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ال - - -ط- - -يب زي- - -ت- - -و ،Êع- - -ل- - -ى
الحتفالت اıلدة للذكرى
 5ليوم النصشر اŸصشادف لـ19
م- -ارسس م- -ن ك- -ل سش- -ن- -ة– ،ت
شش - -ع - -ار« :ال - -وف - -اء وال- -ب- -ن- -اء
ب- -ال- -ع -زة وال -ك -رام -ة» ،وذلك
يومي  18و 19مارسس ا÷اري
بولية البيضس.

17284

مسسلـ ـ ـم ومبارك ـ ـي يحيي ـ ـان
إليـ ـوم إلوطنـ ـ ـي للمع ـ ـوقÚ

ميهوبي يحاضسر
حول إŸعرفة وإŸسستقبل

ي -ق -وم وزي -ر الأشش -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة
وال -ن -ق -ل ب -وج -م -ع -ة ط-ل-ع-ي ،ال-ي-وم،
بزيارة عمل وتفقد اإ ¤ولية عÚ
ال- -دف- -ل- -ى ،وه- -ذا ‘ اإط- -ار اŸت- -اب -ع -ة
اŸيدانية Ÿششاريع القطاع بالولية.

حملة إإعÓمية Ÿركز إلتعليم
إŸهني عن بعد

ي- -ن- -ظ- -م اŸرك -ز ال -وط -ن -ي
ل-ل-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ع-ن بعد،
Ãن- -اسش -ب -ة ال -ي -وم ال -ع -اŸي
ل -ل-م-راأة ،ح-م-ل-ة اإعÓ-م-ي-ة
وي- -ع -رضس ف -رصس ت -ك -وي -ن
–ت ششعار« :فرصشتك من
اأج -ل ال-ن-ج-اح» م-ن  08اإ 30 ¤م-ارسس Ãق-ر م-دي-رياته
ا÷ه -وي -ة ال -تسش -ع وع-ل-ى م-وق-ع-ه الإل-كÎو Êوصش-ف-ح-ة
ال -ف-يسس وه-ذا ل-ت-ع-ري-ف اŸراأة ا÷زائ-ري-ة ع Èال-وط-ن
Ãختلف التخصشصشات ا÷ديدة مثل مسشاعدة اأمومة –
مسشاعدة Œارية بوكالة عقارية...

مسسابق ـة أإحسسن بحث ببشسار
ح ـول إلعقيد لطفي

اأع- -ل- -نت م- -دي- -ري- -ة اÛاه -دي -ن
ل- -بشش- -ار ع -ن ت -ن -ظ -ي -م مسش -اب -ق -ة
اأحسشن بحث حول مسشÒة البطل
الشش-ه-ي-د ال-ع-قيد لطفي (  1934ــ
 ،) 1960ل ت-زي-د صش-ف-ح-ات-ه ع-ن
عشش - -ر ،م - -وّج - -ه - -ة ل - -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ
وال -ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن يÎاوح سشّ-ن -ه-م
ب 13 Úو 17عاما.
ت -اأت -ي ه -ذه اŸسش -اب -ق -ة ‘ اإط -ار ال -ذك-رى  57لسشتششهاد
ال- -ب- -ط- -ل ال- -ع- -ق- -ي- -د ل- -ط- -ف- -ي ق- -ائ- -د ال -ولي -ة اÿامسش -ة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ،وال-رائ-د ف-راج ورف-اق-هما ،التي سشتحتضشنها
مدينة بششار ‘  27مارسس .2017
وتهدف اŸسشابقة لتششجيع نششر ثقافة البحث التاريخي
ودراسش- -ة مسشÒة رم -وز وشش -ه -داء ا÷زائ -ر ،والإسش -ه -ام ‘
ت-رسش-ي-خ ع-دي-د ال-ت-ق-ال-ي-د .وق-د رصش-دت ل-ذلك ( خ-مسس
جوائز ) قيّمة تسشلم للفائزين والفائزات باŸناسشبة.

ي - - -ل - - -ق - - -ي و ز ي - - -ر
الثقافة عزالدين
ميهوبيﬁ ،اضشرة
–ت ع - - - - -ن- - - - -وان:
«اŸعرفة
واŸسشتقبل»Ã ،قر
اŸدرسش-ة ال-وط-نية
لÓ- -إدارة ع- -ل- -ى السش- -اع- -ة
 14 : 00بعد الزوال.
الندوة تدخل ‘ اإطار
سش -لسش -ل -ة اÙاضش -رات
التي تنظمها اŸدرسشة لطلبتها.

إ÷زإئ- -ر إل- -وسس- -ط- -ى
–يي إليوم إلوطني لذوي
إلحتياجات إÿاصسة

لدارة والمالية
ا إ

يشش-رف وزي-ر الصش-ح-ة والسش-كان
واإصش Ó- -ح اŸسش- -تشش- -ف- -ي- -ات ع- -ب- -د
اŸالك ب -وضش-ي-اف ،ي-وم-ي  14و15
م - -ارسس ا÷اري ،ع - -ل - -ى ال - -ل - -ق- -اء
ال-وط-ن-ي ل-ل-مسش-تشش-ف-ي-ات ال-ذي سش-ي-ق-ام ب-ولي-ة عنابة ،حيث
سش- -ي- -ك -ون الف -ت -ت -اح ع -ل -ى السش -اع -ة  08 : 30صش-ب-اح-ا ب-ق-اعة
الجتماعات بالولية.

سساحلي يلتقي إألمناء إلولئيÚ
للتحالف إ÷مهوري

ا÷زائ- -ر ال- -وسش- -ط- -ى ،ال- -ي- -وم ،ال- -ي- -وم
الوطني لذوي الحتياجات اÿاصشة
ب- -ت- -ق- -د Ëع -دة نشش -اط -ات ب -ق -اع -ة
السش - - -ي - - -ن - - -م- - -ا ا÷م- - -ال ،ذب- - -ي- - -ح
الششريف ،وذلك على السشاعة
ي - -ن - -ظ - -م اŸك - -تب ال - -ولئ - -ي
 14 : 00بعد الزوال.
Ãناسشبة اليوم الوطني للمعاق ÚاŸوافق لـ 14مارسس تنششط،

حملة –سسيسسيـ ـ ـة Ãناسسبـ ـ ـة
إليـ ـ ـوم إلوطني للمع ـ ـ ـاقÚ

ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة
ل–ادية إŸكفوفÚ

ن ـ ـ ـدوة ح ـ ـ ـول
إلنقل بوهرإن

اليوم ،جمعية طريق السشÓمة لزرالدة ،بالتعاون مع اأمن
الدائرة وجمعية طفولة الباهية Ÿسشتششفى اأزور Ãدينة
سشطاوا‹ ،عملية –سشيسشية ،مع اإسشداء نصشائح عملية
Ÿسشتعملي الطريق للوقاية من اأخطار اŸرور.
م -ن شش -اأن م -ث -ل ه -ذه اŸب -ادرات ،ح -يث ت-واصش-ل ال-ع-م-ل
ج -واري ،ال -رف -ع م -ن درج -ة ال -وع -ي ب -اأه -م -ي-ة احÎام
قانون واإششارات اŸرور.

ل –Ó- -اد ال - -ع - -ام ل - -ل - -ت - -ج - -ار
وا◊رف - - - - -ي Úا÷زائ- - - - -ريÚ
ب- -وه -ران ،ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة،
على السشاعة  10 : 00صشباحا،
ي -ت -ط -رق ف -ي -ه-ا اإ ¤وضش-ع-ي-ة
نقل اŸسشافرين باŸدينة.

ت -ع -ق -د ا–ادي-ة اŸك-ف-وف Úل-ولي-ة
ا÷زائر ،ندوة صشحفيةÃ ،ناسشبة
اإح -ي -اء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ع-اقÚ
اŸصش - -ادف لـ  14م- -ارسس م- -ن ك -ل
ينظم قدماء الكششافة الإسشÓمية ا÷زائرية اŸرحلة  3من
سشنة ،يوم الأربعاء  15مارسس
مششروع تنششيط اŸناطق ا◊دودية ‘ الفÎة ماب 18 Úاإ25 ¤
ا÷اري ،ع- - -ل- - -ى السش- - -اع- - -ة
مارسس  2017بوليتي سشوق اأهراسس وورقلة.
 10 : 00صش-ب-احا Ãكتبة
ت-ك-ون الن-طÓ-ق-ة ال-رسش-م-ي-ة ل-ل-قوافل ‘ عيد النصشر  19م-ارسس من
بلفور با◊راشس.
اŸكتبة الوطنية ا◊امة.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
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أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

بوضسياف يشسرف على
إللقاء إلوطني
للمسستشسفيات

يشش -رف الأم Úال -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري
بلقاسشم سشاحلي ،يوم السشبت  18مارسس ا÷اري ،على
اأشش -غ -ال ال -ن -دوة ال-وط-ن-ي-ة لأم-ن-اء اŸك-اتب ال-ولئ-ي-ة
وروؤسش-اء ق-وائ-م مÎشش-ح-ي ا◊زب ل-تشش-ري-ع-يات ماي
 ،2017ابتداء من السشاعة  10 : 00صشباحا ،بقاعة اÙاضشرات بديوان قرية
الفنان Úبزرالدة ،تخصشصس للمصشادقة على الÈنامج الإنتخابي للحزب،
ي- -ح- -ي- -ي اÛلسس الشش- -ع- -ب- -ي ل- -ب -ل -دي -ة واسشتعراضس مواقفه من اŸسشتجدات الوطنية والدولية.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

‘ اإط -ار ج -لسش -ات السش -ت -م-اع
التي تنظمها اللجان الدائمة
Ûلسس الأم -ة ،ت -ع-ق-د ج-لسش-ة
م -وسش -ع -ة اإ ¤اأعضش -اء اÛلسس
م- - - -ع وزي- - - -ر ال- - - -داخ- - - -ل - - -ي - - -ة
وا÷م- -اع- -ات اÙل -ي -ة ،ح -ول
م- - - -وضش- - - -وع «ال- - - -ت- - - -حضشÒات
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ريعية لـ 4
م - - -اي  ،»2017ال - -ي- -وم ،ع- -ل- -ى
السشاعة  09 : 30صشباحا.

تششرف وزيرة التضشامن الوطني والأسشرة وقضشايا
اŸراأة مونية مسشلمÃ ،عية وزير التكوين والتعليم
اŸهنيﬁ Úمد مباركي ،على اإحياء فعاليات اليوم
الوطني لÓأششخاصس اŸعوق– ،Úت ششعار« :تسشهيل
ال-وصش-ول اإ ¤ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا» ،اليوم ،على السشاعة
 09 : 00صشباحا ،بولية تيبازة.

طلعي ‘ زيارة عمل إإ¤
ع Úإلدفلى

التحرير

بدوي يسستعرضض إلتحضسÒإت
للتشسريعيات Ãجلسض إألمة

إŸرحلة  3من مشسروع تنشسيط إŸناطق إ◊دودية

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أإمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إلع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الثÓثاء  14مارسس  2017م
الموافق لـ  15جمادى الثانية 1438هـ

‡ثــــــ Óلرئيــــــسس إ÷مهوريــــــة

سصÓل يشصارك ‘ أللقاء أألول Ÿكتب أل–اد أإلفريقي

ك- -ل- -ف رئ- -يسس إ÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د إل -ع -زي -ز
’ول عبد إŸالك سسÓل،
بوتفليقة ،إلوزير إ أ
’ول Ÿك-تب
’ج-ت-م-اع إ أ
ب -ت-م-ث-ي-ل-ه ‘ أإشس-غ-ال إ إ
’ف- -ري -ق -ي ،إل -ذي ي -ن -ع -ق -د ،إل -ي -وم
’–اد إ إ
إ إ
وغدإ ،بأاديسس أإبابا (إثيوبيا) ،بحسسب ما أإفاد
’ول.
به ،أإمسس ،بيان Ÿصسالح إلوزير إ أ
يعكف هذا اإ’جتماع ،الذي جاء عقب انعقاد القمة
–Óاد اإ’فريقي نهاية يناير  ،2017والتي
العادية  28ل إ
ع -رفت ان -ت -خ -اب رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز
بوتفليقة ‘ منصسب نائب رئيسس اإ’–اد اإ’فريقي،
على دراسسة أاجندة اإ’–اد وبرنامج القمة القادمة
اŸرتقبة ‘ السسداسسي اأ’ول من سسنة  2017وتنصسيب
›موعة اŸنتخب Úا÷دد ‘ ﬂتلف اŸفوضسيات.
ويرافق الوزير اأ’ول ،وزير الشسؤوون اŸغاربية واإ’–اد
اإ’فريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مسساهل.

..وينصصب ÷نة أليقظة Ÿتابعة
وتطوير ألسصتثمارأت
نصسب الوزير اأ’ول عبد اŸالك سسÓل ،أامسس÷ ،نة
ال -ي -ق -ظ -ة اŸك -ل -ف-ة Ãت-اب-ع-ة وت-ط-وي-ر ا’سس-ت-ث-م-ارات
والهادفة إا ¤إانعاشس ا’سستثمار ودعم اŸكتسسبات ‘
هذا اÛال ،بحسسب ما أافادت به مصسالح الوزير
اأ’ول.
تتو ¤هذه اللجنة ،التي وضسعت –ت إاشسراف الوزير
اأ’ول ،مهام متابعة عمليات ا’سستثمار واقÎاح كل

الوسسائل والسسبل اŸمكنة لتطوير عملية ا’سستثمار
وك -ذا اسس-ت-ب-اق ك-ل ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي Áك-ن-ه-ا اأن ت-واج-ه
السسياسسة الوطنية لÓسستثمار ،على أان تكون اللجنة
تفاعلية من أاجل اقÎاح ا◊لول والعمليات التسسهيلية
وفق ما جاء ‘ صسفحة مصسالح الوزير اأ’ول على
فيسسبوك.
م -ن صس Ó-ح -ي-ات ال-ل-ج-ن-ة  -يضس-ي-ف اŸصس-در  -ج-م-ع
وم-ع-ا÷ة و–ل-ي-ل اŸع-ط-ي-ات واŸع-ل-وم-ات اŸت-ع-لقة
با’سستثمار وﬁيط ا’سستثمار واŸراقبة واŸتابعة

الفعالة Ùيط ا’سستثمار وشسروط إا‚از اŸشساريع،
عÓوة على مÓحظة التطورات والتغيÒات ‘ ميدان
ا’سس-ت-ث-م-ار وع-راق-ي-ل ا’سس-ت-ث-م-ار وإانشساء اŸؤوسسسسات
واŸم -ارسس -ات ا◊سس -ن -ة ال -ت -ي ت -ك-ون ﬁل ت-ب-ادل بÚ
الو’يات.
وتضس -م ال -ل-ج-ن-ة ال-ت-ي ي-رأاسس-ه-ا ال-وزي-ر ،م-دي-ر دي-وان
ال -وزي -ر اأ’ول ،اأ’م -ن-اء ال-ع-ام Úل-وزارات ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷ماعات اÙلية واŸالية والصسناعة واŸناجم
وال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري،
ب -ا’ضس -اف -ة إا ¤وزارة ت -ه -ي -ئ -ة اإ’ق -ل -ي -م والسس -ي -اح-ة
والصسناعة التقليدية.
كما تضسم اللجنة ‘ عضسويتها ،اŸدير العام للوكالة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر ا’سس-ت-ث-مار واŸدير العام للوكالة
ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-وسس-اط-ة والضس-ب-ط ال-ع-ق-اري ،إا ¤ج-انب
رئيسس ا÷معية اŸهنية للبنوك واŸؤوسسسسات اŸالية،
ب -حسسب ال -ق -رار اŸتضس -م -ن اسس -ت -ح -داث -ه-ا واŸوق-ع
مؤوخرا من طرف الوزير اأ’ول.
و‘ إاط -ار ‡ارسس -ة م-ه-ام-ه-ا– ،رصس ال-ل-ج-ن-ة ع-ل-ى
ال -ت -ح-ل-ي-ل ال-دوري ل-ب-نك اŸع-ط-ي-ات اŸت-ع-ل-ق Ãن-ح
اŸوارد ال- -ع- -ق- -اري- -ة م- -ن ط- -رف ال -و’ي -ات و“وي -ل
اŸشساريع من طرف البنوك واŸشساريع ا’سستثمارية
قيد اإ’‚از واŸشساريع ا’سستثمارية التي  ⁄يتم
الشس -روع ‘ إا‚ازه -ا وتصس -ن -ي -ف -ه-ا ،ت-ب-ع-ا ل-ل-ع-راق-ي-ل
والصس -ع -وب -ات ال -ت -ي واج -ه -ت-ه-ا .ك-م-ا –ل-ل ك-ل ب-نك
معطيات آاخر بإامكانه اŸسساهمة ‘ –سس Úالرؤوية
‘ ميدان ا’سستثمار.

’وروبي
إلدورة Û 10لسس إلشسرإكة إ÷زإئر  -إ’–اد إ أ

موغريني :أل–اد أألوروبي ملتزم بتشصييد شصرأكة أأك Èمع أ÷زأئر

’وروب -ي
أإك- -دت إŸم- -ث- -ل -ة إلسس -ام -ي -ة ل –Ó-اد إ أ
’م -ن -ي -ة
ل- -لشس- -ؤوون إÿارج- -ي- -ة وإلسس -ي -اسس -ي -ة إ أ
’وروب-ي
ف -ي -دي -ري -ك -ا م -وغ-ري-ن-ي ،أإن إ’–اد إ أ
ملتزم بتشسييد شسرإكة ““أإك Èومؤوكدة أإك ““Ìمع
إ÷زإئر.
‘ تقرير سسنوي حول وضسعية العÓقات ب Úا’–اد
اأ’وروبي وا÷زائر ،نشسر Ãناسسبة الدورة Û 10لسس
شس- -راك -ت -ه -م -ا اŸن -ع -ق -دة ،أامسس ،بÈوكسس -ل ،صس -رحت
اŸسسؤوولة اأ’وروبية قائلة““ :إاننا ملتزمون ببناء شسراكة
ثنائية أاك.““È
واعتÈت رئيسسة الدبلوماسسية اأ’وروبية ،أان العÓقات
الثنائية كانت ““مكثفة بشسكل خاصس““ منذ ا’جتماع
اأ’خÛ Òلسس الشسراكة ‘ يونيو  ،2015مشسÒة إا¤
““–قيق تقدم ‘ عديد ›ا’ت التعاون سسواء الثنائية
أاو اإ’قليمية““.
وجدد من جهته اŸفوضس اأ’وروبي للسسياسسة اأ’وروبية
للجوار ومفاوضسات التوسسع يوهانسس هان ،تأاكيد دعم
ا’–اد اأ’وروب -ي ل -ل -ج -زائ -ر ““‘ مسس-ار اإ’صسÓ-ح-ات
السسياسسية وا’قتصساد الكلي الهيكلي الذي ” الشسروع
فيها مؤوخرا““ ،معتÈا أان اإ’صسÓحات ““سستمكن من
توطيد العÓقات““ ب Úالطرف.Ú
‘ ه-ذا ال-ت-ق-ري-ر ،ال-ذي أاع-دت-ه م-ن-اصس-ف-ة اŸف-وضس-ية
اأ’وروبية واŸصسلحة اأ’وروبية للعمل اÿارجي ،أاشسار
ا’–اد اأ’وروبي إا““ ¤القدرات اأ’منية العالية““ التي
تتمتع بها ا÷زائر والتي “كنها من مكافحة اإ’رهاب
وا÷رÁة ال -ع -اب-رة ل-ل-ح-دود ““ب-ف-ع-ال-ي-ة““ ،مÈزا وج-ود
““ﬁادثات ‘ هذه اÛا’ت““ ب Úالطرف.Ú
وأاكد اإ’–اد اأ’وروبي ‘ تقريره ،أان ““ا÷زائر تظل
ت -ل -عب دور وسس -اط -ة ﬁوري -ا’ ،سس -ي -م -ا ‘ ل-ي-ب-ي-ا و‘
منطقة السساحل““ ،مذكرا بأانها (ا÷زائر) أاول بلد من
الضس -ف -ة ا÷ن -وب -ي -ة ل -ل -م -ت -وسس -ط يشس -ارك ‘ اآ’ل-ي-ات
اأ’وروب -ي -ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة وي-وق-ع ع-ل-ى ات-ف-اق م-ع
اŸفوضسية اأ’وروبية.
وتطرق ا’–اد اأ’وروبي إا ¤التطور واإ’صسÓحات
التي باشسرتها مؤوخرا ا÷زائر وأاولويات التعاون بينها
وب Úاإ’–اد اأ’وروبي““ ،اŸتمحورة حول القطاعات
ذات ا’هتمام اŸشسÎك ،مثلما ” –ديدها ضسمن
““أاولويات الشسراكة““ ا÷ديدة.
ولدى اسستعراضس التعديل الدسستوري ،ذكر التقرير أان
الدسستور ا÷زائري ا÷ديد ““تضسمن تقدما دÁقراطيا
وم -ؤوسسسس -ات -ي -ا““ ،م -ع -ل -ن -ا ع -ن إارسس -ال ب -ع -ث-ة خÈاء ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات Ãن-اسس-ب-ة تشس-ري-ع-ي-ات ال-راب-ع ماي 2017
بدعوة من ا÷زائر.
ك -م -ا أاشس -ار ال -ت -ق -ري -ر إا ¤أان اإ’–اد اأ’وروب -ي أاشس -اد
بالتعاون بينه وب Úا÷زائر ‘ اÛال اإ’سسÎاتيجي
للطاقة ““اŸثمر جدا““ منذ .2015

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

وأاكد التقرير ،أان ““السسلطات ا÷زائرية تبنت العديد
م-ن اıط-ط-ات ب-ه-دف خ-فضس اإ’ن-ب-ع-اث-ات ال-غ-ازي-ة
Óح -ت -ب -اسس ا◊راري و‘ ›ال ال-نشس-اط
اŸسس -ب -ب -ة ل  -إ
ال -ب -ي -ئ -ي وال -ت -ن -م -ي -ة اŸسس -ت-دام-ة واŸاء ،إاضس-اف-ة إا¤
تصسديقها على اتفاق باريسس حول اŸناخ““.
وأاشسارت الوثيقة أايضسا ،إا ¤تسسجيل تقدم ‘ التعاون
وا◊وار ‘ ›ال ال-ب-حث وال-ت-ن-م-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وحماية وتثم ÚالÎاث الثقا‘ ا÷زائري.

أŸصصادقة على أولويات ألتفاق أŸتفق
عليها ‘ 2016
صسادقت ا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي ،رسسميا ،أامسس،
بÈوكسسل ،على ““أاولويات شسراكتهما““ اŸتفق عليها ‘
ديسس -م 2016 ÈواÙددة ‘ إاط- -ار سس- -ي -اسس -ة ا÷وار
اأ’وروبية اÛددة.
تشسكل أاولويات الشسراكة إاطار تعاون سسياسسي ›دد
وتعاون معزز .و” –ديدها باتفاق مشسÎك ‘ إاطار
سس -ي -اسس -ة ا÷وار اأ’وروب -ي -ة اŸراج-ع-ة وإاسسÎات-ي-ج-ي-ة
ا’–اد اأ’وروب- -ي الشس- -ام- -ل- -ة اÿاصس- -ة ب- -السس- -ي- -اسس- -ة
اÿارجية واأ’من.
خÓل لقاء صسحفي مشسÎك مع رئيسسة الدبلوماسسية
اأ’وروب -ي-ة ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغ-ري-ن-ي واŸف-وضس اŸك-ل-ف

بسسياسسة ا÷وار اأ’وروبية يوهانسس هان ،صسرح وزير
ال -دول -ة وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون ال -دو‹
رمطان لعمامرة ،قائ““ :Óمن شسأان روح ا÷وار هذه
اإ’فضساء إا ¤تخصسيصس أاغلفة مالية لبعضس الÈامج
التي أاعدتها ا÷زائر بسسيادة ‘ إاطار إاصسÓحاتها““.
وأاضساف ،أان هذه اأ’غلفة اŸالية قد تكون ““معتÈة““
و«‘ مسستوى ما يتم تخصسيصسه لشسركاء آاخرين Ãثل
حجم ا÷زائر““.
وأاشسار رئيسس الدبلوماسسية ا÷زائرية ،إا ¤أان ““اأ’مر
يتعلق باŸضسي بثبات نحو تنفيذ الÈنامج الذي أاعدته
ا÷زائر مع أاصسدقائها ‘ ا’–اد اأ’وروبي ،بصسفته
ب- -رن- -ام- -ج ع- -م- -ل ي- -ن- -درج ‘ إاط- -ار سس- -ي -اسس -ة ا÷وار
اŸراجعة ،والسسعي إا ¤أان ترقى هذه العÓقة إا¤
مسس-ت-وى ق-درات ا÷زائ-ر وت-ت-ن-اسسب م-ع اح-ت-ي-اج-ات-ها
اŸعّبر عنها““.
من جهتها وصسفت اŸمثلة السسامية ل–Óاد اأ’وروبي
اŸك -ل -ف -ة ب -الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة والسس -ي-اسس-ة اأ’م-ن-ي-ة،
أاولويات الشسراكة اŸصسادق عليها ،أامسس ،بـ ““القفزة
النوعية““ ‘ العÓقة الثنائية ب Úا÷زائر وا’–اد
اأ’وروبي.
وقالت ‘ هذا الصسدد““ ،لقد قررنا تعميق تعاوننا
ا’سسÎاتيجي وحوارنا حول التحديات اŸشسÎكة التي
نشساطرها وسسبل رفع هذه التحديات““.

 ٣إتفاقات هامة

 10مÓي Úأورو لدعم إأصصÓح أŸالية ألعمومية
وقعت ا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي ،أامسس ،بÈوكسسل ،على اتفاقية “ويل برنامج دعم أاصسÓح اŸالية العمومية
بقيمة  10مÓي Úأاورو ،قّدمها ا’–اد اأ’وروبي .وقد وقع على ا’تفاقية وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية
والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،عن ا÷انب ا÷زائري ،واŸمثلة السسامية ل–Óاد اأ’وروبي اŸكلفة
بالشسؤوون اÿارجية والسسياسسة اأ’منية فيديريكا موغÒيني Ãناسسبة انعقاد الدورة Û 10لسس الشسراكة
ا÷زائر -ا’–اد اأ’وروبي.

 10مليون أورو لتنفيذ أتفاق ألشصرأكة

وقعت ا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي بÈوكسسل ،على اتفاقية “ويل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشسراكة Ãبلغ 10
مÓي Úأاورو ‡ول حصسريا من قبل ا’–اد اأ’وروبي .وقد وقع على ا’تفاقية وزير الدولة وزير الشسؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ورئيسسة الدبلوماسسية اأ’وروبية فيديريكا موغÒيني واŸفوضس
اŸكلف بسسياسسة ا÷وار اأ’وروبية ،جوهانسس هان.

 10مÓي Úأورو لتطوير ألطاقات أŸتجددة
وقعت ا÷زائر وا’–اد اأ’وربي ،بÈوكسسل ،على اتفاقية لتمويل برنامج دعم تطوير الطاقات اŸتجددة
وترقية الفعالية الطاقوية با÷زائر بقيمة  10مÓي Úأاورو من تقد Ëا’–اد اأ’وروبي.
وقد وقع على ا’تفاقية كل من وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ورئيسسة
الدبلوماسسية اأ’وربية فديريكا موغÒيني وكذا اÙافظ اŸكلف بسسياسسة ا÷وار اأ’وربية يوهانسس هان.
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بن صصالح يسصتعرضض ألعÓقات أŸميزة ب Úأ÷زأئر وصصربيا
شس -ك -لت إل -ع Ó-ق -ات ““إŸت -م -ي -زة““ ب Úإ÷زإئ -ر
وصس -رب -ي -ا ﬁور إل -ل -ق -اء إل -ذي ج -م -ع رئ-يسس
’مة عبد إلقادر بن صسالح بسسفÒ
›لسس إ أ
ج-م-ه-وري-ة صس-رب-ي-ا مÒوسسÓ-ف سسسستوفيك،
أإمسسÃ ،قر إÛلسس.
خÓل هذا اللقاء ،اسستعرضس الطرفان العÓقات
ال -ث -ن-ائ-ي-ة ““اŸت-م-ي-زة““ ،م-ع ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ““ح-رصس““

البلدين على تطويرها ‘ ﬂتلف اÛا’ت ،إا¤
جانب التطرق إ’مكانات التعاون اŸتاحة وأاهمية
ال -ب -ع-د الŸÈا ‘ Êال-دف-ع Ãسس-ت-وى ه-ذا ال-ت-ع-اون
الثنائي.
وكان اللقاء فرصسة ““لتبادل وجهات النظر ،حول
ع -دد م -ن ال -قضس -اي -ا ال -راه-ن-ة’ ،سس-ي-م-ا ال-وضس-ع ‘
اŸنطقة وما تواجهه من –ديات أامنية““.

ولد خليفة يسستقبل رئيسس ›موعة إلصسدإقة إلفرنسسية  -إ÷زإئرية

عÓقات ثنائية مبنية على ألتشصاور وألتعاون

أإكد رئيسس إÛلسس إلشسعبي إلوطني ﬁمد
إل- -ع- -رب- -ي ول- -د خ- -ل -ي -ف -ة ،أإمسس ،أإن إ÷زإئ -ر
وف-رنسس-ا ت-رب-ط-ه-م-ا عÓ-ق-ات ““ج-ي-دة““ م-بنية
على إلتشساور وإلتعاون ،دإعيا إ ¤مزيد من
إل-ت-نسس-ي-ق وإل-تشس-اور’ ،سس-ي-م-ا ح-ول إŸسس-ائ-ل
إلتي تخصس أإمن وإسستقرإر إŸنطقة““ ،بحسسب
ما أإفاد به بيان للمجلسس.
ج- -دد رئ- -يسس اÛلسس ،ل- -دى اسس- -ت- -ق- -ب -ال -ه رئ -يسس
اÛم- -وع- -ة الŸÈان- -ي -ة ل -لصس -داق -ة ال -ف -رنسس -ي -ة-
ا÷زائرية Ãجلسس الشسيوخ الفرنسسي آا’ن نÒي،
والوفد اŸرافق له““ ،حرصس ا÷زائر ،التي عانت
من اإ’رهاب طيلة عشسرية كاملة ،على التوصسل إا¤
حلول سسلمية للنزاعات بانتهاج ا◊وار ب Úالفرقاء،
وذلك وفاء Ÿبدئها الثابت بعدم التدخل ‘ الشسؤوون
الداخلية للدول ،كما هو حال ا÷هود التي بذلتها
‘ ما‹ وليبيا““.
وأاكد ‘ هذا السسياق““ ،أان التاريخ ا◊ديث أاثبت
صسحة هذا اŸوقف ،كون التدخÓت اأ’جنبية أادت
دائما إا ¤نتائج وخيمة““ .ودعا رئيسس اÛلسس إا¤
ضسرورة تعزيز التعاون الŸÈا Êب Úالبلدين ،منوها
ب-ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-ج-اب-ي-ة اÙق-ق-ة ع Èاللجنة الŸÈانية
الكÈى.

وأاعرب ولد خليفة باŸناسسبة ،عن ثقته ‘ عزÁة
وكفاءة رجال أاعمال البلدين لوضسع تصسورات واقعية
وجريئة وأاك Ìديناميكية للرفع من وتÒة الشسراكة،
مشسÒا إا ¤أان ا÷زائ -ر ت -وف -ر أاحسس -ن الضس -م -ان -ات
لÓسستثمار’ ،سسيما ‘ اإ’طار الذي رسسمه الدسستور
ا÷ديد.
م- -ن ج -ه -ت -ه ،كشس -ف نÒي أان زي -ارت -ه إا ¤ا÷زائ -ر
ت -ه -دف إا ¤ب -حث ف -رصس ج -دي-ة ل-ت-ك-وي-ن الشس-ب-اب
ا÷زائ -ري’ ،سس-ي-م-ا ‘ م-ي-دا ÊالÎب-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن
اŸه -ن -ي ،ح -يث أاب -دى اإع -ج -اب -ه ب-ال-نسس-ب-ة ال-ه-ائ-ل-ة
للشسباب اŸتمدرسس ‘ ﬂتلف اأ’طوار التعليمية““.
باŸقابل ،أاشساد ““بالدور اÙوري والفعال الذي
تلعبه ا÷زائر ‘ حل اأ’زمات وصسناعة السسÓم
واأ’من وا’سستقرار’ ،سسيما ‘ ما‹ وليبيا““ ،حيث
حيا نتائج ا◊وار اŸا‹ الذي رعته ا÷زائر ،مÈزا
أان بÓده تقدر دور ا÷زائر الفعال ‘ حماية أامن
واسستقرار اŸنطقة.
من جهة أاخرى ،شسكل هذا اللقاء ،بحسسب البيان،
مناسسبة مواتية ’سستعراضس اŸسستوى ا÷يد الذي
ب-ل-غ-ت-ه ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وم-ا ع-رف-ت-ه م-ن ت-ط-ور
متزايد خاصسة ‘ السسنوات اأ’خÒة ،وكذا سسبل
تعزيزها وا’رتقاء بها إا ¤أاعلى اŸسستويات.

ت -ط -رق وزي -ر إل -ت -ك-وي-ن وإل-ت-ع-ل-ي-م إŸه-ن-يÚ
ﬁمد مباركي ،أإمسس ،خÓل لقاء خصس به
وف- -دإ ع- -ن ›م- -وع- -ة إلصس- -دإق -ة إ÷زإئ -ر -
ف- -رنسس- -ا Ãج- -لسس إلشس- -ي- -وخ إل- -ف- -رنسس -ي ،إ¤
إل - -عÓ- -ق- -ات ب Úإ÷زإئ- -ر وف- -رنسس- -ا ‘ ›ال
إلتكوين وإلتعليم إŸهني.Ú
وق- -د “ح- -ورت اÙادث- -ات ب Úوزي- -ر ال- -ت- -ك -وي -ن
والتعليم اŸهني Úووفد ›موعة الصسداقة فرنسسا-
ا÷زائ - -ر Ûلسس الشس - -ي- -وخ ال- -ف- -رنسس- -ي ب- -ق- -ي- -ادة
السس- -ي- -ن- -ات- -ور أا’ن نÒي ،ال- -ذي ي -ق -وم ب -زي -ارة إا¤
ا÷زائر من  11إا 17 ¤مارسس  2017حول واقع
العÓقات ب Úالبلدين ‘ ›ال التكوين والتعليم
اŸهني.Ú
واسس -ت -ن -ادا إا ¤ب-ي-ان ل-ل-وزارة ،ف-ق-د أاب-رز ال-ط-رف-ان
““أاهمية التكوين ‘ اŸهن ضسمن عملية مرافقة

نشس -اط -ات ال -ق -ط -اع -ات اŸن -ت -ج-ة وا’سس-ت-ث-م-ارات
اأ’جنبية با÷زائر’ ،سسيما الفرنسسية““.
خ Ó-ل ه -ذا ال -ل-ق-اء ،ع-رضس م-ب-ارك-ي خصس-وصس-ي-ات
اŸن-ظ-وم-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن وال-ت-عليم اŸهنيÚ
فيما يخصس النوعية والكمية ،مÈزا أاهم ﬁاور
ﬂطط عمله اÿماسسي.
كما ركز الوزير على التوجيهات التي أاعطيت من
أاجل ““تفضسيل أا‰اط التكوين التي تسسمح بتدخل
اŸؤوسسسسة ‘ العمل البيداغوجي لتشسجيع تشسغيل
اÎŸبصس.““Ú
من جهته ذكر رئيسس ›موعة الصسداقة فرنسسا-
ا÷زائر ،بعد أان اطلع على اŸقاربة التي قدمها
مباركي ،بأان مهمته ‘ ا÷زائر تهدف إا““ ¤تدعيم
عÓقات الصسداقة ب Úالبلدين وا’رتقاء بالتعاون
التقني إا ¤مسستوى العÓقات السسياسسية اŸمتازة““.

أإك- - -د وزي- - -ر إلشس - -ؤوون إŸغ - -ارب - -ي - -ة وإ’–اد
’ف -ري -ق -ي وج -ام-ع-ة إل-دول إل-ع-رب-ي-ة ع-ب-د
إ إ
إل -ق-ادر مسس-اه-ل ،أإن إل-ت-ج-رب-ة إ÷زإئ-ري-ة ‘
’ره- -اب وإل- -ت -ط -رف أإصس -ب -حت
م- -ك- -اف- -ح- -ة إ إ
’· إŸتحدة.
““تشسكل مرجعا““ لدى منظمة إ أ
أاوضس -ح مسس -اه -ل ،خÓ-ل ن-زول-ه ضس-ي-ف-ا ع-ل-ى حصس-ة
““ح -وار السس -اع -ة““ ب -ال -ت -ل -ف-زي-ون ا÷زائ-ري ،سس-ه-رة
اأ’حد ،أان ““التجربة ا÷زائرية أاصسبحت مرجعا ‘
اأ’· اŸت -ح -دة ،ف -ق-د سس-ب-ق ل-ل-ج-زائ-ر وأان ق-دمت
للمنظمة وثيقة حول سسبل مكافحة الراديكالية بناء
على Œربتها““.
كما سستقدم ا÷زائر خÓل الدورة اŸقبلة للجمعية
 ·ÓاŸتحدة ،وثيقة جديدة حول دور
العامة ل أ
ال -دÁق -راط -ي -ة ‘ م -ك -اف-ح-ة اإ’ره-اب وال-ت-ط-رف
ال-ع-ن-ي-ف ،ان-طÓ-ق-ا م-ن Œرب-ت-ه-ا اÿاصس-ة ،يضسيف
الوزير.
وذكر مسساهل باŸناسسبة ،بجهود ا÷زائر ‘ هذا
اÛال من خÓل تنظيمها لعديد الورشسات حول
دور الدÁقراطية ‘ مكافحة الراديكالية ،مشسددا
ع -ل -ى ال -دور ال -ه -ام ال -ذي ي -ن -ب -غ -ي أان تضس-ط-ل-ع ب-ه
الدبلوماسسية ا÷زائرية ‘ ›ال مكافحة اإ’رهاب

والتطرف العنيف ‘ ظل النزاعات واأ’زمات التي
–يط بالبÓد.

مباركي يتطرق مع ألسصيناتور ألن نÒي إأ ¤ألتعاون أ÷زأئري  -ألفرنسصي

مسصاهل :ألتجربة أ÷زأئرية ‘ مكافحة أإلرهاب
““مرجع““ لدى أأل· أŸتحدة

مشسروع إسستثماري إسسÎإتيجي ب« ÚفÒإل» و«سسينوسستيل» إلصسينية

أ◊وأر وأŸصصا◊ة ...مقاربة أ÷زأئر
بامتياز ◊ل أألزمات

ت-راف-ع ا÷زائ-ر م-ن-ذ ب-داي-ة اأ’زم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة وب-اقي
اأ’زم -ات ال -ت -ي ت -ع -يشس ع-ل-ى وق-ع-ه-ا ع-دي-د ال-دول
العربية ،من أاجل ا◊ل السسياسسي وا◊وار الشسامل
ل-ك-اف-ة اأ’ط-راف وت-غ-ل-يب اŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة بÚ
أابناء الشسعب الواحد ،بعيدا عن أاي تدخل خارجي.
و‘ هذا الصسدد ،ذكر مسساهل ،بأان ““ا÷زائر أاكدت
منذ بداية اأ’زمة الليبية وحتى قبلها ،على أانه ’
Óزمة سسوى ا◊ل السسياسسي““.
حل ل أ
وقد حذرت ا÷زائر منذ البداية ،يقول الوزير ،من
““انعكاسسات التدخل العسسكري ‘ ليبيا والفوضسى
ال -ت -ي سس -ت -ن -ج -ر ع -ن ذلك ،سس -واء ع -ل -ى اŸسس -ت -وى
الداخلي وحتى على مسستوى دول ا÷وار““ ،وهو ما
ت -أاك-د م-ن خÓ-ل ““ال-ف-وضس-ى ال-ت-ي خ-ل-ف-ه-ا ال-ت-دخ-ل
العسسكري ‘ ليبيا وما ا‚ر عنه من تأاث Òعلى
الوضسع ‘ ما‹““.

منجـ ـ ـ ـ ـ ـم غـ ـ ـ ـ ـ ـار جبيـ ـ ـ ـ ـ ـÓت يحـ ـ ـ ـ ـ ـول أ÷زأئـ ـ ـ ـ ـ ـر إأ ¤قطـ ـ ـ ـ ـ ـب إأفريقـ ـ ـ ـ ـ ـي ‘ صصناعـ ـ ـ ـ ـ ـة أ◊ديـ ـ ـ ـ ـ ـد وألصصلـ ـ ـ ـ ـ ـب
إحتياطي بـ( )2ملياري طن وإسستحدإث أإك Ìمن  ٤آإ’ف منصسب عمل دإئم

وق -عت إلشس -رك -ة إل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ح -دي -د وإلصس -لب
«فÒإل» وإŸؤوسسسس- -ة إلصس -ي -ن -ي -ة «سس -ي -ن -وسس -ت -ي -ل»
ل -ل -ت -ج-ه-ي-ز وإل-ه-ن-دسس-ة ،ع-ل-ى ب-روت-وك-ول إت-ف-اق
’‚از درإسس- - -ات إ÷دوى وإل- - -درإسس- - -ات إل - -ت - -ي
إ
تسس-ب-ق-ه-ا ،ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا’سس-ت-ث-م-ارإت إÿاصسة
بتطوير منجم إ◊ديد بغار جبيÓت (تندوف).
وقع ا’تفاق اŸدير العام لـ «فÒال» أاحمد بن عباسس،
واŸدير العام لـ«سسينوسستيل» وانغ جيان ،وذلك بحضسور
وزي -ر الصس -ن -اع -ة واŸن -اج -م ع -ب -د السس Ó-م ب-وشس-وارب
وسسف Òالصس Úبا÷زائر يانغ غوانغيو.
ي-ذك-ر ،أان سس-ي-ن-وسس-ت-ي-ل ه-ي م-ؤوسسسس-ة ح-ك-وم-ية صسينية
أاسسسست سسنة  1993وتعمل ببÓرة (جيجل) ووهران.
وتنشسط هذه الشسركة أاسساسسا ‘ ا’سستغÓل اŸنجمي
وصس-ن-اع-ة ال-ت-ج-ه-ي-زات وال-ه-ن-دسس-ة وهي ثا Êمسستورد

صسيني Ÿعدن ا◊ديد.
وي-ن-ت-ظ-ر أان ي-ت-م اسس-ت-ك-م-ال دراسس-ات ا÷دوى اأ’ول-ي-ة
ودراسسات ا÷دوى نهاية  2017وهي الدراسسات التي
سس -تشس -م -ل ج-م-ي-ع ج-وانب اسس-ت-غÓ-ل اŸن-ج-م ،ب-حسسب
الشسروحات التي قدمها بوشسوارب.
وأاوضسح الوزير ،أان ““اأ’مر يتعلق بإايجاد أاحسسن ا◊لول
للجمع ب Úا’سستثمارات الضسرورية من أاجل اسستخراج
وم- -ع- -ا÷ة ون- -ق- -ل اŸع- -دن اÿام إا ¤غ- -اي -ة إايصس -ال -ه
ل- - -ل- - -زب- - -ائ- - -ن ،سس- - -واء ب- - -ا÷زائ - -ر أاو ب - -اÿارج .وبÚ
ا’سستثمارات التي يجب بر›تها ،موازاة مع ذلك ،من
Óثر ا’قتصسادي
أاجل إا‚از الهياكل وكذا بالنسسبة ل أ
والبيئي وا’جتماعي لهذه ا’سستثمارات ولÓسستغÓل““.
ويغطي العقد أايضسا ،إا‚از مراكز بحث بالصس Úحول
Œارب نزع الفوسسفور واإ’ثراء على أاربع طرق معا÷ة

ﬂت -ل -ف -ة ،ب -حسسب ال -وزي -ر ،ال -ذي ذك -ر ب -أان اıاب-ر
ا÷زائرية “كنت سسنة  2015من الوصسول إا ¤معدل
إازالة الفوسسفور يقارب  LK 0,1اŸئة وانطÓقا من
ه -ذه ال -ت -ج -ارب وال -دراسس -ات ،ت -ع -ت -زم ““فÒال““ إا‚از
مصسنع ‰وذجي سسنة  2018من شسأانه إاثبات ‚اعة
طريقة اŸعا÷ة التي ” اختيارها و–ديد جميع
معاي Òسس Òمشسروع ا’سستغÓل الصسناعي Ÿنجم غار
جبيÓت الذي سسيتم إاطÓقه ما ب 2021 Úو.2022
بهذا اÿصسوصس ،اعت Èبوشسوارب أانه بالنسسبة للجزائر
ي -ع -د ت -ث -م Úم -ع-دن ا◊دي-د اسسÎات-ي-ج-ي-ا و–دي-ا ‘
الوقت نفسسه ،مؤوكدا أان اŸشسروع سسÒفع ا÷زائر إا¤
الصسدارة ‘ ›ال صسناعة ا◊ديد والصسلب والصسناعة
اŸع -دن -ي -ة ع-ل-ى الصس-ع-ي-د ال-ق-اري ،م-ن خÓ-ل ال-ت-زود
بقاعدة إانتاجية بحجم دو‹.

كما سسيجعل اسستغÓل منجم ا◊ديد بغار جبيÓت من
ا÷زائر““ ،قطبا ‘ ›ال التعدين““ من شسأانه –فيز
خلق مناصسب شسغل.
وبحسسب التقديرات اأ’ولية ،فإان اŸشسروع بإامكانه
خلق  4.800منصسب عمل مباشسر و  14.500منصسب
ع- -م- -ل غ Òم- -ب- -اشس- -ر وذلك ع- -ل- -ى مسس -ت -وى اŸن -ج -م
والتجهيزات الصسناعية والهياكل واŸلحقات.
ووصسف بوشسوارب هذه الدراسسات ،باŸرحلة ا◊اسسمة
ب -ال -نسس -ب -ة Ÿسس -ت -ق -ب -ل اŸشس -روع ،م -ؤوك-دا أان ال-ط-رف
ا÷زائري سسيكون ““متطلبا جدا ويقظا بشسأان احÎام
آاجال ونوعية الدراسسات““.
وع -ل -ى ه-امشس ح-ف-ل ال-ت-وق-ي-ع ،صس-رح اŸدي-ر ال-ع-ام لـ
““فÒال““ ل-لصس-ح-اف-ة ،أان ال-دراسس-ات سس-تسس-م-ح ب-ت-حديد
دقيق Ÿسستوى وخصسائصس ا’حتياطيات ‘ اŸنجم

وللطرق اŸثلى ’سستغÓلها““.
وتخضسع الدراسسات للمعاي ÒاŸعمول بها دوليا وهو ما
سسيسسهل ’حقا ،ا◊صسول على “ويÓت لدى البنوك
ا÷زائرية واأ’جنبية ،بحسسب بن عباسس.
ويحتوي منجم غار جبيÓت ،الذي ” اكتشسافه ‘
اÿمسس-ي-ن-ي-ات م-ن ال-ق-رن اŸاضس-ي ،ع-ل-ى اح-تياطيات
منجمية تÎاوح ب 1 Úو 2مليار طن ،مع وجود تركيز
للحديد يقارب  57من اŸئة ،بحسسب دراسسات سسابقة.
من جهة أاخرى ،أاعلن بوشسوارب أان ›لسس مسساهمات
الدولة سسيجتمع قريبا ،من أاجل اŸصسادقة على عدة
مشساريع اسستثمارية .يتعلق اأ’مر ،على سسبيل اŸثال،
Ãشسروع لتحويل الفوسسفات بطاقة إانتاج  6مÓيÚ
طن /سسنة ،سسيتم إا‚ازه من طرف ›مع جزائري-
صسيني بعد التوقيع على ميثاق اŸسساهم.Ú

الثÓثاء  ١٤مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٥جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

»æWh

اتفاقية ششراكة مع جمعيات ذوي ا’حتياجات اÿاصشة

«سسيال» تصسدر فوات Òبلغة «الÈاي» وتوظف معاق ‘ Úيومهم الوطني
وا‹ :إاششراك اŸعاق ‘ Úالنسشيج ا’جتماعي ﬁاربة للتهميشس
وقعت ششركة اŸياه والتطه Òللجزائر «سشيال» ،أامسس ،مع عديد ا÷معيات والهيئات الوطنية الناششطة ‘
’و ¤إا ¤إاصشدار الفواتÒ
›ال ذوي ا’حتياجات اÿاصشة ،اتفاقيتي تعاون وششراكة ،تهدف ا أ
للمكفوف Úبلغة «الÈاي» والثانية إا ¤توظيف اŸعاق ‘ Úششركة «سشيال» ع Èكل وكا’تها ‘ ،إاطار
إاششراكهم ‘ ا◊ياة والنسشيج ا’جتماعي.

جÓل بوطي
‘ كلمته ،أاكد وزير اŸوارد اŸائية والبيئة
عبد القادر وا‹ ،الذي أاشصرف على توقيع
ا’ت -ف-اق-ي-ت ،Úأان ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ه-دف أاسص-اسص-ا إا¤
إاشصراك اأ’شصخاصس ذوي ا’حتياجات اÿاصصة
‘ النسصيج ا’جتماعي وا’قتصصادي ،إاضصافة
إاﬁ ¤اربة التهميشس الذي يتعرضصون له داخل
اÛتمع.
أاوضصح وا‹ خÓل التوقيع على ا’تفاقيت،Ú
أامسسÃ ،ق- -ر اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة لـ «سص -ي -ال»
بالعاصصمة ،أان ﬁاربة التهميشس الذي يطال
فئة اŸعاق Úينطلق أاسصاسصا من إاشصراكهم ‘
عا ⁄الشصغل ،وهذا Ãنحهم فرصصة اŸشصاركة
‘ ا◊ي- -اة ال -ع -ام -ة ،داع -ي -ا إا ¤ف -ت -ح اÛال
ل -ل-م-ع-اق ‘ Úك-ل ال-ق-ط-اع-ات وت-وف Òوسص-ائ-ل
تنقلهم وولوجهم ﬂتلف الهيئات.
وث- -م- -ن ال- -وزي -ر اإ’ج -راء اÿاصس ب -ك -ت -اب -ة
الفوات Òبطريقة «الÈاي» للمكفوف ،Úالذي
سص-ي-حسص-ن أاداءه-م ،ق-ائ« :Ó-ه-ي خ-ط-وة أاول-ي-ة
سص-ت-ل-ي-ه-ا م-ب-ادرات ‘ اŸسص-ت-ق-ب-ل ،ي-تم عÈها
Óشص- - -خ- - -اصس اŸع - -اق‘ Ú
فسص- - -ح اÛال ل - - -أ
التوظيف أاك Ìوا’سصتفادة من آاليات تقدم لهم
خدمات تراعي وضصعهم البد.»Ê
وذك -ر وا‹ ،أان ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ا’ت-ف-اق-ي-تÚ
يأاتي تنفيذا لÈنامج رئيسس ا÷مهورية عبد
ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ال-ذي ي-ؤوك-د ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
العÓقة التشصاركية ب ÚاŸؤوسصسصات ا’قتصصادية
واÛت- - -م- - -ع اŸد’ ،Êسص- - -ي- - -م- - -ا ‘ اÛال
ا’جتماعي ،الذي تصصب ا’تفاقية ‘ ›مله.
‘ هذا اإ’طار ،دعا وا‹ إا ¤فتح باب
التشصغيل للمعاق ‘ Úكل القطاعات والعمل
ع-ل-ى ت-وسص-ي-ع ث-ق-اف-ة –سصﬁ Úي-ط-ه-م ،ع-ل-ى
غرار وسصائل النقل واأ’رصصفة والطرق ،مؤوكدا
أان ب -رن -ام -ج وزارت -ه ‘ ه -ذا ال -ق -ط -اع ط-وي-ل
اŸدى وسصتنتج عنه مشصاريع ‡اثلة.
وÃوجب ا’تفاقية ” توظيف  ٤معاقÚ
بعد التوقيع على برتوكول التعاون مباشصرة.
‘ ه- -ذا السص- -ي- -اق ،أاك -د ج -ون م -ارك ي -ان،
الرئيسس اŸدير العام لشصركة اŸياه والتطهÒ
ل -ل -ج -زائ -ر «سص -ي -ال» ،أان ت -وظ -ي -ف -ه -م م -ن بÚ
اسصÎات - -ي - -ج - -ي - -ات اŸؤوسصسص - -ة م- -ع الشص- -رك- -اء
ا’جتماعي ،Úمعلنا عن عمليات ‡اثلة ‘
اŸسصتقبل.

