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ألعدد
ي - -ق - -وم وزي - -ر أÛاه- -دي- -ن
ألطيب زيتو Êبزيارة عمل
أإ ¤و’ية تلمسسان ،أليوم،
ل Ó- - -إشس - - -رأف ع- - -ل- - -ى ن- - -دوة
ت- -اري- -خ- -ي- -ة ح -ول «أل -ف -ع -ل
ألسس - - -ي - - -اسس- - -ي ‘ أŸق- - -اوم- - -ة
ألشس- - - -ع- - - -ب- - - -ي - - -ة وأ◊رك - - -ة
أل - - -وط - - -ن- - -ي- - -ة وث- - -ورة أأول
نوفم.»19٥4 È

17300

طلعي ‘ زيارة عمل إا ¤تيزي وزو وبومرداسس

يقوم وزير أ’أشسغال ألعمومية وألنقل بوجمعة طلعي ،غدأ ،بزيارة
ع -م -ل وت -ف -ق -د أإ ¤و’ي -ت-ي ت-ي-زي وزو وب-وم-ردأسس ،لÓ-إشس-رأف ع-ل-ى
ألتجارب ألتقنية ألتي تسسبق وضسع خط ألسسكة أ◊ديدية ألثنية -
تيزي وزو.

تقابو ‘ ع Úالدفلى

بوضسياف يشسرف على إاحياء اليوم العاŸي
للتوحد

ت-ق-وم ع-ائشس-ة ت-ق-اب-و أل-وزيرة أŸنتدبة
ل - -دى وزي- -ر أل- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة أل- -ع- -م- -رأن- -ي- -ة
وألسس- -ي -اح -ة وألصس -ن -اع -ة أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة
أŸك-ل-ف-ة ب-الصس-ن-اع-ة أل-تقليدية ،بزيارة
ع -م -ل أإ ¤و’ي -ة ع Úأل -دف -ل -ى ل-ت-ف-ق-د
بعضس أŸشساريع ألقطاعية.

يشس - - -رف وزي- - -ر ألصس- - -ح- - -ة وألسس- - -ك- - -ان
وأإصس Ó- -ح أŸسس - -تشس - -ف - -ي- -ات ع- -ب- -د أŸالك
ب -وضس -ي -اف ،أل -ي -وم ،ع -ل -ى أإح-ي-اء أل-ي-وم
أل-ع-اŸي ل-ل-ت-وح-د ،بقصسر ألثقافة مفدي
زك - -ري - -ا ،أب- -ت- -دأء م- -ن ألسس- -اع- -ة 08 : 30
صسباحا.

ميهوبي ‘ مسستغاÂ

...ويقوم بزيارة عمل إا¤
بسسكرة

يقوم وزير ألثقافة عزألدين ميهوبي،
أل- - -ي- - -وم ،ب- - -زي- - -ارة ع- - -م- - -ل أإ ¤و’ي- - -ة
مسس- -ت- -غ- -ا ،Âح -يث سس -ي -دشس -ن ﬁاف -ظ -ة
أŸهرجان ألوطني Ÿسسرح ألهوأة ويتفقد
ع- -دة مشس- -اري- -ع ق- -ط- -اع -ي -ة ،أإ ¤ج -انب
أ’إعÓن عن تظاهرة مسستغا Âعاصسمة
أŸسسرح لـ.2017

أايام مفتوحة حول اŸدرسسة العليا
لإÓشسارة بالقليعة

ت -ن-ظ-م أل-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة أ’أو ¤أأي-ام  03أإ 0٥ ¤أأفريل
أ÷اري ،أأياما أإعÓمية حول أŸدرسسة ألعليا لÓإشسارة ،أŸرحوم
أÛاهد عبد أ◊فيظ بوصسوف بالقليعة ،وذلك على مسستوى
م-رك-ز أ’إعÓ-م أ’إق-ل-ي-م-ي ألشس-ه-ي-د ﬁم-د م-ادي أل-بليدة ،باب
ألسسبت ،أبتدأء من ألسساعة  08 : 30صسباحا.

برنامج تكويني حول التسسممات الغذائية

تعلن أŸدرسسة ألتحضسÒية ‘ علوم ألطبيعة وأ◊ياة أ÷زأئر
يوم  0٥أأفريل أ÷اري ،عن ألÈنامج ألتكويني أŸتوأصسل ‘
أإطار ألوقاية من ألتسسممات ألغذأئية ،وذلك Ãقر أŸدرسسة،
ألكائن مقرها باأحمد حميطوشس « -بوليو»  -أ◊رأشس ،أبتدأء
من ألسساعة  10 : 00صسباحا.

«سسيال» تشسارك ‘
«سسانيسست»

تشس- - - - -ارك م- - - - -وؤسسسس- - - - -ة أŸي - - - -اه
وألتطه« Òسسيال» ‘ ،ألفÎة من
 03أإ 06 ¤أأف -ري-ل أل-دأخ-ل‘ ،
أل- -ط- -ب- -ع- -ة أل- -رأب -ع -ة ل -لصس -ال -ون
أل- -وط -ن -ي أŸن -ع -كسس ل -ل -م -ن -اول -ة
«سس- - - -ان- - - -يسست» ،وذلك ب- - - -قصس - - -ر
أŸعارضس ،ألصسنوبر ألبحري.
يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
أ’قتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

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

ألتحرير

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

’دأرة وألمالية
أ إ

ي- -ق- -وم وزي -ر أ’تصس -ال ح -م -ي -د
ڤ - -ري - -ن ي- -وم- -ي  3و 4أفريل
ألدأخل بزيارة عمل أ ¤و’ية
ڤ -اŸة ح -يث يشس -رف ع-ل-ى ن-دوة
ت-ك-وي-ن-ي-ة ع-ن-وأن-ه-ا «أل-ت-ع-ريف
بوسسائل أ’عÓم حق أŸوأطن ‘
م -ع -ل-وم-ة م-وث-ق-ة» .وه-ي ن-دوة
ت -ن -ظ -م ب -ج -ام -ع -ة  8م- - - -اي 4٥
ي-نشس-ط-ه-ا ع-م-ار ب-ورويسس مدير
أل -ق-ن-اة أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة أل-ث-ال-ث-ة
أل -ع -م -وم -ي -ة ب -ع -ن -وأن» أ’عÓ-م
أ÷وأري و–دي - - -ات أل - - -ب - - -ع- - -د
ألقاري أ÷زأئري.
م -ع أل -ع -ل-م أأن ه-ذه أل-ن-دوة ه-ي
ألـ 17م- - - -ن- - - -ذ أعÓ- - - -ن وزأرة
أ’تصس- - - -ال سس- - - -لسس- - - -ل- - - -ة دورأت
ت-ك-وي-ن-ة Ÿرأفقة ألصسحافي‘ Ú
كسسب رهان أ’حÎأفية.

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

اللقاء ا÷ماعي
اŸوسسع ÷ 147مع الشسهادات

ك -م -ا ي -ق -وم ،غ -دأ ،ب -زي -ارة ع -م -ل أإ ¤و’ي -ة بسس -ك -رة،
ي -ن -ظ -م أŸت-ح-ف أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،غ-دأ،
لÓ- -إشس- -رأف ع- -ل -ى أŸل -ت -ق -ى أل -وط -ن -ي ح -ول ألصس -ح -ة ‘
أللقاء أ÷ماعي أŸوسسع  ‘ ،147أإطار عملية
أ÷نوب ،ألذي سسينعقد ‘  04أأفريل .2017
تسسجيل ألشسهادأت أ◊ية من أأفوأه أÛاهدين
وأÛاهدأت ،حول موضسوع «نظام ألتعليم
وﬁو أ’أمية ‘ ألثورة» ،ذلك ‘ أŸكان
أل -ذي –دده م -دي -ري -ات أÛاه-دي-ن
أل -ت-ي ل-يسست ب-ه-ا م-ل-ح-ق-ات وم-رأك-ز
لتجهيز أŸعطوب Úوضسحايا ألثورة
وذوي أ◊ق -وق وم -رأك-ز أل-رأح-ة
ت -ن -ظ -م أل -ق -ي-ادة أ÷ه-وي-ة ت- -ن- -ظ- -م «’ف- -ارج ه -ولسس -ي -م» ،ي -وم  06للمجاهدين.
أ’أو ¤ل - -ل - -درك أل- -وط- -ن- -ي أأف -ري -ل أل -دأخ -ل ،أل-ط-ب-ع-ة  13للندوة
ب -ال -ب -ل-ي-دة ،ي-وم  04أأفريل أل -ت -ق -ن -ي -ة ع -ن أل -ب -ن -اء «أÿرسس -ان -ة،
أ÷اري ،ن - -دوة صس - -ح - -ف - -ي - -ة ت- -وأج- -د –دي -ات أل -ب -ن -اء» ،وذلك
ب -ف -ن-دق أ’أورأسس-ي أب-ت-دأء م-ن
لعرضس نشساط وحدأتها لسسنة
ألسساعة  09 : 00صسباحا.
 ،2016وذلك بقاعة أÙاضسرأت
يسستضسيف منتدى أÛاهد ،أليوم،
Ãق- - -ر أل- - -ق - -ي - -ادة Ãح - -اذأة م - -ق - -ر
ك- -ر Ëوأم- -ان أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل- -ل- -وك- -ال -ة
أل - -و’ي - -ة ،أب - -ت- -دأء م- -ن ألسس- -اع- -ة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات ،وذلك أبتدأء من ألسساعة
 10 : 00صسباحا.

ندوة صسحفية للقيادة
األو ¤للدرك الوطني
بالبليدة

الطبعة
 13للندوة التقنية عن
البناء

وامان ينشسط ندوة نقاشس

 10 : 00صسباحا.

ندوة حول صسالون «سسيكوم »2017

ت-ن-ظ-م ألشسركة
أ÷زأئرية
للمعارضس
وألتصسدير
«سسافكسس»،
أل- - -ي- - -وم ،ن - -دوة
صس -ح -ف -ي-ة ح-ول
أل- - -ط- - -ب- - -ع - -ة 26
للصسالون
أل- -دو‹ لÓ- -إعÓ- -م أ’آ‹ ،أŸك- -ت- -ب- -ي- -ة وأ’تصس- -ال ،وذلك
بقاعة أÙاضسرأت باŸديرية ألعامة لـ «سسافكسس» أبتدأء
من ألسساعة  10 : 30صسباحا.

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

ه ـ ـ ـزة أارضسي ـ ـ ـ ـ ـة بقـ ـ ـ ـ ـ ـوة
 3,5درجات Ãعسسكر
سسجلت هزة أأرضسية بقوة  3 , ٥درجات
على سسلم ريشس ،Îأأمسس ،على ألسساعة
أل-رأب-عة و  17دق-ي-ق-ة ب-و’ي-ة معسسكر،
ب -حسسب م -ا أأع-ل-ن ع-ن-ه م-رك-ز أل-ب-حث ‘
ع- -ل- -م أل- -ف- -لك وأل- -ف- -ي- -زي -اء أل -ف -ل -ك -ي -ة
وأ÷يوفيزياء ‘ بيان له ،و” –ديد
م-رك-ز أل-ه-زة ع-ل-ى ب-عد  0٥ك-لم جنوب
غرب أÙمدية بنفسس ألو’ية.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

األحد  02أافريل  2017م
الموافق لـ  05رجب  1438هـ
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للكÎونية بلندن
لمن وا÷رÁة ا إ
خÓل ندوة برŸانية حول ا أ

التجربة ا÷زائرية ‘ مكافحة اإلرهاب –ظى باهتمام برŸانيي الكومنولث
لمن الوطني وا÷رÁة
لرهاب بلندن ،خÓل ندوة برŸانية دولية حول ا أ
” عرضض التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال مكافحة ا إ
للكÎونية ،نظمتها ا÷معية الŸÈانية لدول الكومنولث من  27إا 31 ¤مارسض.
ا إ
اهتم خÈاء Ãنظمة األ· اŸتحدة ووزراء
وبرŸانيون من  37بلدا ،عضسوا ‘ الكومنولث
ب -ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري -ة اŸك -تسس -ب-ة ‘ ›ال
مكافحة التطرف العنيف ،من خÓل عرضس
قدمه ‡ثلون عن اÛلسس الشسعبي الوطني
وهو الŸÈان الوحيد من بلد غ Òعضسو ‘
الكومنولث اŸشسارك ‘ اللقاء.
‘ ذات الصس- -دد ،ق- -دم ال -ن -ائ -ب -ان شس -ع -ب -ان
بلقاسسم وجمال ماضسي ،التجربة ا÷زائرية ‘
›ال األمن الوطني ودورها على اŸسستويÚ
اإلقليمي والدو‹ وانتصسارها على اإلرهاب
وك -ذا ال -ت -زام -ه -ا ال -ث -ابت ‘ م -ك -اف -ح -ة ه -ذه
الظاهرة ،بعد اسسÎجاع أامنها واسستقرارها.
وأاكد النائب بلقاسسم عقب هذا اللقاء ،أان
اŸشس- -ارك Úاه -ت -م -وا Ãع -رف -ة ك -ي -ف “ك -نت
ا÷زائ- -ر م- -ن الن- -تصس- -ار ع -ل -ى األره -اب‘ ،
ال -وقت ال -ذي ك -انت ف -ي-ه م-ع-زول-ة ع-ن ال-ع-ا⁄
وكيف اسستطاعت أان –مي حقوق اإلنسسان ‘
م-ك-اف-ح-ت-ه-ا ل-ه-ذه ال-ظ-اه-رة ح-ت-ى ظلت اليوم
مرجعا عاŸيا ‘ ›ال اسستئصسال اإلرهاب
العابر للحدود.
واعÎف اŸسسؤوولون السسامون واÈÿاء ‘

مداخÓتهم خÓل اللقاء ،بأان ا÷زائر عانت
لوحدها وهي تواجه طيلة سسنوات عديدة من
ال-ع-زل-ة إاره-اب-ا أاع-م-ى ،أاضس-اف ال-ن-ائب ي-ق-ول،
م -وضس -ح -ا أان م-ا ك-ان ال-ع-ا ⁄ي-ع-ت-ق-د أان-ه ن-زاع
داخلي Œلى أانه تهديد دو‹ وأاقر اŸتدخلون
ب - -أان ا÷زائ - -ر «شس- -ريك ه- -ام ‘ م- -ك- -اف- -ح- -ة
اإلرهاب».
وأاكد النائبان ا÷زائريان ‘ مداخلتيهما،
Óره-اب
أان -ه ب-ح-ك-م واق-ع ال-ت-ه-دي-د ال-ع-اŸي ل -إ
أاسسقطت ا÷زائر األطروحات التي أاطلقتها
ب -عضس األط -راف م -ن اÿارج ع -ن-دم-ا ح-اربت
لوحدها الرهاب ،على غرار «من يقتل من؟»
ومسسأالة اŸفقودين وقضسية رهبان تيبحÒين.
كما أاوضسح هؤولء ،أان اعتداءات مثل اعتداء
نهج عمÒوشس (-1995ا÷زائر وسسط) تبّناها
ق -ي -ادي -ون إاره -اب -ي -ون م -ن ل -ن -دن ون -ي -وي -ورك
وباريسس.
من جهة أاخرى ،أابدى اÈÿاء والŸÈانيون
الدوليون ،اهتماما بالوضسع ‘ ا÷زائر بعد
ال -عشس -ري -ة السس -وداء ،ع-ن-دم-ا وج-دت ا÷زائ-ر
ن -فسس -ه -ا أام -ام –دي -ات اسس -ت -ع-ادة مصس-داق-ي-ة
الدولة وإاعادة اŸؤوسسسسات وتكييف قوانينها

مع اŸعطيات الوطنية والدولية ا÷ديدة.
يتعلق األمر باسسÎاتيجية وجهود الوقاية
م -ن اإلره -اب وال -ت -ط -رف ال -ع-ن-ي-ف وﬂت-ل-ف
اŸي -ك -ان -ي -زم -ات السس -ي -اسس -ي -ة والج -ت -م-اع-ي-ة
والÎب-وي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة واإلعÓ-م-ي-ة وال-ت-ن-م-وية
ال -رام -ي -ة ل -ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى السس-ت-ق-رار والسس-ل-م
وتعزيزهما.
ك- -م- -ا شس- -ك- -ل م -وضس -وع ت -أام Úا◊دود م -ن
ال- -ت- -ه- -دي- -د اإلره- -اب -ي ال -ق -ادم م -ن ال -ب -ل -دان
اÛاورة ،مثل ليبيا ،ما‹ ﬁور مداخÓت.
من جهة أاخرى ،ركزت اŸناقشسات أايضسا
ع -ل -ى ال -ع -م-ل ال-دي-ب-ل-وم-اسس-ي ال-ذي ق-امت ب-ه
ا÷زائ- -ر ‘ تسس -وي -ة ال -ن -زاع -ات اإلق -ل -ي -م -ي -ة
والدولية واحÎام مبدإا احÎام إارادة الشسعوب
والسسيادة الداخلية للدول.
وإاضس -اف-ة إا ¤ب-رŸان-ي-ي ال-ك-وم-ن-ولث ،ف-ق-د
شسارك ‘ هذا اللقاء أاك Ìمن  80وزيرا مكلفا
باألمن الوطني ورؤوسساء ÷ان األمن الوطني
وخÈاء دوليون.
كما أاشسار ‡ثلو اÛلسس الشسعبي الوطني،
إا ¤أان ا÷زائر الرائدة ‘ ›ال مكافحة
الرهاب اعتÈت شسريكا هاما ‘ هذا اللقاء.

خÈاء حول «اŸسساواة ب Úا÷نسس ÚواŸواطنة ‘ ›ال التصسال»

اŸرأاة ا÷زائرية حققت مكاسسب بفضسل اإلصسÓحات السسياسسية

أاكد اŸشساركون ‘ أاشسغال ورشسة عمل
ت -ن -اولت م -وضس -وع ““ت-رق-ي-ة اŸسس-اواة بÚ
ا÷نسس ÚواŸواط- -ن- -ة ال- -ع -اŸي -ة ‘ ›ال
التصس -ال““ ،أان ا÷زائ -ر ق -ط -عت أاشس-واط-ا
ه-ام-ة م-ك-نت اŸرأاة م-ن اف-ت-ك-اك مكاسسب
” دسسÎتها ،آاخرها اŸسساواة التي أاقرها
دسستور  .2016وقبل ذلك ،كرسض رئيسض
ا÷م- -ه -وري -ة ح ّ-ي -زا ه -ام -ا ‘ ال -تشس -ري -ع
ا÷زائ -ري ي-ح-ف-ظ ل-ه-ا ح-ق-وق-ه-ا ،ب-داي-ة
لسس-رة اŸع-دل ‘  ،2005ت-ب-عه
ب -ق -ان -ون ا أ
توسسيع مشساركتها السسياسسية ‘ اÛالسض
اŸنتخبة Ãوجب تعديل دسستور جزئي
أاجراه سسنة .2008

فريال بوششوية
تصشوير :فواز بوطارن
“يزت ورشسة عمل تناولت موضسوع ““ترقية
اŸسساواة ب Úا÷نسس ÚواŸواطنة العاŸية ‘
›ال التصس -ال““ ،اŸن-ظ-م-ة م-ن ق-ب-ل ال-ل-ج-ن-ة
ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-لÎب-ي-ة والعلوم والثقافة
التابعة لهيئة ““اليونسسكو““ ،بنقاشس ثري ،تبع
مداخÓت قدمها اÿب ‘ Òالتصسال ،رئيسس
ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ““التصس-ال““ ل-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
ا÷زائرية لليونسسكو أاحمد بن زليخة ،حول
““التصسال ‘ خدمة مثل
اŸسس- - - - - -اواة ب Úا÷نسسÚ
وال - -ت - -ف - -ت - -ح وال - -ت- -ق- -ارب
وا◊وار““ ،ف-ي-م-ا “ح-ورت
م- -داخ- -ل- -ة م -دي -ر –ري -ر
ج- -ري- -دة ““ل- -كسسÈسس- -ي -ون““
إابراهيم تخروبت ،حول ترقية اŸسساواة بÚ
ا÷نسس ‘ Úالصسحافة““ .من جهتها أافردت
الصس -ح -اف -ي-ة واıرج-ة ب-درة ح-ف-ي-ان ،ح-ي-زا
ه- -ام- -ا Ÿف- -ه -وم ج -دي -د ‡ث -ل ‘ اŸواط -ن -ة
العاŸية؛ مقاربة تناولتها من خÓل Œربتها
اإلعÓمية.
وإاذا ك -انت ال-ع-ق-ل-ي-ات إا ¤ج-انب ت-ف-اصس-ي-ل
أاخرى ،ما تزال تطرح إاشسكال بالنسسبة لتقدم
اŸرأاة ا÷زائرية ،فإان ذلك Á ⁄نعها من
ا◊ضسور بقوة ‘ كل اŸيادينÃ ،ا ‘ ذلك
ا◊سساسسة منها ،خطوات هامة قطعتها بعدما
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قبل اسستكمال أاشسغال –ويله إا ¤متحف

توافد الزوار على منزل الرئيسض الراحل هواري بومدين بقاŸة
يشس- -ه -د اŸن -زل ال -ع -ائ -ل -ي ال -ذي شس -ه -د
مسس -ق -ط رأاسض ال -رئ -يسض ال-راح-ل ه-واري
ب -وم -دي -ن Ãن -ط-ق-ة ب-ن-ي ع-دي ب-ب-ل-دي-ة
أا›از ع- -م- -ار (دائ- -رة ع Úأاحسس- -اي -ن -ي -ة
ب -ق -اŸة) ،إاق-ب-ال ك-بÒا م-ن ط-رف ال-زوار
م -ن ﬂت -ل -ف أان -ح-اء ال-وط-ن وذلك ق-ب-ل
لشسغال ا÷ارية به لتحويله
اسستكمال ا أ
إا ¤متحف ،بحسسب ما لوحظ ،أامسض.
أاوضسح رئيسس بلدية أا›از عمار عبد الغني
بن يحي ،على هامشس حملة نظافة وتشسجÒ
ل-ل-م-وق-ع ،أان ع-دد اŸت-واف-دي-ن ع-ل-ى اŸسس-كن
العائلي لثا Êرئيسس للجزائر اŸسستقلة يتجاوز
اŸائة ( )100زائر يوميا ،من ﬂتلف الشسرائح
العمرية ومن ﬂتلف وليات الوطن.
وأاضس -اف ،أان ه -ذا اŸوق -ع ال -ذي ان-ط-ل-قت
أاشسغال إاعادة تهيئته نهاية السسداسسي األول من
سسنة  2016بغÓف ما‹ مقتطع من ميزانية
ال- -ولي -ة ي -ف -وق  16م -ل -ي-ون دي-ن-ار ج-زائ-ري،
يسستقطب أاعدادا متزايدة من الزوار فرادى
وج -م -اع -ات ،مÈزا أان ال -ق -ادم Úإا ¤اŸك -ان
يسس -ت -ع-م-ل-ون م-رك-ب-ات-ه-م اÿاصس-ة أاو م-رك-ب-ات
ال -ن -ق-ل ال-ع-م-وم-ي م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م رحÓ-ت
سسياحية.
وأاردف ذات اŸتحدث قائ ،Óإان أاشسغال
مشس-روع إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة اŸن-زل ال-ع-ائ-ل-ي ل-لحاج
إابراهيم بوخروبة زوج بوهزيلة تونسس ،الواقع
بدوار بني عديÃ ،نطقة العرعرة ،على بعد
نحو  12كلم عن مقر بلدية أا›از عمار والذي
شس- -ه- -د ذات ي -وم  23أاغسس -طسس  1932ميÓد
ابنهما ﬁمد بوخروبة ،الذي أاصسبح يعرف
فيما بعد باسسم «هواري بومدين» «تقدمت
بشسكل كب.»Ò

وبحسسب ما لوحظ بع ÚاŸكان ،فقد ”
اسستكمال أاشسغال ا÷دار اÿارجي اÙيط
بسساحة اŸنزل اŸبني من ا◊جارة والقرميد
والذي مايزال صسامدا أامام الزمن والظروف
اŸناخية ،كما “ت تهيئة األماكن القريبة من
اŸسس- -ك- -ن وإا‚از نصسب ت- -ذك- -اري ل- -ل- -رئ- -يسس
الراحل ،فيما لتزال الورشسة متواصسلة إل‚از
ق -اع -ة ع -روضس سس -ت -خصسصس ل -ع-رضس ﬂت-ل-ف
اŸقتنيات والصسور اıلدة ŸسسÒة هواري
ب -وم -دي -ن إاب -ان ال -ث -ورة ال -ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة
وعقب السستقÓل.
فيما يتعلق بحملة النظافة والتشسج Òالتي
بادرت بها بلدية أا›از عمار ،بالتنسسيق مع
ﬁافظة الغابات بالولية وديوان مؤوسسسسات
الشسباب ،فقد شسهدت مشساركة مواطن Úمن
ال- -ب- -ل- -دي -ات اÛاورة ال -ت -اب -ع -ة ل -دائ -رة عÚ
أاحسس -اي -ن -ي -ة وك -ذا ›م-وع-ة م-ن اŸت-ط-وعÚ
الشسباب إاضسافة إا ¤عديد الزوار من وليات
أاخرى.

بوضسياف للمشسارك ‘ Úالصسالون الدو‹ للتجهيز الطبي بوهران:

إاجراءات جديدة لتشسجيع اإلنتاج الوطني وتزويد اŸسستشسفيات

جعل رئيسس ا÷مهورية ترقيتها ضسمن أاولويات
برا›ه منذ اعتÓئه سسدة ا◊كم ،وهو ما
أاكده رئيسس اللجنة التقنية ““التصسال““ للجنة
الوطنية ا÷زائرية لليونسسكو أاحمد بن زليخة،
قائ Óإان القرارات السسياسسية التي ” اتخاذها
‘ غضس - -ون السس - -ن - -وات اŸاضس - -ي - -ة ك - -انت ‘
صس- -ا◊ه- -ا ،م- -ؤوسسسس -ا ب -ذلك ل -ن -ظ -رة ج -دي -دة
Óم - -ور ،إاذ ب- -اتت اŸرأاة تشس- -غ- -ل م- -ن- -اصسب
ل --أ
اŸسسؤوولية ‘ كل اŸيادين بنسسب متفاوتة من
ق- -ط- -اع إا ¤آاخ -ر ،وتضس -اه -ي ال -ث -لث ‘ وزارة
التصسال.
‘ مداخلته ،أاسسهب بن زليخة
‘ ا◊ديث ع -ن أاه -م -ي -ة وم-ك-ان-ة
التصسال ‘ ›تمعنا ،لفتا إا¤
أانه جوهري ‘ ترقية اŸواطنة
العاŸية و‘ ترقية اŸسساواة بÚ
ا÷نسس .Úواأله - -م م- -ن ذلك ،اع- -تÈه رك- -ي- -زة
تكريسس وا◊فاظ على القيم وترقيتها .وقبل
ذلك نبه بن زليخة ‘ سسياق ا◊ديث ،عن
اسستÒاد اŸفاهيم الذي طرح خÓل النقاشس،
ب- -أان أاسسسس اŸواط- -ن- -ة ال -ع -اŸي -ة م -وج -ود ‘
ال- -ق- -رآان ،ال -ذي ج -اء ف -ي -ه أان اإلنسس -ان خ -ل -ق
ل- -ل- -ت- -ع -ارف ،وم -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق ل ح -اج -ة
لÓسستÒاد أاسساسسا.
وأافردت الصسحافية واıرجة بدرة حفيان
حيزا هاما Ÿفهوم جديد ‡ثل ‘ اŸواطنة
ال- - -ع- - -اŸي- - -ة ‘ ،ن - -فسس الŒاه ،م - -ؤوك - -دة أان

إاشسراك اŸرأاة ‘ صسنع
القرار مطلب هام

اŸواطنة التي باتت تعرف باŸواطنة العاŸية
لها تأاث Òوتأاثر بالسسلوكات ،أاخÓقية ومعنوية
بدرجة أاو ¤وتكتسسي بالغ األهمية ،باعتبارها
تكرسس ترقية ا◊سس اŸد.Ê
و‘ رده- - -ا ع- - -ل- - -ى انشس- - -غ- - -الت ط - -رحت
ب -خصس -وصس انصس -ه -ار ث -ق -اف -ت -ن -ا ل -غ-زو ث-ق-اف-ة
›ت -م -ع -ات أاخ -رى ،أاك -دت ب -درة ح -ف -ي -ان أان
اإلشس-ك-ال ل ي-ط-رح أاسس-اسس-ا ،وب-ح-ك-م Œرب-ت-ها
ب -ال -قسس -م السس -م -ع -ي ال -بصس -ري ب-وك-ال-ة األن-ب-اء
ا÷زائرية ،الذي تشستغل به منذ سسنوات حول
موضسوع ““الÎاث والثقافة““ ،أافادت أان الشسباب
Áيلون بطبيعتهم إا ¤الÎاث ،ويبحثون تلقائيا
عن الÈامج الوطنية ‘ القنوات التلفزيونية.
م - -ن ج - -ه - -ت - -ه ،م - -دي - -ر –ري - -ر ج - -ري - -دة
““لكسسÈسسيون““ إابراهيم تخروبت ،حول ترقية
اŸسساواة ب Úا÷نسس ‘ Úالصسحافة ،توقف
ع -ن -د إاشس -ك -ال -ي -ة ﬁدودي -ة ت-واج-د اŸرأاة ‘
مناصسب اŸسسؤوولية بقطاع اإلعÓم ،رغم أانها
تشسكل األغلبية .أاي أان تواجدها ‘ اŸسسؤوولية
ل ي- -ع- -كسس حضس- -وره -ا ال -ق -وي ،مشسÒا إا ¤أان
األمر ينطبق على قطاعات أاخرى.
وبرأاي إابراهيم تخروبت ،فإانه أاشسبه بسسقف
زج -اج -ي ي -ح -ول دون ت -ق -ل -د اŸرأاة م -ن -اصسب
اŸسس- -ؤوول- -ي- -ة ،ي -ح -ت -اج ح -ل -ه إا ¤ف -ت -ح ورشس -ة
سسياسسية ،تتناول اŸوضسوع بإاسسهاب ،لتمكÚ
اŸرأاة من قطع خطوة أاخرى تكرسس اŸكانة
التي اكتسسبتها ‘ اÛتمع.

التنوع البيولوجي البحري

ا÷زائر تتفاوضض باسسم إافريقيا حول اŸعاهدة الدولية

تتفاوضض ا÷زائر بنيويورك ،باسسم البلدان
لف- -ري- -ق- -ي- -ة ح- -ول م- -ع -اه -دة دول -ي -ة ت -خصض
ا إ
ا◊م- -اي- -ة والسس- -ت- -ع- -م- -ال اŸسس- -ت -دام ل -ل -ت -ن -وع
ل·
ال-ب-ي-ول-وج-ي ال-ب-ح-ري ‘ ،إاط-ار ات-ف-اق-ي-ة ا أ
اŸتحدة حول قانون البحار.
‘ مداخلة لها باسسم اÛموعة اإلفريقية
خ Ó-ل أاشس-غ-ال ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-حضسÒي-ة ل-ه-ذه األداة
القانونية اŸنعقدة بنيويورك إا ¤غاية  7أابريل
 ،2017أاك- -دت ا÷زائ -ر ع -ل -ى ضس -رورة ال -ت -ك -ف -ل
باŸصسالح اÿاصسة للدول اإلفريقية السساحلية ‘
إاطار هذه التفاقية الدولية اŸسستقبلية.

العدد
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‘ هذا الشسأان ،دعت ا÷زائر إا ¤وضسع آالية
للتقاسسم العادل Ÿنافع اسستغÓل اŸوارد ا÷ينية
البحرية اŸوجهة للبلدان النامية.
وع -ل -ي -ه ،سسÎاف -ع ا÷زائ-ر م-ن أاج-ل مصس-ال-ح
القارة اإلفريقية ،فيما يتعلق باسستغÓل اŸوارد
ا÷ي -ن -ي -ة ال -ب -ح-ري-ة ودراسس-ات ا÷دوى ال-ب-ي-ئ-ي-ة
وتدعيم القدرات الوطنية و–ويل التكنولوجيات
البحرية.
ويكمن الهدف من ذلك ‘ السسماح للبلدان
اإلف-ري-ق-ي-ة ‘ ا◊م-اي-ة والسس-ت-ع-م-ال اŸسس-تدام
للتنوع البيولوجي البحري.

” بر›ة إاجراءات جديدة لتشسجيع
لن-ت-اج ال-وط-ن-ي وتصس-دي-ق ال-تجهيزات
ا إ
لسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ال-ت-ي تسس-وق ‘ ا÷زائ-ر،
ا إ
بحسسب ما أابرزه وزير الصسحة والسسكان
وإاصس Ó- -ح اŸسس - -تشس - -ف - -ي- -ات ع- -ب- -د اŸالك
ب-وضس-ي-اف ‘ ،رسس-ال-ة ق-رأاه-ا ن-ي-ابة عنه،
أامسض ،ب -وه -ران ،م -ن -ظ -م -و ال -ط -ب -ع-ة 20
لث-اث اŸسس-تشس-ف-ي-ات
ل -لصس -ال -ون ال-دو‹ أ
والتجهيز الطبي «سسيمام .»2017
‘ ه- -ذه ال- -رسس- -ال- -ة اŸوج- -ه- -ة Ÿن -ظ -م -ي
الصسالون اŸزمع إاقامته من  12إا 15 ¤أابريل
Ãركز التفاقيات «ﬁمد بن أاحمد» لوهران،
أاشسار الوزير إا« ¤اإلجراءات اÙفزة لفائدة
اŸن - -ت - -ج ÚاÙل - -ي »Úوك - -ذا «وضس - -ع إاط - -ار
تفضسيلي لفائدة الذين يسستثمرون ‘ الÎكيب
ب -ا÷زائ -ر ،ب -ال -ن -ظ-ر إا ¤م-ؤوهÓ-ت الصس-ن-اع-ة
اÙلية ،لسسيما فيما يخصس األثاث الطبي
وميكانيك الدقة واإللكÎونيك ،نعتقد بأانه من
اŸوات - -ي أان ن - -حضس - -ر إلج- -راءات ج- -دي- -دة»،
بحسسب ما أابرز بوضسياف.
وذك- -ر ‘ ه- -ذا اإلط- -ار ،أان ح- -ج -م السس -وق
ا÷زائرية Áنح «ضسمانات وفرصسا حقيقية ل
›ال فيها للمقارنة مع اأسسواق أاقل حجما،
أاي -ن يسس -ت -ث -م -ر ب -عضس صس -ان -ع -ي ال -ت-ج-ه-ي-زات
ويريدون تصسدير إانتاجهم اإلينا».
« ⁄نعد نقبل هذه الوضسعية ونقول ذلك
بوضسوح :من يسستثمر ‘ ا÷زائر سسيكون له
السسوق» ،كما أاكد الوزير.
وأابرز أان صسالون «سسيمام  ،»2017يتيح أايضسا
«إاب - -راز ال- -ع- -م- -ل ال- -ذي ي- -جب أاداءه ‘ ›ال
التصسديق وكذا وضسع نظام للتقييسس والتصسديق
ك- -ف- -ي- -ل بضس- -م- -ان م- -ط- -اب- -ق- -ة ال -ت -ج -ه -ي -زات
السس -تشس -ف-ائ-ي-ة اŸسس-وق-ة ‘ ا÷زائ-ر ألفضس-ل
اŸع- -اي Òو“ن- -ح ج- -م- -ي- -ع ضس- -م- -ان -ات األم -ن
واألداء».
ويشسكل تنظيم الطبعة  20للصسالون الدو‹
ألثاث اŸسستشسفيات والتجهيز الطبي ،يضسيف

عبد اŸالك بوضسياف« ،وقفة مفضسلة لتقييم
عدد من العناصسر «وتسسمح «بالدرجة األو¤
تكوين فكرة حول التقدم اÙقق والبتكارات
اŸسسجلة ‘ ›ال التجهيزات السستشسفائية
ع Èالعا.»⁄
«وي -ع -رف ال -ت -ج-ه-ي-ز السس-تشس-ف-ائ-ي ت-ط-ورا
مسس -ت -م -را وتسس -ت -ع -م -ل ف -ي -ه بشس -ك -ل م -ت -زاي-د
التكنولوجيات الدقيقة التي تسستوقفنا لسسببÚ
على األقل :ضسرورة السسهر على أان –ظى
التجهيزات التي يتم اقتناءها Ãرافقة قوية
‘ ›ال الصسيانة وإاجبارية السسهر على أان
ي -ك-ون ال-ت-ك-وي-ن ‘ ع-ل-وم الصس-ح-ة م-ك-ي-ف-ا م-ع
اسس -ت -ع-م-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷دي-دة ل-ت-ج-نب
فجوة مضسرة على أاك Ìمن صسعيد» ،بحسسب ما
لحظ الوزير.
ت-ن-ع-ق-د ال-ط-ب-عة  ‘« 20ظ -رف م -فصس -ل-ي
لتاريخنا وهو ظرف يتميز بÈوز ‰وذج جديد
للتنمية خارج اÙروقات( ،)...يعتمد على
التنويع وتعويضس السستÒاد» ،وفق بوضسياف.
وق -د ” ت -ق -د Ëك -ل -م -ة ال -وزي-ر م-ن ط-رف
مصسطفى شساوشس ،مؤوسسسس صسالون «سسيمام»
واŸسستشسار لدى الوكالة اŸنظمة ،وهذا أاثناء
ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة خصسصست ل -ل-ط-ب-ع-ة ا÷دي-دة
للتظاهرة ،التي سستعرف مشساركة زهاء 400
مؤوسسسسة من  28بلدا ،منها ا÷زائر ا◊اضسرة
بقوة من خÓل  88شسركة.

