذي يتربع على مسشاحة قدرها  7هكتار
م -ن ال -ي-ابسش-ة الصش-خ-ري-ة ،و ٦ه-ك-ت-ار من
ال-مسش-ط-ح-ات ال-م-ائ-ي-ة ،ح-وضس لجّر سشفن
الصش-ي-د ورصش-ي-ف إ’صشÓ-ح-ه-ا ،فضش Ó-ع-ن
رصشيف عائم وحاجز مائي بطول  80متر،
وقدرته تصشل اإلى إانتاج أازيد من  10آا’ف
طن من اأ’سشماك في السشنة ،كما يمكنه
اسش-ت-ي-عاب  1٥ق -ارب-ا ل-لصش-ي-د 30 ،مركبا
لصش- -ي- -د السش- -ردي- -ن 1٥ ،سش-ف-ي-ن-ة ب-ح-رية
عرضشية ،فضش Óعن  ٥0قاربا متوسشطا
للنزهة بطول  9إالى  1٥مترا.

خÓل شسهر جانفي:

انخفاضض كب ‘ Òعدد حوادث اŸرور ببجاية

سس ّ- - - -ج - - - -لت ﬂت - - - -ل- - - -ف
ال - - - -وح - - - -دات وال - - - -ف - - - -رق
اŸيدانية العاملة ‘ ›ال
’من العمومي ع Èكافة
ا أ
’م -ن
ق- -ط- -اع اخ- -تصس -اصص ا أ
ال -وط -ن -ي ب -و’ي -ة ب -ج -اي-ة
خÓ- - -ل شس- - -ه- - -ر ج- - -ان- - -ف - -ي
اŸنصسرم انخفاضسا كبÒا ‘
عدد حوادث اŸرور ،حيث
” تسس- - -ج - -ي - -ل  35حادث
م- -رور جسس- -م- -ا ،Êخ- -ل- -فت
ه- -ذه ق- -ت -ي  Ó-واح -دا ،و37
ج- -ري- -ح- -ا وه- -و ع- -دد ج- -د
م -ن -خ-فضص م-ق-ارن-ة ب-ن-فسص
الشس- - - -ه- - - -ر م- - - -ن السس- - - -ن- - - -ة
الفارطة.
وب- - -حسشب مصش - -در مسش - -ؤوول،
ي -رج-ع السش-بب ال-رئ-يسش-ي ف-ي
وق- - - -وع أاغ - - -لب ال - - -ح - - -وادث
ال- -مسش- -ج- -ل- -ة إال- -ى ال- -ع- -نصش -ر
البششري ،بسشبب عدم احترام
قانون المرور خاصشة السشرعة
المفرطة .وفي نفسس اإ’طار
ف -إان ا’ن -خ -ف -اضس ال -مسش-ج-ل
يرجع إالى زيادة العمليات
التوعوية والتحسشيسشية ،التي
تقوم بها مصشالح أامن الو’ية
ب- -الشش- -راك- -ة م- -ع م- -خ- -ت- -ل- -ف
الفاعلين في مجال الوقاية
المرورية .أاما بخصشوصس ردع
مخالفي قانون المرور بهدف
التقليل والحد من الحوادث

ال -م -روري-ة ،ف-ق-د ت-م إاخضش-اع
 12027م -رك -ب -ة ل -ع-م-ل-ي-ة
المراقبة والتفتيشس ،حيث تم
تسش- -ج- -ي -ل ف -ي ن -فسس اإ’ط -ار
ت - -ح - -ري - -ر  14٦4مخالفة
م - -روري- -ة ،وك- -ذا  90جنحة
مرورية من مختلف الفئات،
و 37ج-ن-ح-ة ت-نسش-ي-ق ،أاه-مها
بسشبب انعدام ششهادة التأامين،
ان- -ت -ه -اء صش Ó-ح -ي -ة م -حضش -ر
ال-م-راق-ب-ة ال-ت-قنية للمركبات،
الحمولة الزائدة.
ك -م -ا ت ّ-م تسش -ج -ي -ل  31حالة
توقيف ووضشع في المحششر،
وب- -ال -نسش -ب -ة ل -ح -ا’ت سش -حب
رخصس السش- -ي- -اق- -ة ف- -ق- -د ت- -م
تسشجيل ٦٦7 ،حالة تسشتوجب
السش- -حب ال- -ف- -وري ل- -رخصش -ة
السشياقة ،كما سشجلت مختلف
ال -وح -دات ال -ع -م -ل -ي-ات-ي-ة ف-ي
ال - -م - -ي- -دان  1٦40غرامة

جزافية من مختلف الفئات.
وبالموازاة مع العمل الردعي
فإانّ مصشالح أامن و’ية بجاية
ب -ك-ل تشش-ك-يÓ-ت-ه-ا ع-ب-ر ك-اف-ة
ق- -ط -اع ا’خ -تصش -اصس ،ت -ق -وم
دوم -ا ب -م -واصش -ل -ة ح -م Ó-ت-ه-ا
التوعوية والتحسشيسشية لفائدة
مسش-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ،ب-هدف
غ- - -رسس ث- - -ق - -اف - -ة م - -روري - -ة
وت -حسش -يسش -ه -م م -ن م -خ-ت-ل-ف
المخاطر التي قد يتعرضشون
لها نتيجة عدم احترام قانون
ال- -م- -رور ،وت- -ب- -ق -ي م -ج ّ-ن -دة
وسش- -اه -رة ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -ك -اف -ة
ال-بÓ-غ-ات ال-ت-ي تصش-ل-ه-ا ،عن
Óمن
طريق الرقم اأ’خضشر ل أ
الوطني  ،48 - 1٥وكذا رقم
النجدة  17طيلة أايام اأ’سشبوع
وعلى مدار  24 / 24سشاعة

بجاية :بن النوي توهامي

أششرأف :حـــــامد حمـــــور

لولى  ١٤٣٨هـ ألعدد ١٧٢5٧
ألسشبت  ١١فيفري  ٢٠١٧م ألموأفق لـ  ١٤جمادى أ أ
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مدربون أجانب فششلوأ
‘ ألبطولة أ÷زأئرية
و“يّزوأ قار ًيا

عدم توفر اÙيط
اŸناسصب ومشصروع رياضصي
لدى أانديتنا أاّثر
على عملهم
عزيز عباسس :

ا◊ـ ـالة الصصعب ـ ـة
لألندية سصبب فشصل
اŸدرب ‘ Úا÷زائر
و‚ ـ ـاحهم خـارجهـ ـا
كلمة ألعدد

تصصنيف الفيفا ..
 Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاذا ؟
^ حامد حمور

ت -راج -ع اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ‘ تصص-ن-ي-ف
ال-ف-ي-ف-ا ل-ه-ذا الشص-ه-ر بشص-ك-ل ق-ي-اسص-ي ب-عد
النتائج اŸتواضصعة واÿيبة الكبÒة ،خÓل
اŸشصاركة ‘ كأاسس إافريقيا بالغابون ..
ف -ب -ال -رغ -م م -ن أان ب-عضس ا’خ-تصص-اصص-يÚ

يرون أان ترتيب الفيفا ليسس مقياسصا حقيقيا Ÿسصتوى اŸنتخبات ،إا’ أان
هذا الطرح ليسس صصحيحا كون هذا التصصنيف يقدم فع Óمسصار الفرق.
الكل يتذكر أان الفريق ا÷زائري صصعد بشصكل مذهل ‘ هذا الÎتيب
خÓل السصنوات اŸاضصية بعد سصلسصلة من النتائج ا’يجابية التي قادته
مرت Úمتتاليت Úا ¤اŸونديال ،حتى أانه أاصصبح ضصمن قائمة أاحسصن الـ
 20منتخبا ‘ العا.⁄
كانت كل «العيون» مركزة على «اÿضصر» الذين أابهروا كل اŸتتبعÚ
ب -فضص -ل مسص -ت -واه -م ال -ك -ب Òوال-ت-ع-داد الÌي ال-ذي ي-زخ-ر ب-ه اŸن-ت-خب
ا÷زائري  ..لكن الÎاجع كان ‘ وقت قصص Òبسصبب عدم اسصتقرار
الطاقم الفني الذي أاثّر فع ‘ Óطريقة اللعب وكذا النتائج اŸسصجلة ..
‡ا أاعطانا هذا الÎتيب «اıيّب»  ..ذلك أان تصصنيف الفيفا يعتÈ
Ãثابة «التÒموم »Îا◊قيقي Ÿسصتوى اŸنتخبات.
عند رؤوية هذا الÎتيب يكون من الضصروري العودة ا ¤اŸسصتوى الذي

بلومي :

الكـ ـ ـرة ا÷زائريـ ـ ـة
مريضص ـ ـة وعلين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ا’قتداء بالكامÒون

نتمناه و ﬁاولة اإعادة القطار ا ¤السصكة ضصمن اأ’هداف اŸسصطرة،
خاصصة و اأن اŸنتخب الوطني يوجد حاليا بدون مدرب.
الشصيء الرئيسصي هو العمل على ايجاد التقني الذي يج ّسصد الطموحات
برؤوية واضصحة و وضصع اأ’سصسس لعمل طويل اŸدى ’مكانية العودة ا¤
ترتيب أاحسصن على مسصتوى تصصنيف الفيفا الذي يحّدد فع Óحالة
اŸنتخبات  ..فبالرغم من أان التقني Úمن ح Úآ’خر يؤوكدون أانهم ’
يعÒون اهتمام كب Òلهذا التصصنيف ،إا’ اأن ذلك يكون دائما ضصمن
اهتماماتهم ’ سصيما من الناحية اŸعنوية Ùاولة الفوز بالنقاط التي
تسصمح للمنتخب ا’رتقاء ا ¤تصصنيف أاحسصن.
الكل يتذكر اأن الفريق الوطني وصصل ا ¤ترتيب بعيد بعد عدم تأاهله ا¤
كأاسس إافريقيا ‘ السصنوات اŸاضصية ،لكنه عاد بقوة و “كن من –سصÚ
هذا الÎتيب  ..وهو مانتمناه هذه اŸرة  ..و Ÿا ’ الصصعود مرة أاخرى
بشصكل قياسصي ...
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Óمن الوطني
اŸديرية العامة ل أ

تكر 22٠ Ëرياضسي من ﬂتلف التخ ّصسصسات

Óمن ألوطني يوم
كّرمت أŸديرية ألعامة ل أ
أÿم-يسس Ãرك-ز أل-ت-ك-وي-ن أل-ت-ق-ن-ي أŸت-وأصشل
بحيدرة (أ÷زأئر)  220رياضشي من بينهم 58
رياضشية و 36مدربا من ﬂتلف ألتخصشصشات
ن -ظ Òت -ت -وي -ج -ه -م Ãي -دأل -ي -ات وأل-ق-اب ع-ل-ى
ألصش -ع -ي -دي -ن أل -وط -ن-ي وأل-دو‹ خÓ-ل م-وسش-م
.2016
وأثنى ‘ كلمة ألقاها أللوأء عبد ألغني هامل
Óمن ألوطني قرأها نيابة عنه
أŸدير ألعام ل أ
مرأقب ألششرطة بوأحمد بوبكر مدير ألصشحة
وألنششاط ألجتماعي وألرياضشات على جهود
ري- -اضش- -ي- -ي أألم- -ن أل- -وط -ن -ي ،أل -ذي -ن ت ّ-وج -وأ
باŸيدأليات وحصشدوأ أأللقاب على ألصشعيدين
أÙلي وألدو‹.
كما دعا أللوأء عبد ألغني هامل ألرياضشيÚ
أ ¤ألÈوز وألتأالق لتششريف أأللوأن ألوطنية ‘
أÙاف-ل أل-دول-ي-ة،م-ؤوك-دأ أن ق-ي-ادة أŸدي-ري-ة
Óمن ألوطني حريصشة كل أ◊رصس
ألعامة ل أ
ع -ل -ى وضش -ع أل -ت -ع-دأد أل-بشش-ري-ة وأإلم-ك-ان-ي-ات
Óمن
أŸادية لكافة ألتخصشصشات ألرياضشية ل أ
ألوطني فردية أم جماعية ‘ سشبيل ألرقي
ب -اŸم -ارسش -ة أل-ري-اضش-ي-ة ‘ صش-ف-وف ألشش-رط-ة
وتدعيم ألفرق ألوطنية.
Óمن
‘ سشياق متصشل ،أّكد أŸدير ألعام ل أ
ألوطني أّن ألرياضشة ‘ جهاز ألششرطة تبقى
Óم-ن
م -ن أول-وي-ات ق-ي-ادة أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
ألوطني تعنى بكل ألدعم وألتششجيع لتكريسس
م- -ب- -دأ أل- -ري- -اضش- -ة أ÷وأري- -ة ل- -ك- -ل أل- -ف- -ئ -ات
ألجتماعية ،مثّمنا ‘ ألوقت نفسشه دورها ‘
ألتصشدي لكافة أآلفات ألجتماعية وألظوأهر
ألسش -ل-ب-ي-ة م-ث-ل أل-ع-ن-ف ،ح-اّث-ا م-ن-تسش-ب-ي أألم-ن

عّمال وإاطارات وزارة الشّسباب والّرياضسة
يعبّرون عن دعمهم لولد علي

هّدافو الّرابطة
لو¤
اÎÙفة ا أ

أل -وط -ن -ي ع -ل-ى ‡ارسش-ة أل-ري-اضش-ة قصش-د أدأء
أŸه- -ام أŸه -ن -ي -ة أŸن -وط -ة ب -ه -م Ãع -ن -وي -ات
مرتفعة.
و‘ ختام مرأسشم أ◊فل ،قام رياضشيو أألمن
ألوطني وكذأ أعضشاء ألطاقم ألفني بتكرË
Óمن
أللوأء عبد ألغني هامل أŸدير ألعام ل أ
أل-وط-ن-ي ع-رف-ان-ا ب-ك-ل أل-دع-م وأل-ع-ن-اي-ة ألتي
يقدمها Ûال ألرياضشة وألرياضشي Úباألمن
ألوطني.
كما تلّقى تكرÁا من قبل عبد ألرحمن برقي
رئيسس جمعية ‘‘أولد أ◊ومة» نظ Òأ÷هود
Óم-ن
أŸق -دم -ة م -ن ق -ب-ل أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ

أل -وط -ن -ي ‘ ت -ع -زي -ز أل-ع-م-ل أ÷وأري خ-اصش-ة
وسشط فئة ألششباب ألذي يسشاهم بششكل وأسشع
‘ ألتصشدي ıتلف أآلفات ألجتماعية عÈ
كافة ألÎأب ألوطني.
وحضش-ر م-رأسش-م ه-ذأ ألح-ت-ف-ال شش-خصش-ي-ات
ن -اشش -ط -ة ‘ أŸي-دأن أل-ري-اضش-ي م-ن-ه-م رئ-يسس
أل -ل -ج -ن -ة أألوŸب -ي -ة وأل -ري -اضش -ي -ة أ÷زأئ -ري-ة
وأŸدي -ر أل -ع -ام ل -ل -ري -اضش -ات ب -وزأرة ألشش-ب-اب
وأل-ري-اضش-ة وم-دي-ر ألشش-ب-اب وأل-ري-اضش-ة ل-ولي-ة
أ÷زأئر إأ ¤جانب بعضس رؤوسشاء أل–اديات
ألرياضشية أ÷زأئرية ،إأضشافة إأ ¤إأطارأت من
أألمن ألوطني.

مشساركة  ١5٠٠عّداء وعّداءة من  8وليات اليوم بسسطيف
أل- -رأغ- -ب ‘ ÚأŸشش- -ارك- -ة ‘ ألسش -ب -اق وع -ل -ى
مسشتوى كل وليات ألوطن من صشنف أألصشاغر
إأ ¤صشنف أألكابر ذكورأ وإأناثا ،على أن يكون
أنطÓق ألسشباق ألوطني أليوم ألسشبت Ãيدأن
ألباز  -وأد بوسشÓم.
أما بخصشوصس أسشتقبال ألوفود أŸششاركة ألتي
قد تصشل  1500مششارك ومششاركة ،فإان ذلك ”
يوم أمسس أ÷معة Ãلعب  08ماي  1945من
ألثانية زوأل حتى ألعاششرة لي.Ó
يذكر أنه ” تأاكيد مششاركة أŸنتخب ألوطني
أل -عسش -ك -ري ،وب -عضس أل -ع -دأئ Úم -ن أŸن-ت-خب
أŸد ،Êكما ” تأاكيد مششاركة  08وليات ◊د
ألن وهي :بجاية ،تيزي وزو ،أŸسشيلة ،جيجل،
ألبويرة ،تلمسشان ،وهرأن وبرج بوعريريج.
وأضشاف نفسس أŸتحدث أن ألهدف من هذه
أل -ت-ظ-اه-رة أل-ري-اضش-ي-ة ه-و أك-تشش-اف أŸوأهب
ألرياضشية ألششابة وتطويرها حتى تصشل إأ¤

أÙافل ألدولية ،ويعد ألبطل وألعدأء ألعاŸي
ﬂل -و‘ ت-وف-ي-ق ‰وذج-ا ري-اضش-ي-ا أك-تشش-ف ‘
هذأ أŸضشمار ،فهو نتيجة أكتششاف أŸوأهب
ألششابة ،حيث ششارك ‘ ألبطولة ألوطنية لسشنة
 2010ب -ولي -ة سش-ط-ي-ف ،و–صش-ل ع-ل-ى أع-ل-ى
أŸرأتب.
هذأ وقد ” تخصشيصس جوأئز مالية قيّمة
للفائزين ‘ هذه ألطبعة.
وŒدر أإلششارة إأ ¤أن هذأ ألسشباق ألوطني
يجري –ت رعاية وأ‹ ولية سشطيف ،ناصشر
م-عسش-ك-ري ،وب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة ألشش-ب-اب
وأل- -ري- -اضش- -ة أل- -ت- -ي وضش- -عت ك- -اف -ة أŸنشش -ات
ألشش -ب -ان -ي -ة وأل -ري -اضش-ي-ة –ت تصش-رف ج-م-ي-ع
ألوفود أŸششاركة للمبيت ›انا حتى نهاية
منافسشة سشباق ألعدو ألريفي.
سشطيف :نور الدين بوطغان

لوروبية
لفارقة ‘ البطولت ا أ
أافضشل الهّداف Úا أ

 ٣جزائرّي Úضسمن الـ  ١٠األوائل

ي-ت-وأج-د ثÓ-ث-ة لع-ب Úج-زأئ-ري Úضش-م-ن أفضش-ل
عشش -رة ه -دأف Úأف -ارق -ة ي -نشش -ط-ون ‘ ﬂت-ل-ف
ألبطولت أألوروبية هذأ أŸوسشم ,ويتعلق أألمر
ب -ك -ل م -ن إأدريسس سش -ع -دي وإأسش -ح-اق ب-ل-ف-وضش-ي-ل
ورياضس بودبوز.
ويحتل سشعدي ،صشاحب ألـ  12هدفا مع ناديه
ألبلجيكي كورتري ،ألصشف ألثا Êلهذأ ألÎتيب
ألذي يتصشدره ألغابو Êبيار إأÁريك أوبامايانغ،
هدأف بوروسشيا دور“وند أألŸا Êبـ  17هدفا.
وي-ت-ق-اسش-م ب-ل-ف-وضش-ي-ل ،لعب سش-ت-ان-دأر دو لياج
أل -ب -ل -ج -ي -ك-ي ,أŸرت-ب-ة ألسش-ادسش-ة م-ع ألسش-ن-غ-ا‹
سشاديو ما( Êليفربول/أ‚لÎأ) بتسشعة أهدأف
ل-ك-ل م-ن-ه-م-ا ،ب-ي-ن-م-ا ي-ح-ل ب-ودب-وز ،صشانع ألعاب
م-ون-ب-ول-ي-ي-ه أل-ف-رنسش-ي ‘ أŸرت-ب-ة أل-ث-امنة رفقة
زميله ‘ نفسس ألفريق ألبنيني سشتيف مونيي،
وكذأ أŸصشري ﬁمد صشÓح (روما  /إأيطاليا)،
بعدما سشجل كل منهم ثمانية أهدأف ◊د أآلن.
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أن أل-ثÓ-ث-ي أ÷زأئ-ري غ-اب
·Ó
م -ؤوخ -رأ ع -ن ن -ه -ائ -ي -ات ك -أاسس إأف -ري -ق -ي-ا ل -أ
بالغابون ،وألتي خرج منها أŸنتخب أ÷زأئري
‘ ألدور أألول.
ترتيب ألهّدأف Úأألفارقة ألعششرة أألوأئل ‘
أوروبا:
 - 1ألغابو Êبيار إأÁريك أوبامايانغ  17 /هدف
(بوريسشيا دور“وند أألŸا)Ê
 - 2أ÷زأئ- - -ري إأدريسس سش - -ع - -دي  12 /هدف
(كورتري ألبلجيكي)
 - 3أŸا‹ موسشى ماريغا  10 /أهدأف (فيتوريا
غيماريشس ألÈتغا‹)

‘ بيان تلّقت « الششعب» نسشخة منه

(ألششعب) أصشدر ‡ثّلو وإأطارأت وعمال وزأرة ألششباب وألرياضشة بيانا تلّقت «ألششعب» نسشخة منه
ينّدد بالتصشريحات غ ÒأŸسشؤوولة من طرف أŸششرف Úعلى أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم
أŒاه وزأرة ألششباب وألرياضشة ‡ثلة ‘ ألوزير ألهادي ولد علي.
وأّكد ‡ثّلو إأطارأت وعمال ألقطاع من خÓل هذأ ألبيان على ألتجند من أجل ألوقوف ‘ وجه
هذه أ◊ملة أŸغرضشة Œاه ألوزأرة وإأطارأتها وعلى رأسشهم معا‹ ألوزير ،حيث أّكدوأ مسشاندتهم
وبقوة لتصشريحاته حول ألوضشعية ألتي آألت إأليها أ◊ركة ألرياضشية.
ويرى ‡ثلو وعمال ألوزأرة أّن تصشريحات ألوزير تصشب ‘ إأطار إأعادة تقو ËأŸسشار ألرياضشي،
ألذي يرون أنه أنحرف عن ألطريق أŸسشطر ‘ إأطار برنامج فخامة رئيسس أ÷مهورية أÛسشد
‘ ﬁور ألسشياسشة ألوطنية للرياضشة.