وأاضصاف« ،يان» أانه سصيتم Ãوجب ا’تفاقية
ال-ق-ي-ام ب-إانشص-اء سص-ج-ل وط-ن-ي خ-اصس ب-إاحصصاء
اŸكفوف Úعلى اŸسصتوى الوطني قصصد كتابة
فواتÒهم بلغة «الÈاي» ،إاضصافة إا ¤مواصصلة
إا‚از أارصصفة ومداخل على مسصتوى الوكا’ت
ال-ت-ج-اري-ة ل-تسص-ه-ي-ل ول-وج-ه-م والتنقل بأاريحية
وذلك بالشصراكة مع جمعيات ذوي اإ’عاقة.
كما أاكد «يان» ،أانه سصيتم وضصع خلية خاصصة
ع -ل -ى مسص -ت -وى خ -دم -ة ال -زب -ائ -ن ت -تصص-ل آان-ي-ا
ب-زب-ائ-ن-ه-ا اŸك-ف-وف Úوت-رد ع-ل-ى انشص-غ-ا’تهم
دون التنقل إا ¤الوكا’ت ،معتÈا أان عملية
توظيف اŸعاق Úليسصت جديدة ،لكن سصيتم
ت -ع -م -ي -م -ه -ا بشص -ك -ل دوريŸ ،ن -ح -ه -م ف-رصص-ة
ا’نسصجام ‘ اÛتمع ،معتÈا ذلك مقاربة
اجتماعية –تاج إا ¤فÎة طويلة.
ول-ق-يت م-ب-ادرة «سص-ي-ال» ت-ث-م-ي-ن-ا من طرف
ا÷معيات الناشصطة ‘ ›ال ذوي اإ’عاقة.
‘ هذا الصصدد ،ثمن ياسص ÚمÒة رئيسس
ا÷معية الوطنية للÎبية والتشصغيل والتضصامن
مع اŸعوق ،ÚاŸبادرة قائ« :Óإانها تشصجيع
للفئة وتسصهيل للحياة من خÓل تخفيف جزء
من اŸعاناة اليومية عن اŸعوق ،»Úداعيا إا¤
هكذا مبادرات ‘ كل اÛا’ت لرفع الغÍ
عن فئة حسصاسصة ‘ اÛتمع.

ب -دوره -ا ق -الت ف -ل -ورا ب -وب -رق -وط رئ -يسص-ة
ا÷معية الوطنية Ÿسصاندة ذوي ا’حتياجات
اÿاصص- - -ة ،إان  ٤آا’ف م -ع-وق ع-ل-ى اŸسص-ت-وى
ال- -وط- -ن- -ي ي- -ع- -ان -ون ي -وم -ي -ا ج -راء ح -ال -ت -ه -م
ا’جتماعية ،معتÈة توظيفهم ‘ قطاع الشصغل
بصصيصس أامل ‘ ا◊ياة ،مثمنة مبادرة كتابة
ال -ف -وات Òب -ل -غ -ة «الÈاي» ،داع-ي-ة إا ¤تسص-ه-ي-ل
وصص- -ول- -ه -م إا ¤م -ك -اتب ا’قÎاع ت -زام -ن -ا م -ع
ا’نتخابات التشصريعية للتعب Òعن أاصصواتهم
واختيار ‡ثليهم.
م -ن ج -ه-ت-ه أاشص-اد مصص-ط-ف-ى زب-دي ،رئ-يسس
ا÷معية الوطنية ◊ماية اŸسصتهلكÃ ،بادرة
«سصيال» قائ« :Óإانها أاول مؤوسصسصة تضصع هذا
اŸشص- -روع وه- -و دل -ي -ل ع -ل -ى ا’عÎاف ب -ح -ق
اŸعرفة للجميع وهي خطوة كبÒة لÓعÎاف
بحقوق اŸسصتهلك Úمن اŸعاق ،»Úداعيا إا¤
ت- -ع- -م- -ي- -م اŸب -ادرة إا ¤م -ؤوسصسص -ات اتصص -ا’ت
ا÷زائ - -ر والÈي- -د وغÒه- -ا م- -ن اŸؤوسصسص- -ات
ا’قتصصادية.
وتأاتي مبادرة «سصيال» تزامنا مع ا’حتفال
ب-ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ذوي ا’ح-ت-ياجات اÿاصصة،
الذي يصصادف  ١٤مارسس من كل سصنة ،حيث
تعت ÈاŸبادرة خطوة للرفع من معنويات الفئة
التي تعا Êاجتماعيا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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زيتو :Êالبيضض –تضسن ا’حتفا’ت الرسسمية لعيد النصسر
كششف وزير اÛاهدين الطيب
زي- - - - -ت - - - -و ،Êاأمسس ،ب - - - -ا÷زائ - - - -ر
العاصشمة ،اأن التحضشÒات جارية
ل Ó-ح -ت -ف -ا’ت ال -رسش -م -ي -ة ب -ع -ي-د
ال - -نصش - -ر اŸواف- -ق- -ة لـ 19مارسس،
سش -ت -ح-تضش-ن-ه-ا ه-ذه السش-ن-ة و’ي-ة
البيضس.
اأوضص -ح وزي -ر اÛاه -دي-ن لÓ-إذاع-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ،اأن ال -ت -حضصÒات ج -اري -ة
ل Ó-ح -ت -ف -ال بشص -ه -ر الشص -ه -داء ب -و’ي -ة
ال -ب -يضس وذلك –ت شص -ع -ار« :ال -وف -اء،
البناء ،العزة والكرامة» –ت الرعاية
السص -ام -ي -ة ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د
ال- -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة وتشص -م -ل ه -ذه
ا’حتفا’ت كل اأنحاء الوطن.
‘ هذا ا’إطار ،قال اإن ا’حتفال
بهذا اليوم «ليسس غاية ‘ حد ذاته»،
بل الهدف منه هو الوفاء للشصهداء وما
قدموه للبÓد من اأجل نيل اسصتقÓها
والتذك Òببطو’تهم وماآثرهم.
ب -خصص -وصس ك-ت-اب-ة ال-ت-اري-خ ،اعÎف
زي- -ت- -و Êب- -اأن -ه -ا «مسص -وؤول -ي -ة ا÷م -ي -ع
ومسصوؤولية مشصÎكة وليسصت مسصوؤولية
وزارة اÛاهدين فقط» ،مشصÒا اإ¤
اأن - -ه ” تسص - -ج- -ي- -ل ◊د ا’آن  ١6األف
سصاعة ،تشصمل شصهادات حية حول ثورة
ن - -وف- -م ،١9٥٤ Èواأ›اد ا÷زائ- - - - - - - -ر
مرقمنة ،و’يزال العمل متواصص Óمع
جميع القطاعات ا’أخرىÃ ،ا فيها
وزارات الÎب- -ي- -ة وال- -ت- -ع- -ل- -ي -م ال -ع -ا‹
والثقافة وا’إعÓم من اأجل كتابة هذا
التاريخ.
ع -ن ب -عضس ال -ك -ت -اب-ات ال-ت-ي ت-خصس
ت - -اري - -خ ا÷زائ- -ر ،ذك- -ر ال- -وزي- -ر ب- -اأن
«ال -غ -رب -ل -ة واإب-داء ال-راأي بشص-اأن-ه-ا م-ن
اخ-تصص-اصس اÛلسس ال-ع-ل-م-ي ل-ل-م-ركز
الوطني للدراسصات والبحث ‘ ا◊ركة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة وث -ورة اأول ن -وف -م١9٥٤ È
واÛالسس ال-ع-ل-م-ي-ة ا÷ه-وي-ة ،ل-ل-ن-ظر
ف -ي -ه -ا وﬁارب -ة ب -عضس ا’ن -ح-راف-ات،
خاصصة التي تقع ‘ ا÷زائر».
واأوضصح« ،هناك اأقÓم ‘ اÿارج
–اول ضص -رب ا÷زائ -ر واسص -ت -ق-راره-ا

م -ن خ Ó-ل تشص -وي -ه ا◊ق -ائ -ق ،غ Òاأن
ت - -ك - -ذيب ب- -عضس اÛاه- -دي- -ن ل- -ذلك
واإب -داء شص -ه-ادات-ه-م سص-ي-ع-ط-ي اإصص-رارا
ل Ó-سص -ت -م -رار ‘ ه -ذا اŸن-ه-ج وك-ت-اب-ة
التاريخ بكل موضصوعية واأمانة».
‘ ه- - -ذا الشص- - -اأن ،اأك- - -د اأن اأب- - -واب
ال -وزارة م-ف-ت-وح-ة ل-ت-ق-د ËاŸسص-اع-دة
«ول -يسس ه -ن-اك ط-اب-وه-ات اأو خ-ط-وط
ح- -م- -راء ،اإ’ ب- -ال- -قضص -اي -ا ال -ت -ي “سس
بالوحدة الوطنية ورموزها».
م- -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،ي -رى ال -وزي -ر اأن
اسص -ت -ع -م -ال ورق -ة ا’عÎاف ب -ج -رائ-م
ا’سص- - -ت - -ع - -م - -ار ال - -ف - -رنسص - -ي ‘ ح - -ق
ا÷زائ- -ري ‘ Úح- -م- -ل -ة ال -رئ -اسص -ي -ات
الفرنسصية القادمة ،تعد «دلي Óقاطعا
ع -ل-ى اأن ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اŸب-ارك-ة
ثورة عظيمة وعاŸية».
وع - - - - - - -ن مسص - - - - - - -األ - - - - - - -ة ا’عÎاف
باÛاهدين ،قال الطيب زيتو Êاإن
اإدارت - -ه Œري –ق- -ي- -ق- -ات ج- -دي- -دة،
ب- -ال- -ت -ع -اون م -ع اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة
للمجاهدين للنظر ‘ ذلك ،والرد على
كل ملف تدرسصه.
كما كشصف عن مشصروع اإطÓق وزارة
اÛاهدين لقناة على اليوتوب كبداية
ري- -ث- -م- -ا ي- -ح Úال -وقت ’إط Ó-ق ق -ن -اة
خ-اصص-ة ت-ه-ت-م ب-ال-ت-اري-خ وث-ورة نوفمÈ
 ١9٥٤واأ›ادها ورموزها.

’فامي»
بن غÈيت تسشتقبل رئيسس بعثة «ا أ

اسستعراضض دور الÎبية ‘ اسسÎاتيجية ا’سستثمار

’عÓمي ‘ Úنقل الرسشالة البيئية للمواطنÚ
Ÿسشاعدة ا إ

دورة تكوينية حول تسسي Òالنفايات بدار البيئة ‘ تيبازة
اسش-ت-ف-اد ›م-وع-ة من الصشحافيÚ
’عÓم اŸرئية،
من ﬂتلف وسشائل ا إ
اŸسش- -م- -وع- -ة واŸك- -ت- -وب- -ة ،م- -ن دورة
ت -ك -وي -ن -ي -ة ي-وم-ي  12و 13مارسس
ا÷اري ،م- -ن ت- -ن -ظ -ي -م وزارة اŸوارد
اŸائ -ي -ة وال -ب -ي-ئ-ة ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع دار
ال- -ب- -ي- -ئ- -ة ل- -و’ي- -ة ت- -ي- -ب- -ازة ،ال -ت -ي
احتضشنت هذا الÈنامج التكويني.

حياة .ك
شصكل «تسصي Òالنفايات» موضصوع هذه
الدورة التكوينية اأ’و ¤من نوعها ،لفائدة
اإ’عÓمي ‘ Úنادي البيئة ،التابع للوزارة
الوصصية ،بعد قرابة شصهر من اللقاء الذي
أاشص -رف ع -ل -ي -ه ال -وزي-ر ع-ب-د ال-ق-ادر وا‹،
ال- -ذي ” م- -ن خÓ- -ل- -ه إاع- -ادة ب -عث ه -ذا
ال - -فضص - -اء ال - -ذي ي- -ج- -م- -ع الصص- -ح- -اف- -يÚ
اŸت- -خصصصص ‘ ÚاŸواضص- -ي -ع اŸت -ع -ل -ق -ة
ب -ال -ب-ي-ئ-ة ،شص-اركت ف-ي-ه-ا م-ن-دوب-ة ج-ري-دة
«الشصعب».
ال-ه-دف م-ن ه-ذا الÈن-ام-ج ال-ت-ك-وي-ن-ي،
ال- -ذي نشص- -ط- -ه ك- -ل م- -ن اÿب ÒواŸك- -ون
ن-ع-م-ان م-ن اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن-ات
ال-ب-ي-ئ-ي-ة ،ح-يث “ح-ورت م-داخ-ل-ت-ه ح-ول
تسص - -ي Òال - -ن - -ف - -اي- -ات «ره- -ان ا’ق- -تصص- -اد
اأ’خضص-ر» .وق-د تضص-م-نت م-داخ-ل-ت-ه ،أاه-م
التشصريعات اŸتعلقة با◊فاظ على البيئة.
ك -م -ا ع -رضس ﬂت -ل -ف ط -رق ج -م-ع ون-ق-ل

النفايات ،مÈزا من خÓل «الفيديوهات»
أاهمية ا÷انب التحسصيسصي واإ’عÓمي ‘
ه- -ذا اÛال ،وت- -أاث Òذلك ع -ل -ى سص -ل -وك
السصكان ،أ’نهم هم الذين «ينتجون» هذه
النفايات.
كما عرضس اÿب Òنعمان أافÓم فيديو
قصصÒة ،ت- -ظ- -ه- -ر Œارب ‰وذج- -ي- -ة م- -ن
إاحدى الدول اأ’وروبية ،ومدن جزائرية،
حول كيفية جمع وإاعادة معا÷ة وتدوير
النفايات اŸنزلية سصواء اŸتكونة من مادة
ال -ب Ó-سص -ت -يك ،ك -م -ا ه -و ا◊ال ب -ال -نسص -ب -ة
ل -ق -ارورات اŸي -اه اŸع -دن-ي-ة ،وال-ع-جÓ-ت
اŸط -اط -ي-ة ال-ت-ي ” ت-ث-م-ي-ن-ه-ا م-ن خÓ-ل
اسصÎجاع مكوناتها من ا◊ديد واŸادة
اŸط -اط -ي-ة ،لصص-ن-اع-ة م-ن-ت-وج-ات م-ف-ي-دة
وصص- -دي- -ق -ة ل -ل -ب -ي -ئ -ة ،ح -يث أاب -رزت ه -ذه
اأ’شصرطة ،ا’هتمام الذي يوليه الشصباب
ل-ه-ذه ال-نشص-اط-ات ،ال-ت-ي ’ ت-ك-ل-ف ب-اه-ظا
وباŸقابل تخلق الÌوة ومناصصب الشصغل.
وق - -د أاث - -ار ه- -ذا اŸوضص- -وع ،ال- -ذي ”
م- -ن- -اقشص- -ت- -ه ‘ ال- -ي -وم اأ’ول م -ن ال -دورة
ال -ت -ك-وي-ن-ي-ة ،ن-ق-اشص-ا مسص-ت-ف-يضص-ا م-ن ق-ب-ل
اإ’عÓمي ،Úالذين قدم كل واحد وجهة
نظره ،حول كيفية معا÷ة تسصي Òالنفايات
كإاشصكالية مطروحة ،ضصمن إاطار ﬁدد
وت- -وج- -ي- -ه- -ات ق- -دم- -ه- -ا اÿب› ‘ Òال
ا’تصصال اﬁمد رباح ،الذي تابع بعناية
تدخÓت الصصحافي ،Úقصصد مسصاعدتهم
ع -ل -ى ن -ق-ل ال-رسص-ال-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة ل-ل-م-واط-نÚ

وال-ع-م-ل ع-ل-ى أان ي-ت-ل-ق-اه-ا وي-تفاعل معها
بإايجاب.
كما ” ،أامسس ،وهو اليوم اأ’خ Òللدورة
التكوينية ،تقد Ëمداخلة قيمة من طرف
ك- -ر Ëوم- -ان ،م -دي -ر ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل -ل -ن -ف -اي-ات ،ال-ذي سص-ب-ق وأان أاج-رت م-ع-ه
جريدة «الشصعب» حوارا ،قدم من خÓلها
م -ع -ل -وم -ات ه -ام -ة ح-ول وضص-ع ال-ن-ف-اي-ات
اŸنزلية ‘ ا÷زائر ،مÈزا أان تسصيÒها
يبدأا من اŸنزل ،حيث Áثل الفرز أاول
خ -ط -وة ’سصÎج -اع ال-ن-ف-اي-ات وإاع-ط-ائ-ه-ا
«ح- -ي- -اة ج- -دي- -دة» م- -ن خÓ- -ل ال- -ت- -دوي -ر
وال- -رسص- -ك- -ل- -ة وخ -ل -ق نشص -اط -ات ‘ إاط -ار
ا’قتصصاد اأ’خضصر.
رك -ز وم -ان خ Ó-ل م -داخ -ل-ت-ه ،ع-ل-ى أان
مصصدر النفايات يحدد نوعيتها ومسصؤوولية
من يخلفها’ ،فتا إا ¤أانه منذ سصنة ٢٠١٠
ت -غ‰ Òط اسص -ت -ه Ó-ك ال-ف-رد ا÷زائ-ري،
وت -غÒت ب -ذلك ن -وع -ي -ة ال -ن -ف -اي -ات ال -ت-ي
ي- -ط -رح -ه -ا ،مشصÒا إا ¤أان م -راك -ز ال -ردم
التقني التي أا‚زت ’حتوائها وتسصيÒها
 ⁄تعد ا◊ل اأ’نسصب ،إاذ  ⁄تعد تسصتوعب
الكميات الهائلة ،وبالتا‹ ’بد من التفكÒ
‘ بدائل أاخرى ،على غرار ما هو معمول
ب- -ه ‘ ب- -عضس ال- -دول ال- -ت- -ي “ك- -نت م- -ن
معا÷ة إاشصكالية تراكم النفايات من خÓل
«مراكز التخزين التقني» ،مع اإ’شصارة أانه
” ب- -ر›ة خ- -رج- -ة م- -ي- -دان- -ي -ة ل -ف -ائ -دة
اإ’عÓمي’ Úسصتكمال الÈنامج التكويني.

ت - -ط - -ر ق ت و ز ي - -ر ة ا ل  Îب - -ي - -ة
ا ل -و ط -ن -ي -ة ن -و ر ي -ة ب -ن غ  Èي ت
و ر ئ -ي س س ب -ع -ث -ة ص ش -ن د و ق ا ل ن ق د
الدو‹ جان فرانسشوا دوفان،
اأ م س س  ،ب - -ا ÷ ز ا ئ -ر ا ل -ع -ا ص ش -م -ة ،
اإ  ¤د و ر ا ل  Îب - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - -ة ‘
ا ’ س ش  Îا ت - -ي - -ج - -ي -ة ا ◊ ك -و م -ي -ة
ل  Ó- -س ش - -ت - -ث - -م - -ا ر ا ل - -ر ا م - -ي - -ة اإ ¤
ت -ر ق -ي -ة › ت -م -ع اأ ق -ل ت -ب -ع -ي -ة
للمحروقات.
‘ ت ص ص ---ر ي ---ح ل ---ل ص ص --ح --ا ف --ة ع --ق ب
ا’سصتقبال الذي خصصته به وزيرة
ا ل  Îب ----ي ----ة ا ل ----و ط ---ن ---ي ---ة  ،اأ ك ---د ج ---ا ن
ف ر ا ن س ص و ا د و ف ا ن  « ،ل ق د ت ط ر ق ن ا اإ ¤

د و ر ا ل  Îب ---ي ---ة ‘ ا ’ س ص  Îا ت ---ي ---ج ---ي --ة
و ا ’ س ص ت ث م ا ر ‘ ا ’أ ط ف ا ل و ا ل ش ص ب ا ب
م --ن اأ ج -ل ت -ر ق -ي -ة › ت -م -ع س ص -ي -ك -و ن
م س ص ت ق ب  Óاأ ق ل ت ب ع ي ة ل ل م ح ر و ق ا ت » .
و اأ و ض ص ح ج ا ن ف ر ا ن س ص و ا د و ف ا ن ،
« ل ق د ت ن ا ق ش ص ن ا ‘ اإ ط ا ر اإ ش ص ك ا ل ي ة
ا ’ س ص  Îا ت -ي -ج -ي -ة ا ◊ ك -و م -ي ة ا ل ر ا م ي ة
اإ  ¤اإ ص ص  Óح  ‰و ذ ج  ‰و ا ’ ق ت ص ص ا د
ا÷زائري وﬁاولة تقليصس تبعيته
ل --ل --م --ح --ر و ق --ا ت م --ع ا ◊ ر ص س ع --ل -ى
اإ ن ش ص ا ء ق ط ا ع ا ت ج د ي د ة » .
و اأ ض ص ا ف  ،اأ ن ا ل ل ق ا ء ش ص ك ل ف ر ص ص ة
ل ---ل ---ت ---ط --ر ق اإ  ¤ع --د ي --د ا  Ÿش ص --ا ر ي --ع
ا ’أ خ ر ى ا  Ÿر ت ب ط ة ب ق ط ا ع ا ل  Îب ي ة .

»æWh

الثÓثاء  ١٤مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٥جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

أكد عدم تلقي أي طلب أعتماد لتغطية ألتشصريعيات بعد ،ڤرين:

ا’نتخابات التشسريعية امتحان للقنوات
التلفزيونية لÓلتزام بأاخÓقيات اŸهنة

ألصصحافة أ÷زأئرية وأعية وÎﬁفة ...و ⁄نسصجل أي Œاوزأت منذ أشصهر
أعت Èوزير أ’تصصال حميد قرين أ’نتخابات ألتشصريعية للرأبع ماي أŸقبلÃ ،ثابة أمتحان حقيقي للقنوأت
ألتلفزيونية غ ÒأŸعتمدة ‘ ،مدى أ’لتزأم بأاخÓقيات أŸهنة ،جازما أن أ÷زأئر تتجهﬁ ’ ،الة ،إأ ¤إأعÓم ذي
مسصتوى جيدÁ ،ارسس مهمته ‘ إأطار حرية ألتعب .Òوأكد ‘ سصياق موصصول ،عدم تلقي أي طلب أعتماد لتغطية
’مر بانتخابات رئاسصية.
أ’سصتحقاقات’ ،فتا إأ ¤أن عدد ألطلبات يكون أك Èعندما يتعلق أ أ

فريال بوشسوية
 ⁄يسش -ت -ب -ع -د اŸسش -وؤول الأول ع -ل-ى
قطاع التصشال ‘ ،معرضس رده على
اأسش-ئ-ل-ة الصش-ح-اف-ي ‘ Úن-دوة صش-ح-فية
وتصش-ري-ح ع-ل-ى ه-امشس ن-دوة ت-ك-وي-ن-ية
نششطها اأوغو ترامبا‹ ،مراسشل وكاتب
اف- -ت- -ت -اح -ي -ة اإي -ط -ا‹ وعضش -و Ãع -ه -د
ال -قضش -اي-ا ال-دول-ي-ة واŸرك-ز الإي-ط-ا‹
ل -لسش -ل -م ‘ الشش -رق الأوسش -ط ،ت -ن-اولت
موضشوع «الصشحافة على ﬁك الششبكة
الج -ت -م -اع -ي -ة :الصش -ح -ا‘ شش -اه -د اأم
طرف؟» ،بر›ة لقاءات مع القنوات
غ ÒاŸع -ت -م -دة –سش -ب -ا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
التششريعية اŸقبلة ،يتم خÓلها التاأكيد
ع -ل -ى ضش -رورة ال -ت -ح -ل -ي ب -اأخÓ-ق-ي-ات
اŸهنة ،ل ششتم ول قذف ول مسشاسس
بالأششخاصس ول «ششكارة» ،لكن ذلك ل
ي- -ع -ن -ي ب -اأّي ح -ال م -ن الأح -وال اأن -ه -ا
سشتحصشل على اعتماد.
اأوضش- -ح ذات اŸسش- -وؤول ،اأن سش -ل -ط -ة
ضشبط السشمعي البصشري سشتعكف على
غربلة اŸلفات التي سشÎفع لها بعد
النتخابات التششريعية .وتوقع اأن ل
يتجاوز عدد القنوات اŸعتمدة اإجمال
ـ وفق الإمكانات اŸتوفرة ـ  ٨اإ ١١ ¤ـ
كحد اأقصشى .وذكر Ãراحل ا◊صشول
على اعتماد من سشلطة الضشبط ،وتبداأ
Ãراسشلة وزارة التصشال سشلطة ضشبط
السش -م -ع -ي ال -بصش -ري ،ال -ت -ي ت-ع-د ن-داء
ل - -لÎشش - -ح يصش - -در ‘ الصش - -ح - -ف ،ث - -م
تسشتقبل السشلطة اŸلفات» ،موؤكدا اأنها
ت -ق -وم ب -ع -م -ل -ي -ة ال -غ -رب-ل-ة ،مششÒا اإ¤
اإحصش- -اء  ٥٥ق -ن -اة وي-وج-د  ٥مكاتب
م- -ع- -ت -م -دة ،واأن م -ا Áك -ن اأن “ن -ح -ه
الدولة وفق قدراتها  ٨اإ ١٠ ¤اأو ١١
اعتمادا كاأقصشى حد ،على اأن تتحدد
على اأسشاسس دف Îالششروط ،منها على
سش- -ب- -ي- -ل اŸث- -ال راأسش -م -ال ال -ق -ن -اة ١٠
مÓي ،Òو ٤٠من اŸائة مششÎك.Ú
واأفاد وزير التصشال ،اأن الÎاخيصس
سشتسشلم بعد النتخابات ،لسشيما واأن
اŸسش- -ار ب Úاإي- -داع اŸل- -ف ودراسش- -ت -ه
يسشتغرق ما ب ٣ Úاإ 6 ¤اأششهر .واأششار
اإ ¤اأن الأغلبية اأودعوا اŸلفات لدى
الوزارة ،لكن بعد اسشتحداث السشلطة،
سشتودع اŸلفات على مسشتوى سشلطة
ضشبط السشمعي البصشري ،التي –سشم
بصشفتها مسشتقلة وصشاحبة القرار.
وردا ع- - -ل - -ى سش - -وؤال ي - -خصس غ - -ل - -ق
ال -ق -ن -وات ‘ ح-ال تسش-ج-ي-ل Œاوزات،
ششدد الوزير على اأنه « ⁄تسشجل اأي
Œاوزات منذ اأششهر» ،وذلك «نتيجة

١٧٢٨٤

’عÓن عن ألقوأئم ألنهائية يوم  26مارسس ،معزوز:
أ إ

أاك Ìمن  23مليون ناخب وناخبة ‘ تشسريعيات 2017
’م Úألعام
أكد حسص Úمعزوز ،أ أ
لوزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية،
أنه ” تسصخ Òكل ألوسصائل أŸادية
’‚اح ألعملية
وألبشصرية إ
أ’نتخابية وضصمان ألشصفافية
وأ◊ياد ،وذلك بتوف Òأك Ìمن 4
آأ’ف و 300موقع على مسصتوى
ألو’يات ألتي أحصصيت من طرف
ألسصلطات أÙلية ،وŒنيد أك Ìمن
 500ألف و 300عون Ãن فيهم
إأطارأت ألبلديات وألو’يات ،كما
سصجل  23مليونا و 276ألف و550
ناخب وناخبة بعد أŸرأجعة
أ’سصتثنائية للقوأئم.

سسهام بوعموشسة

ط -ري -ق -ة ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ب -ع -ق Ó-ن-ي-ة
وح - - -ك- - -م- - -ة» ،وخ- - -لصس اإ ¤ال- - -ق- - -ول،
«الصش- - -ح- - -اف- - -ة ا÷زائ- - -ري - -ة واع - -ي - -ة
وÎﬁفة» ،وتوقع تلقي طلبات كثÒة
ل -ل -حصش -ول ع -ل -ى اع-ت-م-ادات ل-ت-غ-ط-ي-ة
السشتحقاقات الوششيكة.
و ⁄ي- -ف- -وت اŸن -اسش -ب -ة ل -ي -وؤك -د ،اأن
«ال- -ك- -ث Òم- -ن الصش- -ح- -اف- -ي Úي- -زورون
ا÷زائ - -ر ‘ اإط - -ار اآخ - -ر ،تسش - -ل - -م - -وا
التاأششÒة بصشفة عادية ،ليسس هناك اأي
مششكل» ،مششÒا اإ ¤اأنه قبل ششهرين
ونصشف من اŸوعد  ⁄يودع اأي طلب
اعتماد .واأكد خÓل الندوة اأن ا÷زائر
مسشتعدة لسشتقبال اأي
عدد من الصشحافي،Ú
ششرط التحلي بالدقة
‘ النقل ،مثنيا على
الصش-ح-اف-ة الإي-ط-الية،
ال- -ت- -ي وع- -ل- -ى ع- -كسس
الصش -ح -اف -ة الأوروب-ي-ة
عموما ،ل تنطلق من
اأفكار مسشبقة.
ك- -م- -ا سش -ت -ق -دم ال -وصش -اي -ة ‘ اإط -ار
ال- -ت -حضش Òل -ه -ذا ا◊دث الن -ت -خ -اب -ي
الهام ،توجيهات اإ ¤وسشائل الإعÓم
ت -خصس اأسش -اسش -ا الل -ت-زام ب-اأخÓ-ق-ي-ات
اŸه - -ن - -ة ،والب- -ت- -ع- -اد ع- -ن اŸسش- -اسس
ب- -الأشش- -خ- -اصس وت- -قصش -ي اŸع -ل -وم -ات
وا Èÿبدقة ،اأي اأنها لن تخرج عن
دائرة التحلي باأخÓقيات اŸهنة؛ ذلك
اأن حرية التعب Òتتم ‘ اإطار الحÎام
التام ول تعني باأي حال من الأحوال
ارتكاب Œاوزات.

وب- -ع- -دم- -ا اأك- -د اأه- -م- -ي- -ة ال -ت -ح -ل -ي
ب- -الحÎاف- -ي- -ة ل- -ت- -ك- -ريسس صش- -ح- -اف- -ة
احÎاف -ي -ة ،شش -دد ال -وزي -ر ق-ري-ن ع-ل-ى
«ضش - -رورة ال - -ت - -م- -ي- -ي- -ز ب Úالصش- -ح- -ف
الإلكÎونية وبعضس اŸواقع التي ليسشت
صشحفا ،الأو ¤تتميز بالحÎافية على
ع - -كسس ال - -ث - -ان - -ي - -ة ،لأن - -ه - -م ل - -يسش - -وا
صش -ح -اف -ي ،»Úم -ف -ي -دا ‘ السش-ي-اق «اأن
ال- -نصش- -وصس ال -ق -ان -ون -ي -ة ال -ت -ي ت -وؤط -ر
الصش - -ح - -اف - -ة الإل - -كÎون - -ي- -ة ج- -اه- -زة
وسش- -ت -ع -رضس ع -ل -ى اÛلسس الشش -ع -ب -ي
ال -وط -ن -ي ،ال -ذي سش -ت-ف-رزه ان-ت-خ-اب-ات
الرابع ماي.
وف - - - - -ن - - - - -د ن - - - - -قصس
الإمكانات لدى سشلطة
ضش - - -ب - - -ط السش- - -م- - -ع- - -ي
ال - - -بصش - - -ري ،وق- - -ال ‘
السش- -ي- -اق« :ل- -دي -ه -ا ك -ل
الإم - -ك - -ان - -ات اŸادي - -ة
وال - - -بشش- - -ري- - -ة ،ل- - -يسشت
م- -وؤسشسش- -ة خ -اصش -ة ،ب -ل
ت - -اب - -ع - -ة ل - -ل - -وظ- -ي- -ف- -ة
العمومية لها ميزانية».
اأم - -ا ب - -خصش- -وصس سش- -ل- -ط- -ة ضش- -ب- -ط
الصش -ح -اف -ة اŸك -ت -وب-ة ،ج-دد ال-ت-اأك-ي-د
باأنها سشÎى النور ‘ اأجل اأقصشاه ٣١
ديسشم .٢٠١٧ Èاأما بششاأن فتح قنوات
اإذاعية ،اأكد اأن الأمر غ Òوارد.
وردا على سشوؤال يخصس الصشحافية
ا÷زائ - -ري - -ة سش- -مÒة م- -واق- -ي ،ال- -ت- -ي
ت -ع-رضشت لإصش-اب-ة ب-ال-ع-راق ،اأك-د اأن-ه-ا
تتماثل للششفاء ،رافضشا اÿوضس ‘ اأي
تفاصشيل اأخرى.

سسلطة ضسبط الصسحافة
اŸكتوبة قبل نهاية
السسنة ...وفتح قنوات
إاذاعية غ Òوارد

أوغو ترأمبا‹:

الصسحا‘ شساهد ...واŸسستقبل لصسحافة «الواب»
ششدد أاوغو ترامبا‹ ،مراسشل وكاتب
اف- -ت- -ت- -اح -ي -ة إاي -ط -ا‹ ،وعضش -و Ãع -ه -د
لي-ط-ا‹
ال -قضش -اي -ا ال -دول -ي-ة ،واŸرك-ز ا إ
لوسشط ،أاثناء تناوله
للسشلم ‘ الششرق ا أ
موضشوع «الصشحافة على ﬁك الششبكة
الج- -ت- -م- -اع- -ي -ة :الصش -ح -ا‘ شش -اه -د أام
ط -رف؟» ‘ ،ن -دوة ت -ك -وي -ن -ي-ة نشش-ط-ه-ا،
أامسسÃ ،قر اŸدرسشة العليا للصشحافة،
ششدد على أان الصشحا‘ ششاهد ول Áكن
لحول طرفا،
أان يكون بأايّ حال من ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لن- -ه ‘ ه -ذه ا◊ال -ة ل Áارسس م -ه -ن -ة
أ
الصشحافة.
لي- -ط- -ا‹ ال -ذي وصش -ف
الصش- -ح- -ا‘ ا إ
الصشحا‘ باÎÙف ،اعت Èما تتداوله
الشش- -ب -ك -ات الج -ت -م -اع -ي -ة م -ن م -ادة ل
يششرف عليها ÎﬁفونÃ ،ثابة «خليط
خ- -ط Òع- -ل- -ى اŸه- -ن -ة» ،مشش -ددا ع -ل -ى
ضش- -رورة وضش -ع الصش -ح -اف -ة ك -م -ه -ن -ة ‘
لخرى.
إاطارها ،على غرار الصشحف ا أ
وب -خصش-وصس الصش-ح-ا‘ ،ف-إان-ه ي-ب-ق-ى ـ

وفق ما أاكد ـ ششاهدا مهما لبد أان يكون
لح-داث وه-ي
ن -زي -ه -ا ‘ ن -ق -ل وسش -رد ا أ
مهمته الرئيسشية.
وت- -وق- -ع ذات اŸت- -ح- -دث ،أان ت- -ك- -ون
لن
صش - -ح - -اف- -ة «ال- -واب» أاك Ìت- -ط- -ورا ،أ
اŸسشتقبل لها ،ما يجعلها ›Èة على
احÎام أاخÓقيات اŸهنة ،عكسس ما هو
لن وسشيصشبح بذلك إاعÓما
معمول به ا آ
ذا مصشداقية.

ق- -ال األم Úال- -ع -ام ل -وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷م- - -اع- - -ات اÙل- - -ي- - -ة م - -ن «ف - -وروم
اإلذاعة» ،إانه ل Áكن للدولة التقششف ‘
العملية النتخابية ،بحيث سشخرت لها كل
الوسشائل اŸادية والبششرية ،مع اسشتغÓل
ال- -وسش- -ائ -ل ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة إل‚اح ه -ذه
السش-ت-ح-ق-اق-ات ال-ت-ي ،ب-حسش-به ،جاءت ‘
ظرف ميزه إاصشدار الدسشتور ا÷ديد الذي
ان -ب -ث -قت ع -ن -ه نصش -وصس ج-دي-دة ،اأه-م-ه-ا
اسشتحداث الهيئة العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة
النتخابات ،اŸكلفة بتنظيم النتخابات
‘ شش -ف -اف -ي -ة وح -ي -اد واإلخ-ط-ار ‘ ح-ال
وجود Œاوزات.
وذك -ر ‘ ه -ذا السش -ي -اق ،ب -ال-تسش-ه-يÓ-ت
اإلدارية التي قامت بها الوزارة الوصشية،
وعصشرنة اإلدارة اÙلية التي مسشت كل
ا÷وانبÃ ،ا فيها النتخابات وتصشحيح
النقائصس على مسشتوى القوائم النتخابية،
ب -ح -يث ” اسش -ت -غ Ó-ل ال-وسش-ائ-ل ا◊دي-ث-ة
ل -كشش -ف اŸن-ت-خ-ب ÚاŸسش-ج-ل Úألك Ìم-ن
مرة بالقوائم النتخابية وكذا اŸتوف.Ú
وأاكد ضشيف فوروم اإلذاعة ،اأن تاريخ
ا◊م -ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ح-دد م-ن  9اإ٣٠ ¤
أافريل ،بحيث سشخر
أاك Ìم - - - - -ن  ٤آالف
و ٣٠٠م-وق-ع عمومي
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ك- -ل
ال - -ولي- -ات ال- -ت- -ي ”
إاحصشاؤوها من طرف
السش -ل-ط-ات اÙل-ي-ة.
كما أان كل بلدية لها
Óح -زاب.
Óشش -ه -ار ت -خصشصس ل  -أ
م- -واق- -ع ل  -إ
مضشيفا ،أانه ” تهيئة القاعات لتنششيط
ا◊م -ل -ة الن -ت -خ -اب -ي-ة وت-وف Òاألم-ن ،م-ع
Œنيد أاك Ìمن  ٥٠٠أالف و ٣٠٠عونÃ ،ن
ف -ي -ه -م إاط-ارات ال-ب-ل-دي-ات وال-ولي-ة ع-ل-ى
مسشتوى مراكز القÎاع.
موازاة مع ذلك ” ،تكوين اŸؤوطرين
الذين سشيسشتفيدون من دليل ” اإعداده
ه- -ذه السش- -ن- -ة ح- -ول ع- -م- -ل -ي -ة ال -تصش -ويت
Ÿسش -اع -دت -ه -م ‘ ال -ع-م-ل-ي-ة .ك-م-ا ح-ددت
صشÓ-ح-ي-ة ال-وا‹ ب-ال-ت-دخ-ل خ-ارج اŸركز
وع- -ل- -ى اإلدارة النسش- -ح- -اب م- -ن م- -راك -ز
التصشويت على السشاعة الثامنة قبل بدء
عملية القÎاع.
ع -ل -م -ا أان -ه ” ل -ق -اء م -ع ‡ث -ل-ي وزارة
الداخلية و‡ثلي القنصشليات ا÷زائرية
باÿارج حول هذه السشتحقاقات ،بحيث
سش -ج -لت أارب -ع دوائ -ر ان -ت -خ-اب-ي-ة ب-اÿارج
وأاك Ìم- - - -ن  9٠٠أال-ف مسش-ج-ل ب-ال-ق-وائ-م
النتخابية ،دون إاغفال البدو الرحل الذين
خصشصس لهم  ١6٥مكتب متنقل.
باŸقابل ،أاششار معزوز إا ¤اأن الششطب
والتسشجيل ليسشا من صشÓحيات اإلدارة،
هناك ÷نة خاصشة سشتفصشل ‘ اŸلف.
ك -م -ا أادرج ال -تشش -ط -يب ع -ن ب -ع -د ل -ل -ذي -ن
يقطنون ‘ مناطق بعيدة وتسشجيلهم ‘
البلدية ا÷ديدة ،بحيث انطلقت العملية
منذ مارسس اŸاضشي ،مضشيفا أان الوزارة
Óقامة،
تعمل حاليا إلصشدار سشجل وطني ل إ
ق -ائ « :Ó-مسش -ت -ق-ب Ó-ل-ن ت-ك-ون ف-ي-ه اإع-ادة
ت-ك-رار ال-تسش-ج-يÓ-ت وال-ت-ح-ي ،Úبل تسشيÒ
القائمة النتخابية».

واأوضش- - -ح ‘ ه- - -ذا اإلط- - -ار ،أان ن - -فسس
اإلج-راءات يسش-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا ال-ن-اخ-بون من
أابناء ا÷الية ا÷زائرية باÿارج بششروط،
حيث بلغ عدد الكتتابات لكل منصشب ٢٥٠
إامضش- -اء ،مششÒا اإ ¤أان ال -ذي -ن ل ت -ت -وف -ر
ف -ي -ه -م الشش-روط سش-ي-ت-م رفضش-ه-م .ك-م-ا أان
ال- -ط- -ع- -ن م- -ن ط- -رف اÎŸشش- -ح Úأام- -ام
اÙكمة سشيكون من  ١6إا ١9 ¤مارسس
ا÷اري ،وال- -فصش -ل ف -ي -ه م -ن  ٢٠إا٢6 ¤
مارسس ،كاششفا أانه سشيعلن يوم  ٢6مارسس
ا÷اري عن القوائم النهائية.

شسطب  287أالف من مزدوجي
التسسجيÓت و 436أالف متو‘
قال اأيضشا ،إان القوائم النتخابية تعلق
Ÿعرفة اإن كان اÎŸششح متحزبا أاو أانه
ترششح لعدة مرات أاو له قرابة من الدرجة
ال -ث -ال -ث -ة ،ب -ح -يث Áلك ا◊ق ‘ ال -ط-ع-ن
اإلداري والتبليغ ما ب ٢6 Úو ٢٨مارسس،
ل -ي -ت -م ال -ت -غ -ي .Òو‘ ح -ال ع-دم تصش-ح-ي-ح
ال-وضش-ع-ي-ة Áك-ن ل-لشش-اك-ي ال-ق-ي-ام بالطعن
القضشائي ما ب ٢٨ Úو ٢أافريل ،وسشيتم
ال -فصش -ل ‘ اŸسش-أال-ة م-ا
ب  ٣ Ú- -إا 9 ¤أافريل
.٢٠١٧
وأاب - -رز األم Úال- -ع- -ام
ل- - -وزارة ال- - -داخ- - -ل - -ي - -ة،
ال-تسش-ه-يÓت والضشمانات
ال -ت -ي م -ن -ح -ه-ا اŸشش-رع
ا÷زائ- -ري ،م- -ن خÓ- -ل
إاع- -ط- -اء ف- -رصش- -ة فÎة ال- -ط- -ع- -ن اإلداري
وال -قضش-ائ-ي ،ق-ائ :Ó-ف-ي-ه إارادة سش-ي-اسش-ي-ة
لضش -م -ان الشش -ف-اف-ي-ة وح-ي-اد اإلدارة قصش-د
‚اح العملية النتخابية» .مضشيفا ،أانه ”
إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ ال -ه -ي -اك-ل ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
ل -ل -ب -ل-دي-ات ع Èاإنشش-اء م-دي-ري-ات خ-اصش-ة
ب -الن -ت -خ -اب -ات ع -ل -ى مسش-ت-وى ال-ب-ل-دي-ات
الكÈى ،وتأاطÒها حسشب عدد اŸنتخب،Ú
وكذا تعزيزها باŸوارد البششرية واŸادية.
وبلغة األرقام ،قال معزوز إان اŸراجعة
السشتثنائية اأسشفرت عن  ٢٣مليونا و٢٧6
و ٥٥٠ن -اخب ،ب-ح-يث ضش-ب-طت ال-ق-ائ-م-ة.
وبحسشبه ،فإانه ينبغي على رؤوسشاء البلديات
تعليق القائمة كي تسشمح للمواطن القيام
بالطعن اإلداري ،ليفصشل فيها ما ب٢٢ Ú
إا ٢٨ ¤مارسس ا÷اري مع تبليغ صشاحب
ال -ط -ع-ن .ك-م-ا Áك-ن ل-ه-ذا األخ Òال-ق-ي-ام
ب -ط -ع-ن قضش-ائ-ي م-ن  ١٣إا ١9 ¤مارسس
ا÷اري.
ف -ي -م -ا ي-خصس ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ه Òال-ق-وائ-م
النتخابية ،فقد سشمحت عملية التقاطع
ب ÚسشجÓت القوائم النتخابية وا◊الة
اŸدن - -ي - -ة ،بشش - -طب أاك Ìم - -ن  ٢٨٧أالف
ششخصس من مزدوجي التسشجيل وأاك Ìمن
 ٤٣6األ -ف شش -خصس م -ت -و‘ ،ب -ح -يث “ت
إاضش-اف-ة م-ع-ل-وم-ات لسش-ج-ل ال-ناخب ،Úكون
ب- -عضس األشش- -خ -اصس ل -ه -م ن -فسس األل -ق -اب
واألسش -م -اء ،ب -إادخ -ال رق -م ع-ق-د اŸيÓ-د،
وال -وزارة ال -وصش -ي -ة ‘ ع -م-ل-ي-ة اسش-ت-ك-م-ال
اŸع- -ل- -وم- -ات اŸوج- -ودة ع- -ل- -ى مسش -ت -وى
القوائم النتخابية‡ ،ا سشيسشهل عملية
التحي.Ú

أزيد من  4آأ’ف
و 300موقع وŒنيد
 500ألف عون

»æWh

الثÓثاء  ١٤مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٥جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

مدير الصضحة والسضكان Ãعسضكر لـ«الشضعب»:

 ٤٥أالف تلميذ خضشعوا للتلقيح ضشد ا◊صشبة

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

العدد

١٧٢٨٤

يوم دراسضي حول اÙميات الطبيعية بتيبازة
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دعوة ’عتماد مششاريع غ Òملوثة للبيئة

اسضتجابة ...بعد تردد واعÎاضس

معسسكر :اأم ا.Òÿسس
اأكد مدير الصصحة والسصكان Ÿعسصكر
عبد الكرﬁ Ëمد ا◊بيب ،لـ»الشصعب»
ع -ن ح -م -ل -ة ال -ت -ل -ق -ي -ح ضص -د ا◊صص-ب-ة
وا◊صصبة ا’أŸانية ،اأن العملية تشصهد
–سصنا بعد مشصاكل عدة عرقلت حملة
ال -ت -ل -ق -ي -ح ‘ اأوسص-اط ال-تÓ-م-ي-ذ ع-ل-ى
اŸسص - -ت - -وى اÙل- -ي ك- -م- -ا ه- -و ا◊ال
بالنسصبة للموؤسصسصات الÎبوية بالقطر
ال- -وط- -ن- -ي .و اأشص -ار اŸت -ح -دث ب -ل -غ -ة
ا’أرقام اأنه من اأصصل اأزيد عن ١٧١
األف تلميذ ‘ الطورين ا’بتدائي و
اŸتوسصط تبلغ اأعمارهم ب 6 Úو ١٤
سصنة ،خضصع  ٤٥األف تلميذ للتلقيح و
ه-ي نسص-ب-ة مسص-ت-حسص-ن-ة وم-ت-ط-ورة ع-ن

ا’أرقام اŸقدمة ‘ ا’أسصبوع ا’أول من
ا◊ملة و التي قدرت بحوا‹ ٣٠٠٠
ت- -ل- -م -ي -ذ ف -ق -ط ” ت -ل -ق -ي -ح -ه ب -ف -ع -ل
ا’إشصاعات التي اأثÒت حول تلقيحات
ا◊صص -ب -ة ا’أŸان -ي-ة وول-دت ح-ال-ة م-ن
الفوضصى و ا’سصتنفار ‘ اŸوؤسصسصات
الÎبوية .
عرفت حملة التلقيح بو’ية معسصكر
تذبذبا ب Úموؤسصسصات تربوية ” بها
تلقيح التÓميذ بشصكل عادي و بدون
مشص -اك -ل م -ع ا’أول-ي-اء ،واأخ-رى وصص-لت
◊د تسص -ج -ي-ل اع-ت-داءات ع-ل-ى ال-ف-رق
ال -ط -ب -ي -ة اŸت -ن -ق-ل-ة م-ث-ل-م-ا ه-و ا◊ال
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ع -اصص -م -ة ال -و’ي -ة اأي -ن ”
ا’عتداء على طبيبة داخل مدرسصة من
ط- -رف ول- -ي- -ة ت- -ل- -م- -ي- -ذ ،اإضص- -اف- -ة اإ¤

اÓŸسصنات ا◊ادة واليومية ب Úاأولياء
ال- - - -ت Ó- - -م - - -ي - - -ذ واأع - - -وان ا◊راسص - - -ة
باŸوؤسصسصات الÎبوية Ÿنع اأبنائهم من
ال- -ت -ل -ق -ي -ح ،وب -ن -اًء ع -ل -ى ذلك ت -وضص -ح
لـ»الشص -عب» خ Ó-ل م -راف -ق-ت-ه-ا ل-ف-رق-ة
طبية للتلقيح باإقليم دائرة ع Úفارسس
Ãعسص -ك -ر ،اأن ﬂاوف ا’أول -ي -اء ك -انت
مبنية على اأسصاسس معلومات مغلوطة،
م -ف -اده -ا اأن ال -ت-ل-ق-ي-ح ل-ه مضص-اع-ف-ات
ج-ان-ب-ي-ة خ-طÒة ع-ل-ى صص-ح-ة ال-تلميذ،
ا’أمر الذي فنده الدكتور صصديقي.ع
ط - -ب - -يب م - -نسص- -ق Ãصص- -ال- -ح الصص- -ح- -ة
ا÷وارية وو‹ تلميذ ‘ نفسس الوقت،
موضصحا اأن ا’أعراضس ا÷انبية التي
قد يتعرضس لها نسصبة قليلة جدا من
ال -تÓ-م-ي-ذ  -ط-ب-ي-ع-ي-ة وم-وؤق-ت-ة ،ف-ي-م-ا
اعت ÈاŸتحدث اأن اأسصوء ما يتعرضس
ل -ه ال -ت -ل-م-ي-ذ ه-و ال-ت-خ-وي-ف والضص-غ-ط
ال -ن -فسص -ي ال -ذي ي -ت -ول -د ل -دي-ه ‘ سص-ن
م -ب -ك -رة ج -راء م -ا ي-راه م-ن تصص-رف-ات
غ -ري -ب -ة وغ Òم-ن-ط-ق-ي-ة م-ن و‹ اأم-ره
ك-ح-ا’ت م-ن-ع-ه م-ن ا’ل-ت-ح-اق Ãقاعد
ال- -دراسص- -ة اأو اإخ -راج -ه م -ن ح -ج -رات
التدريسس عنوة Œنبا للتلقيح .
و ‘ ذات السص -ي -اق ت -ك -ون م -دي -ري -ة
الÎب - -ي- -ة Ÿعسص- -ك- -ر Ãع- -ي- -ة مصص- -ال- -ح
الصص -ح -ي -ة ق -د شص -ك-لت خ-ل-ي-ة Ÿت-اب-ع-ة
ع -م -ل -ي-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح و –سص-يسس ا’أول-ي-اء
باأهميتها ،حيث وجدت مصصالح قطاع
الصصحة وقطاع الÎبية نفسصها ‘ حملة
’إق -ن -اع اأول -ي -اء ال -ت Ó-م-ي-ذ وت-وع-ي-ت-ه-م
باأهمية التلقيح واأثره ا’إيجابي البالغ
على اŸسصتقبل الصصحي لصصغارهم.

