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تبون يفتتح ملتقى حول «واقع وآافاق الرقابة
القتصضادية»

يشش- - -رف وزي- - -ر ا’أشش- - -غ - -ال
ال-ع-م-ومية والنقل بوجمعة
ط- - -ل- - -ع- - -ي ،ال- - -ي- - -وم ،ع - -ل - -ى
ال- -ت- -ج- -ارب ا’أول- -ي- -ة ال -ت -ي
تسش- -ب -ق وضش -ع خ -ط السش -ك -ة
ا◊دي-دي-ة سش-ي-دي ب-لعباسس
م -و’ي سش -ل -يسش -ن -سش -ع-ي-دة،
حيز اÿدمة.

ي-ف-ت-ت-ح وزي-ر السش-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة وال-ت-ج-ارة ب-ال-ن-ي-اب-ة ع-بد اÛيد
تبون ،اŸلتقى الوطني حول واقع واآفاق الرقابة ا’قتصشادية– ،ت ششعار:
«معا ◊ماية ا’إقتصشاد الوطني والقدرة الششرائية للمواطن» ،اليوم ،ابتداء
من السشاعة  08 : 00صشباحا.

وا‹ ‘ زيارة عمل
إا ¤غليزان

بوضضياف يحيي اليوم العاŸي
للصضحة بسضكيكدة

ي- -ع- -اي- -ن وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
وال- -ب -ي -ئ -ة ع -ب -د ال -ق -ادر وا‹،
اليوم ،مششاريع وهياكل تابعة
للقطاع بو’ية غليزان.

لقاء حول دور اÛتمع اŸد ‘ Êترسضيخ
قيم اŸواطنة

ي -ح -ل وزي -ر الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة
ال -ه -ادي ول-د ع-ل-ي ،ال-ي-وم ،ب-و’ي-ة
تبسشة ‘ ،اإطار زيارة عمل وتفقد
اإ ¤موؤسشسشات وهياكل القطاع.

ت- -ن- -ظ- -م «’ف- -ارج ه -ولسش -ي -م» ،ال -ي -وم،
الطبعة  ١3للندوة التقنية عن البناء
«اÿرسشانة ،تواجد –ديات البناء»،
وذلك ب -ف -ن-دق ا’أوراسش-ي ،اب-ت-داء
م - - - - -ن السش - - - - -اع - - - - -ة 09 : 00
صشباحا.

ي -ح -ت -ف -ل مÎو ا÷زائ -ر ،ال -ي -وم،
بـ ١00م -ل -ي-ون مسش-اف-ر ،ب-ت-ن-ظ-ي-م
ت - -ظ- -اه- -رة كÈى ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى
موقف تافورة ،بداية من السشاعة
 ١0 : 30صش- -ب- -اح -ا ،ت -ع -قب ب -ن -دوة
صشحفية ينششطها اŸسشوؤولون على
اŸوؤسشسشة.

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

’دارة والمالية
ا إ

ي--نشش--ط رئ--يسس ح--زب ج-ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب--ل--ع--ي--د ،ن--دوة صش-ح-ف-ي-ة ،ي-وم ا’أح-د  9اأف-ري-لÃ ،ق-ر
ا◊زب ب--ال--ق--ب--ة ال--ق--دÁة ،يسش--ت-ع-رضس ف-ي-ه-ا الÈن-ام-ج
ال-وط-ن-ي اŸسش-ط-ر ل-ل-ح-م-ل-ة ا’إن-ت-خ-اب-ية لتششريعيات ماي
.٢0١٧

مÎو ا÷زائر يحتفل بـ100
مليون مسضافر

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ١٢٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

بلعيد ينشضط ندوة صضحفية

ندوة تقنية عن البناء

ينظم اŸتحف
الوطني للمجاهد،
اليوم ،اللقاء
ا÷ماعي اŸوسشع
 ‘ ،١٤8اإطار عملية
تسشجيل الششهادات
ا◊ية من اأفواه
اÛاهدين
واÛاهدات ،حول
موضشوع« :الدور
ا’سشÎاتيجي
للريف ا÷زائري
وا’أسشباب ا’أسشاسشية
‘ “ركز الثورة
التحريرية ‘
ربوعه» ،ابتداء من
السشاعة  ١٤ : 00بعد
الزوال.

نوري يتفقد مشضاريع السضياحة
بسضطيف

يÎاأسس وزير الصشحة والسشكان واإصشÓح
ي- - -ح- - -ل وزي - -ر
اŸسش- -تشش- -ف- -ي- -ات ع- -ب- -د اŸالك ب- -وضش -ي -اف،
التهيئة
ا’حتفال الرسشمي باليوم العاŸي للصشحة
العمرانية
–ت شش -ع -ار« :الصش -ح-ة ال-ع-ق-ل-ي-ة :ل-ن-غّ-ي -ر
والسشياحة
ن- -ظ -رت -ن -ا» ،ال -ي -وم ،ب -و’ي -ة سش -ك -ي -ك -دة،
والصشناعة
ابتداء من السشاعة  08 : 30صشباحا.
التقليدية
ع - -ب- -د ال- -وه- -اب ن- -وري،
ب- -و’ي- -ة سش- -ط -ي -ف‘ ،
اإط- -ار زي- -ارة ع -م -ل
وتفقد ،اليوم ،يعاين خÓلها مششاريع
القطاع.
تنظم ا’أكادÁية ا÷زائرية للمواطنة ،بالتنسشيق مع موؤسشسشة
تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية وا’قتصشادية ،لقاء حول دور
اÛتمع اŸد ‘ Êترسشيخ قيم اŸواطنة لدى الششباب– ،ت اإششراف وزير الثقافة ،اليوم ،على السشاعة
 ١٤ : 00بعد الزوال بقصشر الثقافة مفدي زكريا بالعاصشمة.

ولد علي يعاين قطاع
الرياضضة بتبسضة

الدور
السضÎاتيجي
للريف إابان
الثورة

ي-ق-وم وزي-ر ا’إتصش-ال ب-زيارة
عمل وتفقد اإ ¤و’ية بششار،
يومي  ١0و ١١اأفريل ا÷اري.
ح-يث سش-ي-ت-ف-قد وضشعية وسشÒ
ال-ع-م-ل ب-ك-ل م-نشش-اآت ا’تصشال
وا’إع Ó- - -م وال - - -بث ا’إذاع - - -ي
اÙلي.

أامانة المديرية العامة
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تعزيزا للتعاون الثنائي والششراكة اŸتميزة

رئيسص الوزراء الفرنسشي ‘ زيارة عمل إا ¤ا÷زائر
ششرع رئيسس الوزراء الفرنسشي برنار كازنوف ،أامسس ‘ ،زيارة عمل إا ¤ا÷زائر تدوم يوم ‘ ،Úإاطار تقليد التششاور القائم ب Úالبلدين.
لول عبد اŸالك سشÓل وأاعضشاء من ا◊كومة.
كان ‘ اسشتقبال كازنوف لدى وصشوله باŸطار الدو‹ هواري بومدين ،الوزير ا أ
ي-ب-حث السش-ي-دان سشÓ-ل وك-ازن-وف
ب -ه -ذه اŸن -اسش-ب-ة« ،ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي
الذي يششهد تقدما معتÈا ‘ ﬂتلف
اÛالت الق-تصش-ادي-ة والج-ت-ماعية
وكذا سشبل تعزيزه أاك .Ìوسشيتبادلن
وج - -ه- -ات ال- -ن- -ظ- -ر ح- -ول اŸسش- -ائ- -ل
اإلق -ل -ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ذات اله-ت-م-ام
اŸششÎك».
ويÎأاسس ال- - - -ط- - - -رف- - - -ان ،سش Ó- - -ل
وك-ازن-وف ،أاشش-غ-ال ال-ل-ج-نة ا◊كومية
ال- -ع- -ل -ي -ا رف -ي -ع -ة اŸسش -ت -وى ،ال -ي -وم،
وال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ات ت-ع-اون ‘
إاطار الششراكة اŸتميزة.
وتعت Èهذه الزيارة إا ¤ا÷زائر،
ال -ث -ال -ث -ة م -ن ن -وع -ه -ا ل -رئ -يسس وزراء
فرنسشي ‘ عهدة الرئيسس هولند.
وسش -م -حت ه -ذه ال-زي-ارات ل-ل-ج-ن-ة
ا◊ك -وم -ي -ة رف -ي -ع -ة اŸسش-ت-وى ،ال-ت-ي
نصش-ب-ه-ا رئ-يسش-ا ال-دول-ت Úالسش-ي-د ع-بد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ونظÒه الفرنسشي،
ب- -ب- -عث ح- -رك- -ي- -ة وضش- -م- -ان ن- -وع -ي -ة
العÓقات ب Úالبلدين» ،بحسشب ذات
اŸصشدر.

العÓقات ا÷زائرية الفرنسشية
«أاضشحت أاك Ìقوة و كثافة
أاكد رئيسس الوزير الفرنسشي برنار
كازنوف امسس با÷زائر العاصشمة أان
العÓقات الفرنسشية ا÷زائرية «أاضشحت
أاك Ìقوة وكثافة وثقة» خÓل العهدة
اÿم-اسش-ي-ة اŸن-ت-ه-ي-ة للرئيسس فرانسشوا
هولند.
صش- -رح ك- -ازن- -وف ل- -لصش -ح -اف -ة ل -دى
وصش- -ول -ه إا ¤م -ط -ار ه -وراي ب -وم -دي -ن
الدو‹ «أاضشحت العÓقات الفرنسشية

ا÷زائ -ري -ة أاك Ìق -وة و ك -ث -اف -ة و ث -ق -ة
خÓل هذه اÿماسشية و أاود أان أاعرب
ب -اسش -م رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة وا◊ك -وم-ة
ال- -ف -رنسش -ي -ة ع -ن “سشك ب -ل -دن -ا ب -ه -ذه
العÓقات الودية اŸثمرة للغاية».
وأاضشاف أان العÓقات ب Úفرنسشا و
ا÷زائر «ما فتئت تتعزز» منذ زيارة
الرئيسس هولند للجزائر ‘ ديسشمÈ
 2٠١2و زيارته الثانية سشنة  2٠١5و بعد
ان -ع -ق-اد ÷ ٣ان ح- -ك -وم -ي -ة رف -ي -ع -ة
اŸسشتوى حول ﬂتلف اŸواضشيع ‡ا
سش -م -ح «◊ك -وم -ت -ي -ن -ا ب -ال -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى
إارادتهما ‘ التعاون».