ال ّ
طبعة الّثالثة من السشباق الوطني «سشعال بوزيد»

‘ إأطار ألتحضشÒأت أÿاصشة بالطبعة ألثالثة
للسشباق ألوطني  -ألعدو ألريفي للششهيد سشعال
بوزيد أŸزمع تنظيمها بولية سشطيف ،وألتي
من أŸنتظر أن تنطلق أŸنافسشة أليوم ألسشبت
ع -ل -ى ألسش -اع -ة أل -ث -ام -ن-ة صش-ب-اح-ا Ãرج-ة وأد
ب - -وسش Ó- -مÃ ،ح - -اذأة أŸدرسش - -ة أل - -وط - -ن- -ي- -ة
للرياضشات أألوŸبية ألباز Ãششاركة قد تصشل
إأ 1500 ¤ع- -دأء وع -دأءة ،ق -امت م -دي -ري -ة
ألششباب وألرياضشة للولية بتحضشÒأت حثيثة
إل‚اح ه -ذه أل -ت -ظ -اه -رة أل -ري-اضش-ي-ة أل-كÈى،
وألتي تهدف إأ ¤موأصشلة أكتششاف أŸوأهب
ألششابة ‘ ﬂتلف ألششعب ألرياضشية وألعمل
على تطويرها.
وحسشب أل -ع -ي-د بسش-و ،أل-ع-دأء أل-دو‹ ألسش-اب-ق،
ورئيسس ÷نة ألتنظيم للسشباق ألوطني للششهيد
سش -ع -ال ب -وزي-د ،ف-إان ه-ذأ ألسش-ب-اق وه-و سش-ب-اق
وطني تأاهيلي للبطولة ألوطنية ،ومفتوح لكل
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 - 4ألنيجÒي هÔي أونيكورو  10 /أهدأف
(أوب Úألبلجيكي)
 - 5ألسشنغا‹ مامادو سشي 10 / Óأهدأف (أوبÚ
ألبلجيكي)
 - 6ألسشنغا‹ سشاديو ما 09 / Êأهدأف (ليفربول
أإل‚ليزي)
 - 7أ÷زأئري إأسشحاق بلفوضشيل  09 /أهدأف
(سشتاندأر دو لياج ألبلجيكي)
 - 8أŸصشري ﬁمد صشÓح  08 /أهدأف (روما
أإليطا‹)
 - 9أ÷زأئ- -ري ري- -اضس ب- -ودب- -وز  08 /أهدأف
(مونبولييه ألفرنسشي)
 - 10أل -ب -ن -ي -ن -ي سش -ت -ي -ف م -ون-ي-ي  08أهدأف
(مونبولييه ألفرنسشي).

بيششيم يونايتد ـ
مولودية ا÷زائر

تعي Úطاقم –كيم
من بوركينا فاسسو

عينت الكونفيديرالية
لفريقية لكرة القدم (الكاف)
ا إ
طاقم –كيم من بوركينا فاسشو
لدارة مباراة ،بيششيم يونايتد
إ
الغا Êومولودية ا÷زائر،
لحد ،بالعاصشمة
اŸقررة ،غدا ا أ
الغانية أاكرا◊ ،سشاب ذهاب
الدور التمهيدي لكأاسس
لفريقية
الكونفيديرالية ا إ
لكرة القدم.
سشيكون بورÁا سشانوقو ا◊كم
الرئيسشي فيما سشيسشاعده على
خطي التماسس مواطناه كوكا
كريسشتيان وادراوقو وأاهابو
عبدورا ووبقو.
لياب بÚ
سشتجرى مباراة ا إ
التششكيلت Úا÷زائرية
والغانية ،يوم السشبت  18فÈاير
(سشا Ã ،)20 : 30لعب  5جويلية
ا÷زائر ،والتي سشيديرها
ثÓثي –كيم مغربي بقيادة
عديل زواق وÃسشاعدة
مواطنيه مهيب عبد الله
في ‹Óويحيى نوا‹.

أام Úحامية يفتك
ال ّصسدارة مؤوّقتا

إأعتلى أŸهاجم أم Úحامية مؤوقتا صشدأرة
ت - -رت - -يب ه- -دأ‘ ب- -ط- -ول- -ة أل- -رأب- -ط- -ة أألو¤
أ÷زأئرية لكرة ألقدم بفضشل ثنائيته أألو¤
بأالوأن فريقه أ÷ديد ششباب بلوزدأد ألفائز
ع -ل -ى ضش-ي-ف-ه م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ( ،)0-3مسش- -اء
أÿميسس ضشمن أ÷ولة ألـ .19
وأل -ت-ح-ق ح-ام-ي-ة ب-الشش-ب-اب خÓ-ل أŸرك-ات-و
ألششتوي و‘ جعبته سشبعة أهدأف سشجلها مع
ن -ادي -ه ألسش -اب -ق أوŸب -ي أŸدي-ة ،م-ا سش-م-ح ل-ه
ب- -إازأح- -ة م -ه -اج -م م -ول -ودي -ة ب -ج -اي -ة أح -م -د
مسش -اع -دي ،صش -احب أل -ث -م -ان -ي-ة أه-دأف ◊د
أآلن ,،من ألصشدأرة وإأحالته إأ ¤أŸركز ألثاÊ
وحيدأ.
من جهتهّ“ ،كن مهاجم أ–اد بلعباسس أبو

سشفيان بالغ من ألصشعود إأ ¤أŸرتبة ألثالثة
ب-رصش-ي-د سش-ب-ع-ة أه-دأف ب-فضش-ل أل-ه-دف ألذي
أحرزه ‘ مرمى مولودية وهرأن (،)0 - 2
ليششارك ‘ هذه أŸرتبة ك Óمن زميله ‘
ن -فسس أل -ف -ري-ق ح-ب-يب ب-وق-ل-م-ون-ة ومصش-ط-ف-ى
ج -ال -يت (شش -ب -ي-ب-ة ألسش-اورة) وﬁم-د ب-ن ع-ي-اد
(سشريع غليزأن).

–كيم

عبيد شسارف يشسارك ‘ ملتقى فلورنسسا
سش -يشش -ارك أ◊ك -م أل -دو‹ أ÷زأئ -ري م -ه-دي
عبيد ششارف ‘ ملتقى فلورنسشا بإايطاليا (- 3
–Óاد
 7أفريل) من تنظيم ÷نة ألتحكيم ل إ
ألدو‹ لكرة ألقدم (ألفيفا) –ضشÒأ Ÿونديال
 2018أŸق-رر ب-روسش-ي-ا ،حسش-ب-م-ا أع-ل-نت ع-نه
ألهيئة ألكروية ألعاŸية.
وسش -ب -ق ل -ع-ب-ي-د شش-ارف أل-ذي أدأر «أل-ن-ه-ائ-ي
( ·Óكان )2017
ألصشغ »Òلكأاسس إأفريقيا ل أ
ب-ال-غ-اب-ون ب Úب-ورك-ي-ن-اف-اسشو وغانا (،)0 - 1
أŸشش -ارك -ة ‘ م -ل-ت-ق-ي‡ Úاث-ل Úم-ن ت-ن-ظ-ي-م
ألفيفا.
إأضشافة لعبيد ششارف يششارك ‘ هذأ أŸوعد
سشتة من حكام ألسشاحة ألفارقة وهم :جاÊ
سشيكازوي (زأمبيا) ألذي أدأر نهائي كان 2017
وأل -ي -وم ن -ي -انت (أل -ك -امÒون) وم -الن-غ دي-ه-ي-و
(ألسشينغال) وبÒنارد كاميل (ألسشيششل) وبابا
ب -اك -اري ك -ام -ارأ (غ -ام -ب -ي -ا) وج -ه-اد غ-ريشش-ة
(مصشر).
ويشش -ارك ‘ م -ل -ت -ق -ى ف -ل -ورنسش-ا ح-ك-ام م-ن

ك- -ون- -ف- -ي- -درأل- -ي- -ات أخ -رى عضش -وة ب -ال -ف -ي -ف -ا
وألناجحون سشيتم ترششيحهم إلدأرة مباريات
كأاسس ألعا.2018 ⁄

ششباب بلوزداد

بادو زكي ينّوه بدور اŸسستقدم Úا÷ُدد

أششاد مدرب ششباب بلوزدأد ،أŸغربي
ب - -ا د و أ ل -ز أ ك -ي ،ب -ع -م -ل -ي -ة ألإس ش -ت -ق -د أم -ا ت
أ ل ش ش -ت -وي -ة أ ل -ت -ي ق -ا مت ب -ه -ا أإد أر ة ف -ري -ق -ه
أ ل - -ن - -ا ش ش - -ط ‘ ب - -ط - -و ل - -ة أل - -رأ ب - -ط - -ة ألأو¤
أ ÷ ز أ ئ رية ل كر ة أ ل قد م  ،معتÈأ ب اأن ألأخ Ò
ت -غ Òن -ح -و أ لأ ف ضش -ل ع  Èج -م -ي -ع أ ÿط -وط
بفضش ل أ لإنتد أ ب ا ت أ لأ خ Òة.
ق ا ل ب ا د و أ ل ز أ ك ي ‘ م وؤ“ر ص ش ح ف ي  ،ع ق ب
ف -و ز ف -ري -ق -ه ع -ل -ى م -و ل -ودي -ة ب -ج -ا ي ة (، )0 - 3
مسشاء أÿميسس◊ ،سشاب أ÷ولة ألـ  19من
ألبطولة »:ألسشتقدأمات ألتي قامت بها
أإد أ ر ة أ ل فري ق ن ا ج ح ة أإ  ¤أ ب ع د أ ◊ د و د.
ل - -ق - -د ك - -ن - -ا ب - -ح -ا ج -ة أإ  ¤ب -عضس أل  Ó-ع -ب Ú
فنجحنا ‘ أسشتقدأمهم بعدما عانيناهم
‘ نصشف أ لأ و ل من أ ل ب طول ة ».
ت - -د ع - -م أ ل ش ش - -ب - -ا ب  ،أ ل - -ذ ي أد ى مش ش - -وأرأ
م تو أ ض شع ا ‘ أ  Ÿر ح ل ة أ لأو ¤م ن أŸوس ش م
ق -ب -ل › يء أ ل -ز أ ك -ي خ -ل -ف-ا ل -ل -ف -ر ن س ش -ي ألن
م ي ش ش ا ل ،ب اأ ر بعة ل ع ب  Úج د د خ  Óل ف  Îة
أ ل -ت -ح -وي  Ó-ت أ ل ش ش -ت -وي -ة ه -م ث  Ó-ث -ي أو Ÿب -ي
أ  Ÿدية ،ه ري ا ت و ح ا م ي ة و Ÿهان  ،أإض ش ا ف ة
أإ ¤مه ا جم ش ش ب ا ب ب ا ت نة ع ري ب ي.
“كن حامية من تسشجيل ثنائية ‘ مرمى
م -و ل -ودي -ة ب -ج -ا ي -ة ،م -ا ج -ع -ل -ه ي -تص ش د رترتي ب

هدأ‘ ألبطولة بتسشعة أهدأف وينال ثناء
مدربه.
قال أŸدرب ألسشابق للمنتخب أŸغربي
أإن حامي ة ي ق د م حتى أ لآ ن ما ه و مرجو
م -ن -ه مضش -ي -ف -ا « :ح -ام -ي-ة ق-ن-اصس أه-دأ ف
ح -ق -ي -ق -ي وه -و أل  Ó-عب أ ل-ذي ك-ان ي-ن-قصس
ششباب بلوزدأد وألدليل توقيعه هدف‘ Ú
مرمى مولودية بجاية».

السشبت  11فيفري  2017م
الموافق لـ  14جمادى األولى  1438هـ

ثقافة

’دباء العرب
’مانة العامة ل–Óاد العام للكتّاب وا أ
اجتماع ا أ

دورة ا÷زائر بعنوان اŸصسا◊ة والتّحاور
«ثقافة اŸقاومة ‘ األدب العربي““ ‘ ندوة مرافقة

ُي-ف-ت-ت-ح صس-ب-ي-ح-ة ي-وم غ-د
’ح -د ب -اŸك -ت -ب -ة ال -وط -ن-ي-ة
ا أ
ب- -ا◊ام- -ة ،ف- -ع- -ال- -ي- -ات دورة
’م-ان-ة ال-ع-ام-ة ’–اد العام
ا أ
’دب- -اء ال- -ع -رب،
ال- -ك- -ت- -اب وا أ
’ربعاء
لتتواصسل إا ¤غاية ا أ
اŸق -ب -ل .وي -ن ّ-ظ -م ب -اŸن -اسس-ب-ة
ن- -دوة م -راف -ق -ة م -وسس -وم -ة بـ
““Œل -ي -ات ث-ق-اف-ة اŸق-اوم-ة ‘
’دب ال - -ع- -رب- -ي اŸع- -اصس- -ر ــــ
ا أ
دورة شس- - - - -اع- - - - -ر ال- - - - -ث- - - - -ورة
ا÷زائ- -ري -ة اÛاه -د م -ف -دي
زك -ري -ا““ .ك-م-ا تشس-ه-د ال-دورة
أاول مشس-ارك-ة ل-وف-د سس-عودي،
ف- -ي- -م- -ا أاك- -د ي- -وسس- -ف شس -ق -رة
–ف-ظ ا÷زائ-ر ع-ل-ى Œم-ي-د
عضس- - -وي- - -ة ا–اد ال- - -ك- - -ت- - -اب
السسوري.Ú

أاسسامة إافراح
يششرف وزير الثقافة عز الدين
م-ي-ه-وب-ي ع-ل-ى ان-طÓ-ق ف-ع-اليات
اج - -ت- -م- -اع- -ات اŸك- -تب ال- -دائ- -م
Óدب-اء وال-ك-ت-اب
ل –Ó-اد ال -ع-ام ل -أ
ال-ع-رب ،اŸق-ام-ة ب-رئ-اسش-ة ح-بيب
الصش- -اي- -غ األم Úال -ع -ام ل –Ó-اد،
وÃشش - -ارك - -ة وف - -ود م- -ن ت- -ونسض،
اŸغ- -رب ،م- -وري -ت -ان -ي -ا ،سش -وري -ا،
ل -ب-ن-ان ،األردن ،ف-لسش-ط ،Úمصش-ر،
السش- - -ودان ،ال- - -ي - -م - -ن ،ال - -ع - -راق،
اإلم- -ارات ،ال- -ب- -ح- -ري- -ن ،ع -م -ان،
وال -ك -ويت ،ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ال-ب-ل-د

اŸضش -ي -ف ا÷زائ -ر .و‘ سش-اب-ق-ة
م -ن ن -وع -ه-ا ،سش-يشش-ارك وف-د م-ن
السشعودية ‘ اجتماعات اŸكتب.
كما سشتجتمع ÷نة تعديل النظام
األسش - -اسش - -ي ،اŸششّ- -ك- -ل- -ة رؤوسش- -اء
ا–ادات ا÷زائ - - - - - - - - - - -ر واألردن
والسش -ودان ب -رئ-اسش-ة رئ-يسض ا–اد
كتاب مصشر .وينتظر تششكيل ÷نة
–ضشÒي- -ة ل- -ت- -ن -ظ -ي -م م -ؤو“ر ‘
ال- - - -ق - - -اه - - -رة ح - - -ول أادب ‚يب
ﬁفوظ ،تششارك فيه كوكبة كبÒة
م -ن ال -ك ّ-ت -اب ال -ع -رب واألج-انب،
وي -ت -زام -ن ذلك م -ع إاع Ó-ن 2017
سش -ن -ة ل Ó-ح -ت -ف -اء بصش-احب ن-وب-ل
Óدب.
ل أ
ول-عّ-ل مسش-أال-ة Œم-ي-د عضش-وي-ة
ا–اد ال -ك-ت-اب ال-ع-رب ‘ سش-وري-ا
سش -ت-ك-ون م-ن أاب-رز اŸل-ف-ات ال-ت-ي
سشيتم مناقششتها ‘ هذه الدورة،
وهو ما أاّكده رئيسض ا–اد الكتاب
ال -ع -رب ح -ب -يب الصش -اي-غ ‘ ن-دوة
صش-ح-ف-ي-ة ع-ق-دت ن-ه-اي-ة األسش-بوع
ب -اإلم -ارات ال -ع -رب -ي -ة اŸت -ح -دة،
ونشّشطها إا ¤جانبه يوسشف ششقرة

رئيسض ا–اد الكتاب ا÷زائري،Ú
ال- -ذي عّ- -ب- -ر ب- -دوره ع- -ن –ف -ظ
الطرف ا÷زائري ،ما قد يعني
ب -أان اج -ت -م-اع ا÷زائ-ر ل-ن يشش-ه-د
“ري- -ر اقÎاح ال -ت -ج -م -ي -د .ك -م -ا
اعت Èششقرة بأاّن ““النقسشام حول
نظام يجب أاّل يتحول إا ¤انقسشام
ب Úالكتاب““ ،متمنيا عودة األمن
والسشتقرار إا ¤ربوع سشوريا.
وإا ¤ج- -انب اŸل- -ف السش -وري،
قد تكون دورة ا÷زائر سشانحة
◊سشم النزاع الداخلي السشودا،Ê
حيث يعرف ا–اد كتاب وأادباء
السش- -ودان م- -ن- -ذ سش- -ن -وات ن -زاع -ا
داخليا ب Úا–ادين ،وهو ما جعل
الصش -اي -غ ي -ؤوك -د ع -ل -ى ضش-رورة أان
ي- -واج- -ه ال -ط -رف -ان اŸت -ن -ازع -ان
بعضشهما.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،سش -ت -ن -اقشض
ال- -دورة ط- -لب األن- -دي- -ة األدب- -ي -ة
السش- -ع- -ودي- -ة النضش -م -ام ل –Ó-اد
ال -ع -ام ل -ل -ك-ت-اب واألدب-اء ال-ع-رب،
وإاي- -ج- -اد صش -ي -غ -ة ل -ذلك .واع -تÈ
الصشايغ بأان وجود كتاب سشعوديÚ

سشيمثل ““إاضشافة كبÒة ل–Óاد““.
وسشتكون هذه اŸرة األو ¤منذ
تأاسشيسض ال–اد سشنة  ،1954التي
ي -حضش -ر ف -ي -ه -ا وف -د سش -ع-ودي ‘
اجتماعات األمانة العامة.
من جهته ،تطّرق رئيسض ا–اد
الكتاب ا÷زائري Úيوسشف ششقرة
إا ¤تنظيم ندوة كÈى موسشومة بـ
““Œل- -ي- -ات ث -ق -اف -ة اŸق -اوم -ة ‘
األدب ال - - -ع - - -رب- - -ي اŸع- - -اصش- - -ر““
ب -اŸوازاة م -ع اج -ت-م-اع-ات ا–اد
ال -ك-ت-اب ال-ع-رب ،وذلك Ãشش-ارك-ة
 24باحثا يناقششون عدة ﬁاور،
إا ¤جانب برنامج ثقا‘ مرافق
يضشّ- -م أامسش- -ي- -ت Úل- -ك- -وك- -ب- -ة م- -ن
الشش- - -ع- - -راء ال- - -ع- - -رب ،ورح Ó- -ت
‡ا
للمششارك Úإا ¤معا ⁄ثقافية ّ
تزخر به ا÷زائر.
ك -م -ا سش -ي-ت-م ت-ك-ر Ëال-ف-ائ-زي-ن
ب-ج-ائ-زة ال-ق-دسض ،وه-م-ا الشش-اع-ر
واŸف -ك -ر ال -ك -وي -ت -ي د  -خ-ل-ي-ف-ة
ال-وق-ي-ان ،واŸسش-ت-ع-رب واÎŸجم
الروما Êجورج غريغوري ،الذي
يعّد أاول كاتب غ Òعربي يفوز
ب- -ج- -ائ- -زة ال- -ق- -دسض ‘ ،مسش- -ع -ى
لÎغ - - -يب ال- - -ك- - -ت- - -اب األج- - -انب
وتشش -ج -ي -ع -ه -م ع-ل-ى ال-ك-ت-اب-ة ع-ن
ف -لسش -ط Úوال -ق-دسض .ك-م-ا تشش-ه-د
ال - -ت - -ظ- -اه- -رة ت- -ك- -ر Ëالشش- -اع- -ر
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي سش-ل-ي-مان دغشض من
عرب الداخل بجائزة عرب ،48
ال -ت -ي ت -ع ّ-د ه -ي األخ-رى ت-ق-ل-ي-دا
جديدا ‘ ال–اد.

تعرضس أامسسية اليوم بقاعة ““أاحمد باي““ بقسسنطينة

أاوبÒيت ““حيزية““ فسسيفسساء من ا◊ب ،ا÷مال والّتراث
تعرضس أامسسية اليوم على
ا÷مهور القسسنطيني بقاعة
ال - -ع- -روضس ال- -كÈى ““أاح- -م- -د
باي““ أاوبÒيت ““حيزية““ ،وهو
عمل فني كتب نصسه الكاتب
والشس-اع-ر ع-ز ال-دي-ن ميهوبي
وأاخرجه فوزي بن إابراهيم،
وق - -ام ب - -إان - -ت- -اج- -ه ال- -دي- -وان
’عÓم.
الوطني للثقافة وا إ

قسسنطينة  /احمد دبيلي
سش- -ت- -ح- -م- -ل أاوبÒيت ““ح -ي -زي -ة““
ا÷مهور القسشنطيني إا ¤فضشاءات
مسش -ت -م ّ-دة م -ن ال-ذاك-رة ا÷م-اع-ي-ة
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ا÷زائ-ريÁ ،ت-زج ف-يها
الÎاث األصشيل با÷مالية اŸنبعثة
م- - - -ن قصشصض وإاح- - - -داث نسش- - - -جت
خ -ي -وط -ه -ا ال -ع Ó-ق -ات اإلنسش -ان -ي -ة
الراقية ،وهو ما سشتÎجمه ‘ قصشة
““ح -ي-زي-ة““ ع-ل-ى رك-ح ق-اع-ة ““اح-م-د
ب- -اي““› ،م- -وع- -ة م- -ن ال -وج -وه ‘

›ا‹ ال -ت-م-ث-ي-ل وال-رقصض وال-غ-ن-اء
““ﬁمد عجاÁي ،جهيدة يوسشف،
ف -يصش -ل ب -ن ع-يشش-ةŸ ،ي-اء ب-ط-وشض،
ناصشر عطاوي ،ربيع قاششي ،““...
ت -راف -ق-ه-م ف-رق-ة ال-ف-ن-ون الشش-ع-ب-ي-ة
ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-قافة اإلعÓم
وف -ن -ا Êب -ا‹ مسش -ت -ق-ل ،Úواأل◊ان
األصش -ل -ي -ة ل-ل-ف-ن-ان ال-راح-ل ““ﬁم-د
بوليفة““.
وقصش- -ة ““ح- -ي- -زي- -ة““ ،ه- -ي قصش- -ة

ح-ق-ي-ق-ي-ة وق-عت أاح-داث-ها منتصشف
القرن اŸاضشي ب Úمنطقتي سشيدي
خالد جنوب مدينة بسشكرة وبازر
صشخرة القريبة من سشطيف ،ووالد
حيزية بوعكاز هو أاحمد بن الباي،
أاح - -د أاع - -ي - -ان ع - -رشض ““ال- -ذواودة““
بسشيدي خالد ،جمعتها عÓقة حب
بابن عمها ““سشعيّد““ غ Òأانّ أاعراف
القبيلة وقفت حائ ‘ Óوجه هذه
العÓقة العاطفية كونها تطعن ‘
شش -رف ال -ع -ائ -ل -ة ،و“ن -ع م-ث-ل ه-ذا
ال- - -ت- - -واصش- - -ل ب Úا÷نسش Úك- - -ك - -ل
اÛت-م-ع-ات ال-ع-رب-ي-ة ،األم-ر الذي
دفع بوالد ““حيزية““ إا ¤قطع دابر
هذه العÓقة مقررا الرحيل بابنته
إا ¤م -ن-ط-ق-ة ال-ت-ل ح-ت-ى ل ت-ل-ح-ق-ه
أالسشنة البششر.
وإاذا كانت هذه العÓقة ا÷ميلة
ب““ Úح- -ي- -زي- -ة““ و«سش -ع -ي -د““  ⁄ت -دم
طوي Óوزاد من حدة ششرخها البعد
وال -ف -راق ،ف -إان وق -ع الصش -دم-ة ك-ان
قويا على قلب ““سشعيّد““ ح Úغيّب
اŸوت ““حيزية““ فجأاة وهي ابنة 23

ربيعا ،فكان الفراق األبدي الذي
أاججته نار ا◊سشرة التي اششتّدت بـ
““سش -عّ-ي-د““ ،ف-ل-م ي-ج-د سش-وى صش-ح-ب-ة
الششاعر البدوي الكبﬁ Òمد بن
قيطون ليطفئ حرقته ،فطلب منه
““سشعيد““ تخليد الراحلة ““حيزية““ ‘
قصشيدة Œمع ب Úالوصشف والّرثاء،
وهي القصشيدة التي رّددتها حناجر
اŸط- -رب Úا÷زائ- -ري““ Úخ- -ل -ي -ف -ي
احمد ،عبد ا◊ميد عبابسشة ،رابح
درياسشة ““..ألك Ìمن نصشف قرن،
ف -ك -انت ال -قصش -ي-دة ““ال-قصش-ة““ رم-زا
ل -ل -حب ال -ع -ذري ال -ذي  ⁄ي-ك-ت-م-ل،
والفراق الذي غّيب وجه ا◊بيب
–ت الÌى .وما تناقلته األخبار
أاخÒا أان ““سشعيد““ قضشى بقية أايامه
زاه -دا ‘ خ -ي -م-ة ب-ع-ي-دا ع-ن أاعÚ
البششر وفاء ◊بيبته ““حيزية““.
وا÷دي- -ر ب- -ال- -ذك- -ر أان أاوبÒيت
““حيزية““ سشبق عرضشها ألول مرة ‘
افتتاحية مهرجان اŸسشرح العربي
الذي اسشتضشافته مؤوخرا وهران ‘
طبعته التاسشعة.