حمÓت ضضد تخريب الغطاء النباتي

ﬁافظة الغابات بجيجل تتجنّد ◊ماية البيئة
“كنت فرق ﬁافظة
ال -غ -اب -ات ب -ج-ي-ج-ل ال-ت-ي
اأنشض-ئت ل-غ-رضس ﬁارب-ة
ن -هب الÌوات ال -غ -اب -ي -ة
م - -ن م - -داه - -م- -ة اأم- -اك- -ن
اإن -ت -اج ال-ف-ح-م ب-ط-ري-ق-ة
غ Òشض -رع -ي -ة ،اأسض -ف -رت
عن حجز اأزيد من 650
ك-يسض-ا م-ن ال-ف-ح-م خÓ-ل
ا’أشضهر القليلة اŸاضضية،
ك-م-ا ” ح-ج-ز ع-ت-اد ه-ام
ي - -دخ - -ل ‘ اسض - -ت - -خ - -راج
ال- -ف- -ح- -م ،م- -ن مضض -خ -ات
واآل- -ي- -ات ق -ط -ع اÿشضب،
ف-غ-اب-ات ال-و’ي-ة شضهدت
ت - - -ن - - -ام - - -ي - - -ا خ - - -طÒا ‘
ال - -ت - -خ - -ريب م - -ن ح - -رق
وقطع لÓأشضجار من قبل
عصض- - - -اب- - - -ات ال - - -ف - - -ح - - -م
واÿشضب ،ح- - - - - - - - - -يث ”
ضض - - - - - -ب - - - - - -ط عشض- - - - - -رات
الشض -اح -ن -ات ال-ت-ي ت-ق-وم
ب -ن -ق -ل ج -ذوع ا’أشض-ج-ار
اŸق -ط-وع-ة وك-ذا ال-ف-لÚ
ن - -ح - -و م - -ن - -اط - -ق خ- -ارج
حدود الو’ية.
ه - - -ذا م - - -ا اأك- - -ده اإط- - -ار
Ãح-اف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ل-لو’ية
«‘ اإط -ار ح -م-اي-ة ا’أمÓ-ك
ال-غ-اب-ي-ة الوطنية ،وحمايتها
م- -ن ك- -ل خ- -ل- -ل اأو ت -ده -ور،
خ -اصص -ة اإن -ت -اج غ Òشص-رع-ي
Ÿادة الفحم ،فقد باشصرت
ﬁاف- -ظ -ة ال -غ -اب -ات خ Ó-ل
ا’أشصهر القليلة اŸاضصية‘ ،
ح -م -ل -ة ﬁارب -ة ال -ت -ف -ح-ي-م
ال -عشص -وائ -ي ،وذلك ب-ت-ك-وي-ن

أاج-م-ع اŸت-دخ-ل-ون بفعاليات اليوم
ال-دراسض-ي ح-ول اÙم-ي-ات الطبيعية
وال - -ذي ن - -ظ - -م - -ه اŸرك- -ز ا÷ام- -ع- -ي
ل -ت -ي -ب -ازة ب -ال -ت-نسض-ي-ق م-ع اÙاف-ظ-ة
الوطنية للسضاحل على كون ›مل
اŸشض -اري -ع ا’سض -ت -ث -م -اري-ة اŸقÎح-ة
للتجسضيد مسضتقب Óيجب أان تتماشضى
وم-ق-تضض-ي-ات ال-ت-نمية اŸسضتدامة من
ح -يث ع -دم ت -أاثÒه -ا اŸب -اشض -ر ع -ل-ى
ال-ب-ي-ئ-ة واسض-ت-ع-م-الها للتكنولوجيات
ال -ت-ي ت-ت-ي-ح ا◊ف-اظ ع-ل-ى اŸق-وم-ات
الطبيعية.

تيبازة :عÓء ملزي
‘ ذات السص- -ي- -اق أاشص- -ار اŸدي -ر ال -ع -ام
للمحافظة الوطنية للسصاحل عمر خابر
ا ¤أانّ ال- -ي- -وم ال- -دراسص- -ي ي -ن -درج ضص -م -ن
مقتضصيات ا’تفاقية اÈŸمة ب ÚاŸركز
ا÷امعي و اÙافظة الوطنية للسصاحل
‘ ج- - -وان اŸاضص- - -ي وه - -ي ت - -ه - -دف اإ¤
اكتشصاف مدى قابلية اÛتمع للمشصاريع
ال- -ب- -ي- -ئ- -ي -ة م -ن ج -ه -ة واإشص -راك ﬂت -ل -ف
الفاعل ‘ Úتصصنيف اÙميات الطبيعية
ب- -ح- -يث أاّن- -ه ّ” تصص- -ن- -ي- -ف واد م- -زف -ران
كمحمية طبيعية من طرف وا‹ الو’ية
ك -م -رح -ل -ة أاو ‘ ¤ان-ت-ظ-ار اإ“ام ع-م-ل-ي-ة
تصصنيف ﬁمية كوا‹ شصرق مدينة تيبازة
قبل نهية جوان اŸقبل وجبل شصنوة ‘
مرحلة ’حقة ‡ا سصيتيح ا◊فاظ على
أاك Èقدر ‡كن من اŸناطق الطبيعية
ال -ت -ي سص -تسص -ت -ف -ي -د م -ن ح -م-اي-ة ق-ان-ون-ي-ة
أ’راضصيها من ›مل النشصاطات اŸلوّثة
للبيئة ،مشصÒا إا ¤أانّ الهدف الرئيسصي من
هذه التصصنيفات ’ يكمن ‘ غلق تلك
اŸناطق أامام ﬂتلف النشصاطات و إاّنما
ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-إاشص-راك ﬂت-ل-ف ال-فاعلÚ
لضص- -م- -ان ح- -د أادن- -ى م- -ن ا◊ف -اظ ع -ل -ى
الÌوات ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة ال-ق-ائ-م-ة م-ن خÓ-ل

تسص - -ي Òم - -دم - -ج و ب - -ع- -ي- -د اŸدى ل- -ذات
اŸناطق.
من جهته ،أاشصار اŸفتشس ا÷هوي للبيئة
رضصوان بن طاهر اإ ¤إاقدام وزارة اŸوارد
اŸائ -ي -ة وال -ب -ي -ئ -ة ع -ل -ى ت -ك -ل -ي-ف م-ك-تب
دراسصات جزائري كندي Ÿباشصرة دراسصة
ميدانية تتعلق بإاحصصاء اŸناطق الرطبة
التي Áكن أان تصصنف ’حقا وفقا للقانون
السصاري اŸفعول بحيث ”ّ إاحصصاء أاكÌ
من  ٥٣٠منطقة ع Èالوطن من بينها ١٠
” ترتيب اŸناطق
مناطق بو’ية تيبازة و ّ
حسصب اأ’ولوية ‘ التصصنيف وفقا لطبيعة
اŸؤوشصرات القانونية القائمة بها وجاءت
م -ن -ط -ق -ة م -زف -ران ال-ت-ي Œم-ع م-ا ب٤ Ú
و’يات (تيبازة ،العاصصمة ،البليدة وعÚ
الدفلى) ضصمن اŸراتب اأ’و ¤اأ’مر الذي
اأت-اح ل-ل-ق-ائ-م Úع-ل-ى شص-ؤوون ال-ب-ي-ئ-ة ب-ه-ذه
ال- -و’ي- -ات م- -ن -ع اŸواف -ق -ة ع -ل -ى ›م -ل
اŸشصاريع الصصناعية اŸقÎحة على جوار
واد م -زف -ران ط-ي-ل-ة اŸرح-ل-ة اŸنصص-رم-ة
قبل أان يتم تصصنيفه رسصميا من طرف وا‹
ت-ي-ب-ازة شص-ه-ر سص-ب-ت-م ÈاŸنصص-رم ك-محمية
ط -ب -ي -ع -ي -ة ت -ق -تضص -ي ا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا م-ن
ﬂت -ل -ف اŸؤوث-رات اŸضص-رة ب-ال-ب-ي-ئ-ة م-ن
ح-يث ﬁارب-ة ال-ت-ل-وث ال-ق-ائ-م واسص-ت-غÓل
اŸياه ا÷ارية به.
كما أاشصار نائب مدير اŸركز ا÷امعي
ب -ت -ي -ب-ازة اأ’سص-ت-اذ زه Òب-وع-م-ام-ة إا ¤أاّن
ا’تفاقية اÈŸمة مع اÙافظة الوطنية
للسصاحل شصهر جوان الفارط تندرج ضصمن
سصياسصة القطاع اŸنتهجة من خÓل نظام
ال اأم دي و اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ا’ن -ف -ت -اح ع-ل-ى
ال -وسص-ط ا’ق-تصص-ادي واŸؤوسصسص-ات-ي وه-ي
ا’ت-ف-اق-ي-ة ال-ت-ي سص-تسص-م-ح ل-ط-ل-ب-ة اŸركز
با’سصتفادة من الÎبصصات التطبيقية على
مسص- -ت- -وى اŸن- -اط- -ق اÙم- -ي -ة اÙل -ي -ة
اإضصافة اإ ¤ضصمان تكوين أاكادÁي نوعي
ل- -ب- -عضس اإط- -ارات اÙاف -ظ -ة ال -وط -ن -ي -ة
للسصاحل.

رفع التجميد عن مششاريع قطاع الÎبية باŸسشيلة
فرق من اأعوان الغابات من
ال - - -ق- - -ط- - -اع- - -ات اÿمسص- - -ة
اŸوج - - -ودة ع - - -ل- - -ى ت- - -راب
ال- -و’ي- -ة ،وب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع
اأف - -راد ال - -درك ال - -وط- -ن- -ي،
Ãداهمة ا’أماكن التي تقام
ب- -ه -ا ه -ذه ا÷رائ -م ‘ ح -ق
الغابات» ،واأضصاف «اأسصفرت
هذه اŸداهمات على حجز
اأزي - -د م- -ن  6٥٠ك -يسس م-ن
الفحم ،وحجز كل اŸعدات
اŸسص-ت-ع-م-ل-ة ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ية
غ Òالقانونية ،اإضصافة اإ¤
ت- -ط- -ب- -ي- -ق ع- -ل -ى اÛرمÚ
ق - - - - -ان - - - - -ون رق - - - - -م ١٢-٨٤
اŸتضص- -م- -ن ال -ن -ظ -ام ال -ع -ام
ل -ل -غ-اب-ات ،وح-ررت ضص-ده-م
ﬁاضصر ” ،اإرسصالها لوكÓء
ا÷م - - -ه - - -وري- - -ة اıتصصÚ

اإقليميا».
اÛرمون يقومون بقطع
ا’أشصجار وحرقها من اأجل
–وي- -ل- -ه- -ا اإ ¤ف -ح -م ع -ل -ى
مسص- -ت- -وى ن- -ق- -اط ع -دة م -ن
غابات ومناطق ﬂتلفة من
ال- - -و’ي - -ة ل - -ت - -ه - -ريب ه - -ذه
ا’أخÒة اإ ¤مناطق ﬂتلفة
Ãا ف -ي -ه -ا ت -لك ال -ت -ي ت -ق -ع
خ- -ارج ح- -دود ال- -و’ي- -ة م -ن
اأج- -ل اإع -ادة ب -ي -ع -ه Ãب -ال -غ
معتÈة ،وعلى سصبيل الذكر
اÿرج -ات ال -ت-ي ق-امت ب-ه-ا
ﬁاف-ظ-ة ال-غ-ابات Ùاربة
ظ - -اه - -رة ال- -ت- -ف- -ح- -ي- -م غÒ
الشص -رع -يÃ ،ق-اط-ع-ة دائ-رة
ال-ع-نصص-ر اك-تشص-فت م-ردوم-ة
معدة لغرضس التفحيم داخل
غ -اب -ة ’أو’د ع-واط م-ق-ط-ع

ب -ن -ي ع -ب-اسس ،ون-فسس ا’أم-ر
Ãق -اط -ع-ة ال-غ-اب-ات ل-دائ-رة
ال -ط -اهŸ Òن-ط-ق-ة واد ج-ن
ج - -ن ب - -ا  Ÿك - -ا ن ا  Ÿس ص - -م - -ى
’آزاون ب -ل -دي -ة ا’م Òع -ب -د
القادر.
وب -ب -ن -ي ع -يشص -ة ب -ب -ل -دي -ة
بوراوي بلهادف قام اأعوان
ال- -غ- -اب- -ات ب- -ن- -زع اأسص- -ي -ج -ة
ل - -ت - -ع - -دي - -ات ‘ ا’أم - -اك - -ن
اÙروق -ة ح -دي-ث-ا ،ك-م-ا ”
ح -ج -ز ب -دائ-رة ال-ع-نصص-ر 9١
ك -يسس م -ن ال-ف-ح-م مسص-ت-غ-ل-ة
ومنقولة بدون رخصصة على
مسص -ت -وى ال -ط-ري-ق ال-وط-ن-ي
رقم « ٤٣بلغيموز» بالتنسصيق
مع فرقة الدرك الوطني.

جيجل :خالد العيفة

رفعت السضلطات الو’ئية لو’ية
اŸسضيلة ،التجميد عن مشضاريع قطاع
’م-ر
الÎب -ي -ة ب-ال-و’ي-ة ،و ي-ت-ع-ل-ق ا أ
ب -ال -ع -دي -د م -ن اÛم -ع -ات اŸدرسض-ي-ة
وث -ان -وي -ة مّسض -ه -ا ال -ت -ج -م -ي -د خÓ-ل
السض -ن -وات اŸاضض -ي -ة ‘ إاط -ار ت -رشض-ي-د
النفقات جّراء تراجع أاسضعار النفط،
وت- -ع- -ت Èه- -ذه اÿط- -وة إاي- -ج- -اب -ي -ة
ÿدمة و–سض Úظروف التمدرسس
بالو’ية .

اŸسسيلة :عامر ناجح
قامت اŸصصالح العليا اıتصصة برفع
التجميد عن مشصروع إا‚از ثانوية ببلدية
خطوطي سصد ا÷ Òوكذا رفع التجميد
ع-ن عشص-رة مشص-اري-ع Ûم-ع-ات م-درسص-ي-ة
تخصس كل من بلدية مسصيلة و بوسصعادة
وبلدية سصيدي عيسصى واأو’د دراج ومقرة
وبرهوم وع ÚاŸلح وع Úالريشس وبلدية
ا›دل وبلدية تارمونت.
السص-ك-ان ب-دوره-م عÈوا ع-ن ف-رح-ت-ه-م
وسصعادتهم بعد سصماع ا Èÿخاصصة واأنه

سصوف يوفر على أابنائهم التنقÓت اليومية
إا ¤م -دارسس ب -ع -ي -دة ع-ن-ه-م ل-ك-ي-ل-ومÎات
والقضصاء على ا’كتظاظ داخل اŸدارسس
التي فاق بها ‘ بعضصها تعداد التÓميذ
أاك Ìمن  ٣٥تلميذ داخل القسصم الواحد.
و‘ موضصوع آاخر أاكدت مصصالح و’ية
اŸسصيلة أان أابواب ا◊وار مفتوحة أامام
ا÷م -ي -ع دون اسص -ت -ث -ن -اء أاو إاقصص -اء وأان -ه-ا
Óصص -غ -اء وا’سص -ت -م-اع اأ’‚ع
مسص -ت -ع -دة ل  -إ
Ÿع - -ا÷ة ك - -ل ال - -قضص - -اي- -ا واŸشص- -كÓ- -ت
اŸطروحة ،مؤوكدة أان ا’حتجاجات التي
تسصجل من ح Úآ’خر من طرف بعضس
اŸواطن ‘ Úمناطق ﬂتلفة من بلديات
ال-و’ي-ة ،واŸت-ع-ل-ق-ة ب-غ-لق الطرق وتنظيم
اŸسصÒات ،ل -ل -ت -ع -ب Òع-ن انشص-غ-ا’ت-ه-م أاو
ال-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن ال-ن-ق-ائصس ’ ،ت-خ-دم ال-تنمية
اÙلية و“سس بالنظام العام و بحقوق
اŸواطن Úاآ’خرين .خاصصة وأان مصصالح
ال -و’ي -ة اأصص -درت ت -ع -ل -ي-م-ات ل-ل-مسص-ؤوولÚ
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ÚواŸن-ت-خ-ب Úت-ل-ح ف-ي-ه-ا ع-ل-ى
ضصرورة انتهاج اأسصلوب ا◊وار وا’تصصال
ا÷واري كمنهجية عمل لتسصي Òاإ’دارة
واŸرفق العمومي.

الثÓثاء  14مارسس  2017م
الموافق لـ  15جمادى الثانية 1438هـ
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تششكيـ ـÓت سشياسشيـ ـة وأاحـ ـرار ‘ حمل ـة انتخابي ـة قب ـل اأ’وان
^ سشباق على أاششده للتموقع ‘ اÿارطة التششريعية ا÷ديدة

تعرف ا÷زائر العاصشمة ،حركية كبÒة –سشبا واسشتعدادا للموعد الهام الذي ينتظره كل جزائري ،حيث ششرعت ﬂتلف الهيئات ‘ التحسشيسص والدعوة إا ¤ضشرورة اŸششاركة
لهداف الوطنية اŸرجوة وا◊د من ﬂاطر العزوف عن النتخاب.
بقوة ‘ النتخابات التششريعية اŸقررة ‘  4ماي اŸقبل ،لتحقيق ا أ

اسستطÓع :صسونيا طبة

إال القليل بعد النتهاء من دعوة أاك Èعدد
‡كن للتسسجيل ،ما من شسأانه أان يسساهم ‘
توف Òأاك Èالضسمانات لتنظيم انتخابات تعكسس
اإلرادة الشسعبية الفعلية““.

”” الششعب”” رصسدت أاجواء الشسروع ‘ –سسيسس
وتوعية فئات اÛتمع بأاهمية اŸشساركة ‘
هذا السستحقاق النتخابي بداية من الÓفتات
الضس -خ -م -ة ال -ت -ي وضس -ع -ت -ه -ا وزارة ال -داخ -ل-ي-ة
وا÷ماعات اÙلية ‘ ﬂتلف اŸناطق التي
ي -ت -ج -م-ه-ر ف-ي-ه-ا اŸواط-ن-ون م-رورا ب-ب-ل-دي-ات
ال -ع -اصس -م -ة ال -ت -ي شس -رعت ‘ ال-ت-حضس Òل-ه-ذا
اŸوع- -د ال- -ه- -ام م- -ن خ Ó-ل دع -وة ال -ن -اخ -بÚ
اŸسسجل Úإا ¤اŸشساركة بقوة ‘ النتخابات،
زي- -ادة ع- -ل- -ى م -راك -ز الÈي -د وال -ب -ن -وك وك -ذا
ا÷معيات.
كما وقفنا على Œنيد اإلدارة ا÷زائرية جميع
اإلم-ك-ان-ي-ات ال-بشس-ري-ة واŸادي-ة قصس-د ضس-م-ان
إاجراء النتخابات ‘ أامثل الظروف من خÓل
ال- -ع- -م- -ل ال -ت -حسس -يسس -ي اŸك -ث -ف اŸوج -ه إا¤
ل -ل -م -واط-ن،Úإلق-ن-اع-ه-م بضس-رورة اإلسس-ه-ام ‘
إا‚اح هذا اŸوعد السسياسسي الهام ،لسسيما
وأان اŸشس- -ارك- -ة الضس -ع -ي -ف -ة ل -ن Œدي ن -ف -ع -ا
ف -الن -ت -خ -اب وح -ده سس -ي-م-ك-ن اŸواط-ن Úم-ن
ال-ت-ع-ب Òع-ن ط-ري-ق الصس-ن-ادي-ق ع-ن اخ-تيارهم
للحزب الذي يرونه األنسسب لتمثيلهم و–قيق
طموحاتهم وŒسسيد تطلعاتهم.

مواطنون يسشتجيبون لدعوات ا’نتخاب
لعدم اسشتغÓل أاصشواتهم

بلديات تطلق حمÓت –سشيسشية
’سشتقطاب أاك Èعدد من الناخبÚ
شسرعت ﬂتلف بلديات العاصسمة من بينها
بلدية القصسبة وع Úالبنيان والرايسس حميدو
‘ إاطÓق حمÓت –سسيسسية وتسسخ Òجميع
مصسا◊ها لسستقبال أاك Èعدد من اŸواطنÚ

ل -لشس -روع ‘ ت -وع -ي -ت -ه -م ودع -وت -ه -م ب -ق-وة إا¤
النتخاب ،للمسساهمة ‘ رفع نسسبة اŸشساركة
‘ الن- -ت -خ -اب -ات Ãا يضس -ف -ي ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
مراحلها أاك Ìمصسداقية وشسرعية.

لرندي» يكششف عن برنا›ه النتخابي
«ا أ

–سش Úا◊كامة وترقية دولة القانون وا◊ريات

كشش -ف ح -زب ال -ت -ج -م-ع
الوطني الدÁقراطي عن
ب - -رن - -ا›ه الن - -ت - -خ- -اب- -ي
اÿاصص ب- -تشش- -ري- -ع -ي -ات 4
م -اي-و اŸق-ب-ل ،ال-ذي ي-رم-ي
لم - - - -ن
إا ¤ت- - - - -ع - - - -زي - - - -ز ا أ
والسش- - -ت - -ق - -رار وضش - -م - -ان
«السش-ت-مرارية والتكيف»
م -ع ال -وضش -ع اŸا‹ ،ب-حسشب
م- -ا أاف- -اد ب- -ه ،أامسص ،ب- -ي- -ان
للحزب.
جاء ‘ البيان ،أان ا◊زب «دأاب منذ 1999
على دعم الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة ‘
تنفيذ برا›ه اŸتتالية وهو يسساهم أايضسا ‘
ال- -ت- -ن- -م -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل Œسس -ي -د
اقÎاحاته على مسستوى ا◊كومة والŸÈان.
وب -ن -فسس ه -ذا ا◊سس ي-ع-رضس ال-ت-ج-م-ع ع-ل-ى
ال -ن -اخ -ب Úه -ذا الÈن -ام -ج ال -ذي ي -رم-ي إا¤
تعزيز أامن البلد واسستقراره ووحدة األمة
وضس-م-ان السس-ت-م-راري-ة،خ-اصس-ة ع Èا◊فاظ
على دÁومة العدالة الجتماعية والتضسامن
الوطني».
وأاوضسح ذات البيان ،أان برنامج التجمع
يهدف إا« ¤التكيف مع الوضسع اŸا‹ ومع
ضسرورة إارسساء حكامة أاك‚ Ìاعة ومتطلبات
تنويع القتصساد وجعله قادرا على اŸنافسسة،
وك -ذا السس-ت-ج-اب-ة ل-ل-ت-ط-ل-ع-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
Ûت -م-ع شس-اب م-اان-فك ي-ت-زاي-د» ،ع-ل-ى ح-د
ت- -ع- -بÒه .ب- -ح- -يث ي- -تضس -م -ن ه -ذا الÈن -ام -ج
القÎاح-ات ال-ت-ي صس-اغ-ه-ا ال-ت-ج-م-ع ل-ف-ائ-دة
أابناء ا÷الية اŸقيم Úباÿارج ،قصسد تعزيز
ال -رواب -ط ب Úا÷زائ -ر وج -ال-ي-ت-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة
باŸهجر وأايضسا إاشسراكها ‘ مسسعى التنمية
الوطنية».
وبغية Œسسيد مسسعى تضسامني وتسساهمي
Œاه ا÷الية الوطنية باÿارج ،التي «أاثبتت
ال- -ت- -زام- -ه- -ا ب -خ -دم -ة ا÷زائ -ر ك -ل -م -ا دعت
ال-ظ-روف» ،خÓ-ل ح-رب ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ية
ومن خÓل تضسامنها مع الشسعب عند تعرضسه
للكوارث الطبيعية ،ومشساطرتها آالم ا÷زائر
وأاف- -راح- -ه- -ا ،م- -ن اŸأاسس- -اة ال- -وط- -ن- -ي- -ة إا¤
انتصسارات اŸنتخب الوطني ،يقÎح لفائدة
ا÷الية الوطنية باÿارج عدة إاجراءات.
وأاضساف نفسس اŸصسدر ،أان ا◊فاظ على

وحدة البلد واسستقراره وأامنه
وكذا الوحدة الوطنية ،يكون
م -ن خ Ó-ل «ح -م -اي-ة اإلسسÓ-م
م- -ن ال- -ط- -وائ- -ف وال- -ت -ي -ارات
ال -دخ -ي -ل -ة ع -ن -ه وت -رق-ي-ة دور
الزوايا» ،وكذا «تكريسس اللغة
األمازيغية بصسفتها لغة وطنية
ورسسمية» ،باإلضسافة إا ¤تعليم
تاريخ شسعبنا الضساربة جذوره
ع Èآالف السسن.Ú
وي - - - -ت - - - -ح- - - -ق- - - -ق األم- - - -ن
والسس- -ت- -ق- -رار ،ب- -حسسب ه- -ذه ال- -تشس- -ك- -ي- -ل -ة
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة ،ب- -فضس- -ل «احÎام ال- -دسس- -ت- -ور
وال-ق-وان ،Úدع-م م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب وي-ق-ظة
اŸواطن Úوالتصسدي لكل مشسروع يسستهدف
الوحدة الوطنية واسستقرار البلد».
وف -ي-م-ا ي-خصس –سس Úا◊ك-ام-ة ،ي-ع-رضس
ال - -ت- -ج- -م- -ع اقÎاح- -ات ت- -ه- -دف إا– ¤سسÚ
ا◊ك-ام-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة والق-تصس-ادي-ة ،وت-رق-ي-ة
دولة القانون وا◊ريات.
وÿوضس النتقال القتصسادي ،الذي «بات
ضسروريا ،يقÎح التجمع توف ÒاŸناخ «الÓزم
لتسسريع» النتقال القتصسادي واإلبقاء على
الدور اÙرك للنفقات العمومية ،اŸوجهة
ل Ó-سس -ت -ث -م -ار وت-ك-ي-ي-ف-ه .ك-م-ا ي-قÎح ت-رق-ي-ة
سس -ي -اسس -ة ت -ن -م -وي -ة م-ت-وازن-ة ع Èك-ل الÎاب
ال-وط-ن-ي ،م-ع اإلب-ق-اء ع-ل-ى دع-م السس-ت-ث-م-ار
اŸن -ت -ج ل -لسس -ل -ع واÿدم -ات وت -ع -زي-زه وك-ذا
ت -ك -ي -ي -ف م -ن -ظ -وم -ة ال -ت -ك-وي-ن وال-ب-حث م-ع
ح -اج -ي -ات الق -تصس -اد ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤دع-م
ت- -ط- -وي -ر الصس -ادرات وم -راف -ق -ة ال -ت -ج -دي -د
الفÓحي ،وتعزيز تطوير اقتصساد البناء وكذا
ا◊فاظ على اسستقÓل البلد الطاقوي.
ومن أاجل سسياسسة اجتماعية فعالة وعادلة
وتضسامنية ،يقÎح التجمع سسياسسة تقوم على
م- -واصس- -ل- -ة اإلصسÓ- -ح- -ات ال- -ب- -ي- -داغ -وج -ي -ة
والج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-منظومة الÎبوية ،و–سسÚ
م -ن -ظ -وم -ة الصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وك-ذا ت-ع-زي-ز
مسساعدة األشسخاصس اŸعاق Úودعمهم ،مع
–سس Úسس- -ي- -اسس- -ة ا◊صس- -ول ع- -ل- -ى السس -ك -ن
وا◊فاظ على القدرة الشسرائية و–سسينها
وان-ت-ه-اج سس-ي-اسس-ة «م-ك-ي-ف-ة» لضس-م-ان ان-دماج
اجتماعي أافضسل للشسباب وتعزيز اإلجراءات
اŸتعلقة بÎقية اŸرأاة.

واغ -ت -ن -مت ب -ل -دي -ة ال-قصس-ب-ة ال-ع-ري-ق-ة ف-رصس-ة
اسستقطاب مصسالح اسستخراج الوثائق اÿاصسة
با◊الة اŸدنية وبطاقة اإلقامة أاعدادا هائلة
م -ن اŸواط -ن Úي -وم -ي -ا م -ن ﬂت -ل-ف ال-ف-ئ-ات
واألع -م -ار ل -ت -ط-ل-ق ح-م-ل-ت-ه-ا ال-ت-حسس-يسس-ي-ة
ب- -أاه- -م- -ي- -ة اŸشس- -ارك- -ة ‘ الن- -ت- -خ- -اب- -ات
ال -تشس -ري -ع -ي-ة ،م-ن خÓ-ل ت-وزي-ع م-ط-وي-ات
مكتوب عليها كلنا معنيون Ÿصسلحة بÓدنا
““ ،باإلضسافة إا ¤حث الشسباب على التوجه
إا ¤م- -راك- -ز القÎاع ي- -وم  4م-اي وع-دم
تفويت هذا اŸوعد الهام.
و‘ ذات الشس - -أان أاب - -دى ال - -ع - -دي - -د م - -ن
اŸواط -ن Úال -ذي-ن وج-دن-اه-م Ãصس-ل-ح-ة
ا◊ال - -ة اŸدن - -ي - -ة اه - -ت - -م - -ام - -ا ك - -بÒا
ب-الن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة والدليل على
ذلك اإلقبال الكب Òعلى اŸطويات التي
كانت ‘ متناولهم ببلدية القصسبة كونها تعÈ
ع- -ن أاه- -م- -ي- -ة أاداء ال -واجب اŸد Êم -ن ق -ب -ل
ا÷نسس Úإاناثا وذكورا نظرا لقوتهم وتأاثÒهم
على البناء واإلصسÓح الوطني.

بلمو يكششف عن اسشتقطاب  607مسشجل
جديد ‘ ا’نتخابات
م -ن ج -ه -ت -ه ،كشس -ف رئ -يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي
البلدي للرايسس حميدو بلمو جمال ‘ ،تصسريح
ل«الشسعب ““ ،عن الÈنامج التحضسÒي إل‚اح
السستحقاق النتخابي ،موضسحا أان ›هودات
كبÒة تبذلها البلدية لسس Òالعملية النتخابية
‘ أاحسسن الظروف.
وأاكد رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي للرايسس

ح -م -ي -دو أان ال -ب -ل -دي -ة شس-رعت ‘ ال-ت-حسس-يسس
بأاهمية اŸشساركة ‘ النتخابات التشسريعية
منذ مدة من خÓل دعوتها للمواطن Úبأاهمية
تسسجيل أانفسسهم قبل انقضساء اآلجال اÙددة
واسستطاعت إاقناع عدد كب Òمن

اŸواطن Úوصسل إا¤
 607مسس - -ج- -ل Úج- -دد و 247خ -اصس ب -ع-دد
اŸشسطوب.Ú
وأاشس -ار ب -ل -م -و ،وه -و مÎشس -ح ‘ ق -وائ-م ح-زب
التجمع الدÁقراطي ““أارندي““ إا ¤أان بلدية
الرايسس حميدو تتوفر على  7مراكز و 45
م- -ك- -تب اقÎاع ،ك- -م- -ا ” الشس- -روع ‘ ت- -وزي- -ع
الÓ-ف-ت-ات الضس-خ-م-ة ع-لى  20م-ن-طقة ببلدية
الرايسس حميدو بغرضس –سسيسس اŸواطنÚ
بضس- -رورة الن -ت -خ -اب ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ت -وزي -ع
اŸط -وي -ات ع -ل -ى مصس -ل -ح -ة ا◊ال -ة اŸدن -ي -ة
والسستقبال وأاعوان البلدية.
وأاضس - -اف ‘ ذات السس - -ي - -اق ق - -ائ ““ :Ó- -ن - -ق- -وم
ب -ت-حسس-يسس اŸواط-ن Úبضس-رورة اإلق-ب-ال ع-ل-ى
اŸشساركة ‘ النتخابات التي ل يفصسلنا عنها

اختلفت آاراء اŸواطن Úالذين تقربنا منهم
ب- -ال- -ع- -اصس- -م -ة ،ح -ول م -ن ي -رى الن -ت -خ -اب -ات
ال -تشس-ري-ع-ي-ة اŸق-ررة ‘  4م-اي اŸق-ب-ل ،م-ن
شسانها أان تسساهم ‘ إايجاد حلول للمشساكل
ال - -ع- -ال- -ق- -ة وتسس- -وي- -ة انشس- -غ- -الت اŸواط- -نÚ
الجتماعية وأانهم سسيتوجهون بقوة إا ¤مراكز
Óدلء
القÎاع ‘ Ãخ - -ت- -ل- -ف ال- -ب- -ل- -دي- -ات ل - -إ
بأاصسواتهم واختيار األشسخاصس الذين يرونهم
أاجدر بتمثيلهم ،باŸقابل اعت Èالبعضس اآلخر
هذا السستحقاق التشسريعي اŸرتقب لن يغÒ
شسيئا وإا‰ا هو سسيناريو يتكرر كل  5سسنوات.
وفيما يخصس مبادرة وضسع لفتات كبÒة على
مسس- -ت- -وى ال- -ط -رق السس -ري -ع -ة وأام -اك -ن أاخ -رى
تسس -ت -ق-طب ع-ددا ك-بÒا م-ن ا÷م-ه-ور ب-وسس-ط
العاصسمة ،أاكد اŸواطنون أانها الطريقة اŸثلى
لسستقطاب أاك Èعدد من اŸواطن Úوتفادي
ال -ع -زوف الن -ت -خ -اب -ي ال -ذي ي -ت -خ -وف م -ن -ه،
ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ضس- -رورة ت- -ن- -ظ- -ي -م ح -م Ó-ت
–سسيسسية تشسارك فيها جميع الهيئات الوطنية
من جمعيات ومنظمات وجامعات.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاك -د اŸواط -ن ““ﬁم-د ك« ع-ل-ى
الدور الذي يلعبه نشسطاء اÛتمع اŸد‘ Ê
–فيز عنصسر الشسباب على اŸشساركة الفعالة
‘ ب -رام -ج ال -ت -حسس-يسس ال-وط-ن-ي-ة ل سس-ي-م-ا أان
ا÷معيات التي “ثل أاك Èفئة ‘ اÛتمع
ا÷زائري تسسعى إا ¤التقرب منها ومعرفة
ﬂت-ل-ف انشس-غ-الت-ه-ا ،ف-ه-ي ق-ادرة
ع -ل -ى ال -ت-أاث ‘ Òالشس-ب-اب وح-ث-ه-م
على ضسرورة أاداء الواجب الوطني
وسسد طريق المتناع كونهم شسريكا
ف - -اع ﬂ ‘ Ó- -ت - -ل - -ف ال - -ق - -رارات
السسياسسية وهم مسستقبل البÓد.
وأاعرب بعضس اŸواطن Úببلدية عÚ
البنيان عن أاملهم ‘ أان تكون هذه
الن- -ت -خ -اب -ات ال -تشس -ري -ع -ي -ة ف -رصس -ة
إلصس Ó- -ح األوضس - -اع اŸزري - -ة ال - -ت - -ي
يعيشسها اŸواطن ا÷زائري ‘ الوقت
الراهن بسسبب غÓء اŸعيشسة ،مؤوكدين
أانهم سسيؤودون واجبهم النتخابي ولن يÎكوا
اÛال لسس- -ت- -غÓ- -ل أاصس- -وات- -ه- -م م- -ن ط- -رف
أاشسخاصس غ Òجديرين بهذه اŸناصسب.
وب -اŸق -اب -ل أاوضس -ح ال -ب -عضس اآلخ -ر أان -ه -م ل -ن
يشس -ارك -وا ‘ الن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ك-ون-ه-م
تعودوا على سسماع الوعود من قبل اÎŸشسحÚ
‘ كل موعد انتخابي ،مؤوكدين أان التصسويت
لن يغ Òشسيئا ولن يأاتي با÷ديد نظرا لعدم
Œسسيد مطالب وانشسغالت اŸواطن Úعلى
أارضس الواقع لسسيما ما تعلق بتوف Òمناصسب
الشس -غ -ل والسس -ك-ن-ات و–سس Úظ-روف ال-عÓ-ج،
وه -و م -ا ج -ع -ل -ه -م ي-ف-ق-دون األم-ل وي-فضس-ل-ون
العزوف وعدم النتخاب .
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بوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرداسس عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع التششريعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
تواصشل التششكيÓت السشياسشية ا◊زبية
لحرار 21التي رششحت عن
وقوائم ا أ
غربال الدراسشة على مسشتوى مديرية
التنظيم والششؤوون العامة لولية
بومرداسص ،رحلة التموقع ‘ اŸيدان
وإاعادة بناء اسشÎاتيجياتها التنظيمية
أاياما قبل انطÓق ا◊ملة النتخابية
Ÿوعد التششريعيات القادمة ،وإان
لحزاب
لمر نوعا ما ب Úا أ
اختلف ا أ
التقليدية التي حسشمت مسشأالة
لحزاب الفتية
النتششار الهيكلي وا أ
التي تسشابق الزمن لفتح مكاتب
“ثيلية على مسشتوى بلديات الولية.
‘ هذا اإلطار تخوضس جبهة اŸسستقبل لعبد
العزيز بلعيد نفسس الغمار بتطبيق اسسÎاتيجية
النتشسار اÙلي وﬁاولة التقرب أاك Ìمن
اŸواطن Úخاصسة بالبلديات النائية للتعريف

با◊زب وتقد Ëاÿطوط العريضسة لÈنا›ه
النتخابي وكذا الوجوه التي حظيت Ãهمة
“ث - -ي - -ل ا◊زب واŸواط - -ن م- -ع- -ا ب- -اÛلسس
الوطني القادم ،حيث كانت بلدية بغلية أامسس
ﬁط- -ة أاخ- -رى ن- -زلت ب- -ه- -ا م -داوم -ة ج -ب -ه -ة
اŸسس -ت -ق -ب -ل ل -ف -ت -ح م -ك-تب ب-ل-دي يضس-اف إا¤
›موع  13مكتبا حاليا منها مكتب Úبعاصسمة
الولية..
عن اŸوضسوع يشس Òمدير ا◊ملة النتخابية
◊زب ج -ب -ه -ة اŸسس -ت -ق -ب-ل ب-ولي-ة ب-وم-رداسس
ح-م-ي-د شس-اوشس ،م-ت-ح-دث-ا ل-لشس-عب““أان ال-ع-ملية
تدخل ‘ إاطار توسسيع هياكل ا◊زب بولية
بومرداسس التي “ثل حاضسنة هامة للجبهة
بناء على Œربة الرئاسسيات اŸاضسية ووعاء
انتخابي يث Òالهتمام ب Óشسك ،مع إاعطاء
الفرصسة Ÿواطني البلدية من أاجل التعرف
أاك Ìع- -ل- -ى ب- -رن- -ام- -ج ا◊زب ،م- -واق- -ف -ه م -ن

اŸسسائل التي تهم الشسأان الوطني واÙلي
وك - -ذا دع - -وت - -ه - -م إا ¤اŸشس - -ارك - -ة ب- -ق- -وة ‘
السس -ت -ح -ق-اق ال-ق-ادم وحسس-ن اخ-ت-ي-ار ‡ث-ل-ي-ه
وم -ن -ه -م ‡ث -ل -ي ا◊زب وم -تصس -در ال -ق -ائ -م-ة
ال -ولئ-ي-ة ج-م-ال ق-اصسب أاح-د أاب-ن-اء اŸن-ط-ق-ة
ال -ذي ح-ظ-ي ب-ث-ق-ة ال-ت-م-ث-ي-ل م-ن أاج-ل خ-دم-ة
الولية واŸواطن..
يذكر أان ولية بومرداسس سستتنافسس فيها 21
Óحرار من
قائمة انتخابية منها  4قوائم ل أ
أاصسل  58قائمة ” سسحبها من مديرية التنظيم
والشس -ؤوون ال -ع -ام -ة أاغ -ل -ب -ه -ا فشس -لت ‘ Œاوز
ام -ت -ح -ان اإلمضس -اءات ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-مÎشس-حÚ
األحرار وحتى بعضس األحزاب التي فشسلت هي
األخرى ‘ اŸهمة Ãا فيها نسسبة  ٪15من
األعضساء اŸنتخب.Ú