وأاردف ي -ق -ول «ل -دي -ن -ا ال-ع-دي-د م-ن
اŸسش -ائ-ل م-ط-روح-ة ل-ل-ن-ق-اشس لسش-ي-م-ا
الق- -تصش- -ادي- -ة م -ن -ه -ا .ك -م -ا Œم -ع -ن -ا
اسش- -ت- -ث- -م- -ارات و مصش- -ال -ح اق -تصش -ادي -ة
مششÎكة».
وأاششار رئيسس الوزراء الفرنسشي إا¤
«أان هناك مششاريع ” إا‚ازها خÓل
هذه العهدة و أاخرى قيد الدراسشة و
سشتتم مباششرتها ‘ األسشابيع أاو األششهر
اŸق- -ب- -ل- -ة» خ -اصش -ة ‘ «ال -ق -ط -اع -ات
القتصشادية الهامة على غرار صشناعة
السش - -ي- -ارات و الصش- -ن- -اع- -ة ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة
والطاقات اŸسشتقبلية».

ثالث زيارة لرئيسس وزراء فرنسشا

وكششف السشيد كازنوف قائ« Óلقد
ع - -ززن - -ا بشش- -ك- -ل م- -ع- -ت Èال- -عÓ- -ق- -ات
ا÷ام- -ع- -ي- -ة» مششÒا إا ¤أان ال -ط -رفÚ
سشيقومان «بالتوقيع على اتفاقات بهذه
اŸناسشبة الذي يدل على ثراء هذا
التعاون» موضشحا أان فرنسشا تسشجل ما
ي-ق-ارب  2٣.٠٠٠ط -الب ج-زائ-ري وق-د
ضش -اع -فت ع -دد ال -ط -ل -ب -ة ا÷زائ -ريÚ
الذين يزاولون دراسشاتهم بها وهذا ما
يؤوكد «جودة العÓقة ب Úالبلدين».
كما صشرح كازنوف أانه سشيتباحث مع
الوزير الول السشيد عبد اŸالك سشÓل
القضشايا الدولية خاصشة الوضشع ‘ ما‹
ول -ي -ب -ي -ا إاضش-اف-ة إاﬁ ¤ارب-ة اإلره-اب
ال- -ت- -ي «ال -ت -زم -ن -ا ب -ه -ا ضش -م -ن ت -ع -اون
اسش -ت -ث -ن -ائ-ي» مضش-ي-ف-ا أان-ه سش-ي-ت-م أايضش-ا
التطرق إا ¤العديد من اŸسشائل ذات
الهتمام اŸششÎك.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى أاشش- -اد ك -ازن -وف
ب-عÓ-ق-ة الصش-داق-ة وال-ث-ق-ة ال-ت-ي تربطه
بالسشيد سشÓل قائ« Óأانا على قناعة
بأان هذه الزيارة سشتكون دلي Óآاخر على
عمق ومتانة العÓقة ب Úالبلدين».

سشÓل يتحادث مع كازنوف
–ادث ال- -وزي -ر الول ع -ب -د اŸالك
سشÓل امسس مع نظÒه الفرنسشي برنار
كازنوف الذي ششرع ‘ زيارة عمل ا¤
ا÷زائر.
وجرى اللقاء بحضشور وزير الدولة
ووزي- -ر الشش- -ؤوون اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون
الدو‹ رمطان لعمامرة ووزير الصشناعة
واŸناجم عبد السشÓم بوششوارب.

ملفات ثنائية وإاقليمية ﬁل اإلهتمام

ال- -زي- -ارة ال- -ت- -ي ي- -ق -وم ب -ه -ا رئ -يسس ال -وزراء
الفرنسشي برنار كازنوف إا ¤ا÷زائر ،ابتداءا
لرب -ع -اء ،ف -رصش -ة ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون
م -ن أامسس ا أ
ال-ث-ن-ائ-ي ال-ذي يشش-ه-د ت-ق-دما معتÈا ‘ ﬂتلف
اÛالت الق-تصش-ادي-ة والج-ت-م-اع-ية ولتقييم
لق -ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ذات اله-ت-م-ام
اŸسش -ائ -ل ا إ
اŸششÎك.
يدرسس رئيسشا وزراء البلدين عبد اŸالك سشÓل
وبرنار كازنوف ،خÓل لقائهما اÈŸمج ‘ نهاية نهار
اليوم« ،وضشع التعاون الثنائي الذي يششهد تقدما معتÈا
‘ ﬂتلف اÛالت القتصشادية والجتماعية وكذا
سش-ب-ل ت-ع-زي-زه .ك-م-ا سش-ي-ت-ب-ادلن وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول
اŸسشائل اإلقليمية والدولية ذات الهتمام اŸششÎك».
‘ أاح -اديث خصس ب -ه -ا وسش -ائ -ل إاع Ó-م ج -زائ -ري-ة،
أاوضشح كازنوف أان هذه الزيارة ،التي تدوم يوم،Ú
سشتمكن من إاعداد «حصشيلة» لتطوير العÓقات الثنائية
«غ ÒاŸسشبوقة» ،كما أانها «تضشع أاسشسس مواصشلة مسشار
إايجابي».
‘ هذا السشياق ،ذكر أان العÓقات ا÷زائرية -
الفرنسشية عرفت تطورا «كبÒا» منذ زيارة الدولة التي
قام بها رئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة
إا ¤فرنسشا ‘ ديسشم ،2٠١2 Èمتطرقا إا« ¤مسشتوى
المتياز الذي  ⁄يسشبق بلوغه ‘ جميع اÛالت»
وششراكة «اسشتثنائية» أارادها رئيسشا دولتي البلدين.
وأاث -ن -اء ال -ت -ط -رق إا ¤ا÷انب الق -تصش -ادي ،أاوضش-ح
السشيد كازنوف أان اÙادثات مع نظÒه ا÷زائري

سشتدور حول «اŸششاريع الكÈى» اŸنجزة خÓل عهدة
الرئيسس الفرنسشي فرانسشوا هولند والتي بقيت فرنسشا
بعد انتهائها «عازمة على مرافقة ا÷زائر ‘ جهدها
الرامي إا ¤التنمية والتنوع».
وذك -ر رئ -يسس ال-وزراء ال-ف-رنسش-ي ،أان السش-ت-ث-م-ارات
الفرنسشية ‘ ا÷زائر بلغت حوا ١,8 ¤مليار أاورو سشنة
 ،2٠١5مؤوكدا أان فرنسشا ،بعكسس بلدان أاخرى ،ل تكتفي
«ب-الشش-روع» ف-ق-ط ،ب-ل «ت-ن-ت-ج ق-ي-م-ة مضش-اف-ة وتسشتثمر
لتنتج «جزائريا» بع ÚاŸكان».
وق- -ال رئ- -يسس ال- -وزراء ال -ف -رنسش -ي ،إان اŸؤوسشسش -ات
ال -ف -رنسش -ي -ة اŸت-واج-دة ب-ا÷زائ-ر ،تسش-اه-م ‘ ت-ك-وي-ن
إاطارات وتقني Úجزائري ،ÚمششÒا إا ¤مثال «أاكادÁية
رونو» ،إاضشافة إا– ¤ويل اŸهارة ‘ قطاعات النقل
ا◊ضشري واإللكÎو.Ê
وأافاد كازنوف ،أان هناك «ملفات مهمة إاقليمية
وثنائية» سشيتم التطرق إاليها مع السشيد سشÓل ،مÈزا
«ضش -رورة» Œن -ي -د ال -ط -رف Úل -ل -تصش -دي «ل -ل -ت-ح-دي-ات
اŸت -وسش -ط -ي -ة وم -ك -اف -ح -ة اإلره -اب» ،ع -ل-ى أان ي-ك-ون
موقفهما «صشارما ومتناسشقا».
أاما بخصشوصس ملف ليبيا ،اعت ÈاŸسشؤوول الفرنسشي
أان «اŸسش- -ار السش -ل -م -ي ه -و ال -وح -ي -د ال -ذي سش -يسش -م -ح
باسشتتباب السشÓم الدائم» وهو اŸوقف الذي تدافع
عنه ا÷زائر دائما .وتعت Èهذه الزيارة إا ¤ا÷زائر،
الثالثة من نوعها يقوم بها رئيسس وزراء فرنسشي ‘
عهدة الرئيسس هولند .وسشمحت هذه الزيارات للجنة
ا◊ك-وم-ي-ة اŸششÎك-ة رف-ي-ع-ة اŸسش-ت-وى ،ال-ت-ي أاسشسش-ه-ا

ال-رئ-يسش-ان ا÷زائ-ري وال-ف-رنسش-ي ،ب-ت-ف-ع-ي-ل دي-ناميكية
ون -وع -ي -ة ال -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب-ل-دي-ن و–سش-ي-ن-ه-ا بشش-ك-ل
متزايد.
وكانت الزيارة األخÒة التي قام بها رئيسس الوزراء
الفرنسشي مانويل فالسس تعود إا ¤أابريل  ،2٠١٦حيث
وق -عت ا÷زائ -ر وف -رنسش -ا أاث -ن -اء ه -ذه ال -زي-ارة ع-ل-ى 9
اتفاقات تعاون مؤوسشسشاتي مسشت عدة ›الت (العدالة
والÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال -ت -أام-ي-ن-ات
الج -ت -م -اع -ي -ة) وذلك ع -قب ال -دورة ال -ث -ال -ث -ة ل -ل-ج-ن-ة
ا◊ك -وم -ي -ة اŸششÎك -ة رف-ي-ع-ة اŸسش-ت-وى .ف-ف-ي ›ال
العدالة ،يتعلق األمر باتفاق إاضشا‘ لÈوتوكول قضشائي
ج -زائ -ري-ف -رنسش -ي ” ت -وق -ي -ع -ه ب-ب-اريسس ب-ت-اري-خ 28
أاغسشطسس  .١9٦2و” التوقيع على ثÓث وثائق تعاون
ث -ن -ائ -ي ‘ ›ال الÎب -ي -ة ،إاضش -اف-ة إا ¤ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
ات- -ف- -اق- -ي- -ة إاط- -ار شش- -راك- -ة ل- -دراسش -ات ال -دك -ت -وراه ‘
الرياضشيات بامتياز ‘ ›ال التعليم العا‹.
و‘ قطاع الصشحة ،أابرم الطرفان اتفاقا إاداريا بÚ
وزارة الصشحة ا÷زائرية ووزارة الششؤوون الجتماعية
والصشحة الفرنسشية ،وكذا اتفاقا إاداريا متعلقا بكيفيات
تطبيق بروتوكول العÓج وهو ملحق لÓتفاقية العامة
التي جرت ب Úا◊كومت Úحول الضشمان الجتماعي
وتعود إا ¤تاريخ أاول أاكتوبر .١98٠
ب -ه -ذه اŸن -اسش -ب -ة ” ،ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى ›م -وع ١5
برتوكول اتفاق ب ÚاŸؤوسشسشات ا÷زائرية والفرنسشية
عمومية وخاصشةÃ ،ا ‘ ذلك  ١2اتفاقا ،لسشيما ‘
›الت اŸيكانيك والرقمي والتكوين واللوجيسشتيك.