هدفها حماية والتّعريف بالتّراث اŸادي والّÓمادي

ا÷معية الوطنية ““تراث جزايرنا““ ترى الّنور
انعقدت أاول أامسس با÷زائر
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ب- -اŸق- -ر ال- -وط -ن -ي
’–اد ال - -ك- -ت- -اب ا÷زائ- -ريÚ
ا÷معية العامة التأاسسيسسية لـ
““ت - - -راث ج - - -زاي - - -رن- - -ا““ ،وه- - -ي
ا÷م -ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-م-ي-ة
والثقافية التي تهتم با◊فاظ
على الÎاث اŸادي والّÓمادي
وت - - -رق - - -ي- - -ة و–سس Úصس- - -ورة
’شس-ق-اء
الÎاث ال-وط-ن-ي أام-ام ا أ
ال -ع -رب ،حسسب م-ا صسّ-رحت ب-ه
رئيسستها فايزة رياشس.

حبيبة غريب
تضشم ““تراث جزايرنا““ العديد من
ال -ك-ف-اءات م-ن ﬂت-ل-ف رب-وع ال-وط-ن
متخصشصش ‘ Úششتى اŸيادين ،وهي
تفتح أايضشا أابوابها للطلبة واألطفال
وال - -ب - -ط - -ال Úوذوي الح- -ت- -ي- -اج- -ات

اÿاصش - - -ة ،ك - - -ون ح- - -م- - -اي- - -ة الÎاث
وال -ت -ع -ري -ف ب -ه م -ه -م -ة ك -ل م -واط-ن
جزائري دون اسشتثناء““.
وق- -د ج- -اءت ف -ك -رة ا÷م -ع -ي -ة
ال -وط -ن -ي -ة ت-ق-ول ري-اشض ،وه-ي أاث-ري-ة
متخ ّصشصشة ‘ حقبة ما قبل التاريخ
““لتصشد الفراغ اŸسشجل حاليا حيت
تفتقر ا÷زائر ÷معيات وطنية تهتم

وت- - - - - -داف- - - - - -ع ع - - - - -ن الÎاث اŸادي
وال ّ
Óمادي ،ول تضشم السشاحة سشوى
بعضض ا÷معيات اÙلية التي تنششط
جهويا و–قق ميدانيا نتائج ل بأاسض
بها““.
وق -د ّ” ال -ت -أاسش -يسض ل -ل-ج-م-ع-ي-ة
ق-ان-ون-ي-ا ب-حضش-ور اÙضشر القضشائي
األسشتاذة بوقطاية ،وكذا اŸصشادقة

ع -ل -ى ال-ق-ان-ون Úاألسش-اسش-ي وال-ن-ظ-ام
ال-داخ-ل-ي وب-رن-ام-ج ال-ع-م-ل اŸسش-ط-ر
وال- -تصش- -ويت ع- -ل- -ى أاعضش- -اء اŸك -تب
الوطني واÛلسض.
ومن ب Úنقاط الÈنامج اŸسشطر
م -ن ق -ب -ل ا÷م -ع -ي -ة ،ن -ذك -ر ت -ن-ظ-ي-م
ال-ط-ب-ع-ة اÿامسش-ة ل-ت-ظاهرة ““متحف
‘ الشش -ارع““ Ãن-اسش-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي
ل -ل -م -ت -اح -ف ي-وم  18م -اي ال -ق-ادم،
وم-ن-تصش-ف ج-وي-ل-ي-ة ب-ال-ب-ل-يدة ،تنظيم
تظاهرة اŸتحف اŸتنقل من أاجل
الÎويج للسشياحة اŸتحفية ،تسشطÒ
Óط -ف -ال
ورشش- -ات ب- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ة ل - -أ
ومشش -روع ت -راث -ك -م Ãن-اسش-ب-ة ال-ع-ط-ل
اŸدرسشية بالتعاون مع وزارة الÎبية،
هذا إا ¤جانب إاحياء اليوم العاŸي
للÎاث وتنظيم اŸلتقى الدو‹ األول
–ت ع -ن -وان ““إادارة الÎاث ال -ث -ق -ا‘
خÓ- -ل األزم- -ات““ وم- -ع- -رضض وط -ن -ي
للÎاث الّÓمادي ‘ ا÷زائر ،ناهيك
عن تنظيم رحÓت للمعا ⁄السشياحية
واألثرية واŸتاحف وغÒها.““...
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قراءة ‘ ‰اذج قصسصسية جزائرية

ا◊لقة الثالثة واألخÒة
إاعداد :أا  -د حفيظة طعام
 - 3الشسذرية:
رأاينا من خÓل القصشصض القصشÒة جّدا
السشابقة أانها توظف الششعري والششعوري من
أاجل تقد Ëصشورة  /ششذرة ذات حمولة
دللية ،وتغور ‘ أاعماق ل سشبيل إا ¤سشÈها
دون التسشّلح بأادوات الششعر.
وهذا اختيار يكششف أان الكاتب ل يريد
أان ي -ك -تب نصش -ا ط -وي  Ó-ي-ح-ك-ي م-ن خÓ-ل-ه
ويكتب كل ما يريد قوله ،ألنه كاتب ل ينظر
ي ششمو‹ ،بل من
إا ¤العا ⁄من منظور كلّ ّ
منظور جزئي ،فهو ينطلق من ا÷زء إا¤
الكّل ،وقد يسشتهدف الكلّ من خÓل ا÷زء.
وب -ع -ب -ارة أاخ -رىÁ ،ك -ن اع-ت-ب-ار ال-نصش-وصض
السشابقة ششذرات .والششذرة ل تقول كّل
شش -يء ،ب-ل ه-ي ت-وح-ي وت-رم-ز،ت-ل-م-ح وتششÒ
و–فز اŸتلقي على الكتششاف وتفتح باب
التأاويل.و لعل الششذرية أاهم ميزات القصشة
القصشÒة جدا ،فهي تتيح لها فرصشة تتبع كل
ما هو منفلت وغ Òقابل للقبضض .وّ‰ثل
ل -لشش -ذري-ة ب-ه-ذا اŸع-ن-ى ب-نصض ل-ن-ور ال-دي-ن
لعراجي بعنوان :نوسشتا÷يا
إانتظر طوي Óمواعيدهما ششلت أاطراف
لغته ح ÚالكÓم ،تغ Òلون معانيه وتبددت
مﬁÓه ،غاصض ‘ ذكراها برهة ما إان
تلعثمت جفونه تغ Òوصشلهما وسشار كل ‘
طريق ،ل يعرف عن آاخرها سشواه.
و‘ ال -غ -د ك -ان ل ي -زال ي -ن -ت-ظ-ره-ا⁄..
تششفع له ‚وم الششوق برؤويتها..وظل السشواد
لغة ل يجيد فهمها إال هو وظله،وذكراه
ومنفاه.
وقد تقتضشي الششذرية أان ل تكون الكتابة
خ -اضش -ع-ة ل-ل-ن-م-ط-ي-ة ،ب-ل ت-كسش-ره-ا و–دث
اع -وج -اج -ا ‘ مسش -اره-ا ،وال-نصض ق-د ي-ب-دو
كإاحدى قصشائد التفعيلة أاو قصشائد الن.Ì
كهذا النصض لعÓوة كوسشة:
عزف الغائبÚ
ج -لسش -وا حَ ÚاŸسش -اء إا ¤ج -ه ِ-ة ج -ن-وِن-ه
صش-ام-ت ،Úششّ-ك-ل-وا دائ-رًة م-ت-جّ-ع-دة ،وضش-عوا
ق-ي-ث-ارَت-ه وسشَ-ط-ه-م .ب-دوؤوا ال-عزَف بششهقات
حنونة.
كان يرقصض على دمعهم ‘ عـلّـي ،Úوكنت
أاراهم خلسشًة من خلف الظÓم.
وإاجمال ،فالقصشة القصشÒة جّدا ششكل
أادبي جديد يأاتي ‘ ششكل ششذرات ششديدة
اإلي-ج-از وال-ت-ك-ث-ي-ف ،ت-ت-قّ-دم كأانها همسشات
نابعة من الروح ،أاو كأانها صشور انفلتت من
بواطن النفسض..
ان- -ط Ó-ق -ا م -ن نصش -وصض ك -ل م -ن اÒÿ
شش -وار عÓ-وة ك-وسش-ة ون-ور ال-دي-ن ل-ع-راج-ي،
يبدو أان هذا الششكل األدبي ا÷ديد يسشمح
للكاتب بأان يكتب ،وبكثافة عالية ،ما بÚ
الذات والعا ،⁄ما ب Úالداخل واÿارج ،ما
ب Úا◊ل- -م وال- -ي- -ق- -ظ- -ة ،م -ا ب ÚاŸت -خ ّ-ي -ل

والواقع .وأاك Ìما يث ‘ Òهذا اŸاب Úهو
اŸسش - - - - -ك - - - - -وت ع- - - - -ن- - - - -ه واŸن- - - - -ف- - - - -لت
واŸتسشرب...والقصشة القصشÒة جدا تكتب
كل ذلك بطريقة “زج ب Úالسشرد والششعر،
ب Úالفكر والششعور ،ب Úالوضشوح والغموضض،
م -ن -ف-ت-ح-ة ع-ل-ى ل-غ-ات الشش-ع-ر واŸوسش-ي-ق-ى
وا◊لم واللون ،فا–ة الطريق أامام انفراج
اŸع -ا Êوت -ع -دده -ا ،وان -ب -ث -اق ل-ذة ال-ق-راءة
وقلقها.

خا“ة

Áك -ن أان ت -ب -دو ال -قصش -ة ال -قصشÒة ج ّ-دا
ششك Óبسشيطا سشهلة كتابته ،لكنها ‘ الواقع
م-ن ال-ف-ن-ون الصش-ع-ب-ة ال-ت-ي ت-ق-تضشي كفايات
وم -ه-ارات ف-ن-ي-ة خ-اصش-ة ‘ الشش-ك-ل وال-ب-ن-اء
وسش-بك ال-ل-غ-ة وت-ك-ث-ي-ف اÙك-ي واخ-تزاله.
ففي القصشة القصشÒة جّدا قد يصشل األمر
إا ¤حّد اسشتحالة سشحب كلمة واحدة من
النصض ،ذلك أانه من دونها ينهار ويتفكك كل
ششيء .وهكذا ،فهذا الفّن صشعب جّدا ،ألنه
يقول الكث ‘ Òعدد قليل من الكلمات
وال Ó-فت ل -ل -ن-ظ-ر ‘ ال-قصشصض ال-قصشÒة
ج ّ-دا أان السش -ارد ي -ن -ظ -ر إا ¤ه -ذه األشش -ي-اء
اÿارج- -ي- -ة م- -ن داخ- -ل ع- -اŸه الشش- -ع -وري
والنفسشي ،فصشياغة اŸششهد القصشصشي تأاتي
صشياغة باطنية حلمية ،ل تقف عند حدود
ال -نسش -خ وال -وصش -ف ،ب -ل –اول اسش -ت -حضش -ار
اإليحاء الغائب والششعور اŸنفلت.
هوامشض:
( - )1سش - -ع- -اد مسش- -ك :Úراه- -ن ال- -قصش- -ة
القصشÒة جدا باŸغرب ،اŸنعطف الثقا‘،
ع ،141.السشبت  /الأحد  18 / 17مارسض
 ،2007صض .4
( - )2جميل حمداوي :من أاجل تقنية
ج - -دي- -دة ل- -ن- -ق- -د ال- -قصش- -ة ال- -قصشÒة ج- -دا
(اŸق -ارب -ة اŸي -ك -روسش -ردي -ة) ،نْشش-ر شش-رك-ة
مطابع األنوار اŸغاربية ،وجدة  /اŸغرب،
ط ،2011 ،1.صض  ،8بتصشرف.
( - )10نفسش ـه ،صض .80

للموضسوع مراجع
@جامعة تيسسمسسيلت

تكرÁا للفّنان الرسسام الّراحل بشس Òبلهواري

معرضض وبيع لوحات فنية ÿمسس Úمشساركا بوهران
يششارك زهاء خمسش Úفّنانا رسّشاما بوهران
‘ معرضض وبيع ألعمالهم الفنية Ÿسشاعدة
ع -ائ -ل -ة صش -دي -ق -ه -م وزم -ي -ل -ه-م ال-راح-ل بششÒ
بلهواري األسشتاذ باŸدرسشة ا÷هوية للفنون
ا÷م -ي -ل -ة ال -ذي ت -و‘ ‘ ديسش -م ÈاŸنصش-رم،
وسش-ي-ت-م م-ن-ح ال-ع-ائ-دات اÙق-ق-ة ضش-من هذه
ال -ت -ظ -اه -رة ““ل -ع -ائ -ل -ة ال -ف -ق -ي -د ال -ت-ي ت-واج-ه
صشعوبات““ ،حسشبما علم لدى اŸنظم .Úويقام
هذا ا◊دث منذ مسشاء أامسض األربعاء ببهو
م- -ق -ر ب -ل -دي -ة وه -ران Ãب -ادرة م -ن م -دي -ري -ة
اŸدرسش-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-ف-ن-ون ا÷م-ي-لة لوهران.
وق -د ج-اء ال-ف-ن-ان-ون ال-رسش-ام-ون م-ن أاصش-دق-اء
وال -ت Ó-م -ي -ذ ال -ق -دام-ى ل-ل-راح-ل وغÒه-م م-ن
فرنسشا وبلجيكا وا÷زائر العاصشمة ومسشتغاÂ
وت -ل -مسش -ان ووه-ران وم-دن أاخ-رى م-ن ال-وط-ن
Óسشهام ‘ هذا العمل للتضشامن والتعاطف
ل إ
م -ع ه -ذا ال -رسش -ام ال -ذي شش-غ-ل م-نصشب م-دي-ر
ال -دراسش -ات وال -ب -ي -داغ -وج -ي -ا ع -ل -ي مسش -ت -وى
اŸدرسشة اŸذكورة““ .لقد كان بشش Òبلهواري
اŸتخّرج من األكادÁية اŸلكية للياج ببلجيكا
ششغوفا بالفن““.
وظل اإلبداع الفني يششّكل دوما جزء من
حياته منذ صشغره ““كما أابرز أاخوه ‘ تأاثر كبÒ
وهو يلقي كلمة قصشÒة أامام ا◊اضشرين من
زمÓء وأاصشدقاء وﬁبي الفن التششكيلي ،وكذا

منتخب Úمن اŸدينة .وقد كان فيلسشوفا من
خÓل لوحاته ورسشوماته ويتحدث عن القيم
األسش- -اسش- -ي- -ة م- -ث- -ل ا◊ري -ة واإلب -داع ال -ف -ن -ي
واإلنسشانية .هناك تنوع ‘ أاعماله واإلبداع
على وجه اÿصشوصض ،لقد كان مصشغيا لكل ما
يحيط به وكان يع Èعن انششغالت ›تمعنا““،
يضشيف نفسض اŸتحدث““ .لقد كان فنان يحب
ا◊ي- -اة وك- -ان ك -ت -وم““ ،وف -ق م -دي -ر اŸدرسش -ة
ا÷هوية للفنون ا÷ميلة لوهران عبدو مكي،
الذي تطرق إا ¤مششوار حافل للفقيد الذي
تو‘ عن سشن يناهز  63سشنة.
وقد جاء الفنان التششكيلي عثمان مرصشا‹
ت -ل -م -ي -ذ ق -د Ëب -اŸدرسش -ة ا÷ه -وي -ة ل-ل-ف-ن-ون
ا÷م -ي -ل -ة ل -وه -ران م -ن ب -اريسض ل -ل -ت-ع-ب Òع-ن
م -واسش-ات-ه ألسش-رة ال-راح-ل ⁄ .ي-ج-د م-رصش-ا‹
الكلمات للحديث عن ““هذا الفنان اŸبدع““.
لقد اختار هذا الفنان أان يبقى بعيدا عن
واألضشواء كما أابرزه““ .من خÓل أاعماله كان
يعّبر عن نظرته وتصشوره ıتلف النششغالت
ومشش -اه-د ›ت-م-ع-ن-ا““ ،حسشب ال-ف-ن-ان ﬁم-ود
ط -الب ال -ذي ي -ع-رضض ل-ل-ب-ي-ع ل-وح-ة ‘ ل-ل-خ-ط
ال - -ع - -رب - -ي .وحسشب اŸن ّ- -ظ - -م Úف - -إاّن اŸسشÒة
األك -ادÁي -ة وال -ف -ن -ي -ة ل -ل -راح -ل بشش Òب -ل-ه-واري
سشتششّكل ﬁل معرضض ثا Êعلى أان يتم العÓن
عن تاريخه ومكان تنظيمه ‘ وقت لحق.
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أاخطاء صسحية يجب Œنبها لتقوية اŸناعة

حماية
ال -ط -ف -ل م -ن اŸرضض أاو
’صس- -اب- -ة ق -د ت -ك -ون م s-ه -م -ة
ا إ
صسعبة ،بل ومسستحيلة ،خاصسة ‘
’نه معرضض للعديد
الوقت ا◊اضسر ،أ
’م -راضض اıت -ل -ف-ة ،ول-عs-ل أاه-م-ه-ا
م -ن ا أ
’نفلونزا ،التي
شسيوعًا نز’ت الÈد أاو ا إ
ت -رت -ب -ط إام -ا ب -ال -ط -قسض وأاح -ي -انً-ا بسس-بب
ضس -ع -ف ا÷ه -از اŸن -اع -ي ،ل -ك -ن ه -ن -الك
أام -راضض سس-ب-ب-ه-ا ال-ع-ادات السس-ي-ئ-ة م-ن
قبل الوالدين واÛتمع ،تقلل من
ضسعف اŸناعة ،وبالتا‹ يكون
’ي
ال- -ط- -ف- -ل ع- -رضس- -ة أ
فÒوسض.
وال-ت-ط-ع-ي-م ه-و وسش-ي-ل-ة شش-ع-بs-ي-ة وفs-ع-الة
◊م - - -اي - - -ة اأ’ط - - -ف - - -ال م- - -ن اأ’م- - -راضض
Ÿسشاعدتهم على أان يعيششوا حياة صشحsية،
ومع ذلك فإاsن ا◊قن ليسشت هي اÿيار
ال -وح -ي -د ،إاذ ت -ع-ت-م-د ق-وة ج-ه-از اŸن-اع-ة
عندهم على مدى اعتناء اأ’ُم بنفسشها
وب-ط-ف-ل-ه-ا ،واع-ل-م-ي أاي-ت-ه-ا اُأ’م أاsن ه-ن-اك
بعضض العادات السشيئة غ Òالصشحيsة التي
Áكنها أان تضشعف مناعته و“نع ا÷سشم
من ‡ارسشة دوره ‘ مقاومة اأ’مراضض
اıت -ل -ف -ة ،ل-ك-ن-ن-ا ل-ن ن-نسش-ى أايضشً-ا ت-أاثÒ
البيئة اÙيطة على صشحتنا ،فكيف Áكن
أان تؤوثر البيئة اÙيطة سشلبًا أاو إايجابًا ‘
صشحة ومناعة صشغارنا؟ وما هي الطرق
ال -ت -ي Áك -ن م -ن خ Ó-ل -ه-ا ت-ع-زي-ز ج-ه-ازه
اŸناعي.
’ ب -د م -ن م -ع -رف -ة م-ا ه-ي عÓ-م-ات
ضشعف اŸناعة عنده ومن أاهمها تعرضشه
’ل -ت -ه -اب اأ’ذن ال -وسش -ط -ى ب-اسش-ت-م-رار أاو
تكراره كل فÎة بسشيطة  ،الششعور بالتعب
اŸسشتمر والوهن والضشعف ،وجه ششاحب
ومصشاب باأ’نيميا أاو فقر الدم  ،ضشعف
Óصش-اب-ات ا÷ل-دsي-ة
الشش -ه s-ي -ة ،ت -ع -رضش -ه ل  -إ
باسشتمرار مثل الطفح ا÷لدي والدمامل
وا◊ب -وب ،ت -ك -رار ت -ع-رضش-ه ل-ن-ز’ت الÈد
وارت -ف -اع ا◊رارة واأ’م -راضض خÓ-ل مs-دة
قصشÒة فtÁ Óر على ششفائه بعضض أايام
حتى يرجع له نفسض اŸرضض أاو العدوى،
إاصشابته باسشتمرار للنز’ت اŸعوsية ،تناول

طعاما نظيفًا ‘ البيت أاو كان يرضشع فقط
 ،عدم قدرته على الÎكيز ‘ اŸذاكرة
و–صشيل دروسشه.
لتعزيز ا÷هاز اŸناعي للطفل ‘
البيئة التي يوجد فيها سشواء اŸنزل أاو
اŸدرسشة ،فمن العوامل اŸؤوثرة ‘ قوة
اŸن -اع -ة الشش -مسض وال-ه-واء’ ،ن ت-ع-رضش-ن-ا
ل - -لشش - -مسض ‘ اأ’وق - -ات ال - -ت - -ي تسش - -اع- -د
أاجسش -ام -ن -ا ع-ل-ى ا’سش-ت-ف-ادة م-ن أاشش-ع-ت-ه-ا
النافعة ،قبل العاششرة صشباحاً وبعد الثالثة
ظ -ه -راً ،وي -نصش -ح اأ’ط -ب -اء ب -ع -دم ت -عt-رضض
اأ’ط- -ف -ال أاق -ل م -ن سش -ت -ة أاشش -ه -ر ’أشش -ع -ة
الششمسض مطلقاً ،أاما فوق  6أاششهر فيمكن
تعريضشهم للششمسض مع ضشرورة اسشتخدام
الواقي الششمسشي اŸناسشب sŸدة تÎاوح
ب 5 Úإا 10 ¤دقائق يومياً ،واأ’طفال فوق
سشنتsŸ Úدة  20دقيقة يومياً مع الواقي
الششمسشي اŸناسشب.
كما للحرمان من النوم له عيوب كثÒة
Óمراضض،
م-ن-ه-ا زي-ادة ف-رصش-ة ال-ت-عt-رضض ل -أ
فيجب على اآ’باء –ديد موعد مع Úمن
القيلولة أ’طفالهم ،أاما حديثو الو’دة فهم
بحاجة إا ¤ما يصشل إا 18 ¤سشاعة يوميًا
م-ن ال-ن-وم ،والصش-غ-ار ي-ح-ت-اج-ون ل-ن-حو 12
سشاعة من النوم.
اإ’كثار من اأ’لوان الصشناعsية ‘ اŸواد
ال-غ-ذائs-ي-ة ت-ق-ل-ل ك-ف-اءة ا÷ه-از اŸن-اعي ،
فقد أاوضشحت بعضض الuدراسشات أان sكÌة
اسش- -ت -خ -دام اŸواد اŸل -ون -ة ،سش -واء ك -انت

ط-ب-ي-عs-ي-ة أاو صش-ن-اعs-ي-ة– ،ط-م ك-رات الدم
ا◊مراء ،وتقلل كفاءة ا÷هاز اŸناعي،
و–tد م- -ن اسش- -ت- -ف- -ادت- -ه -م م -ن غ -ذائ -ه -م
وقدرتهم على –صشيل دروسشهم.
التسشtرع ‘ إاعطاء اŸضشادات ا◊يوsية،
فتناول طفلك Ÿضشاد حيوي من دون أان
يحتاج ،يجعل جسشمه ’ يسشتجيب لنفسض
اŸضشاد ا◊يوي ،إاذا أاُصشيب بعدها بعدوى
بكتsÒية تسشتلزم تناول مضشاد حيوي ،لذلك
ينبغي أان تتأاكدي ‘ كل مsرة أان sمرضشه
يسش -ت -ل-زم ب-ال-ف-ع-ل ت-ن-اول ال-دواء ،أ’sن كÌة
اللجوء للمضشادات ا◊يوsية تضشعف ا÷هاز
اŸناعي.