بومرداسس :ز /كمال

الثÓثاء  ١٤مارسس ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٥جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هل “وت ا◊ضضارات وتنطفئ شضعلتها نهائيا؟ هناك أاو’ ما يدل على أانها ’ تبدأا من صضفر ،وهناك ثانيا ما يؤوّكد على أانها ’ تتصضاعد وتتواصضل بدون انفتاح
’مور قيادات مفكرة وسضياسضة تتمّيز بإارادة ٌ
’متÓك اŸسضتقبل
يغّذيها وينّمي رصضيدها التاريخي ،وهناك ثالثا عامل آاخر ’ يقل أاهمية وهو توّلي زمام ا أ
وتوجيه حركة التاريخ ‘ ﬁيطها ا÷يوسضياسضي و‘ العا ،⁄و’بد من التمييز ب Úا’نفتاح الذكي اŸوجه ÿدمة اŸصضالح العليا للدولة والوطن والعمل الدائم
’مÓءات Œعل من الدولة بيدقا ‘ أايدي أاجنبية
على اسضتقÓلية القرار السضياسضي وا’قتصضادي ،وب Úا’نبطاح ،أاي التفريط ‘ مقومات السضيادة واÿضضوع إ
تسضتعملها كما تشضاء ،وأاحيانا بدون مقابل ،و’ ينجح أاي انفتاح إا’ بدولة قوية تتم ّسضك با◊رية والعدالة وتصضنع التقدم والرفاهية لكل الشضعب.
‘ القرن ÚالأخÒين ،ل تكفي هذه السسطور
للتعريف بها وهي “Óأ عددا ل يحصسى من
اŸوسسوعات ‘ العلوم والفلسسفات والفنون
بقلم ا-لIد كغترورب أا:روبا
ﬁممدن الظلعمرابتيالتولخدّلفخلإايف
¤ة والآداب والخÎاعات ،توجد عينات منها
‘ النÎن - -يت‚ ،د ‘ ت- -لك ال- -ف- -ت- -وح- -ات
مضس-اع-ف-ات سس-ل-ب-ي-ة واأخ-رى اإي-ج-اب-ي-ة ع-ل-ى
الإنسسان والطبيعة ،ولكن ل يختلف اٌثنان
على اأنّ هذا الغرب قاد ا◊ضسارة الكونية
بالأمسس ويقودها ◊د الآن.
اإّن اŸعاينة ال ّسسابقة ل تعني التمجيد ،وهي
قيادة ا◊داثة والّتقّدم
Ãن- - - - -اأى ع- - - - -ن ت- - - - -اأثÒات السس - - - -ت Ó- - - -ب
ناأخذ بعضس الأمثلة من الأزمنة ا◊ديثة ، Aliénation ،ف- -ط -غ -ي -ان راأسس اŸال
فقد خرج غرب اأوروبا من ظÓم القرون وشس -رك -ات -ه اŸت -ع-ددة ا÷نسس-ي-ات وال-ع-وŸة
ال -وسس -ط -ى واÛادلت ال -ت-اف-ه-ة عّ-م-ن ه-و واأب -ع -اده -ا الشس -م-ول-ي-ة ال-ت-ي اأظ-ه-رت ال-ه-وة
الأصسل البيضسة اأم الدجاجة؟ وحزام العّفة الواسسعة ب Úاأغنياء العا ⁄وفقرائه الذين
 Ceinture de chastetéالإجباري ك- -ان اأغ- -ل- -ب- -ه- -م م -ن ضس -ح -اي -ا السس -ت -ب -داد
ل -ل-نسس-اء ،و‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ث Ó-ك-انت اŸراأة الكولونيا‹ والقهر العنصسري ،كما اأن كثÒا
مرادفا للشسيطان كما وّثقته اأدبيات القرون من الدلئل تشس Òاإ ¤اأن موجات الإرهاب
ال -وسس -ط -ى ورواي -ات اأح -د ع -م-ال-ق-ة الآداب بعضسها على الأقل هي ردود فعل خاطئة،
الإنكليزية تشسالز ديكنز  ‘ Ch.Dickensبل من صسنع القوى الكÈى نفسسها بقيادة
اإحدى روائعه بعنوان اأوقات عسسÒة  Hardال-ولي-ات اŸت-ح-دة وت-دخÓ-ت-ه-ا اŸت-واصسلة
 ‘ ١٨٥٤ timesالعقود الأو ¤من القرن منذ عشسرات السسن ‘ Úالعا ⁄الثالث ،و‘
 ١٨ان-ط-ل-قت ال-ن-هضس-ة ا◊ضس-اري-ة ‘ غ-رب الشسرق الأوسسط باÿصسوصس ،لقد شسهدت
اأوروبا والوليات اŸتحدة ،وكان ّﬁركها الإنسس -ان -ي -ة خ Ó-ل ه-ي-م-ن-ة الإمÈاط-وري-ات
الأسس -اسس -ي ال-ث-ورة الصس-ن-اع-ي-ة ال-كÈى ال-ت-ي ال -روم -ان -ي -ة ال -غ -رب -ي -ة والشس -رق-ي-ة (روم-ا -
اٌخ-ت-زلت ال-زم-ان واŸك-ان واأع-طت ت-ع-ري-فا بيزنطه) والÈيطانية والفرنسسية والتزارية
اآخر للقّوة والÌوة ،ومّكنت عددا قلي Óمن واإمÈاطورية اليانكي عشسرات اÓŸي Úمن توظيفها ‘ ا◊رب الباردة ضسد السسوفيات وتعمل بجهد كبÙ Òاربة الإرهاب ب Óاأنهكت جميع الأطراف ول يسستفيد منها اإل
البلدان من –قيق –ولت اجتماعية من الضس -ح -اي -ا ،واسس -ت -ئصس -ال شس -ع -وب ب-اأك-م-ل-ه-ا قبل ١9٨9؟ وكيف تعجز  6٠دولة بجيوشسها ه -وادة ،وتسس -ع -ى ع -ل -ى ك-ل ا÷ب-ه-ات ل-نشس-ر Œار السس Ó-ح والصس -ه-ي-ون-ي-ة ال-ع-اŸي-ة ال-ت-ي
بينها التقليل من مسساحة الأمّية والأوبئة واإف -راغ اإف -ري -ق-ي-ا م-ن سس-ك-ان-ه-ا ون-ق-ل-ه-م ‘ واأسساطيلها وصسواريخها العابرة للقارات عن الأم- -ن والسس- -ل- -م والسس -ت -ق -رار ‘ ج -واره -ا Œني منذ  ١9٤٨ثمار التشسرذم والصسراعات
ورفع مسستوى اŸعيشسة لنسسبة من السسّكان ،بواخر اŸوت اإ ¤ما وراء اÙيط وهذا اج -ت -ث -اث «ال -دول -ة» الإسسÓ-م-ي-ة ‘ ال-ع-راق ال -ق -ريب وال -ب -ع -ي -د ،تسس -ت-م-د ا÷زائ-ر ه-ذه ال-ب-ي-نّ-ي-ة واإه-دار اŸوارد وال-ت-ح-ال-فات التي
وبداية ظهور الطبقات الوسسطى التي برز السسجل الثقيل من سسوابق الظلم والعدوان والشسام؟ يبدو للمÓحظ اÙايد اأن تلك اŸبادئ وتطبيقاتها الفعليـة ‘ سسياسستـها تسستهدف عزل اأو اإضسعاف ا÷ار.
م -ن -ه-ا رج-ال الأع-م-ال والق-تصس-اد ال-ن-ق-دي ب- -ق -ي ‘ ذم -ة ال -ت -اري -خ و ⁄ي -ع -رضس ع -ل -ى ال -ق -وى اŸت -ح -ال -ف -ة ضس -ده -ا تشس -رف ع-ل-ى اÿارجيـة و›مـل عÓقاتـها مع البلـدان وكالعادة لن تطلب ا÷زائر اأي مقابل سسوى
تسسيÒها والتخويف بها ،اأك Ìمن اإزالتها الأخـرى م- -ن Œرب- -ت -ه -ا ال -ث -وريـة وب -ي -انـه -ا عودة التضسامن ب Úالشسعوب العربية مشسرقا
ومشستلة النظام الراأسسما‹ كله القائم على ﬁكمة العدل الإنسسانية.
م - - -ن رق - - -ع - - -ة صس- - -غÒة ب Úالشس- - -ام ووادي اŸوؤسسـسس ‘ الأول م- - -ن ن - -وف - -م - -بـر  ،١9٥٤ومغربا ،اإذا عاد السساسسة اŸغاربة اإ ¤جادة
ق -ي-م-ة ال-ع-م-ل واŸن-افسس-ة ،وا ٌع-ت-ب-ار ال-ع-م-ل
ال -راف -دي -ن ،وه -ذا راأي ال -وزي -ر ال -ف -رنسس -ي وحـرصس رئ -يـسس ا÷م -ه -وريـة السس -ي -د ع -ب -د ا◊ق والصسواب ،فهذا النظام هو البادئ
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قيمة اأعلى من العبادات واأعلى من النتماء
الأسس -ب -ق ورئ -يسس م -وؤسسسس -ة اإسس Ó-م ف -رنسس -ا العزيز بوتفليقة على الوفاء Ÿبادئ الثورة بالعدوان منذ  ،١96٣ونÎك ما قبل ذلك ‘
م
ل -لسس Ó-ل -ة الشس -ري -ف -ة (ال -ن -بÓ-ء) ‘ ال-ن-ظ-ا
ومواقف وموؤّهÓت
وث- -ائ- -ق ال- -ت -اري -خ ،ول -ن ت -ن -ج -ح سس -ي -اسس -ات
J.P.Chevènement
واأهدافها.
ال -ق -د Ëال -ذي سس -ي -ط -رت ع -ل -ي -ه ال -ط -ب -ق-ة
وتبدو معظم بلدان العا ⁄الإسسÓمي بوجه ‘ اسس- -ت- -ج -واب م -ع صس -ح -ي -ف -ة ال -وط -ن  Elبعد عشسرية الإرهاب اÿطÒة التي كّبدت الحتÓل والضسم القسسري فعهد السستيطان
الأرسس- - -ت- - -وق - -راط والأث - -ري - -اء ب - -ال - -وراث - -ة عام ‘ وضسعية اليتيم التائه ،سسكون على  Watanبتاريخ  ،٢٠١6 - ١٢ - ٢٨حيث ا÷زائ- -ر عشس- -رات الآلف م- -ن الضس- -ح- -اي -ا الكولونيا‹ اٌنتهى ،وقد اأدان ›لسس الأمن
Féodals.سس- - -ب- - -ق وراف - -ق ه - -ذه ال - -ث - -ورة السسطح وغليان ‘ الأعماق ،تسستنجد بعضس قال باأنّ تدم Òالوليات اŸتحدة لكّل اأركان الأبرياء ،وكادت تغرق ا÷زائر ‘ حرب ‘  ٢٣ديسس - -م ٢٠١6 Òال-ط-ف-ل اŸدّل-ل
الصسناعية تطور سسريع ‘ العلوم والنظريات نخبه عند ا◊اجة Ãسسكنات من ماضسي دول -ة ال -ع -راق (ال -ت -ي ك -ان ه -و ن -فسس -ه ضس -د اأهلية ل تبقي ول تذر ،واأّدت اإ ¤عزلة اإسسرائيل واعت ÈالحتÓل السستيطا ÊغÒ
الفلسسفية والجتماعية والÎبوية ‘ غرب ق-ريب اأو ب-ع-ي-د وت-ف-رضس ع-ل-ي-ه-ا ال-ت-حولت ا◊رب) ق- -د مّ- -ه- -دت ل- -ظ- -ه- -ور ا÷ه- -ادي -ة ا÷زائ- -ر ‘ ﬁي- -ط- -ه -ا ا÷ه -وي وال -دو‹ ،مشسروع ،و‘ هذه الإدانة عÈة Ÿن يعت،È
اأروبا والوليات اŸتحدة التي هي مع كندا اŸتسسارعة التي ل تشسارك ‘ صسنعها حالة ال -ع -اŸي -ة والصس-راع-ات ا◊ال-ي-ة ب Úالسسّ-ن-ة عادت ا÷زائر اإ ¤موقعها الفاعل على كل ولو كان نصسÒه على الضسفة الأخرى من
واٌسسÎال -ي-ا الم-ت-داد ال-بشس-ري ل-ل-م-ه-اج-ري-ن من الفصسام  schizophrénieترفضس ما والشس- -ي- -ع -ة ‘ ع -م -وم اŸن -ط -ق -ة ال -ع -رب -ي -ة السس -اح -ات ال -ع -اŸي-ة ب-ع-د اŸصس-ادق-ة ع-ل-ى اŸت-وسس-ط ي-ج-ن-د اأت-ب-اع-ه بسس-خاء للمغالطة
ميثاق السسلم واŸصسا◊ة الوطنية والشسروع والتضسليل.
الأروب- -ي ،Úال- -ذي- -ن ي -ع -رف -ون ‘ ال -ولي -ات تقبل وتقبل ما ترفضس ‘ انتظار اŸهدي والإسسÓمية.
اŸت-ح-دة ب-ال-ب-يضس الأم-ريكان الÈوتسستانت
اإذا ك -ان ال -وضس -ع ‘ ال -ع -راق اأشس-ب-ه Ãت-اه-ة ‘ تفعيل موؤهÓتها ا÷يوسسياسسية وتسسريع بالإضسافة اإ ¤موؤهÓت ا÷زائر التاريخية
اŸنتظر منذ عدة قرون!
( ،)WASPالتي اأحرز فيها علم العÓقة ول ب - -د م - -ن ال - -ت - -ذك Òب - -اأّن م - -ن اأسس- -ب- -اب يصس-عب –ل-ي-ل م-ع-ط-ي-ات-ه-ا ال-داخ-ل-ي-ة ودور –ديث ه -ي-اك-ل ال-دول-ة وان-ع-اشس اٌلق-تصس-اد التي تّوجتها ثورة التحرير الكÈى وموقعها
ّ
ب Úالنسسان والآلة  Ergonomyتقّدما الن -قسس-ام-ات وال-ت-ن-اح-ر ‘ م-ن-ط-ق-ة الشس-ام القوى الأجنبية ،وخاصسة دور واشسنطن ،فاإنّ ال-وط-ن-ي اŸن-ت-ج ع-ن ط-ري-ق ت-ن-وي-ع مصس-ادر اŸت-م-ي-ز ‘ ح-رك-ة ال-ت-ح-رر ال-ع-اŸي ،ف-ه-ي
ك -بÒا ب -ه -دف رف -ع اŸردود وال -ت-ق-ل-ي-ل م-ن وال -ع -راق اŸت -ف -ج -رات ب -اأث -ر رج -ع -ي ال-ت-ي ال -وضس -ع ‘ سس -وري -ا ل ي -قّ-ل ت-ع-ق-ي-دا بسس-بب الÌوة وترسسيخ البناء اŸوؤسسسساتي ،وا÷مع اأك Èب- -ل -د اإف -ري -ق -ي وع -رب -ي مسس -اح -ة م -ن
ال -ع -ادم والسس -ت -غÓ-ل الأم-ث-ل ل-وقت ال-ع-م-ل زرع-ت-ه-ا ال-ك-ول-ونّ-ي-ال-ية من اأشسهرها اإتفاقية ك- -ث- -اف -ة ال -ت -دّخ -ل ا÷ه -وي وال -دو‹ ال -ذي ب ÚاŸسس - - -ار ال- - -ت- - -ن- - -م- - -وي واٌلن- - -ف- - -ت- - -اح ضس- -ف- -اف اŸت -وسس -ط اإ ¤اأع -م -اق السس -اح -ل
وال -ت -ك -ي -ف م -ع اآلت (م -اك -ي -ن -ات) اŸصس-ن-ع سس-اي-كسس ب-ي-ك-و ‘ غ-ي-اب الشس-ع-وب اŸع-ن-ية يشس- -رف ع -ل -ى تسس -ي Òالإره -اب ‘ ال -ع -راق ال -دÁوق -راط-ي وا◊رصس ع-ل-ى ف-ت-ح ›ال الإفريقي بقدرات اقتصسادية كبÒة وكثافة
للتقليل من التعب وحوادث العمل وبالتا‹ ب -اٌع -ت -ب -اره -ا م -ن غ -ن -ائ -م م -ا ب -ع -د ا◊رّب ويسس -ان -ده ‘ سس -وري -ا ،ويسس -ع -ى ن -ي -اب -ة ع-ن واسسع للحريات الفردية وا÷ماعية والعدالة سسكانية قد تتجاوز ‘ العقد الثالث من هذا
زيادة النتاج ،والŒاه بالتدريج للتقليل من ال- -ع- -اŸي- -ة الأو ،¤وسس- -وف ن- -رى اÓŸم- -ح الشس-عب السس-وري ل-ت-غ-ي Òال-ن-ظ-ام ويسس-تخدم الجتماعية ،وبناء جسسور الثقة والتعاون مع ال -ق -رن اإ ٥٠ ¤م-ل-ي-ون م-ن السس-اك-ن-ة ،نسسبة
اليد العاملة عن طريق تطوير الروبوتية الأخ -رى Ÿا ب -ع -د ال -ت -ح -ك-ي-م  Arbitrageم- -ع- -ارضس- -ة ا ٌن- -ح- -رفت ع- -ن م- -ط- -ال- -ب- -ت- -ه -ا البلدان الشسقيقة والصسديقة ،وبالتا‹ فاإن عالية منهم اأقل من  ٣٠سسنة من العمر،
 ،Robotismل -ق -د ن -ق -لت اÛت -م -ع-ات الثÓثي الروسسي الÎكي الإيرا ،Êبينما بقي بالدÁوقراطية ،اإ ¤اأدوات ‘ يد اأنظمة ا÷زائر قوة جهوية تعود لتشسارك ‘ بناء وهي بصسدد تنويع مصسادر الÌوة وتوطÚ
الغربية خÓل القرن اŸاضسي وبداية هذا التكتل الأرو اأمريكي جالسسا ب Úمقعدين “ّول - -ه - -ا و“ّده - -ا اأط- -راف ‘ ﬁي- -ط- -ه- -ا السس -ل -م ‘ ال -ع -ا ⁄وت -ع -زي -ز ال -تضس -ام -ن ب Úال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة والسس-ت-ث-م-ار ‘
القرن من العمل اليدوي اإ ¤اŸكننة ثم اأمام الذكاء السسياسسي واÿطط اÙكمة ب- - -السس Ó- -ح ل - -ت - -دم Òب Ó- -ده - -ا م - -ن اأج - -ل الشس -ع -وب Ãن -اأى ع -ن ال -ع -رف -ي -ة وال-ت-عصسب الÌوة ال -بشس -ري -ة ل -ت-ك-ون خÓ-ل ه-ذا ا÷ي-ل
ال -روب -وط -ي-ة ث-م ال-رق-م-ن-ة وا ٌن-تشس-ار وسس-ائ-ل ل-ل-ق-ي-ادة ال-روسس-ي-ة اأم-ا الشس-ري-ك-ان الآخ-ران ال-دÁوق-راط-ي-ة ،وب-ال-نسس-ب-ة لتلك الأطراف ،لÓ-أدي-ان واŸذاهب والأن-ان-ي-ات اŸصس-ل-حية دولة صساعدة ،وبعد اأن ‚حت ‘ النتصسار
على الإرهاب بتكاثف شسعبها مع جيشسها
اٌلتصسال الجتّماعي داخل البلدان وعلى ت -رك -ي -ا  -اإي -ران ف -ه-م-ا م-ن اŸسس-ل-م Úغ Òفاإّنه يصسدق عليها اŸثل الشسعبي اŸتداول الضسيقة.
ل-ق-د ح-ظ-يت ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ب-تضس-ام-ن وم-وؤسسسس-ات-ه-ا الأم-ن-ي-ة ،ف-ه-ي ال-ي-وم تسس-اعد
‘ ا÷زائ- -ر ع -ن ا÷م -ل ال -ذي سس -خ -ر م -ن
مسس -ت -وى ال -ع -ا ⁄ن -ت -ي -ج -ة ال-ت-طّ-ور السس-ري-ع العرب.
ما حدث ‘ العراق ليسس ›رد تغي Òنظام السسنام (كربة) جمل اآخر بجواره ،ونسسي اأنه واسس -ع م -ن الشس -ع -وب وال -ق -ي -ادات ال -ع -رب-ي-ة جÒانها وبلدان العا ⁄الأخرى على –قيق
لتكنولوجيات التصسال والإعÓم.
يوصسف بالديكتاتوري ،بل اقتÓع بلد من ل -ه اأيضس -ا سس -ن -ام م -ث -ل -ه ،ف -ل -م ت -ن -ج -ح اأب -دا والإسس Ó-م -ي -ة ،وك -ث Òم -ن ال-ب-ل-دان الأخ-رى الأم -ن والسس Ó-م ب-ح-ك-م Œرب-ت-ه-ا وح-ل-ول-ه-ا
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جذوره والعبث بÎاثه و–ويله اإ ¤طوائف دÁوقراطية تسستورد من اÿارج اأو تفرضس بسس- -بب تضس- -ح- -ي- -ات ا÷زائ- -ري Úم -ن اأج -ل الأصسيلة اŸتمثلة ‘ قانون الوئام ،وميثاق
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متقاتلة ،من الصسعب اأن يتنباأ اأحد Ãسستقبله ب -واسس -ط -ة ال -دب -اب -ات والÎوي -ج ال -دع-ائ-ي ،ا◊رّية واإلتزام قيادات الثورة بعدم التدّخل اŸصس- -ا◊ة ال- -وط- -ن -ي -ة وع -دم ال -ت -دخ -ل ‘
 change and military conflictكشسعب ودولة ‘ الأمد اŸتوسسط :العراق وشسيطنة النظام القائم اأّنها تتطلب درجة ‘ شسوؤون بلدان اŸنطقة ،والرفضس القاطع الشس -وؤون ال -داخ -ل -ي -ة ل -ك-ل ال-ب-ل-دان واحÎام
 , Fontana2000 to 1500 fromاأرضس خصسبة ب Úالنهرين دجلة والفرات من النضسج تقوده اإرادة سسياسسية ›تمعية ل لأي تدّخل ‘ شسوؤونها الداخلية ولن تنسس سسيادتها ووحدة شسعوبها وحل النزاعات عن
.1989 press, London
ا÷زائ -ر دول -ة وشس -ع -ب -ا ت -ع -اط -ف الأشس -ق-اء طريق ا◊وار ب Úكل الأطراف فهي ‘
وموارد طبيعية هائلة وماضسي بعيد كانت تقوم على العنف والإكراه.
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ه -ذه صس -ورة اإج -م -ال-ي-ة لن
ف -ي -ه ب -غ -داد ال -ع -اصس-م-ة ا◊ضس-اري-ة ل-ل-ع-ا ⁄ول بّ- - - -د ه - - -نـا م - - -ن الإشسـارة اإ ¤اŸواقـف والأصسدقاء مع نضسالتها من اأجل هزÁة نظر اÛموعة الدولية قوة جهوية مسساŸة
الغرب الأروبي الأمريكي ،الذي وصسل ‘ والقوة الأو ¤كما وصسفها فيلسسوف التاريخ اŸشسـرف - -ة ل - -لسس - -ي - -اسسـة وال- -دب- -ل- -وم- -اسسـيـة ال -ك-ول-ون-ي-ال-ي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ال-ت-ي ج-م-عت بÚ
وتنشسر الأمن والسسÓم.
ن -ه -اي -ة ال -ق -رن اŸاضس-ي اإ ¤نشس-ر اإ‚ازات-ه اأرنولد توبنبي  ‘ A. Toynbeeموؤلفه ا÷زائ-ريـة اŸل-ت-زم-ة ب-ع-دم ال-ت-دّخ-ل ،وح-ل الشس -راسس -ة وال -ن -ف -اق وع -ن-وان-ه :ح-ري-ة أاخ-وة
يتبع ....
و‰وذجه بٌاسسم العوŸة كما تسسمى ‘ اأروبا اŸوسس- -وع- -ي دروسس ‘ ال- -ت- -اري- -خ ،وف -ي -ه -ا الصسراعات با◊وار واŸصسا◊ة والتوافق ،مسساواة .
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 ⁄يكن ‘ ا◊اضسر ما يفّعلها وقيادة تدرك
حـابها
ذريعة و–Îم السسيادة الوطنية لكّل البلدان ،الليبي كما فعلت مع دولة ما‹ ،وها هي
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التحديات ا◊قيقية لعصسرها.
جسسم الإنسسان وما –ت الأرضس وما فوقها يتسساءل الكثÒون من اأين جاءت القاعدة وتتعامل مع الدول وليسس مع اأي اأطراف بصسدد جمع الفرقاء الأشسقاء ‘ دولة ليبيا
و‘ داخل وخارج غÓفها ا÷وي ” ،اأغلبها وب - -ن لدن؟ واأي - -ن ك - -انت ت- -نشس- -ط؟ وم- -دى اأخ-رى م-ه-م-ا ك-انت الأق-ن-ع-ة ال-ت-ي ت-ل-بسس-ها ،للعودة للسسلم ونزع فتيل الصسراعات التي
ّ

ا◊لق ـة األو¤
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هبة تضسامنية ودعوات ل إ
Óفراج عن معتقلي «أاكد Ëإايزيك»

حملة Œييشس و–ريضس غ Òمسضبوقة للمواطن ÚاŸغاربة ضضد اŸدني ÚالصضحراويÚ

أاق -دمت السس -ل -ط -ات اŸغ -رب-ي-ة
ع-ل-ى ت-وق-ي-ف وت-رحيل ﬁامÚ
وم- - - -راق - - -ب Úدول - - -ي Úك - - -ان - - -وا
سس-ي-حضس-رون ﬁاك-م-ة اŸع-ت-قلÚ
السس - - -ي - - -اسس- - -ي Úالصس- - -ح- - -راويÚ
›م -وع-ة (أاك-د Ëإازيك) ،وك-ذا
ع -ل -ى الع -ت -داء ع -ل -ى م -ع -ت-ق-ل
سسياسسي صسحراوي سسابق ،حسسبما
لن- - -ب- - -اء
أاف - - -ادت ب- - -ه وك- - -ال- - -ة ا أ
الصسحراوية ،أامسش الثن.Ú
ح - -لت السس - -ل - -ط- -ات اŸغ- -رب- -ي- -ة
رّ
ال-ق-اضس-ي اإ’سس-ب-ا Êخ-يسس-وسس مارتÚ
م - -وري- -و ،وال- -ن- -اشس- -ط- -ة ا◊ق- -وق- -ي- -ة
الفرنسسية كلود مو‚ان للمرة الثالثة
ع- -ل -ى ال -ت -وا‹ ،وال -ت -ي ك -انت رف -ق -ة
اÙام Úالفرنسسي ÚالثÓثة أاعضساء
ه -ي -ئ -ة دف -اع اÛم -وع -ة وال-ذي-ن ”
إايقافهم لسساعات ،قبل السسماح لهم
بالدخول ،حسسب اŸصسدر.
وك- - -انت أاف- - -واج م- - -ن اŸراق- - -بÚ
اأ’ج- -انب ق- -د ب- -دأات ب -ال -وصس -ول إا¤
مدينة «سس »ÓاŸغربية ◊ضسور أاطوار
ﬁاك- -م- -ة ›م- -وع -ة «أاك -د Ëإازيك»
ا’م- -ر ال- -ذي «أازع- -ج أاج -ه -زة اأ’م -ن
واıابرات اŸغربية التي  ⁄تتأاخر
‘ ردة ف- -ع- -ل- -ه- -ا Œاه ت -لك ال -وف -ود»
حسسب ذات اŸصسدر.
و‘ سس- -ي- -اق ذي صس- -ل- -ة ،ت- -ع- -رضس
اŸعتقل السسياسسي السسابق الفراسسة
ال -ب-ك-اي ’ع-ت-داء م-ن ط-رف م-غ-ارب-ة
ب- -ع- -د ت- -أاك -ده -م م -ن سس -بب ت -واج -ده
Ãدينة سسŸ« Óؤوازرة معتقلي أاكدË
إازيك» ،تزامنا مع «حملة التجييشس
والتحريضس للمواطن ÚاŸغاربة ضسد
اŸدن -ي Úالصس -ح -راوي Úع Èوسس-ائ-ل
اإ’عÓم ا◊كومية واŸسستقلة».

وشس- -ه- -د م- -ق- -ر إاق- -ام- -ة ع- -ائ Ó-ت
اŸعتقل Úمنذ صسباح اأ’حد توافد
م -ن -اضس -ل Úصس-ح-راوي Úوم-تضس-ام-نÚ
أاجانب مع اŸعتقل ÚوعائÓتهم.
واسستؤونفت ‘ وقت سسابق أامسس
‘ ال- -رب -اط أام -ام ﬁك -م -ة م -دن -ي -ة،
ﬁاك- - -م - -ة  24م -ع-ت-ق Ó-سس-ي-اسس-ي-ا
صس- -ح- -راوي- -ا م- -ن ›م -وع -ة «أاك -دË
أازيك» بعد أازيد من سستة سسنوات من
ا’ع- -ت- -ق- -ال ال- -ت- -عسس -ف -ي ‘ سس -ج -ون
ا’حتÓل اŸغربي.
وكانت ﬁكمة النقضس اŸغربية
أالغت ‘  27جويلية اŸاضسي– ،ت
ضسغط دو‹ ،حكما نطقت به ﬁكمة
عسسكرية ضسد  24مناضس Óصسحراويا
” إايقافهم ‘ إاطار تفكيك ﬂيم
«أاك - -د Ëإاي- -زيك» ع- -ام  ،2010ح- -يث
تقرر اسستئناف اÙاكمة من طرف
ﬁكمة مدنية .وتأاتي اÙاكمة أامام
هيئة مدنية بعد ضسغط من منظمات
دول- -ي- -ة و ح- -ق- -وق- -ي- -ة ووسس- -ط ه- -ب -ة
تضسامنية واسسعة من داخل ا’راضسي
الصسحراوية ودعوات دولية بإاطÓق
سسراح «فوري و ’ مشسروط « لكل
السسجناء السسياسسي Úالصسحراوي‘( Ú
اŸغ- - -رب والسس- - -ج- - -ون اŸغ- - -رب - -ي - -ة
باأ’راضسي اÙتلة) ومنهم ›موعة
«أاكد Ëأازيك» مع ضسرورة ﬁاكمة
اŸسسؤوول ÚاŸغربي Úعن Œاوزاتهم
بحق هؤو’ء.
وكان الرئيسس الصسحراوي ،اأ’مÚ
ال-ع-ام ÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ،إاب-راه-يم
غ - -ا‹ ،ق - -د ط- -الب اأ’· اŸت- -ح- -دة
بوقف ا’نتهاكات اŸغربية ا÷سسيمة
◊ق - -وق الصس- -ح- -راوي Úب- -اŸن- -اط- -ق
اÙتلة وجنوب اŸغرب وباŸواقع

ا÷امعية اŸغربية ،داعيا إاياها إا¤
ال -ت -دخ -ل ال -ع -اج-ل لضس-م-ان اإ’طÓ-ق
ال- - -ف- - -وري وغ ÒاŸشس - -روط لسس - -راح
›م -وع -ة م -ع -ت -ق -ل -ي «أاك-د Ëإازيك»
وك - -اف - -ة السس - -ج - -ن - -اء السس - -ي - -اسس - -يÚ
الصسحراوي ‘ Úالسسجون اŸغربية .
ونبه الرئيسس غا‹ اأ’م Úالعام
ا’‡ي أان - -ط - -ون - -ي - -و غ - -وتÒيسس إا¤
«وج- -ود ح- -ل- -ق- -ة ج- -دي- -دة م- -ن ه -ذه
ا’ن- -ت- -ه- -اك- -ات ت- -ت -ث -م -ل ‘ سس -لسس -ل -ة
اÙاك -م -ات ال -ت -ي ت -ف -ت -ق -ر أ’بسس-ط
شسروط العدالة والتي بسسببها تسستمر
ﬁن- - -ة اŸع - -ت - -ق - -ل Úالسس - -ي - -اسس - -يÚ
الصس - -ح- -راوي Úاأ’ب- -ري- -اء ،ضس- -ح- -اي- -ا
اÙك- -م- -ة ال- -عسس- -ك- -ري- -ة اŸغ -رب -ي -ة
الÓشسرعية إاثر ا’حتجاجات الشسعبية
السسلمية التي نظمها عشسرات اآ’’ف
من اŸواطن Úالصسحراويﬂ ‘ Úيم
أاكد Ëإازيك شسهر أاكتوبر .« 2010

ﬁاولة قضضائية مكشضوفة
لتلميع الظلم
أاكدت منظمة عدالة الÈيطانية
أان ج- -لسس- -ات ﬁاك- -م- -ة اŸع- -ت- -ق -لÚ
السس-ي-اسس-ي Úالصس-ح-راوي› ،Úم-وع-ة
«اكد Ëازيك» ،ليسست سسوى «ﬁاولة
قضس -ائ -ي-ة م-كشس-وف-ة ل-ت-ل-م-ي-ع ال-ظ-ل-م»
مشس- -ددة ع- -ل -ى أان ال -ت -ه -م ا÷ن -ائ -ي -ة
«البالغة اÿطورة» ضسدهم ’ أاسساسس
ل -ه -ا وإا‰ا ه-دف-ه-ا مضس-اي-ق-ة وت-روي-ع
النشسطاء واŸدافع Úعن مبدأا تقرير
اŸصس ‘ Òالصسحراء الغربية.
ودعت اŸن -ظ -م -ة الÈي-ط-ان-ي-ة ‘
ب-ي-ان ل-ه-ا «ج-م-ي-ع ا÷ه-ات ا◊ق-وقية

وال-دول-ي-ة ب-ال-ك-ت-اب-ة وإارسسال مراقبÚ
دول- -ي Úوك- -ذا م -ط -ال -ب -ة السس -ل -ط -ات
اŸغ -رب -ي -ة ب-اإ’ف-راج ع-ن اÛم-وع-ة
فورا دون قيد أاو شسرط وإالغاء حكم
اإ’دان -ة أ’ن-ه-م سس-ج-ن-اء رأاي اع-ت-ق-ل-وا
فقط أ’نهم كانوا Áارسسون حقهم ‘
حرية التعب Òبشسكل سسلمي.
وأاك- - -دت اŸن- - -ظ- - -م - -ة ع - -ل - -ى أان
›موعة أاكد Ëإازيك يجب أان “نح
كل الضسمانات اÿاصسة بأاسسرى خارج
بÓدهم مذكرة بأان اŸغرب ’ Áلك
أاي سسيادة على الصسحراء الغربية وأان
›م- -وع- -ة أاك -د Ëإازيك ي -ح -اك -م -ون
خارج وطنهم و‘ بلد غ Òبلدهم.
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لخراج اŸسسلح Úمن آاخر معاقل اŸعارضسة ‘ حمصش
اتفاق إ

ا÷ولة ا÷ديدة من اŸباحثات السضورية بأاسضتانا اليوم

توصسلت ا◊كومة السسورية إا ¤اتفاق مع
سس -ك -ان ح -ي ال -وع -ر Ãح-اف-ظ-ة ح-مصش ع-ل-ى
خ - -روج اŸسس- -ل- -ح Úم- -ن ا◊ي م- -ق- -اب- -ل رف- -ع
ا◊صسار عنه.
وأاع -ل -ن ﬁاف -ظ ح-مصش ،طÓ-ل الÈازي،
ال-ت-وصس-ل إا ¤الت-ف-اق ال-ذي ي-قضس-ي ب-خروج
اŸسس -ل -ح Úوع-ائÓ-ت-ه-م ال-راغ-ب ‘ Úم-غ-ادرة
ا◊ي ،نحو مناطق أاخرى من البÓد.
–اصس- -ر ال- -ق -وات السس -وري -ة ح -ي ال -وع -ر م -ن -ذ
منتصسف عام  ،2013الذي يبلغ عدد سسكانه خمسسÚ
أال -ف -ا ،وه -و آاخ -ر حصس-ن ل-ل-م-ع-ارضس-ة اŸسس-ل-ح-ة ‘
ﬁافظة حمصس.
و يقضسي ا’تفاق بخروج اŸسسلح Úعلى دفعات
مع عائÓتهم خÓل  6إا 8 ¤أاسسابيع ،وأان «الشسرطة
اŸدن- -ي- -ة وال- -هÓ- -ل اأ’ح- -م- -ر ال- -ع- -رب- -ي السس- -وري
سس -يشس -رف -ان ع-ل-ى اÿروج ،ب-ي-ن-م-ا تشس-رف ال-ق-وات
ال -روسس-ي-ة ع-ل-ى ت-نسس-ي-ق وت-أام Úوصس-ول اŸسس-ل-حÚ
وعائÓتهم».
ك -م -ا ي -تضس -م -ن ا’سس-ت-ف-ادة م-ن م-رسس-وم ال-ع-ف-و
ل -تسس -وي-ة أاوضس-اع ك-اف-ة ال-راغ-ب Úب-تسس-ل-ي-م السسÓ-ح،
والعوة ◊ياتهم الطبيعية.
ب -اŸوازاة ،أاع -ل -ن وزي -ر خ -ارج -ي-ة ك-ازخسس-ت-ان،
أامسس ،أان روسسيا وتركيا وإايران يسسعون إا ¤عقد
جولة جديدة من اÙادثات السسورية ‘ أاسستانة إا’
أان فصسائل اŸعارضسة قررت عدم اŸشساركة ‘
هذه ا÷ولة اŸقررة اليوم وغدا .
وأافاد التلفزيون السسوري الرسسمي بوصسول وفد
ا◊ك -وم -ة السس -وري -ة إا ¤أاسس-ت-ان-ة ب-ع-د ظ-ه-ر أامسس
ا’ثن ،Úبرئاسسة مندوب سسوريا الدائم لدى اأ’·

اŸتحدة بشسار ا÷عفري.
ومن اŸقرر أان تسستضسيف أاسستانة ،اليوم الثÓثاء
وغدا اأ’ربعاء ،جولة ثالثة من اÙادثات حول
سسوريا برعاية كل من روسسيا وإايران وتركيا .
وب- -حث وف -دا ا◊ك -وم -ة السس -وري -ة وال -فصس -ائ -ل
اŸع -ارضس -ة ‘ ج -ول -ت -ي ﬁادث -ات ع -ق -دت-ا خÓ-ل
الشسهرين اŸاضسي ‘ Úأاسستانة تثبيت وقف إاطÓق
النار السساري على ا÷بهات الرئيسسية ‘ سسوريا
منذ نهاية ديسسم .Èو ⁄يصسدر عن أاي من ا÷ولتÚ
بيان مشسÎك عن الدول الثÓث الراعية .بل نفذت
ت-لك ال-دول ت-ع-ه-دا سس-اب-ق-ا ب-ا’ت-ف-اق ع-ل-ى تشس-ك-يل
›موعة مراقبة مشسÎكة Ùاولة ضسمان اسستمرار
وقف إاطÓق النار الذي يتعرضس ÿروقات عدة.
ومن اŸقرر أان تسستبق ﬁادثات أاسستانة اŸقرر
ان -ط Ó-ق-ه-ا ال-ي-وم ،ج-ول-ة خ-امسس-ة م-ن م-ف-اوضس-ات
السسÓم حول سسوريا ‘ جنيف والتي حددت اأ’·
اŸتحدة موعدها ‘  23من الشسهر ا◊ا‹.
وانتهت جولة اŸفاوضسات اأ’خÒة ب Úا◊كومة
واŸعارضسة ‘ جنيف بالتوصسل إا ¤جدول أاعمال
ي -تضس -م -ن «أارب -ع -ة ع -ن -اوي -ن» رئ -يسس -ي-ة ه-ي ا◊ك-م
والدسستور وا’نتخابات ومكافحة اإ’رهاب.
وأاع- -ل- -ن م- -ب- -ع -وث اأ’· اŸت -ح -دة إا ¤سس -وري -ا
سستافان دي ميسستورا ‘ ختام اŸفاوضسات ا’خÒة
أان اŸف -اوضس -ات اŸق -ب -ل -ة ‘ ج -ن -ي -ف سس -ت -ت -ن -اول
«اسسÎاتيجية مكافحة اإ’رهاب» ‘ ،ح ÚسسÎكز
ﬁادثات أاسستانة على مكافحة اإ’رهاب ‘ شسكل
ع -م -ل -ي ان -ط Ó-ق -ا م -ن وق -ف إاط Ó-ق ال -ن -ار ال-ذي
سس -يسس -م -ح ب -الÎك -ي -ز ع -ل -ى ال-تصس-دي ل-ل-م-ن-ظ-م-ات
اإ’رهابية.

بعد زيادة التوتر ب Úتركيا وهولندا

الناتو يك ّسضر جدار الصضمت و يدعو للتهدئة

اŸكاسضب صضحراوية ‘ ا’–اد
اإ’فريقي

لط -لسس -ي
دع- -ا أام Úع- -ام ح -ل -ف شس -م -ال ا أ
«ن -ات -و» ج-ي-ن-ز سس-ت-ول-ت-ن-ب-ورغ ،أامسش ،ت-رك-ي-ا
لوروب- -ي- -ة ،أاعضس- -اء ا◊ل- -ف ،إا¤
وال- -دول ا أ
ت -ف -ادي ال -تصس -ع -ي -د ب -ع -د زي-ادة ال-ت-وت-ر بÚ
أانقرة وأامسسÎدام.
يأاتي ذلك فيما قال عمر غليك ،وزير شسؤوون
ا’–اد اأ’وروبي ‘ تركيا ،إان بÓده «سستفرضس
عقوبات بالتأاكيد» ضسد هولندا دون اإ’فصساح عن
ت -ف -اصس -ي -ل ،ف-ي-م-ا يسس-ت-م-ر خÓ-ف دب-ل-وم-اسس-ي بÚ
ال -دول -ت Úال -عضس -وي -ن ‘ ح -ل-ف شس-م-ال اأ’ط-لسس-ي،
بسس -بب ا◊م Ó-ت السس -ي -اسس -ي -ة ال -ت -ي ت -ري -د أان-ق-رة
تنظيمها ‘ اÿارج.
وق- -ال ال- -رئ- -يسس رجب ط- -يب أاردوغ- -ان ،ال -ذي
يسسعى ◊شسد التأاييد ‘ أاوسساط اأ’تراك للموافقة
على تعديÓت دسستورية “نحه صسÓحيات أاوسسع،
إان هولندا تتصسرف مثل «جمهورية موز» ،ويجب
أان تواجه عقوبات بسسبب منعها اثن Úمن الوزراء
اأ’تراك من التحدث ‘ مدينة روتردام.
وقالت مصسادر بوزارة اÿارجية الÎكية إانها
اسس-ت-دعت م-ب-ع-وث-ا دب-ل-وم-اسس-ي-ا ه-ول-ن-دي-ا ‘ أانقرة
أامسس للشسكوى من تصسرفات شسرطة مدينة روتردام

ن-ظ-مت ج-م-ع-ي-ة أاول-ي-اء اŸعتقلÚ
واŸف- - - -ق- - - -ودي- - - -ن الصس- - - -ح- - - -راويÚ
(أافابريديسسا) ،اأ’حد ،لقاًء تواصسليا
ح -ول ا’–اد اأ’ف -ري -ق -ي وه -ي -ئ -ات -ه
واŸك -اسسب ال -وط -ن -ي -ة الصس -ح -راوي -ة
اÙق- - -ق - -ة ف - -ي - -ه ،وذلك ب - -حضس - -ور
اŸن- -اضس- -ل- -ة الصس- -ح- -راوي -ة ال -غ -ال -ي -ة
ال - -دج - -ي- -م- -ي وك- -ذا ›م- -وع- -ة م- -ن
ال- -ف- -اع- -ل Úا÷م -ع -ويÃ Úخ -ي -م -ات
الÓجئ Úالصسحراوي.Ú
ال -ل -ق -اء ت -ط -رق ا ¤أاه -م م-ا م-ي-ز
اŸشس -ارك -ة الصس -ح -راوي -ة ‘ ه -ي-ئ-ات
ا’–اد ا’ف - -ري - -ق - -ي واÿل - -ف - -ي - -ات
السس -ي -اسس -ي -ة ل -ع -م-ل ه-ي-ئ-ات ا’–اد،
إاضس- -اف- -ة إا ¤م Ó-بسس -ات وخ -ل -ف -ي -ات
انضسمام اŸغرب له.

مسساعي اإنعاشش حملته النتخابية تصسطدم باتهامات جديدة

ضسد ﬁتج Úأاتراك مطلع اأ’سسبوع.
وأاضسافت أان اÿارجية الÎكية ذكرت ‘ مذكرة
دبلوماسسية أان تدخل الشسرطة كان غ Òمتناسسب
ودعت إا ¤ات -خ -اذ إاج -راءات ق -ان -ون -ي -ة ضس -د سس -وء
تصسرف الشسرطة.
وك -انت الشس -رط -ة ال -ه -ول -ن -دي-ة ق-د اسس-ت-خ-دمت
ال -ك Ó-ب وم -داف -ع اŸي -اه اأ’ح -د ل -ت -ف -ري -ق م -ئ-ات
اÙت -ج Úال-ذي-ن ل-وح-وا ب-اأ’عÓ-م الÎك-ي-ة خ-ارج
القنصسلية الÎكية ‘ روتردام.

هولندا –ذر رعاياها
فيما دعت هولندا رعاياها ‘ تركيا إا ¤التزام
ا◊ذر وأاصسدرت ،أامسس ا’ثن– ،Úذيرا Ÿواطنيها
‘ تركيا ،داعية إاياهم إا ¤التزام ا◊ذر ‘ ظل
أازمة دبلوماسسية ب Úالبلدين.
وأافاد بيان لوزارة اÿارجية موجه للمواطنÚ
الهولندي« Úمنذ  11مارسس  2017حدثت توترات
دبلوماسسية ب Úتركيا وهولندا .ندعوكم إا ¤التزام
ا◊ذر ‘ أانحاء تركيا وŒنب التجمعات واأ’ماكن
اŸزدحمة».

فيون ينّدد بحملة اضضطهاد ضضده عشضية مثوله أامام القضضاء
لوف-ر ح-ظ-ا
ك -ان ف -رنسس -وا ف-ي-ون اŸرشس-ح ا أ
للفوز ‘ انتخابات الرئاسسة الفرنسسية حتى
تضسّرر من مزاعم عن ﬂالفات مالية لكنه
لنعاشش حملته ليجد نفسسه مرة أاخرى
سسعى إ
‘ وضسع الدفاع عن النفسش بسسبب أاحاديث
عن مÓبسش فاخرة تلقاها كهدايا.
‘ السسياق ندد مرشسح اليم Úالفرنسسي فرنسسوا
ف -ي -ون ،أامسس ا’ث -ن ،Úب»ح -م -ل-ة اضس-ط-ه-اد» ضس-ده
وات - -ه - -م الصس - -ح- -اف- -ي Úب»ال- -ت- -ف- -ت- -يشس ‘ سسÓ- -ل
اŸهمÓت» بعد الكشسف عن تلقيه ›موعة من
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البزات الفاخرة من أاحد أاصسدقائه.
وصس- -رح ف- -ي- -ون ’ذاع- -ة «اوروب  »1أان -ه «ال -ي -وم
ضسحية هجمات مكثفة بحيث ’ Áكنني إاسستبعاد
أان تكون حملة إاضسطهاد» ،وذلك بينما يواجه قضسية
وظائف وهمية مفÎضسة أ’فراد من أاسسرته سسيمثل
‘ إاطارها أامام القضساء غدا ا’ربعاء.
وتابع رئيسس الوزراء السسابق «‘ كل يوم يتدنى
مسستوى التدخل ‘ حياتي الشسخصسيةŸ .اذا؟ ما هو
مÈر قيام مئات او عشسرات الصسحافي ‘ Úكل حال
بالتفتيشس ‘ اŸهمÓت للحديث عن ثيابي وغدا

–رير حي «النفط»
غرب اŸوصضل

@ ب -غ-داد :ان -ت-زعت ق-وات
«مكافحة اإ’رهاب» العراقية ،أامسس
اإ’ث- -ن ،Úالسس- -ي- -ط- -رة ع- -ل- -ى ح -ي ج -دي -د
بالسساحل اأ’Áن غرب مدينة اŸوصسل مركز
ﬁاف-ظ-ة ن-ي-ن-وي شس-م-ال ال-ع-راق م-ن ق-بضس-ة ت-نظيم
«داعشس» اإ’رهابي.
وقال نائب قائد العمليات اŸشسÎكة العراقية قائد
عمليات «قادمون يانينوى» الفريق عبد اأ’م Òرشسيد يار
الله ،إان قوات مكافحة اإ’رهاب «حررت حي «النفط»
بالسساحل اأ’Áن ،ورفعت علم العراق فوقه ،وتوغلت ‘
حي «دوراŸوظف »Úغربي اŸوصسل».

قمصسا ÊوŸاذا ’ أالبسستي الداخلية؟».
وأاوردت أاسسبوعية «لو جورنال دو دÁانشس» أان
هذا الصسديق وقع ‘  30فيفري شسيكا بـ  13أالف
يورو ثمنا لبزت Úمن ﬁل مصسمم اأ’زياء الشسهÒ
«ارنيسس» ‘ أاحد أاحياء باريسس الفاخرة.
وعلق فيون بالقول «لن أارد حول هذه اŸسسائل.
إانها حياتي اÿاصسة و’ شسأان أ’حد بها! لدي ا◊ق
ب- -أان ي- -ق- -دم ‹ صس- -دي- -ق ب -دل -ة ،ف -ه -ذا ل -يسس أام -را
‡نوعا!».
وتابعت اأ’سسبوعية أان هذا الصسديق «دفع نقدا»

بحياة سسائق حافلة صسغÒة حاول اقتحام نقطة تفتيشس.
وقد أادان رئيسس الوزراء الصسوما‹ ا÷ديد حسسن علي
خÒي ال -ت -ف -ج Òوق -ال إان م-ن-ف-ذي-ه ه-م م-ن «ا÷م-اع-ات
اŸتعطشسة لسسفك الدماء».

اسضتشضهاد فلسضطيني شضرق القدسس
@ رام ال -ل -ه :أاع-ل-ن مسس-ؤوول ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،أان شس-رط-ة
ا’حتÓل ا’سسرائيلية قتلت ،أامسس ،شسابا فلسسطينيا ‘
ا÷زء الشسرقي من مدينة القدسس اÙتلة.
وقال ﬁافظ القدسس ‘ السسلطة الفلسسطينية عدنان
ا◊سسيني ،إان مقتل الشساب «” بعملية إاعدام غ ÒمÈرة
اسستجابة لتعليمات سسياسسية عليا ‘ إاسسرائيل باسستهداف
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úبشس-ك-ل م-ب-اشس-ر وم-ن دون مÈر» ،م-ط-ال-ب-ا
بتدخل دو‹ لوضسع حد ÷رائم القتل اإ’سسرائيلية.

 13قتي ًÓبانفجار ‘ مقديشضو

مناشضدة الŸÈان “رير قانون «بريكسضيت»

@ مقديشسو :قالت الشسرطة الصسومالية وأاجهزة طبية،
إان سسيارة ملغمة انفجرت قرب فندق ‘ شسارع مزدحم
بالعاصسمة مقديشسو ،أامسس اإ’ثن ،Úما أاسسفر عن مقتل 13
شسخصسًا على اأ’قل بعد سساعات من انفجار آاخر أاودى

@ لندن :ناشسدت ا◊كومة الÈيطانية نواب الŸÈان
بعدم «تقييد يدي رئيسسة الوزراء تÒيزا ماي» من خÓل
ت -ع-دي-ل مشس-روع ق-ان-ون «ب-ري-كسس-يت» ال-ذي سس-وف ي-ط-ل-ق
م -ف -اوضس-ات رسس-م-ي-ة ح-ول خ-روج ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن ا’–اد

نحو  35أالف يورو لشسراء مÓبسس أاخرى ‘ السسابق
لدى اŸصسمم نفسسه أايضسا لفيون ‘ ما يقارب ما
›مله  48,500أالف يورو منذ  .2012إا’ أان فيون
أاكد صسباح أامسس أان «هذا ليسس دقيقا».
وعند سسؤوال فيون حول مثوله أامام القضساء ‘
قضسية الوظائف الوهمية والذي Áكن أان يؤودي إا¤
توجيه ا’تهام إاليه رد بالقول «’ Áكنني القول
بأانني سسأامثل مسسرورا .منذ البدء ’ ،تتم معاملتي
على قدم اŸسساواة مع اآ’خرين».
وأاعاد فيون للتأاكيد على أان توجيه ا’تهام إاليه

اأ’وروبي على مدار عام.Ú
ومن اŸتوقع أان تقوم ماي بتفعيل هذه اŸادة  50من
معاهدة لشسبونة التي –دد قواعد التفاوضس ÿروج أاي
بلد من ا’–اد اأ’وروبي على مدى عام Úبحلول نهاية
مارسس ا÷اري.

توتر ب Úكابول وإاسضÓم آاباد
@ ك-اب-ول :اسس- -ت- -دعت وزارة الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ‘
أافغانسستان ،أامسس ،القائم بأاعمال القنصسلية الباكسستانية،
«احتجاجا على انتهاك مروحيات عسسكرية باكسستانية
للمجال ا÷وي وعمليات القصسف اŸدفعي اŸسستمرة».
وقد تصساعدت حدة التوتر ب Úكابول وإاسسÓم آاباد‘ ،
أاعقاب سسلسسلة من الهجمات اإ’رهابية ‘ ك Óالبلدين،
وتزعم الدولتان بأان دموي Úيدبرون هذه الهجمات ‘
مÓذات آامنة ‘ البلدين.

’ لتجاهل مشضكلة الÓجئÚ
@ القاهرة :حذر فاضسل جواد اأ’م Úالعام اŸسساعد
رئيسس قطاع الشسؤوون القانونية بجامعة الدول العربية من
Œاهل مشسكلة الÓجئ ،ÚمعتÈا أان «أاهم ما يشسغل بال

لن يؤوثر على حملته ا’نتخابية وختم بالقول «لن
أارضس-خ ل-ل-ذي-ن يسس-ت-غ-ل-ون ال-قضس-اء ع Èال-ت-خ-ل-ي عن
ترشسيحي».

ال-ع-ا ⁄أاج-م-ع Ãخ-ت-ل-ف م-ؤوسسسس-ات-ه وت-ن-ظ-ي-م-ات-ه وهيئاته
وأافراده هو مشسكلة تدفق الÓجئ Úالعرب Ãقاييسس ⁄
تشسهدها اأ’لفية ا÷ديدة».
وقال جواد ‘ كلمة له أامام ا’جتماع الثا Êللجنة
اŸشسÎكة من خÈاء و‡ثلي وزارات العدل والداخلية
العرب لدراسسة ا’تفاقية العربية لتنظيم أاوضساع الÓجئÚ
‘ ال -دول ال -ع -رب -ي-ة وال-ذي ان-ط-ل-ق أامسس Ãق-ر ا÷ام-ع-ة
ال-ع-رب-ي-ة ،أان-ه «ي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ى ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ج-م-يعا عدم
Œاهل التحذيرات اÿاصسة Ãشسكلة الÓجئ ،Úوأان ’
تسسمح أ’زمة إانسسانية عاŸية طاغية بأان تتشسكل ،و’بد
م -ن ال -ب -حث ع -ن ح -ل -ول ج -ذري -ة م -ن خÓ-ل خÈاء ذوي
بصسÒة».

ارتفاع جرائم الكراهية
@ واشسنطن :قال تقرير صسدر عن مركز دراسسات
الكراهية والتطرف ‘ جامعة كاليفورنيا إان عام 2016
شس -ه -د ارت -ف-اع-ا ك-بÒا ‘ ج-رائ-م ال-ك-راه-ي-ة ‘ ال-و’ي-ات
اŸتحدة ،وخاصسة ‘ اŸدن الكÈى.
ووفقا للتقرير ،تسسببت حمÓت ا’نتخابات الرئاسسية
اأ’مÒك -ي -ة ‘ زي -ادة ج -رائ -م ال -ك -راه -ي-ة اŸرت-ك-ب-ة ضس-د
اŸسسلم Úواليهود بشسكل كب.Ò

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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إعادة تنظيم مهنة إلعشّشابÚ

منح ا’عتماد مرهون
ّ
ب ـاحÎام لدف Îالشسروط ا÷ديد
إ◊اج إلطاهر بولنوإر:

نطالب بتحديد
قائمة اأ’عشساب غÒ
اŸسسموح باسست ـÒادها
موسشاوي عبد إلكر: Ë

التّحك ّم ‘ اŸهنة
يتطلّب اŸهارة والثّقافة
عبد إلقادر من إلششلف:

التّكوين اŸتواصسل حتمية
للعامل ‘ Úهذا ا◊قل
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ة
كبÒتÚ
كلمة إلعدد

العقلنة واŸراقبة
جمال أإوكيلي
إعادة تنظيم مهنة إلعشّشاب Úوفق مقاييسس صشارمة ،هو
إ’نششغال إ÷وهري إلذي أإّدى Ãصشالح و’ية إ÷زإئر
إ ¤غلق أإعدإد هائلة من إّ Ù
Óت بالعاصشمة بعد
معاينة أإثبتت أإّن إŸعنيّ Úبهذإ إلقرإر ’ يحوزون على
إعتمادإت تؤوّهلهم بأان Áارسشوإ هذإ إلعمل إ◊ ّسشاسس،
إلذي يتطلّب مسشتوى معيّنا من إلتّعليم للتحكم على
إأ’قل ‘ أإنوإع وتركيبة إأ’عششاب إŸعروضشة للبيع.

وعلى هؤو’ء إلعشّشاب Úإدرإك حقيقة مفادها أإّن إŸهنة
إلتي Áارسشونها ليسشت Œارة تخضشع Ÿنطق إلّربح كما
هو معمول به حاليا ،وإ‰ا هي خدمة مكّملة ‘ إطار
ما يسشّمى بالطب إلبديل ،لذلك فإانّ موإصشلة إل ّسش Òعلى
هذإ إŸنوإل يسشتدعي إلّذهاب إ ¤خيارإت أإخرى منها
إŸرإق -ب-ة إلّ-دوري-ة ل-ه-ذإ إلّ-ن-شش-اط إل-ذي يشش-ه-د ت-وإف-دإ
وإسشعا للناسس عليه.
وإن ك -انت إŸق -ول -ة إŸع-روف-ة ت-ن-ب-ن-ي ع-ل-ى م-ف-ه-وم أإّن
إلعششبة إن  ⁄تنفع ’ تضشر ،هذإ ’ يفسشح إÛال
ل -ت -دإع -ي -ات أإخ -رى ،ون -ع -ن -ي ب-ذلك ت-رك إ◊اب-ل ع-ل-ى
إلغارب،
وإلباب مفتوح على مصشرإعيه أإمام كل ما قد يعرضس
إآ’خ- -ر إ ¤مشش- -اك- -ل ه- -و ‘ غ- -ن -ى ع -ن -ه -ا ع -ب -ارة ع -ن
مضشاعفات خاصشة أإصشحاب إأ’مرإضس إŸزمنة ،إلذين
هم مطالبون باحÎإم نظام أإكل معّد لهم.
‡ن –ّولوإ بقدرة قادر إŒ ¤ار
ول أ
Óسشف فإاّن إلكثّ Ò

وجدوإ ضشالتهم ‘ إلّتعامل مع إأ’عششاب دون أإي تكوين
يذكر ما عدإ هيمنة عقلية «إŸدخول» بأاسشعار خيالية،
وكل من ’ يخضشع إ ¤إلشّشروط إّÙددة فإاّن ﬁلّه
يغلق فورإ ،وإلكث Òمنها مغلقة ‘ إلوقت إلرإهن بسشبب
إنعدإم تلك إŸقاييسس إŸطلوبة ‘ إلقائم Úعلى إلبيع.
وضش -م -ن ه -ذإ إل -ت -وج -ه إل ّ-ت -ن -ظ -ي-م-ي إل-ب-حت ،سش-تشش-رع
إ’–ادية إلوطنية  ‘ÎÙإلنّباتات وإŸوإد إل ّ
طبيعية
‘ إحصشاء دقيق لعدد إلعشّشاب Úعلى إŸسشتوى إلوطني،
وه-ذإ م-ن خÓ-ل م-ع-رف-ة مسش-ت-وى ت-ع-ل-ي-م-ه-م وعÓقتهم
إŸهنية باأ’عششاب ،وتلي إŸرحلة إلثانية إدرإجهم ‘
فضشاء تكويني يتعّلق دإئما باختصشاصشهم ،وهذإ كلّه من
أإجل منحهم ششهادإت Ÿمارسشة نششاطهم ،وإŸرور عÈ
آإليات إدإرية أإخرى ّﬂول لها Ãنح إ’عتماد كذلك
بالّتعاون مع قطاعات ذإت إل ّصشلة إلفÓحة ،إل ّصشحة،
إلّتجارة.
كما أإّن هذه إلنّظرة إ÷ديدة سشتكون Ãثابة إ’نطÓقة

نحو إعادة تنظيم هذه إŸهنة على قوإعد ﬂالفة Ÿا
سشبق ،وهذإ ليسس فقط با÷زإئر إلعاصشمة إلتي ششهدت
عملية غلق إÓÙت ‘ ،ح Úأإنّ إلو’يات إأ’خرى ⁄
يششملها مثل هذإ إإ’جرإء وهؤو’ء يعملون عاديا.
لذلك ،فإانّ إل ّسشؤوإل إلذي يتبادر إ ¤ذهن إلكث Òما مدى
إحÎإم ه -ؤو’ء إل -ت -ج -ار Ÿب -دأإ إل -ع -ق -ل -ن-ة ‘ إسش-ت-ع-م-ال
إأ’عششاب ،حتى يتم تفادي كل ما من ششأانه أإن يؤوّدي
إأ’مر إ ¤ما ’ يحمد عقباه؟ وهذه إ’–ادية إلتي
تأاسّشسشت يوم  ٧فيفري إŸنصشرم –ّدثت عن ترششيد
إلّنششاط ‘ إلّنباتات ،وهذإ من خÓل مكافحة أإسشاليب
إلّنصشب وإحتيال إŸششعوذين.
وه- -ذإ ‘ ح ّ-د ذإت -ه إشش -ارة وإضش -ح -ة إ ¤ت -ط -ه Òه -ذإ
إل -ق -ط -اع ب -إاب -ع -اد ك -ل إل -دخ Ó-ء ع-ل-ي-ه ،وإضش-ف-اء ط-اب-ع
إإ’حÎإفية وإعادته إ ¤أإهله إلذين يعرفونه جّيدإ كي
يصشل إ ¤مرحلة إسشتكمال ما هو دوإء ،وهذإ يتطلّب
عم Óمن ّ
ظما ومن ّسشقا ‘ كل إ◊لقات.
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رئيسض ا÷معية الوطنية للتجار وا◊رفّي Úا÷زائرّي:Ú

نطالب بتحديد قائمة األعششاب غ ÒاŸسشموح باسشتÒادها

ف ّ-ن -د السش -ي-د ب-ول-ن-وار ا◊اج ال-ط-اه-ر
رئ -يسض ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت-ج-ار
وا◊راف -ي Úا÷زائ -ري ‘ Úتصش-ري-ح لـ
لعشش -اب
«الشش- -عب» ،أان ت- -ك -ون Œارة ا أ
قد تسشبّبت ‘ حالت وفاة ،مؤوكدا أانها
ح -رة وشش -رع -ي -ة ل -ه -ا ارت -ب -اط ع -م -ي -ق
باŸوروث ا÷زائري أابا عن جد ،وهي
نشش- -اط ي -ف -رضض وج -وده عﬂ Èت -ل -ف
دول ال-ع-ا ⁄ب-اع-ت-ب-ار أان-ه-ا ت-ع-تمد على
مواد نباتية طبيعية ذات فوائد صشحية
ك -بÒة ل Áك -ن السش-ت-غ-ن-اء ع-ن-ه-ا ب-أاي
لشش- -ك- -ال ،م- -ب -دي -ا ‘ ه -ذا
شش- -ك- -ل م- -ن ا أ
السش- -ي- -اق ام- -ت- -ع- -اضش- -ه ع -ن ق -رار غ -ل -ق
العديد من هذه اÙالت بالعاصشمة.
آاسشيا مني
و‘ ه -ذا اإلط -ار ،ط -الب ب -ول -ن-وار ب-إاع-ادة
ال -ن -ظ -ر ‘ م -ل -ف ه -ؤولء ال -ت-ج-ار م-ن خÓ-ل
إاعطاء توضسيحات حول السسبب الرئيسض من
غ -ل -ق م-ا ي-ق-ارب ﬁ 200ل ب-ال-ع-اصس-م-ة من
خÓل –ديد قائمة اŸواد اŸمنوع بيعها ‘
السس -وق إان وج -دت م -ع إاع -ط -اء ت -وضس -ي-ح-ات
ب- -اع- -ت- -ب- -ار أان اŸل- -ف م -ا ي -زال غ Òواضس -ح
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ه -ؤولء ال-ت-ج-ار م-ن أاج-ل ﬁاول-ة
ت- -دارك- -ه- -ا وإاع -ادة ب -عث ه -ذا ال -نشس -اط عÈ
ﬂتلف اÓÙت التي ” غلقها مؤوخرا.
وه -ن -ا اسس -ت -فسس -ر ب -ول-ن-وار ع-ن سس-بب غ-ل-ق
Óﬁت بيع األعشساب بالعاصسمة فقط على
عكسض وليات الوطن التي  ⁄يتم تسسجيل
فيها حالت مشسابهة على حد تعبÒه لنا،

وهنا طالب بولنوار بضسرورة إاعادة فتح هذه
اÓÙت ال -ت -ي ت -ع -د مصس -در رزق ل -ع-ائÓ-ت
هؤولء التجار.