اجتماع وزراء اŸالية Ÿنتدى ا◊وار 5+5

بابا عمي يبحث Ãالطا سشبل تعزيز التعاون اŸسشتقبلي
يششارك وزير اŸالية حاجي بابا عمي ،اليومÃ ،الطا،
‘ اجتماع وزراء اŸالية Ÿنتدى ا◊وار  5+5لدول غرب
لب-يضس اŸت-وسش-ط ،ال-ذي سش-ي-ب-حث بشش-ك-ل خ-اصس
ال -ب -ح -ر ا أ
ك -ي -ف -ي -ة ت -ع -زي-ز السش-ت-ث-م-ار و“وي-ل-ه ‘ ه-ذه اŸن-ط-ق-ة،
بحسشب ما جاء ‘ بيان للوزارة.
يÎأاسس بابا عمي هذا الجتماع مناصشفة مع نظÒه الفرنسشي
ميششال سشابان ،كون ا÷زائر تضشمن حاليا الرئاسشة اŸششÎكة لهذا
اŸنتدى.
ك -م -ا ي -ن -اقشس وزراء اŸال -ي -ة Ûم -وع-ة  ،5+5ك-ي-ف-ي-ة –ف-ي-ز
اقتصشادات اŸنطقة ،من خÓل إايجاد بيئة اسشتثمارية مواتية ،مثل
السشتقرار السشياسشي وتنمية البنية التحتية ا÷يدة وا◊صشول على
التمويل .إاضشافة إا ¤ذلك ،سشيقوم الوزراء اŸعنيون باسشتكششاف
سشبل تعزيز التعاون اŸسشتقبلي ب Úدول  ‘ 5+5قطاعات أاخرى.

يضشم هذا اللقاء ،وزراء مالية دول الضشفة الششمالية لغرب
ال-ب-ح-ر األب-يضس اŸت-وسش-ط (إاي-ط-ال-ي-ا وف-رنسش-ا وم-ال-ط-ا والÈتغال
وإاسشبانيا) ودول ا–اد اŸغرب العربي (ا÷زائر وليبيا واŸغرب
وموريتانيا وتونسس).
كما سشيعرف الجتماع ،مششاركة بنوك التنمية الدولية ،مثل
Óنششاء
البنك الدو‹ وبنك السشتثمار األوروبي والبنك األوروبي ل إ
والتعم.Ò
وسشتسشمح مششاركة ا÷هات اŸانحة الناششطة ‘ اŸنطقة،
بتناول السشبل التي Áكن من خÓلها توف Òالتمويل واŸسشاعدة
التقنية للقطاع اÿاصس ‘ اŸنطقة ،وفق البيان.
يأاتي انعقاد هذا اللقاء ،عقب اجتماع أاول نظم ‘ باريسس ‘
جانفي  2٠١٧والذي ششهد إاطÓق ا◊وار ‘ ›ال التعاون اŸا‹
ب Úوزارات اŸالية لبلدان .5+5

ﬂلو‘ يششارك ‘ اجتماع ا÷معية الŸÈانية للمتوسشط
الششعب ُ -يششارك السشيد عمار ﬂلو‘ ،عضشو ›لسس األمة ،نائب رئيسس ÷نة
الطاقة والبيئة واŸياه با÷معية الŸÈانية ل–Óاد من أاجل اŸتوسشط ‘ ،اجتماع
مصشغر للجنة اŸذكورة التابعة للجمعية الŸÈانية ل–Óاد من أاجل اŸتوسشط
( ،)AP-UPMالتي سشتنعقد ،اليومÃ ،دينة َعمان (اŸملكة األردنية الهاششمية).
يتمحور اŸوضشوع الرئيسشي حول« :أاثر الÓجئ Úعلى اŸاء والطاقة والبيئة التحتية
‘ الدول اŸسشتضشيفة».
جدير بالذكر ،أان الŸÈان ا÷زائري يششارك بانتظام ‘ اجتماعات ا÷معية

الŸÈانية ل–Óاد من أاجل اŸتوسشط ،ويحوز على صشفة «عضشو».

...وبهلول تششارك ‘ اجتماع ÷نة الŸÈان اإلفريقي
الششعب  -يششارك اÛلسس الششعبي الوطني‡ ،ث Óبالنائب حبيبة بهلول‘ ،
الجتماع الدوري للجنة القواعد والمتيازات والنضشباط للŸÈان اإلفريقي ،اŸقرر
عقده من  ٠٦إا ١١ ¤أافريل ا÷اري بـ(ميدرند) ،جنوب إافريقيا.
Óششارة ،فإان النائب حبيبة بهلول ،سشتششارك ‘ هذا اإلجتماع بصشفتها عضشوا دائما
لإ
بالŸÈان اإلفريقي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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العÓقات الثنائية ﬁور لقاء ب Úبن صشالح وسشف Òبلجيكا
شش-ك-لت ال-عÓ-ق-ات
ال-ث-ن-ائية ا÷زائرية
 البلجيكية ،أامسس،ﬁور ال -ل -ق -اء ال -ذي
ج-م-ع رئ-يسس ›لسس
لم -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
ا أ
ب- -ن صش- -ال -ح ،وسش -فÒ
ب -ل -ج -ي -ك -ا ب -ا÷زائ -ر
ب- -ي -ار غ -ي -ون ،ال -ذي
أادى ل- - - - - - -ه زي - - - - - -ارة
›ام -ل -ة ،ب-حسشب م-ا
أاورده ب- - - - - - - - -ي - - - - - - - -ان
للمجلسس.
أاوضش- - - - - - - - - - - - - -ح ذات
اŸصشدر ،أانه ” خÓل
اسش- -ت- -ق -ب -ال ب -ن صش -ال -ح
لسش- - -ف Òب- - -ل - -ج - -ي - -ك - -ا،
اسشتعراضس «العÓقات الثنائية وجوانب من التعاون
ال- -ق -ائ -م ،خ -اصش -ة ع -ل -ى الصش -ع -ي -دي -ن السش -ي -اسش -ي
والق -تصش -ادي» .ك -م -ا ” ال -ت -ط -رق إا« ¤ال -ت -ع -اون
الŸÈا Êال- -ث- -ن -ائ -ي وأاه -م -ي -ة ت -رق -ي -ت -ه Ÿواك -ب -ة
الديناميكية التي “يز العÓقات ب Úالبلدين وذلك

من خÓل تبادل الزيارات وتفعيل ÷نة الصشداقة
الŸÈانية».
وأاضش -اف ال -ب -ي-ان ،أان-ه ” أايضش-ا ت-ب-ادل وج-ه-ات
النظر حول التجربة الŸÈانية ‘ كل من ا÷زائر
وبلجيكا.

ليام القتصشادية والثقافية ا÷زائرية التونسشية
ا أ

ششراكة متوازنة تنطلق من موروث تاريخي وثقا‘
اŸتعاملون :فرصص مششاريع ‘ ظل مناخ اسشتثمار جذاب
ليام القتصشادية والثقافية ا÷زائرية التونسشية ،لليوم الثا Êاليوم اÿميسس،
تتواصشل فعاليات ا أ
لطÓق ششراكة وفق
لوراسشي ،بلقاء ذي طابع اقتصشادي يجمع متعامل Úمن البلدين ،يسشعون إ
بفندق ا أ
قاعدة رابح  -رابح ،هيأات لها صشاحبة اŸبادرة السشيدة هدى خزناجي ،التي افتتحت التظاهرة ،أامسس،
بنششاط ثقا‘ متميز اعتÈته جسشرا ينقل التطلعات إا ¤رحاب السشاحة السشتثمارية التي تتقاطع فيها
لم-ك-ان-ات ،وي-ت-ف-ج-ر ف-ي-ه-ا الب-ت-ك-ار وت-ول-د ال-ق-ي-م-ة اŸضش-افة ‘ قطاعات “لك فيها ا÷زائر
لف-ك-ار وا إ
ا أ
وتونسس طاقات تؤوهل البلدين لنتزاع حصشصس ‘ السشوق العاŸية.

هدى خزناجي ،صشاحبة اŸبادرة:

القطاع اÿاصص لتحريك دواليب السشتثمار
صشرحت خزناجي اŸتخصشصشة ‘ التصشال ،أان «الهدف اŸتوخى هو –ضش Òالسشاحة للتبادل من خÓل –ويل
الثقافة بكل فروعها الفنية وا◊رفية واألدبية ا ¤وقود يحرك دواليب اŸششاريع السشتثمارية التي يسشعى رجال اŸال
واألعمال وأاصشحاب اŸؤوسشسشات لتجسشيدها» ،مÈزة ‘ تصشريح لـ «الششعب» «أاهمية –ول القطاع اÿاصس إا ¤مرحلة
النفتاح ا÷واري ببعده اإلقليمي واقتحام ›الت ﬁلية بامتياز ‘ البلدين ،مثل السشياحة والصشناعة التقليدية
ا◊رفية وكل ما يرتبط بذلك من نششاطات صشغÒة ومصشغرة ‘ الفÓحة والطبخ والÎاث الواسشع من متاحف ومواقع
تاريخية ل تتوفر ‘ ›تمعات وأاسشواق سشياحية خارج اŸنطقة».
ودعت إا ¤مرافقة هذه اŸبادرة ،التي اسشتحسشنها الكثÒون ،كونها أاطلقت بداية إا‚از نسشيج ثقا‘ اقتصشادي
يحمل مششاريع مسشتقبلية بقواعد الربح اŸششÎك ،مع رصشد توجهات نحو أاسشواق إاقليمية مثل إافريقيا للتصشدير ،الذي
يتطلب دمج اÈÿة ‘ البلدين من خÓل بعث مششاريع واضشحة تتجسشد ‘ اŸدي Úالقصش ÒواŸتوسشط ،خاصشة وأان
ا◊كومات اليوم ل Áكنها القيام بكل ششيء ،إا‰ا ينبغي أان تنخرط اŸؤوسشسشات اÿاصشة باألسشاسس ‘ إا‚از الوثبة
والتخلصس من ترسشبات لطاŸا عطلت النطÓقة اŸششÎكة التي تسشاعد ،ولو بتواضشع ‘ بدايتها ،على تدارك الفوارق
التي يجنيها متعاملو الضشفة الششمالية من اŸتوسشط.
Óقبال عليها من ﬂتلف األوسشاط ،أاكدت أان «الثقافة هي مفتاح
وبعد ان اعتÈت مبادرتها ناجحة ،بالنظر ل إ
الششراكة القتصشادية» ،مششÒة إا« ¤ما عانت منه تونسس بعد ثورتها جراء أازمة اقتصشادية فرضشت على اŸتعامل
التونسشي البحث عن فرصس حوله إاقليميا» ،وليسس من سشوق اسشتثمارية ذات تنافسشية مثل ا÷زائر ،التي ،كما أاعادت
التذك Òبه ،تتميز بعناصشر جوهرية تربطها بتونسس من تاريخ وجغرافيا وموروث ثقا‘ يحصشن الهوية اŸغاربية وكلها
نابعة من حضشارة مششÎكة ضشاربة ‘ التاريخ.