أاهم العادات الصسحsية
عّودي أابناءك على غسشل أايديهم قبل
وب - -ع - -د ال - -ط - -ع- -ام ،إاذا أاصش- -يب أاح- -ده- -م
باأ’نفلونزا ينبغي أان تتخلصشي من فرششاة
اأ’سش -ن -ان ال -ت -ي اسش -ت -ع -م -ل -ه -ا خÓ-ل فÎة
اŸرضض ،فالفÒوسض قد ينتقل من فرششاة
إا ¤أاخرى أاو قد يسشاعد على tŒدد دور
اإ’نفلونزا مsرة أاخرى لنفسض الطفل.
ك -م -ا أاث -ب-تت الu-دراسش-ات اأ’م-ري-كs-ي-ة أاsن
تناول اŸزيد من الفاكهة واÿضشراوات
وا÷زر والفاصشوليا اÿضشراء ،والÈتقال،
وفيتام““ Úسض““ والكاروت Úباإ’ضشافة إا¤
اŸغ -ذي -ات ال -ن -ب -ات s-ي-ة ،ي-ن-ت-ج خÓ-ي-ا ال-دم
البيضشاء Ÿكافحة العدوى والفÒوسشات.

الهدوء والرصسانة

العÓج السسحري للسسلوك العنيف لدى صسغÒك
هل طفلك يضسرب ،ويعضض ،أاو
يشس -د الشس -ع -ر ’ ،ت -ق -ل -ق -ي ف -ه -ذه
ا◊ال-ة السس-ل-وك-ي-ة ط-ب-ي-عية جدا
’ط -ف -ال ،ف -ع -ن -دم -ا ي -ل -ج-أا
ع -ن -د ا أ
الصسغ Òللضسرب ،فإانه يحاول أان
يخÈك عن شسيء يضسايقه ،فقد
ي- -ك -ون م -ت -ع -ب -ا ،ج -ائ -ع -ا ،يشس -ع -ر
’ثارة ،والتشسويشضﬁ ،بطا أاو
با إ
يشس- -ع- -ر ب- -الضس- -ج- -ر ،م- -ه -م -ا ك -انت
اŸشس-ك-ل-ة ’ ،ح-اج-ة ل-ل-ق-لق من أان
الضس - -رب م - -ؤوشس - -ر إا ¤أان ط - -ف - -لك
شسرسض ““أاو سسيئ““ أاو أانك أام سسيئة،
’ن سسلوكه عبارة عن لغة غÒ
أ
م -ك -ت -وب -ة ي -ع Èب-ه-ا ع-ن م-ا ي-دور
داخله ،وإاليك خمسسة طرق للرد
على السسلوك العنيف للطفل:
 ’ ترد الضشرب بالضشرب ،أ’ن ذلكي- -زي- -د م- -ن اŸشش- -ك- -ل -ة ،وÁن -ح -ه ال -ع -ذر
ليضشربك مرة أاخرى.
 ’ ترسشل الصشغ Òإا ¤غرفته لفÎة منالوقت ،هذا سشيعزز سشلوكه السشيئ أ’نك ⁄
تعا÷ه بل هدأاته فقط.
 Œنب إال - -ق - -اء اÙاضش - -رات ع - -ل - -ىالطفل.
 ’ تقÎح أان يقوم بضشرب وسشادته أاول -ع -ب -ه إاذا ك -ان غ-اضش-ب-ا ،أ’نك ت-ع-ل-م-ه ب-أان
الضشرب مسشموح بششكل أاخر.
َ ’-تطلب من الطفل توضشيح سشلوكه،

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

العدد

1٧25٧

خمول الغّدة الدرقية

16

أاعراضض ظاهرة وأاخرى باطنة
ال -غ-دة ال-درق-ي-ة
هي غدة من الغدد
الصس -م -اء (أاي ت-ف-رز
هرومناتها مباشسرة
إا ¤ال - - - -دم ب- - - -دون
قناة) ،وهي تتحكم
’يضض
‘ ع-م-ل-يات ا أ
ا◊يوي لكل خÓيا
ا÷سسم Ãعنى أانها
تدخل ‘ عمل كل
خ - -ل - -ي- -ة ب- -ا÷سس- -م
وخ - -م - -ول ال - -غ - -دة
ي-ؤوث-ر ت-ق-ري-بًا على
ج - -م - -ي- -ع وظ- -ائ- -ف
ا÷سسم.
إاّن ح - - -دوث قصش - - -ور اأو
نشش -اط ‘ ال-غّ-دة ال-درق-ي-ة
ي-ؤوّث-ر بشش-ك-ل م-ب-اشش-ر ع-ل-ى
إاف- -رازه- -ا ل- -ل- -ه- -رم- -ون -ات
ب-ك-م-ي-ات ’ ت-ك-ف-ي ◊اج-ة
ا÷سش -م ،ف-ال-غّ-دة ال-درق-ي-ة
هي تلك الغّدة الواقعة ‘
ا÷زء اأ’مامي من الرقبة
–ت ت -ف -اح -ة آادم ،وت-ف-رز
م -ادة تسش ّ-م -ى ب -ال -ه -رم -ون
يتحّكم بسشرعة ‘ عمليات
اأ’يضض ‘ ا÷سش - -م ،م- -ث- -ل
معّدل سشرعة نبضض القلب
وقدرته على العمل بنششاط
وحيوية ،ويقلّ نششاط هذه
الغّدة باŸراحل اŸتقدمة
من ا◊ياة ،وÁكن لكل من
السش- -م -ن -ة ،أا ⁄اŸف -اصش -ل،
العقم وأامراضض القلب أان
ت- -تسش- -بب ب- -خ -م -ول ال -غ ّ-دة
ال -درق -ي -ة ،وي -ع -ت Èم-رضض
اŸن -اع -ة ال -ذات -ي -ة السش-بب
اŸب- - -اشش- - -ر وال- - -رئ - -يسش - -ي
إ’صش -اب -ة ال -غ ّ-دة ال -درق -ي -ة
ب -اÿم -ول ،ن-ت-ي-ج-ة إ’ف-راز
أاجسشام مضشادة تعمل على
ﬁارب- -ة ال -غ ّ-دة ال -درق -ي -ة
و–د من كمية الهرمونات
التي تنتجها.
أاسش -ب -اب خ -م -ول ال -غ ّ-دة
ال- - - -درق- - - -ي- - - -ة ال- - - -عÓ- - - -ج
باإ’ششعاعات و’ سشيّما تلك
اŸسش-ت-خ-دم-ة عند منطقة

ال- -رق- -ب -ة ،إازال -ة ج -زء م -ن
ال -غ ّ-دة ال -درق -ي -ة ب -ع-م-لّ-ي-ة
ج- -راحّ- -ي- -ة ،ت -ن -اول ب -عضض
ا’دوي -ة ال -ت -ي ت -ؤوّث -ر ع-ل-ى
ع- -م- -ل ال- -غ ّ-دة ،اأ’م -راضض
الوراثية ،اضشطراب الغّدة
ال- -ن- -خ- -ام- -ي -ة ،وه -ي غ ّ-دة
م -وج-ودة ‘ ال-دم-اغ ت-ن-ت-ج
ه -رم -ون ي-ؤوث-ر ع-ل-ى ع-م-ل
ال -غ ّ-دة ال -درق -ي -ة ،ا◊م-ل،
فبعضض النسشاء يقّل عندهّن
عمل الغّدة الدرقية أاثناء
فÎة ا◊مل اأو بعده؛ أ’ن
أاجهزتهن اŸناعية تهاجم
الغّدة الدرقية ،واإذا  ⁄يتم
عÓجها فهذا يهّدد صشحّة
ا÷ن Úواأ’م ،نقصض اليود،
أاحد العناصشر اŸتوفرة ‘
م -ل -ح ال -ط -ع -ام يسش -ت -خ -دم
إ’ن -ت -اج ه -رم -ون -ات ال-غّ-دة
ال - -درق- -ي- -ة ،ون- -قصض ه- -ذا
ال -ع-نصش-ر ‘ ا÷سش-م ي-ع-ي-ق
إاف - -راز ه - -رم - -ون ال - -غ ّ- -دة
الدرقية بكميات كافية.
تظهر اأعراضض قصشور
ال -غّ-دة ال-درق-ي-ة ب-ب-طء م-ع
م - -رور ال - -وقت وÁك- -ن اأن
تختلف هذه اأ’عراضض من
ح - -ال- -ة أ’خ- -رى ،وتشش- -م- -ل
اأ’ع -راضض اأ’ول -ي -ة م -ن -ه -ا
اŸع - -ان- -اة م- -ن اإ’ره- -اق ،
الشش -ع -ور ب-ال-ن-ع-اسض بشش-ك-ل
مسش -ت -م -ر ،ن -ت -ي -ج -ة ل -ب-طء

ع- -م- -لّ- -ي -ات اأ’يضض ،زي -ادة
ا◊سشاسشّية ‘ الÈد وا÷و
ا◊ار ،ج- - -ف - -اف الشش - -ع - -ر
وا÷ل -د ،خشش-ون-ة الصش-وت،
زيادة الوزن ،أا ⁄مصشحوب
ب-تششّ-ن-ج-ات ،ت-وّرم وتصش-لب
ل-ل-م-ف-اصش-ل ،كÌة ا’ك-تئاب
والنسشيان.
اإذا  ⁄ي - - - -ت - - - -م ع Ó- - - -ج
اŸرضض ‘ ال- - - - - - - - - - - - -وقت
اŸن -اسشب ف-إاّن-ه سش-ي-تسشّ-ب-ب
Ãشش- -اك -ل صش -ح ّ-ي -ة أاخ -رى
ومنها توّرم الرقبة والذي
ي- - -ؤوّث - -ر ع - -ل - -ى اŸظ - -ه - -ر
اÿارج- -ي ،م- -ع م -واج -ه -ة
صش -ع -وب -ة ‘ ال-ب-ل-ع وت-ن-اول
ال - -ط- -ع- -ام ،زي- -ادة خ- -ط- -ر
اإ’صش-اب-ة ب-أام-راضض القلب،
وزيادة معدل الكولسشÎول
الضش -ار ‘ ال -دم ،اإ’صش -اب-ة
با’كتئاب وكÌة النسشيان.
ي -ع -ت Èت-ن-اول ال-ه-رم-ون
الصش-ن-اع-ي ل-ل-غّ-دة ال-درق-ية
العÓج اأ’مثل للتغّلب على
مشش - -ك - -ل - -ة خ - -ل- -ل ال- -غّ- -دة
ال- -درق- -ي- -ة ،وه- -ذا ال- -دواء
سشوف يسشاعد على إاعادة
مسش - -ت - -وى ال - -ه - -رم- -ون- -ات
وع- - -م- - -ل - -ي - -ات اأ’يضض إا¤
وضشعها الطبيعي ،كما أاّنه
سش- -ي- -خ -فضض م -ن مسش -ت -وى
الكولسشÎول ‘ الدم.

سساعدوهم على ا’ندماج ا’جتماعي

حياة عادية للمسسبوق Úقضسائًيا

ركز بدً’ من ذلك على حل اŸششكلة.

سسبعة خطوات إلنهاء اŸشسكلة
 كن أاك Ìفعالية :وقم بإاعادة توجيهالطفل بد’ من معاقبته.
 كن موجودا :للتقد Ëالدعم له ’ تدعاŸششاكل تصشنع فجوة بينكما.
 كن فطنا :ورد على الضشحية أاو’،وحاول مواسشاته وتقد Ëا’عتذار له.
 كن هادئًا :طفلك سشيتعلم أاك Ìمنهذه التجربة إاذا قمت بتوبيخه بصشوت

رصش Úوهادئ.
كن حازما :امسشك بيديه  ،و–دثمعه من مسشافة قريبة ،وأاخÈه أان الضشرب
والعضض مؤو ⁄وغ Òحضشاري.
 كن واقعيا :ثق بقدراته ،وبحسشنخلقه وتربيته ،وإامكانية –سشنه إايجابيا.
 ق -در ال-ط-ف-ل :ام-دح-ه ع-ن-دم-ا ي-ق-ومبتصشرف جيد.
ع- -ل- -م ال- -ط- -ف- -ل ا’حÎام ،وال- -ت -واضش -ع
واŸششاركة ’ ،ششيء أاسشوء من أان تكون مع
صش -غ -ارك ‘ م -ك -ان ع -ام ،وي-ب-دو أان سش-وء
التصشرف مع اأ’طفال اآ’خرين.

بقيود تفوق قيود القانون ،واأغÓل أاششد
من أاغÓل السشجن ،يفرضض اÛتمع على
أاصش - -ح - -اب السش - -واب- -ق أاسش- -واره ،وي- -ح- -ول
بصش -رام -ة ب -ي -ن -ه -م وب Úاأن ي -ع -ي -دوا ب -ن-اء
حياتهم ،أاو أان يجدوا عم ًÓيصشلح ما بقي
م- -ن أاع- -م- -اره- -م ،أاو يسش -ك -ن -وا إا ¤زوج -ة
يتعاونان معًا على إاكمال مششوار حياتهم
ب -ع -ي -داً ع-ن اÿط-ي-ئ-ة وم-ه-اوي ا÷رÁة،
ويتذرع الرافضشون لد›هم ‘ اÛتمع
بأان هؤو’ء ’ يؤومَن جانبهم وقد اأخطئوا
م -رة ،و’ Áك -ن ال -وث -وق ب -أام -ان -ت-ه-م وق-د
خانوها مرة ،و’ يجوز منحهم الصشفح
ال- -وا‘ ،ف- -ق- -د خ- -رج- -وا ع- -ل -ى ضش -واب -ط
اÛتمع يومًا ما ،قيود ’ تتوافق اأبداً مع
مبادئ التسشامح السشامية ،التي يدعو إاليها
دي-ن-ن-ا ا◊ن-ي-ف وت-ت-ب-ن-اه-ا ثقافة اÛتمع
الراسشخة لدولتنا ،وتÎفع عن السشماح بها
ث -واب -ت -ن -ا اإ’نسش -ان -ي -ة ال -ت -ي ن-داف-ع ع-ن-ه-ا
وننششرها ب Úالناسض .يبدو اأن ما “حوه
القوان Úيتعذر بصشعوبة غفرانه من قبل
اÛتمع ،ومن –كم عليه اأ’قدار بأان
يكبو أاو يتع ‘ Ìمقتبل عمره ‘ جرÁة
أاو جناية ثم تاب عنها ونال جزاءه مرششح
‘ غالب اأ’حيان أ’ن يدخل سشجناً اآخر
قد هيأاه له اÛتمع ،ف Óالسشنوات التي

قضشاها ‘ السشجن Œبّ ما قبلها ،و’
ششهادة حسشن السشÒة والسشلوك تفعل ذلك،
رغم صشعوبة ا◊صشول عليها ،تششفع له ‘
ال- -ب- -حث ا◊ر ع- -ن وظ- -ي- -ف -ة فضش  Óً-ع -ن
ا◊صشول عليها ،اأو رÃا ‘ تأاسشيسض حياة
جديدة ،وتصشبح اŸهمة أاششق وأاعتى إان
Œرأا أاحدهم على طلب الزواج من إاحدى
الفتيات راجياً أان يبدأا طريقًا أابيضض ’
تعكره الذكريات.
ب -ذلك ف -ال -ت -ه -اون ‘ ح -ق اŸسش-ب-وقÚ
قضش -ائ -ي -ا وال -تضش -ي -ي-ق ع-ل-ي-ه-م داف-ع ق-وي
اأمامهم إا ¤النقمة على اÛتمع والعودة
اإ ¤سشاحة ا÷رÁة ،بينما يششتكي هؤو’ء
اأنهم يعانون أاششد اŸعاناة ‘ غياب رد
ا’ع -ت -ب -ار ل -ه-م ‘ اÛت-م-ع ،وأان شش-ه-ادة
حسش -ن السشÒة والسش -ل -وك دون-ه-ا مصش-اعب
كبÒة ،وكثÒاً ما ’ يتم ا◊صشول عليها.

السشبت  11فيفري  201٧م

الموافق لـ  14جمادى اأ’ولى 14٣٨هـ
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ا◊لي الفضسية رمز و مفخرة آاث يني بتيزي وزو
^ منتوج يروي أاصصالة اŸرأاة القبائيلية ع Èالزمن
لث يني أامام نكبات الدهر وإامÓءات السصوق التجارية لتظل مفخرة سصكان
لرث العريق آ
صصمدت ا◊لي الفضصية باعتبارها ا إ
لث يني –ت شصعار «حلي آاث يني
لخÒة ◊فل ا◊لي الفضصية آ
هذه البلدية وأاحد رموزها السصتثنائية .نظمت الطبعة ا أ
إارث عريق ومتطلبات اليوم» ،بهدف التعريف بالطابع اŸميز لهذه اŸنطقة من القبائل الواقعة على بعد  35كلم جنوب-شصرق
لصصيلة التي صصنعت شصهرتها وأاضصحت مفخرة لسصكانها.
تيزي وزو التي اقÎن اسصمها على مر الزمن با◊لي الفضصية ا أ

 ⁄ي -ف -وت ال -زوار ف -رصش-ة اإ’ق-ب-ال ع-ل-ى ه-ذه
ال -ت -ظ -اه -رة ال-ت-ي شش-ك-لت سش-ان-ح-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف
بالÎاث العريق والفريد من نوعه ’ Áكن
فصشله عن هوية اŸرأاة القبائلية والذي بقي
صشامدا رغم كÌة التهديدات بالزوال.

تراث عريق
تعددت الروايات بششأان أاصشل هذا ا◊لي منها
تلك التي ترجع أاصشله إا ¤سشنة  1492عندما
طردت ملكة إاسشبانيا من ‡لكتها أاولئك الذين
رفضش - -وا اع - -ت - -ن - -اق ال - -ك - -اث - -ول - -ي - -ك - -ي - -ة م - -ن
اليهود واŸسشلم Úليتم نفيهم بالقوة إا ¤دول
اŸغرب العربي من بينها ا÷زائر .حسشب هذه
الرواية فإان بعضس ا◊رفي Úاليهود الذين حلوا
آان-ذاك ب-ب-ج-اي-ة ح-ام-ل Úم-ع-ه-م ه-ذه الصشناعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ح-رصش-وا ف-ي-م-ا ب-ع-د ع-ل-ى ت-ل-ق-ينها
ت -دري -ج -ي-ا ل-لسش-ك-ان اÙل-ي Úال-ذي-ن يشش-اع أان
البعضس منهم اسشتقروا عقب عدة عششريات
بآاث يني.
‘ تلك الفÎة كانت البلدية تششتهر بإانتاجها
للنقود اŸزيفة وبتداولها ‘ اأ’سشواق اÙلية
ب -غ -رضس زع -زع -ة ا’مÈاط -وري -ة ال -ع -ث -م -ان-ي-ة
اŸهيمنة آانذاك.
ويقال إان هذه اŸمارسشة كفت فور اكتششافها
من قبل Èﬂي الداي اأ’مر الذي حمل سشكان
آاث ي -ن -ي ع -ل -ى ال -ت -وج -ه ن-ح-و صش-ن-اع-ة ا◊ل-ي
الفضشية.
وتشش Òرواية أاخرى إا ¤عائلة عÓم -من قبيلة
آاث عباسس كناية على اأ’رجح إا ¤قلعة آايت
ع -ب -اسس ب -ب -ج -اي -ة-ال-ت-ي ي-ق-ال إان-ه-ا اسش-ت-ق-رت
ل -عشش -ري -ات ب-آاث ي-ن-ي ،ح-يث ن-ق-لت ه-ذا ال-ف-ن
للسشكان اÙلي .Úوقد ششكل ارتباط العائÓت
بآاث اأ’ربعاء إاحدى القرى السشبعة التي تعدها
البلدية ‡ا يفسشر العدد الكب Òللصشاغة .لكن

مهما كان اŸصشدر اأ’صشلي لهذا اŸوروث إا’
أان اأ’كيد أانه نتيجة امتزاج وانصشهار ثقافات
ﬂتلفة.
Óشش -ارة ف -إان ا◊ل -ي ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ق-ب-ائ-ل-ي-ة
ول  -إ
اŸعروفة بسشحرها وجمالها قد ذاع صشيتها
وراء ا◊دود الوطنية لتكتسشب ششهرة عاŸية
ب -فضش -ل ارت -داءه -ا م -ن ق -ب-ل السش-واح اأ’ج-انب
الذين يعششقون الذهاب إا ¤هذا ا÷زء من
م -ن -ط -ق -ة ال -ق -ب -ائ -ل م -ن ج -ه-ة و ك-ذا ا÷ال-ي-ة
ال -ق -ب -ائ -ل-ي-ة اŸسش-ت-ق-رة ‘ اÿارج ’سش-ي-م-ا ‘
فرنسشا.
و ⁄تشش -ه -د ت -ق-ن-ي-ات صش-ه-ر ال-فضش-ة وق-ول-ب-ت-ه-ا
اŸنتششرة ‘ كافة أانحاء ششمال إافريقيا والتي
ت -ع -ود إا ¤ال -عصش -ور ال-ق-دÁة ت-ط-ورات ه-ام-ة،
حيث ’ تزال صشناعة الفضشة تقليدية وتنجز
ب-واسش-ط-ة سش-ن-دان صش-غ Òب-ي-ن-م-ا ت-ع-ت-م-د ت-قنية
Óج-زاء
ال -طÓ-ء ب-اŸي-ن-ا ع-ل-ى –دي-د دق-ي-ق ل -أ
الواجب طÓءها وتلحيم خيوط من الفضشة.
وت-ت-ط-لب ح-ل-ي ال-فضش-ة اŸصش-ن-وع-ة م-ن ثÓ-ث-ة
مواد هي الفضشة واŸرجان واŸينا من الصشائغ
الكث Òمن الدقة واŸهارة من صشائغ الفضشة
وه -ي م -ع -اي Òأاسش -اسش-ي-ة ح-ت-ى يصش-ن-ع ب-أان-ام-ل-ه
ج -واه -ر دق -ي -ق -ة ال -تصش -م -ي -م ب -خ-ط-وط فضش-ة
م-تشش-اب-ك-ة م-زي-ن-ة ب-أاح-ج-ار اŸرج-ان ا÷م-يلة
اآ’تية من أاعماق البحر اأ’بيضس اŸتوسشط،
ب -ي -ن -م -ا تسش -ت -خ -رج ال -فضش -ة ‘ ا÷زائ -ر وت-ت-م
معا÷تها ‘ فرنسشا قبل أان يعاد اسشتÒادها
وتسشتورد اŸينا من مدينة ليموج الفرنسشية.