سشعيد حليسس :ل نعلم حتى اآلن
أاسشباب غلق ّÓﬁتنا

م -ن ج -ه -ت -ه ،أاع -رب ‡ّث-ل Œار األعشس-اب
ب -ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -ج-ار وا◊رفّ-يÚ-
ا÷زائ- -رّي Ú- -سس -ع -ي -د ح -ل -يسض ‘ تصس -ري -ح لـ
«الشس -عب» ،ع -ن ام -ت -ع -اضس -ه الشس -دي -د ل -ق-رار
السسلطات بغلق العديد من اÓÙت ،مؤوكدا
أان أاسسباب الغلق ل تزال ◊د السساعة يشسوبها
الكث Òمن الغموضض وغ Òواضسحة ،وهذا بعد
–ويل ملفات هؤولء التجار ا ¤الولية التي
أاّكدت لهم ضسرورة امتÓكهم لعتماد خاصض
Ãمارسسة مثل هذا النوع من النشساط.
وهنا تسساءل سسعيد حليسض عن نوع هذا
الع -ت -م -اد ب -اع -ت -ب -ار أاّن -ه ل ي -وج -د اع-ت-م-اد
Ÿمارسسة مثل هذا النشساط الذي يعتمد على
ب -ي -ع م-واد ن-ب-ات-ي-ة ط-ب-ي-ع-ي-ة وم-ود م-عّ-ل-ب-ة 90
باŸائة منها إانتاج وطني ،ما جعلهم ‘ حÒة
من أامرهم.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد أاّك- -د ح- -ل- -يسض ن -وع اŸواد
اŸتداولة على مسستوى هذه اÓÙت ،وهي
عبارة عن نباتات طبيعية على غرار التيزانة،
ل-وي-زة ،ال-زع ،Îال-ن-ع-ن-اع ،اŸرام-ي-ة ،الزع،Î
اإلك -ل-ي-ل ،ال-ب-اب-و„....وغÒه-ا م-ن ال-ن-ب-ات-ات
الطبيعية ذات اŸنتوج الوطني التي “لك
فوائد صسحية كبÒة ،فضس Óعن مواد معلّبة
عبارة عن خلطات نباتية خاصسة بأامراضض
األمعاء 90 ،باŸائة منها إانتاج وطني‘ ،

موسشاوي عبد الكر: Ë

ح‚ Úد  10باŸائة منها مسستوردة.
كما تقوم هذه اÓÙت بعرضض منتوجات
ط -ب -ي -ع -ي-ة خ-اصس-ة ب-ال-ت-ج-م-ي-ل ،مشسÒا أاّن 60
ب -اŸائ -ة إان -ت -اج وط-ن-ي ‘ ح Úي-ت-م اسس-تÒاد
أان- -واع م- -ن -ه -ا ،وه -ي م -ن -ت -وج -ات ط -ب -ي -ع -ي -ة
مسس -ت-خ-لصس-ة م-ن ن-ب-ات-ات
طبيعية لها فوائد كبÒة
على بشسرة اإلنسسان.
وأاشسار حليسض إا ¤بعضض
التجاوزات التي تكون قد
” ‡ارسستها على ﬁل
واث- -ن Úف -ق -ط واÿاصس -ة
Ãم- - -ارسس- - -ة ا◊ج- - -ام - -ة
والرقية الشسرعية ،مؤوكدا
أانه ل Áكن أان يتكّبد كل
ال -ت -ج -ار ع -م-ل ت-اج-ري-ن،
م- -ؤوّك- -دا ضس -رورة –دي -د
لئ- - - -ح- - - -ة األصس- - - -ن- - - -اف
اŸم -ن -وع -ة م -ن ال -ب -ي -ع م -ن أاج -ل دم-ج ه-ذه
التجارة ‘ إاطار شسرعي وقانو Êأاك Ìبعيدا
عن أاي شسبوهات قد تشسوبه مسستقب.Ó
وتسساءل حليسض عن مصسŒ Òارتهم خاصسة
وأانهم قاموا بكراء هذه اÓÙت ألك Ìمن
سسنة Ãبالغ باهضسة جعلتهم يتكبدون خسسارة
ك -بÒة ،وه -ن -ا ي -ط -الب ح -ل-يسض ب-إاسس-م ج-م-ي-ع
التجار الذين ”ّ غلق لهم Óﬁتهم مؤوخرا
بضس -رورة ال -ت -ع -ج-ي-ل ‘ ال-ن-ظ-ر ‘ قضس-ي-ت-ه-م
و–ديد مصسŒ Òارتهم ‘ القريب العاجل
من أاجل الّنظر ‘ مسستقبلهم ومصسدر رزق
عائÓتهم ،حيث ما يزال ينشسط  20تاجرا
فقط من أاصسل ﬁ 200ل.

التّحك ّم ‘ اŸهنة يتطلّب اŸهارة والثّقافة

ك Ìاإلقبال على السستطباب ‘ السسنوات
األخÒة ول سسيما بعد النفتاح القتصسادي،
ح -يث ان-تشس-رت ظ-اه-رة ال-ت-دواي ب-األعشس-اب
ال- -ت- -ي أاصس- -ب- -حت ت- -ق- -ت- -ن -ى عشس -وائ -ي -ا ودون
اسس- - - -تشس- - - -ارات ط- - - -ب - - -ي - - -ة أاو م - - -ن ط - - -رف
الختصساصسي ،Úو‘ بعضض اŸناطق الداخلية
” السستغناء عن الطب ا◊ديث واسستبدل
ب- -األعشس -اب .ول -ل -وق -وف ع -ل -ى م -دى إاق -ب -ال
Óعشس-اب ال-ط-ب-ي-ة،
اŸواط -ن Úواق -ت -ن -ائ -ه-م ل -أ
قصسدنا أاحد باعة األعشساب اŸعروف منذ
زمن طويل Ãدينة فرندة السسيد موسساوي
عبد الكر ،Ëوالذي أابدى برأايه فيما يخصض
العشساب وفوائدها وأاضسرارها ومدى إاقبال
الناسض عنها .وعند دخولنا إا ¤دكان السسيد
موسساوي عبد الكر Ëبادرنا :أانا ‘ اÿدمة
Ãاذا أاخ- -دم -ك -م؟ وم -ا ه -ي العشس -اب ال -ت -ي
تبحثون عنها؟ وكنا قد أاتينا ببعضض أاسسماء
األعشس -اب ال -ن -ادرة م -ن ل-دن ع-ج-ائ-ز و ب-اع-ة
أاعشس- -اب ،ف- -ت- -وّج- -ه م -ب -اشس -رة إا ¤صس -ن -ادي -ق
ب Ó-سس-ت-ي-ك-ي ل-يسس-ت-خ-رج م-ا ط-ل-ب-ن-اه غ Òإان-ن-ا
اسستوقفناه وأافصسحنا عن هويتنا و›يئنا هو
ل Ó-سس -ت-فسس-ار ع-ن ب-عضض األم-ور ال-ت-ي ت-خصض
العشساب ،فطلب منا بعضض الدقائق حتى
ي -ل -ب -ي ط-ل-ب-ات ب-عضض ال-زب-ائ-ن ال-ذي-ن ط-ل-ب-ن-ا
ب -عضس -ه -م مشس -ارك -ت -ن-ا ‘ الج-اب-ة ع-ن ب-عضض
السستفسسارات .وعن القبال عن العشساب
قال لنا السسيد عبد الكر Ëأان ا÷ميع يحتاج
ا ¤العشساب سسواء للتداوي أاو لÓسستهÓك،
ول سسيما أان التجارب حسسب ﬁدثنا عن
طريق العشساب أاثبتت ‚اعتها ،وأان إاقبال
اŸواطن Úعلى اŸتاجر التي تبيع العشساب
أاصسبح أاك Ìمن اإلقبال على اŸأاكولت ،وقد
أاثبتت Œربتي يقول السسيد عبد الكر Ëأان
العديد من مرضسى القولون واللتهاب الكبدي
وف -ق-ر ال-دم ق-د خ-فت آالم-ه-م م-ن-ذ ت-ن-اول-ه-م
أاعشساب طبية اقتنيتها من الصسحراء وا◊دود
الشسرقية ،ول زال اŸواطن Úالذين جربوا
العشساب يتوافدون علينا ويطلبون منا توفÒ
هذه العشساب مسسبقا.
وعن Œربته التي فاقت  17سسنة ‘ اقتناء
وبيع األعشساب الطبية وأاعشساب اŸطبخ ،قال
ﬁدثنا إاّنه تعّلم هذه ا◊رفة كما سسّماها من
والده وأاعمامه واألسسرة التي كانت “تهن
ه -ذه ا◊رف -ة ،غ Òأاّن -ه ت -ع ّ-ل -م ال ّ-ت-ج-رب-ة م-ن
األسس -واق الّشس -ع -ب -ي -ة ال -ت -ي ك -ان ي -ب -ي -ع ف -ي -ه-ا
األعشس-اب ،وك-ان ي-ل-ت-ق-ي ب-الشس-ي-وخ وال-ع-ج-ائز
ال ّ
Óئي لهّن خÈة كبÒة ‘ تصسنيف العشساب،
وقد حصسل ‘ الكث Òمن الحيان أاننا اسستعنا
بأاصسحاب اÈÿة لتشسخيصض بعضض ا◊الت
السسهلة كون الطب ا◊ديث هو اŸشسخّصض
Óمراضض ،وأاضسيف أاّن بعضض األطباء
الوحيد ل أ

ي -ق -ت -ن -ون األعشس -اب اÿاصس -ة ب -ال -ط -ه-ي م-ن
عندنا .وعن عمله قال ﬁدثنا إان األعشساب
التي يتم بيعها مطحونة أاو مرحية كما قال
يتم رحيها وفحصسها وتصسنيفها ﬁليا ،حيث
اط-ل-ع-ن-ا ع-ل-ى ال-رح-ى ال-ت-ي ي-ت-م ع-ن طريقها
رحي األعشساب .وعن تسسمية بعضض العشساب
–ّف- -ظ السس- -ي -د ع -ب -د ال -ك -ر ‘ Ëاألول ع -ن
التسسمية لكنه سسرعان ما أافصسح عن بعضسها
ك -عشس -ب -ة ح -ن-ة ا÷م-ل ،ال-ت-ي ت-ع-ت Èم-ن أان-در
األعشساب كونها Œلب من أاقصسى الصسحراء،
وهي توسسع الشسراي Úكما قال وتخفف آالم
ال -ق -ول -ون ،وه -ي ن -اف -ع -ة ل -ف -ق -ر ال-دم حسسب
التجارب وعشسبة الفوة اŸفيدة لفقر الدم.
أاما بعضض النسساء فهن يفضسلن اقتناء ا◊ناء
التقليدية التي يتم طحنها ﬁليا ،وهي غÒ
ضس -ارة ك -ون ب -عضض أان -واع ا◊ن -اء اŸسس -ت-وردة
مضسرة ،والتعامل مع اŸواطن الذي يقصسد
Óﬁت العشساب يتطلب مهارة ‘ التعامل
وث -ق -اف-ة ‘ تسس-م-ي-ات العشس-اب ألن ب-عضس-ه-ا
تختلف تسسميتها حسسب كل منطقة.
أاما عن العوائق التي تعيق العمل ‘ هذا
اÛال ،ق- -ال السس -ي -د م -وسس -اوي أان األع -ب -اء
تتمثل ‘ التخليصض الضسريبي الذي أاصسبح ل
يطاق حسسبه ،ول سسيما أان هامشض الربح جد
ضسئيل إاذا ما قورن بالسسفر إا ¤مناطق بعيدة
وجلب أاجود األعشساب ،حيث قدر السسيد عبد
الكر Ëقيمة  6مÓي Úسسنتيم سسنويا يصسعب
جمعها ‘ الظروف ا◊الية زائد مصساريف
كراء اÙل زائد العامل اŸسساعد ألن عمل
Œار ا◊شسائشض يتطلّب جهدا كبÒا سسواء
للبحث عن اŸادة داخل الدكان أاو تصسنيفها
أاو فحصسها ألن الزبائن يضسعون ثقة عمياء ‘
التجار ،وقيمة النسسان هي أاغلى قيمة يجب
اÙافظة عليها.
‡ن يتوافدون على
ل
س
ض
ا
ف
اŸواطن قÓيلية
ّ
السسيد عبد الكر Ëموسساوي قال إانه منذ

سسنوات كان يعا Êمن أاوجاع القولون ،وبفضسل
ت -ن -اول -ه ل-ب-عضض األعشس-اب م-ن ع-ن-د ال-عشس-اب
موسساوي عبد الكر Ëأاصسبح يحسض بتحسسن
كب Òلذا هو يفضسل العشساب على األدوية،
وأانه Áزج األعشساب حتى مع اŸأاكولت ،وأان
العشساب يتم اقتنائها بكÌة خÓل الشسهر
الفضسيل لسسيما مع الكلة اŸفضسلة بتيارت
وهي ا◊ريرة.
اŸواطن بلحول التقينا به قبل إاجراء ا◊وار
مع السسيد عبد الكر Ëظهر مسستعج Óلكون
ال -عشس -ب -ة ال-ت-ي ي-ت-ن-اول-ه-ا أاث-ب-تت ‚اع-ت-ه-ا ‘
ت -خ -ف -ي -ف اللم ع-ل-ي-ه .وأاضس-اف ﬁدث-ن-ا أان
أابنائه وأاسسرته أاصسبحوا يتداوون بالعشساب
التي اسستعصسى عليهم شسفاءها من الدوية
الكيمياوية.
خÓ- -صس- -ة ال- -ق -ول أان اŸت -اج -رة ب -األعشس -اب
ال -ط -ب -ي-ة وال-ت-ي “زج ‘ اŸأاك-ولت ت-ت-ط-لب
م -ه -ارة وم -ع -رف -ة ح -ق-ي-ق-ي-ة وث-ق-اف-ة ‘ طب
العشس -اب ألن اسس -ت -ع -م -ال -ه -ا ‘ غﬁ Òل -ه-ا
تشسكل خطرا على صسحة اŸسستهلك ،وحسسب
‡ن حاورناهم فإانّ ال ّضسرر يكمن
اıتصسّ Ú
‘ اŸقادير التي تسستعمل ‘ األعشساب وليسض
العشسبة بحد ذاتها ،ألن العشساب ‘ Úالدول
الشسرقية يتداوون بالعشساب لكنهم ﬂتصسÚ
‘ الطب ولهم على القل ثقافة طبية ÷ميع
المراضض ،وهناك تعاون بينهم وب Úالطباء
‡ن
وتتم اسستشسارتهم ،وعندنا هناك العديد ّ
Áتهنون هذه التجارة من أاجل الربح اŸادي
وفقط دون مراعاة صسحة اŸواطن .أاما عن
الرقابة عن هؤولء فإانّ جّلهم يعملون بدون
وثائق ول ترخيصض قانو ،ÊوÁارسسون هذه
اŸهنة بعيدا عن أاع Úالرقابة ول سسيما أان
أاغ-ل-ب-ه-م ي-ع-م-ل-ون ب-األسس-واق الشس-ع-بية ،وتبقى
الكرة ‘ مرمى أاصسحاب الختصساصض ورجال
الطب والقانون.
تيارت :ع ــ عمارة
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مسشتغّل Úغياب الّرقابة كل جمعة

Œار األعششاب يغزون سشوق «اŸكسشيك» بالقليعة
ّ

لسش- -ب- -وع- -ي اŸع- -روف بـ
لخ- -وة صش- -ال- -ح ا أ
يشش - -ه - -د سش - -وق ا إ
«اŸكسش -يك» ب -ال -ق-ل-ي-ع-ة ك-ل ي-وم ج-م-ع-ة ظ-اه-رة الÎوي-ج
Óعشش-اب ال-ط-ب-ي-ة ب-اسش-ت-عمال مكÈات الصشوت اŸزعجة،
ل -أ
مسشتغل Úبذلك غياب مصشالح الرقابة بالنظر ا ¤كون
ا÷معة يوم عطلة بالنسشبة Ÿعظم اŸصشالح العمومية.
تيبازة :عÓء ملزي
وما يث Òالنتباه ‘ هذه الظاهرة كون Œار األعشساب يدركون
جيّدا أاهم األمراضض واŸتاعب الصسحية التي يعا Êمنها معظم
ا÷زائري ،Úوهي اŸتاعب التي تختلف من فصسل آلخر كآالم
الظهر والروماتيزم مث ÓخÓل فÎة الÈد وآالم ا÷هاز الهضسمي
واألسس -ن -ان خ Ó-ل فÎة الصس -ي -ف ل -ي -ت -م ب -ذلك ال -ل -عب ع-ل-ى ال-وت-ر
ا◊سساسض الذي يجلب انتباه اŸعني Úليتم عرضض السسلعة عليهم
بأاثمان زهيدة ل تقبل التنافسض على الطÓق ،ويتفّنن التجار
الذين يبدو على مﬁÓهم صسفات التواضسع والوقار ‘ انتقاء
السسلعة التي Œلب أاك Èقدر من الفضسولي ÚمعتÈين إاياها من تلك
التي يصسعب العثور عليها بأاماكن أاخرى ،ويّدعي بعضسهم بأاّنه
جلبها عن طريق عّدة وسسطاء من بلدان أاجنبية ،وأاّن األطباء على
اختÓف مسستوياتهم ل Áكنهم عÓج األمراضض التي يعا Êمنها
أاصس -ح -اب -ه -ا ب-ال-ط-رق اŸع-ت-ادة ‘ ،ح Úي-ب-ق-ى م-ف-ع-ول األعشس-اب
اŸسسوقة من طرف هؤولء كفي Óبالقضساء على اŸتاعب الصسحية
التي يعا Êمنها اŸرضسى ‘ أاوقات قياسسية على حّد تعبÒهم
ووصسفهم ،كما يتفنّن هؤولء أايضسا ‘ ذكر بعضض ا◊الت التي ل
ي-حّ-ب-ذ ف-ي-ه-ا ت-ق-د Ëاألعشس-اب ل-ل-م-ريضض ب-ط-ري-ق-ة Œع-ل الزبائن
يعتقدون بأانّ Œار األعشساب على دراية تامة ودقيقة بتفاصسيل
اسستعمال األعشساب الطبية Ãعية التداعيات اليجابية والسسلبية
خضض عن ذلك.
التي تتم ّ
وألّن م -ع -ظ -م رواد السس -وق األسس -ب -وع -ي ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة م-ن ال-ط-ب-ق-ات

لعشش- -اب ال -ط -ب -ي -ة اŸوّج -ه -ة
واكب ب- -ائ- -ع- -و ا أ
لم -راضض اŸسش -ت -عصش -ي-ة
ل -ل ّ-ت -داوي م -ن ب -عضض ا أ
وحتى مسشتحضشرات التجميل وﬂتلف اŸواد
لخ -رى وال ّ-ت -رك -ي -ب -ات ال-ك-ي-م-اوي-ة ا÷ال-ب-ة
ا أ
لط-ف-ال
ل -ل -ح-ظﬁ ،ارب-ة ال-ع-ن-وسش-ة وإا‚اب ا أ
ي -وم -ي -ات اÛت -م -ع ا÷زائ -ري م -ن-ذ ع-ق-ود م-ن
لسش -واق الشش -ع -ب -ي-ة ‘
ال -زم -ن ،ح -يث شش ّ-ك -لت ا أ
البداية على غرار سشوق بغلية ،يسشر ،بودواو
وغÒه-ا م-رت-ع-ا م-فّضش ‘ÎÙ Ó-ه-ذا ال-نشش-اط
القادم Úمن وليات عدة لعرضض منتجاتهم
التقليدية التي كانت ول تزال تلقى رواجا
ك-بÒا خ-اصش-ة م-ن ط-رف ال-نسش-اء وك-ب-ار السش-ن
Óخطار واŸضشاعفات الصشحية
دون اكÎاث ل أ
اŸسشتقبلية.
بومرداسض :ز ــ كمال
لقد كان ‘ بداية األمر األعشسابي ينشسط تقريبا
ب-ط-ري-ق-ة غ Òق-ان-ون-ي-ة وك-ان ال-ب-عضض م-ن-ه-م ب-ال-ف-عل
يحرصض على تقد Ëأاعشساب طبية ومسستحضسرات
بسسيطة Ÿواد متداولة ‘ القاموسض الطبي الشسعبي،
وهي عبارة عن نباتات طبيعية معروفة مثل مادة
«الشسيح» اّ ıصسصسة Ÿعا÷ة مرضض السسكري وأاخرى
مسستوحاة من الطب النبوي كا◊بة السسوداء ،األمر
الذي أاكسسبها ثقة كبÒة وإاقبال متزايدا من طرف

اŸرضسى خاصسة بالنسسبة للذين عجز الطب ا◊ديث
عن عÓجهم.
لكن مع مرور الوقت أاصسبح نشساط بيع األعشساب
واŸسستحضسرات الطبية الشسعبية يلقى رواجا كبÒا
وسس -ط اÛت -م -ع م -ن ﬂت -ل-ف ال-ف-ئ-ات ب-اÿصس-وصض
ال -نسس -اء وك-ب-ار السس-ن م-ن الشس-ي-وخ ،ال-ذي-ن ي-ن-ج-ذب-ون
بسس- -ه- -ول- -ة Ÿه- -ارات ال- -تسس- -وي- -ق وا◊ديث اŸعسس- -ل
اŸوزون دون انتباه لطبيعة الÎكيبة الكيماوية للمواد
ول خطورتها الصسحية على ا÷سسم.
وبهدف السستشسارة القانونية لطبيعة النشساط الذي
شسهد توسسعا كبÒا ‘ السسنوات األخÒة ،وارتقى من
حيث التنوع والÌاء ‘ اŸواد الطبية اŸعروضسة ‘
Óﬁت راقية وصسلت إا ¤حد منافسسة الصسيدليات ‘
بعضض الفروع .سسأالنا أاحد اŸوظفÃ Úصسلحة السسجل
ال -ت -ج -اري ب-ولي-ة ب-وم-رداسض ع-ن مسس-ال-ة الÎخ-يصض
والسسجل التجاري ،حيث أاّكد مصسدرنا «أانّ النّشساط
م-وج-ود ‘ م-دّون-ة الّ-ن-شس-اط-ات ال-ت-ج-اري-ة ك-أاعشسابي
ي-ق-وم ب-ب-ي-ع األعشس-اب ال-ط-ب-ي-ة ل-ك-ن ع-م-ل-ي-ة ال-رق-اب-ة
واŸت-اب-ع-ة ع-ل-ى اŸن-ت-ج-ات اŸع-روضس-ة ب-اÙل م-ن

صسÓحيات مديرية التجارة ،ونفسض األمر بالنسسبة
للناشسط Úبطريقة غ Òمقننة ‘ األسسواق أاو ‘
مركبات متحركة.»..
وŸعرفة بعضض خبايا النشساط وسسر اإلقبال الكبÒ
الذي تعرفه Óﬁت بيع األعشساب الطبية اŸعروفة
بالطب البديل ومواد التجميل اıتلفة ،اقÎبنا من
بعضض اŸواطن Úبولية بومرداسض الذين كان لهم
Œرب -ة اق -ت -ن -اء م -ث-ل ه-ذه اŸواد ال-ط-ب-ي-ة ،و‘ ه-ذا
الشس -أان ت -ق -ول ك -ل م -ن «و ،ف -اط -م -ة ال-زه-راء» و»ف،
غانية» وهما موظفتان بدار الثقافة عن اŸوضسوع:
«ب -ال-ف-ع-ل ه-ن-اك إاق-ب-ال ك-ب Òع-ل-ى اق-ت-ن-اء األعشس-اب
ال- -ط- -ب- -ي- -ة وﬂت- -ل- -ف اŸسس -ت -حضس -رات اŸع -روضس -ة
باÓÙت اŸتخصسصسة التي ل تزال تنشسط بصسفة
عادية بولية بومرداسض وخاصسة من طرف النسساء،
‘ ح Úت -ب -ق -ى ط -ري -ق-ة اإلق-ب-ال ع-ل-ى اŸع-روضس-ات
تختلف من شسخصض إا ¤آاخر ،حيث يفضسل البعضض
عدم اŸغامرة أاو إابداء ثقة عمياء ‘ كل اŸنتجات
اŸق -دم-ة م-ن ط-رف ال-ب-ائ-ع ،وي-ك-ت-ف-ي ف-ق-ط بشس-راء
أاعشس-اب ط-ب-ي-ة أاو مسس-ت-حضس-رات م-ع-روف-ة اج-تماعيا

الجتماعية الضسعيفة التي ل تقوى على –ّمل تكاليف العÓج
الباهضسة لدى األطباء اÿواصض ‘ ظلّ غياب اآلليات والتجهيزات
الÓزمة لدى اŸؤوسسسسات السستشسفائية العمومية ،و‘ ظلّ إاقدام
Œار األعشساب على تخفيضض األسسعار إا ¤حدودها الدنيا ،فقد
أاضس -ح-ى ال-ع-دي-د م-ن ال-زب-ائ-ن ي-ت-ه-اف-ت-ون بشس-ك-ل لفت ع-ل-ى ه-ذه
اŸنتجات غ ÒاŸضسمونة وغ ÒاŸرخصض لها أاصس Óباعتبارها ل
تخضسع أليّ معيار مراقبة قبلية من طرف ا÷هات اŸعنية ،ناهيك
عن تزامن موعد تسسويقها مع يوم العطلة األسسبوعية وبفضساءات
Œارية ل تزورها هيئات اŸراقبة ال ‘ حالت نادرة .وتبقى
طريقة التخويف من عواقب األمراضض اŸسستعصسية والÎغيب ‘
اسستعمال األعشساب الطبيعية للعÓج التي يسستعملها التجار وسسيلة
مثلى ÷لب الزبائن ،الذين يقتنون األدوية ‘ حالت عّدة قد
تكون بعضسها ل عÓقة لها إاطÓقا باألمراضض وإاّنما يقتنيها الزبون
لغرضض الحتياط واسستعمالها ‘ أاوقات ا◊اجة.
غ Òأاّن العديد من مقتني تلك األعشساب غ ÒاŸراقبة كثÒا ما
عانوا من أامراضض ا◊سساسسية وتداعيات سسلبية أاخرى غ Òمرغوب
فيها لسسيما حينما يتعلق األمر باŸواد اŸسستهلكة عن طريق
ا÷هاز الهضسمي ،والتي تسسبّب التهابات غ Òمرغوب فيها أاو تلك
التي تسستعمل لغرضض تنظيف األسسنان والوقاية من التسسّوسض ،والتي
تسسّ- -ب- -بت ‘ ال -ك -ث Òم -ن ا◊الت ‘ ت -ع ّ-رضض األسس -ن -ان اŸع -ن -ي -ة
ألع -راضض م -رضس-ي-ة مسس-ت-عصس-ي-ة ،ك-م-ا لح-ظ مسس-ت-ع-م-ل-ون آاخ-رون
Ÿرهم يقال عنه بأاّنه مصسنوع من شسحم ا÷مل بأاّن اŸنتج اŸقتنى
‡ا يكشسف
ل يؤوّثر بتاتا ‘ اللتهابات العضسلية التي يتعّرضسون لها ّ
ت للحقيقة
منذ الوهلة الو ¤بأاّن ذات اŸنتج يعت Èمزيفا ،ول ّ Á
بأاّية صسفة ،وبالنظر إا ¤كون هؤولء التجار ل يزالون يروجون
لسس-ل-ع-ه-م ب-ع-ي-دا ع-ن أاع ÚاŸراق-ب-ة ال-ط-ب-ي-ة وال-ت-جارية ويكسسبون
أاسسبوعيا زبائن جدد ،فإاّن ا÷هات اŸعنية تبقى مطالبة بالتدخل
ب -ج -دي-ة وب-أاسس-رع وقت ‡ك-ن ّŒن-ب-ا ل-ت-داع-ي-ات سس-ل-ب-ي-ة ل –م-د
عقباها.

عبد القادر من الششلف:

بأاسشواق بغلية ،يسشر وبودواو

الظّاهرة تلقى رواجا وﬂاطر
ﬁدق ـ ـة بال ّصشحة العم ـ ـومية
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الّتكوين حتمية للعامل ‘ Úهذا ا◊قل
وح- -ت- -ى صس- -ح -ي -ا ب -ن -اء ع -ل -ى ال -ت -ج -ارب السس -اب -ق -ة
لÓسستعمال ‘ ،ح‚ Úد الغالبية العظمى ل تكÎث
Ÿسس -أال -ة اŸضس -اع -ف -ات الصس -ح-ي-ة اÿطÒة ،وهّ-م-ه-ا
ال -وح -ي -د إاي-ج-اد مسس-ت-حضس-ر ل-عÓ-ج اŸرضض ون-خصض
ب -ال -ذك -ر ه -ن -ا األم-راضض اŸزم-ن-ة ،اŸسس-اع-دة ع-ل-ى
اإل‚اب ،عقاق Òلزيادة الوزن أاو تخفيضسه وغÒها
م -ن اŸسس -ت -خ -لصس-ات األخ-رى ال-ت-ي ت-ب-ق-ى ‘ ن-ه-اي-ة
اŸطاف ﬁاولت يائسسة لعÓج أامراضض عجز عنها
الطب ا◊ديث ،وهذا تقريبا من منطلق نفسسي يتعلق
ب-ه اŸريضض وي-ع Èع-ن ط-ب-ي-ع-ة اÛت-م-ع ال-ت-ق-ل-يدي
اŸتشسبع Ãثل هذه األفكار والقناعات» ،على حد
قولهما.
ك -م -ا كشس-فت ل-ن-ا ط-ال-ب-ة م-ن ج-ام-ع-ة ب-وم-رداسض م-ن
اŸهتم ÚباŸوضسوع بالقول «أان األمر أاخطر من
ذلك وأابعد ،حيث يقوم بعضض الباعة اŸتخصسصس‘ Ú
األعشس -اب ال -ط -ب-ي-ة ÃحÓ-ت م-ت-واج-دة ب-ب-وم-رداسض
مركز ببيع زيت الفيجل والوسسيلة على أاسساسض أانها
مرقية رقية شسرعية –ارب مسض ا÷ن يتم جلبها من
خارج الوطن مثلما يدعي البائع اŸعروف بطÓقة
لسس -ان -ه وق -درت-ه ع-ل-ى اإلق-ن-اع .»..ل-ي-ب-ق-ى ‘ األخÒ
نشس- -اط ب- -ي- -ع األعشس -اب ال -ط -ب -ي -ة واŸسس -ت -حضس -رات
ال -ك -ي -م -اوي-ة م-ث-ل اŸكّ-مÓ-ت ال-غ-ذائ-ي-ة ب-ح-اج-ة إا¤
مراقبة دقيقة ومتابعة من طرف مصسالح الرقابة
Ÿديرية التجارة من أاجل حماية اŸسستهلك والصسحة
العمومية.

بالّرغم من اÿطر الذي تششّكله

إاقبال كب Òللمواطن Úعلى Óﬁت بيع األعششاب
لعششاب ببجاية إاقبال واسشعا للمواطن Úقصشد التداوي ،وأاصشبحت هذه الفضشاءات مصشدر ربح كب Òللتجار ‘ ظل وضشع اŸرضشى ،حيث تعرضض ﬂتلف الوصشفات وا÷رعات
تششهد Óﬁت بيع ا أ
اÛهولة اŸكونات.
وت -ق -ول السس -ي -دة ع -ل -ي -وة لـ «الشس -عب»« :ب -ال -رغ-م م-ن ولدى سسؤوالنا إلحدى السسيدات عن اآلثار ا÷انبية األعشساب ‘ ،ح Úأان ا◊قيقة أان معارفهم ‘ هذا ت- -وصس -ل -ن -ا إال -ي -ه ،ل -يسض ل -ه -ؤولء ال -ب -ائ -ع ÚاŸع -ا÷Ú
األخطار اÙدقة باŸسستهلك ،Úإال أان هذه التجارة لهذه األعشساب ،قالت أانها ل تعلم شسيئا عنها ،إال أانها اÛال جد ﬁدودة وخاطئة وقد تؤودي إا ¤ما ل اŸزعوم ،Úالعامل Úاألسسواق ،أاي معارف ‘ علم
ت -ل -ق -ى إاق -ب -ال ك -بÒا ،ح -يث ال -ع -دي-د م-ن اŸواط-ن Úتعتمد على Œربة اآلخرين من جÒانها أاو أافراد يحمد عقباه».
الصسيدلة الطبيعية».
يدفعهم ا÷هل وفقدان األمل ‘ الشسفاء إا ¤وضسع عائلتها ،حيث تعت Èأان Óﬁت األعشساب متنفسسا السسيد عمران صسيد‹ صسرح بالقولŒ« :در اإلشسارة
بجاية :بن النوي توهامي
ثقتهم ‘ منتجات ›هولة ،وهي عبارة عن مراهم لها ،لكنها  ⁄تخف أان هناك أاعشساب تتسسّبب ‘ آالم إا ¤أانه خÓفا Ÿا نراه ‘ هذه السسوق ،تسستدعي هذه
وجرعات ›هولة اŸصسدر ،وŒد التاجر يؤوكد أانه ذو ونزيف حاد ،وهو ما يجعلها تتّخذ كافة سسبل ا◊يطة اŸمارسسات كفاءة ودراية عاليت ‘ Úبلدان أاخرى،
دراية كبÒة بعلم األعشساب ‘ ،ح Úأان ا◊قيقة هي وا◊ذر ،وهذا دائما اعتمادا على Œارب السسابقة ذلك أانّ األعشساب الطبية تتكون من عناصسر نشسطة
Óخرين ،واŸهم هو أان ترتاح وŒد الشسفاء».
أان معارفهم ‘ هذا اÛال جد ﬁدودة وغالبا ما ل آ
لها تأاث Òعلى جسسم اإلنسسان ،شسأانها شسأان اŸواد
تكون خاطئة».
أام- -ا السس- -ي- -د صس- -ا◊ي ﬂتصض ‘ األعشس -اب ي -ق -ول :الصس - -ي - -دلن- -ي- -ة ،ول- -ع- -ل ه- -ذا م- -ا ي- -دف- -ع
و‘ هذا الصسدد ،أاّكد أاحد بائعي هذه اŸنتوجات« :يعتمد بائعو األعشساب الطبية على مسستوى األسسواق األخصسائي ‘ Úهذا اÛال ،إا ¤النصسح
«أانا لدي زبائن يثقون ‘ الوصسفات التي أاقدمها لهم ،األسسبوعية ،إا ¤ذكر فوائد األعشساب الطبية بغرضض ب -السس -ت -ع -م -ال ال -ع -ق  ÊÓ-ل -ه -ذه اŸواد،
ح -يث ب -ع -دم -ا ي-ت-م ع-رضض ا◊ال-ة ع-ل-ي أاق-وم ب-إاق-ن-اع ب -ي -ع -ه -ا ،ع -ل -ى م -رأاى ومسس-م-ع ا÷م-ي-ع ،ب-ال-رغ-م م-ن وا◊رصض على –ديد الكمية التي يجب تناولها
اŸرضس -ى لق -ت -ن-اء األعشس-اب الضس-روري-ة ل-ك-ل ح-ال-ة ،الغموضض الذي يحيط بنشساطهم ومنتجاتهم ،والعديد ب- -دق- -ة ،ح- -يث أان سس- -وء
سس -ي -م -ا م -ا ت -ع-ل-ق ب-أام-راضض ال-رب-و واألن-ف-ل-ون-زا ،ك-م-ا من رواد السسوق يقبلون على اقتناء هذه األعشساب ،ول اسستعمالها قد يؤودي
أانصس-ح-ه-م ب-اسس-ت-ع-م-ال ال-ز‚ب-ي-ل ال-ذي ل-دي-ه ف-وائ-ده يجد التجار ‘ بيع منتجاتهم أاي عناء حيث يقصسدهم إا ¤نتائج كارثية،
صس -ح -ي -ة خ -اصس -ة خ Ó-ل فصس -ل الشس -ت-اء ،ك-ون-ه مضس-اد اŸواطنون ،نظرا ÷هلهم وفقدان األمل ‘ الشسفاء ،ب-ع-ي-دة ك-ل ال-ب-ع-د
ل -أ
Óن -ف -ل -ون -زا ،ك-م-ا أاق-وم ب-تصس-ف-ي-ف أان-واع أاخ-رى م-ن ويقوم التجار بعرضض مثل هذه اŸنتجات الطبية ،ع - -ن ال - -ن - -ت- -ائ- -ج
العÓجات باسستعمال العسسل للتداوي من عدة أامراضض واŸراه- -م وا÷رع- -ات اÛه -ول -ة اŸصس -در ل -ل -ب -ي -ع ،اŸرج- - - -وة .غÒ
باطنية كاألنيميا».
زاعم Úأانه يقدم عÓجا وهم على دراية كبÒة بعلم أان- - -ه ووف- - -ق - -ا Ÿا

لعششاب ب Úصشفوف السشكان واŸرضشى بأانواع إاصشاباتهم اÿفيفة وا◊ادة وأانواع
انتششر الطب البديل اŸعروف بالتداوي با أ
العمليات التجميلية والصشحية وأاعراضض متعّددة ،ظّلت تششّكل هاجسض أاصشحابها منذ سشنوات رغم خضشوعهم لتناول أادوية
لمنية غÒت وجهة
ن عدم –قيق هذه ا أ
لطباء عام Úومتخصشصش Úكان فيها ا أ
ششملتها وصشفات طبية أ
لمل بالششفاء ،غ Òأا ّ
هؤولء نحو طب بديل وقفنا عنده لدى ‡ارسشي هذه اŸهنة أامثال عبد القادر العقار اŸعروف بالولية.
الششلف :و ــ ي ــ اعرايبي
وضس -ع -ي -ة ه -ذا ال-طب ومشس-روع-ي-ة ت-ن-اول-ه
وانتشساره واŸصسداقية التي تبوأاها وثقة
ال -ع -ق -اري -ن وال-عشس-اب Úع-ن-د زب-ائ-ن-ه-م م-ن
ا÷نسس Úوبدرجة “يل إا ¤صسنف النسساء
من كل األعمار ،أاضسحى ملفا ينبعي تناوله
ودراسسته من طرف اıتصس ÚوالعاملÚ
بالقطاع الصسحي مادام قد فرضض نفسسه،
وأاصسبح له زبائن بسسطاء ومثقف ÚوتربويÚ
وإاطارات ‘ اإلدارات واألسسÓك األمنية،
وحتى األطباء أانفسسهم واŸمرضس .Úهذا
اإلنتشسار فرضض نفسسه.
ولعل العشساب والعقار عبد القادر صساحب
السسمعة الذي كان له اŸوقع اŸناسسب ‘
شسارع إاتصسالت ا÷زائر والÈيد اÙاذي
لثانوية ا÷ي ‹Óبونعامة قد كسسب رواجا
‡ا جعله مصسدر ثقة
كبÒا بولية الشسلفّ ،
ومصسداقية من خÓل نصسائحه وإارشساداته
ال -ت -ي ع -ادة م -ا ي -ب-ن-ي-ه-ا ع-ل-ى ال-تشس-خ-يصض
الشسفهي لزبائنه من خÓل ا◊وار ،وهو ما
أاّكدته لنا العجوز صساحبة  77سسنة ا◊اجة
«بن زينة» ،مشسÒا أانها منذ سسنوات وهي
م -داوم -ة ع-ل-ى األعشس-اب وال-ع-ق-اق Òال-ت-ي
ت-ق-ت-ن-ي-ه-ا م-ن ال-عشس-اب ع-ب-د ال-قادر ،الذي
كسسب هذا الكم من اŸعارف واŸعلومات
بواسسطة أاحد أاجداده واŸتضسلع ‘ Úطب
األعشس -اب ،وال -ذي -ن ك -ان ب -عضس -ه -م ي-ل-ق-ون
ﬁاضسرات Ãدرجات ا÷امعة بالشسلف،
حسسب قوله.
وم - -ن ج - -انب آاخ- -ر ،ف- -ال- -ول- -وج إا ¤ع- -ا⁄
األعشس -اب فسس -ي -ح وم -تشس -عب شس -أان -ه شس -أان
األدوية التي تعد ‘ األصسل متفرعة منه
ع- -ن ط- -ري -ق األب -ح -اث
ال- -ع- -ل- -م- -ي- -ة ال -دق -ي -ق -ة
واŸت-خّصس-صس-ة ،ي-ق-ول
إاطار Ãفتشسية الÎبية
الطاهر بلقاسسم الذي
وج -دن -اه ي -ق -ت -ن -ي أاعشس-اب-ا
ط -ب -ي -ة ب-ع-دم-ا ن-ف-ذت ل-دي-ه ،م-ع أان-واع
أاخرى جديدة يرى فيها ذات اإلطار
الÎب-وي م-ن-ف-ع-ة وشس-ف-اء ،م-ع-تÈا ترّدده
على متجر العشساب عبد القادر حÓل

يخلصسه من الأعراضض التي  ⁄يتحّكم فيها
ال -ط -ب -يب ب -ل صس -ارت م -ت -وّق-ف-ة ع-ل-ى طب
األعشس -اب ،وه -و دواء م -ن ع -ه -د ال -رسس -ول
ال -ك -ر Ëـ صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي-ه وسس-ل-م ـ ك-ان
يسس -ت -ع -م-ل حسسب ال-ط-اه-ر ب-ل-ق-اسس-م ال-ذي
ينحدر من أاسسرة عريقة ومطلعة على مثل
ه -ذه األعشس -اب ك -ون-ه-ا ذات ج-ذور ري-ف-ي-ة
بالقرب من الونشسريسض األشسم.
ال - -ب- -حث ع- -ن ت- -ن- -اول واسس- -ت- -ع- -م- -ال طب
األعشساب يزداد رواجا بل يكلف مصساريف
‘ ال- -ب- -حث ع- -ن- -ه وال- -وصس- -ول إا ¤مصس -در
ومعرفة بائعيه سسواء عن طريق اÿلطة
اآلنية والفورية أاو اّ Ùضسرة اÙلية منها
واŸسستوردة من بلدان إافريقية وأاسسياوية
يقول العشساب عبد القادر ،الذي أاكد لنا أان
ب- -عضس -ه -ا م -ن السس -ودان واŸغ -رب وت -ونسض
وم -ا‹ وال -ن -ي -ج -ر ودول إاف -ري -ق -ي -ة أاخ -رى
وم -ن -اط -ق م -ن الصس Úوآاسس -ي-ا ال-كÈى ،أام-ا
الكميات األخرى فهي ﬁلية من الصسحراء
الشس - -اسس - -ع - -ة ب - -ك - -ل م - -ن أادرار وت- -ن- -دوف
و“Ôاسست وا÷ل - -ف- -ة وغ- -رداي- -ة وغÒه- -ا
وال -ب-عضض اآلخ-ر م-ن بÓ-د ال-ق-ب-ائ-ل وح-ت-ى
تلمسسان ،وهي أاعشساب معروفة وصسا◊ة،
ي -ق -ول ﬁدث -ن -ا مشسÒا أان ب -عضض األط -ب-اء
ي -نصس -ح -ون ب-ت-ن-اول ب-عضض األعشس-اب
لفعاليتها.
وع- - - -ن سس- - - -ر ه - - -ذه
األعشس -اب ال-ت-ي
صسارت مصسدرا
للتداوي ،كشسف
لنا ﬁدثنا

أان هناك أانواع لتخفيضض السسكر ‘ الدم
والقضساء على الكوليسسÎول تدريجيا وإازالة
آالم األم -ع -اء واŸع -دة وال -ت -خ -ف -ي -ف م -ن
الزكام ومشسروب صسحي مضساد للربو أاثبت
‚اعته حسسب بعضض من التقينا بهم من
ا÷نسس Úعند ذات العشساب ،و ⁄يتوقف
األمر عند البالغ ‘ Úالسسن من اÎŸددين
بل Œاوز األمر لدى طالبات جامعيات
وم -ن ال -ث -ان -وي -ة ي -ت -ن-اول-ون عشس-ب-ة ال-دم-اغ
العمÓقة ومشسروب البسسباسض والزيادة ‘
الوزن بتناول بودرة الصسويا وتزي Úالوجه
وŒميله بقيمة  750دج و–سس Úصسورة
الشسعر ،وهذا بسستعمال زيت ا◊صسان الذي
يباع بـ  300دج .كما عÌنا على أاعشساب من
األدوية اŸعلبة على شسكل خلطة خاصسة
ب -ع Ó-ج م -رضض اÿل-ع-ة وه-ي ردود ن-فسس-ي-ة
وهواجسض ،باإلضسافة إا ¤الضسعف ا÷نسسي
وهذا بغرضض اŸقويات .هذا وعلمنا من
شسرطي متقاعد أانه تناول هذا األسسبوع
أاعشس- -اب- -ا سس- -اه- -مت ‘ إازال -ة آالم اŸع -دة
والفشسل الذي ظل يعا Êمنه منذ فÎة،
وحسسب قوله فإانه تخلصض من هذه اآللم
التي لزمته مدة طويلة.
وبحسسب ﬁديثنا فإاّن الطب البديل من
األعشس -اب وال -ع -ق -اق Òال -ت -ي ت -ب -اع أاث -ب-تت
ف -ع-ال-ي-ات-ه-ا ب-نسس-ب-ة ك-بÒة ،وي-ب-ق-ى ع-م-ل-ي-ة
ال-ت-ك-وي-ن ل-ه-ؤولء صس-ارت ضس-روري-ة ح-ف-اظا
على ‡ارسسة هذه اŸهنة التي يتوافد على
Óﬁت -ه -ا آالف اŸواط -ن Úداخ-ل ال-ولي-ة
التي تضسم أاك Ìمن  350عشسابا وعقارا،
وه-ذا م-ؤوّشس-ر ي-ن-ب-غ-ي أاخ-ذه ب-ع Úاأله-م-ي-ة
حفاظا على صسحة السسكان.
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ﬁمد بنيدي مدير التّجارة لسشيدي بلعباسض

@ قضشينا نهائيا على كل اŸمارسشات
اŸتعلّقة بصشناعة وتعبئة اŸواد ﬁليا
@ غلق Óﬁ 7ت
وإاتÓف  6، 2قنطار من اÿلطات

أفاد ﬁمد بنيدي مدير ألتجارة لولية
سس - - -ي - - -دي ب- - -ل- - -ع- - -ب- - -اسض أّن مصس- - -ا◊ه
توأصسل عملية ﬁاربة كل أŸنتوجات
غ ÒأŸط -اب -ق -ة ل -ل-م-وأصس-ف-ات أل-ت-ق-ن-ي-ة
لسستهلك
أŸعمول بها ،وألتي تعرضض ل إ
أŸب - -اشس - -ر وغ ÒأŸب- -اشس- -ر Ãا ‘ ذلك
أÿلطات ألعشسبية أو ما يعرف عاميا
بالعقدأت ألتي تكون ‘ أألصسل ›هولة
أŸصسدر وألÎكيبة.
كشس -ف م -دي -ر أل -ت -ج -ارة ل -ولي-ة سس-ي-دي
ب -ل -ع -ب -اسض و‘ تصس -ري -ح لـ «ألشس-عب» ،أّن
أŸدي -ري -ة ق -امت وب -ن -اًء ع -ل -ى ت-ع-ل-ي-م-ة
ألوصساية أŸتعلقة Ãرأقبة نشساط Œارة
أألعشس -اب وأŸن -ت-وج-ات أل-عشس-ب-ي-ة أل-ت-ي
تباع على أنها أدوية بديلة وذأت فعالية
ضس -د أألم -رأضض أŸسس -ت-عصس-ي-ة ،ب-إاط-لق
ح- - -م- - -ل- - -ة Ùارب- - -ة ظ - -اه - -رة أإلŒار
باÿلطات ألعشسبية ،حيث كانت ألبدأية
بإاطلق حملة –سسيسسية وأسسعة م ّسست
ج -م -ي -ع Œار أÿل -ط-ات أل-عشس-ب-ي-ة ع-ل-ى
مسستوى ألولية لتوعيتهم Ãنع أŸتاجرة
ب -ه -ذه أŸن -ت -ج -ات وضس -رورة ت -ق -ي -ده -م
بقانون ألسسجل ألتجاري ألقاضسي ببيع
أألعشساب على حالتها ألطبيعية سسوأءأ
ك -انت Œارة ث -اب -ت -ة أو م -ت -ن-ق-ل-ة.ل-ت-ق-وم
بعدها فرق أŸرأقبة بإاتخاذ إأجرأءأت
قانونية ضسد ألتجار أıالف Úحيث ”
غ -ل -ق سس -ب -ع -ة ﬁلت ﬂتصس -ة ‘ ب -ي -ع
أÿلطات ألعشسبية بعد أن قامت ذأت
ألفرق بـ  30تدخل أسسفر عن تسسجيل 54
ﬂال -ف -ة و–ري-ر ﬁ ١١ضس-رأ قضس-ائيا
ضسد ألتجار أıالف.Ú
وأضس - -اف ألسس- -ي- -د ب- -ن- -ي- -دي أّن ك- -م- -ي- -ة
أÿلطات ألتي ” حجزها ،وألتي قّدرت
بـ  6قناط Òو 20كلغ ” إأتلفها على
مسس -ت -وى أŸف -رغ -ة أل -ع -م-وم-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة
سس -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسض ،ه-ذأ وب-ل-غت أل-ق-ي-م-ة
أŸال- -ي- -ة ل -ه -ذه أÿل -ط -ات  3١٨مليون
سس- -ن- -ت- -ي- -م ‘ ،ح Úف -اقت ق -ي -م -ة ع -دم
ألفوترة  6 ، 6مليون دج.
وعن جملة أıالفات أŸرفوعة ألتي
نصض عليها ألقانون رقم  03 - 09أŸؤورخ
‘  2009 / 02 / 25أّكد أّنها تتعلّق
Ãخالفة إألزأمية أمن أŸنتوج ،مطابقة
أŸن-ت-وج وإأع-لم أŸسس-ت-ه-لك وأسس-ت-عمال
ع -ب -ارأت خ -اط-ئ-ة –ت-وي ع-ل-ى ب-ي-ان-ات
ت -روج أن ه -ذه أÿل -ط -ات ل -ه -ا م -ف -ع-ول
علجي دون وجود أدلة وإأثباتات علمية،
وك-ذأ أّدع-اءأت غ Òصس-ح-ي-ح-ة ومضس-ل-ل-ة
وإأشس-ه-ارأت وتسس-م-ي-ة خ-ي-ال-ي-ة من شسأانها

إأدخال لبسض ‘ ذهن أŸسستهلك .
أما أıالفات أŸتعلقة بعدم ألفوترة
و‡ارسس- -ة نشس- -اط Œاري خ- -ارج إأط- -ار
م -وضس-وع ألسس-ج-ل أل-ت-ج-اري و‡ارسس-ات
Œاري -ة غ Òن -زي -ه -ة ،ف-ق-د نصض ع-ل-ي-ه-ا
ألقانون رقم  02 - 04أŸؤورخ بتاريخ 23
ج- -وأن  ،2004وأل -ذي ي -ح -دد أل -ق -وأع-د
أŸط -ب -ق-ة ع-ل-ى أŸم-ارسس-ات أل-ت-ج-اري-ة
أŸعدل أŸتمم.
وعن وضسعية هذه ألتجارة على مسستوى
ألولية ،أكد مدير ألقطاع أنه ” نهائيا
ألقضساء على كل أŸمارسسات أŸتعلقة
بصسناعة وتعبئة هذه أŸوأد على مسستوى
أل- -ولي- -ة ب -ع -د غ -ل -ق أŸدي -ري -ة ÙلÚ
كبÒين لÎويج هذه ألسسموم تابع Úألحد
أŸن- -ت -ج ÚأÙل -ي ،Úوح -ج -ز وإأت -لف
ك-ام-ل أŸن-ت-ج-ات ك-م-ا ت-دخ-لت أ÷هات
أıتصسة قانونيا ،وقامت بغلق أŸكان
أل- -ذي ” ف- -ي- -ه صس- -ن -ع ه -ذه أÿل -ط -ات
أÿطÒة .هذأ وأسسفرت أ◊ملة أيضسا
ع -ن ت -ق -ل -يصض ه -ذأ أل -ن-وع م-ن أل-ت-ج-ارة
بشسكل كب Òباسستثناء بعضض أ◊الت ألتي
لت -زأل ت -ع -م -ل ‘ أÿف -اء وب -ط-رق غÒ
شسرعية أو تلك ألتي تروج Ÿنتوجات من
خارج ألولية وأخرى ‡ن تعاود جلب
ب -عضض أŸن -ت-ج-ات ب-ع-د ع-م-ل-ي-ات ح-ج-ز
متكررة نظرأ للطلب ألكب Òعليها.