لفارقة
جمعية منتجي النفط ا أ

دعم مسسار اسستقرار األسسواق النفطية
اخ---ت---ت---مت ب---اأب---ي---ج---ان اأشس---غ--ال
الدورة العادية Û 34لسض وزراء
ج-م-ع-ي-ة م-ن-ت-جي النفط الأفارقة
ال--ت--ي شس--ارك ف-ي-ه-ا وزي-ر ال-ط-اق-ة
ن--ورال--دي--ن ب--وط--رف--ة ،ب-حسسب م-ا
اأكدته وزارة الطاقة.
اأضساف ذات اŸصسدر ،اأنه عÓوة على
اŸلفات اŸتعلقة بالسس Òالعام للهيئات
والقرار القاضسي بتسسريع اأجندة اإصسÓح

ا÷م -ع -ي -ة ،درسس ›لسس ال -وزراء ت -ط-ور
الأسس -واق ال -ن-ف-ط-ي-ة وق-دم دع-م-ه Ÿسس-ار
اسستقرار اأسسواق النفط ،الذي دعا اإليه
ات - -ف- -اق ا÷زائ- -ر ‘  28سس-ب-ت-م2016 È
واأكده اتفاق فيينا ‘  30نوفم2016 È
وّ Œسسد بالتوقيع على اإعÓن التعاون بÚ
منظمة اأوبك ودول خارج اأوبك ‘ 10
ديسسم.2016 È
ع - -ل - -ى صس- -ع- -ي- -د اآخ- -ر ،اأوصس- -ى وزراء

ا÷معية بتسسريع تنويع اقتصسادات الدول
الإف-ري-ق-ي-ة وت-ب-ن-ي دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة الن-ت-قال
الطاقوي.
دع- -ا ال- -وزراء اإ ¤ت -رق -ي -ة ال -ك -ف -اءات
اÙلية وا◊وكمة واإقامة سسوق اإفريقية
للنفط اÿام واŸواد النفطية.
كما وافق الوزراء على تغي Òتسسمية
ج -م -ع -ي -ة م -ن-ت-ج-ي ال-ن-ف-ط الأف-ارق-ة اإ¤
منظمة منتجي النفط الأفارقة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األحد  ٠٢أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٥رجب  ١٤٣٨هـ

عاين ودشسن مشساريع ضسمن برنامج رئيسس ا÷مهورية بالوادي
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سصÓل :إانشصاء أارضصية تصصدير بشصراكة أاجنبية لتسصويق اŸنتوج اÙلي باÿارج
–ذير اŸضسارب Úمن التÓعب بغرف التÈيد
لسسواق الدولية ،وهو توجه جديد تسسعى مصسا◊ه إا ¤اعتماده لتدارك نقصس الوسسائل
لجانب ،لتسسويق اŸنتجات اÙلية ‘ ا أ
لول عبد اŸالك سسÓل ،أامسس ،إا ¤إانشساء «أارضسية تصسدير» بالشسركة مع ا أ
دعا الوزير ا أ
اللوجيسستيكية الوطنية ،بعد أان اشستكى الكث Òمن اŸصسدرين من غيابها واعتÈوها عام Óثّبط مهمة رفع قدرات التصسدير الوطنية باŒاه اÿارج .غ Òأان هذا التوجه ل يعني عدم تلبية الحتياجات الوطنية،
Óسسعار» ،وليسس كما يعمل اŸضساربون حاليا «تخزين
لعادة التوازن ل أ
لسسواق وقت الندرة بأاسسعار معقولة إ
لجله «تخزين اŸنتجات وقت الوفرة وطرحها ‘ ا أ
إاذ أامر باسستغÓل نظام الضسبط «سسÒبÓك» ،كما وضسع أ
لسسواق بأاسسعار باهظة» عند ا◊اجة لها.
منتجات وطرحها ‘ ا أ
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ت -وق -ف سس Ó-ل ،خ Ó-ل زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
ق- -ادت- -ه إا ¤ولي- -ة ال- -وادي ‘ ،إاط -ار ت -ن -ف -ي -ذ
ومتابعة برنامج رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،عند مشسكل Úأاسسال الكث Òمن ا◊È
‘ اآلون - - - -ة األخÒة؛ ن - - - -قصش ال- - - -وسس- - - -ائ- - - -ل
اللوجسستيكية وسسوء اسستغÓل غرف التÈيد.
وراح ع-ن-د م-ع-اي-ن-ت-ه اŸسس-ت-ث-م-رة ال-فÓحية
Óخوة مسسعودي بسسيدي عون ،يعطي حلول
ل إ
Ÿشسكل عويصش طاŸا اشستكى منه اŸصسدرون
ب -ولي -ة ال-وادي ،السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة ،وه-و غ-ي-اب
طائرات نقل البضسائع ،التي حالت دون إايصسال
اŸن- -ت- -وج اÙل- -ي إا ¤األسس- -واق اÿارج- -ي- -ة.
واقÎح ‘ هذا السسياق ،بعدما أابان مسسؤوولو
الولية عن وجود رغبة روسسية ‘ السستثمار
‘ هذا اÛال ،بإاقامة شسراكة مع األجانب
وف -ق ال-ق-اع-دة الق-تصس-ادي-ة  ،٤9-٥١ل-تصس-دير
Óسسواق اÿارجية حسسب
اŸنتجات الفÓحية ل أ
ط -ل -ب-ه-ا ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان
ه - -ذه األسس - -واق ل - -دي- -ه- -ا
متعامل Úمتحكم Úفيها.
أاب- -رز سسÓ- -ل أاه- -م- -ي -ة
إانشساء أارضسية تصسدير ،مع
شس- -ريك أاج- -ن -ب -ي ،ي -ت -و¤
م-ه-م-ة تسس-وي-ق اŸنتجات
ا÷زائرية ،على أان يتو¤
ال-فÓ-ح-ون م-ه-م-ة اإلنتاج
وف -ق اŸع -اي Òال -دول-ي-ة .داع-ي-ا ل-لÎك-ي-ز ع-ل-ى
اÿضسر والفواكه الطبيعية ،ألنها األك Ìطلبا
‘ ه- -ذه األسس- -واق ،م- -ع وع- -ده ب -ت -ق -د« Ëك -ل
الدعم» و»اŸسساعدة» للمسستثمرين ‘ القطاع
ال- -فÓ- -ح- -ي ،خ- -اصس- -ة وأان ال- -ولي -ة “لك م -ن
اŸؤوهÓت والقدرات ما يجعلها تتحول إا¤
ق-طب تصس-دي-ر ل-ل-م-ن-ت-ج-ات ال-زراع-ية بامتياز،
فهي –تل اŸراتب األو ‘ ¤إانتاج الكث Òمن
اÿضسر ،على غرار البطاطا  ٤٠من اŸائة من

«–رير العقول من
البÒوقراطية» ‘ منح عقود
اسصتغÓل األراضصي والتسصهيÓت
للمسصتثمرين الشصباب

اإلن- -ت- -اج ال- -وط- -ن- -ي،
ال - -ت - -م - -ور وال - -ت - -ب- -غ
وغÒه - - - - - - -ا م- - - - - - -ن
اŸنتجات.
وألن ت- - - -ق- - - -وي - - -ة
ق- -درات ا÷زائ -ر ‘
ال- -تصس- -دي- -ر ل Áك- -ن أان ي- -ت -ح -ق -ق ‘ غ -ي -اب
اسستثمارات ،أامر سسÓل بتسسريع توزيع عقود
اسس -ت -غ Ó-ل األراضس -ي ‘ إاط -ار الم -ت-ي-از ع-ل-ى
مسس-ت-ح-ق-ي-ه-ا ،م-ع-تÈا م-ع-ا÷ة  6٥م-ل-ف-ا ،من
›م- -وع  6٠٧م- -ل -ف أاودعت ل -دى اŸصس -ال -ح
اıتصسة بالعدد القليل ،مطالبا بـ «–رير
ع- -ق- -ول- -ه- -م م- -ن ال- -بÒوق- -راط- -ي- -ة» وت- -ق- -دË
ال -تسس -ه -ي Ó-ت ،خ -اصس -ة ل -لشس-ب-اب ال-راغ-ب‘ Ú
السستثمار ‘ القطاع الفÓحي ،وحsثهم لدى
ت -دشس ÚاŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ل -ل -ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي

بحسسا Êعبد الكر ،Ëعلى تشسجيع التكوين ‘
الفÓحة من خÓل فتح التخصسصسات ‘ هذا
اÛال وكذا تلك اŸطلوبة بسسوق الشسغل.
وحذر سسÓل من السستغÓل «السسيء» لغرف
التÈيد ،فهذه الغرف أانشسئت لتخزين اŸنتوج
Óسسواق ‘ حال الندرة
وقت الوفرة وإاخراجه ل أ
ب-أاسس-ع-ار م-ع-ق-ول-ة ت-ع-ي-د ل-ه-ا ال-ت-وازن وت-راع-ي
ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ،ول-يسش ل-ت-خ-زي-ن
اŸن-ت-وج «وإاخ-راج-ه» ب-أاسس-ع-ار ب-اه-ظ-ة م-ث-ل-م-ا
حدث ‘ اآلونة األخÒة ،معتÈا ما حدث ‘
ولية ع Úالدفلى ،حينما ” توقيف ›موعة
م -ن األشس -خ -اصش ب -ت -ه -م-ة ت-خ-زي-ن أاط-ن-ان م-ن
البطاطا للمضساربة فيها ،بـ «غ ÒاŸقبول»،
داعيا اŸسسؤوول Úعلى هذه الهياكل إا ¤التقيد
ب -اŸه -ام اŸن -وط -ة ب -ه-ا وع-دم إاخ-راج-ه-ا ع-ن
مسسارها.

وحث ل -دى ت -وق -ف -ه ع-ن-د م-ركب ال-ت-وظ-يب
والتÈيد للمؤوسسسسة العمومية «فريقووميديت»،
وه-و ي-ت-ح-دث إا ¤فÓ-ح Úع-رضس-وا م-ن-ت-ج-ات
مسستثمراتهم على غرار البطاطا ،التمر ،الثوم،
إا ¤ت- -وسس- -ي -ع مسس -اح -ة زراع -ة ه -ذا اŸن -ت -وج،
والعمل على إايصساله إا ¤أاسسواق الشسمال ،إلنهاء
«أازمة ندرة» جعلت أاسسعاره تصسل إا١٨٠٠ ¤
دينار .كما أامر بطرح سسعر الكيلوغرام الواحد
من البطاطا بثمن معقول وليسش بـ ٧٠دينارا
كما هو معمول به على مسستوى ا◊قول.

ل سصكنات بطابق Úبعد اآلن
ان -ت -ق -د ال -وزي -ر األول ع -ب-د اŸالك سسÓ-ل،
طريقة بناء سسكنات بحي  ٨ماي  ،١9٤٥شسّيدت

على شسكل «قصسبة موسسعة» كما وصسفها ،داعيا
إا ¤التقيد بالتعليمة الوزارية اŸشسÎكة التي
ت -وضس -ح شس -روط وك -ي -ف -ي -ات إا‚از اŸب -ا‘ Ê
ولي - -ات ا÷ن- -وب ،وال- -ت- -ي ي- -جب أان ت- -راع- -ي
خصس- -وصس- -ي -ة اŸن -ط -ق -ة و‰ط -ه -ا اŸع -م -اري
األصسيل.
وأامر سسÓل ،صساحب مشسروع  ١٧٠٠مسسكن
ب -ال -وادي ،ب -إاع-ادة إاي-داع م-ل-ف اŸشس-روع ل-دى
الوزارة الوصسية ،للنظر فيه والتقيد بالتعليمات
التي سستوجهها له مكاتب الدراسسات ،معيبا
عدم تفكÒه ‘ تخصسيصش مسساحات عمومية
للسساكنة واÓÙت ،واقتصسار اŸشسروع على
سسكنات «مراقد» .فالدولة ،كما قال« ،ل تبني
اŸق-اه-ي» و»اŸط-اع-م» ،ب-ل ه-ي اسس-ت-ثمارات
اÿواصش ،الذين ينبغي تشسجيعهم على ذلك
بÎك مسساحات لذلك.
وأاعلن الوزير األول ،عن منح حصسة إاضسافية
من السسكن الريفي للولية تقدر بـ ٢٥٠٠وحدة،
غ Òأان- -ه اشسÎط ع- -ل- -ى اŸسس- -ؤوول Úال- -ت -ق -ي -د
بشس- -روط إا‚از م- -ث -ل ه -ذه السس -ك -ن -ات ،ال -ت -ي
ت -ف -رضش ب -ن-اء سس-ك-ن أارضس-ي أاو ب-ط-اب-ق واح-د،
داع -ي -ا إا ¤وق -ف ال -ع -م -ل ن -ه -ائ -ي-ا ب-الÈن-ام-ج
القد .Ëوقد أاشسرف باŸناسسبة على تسسليم
مفاتيح سسكنات Ãختلف الصسيغ لفائدة سسكان
اŸنطقة.
م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ك -انت ال -زي -ارة ف -رصس -ة
لتدشس Úمشساريع اجتماعية واقتصسادية ،منها
قاعة متعددة الرياضسيات بسسعة  ٣آالف مقعد
بالوادي ،وﬁطة النقل الÈي ،والعيادة الطبية
ا÷راح -ي -ة «إاب -ن ح -ي -ان» ،اŸركب السس -ي -اح-ي
«الغزالة الذهبية» الذي يعد –فة معمارية
وقطبا سسياحيا بامتياز يسسمح بتشسجيع ا÷ذب
السس-ي-اح-ي األج-ن-ب-ي وال-وط-ن-يŸ ،ا ي-وف-ره من
إامكانات وخدمات راقية.
كما عاين مشسروع مركز مكافحة السسرطان،
الذي بلغت نسسبة تقدم األشسغال به  9٠من
اŸائة ،وقد أاعلن باŸناسسبة عن دخول ملحقة
ال-ت-ك-وي-ن شس-ب-ه ال-ط-ب-ي ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-رك-ز ح-ي-ز
اÿدمة شسهر أاكتوبر اŸقبل.

...ويؤوكد ‘ لقاء مع السسلطات اÙلية واÛتمع اŸد:Ê

تشصريعيات  4ماي «خا”» اŸصصادقة على –صص Úاسصتقرار الوطن
القيام بـ «ثورة ‘ الذهنيات» تعيد قيمة للحرفة والصصنعة
لول عبد اŸالك سسÓل ،أامسس،
اعت Èالوزير ا أ
النتخابات التشسريعية اŸقرر تنظميها يوم  4ماي
اŸق -ب -ل« ،خ -ا”» اŸصس -ادق -ة ع-ل-ى –صس Úاسس-ت-ق-رار
الوطن وخياره الدÁقراطي.
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قال سسÓل ‘ لقائه مع السسلطات اÙلية واÛتمع
اŸد Êبدار الثقافة ﬁمد  ÚŸلعمودي ،إان النتخابات
التشسريعية اŸقبلة سستنظم –ت أاحكام دسستورية جديدة
وضسمانات نزاهة وشسفافية قّل مثيلها ‘ العا ،⁄مؤوكدا أانها
سستكون «خا” اŸصسادقة على –صس Úاسستقرار الوطن
وخياره الدÁقراطي».
وبعد أان أاشسار إا ¤أان ا÷زائر تعيشش ظروف اسستقرار
وطمأانينة ،دعا سسÓل إا ¤تكثيف ا÷هود للحفاظ على هذه
اŸكاسسب ،معلنا “سسكه Ãبادئ بيان  ١نوفم،١9٥٤ È
الذي أاراد جمهورية دÁقراطية اجتماعية ذات سسيادة ‘
إاط-ار م-ب-ادئ اإلسسÓ-م وال-ه-وي-ة ال-ع-رب-ي-ة األم-ازي-غ-ي-ة ،وه-و
طريق قال «لن ننحرف عنه أابدا متمسسك ÚبالسستقÓل
وسسلطة الشسعب وواجب التضسامن مع الضسعيف وÃكونات
الشسخصسية الوطنية».
و‘ إاطار التزام الدولة بواجب إاعÓم وشسرح الوضسع
للمواطن Úخاصسة ،حرصش سسÓل على تشسخيصش الظرف
القتصسادي ا◊ا‹ ،الذي اعÎف أانه Áر بأازمة «صسعبة
جدا» نتيجة تأاثره بالتقلبات العاŸية ،وهذا ما يفرضش
القيام بـ «ثورة ‘ الذهنيات» تعيد قيمة للحرفة والصسنعة
والتعليم اŸهني ،وŒعل من الصسناعة ﬁورا آاخر ‘ عمل
العصسرنة وتنويع القتصساد الوطني ،من خÓل إاعادة بعث
القاعدة الصسناعية الوطنية ودعم اإلنتاج اÙلي وترقية
عÓمة «صسنع ‘ ا÷زائر» التي لن تكون ‘ اŸسستقبل

مرادفا لغياب ا÷ودة ،فمن «غ ÒاŸعقول أان نحتقر العمل
ونحن ‘ بلد دينه اإلسسÓم وقد بنى أاسسÓفه و‘ ظروف
أاشسد صسعوبة مدنا مثل الوادي وتيمقاد وشسرشسال وقصسور
بشسار وأادرار».
وب- -رأاي ال- -وزي- -ر األول ،ف- -إان ت -ن -وي -ع الق -تصس -اد ي -ع -ن -ي
اسس -ت -ح -داث األنشس -ط -ة ‘ اÛالت ال -ت -ي تسس-ج-ل ع-ج-زا
ل-ت-غ-ط-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات-ن-ا ول-ل-تصس-دي-ر دون الذهاب فقط نحو
مصس -ان -ع اإلسس -م-نت وت-رك-يب السس-ي-ارات وا◊دي-د والصس-لب
واŸطاحن التي وإان كانت مربحة حاليا ،قد تتعرضش ‘
اŸسستقبل للكسساد.

تقليصص السصتÒاد ل يعني منع السصلع واŸنتجات
‘ تÈيره إلجراءات ا◊كومة اŸتعلقة بÎشسيد النفقات
العمومية والتحكم ‘ التجارة اÿارجية ،أاكد سسÓل أان
هدفها ا◊فاظ على التوازنات اŸالية الكÈى للبÓد وعلى
ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ،م-ع م-واصس-ل-ة ب-رام-ج السس-ك-ن
والصسحة والÎبية وجهود دعم السستثمار اŸنتج ،موضسحا
أان ت -ق -ل -يصش السس -تÒاد ل ي -ع -ن -ي أاب -دا م -ن -ع ب-عضش السس-ل-ع
واŸنتجات ،ألننا بحاجة إا ¤اŸنافسسة لضسبط األسسعار ‘
السسوق وضسمان ا÷ودة من جهة ،وتوف Òاÿيار للمسستهلك
ا÷زائري من جهة أاخرى.
و‘ رده على انشسغالت وتسساؤولت سسكان الوادي ،التي
“ح-ورت ح-ول ت-ق-د Ëال-دع-م ل-ل-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي ،خ-اصسة
بالكهرباء واŸسسالك وتخليصسه من فوضسى تصسريف اإلنتاج،
أاك -د سس Ó-ل أان اÙاصس -ي -ل ال -زراع -ي -ة والÌوة ا◊ي -وان -ي-ة
ب -ال -ولي -ة أاصس-ب-حت ‡ول أاسس-اسس-ي-ا ل-لسس-وق ال-وط-ن-ي ،وم-ن
الضسروري أان نرافق ونشسجع اŸبادرات ‘ هذا اÛال
ل-زي-ادة وت-ن-وي-ع م-ن-ت-ج-ات ال-وادي ال-فÓ-ح-ي-ة وب-ن-اء ق-اع-دة

إان-ت-اج-ي-ة ج-ه-وي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ت-غ-ط-ي الح-ت-ي-اج-ات ال-وط-نية
السستهÓكية والتحويلية ،كما تسستهدف السسوق العاŸية.
وأاردف سسÓل قائ« :Óعلينا جميعا تطوير هذه اŸيزات
اÙلية لبلوغ أاهداف أاك Èكالتصسدير والتحويل الغذائي
وت -ن -وي -ع األنشس -ط -ة الق -تصس -ادي -ة ‘ ال -ولي -ة ك -السس -ي -اح -ة
والصسناعات التقليدية واÿدمات ،التي تشسكل قسسما كبÒا
من واردات ا÷زائر ومن الضسروري تطوير قدراتنا ‘
›ال م -ك -اتب ال -دراسس -ات ون-ق-ل السس-ل-ع وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا÷ديدة وغÒها من النشساطات التي تقلصش نفقات الدولة
وتسسمح لشسباب حيوي وطموح ،مثل الذي تزخر به ولية
ال -وادي ،ب -اŸب -ادرة وال -ن -ج -اح واŸسس -اه -م -ة ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة
اÙلية».

مصصنع «هيونداي» طبق دف Îالشصروط
بخصسوصش مصسنع تركيب السسيارات «هيونداي» بتيارت،
الذي أاث Òحوله الكث Òمن ا÷دل مؤوخرا ،قال سسÓل إان
«صساحبه ﬁي الدين طحكوت طّبق دف Îالشسروط ،وهو
يسستورد حاليا ما ب ٢٥ Úإا ٣٠ ¤أالف قطعة غيار ،وسسيشسرع
ابتداء من السسنة الثانية ‘ إانتاج بعضش القطع ﬁليا ،على
أان يشسرع ‘ تصسدير ثلث اإلنتاج ‘ السسنة الثالثة».
ووجه الوزير األول رسسالة مفادها« ،ل تسستمعوا اإ¤
ا÷ماعة التي تريد إاشسعال النار».
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^ ت-ف-ق-د مسس-ت-ث-م-رة فÓ-ح-ي-ة ت-قع باŸنطقة الفÓحية
«الضساية» ببلدية سسيدي عون ( 15كلم عن مقر الو’ية)
Óخوة مسسعودي ،التي تÎبع على
هذه اŸسستثمرة الفÓحية ل إ
مسساحة  45هكتارا ،منها  25هكتارا مسسقية بواسسطة  15بئرا
يعتمد فيها على نظام السسقي بالتقط ،Òأانشسئت ‘  2016وتغرسس
بها عديد اŸنتجات الفÓحية ،من ضسمنها  30بيتا بÓسستيكيا
ونحو مائة نخلة مثمرة.
تتوفر على قاعدة حياة ›هزة ،كما تضسمن أاك Ìمن 13
منصسب شسغل دائم و 30عام Óموسسميا
^ تسس -ل -ي -م رم -زي ل -ق -رارات ال -ت -ن -ازل ورف -ع الشس-رط
الفاسسخ لفائدة عدد من الفÓح Úضسمن عملية تشسمل
 3.400فÓ- -ح وال -ت -ي ت -ن -درج ‘ إاط -ار ت -ط -ه Òال -ع -ق -ار
الفÓحي.
^ ت-دشس Úم-ع-ه-د وط-ن-ي م-ت-خصسصص ‘ ال-ت-كوين اŸهني
ب -ب -ل -دي -ة حسس -ا Êع -ب-د ال-ك-ر 10( Ëك -ل-م ع-ن ع-اصس-م-ة
الو’ية).
وخصسصس ل -ه -ذا ال -ه -ي -ك -ل ال-ت-ك-وي-ن-ي اŸدرج ضس-م-ن الÈن-ام-ج
التكميلي لدعم النمو مبلغ ما‹ بقيمة  336مليون دج ويتوفر على
داخلية ( 120سسرير) ويÎبع على مسساحة إاجمالية قوامها أاربعة
( )4هكتارات.
يضسمن هذا اŸرفق التكويني إاختصساصسات تكوينية
أاسساسسية ذات صسلة مباشسرة بالنشساط الفÓحي بشسقيه النباتي
وا◊يوا.Ê
^ ت-دشس Úم-ركب غ-رف ال-تÈي-د ب-ب-ل-دية الطريفاوي
( 11كلم عن الوادي).
يÎبع هذا الهيكل الفÓحي على مسساحة سست ( )6هكتارات
بطاقة تخزين تقدر بـ 20.000م Îمكعب 4.000 ،م Îمكعب
مزدوجة ا◊رارة ،حسسب البطاقة التقنية للمشسروع.
وتطلب هذا اŸرفق الفÓحي الهام مبلغا ماليا بقيمة 980,6
مليون دج حسسب البطاقة التقنية للمشسروع.
^ تدشس Úقاعة متعددة الرياضسات بالوادي بسسعة 3
آا’ف م-ق-ع-د ،سس-م-يت ب-اسس-م «الشس-ه-ي-د درك-ي ع-ل-ية» بحي
الشسط بعاصسمة الو’ية.
يتوفر هذا اŸرفق الرياضسي ( 3.000مقعد) ،الذي رصسد له
غÓف ما‹ بقيمة  600مليون دج (دراسسة وإا‚ازا ) ،قاعة
رياضسية وثÓث ( )3غرف تبديل اÓŸبسس وقاعت ÚللتحضسÒ
البد Êوغرف تقنية وﬂزن للعتاد وقاعة شسرفية.
^ تدشس Úعيادة طبية بطاقة  80سسريرا تقع بحي 8
ماي  1945بعاصسمة الو’ية.
يÎبع هذا اŸشسروع الصسحي اŸنجز ضسمن اسستثمار خاصس،
على مسساحة إاجمالية قوامها  2.8هكتار .منها  2.1هكتار مبنية
بها خمسسة ( )5طوابق.
تطلب هذا الهيكل الطبي اسستثمارا ماليا بقيمة  1,2مليار دج،
منح ضسمن جهاز الوكالة الوطنية لÎقية ا’سستثمار ويتوفر على
عديد التخصسصسات الطبية ا÷راحية (ا÷راحة العامة واŸسسالك
البولية وجراحة العظام والو’دة واأ’شسعة واإ’نعاشس) ،بحسسب
البطاقة التقنية للمشسروع.
ويضسم سست ( )6قاعات ﬂصسصسة للعمليات ا÷راحية ،كما
يوفر  70منصسب شسغل (طاقم طبي وشسبه طبي) وفق البطاقة
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التقنية للمشسروع.
’راضسي ببلدية الوادي
^ ا’طÓع على ﬂطط شسغل ا أ
ب -ح-ي  8م- -اي  1945ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة .وت-وزي-ع رم-زي
’جتماعي الÎقوي.
Ÿفاتيح سسكنات بصسيغة ا إ
اıطط اŸتضسمن برنا›ا سسكنيا قوامه  4.000سسكن من
ﬂتلف اأ’‰اط ،من ضسمنها  1.700سسكن قيد اإ’‚از (سسكن
اج -ت -م -اع -ي إاي -ج -اري واج -ت -م -اع -ي ت-رق-وي واج-ت-م-اع-ي م-دع-م
والÎق -وي ا◊ر والÎق -وي ال -ع -م -وم -ي) ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤م-راف-ق
عمومية.
وت-وج-د  700وح-دة ج-اه-زة ل-ل-ت-وزي-ع ب-ال-و’ي-ة والتي
تتمثل ‘ سسكن ترقوي مدعم ( 213وحدة) واجتماعي تسساهمي
( )114واجتماعي إايجاري (.)312
^ تدشسﬁ Úطة برية لنقل اŸسسافرين صسنف (أا) تقع
على مسسافة ثÓثة ( )3كلم من النسسيج ا◊ضسري Ÿدينة
الوادي.
يÎب- -ع ه -ذا اŸرف -ق اÿدم -ات -ي ،اŸدرج ‘ إاط -ار الÈن -ام -ج
التكميلي لدعم النمو ،على مسساحة إاجمالية قوامها خمسسة ()5
هكتارات ،حيث رصسد إ’‚ازه مبلغ قيمته  654,3مليون د.ج
–توي هذه اÙطة الÈية ا÷ديدة لنقل اŸسسافرين على
عديد اŸرافق التي توفر الراحة للمسسافرين ،منها  25رواقا
مغطى لصسعود اŸسسافرين.
^ معاينة مشسروع إا‚از مركز مكافحة السسرطان (140
سسرير)
خصسصس لهذا اŸشسروع الصسحي الهام اŸدرج ضسمن الÈنامج
التكميلي لدعم النمو غÓف ما‹ بقيمة  5,2مليار دج (إا‚ازا
وŒهيزا) ويÎبع على مسساحة إاجمالية قوامها  4.9هكتارات،
حيث يسسجل تقدما ‘ اأ’شسغال بحدود  97من اŸائة.
يضسم هذا الهيكل الصسحي جميع اŸصسالح الطبية ا÷راحية
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -أام -راضس السس -رط -ان (ال-تصس-وي-ر اإ’شس-ع-اع-ي ال-ط-ب-ي
والفحصس والتشسخيصس وطب اأ’ورام والتحاليل الطبية والعÓج
اإ’شسعاعي) حسسب البطاقة التقنية للمشسروع.
^ ت- -دشس ÚاŸركب السس- -ي- -اح -ي الصس -ح -راوي «ال -غ -زال
’سستثمار
الذهبي» ( 542سسرير) مدرج ‘ إاطار تدعيم ا إ
‘ ›ال السسياحة.
تقع هذه اŸنشسأاة السسياحية التي تطلبت مبلغا ماليا بقيمة 10
مÓي Òدج باŸدخل الغربي Ÿدينة الوادي ،على مسستوى الطريق
الرابط ب Úالوادي  -ورقلة ،وهو مشسروع سسياحي تابع أ’حد
اŸسستثمرين اÿواصس ويÎبع على مسساحة إاجمالية قوامها 160
هكتار.
يتوفر هذا الهيكل السسياحي على عديد اŸرافق ،من ضسمنها
فندق ( 87غرفة) و 72بانغالو و 52خيمة ›هزة بأاحدث الوسسائل
و 14سسكنا يتوفر على كافة شسروط الراحة ومقر للعمال (384
غرفة) ومسساحة لرياضسة «الغولف» Ãسساحة  100هكتار وحمام
صس -ون -ا وم -ت -ح -ف ومسس-اب-ح وم-ط-اع-م ،حسسب ال-ب-ط-اق-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
للمشسروع.
أا‚ز هذا اŸشسروع السسياحي Ãواصسفات عاŸية ويوفر 393
منصسب شسغل مع اسستفادة العمال من التكوين.
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’وقاف
إايجاد صسيغ مناسسبة لÓسستفادة من أاموال ا أ

عيسصى :القرضض ا◊سصن لتمويل اŸشصاريع اŸصصغرة قريبا
التحقيقات متواصصلة Ÿعرفة جهات تنشصر الفكر الشصيعي

أاع- -ل- -ن وزي- -ر الشس- -وؤون ال -دي -ن -ي -ة
’وق- - -اف ﬁم - -د ع - -يسس - -ى ،أامسص،
وا أ
إاع- -ادة ب- -عث ق- -روضص ب- -ن- -ك- -ي -ة دون
فوائد تصسل قيمتها إا 100 ¤مليون
سسنتيم ’سستحداث مشساريع مصسغرة،
إاضس-اف-ة إا ¤إاي-ج-اد صس-ي-غ لÓ-سس-ت-ف-ادة
م -ن أام -وال ال-وق-ف .م-ؤوك-دا ‘ سس-ي-اق
آاخ-ر ،ضس-ب-ط م-دارسص ق-رآان-ي-ة ت-نشس-ر
ال -ف -ك -ر الشس -ي -ع -ي ب -ط -ري -ق -ة سس -ري-ة
وأاخرى تسستهدف اŸرجعية الدينية
الوطنية.

جÓل بوطي
تصس -ل ق -ي -م -ة ال -ق -روضس ا◊سس-ن-ة ال-ت-ي
سستعيد وزارة الشسؤوون الدينية إاطÓقها اإ¤
 100مليون سسنتيم ،أ’ول مرة منذ إانشساء
ال - -ق- -رضس ا◊سس- -ن .وي- -ه- -دف اŸشس- -روع،
بحسسب الوزير عيسسى ،إا ¤خلق مؤوسسسسات
مصس -غ-رة ‘ ال-ق-ط-اع ا’ق-تصس-ادي ﬁدث-ة
ل -لÌوة م -ن ج -ه -ة وا’سس-ت-ف-ادة م-ن اأم-وال
صسندوق الزكاة من جهة اأخرى.
أاوضس - -ح ع - -يسس - -ى ‘ رده ع- -ل- -ى سس- -ؤوال
““الشسعب““ ،حول طريقة منح القروضس ‘
ندوة صسحفية عقدها ،أامسس ،على هامشس
اج -ت -م -اع-ه ب-إاط-ارات ال-وزارة واŸدي-ري-ن
الو’ئي Úبدار اإ’مام بالعاصسمة ،اأن بنك
الÈك -ة ه -و م -ن ي -ت -و ¤م -ن -ح-ه-ا ‘ ،حÚ
سسيعقد اجتماعا مصسغرا حول اŸشساريع
التي يسستهدفها القرضس دون فوائد اأو ما
يعرف با◊سسن.
واعت Èعيسسى أان صسندوق الزكاة Ãثابة
ثروة مالية هائلة بفضسل وعي ا÷زائريÚ
ب-دي-ن-ه-م و“سس-ك-ه-م Ãرج-ع-ي-تهم الدينية،
مشسÒا إا ¤أانه حان الوقت لتفعيل القرضس
ا◊سسن بطريقة مهيكلة تضسمن اŸرابحة
وت -ع-ط-ي ف-رصس-ا ل-ن-ج-اح اŸشس-اري-ع ،ح-يث
سستعمل اإ’دارة على متابعة اŸشساريع منذ
البداية.
كما شسدد الوزير على توخي ا◊ذر ‘
تسس -ي Òأام -وال اأ’وق -اف ال -ت -ي “ث-ل ث-روة
م-ال-ي-ة ك-بÒة ،ي-جب إاي-ج-اد صس-ي-غ م-ن-اسسبة
ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن-ه-ا ‘ “وي-ل اŸشس-اري-ع،
موضسحا أانه من غ ÒاŸعقول أان تبقى
أاوق-اف ضس-خ-م-ة دون اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ل-ف-ائ-دة
اŸسساجد ،وهو ما نسسعى جاهدين إ’يجاد
طرق مناسسبة.
‘ سسياق آاخر ،حذر الوزير مسسؤوو‹
ال -ق-ط-اع م-ن ال-تسس-اه-ل م-ع ا÷ه-ات ال-ت-ي
تسسعى إا ¤نشسر الفكر الشسيعي أاو طوائف
أاخ -رى خ -ارج -ة ع -ن اŸرج -ع-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة
ال -وط-ن-ي-ة ،اŸب-ن-ي-ة ع-ل-ى السس-ل-ف الصس-ال-ح
واŸن -ه -ج السس -ل -ي -م ،م -ؤوك -دا ضس -ب -ط ع -دة
م -دارسس ق -رآان -ي -ة ت -ع-م-ل لصس-ال-ح الشس-ي-ع-ة
وأاخرى –مل فكرا راديكاليا مؤوسسسسوها
‘ اليمن.
وتزامنا مع انتقادات منظمات دولية
◊رية الدين ‘ ا÷زائر ،انتقد عيسسى
هذه التقارير التي تسسعى إا ¤اسستهداف
البÓد من باب حرية اأ’ديان ،موضسحا أان
ذلك ’ يعني ا’نسسÓخ من عقيدتنا التي
تعت Èخطا أاحمَر ’ ينبغي Œاوزه ‘ كل

اأ’ح -وال ،ق -ائ ’““ :Ó-ن-ح-ت-اج م-ن ي-ع-ل-م-ن-ا
دي -ن -ن-ا““ ،مضس-ي-ف-ا ““ح-ري-ة اŸع-ت-ق-د ل-يسست
عنوانا للتفسسخ““.
و‘ معرضس حديثه عن دور اŸسساجد
‘ –صس ÚاÛت - -م - -ع ق - -ال ال- -وزي- -ر ،إان
اأ’ئمة يقومون بواجب كبŒ Òاه اأ’مة،
من خÓل النصسح الدائم وإاصسدار الفتاوى
وإارشساد الناسس إا ¤طريق ا◊ق ،لكن رغم
ذلك يتعرضسون لتقصس Òمن طرف الوزارة
يتصسدره اأ’جر الضسعيف.
شس -دد ع -يسس -ى ‘ ه -ذا اŸسس-ع-ى ،ع-ل-ى
ضس-رورة ت-ق-د Ëي-د ال-ع-ون لÓ-ئ-م-ة ،سس-ي-ما
فيما يخصس ملف السسكن الوظيفي الذي
بات الشسغل الشساغل ،إاذ من خÓله يؤودي
اإ’مام وظيفته على أاكمل وجه ،مطالبا
اŸسس -ؤوول Úب -إاع -داد ت -ق-اري-ر شس-ام-ل-ة ع-ن
وضسعية السسكنات الوظيفية ودراسساتها ‘
اجتماع مرتقب لتفادي أاي تقصس.Ò
و–ضسÒا لشسهر رمضسان اŸبارك ،دعا
ع -يسس -ى مسس -ؤوو‹ ال-ق-ط-اع إ’ع-داد ق-وائ-م
للفقراء واÙتاج ،Úقصسد التعرف على
ذوي ا◊اج-ة وإام-داده-م ب-اŸع-ون-ة ط-ي-ل-ة
فÎة الشسهر الفضسيل ،معتÈا ذلك يدخل
‘ إاطار ا÷انب ا’جتماعي الذي تقوم به
اŸسساجد التي دعاها إا ¤فتح مطاعم
ال -رح -م -ة .داع -ي-ا ‘ سس-ي-اق ﬂت-ل-ف ،إا¤
تخصسيصس جزء من ميزانية اŸسسجد إا¤
هذا ا÷انب وكذا ا’هتمام بنظافة دور
العبادة.
وقصسد ا◊ث على تنظيف اŸسساجد،
اأعلن تخصسيصس مكافأاة مالية للمسساجد
ال -ت -ي –ق-ق مسس-ت-وى ع-ال م-ن ال-ن-ظ-اف-ة،
سس- -واء داخ -ل ق -اع -ات الصس Ó-ة أاو ﬁي -ط
اŸسساجد ،منددا باŸظاهر السسلبية التي
تعرفها دور العبادة خÓل شسهر رمضسان
وهو ما ينبغي تفاديه لراحة اŸصسل ÚعÈ
الوطن.
و‘ رّده ع- -ل- -ى سس- -ؤوال صس- -ح -ف -ي ح -ول
إاجراء صسÓة الÎاويح خارج اŸسساجد و‘
اŸصس -ل -ي -ات،اأوضس -ح ع -يسس -ى أان ا’ع-ت-داء
اإ’ره -اب -ي ‘ قسس -ن -ط -ي -ن-ة ج-ع-ل-ن-ا ن-ت-خ-ذ
إاج -راءات احÎازي -ة ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا ت-ف-ادي
اŸصسليات و–ويلها إا ¤مسساجد جوارية.
واعت Èكل مكان للصسÓة Ãثابة مسسجد
يتم اإ’شسراف عليه من طرف اŸديريات
لتفادي الفوضسى.
وسس- -ي- -ق -وم أاف -راد اأ’م -ن ط -ي -ل -ة شس -ه -ر
رمضس- -ان ،ب -ت -أام ÚاŸصس -ل ‘ Úالشس -وارع،
ح- -يث ” ع- -ق -د اج -ت -م -اع وزاري م -وسس -ع
ترأاسسه الوزير اأ’ول عبد اŸالك سسÓل
–ضسÒا لشس - -ه - -ر رمضس - -ان وضس - -ب- -ط ك- -ل
اإ’ج - -راءات ال - -ت- -حضسÒي- -ة ‘ ،ح Úأاك- -د
عملية إايفاد اأ’ئمة إا ¤اÿارج اخت Òلها
 100إامام.
أام -ا ب -خصس -وصس ا◊ج ،ف -ج -دد ع -يسس-ى
ت -أاك -ي -ده ع -ل -ى ا’سس -ت -ع -داد ال-ت-ام Ÿوسس-م
’ ،2017سسيما ما تعلق Ãسستوى اÿدمات
والتسسعÒة ونقل ا◊جاج ،مشسÒا إا ¤أان
العمل منصسب حاليا على اختيار أافراد
بعثة أاكفاء من كل القطاعات اŸشساركة،
ع -ل -ى غ -رار الصس -ح -ة وا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة
وغÒها.
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عيدو Êرئيسس ألنقابة ألوطنية للقضساة:

تششريعيات  4ماي فرصشة القاضشي لتعزيز دوره ‘ اÛتمع
عمل جبار ينتظر ﬁكمة ا÷نايات بعد التعديÓت الدسشتورية
أك -د ج -م-ال ع-ي-دو Êرئ-يسس أل-ن-ق-اب-ة
أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -قضس -اةÃ ،ن-اسس-ب-ة أف-ت-ت-اح
أج- -ت- -م- -اع أÛلسس أل- -وط- -ن- -ي ،ب- -إاق- -ام- -ة
أل -قضس -اة ،أمسس ،أن ““تشس -ري-ع-ي-ات  4ماي
ألقادم فرصسة للقضساة لتعميق دورهم ‘
أÛت -م -ع ضس -م -ن ضس -وأب -ط أل -ق -ان-ون ،م-ن
خ Ó-ل مشس-ارك-ت-ه-م ‘ أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة
Ÿرأق-ب-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تي تضسم ‡ثلÚ
ع -ن أÛت -م -ع أŸد Êوك-ذأ ع-ل-ى مسس-ت-وى
÷ان ألفرز وأللجان ألبلدية وألو’ئية
ألتي يرأسسها قاضس““ .موضسحا ‘ تصسريح،
أن ““أ’ن -ت -خ -اب-ات أل-تشس-ري-ع-ي-ة أل-ق-ادم-ة
ف -رصس -ة يÈه -ن ف -ي -ه-ا أل-قضس-اة› ،ددأ،
ع -ل -ى أل -دور أل-ذي ق-ام-وأ ب-ه ‘ أŸوأع-ي-د
ألسسابقة““ ،موضسحا أن ““ألقضساة يعرفون
مهّمتهم ولهم Œربة ‘ هذأ أÛال““.

سسعيد بن عياد

أع -ل -ن ع -ي -دو Êأن ““ع -م  Ó-ج -ب-ارأ ي-ن-ت-ظ-ر
ألقضضاة ،خاصضة على مسضتوى ﬁكمة أ÷نايات
ألتي عرفت تغيÒأ على ألتشضكيلة وألتقاضضي على
درج - -ت ،““Úط - -ب - -ق - -ا Ÿا ورد ‘ أل - -ت - -ع - -ديÓ- -ت
ألدسضتورية ،للرفع من فعالية ألقضضاء أ÷زأئري
وت -ع -زي-ز ح-ق-وق أŸت-ق-اضض ،Úم-ثّ-م-ن-ا ‘ أف-ت-ت-اح
أألشضغال ،قبل أن تتوأصضل مغلقة ،ما ترمي إأليه
تلك ألتعديÓت أ÷وهرية ،مثل أ◊رصس على
تطبيق أألحكام ألقضضائية ومعاقبة ،جزأئيا ،كل
من يعرقل تنفيذها وإأضضفاء طابع ألسضتقÓلية
أإلدأرية وأŸالية للمجلسس أألعلى للقضضاء ،مÈزأ
مدى قوة أŸادة  13٨من ألدسضتور ألتي تكرسس
أسضتقÓلية ألقضضاء و‡ارسضته ‘ إأطار ألقانون،
كون ألهدف هو إأقامة ألعدل من خÓل –مل
أŸسضؤوولية ‘ ألبحث عن أ◊قيقة.
‘ ك- -ل- -م- -ة ط- -ب- -ع- -ه- -ا أل- -ت- -بصض -ر وألشض -ع -ور
باŸسضؤوولية ،أعاد إأ ¤أذهان ألقضضاة معا⁄
ألعمل ألحÎأ‘ ،مÈزأ أهمية تشضبّعهم خÓل
أدأء أŸه -ام Ãج -م -وع -ة ق -ي -م ،م -ن-ه-ا أل-ت-م-ي-ز
ب -ال -ه -دوء ،سض -ع -ة ألصض-در وأإلصض-غ-اء ل-ل-خصض-وم
أŸت-ق-اضض ،Úأل-ت-وأضض-ع ،أإلخÓ-صس وأل-ن-زأه-ة،

م -وضض -ح -ا أن أÛت -م -ع ي -رأقب ‘ ك-ل ◊ظ-ة
سضلوك ألقاضضي ألذي ينبغي أن يبتعد عن كل
شض- -ب- -ه- -ة وع- -دم أل- -ت- -أاث -ر ب -اÙي -ط ،خ -اصض -ة
أإلعÓمي ،وألنقياد فقط للضضم Òوألقناعة
ضضمن إأطار ألقانون .غ Òأنه باŸقابل ،دعا
إأ ¤أن ل ي - -ع - -يشس أل- -ق- -اضض- -ي ‘ ع- -زل- -ة ع- -ن
›ت - -م- -ع- -ه ،إأ‰ا يسض- -ت- -حسض- -ن أن يشض- -ارك ‘
ح-رك-ي-ت-ه ،م-ن خÓ-ل حضض-ور أنشض-ط-ة ث-ق-اف-ي-ة
وري -اضض -ي -ة وإأل-ق-اء ﬁاضض-رأت وأŸشض-ارك-ة ‘
ن-دوأت ،ل-ي-ك-ون م-تصض Ó-ب-ب-ي-ئ-ت-ه وم-ط-لعا على
نبضضات ›تمعه .ولبلوغ تلك أألهدأف ،أشضار
إأ ¤أهمية ألتكوين ،وأضضعا ألعلم وأألخÓق
وأل -ن -زأه -ة ‘ صض -لب م -ع -ادل -ة ع-م-ل أل-قضض-اة،
خ- -اصض- -ة وأن ن- -ق- -اب- -ت- -ه- -م أع -ت -م -دت م -دون -ة
أخÓقيات أŸهنة وصضادقت عليها ‘ ،2006
مشض -ددأ ع -ل -ى ضض -رورة Œسض-ي-ده-ا ‘ ك-ل ي-وم
ليكون ألقاضضي ‘ ريادة مكافحة ألفسضاد ألذي
تتصضدى له أ÷زأئر بحزم.