حلي فريدة ومتميزة
ويفسشر اŸسشار اŸتبع لصشناعة حلي الفضشة
غÓءها ناهيك عن ندرة اŸواد اأ’ولية التي
تÈز الطابع اŸتميز لهذه ا◊لي التي تختلف
عن حلي القبائل السشفلى (بجاية) اأ’قرب من

ح- -ل -ي م -ن -ط -ق -ة اأ’وراسس اŸط -ل -ي -ة ب -اŸي -ن -ا
واŸزي- -ن- -ة ب- -أاح- -ج -ار اŸرج -ان م -ن ﬂت -ل -ف
اأ’لوان .وتنقسشم حلي منطقة آاث يني إا ¤عدة
أانواع حسشب اسشتعما’تها فهناك أاسشاور «دداح
أاو امشش - -ل - -وخ» و «اخ - -ل - -خ - -ال - -ن» و «اب - -روشس»
و»ادويرن» و «–راحت».
كما تضشم تششكيلة حلي آاث يني «تعسشابت» وهي
توضشع على ا÷ب Úومزينة باŸينا واŸرجان
وكذا كريات من الفضشة.
وب - -اإ’ضش - -اف - -ة إا ¤ه - -ذه اÛوه - -رات ‚د «
ثيمنقوششيت» أاو « ثالوك »Úوهي أاقراط ’
Áك -ن ا’سش -ت-غ-ن-اء ع-ن-ه-ا وال-ت-ي ب-دون-ه-ا ي-ك-ون
الطقم ناقصشا و تزداد هذه اÛوهرات تنوعا
لكن اأ’‰اط اأ’ك Ìقدما تبقي ﬁل إاعجاب.
ومن بينها ‚د «لÎاك» وهي Ãثابة خا”
بيضشوي يزينه ‘ أاطرافه اŸرجان.
«ث -ي -ق -ودم-ات »Úي-ع-د ‰ط-ا آاخ-ر م-ن اأ’ق-راط
ويتأالف من حلقات مزينة Ãرجان ‘ أاطرافه
Œمعها صشفائح مسشتديرة مصشقولة.

وظيفة اجتماعية....
عدا الطابع ا÷ما‹ اÙضس تكتسشي أايضشا
جوهرة آايث يني بعدا رمزيا كبÒا ووظيفة
اج -ت -م -اع -ي -ةÁ ’ :ك -ن فصش -ل-ه-ا ع-ن اأ’ث-واب
ال-ق-ب-ائ-ل-ي-ة ال-ت-ي “ي-ز أايضش-ا اŸن-ط-قة و–تل
مكانة أاسشاسشية ‘ ا◊ياة اليومية وتصشاحب
ا◊ل -ي-ة ال-فضش-ي-ة اŸبسش-ط-ة اŸرأاة ال-ق-ب-ائ-ل-ي-ة
خÓل أايامها اŸعتادة فيما تسشعى هذه ا◊لية
إا ¤ت- -زي Úم -ع -ظ -م ح -ل -ي -ات -ه -ا ال -ث -م -ي -ن -ة ‘
اŸناسشبات ا’حتفالية لتضشفي عليها اŸزيد
من اأ’ناقة.
كانت النسشاء القبائليات ‘ القد ’ ËيتخلÚ
أاب -دا ع -ن م -ن ج -واه-ره-ن ح-ت-ى ‘ اأ’شش-غ-ال

اŸنزلية .وغالبا ما تتوارث اÛوهرات من
اأ’مهات إا ¤بناتهن ونظرا لقيمها الرمزية
والتجارية ’ يتم بيع هذه اÛوهرات إا’ إاذا
اقتضشته حاجة ملحة.
وترتبط هذه اÛوهرات بششكل كب Òبهوية
اŸرأاة القبائلية إا ¤درجة وجوب امتÓكها
وت -رق -ب-ه-ا ك-أاول-ي-ة ‘ ج-ه-از ال-ع-روسس .ول-ه-ذا
الغرضس تعكف اأ’مهات طيلة سشنوات على
اق -تصش-اد ال-ث-م-ن الضش-روري ’ق-ت-ن-ائ-ه-ا وال-ذي
يدفع البعضس منهن إا ¤ا’لتزام با’سشتدانة ‘
حال تلقي صشعوبات ‘ الدفع ولكي تكون هذه
ا◊ل -ي -ة ك -ام -ل -ة ي -جب أان ت -ت -ك-ون م-ن أاسش-اور
وم - -ك- -حÓ- -ت وأاق- -راط وقÓ- -دات وك- -ذا م- -ن
أاكليÓت.
وتعت Èأايضشا الصشناعة ا◊رفية للفضشة عÓوة
على كونها مرجعا بامتياز آ’يث يني أافضشل
ح-ج-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ال-ري-فية التي
تتميز بتضشاريسس متؤولفة من تسشلسشل للربوات
‘ سشفوح جبال جرجرة والتي تششكل ا◊د
الششما‹.
وكون بلدية آايث يني خرجت ‘ اŸاضشي من
صشمتها بفضشل رواية «الربوة اŸنسشية» التي
أالفها الكاتب مولود معمري اıصشصشة لقرية
مسشقط رأاسشه توغيغت موسشى ششيدت البلدية
سشمعتها من خÓل مهارة ا◊رفي ÚالصشائغÚ
الذين يعيششون ‘ أاغلبيتهم من هذه الصشناعة

الــــــÎاث الشصعبـــــي بعـــــ Úصصالـــــح :

تثمـ ـ ـ Úاأللعـ ـ ـ ـاب التقليدي ـ ـ ـة وإاحياؤوهـ ـ ـا ف ـ ـ ـ ـ ـي أاوسس ـ ـ ـ ـاط الشسبـ ـ ـ ـاب
ت-ع-م-ل ج-م-ع-ية «النÈاسس» الثقافية
ب-ب-ل-دي-ة إاي-ن-غ-ر ب-الولية اŸنتدبة عÚ
صص - - -ال - - -ح (ولي - - -ة “Ôاسصت ) ضص- - -م- - -ن
ج- -ه -وده -ا ع -ل -ى ت -ث -م Úع -دي -د أان -واع
للعاب التقليدية اŸتوارثة وإاحيائها
ا أ
‘ أاوسص -اط ال -ف -ئ -ات الشص -ب -ان-ي-ة ب-غ-رضس
اÙاف -ظ -ة واسص -ت -دام -ة ه -ذا ال-ن-وع م-ن
لجداد.
اŸوروث عن ا أ
تششكل تلك اأ’لعاب التقليدية (اÿربقة وكرة
الليف وبوكرورو والسشيق وغÒها) جزءا من
اŸوروث الشش- - -ع- - -ب- - -ي اÙل- - -ي و–م - -ل ‘
مضش -م -ون-ه-ا ج-ان-ب-ا م-ن أاسش-رار و‰ط ا◊ي-اة
وال-ب-ي-ئ-ة اإ’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ع-ادات ال-ت-ي ي-ت-م-ي-ز بها
سشكان بلدية إاينغر ( 60كلم غرب ع Úصشالح)
الذين ’زالوا متششبث Úبها ،حيث تششجع ا÷معية
‡ارسش -ت-ه-ا وإاب-راز م-غ-زاه-ا ورسش-ال-ت-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة
والÎاثية ،مثلما أاوضشح ل»وأاج» رئيسشها.
وذكر ﬁمد بن ﬁمد ‘ ذات السشياق بقوله
«هناك حن Úإا ¤اŸاضشي ا÷ميل ’ زال
يسش -ي -ط -ر ع -ل -ى ف -ئ -ات ع -ريضش -ة م -ن سش-ك-ان
اŸنطقة ويÈز ذلك من خÓل احتفاظهم
Ãم- -ارسش- -ة ت- -لك اأ’ل- -ع -اب الشش -ع -ب -ي -ة ال -ت -ي

تسش-اع-ده-م ع-ل-ى ال-ت-ق-ارب ال-نفسشي والثقا‘
واإ’جتماعي.
وتسش-ت-غ-ل ا÷م-ع-ي-ة ه-ذا الشش-ع-ور إ’ذك-ائ-ه ‘
أاوسشاط اأ’جيال الناششئة أايضشا « .ويتجلى
ذلك م -ن خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م ا÷م -ع -ي -ة ل -ع-دي-د
التظاهرات واأ’نششطة الÎفيهية اŸوسشمية
واسشتغÓلها ıتلف الفعاليات واإ’حتفاليات
ال -ت -ي ت-ق-ام ب-اŸن-ط-ق-ة م-ن أاج-ل إاح-ي-اء ت-لك
اأ’ل-ع-اب ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ونشش-ره-ا والتعريف بها،
مثلما أاضشاف ذات اŸتحدث.

أالعاب –مل معا Êوقيم التكافل والتضسامن
و–مل بعضس تلك اأ’لعاب التقليدية التي
تشش-ت-ه-ر ب-ه-ا اŸن-ط-ق-ة م-ع-ا Êوق-ي-م ال-تكافل
اإ’ج -ت -م -اع -ي وال -تضش -ام-ن وم-ن ب-ي-ن-ه-ا ل-ع-ب-ة
«السشيق « و»كرة الليف» و»“قزن» و»كف
اأ’يادي « وأاخرى ،وهي “ارسس على ششكل
أالعاب جماعية ‘ الششوارع والسشاحات العامة
Ãششاركة أابناء ا◊ي الواحد وتعطي بذلك
صشورة حول أاهمية قيم التماسشك والتكافل
والÎاحم والتآالف ‘ اÛتمع الواحد.
لعبة ‘‘السشيق ‘‘ وهي عبارة عن عصشيات ومن

ب Úاأ’لعاب اŸفضشلة التي “ارسس جماعيا
(سشيقان) تصشنع من جريد النخيل “ارسس من
قبل ›موعة من اأ’فراد .
أاما كرة الليف ( الفدام) وهي عبارة عن كرة
مصشنوعة من ليف النخيل وÁارسشها فريق
رج -ا‹ ي -ت-ك-ون م-ن  14شش-خصش-ا ي-ن-قسشم بÚ
اŸت -زوج Úوال -ع-زاب ب-ال-تسش-اوي وه-ي ل-ع-ب-ة
–ت -اج ل -لسش -رع -ة واÿف -ة وع-ادة م-ا ي-رت-دي
الÓ-ع-ب-ون سش-راوي-ل ت-ق-ل-ي-دي-ة (سشروال عربي
للرجال) الذي Áنح حرية التحرك ويسشاعد
على القفز وتوجيه القذفات.
كما تؤودى بعضس اأ’لعاب التقليدية باŸنطقة
با◊ركة واإ’يقاع وترديد أاغا Êتراثية على
غرار لعبة « “قزن» والتي Áارسشها أاربعة
أاششخاصس منقسشم Úإا ¤فريق ÚمتسشاويÚ
وتقوم هذه اللعبة على إاخفاء حجر صشغÒ
–ت الÎبة بÎديد أاغا Êوكلمات تراثية .
أاما لعبة «كف اأ’يادي» وهي “ارسس فوق
الÎاب ب Úجماعة يجلسشون على ششكل دائرة
‘ كل مرة ينقصس فرد بحيث العضشو الذي
ت-ن-ت-ه-ي ع-ن-ده ك-ل-م-ات ت-راث-ي-ة ي-ت-م ت-ردي-ده-ا
ي -ت -ل -ق -ى ضش -رب -ات م -ن ط -رف زم Ó-ءه وي -ت-م

إاخراجه من اللعبة.

األلعاب التقليدية  ..روح ا◊ماسس واŸرح
وبالنظر Ÿا تتميز به تلك اأ’لعاب التقليدية
م -ن ث -راء وت -ن -وع ت -ع-م-ل ج-م-ع-ي-ة «ال-نÈاسس»
الثقافية لبلدية إاينغر على نششرها وترسشيخها
‘ أاوسش- -اط اأ’ط -ف -ال لسش -ه -ول -ة ‡ارسش -ت -ه -ا
وبسشاطتها ومسشاهمتها ‘ بث روح ا◊ماسس
واŸنافسشة والتسشلية واŸرح أايضشا ’عتمادها
ع -ل -ى اŸه -ارات وال -ق -درات ال-ب-دن-ي-ة وخ-ف-ة
ا◊رك-ة ودق-ة اÓŸح-ظ-ة وال-ذك-اء وال-ت-ف-كÒ
وهي اŸميزات التي ’ تتوفر إا’ لدى فئة
اأ’طفال مثلما ششرح ﬁمد بن ﬁمد.
وم- -ن خÓ- -ل إاع- -ادة إاح- -ي- -اء ه- -ذه اأ’ل- -ع- -اب
ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة تسش-ع-ى ج-م-ع-ي-ة «ال-نÈاسس» إا¤
–فيز اأ’جيال الناششئة على العمل من أاجل
اÙافظة على كل ما يتعلق بÎاث اأ’جداد
و–اول م- -ن خÓ- -ل -ه -ا أايضش -ا ت -ق -د Ëب -دي -ل
للششباب واأ’طفال للتسشلية والÎفيه لبعضس
اأ’ل -ع -اب اإ’ل -كÎون -ي-ة ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي Œت-اح
وسشائل اإ’عÓم اآ’‹ التي «يعتÈها البعضس
أانها غ Òمفيدة « .

التقليدية والتي من اŸفيد أان تتلقى اŸزيد
من الدعم لضشمان ترويجها ودÁومتها.

أاخÓقيات اŸهنة :

÷نة ﬂتلطة لدارسسة
ملفات اŸسسؤؤولية الطبية
رافع متدخلون ‘ أاعقاب أاششغال لقاء دراسشي
طبي -قضشائي ببسشكرة من أاجل تششكيل ÷نة
ﬂت-ل-ط-ة ت-ك-ون م-ه-م-ت-ه-ا اسش-تشش-ارية لدراسشة
اŸلفات اŸتعلقة باŸسشؤوولية الطبية ‘ حالة
حدوث أاخطاء طبية أاثناء ‡ارسشة اŸهنة.
وتضش -م-نت ت-وصش-ي-ة م-ن-ب-ث-ق-ة ع-ن أاشش-غ-ال ه-ذا
ال -ل -ق -اء ال-وط-ن-ي ال-ذي اح-تضش-ن-ت-ه ،أاول أامسس
اÿميسس ،القاعة الكÈى للمحاضشرات للو’ية
الدعوة لتششكيل ÷نة ﬂتلطة ع Èكل ›لسس
قضشائي مكونة من ‡ارسش ‘ Úالطب وقضشاة
لدراسشة اŸلفات اŸتعلقة باŸسشؤوولية الطبية
قبل اللجوء للمتابعة القضشائية على أان يكون
رأاي تلك الهيئة اسشتششاريا.
كما تضشمنت إاحدى التوصشيات إانششاء ÷نة
مصشا◊ة ب ÚاŸريضس والطبيب ‘ ا◊ا’ت
التنازعية يرأاسشها ‡ثل عن ا÷هة القضشائية
للتكفل باأ’ضشرار وفضس اÿصشام عن طريق
الÎاضشي ب Úالطرف( ÚاŸريضس والطبيب).
كما أاوصشى اŸششاركون بوضشع تششريع مسشتقل
◊صشر اأ’خطاء الطبية وعدم Œر Ëاÿطأا
الطبي غ Òالعمدي ومنح الظروف اıففة
‘ حالة تقييم اأ’خطاء الطبية بحكم نقصس
ال -وسش -ائ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة وضش-ع-ف ال-تسش-ي Òاإ’داري
ب -ب -عضس اŸؤوسشسش -ات الصش-ح-ي-ة وك-ذا ب-ت-ع-دي-ل
مدونة أاخÓقيات مهنة الطب Ãا يتماششى
والتطورات ا◊الية Ãا يعطي للطبيب حقوقا
أاك Èويسش- -ه- -م ‘ –سش Úظ- -روف ‡ارسش- -ت -ه
Ÿهنته ويقلل من اأ’خطاء الطبية.
و” خÓل هذا اليوم الدراسشي أايضشا مناقششة
مسشائل متعلقة باŸمارسشة الطبية اÙضشة
م-ن ب-ي-ن-ه-ا م-ن-ح الشش-ه-ادات ال-ط-بية اŸفتعلة،
حيث ” التأاكيد من طرف اŸتدخل Úعلى
ضش -رورة ال-تصش-دي ل-ه-ذه ال-وضش-ع-ي-ة إا ¤ج-انب
ل-فت ا’ن-ت-ب-اه إا ¤ح-ال-ة ال-ل-وح-ات اإ’شش-ه-ارية
غ ÒاŸط -اب -ق -ة ب -ب -عضس ال -ع -ي -ادات ال -ط -ب-ي-ة
اÿاصشة.
وحضش -ر أاع -م -ال ه -ذا ال -ل-ق-اء ‡ث-ل-و ﬂت-ل-ف
›السس أاخÓقيات اŸهنة الطبية ع Èالوطن
وإاطارات “ثل ا÷هات القضشائية للمجلسس
القضشائي ببسشكرة وأاعضشاء من السشلك ششبه
ال- -ط- -ب- -ي وق- -ابÓ- -ت و‡ث -ل Úع -ن الشش -رط -ة
وال -درك ال-وط-ن-ي ال-ع-ام-ل Úع Èإاق-ل-ي-م و’ي-ة
بسشكرة.
Óششارة فقد ” تنظيم هذا اللقاء Ãبادرة
ل إ
ÓخÓقيات الطبية لناحية
للمجلسس ا÷هوي ل أ
باتنة الذي تنضشوي –ته و’ية بسشكرة وذلك
بالتنسشيق مع قضشاة مدينة بسشكرة.
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على خلفية شصحن بضصائع من الصصحراء الغربية بطريقة غ Òقانونية

›مؤعة بالŸÈان اأ’وروبي تطالب السضلطات الفرنسضية باحÎام إالتزاماتها

دعت ›م - - - - - -وع- - - - - -ة ““أاوروب
لوروب -ي،
إاي- -ك- -ول- -وج- -ي““ ب -الŸÈان ا أ
أامسس الول ،السص -ل -ط -ات ال -ف -رنسص-ي-ة
إا ¤احÎام ال- -ت- -زام- -ات -ه -ا ال -دول -ي -ة
لوروبي من خÓل التأاكد
والقانون ا أ
م- - -ن أان ال- - -بضص- - -ائ- - -ع اŸشص- - -ح - -ون - -ة ‘
الصصحراء الغربية على م Ïسصفينة
““بي بي سصي ماغيÓن ““ ،والتي تصصل،
ال -ي -وم ،ا ¤م -ي -ن -اء روان ال-ف-رنسص-ي،
يتم اسصتÒادها إا ¤السصوق الداخلية
الفرنسصية بطريقة قانونية.
‘ رسض -ال -ة وج -هت ل -وزي -ر الق -تصض-اد
واŸال-ي-ة ال-ف-رنسض-ي م-يشض-ال سض-اب-ان ،جلب
النائبان األوروبيان جوزي بو‘ وكرÁة
د‹ انتباهه إا““ ¤وضضع جديد يبعث على
القلق بشضأان الوصضول اŸرتقب ،اليوم ،إا¤
ميناء روان للسضفينة.
أاشضار النائبان األوروبيان إا ¤أان هذه
السض- -ف- -ي- -ن- -ة ت- -وق -فت Ãي -ن -اء ال -ع -ي -ون ‘
الصضحراء الغربية حيث تكون قد شضحنت
على متنها مادة اŸلح قبل مغادرتها ،يوم
السضبت  4فيفري  2017باŒاه ميناء روان
الفرنسضي.
ب- -ع- -د ال -ت -ذك Òب -أان اسض -تÒاد أاي م -واد
قادمة من أاراضضي الصضحراء الغربية نحو
السض -وق ال -داخ-ل-ي-ة ب-دون م-واف-ق-ة الشض-عب
الصضحراوي ““ليسض له أاي قاعدة قانونية““
أاك - -د ال - -ن - -ائ- -ب- -ان ع- -ل- -ى ضض- -رورة احÎام
السضلطات الفرنسضية لÓلتزاماتها الدولية
وكذا القانون األوروبي ‘ هذا الشضأان.
كما ذكرا بأان القرار األخÙ Òكمة
ع -دل ال–اد األوروب -ي يسض -ت-ث-ن-ي ن-ه-ائ-ي-ا
أاراضض- -ي الصض- -ح- -راء ال -غ -رب -ي -ة م -ن ›ال
تطبيق اتفاقات الشضراكة و–رير التجارة
اÈŸمة ب Úال–اد األوروبي واŸغرب
وي - -عÎف ب - -ك - -ل وضض - -وح ب - -ح - -ق الشض- -عب
الصض -ح -راوي ‘ ت -ق-ري-ر مصضÒه وسض-ي-ادت-ه
الدائمة على موارده الطبيعية ،وفقا Ÿا
ينصض عليه ميثاق األ· اŸتحدة.
اعÎفت اÙك - - -م - - -ة
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األوروب- - -ي- - -ة ‘ ق- - -راره- - -ا ب- - -أان الشض - -عب
الصضحراوي طرف ثالث ‘ أاي اتفاقات
ب Úال–اد األوروب - - -ي واŸغ - - -رب وأان - - -ه
بالتا‹ يجب أان يعطي موافقته قبل أاي
اسضتغÓل وتصضدير Ÿنتوجات قادمة من
أاراضضيه.
‘ تنديدهم بـ ““الصضمت غ ÒالÓئق
واŸضضر““ للسضلطات الفرنسضية حيال تفريغ
شضحنة ““كي بأاي““ ‘ ميناء فيكامب ‘
ج -ان-ف-ي ال-ف-ارط ،حث ال-ن-واب األورب-ي-ون
السض -ل -ط -ات ا÷م-رك-ي-ة ال-ف-رنسض-ي-ة ع-ل-ى ““
تقييم““ وثائق السضتÒاد لشضركة بي بي سضي
ماغيÓن ،فور وصضول الشضحنة إا ¤ميناء
روان.
«إان اج -ت-ه-اد ﬁك-م-ة ال-ع-دل الأورب-ي-ة،
والذي ذكر بأانه ل يتسضنى Ÿملكة اŸغرب
بأاي حال من األحوال ،التمتع بأاي سضيادة
على إاقليم الصضحراء الغربية ،فإانه يبدو لنا
أان أاي وثيقة تشضريعية صضادرة عن سضلطة

م- -غ- -رب -ي -ة بشض -أان السض -ل -ع -ة ال -ق -ادم -ة م -ن
الصضحراء الغربية ،ل Áكن اإلقرار بها
ع -ل -ى أان -ه-ا صض-ا◊ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-ق-ان-ون
الفرنسضي واألوربي““.
‘ ه- -ذا الشض- -أان ،ي -ط -الب ال -ن -واب م -ن
السض- -ل- -ط- -ات ا÷م- -رك -ي -ة ‘ م -ي -ن -اء روان
ب - -دراسض - -ة ““دق - -ي - -ق- -ة““ Ÿصض- -در ووث- -ائ- -ق
الشضحنات على م Ïباخرة الشضحن Ê Ê
سضي ماغيÓن.
واسضÎسضل النواب قائل““ :Úيبدو أان كل
هذه الشضحنة أاو جزءا منها ” تفريغه ‘
م -ي -ن -اء ال -ع -ي -ون وأان -ه -ا ل ت -ت -وف -ر ،ل-ه-ذا
الغرضض ،على أاي وثيقة صضا◊ة تصضدرها
السض-ل-ط-ات الصض-ح-راوي-ة ،ك-ون-ه-ا ال-وح-ي-دة
اıتصضة ‘ اŸتاجرة بالسضلع القادمة من
الصضحراء الغربية وهو ما يتوجب عليكم
ال -ت -أاك -د م -ن ا◊ي -ازة ال -ف -وري -ة ل -لسض -ل -ع -ة
اŸسضتوردة بصضفة غ Òقانونية ‘ السضوق
الداخلية““.