أما
عن أسسباب
ت - - - -فشس - - - -ي ه- - - -ذه
أل -ظ -اه -رة ،ف-ق-د أرج-ع-ه-ا
ذأت أŸتحدث إأ– ¤ايل هؤولء
ألتجار على أŸرضسى وإأسستغلل ضسعفهم
‘ ظ- - -ل ن- - -قصض أل- - -وع - -ي فضس - -ل ع - -ن
إأسس -ت -ع -م -ال -ه-م ıت-ل-ف أن-وأع أل-دع-اي-ة
أŸغ-رضس-ة Ÿن-ت-وج-ات-ه-م م-ن أج-ل ج-لب
ع -دد ك -ب Òم-ن أل-زب-ائ-ن و–ق-ي-ق أرب-اح
ك -بÒة ع-ل-ى حسس-اب صس-ح-ة أŸسس-ت-ه-لك،
منوها إأ ¤غياب ألتوأصسل ألفعلي بÚ
أŸرضس- -ى وأألط- -ب -اء م -ا سس -م -ح ل -ه -ؤولء
ب -إان -ت-ه-از أل-ف-رصس-ة وأسس-ت-م-ال-ة أŸرضس-ى
بكافة ألطرق وأ◊يل أŸتاحة ومنحهم
خلطات وعقدأت ذأت تركيبة ومصسدر
›هول Úوبأاثمان باهضسة ،وقد –توي
أÿلطات ‘ كث Òمن ألحيان على موأد
ك -ي -م -اوي-ة خ-طÒة وب-عضض أألدوي-ة أل-ت-ي
ت -نضس-اف إأل-ي-ه-ا ب-ط-رق عشس-وأئ-ي-ة ،وك-ذأ
موأد أخرى ›هولة أŸصسدر وألÎكيبة.
وخ-ت-م م-دي-ر أل-ت-ج-ارة ك-لم-ه با◊ديث
عن عامل ألتحسسيسض باعتباره أ◊لقة
أأله- - -م ‘ ﬁارب - -ة ه - -ذه أل - -ظ - -اه - -رة
أÿطÒة أل -ت -ي ت -فشست بشس -ك -ل ك -ب‘ Ò
›تمعنا خلل ألسسنوأت أألخÒة ،دأعيا
إأ ¤ت -ك -ث -ي -ف ج -ه -ود ج -م -ي -ع أل-ف-اع-لÚ
وأŸسس -ت -ه -ل -ك Úك -ل م -ن م-ك-ان-ه ب-ه-دف
توحيد لغة ألتوعية وأ◊د من أنتشسار
ه- -ذه أل- -ظ- -اه- -رة ،وﬁارب- -ة ك- -ل أن -وأع
أŸم -ارسس -ات أل-غ Òق-ان-ون-ي-ة أل-ت-ي تضس-ر
بصسحة أŸسستهلك.
سشيدي بلعباسض :غ ــ ششعدو

أاصشحاب اÓÙت لـ «الششعب»:

قرار الغلق سشبب لنا متاعب وخسشارة كبÒتÚ
خلّف قرار ‡ارسشة Œارة بيع العششاب
ء كبÒا لدى العديد من التجار ،بسشبب
اسشتيا ً
اÿسش -ائ -ر ال -ف -ادح -ة ال -ت-ي ت-ك-ب-دون-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة
حب
تكّدسض سشلعهم وتعرضشها للتلف ،باŸقابل ر ّ
ب-عضش-ه-م ب-ال-ق-رار ،مششÒي-ن إا ¤أان-ه طّ-ه-ر مهنة
لعششاب من اŸتطفل Úعليها.
بيع ا أ
ا÷زائر :سشارة بوسشنة
أّكد بعضض ألتجار ألذين ”ّ غلق ﬁلتهم ‘ حديثهم
لـ «ألشسعب» ،أّن ألقرأر ألفجائي ألقاضسي بغلق ﬁلت
بيع أألعشساب غ ÒأŸرخصسة قد سسّبب لهم خسسائر
م -ادي-ة ،وأدى إأ ¤ت-ل-ف سس-ل-ع-ه-م ن-ت-ي-ج-ة ت-وق-ف-ه-م ع-ن
مزأولة نشساطهم ألتجاري Ÿدة فاقت ألشسهرين.
وتقّربت «ألشسعب» من بعضض أصسحاب هذه أÙلت
Ÿعرفة رأيهم ‘ أŸوضسوع ،و‘ هذأ ألصسدد قال
ك -رÁ Ëلك ﬁل ب -ي -ع ألعشس -اب ب -ب -اشض ج -رأح ب-أان-ه
Áارسض نشس -اط -ه ب -ط -ري -ق -ة ع-ادي-ة وأن ي-ع-م-ل بشس-ك-ل
ق -ان -و Êك -ون-ه Áت-لك رخصس-ة ل-ب-ي-ع ألعشس-اب وسس-ج-ل
Œاري ،قائل نحن ‰ارسض نشساطنا بشسكل عادي إأل
أن ألبعضض من ألباعة جعلوأ من هذه أألخÒة Œارة
مربحة ،وهو ما قد يؤوثر على نشساطنا.
ومن جهته ،أعاب أم Úصساحب ﬁل لبيع أألعشساب
باŸقرية قرأر غلق ﬁله ،مشسÒأ إأ ¤أن ألعديد من
أصسحاب أÙلت ألذين أغلقت ﬁلتهم رأفضسون
Ÿث -ل ه -ذه أل -ق -رأرأت لع -ت -ب-اره-م ك-ب-اق-ي أÙلت
أل -ت -ج -اري -ة أألخ -رى ت -نشس -ط بشس -ك-ل ق-ان-و Êوبسس-ج-ل

Œاري .وقال أŸتحدث إأنّ قرأر غلق ﬁلثهم قد
أثار تذمّرأ وسسخطا وأسسعا ‘ أوسساط ألباعة ،ألذين
عّبروأ عن أسستيائهم من ألوضسع ،خاصسة أنّ نشساطهم
متوّقف إأ ¤وقت غ Òمعلوم ،مؤوّكدأ أنّ سسلعته من
أعشساب ومسستخلصسات طبيعية أخرى توأجه ألفسساد
إأذأ ما بقي ﬁله مغلقا ،ليضسيف بأانه بدون عمل
خلل هذه ألفÎة ،وما زأد من قلق أصسحاب أÙلت
وباعة أألعشساب هو أن أغلبهم دون عمل ،إأذ يوأجه ما
يقارب أصسحاب ﬁ 200ل مغلقا وعمالهم بالعاصسمة
شسبح ألبطالة ،إأذ توقف هؤولء عن ألعمل بسسبب توقف
نشساط أÙلت ،ما أدى بهم إأ ¤ألبطالة ب Úليلة
وضسحاها ‘ أنتظار أن تسسوى أوضساعهم وألنظر ‘
أمرهم ،وإأعادة فتح ﬁلتهم ومباشسرة نشساطهم.
من جانبهم ،عّبر عدد من ألتجار وبعضض أŸوأطنÚ
عن أرتياحهم من ألقرأر ،مؤوّكدين أن ألوضسع من قبل
كانت تسسوده ألفوضسى وأللّمبالة ،مشسÒين أن هناك
ألعديد من أŸوأد غ ÒأŸعقولة ألتي منعتها ألوزأرة
م -ن أل -ب -ي -ع Ãح-لت ب-ي-ع أألعشس-اب ع-ل-ى غ-رأر م-وأد
ألتجميل ومسستخلصسات أخرى غ Òطبيعية ومضسّرة
بصسحة أŸسستهلك.
وأوضسح هؤولء أنّ غالبية ألعامل ‘ Úسسوق أألعشساب
وألطب ألنباتي ليسسوأ من ألأطباء ول يعرفون سسيئا
ع -ن أألم -رأضض وط -ب -ي -ع -ة جسس -م ألنسس-ان ،ب-ل هّ-م-ه-م
ألوحيد ألبحث عن ألربح وألسستثمار وألبيع وألÎويج،
ألن أل- -ب- -عضض م- -ن- -ه- -م ق- -د ت- -ك- -ون ل- -ه خÈة ‘ ›ال
أألعشساب ،ولكن تغيب عنه جوأنب تتعلق باألمرأضض
وأسسبابها.

بسشكيكدة

Óﬁت بيع األعششاب تنافسس ال ّصشيدليات

لعششاب وما يسشتخرج
تنتششر بسشكيكدة العششرات من اÓÙت التي امتهنت بيع ا أ
منها من الزيوت ،حتى أان الواحد منا يجد صشعوبة ‘ التفريق بينها وين الصشيدليات
لرباح
لخÒة ،بل أانها من الداخل جد فاخرة ،ما يؤوّكد على ا أ
ل تخادها أالوان هذه ا أ
الطائلة من هذه التجارة ورواج «الطب البديل» كما يدعى ‘ الوسشط الششعبي طلبا
لعششاب ومششتقاتها حسشب
‘ العÓج Ÿا يجده من إاششهار يكاد أان يكون خيا‹ ،فا أ
لمراضض التي اسشتعصشت على الطب.
الدعاية وما يكتب عليها إانها تعالج كل ا أ
كما أّنه من أÿطأا ألقول إأّن من أسسباب إأقبال
أŸوأطن Úعلى أألعشساب ألطبية ،ألهروب من
لدوي -ة وألسس -ع -ي ورأء
أألسس- -ع- -ار أŸرت -ف -ع -ة ل  -أ
أألسسعار أŸنخفضسة ،فثمن أÿلطة ألوأحدة
من أألعشساب ألطبية ألتي توصسف مثل لعلج
دأء ألسس - -ك - -ري ،و–ت- -وي ع- -ل- -ى أل- -ك- -ث Òم- -ن
ألز‚بيل وألقليل من ألعسسل وأ◊بة ألسسودأء
وب -عضض أل -زي -وت وغÒه -ا ،ق-د ي-ف-وق  30ألف
دينار جزأئري ،مع جهل إأن كانت مفيدة ،أو
على أألقل ليسست لها آأثار جانبية.
فشس -ه -رة أŸم -ت -ه-ن Úب-ب-ي-ع أألعشس-اب أل-ط-ب-ي-ة
أصس -ب -حت ت -ن -افسض أألط -ب -اء ،ف -أاصس-ب-ح أل-ن-اسض
يقطعون مئات ألكيلومÎأت لزيارة أحد هؤولء
أألخصسائي Úألذين سسمعوأ عنهم عن طريق
أقارب ،أصسدقاء أو ‘ إأحدى وسسائل أإلعلم
وب -ا◊سس-اب-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة ،ك-م-ث-ال «أ  -ك»،

ألذي خصسصض منزل كامل بالبليدة يحج أليه
ألكث Òوباألخصض من أ÷نسض أللطيف ،للعلج
من ألبهاق بخلطات أك Ìما يقال عنها أنها
ع -ادي -ة وب -أاسس -ع -ار ت -زي-د ع-ن  40أل-ف دي-ن-ار
ج- -زأئ- -ري ،ف- -ال -ك -ث Òم -ن سس -ك -ي -ك -دة وب -عضض
ألوليات أÛاورة قصسد منزل هذأ ألشسخصض
للضسفر بدوأء يعالج ألبهاق.
زأرت ج -ري -دة «ألشس -عب» ب -عضض ﬁلت ل-ب-ي-ع
أألعشس- -اب أل -ط -ب -ي -ة ب -وسس -ط أŸدي -ن -ة م -ن -ه -ا
أŸوجودة على مسستوى ألسسوق أŸغطاة ،أو
أل - -ت - -ي ت - -وج - -د بشس- -ارع دي- -دوشض م- -رأد ،أم- -ا
أŸوج- - -ودة Ãم- - -رأت  20أوت  ،55ب- - -عضض
أصس -ح -اب -ه -ا وك -لء ıاب -ر ل -ب-ن-ان-ي-ة وسس-وري-ة
تشستهر بكامل ألوطن ألعربي ،و“تلك قنوأت
تلفزيونية خاصسة وموأقع على أألنÎنت تقوم
بالدعاية مسستمرة Ÿنتجاتها ‘ ،ح“ Úثل

ﬁلت أخ- -رى ﬂاب -ر ج -زأئ -ري -ة أشس -ت -ه -رت
مؤوخرأ .وأŸث Òللنتباه أّن هذه أŸنتجات
تقدم للزبائن بعلب فاخرة ،كما أنّ أŸنتجات
أÎŸأكمة على ألرفوف لدى هذه أÙلت
توصسف ÷ميع أنوأع أألمرأضض دون أسستثناء،
سسوأء كانت عضسوية أو نفسسية ،فهناك أدوية

ألم- - -رأضض أ÷ل- - -د وأل- - -بشس- - -رة ،وأدوي- - -ة آللم
أŸفاصسل وألعظام ،وأخرى توصسف Ÿرضسى
ألربو ،كما أن هناك منتجات تقدم Ÿن يعانون
م -ن مشس -اك -ل ‘ أ÷ه-از أل-هضس-م-ي وأل-ق-ول-ون،
وك -ذلك Ÿرضس -ى أل -ك -ل -ى وأŸسس -الك أل -ب -ول-ي-ة
وأل -ك -ب -د وألÈوسس -ت -ات -ا ،وح -ت -ى ضس -غ -ط أل -دم

وألسسكري وألكولسسÎول وألروماتيزم ،وغÒها
م -ن ألم -رأضض أل -ت -ي أسس -ت -عصست ع -ل -ى أل-طب
أ◊ديث.
ف -اإلق -ب -ال ع -ل-ى ه-ذه أŸن-ت-ج-ات ي-ت-زأي-د بÚ
أŸوأط -ن ،Úوأصس -ب -حت ت -ن-افسض أألدوي-ة أل-ت-ي
يصسفها أألطباء ،رغم نتائجها غ ÒأŸضسمونة
وعرضض هذه أŸوأد بأاسسعار جنونية .باŸقابل
أوضسح إأطار Ãديرية ألتجارة بالولية« ،بأانّ
أغلب أŸوأد أŸسستخدمة ‘ أألعشساب ألطبية
غ Òمقّننة ،وبالتا‹ ل تخضسع لÎأخيصض من
م -دي -ري -ة ألصس-ح-ة ،ف-أاصس-ح-اب ه-ذه أÙلت
Áارسسون نشساطهم ‘ إأطار Œاري ويخضسعون
ل-لسس-ج-ل أل-ت-ج-اري ع-ل-ى غ-رأر ب-اق-ي أل-تجار»،
وأضس -اف «أّن مصس -ال-ح أل-ت-ج-ارة ل-ل-ولي-ة ق-امت
ب -ح -م -لت –سس -يسس -ي -ة سس -اب-ق-ة حّ-ذرت ف-ي-ه-ا
أŸوأطن Úمن خطورة أسستهلك بعضض أنوأع
هذه أŸوأد خاصسة ›هولة أŸصسدر ،مؤوكدأ
بأاّنها قد تتسسّبب ‘ أمرأضض خطÒة Áكن أن
تؤودي إأ ¤ألوفاة».
وك -ان ع -ب -د أŸالك ب -وضس-ي-اف ،وزي-ر ألصس-ح-ة
وألسس -ك -ان وإأصس -لح أŸسس -تشس-ف-ي-ات ،ق-د شسّ-دد
مؤوخرأ على ضسرورة تكوين ﬂتصس Úيشسرفون
على تسسيﬁ Òلت بيع أألعشساب ألطبية لكون
بعضسها يحتوي  -كما قال  -على تسسّممات
مضسّرة بصسحة أŸوأطن ،وقال إأّنها «ﬁلّت
تصسّدر أŸوت للجزأئرّي.»Ú
سشكيكدة :خالد ــ ع
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ثقافة

مقال

لصصÓح اŸنظومة اŸسصرحية
أافواج العمل تعرضض توصصياتها إ

ميهوبي :غياب آلنقد آŸسسرحي كّرسص آلردآءة
اح-تضص-ن قصص-ر ال-ث-ق-اف-ة أامسض ل-ق-اًء ج-م-ع وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز الدين ميهوبي
بالفاعل ‘ Úقطاع اŸسصرح ،شصهد تقد Ëأافواج العمل التي سصبق تشصكيلها ‘ اجتماع جانفي الفارط
لتوصصياتها وتقاريرها ،التي صصبّت ‘ مراجعة وتقييم اŸنظومة اŸسصرحية والتأاكيد على إاعادة تنظيمها فيما
لنتاج ،التمويل ،مراجعة النصصوصض التنظيمية ،التكوين ،التوزيع ،واŸضصام .Úوأاكد ميهوبي بأان هذه
يتعلق با إ
لثراء ،الذي لن يكون بدون مشصاركة أابناء
التوصصيات ›ّرد أافكار تنتظر النقاشض والتعديل وا إ
القطاع اŸسصرحي.

قصصر الثقافة :أاسصامة إافراح
أكد ميهوبي أن أألفكار ألتي خرجت بها
أفوأج ألعمل ألسستة قابلة للتطوير وألتعديل
وأ◊ذف ،وأن هذأ أللقاء ل يخصص مؤوسسسسات
أŸسس - -رح ب - -ل ي - -خصص م - -ن - -ظ - -وم- -ة أŸسس- -رح
أ÷زأئري عموما ،فا◊ديث ليسص عن «مسسرح
ت -ن -ت -ج -ه وزأرة أل -ث-ق-اف-ة وإأ‰ا مسس-رح ي-ن-ت-ج-ه
أÛتمع أ÷زأئري».
وأعت Èألوزير بأان غياب ألنقد أŸسسرحي
كّرسص ألردأءة ،وتسساءلŸ :اذأ حينما ”ّ حّل
مسس -أال -ة ألشس -ه -ادأت ي -غ -يب أل -ن-ق-د؟ وأشس-ار ‘
›مل حديثه إأ ¤معهد برج ألكيفان ألذي
يعيشص حسسبه على هامشص أ◊ياة ألثقافية وهو
«مطالب بتجديد آأليات عمله وألنفتاح على
أÙيط ‘ ألتكوين وألنقد» ..وأعطى مثال
باŸعهد ألوطني ألعا‹ للموسسيقى ألذي أسسسص
ف -رق -ت -ه ألسس -ي -م -ف -ون -ي -ة م -ن ط-ل-ب-ة م-وه-وبÚ
وب-إام-ك-ان-ه-ا م-زأحمة أألوركسسÎأ ألسسيمفونية،
وع-ل-ى م-ع-ه-د ب-رج أل-ك-ي-ف-ان وأŸدرسس-ة أل-ع-ليا
للفنون أ÷ميلة أن ينتهجا نفسص ألتصسور.
وأعرب ميهوبي عن أمله ‘ مشسروع إأنشساء
أكادÁية للفنون ،تضسم فنون ألسسينما وأŸسسرح
وغÒهما ،وهو أألمر أŸعمول به ‘ عدد من
ألدول ،ويتوجه إأليها من يريد أن يصس Òفنانا

وليسص ›رد حامل لشسهادة ،و» ⁄ل يتحول
معهد برج ألكيفان إأ ¤أكادÁية للفنون» ،يقول
ألوزير.
كما أكد بأان ألبعد أألمازيغي أمر أسساسسي
وجزء من هوية أŸسسرح أ÷زأئري ،وألّح على
ضسرورة أخلقة أŸمارسسة أŸسسرحية ‘ ،وقت
أصس- -ب- -ح أل- -ه- -دف أل- -ك- -م ول -يسص إأط -ال -ة ع -م -ر
أŸسسرحية ،كما أن أŸمثل ليسص موظفا ،بل
هو فنان ووجد ليبقى حرأ.
قبل ذلك ،كانت ألسسيدة بن شسيخ مديرة

ت -رق -ي -ة أل -ف-ن-ون ب-ال-وزأرة ،وأŸنسس-ق-ة أل-ع-ام-ة
لفوأج ألسستة ،قد أعطت Ùة عن مسسعى
ل أ
هذه أألفوأج ،مشسّددة على تطبيق إأصسلحات
ع-م-ي-ق-ة “سص أŸن-ظ-وم-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة أÿاصسة
باŸسسارح.
وم -ن ت -وصس -ي -ات أل -ف-وج أÿاصص ب-ال-ت-م-وي-ل
ضسرورة ألبحث عن أإلنتاج أŸشسÎك وإأبرأم
ع-ق-ود م-ع أل-ت-ع-اون-ي-ات وأسس-ت-غ-لل ألهياكل ‘
حدود ألقانون .أما فوج أإلنتاج فركز على
أولوية أألعمال أ÷زأئرية دون ألتخلي عن
أل -ب -ع -د أل -ع -اŸي ل -ل-مسس-رح ،م-ع ألÎك-ي-ز ع-ل-ى
أألعمال أŸوجهة للطفل.
ورأى فوج ألتوزيع بأان أنعدأم سسوق وآأليات
قانونية ÿلق هذه ألسسوق ،وأنعدأم ألشسرأكات
م -ع ق -ط -اع -ات خ-ارج أل-ث-ق-اف-ة ت-ع-رق-ل مسس-ار
ألتوزيع أŸسسرحي ﬁليا ،وطنيا ودوليا .فيما
شسّ- -دد ف- -وج أŸضس- -ام Úع- -ل- -ى أول -وي -ة أل -نصص
أ÷زأئ -ري ،وت-ق-دÁه ب-أادوأت ج-م-ال-ي-ة رأق-ي-ة
وتشس -ج -ي -ع أل -نصس -وصص أ◊ائ -زة ع -ل-ى ج-وأئ-ز.
وأقÎح فوج ألتكوين إألزأمية تخصسيصص ما بÚ
 3و 5ب -اŸائ -ة م -ن م-ي-زأن-ي-ة تسس-ي ÒأŸسس-رح
ل-ل-ت-ك-وي-ن ،ف-ي-م-ا أع-ت Èف-وج م-رأج-ع-ة ألقانون
أألسس- -اسس -ي ل -ل -مسس -ارح ب -أان إأع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘
تشس- -ك- -ي- -ل -ة ›لسص أإلدأرة أم -ر ضس -روري ،م -ع
درأسسة توحيد ألنظام ألدأخلي لكل أŸسسارح.

دراسصة نقدّية لقصصيدة ( التائهون ب Úالقلب والنار)

للشساعر وآألديب آألسستاذ ﬁمد عبد آلعزيز شسميسص
آألم Úآلعام Ÿدرسسة آلنهضسة آألدبّية آ◊ديثة ‘ آلوطن آلعربي

إاّن-ن-ا أام-ام شص-اعٍ-ر ف-ي-لسص-وف ل-ه تأاّمÓت
مبدعة تلقي نظرة جديدة على تراٍث
◊ق ب- -ه ظ- -ل- -م ك- -ب Òم- -ن ج ّ-راء رواي ٍ-ة
أاح -ادّي -ة ا÷انب ،ق ّ-دم-ت-ه وك-أا ّن-ه جسصٌ-د
ّﬁنط ،وهذا ما نلحظه منذ البداية من
لفعال ( قال – تقولون – أاقول –
خÓل ا أ
ق -ل -ن -ا – ن -ق -ول) .ف-ال-قضص-ي-ة قضص-ي-ة ق-وٍل
فقط وهذا القول رÃا جانب الصصواب ‘
 Òمنه.
قسصمٍكب ٍ
دﬁ .مد عبدالكر Ëمسصعود

وت- -فّ- -وُق أ◊اضس- -ر ع -ل -ى أŸاضس -ي ‘ ه -ذه
أألف-ع-ال ،ل-كّ-ن ه-ذه أل-ف-لسس-ف-ة أل-ت-ي ت-لّ-ح ع-ل-ى
ألشساعر ‘ إأظهار مكنونات خاصّسةٍ قد تكون
ّﬁرم ً-ة ل -ول ه -ذأ أل -ب -وح أŸنسس-اب شس-اع-رّي-ة
“ازجت و“اهت مع هذه ألفلسسفة ،وهذأ ما
كان مكتوبًا ‘ ألوثيقة وأŸمثلون هم ألذين
أّدوأ أŸهّمة لكّنهم دفعوأ ثمناً باهظًا.
ويؤوّكد ألشساعر أن أŸتلقي ُ
ظلَم هو أآلخر
ألّنه  ⁄يزود Ãفاتيح أألبوأب أŸوصسدة ول
بقبسص ألنور ألكا‘ لتّلّمسص ألطريق و–ديد
ألŒاه.دّلت عليه أأللفاظ أŸوحية (ألفتتان
– ‡ثلون – مذأبح ).......وألÎأكيب أŸتينة
أÎŸأب - -ط- -ة ( صس- -رخ آأدم أŸدف- -ون :ث- -ي- -اب- -ي
وشس -خصس -ي ك -له -م -ا يشس -ي-ان ب-ي –وأن أآلل-ه-ة
أÿالدين حققت ما جاء ‘ نبوءتها) ،هذه
ألÎأك - -يب أÈÿي - -ة ‘ ›م - -ل- -ه- -ا( ق- -ال–..:
أنهمرت دموعها – صسرخ آأدم ) لتتحدث عن
حقائق وتاريخ فهي أقدر عل شسرح مكنونات

أل - -ن - -فسص وأل - -ت - -ح- -دث ع- -ن أŸاضس- -ي غ Òأن
ألÎأكيب أإلنشسائية ألقليلة ( ما تقول؟ – أيها
ألتائهون – يا آألهة ألعا – ⁄مّد ألعين )Úجاءت
ل- -ت- -ؤوك -د أن ل -لشس -اع -ر رأي ً-ا ف -ه -و ل -يسص ن -اق ً-ل
لحدأث فقط بل فاعل ووأعظ وحاضسر ولن
ل أ
يسسمح أن يكون ›ّرد مرأقب.
ضسرورّية إأذن تلك ألتأاملت أŸبدعة لردم
هّوة كادت تكّرسص ب Úزمن :Úتاريخ ثقافةٍ،
وح -اضس -ره -ا .ضس -رورّي -ة ل-فصس-ل أŸت-ن-اقضس-ات
وف ّضص ألشستباك أألز‹ّ لكّنها –قيق لنبوءة
أآلل -ه -ة ،وه -ل ي -ج -وز أّل ت -ت -ح -ق -ق؟!  . ،وه -ل
ي- -ت- -ح -ق -ق فضص ألشس -ت -ب -اك ب -اإلمسس -اء ب -ردأء
ألرسسول من كلّ طرف ،وألسسؤوأل أألهمّ :أين
أ◊قيقة؟!!! من على حقّ ومن على باطل،
وه -ل ي -ك -ون أ÷ه -ل مÈرأً لرت-ك-اب أÿط-اي-ا

وأألخطاء؟! ل  .وهنا يÈز ألتمّرد ‘ ذأت
ألشساعر نابشسًا أصسل أÿطيئة ألقد Ëمن زمن
آأدم ،وهذأ ألتمّرد يقود إأ ¤صسرأعٍ من جديد
ف - -يسس - -ت- -حضس- -ر أل- -ق- -ات- -ل وألضس- -حّ- -ي- -ة ،أÒÿ
وألشس ّ- -ر،أŸوت وأ◊ي - -اة ،وك ّ- -ل أل- -ث- -ن- -ائّ- -ي- -ات
أŸتضسادة ألتي تأابى أن تفÎق .وقد أججت
صسور ألشساعر هذأ ألصسرأع فجاءت وأضسحة
ق -وي -ة ( ي -ح -م-لن أŸوت – ث-ي-اب-ي وشس-خصس-ي
كلهما يشسيان بي )  ،وغائمة –لق بالقارئ
‘ فضساءأت ألروح وألفكر (‡ثلون من غÒ
أعناق – ‘ ظل أألكوأخ وأ◊فر ذئب يقطّع
أألحشساء – أن تطيع أألحياء إأنسسانك ألعملق
) ،وألكنايات وألتورية ألتي تضسّج بها ألقصسيدة
من بدأيتها إأل نهايتها تشس Òإأ ¤أديب مثقف
وﬁلل حيادي قارن ب Úمشسكلت أŸاضسي
وأ◊اضس -ر وأوج -د ت-رأب-طً-ا ك-بÒأً ب-ي-ن-ه-ا ب-ل-غ-ة
عصس ّ-ي -ة ع -ل -ى أل-ع-اّم-ة ف-ق-د وّج-ه خ-ط-اب-ه إأ¤
أل -ن -خ -ب -ة أŸث -ق -ف -ة أل -ت-ي تسس Èأغ-وأر أل-ف-ك-ر
م- -ع- -ت- -م -دة ع -ل -ى إأرث ث -ق -ا‘ ك -ب ،Òوت -رأقب
أل-ظ-وأه-ر أإلب-دأع-ي-ة وأ÷م-الّ-ي-ة ألتي تلمسص
فكر ألشسكلي Úمن أŸثقف ،Úفأادوأت أŸعرفة
وألطلع على ›مل نتاجات ألعلوم أتاحت
لشس -اع -رن-ا حسس-ن أل-ت-ن-ق-يب ،ودّق-ة ألك-تشس-اف،
وإأعادة أإلنتاج ،ثم أإلبدأع.
وأاقول له أاخًÒا:
ي- -ا م- -ن ي- -ب- -وح بسصّ- -ر ال- -ك -ون  ⁄ت -ب ِ-ح
ح
مزجته ودمع ا◊زن والفر ِ
ج- -ع- -لت سصّ- -رك ي- -ب- -ك -ي ‘ ج -وارح -ن -ا
وخفـت أان ينطق الّنوح فلم تنـحِ.

بعد عزوف وإاخفاق دام لسصنت ÚكاملتÚ

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

بقلم  /رزيق رابح
ألكاتب ألفرنسسي «لويسص فرديناند سسيل 1894( »Úـ  )1961كان يقول دأئما إأنه ترك مهنة
ألطب وأصسبح كاتبا ألنه يريد شسرأء شسقة من إأيرأدأت ألكتاب! ،ولقد دخل سسيل Úألشسهرة أألدبية
من بابها ألوأسسع بعد نشسره روأيته أألو« ¤سسفر إأ ¤آأخر ألليل» سسنة 1932م ،ليسص سسل Úوحده من
أتخذ من ألكتابة وألتأاليف مهنة مربحة ،فاألديب ألروسسي «أنطوأن تشسيخوف» ( 1860ـ  )1905هو
أآلخر كانت قصسصسه ومسسرحياته ألتي يتم عرضسها تدر عليه ربحا جيدأ أيام روسسيا ألقيصسرية،
وإأضسافة إأ ¤هذين أألديب Úكان هنالك غÒهم ‡ن شسكل ألتوجه نحو ألكتابة وألتأاليف بالنسسبة
إأليهم عمل مربحا جعلهم يؤومنون ألنفسسهم ولذويهم مسستوى لئقا من أ◊ياة ‘ .ذلك ألوقت
كانت أ÷ماه ‘ Òروسسيا و‘ فرنسسا و‘ إأ‚لÎأ و‘ غÒهم من بلدأن أوربا تدفع مبالغ نقدية
›زية لقاء حضسورها ألفعاليات ألثقافية أıتلفة ،سسوأء كان أŸسسرح أو أÙاضسرأت أألدبية
وألفنية أو ألندوأت ألفكرية ،ول شسك فإان أ÷و ألعام وأŸسستوى أ◊ضساري ووعي أ÷ماه Òهو
ألذي خلق لنا سسيل Úوتشسيخوف وديسستوفسسكي وغÒهم من عمالقة أألدب وألفكر ‘ أوربا ،وهو
أ÷و نفسسه ألذي أنتج ألثورة ‘ روسسيا (1917م) وحتى أ◊رب ÚألعاŸيت Úأيضسا كبعد سسلبي لتلك
أ◊قبة ألتاريخية.
ولقد أسستمرت رغبة أ÷ماه ‘ Òأوربا ‘ ألهتمام بالثقافة وأألدب طيلة ألسسنوأت ألتي تلت
أ◊رب ÚألعاŸيت Úوأسستمر معها نبوغ نخبة من أألدباء وأŸفكرين ألذين أحتكروأ ألتتويج
بجوأئز نوبل على ألصسعيد ألعاŸي ،ولحقا ـ وبرغم ترأجع دعم أ◊كومات للثقافة ‘ أوربا
بفعل ألتوجه ألرأسسما‹ ـ أصسبحت ألفعاليات ألثقافية مÎوكة للعرضص وألطلب كأاي سسلعة أخرى،
ومع ذلك ظل أألوروبي وفيا للكتاب ولعروضص أŸسسرح وأÙاضسرأت وألندوأت ألفكرية.
وأآلن بالعودة إأ ¤عاŸنا ألعربي ثمة أسسئلة جديرة بالطرح وألهتمام :هل Áكن لطبيب
أومهندسص أوسسياسسي أوحتى مالك «فاسست فود» مثقف وموهوب أن يتحول أليوم من قطاع عمله
ليشستغل بالكتابة وألتأاليف أو ـ على أألقل ـ يزأوج ب Úألكتابة ووظيفة أخرى؟ ثم هذه ألشسبيبة ألتي
تعج بها شسوأرع ألقاهرة وبÒوت وأ÷زأئر وألرباط وكل ألبلد ألعربية ،هذه ألشسبيبة ألتي تدفع
مبالغ معتÈة ◊ضسور مباريات كرة ألقدم على سسبيل أŸثال ،هل ‘ وسسعها دفع نفسص أŸبالغ
◊ضسور ندوة فكرية أو ﬁاضسرة علمية أو حتى عرضص مسسرحي سساخر؟ ل بل هل ‘ وسسعها
أ◊ضسور من دون أن تدفع دينارأ وأحدأ؟ ‘ ألعا ⁄ألعربي مثل ،و‘ مصسر على وجه ألتحديد
ألتي ما زأل بها أك Èعدد من أŸبا ÊوأŸؤوسسسسات ألثقافية ‘ أŸنطقة ألعربية فعلها ألدكتور
مصسطفى ﬁمود ( 1921ـ  )2009وفعلتها ألروأئية وألناقدة نوأل ألسسعدأوي ( 1931ـ ـ ـ ) حÚ
–ول من مزأولة مهنة ألطب إأ ¤ألشستغال بالكتابة وألتفرغ لها ،ولكن كلهما  ⁄يفعل ذلك من
أجل أ◊صسول على أŸال ألن ألكتابة  ⁄تكن تدريجيا ،بل على ألعكسص تعرضسا إأ ¤ألضسطهاد
بسسبب كتاباتهم أ÷ريئة وألتي  ⁄يتم تقبلها ل سسياسسيا ول شسعبيا ،وأŸشسكلة هنا هي أن أللحظة
ألتاريخية ألتي يعيشسها ألعا ⁄ألعربي فرضست شسروطها على ﬂتلف مناحي أ◊ياة وأنتقل
أإلنسسان سسوأء بفعل حالة ألرفاه أو بفعل ألتمزقات ألسسياسسية وأ◊روب إأ ¤ألهتمام أكÌ
بالسسياسسة وألرياضسة و ⁄يبق من ألوأن «ألثقافة» إأل صسور من أŸوسسيقى ألهابطة ،وغدأ ألتأاليف
وألكتابة أمرأ ثانويا› ‘ ،تمعات بائسسة خنق فيها ألفسساد ألسسياسسي وألفقر أŸدقع وأ÷هل
أŸب Úبأاجوأئهم ألفاسسدة ألعلم وألصسحة وألفضسيلة .لقد فقدت ألقرأءة وألفنون وأآلدأب رونقها
وألهتمام بها ‘ عاŸنا ألعربي فانعكسص ذلك بشسكل سسلبي على سسلوك أŸوأطن Úوذوقهم ألعام
‘ كافة مناحي أ◊ياة ،بل لقد فقد ألنسسان ألعربي وعيه بخطورة ألعزوف عن أŸطالعة
وألبحث وألهتمام بالكتاب وألفنون وأآلدأب ،وكبارقة أمل أسستأاثرت أ÷امعة وبعضص أ÷معيات
وألنوأدي بالتسسويق للمشسهد ألثقا‘ ألبائسص بعيدأ عن دعم أ◊كومات ألتي ـ ‘ كث Òمن أألحيان
ـ كانت تبحث عن كبشص فدأء وكانت ألثقافة بوجه عام هي هذأ ألكبشص.

لدبي ببسصكرة
ل–اف ا أ
السصرد حكاية و رواية ‘ ملتقى ا إ

موعد مع أآسسماء لمعة و نقاشسات مطولة وتكرÁات

ل–اف أألدبي ،ألذي
شسكل أŸلتقى أل ّسسادسص ل إ
أحتضسنته عاصسمة ألزيبان Ÿدة  3أيام بدأر ألثقافة
أحمد رضسا حوحو بسسكرة ،فرصسة بامتياز ألتقى
فيها ألروأئيون وألنقاد ليغوصص أ÷ميع بفيوضسات
أل ّسس -رد ،ف-أاق-ي-مت سس-رأدق ألح-ت-ف-اء ب-ال-روأي-ة ه-ذأ
أل -ع -ام ،أل -ذي حضس -ره أŸؤوسسسس -ون أألوأئ -ل ،وع -ل-ى
رأسسهم زين ألّدين بومرزوق وروأئيون ونقاد من
ع ّ-دة ولي -ات ،سس -ط -ي -ف أŸسس-ي-ل-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
ألشسلف ،بوسسعادة ،أ÷لفة ،وحتى من خارج ألوطن،
حيث حضسر من تونسص ألروأئي إأبرأهيم ألدرغوثي،
وأŸسس -رح -ي أıرج ري -ان ق-روي .وك-ان أŸل-ت-ق-ى
أيضسا مناسسبة لتكر Ëألّدكتورة أ÷امعيّة ألروأئّية
شسهرزأد زأغز صساحبة روأية « بيت من جماجم
«إأضسافة إأ ¤طبع روأية ثانية لها Ãناسسبة أŸلتقى.

عيسساوي ،بن عزيزة صسÈينة ،آآمنة حزمون ،آلنصص آلشسبابي يكسسب آلرهان
–صس -ل ث -لث -ة روأئ-ي Úج-زأئ-ري Úشس-ب-اب ع-ل-ى
أŸرأتب أل -ث -لث ÷وأئ -ز مسس -اب-ق-ة سس-ع-اد ألصس-ب-اح
لبدأع ألفكري وألفني ،حسسبما أعلنت عنه أمسص
ل إ
أإلثن Úدأر سسعاد ألصسباح بالكويت ،وتوج ألروأئي
عبد ألوهاب عيسساوي باŸركز أألول عن روأيته
«ألدوأئر وأألبوأب» وألروأئية آأمنة حزمون باŸركز
ألثا Êعن روأيتها «أÛان Úل Áوتون» وحصسدت
روأية «ليل للحب وآأخر للصسلة» للروأئية صسÈينة

ب-ن ع-زي-ز أ÷ائ-زة أل-ث-ال-ث-ة ،وي-ع-ت Èت-ت-وي-ج أل-ثلثي
أ÷زأئري سسابقة ‘ أ÷وأئز ألعربية ألتي “ ⁄نح
لثلثة جزأئري Úمرة وأحدة.
كما أنها أو ¤أ÷وأئز بعد ألفشسل ألذي مني به
أل- -نصص أ÷زأئ- -ري ‘ أغ- -لب مسس -اب -ق -ات ألسس -ن -تÚ
أألخÒت Úوحقق عبد ألوهاب عيسساوي أŸرتبة
أألو ¤من خلل عمله ألثالث «ألدوأئر وأألبوأب»
وهو أŸتوج بجائزة آأسسيا جبار ألكÈى ‘ دورتها
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آŸشسهد آلثقا‘ آلعربي وآلفجوة آ◊ضسارية

ثÓثة أآعمال جزآئرية تفوز بجائزة سسعاد آلصسباح لإÓبدآع آلفكري
أألو ¤عن نصسه «سسيÒأ دي مويرتي» وسسبق أن
صس -درت ل -ه روأي -ة «سس -ي -ن -م-ا ج-اك-وب» سس-ن-ة .2013
ول-ف-تت أب-ن-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة آأم-ن-ة ج-رم-ون ألقرأء إأليها
شس -اع -رة م -ن خ -لل ب -رن -ام -ج أم Òألشس -ع-رأء أل-ذي
حققت فيه حضسورأ ‡يزأ لتفاجئ بنصسها ألروأئي
«أÛان Úل Áوت -ون» .وأسس -ت -ط -اعت صسÈي -ن-ة ب-ن
ع -زي -ز وه-ي م-ن م-وأل-ي-د  1987ب-ت-ي-ارت أن ت-تقدم
ب -روأي -ت -ه -ا أل -ث -ال -ث -ة «ل -ي -ل ل -ل -حب وآأخ -ر ل -لصس-لة»

ألعدد
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أŸرشسح Úمن ألبلدأن ألعربية لتحظى باŸرتبة
ألثانية بعد Œربة نشسر روأيت Úبا÷زأئر“ .نح
لبدأع ألفكري وألفني كل
جائزة سسعاد ألصسباح ل إ
سسنت Úوتنظمها دأر ألنشسر ألتي –مل أسسم ألشساعر
ألكويتية سسعاد ألصسباح وسسبق أن توج بها كل من
زه -رة ب -وسس -ك Úوع -يسس -ى ق -ارف وع -ب -د أل-رح-م-ان
بوزربة ‘ دورأت سسابقة ‘ ألشسعر وألقصسة.

باŸناسسبة ُكّرم أيضسا ألقاصص أألسستاذ زين ألّدين
بومرزوق ،أŸؤوسسسص أألّول Ÿلتقى أإل–اف أألدبي،
وأل ّصسحفي حكيم عّماري..و تناول أŸلتقى خلل
جلسسات ألسسرد وألنقاشص مسسار ألتجربة ألروأئّية ‘
أ÷زأئر هذأ Ãشساركة أألسستاذ عبد أ◊ميد هيمة
وأل ّ-دك -ت -ور ع -ب -د أل -ق -ادر أل -ع-رب-ي ،وألّ-روأئ-ي ع-ب-د
ألوّهاب بن منصسور وألروأئي ّﬁمد بن زخروفة
وعبد ألوّهاب عيسساوي ،وعلي دغمان وأألسستاذة
آأسسيا جريوي وغÒهم ‡ن أثروأ أللقاء ونّوعوأ ‘
ألطرح.
كما تطرقت أألشسغال ‘ أليوم ألثالث و أألخÒ
إأŒ ¤ارب شسخصسية و خاصسة خاضسها ألروأئيون
أ÷زأئ -ري-وت م-ن ب-ي-ن-ه-م أألسس-ت-اذ ألّ-دك-ت-ور سس-ع-ي-د
م -وف -ق-ي وألّ-دك-ت-ورة دل-ي-ل-ة م-كسس-ح وأألسس-ت-اذ ري-ان
قروي من تونسص وأألسستاذ ألشساعر عيسسى ماروك
وأألسس -ت -اذ أل -ي-ام Úب-ن أل-ت-وم-ي ،وأألسس-ت-اذة شس-هÒة
زرن -اج -ي وأألسس -ت -اذ زي -نب م -زأري وأل-روأئ-ي ع-ب-د
ألقادر ضسيف ألله وألروأئي ّﬁمد بن غزألة من
سسيدي خالد غÒهم.
ضسيوف ألزيبان من ألكتاب وأألدباء نالوأ حظهم
من ألÎويح عن ألنفسص وألغوصص ‘ ماضسي أŸدينة
وم-ت-اح-ف شس-وأرع-ه-ا ألضس-ارب-ة ‘ ع-م-ق أ◊ضس-ارة،
وق -د تّ-خ-ل-ل أّي-ام أŸل-ت-ق-ى زي-ارأت ث-ق-افّ-ي-ة Ÿع-ا⁄
م-ع-روف-ة ‘ بسس-ك-رة م-ن-ه-ا ح-دي-ق-ة ج-ن-ان أل-بايلك،
وح -دي -ق -ة أل -تسس -ل -ي -ة ،وب -عضص أŸق -اه -ي ألشس -ع-بّ-ي-ة
أŸشسهورة بحميميّتها ألشسعبّية .و‘ ختام أŸلتقى
كّرم أŸشساركون بشسهادأت شسرفّية رمزّية.

بسسكرة :مسساهمة عبد الله ’‹

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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ع Èأإسسامة درفلو مهاجم إ–اد إلعاصسمة ‘ ،حوإر لـ «إلشسعب» ،عن رغبته ‘
إلعودة بقوة خلل إلفÎة إŸقبلة من أإجل تعويضس فÎة إلفرإغ إلتي مر بها
لصسابات إلتي عطلت مشسوإره مع فريقه.
بسسبب إ إ

ترإجعت إل–ادية إ÷زإئرية لكرة إلقدم عن تأاجيل إ÷معية إلعامة إلنتخابية إŸقررة يوم  ٢٠مارسس إ÷اري  ،حيث أإن ÷نة
إلÎشسيحات إŸنبثقة عن إ÷معية إلعامة إلعادية كانت قد أإكدت ‘ بيان يوم أإمسس عن تأاجيل إ÷معية إلعامة إلنتخابية إ¤
غاية يوم  ٢7أإفريل إلقادم و فتح باب إلÎشسيحات  ..قبل أإن يتم حذف إلبيان من إŸوقع إلرسسمي للفاف بعد سساعات من ذلك .

حامد حمور
وبالتا‹  ،فان ا’أمور تسس Òا¤
العمل بالÈنامج ا’أول و تسسجيل
ت -رشس -ح رئ -يسس ن -ادي ب-ارادو خÒ
ال - -دي - -ن زطشس - -ي ’ن - -ت - -خ- -اب- -ات
ا ’ – ا د ية ا ÷ ز ا ئ ر ي ة ل كر ة ا ل ق د م
 ..ك -ون اŸوق-ع ال-رسس-م-ي ل-ل-ف-اف
اأب -ق -ى ع -ل -ى ال -ب -ي -ان ا’أول ال-ذي

حاوره :عمار حميسسي

مع العلم ” تاأجيل ا÷معية
ا’ن- - -ت- - -خ- - -اب - -ي - -ة ل –Ó- -ادي - -ة
ا÷زائرية لكرة القدم اإ27 ¤
اأف - -ري- -ل ال- -ق- -ادم ،ب- -حسسب م- -ا
اأع- -ل- -ن- -ت- -ه ÷ن- -ة ا’ن -ت -خ -اب -ات
للجمعية العامة العادية للفاف،
اأمسس ‘ ،ب- - -ي - -ان نشس - -ر ع - -ل - -ى
ا  Ÿو ق ع ا ل ر س س مي ل ل ف ا ف ح ذ ف
’حقا.

إسستعدإدإ Ÿوإجهة إلعودة ضسد إلنجم إلكونغو‹

شضبيبـ ـ ـة إلقبائـ ـ ـل تع ـ ـود ÷ ـ ـو إلتدريبـ ـ ـات صضبـ ـ ـاح إلي ـ ـ ـ ـ ـوم
يعود ،إليوم ،فريق شسبيبة إلقبائل إ ¤جو إلتحضسÒإت إسستعدإدإ Ÿوإجهة إلعودة ضسمن إلدور إلتمهيدي إلثاŸ Êنافسسة كأاسس
لفريقية لكرة إلقدم ،إلتي سستجمعه مع نادي إلنجم إلكونغو‹ ،إلسسبت إلقادمÃ ،لعب  ١نوفم Èبتيزي وزو.
إلكونفيدرإلية إ أ

نبيلة بوڤرين

الذكر ولتفادي اإ’صسابات بعدما ”
اسسÎجاع بولعويدات ،أ’ن الفريق
بحاجة ÿدمات كل العناصسر ‘
الوقت الراهن.