لولية للنسشيج:
نازه بن عمار ،متعامل ‘ قطاع التجهيزات واŸواد ا أ

نسشعى إا ¤تقاسشم التجربة ‘ السشوق وبناء ششراكة حول مششاريع

اعت Èنازه بن عمار .متعامل ‘ قطاع التجهيزات واŸواد األولية للنسشيج .أان اŸوعد فرصشة للرفع من وتÒة
اŸبادلت ب ÚاŸتعامل Úمن تونسس وا÷زائر .نريد تقاسشم Œربتنا ‘ السشوق ،من خÓل بناء ششراكة حول مششاريع،
آام Óأان تتوسشع إا ¤كافة السشوق اŸغاربية.
وأاكد اŸتعامل من تونسس الششقيقة وله تواجد بالسشوق ا÷زائرية ‘ نششاط تكنولوجيات البناء ،أان «للقطاع اÿاصس
Óجراءات
دور كب ‘ Òهذا التوجه وترك السشوق تششتغل ،مع مرافقة من ا◊كومات على مسشتوى تأاط Òأاك‚ Ìاعة ل إ
التسشهيلية للجمارك والنقل والتصشالت ،حتى يتحسشن األداء القتصشادي».

هاجر بن نصشر ،منتجة تلفزيونية:

رصشد التاريخ اŸششÎك وترويجه إاعÓميا كنموذج للتقارب
أابرزت هاجر بن نصشر ،منتجة تلفزيونية ،اŸواقف الثابتة ب Úالششعب Úالتي –ملها ا÷غرافيا ويكتنزها التاريخ
اŸششÎك .غ Òأانها «تأاسشفت لقلة األعمال اإلعÓمية اıتلفة ‘ ›ال رصشد وترويج ذلك الرصشيد ا◊افل الذي Áثل
أا‰وذجا للتقارب يتحدى الظروف والتغÒات الطارئة» .وثّمنت ‘ مداخلة ،عÈت فيها عما يختلج بداخلها من
أاحاسشيسس فياضشة« ،وقوف الششعب ا÷زائري إا ¤جانب ششقيقه التونسشي ‘ مواجهة اÿطر اإلرهابي».
ودعت هاجر ،التي أانتجت فيلما وثائقيا عن ابن خلدون (‰وذج أاصشيل للتقارب) ،الذي ولد بتونسس وعاشس ‘
ا÷زائر ،داعية إا– ¤ويل هذا اللقاء إا ¤فرصشة سشانحة إل‚از مششاريع ،من خÓل مبادرة القطاع اÿاصس ‘ البلدين،
إاذ ل يعقل أان ل يكون هناك فيلم وثائقي نوعي يعكسس كل ذلك التاريخ الطويل بجوانبه اıتلفة ،تتقدمها الثقافة
والفنون والÎاث الواسشع.

بطرو Êوباباسشي يفتحان كتاب التاريخ برؤوية مسشتقبلية
وسشاهم مراد بطرو ،Êباحث ‘ التاريخ والÎاثÃ ،داخلة ششدت النتباه ،تناول فيها ارتباط اÛال الثقا‘
باŸعادلة القتصشادية ،مسشج Óوجود منافذ ثقافية وفنية وتراثية تفتح اÛال أامام اŸسشتثمر ليحقق مششاريعه
بإامكانات و‘ سشوق ﬁلية .فيما –دث باباسشي ،مؤورخ ورئيسس مؤوسشسشة القصشبة ،مطول وبجزئيات دقيقة ،عن ترابط
اÛتمع Úا÷زائري والتونسشي ،مÈزا ﬂتلف مراحل التاريخ اŸششÎك ،مثلما كتبه ششهداء سشاقية سشيدي يوسشف،
وفصشل ‘ ا÷انب اŸتعلق بالقصشبة ‘ مواجهة فÎات اسشتعمار ،آاخرها السشتعمار الفرنسشي الذي اصشطدم Ãقاومة
 ⁄تتوقف إا ¤أان تكللت الثورة التحريرية باسشÎجاع السشيادة الوطنية كاملة.
ونظم باŸناسشبة ،معرضس للحرف والصشناعة التقليدية الراقية ،نششطته نسشاء من البلدين ،أاظهرن مششهدا منسشجما
ومتكام Óلقدرات متميزة ‘ الإبداع والتجديد ‘ الرسشم وا◊لي مثلما عكسشه جناح الرسشامة نادية ششراك من ولية
تيزي وزو ،قدمت لوحات فضشية تعود بالذاكرة إا ¤أاعماق التاريخ ا÷زائري وتعكسس رؤوية فنية Œديدية تعتمد على
البحث ‘ اŸاضشي الÌي لتقد Ëصشورة –مل التفاؤول.
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أاشصاد الÈوفيسصور عبد
الوهاب بن قونية ،باÛهودات
الكبÒة التي قامت بها الدولة
ا÷زائرية ‘ ›ال الصصحة،
ح Úقال ’بد من ا’عÎاف
بذلك ،والتي مكنت من القضصاء
’مراضض اŸعدية
على ا أ
اŸتفشصية ‘ مرحلة ما بعد
ا’سصتقÓل بشصكل جذري،
’طباء
مشصÒا إا ¤أان عدد ا أ
ا÷زائري ⁄ Úيكن آانذاك
يتعدى  250طبيب.

حياة .ك
تصشوير :عباسس تيليوة
ق -ال ألÈوف -يسس -ور ب -ن ق-ون-ي-ة ،خÓ-ل
ن- -زول- -ه ،أمسض ،ضس- -ي- -ف- -ا ع- -ل- -ى ج -ري -دة
«ألشس- -عب» ،عشس- -ي- -ة ألح- -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم
ألعاŸي للصسحة أŸصسادف لـ 7أفريل من
كل سسنة ،إأن ألدولة أ÷زأئرية  ⁄تدخر
ج -ه -دأ لÎق -ي -ة ألصس-ح-ة وضس-م-ان ت-ك-ف-ل
أفضس -ل ب -اŸرضس -ى ،ح -يث ع -م-دت سس-ن-ة
 1973إأ ¤تطبيق ›انية ألعÓج ،ألتي
أعتÈها سسياسسة ناجحة بامتياز ،حيث
أح-دثت ت-وأزن-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق بالسستفادة
م -ن أÿدم -ات ألصس -ح-ي-ة ل-ك-ل أŸن-اط-ق
وألوليات ،وبالتا‹ ألتسساوي ‘ فرصض
ألعÓج.
من ب Úألقرأرأت ألهامة ألتي أتخذت
آأنذأك ،تقليصض مدة تكوين أألطباء ‘

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

الÈوفيسصور عبد الوهاب بن ڤونية وسصامية قاسصمي:

’طباء ا÷زائري Úإا ¤اÿارج
@ البÒوقراطية هجّرت ا أ

أ÷امعات من  7إأ 6 ¤سسنوأت ،من أجل
ف- -ت -ح ف -رصض أل -ت -ك -وي -ن ألك Èع -دد م -ن
أألطباء ،ولضسمان تغطية صسحية تشسمل
جميع ألوليات .كما ” سسنة  1978إأنشساء
أل -ق -ط -اع -ات ألصس -ح -ي -ة ،ف -ي -م -ا أنشس-ئت
أل -ق -ط -اع -ات ألصس -ح-ي-ة أ÷ام-ع-ي-ة سس-ن-ة
« ،1981وكان ذلك أحسسن شسيء –قق ‘
›ال ألصسحة».
و” إأ‚از أŸرأكز ألصسحية أ÷امعية
وعددها  13على أŸسستوى ألوطني ،منها
 ‘ 4أل -ع -اصس -م -ة ،وأل -ت-ي ت-ع-د «ه-ي-اك-ل
صسحية موروثة عن ألعهد ألسستعماري»
وأل-ب-ق-ي-ة أسس-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا ب-عضض ولي-ات
ألوطن ،وليسض كلها.
هذأ ألتحول ألذي عرفه ألقطاع أدى،
ب - -حسسب ألÈوف - -يسس - -ور ،إأ ¤ألخ- -تÓ- -ل
أŸسس -ج -ل ‘ ›ال أل -ت -ك-ف-ل ب-اŸرضس-ى
ع -ل -ى مسس -ت -وى أل -ق -ط -ر ،وي -رى أن -ه م-ن
أألحسسن وأألفضسل ألرجوع إأ ¤ألنظام
ألصسحي ألقد( Ëسسنوأت ألسسبعينيات)،
منتقدأ ألسسياسسات ألصسحية ألتي جعلت
ألقطاع ‘ حالة إأنعاشض ،علي ألرغم من
أألموأل ألضسخمة ألتي صسرفت لÎقيته.
من ب Úأألمور ألتي لبد من إأعادة
ألنظر فيها ،بحسسب بن قونية ،أللجوء
إأ ¤ألسس -ت -ع -ان -ة ب -األط -ب -اء أألج-انب ‘
بعضض ألتخصسصسات ،على غرأر أألطباء
ألصسيني Úوألكوبي ‘ ،Úح Úأن أ÷زأئر
ت- -زخ -ر ب -ك -ف -اءأت م -ن أل -ط -رأز أل -ع -ا‹
وم- -عÎف ب- -ه- -م ‘ أل- -ع- -ا ،⁄م- -ن- -ت- -ق- -دأ
أŸعامÓت وألبÒوقرأطية ألتي هجّرت
أألطباء أ÷زأئري Úإأ ¤أÿارج ،ما أفقد
أ÷زأئ-ر م-وأرد بشس-ري-ة ه-ام-ة ب-إام-ك-انها
أŸسساهمة بفعالية ‘ تطوير ألقطاع،

أم Úبلعمري

الرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع إا ¤النظـ ـ ـ ـ ـ ـام الق ـ ـ ـ ـ ـدË

أاكد الÈوفيسصور عبد الوهاب بن قونية ،أان ا◊ل
الوحيد للصصحة العمومية ،يكمن ‘ الرجوع إا ¤النظام
القد Ëالذي يعتمد على القطاعات الصصحية ،تصصبح
’حقا جامعية ،وإاقحام الو’ة باعتبار القطاع تابع له،
متسصائ Óعن سصبب اللجوء إا ¤خدمات أاطباء أاجانب
يتقاضصون  4آا’ف أاورو شصهريا ‘ ،وقت تتوفر ا÷زائر
على أاطباء أاكفاء يتقاضصون أاجر زهيد ،فيما شصددت
رئيسصة جمعية «نور الضصحى» سصامية قاسصمي على
ضصرورة –سص Úعملية التكفل باŸرضصى ،من خÓل
’شصعة.
’طباء والعÓج ’سصيما با أ
توف Òا أ