لوبان على خطى ترامب

أاظهر اسصتطÓع للرأاي،
أامسس ،أاج- -رت- -ه م -ؤوسصسص -ة
أاودوكسص - -ا السص - -ت- -طÓ- -ع
◊سص -اب إاذاع -ة (ف -رانسس
إان -ف-و) ،أان سص-ب-ع-ة م-ن ك-ل
عشصرة ناخب ÚفرنسصيÚ
ي - -رغ - -ب - -ون ‘ انسص- -ح- -اب
اŸرشصح الرئاسصي اÙافظ
فرانسصوا فيون من سصباق
ال -رئ -اسص -ة ب -ع -د أان ث-ارت
حوله فضصيحة ،قيل فيها
إان زوج -ت -ه ت-ل-قت أام-وال
مقابل ““عمل وهمي““.
أاظهر السضتطÓع اأيضضا أان آاراء 74
باŸئة من اŸشضارك ‘ Úرئيسض الوزراء
السضابق فرانسضوا فيون ،البالغ من العمر
 62عاما سضلبية وأان نسضبة  53باŸئة من
ناخبي اليم Úيريدون اسضتبداله.
ق-دم اŸرشض-ح ال-ي-م-ي-ن-ي لÓ-ن-ت-خابات
الرئاسضية الفرنسضية فرانسضوا فيون ،خÓل
مؤو“ر صضحفي ‘ مطلع الشضهر ا◊ا‹،
اع-ت-ذاره ل-ل-ف-رنسض-ي Úع-م-ا اع-تÈه ““خطأا““
ت- -وظ- -ي- -ف زوج- -ت- -ه ،إال أان- -ه ن -ف -ى بشض -دة
الشض -ب -ه-ات ح-ول أان ت-ك-ون ت-لك ال-وظ-ائ-ف
وهمية كما تدعي بعضض الصضحف.
أاكد فيون عزمه على اŸضضي قدما ‘
ح-م-ل-ت-ه الن-ت-خ-اب-ي-ة ،م-ؤوك-دا على التفاف
ال -ي -م Úح-ول-ه .خÓ-ل اŸؤو“ر الصض-ح-ف-ي
الذي اسضتمر قرابة السضاعة ،سضرد اŸرشضح
اليميني ““حقائق““ عمل زوجته خÓل فÎة
 15عاما إا ¤جانبه ،معتÈا أان ما تقاضضته
من أاجر خÓل تلك الفÎة كان شضرعيا
ومÈرا ومناسضبا Ÿا قامت به من مهام.
قال إانه يتعرضض Ÿؤوامرة من خصضومه
السضياسضي ،Úفيما أاعلن ﬁاميان يدافعان
عن فرانسضوا فيون أانهما طلبا من النيابة
ال -ع -ام -ة اŸال -ي -ة ال -ت-خ-ل-ي ع-ن –ق-ي-ق-ه-ا
واع -تÈا ه -ذا ال -ت -ح -ق -ي-ق ““غ Òشض-رع-ي““.
وانتخب فيون مرشضحا ◊زب ا÷مهوريÚ

القضضاء يؤؤيد تعليق قرار حظر السضفر
رفضصت ﬁكمة السصتئناف
‘ سص-ان ف-رانسص-يسص-ك-و ،ب-ولية
ك - -ال- -ي- -ف- -ورن- -ي- -ا ،ف- -ج- -ر أامسس
ا÷م - -ع - -ة ،ط - -لب ا◊ك - -وم- -ة
لم -ري -ك -ي -ة إاع -ادة ت -ف -ع -ي -ل
ا أ
ا◊ظ- -ر اŸؤوقت ال -ذي ف -رضص -ه
ال-رئ-يسس دون-ال-د ت-رامب ع-لى
دخول الÓجئ Úورعايا سصبع
دول مسصلمة ،ووصصف ترامب
ا◊ك -م ا÷دي -د ““ب -اŸسصّ-ي-سس““،
ووع - - - -د ب- - - -كسصب اŸع- - - -رك- - - -ة
القانونية بهذا الشصأان.
ف - -ق- -د رفضض قضض- -اة ﬁك- -م- -ة
اسض-ت-ئ-ن-اف ال-دائ-رة ال-تاسضعة بسضان
فرانسضيسضكو طلب ﬁامي وزارة
ال- -ع- -دل إلع- -ادة ت- -ف- -ع- -ي- -ل األم- -ر
التنفيذي الذي أاصضدره ترامب ‘

›ازر صضادمة
ضضد الروهينغا

@ أاراكان :قالت رئيسضة ÷نة التحقيق
 ·ÓاŸتحدة ليني أادفÒسضون ،إانه ل
التابعة ل أ
توجد عبارات Áكن أان تصضف العنف اŸمارسض ضضد
مسضلمي الروهينغا ‘ إاقليم أاراكان ‘ ميا‰ار ،ودعت
إا ¤تدخل عاجل من اÛتمع الدو‹.
عÈت أادفÒسض -ون ع -ن دهشض -ت -ه -ا وصض -دم -ت-ه-ا ‡ا
سضمعته من أافواه الضضحايا ،قائلة إان منازل البعضض
دمرت وتعرضض آاخرون للعنف ،ومنهم من قضضى أافراد
أاسضرته قت ،Óكما أاعربت عن دهشضتها من ‡ارسضة جهاز
شضرطة وجيشض يقتل األطفال –ت ذرائع أامنية ،مؤوكدة
أانه ل Áكن ألي سضبب أان يشضّرعن هذه اÛازر.

ارهابيي ““داعشش““ غادروا اŸؤصضل

@ ب- -غ -داد :ق -ال رئ -يسض ال -وزراء ال -ع -راق -ي ح-ي-در
العبادي ،إان غالبية ارهابيي تنظيم الدولة اإلسضÓمية
األجانب غادروا اŸوصضل ‘ ،ح Úأاكد مصضدر عسضكري

ال-ع-ث-ور ع-ل-ى م-قÈت Úج-م-اع-ي-ت Úألشض-خ-اصض أاع-دمهم
ت -ن -ظ -ي -م ال -دول-ة ال-دم-وي ‘ ب-ل-دة ال-رط-ب-ة Ãح-اف-ظ-ة
األنبار ،كما أاكد مصضدر آاخر أان التنظيم يحتجز نازحÚ
Ãحافظة كركوك.
خÓل اجتماع مع اÙافظ Úالعراقي Úبالعاصضمة
بغداد ،قال العبادي إان تنظيم الدولة يÎاجع باŸوصضل،
وإان هناك نزاعا داخليا ب Úعناصضر التنظيم الرهابي،
موضضحا أان أاك Ìعناصضرهم من األجانب غادروا مع
عوائلهم ﬁافظة نينوى.

الّلجؤء للمحاكم الدولية ضضد ““تبييضش ا’سضتيطان““
@ بروكسصل  ‘ :مؤو“ر صضحفي مشضÎك مع رئيسض
ال- -وزراء ال- -ب- -ل- -ج- -ي -ك -ي ،شض -ارل م -يشض -ال ‘ ،ب -روكسض -ل،
اÿميسض ،قال الرئيسض الفلسضطيني ﬁمود عباسض ،إان
مصضادقة الكنيسضت اإلسضرائيلي على قانون يجيز سضرقة
األراضضي الفلسضطينية لصضالح اŸسضتوطن ÚواإلعÓن عن
بناء آالف الوحدات السضتيطانية ““عدوان على شضعبنا،
وﬂالف للقانون الدو‹ ،و–د سضافر للموقف الدو‹““.
أاضض-اف ““سض-ن-واج-ه السض-ي-اسض-ة اإلسض-رائ-ي-ل-ية وقوانينها ‘
اÙافل الدولية ،وسضنواصضل عملنا مع اÙاكم الدولية
◊ماية وجودنا وبقائنا على أارضض فلسضط.““Ú
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ناخبؤ فرنسضا يريدون انسضحاب فيؤن من سضباق الرئاسضة

لمريكي
صصفعة جديدة للرئيسس ا أ
 27من الشضهر اŸاضضي ،ويقضضي
األمر بحظر كل الÓجئŸ Úدة
 120يوما ،وحظر دخول السضوريÚ
م -ن -ه -م ح -ت -ى إاشض -ع-ار آاخ-ر ،وم-ن-ع
دخ- -ول ح- -ام -ل -ي ال -ت -أاشضÒات م -ن
م -واط-ن-ي سض-وري-ا وال-ع-راق ول-ي-ب-ي-ا
وال- -ي- -م- -ن والسض- -ودان والصض- -وم- -ال
وإايران Ÿدة تسضع Úيوما بحجة
حماية األمن القومي األمريكي.
ك-تب ال-قضض-اة ال-ثÓ-ث-ة (اث-ن-ان
ع-ي-ن-ه-م-ا ال-دÁق-راط-ي-ون وال-ثالث
ع -ي -ن-ه ا÷م-ه-وري-ون) أان الشض-ك-وى
العاجلة التي تقدمت بها ا◊كومة
إلع -ادة ت -ف -ع -ي-ل األم-ر ال-ت-ن-ف-ي-ذي
م -رف -وضض -ة ،وب-رروا ذلك ب-ح-م-اي-ة
اŸصض -ل-ح-ة ال-ع-ام-ة ،ك-م-ا ق-ال-وا إان
ا◊ك -وم -ة  ⁄ت -ث -بت أان اسض -ت -م-رار

العدد

19

ت -ع-ل-ي-ق ال-ع-م-ل ب-األم-ر ال-ت-ن-ف-ي-ذي
Áكن أان يÎتب عليه تهديد ألمن
البÓد.
أاكد القضضاة ‘ اإلطار نفسضه
أان ا◊كومة  ⁄تقدم أاي أادلة على
أان أايا من رعايا الدول اŸشضمول
رع- -اي- -اه -ا ب -ح -ظ -ر ال -دخ -ول ق -د
ارت- -كب اع -ت -داء داخ -ل ال -ولي -ات
اŸتحدة.
يشض- -ار إا ¤أان ولي -ة واشض -ن -ط -ن
(ليسضت العاصضمة واشضنطن) وولية
مينيسضوتا رفعتا دعوى للمحكمة
ب -وصض -ف -ه -م-ا م-تضض-ررت Úم-ن م-ن-ع
لجئ Úورعايا من الدول السضبع
اŸسضلمة .وبهذا القرار فقد أايدت
اÙكمة ا◊كم الصضادر ‘ الثالث
م -ن الشض -ه-ر ا◊ا‹ ب-ت-ع-ل-ي-ق ق-ي-ود

‘ النتخابات التمهيدية ‘
نوفم ÈاŸاضضي .
تغلب فيون على مرشضحÚ
م-ع-روف Úب-ي-ن-ه-م آالن ج-وبي
وف- -از ب- -أاغ- -ل -ب -ي -ة ك -بÒة م -ن
اأصض-وات ال-ن-اخ-ب Úال-يميني،Ú
مسضتندا إا ¤سضجله القضضائي
ال-ن-ظ-ي-ف وم-ق-دم-ا ن-فسضه ‘
صض -ورة سض-ي-اسض-ي صض-ادق ن-ادر
سضيخفضض اإلنفاق ا◊كومي.
تراجع أاداء فيون وشضعبيته ‘
اسض-ت-طÓ-ع-ات آاراء ال-ن-اخ-بÚ
من اŸركز الثالث إا ¤الثامن عشضر .وحل
ماكرون ‘ اŸركز األول.
تشض ÒاسضتطÓعات الرأاي إا ¤أان فيون
سضيحل ‘ اŸركز الثالث ‘ ا÷ولة األو¤
من النتخابات اŸقررة ‘  23أافريل بعد
م -اك -رون ب -ف -ارق ضض -ع -ي -ف ع -ل -ى أان –ل
زع-ي-م-ة ح-زب ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ي-م-يني
اŸتطرف مارين لوبان ‘ اŸركز األول.
يقضضي نظام النتخابات ‘ فرنسضا بأان
يتنافسض مرشضحا اŸركزين األول والثاÊ
‘ جولة إاعادة.
من ناحية ثانية ،وخÓل مرورها على
احدى القنوات التلفزيونية التي تابعها
 3,5م -ل -ي -ون مشض -اه -د و“ي -زت ب -ح -دة
ال-ن-ق-اشض ،ح-اولت م-اري-ن ل-وب-ان م-رشض-ح-ة
ال -ي -م ÚاŸت -ط -رف““ ،ا÷ب -ه-ة ال-وط-ن-ي-ة““،
اإقناع اŸشضاهدين الفرنسضي ÚبÈنا›ها
النتخابي وخطها السضياسضي اŸتشضدد ‘
العديد من اŸلفات .ما ب““ Úاألسضبقية
ل-ف-رنسض-ا““ وال-ت-ه-دي-د ب-اÿروج من منطقة
اليورو إا ¤فرضض ضضريبة على كل مهاجر
ي -غ Òع -م -ل -ه ،وف -رضض ق-ان-ون Áن-ع ت-ع-دد
ا÷نسضية.
ع- -ن سض- -ؤوال ح- -ول ان- -تشض -ار م -واق -ف
عنصضرية داخل ا◊زب من قبيل تغريدة
÷Òوم ك -وشض-ي ،مسض-اع-د م-دي-ر ح-م-ل-ت-ه-ا
النتخابية يصضف فيها الشضاب تيو الذي
ت-ع-رضض ل-ل-ت-ع-ن-ي-ف والغ-تصضاب من طرف
الشض-رط-ة ““ب-ا◊ث-ال-ة““ ،ح-اولت اŸرشض-ح-ة،
التي اعتذرت عن التغريدة ،التقليل من
خ -ط -ورة اŸواق -ف الشض-ب-ي-ه-ة وق-الت إان-ه-ا
هامشضية داخل صضفوف ا◊زب.

أاربعة معتقل Úبشضبهة ا’رهاب

السضفر التي فرضضها ترامب.
ت- -وع- -د ال- -رئ -يسض ت -رامب ‘
ت-غ-ري-دة ع-ل-ى م-وق-ع ت-وي Îق-ائ:Ó
““سضÔاكم ‘ اÙكمة““ ‘ ،إاشضارة
إا ¤رف- -ع ال -قضض -ي -ة إا ¤اÙك -م -ة
العليا ،وقال إانه سضيواصضل اŸعركة
القضضائية لفرضض ا◊ظر ،كما قال
‘ تصض- -ري -ح لصض -ح -ف -ي Úب -ال -ب -يت
األب- - -يضض ““ه- - -ذا ›رد ق- - -رار ”
إاسضقاطه لكننا سضنكسضب القضضية““.

اعÓن

اعتقلت الشضرطة الفرنسضية ،أامسض ،أاربعة
أاشضخاصض ‘ مدينة مونبليي جنوبي فرنسضا
يشض-ت-ب-ه ب-ت-خ-ط-ي-ط-ه-م لهجوم إارهابي ،حسضبما
ذكر مصضدر أامني.
أاوضضح اŸصضدر ‘ تصضريحات صضحفية أان
شض -رط -ة م-ك-اف-ح-ة الإره-اب ،أاوق-فت  3رجال
وامرأاة يبلغون من العمر  16و 21و 27و34
ع -ام -ا ،م -وضض-ح-ا أان أاح-ده-م ي-ع-ت-ق-د أان-ه ك-ان
يحضضر لهجوم ارهابي ‘ فرنسضا .أاضضاف
اŸصضدر أانه ” العثور أاثناء مداهمة شضقة
اŸشضتبه بهم على معمل لتصضنيع اŸتفجرات
ح- -يث وج- -دوا  71غ -رام -ا م -ن م-ادة شض-دي-دة
اإلن- -ف- -ج- -ار و م- -واد أاخ- -رى م -ث -ل األسض -ي -ت -ون
وحامضض الكÈيتيك.
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السسبت  11فيفري ٢٠1٧م
الموافق لـ  1٤جمادى األولى  1٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
مدينة تركية

ننطلق من إلدإئرة
إلسسودإء ‘ أإعلى
إلشسبكة لنصسل إ¤
إلدإئرة إلسسودإء
لخرى ،شسرط أإن Œمع
إ أ
‘ إلنهاية  353نقطة
وأإل “ر ‘ رقم وإحد
إل مرة وإحدة.

رعب

1

عتاب

مخرج فيلم
العربي بن
مهيدي
بندق
متفرقة
نغير
قهوة «م»
ثلثا شساد
نعلل

إلظهور وإلتكر Ëذو شسعبية ل
تقاسض بالعدد.

حرف مكرر
نواكب

نظير

٤

صسوت
النفجار

سسائل حيوي
جميل  -م  -هواء
يشستم  -م  -متحرك

متشسابهان
عبر

للمسساحة
عبر

٧

علل
اللمسس «م»
وجهة نظر
واسسع

وليمة
للمسساحة
«م»

مخرج
مسسرحية
مصسري «م»

دردشسة
لسسهم
اأ
إاله

اللغز:

سس-ر ب-اŒاه إ أ
لسس-هم
مبتدئا با◊رف أإلف (
ب) ح-----ت-----ى تصس----ل إ¤
حرف إلÓم (د) لتجد
إلكلمة إŸفقودة.

الح ـ ـ ـ ــل

الكلمة السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

العربي بورعدة
الدينار
يناير
عزيز حيوم
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الكلمـــــــات:

إسسحاق سسليماني ،ياسسين بن زية ،رياضض بدبوز ،رإمي بن سسبعيني،
رشس-ي-د غ-زإل ،ك-ان م-ي-ك-اي-ل ب-ول-ي ،رإيسض م-ب-ول-حي ،سسفيان نشسمة،
م -ح-م-د رورإوة ،حسس-ان ب-ل-ح-اج-ي ،وح-ي-د ح-ل-ي-ل-وزي-تشض ،ن-ب-ي-ل ب-ن
طالب ،مانشسسستر سسيتي ،كندإ.
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سس

إلحل متاهة إ أ
لرقام

٨٠ + ٤٠ + ٦٠ + ٩٠ + ٢٤ + ٢٣ + ٥٢ + ٩٦
٤٧٥ = 1٠ +
إلحل  /تسسل وتثقف

األديب العالمي الشسهير
األكثر ترجمة إالى لغاب
أاجنبية هو «أاجانا كري»
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أافقيا:

العيد الحسسن ،ليل ،رم ،فم ،ورو ،حلي ،مد،
رب ،الرقم ،ادرب ،لو ،تعد ،سسعد ،لو ،كÓم،
مدرب ،مايو ،لي ،مع ،عاد ،مدرسس ،د.د،
رجب ،الم ،نبين ،سس.سس ،عيسسى ماندي.
عموديا:
التماسس ،لماع ،عدد ،يدلي ،علل ،برر ،رمسس،
رب ،سسمر ،دروب ،عدل ،من ،امر ،لوم ،ايد،
واو ،نبدع ،مح ،امم ،ند ،سسفير تايدر ،العقل،
حسسن  ،محمد كومباسس.
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إلحل  /كلمات متقاطعة

` 8

ي

ا

ت

ب

ي

ن

ي

ع

ب

سس

ا

ي

1

ب  -جبل الطاسسلي؟
ج  -جبل األوراسس ؟
د  -جبل جرجرة؟

`

اختبر معلوماتك:
هناك جبل من جبال الجزائر إاذا ذكر
اسسمه ارتبط بالثورة الجزائرية؟
أا  -جبل الهقار؟
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فيلم للمخرج السسينمائي سسيد علي
فطار

٦
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دولة عربية
في الحرب
٥

مسسرحية من
إانتاج مسسرح
مسستغانم
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شسطب إلكلمات إŸدونة دإخل إŸربعات ‘ جميع إلŒاهات
مع إسستعمال أإول وآإخر حرف للكلمة
ب

٥

ثلثا سستر

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

٦

يمشسي
دق «م»

في صسحراء

لقب عثماني

شسم

769

رقــــــــــم

ثلثا كرم
قبيح

حرف
أابجدي
اسستمر

خوف

1٧٢٥٧

٢

حرف مكرر
جميل «م»
يشستم «م»

٣

لشسارة –توي
هذه إ إ
على دوإئر مرقمة من ١إ¤
 ٨و‘ نفسض إلوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أإن
لشسارة يتكون من
رمز إ إ
›موعة أإرقام ترجمه
إ ¤حروف ثم إجمع هذه
إ◊روف فتحصسل على
إسسم لفنان رإحل رفضض

العدد

طولك

بطل فيلم
الشسهيد العربي
بن مهيدي

لعبــــة الحـــروف

كلمة
إلسسر:

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

21

أافقيا

عموديا

 1و )٢حكم دولي موريتاني لكرة القدم،
مدرب اتحاد بسسكرة،
 )1قارة عجوز ،شسهر ميÓدي،
 )٣جمع رمل ،عمر،
 )٢ممرن ،موضسح ومشسرح «م»،
 )٤ثلثا بدل ،كل ،اسسم علم مؤونث «م»،
 )٣شسعوب «م» ،الغيوم،
 )٥أاكاتب ،للجواب ،
 )٤ملكنا «م» ،رمز جبري «م» ،للنصسب،
 )٦وطني ،متشسابهة،
 )٥ثلثا يعي ،غطاء الجسسد ،نوضسح «م»،
 )٧للنفي ،صسّور «م»،
 )٦يبعث ،يتبع ،للتمني،
 )٨لعب دولي تونسسي
 )٧فندق «م» ،رمز جبري،
 )٩أاخفق،
 )٨بعد اليوم «م» ،وجع «م» ،من األلوان،
 )1٠حرف جر «م» ،ملكنا «م» ،يصسافح  )٩يصسرح ،البارحة ،للنفي،
«م»،
 )1٠للتخيير ،يواكب «م» ،ل يداع،
 )11مدرب دفاع تجنانت
 )11صسغير «م» ،للمسساحة ،فدية،

.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
السسبت  11فيفري  ٢٠1٧م
الموافق لـ  14جمادى األولى  14٣٨هـ

العـ ـدد1٧٢٥٧:
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الحمل
إان وجدت صسُعوبة ابتسسم ،من
رحل لن يرجع ..ومن ضسرك
سسُيضسر ذات يوم ،من أابكاك يا حمل سسيجد
من يبكيه وإان ضساقت بك اسسجد لربك
وسسيعوضسك الكثير.

الثور

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

ومهما يحدث لنا َفإانه مجرد
قضساء وقدر وُدنيا فاَنية فقل دوما
الحمدلله ياثور.