توسشيع التقاضشي على درجتÃ Úجلسس الدولة
‘ تدخل له أثار جباري عبد أÛيد ،نائب
ع - -ام ›لسس قضض - -اء أŸدي- -ة ،ث- -ق- -ل م- -دون- -ة
أألخÓقيات ‘ موأصضلة –سض Úأدأء مرفق
أل -قضض -اء ،م -ث -م -ن -ا ف -ت -ح ›ال أل -ت -وأصض-ل م-ع
أإلعÓم ألوطني على كافة أŸسضتويات ،من
منطلق حماية حقوق أŸوأطن وأÛتمع.
غ Òأنه أكد أهمية أللتزأم بقوأعد حماية

ق-ري-ن-ة ألÈأءة وسض-ري-ة أل-ت-ح-ق-ي-ق وأل-تحريات.
وأشضار جباري ،إأ ¤ضضرورة ألتمييز ‘ تناول
ألنشضغالت ب Úألعدألة ألقضضائية ألتي تعني
أل -قضض -اة وأل -ع -دأل -ة ألج-ت-م-اع-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ن-ي
قطاعات أخرى ،ومن ثمة تفادي أÿلط بÚ
أŸف -ه-وم ،Úح-رصض-ا ع-ل-ى أل-دق-ة أإلعÓ-م-ي-ة،
ﬂاطبا أ◊قوقي ÚوأŸشضّرع إأ ¤ألنظر ‘
إأرسضاء ألتقاضضي على درجت Úأمام أÙاكم
أإلدأرية (›لسس ألدولة) ،ألن هناك قرأرأت
ﬁل نزأع تطرح مباشضرة أمام ›لسس ألدولة
وأألحرى أن تعالج على درجت Úلتوسضيع نطاق
أ◊قوق ألتي يكرسضها ألدسضتور.

تكر Ëمتقاعدين ‘ انتظار التفاتة Ÿن
اغتالهم اإ’رهاب
ب-اŸن-اسض-ب-ة ،ب-ادرت ن-ق-اب-ة أل-قضض-اة بتكرË
قاضضي Úأحي Óعلى ألتقاعد وهما زوأوي عبد
أل- -رح- -م- -ان ورزي -ق -ي ع -م -ار ،أل ّ-ل -ذأن أع -تÈأ
أللتفاتة حضضارية بعثت فيهما أرتياحا بعد
سضنوأت طويلة من ألعمل .ولتعميمها ،أعلن
عيدو Êعن تشضكيل ÷نة –ضض Òموعد يوم
ت-أاسض-يسس أل-ن-ق-اب-ة أŸوأف-ق ل-ت-اري-خ  29أكتوبر
ألقادم ،تكون فرصضة لتكر Ëعدد كب Òمن
ألقضضاة أألحياء منهم وأألموأت (Ãن فيهم
شضهدأء سضقطوأ إأبان ألثورة ألتحريرية) ،خاصضة
Œاه أسضر وذوي حقوق ألقضضاة ألذين سضقطوأ
‘ سض -ن -وأت أل -عشض -ري -ة ألسض -ودأء وع -دده-م 53
قاضضيا وقاضضية ،أغتالهم أإلرهاب ،وهم ألذين
حافظوأ على ألسض ÒأŸنتظم وألعادي Ÿرفق
ألقضضاء ،باعتباره ألضضامن للحقوق وأ◊ريات
أŸكرسضة ‘ قوأن Úأ÷مهورية .وهنا غلبت
ألدموع رئيسس ألنقابة ،ألذي بدأ متأاثرأ جدأ
وهو يسضتحضضر عطاء وألتزأم تلك ألفئة من
ألرجال وألنسضاء ألذين صضمدوأ ،مثل غÒهم
من أıلصض Úللوطن ،حامل Úرسضالة ألوفاء
للمجتمع أ◊ريصس على حرياته وحقوقه ألتي
يكفلها ألدسضتور ومن ألوأجب أليوم تذكرهم
‘ ﬂتلف أŸناسضبات.

ذويبي من ألشسلف:

موعد  4ماي فرصشة ’نطÓقة جديدة
’م Úأل -ع -ام ◊رك-ة أل-ن-هضس-ة
دع -ا أ أ
ﬁم- -د ذوي- -ب- -ي ،أمسس ،ب- -الشس- -ل- -ف ،إأ¤
““أŸشس - -ارك - -ة ب - -ق - -وة““ ‘ أ’ن - -ت - -خ - -اب - -ات
أل -تشس -ري -ع -ي -ة أل-ق-ادم-ة ،م-ع-تÈأ خÓ-ل
Œم-ع نشس-ط-ه Ãرك-ز أل-تسس-ل-ي-ة أل-علمية
ب -اŸدي-ن-ة ،أن ““أŸشس-ارك-ة ‘ أ’ن-ت-خ-اب-ات
ه -ي ت -ك -ريسس ل -ق -ي-م-ة وح-ق أŸوأط-ن ‘
أل - -ق - -رأر ألسس- -ي- -اسس- -ي““ ،م- -ؤوك- -دأ أن ه- -ذأ
’ول وألرئيسس ‘
’خ Òهو ““ألعنصسر أ أ
أ أ
أŸعادلة ألسسياسسية ألتي تعت Èألسسلطة
’ح - -زأب ألسس - -ي- -اسس- -ي- -ة ع- -ن- -اصس- -ره- -ا
وأ أ
’خرى““.
أ أ
دعا ذويبي أŸوأطن Úإأ ¤أŸشضاركة ‘
هذه ألنتخابات بكل حزم وثقة وقوة وألن
تكون أ◊ياة ألسضياسضية ‘ أ÷زأئر مبنية على
إأرأدة أŸوأطن أ◊رة ‘ صضناديق ألقÎأع،
مضضيفا أن قرأر مشضاركة أل–اد من أجل
ألنهضضة وألعدألة وألتنمية ‘ موعد  4ماي
 ،2017جاء أنطÓقا من حقيقة أن أŸوأطن
هو من يغ Òأÿارطة ألسضياسضية وكذأ أم‘ Ó

أن تكون ألنتخابات حرة ونزيهة وÃشضاركة
–ال -ف -ات سض -ي -اسض -ي -ة ق -ادرة ع -ل -ى م -وأج -ه-ة
–ديات أŸرحلة ألقادمة.
‘ رّده على سضؤوأل للصضحافة حول أهمية
ألسضتحقاق ألنتخابي أŸقبل قال ذويبي ،إأن
ألتشضريعيات Áكن أن تكون ““ﬁطة وفرصضة
ل -ت -ن -ط -ل -ق أ÷زأئ -ر أن -ط Ó-ق -ة ق -وي-ة ت-أام-ي-ن-ا
◊اج- -ي- -ات أل -وط -ن وأŸوأط -ن ،شض -ري -ط -ة أن
تصضاحبه إأرأدة سضياسضية من ألسضلطة““.
من جهته أعت Èأألم Úألعام ◊ركة ألبناء

أل -وط -ن -ي ﬁم -د ﬂان -ق ،أن أ–اد ح -رك -ت-ي
أل -ن -هضض -ة وأل -ب -ن -اء أل -وط-ن-ي وج-ب-ه-ة أل-ع-دأل-ة
وأل-ت-ن-م-ي-ة ““ن-اب-ع م-ن ضض-رورة ت-وح-ي-د أل-ط-اقة
ألذأتية ألبناء ألشضعب وتقد Ëمشضروع وأضضح
يلقى إأجماعهم““ ،مؤوكدأ أن مفاتيح أÿروج
م -ن أألزم -ة ت -ك -م -ن ‘ ““أل-وح-دة ح-ول ث-وأبت
ألهوية أ÷زأئرية أŸتمثلة ‘ ألدين ،أللغة
وألوطن““.
كما دعا ﬂانق إأ ¤أ◊وأر وعدم تهميشس
أل -ك-ف-اءأت ،ألن-ه-ا تسض-ه-ل مسض-ار وح-دة أألم-ة،
مثمنا ‘ ذأت ألوقت تاريخ ألشضعب أ÷زأئري
ألذي لّقن ،بحسضبه ،ألعا ⁄درسضا من خÓل
ثباته وعدم نكرأن وجوده رغم  132سضنة من
ألسضتعمار.
Óشض-ارة ،ت-خ-وضس ح-رك-ت-ا أل-ن-هضضة وألبناء
ل -إ
ألوطني ،إأ ¤جانب جبهة ألعدألة وألتنمية،
غمار تشضريعيات  4ماي  ‘ 2017إأطار –الف
أل–اد من أجل ألنهضضة وألعدألة وألبناء .كما
أقيم باŸناسضبة يوم تكويني لفائدة إأطارأت
أل–اد حول كيفية إأدأرة أ◊ملة ألنتخابية.

نائب رئيسس حركة ألبناء ألوطني من سسكيكدة:

اŸششاركة الششعبية الواسشعة إ’‚اح العرسس ا’نتخابي

أك -د أح -م -د دأن ،ن-ائب رئ-يسس ح-رك-ة
ألبناء ألوطني ،أمسس ،على هامشس أللقاء
م-ع أل-ل-ج-ان أل-ب-ل-دي-ة أ’نتخابية ،بقاعة
عيسسات إأيدير بسسكيكدة ،على ضسرورة
ت -رق -ي -ة أÿط -اب ألسس -ي-اسس-ي وŒدي-ده،
بالتخلي عن أÿطاب ألسسلبي وألذي ’
ي -ق-دم أل-ب-دأئ-ل ،م-وضس-ح-ا أن أ’–اد م-ن
أج-ل أل-ن-هضس-ة وأل-ع-دأل-ة وأل-ب-ن-اء يتبّنى
خ-ط-اب-ا سس-ي-اسس-ي-ا ي-ق-دم أل-ب-دأئ-ل وي-ق-وي
أ÷بهة ألدأخلية ويحصسنها.
أوضض- -ح دأن ،أن- -ه ضض- -د خ -ط -اب أل -ع -ن -ف
وألهدم وأŸقاطعة ألعقيمة ألتي ينادي بها
من قال عنهم إأنهم ليسس لهم أمتدأد شضعبي،

مشضددأ ‘ نفسس ألسضياق على أألهمية ألتي
يشضكلها ألرفع من مسضتوى أÿطاب ألنضضا‹
أل -ذي Áك -ن م -ن –ق-ي-ق مصض-ال-ح أ÷زأئ-ر،
مصض-رح-ا أن-ه وب-ع-د ألن-ت-خ-اب-ات أل-تشض-ريعية
سض-ت-ك-ون مشض-ارك-ة أإلسضÓ-م-ي ‘ Úأ◊ك-وم-ة
موجودة.
‘ مسض - -ت - -ه - -ل ح - -دي- -ث- -ه أم- -ام أنصض- -ار
ومناضضلي حركة أل–اد ،أكد دأن على
لل -كÎون -ي-ة م-ن أج-ل
ضض -رورة أŸرأق -ب -ة أ إ
لدأرة،
تأام Úألنتخابات ضضمانا ◊ياد أ إ
م -ن خ Ó-ل تصض -وي -ر ﬁاضض -ر ألصض -ن -ادي -ق
لل -كÎون -ي -ة
وع- -رضض- -ه- -ا ع- -ل- -ى أŸوأق -ع أ إ
وشضبكات ألتوأصضل ألجتماعي حتى تكون

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

ضض -م -ان -ة ع-ن أل-ن-زأه-ة وألشض-ف-اف-ي-ة وع-دم
ألتذرع بحجج وأهية ،سضيما وأن أ◊كومة
لدأرة
‘ حد ذأتها أكدت على عصضرنة أ إ
وبالتا‹ توفر وسضائل ذلك.
ودع-ا دأن أ÷م-ي-ع ل-ل-مشض-ارك-ة ألشض-ع-بية
أل- -وأسض -ع -ة م -ن أج -ل إأ‚اح ه -ذأ أل -ع -رسس
ألوطني ،منتقدأ بشضدة ،دعوة أÓŸحظÚ
لجانب ألذين سضّماهم بشضهود زور ،ألذين
أأ
سضتصضرف عليهم أموأل طائلة ونحن ‘
لزم- -ة ،مضض- -ي -ف -ا أن -ه ي -ري -د ضض -مÒ
ع- -ز أ أ
لنسضان أ÷زأئري أŸرأقب.
أإ

سسكيكدة :خالد العيفة

ألعدد
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غول أمام مÎشسحي أ◊زب وأ÷الية بÈج ألكيفان:

«تاج» يحمل حلو’ اقتصشادية وسشياسشية و ٪80من القوائم ششباب
رّكز رئيسس حزب Œمع أمل أ÷زأئر
““ت -اج““ ،ع-م-ار غ-ول ،أمسس ،أم-ام مÎشس-ح-ي
أ◊زب  48ع Èألو’يات وأ÷الية ،على 5
نقاط أسساسسية ،أسستهلها بالتأاكيد على أن
حزبه هو ﬂرج أ÷زأئر وأ◊ل ،مشسÒأ
Óوف - -ي- -اء وأن  ٪80م- -ن
إأ ¤أن - -ه ح - -زب ل  - -أ
ألقوأئم أ’نتخابية من فئة ألشسباب.

آاسسيا مني

–ت شضعار ““أوفياء للجزأئر““ ،رأفع غول‘ ،
خطابه بالقاعة متعددة ألرياضضات لÈج ألكيفان،
ألجل أŸبادئ ألتي يحملها أ◊زب ألذي يطمح
إأ ¤أل- -رق- -ي ب -اÛت -م -ع أ÷زأئ -ري ،م -ن خ Ó-ل
أله - -ت - -م - -ام أألوسض - -ع Ãخ - -ت- -ل- -ف أنشض- -غ- -الت- -ه
وط -م-وح-ات-ه ،دأع-ي-ا ألشض-اب إأ ¤أل-تصض-ويت ع-ل-ى
مÎشضحيه.
أللقاء ألوطني ÎŸشضحي ““تاج““ ،كان فرصضة
أيضضا إلبرأز ﬂتلف ألنقاط أŸتعلقة بالتوجهات
أل -كÈى ل -ل -ح -زب وب -رن -ا›ه ألن -ت -خ-اب-ي أي-ام-ا
م- -ع -دودة ق -ب -ل أ◊م -ل -ة أŸق -ررة ي -وم  9أفريل
وألقÎأع أل -ذي ي -ري -ده ““ت -اج““ أن ي -ك -ون ع -رسض-ا
وطنيا.
‘ ه- - - - -ذأ أإلط- - - - -ار ،أوضض - - - -ح غ - - - -ول أن
ألسض -ت -ح -ق -اق -ات أŸق -ب -ل-ة ت-ع-ت Èم-وع-دأ ه-ام-ا
ل -ل -ج -زأئ -ري Úسض -وأء ك -ان -وأ ‘ دأخ -ل أل -ب Ó-د أو
خ -ارج -ه -ا ،ألن أخ -ت -ي -ار ‡ث -ل -ي -ه-م ‘ ألسض-ل-ط-ة
ألتشضريعية هو مفتاح بناء ألوطن ألذي يتطلع إأليه
أ÷م -ي -ع؛ وط -ن رأئ-د ومسض-ت-ق-ر ،آأم-ن وق-وي ،ل-ن
يكون إأل بسضوأعد أبنائه وأصضوأتهم ألتي يجب أن
“““نح Ÿن يسضتحق شضرف “ثيل ألشضعب““ ،على
حد تعب Òغول.

يركز برنامج ““تاج““ ،بحسضب تأاكيدأت غول،
على ألتصضدي لهذه ألتحديات برؤوية أسضتشضرأفية
ون- -فسس ج- -دي- -د ،ي -ح -م -ل أ◊ل -ول ألق -تصض -ادي -ة
وألسضياسضية وألجتماعية ألوأعدة ألتي من شضأانها
أن تعيد أألمل إأ ¤نفوسس أ÷زأئري ،Úخاصضة
فئة ألشضباب ‡ن يطمحون إأ ¤حياة أفضضل.
وأشضار غول ،إأ ¤موأصضلة أ◊زب لطريقة
ع-م-ل-ه وم-ب-دئ-ه ورسض-ال-ت-ه ألسضياسضية وأألخÓقية،
أل- -رأم- -ي- -ة إأ ⁄ّ ¤ألشض- -م- -ل ون -ب -ذ أل -ت -ف -رق -ة بÚ
أ÷زأئ -ري ،Úم -تصض -دي -ا ل -ك-ل أألف-ك-ار أل-ه-دأم-ة،
مذكرأ أن ““تاج““ جامع لكل فئات أÛتمع وأن
أ÷زأئري Úوأ÷زأئريات مرحب بهم ‘ هياكل
أ◊زب أل -ذي سض -ي-دخ-ل ب-ق-وة ه-ذه ألن-ت-خ-اب-ات
ألتشضريعية مرأهنا على أŸرأتب أألو.¤
من جهة أخرى ،قال غول إأن ““تاج““ هو حزب
ألشضباب بامتياز وهو ما جعله يختار سضطيف
منطلقا ◊ملته ألنتخابية أŸقررة يوم  9أفريل
أ÷اري ،باعتبار أن متصضدر ألقائمة من أصضغر
أÎŸشضح ،Úعمره  26سضنة.

غويني من أŸسسيلة:

ا’سشتحقاقات التششريعية تكتسشي أاهمية قصشوى

’صسÓ- -ح
’م Úأل - -ع- -ام ◊رك- -ة أ إ
دع - -ا أ أ
أل - -وط- -ن- -ي ف- -ي ‹Ó- -غ- -وي- -ن- -ي ،أمسس ،م- -ن
أŸسس -ي -ل -ة ،أŸوأط-ن Úإأ ¤ضس-رورة أل-ت-وج-ه
بقوة إأ ¤صسناديق أ’قÎأع وعدم ترك
مكاتب ألتصسويت فارغة لتفويت ألفرصسة
على دعاة أŸقاطعة وأÎŸبصس Úبالوطن.

اŸسسيلة :عامر ناجح

‘ ك - -ل- -م- -ة أم- -ام أعضض- -اء أŸك- -تب أل- -ولئ- -ي
وألوطني ،أكد غويني على أألهمية ألتي تكتسضيها
ألسضتحقاقات ألتشضريعية ،خاصضة ما تعلق ببناء
مؤوسضسضات ألدولة وتكريسس مبدإأ ألدÁقرأطية
وألشض-ف-اف-ي-ة ،مشضÒأ إأ ¤أن ألضض-م-ان-ات أل-ك-ف-ي-لة
بنزأهة ألنتخابات سضتلعب دورأ كبÒأ ‘ بناء
جدأر ألثقة لدى أŸوأطن وأألحزأب ،على حد
سضوأء.
وأشض- -ار غ- -وي- -ن -ي ،إأ ¤أن أإلصض Ó-ح مسض -ت -ع -د
وجاهز لبدء حملة أنتخابية نظيفة ينافسس فيها
أÎŸشض- -ح- -ون ب -الÈأم -ج وأألف -ك -ار ب -ع -ي -دأ ع -ن
أل -تشض -ه Òوأل -ق -ذف وألسضب وألشض -ت -م ،م-ذك-رأ أن
“ثيل أŸرأة ‘ حركة أإلصضÓح ألوطني وصضل
إأ ¤حدود  40من أŸائة.
وأضض- -اف غ- -وي- -ن- -ي ،أن ح- -زب- -ه يشض- -دد ع -ل -ى
أŸصضا◊ة ألوطنية من أجل ألذهاب بها إأ¤
أقصضى ما Áكن÷ ،مع شضمل كافة أ÷زأئريÚ

ورصّس ألصضفوف أمام كل أŸوؤأمرأت ألتي –اك
ضض -د أ÷زأئ -ر م -ن أج -ل ألن -ت -ق -ال إأ ¤م -رح-ل-ة
جديدة يقبل فيها أŸوأطنون على ألنخرأط ‘
Óدلء بأاصضوأتهم بقوة ،وهذأ ما
ألشضأان ألعام ل إ
أع -تÈه أŸت -ح -دث إأ‚اح -ا ودف -ع-ا ق-وي-ا Ÿسض-ار
أل -ع-م-ل-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة ودع-م-ا لسض-ت-ق-رأر أل-بÓ-د
وأمنها.
ع ّ-رج رئ -يسس ح -رك -ة أإلصضÓ-ح أل-وط-ن-ي ع-ل-ى
ظاهرة ألعزوف ألنتخابي وألتي وصضل ،بحسضبه،
تأاثÒها حتى إأ ¤فئة ألكهول ،مرورأ بعنصضر
ألشض -ب -اب ،م -ع -تÈأ أن أل -ظ -اه -رة ل ت-خ-دم ع-ل-ى
أإلطÓق أŸصضالح ألعليا للبÓد ،دأعيا ‘ ختام
حديثه إأ ¤ضضرورة Œنيد كل ألوسضائل ألضضرورية
للقضضاء على ألعزوف ألنتخابي لقطع ألطريق
أمام أŸشضكك ÚوأÎŸبصضÃ Úصضالح ألبÓد.

’صسيل عبد ألرحمان سسÓم من ألبويرة:
رئيسس حزب أÿط أ أ

التششريعيات ﬁطة حاسشمة ‘ تعزيز اŸسشار الدÁقراطي

عقد ،أمسس ،عبد ألرحمان سسÓم رئيسس
’صسيل ،أجتماعا وطنيا بدأر
أ◊زب أÿط أ أ
ألشس-ب-اب ﬁم-د إأسس-ي-اخ-م ب-ال-ب-ويرة ،بإاطارت
أ◊زب وك- - - -ذأ م- - - -تصس- - - -دري أل - - -ق - - -وأئ - - -م 9
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-تشس-ري-ع-ية أŸقبلة ،دأعيا إأ¤
ألتصسويت بكثافة.
‘ نفسس ألسضياق أعت Èعبد ألرحمان سضÓم ،أن
أŸشض-ارك-ة أل-ق-وي-ة ‘ ألن-ت-خ-اب-ات أل-تشض-ري-عية أمر
ي-خ-دم أل-دÁق-رأط-ي-ة ودول-ة أŸؤوسضسض-ات ،م-ن-ت-ق-دأ
أألصضوأت أŸرتفعة Ãقاطعة ألقÎأع ،معتÈأ أنها
مناوئة للوطن معيقة للممارسضة ألتعددية.
ق -ال ع -ب -د أل -رح -م -ان ،م -ن -ت -ق-دأ م-روج-ي ه-ذأ
أÿطاب ألتيئيسضي ،إأن هؤولء قاطعوأ مشضاورأت
ألدسضتور ،ثم طالبوأ بإانشضاء هيئة مسضتقلة Ÿرأقبة
ألنتخابات وكان مطلب كل أألحزأب ألسضياسضية
وتوج أŸطلب بالقبول.
أآلن ،ه- -ن- -اك قضض- -اة و›ت- -م- -ع م- -د ،Êإأذأً م- -ا
أ÷دوى من هذه أÿرجات› ،يبا أن ألشضعب وأع
ولن ينجر ورأءهم.
ب -ال -نسض -ب -ة إلشض -اع -ات أل -ت-زوي-ر ،ه-ن-اك أح-زأب
شضاركت ‘ ألتحالف ألرئاسضي وكانت ‘ أ◊كومة،
دأعيا أŸوأطن Úللمشضاركة بقوة يوم ألقÎأع حتى

ل يÎك -وأ أل -ف -رأغ ل -ل -م -زوري -ن وع -ل -ي -ه -م ح -رأسض -ة
ألصض -ن-ادي-ق ل-ك-ي ل ت-ن-دث-ر أصض-وأت-ه-م وت-ذهب ل-غÒ
ألذي صضوت عليه.
أقر رئيسس حزب أÿط أألصضيل ،بأان ألعملية
ألنتخابية ﬁطة مفصضلية لتعزيز ألثقة ب Úألشضعب
وأŸنتخب ،Úحيث أن دسضتور  2016جاء بقوأنÚ
ج -دي -دة ،م -ن -ه -ا م -ن -ع أل -ت -ج -وأل ألسض -ي -اسض -ي وك-ذأ
ألنسضدأد ألذي عرفته عدة بلديات ووصضل عددها
إأ 250 ¤ب -ل -دي -ة .وه -ن -اك م -ن  ⁄ت -نشض-ط خÓ-ل
أÿمسس سضنوأت ،ذهب ضضحيتها أŸوأطن ألذي ⁄
يسضتفد من مشضاريع ألتنمية.
بالنسضب للحملة ألنتخابية ،أكد عبد ألرحمان
سضÓم ،أن ألتعليمات سضتعطي إلطارأت أ◊زب من
أج -ل دخ -ول أ◊م -ل -ة ط -ب-ق-ا ل-ق-وأن Úأ÷م-ه-وري-ة،
خاصضة تعليمات ألهيئة ألعليا Ÿرأقبة ألنتخابات.
كما علينا تفادي ألوعود ألكاذبة ‘ خطابنا أŸوجه
لسضتقطاب أŸنتخب Úلصضالح أ◊زب أو ألوعود
أل -وه -م -ي -ة ،إأ‰ا أÿط -اب سض-ي-ت-ن-اول أل-وأق-ع أل-ذي
ي -ع -يشض -ه أŸوأط -ن ،خ -اصض -ة أألوضض -اع ألق-تصض-ادي-ة
ألصضعبة ،تد ÊأŸسضتوى أŸعيشضي وأنخفاضس قيمة
ألدينار.

البويرة :ع .نايت رمضسان
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نــــــــــــواب ومÎشصحــــــــــون لÓنتخابـــــــــات التشصريعيــــــــــة لـ «الشصعـــــب»:
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الŸÈان مؤؤسسسسة تشسريعية قّؤية  ..وا’نتقـادات اّŸؤجه ـة له ـا ذات خلفي ـة سسياسسي ـة
ت س ص ل ي ط ا ’إ ع  Óم ا ل ض ص و ء ع ل ى ا م ت ي ا ز ا ت ‡ ث ل ي ا ل ش ص ع ب ن ق ل ص ص و ر ة خ ا ط ئ ة ع ن ه م
الفÎة التشصريعيـــــة الثامنــــة فرصصــــة سصانحــــة ’سصتعـــادة ثقــة الشصعـــب

تباينت اآراء النواب واÎŸشصح ÚلÓنتخابات التشصريعية اŸقّررة
‘ الرابع ماي الداخل ،بخصصوصس ا’نتقادات اŸوجهة للŸÈاني،Ú
ومدى تاأثÒها على الناخب واÎŸشصح ،على حد سصواء ،وتقاطعوا
‘ التاأكيد اأن اŸمارسصات السصلبية ‘ اإشصارة اإ ¤الغيابات عادة ما
Èرة ،باسصتثناء اأقلية غ Òملتزمة ،مشصّددين على اأن
تكون م ّ
الŸÈان موؤسصسصة قوية ’ تتاأثر بها.
ذهب البعضس اإ ¤اأبعد من ذلك معتÈين اأن تسصليط الضصوء على
الهيئة بطريقة سصلبية له خلفية سصياسصية ﬁضصة ،هدفها ضصرب
اŸسصار الدÁقراطي.
اعت Èالنواب ‘ تصصريحاتهم لـ «الشصعب» ،اأن تركيز ا’إعÓم على
تناول مسصاألة اأجور النواب وا’متيازات ،على حسصاب مهمتهم
ا’أسصاسصية ‡ثلة ‘ نقل انشصغا’ت اŸواطن ،Úسصاهم ‘ تشصويه
صصورة ‡ثلي الشصعب باÛلسس الشصعبي الوطني ،جازم Úباأن
الفÎة التشصريعية الثامنة فرصصة سصانحة ’سصتعادة ثقة الشصعب
وتعزيز اŸمارسصة الدÁقراطية.

^ اسستطــÓع :فريــــال بوشسويــة

النتقادات اŸوجهة للنواب ،خÓل الفÎة التشسريعية وكذا ظاهرة التغيب ،ومدى تأاثÒها على
اÎŸشسح ÚللفÎة التشسريعية الثامنة ،على ضسرورة التمييز ب Úالنتقادات اŸؤوسسسسة على غرار
تغيب أاقلية من النواب ،يقع على أاحزابهم فرضص النضسباط ،وب Úتسسليط الضسوء اŸفرط على
الŸÈان ،الذي له خلفية سسياسسية هدفها ضسرب الدÁقراطية ،ونزع اŸصسداقية عن هيئة
دسستورية ‡ثلة ‘ السسلطة التشسريعية.
Óشسكالية اŸطروحة قائ« :Óبالنسسبة للحزب
ذكر متصسدر قائمة «األرندي» ‘ سسياق –ليله ل إ
الذي أامثله ،اŸشسكل ل يطرح أاسساسسا ،إاذ أان نواب التجمع يشساركون ‘ كل ا÷لسسات ،سسواء
اıصسصسة للنقاشص أاو للمصسادقة أاو داخل اللجان ،التشسكيلة بعينها لديها برنا›ا طموحا ،كما
أان ا◊زب معروف بالواقعية ،والصسراحة والصسرامة ‘ العمل».
خ -لصص إا ¤ال-ق-ول «ك-ل إاط-ارات ا◊زب ،ي-ن-ت-ه-ج-ون ال-ت-ع-ام-ل م-ع أام-ه-ات ال-قضس-اي-ا ،سس-ي-اسس-ي-ة
واقتصسادية واجتماعية وثقافية بجدية كبÒة ،وهم األك Ìانضسباطا وحضسورا ،وحتى التغيب ناذر
جدا ،ويكون مّÈر.
برأاي صسديق شسهاب ،ل ينبغي إاعطاءه أاك Ìمن حجمه ،وانطÓقا من تراكم التجربة ‘
اŸمارسسة الŸÈانية ،وبحكم كونه برŸا Êدو‹ ،تنقل وشسارك ‘ عديد فعاليات الŸÈانات
الدولية واإلقليمية ،أاكد أان ظاهرة التغّيب ليسست اسستثناء ‘ ا÷زائر.
أاما بخصسوصص النواب الذين ل يأاخذون على ﬁمل ا÷د اŸهام اŸلقاة على عاتقهم ،أاي “ثيل
الشسعب ونقل انشسغالته ،ويخدمون مصسا◊هم ،فإانهم قلة قليلة ،واألغلبية تقوم بعمل دؤووب ،مع
ا◊رصص الدائم على نقل انشسغالت اŸواطن.Ú
معا÷ة الظاهرة يتوقف ـ بحسسب شسهاب ـ على مراجعة القانون الداخلي لتكييفه مع التعديل
الدسستوري األخ ،Òواألهم من ذلك ،أان األحزاب تتحمل مسسؤووليتها ،من خÓل إالزام الكتلة
الŸÈانية بالنضسباط ،وإالزام النواب با◊ضسور.

صص -دي -ق شص -ه -اب :تسص -ل -ي-ط الضص-وء ع-ل-ى
ن - -ق - -ائصس الŸÈان ه - -دف - -ه ضص- -رب
اŸؤوسصسصات
نعمان لعور :التكوين السصياسصي يشصكل الفارق ب Úالنواب
شس ّ-دد ال-ن-اط-ق ال-رسس-م-ي لـ «ال-ت-ج-م-ع
ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راطي» شسهاب
صسديق ‘ ،رده على سسؤوال
«الشس-عب» ب-خصسوصص

صصديق شصهاب

أاكد النائب نعمان لعور عن حركة ›تمع السسلم «حمسص» ،نائب رئيسص ا◊ركة ،أان الŸÈان أاهم
مؤوسسسسة تشسريعية ‘ الدولة ،بحكم أان باقي الهيئات ‘ الدولة من حكومة وعدالة وغÒها من
السسلطات تطبق ما يشسرع له اÛلسص الشسعبي الوطني ،و ⁄يخف تأاسسفه Ùاولت تشسويه
صسورة الهيئة لعتبارات متعددة ،البعضص منها فقط واقعية ل Áكن الهروب منها ،لفتا إا ¤أان
التكوين السسياسسي يشسكل الفارق ب Úالنواب عموما.
نعمان لعور الذي ترشسح لعهدت Úنيابيت Úمتتاليت ،Úورفضص الÎشسح ›ددا للطبعة
اÿامسسة من النتخابات التشسريعية اŸقررة ‘  ٤ماي  ٢٠1٧تكريسسا للتداول ،ذكر
بالنتقادات اŸوجهة للŸÈان من حيث النتائج ،وصسلت إا ¤حد الطعن ‘
“ثيله ،لفتا إا ¤أان النتخابات الشسفافة والنزيهة وحدها الكفيلة،
وحدها تعيد الهيبة للمؤوسسسسة ،ألنها تضسمن تشسكيلة “ثل
الشسعب وتكون ‘ اŸسستوى.
ا ¤ذلك لعور توقف عند مؤوشسر آاخر ل يقل
أاه-م-ي-ة ،وي-ت-ع-ل-ق األم-ر Ãسس-توى النواب
مذكرا ‘ السسياق أان  ٥٠باŸائة
من اÎŸشسح ÚلÓنتخابات
ال - -وشس - -ي - -ك - -ة ل - -يسس- -وا
ج- -ام- -ع- -ي ،Úأام -ا
بخصسوصص

أاسصتــــاذ علــــــم ا’جتمـــــــــــــــاع
السصياسصي عبـــــد السصـــــÓم فيـــــــ:‹Ó

تخصسي ـ ـصص جلسس ـ ـ ـ ـ ـة حؤاري ـ ـ ـ ـ ـ ـة لن ـ ـ ـ ـ ـ ـائب
بر Ÿـ ـ ـاÙ Êـ ـ ـ ـ ـ ـؤ الصسـ ـ ـ ـ ـؤرة السسلبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أافاد أاسصتاذ علم ا’جتماع السصياسصي ،بجامعة عنابة عبد السصÓم في ،‹Óأان السصنوات اŸاضصية كّرسصت
نظرة سصلبية لعمل الهيئة التشصريعية ‘ بÓدنا ،من عدم وجود تواصصل ب ÚاÛلسس الشصعبي الوطني
والشصعب» ،مؤوكدا أان تخصصيصس جلسصة حوارية لنائب برŸا Êطريقة ناجعة Ùو الصصورة السصلبية.

فريال  -ب
ح- - -رصص اأسس- - -ت- - -اذ ف- - -ي ‘ ‹Ó- - -رده ع- - -ل- - -ى
اسس -ت-فسس-ارات «الشس-عب» ،ب-خصس-وصص ال-ع-م-ل
النيابي عموما وما يشسوبه من نقائصص ،على
ال-ت-وضس-ي-ح ب-اأن «ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-تشس-ري-ع-ي-ة اأه-م-ية
قصسوى ‘ اأي نظام سسياسسي» ،على اأسساسص
اأن السسيادة الشسعبية «مبداأ عاŸي وهدف
سسام ل مناصص لأية عملية بناء نظام سسياسسي
دÁقراطي ،يتبنى اأطروحة توزيع السسلطات
وت -وازن -ه -ا ،واأيضس -ا كضس -م -ان -ة ل-ب-ق-اء ال-دول-ة
واسستمرارها بشسكل يقوم على التوافق بÚ
ﬂت -ل -ف ال -ق -وى الج -ت -م -اع -ي-ة ،وي-وؤدي اإ¤
–قيق النسسجام الوطني ،وخلصص اإ ¤القول
‘ السسياق ل تبدو اأهمية الهيئة التشسريعية
›رد شس -ع -ارات ،اإن -ه -ا اأسس -اسص ك -ل ع -م -ل-ي-ة
سسياسسية.
اأكد السستاذ اأنه «ل يكفي اأن يتم تغطية
عمله فقط ‘ نشسرات الأخبار اأو مقالت
الصسحف ،بل اأنه يتع Úتطوير اآليات اتصسال
اأك Ìف -ع -ال-ي-ة ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال ف-ت-ح ق-ن-اة
تلفزيونية ،و“ك ÚاŸواطن Úمن الطÓع
على اأعمال اللجان و–ضس ÒاŸشساريع من
خÓل اŸشساركة اŸباشسرة ،توظيف وسسائل

التواصسل الجتماعي لأهميتها».
اإن هذه الآليات براأي اأسستاذ علم الجتماع
السس-ي-اسس-ي ب-ج-ام-ع-ة ع-ن-اب-ة« ،ك-ف-ي-لة بتقدË
صس -ورة Ûلسص يشس -ت -غ-ل ب-ج-دي-ة وبشس-ف-اف-ي-ة
ولصسالح الشسعب الذي يعكسص سسلطته اأول
واأخÒا» ،م - -ع - -تÈا اأن «ت - -خصس- -يصص ج- -لسس- -ة
حوارية ،على سسبيل اŸثال ،لنائب برŸاÊ
‘ ك- -ل م- -رة ل- -ع -رضص اأف -ك -اره وط -م -وح -ات -ه
وانشسغالت ا÷هة التي Áثلها طريقة ناجعة
Ùو الصس- -ورة السس- -ل- -ب- -ي- -ة اŸرسس- -وم- -ة ع -ن
النواب».
اأع -ت -ق -د اأن مشس -ك -ل -ة ال -ت -غ -يب ل -يسست سس-ب-ب-ا
لن-ت-ق-اد الأداء ال-وظ-ي-ف-ي ل-ل-م-جلسص الشسعبي
الوطني ،ف Óاأظن اأن مسساألة ا◊ضسور هي
اإجبارية ‘ اأي برŸان ‘ العا ،⁄وفق ما
اأك -ده ذات اŸت -ح -دث ،م -ع -تÈا اأن «م-ع-ا÷ة
هذه اŸشسكلة يكون ع Èالنظام الأسساسسي
للمجلسص ،وبخلق شسعور مسسوؤولية قوي لدى
ال -ن -واب ي -ج -ع -ل -ه -م ي -درك -ون م -دى اأه -م -ي -ة
عملهم».
وذهب الأسستاذ اإ ¤اأبعد من ذلك بتاأكيده اأن
« اختزال مشسكلة الهيئة التشسريعية ‘ هذه
ال- -ن- -ق- -ط- -ة ف- -ق- -ط ه -و اأم -ر غ Òوج -ي -ه ،اإن
اŸشسكلة الأسساسسية تكمن ‘ رد العتبار له،

وع -دم اع -ت -ب -اره ك -ت -اب -ع
للهيئة التنفيذية يسستجيب
Ÿت-ط-ل-ب-ات مسس-ت-ع-ج-ل-ة م-ن ن-اح-ي-ة
التقن.»Ú
اأك- - -د اأن « لÓ- - -أح - -زاب ك - -ذلك دور
حاسسم ،فعليها اأن تختار رجال ونسساء
يسس -ت -ط -ي -ع -ون اأن ي -ع -ط -وا ل -ل -م -ج-لسص
ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ك-ف-ي-ل-ة بتثم Úدوره» ،لأن
الشس -ارع ا÷زائ -ري ـ ب -حسس -ب -ه ـ «صس-ار
م -درك -ا ج -ي -دا وحسس-اسس-ا لأي تÓ-عب
ي-ت-ع-ل-ق ب-ح-م-اي-ة السس-ي-اسس-ة وال-ت-ن-م-ية،
وع -ل -ى ه -ذا ووف-ق-ا Ùددات ا◊ك-م
الراشسد يجب تفعيل مبداأ اŸشساركة
وال - -رق - -اب - -ة ع Èاإشس - -راك - -ه بشس - -ك- -ل
مباشسر».
مثل هذه اŸثالب Áكن تداركها
‘ اÛلسص القادم ،مثلما ـ اأكد
الأسستاذ في ‹Óـ من خÓل العمل
ا÷اد ل - -ت - -اأه - -ي - -ل ال - -ع - -م - -ل - -ي- -ة
ال-تشس-ري-ع-ي-ة ،ب-اع-ت-باره «اأحسسن
ط- - - - -ري- - - - -ق ل - - - -ت - - - -حسس Úاأداء
اŸوؤسسسس- - -ات السس- - -ي- - -اسس- - -ي - -ة
والق-تصس-ادي-ة وال-تعليمية ‘
بÓدنا».