يسسعى الطاقم الفني للشسبيبة بقيادة
ال -ث -ن -ائ -ي رح -م -و Êوم-وسس-و ،Êإا¤
–ق -ي-ق ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة Ãا أان-ه-م
سس- -ي- -ل -ع -ب -ون ع -ل -ى أارضس -ه -م وأام -ام
ج -م -ه -وره -م وه -ي ف -رصس -ة ث-م-ي-ن-ة
ل -ل-تصس-ال-ح م-ع ه-ذا اأ’خ Òوال-ع-ودة
إا ¤الطريق الصسحيح من جديد،
ب -ع -دم -ا ع -ادوا ب -ت -ع -ادل ث -م Úم-ن
الكونغو وهذا ما يعني أان اأ’مور
تسس Òبشسكل جيد ضسمن اŸنافسسة
القارية.
ول-ه-ذا ق-رر ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى النادي
ال -ق -ب -ائ -ل -ي ،إاب -ع -اد ال Ó-ع -ب Úع -ن
الضسغط وكل ما من شسأانه التشسويشس
ع-ل-ي-ه-م خÓ-ل ال-ت-دري-ب-ات ،وم-نعوا
وسسائل اإ’عÓم أايضسا من ا’قÎاب،
بحسسب ما كشسفه مصسدر موثوق لـ
«الشسعب».
جاء هذا القرار قبل وصسول الفريق
إا ¤ا÷زائ - -ر ،ح - -يث ك- -ان ح- -ديث
م -ط -ول ب Úال Ó-ع-ب ÚواŸسسÒي-ن،
ب -ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-وضس-ع الصس-عب ال-ذي
تعيشسه الشسبيبة ‘ الفÎة ا◊الية.
إبعاد إللعب Úعن
لنصسار
إلتصسريحات وضسغط إ أ
اÛموعة سستباشسر ،اليوم ،عملها
ب- -داي- -ة م- -ن السس- -اع- -ة  10صسباحا
Ãلعب أاول نوفم ،ÈسسÒكز خÓلها
ال -ف -ري -ق ع-ل-ى ا’سسÎج-اع ل-ت-ج-اوز
عناء السسفر الطويل الذي قادهم
إا ¤أادغ - -ال أاف - -ري - -ق - -ي- -ا اأ’رب- -ع- -اء
اŸاضسي ،رغم أانه كان على مÏ

لدإرة وفرت كل إلظروف
إ إ
ليجابية
Ÿوإصسلة إلنتائج إ إ

رحلة خاصسة إا’ أان التعب نال من
الÓعب Úبسسبب العوامل الطبيعية
وك-ذا ال-ت-ح-ك-ي-م ال-ذي ك-ان م-ن-حازا
خÓ- - -ل اŸواج - -ه - -ة ،إاضس - -اف - -ة إا¤
الضس- -غ- -ط ال- -ذي ي -ع -يشس -ه ال -ف -ري -ق
مؤوخرا.
‘ ح Úسس - -ي - -ك- -ون ه- -ن- -اك ع- -م- -ل
متكامل بداية من الغد ،حيث برمج

الرجل اأ’ول على العارضسة الفنية
ل -ل -ك -ن -اري ع -دة حصسصس ت -دري -ب-ي-ة
ت- -رت- -ك- -ز ع- -ل- -ى ا÷ان- -ب Úال- -ب- -دÊ
والبسسيكولوجي ‘ نفسس الوقت ،من
أاج- -ل ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى م- -ع- -ن -وي -ات
الÓعب Úبعد التعادل الذي عادوا
به من خارج الديار رغم صسعوبة
اŸه-م-ة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ك-وال-يسس سسالفة

كونتي يطلب  200مليون جنيه لتدعيم إلتشضكيلة
طلب أإنطونيو كونتي مدرب تشسيلسسي لكرة إلقدم ،من إدإرة إلنادي نحو  ٢٠٠مليون جنيه إسسÎلينى
لتدعيم فريق إلبلوز بأاربعة لعب‡ Úيزين خلل موسسم إلنتقالت إلصسيفية إŸقبل.
ل‚ليزية أإن كونتي يرغب خلل إلصسيف إلقادم ‘ إلتعاقد
وذكرت صسحيفة (إلتاÁز) إ إ
مع مهاجم وصسانع أإلعاب وقلب دفاع وظه ÒأإÁن ،حيث يرى أإن هذه إŸرإكز تتسسم بأاهمية
كبÒة ‘ سسياق طريقة لعب  ،3-4-3إلتى يلعب بها تشسيلسسى حاليا.
ورغم أإن بعضس إلتقارير كانت قد ذكرت أإن كونتى يعانى من إ◊ن Úإ¤
وطنه ورÃا يفكر ‘ إلعودة للتدريب فى إيطاليا ،غ Òأإنه يبدو أإن رغبته ‘
ت-دع-ي-م «إل-ب-ل-وز» ب-لع-ب Úج-دد ،ت-ؤوك-د أإن-ه ع-ازم ع-ل-ى إل-ب-ق-اء وم-وإصس-ل-ة
‚احاته ‘ سستامفورد بريدج.
ليطا‹ قد أإنفق حوإ‹  ١4٠مليون جنيه إسسÎليني
وكان إŸدرب إ إ
خ -لل أإول م -وسس -م صس-ي-ف أإمضس-اه ‘ سس-ت-ام-ف-ورد ب-ري-دج ،ح-يث ع-ادت
ت-ع-اق-دإت-ه إ÷دي-دة ب-ث-م-اره-ا إŸرج-وة ،ب-اع-ت-بار أإن تشسيلسسي يحتل
حاليا صسدإرة إلÈمÒليغ بفارق  ١٠نقاط عن أإقرب منافسسيه.

مودريتشس يلعب مبارإته  200مع إلفريق
خاضس لعب خط إلوسسط إلكروإتي ،لوكا مودريتشس ،مبارإته إلـ٢٠٠
لسسبا Êبعد أإن شسارك أإسساسسيا ‘ لقاء إلفريق
مع فريقه ريال مدريد إ إ
لسسبانية.
لول إ إ
أإمام ريال بيتيسس ‘ بطولة إلقسسم إ أ
وشسارك مودريتشس ‘ إŸبارإة إلتي إنتهت بفوز إŸلكي  ١-٢ليسستعيد إلفريق
صسدإرة ‘‘إلليغا‘‘ ›ددإ برصسيد  6٢نقطة ،بفارق نقطت Úعن برشسلونة
إلوصسيف.
وإنضسم مودريتشس 3١ ،عاما ،إ ¤ريال مدريد ‘ أإوت  ٢٠١٢قادما من
ل‚ليزي ،ومنذ ذلك إ◊ Úخاضس مع ‘‘إÒŸينغي‘‘  ١3١مبارإة ‘
توتنهام إ إ
لوروبية و ‘ 46كأاسس ملك إسسبانيا
لبطال إ أ
‘‘إلليغا‘‘ و ‘ 46رإبطة إ أ
لوروبي.
لندية ومثلهما ‘ كأاسس ‘‘إلسسوبر‘‘ إ أ
ومبارإت ‘ Úمونديال إ أ
لسساسسية ‘ فريق إلريال ،حيث سسجل له ١١
وبات مودريتشس أإحد إلركائز إ أ
هدفا وتوج معه ببطولت‘‘ ‘ Úإلتشسامبيونزليغ‘‘ ومثلهما ‘ كأاسس ‘‘إلسسوبر‘‘
لسسبا Êومثلها ‘ كأاسس إŸلك
لوروبي وبطولة كأاسس ‘‘إلسسوبر‘‘ إ إ
إ أ
لندية.
وبطولت ‘ Úمونديال إ أ

من جهة أاخرى ،وصسف درفلو النتيجة التي حققها
فريقه أامام كاديوغو البوركينابي ‘ منافسسة رابطة
اأ’بطال ،باإ’يجابية إا’ أانه شسدد على ضسرورة لعب
م -واج -ه -ة ال -ع -ودة ب-ق-وة م-ن اأج-ل اق-ت-ط-اع ت-أاشسÒة
التأاهل.
ويبقى هدف ا’–اد ،بحسسب درفلو ،إانهاء اŸوسسم
بقوة والبقاء ‘ دائرة اŸنافسسة على لقب البطولة
وضسمان التأاهل إا ¤اأ’دوار اŸقبلة لرابطة اأ’بطال
وهو أامل اأ’نصسار.
«إلشسعب» -هل كنت تتوقع صسعوبة إŸبارإة
أإمام كاديوغو؟
درفلو :كنا نتوقع ذلك ،خاصسة أان اŸنافسس Áتلك
مسستوى مقبو’ وهو ما صسعب من مأاموريتنا خÓل
الشسوط اأ’ول ،لكن اأ’مور تغÒت خÓل الشسوط
الثا ،Êحيث اسستطعنا تسسجيل ثنائية سسمحت لنا
بامتÓك أافضسلية مقارنة باŸنافسس قبل مواجهة
العودة .لكن ’ يجب نسسيان صسعوبة اŸأامورية ‘
لقاء اإ’ياب ،رغم تقدمنا بهدف .Úوهو ما سسيجعلنا
نلعب بأاك Ìقوة من أاجل اقتطاع تأاشسÒة التأاهل الفرصسة خÓل اŸباريات اŸقبلة .لكن ’ يجب
للدور اŸقبل وهذا من خÓل تسسجيل هدف على نسسيان وجود ’عب‡ Úيزين ‘ الفريق وهو ما
اأ’ق -ل ي-زي-د م-ن ح-ظ-وظ-ن-ا ‘ م-واصس-ل-ة اŸغ-ام-رة يجعل اŸنافسسة كبÒة بيننا من أاجل كسسب مكانة
وأاع -ت -ق -د أان-ن-ا ‰ت-لك اإ’م-ك-ان-ات ال-ت-ي تسس-م-ح ل-ن-ا أاسساسسية.
بتحقيق ذلك.
على العموم أانا جاهز للتحدي وأاسسعى لفتح صسفحة
^ ه - -ل –ررت ب - -ع- -د إسس- -ت- -ع- -ادتك إ◊سس ج -دي-دة ،م-ن خÓ-ل اسس-ت-ع-ادة ث-ق-ة اأ’نصس-ار ال-ذي-ن
كانوا يعلقون آاما’ كبÒة علي من أاجل تسسجيل
إلتهديفي؟
^^ بالطبع لقد –ررت كثÒا ،خاصسة أانني غ Òأاهداف كثÒة ،لكن اإ’صسابة عقدت من مأاموريتي
راضس عن اŸسستوى الذي أاقدمه ◊د اآ’ن ،بالنظر وأاسسعى للتعويضس خÓل الفÎة اŸقبلة.
إا ¤الصسعوبات التي واجهتها ‘ الفÎة اŸاضسية ^ ،ماذإ عن إŸنافسسة على لقب إلبطولة؟
بسس- -بب اإ’صس -اب -ات ال -ت -ي ع -ط -لت مشس -واري ك -ثÒا ^^ اŸشس -وار م -ازال ط -وي  .Ó-ه -ن -اك ال-ع-دي-د م-ن
وجعلت اأ’نصسار يفقدون ثقتهم ‘ شسخصسي ،بعد اŸب -اري -ات ال -ت -ي ت -ن -ت -ظ -رن-ا و◊د اآ’ن اأ’م-ور ⁄
أان كانوا ينتظرون مني الكث .Òلكن ا◊مد لله– ،سس -م ب -ع-د ،ح-يث ن-ت-واج-د ‘ م-رت-ب-ة ق-ري-ب-ة م-ن
اأ’مور تغÒت اآ’ن وشسفيت من اإ’صسابة وهو ما الصسدارة وكل شسيء ‡كن خÓل اŸباريات اŸقبلة،
ج- -ع -ل اŸدرب ي -ج -دد ث -ق -ت -ه ‘ شس -خصس -ي خ Ó-ل نسستطيع تعويضس فÎة الفراغ التي مررنا بها من
مواجهة كاديوغو وأاعتقد أانني كنت عند حسسن ظنه أاجل ا’رتقاء أاك ‘ Ìسسلم الÎتيب والبقاء ‘ دائرة
واأ’نصسار من خÓل التسسجيل.
اŸنافسسة على لقب البطولة إا ¤آاخر جولة ،خاصسة
ب- -ال- -نسس -ب -ة ‹ ،اŸب -اراة ك -انت ب -داي -ة ع -ودت -ي إا ¤أان ال -ف -ري -ق اسس-ت-ع-اد ت-وازن-ه ‘ ال-ب-ط-ول-ة وÁك-ن-ن-ا
الواجهة من جديد وأا“نى مواصسلة الظهور بهذا –ق -ي-ق اأ’فضس-ل خÓ-ل اŸواج-ه-ات اŸق-ب-ل-ة ال-ت-ي
اŸسستوى خÓل اŸباريات اŸقبلة من أاجل تسسجيل تنتظرنا رغم صسعوبة اŸأامورية ،إا’ أاننا عازمون
أاهداف أاك Ìوقيادة الفريق إا ¤مسستوى أافضسل.
على رفع التحدي و ’ َ⁄الفوز باللقب ،بالنظر إا¤
أان ال - - -ف- - -ارق اŸوج- - -ود ب ÚاŸتصس- - -در
^ هل سستسساعدك عودة إلفريق بقوة على
واÓŸح- - - - -ق Úل - - - -يسس
إلÈوز؟
كبÒا.
^^ بالفعل ،سسأاحاول أان
لفريقية
للعاب إ إ
–سسبا ل أ
أاكون ‘ اŸسستوى إان
ق- - - -رر ا÷ه - - -از
للشسباب :٢٠١٨
الفني
منحي

Óشسارة ،فإان إادارة الشسبيبة وضسعت
ل إ
ك - -ل اإ’ج - -راءات م- -ن أاج- -ل ت- -وفÒ
الهدوء الÓزم .يأاتي ذلك من خÓل
Óنصس-ار ب-ا’قÎاب
ع -دم السس -م-اح ل -أ
من اŸلعب خÓل فÎة التدريبات،
مثلما كان عليه ا◊ال قبل مواجهة
ال -ذه -اب ،ع -ن -دم -ا حضس -ر ال -ن -ادي
Ãركز سسيدي موسسى ما سساهم ‘
العودة بالتعادل الذي جعل اأ’مور
تصسب لصس -ال -ح ال -ن -ادي ا÷زائ -ري،
أ’ن -ه ح -اف -ظ ع -ل -ى ك-ل أاوراق-ه م-ن
أاج -ل ال -ت -أاه -ل ل -ل -دور اŸق -ب -ل م-ن
اŸنافسسة القارية.
من جهة أاخرى ،فإان مصسدرنا أاكد
أانهم يحضسرون Ÿباراة العودة و‘
نفسس الوقت يعملون بشسكل مكثف
م- -ن أاج- -ل ال- -دخ- -ول ب -ق -وة ‘ ج -و
اŸن -افسس -ة اÙل -ي -ة و–ق-ي-ق أاكÈ
عدد من ا’نتصسارات للخروج من
ال- - -وضس - -ع الصس - -عب ال - -ذي “ر ب - -ه
الشسبيبة ‘ اŸوسسم ا◊ا‹ وعدم
سسيوزع  56٨شساب رياضسي جزإئري ٢١ ‘ ،إختصساصسا على تسسعة موإقع –ضسÒ
تضس- - -ي - -ي - -ع ال - -ن - -ق - -اط ‘ ا÷و’ت
لفريقية للشسباب إŸقبلة ،٢٠١٨ -
للعاب إ إ
من  ١٨إ 3١ ¤مارسس إ÷اري– ،سسبا ل أ
ال- -ق- -ادم- -ة .ل- -ه- -ذا ه -م واع -ون Ãا
حسسبما علم يوم إلثن Úمن وزإرة إلشسباب وإلرياضسة.
ينتظرهم وسسيقدمون كل ما لديهم
وأاوضسحت الوزارة ،أانه « سسيتم تاط 568 Òموهبة رياضسية شسابة من طرف  82مدربا وÃسساعدة 39
Ãا أان اأ’مور – ⁄سسم حسسابيا
Óلعاب اإ’فريقية للشسباب -
وك- -ل- -ه- -م ع- -زم وإارادة ل- -ل -ع -ودة إا ¤مؤوطرا طبيا .سستكون العطلة اŸدرسسية اŸقبلة ‘ صسا◊هم للتحضس Òل أ
ال- -ط- -ري- -ق الصس- -ح -ي -ح م -ن ج -دي -د  .»2018واŸواقع التسسعة اÿاصسة ،التي من اŸنتظر أان –تضسن هؤو’ء اŸواهب هي :اŸدرسسة اأ’وŸبية
بسسطيف ،اŸدرسسة ا÷هوية اأ’وŸبية ببسسكرة ،اŸركب الرياضسي بÈيكة ،مراكز السسويدانية ،غرمول
باسستغÓل التأالق القاري.

^ تشسلسسي:

^ ريال مدريد:
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«سضعيد بعودتي للتهديف وأإطمح إلنهاء إŸوسضم بقوة»

إإلبقاء على موعد إ÷معيـ ـة إلعام ـة إلنتخابيـ ـة
ي - -ح - -دد ك - -ل م- -راح- -ل –ضس Òو
ا ن ع ق ا د ا ÷ م ع ي ة ا ل ع ا م ة ا ’ ن ت خ اب ي ة
ا  Ÿق ر ر ة با  Ÿر ك ز ا ل ت ق ن ي ا ل و ط ن ي
بسس -ي -دي م -وسس-ى ي-وم  20مارسس
ب- -داي- -ة م- -ن السس- -اع- -ة ال -ع -اشس -رة
صسباحا.
ول Ó- -شس - -ارة  ،ف - -ان خ Òال - -دي- -ن
ز ط ش س ي و ‘ خ ر ج ا ت ه ا ’ ع  Óم ية
ا’أخÒة قدم اÿطوط العريضسة

1728٤

درفلو (مهاجم إ–اد إلعاصسمة) لـ «إلشسعب»:

إلفـــــاف تÎإجــــــــع وتقـــــــرر

ل  Èنا › ه ‘ ح ا ل ة ا ن ت خ اب ه ع ل ى
راأسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة
ا ل ق د م م ن خ  Óل  Œر ب ت ه ك ر ئي س س
لنادي بارادو اأين يقوم بعمل كبÒ
‘ ا’أكادÁية منذ سسنوات عديدة
وك - -ذا اقÎاب ع - -ودة ن- -ادي- -ه ا¤
ال - -راب - -ط - -ة اÎÙف - -ة ا’أو.. ¤
با’ضسافة ا ¤روؤيته الواسسعة حول
و ض س ع ي ة كر ة ا ل ق د م ا ÷ ز ا ئ ر ي ة .

العدد

أإكـ ـ Ìمن  500رياضضي ‘ Œمع –ضضـÒي

وتيكجدة وكذا مدرسسة الرياضسات اŸائية وشسبه اŸائية بÈج البحري
وبوكردان.
وتخوضس فرق كرة اليد ،أالعاب القوى ،كرة الريشسة،
والسس- -ب- -اح- -ة ت -ربصس -ه -ا بÈي -ك -ة ‘ ،ال -وقت ال -ذي
إ–ادية أإلعاب إلقوى:
يسستضسيف مركب بريكة رياضسيي رفع اأ’ثقال.
وي -ت -ج -م -ع ‡ث -ل -و ري -اضس -ات اŸصس -ارع-ة،
ا÷م- -ب- -از ،ال- -ت -نسس ،ك -رة السس -ل -ة وت -نسس
ال-ط-اول-ة ب-السس-وي-دان-ي-ة ،ف-ي-م-ا ي-حضسر
ن - -ظ - -راؤوه - -م ‘ اŸب - -ارزة وال- -ك- -رة
ال- -ط -ائ -رة الشس -اط -ئ -ي -ة ،ب -غ -رم -ول
وا÷يدو والدراجات بتيكجدة.
وي -ع -د ﬂي -م ال -ت -دري-ب-ات ه-ذا
سستنعقد ا÷معية العامة ا’نتخابية ل–Óادية ا÷زائرية أ’لعاب الرابع من نوعه من أاجل ضسمان
Óل- -ع- -اب
القوى ،يوم اÿميسس اŸقبل ،ابتداء من السساعة Ã ،10:00قر الوكالة ال - -ت- -حضس Òا÷ي- -د ل - -أ
الوطنية لÎفيه الشسباب بزرالدة (ا÷زائر) ،حسسب ما أاعلنته الهيئة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-باب اŸقبلة،
ا’–ادية.
حسسب نفسس اŸصسدر.
وترمي هذه ا÷معية إا ¤انتخاب الرئيسس ا÷ديد ’–ادية أالعاب
ال -ق-وى ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤اأ’عضس-اء السس-ب-ع-ة ل-ل-م-ك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ع-ه-دة
اأ’وŸب -ي-ة  ،2020-2017ع -ل -م -ا وأان ه -ذه ا÷م -ع -ي -ة ك -انت م -ق -ررة آان-ف-ا
اÿميسس اŸاضسي قبل أان يتم تأاجيلها إا ¤موعد ’حق.
وتقدم Ÿنصسب رئيسس إا–ادية أالعاب القوى سستة مÎشسح Úوهم:
كـــأاسس إفريقيـــــا
لوعيل ياسس( ÚاÛمع الرياضسي البÎو‹) وحموﬁ Êمد (رئيسس
–Óادي-ة) وأاح-م-ي-م سس-ع-ي-د (عضس-و م-ك-تب اإ’–ادي-ة م-ن-ت-ه-ية
سس-اب-ق ل -إ
ل· :٢٠١٩
ل ـ ـ ـ ـ ــ أ
–Óادية) ديب عبد
عهدته) وبن مسسي كمال (رئيسس سسابق ل إ
ا◊كيم (عضسو مكتب اإ’–ادية منتهية عهدته) وحمايدي عبد
ا◊ميد (رئيسس رابطة).
ول -ك -ن  ⁄ي -ب-ق ’ن-ت-خ-اب رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة سس-وى ي-اسسÚ
ل -وع -ي -ل ،ح-يث م-ن-عت وزارة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة
بعضسهم من الÎشسح فيما انسسحب البعضس
اآ’خر من السسباق.

إإنعقاد إ÷معية إلعامة إإلنتخابية
إÿميسس إلقادم

مالوي تنسضحب
من إلتصضفيـ ـ ـ ـات

أإع- -ل- -نت إ–ادي- -ة ك -رة إل -ق -دم ‘ م -الوي ،أإمسس ،أإن ب -لده -ا ل -ن
لفريقية  ،٢٠١٩إلتي تسستضسيفها
ل· إ إ
تشسارك ‘ إلتصسفيات إŸؤوهلة إ ¤نهائيات كأاسس إ أ
إلكامÒون لعدم توفر إلوسسائل إŸالية إلكافية.
وق -ال رئ -يسس إل–ادي -ة إل -ف -ري -د غ -ون -دإ ‘ ب -ي -ان« :ب -ع -د إل-ن-ظ-ر ‘ ك-ل إÿي-ارإت ق-ررن-ا
لف-ري-ق-ي-ة إل-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق ‘  3٠أإف-ري-ل ل-ع-دم توفر
ل· إ إ
إلنسس -ح-اب م-ن تصس-ف-ي-ات ك-أاسس إ أ
لموإل».
إ أ
لسسباب نفسسها ‘ تصسفيات بطولة أإ· إفريقيا للعبÚ
وأإضساف أإن مالوي لن تشسارك ل أ
إÙلي Úإلتي تقام نهائياتها سسنة  ٢٠١٨بكينيا.
وتابع بأاسسف« :إ◊الة إÙزنة للمنتخب سسوإء على إلصسعيد إŸا‹ أإو إلدعم إلذي يسستفيد
منه جعلت إتخاذ هذإ إلقرإر حتميا».

آلثÓثاء  14مارسض  2017م
آلموآفق لـ  15جمادى آلثانية 1438هـ

›™ªà

اليوم الوطني للمعاقÚ

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

آلعدد

17284
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«ألشصعـــب» ترصصـــد وضصعيتهـــم ‘ يومهـم ألوطني

األشسخاصض اŸعاقون ينتظرون تكف ÓأاكÈ
أ’نـــدماج أ’جتمــــاعي رهــــ Úألذهنيـــــات ألقاسصيــــــة

^باتنة :لموششي حمزة

قال بوخالفة ‘ لقاء مع «آلشصعب» ،إآن
آلتحدي ‘ آلوقت آلرآهن هو حماية
آألشصخاصض آŸعاق Úوترقيتهم تطبيقا
ل-ل-نصص-وصض آل-ق-ان-ون-ي-ة وآل-ت-ن-ظ-يمية ذآت
آŸضص-ام ÚآŸت-ع-ددة ل-ت-غ-ط-ي-ة حاجيات
هذه آلفئة آآلخذة ‘ آلتزآيد.
لضص -م -ان آل -ت -ك-ف-ل آل-فّ-ع-ال ب-اŸع-اقÚ
وآنشصغالتهم ،بحسصب بوخالفة عبد آلله،
وضص -م -ان ح -ق -وق -ه-م آل-ع-ام-ة وآÿاصص-ة،
باعتبارهم عنصصرآ فعال ‘ آÛتمع،
فإان ›مل آلنصصوصض آلتي ” إآصصدآرها،
لسصيما آلقانون  09/02آŸؤورخ ‘ / 08
 2002 / 05آŸتعلق بحماية آألشصخاصض
آŸعاق Úوترقيتهم ،جاء Ãجموعة من
آ◊قوق يسصتفيد منها هؤولء بعد إآثبات
إآعاقتهم.
م - -ع آل - -ع - -ل - -م Áك - -ن م- -ن خÓ- -ل ه- -ذه
آل- -نصص -وصض– ،دي -د ح -ق -وق آŸع -اق ‘
ث Ó-ث -ة ع -ن -اصص -ر كÈى ت -ل -ت-زم آل-ه-ي-ئ-ات
وآإلدآرة آŸعنية بتحقيقها وآلتكفل بها
على أآرضض آلوآقع .وهي آ◊ق ‘ آلتكفل
آلجتماعي وآإلدآري ،آ◊ق ‘ آلتكفل
آŸؤوسصسص - - -ات- - -ي وآŸه- - -ن- - -ي وآإلدم- - -اج،
وآإلجرآءآت آÿاصصة بقطاع آلعدآلة ‘
تعاملها مع آŸعاق ،Úيضصيف آŸتحدث.
ث -م-ن ب-وخ-ال-ف-ة سص-ي-اسص-ة آل-ت-ك-ف-ل ب-ذوي
آلحتياجات آÿاصصة ‘ آ÷زآئر وآلتي
ت -ع-ت-م-د ،ب-حسص-ب-ه ،ع-ل-ى إآط-ار تشص-ري-ع-ي
وت-ن-ظ-ي-م-ي ي-ت-م-ح-ور حول ›موعة من
آ◊قوق تتمثل ‘ آ◊ق ‘ آلعÎآف
بصص- - -ف- - -ة آŸع - -اق ،وآ◊ق ‘ آل - -ت - -أامÚ
آلجتماعي ،آ◊ق ‘ آŸنح وحق آلطعن
‘ ق -رآرآت آل -ل -ج -ن -ة آل -ولئ -ي -ة ل -ل-خÈة
آلطبية.

آلسصتشصفائي ،حسصب حالة ومؤوهÓت كل
فئة.
وت -ف -رضض ع -ل-ى ه-ذه آŸؤوسصسص-ات زي-ادة
ع -ل -ى آل -ت-ع-ل-م وآل-ت-ك-وي-ن آŸه-ن-ي وع-ن-د
آلق-تضص-اء إآي-وآء آŸت-ع-ل-م ÚوآŸتكون،Ú
آلتكفل بهم نفسصيا وطبيا ،بالتنسصيق مع
آألول - -ي - -اء .وتسص - -م - -ح ه- -ذه آإلج- -رآءآت
ل- -ل- -م- -ع- -اق Úكسصب آŸع- -ارف آŸه- -ن -ي -ة
وآلعملية لدخول سصوق آلشصغل وآإلدماج
دآخل آÛتمع وهو آلتحدي وآلتوجه
آ÷دي -د آل -ذي ي-ف-رضض ع-ل-ى آلسص-ل-ط-ات
آألخذ بع Úآلعتبار هذه آلفئة وذلك
ح -ت -ى ي -تسص -ن -ى ل -ه -ؤولء ‡ارسص-ة نشص-اط
م -ه -ن -ي م -ن-اسصب أآو م-ك-ي-ف يسص-م-ح ل-ه-م
بضصمان آسصتقÓلية بدنية وآقتصصادية.
ويسصتدل ﬁدثنا باŸادة  24من آلقانون
 09/02آلتي تؤوكد أآنه «ل يجوز إآقصصاء
أآي مÎشصح بسصبب إآعاقته من مسصابقة أآو
آخ -ت -ب -ار أآو آم -ت -ح -ان م -ه -ن -ي ي -ت -ي -ح ل-ه
آللتحاق بوظيفة عمومية أآو غÒها ،إآذآ
أآقرت آللجنة آلولئية للÎبية آÿاصصة
وآلتوجيه آŸهني عدم تنا‘ إآعاقته مع
ه -ذه آل -وظ -ي -ف -ة» .وع -ل-ي-ه ،ي-ت-م ت-رسص-ي-م
آلعمال آŸعاق Úضصمن نفسض آلشصروط
آŸطبقة على آلعمال آآلخرين.
كما يفرضض آلقانون على كل مسصتخدم،
أآن يخصصصض نسصبة  01من آŸائة على
Óشصخاصض
آألقل من مناصصب آلعمل ،ل أ
آŸعاق ÚآŸعÎف لهم بصصفة آلعامل.
وع -ن-د آسص-ت-ح-ال-ة ذلك ي-ت-ع Úع-ل-ي-ه دف-ع
آشصÎآك ما‹ –دد قيمته عن طريق
آل -ت -ن -ظ-ي-م وي-رصص-د ‘ حسص-اب صص-ن-دوق
خاصض لتمويل نشصاط حماية آŸعاقÚ
وترقيتهم.

أ◊ق ‘ أل -ت -ك -ف -ل أŸؤوسصسص -ات-ي
’دماج
وأŸهني وأ إ

ألتعامل مع أŸعاق Úجوهر
إأصصلح ألعدألة أ÷زأئرية

أآك-د ب-وخ-ال-ف-ة ،أآن آل-ت-ك-ف-ل آŸؤوسصسصاتي
وآŸهني إآجباري إلعطاء هذه آلفئة كل
حقوقها كما يجب.
ف- -ي- -جب ،ب- -حسص- -ب- -ه ،ضص -م -ان آل -ت -ك -ف -ل
Óط-ف-ال آŸع-اق،Ú
آŸدرسص -ي آŸب -ك-ر ل -أ
ب -غضض آل -ن -ظ -ر ع -ن م -دة آل -ت -م-درسض أآو
آلسص- -ن ،ط- -اŸا ب- -ق- -يت ح -ال -ة آلشص -خصض
آŸعوق تÈر ذلك ‘ .هذآ آإلطار” ،
إآنشص- -اء ع- -دي- -د آŸؤوسصسص- -ات وآŸدآرسض
آŸتخصصصصة آÿاصصة باŸعاق Úذهنيا
وي -خضص -ع ك -ذلك آألط -ف-ال وآŸرآه-ق-ون
آŸع -اق -ون إآ ¤آل-ت-م-درسض آإلج-ب-اري ‘
م -ؤوسصسص -ات آل -ت-ع-ل-ي-م وآل-ت-ك-وي-ن آŸه-ن-ي
وتهّيأا عند آ◊اجة أآقسصام وفروع خاصصة
ل- -ه- -ذآ آل- -غ- -رضض ،لسص -ي -م -ا ‘ آل -وسص -ط
آŸدرسص - - - -ي وآŸه- - - -ن- - - -ي وآل- - - -وسص- - - -ط

عن آلÈنامج آŸوجه لذوي آلحتياجات
آÿاصصة ‘ إآطار عصصرنة آلعدآلة ،ذكر
بوخالفة أآنه آنطلق فعليا على مسصتوى
أآغ -لب آŸؤوسصسص -ات آل -قضص -ائ -ي -ة وت-ع-م-ل
وزآرة آل - -ع - -دل ع - -ل - -ى إآشص - -رآك وزآرآت
وه -ي -ئ -ات ح -ك -وم -ي-ة أآخ-رى وج-م-ع-ي-ات
وآŸن -ظ -م -ات آŸه -ت -م -ة بشص-ري-ح-ة ذوي
آلح-ت-ي-اج-ات آÿاصص-ة ،ب-ه-دف ت-ك-ي-ي-ف
م-ؤوسصسص-ات آل-ق-ط-اع وف-ق-ا لح-ت-ياجاتهم
و“ك -ي -ن -ه-م م-ن آل-وصص-ول إآ ¤آŸع-ل-وم-ة
آل -ق-ان-ون-ي-ة وم-ع-رف-ة ح-ق-وق-ه-م وك-ي-ف-ي-ة
آŸطالبة بها من خÓل إآجرآءآت مادية،
كتزويد آÙاكم وآÛالسض آلقضصائية
Ãم-رآت وشص-ب-اب-يك خ-اصص-ة ل-ه-ذه آل-ف-ئ-ة
يشص -رف ع -ل -ي-ه-ا م-وظ-ف-ون ي-ت-ق-ن-ون ل-غ-ة
آلتصصال باإلشصارآت ،وتخصصيصض قاعات

للرآحة وآلسصتقبال مكيفة ،عÓوة على
ضصمان آلتغطية آلصصحية آلضصرورية من
خÓل قاعات “ريضض باÙاكم.
كما ” وضصع –ت تصصرف آألشصخاصض
آŸك -ف-وف ،Úآسص-ت-م-ارآت إآدآري-ة ووث-ائ-ق
مكتوبة بخط آلÈآي .و” أآيضصا تكوين
›م -وع -ة م -ن ك -ت -اب آلضص -ب -ط ‘ ل -غ -ة
آإلشصارة للتوآصصل مع آلصصم وآلبكم .هذه
آإلج - -رآءآت ” ت - -ف- -ع- -ي- -ل- -ه- -ا ‘ أآغ- -لب
آÛالسض آل -قضص-ائ-ي-ة وآÙاك-م ب-ب-عضض
آŸع - - - -دآت آÿاصص- - - -ة ب- - - -ف- - - -ئ- - - -ة ذوي
آلح- - -ت- - -ي- - -اج- - -ات آÿاصص- - -ة وآألم - -يÚ
آلطاعن ‘ Úآلسصن آلذين يعتÈون كذلك
من ذوي آلحتياجات آÿاصصة أآو آلفئة
آلضصعيفة من آÛتمع آلتي يجب آلتكفل
ب -ه -ا ،سص -ي -م-ا ‘ آŸؤوسصسص-ات آل-قضص-ائ-ي-ة
لتقريبها أآك Ìمن آلعدآلة وآ◊فاظ على
ج -م -ي -ع ح -ق-وق-ه-ا آŸشص-روع-ة ب-ط-ري-ق-ة
ق- -ان- -ون- -ي- -ة ‘ ،آن- -ت -ظ -ار ت -ع -م -ي -م ه -ذه
آإلج- -رآءآت ع- -ل- -ى ك -اف -ة آÙاك -م عÈ
آلÎآب آلوطني.

’كÈ
تطبيق ألقانون ألعائق أ أ
يعÎف بوخالفة ،أآن ›مل آ◊قوق آلتي
كّرسصها آŸشصّرع آ÷زآئري لصصالح فئة
آŸعاق“ Úثل فقط جزءآً من آلتكفل
وآله- -ت- -م- -ام آل- -ذي ي- -ق- -ع ع- -ل -ى ع -ات -ق
آلسص- -ل- -ط- -ات آل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وك- -ل أآف -رآد
آÛت -م-ع ،ألن –ق-ي-ق-ه-ا ي-ت-ط-لب وع-ي-ا
وم -رون -ة وتسص -ه -ي Ó-ت Œاه ه -ذه آل-ف-ئ-ة
إلع- -ادة ب- -عث آألم- -ل ‘ ن- -ف -وسض ه -ؤولء
وإآدماجهم ‘ آ◊ياة آلعامة.
ك -م -ا وآل -قضص -اء ع -ل-ى آ◊اج-ز آل-ن-فسص-ي
وآلتخفي ورآء آإلعاقة للعيشض ‘ عزلة،
بحسصبه ،هو آ÷انب آلذي يبقى ﬁل
درآسص - -ة وب - -حث م - -ن ط - -رف ﬂت - -ل- -ف
آلفاعل ‘ Úهذآ آÛال إليجاد طرق
آل -ت -ك-ف-ل آل-ف-ع-ال-ة ب-ه-ذه آل-ف-ئ-ة م-ن ذوي
آلحتياجات آÿاصصة.
وعن آلوقاية من آإلعاقة قال بوخالفة،
إآنها من أآهم آŸسصائل آلتي تقع على
عاتق آŸوآطن وآلسصلطات آلعامة على
ح- -د سص- -وآء ،وذلك ع- -ن ط -ري -ق أآع -م -ال
آل- -كشص- -ف وب- -رآم- -ج آل- -وق -اي -ة آل -ط -ب -ي -ة
وح -م Ó-ت آإلع Ó-م وآل -ت -حسص -يسض ح -ول
Óع -اق -ة قصص -د
آل- -ع- -وآم- -ل آŸسص- -ب- -ب -ة ل  -إ
تشص -خ -يصص -ه -ا وآل -ت -ك -ف -ل ب -ه -ا وت-ق-ل-يصض
أآسص-ب-اب-ه-ا ،خ-اصص-ة آŸرضص-ي-ة م-ن-ه-ا ،ع-ن
طريق آلتبليغ من طرف آألولياء أآو من
ينوب عنهم أآو مسصتخدمي آلصصحة أآثناء
‡ارسص -ة وظ -ائ -ف -ه -م وك -ذآ ك -ل شص-خصض
م -ع -ن -ي ف-ور ظ-ه-وره-ا ل-ت-م-ك Úآ÷ه-ات
آŸع -ن -ي -ة م-ن آل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا –ت ط-ائ-ل-ة
آلعقوبات آŸنصصوصض عليها قانونا.

’شصخاصض أŸعاقÚ
›هودأت تبذلها أ÷زأئر للتكفل با أ
وإأدماجهم أ’جتماعي تطبيقا للتشصريعات ألصصادرة ‘ هذأ
’خذ أنشصغا’ت هذه ألفئة
أÛال .لكن هذأ أ÷هد غ Òكاف أ
مأاخذ جد .إأنها وضصعية تعا÷ها «ألشصعب» من خلل أللقاء مع
’شصخاصض أŸعاق Úبباتنة،
رئيسض جمعية ألÈكة Ÿسصاندة أ أ
’شصكالية بعاصصمة
عبد ألله بوخالفة ،ألذي يقدم صصورة عن أ إ
’ورأسض وهذأ ‘ أليوم ألوطني للمعاق ÚأŸصصادف لـ 14مارسض
أ أ
من كل سصنة.

’دماج أŸدرسصي لذوي أ’حتياجات أÿاصصة
أ إ

حق كفله الدسستور ترفضض الذهنيات القاسسية تقّبله
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ت-ك-ي-ي-ف آÙت-وي-ات وط-رق وت-ق-ن-يات
توأجه فئة ذوي
آلتدريسض وآلÎكيز على حاجيات
ر
ئ
أ
ز
÷
أ
أ’حتياجات أÿاصصة ‘
آألط - -ف - -ال ،آن - -ط Ó- -ق - -ا م- -ن
ف-ف-ي آخ-ر آإلحصص-ائ-ي-ات آل-ت-ي ق-دمتها
عوأئق كثÒة ،رسصختها ألذهنيات ألسصائدة
تشص-خ-يصض دق-ي-ق ل-ق-درآت-هم
وزآرة آلÎبية هذآ آألسصبوع ،أآكدت أآن
‘ أÛتمع وألتي Œعل من هذه ألفئة عاجزة
ووتÒة ت -ع -ل -م-ه-م وآل-ع-م-ل
عدد آŸد› Úمدرسصيا من ذوي عن فعل أي شصيء ،رغم ألتجارب أ◊ية على أرضض ع -ل -ى ت -ن-م-ي-ة م-ع-ارف-ه-م
آلح -ت-ي-اج-ات آÿاصص-ة آرت-ف-ع م-ن
آلتعليمية آألسصاسصية من
ألوأقع وألتي أثبتت ‘ كل مرة ألعكسض.
 3005تلميذ سصنة  2014إآ 24 ¤أآلف
’دماج أŸدرسصي وأحد من أŸلفات ألتي تصصطدم ‘ كل قرآءة وكتابة ورياضصيات
ت-ل-م-ي-ذ خÓ-ل آل-دخ-ول آŸدرسص-ي أ إ
’نه ﬂتلف عن وتوآصصل لغوي وغرسض
لخر ،أ
’فكار ألرأفضصة ل آ
 .2017ل- -ك- -ن ‘ آŸق -اب -ل ع -رفت مرة مع هذه أ أ
آل -ت -نشص-ئ-ة آلج-ت-م-اع-ي-ة
باقي أقرأنه من ألتلميذ ألعادي .Úففي كث Òمن
آل -وزآرة آŸع -ن -ي -ة صص-ع-وب-ات ك-بÒة
آŸرت -ك-زة ع-ل-ى ت-ط-وي-ر
أŸرأت ترفضض أŸؤوسصسصة ألÎبوية أسصتقبال هذه
مرتبطة أآسصاسصا برفضض بعضض أآولياء
ق-درآت-ه-م ب-غ-ي-ة إآكسص-اب-ه-م
’نها ’ تريد بذل ›هود أكÈ
ألفئة ،فقط أ
آألمور أآن يدرسض أآبناءه مع هذه آلفئة
آلسصتقÓلية وآلعتماد على
آلهشصة ‘ أآقسصام عادية أآو ‘ مؤوسصسصة
÷عل ألطفل أŸعاق يندمج مع زملئه من
آل -ن -فسض وت -ط -وي-ر عÓ-ق-ات-ه-م
تعليمية وآحدة ،بحجة أآنهم يؤوثرون سصلبا
أŸتمدرسص Úألعادي.Ú
وموآقفهم آليومية دآخل وخارج
على آلتحصصيل آلعلمي وآŸعر‘ للتÓميذ
آŸدرسصة.
آألصص -ح -اء ‘ .ح Úآن -ت-ق-ل ع-دد آل-تÓ-م-ي-ذ تدخل
لتحقيق هذه آألهدآف آŸرجوة من ورآء
آ◊امل Úلـ «آلÎيزوميا» وآلتوحد وغÒها ه -ذه آل -ع-م-ل-ي-ة ‘
Óط- -ف- -ال م- -ن ذوي
آإلدم - -اج آŸدرسص - -ي ل - -أ
من آإلعاقات آلذهنية آÿفيفة وآŸد› Úإآط -ار ت -ن -ف -ي-ذ إآصصÓ-ح آŸن-ظ-وم-ة آلÎب-وي-ة آلح-ت-ي-اج-ات آÿاصص-ة ،ك-ان ل-زآم-ا آل-ت-عاون
‘ آألقسصام آلعادية ،من  13أآلفا إآ 15 ¤أآلف وآلتزآمات آلدولة من أآجل –قيق أآهدآف آل- -ف- -ع -ل -ي ب Úوزآرت -ي آلÎب -ي -ة وآل -ت -ع -ل -ي -م
تلميذ.
«آلÎبية للجميع» .فحق آألطفال من ذوي وآلتضصامن آلوطني وآألسصرة وقضصايا آŸرأآة.
لعل أآهم مشصكل تعانيه هذه آلفئة ،غياب آلح -ت -ي -اج-ات آÿاصص-ة م-ك-ف-ول دسص-ت-وري-ا ،ول -ع -ل آرت-ف-اع ع-دد آŸد› Úك-ان ن-ت-ي-ج-ة
آŸؤوط -ر ‘ آŸدآرسض آل -ع -ادي-ة .ف-غ-ال-ب-ا م-ا حيث تنصض آŸادة  72من آلدسصتور آŸعدل ،إآيجابية لهذآ آلتعاون بينهما .فمنذ 1998
ت -ع -ط -ى م-ه-م-ة ت-ع-ل-ي-م-ه-م آ ¤أآسص-ات-ذة غ Òعلى أآن آلدولة تعمل على تسصهيل آسصتفادة ف -ت -حت وزآرة آلÎب -ي -ة أآب -وآب م -ؤوسصسص -ات-ه-ا
Óطفال ذوي آإلعاقة آ◊سصية ،أآما ذوي
مؤوهل ،Úألنهم  ⁄يخضصعوآ إآ ¤تكوين خاصض آلفئات آلضصعيفة ذآت آلحتياجات آÿاصصة ،ل أ
Áكنهم من آلتكفل بهؤولء آألطفال نفسصيا من آ◊قوق آŸعÎف بها ÷ميع آŸوآطن Úآإلعاقة آلذهنية آÿفيفة فكان ‘ 2014
وم -ع-رف-ي-ا .وق-د آشص-ت-ك-ى آل-ك-ث Òم-ن أآول-ي-اء وإآدماجها ‘ آ◊ياة آلجتماعية.
سصنة ،إآ ¤جانب أآطفال آلقمر وآلذين يعانون
أآط- -ف- -ال أآد›وآ ‘ م- -دآرسض ع- -ادي- -ة م- -ن وقسصم آإلدماج له وظيفة إآعدآد هذه آلفئة من آلتوحد ،ولول هذآ آلتعاون Ÿا سصجلنا
آإله -م -ال آل -ذي ي -ع -ام -ل ب -ه أآب -ن -اءه -م ،ألن من آألطفال لÓندماج آ÷زئي ثم آلكلي مع هذآ آلنفتاح وتقبل آآلخر ،مع آحÎآم كل
آألسصتاذ بعقد مؤوقت ‘ إآطار برنامج تشصغيل أآقرآنهم باŸسصارآت آŸدرسصية ،من خÓل طرف للمسصئوليات آŸلقاة على عاتقه.
آلشص -ب -اب ،م -ا ي -ج -ع -ل آل -ك -ث Òم -ن م-دي-ري
آŸؤوسصسصات آلتعليمية يرفضصون موآصصلة هذه
آلفئة آلدرآسصة دآخل آألقسصام آلعادية ،بحجة
أآن -ه -م ع -اج -زون ع -ن آل -ت -أاق -ل-م م-ع آل-ن-ظ-ام
آلدآخلي لها.
ه - -ذه آ◊ق - -ي - -ق - -ة ح- -ولت آألط- -ف- -ال ذوي
آلح -ت -ي -اج-ات آÿاصص-ة إآ ¤ك-رة ت-ت-ق-اذف-ه-ا
ﬂت- -ل- -ف آŸصص -ال -ح آıتصص -ة وآŸع -ن -ي -ة
بإادماج هذه آلفئة ‘ آŸدآرسض آÿاصصة،
ألن -ه-ا ل “لك ب-رن-ا›ا ع-ل-م-ي-ا وﬂط-ط-ا
يتمشصى مع آحتياجات هذه آلفئة.
آلنسصدآد آلذي يعرفه هذآ آŸلف آلشصائك،
ج-ع-ل وزآرة آلÎب-ي-ة ت-ط-ل-ق ب-رن-ام-ج ت-ك-وين
حول آلÎبية آلندماجية لفائدة آŸفتشصÚ
آŸشصرف Úعلى هذه آلعملية ،وآلتي آنطلقت
شصهر جانفي آŸاضصي ،لتنتهي بحلول شصهر
أآكتوبر آŸقبل.
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اليوم الوطني للمعاقÚ
كــــــّرم مبــــــــدع› ‘ Úــــــــا’ت عــــــــدة بباتنـــــة

نـ ـ ـ ـ ـادي إلنابغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لآلدإب وإلفكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ينظـ ـ ـ ـ ـ ـم
حف ـ ـ ـ ـ ـل تكرÁيـ ـ ـ ـ ـا لـ ـ ـ ـذوي إ’حتياج ـ ـ ـات إÿاصص ـ ـة
اه -ت -م ن -ادي ال -ن -اب -غ -ة
لدب والفكر بباتنة ،باليوم
ل أ
ال -وط -ن -ي ل -ذوي ا’ح -ت -ي-اج-ات
اÿاصسة ،داعيا إا ¤التكفل أاكÌ
ب -ه -ذه ال -ف -ئ -ة وإاشس -راك -ه -ا ‘ مسس-ار
ال-ت-ن-م-ي-ة وال-ب-ناء الوطني Úدون
تركها على الهامشس واعتبارها
ق- -اصس- -را وع- -ال -ة ت -لح -ق -ه -ا
نظرات حارقة.

فنيدسس بن بلة
اأك- -د ال- -ن -ادي ال -ذي ت -راأسس -ه السس -ي -دة
نعيمي سسلمى اأن تنظيم حفل التكرË

ل -ف -ئ -ات ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصس-ة
ي-ك-رسص ث-ق-اف-ة ا’عÎاف ب-اإب-داع-اتها
وم - -د جسس - -ور اتصس - -ال وت- -واصس- -ل بÚ
ال- -ق -ط -اع Úال -ث -ق -ا‘ وا’ج -ت -م -اع -ي
باعتبارهما وجه Úلعملة واحدة.
وذك- -رت رئ- -يسس- -ة ال- -ن- -ادي اأن ح- -ف -ل
التكر Ëالذي ” على شسرف النابغة
عسساسص حسسان حاصسل على اŸرتبة
ا’أو ‘ ¤اŸسستوى الوطني تخصسصص
لسس -ان -ي -ات ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة م-ي-دان ا’أدب
العربي ،النابغة اإنصساف كر Ëحاصسلة
على اŸرتبة ا’أو ‘ ¤العزف على اآلة
البيانو على مسستوى فئة اŸوحدين.
وال -ن -اب -غ -ة ه -ارون ب -وزي -ان م -ب -دع ‘
اÛال ا’أدبي على مسستوى اŸعاقÚ

جمعية أإطفال إلتوحّـ ـد تط ـالب
Ãركز متخصصصص للتكفل بالفئة

ج-ددت ج-م-ع-ي-ة أاط-ف-ال ال-ت-وح-د بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،م-ط-ل-ب-ه-ا ل-لسس-لطات اÙلية
’مكانات
’‚از مركز متخصسصس لهذه الفئة ،يضسم كافة ا إ
والقاضسي Ãسساعدتها إ
اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا ال-ت-ك-ف-ل ا÷ي-د ب-ه-ذه الفئة ا◊سساسسة وتوفÒ
تعليم متخصسصس وÃقاييسس عالية لها.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

حركيا ،هو اأك Èتعب Òواأصسدق وفاء
ل -ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصس-ة ال-ذي-ن
يÈهنون دوما على اأنهم شسركاء ‘
البناء وا’إ‰اء الوطني.Úواأن ا’إعاقة
ل - -يسست ا◊اج - -ز اŸان - -ع ‘ ا’إب- -داع
وتقد Ëما هو اأفيد واأ‚ع للمجتمع
والدولة.
صسرحت رئيسسة النادي نعيمي سسلمى
‘ هذا ا’إطار باأن الهدف الرئيسسي
من هذا النشساط واŸبادرة هو تعزيز
وت- - - -ث- - - -م› Úه- - - -ودات ف - - -ئ - - -ة ذوي
ا’ح -ت -ي-اج-ات اÿاصس-ة واإظ-ه-ار م-دى
قدرة هوؤ’ء على كسسر حاجز الصسمت
م -ن خ -لل اإب -داع-ات-ه-م ال-ف-ن-ي-ة م-ن-ه-ا
والفكرية والعلمية.
م - -ع ال - -ع - -ل - -م اأن ال - -ن- -ادي اŸع- -روف
ب -اأنشس -ط -ت -ه اŸت -واصس -ل-ة ق-ام ب-ت-ك-رË
ق- -ام- -ات اأوراسس -ي -ة نسس -وي -ة ن -خ -ب -وي -ة
Ãناسسبة اليوم العاŸي للمراأة منوها
Ãج- -ه- -ودات ا÷زائ -ري -ة ‘ ال -نضس -ال
ال -ط -وي -ل ال -ذي م ّ-ك -ن -ه -ا م -ن اع -ت-لء
م- -ن- -اصسب ق -ي -ادي -ة وت -ب -واأ م -ك -ان -ة ‘
اÛالسص اŸن-ت-خ-ب-ة .زادت-ه-ا مكاسسبا
واعتبارا ا’إصسلحات السسياسسية التي
بادر بها رئيسص ا÷مهورية السسيد عبد
العزيز بوتفليقة ودسسÎتها.
خ -لل ا’ح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ع-ي-د اŸراأة ك-رم
نادي النابغة للآداب والفكر الدكتورة
بوزيدي سسهام ،ماسسة يحي باي ،نور
ال -ي -ق Úب -وع -ون ،راضس -ي-ة ب-ن مÈوك،
عائشسة بن عائشسة وبوتغماسص مر.Ë
وت-خ-ل-لت ا’أمسس-ي-ة الشس-ع-ر ا’أم-ازي-غي
والشسعر الفصسيح.
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لطفال اŸعاق Úذهنيا ببومرداسس
’دماج اŸدرسسي ل أ
ا إ

 17قسصم ـ ـ ـا خاصص ـ ـ ـا باŸؤوسصسص ـ ـ ـات إلÎبويـ ـ ـ ـة
وبرإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج بي ـ ـدإغوجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مكيّفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

وسسعت مديرية النشساط
ا’جتماعي لو’ية بومرداسس من عملية
لطفال
التكفل والتأاط Òالبيداغوجي ل أ
’دماج
اŸعاق Úذهنيا ،بفتح فرصس التكوين وا إ
العادي داخل الوسسط اŸدرسسي ،وقوفا عند
ا’سسÎاتيجية التي سسطرتها وزارة التضسامن
’سسرة وقضسايا اŸرأاة ،للتكفل الشسامل
الوطني وا أ
بهذه الفئة الهشسة من اÛتمع ،وذلك بالتنسسيق
مع فعاليات اÛتمع اŸد Êالناشسطة ‘ القطاع
ومديرية الÎبية ،من خلل إاعداد برامج
بيداغوجية مكيفة تتمشسى وقدرات
ا’سستيعاب للطفل اŸعاق.