فريال بوششوية

أفاد ألÈوفيسسور عبد ألوهاب بن قونية ـ من منÈ
ضس -ي -ف «ألشس -عب» ـ ‘ سس -ي -اق ح -دي -ث-ه ع-ن وأق-ع ألصس-ح-ة
ألعمومية ‘ أ÷زأئر أليوم ،وعÓج أŸشساكل أŸطروحة،
أن أ◊ل للمعضسلة Ãا يضسمن عÓج فعال لكل أ÷زأئريÚ
أينما وجدوأ ،مرتبط ـ برأيه ـ بالعودة إأ ¤ألنظام أŸعتمد
ق-ب-ل أسس-ت-ح-دث أŸسس-تشس-ف-ي-ات أ÷ام-ع-ي-ة ،وي-ت-ع-لق أألمر
بقطاعات ألصسحة ،ألتي تصسبح لحقا قطاعات صسحية
جامعية ،لسسيما وأن أŸؤوسسسسات ألسستشسفائية أ÷امعية

 ⁄يكن  ⁄تتطور منذ إأنشسائها.
وقبل ذلك ثمن أ÷هود ألتي قام بها ألوزير أألسسبق،
ألÈوفيسسور مسسعود زيتو Êألذي يعود له ألفضسل ‘ ما
–قق من ﬂطط مكافحة ألسسرطان للعام  ، 2015مذكرأ
أن أıطط كان موجود ‘  2006غ Òأنه  ⁄يحقق
ألنتائج أŸرجوة ،لفتا إأ ¤أن حالت أإلصسابة بالسسرطان
ت-ن-اهز  50أل-ف ح-ال-ة ب-ا÷زأئ-ر ،م-ا يسس-ت-دع-ي أل-ت-ح-رك
ألسسريع من خÓل Œنيد كل أألطرأف للنهوضض بقطاع
ألصس- -ح- -ة Ãا يضس- -م -ن ت -ك -ف -ل صس -ح -ي أ‚ع لـ  40مليون
جزأئري.
و‘ سسياق أ◊ديث عن أıطط ألوطني Ÿكافحة
ألسسرطان ،وألتكفل باŸرضسى ألذين يقطعون مسسافات
بعيدة ،أكد ألÈوفيسسور بن قونية ضسرورة إأقحام ولة
أ÷مهورية على أعتبار أنهم أŸسسؤوول أألول على ألولية،
وألتكفل بقطاع ألصسحة يقع ضسمن مهامه ،لسسيما وأن
ألهياكل ألصسحية متوفرة ‘ كل ألوليات وأŸقاطعات
أإلدأرية ،وذلك من خÓل تقد– Ëفيزأت.
وذهب ضسيف «ألشسعب» إأ ¤أبعد من ذلك ‘ طرحه،
متسسائŸ Óاذأ يتقاضسى طبيب أجنبي  4آألف أورو‘ ،
وقت Áكن دفع أŸبلغ إأ ¤أألطباء أ÷زأئري ،Úألذين

% 13,6من األطفال مصضابون بارتفاع الضضغط الدموي
كشص - - -ف الÈوف - - -يسص- - -ور ع- - -ب- - -د
ال-وه-اب ب-ن ق-ون-ي-ة ،عن  ٣أامراضض
خ-طÒة ت-ه-دد الصص-ح-ة ال-عمومية،
تتمثل ‘ ارتفاع الضصغط الدموي،
داء السص-ك-ري والسص-رط-ان ،م-وضص-حا
أان أاسصباب ا’نتشصار الرهيب لهذه
’م - -راضض ‘ ا÷زائ - -ر ،راج - -ع إا¤
ا أ
تغ Òالنمط اŸعيشصي وعدم اتباع
نظام حياة صصحي والقلق الشصديد.

صشونيا طبة
أكد ألÈوفيسسور بن قونية خÓل
نزوله ،أمسض ،ضسيفا على «ألشسعب»،
Ãن- -اسس- -ب- -ة أإح -ي -اء أل -ي -وم أل -ع -اŸي
للصسحة ،أن أرتفاع ألضسغط ألدموي
‘ أ÷زأئر بات يشسكل خطرأ كبÒأ
على صسحة أŸوأطن Úو ⁄يسسلم منه
ح -ت -ى ألصس -غ -ار ،ح -يث ” تسس -ج -ي-ل
أإصسابة  13,6من أŸائة من ألأطفال
ب -ارت -ف -اع ألضس-غ-ط أل-دم-وي ،مشسÒأ
أإ ¤أن ه - -ذأ أل- -دأء أŸزم- -ن ع- -رف
ت -زأي -دأ ‘ أل -وقت أل-رأه-ن م-ق-ارن-ة
بسس -ن -وأت سس -اب -ق -ة ،م -ن  17,2من
أŸائ- - - -ة ‘  2002أإ 35,5 ¤من
أŸائة.
‘ ذأت ألسس - - - - -ي - - - - -اق ،أوضس - - - - -ح
ألÈوف -يسس -ور أن ألأشس -خ-اصض أل-ذي-ن

تتوفر فيهم ألكفاءة إلجرأء عمليات جرأحية ناجحة ،أمر
أثبتوه بحضسورهم ألقوي ‘ أŸسستشسفيات خارج ألوطن،
ما يعت Èغ Òمنصسف ‘ حقهم ،وبدورها رئيسسة جمعية
«نور ألضسحى» طرحت إأشسكالية أللجوء إأ ¤خدمات أطباء
أجانب يتقاضسون  4آألف أورو شسهريا ‘ أ÷نوب ألكبÒ
على سسبيل أŸثال ،فيما ل يتجاوز أجر ألطبيب أ÷زأئري
 50ألف دج.
وأعتÈت رئيسسة «جمعية نور ألضسحى» ،أن أهم ما
ي -جب ألÎك -ي -ز ع -ل -ي -ه ‘ أل -وقت أ◊ا‹ –سس -ن أل-ت-ك-ف-ل
باŸرضسى ألذين يعانون أوضساعا مزرية لسسيما ألقادمÚ
منهم من مناطق بعيدة جدأ ،كما دقت ناقوسض أÿطر
بخصسوصض ألعÓج باألشسعة ألذي يعت Èمشسكلة حقيقية ‘
ألظرف ألرأهن ،ألن موأعيد للعÓج باألشسعة“ ،نح ‘
أحسسن أألحوأل بعد حوأ‹  6إأ 7 ¤أشسهر.
و ⁄تخف أسستيائها من ظروف أسستقبال أŸرضسى،
أل-ت-ي ت-ب-دأ م-ن-ذ إأعÓ-م-ه-م ب-إاصس-اب-ت-ه-م باŸرضض أÿبيث،
دأعية إأ ¤ألتحلي با◊د أألدنى من أإلنسسانية ‘ ألتعامل
م -ع أŸرضس -ى ع -م -وم -ا ،وم -ع ه -ذه ألشس -ري-ح-ة ع-ل-ى وج-ه
ألتحديد ◊اجتها أŸاسسة إأ ¤تكفل نفسسي ،وأ ¤رفع
معنوياتهم.

رئيسصة جمعية «نور الضصحى»:

 ٣أامراضض خطÒة تهدد الصصحة العمومية
يعانون ألقلق أŸتزأيد لديهم قابلية
ألإصسابة بهذه ألأمرأضض بنسسبة 24
من أŸائة ،لسسيما ما تعلق بارتفاع
ألضس -غ -ط أل -دم-وي وألسس-ك-ري أل-ذي
بات Áسض جميع ألأعمار .مضسيفا،
أن أ÷انب ألنفسسي قد يكون سسببا
‘ أŸرضض ،زي - -ادة ع - -ل- -ى ع- -وأم- -ل
أخ -رى ت-رت-ب-ط ب-ال-ن-م-ط أŸع-يشس-ي،
ك -ق -ل -ة أ◊رك -ة وع -دم أت -ب -اع ن-ظ-ام
غذأئي صسحي يعتمد على أÿضسر
وأل- -ف- -وأك -ه وألسس -ت -ه Ó-ك أŸف -رط
للملح وألسسكر ،خاصسة بعد سسن .40
ودق ألÈوفيسسور بن قونية ناقوسض
أÿط -ر ح -ول ألن -تشس-ار أل-وأسس-ع ل-دأء
ألسسرطان ‘ أ÷زأئر ،موؤكدأ أن 50
أل -ف أإصس -اب-ة ج-دي-دة Ãخ-ت-ل-ف أن-وأع
ألسس -رط -ان ي -ت -م أك -تشس -اف -ه -ا سس -ن-وي-ا،
مشسÒأ أإ ¤أن أŸرأك - - -ز أıصسصس- - -ة
للتكفل Ãرضسى ألسسرطان ‘ بعضض
وليات ألوطن غ Òكافية لعÓج جميع
أŸصساب Úبهذأ ألدأء أÿط ،Òألذي
ي -ت -ط -لب ع -ن -اي -ة سس -ري-ع-ة وف-ع-ال-ة ‘
أل -وقت أŸن -اسسب ق -ب -ل أن-تشس-ار أل-ورم
أÿب - -يث ‘ ك - -اف - -ة أعضس - -اء أ÷سس- -م
وعندها سسيكون ألشسفاء من أŸرضض
مسستحي.Ó
‘ ذأت ألسسياق ،تاأسسف بن قونية
ل-ل-ف-وضس-ى أل-ت-ي تشس-هدها أŸنظومة
ألصس -ح -ي -ة ‘ أ÷زأئ-ر ،بسس-بب سس-وء