اكتشساف قارة مفقودة منذ  3مليارات
عام ‘ اÙيط الهندي

الجوزاء
حلم ول
ياجوزاء السسَعاَدة لي َسست ُ
حسسنَ َ
ظن َوصَسبٌر
أامٌر ُم َ
حال َبل هي َتَفاؤول َو ُ
بَغير اسستعجَال .

السسرطان
أاعلن باحثون رسسمياً عن اكتشساف «قارة
م -ف -ق -ودة» م-ن-ذ  ٣م -ل -ي -ارات ع -ام ت -حت ج -زي-رة
موريشسيوسس الواقعة في المحيط الهندي ،وفقاً لما
أاكدته مجلة «طبيعة اإلتصسالت» .وعثر باحثون
على فتات صسخور قزحية األلوان والمعروفة باسسم
ال -زرك-ون ف-ي م-وريشس-ي-وسس ي-ب-ل-غ ع-م-ره-ا م-ل-ي-ارات
السسنين ،وتعود إالى إاحدى أاوائل الفترات في تاريخ
األرضس .وعلى النقيضس من ذلك ،ل يتجاوز عمر
الصسخور األخرى على الجزيرة أاكثر من  9مÓيين
سسنة ،بحسسب موقع  Live Sci ence.قال لويسس
أاشسول في بيان له ،وهو المؤولف الرئيسسي للدراسسة
ال- -ج- -دي- -دة وأاسس- -ت -اذ ال -ج -ي -ول -وج -ي -ا ف -ي ج -ام -ع -ة
وي-ت-وات-رسس-ران-د ب-ج-وه-انسس-ب-رغ في جنوب أافريقيا،
«إاننا وجدنا معدن زركون من هذا العصسر ،يثبت أان
ه- -ن- -اك م -واد أاق -دم م -ن ال -قشس -رة األرضس -ي -ة ت -حت
م- -وريشس- -ي- -وسس ل ي- -م -ك -ن أان ت -ك -ون نشس -أات إال م -ن
قارة».وأاشسار شسريط فيديو حول الدراسسة الجديدة
إالى أان القشسرة األرضسية تتكون من قسسمين :قارات
الكوكب ،التي ترتفع فوق المحيطات ألنها تتكون
م- -ن صس- -خ- -ور أاخ- -ف م- -ث- -ل ال- -غ- -ران -يت ،وأاح -واضس
ال -م -ح -ي -ط -ات ،ال -ت -ي ت -غ-رق أاق-ل ألن-ه-ا ت-ت-ك-ون م-ن
الصس -خ -ور األك-ث-ر ك-ث-اف-ة م-ث-ل ال-ب-ازلت .م-ن ن-اح-ي-ة
أاخرى ،قد يكون عمر القشسرة القارية يبلغ أاربعة
مليارات سسنة ،فالقشسرة المحيطية أاصسغر من ذلك
ب-ك-ث-ي-ر ،إاذ ي-ج-ري ت-ك-ون-ه-ا ب-اسس-ت-مرار من الصسخور
ال -م -نصس-ه-رة ال-م-تسس-رب-ة م-ن خÓ-ل شس-ق-وق ف-ي ق-اع
المحيط ،وُتسسمى التÓل المحيطية.

حكـ ـ ـ ـ ـم ؤأامثـ ـ ـ ـال

ك ليسَس َمن أاسْسقَط َ
^ عُدؤ َ
ك أارضساً؛ بل َمن َبعثَ في
َنفسس َ
ك إاسْسِتحالة الُنهوضس.

ال-ت-ف-اؤؤل رسس-ال-ة م-ن رسس-ائ-ل األم-ل ل-ل-ق-لب ؤالرؤح ؤالعقل  ،التفاؤل رسسالة
تدعونا للحياة ،التفاؤؤل شسعلة تبقى مضسية داخل كل إانسسان

º∏©J πg
^أن ألنقاشش عبر ألرسسائل ألنصسية يكون
لن ألكلمات
أسس-وء م-ن أل-ن-ق-اشش ألُ-م-ب-اشس-ر أ
بدون نبرأت ألصسوت ُتصسبح أكثر قسسوة
م-ن أل-وأق-ع ف-ال-دم-اغ ب-ط-ب-ي-ع-ت-ه ي-ميل لى
لح-تمالت كلما
لسس-وأ أ إ
ت-أاوي-ل أل-ك-ل-م-ات أ
كانت مجردة من أي تعابير مرأفقة؟

‘ حبّك يا بÓدي

السسعادة هي أان كسسب أاشسخاصسا
ل ي-ج-ي-دؤن ال-تصس-نع ؤل يتÓعبون
األق-ن-ع-ة ن-غ-يب ع-ن أاع-ينهم فجأاه
ؤلكن ل نغيب عن قلوبهم أابدا.

^ هَّكَذا َهَي َقاَفلة األقَدار ت ْسسَير َؤتأاُخذ َمنْ ُترَيد َحتَّى
تَمضِسْي ِبَنا إالَى َمداِئْن ال َِغياَب.

الميزان

العÓقات الصسادقة جميلة يا
ميزان حتى وإان كانت تتأارجح
بين وصسل وانقطاع ولكنها
تسستمر.

العقرب
بيتي على األوراسس كان مباحا
يسستصسرخ الدنيا مسساء صسباحا
...فالوحشس يقتل ثائرا
واألرضس تنبت أالف ثائر
أاوراسس يا «أاولمبنا» العربي
يا رب المآاثر
إانا صسنعنا األنبياء على سسفوحك
و المصسائر
أاوراسس! يا خبزي و ديني يا عبادة كل ثائر.

محمود درؤيشس

^

في قانون آالتسسوق:

إأذأ عندك نقود ل شسيْ يعجبك

ما هو الشسي الذي تذبحه
ؤتبكي عليه؟

ك
ك يا أاسسد سَستجَذّب إالِي َ
أاَخÓق ْ
ك شِسيئًا
ُقلوّب النَاسْس وإانْ َكاُنوا ل َيعرُفوْن َعن َ
.

العذراء

ابـتـسسـم
حل
ا
ل
ع
د
د
ا
ل
^ السس سسابق
فينة

األسسد

مهما كنت تظن ياعذراء أانك
محبوب لدى الجميع ،فتأاكد بأان
أاحدهم ينتظر اللحظة التي تقف فيها على
الحافة ِليدفعك.

^ آأن «هايبومنيا» هي حالة مزأجية قد
ُت-صس-ي-بك ف-ي ل-ح-ظ-ات ألسس-ع-ادة أل-قصس-وى
ت- -ج- -ع -لك ت -ت -ذك -ر شس -خصس ً-ا غ -ائ -ب ً-ا ع -نك
فينقلب مزأجك إألى ألحزن فجأاة..وتدل
هذه ألحالة على أن ذلك ألشسخصش ألذي
تذكرناه هو أغلى مانملك؟

ومضســــــــــة

معنى السسعادة يا سسرطان  ..هو أان
ُيقال سسمك في دعاء أاحدهم كل يوم وأانت ل
تشسعر..

وإأذأ كنت ل تملك نقودأ كل شسيء
يعجب
صس-اب-ون أل-غسس-ي-ل م-ك-ت-وب ع-ل-ي-ه:
ل-ي-م-ون ح-ق-ي-ق-ي وأل-عصس-ير مكتوب
عليه :نكهات صسناعية هناك شسيء
غلط ياجماعة أم أنني أتوهم؟

ي فترة من الفترات يجتّمع
ف ّ
عليك كل شسيء خيبات الحظ،
تحطم احÓمك تعبك الجسسدي ذكرياتك
المرة وبكاؤوك الحاد ..ولكن حتما سسيأاتي
موعد الفرح ثق في الله صسدقني يا عقرب.

القوسس

ُكن َوفًيا ياقوسس لكلِ شسخّ ٌصس
ت مَع ُ ٌوق ّضسى مّعك ٌوّقًتا
ق ّضسي ٌ
سَسّعيًدا فشُسعٌور الَغّدر والٌنّكَران ل
ُين ّسسى.

الجدي

ك أاّخبرَته
خ ُصس لأّن َ
إاذا َخ ّسسرتْ شَس ّ
ت الرابحّ يا جديْ ،فالعُقّول
بال ْصسراحّة فأاّن َ
ال ّصسِغْيرهَ ل تتْقبّل الحِّقيَقة بل َترضْسى
بالُمجّاملة.

الدلو

لسست بُمغفل يادلو بالَقدر الذي
يتخيله البعضس َولكنك تعمل ِبمبدأا؛
َعفوا ًَ ،فصسبرا ًَ ،فحلماَ ،فإاتِق شسّر الحليم ِ إاذا
ب.
َغضس ّ

الحوت

ل تدع بقلبك حقدا يمنعك من
راحة البال ،سسامح من أاسساء إاليك ،وابتعد عن
أاسسائتهم ،أاحمل بقلبك كل خير وادع لهم.

ألسسبت  11فيفري  2017م أŸوأفق لـ  14جمادى أأ’و 1438¤هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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أنسسرسس جار  Êفاسسن أنكم كل أسس نالسسبث أغميسس نتمازيغث..ما Êأتافم
ÿبار نتمورثنا أسس ووألن يÓن نسسنيهن أق غورن سسكل ،أشسنويث ،أمزأبيث ،أقبايليث،
أشس-اويث ،أترأقيث..ألشس-ي-اي يÓ-ن هيقيث"ألشسعب" م -انك أت -ي -ل-ي سس-م-ا أو أزأث أن ك-ل
نوقرأي..ألهدف أنغ نتا أعذأل نالشسي يÓن يÎأق أق جرنان "ألشسعب"  ،وأأنتشسني
نÎحب سساÿطوأث أنيغ لرياي  Êقرأين نوجرنان مانك أثنحسسن.

يتموقا سسلخمÒث ذشسامن ويزيط لباسس

أآغ ـروم آكفال ـو نتّا آقسسبهايـ ـن آŸي ـدآث
أآنلورآسس آمقرآن ذي آŸشستا نوسسقاسس

آ›اهد نالعلمة يوسسف بن آبرآهيم باحريز

تعو’نت لباسس لعوأيل أنلورأسس أمقرأن ذي باثنت أوخنشسلث فوآأغروم أنكفالو أقÓ
يتموقا سستخمÒث بشسام أتوأتشس ذقسسان ناŸشستا ذأسسميت سسÒتو يتوتشس لباسس أنلحرأث
ذألقوث أ÷سسم نبابنسس خاطر يزقا ويزيط ونتا أقسسرقاين ويتكسس ’ز سسقعديسس
فلجال نشسياي و’نت غرسس لعوأيل لباسس ذي لفظور أنيغ ذي Ÿعشساث وثننانغ أ◊اجة
عقيلة بلي ثروأنسس أ–بان لباسس أغروم أنكفالو ذي أŸشستا سسÒتو بغ Òأذيلي يحما
وÁوكسسد أم Úسسقفان وأثتشس حتى ب Óوألو ويح Óمليح بغ Òأسسموق أŸرق ناÿوضسر
أنيغ ألشسوربة يÎأقد يزيط لباسس ويسسرقاي.

ويتموقا ا Òÿسشوارن يحÓ
وÁل -ي وات -رن -ي -ذ اسش -ت-خ-ل-ط
ق- -ي -تشس ن -ال -زيث ذي شش -ام -ن
وات -ق ذيسس ث -اخ -مÒث بشش-ام
ادي-رق ي-وف ق-ل-ي وي-ت-وع-جن
مليح ومن بعد اتسشرسشذ امÚ
اغنتحكا ا◊اجة عقيلة ذي
ث -ارب -وث وم-ن ب-ع-د اسشÎن-ي-ذ
ام -ان ي-ح-م-ان وات-ت-خ-لÓ-ط-ذ
بلغقل بغ Òاذسشو امان ذين
ك-ام-ل وات-ب-ذوذ ات-ع-ج-ن مليح
م - -ل - -ي - -ح وامÒا ارق - -ن - -ت- -ي- -د
ثعجان Úما Êاثتعجاننت ليه
ل - -ي - -ه وم - -ن ب - -ع - -د اتسش- -رسس
سش -م -انت ن -ال -ف -ورت -ن -و بشش -ام
اذثخمر مليح واتطف ذيسس
ثخمÒث ذين
وث-ق-ارن-غ ا◊اج-ة ع-ق-يلة ذي
ال- -وقث ذي ‰ا Êاق- -ت- -ي- -ل- -ي
يتوخمار اتروحذ اتخذم اي
ثغاوسس خاطر نتا ’زم اذقيم
الوقث ذمقران قلي سشمانت
ن -ال -ف -ورن -و بشش -ام اذت -وخ -م-ر
م- -ل- -ي- -ح وادي- -رق ي- -وف ب -غÒ
اذي- - -وم ،وم- - -ن ب- - -ع - -د اغ Ó- -
ن-السش-اعث ان-ي-غ اذسش-نت ان-يغ
ح -ت -ى تÓ-ث-ة ن-السش-واي-ع ات-و’
غرسس ’ل انوخام واتبذو اتق
ذال -ق -رسش -اث “ق -ران ÚامÚ
ه -ت -ق -ن ن -رخسش -اسس اسش -يسس،
واتبذو اتعجن واتقر اغروم
وم -ن ب -ع-د ات-ق ذق-ف-ان بشش-ام
اذيوم ونخسس انيني بلي فال
’زم اذي- - -ل- - -ي Áوق دي- - -ج- - -ا
اغ- -رسس ال- -وقث ي- -ع -رم ق -ب -ل
م -ه -ن-ب-ذو ان-ق-ر اغ-روم بشش-ام
اذطوالشس ذقفان واذيوم ليه
ليه.
وم -ن ب -ع -د م -ه -ذ Ëاث-ن-ط-ف
واثنسشوم فلقرونواثنزلق قلي
ق- - -ل- - -ي وان- - -ك- - -م- - -ل انسش- - -وم

ثرخسشاسش Úكامل هما ومن امشش- - - -ورب - - -ة ان - - -ي - - -غ اŸرق
بعد ادناوي ثكربايث واثنبظا ن- - -اÿوضش- - -ر ان- - -ي - -غ ا÷اري
ذاŸرصش- - -واث واغ - -ن - -غ - -ط - -ا اŸه -ي -م ث-غ-او اذت-واتشس ايسس
سشÎشش- -ون وان- -وج -ذ اŸاي -دة وحتى اغي واديرق ذالطبق
قليل ششايا اثت Ïذي الوقثاي
نلفطور انيغ انلمعششاث.
واديرق اغرومن انيغ يزيط خاطر لباسس ناÓÿث اقÓ
ويخف ويح Óلباسس سشÒتو بعذنت اŸكÓث.
م - - - -ا ÊهسشÎن - - - -ي- - - -ذ ÷واز
باتنةŸ :وشضي حمزة

أسسقسس  1918يرقب أعركوب أجانا نوغرم نتغردأيت تÓليت نقن سسمقرأنان ندزير أقارناسس يوسسف
بن أبرأهيم بحريز دقن وزمول نا Òÿأيدزير أدوغÓن  .أتشسرد أماسس نقت توأشسولت ناÙافطÚ
يعزم أغربازأن نتمجيدأ نوجانا مع أعاون أنباباسس أخدأم نتمورت دتكرزت .بعد مناو أسسقسسان
يوزنت باباسس غال ألعلمة أوخدأم –نوت ألعمرسس  23نسسقسسان.
وسش - -ان ان - -ت - -ق - -راول - -ة ي - -رزم ت- -ورى دخ اغÓن يغلب يد بوجناح اسشقارن ن -دزي -ر.ام-اشش-ي اي-ن-ع-ر م-ن-اوت ت-يت
ان - -ت - -ح - -ن- -وتسس دسش- -ات ا›اه- -دان ال -ف -رق-د اق-ن سش-ودم-وان ن-السش-ي-اسش-ة سشسشنت اصشافا نقن اوقمان سشوفوسس
تتدولد دنششان ندومÓقة دجراوان نÎن- -ات ن- -دزي -ر اي -ت -وط -ف م -ن -اوت ‰ج- - - -اه- - - -دان دسش - - -ات –ن - - -وتسس
‰ق -ران -ان نÎن -ايت ن -وح -رر ن-دزي-ر تتششال اتوزعاك سشوغÓن دسشقسشان .ات- -وم- -رارة ام- -اشش- -ي ت Ó- -سش -وف -وسس
ان-ب-وخ-ال-ف-ة عÓ-وة .ب-وع-ك-از زي-تو Êاسش - - -قسس  1956ي -ن -ع-ر “سششش-ان Úنالعسشكر نفرنسشا دخÓف نالطار.
ادمناو اضشضشن.Ú
ت -زع Ó-ك ضش -د ا’سش -ت -ع -م -ار ام-اسس و Êدق - -ن سش - -م - -ق- -ران- -ان اضش- -ح- -ان
–ن- -وتسس ت- -وغ دنشش- -ان دخ ان -وج -رو ن -ال -ع -ل -م-ة ال-عسش-ك-ر ن-ف-رنسش-ا يÈاسس ف -ت-م-ورت ن-دزي-ر اول-دج-ي انشش-انسس
ن- -ري -ال دوسش -ك -رم ان -وزال ادوط -وف غفسس بعد ايروال غال وغÓن يكرم اغ Ó-ن م -ان ي -ت-وغ ي-ح-رصس ف-وع-م-ر
ن- - -ا’م - -ان - -ات ا‰دان ت - -وغ دنشش - -ان دسس ال ت -ه -ن -ى ا◊ال -ة ي -دول -د غ -ال ن-ت-م-ج-ي-دا دوع-اون ان-ت-واتسس ك-ل م-ا
ن-وسش-ك-رم نسش-وف-ار ات-وشش-م-ران سش-ني العلمة ينعر دخ اسشن  22اكتوبر  1961اتسش -ح-ق-ان ال ت-ي-اوي ي-وشس ام-ق-ران
غ -ال ووري -ر –.ن -وتسس ات -وغ ات -ق-ان “سششش- -ان Úاشش- -م- -ر ل- -عÓ- -م ن -دزي -ر اسشقسس  1992العمرسس  74نسشقسشان.
ج- - -ار ات ووري- - -ر د›اه- - -دان ا’ن اتششششلت “زوت العلمة يرول غال
تغردايت :الشضيخ باعلي واعمر
اماسس نغرمان .اماششي ايتوغ اخدم سش- -ط- -ي- -ف ي -ك -رم دسس ال “ن -ون -نت
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ثمزغ ثسسع أمزري مقرن ذيل ثغوسس ،أنق
أطسس نثغوسسون أدجن ÷ذوذ ،ذغرج
أرنسسغك مÔد ألوله غر ثمتسس بغذذ أنف أين
أم قرن ثشسرضس يك ذرقم أم أين يع أزقم بخم
نغ أرقم نثغوسسون ،تذغ أنف أكن ثشسرضس
أسسخذمنت أطسس ثلون أنزك.
انف ثششرط ثسشخذمتسس اثمطوث اوكن اتسشون اششبح
يل ثمنط تسشع اصشنف انتششرضس اثكث اثمطوث ،انف
اين اديفررن اتششرط ثكث ذقن Òامكن ثل ثششرط
ذقذم يك ذمقرضس،غسس ثششرط الك Ìانسس ثتسشوخذم
اششبح Ÿعن انف اكن الن اقذ اثنتيسشغذمن اششفيث،
ق- -رن وث- -زك ث -ل -فث اق اسششش -ف -غ و اسش -ث -وث -غ ثشش -رط
ارنتسشكسس اوكن اتسشف اثذينت اعدن فلسس.
امكن اطسس اغسشخذمن ثششرضس اثمج ،ايق ابكنز
اذسس انتكول اكن الن وط ذ÷ث Ãذن اكثنسس ثششرط
اوكن اطن اذيكسس ومذن ايحل ادنبزر قرسشن اين ام
قرن فث افسس اتيفضس امذن اريزمر اذيرفذ ثغوسس
غسس ازيً- -ث- -ر ،ام- -ك -ن ثشش -رط اك -ث -ن -تسس وث -زك اوك -ن
ادسشفغن اذمن اخصشرن ذŸفصشل  ،ثششرط ذين ايسس
مششعث سشوطسس ذثم لورسس اند انف اكن يك اÿلث
انزك اسشعنت ثششرط ذقذم انسشنت.

آوآل دو نزروب:
^ كل فوسس يسسنعاث أوذم ن باب
أنسس

الشس ث- -م- -ن- -ط ان- -د ات- -فضس
ثمطث ارنسشع ذقذمسس اين ^ نشس ق -ارخ -اسس ذأف -ون-اسس و نّ-ت-ا
ال -تسش -م-ي-زن غ-غ ث-يضس ،ي-ل يّكر يزيث
ث -وث ث -كث ادسش -ب -ك-ن اي-ن ^يّ- -ن- -اسس م- -اشس -ي ي -ع -اج Úأي -ا
ايسس ال -ث -ف -ز غ -ف ث-يضس ،ينّاسس سسوغ روف آأيا
Ÿعن انف اكن اين ادجن
وثزك ارح Ÿعن انف اكن ^ي - - - -وج - - - -ار ل - - - -ع- - - -ي- - - -اذ
تاغرزيزت
÷نسس انضش - -ن اث - -رف- -ذن
ارنت ذيل انسشن اذغ انف ^تشس- - - - -ارأسس إأÁي
اك- - - - -ن اŸزي - - - -ن ب - - - -طسس أّن - -سس آأن- -طسس و
آأتسستحى
ان-ت-م-رثÈن Úادم-نت ل-عويذ
ثيط
ااجذذ وسشخذمن ثششرضس.
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^ 11ف-ي-فري  :19٥7إاع-دام «ف-رن-ان-د إاي-فتون»
 ،Fernand Yvetonم-ن-اضص-ل ف-ي ال-حزب
الشص - -ي- -وع- -ي وأاح- -د ال- -ع- -ن- -اصص- -ر ف- -ي شص- -ب- -ك- -ة
المتفجرات بالجزائر العاصصمة ،الذي أالقي عليه
ال-ق-بضس ب-ع-د إاك-تشص-اف ال-ق-ن-ب-ل-ة ال-تي وضصعها في معمل
الكهرباء والغاز.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

لو 1٤38¤هـ اŸوافق لـ  11فيفري  2017م
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جثمان اÛاهد جلول خطيب يوارى الÌى ÃقÈة العالية
ووري الÌى ،ي - - - -وم اÿم - - - -يسس،
ÃقÈة العالية ،با÷زائر العاصصمة،
ج- -ث- -م- -ان اÛاه- -د ج- -ل- -ول خ -ط -يب
اŸع-روف ب-اسص-م ال-رائ-د ج-ل-ول ،الذي
واف- -ت- -ه اŸن- -ي- -ة ل- -ي- -ل- -ة الث- -ن Úإا¤
ال -ث Ó-ث-اء ع-ن ع-م-ر ن-اه-ز  79عاما،
بحضصور مسصؤوول Úسصام ‘ Úالدولة
وأاقاربه ورفقاء السصÓح.

ألقضضية ألوطنية.
كما سضاهم ألرأئد جلول ‘ أحÎأفية جيشص
ألتحرير ألوطني وشضارك بفعالية ‘ تأاسضيسص
ألدولة وأإلدأرة أ÷زأئرية بعد ألسضتقÓل.