الغيابات نّبه إا ¤أان سسببها عادة ليسص الÓمبالة ،وإا‰ا األمر برأايه ل يعدو أان يكون سسوء تفاهم،
ألن عمل النائب ل يختصسر ‘ ا◊ضسور ‘ ا÷لسسات ،ففي اŸناقشسات العامة Ãجرد تقدË
اŸداخلة Áكن للنائب اŸغادرة ألنه ليسص ملزم بالسستماع ،على عكسص جلسسة التصسويت التي
يشسÎط فيها ا◊ضسور ،وعادة من يكون ‘ العمل ‘ الكواليسص بالنسسبة للمعارضسة.
بعد ان أاشسار إا ¤أان الدسستور ‘ طبعته األخÒة عالج إاشسكال الغيابات ،الذي ل يطرح على
األرجح ‘ الفÎة التشسريعية ا÷ديدة ،نبه إا ¤أان اإلعÓم أاثر سسلبا على صسورة النائب ،بعدما
سسّوق فكرة مفادها أان النائب يبحث فقط عن المتيازات وترقية اجتماعية ،على حسساب العمل
الŸÈا Êو“ثيل الشسعب.

الدكتور مراح :برŸان قوي يسصاوي دولة قوية
أاكد اÎŸشسح الدكتور مراح عن حركة اإلصسÓح الوطني ،أان التشسكيلة التي Áثلها تراهن على
اسسÎجاع الدور ا◊قيقي للŸÈان ،التي تسساهم ‘ تكريسص اسسÎجاع مصسداقية الŸÈاني Úعلى
مسستوى العمل النيابي اŸكرسص دسستوريا ،والغائب ‘ اŸيدان ،لفتا إا ¤أان قوة الŸÈان قوية
بتشسريعها وإاطاراتها ،والŸÈان القوي يسساوي ‘ نهاية اŸطاف دولة قوية.
أافاد الدكتور ‘ السسياق« :اسستبشسرنا خÒا بدسستور  ،٢٠16على اعتبار أانه حدد مهام الŸÈاÊ
بكل دقة ،إاذ يفÎضص ـ على األقل ـ أان يكون ملما بتخ ّصسصص التشسريع ،لسسيما وأان مهمته ليسست
سسهلة ألنها تتعلق بالتشسريع والرقابة على ا◊كومة والوزارات ،ما يقتضسي كفاءة ومثابرة ،وا¤
ذلك فإان الŸÈا Êدبلوماسسي ،للدفاع عن ا÷زائر ونقل أاحسسن صسورة عنها ألن العا ⁄أاصسبح
قرية».
أاضساف الدكتور« :إان دور الŸÈا Êغاية ‘ األهمية ألنه يقوم بنقل النشسغالت اŸع Èعنها من
قبل اŸواطن ،Úإا ¤ا÷هات العليا ‘ البÓد ،ما يسساهم ‘ رفع الغ Íعنهم ،مذكرا بأان الدور
األسساسسي للŸÈان إاعداد قوان Úتنظم وتسس ÒاÛتمع ،ولذلك األحزاب مطالبة بتقد Ëأاكفأا
اإلطارات ،القادرين على أاداء التشسريع Ÿسساعدة ا◊كومة».
و ⁄يفّوت الفرصسة ،باألهداف التي حددها اŸؤو“ر الوطني ◊ركة اإلصسÓح الوطني ،بينها
مبدأا اŸشساركة ‘ النتخابات ،لنكون ثا Êتشسكيلة سسياسسية أاكدت مشساركتها ‘ شسهر أاوت ٢٠16
 ،و” وضسع إاسسÎاتيجية قائمة على تطبيق برنامج ،والŸÈان شسابه نقائصص وعوضص أان يكون
جسسر ب Úالشسعب والسسلطة ا◊اكمة ،أاصسبح عكسص ذلك ،بسسبب عدم ا◊ضسور ،ما انعكسص سسلبا
على دور اŸؤوسسسسة عموما.

ﬁمد كاديك :ا’نتقاد سصببه اÿلط ب Úالعمل
التشصريعي والتنفيذي
من جهته ،اÎŸشسح لعهدة نيابية ‘ قائمة حزب جبهة التحرير الوطني باŸدية
ﬁمد كاديك ،أافاد ‘ السسياق« :أاعتقد أان ما يّوجه إا ¤نواب اÛلسص الشسعبي
الوطني من انتقادات ،يعود بالدرجة األو ¤إا ¤اÿلط ب Úالعمل التشسريعي والعمل
ال -ت -ن -ف -ي-ذي ،ول-ع-ل ال-ن-واب ‘ ،ع-م-وم-ه-م ⁄ ،ي-ب-ذل-وا ج-ه-دا ‘ ت-وضس-ي-ح ه-ذا ال-ف-ارق
للمواطن Úألسسباب تبدو ‹ موضسوعية ،ول عÓقة لها بالتقصس ‘ ÒاŸهام».
بعدما ثمن العهدة الŸÈانية لـ «األفÓن» ،معتÈا أانها كانت «مثمرة جدا» ،وهو أامر
منطقي ـ حسسبه ـ كونه يتحّمل أامانة تطبيق برنامج رئيسص ا÷مهورية ،أاكد أان القوائم
–سسبا لÓنتخابات التشسريعية للرابع ماي «تعتمد على أاسسسص صسلبة ،ويكفل لنا اليوم
كمÎشسح Úأان نعمل بأاريحية كاملة ألجل –قيق طموح اŸواطن ا÷زائري».
‘ رده على سسؤوال ،يخ ّصص الورقة الرابحة ‡ثلة ‘ إاقناع الناخب ،Úالتي سسيتم
اعتمادها ،نبه كاديك إا ¤أانها «سستكون اÿطاب الصسادق» ،مسستطردا ‘ سسياق
موصسول «نراهن على منجزات ا÷زائر ونقدم رؤوى وتصسورات حزبنا ،فنحن أامام
مسسؤوولية تاريخية Œاه الوطن».
بخصسوصص الغيابات التي تداولت ا◊ديث عنها الصسحف ،اعت Èالرقم الثاÊ
‘ قائمة ا◊زب العتيد باŸدية ،أان «اŸسسأالة ل تطرح بالنسسبة لنواب
ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ،ألن ح-زب-ن-ا ه-و ال-ذي رفضص ه-ذه
ال -تصس -رف -ات ،وه -و ال -ذي وضس -ع ل -ه -ا آال -ي -ات واضس -ح -ة ل -ت-ج-ن-ب-ه-ا ‘
اŸسستقبل» .بالنسسبة للنقد اŸوجه إا ¤اŸؤوسسسسة التشسريعية،
ليسص القصسد منه ضسرب اŸؤوسسسسات ـ وفق ما أاكد كاديك ـ
ذلك أان النقد ‘ طبيعته Áيل إا ¤الكشسف عن السسلبيات،
متّوسسما أان يكون «النقد بّناء يسسهم ‘ بناء مؤوسسسسات
ال -دول -ة» ،ك -م -ا أان»اإلعÓ-م ال-وط-ن-ي ،ل ي-ت-حّ-م-ل اأي-ة
مسسؤوولية ‘ حسسن صسورة النائب ،ول ‘ سسوئها،
فالنائب يتحّمل مسسؤووليته كإانسسان كامل الوعي
Ãت-ط-ل-ب-ات بÓ-ده وط-م-وح م-واطنيه ،ورسسالة
اإلعÓم تقتضسي ‡ارسسة النقد البّناء».
ÓعÓم ـ وفق طرح كاديك ـ
ل Áكن ل إ
السس -ك -وت ع -ل -ى «‡ارسس -ات سس -ل -ب -ي-ة
ي-ت-ح-م-ل مسس-ؤول-ي-ت-ه-ا م-ن ي-ق-وم ب-ه-ا
وحده ،ول “ ّسص باŸؤوسسسسة ‘
نعمان لعور
شسيء» ‘ ،إاشسارة إا ¤مسساألة
«اأج- -ور ال- -ن- -واب» ،ال- -ت- -ي ل
ت - -ع- -دو أان ت- -ك- -ون «›رد
م- -ب -ال -غ -ة أاو م -زاي -دة ل
ت -ؤوث -ر ‘ شس -يء ع -ل -ى
ال- -ن- -واب اŸق- -ب- -لÚ
وحملتهم
النتخابية».

ﬁمد كاديك

من مراسسلينا
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حي  784مسشكن باŸرجة بالرويبة

ميـ ـاه ال ّصس ـرف الصسحي تغم ـر األقبيـ ـة والطّوابق األو ¤للعم ـارات

يششتكي سشكان حي  784مسشكن التسشاهمي ا’جتماعي بحي اŸرجة ببلدية الرويبة من مششكلة تسشّرب مياه الصشرف الصشحي
اÿاصس بعماراتهم ،والتي ’ تتوقف طوال اليوم دون تدخل على الرغم من علمهم باŸششكل منذ مدة طويلة ،على حد قول
سشكان ا◊ي.

العاصشمة  :سشارة بوسشنة

أاّكد سسكان الحي في حديثهم لـ «الشسعب»
بأاّنهم على الرغم من تكرار شسكواهم لمصسالح
ب-ل-دي-ة ال-روي-ب-ة ،ل-ك-ن-ه-ا ل-م ت-ل-ق آاذان-ا صساغية،
ح- -يث وق- -فت «الشس- -عب»ع -ل -ى م -دى خ -ط -ورة
ال -ح -ال -ة ال -ت -ي غ -م -رت ال -ط -واب-ق األول-ى م-ن
العمارات وتسسربها إالى األعمدة الخرسسانية
مما يهّدد حياة السسكان نتيجة الهمال وعدم
الصسيانة أاو المتابعة الدورية.
وعّ- -ب- -ر سس- -ك- -ان ح -ي  784مسس-ك-ن تسس-اه-مي
اجتماعي بالرويبة عن حجم معاناتهم وخيبة
آامالهم من المعنيين بعد أان طالبوهم بالسسراع
في حل المشسكل ،مؤوّكدين أان الحي حديث
النشسأاة لم يمضص على اإلقامة به كثيرا ،حيث
قال أاحد القاطنين بأانهم حاولو بامكانياتهم
ال- -خ- -اصس -ة ح -ل ال -مشس -ك -ل ل -ك -ن دون ف -ائ -دة،
وأاصسبحت مياه الصسرف الصسحي تغمر أاقبية
العمارات وحتى الطوابق الولى منها ،ما أادى
إال -ى ان -تشس -ار ال -روائ -ح ال -ك -ري -ه -ة وال-حشس-رات
الضسارة.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،أاك-دت السس-ي-دة «ف-اي-زة» إاح-دى
القاطنات بالحي بأان أاقبية عمارتهم تتحول
في كل مرة إالى مسستنقعات نتيجة امتÓئها
بالمياه مع انتشسار فظيع للحشسرات كالناموسص
والذباب ،ناهيك عن ظهور حشسرات أاخرى
تسس ّ-ب -بت ل -دغ -ات -ه-ا ف-ي أام-راضص ال-حسس-اسس-ي-ة،
وك- -ذلك ال -ج -رذان وال -ف -ئ -ران م -م -ا ج -ع -ل -ه -م

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

يتخّوفون من خطر إاصسابة أابنائهم باألمراضص.
ولم يخف هؤولء اسستياءهم من مصسالح البلدية
ال -ت-ي ل-م ت-ق-م ب-ع-م-ل-ي-ة صس-ي-ان-ة ق-ن-وات صس-رف
الصس -ح -ي ال -خ -اصس -ة ب -ع -م-ارات-ه-م وت-ط-ه-ي-ره-ا
وت -ن -ظ -ي-ف-ه-ا ق-ب-ل ح-ل-ول فصس-ل الصس-ي-ف ال-ذي
تتصساعد فيه الروائح وتزداد حدتها ،وتتكاثر
ف -ي -ه ال-حشس-رات الضس-ارة،ح-يث أاك-د ب-عضس-ه-ه-م

وا‹ سشكيكدة يتابع اŸششاريع ‘ اŸيدان

مطالبة اŸقاول Úباسستدراك الّتأاّخر ‘ اإل‚از

أامر وا‹ و’ية
ت- -ي- -ب- -ازة ب- -إاع- -ادة ت- -ف -ع -ي -ل
ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-تحكيم
اŸك-ل-ف-ة ب-ت-نسش-ي-ق ال-نششطات
اÙلية لتنظيف اÙيط‘ ،
ب -ادرة ت -ه -دف إا ¤ال-تصش-دي
لظاهرة ا’نتششار العششوائي
ل -ل -ن -ف -اي -ات ال-عضش-وي-ة م-ن-ه-ا
وال - - -ه - - -ام - - -دة و’سش - - -ي - - -م- - -ا
ب - -ال - -ب - -ل - -دي - -ات الشش- -رق- -ي- -ة
للو’ية.
في ذات الطار ،فقد طلب والي
ال -ولي -ة م -ن ال -م -ف -تشس -ة ال-ع-ام-ة
ل-ل-ولي-ة ت-ق-ي-ي-م أاج-ه-زة ال-ت-دخ-ل
المتعلقة بتصسريف النفايات لدى
م -خ -ت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات ،م-ع إاع-داد
تقرير مفصسل كل أاسسبوعين مع
ت -ح -م-ي-ل رؤوسس-اء ال-دوائ-ر م-ه-م-ة
إاحصساء مختلف مواقع التفريغ
ال -عشس -وائ -ي ل -ل -ن -ف -اي -ات ل-غ-رضص
تسس -ط -ي -ر ب -رن -ام -ج اسس -ت-ع-ج-ال-ي
ل -تصس -ري -ف -ه -ا ف -ي آاج -ال ق -ري -ب-ة
المدى بالتوازي مع إاجراء عملية
إاحصس -اء دق -ي -ق -ة ح-ول ال-وسس-ائ-ل
ال -م -ادي -ة ال -م -ت-وف-رة وال-ج-اه-زة
ل Ó-سس -ت -غ Ó-ل ل -ت -ن -ظ -ي-م ع-م-ل-ي-ة
تصسريف النفايات ،التي يرتقب
ب- -أان ت- -ع -ن -ى ف -ي م -رح -ل -ة أاول -ى
ب -ال -ت -ج -م -ع -ات السس -ك -ان -ي -ة ذات

بعث جديد Ÿشساريع «عدل» والتّرقوي اŸدّعم

ببلدية رمضسان جمال تفقد الوالي مشساريع
سسكنية هامة على غرار  400مسسكن عمومي
ايجاري 40 ،مسسكنا من الترقوي المدعم تابع
للوكالة العقارية ،ومشسروع  100مسسكن ترقوي
مدعم تابع لأحد الخواصص ،حيث طلب من
ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ه-ذه ال-مشس-اري-ع السسراع في
وتيرة النجاز ،واسستدراك التاأخر المسسجل
ت -حسس -ب -ا لسس -ت Ó-م -ه -ا والشس -روع ف -ي ع-م-ل-ي-ة
التوزيع.

ب -ع -د سس -لسس -ل-ة م-ن ال-ع-م-ل-ي-ات
ال-خ-اصس-ة ب-إاع-ادة اإلسس-ك-ان ال-تي
م ّسس- -ت ق- -اط- -ن- -ي الشس- -ال- -ي- -ه -ات
والسس- -ك- -ن -ات ال -هشس -ة ف -ي اغ -لب
ب -ل -دي -ات ال -ولي -ة ت -ق-ري-ب-ا ،ج-اء
ال- -دور ع- -ل- -ى مشس- -اري -ع السس -ك -ن
الج-ت-م-اع-ي التسساهمي والسسكن
الترقوي المدّعم في عدد من
ال- -مشس- -اري- -ع ال- -ت -ي ان -ت -هت ب -ه -ا
الشسغال ،حيث كانت البداية من
بلدية قورصسو األسسبوع الماضسي

بومرداسس :ز ــ كمال

واأنهى والي الولية زيارته لهذه البلدية بتفقد
العديد من المشساريع في مختلف القطاعات،
كما هو الحال لمخطط شسغل الأراضسي رقم 2
بجوار محطة القطار ،مشسروع اإنجاز مجمع
مدرسسي صسنف «ب» بمنطقة سسطيحة العالية،
وببلدية بن بني بشسير اسستمع المسسوؤول لعرضص
مفصسل حول مشسروع فتح المسسالك بمنطقة
ال -نشس -اط ،وع -اي -ن مشس -روع م -ج -م-ع م-درسس-ي
بمنطقة العالية ،قبل اأن يعاين مشسروع خزان
مائي بسسعة  1000متر مكعب بمنطقة العتبة
التابعة لحي عبد النور ،الذي من المنتظر اأن
ينهي مشسكلة التزود بالماء الشسروب بالنسسبة
لسسكان المنطقة.
وكانت الزيارة فرصسة لوالي الولية لÓطÓع
وت -ف ّ -ق -د ال -مصس -ل -ح -ة ال -ب -ي -وم-ت-ري-ة ،وع-م-ل-ي-ة
ال-ت-حضس-ي-ر ال-خ-اصس-ة ب-الن-ت-خابات التشسريعية
المقررة يوم  04ماي  ،2017ببلديتي رمضسان
جمال وبني بشسير.كما اأشسرف محمد حجار
والي سسكيكدة على تنصسيب اللجنة الولئية
«ت -ل ال -ب -ح -ر» ،ت -ط -ب -ي -ق -ا لأح -ك-ام ال-م-رسس-وم
التنفيذي رقم  264 / 14الموؤرخ في 09 / 22
 2014 /المتعلق بتنظيم مكافحة المتلوثات
ال-ب-ح-ري-ة ،واإح-داث م-خ-ط-ط-ات اسس-ت-ع-ج-الية
لذلك ،اإضسافة اإلى اإعداد مخطط «تل البحر»
ال -ولئ -ي ،والسس-ه-ر ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذه م-ع ت-ح-دي-د
ال -ت -داب -ي -ر ال -واجب ات -خ -اذه -ا ل -ل -وق -اي-ة م-ن

التسسربات عند توقع حدوث اأي خطر والقيام
ب -ت -ح -دي -د ال -م -ن -اط -ق ال -هشس -ة ،لسس -ي-م-ا ذات
الأخ -ط -ار ال -ك -ب -رى ،م -ع السس -ه-ر ع-ل-ى اإم-داد
ال -م -ن -اط -ق ال -م -ن -ك -وب -ة ب -ال -وسس -ائ -ل ال-م-ادي-ة
والبشسرية.
وخÓل عملية التنصسيب ،وبعد اأن قّدم كل
عضس -و م -ن اأعضس -اء ال -ل-ج-ن-ة ع-رضص ح-ال ع-ن
الإمكانيات البشسرية والمادية المتوفرة لدى
ق -ط -اع -ه ،ال -ت-ي م-ن شس-اأن-ه-ا اأن تسس-اع-د ع-ل-ى
التدخل في الوقت المناسسب والسسريع تحسسبا
لأي خ- -ط- -ر ق- -د ي- -ل- -ح- -ق اأضس- -رارا ب- -ال -م -ي -اه
الإقليمية ،خرج اأعضساء اللجنة بتوصسيات ،من
بين اأهمها التنسسيق بين الأعضساء؛ من خÓل
ع- -ق- -د ل -ق -اءات دوري -ة وت -ك -وي -ن -ي -ة ل Ó-أف -راد
المكلفين بالتدخل قصسد التÓوؤم الجيد مع
ج-م-ي-ع الأخ-ط-ار ،وت-ع-زي-ز ال-ع-م-ل ال-جماعي،
وت-ح-دي-د اأول-وي-ات ال-ت-دخ-ل لإن-ج-اح م-خطط
حماية الوسسط البحري.

حملة للّتبّرع بالدم
لعناصسر الأمن
شسرعت مصسالح الأمن بسسكيكدة في تنظيم
حملة للتبرع بالدم ،بمناسسبة الحتفال باليوم
ال-م-غ-ارب-ي ل-ل-ت-ب-رع ب-ال-دم ال-مصس-ادف ل-يوم 30
م-ارسص ،ت-حت شس-ع-ار «ل-ن-ت-بّ-رع ب-دم-ن-ا...اإنقاذ
ال-ح-ي-اة ه-و انشس-غ-ال-ن-ا» ،ال-ح-م-لة انطلقت من
م-ق-ر الأم-ن ال-وط-ن-ي ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع مديرية
الصسحة والسسكان لتسستمر الأيام المقبلة على
مسستوى  214وحدة لحفظ النظام بسسكيكدة،
وكذا فرقة شسرطة الحدود البحرية بميناء
سسكيكدة ،كما تشسمل كافة اأمن دوائر الولية،

ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ال-م-وؤّط-رة من طرف
ال-ط-ب-يب ال-م-ن ّسس-ق لÓ-أم-ن ال-وط-ن-ي ،بمشساركة
اأطباء عن مركز التبرع بالدم لولية سسكيكدة،
اأشسرف على افتتاحها ،حسسب بيان مصسالح
الأمن ،رئيسص اأمن الولية عميد اأول للشسرطة
م -ح -م-د خ-زم-اط ،ب-حضس-ور م-م-ث-ل-ي م-دي-ري-ة
الصسحة بالولية دكتور بولسسنان وكذا ممثلين
عن جمعية المتبرعين بالدم لولية سسكيكدة،
وق -د سس-ب-ق ال-ح-م-ل-ة ت-ن-ظ-ي-م اأي-ام ت-حسس-يسس-ي-ة
توعوية حول منافع التبرع بالدم من الناحية
الصس -ح -ي -ة والإنسس -ان-ي-ة ع-ل-ى م-ن-تسس-ب-ي الأم-ن
ال-وط-ن-ي ،ب-غ-رضص ت-ع-ب-ئ-ت-ه-م لإن-ج-اح ال-ع-م-لية
بجمع اأكبر عدد ممكن من الأكياسص الدموية،
وت -ح -ق-ي-ق اأه-داف ال-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة لÓ-أم-ن
ال -وط -ن -ي ال -رام -ي -ة اإل -ى مسس -اع-دة ال-م-رضس-ى
وال -مصس -اب -ي -ن وب -عث وت -ن -م-ي-ة روح ال-تضس-ام-ن
وال-ت-ك-اف-ل الج-ت-م-اع-ي ف-ي صس-ف-وف ق-وات-ها،
خصسوصسا اإزاء الطبقات الهشسة من المجتمع،
ال- -ه- -دف السس -ام -ي ال -ذي تسس -ع -ى ل -ت -ك -ريسس -ه
الشسرطة الجزائرية منذ نشساأتها.
و ب م ن ا س س ب ة ا ل ع ط ل ة ا ل ر ب ي ع ي ة  2 0 1 7ت ن ظّ م
نشساطات جوارية تحسسيسسية توعوية وقائية
ف-ي م-ج-ال ال-وق-اي-ة ال-م-روري-ة ح-م-اي-ة ال-ب-يئة
م -ك -اف -ح -ة ال -م-خ-درات والسس-ت-ع-م-ال السس-يء
لÓأنترنت من خÓل اإقامة معرضص وحظيرة
ل -ل -ت -رب -ي -ة ال -م -روري -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى السس-اح-ة
ال -م -ق-اب-ل-ة ل-ل-م-رك-ز ال-ث-ق-اف-ي ع-يسس-ات اإي-دي-ر
ب- -مشس- -ارك- -ة ب- -راع- -م ال- -كشس -اف -ة الإسس Ó-م -ي -ة
الجزائرية وجمعية السسÓمة المرورية ،وكذا
تنظيم حملة لفائدة مسستعملي الطريق على
مسستوى شسارع ديدوشص مراد.

الكثافة السسكانية العالية بمعية
الطرقات العمومية والفضساءات
الشس -اغ -رة ال -م-ح-اذي-ة ل-ل-م-ن-اط-ق
ال -حضس -ري -ة ،وال -ت -ي ح ّ-ولت ال -ى
م- -ف- -ارغ عشس -وائ -ي -ة ل -ل -ن -ف -اي -ات
الهامدة ،وتمّ التركيز على وجه
الخصسوصص على دائرتي القليعة
وف- -وك- -ة ب- -ال- -ن -اح -ي -ة الشس -رق -ي -ة
ال -م -ط -ال -ب -ت -ي -ن ب -ت -ف-ع-ي-ل آال-ي-ات
التنسسيق المتعلقة بهذه القضسية
ل -ل -ت-م-ك-ن م-ن ب-رم-ج-ة م-ب-ادرات
م -ح -ل -ي -ة ت -ع -ن -ى ب-ال-ت-خ-لصص م-ن
ه -اجسص ال -ن -ف-اي-ات ال-عشس-وائ-ي-ة،
ال- -ت- -ي أاضس- -حت تشس- -ك- -ل خ -ط -را
م -ح -دق -ا ب -الصس -ح -ة ال -ع -م-وم-ي-ة
وب-ال-م-ح-ي-ط ال-ب-ي-ئ-ي.وف-ي سسياق
ذي صسلة ،فقد أامر والي الولية
مجمل رؤوسساء البلديات بمباشسرة
عملية تنسسيق جادة مع رؤوسساء

ل- -ج- -ان األح- -ي -اء وال -ج -م -ع -ي -ات
المحلية لتسسطير برامج محلية
ت-ع-ن-ى ب-ت-ن-ظ-يم حمÓت تطوعية
أاسسبوعية على مسستوى األحياء،
م -ع السس -ه -ر ع -ل -ى نشس -ر ث -ق -اف -ة
الحفاظ على المحيط البيئي
والنمط الراقي لحياة األفراد،
م -ع الشس-ارة ال-ى ك-ون ال-مصس-ال-ح
ال -ت -ق -ن -ي -ة ل -ل-ب-ل-دي-ات سس-ت-ت-خ-ل-ى
مسس- -ت -ق -ب  Ó-ع -ن صس Ó-ح -ي -ات -ه -ا
ال- -م- -ت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -إاصس Ó-ح الن -ارة
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ط-رقات العمومية
وال -فضس -اءات ال -خضس -راء لصس -ال-ح
المؤوسسسسة الولئية المعنية بهذه
ال -ع -م -ل -ي -ة ،وال -ت -ي ت ّ-م انشس-اؤوه-ا
م-ؤوخ-را ،األم-ر ال-ذي سس-ي-مّ -ك-ن-ها
م- -ن ت- -ح ّ -ك -م أام -ث -ل ف -ي قضس -ي -ة
تصسريف النّفايات العمومية.

غلق ملف الشّشاليهات ببومرداسس

ع -اي -ن وا‹ سش -ك -ي -ك -دة ﬂت-ل-ف
اŸششاريع التنموية برمضشان جمال وبني
بشش ‘ ،Òمسش -ت -ه -ل زي -ارت -ه قّ-دم ل-ل-وا‹
عرضشا حول مششروع ازدواجية الطريق
ال -وط -ن -ي رق -م  03ال -راب -ط ب Úب -ل-دي-ة
ا◊دائق وبلدية صشالح بوالششعور على
مسش-اف-ة  19ك -ل-م ،ح-يث ي-رت-قب أان ي-ت-م
فتح ازدواجية الطريق الوطني رقم 3
ال- -راب- -ط ب Úا◊دائ -ق وب -ل -دي -ة صش -ال -ح
ب-والشش-ع-ور ع-ل-ى مسش-اف-ة  19ك-ل-م بداية
’ول
شش- -ه- -ر م- -اي ،ح- -يث أام- -ر اŸسش- -ؤوول ا أ
’سش-راع ‘ ت-زوي-د ال-ط-ري-ق
ب -ال-و’ي-ة ب-ا إ
’نارة العمومية ذات
الهام واÙوري با إ
ا÷ودة ال - -ع - -ال - -ي - -ة وت - -زيﬁ Úي - -ط - -ه
’م -ر ب -ال -نسش -ب -ة
’شش- -ج- -ار ،وك- -ذلك ا أ
ب- -ا أ
Ùيط جامعة ا◊دائق.

بالتنسسيق مع الموؤسسسسات السستشسفائية بكل
من دوائر عزابة ،الحروشص ،القل وتمالوسص.
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إاع ـ ـ ـ ـادة تفعيـ ـ ـ ـل ÷نـ ـ ـة التّحكي ـ ـ ـ ـم
و تنسسيـ ـ ـ ـ ـ ـق اّلنشساط ـ ـ ـ ـ ـات اÙليـ ـ ـ ـة

تشش -ه -د ع-م-ل-ي-ة إاع-ادة
’سشكان بو’ية بومرداسس
ا إ
وتÒة متسشارعة من أاجل
غ- -ل- -ق م- -ل- -ف الشش -ال -ي -ه -ات
والسش- -ك- -ن -ات ال -هشش -ة ق -ب -ل
ن -ه-اي-ة السش-ن-ة م-ث-ل-م-ا أاصشّ-ر
ع - -ل - -ي - -ه ‘ ك - -ل م - -رة وا‹
ال- - -و’ي - -ة السش - -ي - -د م - -دÊ
ف - - -وات- - -ي- - -ح ،ال- - -ذي وع- - -د
ب-ت-ن-ظ-ي-م ثÓ-ث-ة ع-م-ل-ي-ات
إاسشكان كل ششهر ،مع تفعيل
مشش - -اري - -ع ب - -اق - -ي الصش - -ي- -غ
’خ - - -رى ال- - -ت- - -ي ع- - -رفت
ا أ
ت -أاخ-را ك-بÒا ‘ ا’ن-طÓ-ق
بسشبب أازمة العقار.

سشكيكدة :خالد العيفة

17300

بفعل ا’نتششار العششوائي للّنفايات بتيبازة

تيبازة :عÓء ملزي

ب-أان-ه-م ي-ق-وم-ون ب-م-ف-رده-م ب-ع-م-ل-ي-ة التنظيف
وال-ت-ط-ه-ي-ر رغ-م اف-ت-ق-اده-م ال-خبرة والوسسائل
المطهرة ، ،إال أان األوضساع تعود إالى حالتها
األول- -ى بسس- -بب ال- -ع- -طب ال- -ذي مسص ق- -ن- -وات
الصس -رف الصس -ح -ي ب -ع -م -ارت -ه -م ،وال-ت-ي تصسب
مباشسرة في األقبية

العدد

بتسسليم مفاتيح  88وحدة سسكنية
تسس -اه-م-ي-ة ،ل-ي-أات-ي ال-دور ن-ه-اي-ة
األسس-ب-وع ع-ل-ى ب-ل-دية تيجÓبين،
بتوزيع مفاتيح  100وحدة سسكنية
تسس -اه -م -ي -ة ت-حت إاشس-راف وال-ي
ال-ولي-ة ،ال-ذي جّ-دد ب-ال-م-ن-اسس-بة
ع- -زم- -ه «ع- -ل -ى م -ت -اب -ع -ة م -ل -ف
مشس -اري -ع السس -ك -ن بصس-ف-ة دائ-م-ة
إلطÓق باقي المشساريع العالقة
ب -ال -خصس -وصص ف -ي صس -ي -غ-ة ع-دل
والترقوي المدعم والعمل على
تسسليمها سسنة .»2018
م -ع ال -ع -ل -م أاّن ولي -ة ب -وم-رداسص
ال-ت-ي ت-دّع-مت ب-حصسصص سس-ك-ن-ية
م -ع -ت -ب -رة ف -ي م-خ-ت-ل-ف الصس-ي-غ،
ج -اب -هت ج -م -ل -ة م -ن ال -ع-راق-ي-ل
ال-م-ت-ع-ل-ق-ة بمشسكل العقار ،الذي

ع ّ
طل عدد كبيرا منها ونخصص
ب-ال-ذك-ر ال-ب-رن-ام-ج ال-م-ت-ب-قي من
سس-ك-ن-ات ع-دل ال-م-ق-درة بحوالي
 8400وحدة سسيتم الشسروع في
إان-ج-ازه-ا ق-ري-ب-ا م-ث-ل-ما تعّهد به
والي الولية في لقائه الشسهري
األربعاء الماضسي بعد اسسترجاع
عشسرات الهكتارات من الجيوب
ال -ع -ق -اري -ة ل -م-واق-ع الشس-ال-ي-ه-ات
والسسكنات الهشسة ،ونفسص األمر
ب -ال -نسس-ب-ة ل-مشس-اري-ع ال-تسس-اه-م-ي
والترقوي المدّعم التي انطلقت
ه - -ي األخ - -رى ف- -ي ع- -م- -ل- -ي- -ات
الن- -ج -از ،وت -ق ّ-در ه -ي األخ -رى
ب -ح -وال -ي  1120وح- -دة ظ- -لت
ح-ب-يسس-ة األدراج م-ن-ذ تسس-ج-ي-ل-ها
قبل سسنوات.

موازاة مع اسشتحداث  8200منصشب ششغل

التّكوين حجر الّزاوية ‘ –سس Úمسستوى ا◊رفّيÚ

سساهم قطاع الصسناعة التقليدية بعاصسمة األوراسص
باتنة ،في دفع عجلة التنمية المحلية من خÓل خلق
فرصص عمل جديدة وامتصساصص البطالة ،خاصسة في
المخابز وورشسات الخياطة ،حيث تّم اسستحداث أازيد
من  8200منصسب شسغل العام الماضسي ،في الوقت
الذي تّم فيه إاحصساء  35أالف منصسب شسغل في قطاع
جلت الغرفة خÓل
الصسناعة التقليدية بالولية.وقد سس ّ
ال-ع-ام ال-م-نصس-رم  1130مسس-ج-ل ج-دي-د ف-ي م-خ-ت-لف
نشس -اط -ات ال -غ-رف-ة ع-ل-ى غ-رار الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
والفنية وكذا مجال الصسناعة التقليدية إلنتاج المواد
إاضس-اف-ة إال-ى الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ل-ل-خ-دمات ،معدل
شس-ه-ري يتجاوز 94مسس-ج-ل ف-ي ال-غ-رف-ة ،ب-ي-ن-م-ا قّدر
ال-ع-دد اإلج-م-ال-ي ل-ل-ح-رف-ي-ي-ن ال-مسس-جلين إالى 13941
حرفي ،وتعمل ذات الغرفة حسسب مسسؤووليها على
متابعة جميع الحرفيين في برامج التكوين للرفع من
مسستوى األداء وتحسسين نوعية منتجاتهم على غرار
التكوين وفق منهجية المكتب الدولي للعمل والتكوين
التقني في فروع الصسناعة التقليدية والتي مسست 138
مسس -ت -ف -ي-د ،وك-ذا ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ح-ول ال-ب-رن-ام-ج
اللكتروني الخاصص بتسسيير السسجل «كام سسوفت»،
إاضس -اف -ة إال -ى ب -رم -ج -ة ال -ت -ك -وي-ن ف-ي إاط-ار الشس-راك-ة
الجزائرية البرازيلية ،والتي مسست  5حرفيين.يضساف
لما سسبق تأاهيل  1277مترشسح في مختلف نشساطات
الصسناعة التقليدية ،وتأاهيل  187سسجين موّزعين عبر
مختلف المؤوسسسسات العقابية بالولية ،وقصسد ترقية

منتوجات الصسناعة التقليدية سسعت الغرفة إالى تنظيم
ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ظ-اه-رات ك-م-ع-رضص يناير للصسناعات
ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة وم-ع-رضص ال-ج-زائ-ر ،إاضس-اف-ة إال-ى ت-ن-ظ-ي-م
اح-ت-ف-ال-ي-ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-رف-ي وت-نظيم الجائزة
الوطنية للصسناعات التقليدية.
وسس-عت ال-غ-رف-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دية اإلى
ت-ن-ظ-ي-م ال-ع-دي-د م-ن ال-م-ب-ادرات قصس-د ال-حفاظ على
الموروث التقليدي بالولية والترويج له ،إالى جانب
تكوين حرفيين في شستى المجالت والسسعي للترويج
منتجاتهم وكان ذالك من خÓل برنامج الشسراكة مع
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصسناعية وتنظيم يوم
إاعÓمي لفائدة الحرفيين حول اإلجراءات الضسريبية
مع رقمنة تسسيير الغرفة ،وإابرام اتفاقية مع مديرية
ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي ل-ت-أاه-ي-ل ج-م-ي-ع ال-ح-رفيين وأاخرى
لمرافقة الحرفيين في مجال التسسويق.وأاولت الغرفة
لجانب اإلعÓم والتصسال أاهمية كبيرة لما لذالك من
دور ف-ي ت-جسس-ي-د م-خ-ت-ل-ف ال-ب-رام-ج واأله-داف ال-تي
رسس -م -ت -ه -ا م -ن أاج -ل ت-ط-وي-ر ال-ق-ط-اع ،ح-يث وضس-عت
اسس -ت-رات-ي-ج-ي-ة إاعÓ-م-ي-ة م-ن أاج-ل ت-ح-ق-ي-ق األه-داف
ال-مسس-ط-رة وت-ث-م-ي-ن م-خ-ت-ل-ف ال-ج-ه-ود ال-مبذولة على
م -خ -ت -ل -ف ال -مسس -ت -وي -ات ،وف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-م-ح-ط-ات
والنشساطات التي تشسرف عليها الغرفة أاو تشسارك
فيها.