تعت› Èانية الطب من أاك Èاÿيارات ا’سصÎاتيجية التي انتهجتها
ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة سص -ن -وات ق-ل-ي-ل-ة ب-ع-د ا’سص-ت-قÓ-ل ،اسص-ت-ج-اب-ة ل-واق-ع
فرضصته اŸرحلة التي أاعقبت ا◊قبة ا’سصتعمارية ،أاين وجد الشصعب
’مراضض وﬂتلف اŸشصاكل الناŒة عن نقصض
ا÷زائري نفسصه يواجه ا أ
ال- -رع- -اي- -ة وسص- -وء ال- -ت -غ -ذي -ة وال -ف -ق -ر اŸت -فشص -ي وغÒه -ا م -ن ﬂل -ف -ات
ا’سصتعمار ،الشصيء الذي حتم على الدولة ا÷زائرية آانذاك التفك‘ Ò
’وضصاع من خÓل دمقرطة العÓج والسصماح لقطاعات
اسصتدراك تلك ا أ
واسصعة من الفئات الهشصة ا’سصتفادة من الرعاية الصصحية.
ك- -ان ه- -ذا ال -ت -وج -ه ا’سصÎات -ي -ج -ي م -ن كÈى إا‚ازات ث -ورة ن -وف -مÈ
اÛيدة ،التي قامت من أاجل “ك Úالشصعب ا÷زائري ا’سصتفادة من
خÒات وم- -ق- -درات بÓ- -ده .وب- -ال- -ف- -ع -ل أاصص -ب -حت ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري
’خ-رى،
‰وذج -ي -ة ‘ ›ال ال -طب اÛا Êوأال -ه -مت ال-ك-ث Òم-ن ال-دول ا أ
’ي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا ه-ذا ال-ت-وّج-ه ،سص-يما من خÓل
بسص-بب ال-ن-ت-ائ-ج ا إ
’مراضض اıتلفة التي كانت منتشصرة
’وبئة وا أ
القضصاء على الكث Òمن ا أ
بشصكل ﬂيف ‘ بÓدنا ،كالكزاز والديفتÒيا وغÒها...
’ك Èاليوم ،هو ا◊فاظ على هذا اŸكسصب وهذا يحتاج إا¤
إان الرهان ا أ
تبني اسصÎاتيجيات واضصحة وناجعة لضصمان عÓج نوعي للجزائري.Ú
وجودة هذا العÓج تتطلب طاقما بشصريا ملتزما وÎﬁفا ،سصواء تعلق
’ضصعف ‘
’مر با’أطباء أاو بالفريق شصبه الطبي الذي يبقى ا◊لقة ا أ
ا أ
منظومتنا الصصحية ،جراء نقصض التكوين التقني والبيداغوجي ،وهذا
ما أاثر سصلبا و’يزال على ﬂتلف اŸراحل العÓجية ،بداية من القبول
‘ اŸؤوسصسصة ا’سصتشصفائية إا ¤غاية اŸتابعة ‘ مرحلة ما بعد العÓج.
إان اŸتتبع للشصأان الصصحي ‘ ا÷زائر ،يكتشصف أان اÿدمة الصصحية ’
’م-ك-ان-ات اŸال-ي-ة واŸادي-ة ال-ت-ي ت-خصصصص-ه-ا ال-دول-ة
ت -رق -ى إا ¤مسص-ت-وى ا إ
للرعاية الصصحية ،وهذا ما يسصتدعي إاعادة النظر ‘ تسصي Òمؤوسصسصاتنا
ا’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-واف-ر ع-ل-ى إام-ك-ان-ات وأاج-ه-زة م-ت-ط-ورة ،لكنها ’
تشص -ت -غ -ل ب-ك-ام-ل م-ق-درات-ه-ا؟ وه-ذا بسص-بب ل-غ-ة أال-ف-ن-اه-ا وأاع-ذار واه-ي-ة
أاصصبحت عملة متداولة ‘ مسصتشصفياتنا ،مثل السصكان ’ Òيشصتغل ،جهاز
’ع-ذار ال-ت-ي
ال -تصص -وي -ر م-ع-ط-ل ،ال-ت-ق-ن-ي غ Òم-وج-ود ...وغÒه-ا م-ن ا أ
عطلت مصصالح اŸواطن ورهنت مصص Òالكث Òمن اŸرضصى وحرمتهم من
ح-ق-ه-م ‘ ›ان-ي-ة ال-عÓ-ج وح-ت-مت ع-ل-ي-ه-م دف-ع أام-وال ط-ائ-ل-ة ل-ع-ي-ادات
خ -اصص -ة ’ ت -ت -وف-ر ب-ال-ك-ث Òم-ن-ه-ا شص-روط اÿدم-ة الصص-ح-ي-ة ‘ .ح Úأان
’جهزة لرعاية صصحية –فظ للمواطن
الدولة وفرت كل الهياكل وا أ
كرامته وحقه ‘ عÓج جيد.

رك -نت ج -ان-ب-ا ‘ ›ال أل-ت-ك-وي-ن ،أل-ذي
يعا Êنقصسا فادحا ( 38ولية ل يوجد
فيها أسساتذة ‘ ألطب) ،مشسÒأ إأ ¤أن
هناك أطباء يتخرجون بعد  7سسنوأت
من ألتكوين و ⁄يجروأ حتى عمليات
بسسيطة على مرضسى» .كما أرجع ذلك
إأ ¤نقصض أإلمكانات وألتجهيزأت على
مسس -ت -وى أŸسس-تشس-ف-ي-ات أ÷ام-ع-ي-ة وإأ¤
أل -ع -دد أل -ه -ائ -ل ل -ل -م-ت-ك-ون ‘ ÚأÛال
ألطبي Ãختلف ألتخصسصسات.

ا◊ل الوحيـــــد
للصصحة العمومية

تسسي Òبعضض أŸسسوؤول ،Úألذين ل
ت- -ه- -م- -ه- -م مصس- -ل- -ح- -ة أŸرضس -ى ول
يضس- -ع- -ون أح- -ت- -ي- -اج- -ات- -ه- -م ضس -م -ن
ألأولويات قائ ،Óأإن ألإمكانات ألتي
ت -ت-وأف-ر ع-ل-ي-ه-ا أ÷زأئ-ر  ⁄تسس-ت-غ-ل
ب- -ط- -ري- -ق- -ة شس -ف -اف -ة وع -ادل -ة ،وأإل
لتمكنت من بلوغ أŸرأتب ألأو‘ ¤
›ال ت- - - -وف Òأفضس - - -ل أÿدم - - -ات
ألصسحية وألتكفل باŸرضسى وتكون
م -رج -ع -ا ‘ أل -ع Ó-ج ألصس -ح-ي ،دون
أللجوء أإ ¤أسستÒأد أطباء أجانب
م -ن ك -وب -ا ل -ك -ي ي -ق -وم-وأ ÃعÓ-ج-ة
أ÷زأئري ‘ Úديارهم.
كما أنتقد نوعية ألتكوين ألذي
ي -ق -وم ب -ه ألأط -ب -اء ،أإذ ي -ف -ت -ق-د أإ¤
أل-ن-وع-ي-ة وأ÷انب أل-ت-ط-ب-يقي ألذي
يسساعد ألأطباء ‘ أكتسساب خÈأت
ج- - - -دي- - - -دة ‘ ›ال تشس- - - -خ- - - -يصض
ألأم -رأضض وع Ó-ج -ه-ا ،م-وضس-ح-ا أن
أل -وضس -ع-ي-ة أل-ك-ارث-ي-ة أل-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا
أل -ق -ط -اع ح -ال -ي -ا تسس-بب ف-ي-ه-ا سس-وء
ألتسسي Òوعدم تقدير ألكفاءأت ،ما
جعل  -على حد قوله  -ألصسحة ‘
أ÷زأئر مريضسة ،تتطلب لتحسسينها
أل -قضس -اء ع -ل -ى مشس -ك -ل أل -ف -روق-ات
أ÷ه- - -وي- - -ة وأإع- - -ط- - -اء أل - -ف - -رصس - -ة
للمسسوؤول Úألشسرفاء ألذين أك Ìما
يهمهم هو ألتكفل باŸرضسى على
حسساب مصسا◊هم أÿاصسة.
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منظومتنا الصضحية ...إامكانات كبÒة
وخدمـ ـ ـات رديئـ ـ ـة؟!

ا÷زائر ماضضية ‘ ترقية الصضحة العمومية

وذلك باعÎأف أألجانب أنفسسهم ،على
حد تعبÒه.
أŸتحدث ،أشسار بأاسسف ،إأ ¤أن من
ب Úأألم- -ور أل- -ت -ي سس -اه -مت ‘ ت -رأج -ع
أل -ق -ط -اع ألصس -ح -ي ‘ أ÷زأئ -ر ،أل-ق-رأر
ألذي أتخذ ‘  31أكتوبر  ،2013بإاحالة
 450بروفيسسور على ألتقاعد« ،بحجة
ف -ت -ح أÛال لسس -ت -خ Ó-ف -ه -م م -ن ق-ب-ل
آأخرين أقل سسنا منهم .وكان أألجدر أن
يتم ألسستفادة من هذه ألطاقات ألتي

ألعدد
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أانسضنة العÓج للحد من معاناة اŸرضضى
ح- -رصصت رئ -يسص -ة ج -م -ع -ي -ة ن -ور
الضصحى سصامية قاسصمي ،على إابراز
ال- -دور اŸه -م ال -ذي ي -ل -ع -ب -ه ا÷انب
السص -ي -ك -ول -وج -ي ‘ ال -ت -خ -ف -ي-ف م-ن
معاناة اŸرضصى.
ك-م-ا أاب-رزت ،ع-ن-د ن-زول-ها ضصيفة
ع-ل-ى «الشص-عب» ،ال-ع-م-ل ال-ذي ت-قوم
ب-ه ا÷م-ع-ي-ات ‘ ال-ت-ك-ف-ل باŸرضصى،
خ- - -اصص- - -ة ال- - -ق - -ادم Úم - -ن و’ي - -ات
داخلية ومن مناطق قد تكون أابعد
م - -ن “Ôاسصت ،م - -ن خ Ó- -ل ت - -وفÒ
اŸب- - - -يت ل - - -ه - - -م وك - - -ذا أادوي - - -ة داء
السصرطان ،حتى ’ يجدون أانفسصهم
ح-ائ-ري-ن ‘ ال-ط-ري-ق-ة التي “كنهم
من العÓج ‘ ظروف مسصتقرة.

فتيحة.ك
ق -الت سس -ام-ي-ة ق-اسس-م-ي ،إأن أ÷م-ع-ي-ة
تعتمد ‘ عملها على ألعمل ألتطوعي،
أين ينشسط  30طبيبا –ت إأسسم أ÷معية،
وه- -دف -ه -م أل -وح -ي -د مسس -اع -دة م -رضس -ى
ألسس -رط -ان أل-ذي-ن أصس-ب-ح ع-دده-م ي-زدأد
سسنويا 50 ،ألف حالة جديدة كل سسنة،
أألم-ر أل-ذي ي-جب ت-دأرك-ه ح-ت-ى ت-ت-م-ك-ن
ﬂت-ل-ف م-رأك-ز م-ك-اف-ح-ة ألسس-رط-ان من
أل -ت -ك -ف -ل ب -ه -م ج-م-ي-ع-ا دون أ◊اج-ة إأ¤
إأرسس-ال-ه-م إأ ¤مسس-تشس-ف-ي-ات أل-ع-اصس-م-ة أو

أل- - -ولي- - -ات أل- - -كÈى إلج- - -رأء أل- - -عÓ- - -ج
ألكيميائي.
وأكدت ‘ سسياق حديثها ،على أهمية
أ◊م Ó-ت أل-ت-حسس-يسس-ي-ة وأل-وق-ائ-ي-ة أل-ت-ي
تقوم بها أ÷معية خÓل ألسسنة ،من أجل
حث أŸوأطن Úعلى زيارة ألطبيب حتى
وإأن كان عاّما من أجل ألطمئنان على
صس-ح-ت-ه-م ب-ال-تشس-خ-يصض وأل-كشس-ف أŸبكر
عن ألسسرطان ،ألن عÓجه ‘ مرأحله
أألو‡ ¤كن ،ما يعكسض إأيجابية إأتباع
سس -ي -اسس -ة وق -ائ-ي-ة ف-اع-ل-ة ت-كّ-رسض أل-وع-ي
بأاهمية ألتشسخيصض أŸبكر للحيلولة دون
أسستمرأر أنتشسار أألمرأضض أŸزمنة.
وركزت رئيسسة جمعية «نور ألضسحى»،
على أهمية أنسسنة ألعÓج بإاعطاء أريحية
أك Èل - -ل - -م - -ريضض ،م - -ا يسس - -اع- -ده ع- -ل- -ى
ألسس -ت -ج -اب -ة ل -ل-عÓ-ج ،أل-ذي ي-ع-ود ع-ل-ي-ه
ب -اإلي -ج -اب .ه -ذأ أل-دع-م ألسس-ي-ك-ول-وج-ي
ل - -ل - -م - -ريضض ي - -ك - -اد ي - -ك- -ون غ- -ائ- -ب- -ا ‘
مسس -تشس -ف -ي -ات-ن-ا ،ف-ح-ت-ى إأخ-ب-ار أŸريضض
Ãرضسه مث ،Óله طريقة خاصسة بعيدة كل
أل -ب -ع -د ع -ن ح -ق -ي -ق -ة إأن-زأل أ Èÿع-ل-ى
أŸريضض كالصساعقة ،ما يزيد من فرصسة
أنتكاسسه صسحيا.
ق -الت سس -ام-ي-ة ق-اسس-م-ي ،إأن أ÷م-ع-ي-ة
تأاسسسست ‘  26سسبتم 2002 Èمن أجل
تقد Ëيد أŸسساعدة Ÿرضسى ألسسرطان
ألذين كانوأ يعانون أألمّرين ،مقارنة Ãا
وفر لهم ‘ ألسسنوأت أألخÒة .وأكدت أن