بومرداسس :ز .كمال
عن موضسوع هذه ا’سسÎاتيجية واأ’هداف
اŸسس -ط -رة م -ن ط -رف م -دي -ري -ة ال -نشس -اط
ا’ج-ت-م-اع-ي ل-و’ي-ة ب-وم-رداسص ،أاك-د م-دي-ر
القطاع مراد صسياد متحدثا «للشسعب» ،أان
اŸديرية فتحت ◊د اآ’ن  1٧قسسما خاصسا
داخل مؤوسسسسات الÎبية للتكفل باأ’طفال
اŸعاق Úذهنيا بنسسب متفاوتة ،حيث وصسل
عددهم حاليا حوا‹  200طفل ،يزاولون
دراسس -ت -ه -م بصس -ف -ة ع -ادي -ة وف -ق الÈن -ام -ج
ال -ب -ي -داغ-وج-ي اÿاصص ال-ذي أاشس-رف ع-ل-ى
إاع -داده خÈاء وم -ف-تشس-ون ب-ق-ط-اع الÎب-ي-ة،
تراعى فيه القدرات العقلية للطفل اŸعاق
لدم- -اج ال- -ع- -ادي ‘ ال- -وسس- -ط
و–ضسÒه ل - -إ
الÎب- -وي مسس -ت -ق -ب -ل .تضس -اف إا ¤اŸراك -ز
اŸتخصسصسة التابعة للمديرية التي تسستقبل
أاعدادا أاخرى من اأ’طفال الذين هم بحاجة
إا ¤تكفل خاصص.
ع -ن ط -رق ا’ن -ت -ق-اء وال-ت-وج-ي-ه إا ¤ال-قسس-م
اÿاصص بقطاع الÎبية أاو اŸراكز النفسسية
لطفال
الذهنية وكذا قدرات ا’سستيعاب ل أ
اŸعاق Úذهنيا بو’ية بومرداسص ’سستقبال
العدد اŸتزايد من اأ’طفال ،كشسف مدير
ال -نشس -اط ا’ج -ت-م-اع-ي ب-ال-ق-ول «إان ع-م-ل-ي-ة
التوجيه وا’نتقاء تشسرف عليها ÷نة و’ئية
مشسÎكة مع قطاع الÎبية– ،ت إاشسراف
أاخصس -ائ -ي Úي -ق -وم -ون Ãه -م -ة –دي-د ن-وع
ونسسبة اإ’عاقة الذهنية .ففي حال كانت
لدماج ا’جتماعي
ا◊الة خفيفة وقابلة ل إ
والÎبوي السسريع توجه إا ¤اأ’قسسام اÿاصسة
داخ- -ل اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة ال -ع -ادي -ة م -ع

ضس -م -ان ال -ت -أاط Òال -ب-ي-داغ-وج-ي وال-وسس-ائ-ل
الضسرورية التي تتطلبها العملية ،وا◊ا’ت
اأ’خرى يتم توجيهها إا ¤اŸراكز النفسسية
البيداغوجية وعددها أاربعة ،يضساف إاليها
قسسمان تشسرف عليهما جمعيات ﬂتصسة
وهذا بناء على رأاي اÛلسص البيداغوجي».
ورغ -م اÛه -ودات اŸب -ذول -ة ‘ اŸي -دان
لتأاط Òهذه الفئة اجتماعيا وتربويا وتذليل
ﬂتلف العقبات التي تعÎضسها وعائلتها،
إا’ أان الواقع اليومي ،بحسسب تقرير ÷نة
الشس-ؤوون ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-مجلسص
الشسعبي الو’ئي ‘ ،دورته اأ’خÒة ،كشسف
عن عديد النقائصص اŸادية واإ’دارية التي
’تزال تعا Êمنها مراكز التكفل النفسسي
البيداغوجي اŸنتشسرة ‘ عدد من بلديات
ب- -وم- -رداسصÃ ،ا ف- -ي -ه -ا اŸؤوسسسس -ات ال -ت -ي
اسسُ- -ت- -ل- -مت م- -ؤوخ- -را .ك- -م- -ا أان اŸرك- -زي -ن
ا÷دي -دي -ن ‘ ك -ل م-ن الصس-غÒات ب-ال-ث-ن-ي-ة
وخ -م-يسص اÿشس-ن-ة غ Òك-اف-ي’ Úسس-ت-ي-ع-اب
العدد الكب Òمن الطلبات ،وهو ما يسستدعي
إانشساء مراكز أاخرى على اأ’قل واحد ‘ كل
دائرة لتخفيف معاناة التنقل وتوف Òشسروط
لطفال
إادماج نفسسي وبيداغوجي مريحة ل أ
اŸع - - -اق ‘ .Úح Úي- - -ب- - -ق- - -ى ال- - -نشس- - -اط
اŸن -اسس -ب -ات-ي ي-ط-ب-ع ا÷م-ع-ي-ات اŸن-تسس-ب-ة
شس -ك -ل-ي-ا إا ¤ال-ق-ط-اع ،م-ن-ه-ا ج-م-ع-ي-ة ال-ع-زة
والكرامة التي تكتفي بنشساط سسطحي ‘
م-ن-اسس-ب-ت Úسس-ن-وي-ت Úب-ع-يدا على ا’نخراط
الفعلي لنقل هموم هذه الشسريحة ومرافقتها
ب -ح-ج-ة غ-ي-اب ال-ت-م-وي-ل ،ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي
ا÷معيات الناشسطة على الورق.
ه- -ذا وك- -انت وزي- -رة ال- -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي

تسسجيــــل  ٣٥٦معــــاق ببلديــــة برهــــوم باŸسسيلــــــة

جمعيـ ـ ـ ـة «إأ’م ـ ـ ـ ـل» تدعـ ـ ـ ـو للتكفـ ـ ـ ـ ـل بالفئ ـ ـ ـ ـة
–صسي جمعية أاطفال التوحد بسسيدي بلعباسص حوا‹  600طفل مصساب بهذا اŸرضص على

العدد
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أاكد رئيسس جمعية أامل لذوي ا’حتياجات اÿاصسة الصسادق سسعداوي ‘ ،حديث لـ «الشسعب» ،إاحصساء ٣٥٥
’عاقات البصسرية
’عاقات ا◊ركية و 1٥من ذوي ا إ
’عاقات ،منهم  1٥0من ذوي ا إ
معاق من ﬂتلف ا إ
والباقي إاعاقات ذهنية ببلدية برهوم باŸسسيلة ،مشسÒا ‘ حديثه إا ¤اسستقبال ا÷معية ما يزيد عن ٥0
ملفا جديدا خاصسا باŸعاق Úمنذ بداية السسنة ا÷ارية .2017

المسسيلة :عامر ناجح

مسستوى الو’ية وهو العدد الذي تفاقم بشسكل كب Òخلل السسنوات اأ’خÒة ،ما دفع ا÷معية،
ب - -أامسص ا◊اج- -ة ل- -ع- -دة مسس- -اع- -دات
التي تأاسسسست سسنة  ،2014إا ¤اŸطالبة بإا‚از مركز متخصسصص لهذه الفئة يوفر التدريسص
خ- -اصس -ة شس -ب -ه ال -ط -ب -ي ،ع -ل -ى غ -رار
لطفال ،حيث ‚حت ا÷معية ‘ ا◊صسول على وعاء عقاري إ’‚از هذا
والتكفل النفسسي ل أ
دعا سسعداوي ‘ ذات السسياق ،التجار ا◊فاظات التي بات ا◊صسول عليها
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اŸشسروع على مسسا
وأارب -اب ال -ع -م -ل Ÿسس-اع-دة ا÷م-ع-ي-ة مشس -ك -ل-ة ك-بÒة ‘ ظ-ل ع-دم ت-وف-ره-ا
اإ’‚از والتجهيز.
التي بدورها تسسعى جاهدة ÿدمة وكذا توف Òعمل ‘ إاطار النشساط
مرضص التوحد والذي يعت Èمن اأ’مراضص النفسسية اŸنتشسرة ‘ صسمت ب Úفئات اŸتمدرسس،Ú
فئة ذوي ا’حتياجات اÿاصسة ،الذين ا’ج -ت -م -اع -ي ب -ال -نسس -ب -ة Ÿن -خ-رط-ي
دفع ا÷هات اŸعنية ‘ ،مقدمتها مديرية الÎبية ،إا ¤دمج عدد من هذه الفئة باŸؤوسسسسات
ا÷م -ع -ي -ة ل -تسس -ه -ي -ل ع -م-ل-ي-ة ال-ق-ي-ام
التعليمية وهي اŸبادرة التي ’قت رفضسا من قبل أاولياء التلميذ العادي ،Úعلى غرار ما وقع
هم
بدورهم على أاكمل وجه ‘ اÛتمع
بابتدائية عائشسة أام اŸؤومن ،Úبداية اŸوسسم الدراسسي ا÷اري ،حينما نظم أاولياء
وك-ذا ت-وف Òم-ق-ر دائ-م ل-ل-ج-م-ع-ية
التلميذ وقفة احتجاجية ،معبّرين عن رفضسهم لدمج  19تلميذا من أاطفال التوحد
اتصسا’ت ا÷زائر بتلمسسان
مع أابنائهم.
ح -ت -ى ت -ت -م -ك -ن م -ن ال -ق -ي-ام
اعت Èاأ’ولياء هذا خرقا للقانون ،معلل Úذلك بأان هذه الفئة ’ Áكنها
ب-ع-م-ل-ه-ا ال-تضس-امني على
اإ’ندماج مع اأ’طفال العادي ،Úنظرا ◊سساسسية وضسعهم .مطالبÚ
أاكمل وجه.
بضسرورة نقل هؤو’ء اأ’طفال اŸرضسى إا ¤مراكز متخصسصسة من
وط- - - - -رح رئ - - - -يسص
أاجل تدريسسهم من طرف ﬂتصس.Ú
ا÷معية
‘ اŸق -اب -ل ،أاك -دت م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة أان ال-قسس-م اŸك-ي-ف
الصسادق
أ’طفال التوحد حتمية وضسرورة ،خاصسة وأان هؤو’ء اأ’طفال
سسعداوي،
’نصساف ‘ ›ال
يحملون قدرات عقلية “كنهم من ا’لتحاق باأ’قسسام أاّكدت اŸديرية العملية ’تصسا’ت ا÷زائر (تلمسسان) ،مراعاتها العدل وا إ
’حتياجات اÿاصسة ‘ بيئة العمل مشسكلة
العادية ‘ حال حصسولهم على رعاية خاصسة ،مسستدلة التشسغيل والتكوين ‘ ،إاطار سسعيها اŸتواصسل إا ¤إادماج ذوي ا إ
التنسسيق
بتجربة ‡اثلة ’قت ‚احا Ãدرسسة عفان فاطمة ،بعد الطبيعية دون تفرقة ،وفقا Ÿا تقتضسيه القوان Úوالتعميمات.
بÚ
تخصسيصص قسسم مدمج أ’طفال التوحد داخل اŸدرسسة.
أاما مدرسسة تيسساوي ﬁمد ،فقد بادرت إا ¤إاقامة يوم
اأ’طباء
لشس-خ-اصص اŸع-وق ÚاŸصس-ادف لـ  14م- -ارسص أاّن اŸؤوسسسس -ة خ -طت اŸعا÷Ú
تضسامني مع أاطفال التوحد ،من خلل تنظيم معرضص ج -اء ه -ذا ‘ ب -ي -ان ل-ل-م-دي-ري-ة Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل -أ
أ’شسغال يدوية من إا‚از أانامل تلميذ اŸؤوسسسسة والتي خطوات هامة ‘ ›ال توظيف هذه الشسريحة ا’جتماعية على مسستوى ﬂتلف هيئاتها ،وأانها تعمل بكل جهودها لتمك Úفئة الذين
” عرضسها للبيع على أان توجه اŸداخيل إا ¤مرضسى ذوي ا’حتياجات اÿاصسة من ا◊صسول على فرصسة عمل داخل النسسيج العملي.
غالبا ما

إإدمـ ـ ـ ـاج ذوي إ’حتياج ـ ـات
إÿاصصـ ـ ـ ـ ـة إلت ـ ـ ـزإم ووفـ ـ ـ ـاء

براهمية مسسعودة

التوحد .وتهدف هذه اŸبادرة إا ¤غرسص فكرة التضسامن وبناء على ذلك ،فإان مؤوسسسسة اتصسا’ت ا÷زائر على مسستوى و’ية تلمسسان تسسعى بكل
ب Úاأ’طفال العادي ÚواŸتوحدين.
جد إا ¤ا’هتمام بهذه الشسريحة ا’جتماعية من خلل فتحها لهم باب التوظيف
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا كشس- -فت إادارة اŸؤوسسسس -ة اإ’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة الذي جعل منهم أافرادا مسساهم ‘ Úالنهوضص باŸؤوسسسسة واقتصساد البلد و–قيق
اŸتخصسصسة ‘ اأ’مراضص العقلية ،أان مصسلحة طب ا’طفال
حياة أافضسل لهم بد’ من أان يكون ›رد فرد متلق فقط.
التي اسستحدثت شسهر ماي اŸنصسرم“ ،كنت من اسستقطاب
كما حرصست كذلك اŸؤوسسسسة ،يضسيف البيان الذي – ّصسلت «الشسعب» على
عدد كب Òمن اأ’طفال اŸصساب Úبأامراضص عقلية ونفسسية Ãعدل
نسس -خ -ة م -ن -ه ع -ل -ى ت -ن -م -ي-ة وصس-ق-ل م-ه-ارت-ه-م وق-درات-ه-م ح-ت-ى ي-ك-ون-وا
خمسص إا ¤عشسر حا’ت يوميا ‘ ،حŒ Úاوز عدد ا◊ا’ت التي ”
مهيئ“ Úاما لهذه الوظيفة قبل التشسغيل ،وذلك من خلل فتحها لهم
فحصسها والتكفل بها  350حالة .وبحسسب ذات اŸصسلحة ،فإان  50من
فرصسة التدريب العملي وتقد Ëلها يد العون من أاجل خوضص
اŸائة من ا◊ا’ت اŸتكفل بها تخصص اأ’طفال اŸصسابÃ Úرضص التوحد
معÎك ا◊ياة واإ’سسهام الفعلي ‘ تنمية وبناء اÛتمع
بكل أانواعه .وتضسم اŸصسلحة طاقما طبيا متكامل من أاخصسائي ‘ Úاأ’مراضص
عمل Ãبدأا اŸسساواة ب Úاأ’فراد.
العقلية ،نفسساني Úوأاخصسائي ‘ Úاأ’رطوفونيا.

يرفضسون معا÷ة اŸعاق ،Úإا’ بعد
أاخذ موافقة مدير الصسحة .وطالب
لط-ب-اء ،ل-ي-تسس-ن-ى ل-ه-م
ب -تسس -ه -ي-لت ل -أ
معا÷ة اŸرضسى والتنقل إاليهم إا¤
منازلهم.
واعت ÈاŸتحدث أان مبلغ  300دينار
جزائري التي يتقاضساها اŸعاق غÒ
ك -اف -ي -ة “ام-ا وأان ا÷م-ع-ي-ة ب-ر›ت
مشسروع توزيع إاعانات مالية على ذوي
ا’حتياجات اÿاصسة مرت ‘ Úالسسنة
م -ن خ -لل م -ا ي -ج -ود ب -ه اŸتÈع-ون
والتجار.
وق- -امت ا÷م- -ع- -ي- -ة ،ب- -ت -وزي -ع ث -لث
دراجات نارية على اÙتاج Úإاليها
لتكون وسسيلتهم ‘ تنقلتهم اليومية.
ك -م-ا ن-ظ-مت زواج-ا ج-م-اع-ي-ا ل-عشس-رة
أاشسخاصص من فئة ذوي ا’حتياجات
اÿاصسة.
ي -ذك -ر ،أان ا÷م -ع -ي -ة ق-امت Ãب-ادرة
ت- -ك- -ر Ëأام -ه -ات اŸع -اق ÚاŸت -وفÚ
ج -راء م -ع -ان -ات -ه-م م-ع اŸرضص وه-ذا
التكر ،Ëبحسسبه ،هو نظ Òما –ّملنه
م- - -ن أاج- - -ل مسس- - -اع - -دة أاب - -ن - -ائ - -ه ّ- -ن
اŸعاق،Úحيث قامت جمعية «أامل»
ل -ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة ب-ق-اع-ة
اÙاضس - -رات ب- -ب- -ل- -دي- -ة ب- -ره- -وم ‘
اŸسسيلة ،والتي تندرج ‘ إاطار إاحياء
ال -ذك -رى اŸزدوج-ة اÿاصس-ة ب-ع-ي-دي
اŸرأاة وال- -ي- -وم ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -م- -ع -اق
اŸصسادف لـ 14مارسص من كل سسنة،
بحضسور السسلطات اÙلية واأ’منية
إا ¤ج- - -انب حضس - -ور آاب - -اء وأام - -ه - -ات
اŸعاق.Ú

واأ’سسرة وقضسايا اŸرأاة قد قدمت تعليمات
صس -ارم -ة ل -ل -مشس-رف Úع-ل-ى م-راك-ز ال-ت-ك-ف-ل
ال-ن-فسس-ي ال-ب-ي-داغ-وج-ي ب-ب-وم-رداسص ،خلل
ال -زي -ارة ال -ت-ي ق-ادت-ه-ا ل-ل-و’ي-ة ق-ب-ل أاشس-ه-ر،
للتكفل بكل طلبات اأ’طفال اŸعاق Úذهنيا
وك -ذا ب -ال-نسس-ب-ة ل-ف-ئ-ة ال-ت-وح-د والÎي-زوم-ي-ا
للسستفادة من عملية التكوين البيداغوجي
ب- -داي- -ة م- -ن ال- -دخ- -ول اŸدرسس -ي ال -ق -ادم.
وشسددت على رفضص أاية قائمة احتياطية ‘
ا’ن -ت -ظ -ار ب -ال -نسس -ب-ة ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ،إا‰ا م-ن
الواجب التكفل الكامل بكل الطلبات .كما
أاكدت على اتخاذ إاجراءات لتطبيق الÈنامج
العلمي البيداغوجي ا÷ديد لكل تخصسصص
ب -ك -اف -ة اŸراك -ز ال -وط -ن-ي-ة ل-ت-وسس-ي-ع ›ال
ال-ت-ك-وي-ن وت-ن-م-ي-ة ال-ق-درات ال-ع-ق-ل-ي-ة وعدم
السس -م -اح ب -ج -ع -ل ه-ذه اŸراف-ق ع-ب-ارة ع-ن
مراقد فقط ‘ ،إاشسارة منها إا ¤حتمية
تكثيف برامج النشساطات الÎفيهية داخل
اŸراكز وإاشسراك فعاليات اÛتمع اŸدÊ
وال -كشس -اف -ة اإ’سس -لم -ي -ة ‘ إاع -داد ب -رام-ج
ت-رب-وي-ة ت-رف-ي-ه-ي-ة ت-ع-ت-م-د أاك Ìع-ل-ى غرسص
ال -روح ال -وط -ن -ي-ة وف-ت-ح ه-ذه اŸراف-ق أام-ام
اأ’طفال العادي Úلتسسهيل عملية ا’ندماج
لطفال اŸعاق.Ú
ا’جتماعي ل أ
يذكر ،أان ا’حتفالية الرسسمية باليوم الوطني
ل-ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة سس-ت-ح-تضسنها،
نهار اليوم ،بلدية اأ’ربعطاشص بتنظيم جملة
م-ن ال-نشس-اط-ات ال-ف-ن-ي-ة والÎف-ي-ه-ي-ة ل-فائدة
اŸع -اق ،Úم -ع تسس -ل-ي-م ع-دد م-ن ال-ك-راسس-ي
اآ’لية والكهربائية وأاجهزة خاصسة باŸهن
ا◊رة لفائدة اŸرأاة اŸعاقة.

با’رقام

’شسخاصس اŸعاق ‘ Úا÷زائر
@ عدد ا أ
بلغ أازيد من ( )2مليو Êشسخصس ،منهم
 ٣00أالف معاق حركي و 80أالف معاق
سس-معي و 17٥أال -ف م-ع-اق بصس-ري و200
أالف معاق ذهني وأاك Ìمن  8٥شسخصسا
يعانون من إاعاقات متعددة و٦2٦711
شس -خصس ي -ع -ان -ون م -ن أام -راضس م -زم -ن-ة
و ٥0299شس -خصس ي -ع-ان-ون م-ن إاع-اق-ات
’ضس -اف -ة إا ٣0 ¤أال-ف م-عاق
أاخ -رى ،ب -ا إ
غ Òمصسرح بهم.
@ جاء ‘ اŸادة  72من الدسستور اŸعدل،
ت -ع-م-ل ال-دول-ة ع-ل-ى تسس-ه-ي-ل اسس-ت-ف-ادة
ال -ف -ئ -ات الضس-ع-ي-ف-ة ذات ا’ح-ت-ي-اج-ات
اÿاصس - -ة م - -ن ا◊ق - -وق اŸعÎف ب - -ه - -ا
÷م-ي-ع اŸواط-ن ،Úوإادم-اج-ه-ا ‘ ا◊ي-اة
ا’جتماعية.
@ يفرضس القانون على كل مسستخدم
’قل من
أان يخصسصس نسسبة  %01على ا أ
لشس-خ-اصس اŸع-وقÚ
م -ن -اصسب ال -ع -م -ل ل -أ
اŸعÎف ل -ه -م بصس -ف -ة ال -ع -ام -ل .وع -ن-د
اسس- -ت- -ح- -ال- -ة ذلك ي- -ت- -ع Úع- -ل -ي -ه دف -ع
اشسÎاك ما‹ –دد قيمته عن طريق
ال-ت-ن-ظ-ي-م وي-رصس-د ‘ حسس-اب صس-ن-دوق
خاصس لتمويل نشساط حماية اŸعوقÚ
وترقيتهم.
’شسخاصس
@ من أاجل ترقية تشسغيل ا أ
اŸعوق Úوتشسجيع إادماجهم واندماجهم
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي واŸه -ن -يÁ ،ك -ن إانشس -اء
أاشسكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة
إاعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية
وال- -ب- -دن- -ي- -ة’ ،سس- -ي -م -ا ع Èال -ورشس -ات
اÙمية ومراكز توزيع العمل ‘ اŸنزل
أاو م-راك-ز اŸسس-اع-دة ع-ن ط-ري-ق ال-ع-مل
اŸكيف.
@  11من اŸائة من أاصسحاب اŸؤوسسسسات
اŸصس- - -غ - -رة م - -ن ذوي ا’ح - -ت - -ي - -اج - -ات
اÿاصس -ة ،ه -ذا م -ا كشس-فت ع-ن-ه وزي-رة
’سس -رة وقضس-اي-ا
ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي وا أ
اŸرأاة عند نزولها ضسيفة على منتدى
«الشسعب» ،حيث ” إانشساء أاك Ìمن 741
أالف مؤوسسسسة مصسغرة اسستقطبت مليون
ع -ام -ل ،اسس-ت-ف-ادوا م-ن صس-ي-غ-ة ال-ق-رضس
اŸصسغر.
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^  ١4مارسس  :١٩44حزب الششعب ا÷زائري ،وجمعية العلماء
اŸسشلم Úا÷زائري ،Úوالنواب يششّكلون ّŒمع أاحباب البيان
’خÒ
وا◊رية برئاسشة «فرحات عباسس» ،ويودع هذا ا أ
’سشاسشي لدى عمالة قسشنطينة.
قانونه ا أ
^  ١4م - - -ارسس  :١٩5٧ك -ت -بت ج -ري -دة ل -وبسشÒف-ات-ور
ن وسشائل التعذيب با÷زائر تث Òسشخطا يششتد من
الفرنسشية« :اإ ّ
’خ-ر ،و«ج-اك شش-وف-ال-ي-ي ،ي-ت-ح-دث إا ¤أاصش-دق-ائ-ه عن أاسشاليب
ي-وم آ
التعذيب التي يسشتعملها جنود ا÷Ôال ماسشو ‘ ا÷زائر.

الثÓثاء  ١5جمادى الثانية  ١4٣٨هـ اŸوافق لـ  ١4مارسس  20١٧م

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

1٧2٨٤ Oó©dG

اÛلة التي صشدرت بأابهى حلة
عّ- -ززت مضش- -م- -ون -ه -ا وشش -ك -ل -ه -ا
Ãلفات وقضشايا جديرة بالتوقف
عندها .وهي ملفات وردت ‘
واج -ه-ة ال-ع-ن-وان ال-ذي م-ا ان-فك
يتطور ويرتقي كاششفا عن إارادة
‘ الذهاب إا ¤األبعد وفق ما
تطالب به القيادة العليا للجيشس
و–رصس ع -ل -ى ب -ل -وغ -ه ب -أاقصش-ر
مسشافة وأابعد دللة ومعنى.
ع- - -ل- - -ى ه - -ذا األسش - -اسس ج - -اءت
مواضشيع اÛلة مرتبة مصشنفة
حسشب درج- - -ة السش- - -ت- - -ح - -ق - -اق
واألول-وي-ة اإلعÓ-م-ي-ة ت-تصش-درها
رسش -ال-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة وزي-ر
ال-دف-اع ال-ق-ائ-د األع-ل-ى ل-ل-ق-وات
اŸسشلحة ‘ الذكرى اŸزدوجة
ل -ت -أام -ي -م اÙروق-ات وت-أاسش-يسس

’ول..ولد السشالك:
حذر من عودة القضشية للمربع ا أ

اŸغ ـ ـ ـ ـ ـرب  ⁄ينسشحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب م ـ ـ ـ ـ ـ ـن الكرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

france prix 1

سسعيد بن عياد

مواضشيع متنوعة تضشمنتها ›لة ا÷يشس ‘ عدد مارسس تظهر مدى Œاوبها مع
’راء كثÒا ما تكون
’حداث وصشÒورتها وتغطيتها بالتحاليل وا آ
تطورات ا أ
اسشتششرافية ’ تكتفي Ãا هو موجود ‘ اŸيدان.

فنيدسس بن بلة

 20°ا÷زائر

 16°وهران

14°

أايـ ـ ـن أاخÓقيـ ـ ـات اŸهن ـ ـ ـة ؟

رهـ ـ ـان ـ ـ ـ ـات ..و–ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
اŸركزية النقابية .وهي رسشالة
ت- -كشش- -ف ع- -ن خ- -ارط- -ة ط- -ري -ق
Ÿواصش -ل -ة مسش -ار ت-رق-ي-ة ج-زائ-ر
اŸؤوسشسش -ات واÿي-ارات وت-ع-زي-ز
م - - - -وق - - - -ع - - - -ه- - - -ا ‘ اÙي- - - -ط
ا÷يواسشÎاتيجي اŸتغ Òبرؤوية
واضش- -ح- -ة وإاج- -راءات احÎازي- -ة
ت- - -واج- - -ه ال- - -ظ- - -رف ال- - -راه- - -ن
باسشتقÓلية قرار دون السشقوط
‘ إامÓءات اآلخر ووصشفاته.
ك- -م -ا تضش -م -نت واج -ه -ة اÛل -ة
زيارات الفريق ڤايد صشالح نائب
وزي - -ر ال - -دف- -اع رئ- -يسس األرك- -ان
للناحيت Úالعسشكريت Úاÿامسشة
والسش -ادسش -ة وم-ت-اب-ع-ت-ه ıت-ل-ف
أانششطة ا÷يشس وقادة الوحدات
ال -عسش -ك -ري -ة وت -ف -ق-ده ك-ل ك-بÒة
وصشغÒة تبقي دوما على اليقظة
والسشتعداد Ûابهة التحديات
والقضشاء على آاخر ما تبقى من

 23°ا÷زائر

الثمن  ١0دج

مواضشيـــــــــع ثريـــــة ‘ ›لـــــة «ا÷يشس»

العناصشر اإلرهابية.
ويحرصس ا÷يشس حسشب الفريق
ع -ل -ى كسشب ره -ان -ات ال -ت -ح -دي
ب - - -ال - - -ت - - -ك - - -وي- - -ن اŸت- - -واصش- - -ل
وال- -ت- -خصشصش- -ات اŸف- -ت -وح -ة ‘
ب- -رام- -ج اŸدارسس ال- -عسش- -ك -ري -ة
وال -ك -ل -ي -ات وال -ت-زود ب-األسش-ل-ح-ة
اŸتطورة والعتاد ا◊ربي الذي
ك -ثÒا م -ا ي-ن-ت-ج وط-ن-ي-ا ‘ إاط-ار
م -ن-ظ-وم-ة الصش-ن-اع-ة ال-عسش-ك-ري-ة
التي أاثبتت جدواها وأاهميتها ‘
رف -ع اإلن -ت -اج ال -وط -ن -ي وال-ت-ن-وع
الق- -تصش- -ادي وكسش- -ر ال- -ت- -ب -ع -ي -ة
للمحروقات.
إا ¤ج - - -انب ه- - -ذه اŸواضش- - -ي- - -ع
سش- -ل- -طت ›ل- -ة ا÷يشس الضش- -وء
على الحتفالت باليوم العاŸي
ل- -ل- -م- -رأاة م- -ع -دة م -ل -ف -ا خ -اصش -ا
ب - -ال - -ذك - -رى م - -ت - -وق- -ف- -ة ع- -ن- -د
ا÷زائ- - -ري- - -ات ال Ó- -ت - -ي أاث - -بÏ

 18°وهران

15°

جدارتهن ‘ ﬂتلف مضشامÚ
ا◊ياة ومنها ا◊ياة العسشكرية،
ح - -يث –ت - -ل م - -ك - -ان - -ة ‡ي- -زة
م-تسش-ل-ح-ة ب-روح ال-ت-ح-دي مؤودية
وظيفتها على أاكمل وجه.
ذك- -ر ال -ف -ري -ق ڤ -اي -د صش -ال -ح ‘
رسش - - - -ال- - - -ة إا ¤ا÷زائ- - - -ري- - - -ات
باŸناسشبة بالدور الريادي الذي
لعبته ‘ ﬂتلف مراحل النضشال
ال -وط -ن -ي م -ن-خ-رط-ة ‘ م-ع-رك-ة
اŸصش Òواسش - -ت - -ع - -ادة السش - -ي- -ادة
مكسشرة حالة الÎدد.
على هذا الدرب يواصشل ا÷يشس
تأادية مهامه الدسشتورية باقتدار
دون خششية أاحد أاو لومة لئم

م - -تسش - -ل- -ح- -ا ب- -اإلرادة ال- -ق- -وي- -ة
وال -ع -زÁة ال -ث -اب -ت -ة ج-اع Ó-م-ن
رسش -ال -ة األسشÓ-ف م-ن-ه-ج-ا ي-ت-ب-ع
وأام -ان -ة ل ت -ق-ب-ل ال-ت-ن-ازل ع-ن-ه-ا
م- -ه- -م -ا ك -انت ال -ظ -روف وث -ق -ل
اŸسشؤووليات.
ليسس غريبا ‘ هذا التوجه الذي
جعل منه ا÷يشس مسشأالة مقدسشة
‘ سش - -ب - -ي - -ل ج - -زائ- -ر ال- -ك- -ف- -اح
وا◊ري - -ة .ج - -زائ - -ر ت - -ت - -ح - -دى
اإلره-اب وت-ن-تصش-ر ع-ل-ي-ه ب-فضش-ل
تÓحم جيششها وششعبها والروابط
ال-ق-وي-ة اŸنسش-وج-ة ع Èاألزم-ن-ة
وال - -ت- -اري- -خ ك- -انت اŸدخ- -ل إا¤
السشتقرار الوطني.

’عÓ-م ب-وع-ي أاو ب-دون-ه م-ع أاخ-ب-ار
ت -ت -ع -اط -ى ب-عضس وسش-ائ-ل ا إ
ا÷رÁة بأاسشلوب يث Òتسشاؤو’ت حول مدى إادراك اŸسشؤوولية
’خÓ-ق-ي-ة واŸه-ن-ي-ة ‘ م-ي-دان حسش-اسس م-ا ف-ت-ئ ي-ف-ج-ر غضشب
ا أ
وقلق اÛتمع بالنظر ’رتفاع معد’ت جرائم القانون العام
’ب-يضس
Ãخ -ت -ل -ف أاشش -ك -ال -ه -ا خ -اصش -ة ا’ع -ت-داءات ب-السشÓ-ح ا أ
’مسس ،نشش-ر ع-ل-ى
اŸفضش -ي -ة ل -ل-م-وت أاو ل-ع-اه-ات مسش-ت-دÁة .ب-ا أ
صش -در ج -ري -دت Úصش -ورة م -كÈة ل -ي-د –م-ي-ل سش-ك Úج-زار ‘
موضشوع جرÁة قتل ،وأاخرى لطفل يقبع أارضشا –ت ضشربات
ششخصس يكÈه .أاليسس ‘ هذا –ريضس على العنف؟
’صش-ح-اب-ه إاي-رادات
إان م -ث -ل ه -ذا ال -تصش-رف ال-ذي ق-د ي-ح-ق-ق أ
Œارية Ÿا ‘ الصشورة من إاثارة للفزع وتدفع ناظرها ’قتناء
تلك ا÷ريدة فإان له وهذا اÿطر تأاث Òسشلبي على نفسشية
اŸواطن خاصشة الششباب بحيث يقود التقليل من درجة خطورة
السش -ك Úأاو ف-ع-ل ا’ع-ت-داء إا ¤اع-ت-ب-اره تصش-رف-ا ع-ادي-ا .وك-ان
’فضشل وفقا Ÿعيار القارئ اŸعتدل أان تنششر صشورة أام تبكي
ا أ
ابنها اŸغدور به أاو أابا يرافق ابنه اŸراهق أاو طفله اŸششاغب.
ÓعÓم مهما كانت نزعته
وتتأاكد هنا أاهمية الدور الÎبوي ل إ
التجارية’ ،رتباطه با◊ياة اليومية للمواطن.
تلعب الصشورة دورا ﬁوريا ‘ تششكيل الرأاي وقد تقلب اŸقال
رأاسشا على عقب بحيث بدل ،أان يششعر القارئ بخطورة تلك
التصشرفات ومسشاوئ أافعال مصشحوبة بعنف ،قد يرى آاخرون ‘
’عÓم الرسشالة اŸطلوبة
ذلك أامرا عاديا وعندها ’ يحقق ا إ
منه ‘ ›تمع يعيشس –و’ت على أاك Ìمن صشعيد .لذلك
تÈز أاه-م-ي-ة ب-عث سش-ل-ط-ة الضش-ب-ط ل-لصش-حافة اŸكتوبة ◊ماية
اŸهنة من أان تنزلق إا ¤اÙظور ‘ سشوق مفتوحة وسشريعة
ا◊ركة تزيدها ديناميكية التكنولوجيات ا÷ديدة اندفاعا
وتورطا ‘ ضشرب عمق اÛتمع بدون وعي.
’عÓمية سشواء بالكتابة أاو بالصشورة
’ثارة ا إ
بالطبع– ،رك ا إ
السش-وق وي-كسشب م-ن ورائ-ه-ا Œار الصش-ح-اف-ة الصش-ف-راء خ-اصش-ة،
ل-ك-ن ل-يسس ع-ل-ى حسش-اب اسش-ت-ق-رار ن-فسش-ي-ة اÛت-م-ع وانسش-جامه
وق-ي-م-ه .و ’ ي-ن-ب-غ-ي أان ي-ت-ح-ج-ج ب-عضس م-رضش-ى ال-رب-ح السشهل
’شش-ه-ار ف-ت-ت-ح-ول الصش-حافة بذلك إا ¤مذبح
ب-ان-ك-م-اشس سش-وق ا إ
’خÓ-ق وت-د Êا’حÎاف-ي-ة ،إا‰ا ه-ن-اك مسش-ؤوول-ي-ة
ل-ل-ق-ي-م وا أ
كÈى ي-ن-ب-غ-ي أان ت-ن-ع-كسس ع-ل-ى اŸم-ارسش-ة ال-ي-وم-ي-ة م-ن خÓل
ت -ق -دي -ر ا’ن-ع-ك-اسش-ات وال-ت-داع-ي-ات ال-ت-ي ت-ن-ج-ر ع-ن ك-ل-م-ة أاو
صشورة.

زوخ خــــــــÓل زيارتــــه Ÿنششــــآات بالعاصشمــــة:
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قال وزير خارجية ا÷مهورية
الصشحراويةﬁ ،مد سشا ⁄ولد
السشالك ،أامسس ،إان انسشحاب
اŸغرب من الكركرات مغالطة
للرأاي العام و’ أاسشاسس له من
’طراف
الصشحة ،وحذر ا أ
الدولية اŸتواطئة مع ا’حتÓل
’من من خطر عودة
Ãجلسس ا أ
’ول ،مؤوكدا
القضشية إا ¤اŸربع ا أ
اسشتعداد البوليسشاريو للحرب إاذا
فرضشت عليها.

حمزة ﬁصسول
تصسوير :فواز بوطارن

ف -ن -د ول -د السش -الك ،إادع -اء اŸغ -رب
سش- -حب ق- -وات -ه بشش -ك -ل أاح -ادي م -ن
الكركرات ،وأاوضشح ‘ ندوة صشحفية
Ãقر السشفارة الصشحراوية با÷زائر
أان « تراجع الحتÓل عن اŸنطقة
مغالطة للرأاي العام وتزوير للحقيقة
ألن ال -ق -وات ال-غ-ازي-ة م-ازالت ت-ق-ي-م
و–رسس اŸمر الÓششرعي».
واعت Èوزير اÿارجية الصشحراوي،
أان م- -ا ع- -رف ب -قضش -ي -ة ال -ك -رك -رات
مؤوخرا « ،هالة مصشطنعة من قبل
اŸغرب لتحويل أانظار الرأاي العام
ال -دو‹ ع -ن ان -ت -ه -اك-ات-ه ال-ف-اضش-ح-ة
◊ق - - -وق اإلنسش- - -ان ون- - -هب الÌوات
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وع-رق-لة ا÷هود األ‡ية
لتطبيق اسشتفتاء تقرير اŸصش.»Ò
وقال ولد السشالك « الكركرات Œني
صشغ Òجدا من قبل اŸغرب على
ح- -ق الشش- -عب الصش -ح -راوي ،وع -ل -ى
قرارات األ· اŸتحدة منذ  26سشنة
على وقف إاطÓق النار» ،مششÒا إا¤
رغبة اŸسشتعمر الدائمة ‘ التملصس

من التزاماته.
وأاوضش -ح اŸت -ح -دث ،أان ف -ت -ح م -عÈ
الكركرات غ Òششرعي ألنه ل يسشتند
لتفاق ب Úالطرف– Úت إاششراف
األ· اŸتحدة ،ويششكل خرقا لوقف
إاطÓق النار ومصشدر للتوتر القائم،
مضشيفا «أان فتح البوابات واŸعابر
تعديل جوهري لنصشوصس وإاجراءات
اتفاق  1991ل يجوز إال بعد اتفاق
ا÷انب.»Ú
وأاششار الوزير إاﬁ ¤اولة اŸغرب
فتح ‡ر الكركرات سشنة « ،2001
وطلبت منه األ· اŸتحدة توقيف
أاشش-غ-ال ب-ن-اء ال-ط-ري-ق ،ب-ع-دما لفتت
ال-ب-ول-يسش-اري-و إا ¤ال-ت-ب-عات اÿطÒة
ل-ل-خ-ط-وة» ،م-ف-ي-دا ب-أان ع-جز الهيئة
األ‡ي -ة وب -ع -ث -ة اŸي -ن -ورسش -و ع -ل -ى
ف- -رضس ق- -رارات- -ه- -ا ه- -و م- -ا شش- -ج -ع
اŸم -ل -ك -ة اŸغ-رب-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-م-ادي
والتعنت.
وت- -اب- -ع أان اŸسش- -ت- -ع- -م- -ر اŸغ- -رب -ي
يسش-ت-ع-م-ل م-ع Èال-كركرات كمتنفسس
«اقتصشادي جد خاصس» ،إاذ “ر منه
ي-وم-ي-ا عشش-رات الشش-اح-ن-ات ال-ن-اق-لة
ب -ال -درج -ة األو ¤ل-ل-م-خ-درات ال-ت-ي
تششكل نسشبة  23باŸائة من الناœ
اÙلي حسشب تقرير كتابة الدولة
األمÒكية األخ.Ò
و‘ السش- -ي- -اق ،ات- -ه- -م ول -د السش -الك،
ب- - - - -عضس أاعضش- - - - -اء ›لسس األم - - - -ن
وف- -رنسش- -ا ،ع- -ل- -ى وج- -ه اÿصش- -وصس
بالتواطؤو مع اŸغرب وحماية ظهره،
وحذرها من تبعات ما تقوم به ‘
ظ -ل «ال -ت -ط-ورات ا◊ال-ي-ة ال-ت-ي ق-د
تعيد القضشية للمربع األول» ،مطالبا
إاياها بتحمل كامل مسشؤوولياتها.
وأاك -د وزي-ر اÿارج-ي-ة الصش-ح-راوي،

أاعلن وا‹ و’ية ا÷زائر عبد
القادر زوخ ،أامسس ،با÷زائر
العاصشمة ،أان العملية 22
لÎحيل قاطني الششاليهات
’قبية وبقايا
’سشطح وا أ
وا أ
’حياء القصشديرية بو’ية
ا أ
ا÷زائر سشتتم قبل تاريخ
ا’نتخابات التششريعية اŸزمع
تنظيمها ‘  4ماي اŸقبل.

األك -واخ واألح -واشس والشش -ال -ي -ه-ات
واألسش -ط -ح واألق -ب -ي -ة ال -ت -ي تشش -وه
م-ن-ظ-ر ال-ع-اصش-م-ة وسش-تتبع مباششرة
ب -ال-ع-م-ل-ي-ة رق-م  ،23ح -يث سش -ي -ت -م
اله -ت -م -ام ب -ال -ع -اصش -م -ي Úال -ذي -ن
يعيششون ‘ سشكنات ضشيقة.
وأاوضشح ‘ ذات الطار أانه سشيتم
التكفل بجميع ملفات العاصشميÚ
الذين هم ‘ حاجة لسشكنات بسشبب
الضشيق دون –ديد العدد.
وأاشش- -رف وا‹ ا÷زائ -ر Ãن -اسش -ب -ة
زي -ارت -ه ال -ت -ف -ق -دي -ة ب -اŸق -اط -ع-ة
اإلدارية بÈاقي على عملية تسشليم
 25م -ق -رر اسش -ت-ف-ادة م-ن Óﬁت
ل- - -ف - -ائ - -دة م - -واط - -ن Úم - -ن ذووي
الح-ت-ي-اج-ات اÿاصش-ة م-ن-ح-دري-ن
م -ن ب-ل-دي-ات ب-راق-ي وال-ك-ال-ي-ت-وسس
وسش - -ي - -دي م - -وسش- -ى (اŸق- -اط- -ع- -ة
اإلدارية بÈاقي).
وحسشب الوا‹ فإان هذه اÓÙت
تدخل ‘ إاطار الكوطة (ﬁ 100ل
Œاري) ال - -ت - -ي م- -ن- -ح- -ه- -ا رئ- -يسس

تششبث بلده بالسشÓم وا◊ل الششرعي
السش -ل -م -ي واسش -ت -ع-داده ل-ل-ت-ع-اون م-ع
 ·ÓاŸتحدة و‡ثله
األم Úالعام ل أ
الششخصشي ،قائ ‘ Óالوقت ذاته «
أاوضشح زوخ ‘ نهاية زيارة تفقد
نحن جاهزون لكل الحتمالت Ãا
Ÿشش -اري -ع ت -ن -م -وي -ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
فيها ا◊رب التي نكرهها».
ث Ó-ث-ة ب-ل-دي-ات ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ق-اط-ع-ة
وبششأان األخ ،Òما أاث Òمؤوخرا عن
الدارية لÈاقي أان عملية الÎحيل
اسشتقالة كريسشتوفر روسس ،قال ولد
 22سشتتم قبل مايو اŸقبل ،مضشيفا
السشالك « لقد جرت العادة أان يبادر
أانه سشيتم كذلك خÓل ذات الفÎة
Óم Úالعام
اŸبعوثون الششخصشيون ل أ
ت -وزي -ع ك-وط-ة م-ن السش-ك-ن-ات (دون
اŸن -ت -ه-ي-ة ع-ه-دت-ه إا ¤األم Úال-ع-ام
–ديد العدد) لصشالح اŸكتتب‘ Ú
ا÷ديد وله أان يقبلها أاو يرفضشها»،
إاط- - -ار السش- - -ك- - -ن الج - -ت - -م - -اع - -ي
مضشيفا أان «روسس موظف متعاقد
التسشاهمي.
م -ع األ· اŸت -ح-دة وي-ن-ت-ه-ي ع-ق-ده
كما أاكد ‘ ذات اإلطار أان عملية
نهاية مارسس ا÷اري».
الÎح - -ي- -ل  22ب- -ولي -ة ا÷زائ -ر
واع - -ت Èول - -د السش - -الك ،أان ت - -ع - -نت
سش -تسش -م -ح ب -ال -قضش -اء ع -ل -ى ب -ق-اي-ا
اŸغ -رب وع -رق -ل -ت -ه ÷ه -ود ج -م-ي-ع
اŸبعوث Úاأل‡ي Úللمنطقة ،هو ما
ي-دف-ع-ه-م إا ¤السش-ت-قالة ،مسشتششهدا
أامن وهران يواصشل حربه
بجوهانسس مانسس الذي كان أاول من
على بارونــــات اıـــــدرات
شش- - - - - - -غ - - - - - -ل اŸنصشب ح Úرفضس
الضشغوط اŸغربية قائ « ÓإاÊ
موظف دو‹ ولسشت موظفا
ل- -دى اŸغ -رب وم -ه -م -ت -ي
ت-ن-ظ-ي-م اسش-ت-ف-ت-اء ت-قرير “كنت مصشالح أامن ولية وهران ‘ ظرف أاقل من ثÓثة
أاششهر من حجز أاك Ìمن  600كلغ من مادة الكيف اŸعالج التي
اŸصش.»Ò
ورأاى ال- - - - - -وزي - - - - -ر ‘ تعت Èمن أاخطر أانواع اıدرات وأاكÌها ضشررا صشحيا ونفسشيا
اسش- - -ت- - -ق - -ال - -ة روسس « واجتماعيا واقتصشاديا ،كما ذكر عميد الششرطة بوحفصس زهÒ
رسش- -ال- -ة اسش- -ت -ه -ج -ان رئيسس مصشلحة الششرطة القضشائية ‘ لقاء صشحفي.
ل- -ل -م -وق -ف اŸغ -رب -ي ومن ب Úأابرز العمليات النوعية لششرطة وهران ‘ إاطار تفكيك
وتواطؤو بعضس أاعضشاء الششبكات اإلجرامية اŸنظمة ومكافحة اıدرات واŸؤوثرات
›لسس األمن».وطالب العقلية ،قضشية حجز واحد ( )01قنطار من الكيف اŸعالج وكذا
‘ الوقت ذاته بإاطÓق أاسشلحة بيضشاء ﬁظورة من ﬂتلف األنواع ،حسشبما ” اإلعÓن
سش-راح ج-م-ي-ع اŸع-ت-قل Úعنه ‘ ندوة صشحفية عقدتها صشبيحة أامسس اŸديرية الولئية
السش -ي-اسش-ي Úل-دى اŸغ-رب لهذا ا÷هاز األمني.
م-ن-ددا ب-ط-ري-ق-ة ﬁاك-متهم
براهمية مسسعودة
التي تتنافى واŸواثيق الدولية.

حجز أاك Ìمن  600كلغ من الكيف

ا÷مهورية لكل بلدية من بلديات
ال - - -ولي- - -ة ،ح- - -يث ” ن- - -زع ه- - -ذه
اÓÙت من اŸسشتفيدين الذين
ل يسش-ت-غ-ل-ون-ه-ا Ÿن-ح-ه-ا Ÿواط-نÚ
آاخرين الذين هم بحاجة إاليها.
وك - -ان ال - -وا‹ ق - -د أاج - -رى زي - -ارة
تفقدية للمقاطعة اإلدارية لÈاقي
ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-دى ت-ق-دم أاشش-غال
إا‚از اŸششاريع التنموية التكميلية
ال- -ت- -ي ت -دخ -ل ‘ إاط -ار الÈن -ام -ج

السشÎاتيجي لولية ا÷زائر.
وقال إان إاعادة تهيئة جميع مباÊ
وع -م -ارات ولي-ة ا÷زائ-ر ي-ت-ط-لب
وقتا ،مضشيفا أان هذه العملية التي
سش- -تشش- -م- -ل الÎم- -ي -م -ات وإاصش Ó-ح
اŸصش - - -اع - - -د وال- - -طÓ- - -ء ووضش- - -ع
الهوائيات ا÷ماعية وغÒها من
اإلصش Ó- -ح - -ات سش- -ت- -ت- -م ع Èع- -دة
مراحل مع تخصشيصس غÓف ما‹
كل سشنة لهذا الغرضس.

جازي تدعم  8ششباب من الفريق الوطني للبودكاسشت

«الششعب» تواصشل ششركة جازي ،الرائدة ‘
تكنولوجيا ا’تصشا’ت الرقمية دعمها
للمنتخب الوطني للبودكاسشت
’لكÎو Êا÷وال)
(البث ا إ
وذلك بتششجيعها للبودكاسشÎز
ا÷دد الذين يقتحمون عا⁄
الناششط ‘ Úاليوتيوب.
ب-ع-د ق-ي-ام-ه-ا ب-إانشش-اء اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي البودكاسشÎز
(البث اإللكÎو Êا÷وال) ‘ ديسشم ÈاŸاضشي ،أاطلقت
جازي برنامج لدعم ثمانية ششباب من عششاق البث
اإللكÎو Êا÷وال من جميع أانحاء البÓد و اŸلتزمÚ
بالدفاع عن األلوان الوطنية على اللوحة.
من هو البودكاسش:Î
ال- -ب- -ودك- -اسش Îه -و ‘ اŸق -ام األول م -نشش -ط و م -ب -دع
ل -ل -م -ح -ت -وى ال -رق -م -ي ،يشش -ارك ‘ ت -نشش-ي-ط اŸواق-ع
اإللكÎونية و وسشائل اإلعÓم و الششبكات الجتماعية
بإاعداد زوايا و القيام بدراسشات و اختبارات أاو برامج
حوارية والهدف من ذلك هو ضشمان بروز اŸوقع

اإللكÎو Êو –فيز الفضشول .و هو يفهم و يتحكم
‘ مفاهيم البث ا◊ي و الضشغط والÎميز و كذا
جميع الصشيغ الداخلية.
‘ هذا اإلطار يقوم العمرا Êششمسس الدين:
اŸعروف باسشم « دي زاد جوكر» ،أاحد العباقرة
الذي ” اكتششافهم من قبل جازي ،و هو اآلن
‚م الرقمية والششاششة الصشغÒة ،بدور اŸدرب
و العراب للبودكاسشÎز الثمانية « لقد كان ‹
ا◊ظ مع جازي وأافكر منذ اآلن ‘ اÓÿفة ،أاحب
“رير كل ما تعلمته وفوق كل هذا مششاركة Œربتي
اŸتواضشعة مع ا÷يل ا÷ديد».
وب-ع-د  20ي-وم م-ن ان-طÓ-ق ال-تصش-وي-ر ،ي-ق-دم ل-ن-ا ال-ف-ريق
ال-وط-ن-ي وم-درب-ه ،سش-لسش-ل-ة م-ن تسش-ع ح-ل-ق-ات ي-ق-وم ف-ي-ها
البودكاسش Îالششباب بالتعب Òعن أانفسشهم ‘ جو من اŸرح
والفكاهة لتقد Ëترفيها حقيقيا للمسشتخدم Úعن طريق
الوصشول Ûموعة كبÒة من الششباب اŸتصشل.
و يعدون بينهم أاك Ìمن مليون معجب و مششÎك مع
تتابع قوي على اÛال الرقمي.