باتنةŸ :وششي حمزة
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توتر وحراك شسعبي متصساعد بريف اŸغرب

تنديد صصحراوي بالزيارة اŸرتقبة Ùمد السصادسس
إا““ ¤العيون وبوجدور““ اÙتلتÚ
تعيشص منطقة الريف شسمال اŸغرب توترًا حقيقيًا جراء ارتفاع مطالب السسكان السسياسسية والجتماعية مثل
ال-ع-م-ل وال-ت-ط-ب-يب وال-ع-يشص ال-ك-ر ،Ëو“ت-د الح-ت-ج-اج-ات ا ¤أاوروب-ا ح-يث ت-ق-ط-ن ج-ال-ية كبÒة من سسكان هذه
لمازيغية التي شسهدت عمليات قمع Ÿعارضسي القصسر ‘ السسنوات اŸاضسية.
اŸنطقة ا أ
أسضسضت أ÷الية ألريفية بأاوروبا
ق -رأب -ة عشض -ر ÷ان ل -دع-م م-ا أصض-ب-ح
يصض- -ط- -ل- -ح ع- -ل- -ي- -ه «ح- -رأك أل- -ري -ف
أŸغربي».
م- -ن -ذ أ◊ادث أŸأاسض -اوي أل -ذي
ذهب ضض -ح -ي-ت-ه ألشض-اب ف-ك-ري ،ب-ائ-ع
ألسض-مك ،أل-ذي ل-ق-ي ح-ت-ف-ه ب-ط-ري-ق-ة
بشض- -ع- -ة ع- -ن -دم -ا ط -ح -ن -ت -ه شض -اح -ن -ة
ل -ل -ن -ف -اي -ات ،وأل -ري -ف يشض -ه -د ت -وت-رأً
وأحتقاناً ب Úألفينة وأألخرى .ومرت
ك -ل ألح-ت-ج-اج-ات ب-ط-ري-ق-ة سض-ل-م-ي-ة
للغاية ،حتى أألحد أŸاضضي ،عندما
” إأضض- -رأم أل- -ن- -ار ‘ أرب -ع سض -ي -ارأت
ك-بÒة ل-لشض-رط-ة وح-اف-ل-ة عÓ-وة ع-لى
مسضكن يقطنه به عشضرأت من أفرأد
أألمن.
ب-ال-رغ-م م-ن أل-ت-ع-زيزأت ألمنية
وأل -عسض -ك -ري -ة أل -ت -ي ح -رك-ه-ا أل-ن-ظ-ام
ل- -لسض- -ي- -ط- -رة ع -ل -ى أŸن -ط -ق -ة إأل أن
أألوضضاع  ⁄تهدأ وقد تتطور أ ¤ما
هو مقلق للغاية ‘ حالة أرتكاب أي
خطأا أمني ⁄ .يعد أ◊رأك مقتصضرأً
فقط على سضكان ألريف بل أنتقل أ¤
ﬂتلف ألدول أألوروبية بسضبب وجود
جالية مغربية أمازيغية كبÒة.
‘ هذأ ألصضدد ،تأاسضسضت تسضع
÷ان لدعم حرأك ألريف أŸغربي
‘ ﬂتلف أŸدن أألوروبية ألكÈى،
وأصض- -ب- -حت ه- -ذه أل -ل -ج -ان نشض -ي -ط -ة
سضياسضيًا ‘ أŸدن ألتي توجد فيها
وع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى ألŸÈان أألوروب -ي
وهيئات أخرى ،حيث تنظم ندوأت
وأعتصضامات.
‘ هذأ ألصضدد ،يقول أحد أبرز
نشضطاء أ◊ركة أألمازيغية ‘ أوروبا،
وه-و سض-ع-ي-د أل-ع-م-رأ Êم-ن أل-ع-اصض-مة
ب -روكسض -ي -ل «أل -ب -عضس ي -ت -ع -جب Ÿاذأ
يوجد هذأ ألتضضامن ألقوي ‘ أوروبا
مع ألريف ،ألسضبب بسضيط وهو أن كل
عائلة ريفية لديها عضضو ‘ أوروبا
أضضطرته ألظروف أ ¤ألهجرة ألن
أل -ري -ف ي -ع -ا Êم -ن ت -ه -م -يشس خ-طÒ
خ - -اصض - -ة ب - -ع- -د أسض- -ت- -قÓ- -ل أل- -بÓ- -د
وأألح- -دأث أŸأاسض -اوي -ة أل -ت -ي وق -عت
هناك ب Úعامي .»1958 -1959

زيارة غ Òمرغوب فيها
–ولت مدينة ألعيون أÙتلة إأ¤

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

ألعدد
1٧300

التنظيم الدموي يواصسل اسستهداف اŸدنيÚ
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ا÷يشس النيجÒي يقضصي على  3إارهابي Úمن بوكو حرام
“كن ا÷يشص النيجري
من القضساء على  ٣إارهابيÚ
من جماعة بوكو حرام
لرهابية ،أاثناء تصسديه
ا إ
لهجوم مباغت ،فيما يواصسل
التنظيم الدموي اسستهداف
اŸدني Úشسمال شسرق
نيجÒيا ،حيث اختطف 22
امرأاة.
ق- -ت- -ل ج -ن -دي وأصض -يب 11
بجروح ‘ كم Úنصضبه مسضلحو
ج-م-اع-ة ب-وك-و ح-رأم أإلره-اب-ية،
أسض -ت -ه -دف دوري -ة مشضÎك -ة م -ن
أ÷نود ألنيجري Úوألتشضادي‘ Ú
م -ن -ط -ق -ة ب -حÒة تشض -اد ،ج-ن-وب
شضرقي ألنيجر.
نقلت قناة سضكاي نيوز عربية
ألفضضائية ،أمسس أألول ،عن بيان
صض- -ادر ع -ن أ÷يشس أل -ن -ي -ج -ري
نشض -رت -ه شض -ب -ك -ة ““ت -ي-ل-ي سض-اح-ل““
أل -ت -ل -ي -ف -زي -ون -ي -ة أل-ن-ي-ج-ري-ة ،أن
أ◊صض -ي -ل -ة أŸؤوق -ت -ة ه -ي ق -ت-ي-ل
وأحد و 11جريحا ،إأضضافة إأ¤
مقتل  3إأرهابي.Ú
 ⁄يقدم ألبيان تفاصضيل حول
ج -نسض -ي -ة ضض-ح-اي-ا أل-ك-م Úأل-ذي

نصض- -ب- -ه ،أمسس أألول““ ،إأره -اب -ي -و
ب -وك-و ح-رأم““ ‘ م-ن-ط-ق-ة ب-حÒة
تشض -اد أل -ت-ي ي-ت-ق-اسض-م-ه-ا ك-ل م-ن
ألنيجر وتشضاد ونيجÒيا ،وأكد أن
ع-م-ل-ي-ات “شض-ي-ط ب-وسضائل برية
وجوية Œري ‘ أŸنطقة.
شض- -نت ““ب- -وك- -و ح -رأم““ أو¤
هجماتها ‘ ألنيجر ‘ ألسضادسس
م- - -ن ف - -ي - -ف - -ري  .2015وق - -ت - -ل
باإلجما‹  291مدنيا ‘ ألنيجر
وأصض- - - -يب  ‘ 143ه- -ج -م -ات
منسضوبة إأ ¤أ÷ماعة أŸتطرفة
أل -ن -ي -جÒي -ة خ Ó-ل سض -ن-ت ،ÚبÚ
ف-ي-ف-ري  2015وف-ي-ف-ري ،201٧
·Ó
حسض -ب -م -ا ت -ف -ي-د حصض-ي-ل-ة ل -أ
أŸتحدة.

اختطاف  22امرأاة

أع- - -ل- - -نت مصض- - -ادر ﬁل - -ي - -ة
ن-ي-جÒي-ة ،ب-أان ع-ن-اصض-ر ج-م-اع-ة
بوكو حرأم أإلرهابية أختطفوأ
‘ ه - -ج - -وم Úم - -ن- -فصض- -ل22 Ú
أمرأة ،شضمال شضرق ألبÓد.
أف- - -اد مسض - -ؤوول ﬁل - -ي ‘
تصض -ري -ح صض -ح-ف-ي ب-أان م-ق-ات-لÚ
““وصض- -ل- -وأ أÿم- -يسس ع- -ل- -ى مÏ
عربات من نوع (بيك آأب) عند

ألسض - -اع- -ة ألسض- -ادسض- -ة صض- -ب- -اح- -ا
بالتوقيت أÙلي وأختطفوأ 18
فتاة تبلغن  1٧عاما أو أقل فيما
كان ألسضكان يفرون من ألقرية““.
حصض-ل أل-ه-ج-وم أل-ث-ا ،Êأول
أمسس ،قرب قرية ““دومبا““ على
ضض- -ف- -اف ب- -حÒة تشض -اد ب -ع -د أن
رفضس رأع أن ي- -دف- -ع Ÿت- -ط -ر‘
أ÷ماعة مال مقابل ألسضتفادة
م -ن ح -م -اي -ت -ه -م وف-ق-ا Ÿا روأه
أدأمو أحمد ،ألعضضو ‘ ميليشضيا
تكافح بوكو حرأم.
قال أحمد أن ““ألرأعي حاول
أل - -ف - -رأر إأل أن مسض - -ل - -ح Úم- -ن
أ÷م -اع -ة أل -ق -وأ أل -ق-بضس ع-ل-ي-ه
وقتلوه وأصضطحبوأ معهم  4نسضاء
من أسضرته““.
أشض- - -ار أŸت - -ح - -دث إأ ¤أن
أŸهاجم Úتابعون للجناح ألذي
يقوده ““أبو مصضعب ألÈناوي““،
أŸع Úمن قبل تنظيم (دأعشس)
ألره -اب -ي أل -ذي ب -اي -ع -ت -ه ب-وك-و
حرأم ‘ مارسس  2015كزعيم
ج -دي -د ل -ت -م -ث -ي -ل ““أÓÿف-ة““ ‘
غرب إأفريقيا.
ح -ق -ق أ÷يشس أل -ن -ي -جÒي
وح-ل-ف-اؤوه أإلق-ل-ي-ميون أنتصضارأت

لول
قبل  ٣أاسسابيع عن الدور ا أ

ما يشضبه ألثكنة ألعسضكرية تغلب عليها
أŸظ- -اه- -ر أل- -عسض- -ك- -ري- -ة وأألم- -ن- -ي -ة
أŸشض - -ددة خ - -اصض- -ة دأخ- -ل أألح- -ي- -اء
ألشض-ع-ب-ي-ة أŸل-ت-ه-ب-ة ،وه-ذأ أسض-تعدأدأ
لزيارة أŸلك أŸغربي أŸرتقبة أ¤
كل من ألعيون و بوجدور أÙتلتÚ
وهي ألزيارة ألثالثة ‘ ظرف سضنة.
رغ - - - -م أن ب- - - -عضس أŸصض- - - -ادر
ألعÓمية أوردت بأان ألزيارة أجلت
ب - - -ع - - -د تصض - - -اع - - -د م- - -وج- - -ة غضضب
ألصض - -ح - -رأوي Úأل- -ذي- -ن خ- -رج- -وأ ‘
مظاهرأت كبÒة إأثر ألعتدأء على
أŸعطل ÚأŸعتصضم Úبحافلة شضركة
ف - -وسس ب - -وك - -رأع ،إأل أن أŸؤوشض - -رأت
م- -ي- -دأن- -ي -ا ت -ؤوك -د أل -ت -زأم ألح -ت Ó-ل
ب-ال-زي-ارة ألسض-ت-ف-زأزي-ة ،حيث حطت
و–ط ع- -ل- -ى أرضس م- -ط -ار أل -ع -ي -ون
أل- -عسض- -ك- -ري وأŸد ،Êأل- -ع- -دي- -د م -ن
ألطائرأت منها ماهو حربي وأألخر
مد ،Êبعضضها يحمل معدأت ،وأخرى
قوأت خاصضة .على مسضتوى أحياء
أŸدي -ن -ة خ -اصض -ة تشض -ه -د ح -ال -ة م -ن
ألسض- -ت- -ن- -ف- -ار أل- -ق- -م- -ع- -ي أ ¤أع -ل -ى
ألدرجات غ ÒأŸعلن.
ك -انت ج -ب -ه-ة أل-ب-ول-يسض-اري-و ق-د
نددت بزيارة سضابقة Ÿلك ألحتÓل
أŸغ - -رب - -ي أ ¤أل - -ع- -ي- -ون أÙت- -ل- -ة،
وأعتÈتها أسضتفزأزأ ل ·ÓأŸتحدة

وجهود ألسضÓم ‘ أŸنطقة.
عادة يسضتقدم ألحتÓل أŸغربي
مئات أŸغاربة وأŸسضتوطن Úويوزع
ع-ل-ي-ه-م أل-زي أل-ت-ق-ل-ي-دي ألصض-حرأوي
إليهام ألرأي ألعام ألدو‹ أنه يحظى
ب - -اسض - -ت - -ق- -ب- -ال م- -ن ق- -ب- -ل ألسض- -ك- -ان
ألصضحرأوي ،Úغ Òأن صضور أنتهاكات
قوأت ألحتÓل ‘ حق ألصضحرأويÚ
أŸت -ظ -اه -ري -ن ضض-د أل-زي-ارة ت-كشض-ف
أل -وج -ه أل -ق -ب -ي -ح ل Ó-ح -تÓ-ل وت-ع-ري
دعايته ألزأئفة.

ثا Êأاك Èمصصّدر لÓنتحاري ‘ Úالعا⁄
ق - -الت درأسض - -ة أع ّ- -ده - -ا أŸرك- -ز
ألدو‹ Ÿكافحة أإلرهاب ‘ لهاي،
إأن دولة طاجيكسضتان أصضبحت مصضدر
ألنتحاري Úأألجانب ألرئيسس لتنظيم
““دأعشس““ ألره -اب -ي ي -ل -ي -ه -ا أŸغ -رب
أل- -ذي يصض -ن -ف أيضض -ا أŸصض -در ألول
للمخدرأت ‘ ألعا.⁄
هؤولء ألنتحاري Úهم ألرهابيÚ
أل -ذي -ن ي -ن -ف -ذون ه-ج-م-ات ب-وأسض-ط-ة
ع- -رب- -ات ‡ل- -وءة ب- -اŸت- -ف -ج -رأت أو
بوأسضطة أحزمة ناسضفة أو يسضتعملون
أسضلحة تقليدية لكنهم عند ألضضرورة
ي -ل -ج -أاون إأ ¤ت -ف-ج Òأن-فسض-ه-م ف-ي-م-ا
يعرف بـ«ألقنبلة أ◊ية““.

غوتÒيسص ّÁدد مهمة دي ميسستورا ‘ سسوريا

برŸان أاراغون يطالب
باحÎام قرار اÙكمة
صض-ادق ب-رŸان أرأغ-ون (إأسض-ب-ان-يا)
على بيان مؤوسضسضاتي طالب من خÓله
باحÎأم قرأر ﬁكمة ألعدل أألوروبية،
ألصضادر ‘  21ديسضم Èأألخ Òألذي
نصس ع- -ل- -ى أن ألت -ف -اق أل -ت -ج -اري بÚ
أل–اد أألوروب - -ي وأŸغ - -رب ل Áك- -ن
تطبيقه ‘ ألصضحرأء ألغربية .أعرب
ذأت ألŸÈان ‘ ب -ي -ان -ه ع -ن أنشض -غ -ال-ه
بخصضوصس أسضتغÓل أŸوأرد ألطبيعية
‘ أألرأضضي ألصضحرأوية أÙتلة ألذي
يتناقضس مع ألقانون ألدو‹ وأألوروبي،
كما يؤوكد على عدم شضرعية أي نشضاط
Œاري ‘ ألصض - -ح- -رأء أل- -غ- -رب- -ي- -ة دون
موأفقة ألشضعب ألصضحرأوي.
ك - -م - -ا أشض - -ار ذأت أŸصض - -در أ ¤أن
رئيسس برŸان أرأغون ألذي قرأ ألنصس
ق- - -د دع- - -ا ألشض- - -رك - -ات أألوروب - -ي - -ة و
ألسض -ب -ان-ي-ة وأرأغ-ون أ ¤أل-ع-م-ل ط-ب-ق-ا
ل- -ل- -ق- -ان- -ون أل- -دو‹ وأألوروب -ي ووق -ف
أل -نشض -اط -ات أل-ت-ي تسض-اع-د ع-ل-ى إأدأم-ة
ألح-تÓ-ل أŸغ-رب-ي ل-لصض-ح-رأء أل-غ-ربية
وأسضتغÓل موأردها ألطبيعية على غرأر
نشض -اط-ات ألصض-ي-د أل-ب-ح-ري و أل-فÓ-ح-ة
وأسض- -ت- -غ Ó-ل أل -ف -وسض -ف -ات و أل -رم -ال و
ألطاقات أŸتجّددة.

البيت األبيضس يدعم تعليقات تيلرسصون وهيلي بشصأان األسصد
لمÚ
أاعلن فرحان حق اŸتحدث باسسم ا أ
ل· اŸتحدة أانطونيو غوتÒيسص أان
العام ل أ
اŸنظمة الدولية مددت عقد اŸبعوث
اÿاصص إا ¤سسوريا سستفان دي ميسستورا
بصسورة تخول له إا‚از العمل الذي يقوم به
حاليا ،لكنه  ⁄يوضسح مدة هذا التمديد
وموعد انتهاء تفويضسه.
قال فرحان ‘ جوأبه عن سضؤوأل بشضأان أنتهاء
عقد دي ميسضتورأ ‘  31مارسس أŸاضضي ““هناك
“ديد يسضمح له على أألقل Ãوأصضلة ألعمل ألذي
ي -ق -وم ب -ه ‘ أل -وقت أل -رأه -ن““ ،مضض -ي-ف-ا ‘ م-ؤو“ر
صضحفي Ãقر أأل· أŸتحدة ‘ نيويورك ““إأذأ كان
هناك أي تغي Òسضنعلمكم ،لكنه أآلن يتو ¤ملف
ﬁادثات جنيف مع ألثقة ألكاملة ودعم من أألمÚ
ألعام““.
كان دي مسضتورأ أعلن ،أمسس ألول ‘ ،جنيف

ع Èالعا⁄
منطق اŸواجهة العسسكرية
^ موسسكو :قالت وزأرة أÿارجية ألروسضية،
أمسس ،إأن ح -ل -ف شض -م -ال أألط -لسض -ي (أل-ن-ات-و)
““ي- -ف- -رضس ع -ل -ى روسض -ي -ا م -ن -ط -ق أŸوأج -ه -ة
ألعسضكرية و ⁄يبد أي أسضتعدأد للعودة إأ¤
ألتعاون ألعملي““.

إادانة أاوروبية لÓسستيطان
^ بروكسسل :أدأن أل–اد أألوروبي ،أمسس،
بشضدة قرأر سضلطات ألحتÓل أإلسضرأئيلي

أنتهاء أ÷ولة أÿامسضة من أÙادثات ،وأشضار إأ¤
أن أŸشضارك Úفيها عÈوأ عن أسضتعدأدهم ◊ضضور
جولة سضادسضة ،لكن موعدها سضيحدد بعد مشضاورأت
·Ó
ي- -ج -ري -ه -ا دي م -يسض -ت -ورأ م -ع أألم Úأل -ع -ام ل  -أ
أŸتحدة غوتÒيسس.
من ناحية ثانية ،أيد أŸتحدث باسضم ألبيت
أألب-يضس شض-ون سض-ب-ايسض-ر ت-ع-ل-ي-ق-ات وزي-ر أÿارج-ية
أألمريكي ريكسس تيلرسضون ،وألسضفÒة أألمريكية ‘
أأل· أŸتحدة نيكي هيلي› ،ددأً ألتأاكيد على أن
ب Ó-ده ل ت -رك -ز ح -ال-يً-ا ع-ل-ى إأزأح-ة رئ-يسس أل-ن-ظ-ام
ألسضوري بشضار أألسضد ،بل إأن ألÎكيز ينصضب على
هزÁة ““دأعشس““ ألرهابي.
قال سضبايسضر““ :فيما يتعلق باألسضد ،يوجد وأقع
سضياسضي علينا أن نقبله فيما يخصس موقفنا أآلن.
أمامنا فرصضة ،وينبغي أن نركز أآلن على هزÁة
تنظيم دأعشس ألدموي .ألوليات أŸتحدة لديها

أولويات رأسضخة ‘ سضوريا وألعرأق ،وأوضضحنا أن
مكافحة أإلرهاب ،وبصضفة خاصضة هزÁة دأعشس،
تأاتي ‘ مقدمة تلك أألولويات““.
‘ أ و ل م - -وؤ ش ض - -ر ع - -ل - -ى م -و ق -ف أ ل -و ل ي -ا ت
أ  Ÿت - -ح - -د ة ح - -و ل س ض - -و ر ي - -ا ‘ ع - -ه - -د أ ل - -ر ئ - -ي س س
أ لأ م ر ي ك ي د و ن ا ل د ت ر أ م ب  ،أ ع ل ن ت و أ ش ض ن ط ن أ ن
ر ح ي ل أ لأ س ض د ع ن أ ل س ض ل ط ة  ⁄ي ع د أ و ل و ي ت ه ا .
ف - -م - -ن و ز ي - -ر أ  ÿا ر ج - -ي - -ة أ لأ م - -ر ي - -ك - -ي ر ي - -ك س س
تيلرسضون جاء ألتوضضيح أن ““ألشضعب ألسضوري
ه و م ن س ض ي ق ر ر م س ض ت ق ب ل أ لأ س ض د “ “  ،و ه و م ا ك ا ن
يشضدد عليه ر أسس ألنظام ‘ ألسضنوأت ألسضت
أ  Ÿا ض ض ي ة  .ي ذ ك ر أ ن أ لأ م  Úأ ل ع ا م أ ل س ض ا ب ق ل Óأ ·
أ  Ÿت - -ح - -د ة ب - -ا ن ك - -ي م - -و ن ع  Úس ض - -ت - -ف - -ا ن د ي
م -ي س ض -ت -و ر أ م -ب -ع -و ث -ا خ -ا ص ض -ا ل -ه ي -و م  1 1ج و ي ل ي ة /
أوت  ،2014وقضضى ثÓث Úشضهرأ على ر أسس
مهمته قطع خÓلها جولت.

ب-ن-اء مسض-ت-وط-ن-ة ج-دي-دة ‘ ألضض-ف-ة أل-غربية،
معتÈأ أن هذه أÿطوة تقّوضس أآلمال بحل
قابل للحياة ،فيما يتعلق بحل ألدولت.Ú

ألسضيسضي ‘ ،زيارة رسضمية إأ ¤ألعاصضمة أألمريكية
وأشضنطن سضتشضمل عقد مباحثات ب Úألرئيسض،Ú
تتناول عددأ من أŸلفات ذأت ألصضلة بالعÓقات
ألثنائية ،فضض Óعن أŸوضضوعات أŸطروحة على
ألسضاحت Úأإلقليمية وألدولية.

^ باراغواي :أقتحم متظاهرون مبنى ›لسس
ألشضيوخ ‘ أسضنسضيون عاصضمة بارأغوأي أحتجاجا
على تعديل دسضتوري أقره أعضضاء أÛلسس يسضمح
لرئيسس أ÷مهورية با◊كم ألك Ìمن ولية وأحدة.
وق -ام أŸت -ظ -اه -رون ب -ت-خ-ريب ‡ت-ل-ك-ات أعضض-اء
أÛلسس وإأضضرأم ألنار ‘ أŸكان.

بريطانيـــا لـــن تتخلــــى
’وروبــي
’مــن ا أ
عـن ا أ

مظاهرات ضسد تعديل الدسستور

السسيسسي ‘ الو’يات اŸتحدة
^ القاهرة :شضرع ألرئيسس أŸصضري عبد ألفتاح

^ لندن :قال وزير أÿارجية ألÈيطا ،Êبوريسس
جونسضون ،لصضحيفة فرنسضية إأن مسضاهمة بÓده ‘
أألمن أألوروبي ““غ Òمشضروطة““ ،نافيا ما وصضف
بأانه تهديد مسضت Îمن حكومة بريطانيا با◊د من
ألتعاون أألمني ،إأذأ  ⁄يتم ألتوصضل لتفاق Œاري
Ÿا بعد أÿروج من أل–اد أألوروبي.

تقارب حظوظ اŸرشصح ÚلÓنتخابات الفرنسصية

كشسف اسستطلع للرأاي ،أامسص ،أان حظوظ
اŸرشسح Úلنتخابات الرئاسسة ‘ فرنسسا
أاصسبحت أاك Ìتقاربا ‡ا كان عليه ا◊ال
قبل سسبعة أايام ‘ .الوقت الذي  ⁄يتبق
فيه سسوى ثلثة أاسسابيع على بدء ا÷ولة
لو.¤
ا أ
أظ- -ه -ر أسض -ت -ط Ó-ع م -ؤوسضسض -ة ““ب -ي.‘.أي““ أن
Óوفر حظا -
توجهات ألتصضويت با÷ولة أألو ¤ل أ
مرشضح تيار ألوسضط إأÁانويل ماكرون ( 39عاما)
ومرشضحة أقصضى أليم Úمارين لوبان -ترأجعت لكل
منهما نقطة مئوية إأ %25 ¤و %24بالÎتيب.
بينما أرتفع ألتأاييد للمرشضح أÙافظ فرأنسضوأ
فيون باŸركز ألثالث بنقطت %19 Úونقطة وأحدة
Ÿرشضح تيار أليسضار أŸتطرف جان لوك ميلينشضون
 ⁄ ،%15يحدد  %38من أŸسضتطلع رأيهم نوأيا
تصضويتهم أو أنهم رÃا يغÒوأ موقفهم ،ما يعني
أسض -ت -م-رأر ح-ال-ة أل-غ-م-وضس ،وي-ع-د ت-رأج-ع-ا ب-نسض-ب-ة
نقطت Úمئويت Úعما كان عليه أ◊ال قبل أسضبوع.
ك-ان أسض-ت-طÓ-ع ل-ل-رأي أج-رت-ه ““إأبسض-وسس سض-وب-رأ
سضتÒيا““ نشضرت نتائجه ألثÓثاء أŸاضضي ،توقع فوز
م- -اك -رون ب -ا÷ول -ة أألو ،¤ي -وم  23أف-ري-ل أŸقبل
ب-نسض-ب-ة  %25م -ق -اب -ل  %24ل -ل -وب -ان و %18ل-ل-ي-ميني
أÙافظ فيون.
توقع ألسضتطÓع ذأته أن يلحق ماكرون هزÁة
كبÒة بلوبان ‘ أ÷ولة ألثانية أŸقررة ،يوم ألسضابع
من ماي ،بحصضوله على  %62مقابل  ،%38مشضÒأ
إأ ¤أن -ه سض -يسض -ت -ف -ي -د ب -ا÷ول -ة أل-ث-ان-ي-ة م-ن أنصض-ار
ألشضÎأك- -ي ب- -ون -وأ ه -ام -ون أل -ذي ت -أات -ي ح -م -ل -ت -ه
ألنتخابية ‘ مؤوخرة ألسضباق.
ت- -خ- -ل- -ى ع- -ن ه -ام -ون ع -دد م -ن ألشض -خصض -ي -ات
أليسضارية وأعلنوأ مسضاندتهم Ÿاكرون ،من أمثال
منافسضه بالنتخابات ألتمهيدية دأخل أليسضار رئيسس
ألوزرأء ألسضابق مانويل فالسس ألذي أنتقد برنا›ه
ورفضس دعمه ،وهو ما أعتÈه هامون خيانة وطعنا

‘ ألظهر.
من جهة أخرى ⁄ ،تتوقف متاعب فيون حيث
وج -ه أل -قضض -اء ق -ب -ل أي -ام رسض -م-ي-ا ت-ه-م-ة أخ-تÓ-سس
أألموأل ألعامة لزوجته بنيلوب ألتي أتهمت كذلك
بـ«ألتآامر وإأخفاء أسضتغÓل ‡تلكات عامة““.

ماكرون يكسصب داعم Úجُدد
عقد إأÁانويل ماكرون أŸرشضح أŸسضتقل أألوفر
حظا للفوز بانتخابات ألرئاسضة ألفرنسضية أجتماعا
مع ألسضياسضي أÙافظ كريسضتيان أسضÎوزي ،أمسس،
خÓل زيارة Ÿدينة مرسضيليا ،وقال ماكرون إأنه
ي- -رغب ‘ م- -د أ÷سض- -ور ب Úأل- -ي- -م Úوأل -يسض -ار ‘
ألبÓد .ينتمي أسضÎوزي ÷ناح سضياسضي ﬁافظ ‘
فرنسضا يقع على  ÚÁأ◊كومة ألشضÎأكية ألتي
كان ماكرون ““ 39عاما““ وزيرأ لÓقتصضاد فيها حتى
ألعام أŸاضضي.
أسضÎوزي حليف وثيق للرئيسس ألسضابق نيكول
سضاركوزي وكان من ب Úأألصضوأت ألدأعية ÿروج
أŸرشض -ح أÙاف -ظ ف -رأنسض -وأ ف -ي-ون م-ن ألسض-ب-اق.
ووأجه أسضتنكارأ من أ÷مهور أ÷معة ،بينما كان
يلقي كلمة أثناء حشضد أنتخابي سضلفيون ‘ مدينة
تولون .قال أسضÎوزي للصضحفي ‘ Úألجتماع مع
م- -اك -رون ““ن -ح -ن مسض -ؤوول -ون ع -ن مصض -ال -ح ف -رنسض -ا
وم-ه-ت-م-ون ب-ه-ا ““.وحضض-ر م-اك-رون حشض-دأ أن-ت-خابيا
لتأاييده ‘ أŸدينة ألسضاحلية أŸطلة على ألبحر
أŸتوسضط .ووصضف فريق فيون أللقاء ب Úماكرون
وأسضÎوزي ب -أان -ه أن -ت -ه -ازي ،وق -الت أ Êج -ي -ن -ي-ف-ار
أŸتحدثة باسضم فيون ““يصضطاد ماكرون ‘ أرأضضي
أليم ،Úلكنه ليسس مرشضح أليم ““.Úكانت تقارير
إأعÓ- -م- -ي- -ة ف -رنسض -ي -ة ق -د –دثت خ Ó-ل أل -ي -ومÚ
أألخÒين ،عن رغبة حوأ‹  40شضخصضية سضياسضية
بارزة ‘ معسضكر ‘ دعم أŸرشضح إأÁانويل ماكرون
وتنتظر ألفرصضة أŸناسضبة إلعÓن ذلك.

ل‡ية ‘ الكونغو الدÁقراطية
باŸوازاة مع تقليصص البعثة ا أ

›لسس األمن ينصصح الرئيسس كابي ÓباحÎام اتفاق تقاسصم السصلطة
قرر أعضضاء ›لسس أألمن ألدو‹ تقليصس بعثة
أأل· أŸتحدة ‘ جمهورية ألكونغو ألدÁقرأطية
أل -وأق -ع -ة وسض -ط أف -ري -ق -ي -ا ،ووج -ه -وأ –ذي -رأ إأ¤
أل -رئ -يسس ج -وزي -ف ك -اب -ي  Ó-ط -ال -ب Úم -ن-ه ألل-ت-زأم
ب -الت -ف -اق أل -ذي ي -ت -ق -اسض -م Ãوج -ب -ه ألسض -ل-ط-ة م-ع
أŸعارضضة .صضوت ›لسس أألمن ألدو‹ أ÷معة
ب -اإلج -م-اع ع-ل-ى ت-ق-ل-يصس ب-ع-ث-ة أأل· أŸت-ح-دة ‘
جمهورية ألكونغو ألدÁقرأطية ،ومدد تفويضضها
ل - -ع - -ام وأح- -د ،ك- -م- -ا وج- -ه –ذي- -رأ إأ ¤أل- -رئ- -يسس
ألكونغو‹ ،جوزف كابي ،Óقبل ألنتخابات أŸقبلة.

ترودو ينّدد بالتع ّصسب

^ ك-ندا :ن ّ-دد رئ -يسس أل -وزرأء أل-ك-ن-دي ،ج-اسضÏ
ترودو ،بقيام مشضاركون ‘ أجتماع لرئاسضة جامعة
أون -ت -اري -و (وسض -ط) ب -ت -م -زي -ق نسض -خ-ة م-ن أل-ق-رآأن
أحتجاجا على إأقامة صضلوأت ‘ أŸدرأسس ،وقال
ÓسضÓم““ ،يجب أن نوأصضل بحزم
شضعارأت معادية ل إ
ألتصضدي للتعصضب““.

اسستئناف اŸفاوضسات
^ أاديسص أابابا :أكد أل–اد أإلفريقي أنه يسضعى
لسض -ت -ئ -ن -اف أŸف-اوضض-ات بشض-أان م-ن-ط-ق-ت-ي أل-ن-ي-ل
أألزرق وجنوب كردفان““ ب Úأ◊كومة ألسضودأنية
و«أ◊ركة ألشضعبية  -قطاع ألشضمال““ وأسضتكمال
عملية ألسضÓم ‘ ألسضودأن.

تبنى أÛلسس ألقرأر  2348ألذي ينصس على
ت -ق -ل-يصس ع-دد أل-عسض-ك-ري Úوألشض-رط-ي ‘ Úأل-ب-ع-ث-ة
(مونوسضكو) ألذي يبلغ نظريا  19ألفا و 815شضخصضا،
إأ 16 ¤ألفا و .215وهذه ألبعثة هي أألك ÈوأألكÌ
كلفة ب Úبعثات أأل· أŸتحدة ،وسضتتم إأعادة ألنظر
‘ إأسضÎأتيجيتها بحلول سضبتم ÈأŸقبل.
فعليا ،سضيغادر أقل من  500من جنود حفظ
ألسضÓم ألكونغو ألدÁقرأطية ،إأذ إأن ألبعثة تعمل
حاليا بعدد أقل بحوأ‹  3100شضخصس عن ألسضقف
أŸسضموح به.

غوتÒسس منزعج
ل· اŸتحدة :قال أŸتحدث باسضم أألمÚ
^ا أ
 ·ÓأŸت -ح -دة ،أن-ط-ون-ي-و ج-وتÒيشس ،إأن
أل -ع -ام ل  -أ
أألم Úألعام يشضعر بخيبة أمل ومنزعج من قرأر
ألحتÓل أإلسضرأئيلي بناء مسضتوطنة جديدة ‘
أألرأضضي ألفلسضطينية أÙتلة.

جبهة معارضسة جديدة
^ تونسص :قال رئيسس حزب ““أل–اد ألوطني
أ◊ر““ ،ألتونسضي سضليم ألرياحي ،إأنه سضيتم أليوم
أإلع Ó-ن ع -ن م -ي Ó-د ج -ب -ه -ة سض -ي-اسض-ي-ة م-ع-ارضض-ة
لÓ-ئ-تÓ-ف أ◊اك-م أ◊ا‹ ،وسض-ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ها أسضم
““جبهة أإلنقاذ““.

القتصسـادي
اششراف :سشعيد بن عياد
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التحليل الأسسبوعي

بنك إلّتنمي ـ ـة إÙليـ ـة
‘ صسلب معركة إلنمو

›ل ـ ـ ـ ـسشس علمـ ـ ـ ـي للتّشسشخيـ ـ ـ ـ ـصشس
وإاقـ ـ ـÎإاح إا◊لـ ـ ـ ـول إالوإاقعيـ ـ ـة
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حسشني:

مبتــــــــــول:

إإلتزإم إلدّقة
‘ إلّتحليل وإلوإقعية
‘ إلتصسور

نقـ ـ ـ ـاشش وإسس ـ ـ ـ ـ ـع
‘ 13ماي إŸقب ـل
حول ترقية إلقتصساد

كلمة العدد

إنطÓقة جديدة
OÉ«Y øH ó«©°S
تقف الصصناعة ا÷زائرية على عتبة مرحلة –ّول عميقة لÓنتقال إا ¤أافق
تكون فيه اŸؤوسصسصة الصصناعية على درجة من القدرة التنافسصية ‘ سصوق
ﬁلية وعاŸية ،تعرف تغÒات جوهرية بÈوز اقتصصاد اŸعرفة الذي يدرج
التكنولوجيات ا÷ديدة ومصصادر الطاقة اŸتجددة ‘ ديناميكية ا’سصتثمار
القائم على ا’بتكار والتجديد ،وفقا Ÿعادلة تقليصص اأ’عباء و–سصÚ
ا÷ودة لكسصب معركة التسصويق .وحتى إان  ⁄يحقق اŸنتدى اأ’ول للصصناعة
ا÷زائ -ري -ة ‘ ال -ظ -رف ال -راه -ن الصص -دى اŸت -وق -ع ب -ال -ن-ظ-ر ل-ل-ت-ح-دي-ات
والرهانات التي يواجها القطاع بكافة اŸتدخل Úفيه ،من مؤوسصسصات
عمومية ونظÒتها اÿاصصة ،وحتى تلك القائمة بالشصراكة اأ’جنبية ،فإان

اŸبادرة أاثمرت على اأ’قل بتأاسصيسص ›لسص علمي للصصناعة ا÷زائرية
يضصم أابرز اÈÿاء والباحث ‘ ÚاÛال ،ليكون نواة إاطÓق تفك Òهادئ
وشصامل لكل اÈÿات يقود إا ¤تسصط Òآافاق مسصتقبلية ،تن Òالطريق
للمؤوسصسصة الصصناعية ،مهما كان حجمها وترافق اŸتعامل ‘ مواجهة
اŸنافسصة ﬁليا وإاقليميا .ولعّل من شصأان هذا الفضصاء النوعي واŸتنوع أان
يطلق جسصور تواصصل عملية ب Úا÷امعات ومراكز البحث والتنمية من
جهة واŸؤوسصسصات الصصناعية ‘ كل الفروع والنشصاطات اإ’نتاجية من جهة
أاخرى ،لتأاسصيسص مرحلة جديدة تÈز فيها الصصناعة ا÷زائرية كمصصدر
بديل للمحروقات طبقا لورقة الطريق التي سصطرها النموذج ا’قتصصادي
ا÷ديد للنمو وتوصصيات الثÓثية اŸنعقدة ‘ دورتها العشصرين بعناية ،يوم
 6مارسص  ،2016سصعيا إ’طÓق ديناميكية اسصتثمارية ذات جدوى تواكب
اŸؤوشصرات الراهنة ‘ اŸشصهد ا’قتصصادي اÙلي واإ’قليمي وتندرج
ضصمن التّوجهات ا÷ديدة التي تفرضصها السصوق العاŸية خاصصة ‘ ظل
““تأاكد““ ’ ›ال فيه للÎدد من أان اÙروقات ومصصادر الطاقة التقليدية
آاي-ل-ة ل-لÎاج-ع وف-ق-دان ث-ق-ل-ه-ا ‘ ضص-م-ان ال-ن-م-و ع-ل-ى اأ’م-دي-ن اŸت-وسصط
والبعيد .غ Òأان اÙروقات تبقى ‘ اŸدى القريب أاحد اŸصصادر الثمينة
التي Áكن اعتمادها ‘ ا‚از التحول ا’قتصصادي ،بحيث Áكن لهذه
الÌوة (التي تتحول إا ¤نعمة بارتفاع أاسصعارها وا ¤نقمة بÎاجعها)

ششيتور :

إإيÓء إألهمية
إلÓزمة للطّاقة
إŸتجّددة
وبغضص النظر عما تثÒه من جدل وانعكاسص مؤوشصراتها السصلبية ،أان تسصاهم
‘ إارسصاء اقتصصاد إانتاجي ومتنوع يندرج ‘ مسصار التحرر من التبعية
للمحروقات .و ⁄يعد بإامكان اŸؤوسصسصات وأاصصحاب اŸشصاريع الصصناعية
خاصصة مواصصلة العمل على نفسص النمط التقليدي ،إا‰ا يلزمهم الظرف
با’نفتاح على اÙيط بكافة عناصصره لÓسصتفادة من اÈÿات اŸوجودة
قصصد كسصب معركة ا’سصتثمار والتنافسصية التي تسصتفيد من مناخ جذاب
وّﬁف -ز إ’ط Ó-ق مشص -اري -ع تسص -ت -ج -يب Ÿع -اي Òالسص -وق وت -خضص-ع ل-ق-واع-د
النجاعة ،من خÓل مطابقتها لÓحتياجات من زاوية ﬁلية وعاŸية ،بل
وت-ن-خ-رط “ام-ا ‘ ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ا÷دي-دة ل-لشص-راك-ة الوطنية واÿارجية
اŸبنية على مصصالح متوازنة ،طبقا لقاعدة رابح -رابح التي تتجسصد ‘
السصوق ا’سصتثمارية لقطاع الصصناعة اıتلفة ،على مسصتوى مشصاريع،
باأ’خصص منها ورشصات برزت إا ¤السصطح وأاخرى جارية متحدية تخوف
البعضص وتردد البعضص اآ’خر لتنتزع لنفسصها موقعا ‘ السصوق التي تفتح
آافاقا واسصعة للمؤوسصسصات ا÷ادة .وÁثل الظرف الراهن اŸوعد اÓŸئم
لÓ-ن-طÓ-ق-ة ا÷دي-دة ل-ل-م-ؤوسصسص-ة الصص-ن-اع-ي-ة ب-إاشص-راك اÈÿة اÙلية ‘
تذليل معوقات السصوق العاŸية ،خاصصة وان كل الشصروط قائمة من تسصوية
Ÿشصكلة العقار جاري التخلصص منها و“ويل بنكي فّعال ومرافقة للمنتوج
ا÷زائري.
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›لسس علمي للتّششخيصس واقÎاح ا◊لول الواقعية
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أاّكد اÿب Òعبد الرحمان
ن اÛلسش العلمي للصسناعة
مبتول أا ّ
ا÷زائرية له طابع مسستقل ،حيث يضسم
عددا من اÈÿاء ا÷زائري Úالبارزين ‘
السساحة ( 16اسسما حاليا) ‘ انتظار أان يلتحق به
لسستاذة بن شسيخ ﬂتصسة ‘ القانون
آاخرون مثل ا أ
من قسسنطينة وطيبي ﬁمد ﬂتصش ‘ علم
لسستاذين ‘
الجتماع ،وكذا انتظار رد من ا أ
القتصساد مالك سسراي واحمد
بويعقوب (مدير .)Èﬂ

^ اÿبـ ـ ـ ـ ـ ـ Òمبت ـ ـ ـ ـ ـول–““ :دي ـ ـ ـ ـ ـد الفـ ـ ـ ـ ـروع ذات القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرات التنافسشيـ ـ ـ ـ ـة““

بعث الّنسشيج ا’نتاجي وفقا للّتحّو’ت
الّتكنولوجية واŸناجÒيالية
من  2017اإ2030 ¤
سسعيد بن عياد
أوضضح مبتول ‘ أتصضال هاتفي أ ّن مهّمة أÈÿأء أعضضاء
أÛلسس تتمثل ‘ درأسضة وبحث ﬂتلف جوأنب تطوير
أ’قتصضاد أ÷زأئري من خÓل نسضيج أŸؤوسضسضات ألصضغÒة
وأŸتوسضطة وألكÈى ضضمن رؤوية أسضÎأتيجية ترتكز على
ما يعرف بالثورة ألرأبعة (أقتصضاد أŸعرفة).
وأضضاف أن أعضضاء أÛلسس يسضهرون على تقد Ëأ◊لول
ألتي Áكن للجزأئر أنتهاجها من خÓل –ديد ألفروع
ألصضناعية ألتي “لك فيها قدرأت تنافسضية ‘ ألسضوق
ألعاŸية ،مشضÒأ إأ ¤أن كل ألعمل ألذي ينجز يقدم إأ¤
هيئات ألدولة أŸعنية أنطÓقا من خيار أ◊رصس على
أŸصضلحة ألوطنية.
و‘ –ليله للتوجه أ÷ديد ،أعتّﬁ Èدثنا أّن أل ّصضناعة ’

ت -درسس ب -دون رؤوي -ة ح -ل -ول ل -ل -م -ؤوسضسض-ات وت-ع-زي-ز مسض-ار
م-ك-اف-ح-ة أل-بÒوق-رأط-ي-ة وت-ط-وي-ر أŸنظومة أŸصضرفية،
مذكرأ بتصضريح أأ’سضتاذ شضيتور حينما قال إأنه ““’ Áكن
أ◊ديث عن سضياسضة صضناعية بدون أقتصضاد أŸعرفة““،
ولذلك سضوف يتم ألعمل على مسضتوى تنمية ألروأبط بÚ
أ÷ام -ع -ات وم -رأك -ز أل -ب-حث م-ن ج-انب وألصض-ن-اع-ة ب-ك-ل
عناصضرها من جانب آأخر ،كما تتم معا÷ة دقيقة Ÿشضكلة
ألعقار ألصضناعي.