أل -ه-دف أألسس-م-ى ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ،ط-وأل ت-لك
ألسسنوأت ،كان ألدفاع عن أŸريضض بكل
ما Áلكون من قوة وإأمكانات.
و ⁄تنسض أ÷معية أ÷انب ألجتماعي
‘ ت -ع -ام -ل -ه -ا م -ع أŸرضس -ى ،م -ن خ Ó-ل
مسس- -اع- -دت -ه -م ع -ل -ى ن -ق -ل أŸرضس -ى إأ¤
أÿارج ،خاصسة أولئك ألذين ل Áلكون
أإلمكانات للعÓج ‘ بÓد أجنبية.
وطرحت ‘ حديثها مشسكل مرضسى
سسرطان ألدم ،ألذي يحتاج إأ ¤ظروف
عÓجية خاصسة جدأ ،كالغرفة أŸعقمة
وألبقاء بعيدأ عن أي شسيء غ Òمعقم،
ألن أإلمكانات أŸتوفرة حاليا ل تسستطيع
أل -ت -ك -ف -ل ب -ج -م -ي -ع أŸرضس-ى ،م-ا ي-ج-ع-ل
بعضسهم يعودون إأ ¤منازلهم ،ينتظرون
م -وع -د أل -عÓ-ج ،ق-د ت-ك-ون أŸوت أق-رب
منه.
أما ألعÓج باألشسعة ،فهو أك Èمعاناة
ي-ع-يشس-ه-ا أŸرضس-ى أل-ذي-ن ي-ح-ت-اج-ون إأ¤
ع -ن -اي -ة سس -ري -ع -ة وت -ك -ف -ل ت-ام ب-ح-ال-ت-ه-م
ألصسحية .ولعل ما يعيشسه أŸرضسى ‘
أ÷ن- - -وب أ÷زأئ- - -ري ،بسس- - -بب غ- - -ي- - -اب
أŸرأف- -ق أو أألط- -ب -اء أıتصس ،Úي -زي -د
حالتهم تعقيدأ .لذلك ،لبد من ألتفكÒ
‘ إأدماج أألطباء أ÷زأئري ‘ ÚأŸرأفق
ألصس -ح -ي -ة أŸوج -ودة ‘ أ÷ن-وب ب-ن-فسض
أجر أألطباء أألجانب ألذين يوؤتى بهم من
كوبا ،ألصس Úودول أخرى من أجل عÓج
أŸرضسى ‘ أ÷نوب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  ٠٦أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٩رجب  ١٤٣٨هـ

خلل زيارته Ÿركز ألتسصجيل ألسصمعي ألبصصري

قرين :توف Òكل إلوسسائل لتسسجيل مضسام Úبرإمج إ◊ملة إ’نتخابية
دربال ٣٠٠ :ملحظ دو‹ ‘ تشصريعيات ٢٠١٧
أكد وزير أ’تصصال حميد قرين ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة ،أنه ” توف Òكل ألوسصائل أŸادية
وألبشصرية لتسصجيل مضصام Úبرأمج أ◊ملة أ’نتخابية للمÎشصح Úلتشصريعيات  4ماي ألقادم
’ذأعة وألتلفزيون ألعمومي.Ú
لبثها ‘ أ إ
قال قرين ،خÓل زيارته Ÿركز التسصجيل
السص -م -ع-ي ال-بصص-ري ال-ك-ائ-ن ب-ن-ادي الصص-ن-وب-ر،
رفقة رئيسس الهيئة العليا اŸسصتقلة Ÿراقبة
الن-ت-خ-اب-ات ع-ب-د ال-وه-اب درب-ال واŸدي-ري-ن
العام Úللتلفزيون واإلذاعة ،إان «كل الوسصائل
اŸادية والبشصرية والتقنية اŸناسصبة متوفرة»
‘ هذا اŸركز ،الذي يتو ¤تسصجيل مضصامÚ
ب-رام-ج ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة للمÎشصح ،Úوفق
الÈنامج الذي تفرزه القرعة اÿاصصة بتوزيع
ا◊يز الزمني للمÎشصح ‘ Úوسصائل اإلعÓم
العمومية (اإلذاعة والتلفزيون).
وسصينطلق التسصجيل بهذا اŸركز ،ابتداء من
يوم ا÷معة القادم ،أاي  ٤٨سصاعة قبل انطÓق
ا◊ملة النتخابية ،اŸقررة يوم  ٩أابريل القادم،
بحسصب الشصروحات التي قدمها القائمون على
اŸركز للوزير والوفد اŸرافق له.
‘ رده ع -ل -ى سص -ؤوال ل-لصص-ح-اف-ة ب-خصص-وصس
ت -غ -ط -ي -ة الصص -ح -اف-ة األج-ن-ب-ي-ة ل-ل-تشص-ري-ع-ي-ات
ال -ق -ادم -ة ،أاوضص -ح ق -ري -ن أان مصص -ا◊ه ت -ل -قت
حوا‹  ١٠طلبات ‘ هذا الشصأان ،مشصÒا إا¤
أان -ه «م-ع اقÎاب ت-اري-خ الن-ت-خ-اب-ات سصÒت-ف-ع
العدد أاك »Ìلكن  -كما قال  -سصيكون «أاقل»
‡ا ك-ان ع-ل-ي-ه خÓ-ل الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة
الفارطة.

دربال :أإزيد من  ٣00مÓحظ دو‹
منتظرون ‘ تشسريعيات  ٤ماي
كشص -ف رئ -يسس ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي-ا اŸسص-ت-ق-ل-ة
Ÿراق -ب -ة الن -ت -خ -اب -ات ع-ب-د ال-وه-اب درب-ال،
ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،أان ع -دد اÓŸح -ظÚ
الدولي Úالذين يحضصرون للجزائر ‘ إاطار
الن-ت-خ-اب-ات ال-تشص-ري-عية ليوم  ٤م-اي ال-قادم،
يزيد عن  ٣٠٠مÓحظ من ﬂتلف اŸنظمات
الدولية واإلقليمية.

ق -ال درب -ال ‘ تصص -ري -ح ل -لصص -ح -اف -ة ع -ل-ى
ه -امشس زي -ارت -ه رف -ق -ة وزي-ر التصص-ال ح-م-ي-د
ق- -ري- -نŸ ،رك- -ز تسص- -ج- -ي- -ل ب- -رام- -ج ا◊م- -ل- -ة
النتخابية للمÎشصح Úباإلذاعة والتلفزيون،
إان «اÓŸح- -ظ Úال- -دول- -ي Úال -ذي -ن سص -ي -أات -ون
للجزائر ‘ إاطار النتخابات التشصريعية من
ﬂتلف الهيئات الدولية ،وجهت لهم الدعوة
عن طريق القنوات الدبلوماسصية ا÷زائرية،
وق-د اسص-ت-ج-اب-وا ك-ل-ه-م ل-ه-ذه ال-دع-وة وسصيكون
›موعهم ب ٣١٠ Úو ٣٢٠مÓحظ».
وأاوضصح دربال ‘ ،نفسس اإلطار ،أان «وفد
ا÷امعة العربية يتكون من  ١5٠مÓحظ و١5٠
آاخر من ال–اد اإلفريقي ،باإلضصافة إا ¤نحو
 ٢٠مÓحظا من منظمة التعاون اإلسصÓمي
وم Ó-ح -ظ Úم -ن ال–اد األورب -ي ،سص -ي -ح -دد
عددهم قريبا ،وكذا مÓحظ Úمن هيئة األ·
اŸت - - -ح- - -دة» ،مÈزا أان ه- - -ؤولء اÓŸح- - -ظÚ
سصيحلون با÷زائر قبل يوم النتخابات.
وب- -ع- -د أان أاشص- -ار درب- -ال إا ¤أان ال- -ع- -م -ل -ي -ة

من أجل أŸعاينة أŸيدأنية للمخالفات ألقانونية للمÎشصحÚ

تدعيم إŸدإومة إلو’ئية لبومردإسس بـﬁ ٣0ضسرإ قضسائيا وموثقا
ن- -ظ- -مت ،أامسس ،اŸداوم- -ة ال -ولئ -ي -ة Ÿراق -ب -ة
النتخابات التشصريعية ليوم  ٤ماي القادم ،اجتماعا
م -ع اÙضص -ري -ن ال -قضص -ائ -ي ÚواŸوث -ق Úل-ت-دع-ي-م
ع-م-ل-ي-ة رق-اب-ة سص Òا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ية اŸنتظرة،
األث -ن ÚاŸق -ب -ل ،وأاث-ن-اء ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ي-وم
القÎاع ،ل -ل -ق -ي -ام ب-اŸع-اي-ن-ة اŸي-دان-ي-ة وتسص-ج-ي-ل
ﬂت - -ل - -ف ال - -ت - -ج- -اوزات اÙت- -م- -ل- -ة م- -ن ط- -رف
اÎŸشصح Úمن أاجل رفع تقارير وإاخطار اŸداومة
اŸك -ل -ف -ة ق -ان -ون -ا ب -ال -ت -دخ -ل وات -خ-اذ اإلج-راءات
الÓزمة.