قامت بها وحدات ا÷يشس والدرك

تقلد أŸرحوم غدأة ألسضتقÓل عدة مناصضب
سضامية ،منها منصضب أم Úعام وزأرة ألدفاع
أل -وط -ن -ي وأم Úع -ام رئ -اسض-ة أ÷م-ه-وري-ة ،ث-م
ك -اتب أل -دول -ة ل-ل-وظ-ي-ف أل-ع-م-وم-ي وأإلصضÓ-ح

أإلدأري ،كما تقلد منصضب وأ‹ ولية باتنة
وقسضنطينة ووهرأن.
وخÓ-ل مشض-وأره شض-غ-ل أل-ف-ق-ي-د ج-ل-ول خ-طيب
منصضب سضف Òباألرجنت Úوإأسضبانيا.

بفضصل يقظة وجاهزية تأام Úا◊دود

توقيف تسسعة Œار ﬂدرات ومهرب Ãناطق ﬂتلفة من الوطن القوات البحرية تنفذ  11شسخصسا وتبطل ﬁاو’ت هجرة
الشصعب ‘ /أإطار عمليات أإلنقاذ ومكافحة
أل- -ه- -ج -رة غ Òألشض -رع -ي -ة وŒارة أıدرأت،
أŸنفذة على طول ألشضريط ألسضاحلي للبÓد،
قامت وحدأت قوأتنا ألبحرية عﬂ Èتلف
تدخÓتها خÓل شضهر جانفي  2017بإانقاذ 11
شضخصضا من بينهم طفÓن ( ،)02إأنقاذ خمسص
( )05قوأرب صضيد وإأحباط ﬁاولت هجرة
غ Òشضرعية شضملت ( )164شضخصص من جنسضية
جزأئرية ،من بينهم ثÓث ( )03نسضاء وسضتة

( )06قصضر ،باإلضضافة إأ )13( ¤مهاجرأ من
جنسضية إأفريقية ،من بينهم ثÓث ( )03نسضاء،
ك-م-ا ق-امت وح-دأت أل-ق-وأت أل-ب-ح-ري-ة ب-ح-جز
 87,7كيلوغرأم من ألكيف أŸعالج.
إأن هذه ألنتائج ُتؤوكد مدى جاهزية ويقظة
وح -دأت ق -وأت -ن -ا أل-ب-ح-ري-ة ‘ ت-أام Úح-دودن-ا
أل -ب -ح-ري-ة وح-رصض-ه-ا أل-دأئ-م وأŸسض-ت-م-ر ع-ل-ى
ضضمان سضÓمة موأطنينا ع Èطول ألشضريط
ألسضاحلي للبÓد.

الشصعب“/ك - -نت ق - -وأت ألشض - -رط- -ة ،ي- -وم 08
ف -ي-ف-ري  ،2017ضض -م -ن ع -م -ل-ي-ت Úم-ي-دأن-ي-تÚ
متفرقت Úع Èإأقليم أختصضاصص كل من أمن
أل -ع -اصض -م -ة وأل -ب -يضص ،م-ن ضض-ب-ط ‘ حصض-ي-ل-ة
إأجمالية  11.5كيلوغرأم من ألكيف أŸعالج
و 391ق -رصص م -ه -ل -وسص ،ك -انت ب-ح-وزة ثÓ-ث-ة
أشض- -خ- -اصص ‘ ح- -ال- -ة ت- -ل- -بسص ،ك- -ان- -وأ بصض -دد

ترويجها ،هاتان ألعمليتان أسضتند ‘ تنفيذهما
إأ ¤أسضتغÓل معلومات أكيدة.
ه -ذه أ ل-ع-م-ل-ي-ات أ Ÿي-دأن-ي-ة  ،ت-ن-در ج ضض-م-ن
أ ه-دأ ف أŸدي-ري-ة أ ل-ع-ام-ة لÓ-أم-ن أ ل-وط-ن ي
أ ل رأمي ة أإ ¤تضض ي ي ق أ  ÿناق ع ل ى أ ÷ ماعات
ألإج رأمي ة  ،أ لتي تهد د سضÓمة أŸوأط ن Ú
وألصضحة ألعامة.

دوريات الشسرطة تضسبط أازيد من  11كغ من الكيف
اŸعال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج و 391قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرصص مهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوسص

“كنت وحدأت من أ÷يشص ألوطني ألشضعبي وألدرك ألوطني ،من توقيف تسضعة Œار ﬂدرأت ومهرب
وأسضÎجاع كمية معتÈة من ألكيف أŸعالج Ãناطق ﬂتلفة من ألوطن ،حسضب ما أفادت به يوم
أÿميسص وزأرة ألدفاع ألوطني ‘ بيان لها.
وأوضضح نفسص أŸصضدر أنه «‘ إأطار حماية أ◊دود وﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة ،أوقف عناصضر ألدرك
ألوطني بتلمسضان (ألناحية ألعسضكرية ألثانية) ،يوم  08فÈأير  ،2017تاجري ﬂدرأت و” ضضبط 292
كلغ من ألكيف أŸعالج وسضيارت Úسضياحيت ،Úفيما أوقفت مفرزة للجيشص ألوطني ألشضعبي ببشضار
(ألناحية ألعسضكرية ألثالثة) ،أربعة (Œ )04ار ﬂدرأت وحجزت  15كلغ من ألكيف أŸعالج وسضيارة
أجرة».
وبحاسضي مسضعود (ألناحية ألعسضكرية ألرأبعة)« ،أوقفت مفرزة للجيشص ألوطني ألشضعبي مهربا وحجرأت
شضاحنة ﬁملة بسضبع ( )07بنادق صضيد بحرية و  3472هاتف نقال و  800كامÒأ للمرأقبة و  45جهاز
“وقع ع Èأألقمار ألصضناعية وحصضة من أألدوية وموأد ألتجميل».
كما أوقفت مفرزة أخرى بجانت «ثÓثة ( )03مهرب Úوحجزت سضيارة رباعية وجهاز كشضف عن
أŸعادن».
من جهة أخرى« ،أوقفت مفارز للجيشص ألوطني ألشضعبي وعناصضر ألدرك ألوطني وحرسص أ◊دود بكل
من برج باجي ﬂتار وبشضار وأدرأر وتلمسضان  31مهاجرأ غ Òشضرعي ،فيما أحبطت وحدأت حرسص
أ◊دود بالناحية ألعسضكرية ألثانية ﬁاولت تهريب أزيد من  2860ل Îمن ألوقود».

وقف تصصدير ملح الصصحراء الغربية نحو الدا‰ارك

انتصسار ديبلوماسسي آاخر للقضسية الصسحراوية
اعت Èمرصصد اŸوارد الطبيعية
للصصحراء الغربية ،انتهاء تصصدير ملح
الصصحراء الغربية اÙتلة نحو
الدا‰ارك «انتصصارا هاما للشصعب
الصصحراوي» الذي  ⁄تتم اسصتشصارته
‘ هذه الصصفقة و ⁄يعط موافقته.
وأضض -اف أŸرصض -د ردأ ع -ل -ى ق -رأر ألشض -رك -ة
ألدأ‰اركية دأنسضك فيجسضالت ‘  31جانفي
أل- -ف -ارط ب -وق -ف ك -ل نشض -اط -ات -ه -ا ‘ أ÷زء
أÙتل من ألصضحرأء ألغربية أن «هذأ يعني
أن أحتÓل ألصضحرأء ألغربية سضيصضبح أقل
مردودية».
وأع- -ل- -نت شض -رك -ة دأنسضك ف -ي -جسض -الت أن -ه -ا
سض -ت -م -ت -ث-ل ل-ق-رأر ﬁك-م-ة أل-ع-دل أألوروب-ي-ة
ألصض- - -ادر ‘  21ديسض -م ،2016 Èب-خصض-وصص
أإلت- -ف- -اق أل- -ت- -ج- -اري ب ÚأŸغ -رب وأإل–اد
أألوروبي وأنها لن تتورط ‘ نشضاطات غÒ
مشض -روع -ة ول ‘ ن -هب أŸوأرد أل -ط -ب -ي -ع -ي-ة
للصضحرأء ألغربية.

وأعت ÈأŸرصضد ‘ بيان له أن قرأر شضركة
دأنسضك ف -ي-جسض-الت ي-ع-ت Èك-ذلك «أن-تصض-ارأ»
ل-ل-م-ن-ظ-م-ة غ Òأ◊ك-وم-ي-ة أف-ري-ك-ا كونتاكت
أل- -ت- -ي –ارب ألسض -ت -ع -م -ار وأل -ت -ي ل -ط -اŸا
ضضغطت على ألشضركة ألدأ‰اركية وزبائنها
دعما Ÿوقف ألشضعب ألصضحرأوي.
وأوضض - -ح أŸرصض - -د أن أرب - -ع م - -ق - -اط - -ع- -ات
دأ‰اركية قررت فسضخ عقدها مع ألشضركة
أŸم- -ون- -ة دأنسضك ف -ي -جسض -الت ألن -ه -ا Œارة
ق -ائ -م -ة ع-ل-ى خ-رق ح-ق-وق أإلنسض-ان ب-ع-د أن
أعلمتهم منظمة أفريكا كونتاكت أن أŸلح
مسضتورد من ألصضحرأء ألغربية.
وللتذك Òفإان أإلŒار باŸنتوجات ألقادمة
من ألصضحرأء ألغربية أÙتلة يشضكل خرقا
ألقانون ألدو‹ إأ ¤أن تتم أسضتشضارة ألشضعب
ألصضحرأوي ويعطي موأفقته.
وتعت Èألصضحرأء ألغربية آأخر مسضتعمرة ‘
إأفريقيا أحتلت سضنة  1975من طرف أŸغرب
بدعم من فرنسضا.

 20°ا÷زائر

بهدف زيادة الوعي
من اıاطر

اأ’من الوطني يح ّسسسص
التلميذ بحوادث اŸرور
الشصعب /نظمت مصصالح ا أ
لمن الوطني عÈ
ﬂتلف الوليات ،خÓل شصهر جانفي وبداية
شص -ه -ر ف -ي -ف-ري  ، 2017ح -م Ó-ت –سص -يسص -ي-ة
وت-وع-وي-ة ح-ول السصÓ-م-ة اŸروري-ة ،لتÓميذ
اŸدارسس Ãخ - -ت - -ل - -ف أاط- -واره- -ا ال- -دراسص- -ي- -ة،
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات الÎب-ي-ة ،ا÷معية
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -لسصÓ- -م- -ة اŸروري -ة ،ال -كشص -اف -ة
ا إ
لسصÓمية ا÷زائرية وكذا قدماء الكشصافة
ا إ
لسصÓمية ا÷زائرية.
‘ ه- -ذا الط- -ار ،ت- -ل- -ق- -ى م- -ا ي -ق -ارب 2800
تلميذ ،شصروحا وافية ،حول جهود اŸديرية
ال-ع-ام-ة ل -أ
Óم-ن ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل من حوادث
اŸرور وا إ
ل
ج
ر
ا
ء
ا
ت
ا
Ÿ
ت
خ
ذ
ة
ل
ل
حد منها ،حيث
ق -دمت ل -ه -م ا إ
لرشص -ادات وال -نصص -ائ-ح بضص-رورة
اللتزام بقانون اŸرور.
إاضصافة إا ¤ذلك ” ،تنظيم معارضس ضصمت
ﬂت -ل -ف ال -وسص -ائ -ل ال -ت -ق -ن -ي -ة اŸسص -ت -ع-م-ل-ة ‘
م - -ك - -اف - -ح - -ة إاره - -اب ال - -ط- -رق- -ات ،م- -دع- -م- -ة
ب -ا إ
لحصص -ائ -ي -ات اŸسص -ج -ل -ة م-ن ط-رف ع-ن-اصص-ر
الشص- -رط- -ة ،وصص- -ور ف- -وت- -وغ- -راف- -ي- -ة ل- -ب -عضس
ا◊وادث اŸروري - -ة ،م - -ع ت - -وزي - -ع م - -ط- -وي- -ات
وقصص- -اصص- -ات ح- -ول ذات اŸوضص- -وع ،إا ¤ج -انب
ت- -نصص- -يب ح- -ظ -ائ -ر ل -لÎب -ي -ة اŸروري -ة ع -ل -ى
مسصتوى سصاحات اŸدارسس.

 18°وهران

الثمن  10دج

بحضصـــــــــــور شصخصصيـــــــــــات سصياسصيـــــــــــة ورفقـــــــــــاء السصـــــــــــÓح

حضض -ر م-رأسض-م تشض-ي-ي-ع ج-ن-ازة أل-ف-ق-ي-د رئ-يسص
›لسص أألمة عبد ألقادر بن صضالح ورئيسص
أÛلسص أل -دسض -ت -وري م -رأد م-دلسض-ي وأل-وزي-ر
أألول عبد أŸالك سضÓل ووزير ألدولة مدير
أل-دي-وأن ب-رئ-اسض-ة أ÷م-ه-وري-ة أح-م-د أوي-ح-يى
وأعضض -اء ع -ن أ◊ك -وم-ة وأŸسض-تشض-ار ب-رئ-اسض-ة
أ÷م- -ه- -وري- -ة ﬁم- -د ع- -ل -ي ب -وغ -ازي ووزرأء
سضابقون.
وأشض -اد وزي -ر أÛاه -دي -ن أل -ط-يب زي-ت-و‘ Ê
ك -ل -م -ة ت -أاب -ي -ن -ي -ة ب -خصض -ال أŸرح-وم لسض-ي-م-ا
«أنضضمامه منذ ريعان شضبابه إأ ¤ثورة نوفمÈ
 1954وك -ذأ أŸسض -ؤوول -ي-ات أل-ت-ي ت-وله-ا ب-ع-د
أسضتقÓل أ÷زأئر».
وكان جلول خطيب أŸولود ‘  8أكتوبر 1936
ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصض-م-ة م-ن-اضض Ó-ف-ذأ ‘ سض-ب-ي-ل

 23°ا÷زائر

 13°وهران

15°
20°

france prix 1

عندما يصسبح التمسسك بالهوية هجوما
على اللغة الفرنسسية ...؟ !
أأم Úبلعمري
أاخ-ذ ال-ب-عضس ي-ت-ب-اك-ى ع-ل-ى ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ‘ ا÷زائر إا¤
درج -ة اع-ت-ب-اره-ا ضص-ح-ي-ة ت-ت-ع-رضس إا ¤ح-مÓ-ت ع-دائ-ي-ة ‘
بÓدنا و ذلك Ûرد الكتابة بلغة أاجنبية أاخرى على يافتات
لسصماء مؤوسصسصات رسصمية أاو أاكادÁية جزائرية مؤوخرا ،بل
أ
أاك Ìم-ن ذلك و صص-لت ال-وق-اح-ة إا ¤اع-ت-ب-ار ع-م-ل-ي-ة ت-ع-ريب
لدارة ال -ت -ي ب -اشص -رت -ه -ا ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ب-داي-ة سص-ن-وات
ا إ
السص -ب -ع -ي -ن -ات ك -انت أاو ¤ال -ه -ج -م-ات ال-ت-ي اسص-ت-ه-دفت ال-ل-غ-ة
لمر اقتصصر على ذلك فقط
الفرنسصية ‘ ا÷زائر ،و يا ليت ا أ
ب -ل ه -ن -اك م -ن اع -ت Èأان ل -غ -ة م -ول-ي Òه-ي ال-ت-ي ك-انت وراء
ازده- -ار و ت- -ط- -ور ا÷زائ -ريﬂ ‘ Úت -ل -ف اÛالت ‘ إاشص -ادة
واضصحة بالسصتعمار وتزكية معلنة لقانون  23فيفري الذي
Áجد السصتعمار ،و ‘ هذا الصصدد ” التذك Òبأان ﬂتلف
لدبية باللغة الفرنسصية
ا÷زائري Úالذين كتبوا أاعمالهم ا أ
من أامثال مولود معمري و كاتب ياسص ... Úو غÒهم و إان
كنت ل أاختلف ‘ كون تلك الكتابات راقية و جميلة و ل
أاشص -كك ‘ وط -ن -ي -ة أاح -د م-ن-ه-م و ل-ك-ن ال-ذي  ⁄يشص-ر إال-ي-ه أان
أاولئك اŸفكرين و الكتاب ا÷زائري ⁄ ÚتÎك لهم حرية
الختيار بل كانوا ›Èين على التعلم باللغة الفرنسصية
لنها فرضصت عليهم فرضصا دون بديل آاخر ،بل
و الكتابة بها أ
أان-ه-م ك-ان-وا م-ن اÙظ-وظ( Úح-الت اسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة) “ك-نت من
اخÎاق النظام الدراسصي السصتعماري والتحقت Ãقاعده ‘
لع- -ظ- -م م- -ن الشص- -عب ا÷زائ- -ري ح -رم م -ن
ح Úأان السص- -واد ا أ
م -زاول -ة ال -ت -ع -ل -ي -م واخÎعت ل -ه (شص -ه -ادة ن-ه-اي-ة ال-دراسص-ة)
الفريدة من نوعها ‘ العا ⁄لطرده من اŸنظومة التعليمية ‘
الطور البتدائي.
إان الذين يتباكون على اللغة الفرنسصية بهذا الشصكل اŸؤوسصف
واıج -ل ال -ذي يصص -ل إا ¤درج -ة ا◊ن Úالسص -ت -ع -م -اري ك-ان
ع-ل-ي-ه-م م-ن ب-اب أاو ¤ال-ب-ك-اء ع-ل-ى ا÷زائ-ر وع-ل-ى مسص-ت-قبلها
الذي ل يكون أاك Ìأامنا و–ررا إال من خÓل اÿروج من
ق -اع -دة « اŸن -ت -وج ال -وح-ي-د ،الشص-ريك ال-وح-ي-د « ،إا ¤ق-اع-دة
جديدة بأابعاد إاسصÎاتيجية “كن ا÷زائر من ا◊فاظ على
اسصتقÓل قرارها السصياسصي والقتصصادي وهي اŸنتوج اŸتعدد
أاي تنويع القتصصاد وتنويع الشصركاء كذلك.
لخرى ‘ ا÷زائر ل يجب
لجنبية ا أ
إان تشصجيع تعلم اللغات ا أ
أان يفسصر من باب الكراهية للغة الفرنسصية التي ل يجب أان
لن-ه
لو ¤ب-ال-رع-اي-ة أ
–ظ-ى ‘ ال-وقت ن-فسص-ه ب-وضص-ع ال-ل-غ-ة ا أ
لمازيغية ‘
وضصع يجب أان يعطى فقط للغت Úالعربية وا أ
ب Ó-دن -ا ،ب -ي-ن-م-ا ي-جب أان ت-ب-ق-ى ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ›رد ل-غ-ة
لخ-رى ال-ت-ي ع-ل-ي-ن-ا أان ن-ت-ع-ل-م-ه-ا
أاج -ن -ب -ي -ة كسص -ائ -ر ال -ل-غ-ات ا أ
ك -وسص -ائ -ط نسص -ت -ع -م -ل -ه -ا ‘ ال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي وا◊صص-ول ع-ل-ى
التكنولوجيات ا◊ديثة والتحكم فيها ل أاك.Ì
ل أاريد هنا العودة إا ¤ا◊ديث عن تقهقر اللغة الفرنسصية ‘
لن هذا شصأان يخصس
لخرى أ
الÎتيب العاŸي مقارنة باللغات ا أ
ال- -ف- -رنسص- -ي Úوح- -ده- -م و ل -ك -ن أان ي -ع -ت Èال -ب -عضس أان مسص -ار
التعريب ‘ ا÷زائر كان هجوما على اللغة الفرنسصية فهذا
إاعÓن حرب على مقومات وهوية الشصعب ا÷زائري و على
لسصÎاتيجية للدولة ا÷زائرية ومن بينها إاعادة
اÿيارات ا إ
لم-ازي-غ-ي-ة بصص-ف-ت-ها أاحد أابعاد هويتنا فهل
الع-ت-ب-ار ل-ل-غ-ة ا أ
ترسصيمها كان هجوما على الفرنسصية ‘ ا÷زائر ؟ ! .

قامـــــت بتكويـــــن  ٦0موظفـــــا Ÿتعامــــل النقــــال

جازي يفتتح مدرجا ‘ اŸدرسسة العليا ا÷زائرية لألعمال
الشصعب /افتتح الرئيسس التنفيذي ÷ازي
فينتشصانزو نيشصي ،يوم  08فيفري ا÷اري،
مدرجا تعليميا ‘ اŸدرسصة العليا ا÷زائرية
Óعمال بحضصور باتريك ميشصيليتي اŸدير
ل أ
العام للمدرسصة وكذلك الطÓب و‡ثلي
لعÓم.
وسصائل ا إ
–ت شضعار «لنخلق أŸسضتقبل معا» ،جاء هذأ ألفتتاح
Ãث -اب -ة دع -م م -ن شض -رك -ة ج -ازي ل -ل -ت -ك-وي-ن و أل-ت-م-ي-ز
وألب -ت -ك -ار ،و ه -ي أل -ق -ي -م أل-ت-ي ت-ق-وم ع-ل-ي-ه-ا ف-لسض-ف-ة
أŸدرسض-ة أل-ت-ي يشض-ه-د أل-ن-ج-اح أŸه-ن-ي ل-طÓ-ب-ه-ا على
مسضاهمتها ‘ ألنمو ألقتصضادي وألجتماعي للبلد.
وفيما يخصص أŸدرج فقد “ت إأعادة تهيئته بالكامل
ك -م -ا ” Œه -ي -زه ب -ك -ل أل -وسض -ائ-ل أ◊دي-ث-ة م-ن أدوأت
ألعرضص ألضضوئي و ألفيديو وأدوأت تعليمية أخرى.
وب -ه -ذه أŸن -اسض -ب -ة ،صض -رح ف-ي-ن-تشض-ان-زو ن-يشض-ي« :ه-ذأ
Óعمال شضرف
ألتعاون مع أŸدرسضة ألعليا أ÷زأئرية ل أ
و فخر لنا ،حيث أن أŸدرسضة قامت بتكوين أك Ìمن
 60موظفا ‘ جازي كما أن عددأ من مديريها هم من
خريجي هذه أŸدرسضة .هناك برنامج تكويني جديد
سضتشضرع فيه أŸدرسضة يتعلق بإادأرة ألتصضالت ،وهو ما
يشض-ج-ع-ن-ا ع-ل-ى م-وأصض-ل-ة سض-ي-اسضة ألتوظيف أ÷ديدة
ألتي نتبعها و ألتي نسضعى من خÓلها لسضتقطاب
م -ه -ارأت ج -دي -دة Áك -ن -ه -ا أن ت-ت-ك-ي-ف م-ع أل-ت-ح-ول
ألرقمي للموؤسضسضة ».
من جانبه ،صضرح باتريك ميشضيليتي« :هذأ ألفتتاح
يعكسص روح ألتعاون ب ÚأŸدرسضة وأŸتعامل ويسضرنا أن
نشضرع بدأية من سضبتم ‘ 2017 Èدورة تكوين جديدة
‘ ›ال ألتصضالت وتسضيÒها بالشضرأكة مع جامعة

إأيكسص مرسضيليا ،أألمر ألذي سضيسضهم ‘ تطوير قطاع
ألتصضالت ألذي هو ‘ –ول كامل ‘ أ÷زأئر ،وألذي
سضوف يتطلب كفاءأت مهنية ﬁددة ».
ك -ج -زء م -ن ع -م -ل -ي -ة أل-ت-ح-ول ،ت-رأه-ن ج-ازي ع-ل-ى
ت -وظ -ي -ف ك -ف -اءأت ج -دي-دة ل-تصض-اح-ب-ه-ا ‘ ع-م-ل-ي-ة
–ديث ق - -ط- -اع ألتصض- -الت ‘ عصض- -ر أل- -رق- -م- -ي- -ة
وألأنÎنت ع Èألهاتف ألنقال.