دّقة ‘ التّحليل وواقعية ‘ التصشور

وي-ن-ط-ل-ق ع-م-ل أÛلسس م-ن ق-ن-اع-ة أل-ت-زأم أل-وأق-ع-ي-ة ‘
أل- -تشض- -خ- -يصس ،وت -ق -د Ëأ’قÎأح -ات ‘ أŸدى أل -ق -ريب
وأŸتوسضط وألبعيد ،بحيث يسضهر أعضضاؤوه على ألشضروع
مبكرأ ‘ أ’عدأد للقاء ألثا Êحول ألصضناعة ألوطنية،

الّتششكيلة النّهائية للمجلسس العلمي
وألذي حّدد موعده ‘ ألثÓثي ألثالث من ألسضنة أ÷ارية،
ويكون أŸنتدى إأطارأ مÓئما إ’طÓق حوأر مفتوح بÚ
أÈÿأء وألصضناعي ،Úإأ ¤جانب حضضور ‡ثلي أ◊كومة.
وأبرز مدى أهمية ألتكفل بالصضناعة ألبÎولية ‘ آأفاق
ألطاقة أŸتجددة ألبديلة خاصضة بتوأجد خÈأء بارزين
مثل توفيق حسضنى وزويوشس ،أللذين يضضعان Œربتهما ‘
خدمة ألتحول ألطاقوي وتنمية ألصضناعة ألبÎوكيماوية،
ألتي ينبغي إأدرأجها ضضمن شضرأكة أجنبية وفقا لقاعدة
رأبح  -رأبح من أجل ضضامن دخول ألسضوق ألعاŸية.
ويعت Èتأاسضيسس هذأ أÛلسس بدأية للتقدم أك ‘ Ìإأنتاج
أف -ك -ار ج -دي -دة م -ن خ Ó-ل ت -وزي-ع أل-ن-م-وذج أ’ق-تصض-ادي
أ÷ديد للنمو ألذي أطلقته أ◊كومة ،وكذأ نتائج ألثÓثية
أŸنعقدة بعنابة على كافة أÈÿأء للدرأسضة وألتحليل،
ومن ثمة تصضور أ◊لول أŸمكنة وألÓزمة إ’‚از ألنمو.
وعن أŸنتدى أأ’ول ألذي أثار نقاشضا متباينا من حيث

توفيق حسسني مسستشسار ‘ التحول الطّاقوي:

Óفاق.
دقة ل آ
وم -ن أج-ل ضض-م-ان دÁوم-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ة ألصض-ن-اع-ي-ة يشضّ-ك-ل
إأشضرأك أÈÿأء من كافة أŸدأرسس وألتوجهات ‘ رسضم
أل -تصض -ورأت وضض -ب -ط أŸشض -اري -ع أ’سض -ت -ث -م -اري -ة ،ورصض -د
أأ’سض -وأق أÿارج -ي -ة أ÷سض -ر أآ’م -ن ل -ل-ع-ب-ور إأ ¤أق-تصض-اد
Óبدأع وألتحكم ‘ أ÷ودة
تنافسضي ’ ›ال فيه سضوى ل إ
وألسضيطرة على ألكلفة .ولذلك يأاخذ أÛلسس ‘ أ’عتبار
ألنموذج أ÷ديد للنمو وتوصضيات ثÓثية عنابة أŸنعقدة
‘  6مارسس ،حيث أثار أŸتعاملون ألعموميون وأÿوأصس
أŸعوقات ألتي –د من تطور أŸؤوسضسضة أŸنتجة للÌوة
خاصضة ‘ قطاع ألصضناعة.
ويؤوّكد مبتول رئيسس أÛلسس ألعلمي أّن هذأ أأ’خ Òهيئة
أقÎأح تهدف إأ ¤بعث ألنسضيج أ’نتاجي باأ’خصس ألفروع
ألصض-ن-اع-ي-ة ،آأخ-ذأ ‘ أ◊سض-ب-ان أل-ت-ح-و’ت أل-ت-ك-ن-ول-وج-ية
وأŸناجÒيالية ‘ مدى ألفÎة من  2017إأ.2030 ¤

الدكتور عبد الرحمان مبتول رئيسسا
الÈوفيسسور شسمسش الدين شسيتور (مدير أابحاث).
 - 2د  -اليكسسندر كاتب (خب Òدو‹).
 - 3ب  -رفيق بوكلية حسسان.
 - 4ب  -بن سسبع فريد (خب Òدو‹ كندا).
 - 5ايت علي فرحات (خب Òما‹).
 - 6عبد النور عطية (خب Òاقتصسادي).
 - 7د  -الياسش غومÒي (خب Òدو‹).
 - 8ب  -سسنوسسي بن عبو (مدير مدرسسة عليا اقتصساد
صسناعي وهران).
 - 9ب  -ب- -وشس- -ام- -ة شس -اوم -ة (أام Úع -ام سس -اب -ق ب -وزارة
السستشسراف ومدير بحث).
 - 10ت-وف-ي-ق حسس-ن-ي( م-ه-ن-دسش وم-دي-ر ع-ام ال-ط-اقات
اŸتجددة سسابقا).
 - 11ن- -ز Ëزوي- -وشش (م- -ه- -ن- -دسش وم -دي -ر ع -ام سس -اب -ق

لسسوناطراك).
 - 12ب  -ع -ب -د ال -رزاق ب -ن ح -ب -يب (مسس -تشس -ار سس -اب -ق
ومدير أابحاث ‘ الصسناعة).
 - 13ب  -فريد يايسسي (مدير أابحاث وعميد جامعة
سسابق  -بجاية).
 - 14د  -مراد برور(مسستشسار سسابق لدى سسوناطراك).
 - 15د  -مصسطفى بن سساحلي (خب Òدو‹ إاطار سسابق
لدى ““افامي““).
 - 16ب  -سسيد علي بوكرامي (وزير منتدب سسابق).
 - 17ب  -احمد بويعقوب (مسستشسار ومدير أابحاث).
 - 18سس -ي -دة ه -جÒة ب -ن شس -ي -خ (أاسس -ت-اذة ق-ان-ون دو‹
بقسسنطينة ومديرة أابحاث).
 - 19اعراب سسي امقران (خب Òاقتصسادي وإاطار سسام
سسابق ‘ الصسناعة).
 - 20د  -عبد القادر سسماري (خب Òاقتصسادي ووزير سسابق).

الÈفيسسور شسيتور خب Òاقتصسادي:

ا◊اجة إا ¤برنامج بـ  30أالف ميغاواط ّطاقة شّشمسشية مزدوجة

إايÓء اأ’همية للطّاقة اŸتجّددة واّدخار الطّاقة التّقليدية لأÓجيال

^ نقــاشش واسســع يــوم 13مــاي اŸقبــل حــول ترقيــة القتصسـاد

لقÓع اقتصسادي قوي
^ القفز إا‰ ¤وذج طاقوي بنسسبة  50باŸائة إ

كشسف توفيق حسسني خب Òومسستشسار مسستقل ﬂتصش ‘ التحول الطاقوي ،عن التحضس Òا÷اري لفتح نقاشش مسستفيضش يوم 13
م-اي اŸق-ب-ل ،يضس-م ال-ف-اع-ل ‘ Úا◊ي-اة الق-تصس-ادي-ة ،م-ن اأج-ل ت-ف-ع-ي-ل ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة واإ‚اح الإقÓ-ع الق-تصس-ادي خ-ارج ق-ط-اع
اÙروقات ‘ ،ظل سسريان النموذج القتصسادي للنمو وبهدف الرفع من ‚اعة القطاع الإنتاجي تتصسدره الصسناعة ،واقÎح
اإضس-اف-ة ل-لÈن-ام-ج ال-وط-ن-ي لإنتاج نحو  22األ-ف م-ي-غ-اواط م-ن ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،ت-قريبا ما يناهز  30األ-ف م-ي-غ-اواط من الطاقة
الشسمسسية ا◊رارية مزدوجة مع طاقة الألواح الشسمسسية ،و–دث عن توقعاته بخصسوصش اأسسعار برميل النفط ،وكذا ترشسيح اŒاه
دول منظمة اأوبك حول تبني خيار Œديد اتفاق التخفيضش اإ ¤مدة ثانية تناهز الأربعة اأشسهر.
إأعطاء نظرة توقعية دقيقة بخصضوصس ما سضوف شضمسضية حرأرية ،ويتطلب ألسض Òنحو أسضتغÓلها
تسض -ت-ق-ر ع-ل-ي-ه أسض-ع-ار أل-ذهب أأ’سض-ود ل-فÎة ت-ف-وق بالنظر إأ ¤أإ’مكانيات ألكبÒة للطاقة ألشضمسضية
أل -ثÓ-ث-ة أو أأ’رب-ع-ة أشض-ه-ر أŸق-ب-ل ،Úب-ل يسض-ت-ح-ي-ل أ◊رأرية ،ألتي تتوفر عليها أ÷زأئر ،لكن أعÎف
أعت Èتوفيق حسضني أÿب ÒوأŸسضتشضار أıتصس أل -ت -ق -دي -ر إأ ¤أب -ع -د م -ن ذلك ،ل -ك -ن-ه أشض-ار إأ ¤أن با◊اجة إأ ¤طاقة أأ’لوأح ألشضمسضية لكن خÓل
‘ ألتحول ألطاقوي ،أن أتفاق منظمة دول أوبك ألتحكم ‘ أأ’سضعار باŸسضتوى أ◊ا‹ أي ‘ حدود ألÈن -ام -ج م -ن ألضض-روري م-ن-ح ق-درة أك Èل-ل-ط-اق-ة
ألقاضضي بتخفيضس إأنتاج ألنفط ،إأ ¤جانب دول من
ألـ  ٥٥دو’رأ للÈميل ،يعد ‘ حد ذأته ‚احا ألشض -مسض -ي -ة أ◊رأري-ة ،يضض-اف إأل-ي-ه-ا ط-اق-ة أأ’ل-وأح
خارج هذه أŸنظمة ألنفطية ،كان له أثر إأيجابي
حقيقيا للدول أŸنتجة للنفط ،يضضاف إأليها ألتفك Òألشضمسضية وهذأ مزدوج مع ألغاز ألذي يحرق ،أي
على أعتبار أنه أفضضى إأ ¤رفع سضعر ألÈميل إأ¤
غاية سضقف ألـ  ٥٥دو’رأ ،وأغتنم ألفرصضة ‘ سضياق وألسض Òن -ح -و “دي-د م-دة ه-ذأ أ’ت-ف-اق أل-ت-اري-خ-ي يسضÎج- -ع م- -ا يسض- -ت -ع -م -ل م -ن أل -غ -از ويسض -م -ح ذلك
متصضل ليؤوكد أنه من أŸهم أ◊فاظ على هذأ ماب Úدول منظمة أوبك وكذأ ألدول أŸنتجة من ب-اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى م-ا ي-ق-اب-ل-ه م-ن أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي
أŸسضتوى ،كون ألطموح لبلوغ مسضتوى أعلى يبدو خارج أŸنظمة تتصضّدرهم روسضيا صضاحبة أإ’نتاج أŸسضتغل ،وبالتا‹ يتسضنى ألتقليصس من أسضتهÓك
ألغاز ألطبيعي ،ألذي –تاجه أ÷زأئر غدأ بشضكل
مسض -ت -ب -ع -دأ ‘ ظ -ل صض -ع-وب-ة –ق-ي-ق-ه ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أŸعت.È
أŸؤوشض- -رأت أل- -رأه- -ن  ،ل- -ك- -ن- -ه ي- -رى أن إأم -ك -ان -ي -ة ومن ضضمن سضلسضلة أŸقÎحات ألتي أثارها أÿب Òكب.Ò
أÙافظة على هذأ ألنجاح أÙقق تبقى قائمة ،ألطاقوي حسضني وألح على ضضرورة ألنظر فيها ،ب -دأ أÿب Òحسض -ن-ي م-ت-أاّك-دأ ب-أاّن أŸرح-ل-ة أ◊ال-ي-ة
من خÓل “ديد مدة أ’تفاق أÙددة وأسضتكما’ نذكر من بينها ضضرورة ‘ ألوقت أ◊ا‹ أسضتغÓل –تاج منا إأ ¤منح دور أك Èللطاقات أŸتجددة،
ل- -ل -ت -خ -ف -يضس ‘ ،ظ -ل أ◊ديث ع -ن م -دة ج -دي -دة أ÷زأئ -ر ÷م -ي -ع أل -ف -رصس أل-ت-ي ت-ت-اح ل-ه-ا ‘ ،ظ-ل وأصضفا ألÈنامج أ◊ا‹ ألذي سضيتم فيه إأنتاج 22
ق- -درت- -ه -ا أل -ك -بÒة م -ن خ Ó-ل أل -ت -ح -ك -م أ÷ي -د‘ ألف ميغاوأط باŸهم وأ÷يد ،لكنه قال أنه ينبغي
وبالتحديد “ديد آأخر Ÿدة أربعة أشضهر.
وح-ول ت-وّق-ع-ات-ه أ’سض-تشض-رأف-ي-ة ف-ي-م-ا ي-تعلق با◊د أل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة ،م -ع-تÈأ ‘ ه-ذأ أŸق-ام أن بشضكل حتمي ،إأضضافة لهذأ ألÈنامج تقريبا أنتاج
أأ’على ،ألذي Áكن أن تبلغه أسضعار ألبÎول على أŸصضدر أŸهم ‘ كل ذلك وبشضكل كب Òيتمثل ‘ ما يعادل 30ألف ميغاوأط من ألطاقة ألشضمسضية
أŸدي Úألقريب وأŸتوسضط على وجه أÿصضوصس ،ألطاقة ألشضمسضية ،ولكنه أكد أنه ’ ينبغي أ’كتفاء أ◊رأري -ة م -زدوج -ة م -ع ط-اق-ة أأ’ل-وأح ألشض-مسض-ي-ة،
ق -ال أن -ه يسض -ت -ح -ي -ل ‘ أل -وضض-ع أ◊ا‹ أن ي-تسض-ن-ى ب -ط -اق -ة أأ’ل -وأح ألشض -مسض -ي -ة ‘ ظ -ل وج -ود ط -اق-ة وباسضتعمال ألغاز ألذي يحرق ،مسضتحسضنا أإ’رأدة

اعت ÈالÈفيسسور شسمسش الدين شسيتور اÿب Òالقتصسادي أان النموذج القتصسادي ا◊ا‹ ،ل ينبغي أان يتطّرق ويسسّلط الضسوء على الطاقات
ن الطاقة تعد اÙور الرئيسسي ‘ ›ال التنمية
الكامنة وحدها ،بل من الضسروري أان يعطي ا أ
لهمية كذلك للطاقات اŸتجّددة ،مؤوّكدا أا ّ
صساعد،
وبدون التحكم ‘ الطاقة واÿروج من قبضسة اÙروقات ل Áكن التقدم ،لذا أالحّ على أاهمية ترك الطّاقات الكامنة للجيل ال ّ
واŸبادرة Ãا هو متوفر للسس Òنحو الطاقات اŸتجددة ،ومن ثم –ديد الرهانات القائمة وإاشسراك جميع الفئات للمشساركة لتطبيق ذلك على
أارضش الواقع ،و ⁄يخف أاّنه حان الوقت للتعويل على اقتصساد اŸعرفة للنهوضش بالقتصساد الوطني وبالتحديد الصسناعة ا÷زائرية.
على ألصضحة ويؤوثرون على ألبيئة ،وعلى أعتبار أن ألوأقع.
’جنبية ذأت ألتجربة ‘ هذأ ووق -ف ألÈف -يسض -ور شض -مسس أل-دي-ن شض-ي-ت-ور أÿبÒ
ألعديد من ألبلدأن أ أ
أŸيدأن ،سضوف تتخلى عن مادة ““أŸازوت““ ‘ أ’ق -تصض -ادي ع -ل -ى ح -ق-ي-ق-ة م-ف-اده-ا أّن أق-تصض-اد
أŸع-رف-ة ي-ع-ود Ãث-اب-ة أل-ع-م-ود أل-ف-ق-ري ل-ت-ح-قيق
قال ألÈفيسضور شضيتور ‘ تشضريحه ÷هود –قيق آأفاق عام .202٥
ألنهضضة أ’قتصضادية ،وكذأ أعتبار ألصضناعة كعمود لذأ يرى شضيتور ضضرورة أŸبادرة أليوم حتى تدرج ألتنمية أ’قتصضادية وجسضر حقيقي نحو نهضضة
ف -ق -ري م -ن أج -ل ت -ن -وي -ع أ’ق-تصض-اد وأسض-ت-ح-دأث أ÷زأئ -ر بشض -ك -ل ت -دري -ج -ي أل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة تنموية ،وبالتحديد فيما يخصس قطاع ألصضناعة،
ألÌوة ،أن نسض -ب -ة أل -ط -اق-ات أŸت-ج-ددة أŸت-وف-رة خاصضة ‘ ›ال ألنقل ‘ ،ظل وجود إأمكانيات وح -م -ل أÿب Òأل -ع -دي -د م-ن أل-رؤوى ح-ول –ق-ي-ق
’قÓ-ع أ’ق-تصض-ادي وإأرسض-اء أل-ت-ن-م-ية أŸسضتدأمة
تفوق نسضبة ألـ  ٥0باŸائة ‘ أŸعمورة ،و ⁄يخف معتÈة ،ومن ثم –قيق إأجماع للوصضول إأ ¤عدم أ إ
’نتاجية ألوطنية.
Óلة أ إ
أن ط -ل -ب -ت -ه م -ن أŸه-ن-دسض Úع-ك-ف-وأ ع-ل-ى إأع-دأد تبذير ألطاقة ،وبالتا‹ ألقفز إأ‰ ¤وذج طاقوي ل آ
مسضودة سض ّ
’و ¤تبدأ ‘ أ◊قيقة بتهيئة
طروأ فيها ‰وذجا طاقويا لنسضبة ألـ  ٥0ب -نسض -ب-ة ألـ  ٥0ب-اŸائ-ة م-ن أل-ط-اق-ات أŸت-جددة ،وقال أّن أÿطوة أ أ
.
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Óج-ي-ال أŸق-بلة ،ألتي “ثل حسضب تقديره أŸسضتقبل ،كون ألنقل
أل-ط-اق-ات أل-ك-ام-ن-ة وأدخ-اره-ا ل -أ
بالطاقة ألكهربائية ‘ ›ال ألنقل ،أي Ãعنى وأŸبادرة باسضتغÓل أمثل للطاقات أŸتجددة مع وحده يحتاج إأ ¤ما ’ يقل عن نسضبة  ٤0باŸائة
ألتخلي عن ألطاقات ألكامنة من ألبÎول وألبنزين ألتعجيل بتحديد ألرهانات ،من خÓل مشضاركة م -ن أل -ط -اق-ة أŸسض-ت-ه-ل-ك-ة ،م-رأه-ن-ا ع-ل-ى أه-م-ي-ة
’نه من سضوف يجسضدون ذلك على أرضس ألتعجيل بالقفز إأ ¤ما أطلق عليه تسضمية ثورة
وأŸازوت كونهم يشضكلون خطرأ حسضب تقديره أ÷ميع أ

فضسيلة بودريشش

فضسيلة بودريشش

ألسض-ي-اسض-ي-ة أل-ق-وي-ة أل-ق-ائ-م-ة م-ن أج-ل Œسضيد هذأ
ألتحول ألطاقوي من خÓل تطبيق ألÈنامج وتوفÒ
ألكث Òمن ألÌوأت ألتي تزول بسضرعة.
و‘ ألشضق أŸتعلق بتحدي تنويع أ’قتصضاد وإأرسضاء
ق -اع -دة صض -ن -اع -ي -ة صض -ل -ب -ة وم -ن أج-ل إأقÓ-ع ق-وي
لÓقتصضاد أŸتنوع خارج قطاع أÙروقات ،كشضف
أنه يتم ألتحضض Òلفتح نقاشس يشضارك فيه جميع
ألفاعل Úيوم  13ماي ،يكون مسضتفيضضا ومعمقا من
أجل تقصضي أŸقÎحات وأنتقاء أ◊لول ألكفيلة
بتحقيق هذأ ألتحول ألتاريخي ‘ منعرج ’ يخلو
من ألصضعوبة ،لكن ‘ ظل توفر أإ’مكانيات أŸادية
وألÌوة ألبشضرية.

ـــــل
ـ
التحليــ ـــــي
سبوع
لس
ا أ

بنـك التّنمية اÙلية
‘ صشلب معركة النمو
سسعيد بن عياد

äÉ°ùq°SƒDŸG êGQOGE
á£q°SƒàŸGh IÒ¨°ü
q dG
øª°V iÈµdGh
á«é«JGÎ°SG ájhDQ

أ’قبال وغياب ألصضناعي ،Úأجاب مبتول أن أللقاء سضجّل
حضضور ألعديد من أŸشضارك Úو‡ثلي ألسضفارأت وغرف
أل-ت-ج-ارة م-ن أم-ري-ك-ا ،أل-ن-مسض-ا ،أŸان-ي-ا ،روسض-ي-ا ،ف-رنسضا،
أŸكسض-يك ،ف-ي-ت-ن-ام ،إأسض-ب-ان-ي-ا ،ت-ونسس سض-ويسض-رأ ،ألسض-وي-د،
ب -ول -ون -ي -ا وأل-ي-اب-ان وي-ع-كسس ه-ذأ م-دى أه-ت-م-ام ألشض-رك-اء
با’قتصضاد أ÷زأئري وخاصضة ألصضناعة منه.
ويوّفر هذأ أÛلسس ألعلمي للمؤوسضسضات ألصضناعية من
ألقطاع Úألعام وأÿاصس إأطارأ نوعيا يرأفقهم ‘ مسضعى
موأجهة ألسضوق وتنافسضيتها ﬁليا وخارجيا ،بحيث ⁄
يعد ألنمط ألتقليدي ‘ ألتفك Òوألعمل ›ديا ‘ ظل
أمتدأد ثروة أقتصضاد أŸعرفة ألذي يلقي بظÓله على
أ’قتصضاد ألعاŸي بكل جوأنبه ليفرضس على أŸؤوسضسضة
ألصض-ن-اع-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ح-ت-م-ي-ة م-وأك-ب-ة ألسض-وق من خÓل
إأع -ادة أل -ت -ك -ي -ف م -ع أŸؤوشض -رأت أ÷دي-دة أل-ت-ي ’ Áك-ن
ألسضيطرة عليها بدون إأدرأك دقيق للمتغÒأت ورؤوية أكÌ
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ألطاقة ألكهربائية ،بهدف أقتصضاد وأÙافظة
ع -ل -ى ألÌوأت أل -ب -اط -ن -ي-ة ،ب-ه-دف أ◊ف-اظ ع-ل-ى
’ج -ي -ال أŸق-ب-ل-ة وأح-ت-ي-اط-ا م-ن ت-رأج-ع
ث -روأت أ أ
ألÌوأت أل-ق-اب-ل-ة ل-ل-زوأل ،ك-ون أل-ت-وق-ع-ات مازألت
قائمة حول إأمكانية أن تنفذ ألطاقة ألباطنية أو
ألنفطية ‘ غضضون ألـ  20عاما أŸقبلة.
ومن أŸقÎحات ألتي رأفع عنها شضيتور ،نذكر
ألتشضبث بإاعدأد ‰وذج طاقوي جديد Ãشضاركة
أ÷ميع ،دأعيا إأ ¤ألتحضض Òوأ’سضتعدأد ‘ آأفاق
ألفÎة أŸمتدة ما ب Úعام  2030و 20٤0على
مسضتوى ألÌوة ألبشضرية ،حيث تكون فئة ألشضباب
جر طاقاتها.
‘ أŸقدمة و“نح لها ألفرصضة لتف ّ

أاظ -ه -رت اŸن -ظ -وم -ة ال -ب-ن-ك-ي-ة اإرادة ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ إا‚از
توجهات التحول القتصسادي بالنتقال إا ¤مرحلة الرقمنة
وت-وسس-ي-ع ن-ط-اق اسس-ت-ع-م-ال ت-كنولوجيات التصسال ا÷ديدة
من خÓل اعتماد نظام الدفع والتحويل اللكÎو Êمثلما
لول ﬁمد
أاعلنه بنك التنمية اÙلية ،الذي أاكد مسسؤووله ا أ
كر Ëأان السسنة ا÷ارية تعت ÈاŸوعد الذي يسسمح للبنك
ال -ع -م -وم -ي ب -إاظ -ه -ار ق -درات -ه وك -ف -اءة م-وارده ال-بشس-ري-ة ‘
الن -خ -راط ‘ ال -ن-م-وذج ا÷دي-د ل-ل-ن-م-و ع-ن ط-ري-ق ت-ع-زي-ز
التواجد ‘ السسوق السستثمارية.
Áر ه-ذا ب-ال-ت-أاك-ي-د إا ¤ج-انب ت-وظ-ي-ف ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ÓعÓم من خÓل إارسساء ‰ط تعامل حديث على
ا÷ديدة ل إ
مسس -ت -وى ال -وك-الت ،وت-رق-ي-ة أادائ-ه-ا ل-ت-ك-ون Ãث-اب-ة خÓ-ي-ا
نشسطة ‘ دواليب اŸنظومة القتصسادية وحلقة متينة ‘
السسلسسلة السستثمارية اŸنتجة للÌوة واÙققة لÓأهداف
القتصسادية والجتماعية الكÈى.
و‘ ه-ذا السس-ي-اق ،أاّك-د ح-رصس-ه ع-ل-ى ال-دف-ع ب-وتÒة ع-م-ل
الوكالت ا ¤مسستوى اك Ìفعالية ومكافحة كافة جوانب
التعطيل أاو الÎدد بحيث يضسع مركز اŸتعامل القتصسادي
واŸسستثمر ‘ الصسدارة .و‘ رّده عن سسؤوال بشسأان التصسدي
لي “ييز ب ÚاŸتعامل Úأاو تفريق ب Úطالبي القروضش من
أ
م-ؤوسسسس-ات ومسس-ت-ث-م-ري-ن ،أاج-اب ﬁم-د ك-ر Ëب-ل-غة واضسحة
وحازمة أانه لن يقبل بأاي ‡ارسسة من هذا القبيل ،بحيث
يحرصش وبشسكل مسستمر على أان تتعامل الوكالت مع زبائنها
وفقا Ÿعاي ÒاحÎافية تضسمن الشسفافية والوضسوح ،ذلك أان
مسستقبل البنك يرتبط بجودة خدماته.
خ ‘ هياكل ““ب  -د -
ب Óشسك أان النفسش ا÷ديد الذي ضس ّ
ل« ان-ع-كسش ع-ل-ى وك-الت-ه بشس-ك-ل إاي-ج-اب-ي ،ب-ح-يث أاصس-ب-حت
الط -ارات وﬂت -ل -ف ال -ف -ئ -ات اŸه-ن-ي-ة ل-ل-ب-نك تشس-ع-ر Ãدى
خطورة عدم مواكبة التطورات ا◊اصسلة ‘ السسوق اŸالية
وال -ت -ن -افسس -ي -ة الشس -دي -دة ب Úال -ب -ن -وك ‘ سس-وق اق-تصس-ادي-ة
سس -ري -ع -ة ال -ت-غÒات ،ول-ذلك ك-ان أاول ه-دف سس-ط-ره وب-اشس-ر
Œسسيده تقليصش آاجال دراسسة ملفات القروضش والتحضسÒ
لطÓق منتوجات بنكية وخدمات مصسرفية تراعي طلبات
إ
شسريحة واسسعة من اÛتمع ترفضش التعامل بالفائدة.
وي -ع-د ه-ذا ال-ت-وج-ه ن-ح-و م-ا ي-ع-رف ب-اÿدم-ات ال-ب-ن-ك-ي-ة
لسسÓ-م-ي-ة ،وق-د سس-ب-قت إال-ي-ه ب-ن-وك
اŸط -اب -ق -ة ل -ل -م -ع -اي Òا إ
أاج-ن-ب-ي-ة أادركت م-ب-ك-را ق-وة ال-ط-لب ،سس-ل-وك-ا مصس-رفيا صسرفا
ي -ؤوك -د أان رج -ل ال-ب-نك ي-حسس-ن ق-راءة ﬁي-ط-ه الق-تصس-ادي
والج -ت -م -اع -ي ول -دي -ه اŸب -ادرة لسس -ت-ق-ط-اب م-وارد م-ال-ي-ة
جديدة من خÓل تأاط Òعمليات Œد اسستجابة لدى جانب
واسسع من الزبائن ،الذين يضسطرون ‘ غياب خدمات مÓئمة
ل-ع-ن-اصس-ر ط-ل-ب-ه-م إا ¤ال-ت-ع-ام-ل ‘ السس-وق اŸوازي-ة ،وب-التا‹
ح-رم-ان ال-ب-ن-وك م-ن م-دخ-رات م-ال-ي-ة Áك-ن أان تشسّ-ك-ل قوة
إاضسافية لتمويل القتصساد الوطني.
وقد يكون بنك التنمية اÙلية الذي أاصسبح يسستقطب
الكفاءات من السسوق البنكية التي افرزت ‘ سسنوات مضست
ح-ال-ة اشس-ب-ه ب-ن-زي-ف اف-رغ ال-ب-ن-وك ال-ع-م-وم-ية من مواردها
البشسرية اŸؤوهلة التي جرفتها امتيازات وإاغراءات بنوك
م -ن -افسس -ة راه -نت م -ن -ذ ال -وه -ل -ة الو ¤ل -دخ -ول -ه -ا السس -وق
ا÷زائرية على الفوز بالعنصسر البشسري اŸؤوهل ،الذي أاصسبح
كما يقول مدير ““ب  -د  -ل« يطلب العمل ‘ بنكه العمومي.
لقد انهارت ا◊واجز وسسقطت ا÷دران الوهمية بعد أان
التقطت البنوك العمومية خيط اŸورد البشسري ،وأادركت
أانه Ãثابة ا◊لقة ا÷وهرية ‘ إا‚از التحول ضسمن سساحة
م -ف -ت -وح -ة ع -ل -ى ت -ن -افسس -ي -ة شس-دي-دة ي-ن-ب-غ-ي أان تشس-ع-ر ب-ه-ا
اŸؤوسسسسات الخرى حتى ل تضسيع اŸنعرج ،وتفقد الفرصسة
الثمينة للنمو بحيث من اÿطأا اعتبار اŸال ووسسيلة النتاج
ك-اف-ي-ان ل-وح-ده-م-ا ب-ي-ن-م-ا النسس-ان ال-ك-فء واŸبادر واŸنتج
ل-ل-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة ه-و ‘ ا◊ق-ي-ق-ة ال-ق-لب ال-ن-ابضش للحركية
لنتاج ودÁومة النمو.
وا إ
و‘ كل هذا الطموح ،يراهن على أاخÓقيات العامل‘ Ú
لهداف اŸسسّطرة،
اŸصس-ارف وال-وك-الت وم-دى ال-ت-زام-ه-م ب-ا أ
ب -ح -يث يشس ّ-دد م-دي-ر ال-ب-نك ع-ل-ى رفضش أاي سس-ل-وك ﬁت-م-ل
يسس -يء ا ¤سس -م -ع -ة اŸصس -رف ال-ذي ي-ت-وف-ر ع-ل-ى ك-ل شس-روط
ال -ت -ن-افسس-ي-ة Ãا ‘ ذلك ق-اب-ل-ي-ت-ه ل-دخ-ول ال-ب-ورصس-ة وف-ت-ح
رأاسسماله إاذا قّررت ا◊كومة ذلك حيث أاكد قائ““ :Óنحن
ج -اه -زون““ ،م -ع تصس-م-ي-م ع-ل-ى اسس-ت-ق-ط-اب اŸوارد اŸت-اح-ة ‘
السس-وق اŸوازي-ة خ-اصس-ة وأان ال-ن-ظ-ام ال-ع-اŸي ا÷دي-د ي-ت-ي-ح
اŸبادرة ويضسفي الشسفافية على كل العمليات والÈامج.

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

¢ù«fGƒa
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تفتح «الششعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.

خاطرة

ومضسات عتـ ـ ـ ـ ـاب..؟

ينبوع

@ بقلم سصليمة مليزي

@ عبد القادر رالة
صصاحب
ه أاخ ÊÈبأان الكلب ليسس مؤوذياً ،منذ
ً
أان كان جر
و
ا
ص
ص
غ
Ò
ا
ً
⁄
ي
ع
ض
س
أ
ا
ح
د
ا
.
.
.
غ Òأانه
ي
ط
ا
ُ رد Êبعدوانية وتصصميم Ÿا أاكون
أاŒول بج
ا
ن
ب
ب
ي
ت
ص
ص
ديقي حتى يسصيل العرق،
و‘ بعضس
ا
ل
ل
ي
ا
‹
ل
أ
ا
ن
ا
م
أ
ل
ن
عقلي يسصتعيد تلك
اŸطاردات.
ع -زم صص -
ا
ح
ب
ه أان ي -ع-ق-د صص-داق-ة ب-ي-ن-ي وبÚ
الكلب ،وبين
ي
و
ب
Ú
ص
ص
ا
حبه ا◊قيقي ترّددت ُ ‘
البداية ثم و
ا
ف
ق
ت
،
و
ا
ن
د
ه
ش
ص
ت
ل
أ
Óلفة التي صصارت
ب -ي -ن -ي وبÚ
ال -ك -لب! وأاع -ج -ب -ت-ن-ي ك-ثÒا ك-ل-م-ات
وتصصرفات
ص
ص
ا
ح
به ا◊قيقي ،يوسصف الطفل ذو
الثنى عشصر عاماً...
صصار الكل
ب كلّما يرا Êيركضس نحوي ،وانقلبت
ً
الصص -ورة “
ا
م
ا
،
م
ن
ا
ل
و
ح
ش
ص
ي
ة
و
ا
ل
ع
د
وان-ي-ة إا¤
األلفة وا◊
م
ي
م
ي
ة
!
‘ أاوقا
ت
ف
ر
ا
غ
ي
ك
ن
ت أاذهب إاليهم أاحادث
صص -دي -ق -ي
‘
ا
أ
ل
د
ب
و
ا
ل
ت
ا
ر
ي
خ
وأاح-داث ال-واق-ع،
وأام- -ازح ال -
ط -ف -ل وأال -ه -و م -ع ال -ك -لب ،و‘ ب -عضس
األح- -ي -ان أا
ص
ص
ط
حب م -ع -ي صص -دي -ق -ي اŸف ّضص -ل
هواري...
سصمعت
ن
ح
ي
ب
ا
.
.
.
.
أ
ا
س
ص
ر
ع
ت
ا
ُ
ÿطوات...يوسصف
ي - -ب - -ك - -ي
و
ي
ل
ط
م
و
ج
ه
ه
!
ت
س
ص
ا
ر
ع
ت دق - -ات
قلبي..وا
ن
ت
ب
ه
ت
أ
ا
ن الكلب  ⁄يركضس لسصتقبا‹
كالعادة...
ي-وسص-ف ي
وقد ّ -ب-ك-ي...وال-ك-لب ع-ل-ى األرضس ج-ام-د
تلطخ
ت
ق
و
ا
ئ
م
ه
ا
ÿ
ل
ف
ي
ة
ب
ا
ل
ل
و
ن
ا
أ
ل
حمر...
سص -أالت
ص
ص
د
ي
ق
ي ف -ق -ال أاّن سص -ي -ارة مسص -رع -ة
دهسصته و
ه
و
ي
ق
ط
ع
ا
ل
ط
ر
ي
ق ا ¤ا÷هة األخرى...
 يجب
أ
ا
ن
أ
ا
د
ف
ن
ه
ي
ا
أ
ا
ب
ي
،
ق
ا
ل الطفل بÈاءة
وتصصميم
.
ن
ظ
ر
إ
ا
ل
ي
ه
و
ص
ص
ر
خ
ب
ع
ن
ف
:
أ
ا
⁄
أاقل بأان
ل تكّرر
م
ث
ل
ه
ذ
ا
الكÓم ،ا◊يوانات ل تدفن،
افهم يا
ي
و
س
ص
ف
!
ّ
ت
ت
ح
ل
ل
و
ُ
ت
ل
تهمها الديدان ،الدفن

نصص

خيلني دخان سصيجارتك
تت ّ
تنفثه ‘ الهوى
وترسصمني قلوبا
تط..Òأانت
همر كالّدمع من عيوÊ؟
فتن
رسصمتني أاسصطورة
على شصفاه القبل
فخّلدت حكايتي
تداولها العشّصاق

ت- - -ك - -ر ،Ëال - -دف - -ن ت - -ك - -رË
ل - - -إ
Óنسص - - -ا
ن .ويصص - - -ر ال - - -ط - - -ف- - -ل - :ي- - -جب أان
أافعل
.
.
.
شصاهدتهم ‘ التلفزيون يفعلون ذلك.
أ
ا
و
ه
.
.
ت
ل
ك
ثقافة أاخرى ،ويا لها من ثقافة
ﬂا
د
ع
ة
!
ي
ق
ت
ل
و
ن
ا
ل
ن
س
ص
ان بدم بارد ويتباكون على
ا◊ي
و
ا
ن
!
ا
ل
ت
ل
ف
ز
ي
و
ن
›
ر
د
خ
ي
ا
ل و“ثيل!...و..
س
ص
ت
ا م-ر
ي-وسص-ف Ÿدة أاسص-ب-وع Úح-زي-نً-ا ع-ل-ى
كلبه ،واسصت
ط
ا
ع
والده أان يغافله ويرمي ا÷ثة
بعيدا.
جل
س
ص
ت
ب
ج
ا
ن
ب
ه
و
م
س
ص
ح
ت
ر
أ
ا
سصه بيدي بلطف،
قلت مواسصيا:
 لقدذهبت مع والدك باألمسس ا ¤الريف
وطلبنا
م
ن
أ
ا
ح
د
ا
ل
ف
Ó
ح Úحينما تلد
كلبته أا
ن
ي
ع
ط
ي
ن
ا
ج
ر
و
ا
ج
م
ي
Ó
،
حدق
و
ي
‘ ط  Óثم قال بهدوء - :لو
ُتو‘ هواري هل بإامكانك أان
Œعل آاخرا مكانه؟
@ا
ل
ك
ا
ت
ب
ة
إ
ا
Á
ا
ن
 صص - - - - -دي - - - - -قي
ع
ب
د ا◊كيم
هواري...صصديق
س
ص
ي
د
ت
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ّ
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أا
مينه ،جئت م
ن
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ث
ى
Ò
،
ش
 ك -ذلك ك -ل -ب-ص
ي
‘
ج
وا
مثل
أاخÓقك لنفسس الرزينه
حي تخلدينه
و
ي
س
ص
بÒام...
ت
د
ر
ا
ل
د
قوÁ
ة
م
ك
مع السصخينه
ي
ن
ه
،
ن
ب
و
غك
شصذ بك يحطّ
كما تصصّورينه
م
ا
ل
س
ص
ف
ي
بÒا
ن
م
.
.
ه
.
ه
،
ذ
ا
و
صصفتك
‘ ق ّصصة ﬁ
ك
م
ة
صصادقة أامينه
اسص
م
ر
ه
!
ص
ص
ي
ن
ه
،
لغتك
ـ
حكمتك واعظة متينه وأانت فصصيحة مبينه
يا
مأاث
سصيدتي أامينه
بÒام...نعم .يا
رة جديدة ثمي
ن
ه
،
‡
ا
ع
ل
ى
ّ
ا
أ
ل
Ã
ي
ا
ا
م
ت
ق
ت
ب
و
ل
عمي كان كلبا
ذ
Úو
لينه
تفعلينه ،وتبد
ع
ي
ن
ه
و
ت
Ÿ
ن
رائ-ع-ا ،وان-فجر
ر
ق
ت
ل
ي
ق
ن
ى
ه
جيل ّŒددينه،
و
ك
م
يبكي...
ب
ك
إ
ا
م
ن
ن
ق
جلي

تسساؤول

نصص شسعري

سسّيدتي أامينة

در كمينه

تك
نوزك الدفينه
لسص
ت كالّنسصاء صصو
ر
ة
ل
ل
ز
ي
ن
ه
،
أ
ا
ن
ت أاقوى
ما أا‚ح ال
امرأاة ومعينه
شصأان الذي تلي
ن
ه
،
و
م
ا
أ
ا
ص
ص
ل
ح النشس
ما أاروعك يا
ء الذي تبنينه
سصيدتي أامينه

@ ليندة كامل
ل أاعلم كيف أاتخّلصس من هذا ا◊ب
الذي يغرسس ﬂالبه ‘ قلبي
ل أاعلم كيف أاتخّلصس من أاحÓمه
اŸعّلقة على شصاطئ أافكاري
صصورته اŸنحدرة كشصÓل ‘ بواخر األ⁄
ل أاعلم أاي مدفأاة سصأارمي ‘ ثغرها كحطب
كي أادفأا دموعه
أاتخّلصس من األشصياء العالقة ‘ صصمتي
أاتخّلصس من احÎاقي
من دموع مكّدسصة كالرسصائل
من جراح تضصحك فوق أا ⁄يشصبه طفلة عربية
من لقاء يتوارى ‘ قبلة ما◊ة
أاو ◊ظة تسصري ‘ شصراي Úالوقت
من هواء متعب ‘ رئة صصدئة
من كÓم كالّرصصاصس يسصري بدمي
يقطع الشّصريان
ليحدث ثقبا

انشسطار

@ رميسصاء شصر‘

@

سسماء ا◊ب Œيب

مورتت فريدة

ها هي
ذي السصماء
ا
ل
ز
ر
ق
ا
ء
ت
ب
س
ص
مغري صصا
البحر ير خب ،فما أاجمل ابتسصام م لها بصصفاء
ت
ت
ه
د
ا
فرحها ،ي بدلته تلك الزرقاء ! ...وها هو ذا
و
ك
ل
ه
و
ي
ن
تضصاهي ‘ بهائها ز السصماء ‘
السصماء ال
ر
ر
ب
ق
ي
ة
ع
ي
ا
ة
،
وأانا كع
÷بال وك
ا
ا
أ
ش
ن
ص
ه
شص
ق
ي
ش
ق
ص
و
ا
م
ل
خ
أ
ا
ص
نا
لي
تائه ال صامد
تلك السصمرا ضصد رياح وزلزل العاذ Îنح قلبه إال ◊بيبته مث ‘ ا◊ب مثل
ل
ء
ل
عذري ،كأانه ÃفÎق طرق ا◊ب ،ت  .Úبعد حديقت Úونبضصا جبل أازرق ‘
ا
عثّ
ب
ت
ث
ر
ي
ق
ن
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ت
ة
ب
ب
Ú
ج
ص
م
ص
م
ي
ب
ا
ر
ل
ّت
بن مع
ح حبيبه
م
ا
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ث
ت
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ق
و
صصباحا يا شصا
ا
ل
ل
ً
ت
ل
ﬂ
ف
ه
ا
ت
،
وغّرد
بصصوت
أ
ا
ت بحياء
م
ه
ر
ث
ب
ل
ك
ا
ه
ل
ا
ع
ص
◊
ص
ا
فÒ
ب وأا
ذا اŸدى فإا
ويرسصل بفرا ّن رصصيف الربيع يبعث اÙلّقة على إايقاع نب عياه :أال عم
ل
ضس
شصا
ت الورود الراقصصة لتكو نا أازهاره معطّرة بعب Òالهوى ولّون
ن
أ
ا
ر
ر
سصو
ضس الوطن
ل شصوق بيننا.

ا◊لم

@ ا◊ا⁄
مصصطفى
منذ

أان كا
ا وحيدة وأاتطّلع إا¤
وأانا أاحل ن عمري
ع
ات التي أاجلسس فيه
ش
ص
ر
و
م
ن
ب
غ
‘ الّلحظ
د
سصنة
أ
ا
ف
فضص
ه
ل
ل
ي
‡
ت
النابت أاسصفل قدمي
ا
ح
ه
ّ
ق
ّ نا
ق
ا
ْ
.
.
ظل ّ
ي
◊
وتشصوهاتي وخطايا
لم
أا
ال كر مليا ‘ تفاصصيلي
م هي أاضصغاث أا وأاراه أانا
س
وأاف
ص
من نصصيبي وأاشصخا
حÓم
أاحيا
حياة ّقّدر أان تكون
طا عليها أام Óوهر ‘ نومنا
‘
وبا م
ل الن
ما أان يكونوا وجعي
فمن نل تظار ول نزال ك ن واقعنا
ي
ُقرروا ‘ ◊ظة
ر
د
ء ثقيل يتّكأا على صص
هو وم ومن اŸسص ما كنا
طوي Óوأاشصعر بشصي
ؤ
و
و
ه
ّ حينما أاشصرد
و أا
لع
من أاكسصج Úالغرفة
أاو كما م أانت أانت أام أاناأا ن حالنا؟
ية كبÒة
جزاء متفرقة رطبة،
نا ؟
ّ
ويسصتهلك كم خلي ويعيد طرحي أا
فيا أايه قيل :نلوم
ا
ل
ز
م
ا
شصيء Áتصس دا
ن
ّ اا
وال
لد فراغ متنامٍ بينها
فسصيتحّق ◊اŸون احلموا عيب فينا
تتنافر ويو
م
كثÒا لو كنت معي..
ق ا◊لم ،فقولوا :ع اليقينا
ى
ن
“
أ
ا
.
،
.
ت
ا
ن
ا
ن
ظ
ي
ب
ح
ح
ل
ها أاّني أاود عقد صصل
‘ تلك ال
آامينا.
فسصي ،وتخÈ
رÃا لتنقذ Êمن ن و« Êوحيدة» هكذا،
Ãا أل Êتعبت من ك
وتربت على كتفها.
ور
ا إا ¤روح تعانق روحي ّ
وأاحتاج حق

على مّر الّزمن
تكسصرت كلماتك
عل ّى مسصامعي كالّزجاج
ذهبت رّناتها
وبقي جرحها
حكي للقلب أالف عتاب
ي
قلت أالف مرة
ّ ك لسصت الّدنيا والغياب
بأان
وأاّنك لسصت ‘ قلبي
عشصقا أاث..Òكال ّسصحاب
ول شصمعدان أاعلق عليه
بقايا عتاب

ما الّدنيا إاّ’ مسسرٌح كب..Ò

اŸنمق
نبتذل وننفعل ونسصيل
والنفاق،
‘ األحداق‚ .يد فن
الدمع
ا واإلل- -ق- -اء وان- -ت- -ق- -اءال - -درام -
ت ‘ ،ح -رف -ي -ة ع-ال-ي-ة
ل -م -ا
ال -ك - -ارسس ي -ت -ف ‘ ال -ط -ب -ل
وم- -ب-
وك - -ف ع- -ل- -ى اŸزم- -ار .ك -م
ع- -ز
وال - -ل إاق- - -ن- - -اع ا÷م- - -ه - -ور
ن- - -ح- - -او
لنحظى بأاك Èعدد
صكÚ
اŸس ضص -ور واإلق -ب -ال ل -ي -ع-ل-و
م -ن ا◊
الهتاف والتصصفيق.
ً ..ل-ق-د أاسص-دلت السصتارة
هÓ-م ت فصص- -ول اŸسص- -رح- -ي -ة
ت- -ه
وان - -ا◊اضص- -رون وسص- -ق -طت
صص- -ف- -ق
ت - -ع - -رضس ع - -ل - -ي - -ه ك- -ل
وأادوات التمثيل ،وبانت
ُ
األقنعة
 - - - - - -اذيب وفصص- - - - - - -ولالعارية كل على ِحذا.
الأك
ا◊قيقة
ٌ
سص- -رح -ي -ات ،ن -ح -ن م -ن
ل -ل -ك -وال -يسس ا◊ق-ي-ق-ة
اŸ
ع -ي
ف على ّ خشصبة اŸسصرح
ل دا أاوضص- -ح ع- -ل- -ى خشص- -ب- -ة
يق
ت - -ك - -ون
Œل ال- -ك Ó-م ،وي -ح -ف -ظ
ي- -ر
اŸسصرح..
وصس اŸسصرحية لنمثلها
لنصص
ا دارة وإات -ق -ان .ب -ارع-ون
‘ ج-
‘ ال - -كÓ- -م اŸعسص- -ول
ن - -ح - -ن

@ بقلم رو’ علي  /أامريكا

قصسيدة

إا ¤متى..؟
@ ‚وى بولقرون  /بسصكرة
إا ¤متى..؟
هذا الضصياع
إا ¤متى..؟
ونحن جياع
ونحن ‰وت ‘ اليوم
أالف مرة..
ونحن نتجّرع ‘ اليوم
أالف غ ّصصة وغ ّصصة
إا ¤متى..
الشّصمسس مالت إا ¤اŸغيب
ومنظر الشصفق الكئيب
يهّز بد..Ê
يصصرخ بأاذ..Ê
إال ـى متى؟
ون ـحُن نتمايل كالسصكارى
ونحُن نرقصس..نتلّوى
نخنقُ العذارى
و‘ أاحداقنا عب ـ ـرة
و‘ أافواهنا صصرخـ ـة
تقط ـع األوصصال
ته ـtد ا÷ ـبال
ُت - - - - -ـدوي م- - - - -ن اÙيـ ـط إا¤
اÙيط
لـ ـكن..ل أاحد يسص ـمع
ل أاحد يتج ـّرأا ويشصعل الشّصمع
وينفضس الغبار..
ل أاحـ ـد يسصتطي ـع
أان يصصنع اŸسصتحيل
م ـن ثرى األق ـدار
فإالـ ـى متى؟
ونحن ‚ري ونضصحك؟
واŸاء من –تنا يتحّرك؟
والشّصرف من ورائنا ُي ـنتهك؟
والعار على جبيننا..

وفوق رؤووسصنا..
ومن خلف ظهورنا..
يصصرخ..يتخبّط..ينادي..
إا ¤متى؟
ونحُن ضصيـ ـاع؟
لسصنا أاحياءا
لكّننا لسصنا أامواتا
لسصنا هكذا من الِقَدم
م ـن يقوم ويشصعل الفانوسس؟
من يسصتولد ا◊ق من العدم؟
من يواجه اللّي ـل والعتم؟
من يوقد الن ـار..؟
من يتح ـّدى باسصم الشصرف؟
من يتج ـّرأا ويقل:
«قلبي قد –ّرك؟»
ل ـكن ال ّسصحب قد تلّبدت
والّدماء العربية ‘ العروق..
ّŒمدت..
والنّخوة العربية عند الولدة
وِئدت..
ي اسصم نتكلّ ـم؟
فبأا ّ
وبأاي حق ندمع ونتأاّلم؟
وقد صصرخت إام ـرأاة
أالف مرة «وامعتصصماه»
وقد صصرخ الرضصيع
أالف مرة «واأاماه»
وقد صصرخت األرضس
أالف مرة «وا ولداه»
ف Óشصيء –ّرك
ول قلب تزعزع
ول أاحد قام للنّداء
ولsب ـ ـاه..
فإالـ ـى متى؟
إا ¤متى؟
نبقى نصصفنا حمي ـ ٌر؟
ونصصفنا..شصي ـ ـاه؟

األحد  02أافريل  2017م
الموافق لـ  05رجب  1438هـ

ا÷معية العامة النتخابية ل–ادية كرة اليد

لبان يخلف على رأإسس إلهيئة باألغلبية إلسساحقة

ان -ت-خب ،أامسس ،ح-ب-يب
ل - - - - -ب- - - - -ان ع- - - - -ل- - - - -ى رأاسس
ال–ادي- - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
لكرة اليد خÓل العهدة
لوŸب- - - -ي - - -ة ا÷دي - - -دة،
ا أ
ب- - -ع- - -دم - -ا ” اخ - -ت - -ي - -اره
لغ-ل-ب-ي-ة السساحقة من
ب-ا أ
ط -رف أاعضس -اء ا÷م -ع-ي-ة
ال-ع-ام-ة خÓ-ل الج-ت-ماع
ال- - -ذي ج- - -رى ب- - -اŸع - -ه - -د
ال-وط-ن-ي ل-ل-ري-اضس-ة ب-عÚ
البنيان.

نبيلة بوقرين
“كن األم Úالعام السسابق
ل–ادية الكرة الصسغÒة ،من
الفوز بالنتخابات ﬁرزا 63
صس- -وت- -ا م- -ق- -اب -ل  22صسوتا
Ÿن -افسس -ه ت -وف -ي -ق خ -ل -ي-ف-ي،
وإالغاء  6أاصسوات .وهذا أاهل
ل- -ب- -ان ل -ك -ي ي -ك -ون ال -رئ -يسس
ا÷دي- -د ل -ل -ف -درال -ي -ة خ Ó-ل
العهدة األوŸبية اŸمتدة من
 2017إا 2020 ¤خلفا لسسعيد
بوعمرة اŸنتهية وليته.
وب -ه -ذا ،ف -إان ل -ب -ان ،ال-ذي

سسبق له أان مارسس كرة اليد
وم-ث-ل أال-وان ال-ف-ري-ق ال-وطني
‘ السسابق وكان مدربا وتو¤
م- -ه -م -ة أام Úع -ام م -ن سس -ن -ة
 2009إا ¤غاية  ،2012عاد
إاﬁ ¤يط كرة اليد كرئيسس
ل–Ó- -ادي- -ة وأام- -ام -ه ع -دي -د
ال-ن-ق-اط اŸط-روح-ة ،أاب-رزها
إاع - -ادة الع - -ت - -ب - -ار ل - -ل- -ك- -رة
الصسغÒة التي تراجعت بشسكل
كب ‘ Òالعام ÚاألخÒين.

–ديات ‘ إنتظاره
مهمة الرئيسس ا÷ديد لن
تكون سسهلة ،بالنظر إا ¤وضسع
كرة اليد ا÷زائرية ،والبداية
⁄
سستكون ،دون شسك ،بإاعادة ّ
الشس -م -ل وف -رضس السس -ت-ق-رار
داخل بيت عائلة كرة اليد،
ب -ع -ده -ا الشس -روع ‘ ت -ط-ب-ي-ق
الÈن -ام -ج ال -ذي ج -اء ب -ه م-ع
أاعضس -اء اŸك -تب ال -ف -ي -درا‹
ا÷دي- -د ب -الشسÎاك م -ع ك -ل
‡ث -ل-ي ال-ل-ع-ب-ة ‘ ك-ل أارج-اء
الوطن.
الفريق الوطني سسيكون ‘
الواجهة بالنظر إا ¤تراجعه

‘ ال- - - -فÎة األخÒة ،ح- - - -يث
ضسيع اللقب و ⁄يتمكن من
ال-ت-أاه-ل ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄وه-و
ح -ال -ي-ا غ-ائب ع-ن اŸن-افسس-ة
ومن دون مدرب ،بعد رحيل
بوشسكريو.
ن- -فسس ال- -وضس -ع ب -ال -نسس -ب -ة
لفريق اإلناث الغائب “اما
ع- - - -ن اŸن- - - -افسس - - -ة ومصسÒه
›هول منذ فÎة طويلة ،ما
يتوجب على الرئيسس ا÷ديد
ل–Ó-ادي-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن حيث
الشسعبية ‘ ا÷زائر.
م - -ن ج - -ه- -ة أاخ- -رى ،ف- -إان
ا÷زائر مقبلة على احتضسان
ح- -دث ه- -ام ،األم- -ر ي -ت -ع -ل -ق
ببطولة العا ⁄ألقل من 21
سسنة ،التي سستحتضسنها قاعة
حرشسة شسهر جويلية اŸقبل.
وÃا أان اŸن -اسس -ب -ة سس-ت-ع-رف
مشس- -ارك- -ة ف- -رق ك- -بÒة ول -ه -ا
ت- -اري- -خ ‘ ال- -ك -رة الصس -غÒة،
يجب أان تكون كل الÎتيبات
ج- -اه -زة إل‚اح ال -ت -ظ -اه -رة
ال- -ت- -ي تسس -ه -ر ع -ل -ي -ه -ا وزارة
الشس-ب-اب وال-ري-اضسة بالتنسسيق
مع ال–ادية اŸعنية.

لوŸبية الفلسسطينية
اللجنة ا أ

إلرجؤب ينتخب لعهدة جديدة

انتخب جÈيل الرجوب رئيسسا للجنة
لوŸب-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية لعهدة جديدة
ا أ
لربع سسنوات ‘ مؤو“ر عقدته ‘ مدينة
أ
البÒة بالضسفة الغربية.
أاعلنت اللجنة ،التي تشسكلت منذ شسهرين
Óشس -راف ع -ل-ى الن-ت-خ-اب-ات ،ف-وز ال-رج-وب
ل -إ
وأاعضساء اŸكتب التنفيذي البالغ عددهم  15بـ
““ال -ت -واف -ق““ دون أاي م -ن -افسس-ة وسس-ط تصس-ف-ي-ق
‡ثلي  26ا–ادا من أاصسل .27
يتو ¤الرجوب ( 64عاما) رئاسسة اللجنة
منذ العام  2008وهو يجمع إا ¤هذا اŸنصسب
رئ -اسس -ة ال–اد ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ل -ك -رة ال-ق-دم
ورئاسسة اÛلسس األعلى للشسباب والرياضسة
الفلسسطينية.
تأاتي إاعادة انتخاب الرجوب بعد أايام من
اجتماع عقدته ‘ مدينة زيوريخ السسويسسرية
÷ن -ة م -ك -ل -ف-ة م-ن ق-ب-ل ال–اد ال-دو‹ ل-ك-رة
القدم (فيفا) برئاسسة ا÷نوب إافريقي طوكيو
سس- -ي- -كسس- -وي- -ل ،ل- -ب- -حث ال- -ن- -زاع ح -ول أان -دي -ة
اŸسستوطنات اإلسسرائيلية ‘ الضسفة الغربية
اÙتلة.
ويطالب ال–اد الفلسسطيني بوقف  6أاندية
‘ اŸسس -ت -وط -ن -ات اإلسس -رائ -ي -ل -ي -ة ‘ الضس-ف-ة
ال- -غ- -رب -ي -ة ،ت -ل -عب ب -دع -م وإادارة م -ن ال–اد
اإلسس -رائ -ي -ل -ي ،ك -ون -ه -ا ت -ل -عب ع-ل-ى اإلراضس-ي

الفلسسطينية اÙتلة عام .1967
وقدم سسيكسسويل ““مسسودة عن تقرير نهائي
يتضسمن توجيهات ﬁددة““ ،على أان يعرضس ‘
مؤو“ر للفيفا من اŸقرر أان ينعقد ،شسهر ماي
اŸقبل ‘ ،البحرين.
وبحسسب مصسدر ‘ ال–اد الدو‹ ،فإان
سسيكسسويل قدم ثÓثة خيارات ‡كنة :اتخاذ
قرار ا◊فاظ على الوضسع ا◊ا‹ ““على رغم
اıاطر القانونية اÎŸتبة““ أاو منح فÎة 6
أاشس-ه-ر ل–Ó-اد اإلسس-رائ-ي-ل-ي ““ل-تصس-ح-ي-ح وضسع
األن -دي -ة السس -ت -ة اŸع -ن -ي -ة““ أاو ال -دع -وة ل-ع-ق-د
““مفاوضسات جديدة ب Úالطرف.““Ú

كاف

إإيدي ماييه على رأإسس هيئة إلتحكيم مؤؤقتا
ق-ررت ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ““ك-اف““
برئاسسة أاحمد أاحمد ،حل ÷نة ا◊كام ،التي يرأاسسها
السسودا› Êدي شسمسس الدين ،وإاقالة أاعضسائها بالكامل.
نقلت مصسادر إاعÓمية أان الكاف أاسسندت مهمة إادارة
اللجنة ،بشسكل مؤوقت ،للحكم السسيشسيلي السسابق إايدي
مايية Ú◊ ،إاعادة تشسكيل اللجنة من جديد ‘ اŸرحلة
اŸقبلة.
وكان أاحمد أاحمد رئيسس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة
القدم ا÷ديد ،قد تعهد بتغيÒات شساملة ‘ إادارات و÷ان الكاف ،بعد توليه رئاسسة الهيئة
القارية خلفا للكامÒو Êعيسسى حياتو.
ومن اŸنتظر أان يعلن ““كاف““ تشسكيل اللجنة ا÷ديدة ‘ اŸرحلة اŸقبلة وتصسبّ معظم
الÎشسيحات ‘ تو‹ ا÷يبوتي سسليمان حسسن اŸهمة.

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

á°VÉjQ
دفاع تاجنانت

بؤغرإرة يسستقيل من إلفريق

ق -رر اŸدرب ل -ي -ام Úب-وغ-رارة وضس-ع
حّد ŸسسÒة أاربعة أاعوام من العمل مع
نادي دفاع تاجنانت ،بحسسب ما أاعلنت
ع -ن -ه ،أامسس ،إادارة ال -ف -ري-ق ال-ن-اشس-ط ‘
ب- -ط- -ول -ة ال -راب -ط -ة ا أ
لو ¤ا÷زائ -ري -ة
لكرة القدم.
أافاد ذات
ا
Ÿ
ص
س
د
ر
،
ب
أ
ا
ن
ب
و
غرارة ،الذي
ي- -ع -د م -ن اŸدرب Úا÷زائ -ري Úال -ق Ó-ئ -ل
ال -ذي -ن  ⁄ي -ت -ن -ق -ل -وا ك-ثÒا ب Úاألن-دي-ة ‘
السس- -ن- -وات األخÒة““ ،ه- -و م -ن ط -لب فسس -خ
عقده بالÎاضسي““.
ودخ -ل ا◊ارسس ال -دو‹ السس -اب-ق ت-اري-خ
دف -اع ت -اج -ن -انت ،ب -ع -د أان ق -اده ل -لصس -ع -ود
Ÿرت Úمتتاليت Úإا ¤الرابطة الثانية ثم
األو ،¤وذلك ‘ سسابقة لهذا النادي الذي
كاد أان يحدث اŸفاجأاة اŸوسسم الفارط
عندما ضسّيع الصسعود على اŸنصسة ‘ آاخر
جولت البطولة.
لكن نتائج د
ف
ا
ع
ت
ا
ج
ن
ا
ن
ت
تراجعت ‘
موسسمه الثا Êبالرابطة األو ،¤حيث يحتل
اŸرت-ب-ة  11ق -ب -ل سست ج-ولت م-ن ن-ه-اي-ة
اŸنافسسة بـ 26نقطة ،متقدما بأاربع نقاط
عن أاول النازل Úشسباب باتنة ،الذي يحوز
على مبارات Úمتأاخرت.Ú
وبعد مغادرة بوغرارة العارضسة الفنية
ل -ل -دف -اع ،ي -تشس -بث خ -مسس -ة م -درب Úف-ق-ط
ب-ال-راب-ط-ة األوÃ ¤ن-اصس-ب-ه-م م-نذ انطÓق
اŸوسسم ا÷اري ،يتعلق األمر بكل من :معز
بوعكاز (سس .غليزان) ،وبوعÓم شسارف (إا.
ا◊راشس) ،وأاح -م -د سس-ل-ي-م-ا( Êأا .اŸدي-ة)،
وسسي الطاهر شسريف الوزا( Êإا .بلعباسس)
وعمر بلعطوي (م .وهران).

إ÷امعة إلتؤنسسية تنهي
مهام «كاسسبارجاك»
أاك- -د ال–اد ال- -ت- -ونسس -ي ل -ك -رة ال -ق -دم،
رسس - -م - -ي - -ا ،إان - -ه - -اء ت - -ع- -اق- -ده م- -ع ““هÔي
ك- -اسس- -ب -ارج -اك““ اŸدي -ر ال -ف -ن -ي لـ ““نسس -ور
ق -رط -اج““ وذلك ع -ل -ى خ -ل-ف-ي-ة سس-وء ن-ت-ائ-ج
اŸن -ت -خب ال -ت -ونسس -ي ‘ اŸب -اري -ات ال -ت-ي
خاضسها ‘ الفÎة األخÒة.
صسرح مصسدر ‘ ال–اد التونسسي ،أانه
” التفاق ب Úا÷انب Úعلى إانهاء التعاقد
بالÎاضسي وأانه سسيتم خÓل األيام اŸقبلة
اإلع Ó- -ن ع - -ن اŸدي - -ر ال - -ف- -ن- -ي ا÷دي- -د
للمنتخب.
وخسس -ر م -ن -ت -خب ت -ونسس أام -ام اŸغ-رب
بهدف نظيف وذلك ‘ إاطار اسستعداداته
ÿوضس مباراة أامام منتخب مصسر ‘ جوان
القادم ‘ ،إاطار التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسس
األ· اإلف-ري-ق-ي-ة  2019ضس-م-ن اÛموعة
ال- -ع- -اشس- -رة ال- -ت- -ي تضس- -م أايضس- -ا ال- -ن- -ي- -ج- -ر
وسسوازيلندا.
كما فشسل ““كاسسبارجاك““ ‘ قيادة تونسس
لأ
Óدوار النهائية من كأاسس األ· األفريقية
األ
خ
Ò
ة
ب
ا
ل
غ
ا
ب
و
ن
،
ب
ع
د
أ
ا
ن
و
د
ع
اŸسسابقة
من الدور ربع النهائي أامام بوركينا فاسسو.

العدد

17300

طاهر صسا◊ي لـ ““الشسعب““:

«إلتحضسÒإت متؤإصسلة ومؤعد مرإكشس مهم»

أاك- -د اŸدرب ال -وط -ن -ي ل -ف -ئ -ة
ذوي الح - -ت - -ي - -اج- -ات اÿاصس- -ة
ط- - - -اه- - - -ر صس - - -ا◊ي ،اıتصس ‘
اŸسس - -اف - -ات نصس - -ف ال - -ط - -وي - -ل- -ة
÷ري - - - -دة ““الشس- - - -عب““ ،أان- - - -ه- - - -م
يواصسلون الÎبصس بالعاصسمة ‘
ظ-روف ‡ت-ازة وف-ق-ا ل-لÈن-ام-ج
اŸسسطر من أاجل ضسمان اسستعداد
ج- -ي- -د ل- -ل -م -ن -افسس -ات ال -دول -ي -ة
ال -ق -ادم -ة ‘ ،م -ق-دم-ت-ه-ا ب-ط-ول-ة
ال-ع-ا ⁄ال-ت-ي سس-ت-ج-ري ب-ل-ندن ‘
شسهر جويلية القادم.

نبيلة بوقرين
يأاتي ذلك بعدما وضسعوا التقييم
الشسامل Ÿسستوى الرياضسي Úعقب العودة من
دب- -ي ،ب- -حسسب ال- -ن- -اخب ال- -وط- -ن -ي ““ن -واصس -ل
–ضسÒاتنا بصسفة مكثفة باÙل التابع Ÿلعب
 5جويلية بالعاصسمة من أاجل ضسمان اسستعداد
جيد للمواعيد القادمة ‘ ،مقدمتها اŸلتقى
الدو‹ Ãراكشس الذي سسيكون ب 1 Úو 7ماي
القادم وقبلها سسندخل ‘ تربصس –ضسÒي
بالرباط من  17إا 20 ¤مارسس حتى نكمل
الÈنامج اŸسسطر للموسسم ا÷اري““.
وواصسل ﬁدثنا ‘ ذات السسياق““ ،بعدها
مباشسرة سسندخل ا÷زائر من أاجل اŸشساركة
‘ البطولة الوطنية التي سستكون على مدار 3
أايام 17 ‘ ،ماي القادم ،والتي سستحتضسنها
ب -ج -اي -ة أاو ال -ع-اصس-م-ة ،ألن-ه  ⁄ي-ت-ح-دد م-ك-ان
إاج - -رائ - -ه - -ا ‘ .ان - -ت- -ظ- -ار ذلك ،سس- -ن- -واصس- -ل
–ضسÒات -ن -ا بصس -ف -ة ع -ادي-ة م-ن أاج-ل –ق-ي-ق
نتائج إايجابية ‘ هذا اŸوعد الهام ،ألننا
نهدف إا– ¤قيق ا◊د األدنى عند أاغلب
العناصسر““.

حددنا إلÈنامج إلقادم
أاضس -اف صس-ا◊ي ق-ائ““ ،Ó-ح-ددن-ا الÈن-ام-ج
التحضسÒي ا◊ا‹ بعد عودتنا من ملتقى دبي
  17إا 20 ¤م -ارسس  -ال -ذي ك -ان Ãث -اب -ةاŸرح-ل-ة األو ¤م-ن ال-ع-م-ل ال-ذي سس-ي-ت-واصس-ل
طيلة الفÎة التي تسسبق بطولة العا ‘ ⁄شسهر
جويلية القادم بلندن ،من أاجل ضسمان أافضسل
اسستعداد لتشسريف ا÷زائر ‘ هذه التظاهرة
العاŸية الكبÒة من خÓل –قيق نتائج أافضسل
من الطبعات اŸاضسية““.
وأاك -د اŸدرب ال-وط-ن-ي ،أان-ه-م وق-ف-وا ع-ل-ى
مسس- -ت- -وى ال- -ري- -اضس- -ي ،Úب- -ق- -ول- -ه““ :ق- -ي- -م- -ن- -ا
ال-ت-حضسÒات ال-ت-ي ق-م-ن-ا ب-ه-ا ‘ م-ل-ت-ق-ى دب-ي
وكانت النتيجة إايجابية ،حيث –صسلنا على 16
ميدالية ذهبية من ›موع  30ميدالية .كما

حققنا  4أارقام قياسسية ‘ 2 ،اختصساصس رمي
ا÷لة و ‘ 2رمي الرمح ،إاضسافة إا ¤أارقام
قياسسية أافريقية ‘ عدة اختصساصسات على
مسسافة  200و 400م Îعلى الكراسسي والتي
كانت من طرف ﬁمد برحال وهذا ما يعني
أان األمور تسس ‘ Òالطريق الصسحيح وسسنكون
‘ اŸوع- -د م- -ن أاج- -ل تشس- -ري- -ف ا÷زائ -ر ‘
اŸلتقيات القادمة““.

كل ظروف إلعمل مؤفرة
تطرق طاهر صسا◊ي إا ¤اإلمكانات التي
وفرت لهم لضسمان عمل جيد ‘ قوله““ :عدنا
إا ¤ا÷زائر يوم  21مارسس و ⁄نتوقف عن
ال -ع -م -ل ،ح -يث شس -رع -ن-ا ‘ اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة
مباشسرة من أاجل رفع اŸسستوى أاك Ìوفضسلنا
البقاء ‘ العاصسمة ،لأن األجواء ربيعية وجيدة
تسساعدنا على العمل من دون أاي عراقيل،
وت-ف-ادي-ن-ا م-رك-ز ت-ي-ك-ج-دة خشس-ي-ة ال-ثلوج ،كما
سسيكون الفريق ““ب““ ‘ اختصساصس السسباقات
ال -قصسÒة ونصس -ف ال -ط -وي -ل -ة ع-ل-ى م-وع-د م-ع
ملتقى تونسس الذي سسيكون ‘ الفÎة اŸمتدة
م -ن  9إا 16 ¤أاف-ري-ل ا÷اري وال-ه-دف م-ن-ه
–قيق ا◊د األدنى بالنسسبة ألك Èعدد من
الرياضسي.““Ú
وكشسف الرجل األول على رأاسس العارضسة
ال -ف -ن -ي -ة ل -ل-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ،أان-ه-م سس-ي-ح-ددون
الÈن -ام -ج اÿاصس بشس -ه -ر رمضس -ان ‘ ق -ول -ه:
““التحضسÒات تتواصسل ‘ ظروف جيدة حيث
وفرت لنا الوزارة كل اإلمكانات الÓزمة من
أاج -ل ال -ع -م -ل و” ق -ب -ول ك -ل اŸط -الب ال -ت -ي
ت -ق -دم -ن -ا ب -ه -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-اŸشس-ارك-ة ‘
اŸلتقيات الدولية وكذا الÎبصسات التي Œري
‘ ا÷زائر ،وهذا ما سساعدنا ‘ الÎكيز على
العمل فقط ،دون أاي شسيء آاخر .وسسيقوم كل
مدرب بوضسع برنامج خاصس به لشسهر رمضسان،
بالنظر إا ¤خصسوصسية هذه الفÎة““.

كأاسس ا÷زائر للمشسي

سسيطرة عناصسر إلفريق إلؤطني على إŸنافسسة
سسيطرت عناصسر ا أ
لمن الوطني على
م -ن-افسس-ات ك-أاسس ا÷زائ-ر  2017للمشسي
( 20كلم) التي جرت باŸركب ا أ
لوŸبي
ﬁم -د ب -وضس-ي-اف ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة،
أامسس.
عند الذكور ،توج أاÁن صسÈي ،أاما لدى
اإلن -اث ف -ق -د ت -وجت ب-ري-زة غ-ي-زل ،Êوه-م-ا
ينتميان ل أ
Óمن الوطني ،كما احتل زميلهما ‘
ال -ف -ري -ق ﬁم -د ع -ام -ر الصس-ف ال-ث-الث ع-ن-د
الرجال.
وحقق صسÈي وقتا قدره 1سسا و26د و17ثا،

بعد عقوبة ميسسي من الفيفا

متقدما على العداء ا◊ر هشسام ›1( Èسسا
و27د و 26ث- -ا) وﬁم- -د ع- -ام -ر (1سس- -ا و27د
و43ثا) من األمن الوطني.
عند السسيدات ،حققت غيزل Êزمنا قدره
(1سس- -ا و42د و 51ث-ا) ،ت-أات-ي ب-ع-ده-ا ت-ي-ن-هنان
بومعزة من مشسعل بجاية (1سسا و47د و37ثا)
وحلت ‚مة العربي باشسا من ‚م أاميزور
ثالثة (1سسا و50د و47ثا).
وعرفت اŸنافسسة حضسور  126عداء (64
رجال  61 -سسيدات) Áثلون  24ناديا من 12
رابطة ولئية.

مارإدونا يدإفع عن مؤإطنه ويتعهد بالتؤسسط لدى «إنفانتينؤ»
لرجنتيني السسابق
اعت Èالنجم ا أ
دي -ي -غ -و م -ارادون-ا ،ال-ذي ي-ع-م-ل م-ن-ذ
فÈاير اŸاضسي سسفÒا ل–Óاد الدو‹
ل -ك -رة ال -ق -دم (ف -ي -ف -ا) ،أان ال -ع -ق -وب-ة
اŸف -روضس -ة (أارب -ع م-ب-اري-ات رسس-م-ي-ة)
على مواطنه ليو ميسسي ““مبالغ فيها““،
متعهدا بالتوسسط لدى رئيسس الفيفا
جيا Êانفانتينو من أاجل مراجعتها.
وحرمت العقوبة اŸوقعة على ““ميسسي““
اŸن -ت -خب األرج -ن -ت -ي -ن -ي م -ن السس -ت-ع-ان-ة
ب - -أافضس - -ل ‚وم- -ه خÓ- -ل اŸب- -اراة ال- -ت- -ي
خسس-ره-ا ب-ه-دف Úن-ظ-ي-ف Úأام-ام ب-ول-ي-ف-ي-ا،
ال -ث Ó-ث -اء اŸاضس -ي ‘ ،تصس -ف-ي-ات أام-ري-ك-ا
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وه- -ي ال- -ه- -زÁة ال- -ت- -ي أاع- -ادت م- -ن -ت -خب
““التانغو““ إا ¤اŸركز اÿامسس.
وبسس -بب ال -ع-ق-وب-ة اŸسس-ل-ط-ة ع-ل-ي-ه م-ن
الفيفا ،لن يتمكن ميسسي ،اŸتهم بالعتداء
لفظيا على حكم اŸباراة ضسد الشسيلي (-1
 )0يوم  24مارسس ،أايضسا ،من اŸشساركة مع
األرجنت Úأامام أاوروغواي وفنزوي ÓوبÒو.
واعÎف مارادونا أان غياب ميسسي‚ ،م
ه -ج -وم ف -ري -ق ب -رشس -ل -ون -ة اإلسس -ب-ا ،Êع-ن
اŸنتخب األرجنتيني ،سسيزيد من تعقيد
أامور منتخب بÓده ‘ بقية مشسواره ‘
التصسفيات.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
اأ’حد  02أافريل  20١٧م
الموافق لـ  0٥رجب  ١٤٣٨هـ

العـ ـدد١٧٣00:

الحمل
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الحياة مسصتمرة وقطارات الحياة
’ تتوقف ،العابرون ’ يتكررون،
الراحلون ’ يعودون ،والقاِدم أاجمل ياحمل..
واأ’قداَر تحِمل لنا الجميل بإاذن الله.

الثور

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

’ تجعل كÓم الغير يؤوثر فيك
ياثور ،..ما دمت واثقاً مما
تفعل فأانت ترى شصيئاً ،وهم يرون
شصيئًا آاخر.

فنان فرنسشي يحاكي الدجاج ويرقد
على  10بيضشات حتى تفقسس

ب - - -ع - - -د أان أامضص - - -ى
أاسص- -ب- -وع- -ي- -ن داخ -ل
ن -حت م -ج-وف ل-دب
وأاسص - -ب - -وع - -ا داخ - -ل
صص-خ-رة ،ب-دأا ال-ف-نان
ال -ف -رنسص -ي أاب-راه-ام
ب- -وانشص- -ي- -ف- -ال ،ي -وم
اأ’رب- - -ع - -اء ،أاح - -دث
م- -غ- -ام- -رات- -ه ،وه -ي
ال -رق -اد ع -ل -ى ب-يضس
الدجاج .سصيحاكي الفنان البالغ من العمر  ٤٤عاما دجاجة
بالرقاد على عشصر بيضصات داخل حاوية زجاجية واسصتخدام
حرارة جسصده حتى تتم عملية الفقسس.ومن المقرر أان تسصتغرق
المحاولة ما بين  2١و 26يوما .كان قد قال الشصهر الماضصي
«سصأاصصبح ،بشصكل عام ،دجاجة ».يقول بوانشصيفال ،إانه يسصعى
م -ن خ Ó-ل م -ا ي -ق-وم ب-ه ’ك-تشص-اف م-ف-اه-ي-م ال-زم-ن ب-ال-نسص-ب-ة
لمختلف اأ’نواع والكائنات .ويقول إان أافضصل طريقة لفهم
اأ’شصياء هي أا’ تكون عن بعد بل بالولوج إاليها ..في أاحدث
تجاربه ،يجلسس بوانشصيفال على مقعد في حين يوضصع البيضس
في حاوية مثبتة تحت المقعد .يقدر بوانشصيفال أان حرارة
جسصده ،التي سصيتم اإ’بقاء عليها مرتفعة من خÓل التدثر
ببطانية سصميكة عازلة من تصصميم الفنان الكوري سصيجلوي لي،
سص-ت-وف-ر درج-ة ال-ح-رارة الÓ-زم-ة ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ف-قسس ب-ت-وج-ي-ه-ها
مباشصرة على البيضس .وسصيتناول أاطعمة محددة مثل الزنجبيل
ل -رف -ع درج -ة ح -رارة جسص -ده ..سص -ي-ك-ون ق-ادرا ع-ل-ى ال-وق-وف
ومغادرة مكانه فوق البيضس لما ’ يزيد عن  ٣0دقيقة في اليوم
لتناول الوجبات التي سصتقدم له.وسصيسصتخدم صصندوقا لقضصاء
حاجته ..سصتكون هذه أاول مرة في اسصتكشصافات بوانشصيفال
في عالم اأ’حياء .الشصهر الماضصي ،قضصى بوانشصيفال أاسصبوعا
في فتحة على مقاسس جسصده داخل صصخرة في نفسس متحف
الفن المعاصصر بباريسس ،حيث كان يتغذى على فاكهة مطهوة
وحسص -اء وأاط -ع -م -ة م-ه-روسص-ة ..ق-ب-ل ذلك ،أامضص-ى ب-وانشص-ي-ف-ال
أاسصبوعين داخل نحت مجوف لدب في متحف بباريسس عام
 20١٤ت-ن-اول خÓ-ل-ه-م-ا ال-دي-دان وال-خ-ن-افسس ل-ي-حاكي النظام
الغذائي للدببة.

الجوزاء
المصصباح كلما ارتفع كلما اتسصع
نطاق إاضصائته ،فارتفع أانت بأاخÓقك
ياجوزاء ..وبتفكيرك وبقدراتك لكي يت ّسصع
نطاق تأاثيرك في الحياة.

º∏©J πg
^ أان -ه ك -ث -ي-رًا م-ا ن-رى
ال- -زج- -اج وه- -و ي- -ت- -هّشس- -م ،ول- -ك- -ن م- -ا ’ ي -ع -رف -ه
الكثيرون أان سسرعة قطع الزجاج المحطّم تصسل
إالى  3000ميل في السساعة؟
^ أان قنوات التصسريف الصسحي للمياه في بعضض
’سسماك
مدن اليابان نظيفة جدًا لدرجة ان ا أ
تعيشض فيها ،وأاصسبحت بعضسها مزار سسياحي
يرتاده الناسض ليروا ذلك بأاعينهم؟

ومضضــــــــــة

طهورًا لمريضض بكى من أالمه واسستصسعب
دواؤوه و’ يزال ينادي الله طالبًا شسفاءه
ورحمة لميت قطعت دنياه واسستفقده
أاحبابه بجنة يسسكنها بعرضض أارضسه
وسسمائه.

ششغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

‘ حّبك
يا بÓدي

األسشد

يا قمري

من خراطة نروح طول لعزابة
ون- -قصص -د سص -وق أاه -راسس ون -ح -ي -ي
’خوان ونعدي شصور الخروب
على الركبة وعين البيضصة نزيد
للونزات عيان
ونباتوا في خنشصلة بعد الغيبة
وبير العاتر في الطريق هÓلوا
بان ونزيد تـبـسصـة وللعربي نجبة
ونطلعوا أ’م البواقي في ’مان
نرجع لزيغوت يوسصف بمحبة
ومن زيغوت نزور حمة بوزيان
وادي زن -ات -ي ع -ل -ى ي -م-ي-نك ف-ي
الحسصبة
واه -ب -ط ح -ت -ى ل -ب -ات-ن-ة م-ه-د
الشصجعان

واأ’وراسس عظيم تاريخوا وجبة
نتفكر ثمة الجرموني فنان
نطلع من ثمة نعجل بالغصصبة
لقسصنطينة العالية فوق الكيفان
دي- -ن قسص- -ن -ط -ي -ن -ة ي -زي -دك ف -ي
الرغبة
وقصصة صصالح باي مشصهورة من
زمان ف -ي -ه -ا ب -ن ب -اديسس زاي-د
وتربى
وسص - -ي - -دي راشص - -د ك - -ان ل- -و ع- -ز
وبرهان وال-م-ي-ل-ي-ة وزي-د م-ي-لة
بالنسصبة
لعين مليلة يالخو تمشصي عجÓن

حل العدد السسابق
^ الجرادة .

^ من ’ يهتم بأامرك ’ تهتم بأامره:
فالمحبة جميلة ولكن الكرامة أاجمل.

فتاة في منتهى الجمال
وا’أناقة تمشصي مع شصاب في منتهى
الشصباب والقوة وبالقرب منهم رجل عجوز مصصاب بمرضس رعاشس
يهتز ويتمايل غير قادر على السصير اإ’ ببطء.
اأثناء مرور الشصاب والفتاة بجواره سصقطت قدم الرجل العجوز في
حفرة مليئة بالماء العكر ،فتناثرت المياه على فسصتان الفتاة بكثرة
فصصرخت في وجه العجوز «افتح عيونك يا… اأنت حمار «..رفع
الشصاب يده ونزل بها بكل قوته على الرجل فسصقط الرجل اأيضصا.
نظر الشصاب والفتاة للعجوز باحتقار ،فقام العجوز وراأى الشصاب
مفتول العضصÓت قوي البنيان ’ يسصتطيع اأن يرد له الضصربة ،فتمتم
بكلمات لم يسصمعها اأحد وظل العجوز واقفا بينما الشصاب والفتاة
دخ Óمنز’ بالقرب من موضصع وقوف العجوز بجوار حفرة المياه،
صصعد الشصاب والفتاة درجات سصلم البيت وما هي اإ’ ثوان حتى سصقط
الشصاب على راأسس على درجات السصلم حتى هبط على ا’أرضس فوصصل
اإلى الحفرة وسصقط راأسصه فيها ومات .صصرخت الفتاة حبيبي حبيبي
وقالت للعجوز اأنت الذي قتلته ،ونادت اأقاربها واجتمع الناسس جميعا
على العجوز وذهبوا به اإلى القاضصي وقتها ،قالت الفتاة للقاضصي هذا
الرجل سصاحر دجال تمتم بكلمات فسصقط حبيبي بعده ميتا .سصاأل
القاضصي الرجل العجوز عما حدث فقال له القصصة (سصقطت قدمي
في حفرة مياه ’أني مريضس وجسصدي يرتعشس ،فاتسصخ فسصتان هذه
الفتاة ،فضصربني الشصاب الذي كان معها ضصربة موؤلمة على موؤخرة
راأسصي فقمت ’أرد له الضصربة فوجدته قويا فقلت:
يا رب «لقد اأراك قوته في فاأرني قوتك فيه».
ولم تمر اإ’ لحظات حتى سصقط ميتا وراأسصه في الحفرة فتوجه
القاضصي للفتاة قائ:Ó
لم يقتل العجوز حبيبك..
غار حبيبك عليك فصصفعه
وغار حبيبه عليه فقتله.

عّزة النفسس ليسصت لسصاناً سصاخرا ً
أاو طبعاً متكابرا ياسصرطان..عزة
النفسس ان تبتع ـد عن كل ما يقلّل من قيمتك.

^ وباسسطة ب Óعصسب جناحا  ..و تسسبق ما يطير و ’ تطير
^ إاذا أالقمتها الحجر اطمأانـت...وتجزع أان يباشسرها الحرير

حل ،سَسترافقه السسÓمة ،ثقافة
^ من َير َ
الُبكاء ،انتهَى زمُنهـا.

للعبــرة

السشرطان

عاقبة الظلم

ابـتـسضـم
^ المحامي :ما الذي
أاغ- -راك ك- -ي ت- -ت -زوج
هذه المرأاة؟
الزوج :جرأاتها وصسراحتها.
ال-م-ح-ام-ي :وم-ا ال-ذي ي-دع-وك إال-ى
’ن؟
الطÓق ا آ
الزوج :جرأاتها وصسراحتها.

اإخوتي:
كونوا دائما متوجهين اإلى الله على من ظلمكم فهو المسصتجيب.
اإذا كانت قدمك تترك اأثرا في ا’أرضس فلسصانك يترك اأثرا في
القلب.
هنيئا لمن يحرصس اأن ’ يظلم اأحدا.
و’ يغتاب اأحدا.
و’ يجرح اأحدا.
و’ يرى نفسصه اأفضصل من اأحد.
فكلنا راحلون.

^ ق-الت صس-اح-ب-ة ال-ب-يت ل-ل-خ-ادمة
ال- -ج- -دي- -دة :اإن- -ن- -ي ’ أاحب ك- -ث -رة
الكÓم ،فعندما أاشسير لك بأاصسبعي
تحضسرين فورا.
فقالت الخادمة :وأانا أايضسا ’ أاحب
أان أاكثر من الكÓم ..فعندما أاهّز
لك رأاسس -ي ،ت -ف -ه-م-ي-ن ف-ورا أان-ن-ي ’
أاريد الحضسور.

عندما ’نبكي على أاحزاننا
فهذا ’يعني أاننا فقدنا
اإ’حسصاسس يا أاسصد ! بل أاحزاننا كثرت علينا
فلم نجد دموعا» نعادلها فاكتفينا
(بالصصمت).

العذراء

مادمت تنوي الخير ياعذراء ،فأانت بخير
احرصس على النيّه الحسصنة أ’نها ُتكتب فـ
«على نياتَكم ُترزقون».

الميزان
من المسصتحيل ياميزان ..أان يذهب لغيرك
شصيء قد كتبه الله لك ،فاطمئن ’تحسصد،
’تحقد وعشس بقلب أابيضس نقي ونية صصافية،
وكن مع الله يكون الله معك.

العقرب

’تتحدث بقوتك أامام ضصعيف
و’ بسصعادتك أامام حزين و’
بمالك أامام فقير ياعقرب  ،..زن كÓمـك
وراع شصعور اآ’خرين.

القوسس
هناك أاشصخاصس حتى عندما يكون
مزاجهم سصيء يحادثونك بأادب يا قوسس،
هؤو’ء فقط من يسصتحقون ا’حترام ،ربي
يسصعدك بهم يارب.

الجدي

فّرق بين حياتك ودنياك ياجدي
..وإاّياك أان تحرِق حياتك في سصبيل
دنياك واجعل الجنة ثمناً لحياتك.

الدلو
اجعل من أاخÓقك سصماءً يتمنى
الكل الوصصول إاليها يادلو..و’تجعل منها
أارضًصا يداسس عليها

الحوت

إاّن من ُيكثُر قرعَ الباب ،يوشصكُ
أاْن ُيفتَح لَْه! فَاْكِثر مِن َقْرِع َأاْبواِب
ك سصُتْفَتح بالَيقين
ال ّسصَماْء ياحوتَ!..فإاِّنها’شَص ّ
واإ’ِيمان الَعِميْق.

áMGÎ°SG

اأ’حد  0٢أافريل ٢0١٧
الموافق لـ  0٥رجب  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
١

عصسامة
أاوروبية

٥

لعبــــة الحـــروف
لششارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لششارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصشل
على اسشم Ÿدينة روسشية
تاريخية.

بحر «م»
كاتب «م»

لمسس

حرف مكرر
بحر

للنصسب
نجمع
نادر

دردشسة
لسسهم
اأ

ثروة

ثلثا ارز
نفق

أاجير

ثاني مدينة
جزائرية

قواعد
جوهر
حرف مكرر

قادم «م»
اسسم علم
مؤونث

بسسط

مقابلة
آالة طرب

اللغز:

سش-ر ب-اŒاه ا أ
لسش-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصش-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

الح ـ ـ ـ ــل

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

روائي جزائري راحل نافسس
الفرنسسيّين بلغتهم

∞≤ãJ h π°ùJ
اختبر معلوماتك:
أاي شسعب من الشّسعوب تعتمد على الّتقويم
الشسمسس والقمر معا من اأ’سسماء اآ’تية:

١

٢

٤

٣

مؤولف
للراحل
وطار

نجمة
الشساشسة
الجزائرية

٥

٧

٦

الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـªـàـ ـ≤ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات
` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

`

الكلمــات السسريــة

جميل
اشستاق

ضسمير
منفصسل

٦

1

نبيل معلول
بلزاك
صسحافة
مظفر النواب

جواب «م»

للتعريف

حرف نداء
للندبة

٢

٤

ثلثا اشسمل

قارة صسفراء

نعم
باأ’جنبية
طليق «م»

٨٠٢

عميد اأ’غنية
الشسعبية راحل

سساند
نشسل متفرقة

نهج

٧

١٧٣00

الشسعوب

قادم

عصسف

العدد

رقــــــــــم

فنانة
جزائرية الفن السسابع

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
لخرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٦٩٠نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.
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الكلمـــــــات:

لسشطورية ،الÈجوازية ،الصشحيحة،
لدبية ،ا إ
الششخصشيات ،ا أ
لŸانية ،الششيوعية ،اŸعارضشة،
الصشغÒة ،اÙافظة ،الششÎاكية ،ا أ
اŸأاجورة ،الرأاسشمالية ،العمل ،لويسس ،بونابرت ،القطاعية،
مقدمة ،ششدة.
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الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٩٦ + ٨٢ + ٤٣ + ٦٩ + ٥٢ + ٤١ + ١0 + ١٧
٥٦٧ = ٩0 + ٢0 + ٤٧
الحل  /تسشل وتثقف

الدولة التي ’ توجد ضسمن طاقمها
الحكومي وزارة الداخلية هي
الو’يات المتحدة اأ’مريكية.
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^ أافقيا
الفرنسسيون ،كمال مسسعودي ،رأاسس ،رأاي ،برر،
مح ،نسسأال ،سسرب ،لين ،سسد ،أاوطان ،نيل،
الذهب ،طب ،واد ،بو ،مار ،ام ،مبدر ،وبر،
بيا ،حلب ،ابن سسينا.
^ عموديا
أاكرا ،الطموح ،امل ،بو ،بابل ،فاسس ،رطب،
برر ،بر ،مسساهم ،نمرح ،ند ،ا’ ،اسسسس ،لوم،
يعي ،ا.ا ،لن ،و.و ،ن.ن.ن ،دم ،ندرسس ،يم،
باي ،يراسسل ،بدين ،بلد ،أاوربا.

` 10

م

ق

د

م

ة

ح

ي

ح

صس

ل

ا

ل

الحل  /كلمات متقاطعة
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أا  -التّقويم ال ّصسيني؟
ب  -التّقويم الّروسسي؟
ج  -التّقويم الياباني؟

` 4 `` 3 ` 2

ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السشر:

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

 )١اليوم الذي كان يسسمى أاهون ،مدينة
سسورية،
 )٢أامن ،حطم ،رجاء «م»،
 )٣متشسابهة ،حرف مكرر،
 )٤آاخر أالبوم للفنانة اللبنانية نانسسي عجرم،
 )٥رسسول «م» ،رمز جبري،
 )٦للنصسب ،مقابل «م» ،والدة،
 )٧دولة عربية ،ملكنا،
 )٨وجهة نظر ،ارشسد «م» ،درية مبعثرة،
 )٩حرف جر «م» ،نصسف يوم ،اسسم علم
مؤونث،
 )١0للجزم ،تقفد «م»،
 )١١دولة إافريقية ،بسستان،

عموديا
 )١قدوة ،عالم جديد،
 )٢حرف مكرر ،عدل،
 )٣العب ،سسقي ،حقد «م»،
 )٤كاتب ،رجاء «م»،
 )٥نعلم ،يصسرح،
 )٦بحر ،فدية «م» ،اب «م»،
 )٧دق «م» ،متشسابهة،
 )٨طري ،يعبر،
 )٩فك ،جمع الريح،
 )١0في صسحراء «م» ،عميدة التمثيل
المصسري،
 )١١عاصسمة الجمال والفن ،أابو البشسرية.

ألفجر05.04...............:
موأقيت ألظهر12.52...............:
ألصصÓة ألعصصر16.26...............:
ألمغرب1٩.15..............:
ألعشصـاء20.35................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  02أف-ري-ل  :1٩5٩ن -ائب رئ-يسص أ◊ك-وم-ة أŸوؤق-ت-ة
ووزير ألقوأت أŸسصلحة « ،كر Ëبلقاسصم » يعلن عن
أسص- -تشص- -هـــــــــــــاد أل- -ع- -ق- -ي- -ديــــــــن «ع- -مÒوشص»
و«سصي أ◊وأسص» ،قرب جبل ثامر ببوسصعادة.
^  02أفريل  :1٩57أرسصلت جبهة ألتحرير ألوطني
ل· أŸتحدة ،حول ألوضصع
مذكرة لÓأم Úألعام Ÿنظمة أ أ
‘ أ÷زأئر.

ألطقسص أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة
عنابة

لحد  05رجب  143٨هـ أŸوأفق لـ  02أفريل  2017م
أ أ

«شضاوشضي» يقـ ـ ـود العميـ ـد إا ¤اŸربـ ـع الذهـ ـبي

شصبيبـة ألقبائـــل 0

 20°أ÷زأئر

17300 Oó©dG

ربـــــــــع نهائـــــــي كـــــــــأاسص أ÷مهوريـــــــــة

مولودية أ÷زأئر0

 23°أ÷زأئر

ت- -أاه- -ل ف- -ري- -ق م- -ول- -ودي- -ة
أ÷زأئر إأ ¤ألدور نصصف ألنهائي من
منافسصة كأاسص أ÷مهورية بعدما تغلب على
شص -ب -ي -ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل بضص-رب-ات ألÎج-ي-ح ( ‘ )1-3
لضص-ا‘
لصص-ل-ي وأ إ
أŸوأج -ه -ة أل -ت-ي أن-ت-ه-ى وق-ت-اه-ا أ أ
ب-ال-ت-ع-ادل ألسص-ل-ب-ي ع-ل-ى أرضص-ي-ة م-ي-دأن  5جويلية
لوŸبي ،ألذي  ⁄يعرف حضصورأ جماهÒيا كبÒأ
أ أ
من قبل ألشصناوة ،أين نفذوأ تهديدأتهم Ãقاطعة
أŸب -ارأة ،ب -ع -د أل -ت -ع -ادل ‘ أل -ك Ó-سص -ي -ك -و أم -ام
لسص-ب-وع أŸاضص-ي ،ب-ه-دف Ÿث-ل-ه
أل-ك-ن-اري ،أ أ
برسصم أŸبارأة أŸتأاخرة عن أ÷ولة
 17من ألبطولة.

 18°وهرأن
 16°وهرأن

ألثمن  10دج

19°
19°

france prix 1

Óرهاب
قامت بها مفرزة للجيشص مكافحة ل إ

كشضف برميل Úبهما مواد ومعدات لصضناعة القنابل بالبويرة
لرهاب وبفضصل أسصتغÓل أŸعلومات ،كشصفت
ألشصعب ‘ /أإطار مكافحة أ إ
مفرزة للجيشص ألوطني ألشصعبي تابعة للقطاع ألعملياتي ألبويرة /ن.ع،1.
يوم أمسص  31مارسص  ،2017برميلÚ
( )02يحويان موأد ومعدأت لصصناعة
ألقنابل ألتقليدية.

و‘ إاط - - - - -ار ت - - - - -أام Úا◊دود
وﬁارب -ة ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة
اŸن- -ظ- -م- -ة ،أاوق- -ف ع- -ن -اصش -ر

ال - -درك ال - -وط - -ن - -ي Ãدي - -ن - -ة
تندوف/ن.ع ،3.ت- -اج -ري ()02
ﬂدرات بحوزتهما كيلوغرام

ونصش- - -ف ( )1,5م- -ن ال- -ك- -ي -ف
اŸع- -ال -ج و( )517غ - - -رام م- - -ن
الكوكاي.Ú

...إأبطال ﬁاولت للهجرة غ Òألشصرعية

ﬁمد فوزي بقاصص
الفريقان لعبا بحذر كب ‘ ÒاŸرحلة األو ¤و⁄
øذ
øة (د )6أايøن نøف
øاي
نششøاهøد أاخøطøر فøرصشøة إا ¤غ
«حششود» ﬂالفة مباششرة من على بعد  30مÎا
بقوة ،كرته تضشرب ‘ رجل «بوقشش» وترتطم ‘
øا ‘ (د)14
øده
øع
øار .ب
øت
øة أام
øت
øرج لسش
الøعøارضشøة وتøخ
«درارجة» يراوغ ثلثة لعب ‘ Úالوسشط يقدم كرة
◊ششود األخ Òيوزع لبوقشش يضشرب برأاسشية قوية
«عسشلة» ‘ اŸكان اŸناسشب يردها ،قورمي وجها
لوجه أامام ا◊ارسش يضشرب الكرة ‘ عسشلة وتخرج
للركنية.
‘ (د )27درارجة Áرر لبوقشش بدوره يفتح ناحية
«قورمي» يراوغ ريال ‘ منطقة العمليات يقذف
øار( ‘ .د)40
øن اإلط
øدة ع
øي
øع
øرة ب
øك
øن ال
بøيøمøنøاه لøك
«بولعويدات» يتحصشل على ﬂالفة من على بعد 25
øة
øي
øرأاسش
øال» وب
øة «ري
øي
øاح
øا ن
øذه
øف
مÎا «رضشøوا »Êيøن
ﬁكمة كاد يخادع «ششاوششي» .أاربع دقائق بعدها
«حششود» ينفذ ﬂالفة قريبة عن الركنية ينفذها
بقوة وكرته يخرجها «عسشلة» بأاعجوبة إا ¤التماسش،
لتكون آاخر لقطة ‘ اŸرحلة األو.¤
‘ الششوط الثا ،Êعمل جميل ب Úلعبي العميد ‘
(د )47قاده «ششريف الوزا »Êمن وسشط اŸيدان
يراوغ ثلثة لعب ،Úيلعبها ثنائية مع «درارجة»
تعود له ،يحولها نحو «بوقشش» على ا÷هة اليمنى

بدوره يوزع ‘ منطقة العمليات «قورمي» برأاسشية
øا
“ر بøقøلøيøل عøن اŸرمøى .ثøلث دقøائøق بøعøده
«ششاوششي» يرتقي على الكرة ويحولها إا ¤هجمة
معاكسشة ناحية «قورمي» الذي ضشيع الكرة لرضشواÊ
الذي توغل وقذف بقوة و»ششاوششي» ينقذ اŸولودية
øم»
øاسش
مøن هøدف ﬁقøق بøأاعøجøوبøة( ‘ .د« )55ق
يسشÎجع الكرة Áرر ناحية «قراوي» يحولها ‘
øح ‘
øت
øف
øراوغ وي
øل ي
øوغ
øت
øوقشش» ي
øة «ب
الøعøمøق نøاحøي
منطقة ا÷زاء «ريال» يخرجها و–ول إا ¤هجمة
معاكسشة للكناري ،الكرة تصشل «بولعويدات» الذي
øع
øøالøكøرة حøوا‹  15مÎا وجøهøا لøوجøه م
ركضش ب
ششاوششي يقذف بقوة لكن األخ Òينقضش على الكرة
ويحولها بسشرعة للهجوم و»قورمي» يرتكب عليه
øا
øذه
øف
øة ن
øف
øى ﬂال
øل
øل ع
øحصش
øت
خøطøأا مøن «ريøال» ي
øل
øي
øج
øتسش
øاب ال
øح ب
øت
øت
øف
øøøة» ‘ (د )74وكøاد ي
«درارج
وكانت آاخر لقطة للمولودية ،بعدها –ول رفقاء
«حششود» للدفاع أامام لعبي الششبيبة الذين أارادوا
øثÒا
øوا ك
øط
øغ
øل وضش
øب
øدور اŸق
øل
øل واŸرور ل
øي
øج
øتسش
ال
على اŸولودية وسشط حÒة وقلق أانصشارها ،وكانت
أاخطر فرصشة ﬂالفة «ريال» من على بعد  30مÎا
التي حولها «ششاوششي» إا ¤الركنية بروعة ‘ (د.)82
‘ الششوط اإلضشا‘ األول ⁄ ،نششاهد اإل لقطة
øدم
øا ق
واحøدة تسشøتøحøق الøذكøر ‘ (د ،)103بøعøدم
«ششاوششي» كرة سشهلة إا ¤زميله «ميباراكو» الذي
أاخفق ‘ مراقبة الكرة وخطفها منه «بولعويدات»

ﬂتصصون يدقون ناقوسص أÿطر:

الذي مررها ناحية «رضشوا »Êالذي ركضش بالكرة
وقذف بقوة لكن كرته خارج اإلطار.
‘ اŸرحلة اإلضشافة الثانية ،حششود نفذ ﬂالفة
øøة الøيøمøنøى فøوق الøرؤووسش ‘ (د،)109
øøى ا÷ه
øøل
ع
«ميباراكو» يرتقي فوق ا÷ميع وكرته “ر بقليل
فوق العارضشة األفقية.
بعدها توجه الفريقان إا ¤ركلت الÎجيح التي
ابتسشم فيهم ا◊ظ للعميد ،بعدما واصشل ا◊ارسش
«ششاوششي» تأالقه وصشد ثلث ركلت ترجيح بروعة
مكن بها اŸولودية اŸرور للمربع الذهبي الذي
تلقي فيه فريق وفاق سشطيف Ãلعب  5جويلية
األوŸبي.

أŸكرة تثأار وتتأاهل على حسصاب ألنصصرية
‘ اŸباراة الرابعة واألخÒة من الدور ربع النهائي
تأاهل إا–اد بلعباسش بالنتيجة واألداء إا ¤اŸربع
øة
الøذهøبøي عøلøى حسشøاب نصشøر حسش Úداي بøأاربøع
أاهداف نظيفة ‘ اŸباراة التي جمعت بينهما على
ملعب  24فÈاير ببلعباسش.
أاهداف اللقاء تداول على تسشجيلها بالغ ‘ (د)70
من ركلة جزاء ،ليليه «زواري» ‘ (د ،)75وبوقلمونة
‘ (د )79و(د ،)84وبهذا الفوز والتأاهل سشيقابل
أاششبال اŸدرب «ششريف الوزا »Êششباب بلوزداد ‘
الدور القادم Ãلعب  20أاوت بالعناصشر.

 ٪75مـ ـ ـن اŸصضاب Úبالتوح ـ ـد يعانـ ـ ـون تأاخ ـ ـ ـرا عقلي ـ ـ ـ ـا

دق أطباء ﬂتصصون ناقوسص
أÿطر بسصبب غياب ألتشصخيصص
Óطفال أŸصصابÚ
أŸبكر ل أ
باضصطرأب ألتوحد ‘ أ÷زأئر
لصصابات ‘
وأكتشصاف أغلبية أ إ
مرحلة متأاخرة ،مؤوكدين أن
لولياء
نقصص ألوعي لدى أ أ
لعرأضص ألتي تصصاحب
با أ
ألتوحد Œعل ألعناية وألتكفل
صصعبا وألنتائج غ Òمرضصية،
كاشصف Úأن  75من أŸائة من
أŸصصاب Úبالتوحد يعانون تأاخرأ
عقليا.

صصونيا طبة

دع- -ا اŸت- -دخ- -ل- -ون خ- -لل ن- -دوة
ن- - -ظ- - -مت –ت رع- - -اي- - -ة وزي - -رة
لسش- -رة
ال - -تضش- -ام- -ن ال- -وط- -ن- -ي وا أ
وقضشايا اŸرأاة ،إا ¤ضشرورة وضشع
ﬂطط وطني للتكفل باŸصشابÚ
ب- -اضش- -ط- -راب ال- -ت- -وح- -د ب- -ه -دف
ال- -ت- -وصش- -ل إا ¤م- -ع- -رف- -ة ال- -ع- -دد
ا◊قيقي للمرضشى على اŸسشتوى
ال- -وط- -ن -ي ،وم -د جسش -ور ت -واصش -ل
وع -م -ل ب -ال -ت -نسش -ي -ق ب Úم -ه -ن-ي-ي
الصش - -ح- -ة وال- -وزارات اŸع- -ن- -ي- -ة،
ك- - -وزارة ال - -تضش - -ام - -ن ،الصش - -ح - -ة
لضش-اف-ة إا ¤أاه-م-ي-ة
والÎب -ي -ة ،ب -ا إ
ال -ت -ع -اون ب Úال-ق-ط-اع Úاÿاصش
لطباء النفسشانيÚ
والعام وتكوين ا أ
واıتصش Úتكوينا جيدا لتوفÒ

أافضشل عناية لهذه الفئة.
من جهته أاكد اıتصش ‘ طب
لط -ف -ال ال -دك -ت-ور ع-ب-د ال-ك-رË
اأ
ح -وب -ي ،أان ال -ت -ك -ف -ل ب-اŸصش-ابÚ
باضشطراب طيف التوحد ،يتطلب
ب- -ذل ›ه -ودات ك -بÒة م -ن ق -ب -ل
جميع مهنيي الصشحة من أاطباء
ن- - -فسش- - -ان- - -ي Úوﬂتصش ‘ Úطب
لم -راضش ال -ع -ق -ل -ي-ة،
لط -ف -ال وا أ
اأ
لول -ي -اء ال -ذي -ن
لضش- -اف- -ة إا ¤ا أ
ب- -ا إ
ي -ل -ع -ب -ون دورا ك -بÒا ‘ ال -ع -ن-اي-ة
بحالة أاطفالهم ،موضشحا أانه كلما
” اك- -تشش- -اف أاع- -راضش ال- -ت -وح -د
لمل كبÒا ‘ –قيق
مبكرا ،كان ا أ
نتائج جيدة.
وأاوضش -ح ال -دك -ت-ور ح-وب-ي ‘ ذات
السش- -ي -اق ،إان اك -تشش -اف ع -لم -ات
لصشابة من اŸسشتحسشن أان تكون
اإ
لو ¤لضش-م-ان
خ -لل  18شش -ه-را ا أ
أاحسشن تكفل باŸصشاب ،ÚمششÒا
إا ¤بعضش العلمات التي تصشاحب
ه- -ذا الضش- -ط- -راب ،م- -ن ب -ي -ن -ه -ا
تسش -ج -ي -ل ت -أاخ-ر ‘ ك-لم ال-ط-ف-ل
وأاعراضش أاخرى كصشدور سشلوك
ﬂتلف وغريب من قبل الطفل
لم
وع -دم السش -ت-ج-اب-ة ل-ن-داءات ا أ
باسشمه وغياب اتصشال بينهما.
ك -م -ا كشش-ف ال-دك-ت-ور ح-وب-ي ،ع-ن
ت - -ك - -ف - -ل ال - -روضش - -ة ال - -وح - -ي - -دة
اıصشصش -ة ل-ل-مصش-اب Úب-ال-ت-وح-د
ب -الشش -راق -ة ب -أاك Ìم-ن  30طفل،
موضشحا أان الهدف الرئيسشي لهذه

اŸب -ادرة ال-ف-ري-دة م-ن ن-وع-ه-ا ‘
لطفال
ا÷زائر ،يكمن ‘ إادماج ا أ
الذين يعانون من هذا اضشطراب
‘ م -دراسش ع -ادي -ة وت -ه -ي -ئ -ت -ه -م
ن- -فسش -ي -ا وجسش -دي -ا ل -ل -ذه -اب إا¤
اŸدرسشة.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه -ا أاك -دت ال -دك -ت -ورة
بوهاليلة ،أان  75من اŸائة من

اŸصش- -اب Úب- -اضش- -ط- -راب ط- -ي- -ف
التوحد يعانون من تأاخر عقلي
لع-راضش
ن-ت-ي-ج-ة ع-دم اك-تشش-اف ا أ
لصش-اب-ة ،داع-ي-ة
ال-ت-ي ت-دل ع-ل-ى ا إ
لول- -ي- -اء
إا ¤ضش - -رورة –سش - -يسش ا أ
بأاهمية التحلي بالوعي ومعرفة
جميع العلمات اŸصشاحبة لهذا
الضشطراب.

من جهة أاخرى ،أاحبطت وحدات من حراسش الششواطئ بكل من وهران /ن.ع 2.وعنابة /ن.ع،5.
ﬁاولت للهجرة غ Òالششرعية ل ـ( )49ششخصشا ،كانوا على م Ïقوارب تقليدية الصشنع.

الدرك يوقف شضخصضا يسضتغل القاصضرات على األنÎنت

أوقف عناصصر ألدرك ألوطني
أıتصصون ‘ مكافحة أ÷رأئم
ألإلكÎونية بالتنسصيق مع أفرأد ألفرقة
ألإقليمية للدرك ألوطني ببني مسصوسص
با÷زأئر ،شصخصصا كان يبتز ويهدد عÈ
ألأنÎنت بنات قاصصرأت تÎأوح
أعمارهن ب 13 Úو 14سصنة ،بحسصب ما
أورده ،أمسص ،بيان لقيادة ألدرك
ألوطني.
ب- -حسشب اŸصش -در ،ف -اإن ه -ذا الشش -خصش ي -ق -وم
«ب -اسش -ت -دراج ال -ق -اصش -رات ب -اسش -ت -ع -م-ال م-وق-ع
ال -ت -واصش -ل الج -ت -م -اع -ي ال -ف -يسش -ب-وك ،ل-ي-ق-وم
بتصشويرهن ‘ وضشعيات ﬂلة با◊ياء».

بعد ألعطلة ألربيعية

اŸديرية العامة لألمن تتخذ إاجراءات تسضهيل العودة للمدارسس

ألشصعبÃ /ناسصبة عودة
ألطلبة وألتÓميذ أإ¤
مقاعد ألدرأسصة ،بعد
أنقضصاء فÎة ألعطلة
ألربيعية ،أتخذت
أŸديرية ألعامة لÓأمن
ألوطني أإجرأءأت ميدأنية
‘ أŸناطق أ◊ضصرية عÈ
كامل ألÎأب ألوطني،
Ÿزأولة ألفصصل ألثالث من
ألسصنة ألدرأسصية أ÷ارية
 .2017-2016جاء هذأ ‘
بيان تلقت «ألشصعب»
نسصخة منه.

تتمثل الجراءات اŸتخذة من

لجــــرأم
مصصالـــح أمــــن بجايــــة تـــدأهم أوكـــار أ إ

توقيـ ـ ـ ـف مت ـ ـ ـ ـورط ‘ Úقضضايـ ـ ـا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة

قامت مصصالح أمن ولية
بجاية بحملة مدأهمات
وأسصعة ألنطاق ،ع Èإأقليم
لمن ألوطني
أختصصاصص أ أ
بأامن دأئرة تازمالت ،وذلك ‘
إأطار ﬁاربة ﬂتلف أنوأع
لقليم
أ÷رÁة أŸنظمة ‘ أ إ
لجرأءأت
أ◊ضصري وتعزيز أ إ
لسصتباقية قصصد
لمنية أ إ
أ أ
لفرأد وأŸمتلكات
حماية أ أ
لمنية.
وتوأصصل ألعمليات أ أ
حيث ” تسصخ Òقوة من 235
شصرطي من ﬂتلف ألرتب،
على م 35 Ïمركبة مدعمة
بكافة ألوسصائل ألتكنولوجية
وألرقمية.
ششملت اŸداهمات عمليات توغل
واسشعة داخل األحياء والتجمعات
السش -ك-ان-ي-ة ،ب-ال-ت-زام-ن م-ع م-راق-ب-ة
وت -ف-ت-يشش األشش-خ-اصش واŸرك-ب-ات،
باسشتخدام أاحدث الوسشائل الرقمية

اŸت -اح-ة ،وك-ذا م-داه-م-ة األم-اك-ن
اŸشش - - -ب - - -وه- - -ة ون- - -ق- - -اط Œم- - -ع
األششخاصش ،كالفضشاءات العمومية،
األسش- - - - -واق ،ق- - - - -اع - - - -ات األنÎنت
والرياضشة ،مع تدعيم هذا النششاط
األم- -ن -ي ب -ع -م -ل ت -ق -ارب -ي ج -واري
ل -ف -ائ -دة اŸواط -ن Úل -بث الشش -ع -ور
باألمن والطمأانينة ‘ نفوسشهم.
ال -ع -م -ل -ي -ة أاسش -ف -رت ع -ن م -راق -ب -ة
وت- -ع- -ري- -ف ح -وا‹  311ششخصش،
–ويل  97ششخصشا إلجراء دراسشة
ه -وي -ة م -ع -م-ق-ة ،ت-ب Úأان شش-خصش-ا
واح- -دا م- -ن- -ه -م ﬁل نشش -رة ب -حث
عسش -ك -ري -ة ،ألج -ل ال -عصش -ي -ان Œاه
واجب اÿدم- - -ة ال- - -وط - -ن - -ي - -ة03 ،
أاشش -خ -اصش ي -ح-وزون ع-ل-ى أاسش-ل-ح-ة
بيضشاء ﬁظورة دون مÈر ششرعي،
و” اتخاذ اإلجراءات القانونية ‘
ششأانهم.
كما ” أايضشا تفتيشش ومراقبة 181
م- -رك- -ب- -ة ،ووضش- -ع م- -رك- -ب -ت)02( Ú

واأضش - -اف ن - -فسش اŸصش - -در ،اأن «ال - -ت- -ح- -ري- -ات
اŸن - -ج- -زة م- -ن ط- -رف اÙق- -ق Úاأفضشت اإ¤
الفاعل وهو اŸسشمى (ف.م) من جنسش ذكر،
يبلغ من العمر  27سشنة يعمل كاختصشاصشي ‘
تقو Ëالنطق للأطفال اŸرضشى وينششط بÚ
وليات ا÷زائر ،تيسشمسشيلت والنعامة».
كما قام اÙققون باسشÎجاع معلومات اأخرى
بالقضشية ،سشمحت بالتعرف على ثمانية ()08
حسش-اب-ات ع-ل-ى ال-ف-يسش-ب-وك يسش-تعملها اÛرم
ل -لإي -ق -اع بضش -ح -اي -اه ،م -ن ب -ي -ن -ه-ا ث-لث-ة ()03
مسشجلة باسشم بنات قاصشرات.
واأكد اŸصشدر ،اأن اŸششتبه فيه ” تقدÁه
اأمام العدالة واإيداعه ا◊بسش الحتياطي.

باÙششر البلدي ،مع –رير 20
جنحة مرورية وإا‚از ملفات ضشد
مرتكبيها ،وكذا –رير ﬂ 50الفة
م- -روري- -ة ،وم- -راق -ب -ة  07قاعات
لنÎنتﬁ 06 ،لّت Œاري- - -ة
ل - - -أ
سش -ل -مت ألصش -ح -اب -ه-ا اسش-ت-دع-اءات
لسش -ت-ك-م-ال اإلج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة
اÿاصشة بعدم تقد Ëالوثائق ،كما
” ‘ نفسش اإلطار حجز ما يقارب
 300ق - -ارورة م - -ن اŸشش- -روب- -ات
الكحولية 270 ،دعامة فنية مقلدة
(قرصش مضشغوط مقلد).
ك-م-ا ق-امت ذات اŸصش-ال-ح ب-ع-م-ل-ية
ت- -ف- -ت- -يشش واسش- -ع- -ة Ÿسش- -ت- -ع- -م -ل -ي
ال - -دراج - -ات ال- -ن- -اري- -ة ،ال- -ذي- -ن ل
يحوزون وثائق اŸلكية والتأام ،Úاأو
عدم وضشع أاصشحابها ÿوذة األمن،
م-ع –سش-يسش اŸواط-ن اŸسش-ت-ع-مل
ل- -ل- -دراج- -ة ال- -ن- -اري -ة م -ن ﬂاط -ر
حوادث اŸرور.

بجاية :بن النوي توهامي

لم-ن
ق -ب-ل اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني ‘ ،تكثيف التششكيلت
الشش -رط -ي -ة ال -راج-ل-ة وال-راك-ب-ة
ودع -م -ه -ا ب -ال -وسش -ائ -ل اŸادي-ة
اللزمة ع ÈمفÎقات الطرق
واŸسش - -الك والشش - -وارع ال - -ت - -ي
ت -ع -رف ح -رك -ة م -رور ع -ال -ي-ة،
خاصشة على مسشتوى اŸناطق
ا◊ضشرية باŸدن الكÈى و‘
أاوقات الذروة ،وذلك لتسشهيل
ح -رك -ة اŸرور والسش -ه -ر ع -ل -ى
انسشيابيتها.
وسش -ت -واصش -ل اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
لمن الوطني حملت التوعية
ل أ
والتحسشيسش Œاه اŸتمدرسشÚ
Ãخ- - -ت- - -ل - -ف األط - -وار ،ح - -ول
السش -لم -ة اŸروري -ة وح -م -اي -ة

ال -ب-ي-ئ-ة ،ع-ن ط-ري-ق اÿرج-ات
اŸي- - -دان- - -ي- - -ة ب- - -اŸوؤسشسش - -ات
الÎب- -وي- -ة وم- -راك -ز ال -ت -ك -وي -ن
والسشـاح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة وإاعداد
وتوزيع الدعائم البيداغوجية،
م- -ن م- -لصش- -ق- -ات وم -ط -وي -ات،
ب-اإلضش-اف-ة ل-ت-نشش-ي-ط ا◊ظ-ائ-ر
اŸرورية التي تسشمح بÎسشيخ
ق -واع -د السش-ي-اق-ة السش-ل-ي-م-ة ‘
أاذهان الناششئة.
ك -م -ا ت -ه -يب اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
لم- -ن ال- -وط- -ن- -ي ب- -السش- -واق
ل --أ
بضش- -رورة ال- -ت- -ق- -ي- -د ب- -ق -واع -د
السش -لم -ة اŸروري-ة والسش-ي-اق-ة
اŸت- - -أان- - -ي- - -ة ،خ- - -اصش- - -ة أام - -ام
اŸؤوسشسش -ات الÎب -وي-ة ل-ت-ف-ادي
وقوع حوادث.

بعد –ريات دقيقة

اإلطاحة بشضبكة إاجرامية ﬂتصضة ‘ سضرقة السضيارات
ألشصعب‚ /حت قوأت ألشصرطة ألقضصائية ألتابعة
لأمن ولية أ÷زأئر ،من تفكيك شصبكة أإجرأمية
ﬂتصصة ‘ سصرقة ألسصيارأت ،متكونة من أربعة
أشصخاصص مشصتبه فيهم ،بعد تسصجيل شصكوى بخصصوصص
سصرقة مركبة من حي با÷زأئر ألعاصصمة.

خلل التحريات التي قامت بها قوات الششرطة القضشائية” ،
–دي -د ه -وي -ة اŸشش -ت-ب-ه ف-ي-ه ال-رئ-يسش-ي وم-ك-ان اŸرك-ب-ة ﬁل
السشرقة بضشواحي مدينة خميسشتي بولية تيبازة ،وعلى إاثرها
ب -اشش -رت ذات اŸصش -ال -ح –ق -ي-ق-ه-ا ،ب-ع-د “دي-د الخ-تصش-اصش
وتفتيشش مسشكن اŸششتبه فيه الرئيسشي ،حيث أاسشفرت العملية
عن اسشÎجاع السشيارة ﬁل السشرقة ،وضشبط مفاتيح تششغيل
اŸركبات ووثائق إادارية ،أاغراضش وتوابع سشيارات مسشروقة ”
التعرف عليها من قبل الضشحايا.
‘ نفسش اإلطار ” ،توقيف ششركاء اŸششتبه فيه و–ويلهم
ع-ل-ى ذم-ة ال-ت-ح-ق-ي-ق ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا ت-ق-دÁه-م ل-ل-ع-دال-ة ،أاي-ن ”
إايداعهم ا◊بسش اŸؤوقت.