كشصف اŸنسصق الولئي Ÿداومة الهيئة الوطنية
ال -ع -ل -ي -ا Ÿراق -ب -ة الن-ت-خ-اب-ات م-دا Êح-م-ادي‘ ،
تصصريح إاعÓمي ،بخصصوصس اللقاء« ،أان الجتماع
جاء لتدعيم صصفوف اŸداومة Ãحضصرين قضصائيÚ
وموثق Úللتصصدي ألي طارئ أاو ﬂالفة للقانون
فيما يخصس ا◊ملة النتخابية ،مع إاعداد برنامج
لتوزيع حوا‹  ٣٠أاسصتاذا ،معتمدين لدى ﬁاكم
بودواو ،بومرداسس ،برج منايل ودلسس ،سصيتم نشصرهم
ع Èكافة مناطق وبلديات الولية.
وقد أاوكلت للمحضصرين القضصائي ÚواŸوثق،Ú

ب -حسصب ذات اŸصص -در ،م -ه-م-ة ال-ت-واج-د ‘ ج-م-ي-ع
م-ك-اتب وم-راك-ز القÎاع ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة اŸعاينة
اŸيدانية ومراقبة كل التجاوزات أاثناء ا◊ملة ،بناء
ع-ل-ى ج-دول خ-اصس ل-ط-ب-ي-ع-ة اıال-ف-ات القانونية
واŸواد التي –كم هذه اıالفات ضصمن القانون
ال -عضص -وي ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات واألح-ك-ام ا÷زائ-ي-ة ال-ت-ي
تسصلط على كل ﬂالف لهذه اŸواد من أاجل ضصمان
شصفافية أاك Èلهذا السصتحقاق النتخابي الهام.

بومرداسش :ز .كمال

١٧٣٠٤

’ذأعي وألتلفزي
هيئة أŸرأقبة تفصصل ‘ توزيع فÎأت ألبث أ إ

 ٤٤سساعة لكل تشسكيلة حزبية ’سستمالة إلناخبÚ
فصص -لت أل -ه -ي -ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸسص-ت-ق-ل-ة
Ÿرأق -ب -ة أ’ن -ت -خ -اب -ات ،أمسس ‘ ،ت -وزي-ع
’ح -زأب ألسص-ي-اسص-ي-ة فÎأت
أسص -ت -غ -لل أ أ
أل-بث ب-اŸؤوسصسص-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-ل-فزيون
’ذأع- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة خ- -لل أ◊م- -ل -ة
وأ إ
أ’نتخابية ،بحضصور ‡ثلي ألتشصكيلت
أŸشص - -ارك - -ة ‘ أ’ن - -ت - -خ - -اب - -ات وق - -وأئ - -م
’ح- -رأر ،ح- -يث أب- -دى أغ- -لب أ◊ضص -ور
أ أ
رضص-اه-م ع-ن شص-ف-اف-ي-ة ع-م-ل-ي-ة أل-ق-رعة
أل -ت-ي “ت بشص-ك-ل ع-ل-ن-ي ‘ ،ح Úأح-ت-ج
آأخرون على طريقة ألتوزيع أŸعتمدة.

جÓل بوطي

النتخابية «تكاملية» ،أاشصاد بـ «الهتمام» الذي
أاولته وزارة التصصال لعملية تسصجيل مضصامÚ
ب-رام-ج ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-مÎشصح Úعلى
مسصتوى اŸركز اıصصصس لذلك ،من خÓل -
ك- -م- -ا ق- -ال « -ت- -وف Òك- -ل ال- -وسص -ائ -ل اŸادي -ة
والبشصرية ألداء هذه اŸهمة».
وأاكد أان هذه الظروف اŸناسصبة للتسصجيل،
ت -ؤوك -د أان الن -ت -خ -اب -ات ال -تشص -ري-ع-ي-ة اŸق-ب-ل-ة
«مأاخوذة بشصكل جدي» ،لكن يجب  -كما قال
»على كل من يخاطب الشصعب – ّسصبا لهذااŸوعد أان يكون ‘ مسصتوى هذه التهيئة».
وذك- -ر ‘ ن- -فسس السص- -ي- -اق ،أان اÎŸشص -حÚ
Áكنهم التصصال باŸركز للشصروع ‘ التسصجيل
وفقا لÈنامج ا◊صصصس الذي أافرزته القرعة
اÿاصص - -ة ب- -ذلك ،داع- -ي- -ا ب- -ه- -ذه اŸن- -اسص- -ب- -ة
اÎŸشص -ح Úاألح-رار»ال-ذي-ن  ⁄ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن
اسص-تÓ-م ب-رام-ج حصصصس تسص-ج-ي-ل-ه-م ،التصص-ال
باŸسصتشصار اإلعÓمي للهيئة من أاجل ا◊صصول
عليها».

العدد
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قبيل انطÓق عملية القرعة التي نظمتها،
أامسس ،ه- -ي- -ئ- -ة اŸراق- -ب -ة بسص -ي -ن -م -ا ا÷زائ -ري -ة
بالعاصصمة ،دعا مسصتشصار الهيئة علي مرزوقي،
‘ ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا ع-ل-ى ه-امشس ال-ق-رع-ة‡ ،ث-ل-ي
األحزاب السصياسصية إا ¤تقد Ëيد العون للجنة
والتعاون إل‚اح اŸوعد النتخابي ،بعيدا عن
الÎاشص- -ق ال- -ذي يضص- -ر Ãصص- -داق- -ي- -ة ال -ع -م -ل -ي -ة
النتخابية.
أاك- -د م- -رزوق- -ي ،أان ره- -ان ه- -ي- -ئ- -ة م -راق -ب -ة
الن- -ت -خ -اب -ات ه -و دع -وة اسص -ت -م -ال -ة اŸواط -نÚ
للتصصويت ‘ تشصريعيات الرابع ماي ،مشصÒا إا¤
أان الهيئة تقوم بواجبها على أاكمل وجه باعتماد
الشصفافية التامة لتوزيع السصتغÓل الزمني عÈ
ال -ت -ل -ف -زي -ون ال -ع -م-وم-ي واإلذاع-ة
ال- -وط- -ن -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف ق -ن -وات -ه -ا،
م- - -وضص- - -ح - -ا أان الÎوي - -ج لÈام - -ج
األح -زاب السص -ي-اسص-ي-ة ع Èوسص-ائ-ل
اإلع Ó-م سص -ي -ك -ون ب -داي -ة ا◊م-ل-ة
النتخابية التي تنطلق ،يوم األحد
 ٩أابريل ا÷اري ،إا ¤غاية  ٣٠من
نفسس الشصهر.
كما دعا مسصتشصار الهيئة إا ¤إا‚اح اŸوعد
النتخابي حفاظا على اسصتقرار البÓد ،والدفاع
عن اŸصصلحة اŸشصÎكة لكل الطبقة السصياسصية.
مضص -ي -ف -ا ،أان صص -وت اŸواط -ن ال-ن-اخب ي-ن-ع-كسس
إاي -ج -اب -ا ع -ل -ى اسص -ت -ق -رار ال -ب Ó-د وال -دف -اع ع-ن
إا‚ازات الوطن ،قائ« :Óإان ‚اح السصتحقاقات
ال-تشص-ري-ع-ي-ة يÎج-م ال-ت-ك-ريسس ال-ف-ع-ل-ي للتعددية
السصياسصية ‘ ظل الحÎام اŸتبادل الذي ينصس
عليه الدسصتور».
وقال ،إان الوقت حان لتجند ا÷ميع و–قيق
ه -دف ال -ه -ي -ئ-ة ،اŸت-م-ث-ل ‘ السص-ه-ر ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق
القانون وإا‚اح اŸوعد النتخابي ‘ ،ظل الهدوء
ال -ذي ي -ق -ود ن -ح -و السص -ت -ق -رار اŸنشص-ود ،م-ط-ال-ب-ا
الشصركاء للتضصامن  Òÿهذا البلد وبناء الوطن.
وب- -ر›ت ال- -ل- -ج- -ن- -ة اŸسص- -ت- -ق- -ل- -ة Ÿراق -ب -ة
الن -ت -خ-اب-ات ح-ي-زا زم-ن-ي-ا ي-ق-در بـ ٢٠٠٠وحدة
زمنية “ثل  ١٧٦سصاعة إاجمال ،تسصاوي الواحدة
منها  ٠5دقائق موزعة على أاربع فÎات ‘ اليوم،
ع Èقنوات التلفزيون العمومي وأاث Òاإلذاعة
الوطنية ،تسصتفيد منها  5٣تشصكيلة حزبية ،فضصÓ

عن قوائم األحرار.
” تخصصيصس  ٤٤سصاعة لكل حزب طيلة فÎة
ا◊ملة النتخابية التي تدوم  ٢٠يوما ،بداية من
Óحزاب اسصتغÓل
األسصبوع اŸقبل ،حيث Áكن ل أ
اŸؤوسصسصة العمومية للتلفزيون واإلذاعة الوطنية
‘ اسص -ت -م -ال -ة اŸواط-ن Úوال-دع-اي-ة إا ¤اخ-ت-ي-ار
برا›هم النتخابية.
وأاث-ن-اء ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة ،ان-ت-ق-د بعضس ‡ثلي
األحزاب السصياسصية العملية التي  ⁄تنصصفهم،
ب- -ع -د أان –صص -ل -وا ع -ل -ى ع -دة وح -دات ‘ فÎة
واحدة ،وهي الفÎة الصصباحية التي قالو إانها
فÎة ضصئيلة اŸشصاهدة ودخولهم ‘ مناوشصات
كÓ-م-ي-ة م-ع أاعضص-اء ه-ي-ئ-ة م-راق-ب-ة الن-ت-خ-ابات
اŸشصرف Úعلى عملية القرعة.
‘ ه -ذا الصص -دد ،ق -ال ‡ث -ل ح -زب ال -ع -م -ال
رمضصان تعزيبت ،إان طريقة الختيار  ⁄تعط
فرصس متسصاوية لكل التشصكيÓت السصياسصية ،حيث
أاقصصت أاح- -زاب- -ا ‘ فÎات ال- -ذروة اŸسص- -ائ- -ي -ة،
ومنحت فرصصا أاك Èألحزاب لها وزن كب Òعلى
السصاحة ،على غرار «األفÓن» و»األرندي».
‘ سصياق آاخر ،ثّمنت أاحزاب أاخرى العملية
ووصص -ف -ت -ه-ا ب-الشص-ف-اف-ة ،ح-يث صص-رح لـ «الشص-عب»
الناطق الرسصمي باسصم حزب Œمع أامل ا÷زائر
«تاج» نبيل يحياوي ،أانهم راضصون على العملية
التي “ت ‘ شصفافية تامة وأاعطت الفرصصة لكل
األحزاب ،رغم أان التشصكيÓت ذات الوزن الثقيل
‘ اŸشصهد السصياسصي أاخذت حصصة أاك.È
وردا ع- -ل- -ى ان- -ت- -ق -ادات األح -زاب اŸوج -ه -ة
ألعضص - -اء ه - -ي- -ئ- -ة اŸراق- -ب- -ة ،اع- -ت Èشص- -عشص- -وع
مصص -ط -ف -ى ،عضص -و ال-ل-ج-ن-ة ال-دائ-م-ة
ل-ل-ه-ي-ئ-ة ،أان ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ق-ن-ية واŸراد
منها «توزيع ا◊صصصس الزمنية بÚ
األحزاب حتى يتمكن ‡ثلوها من
ال- - -ت- - -دخ- - -ل أام- - -ام اŸشص- - -اه- - -دي - -ن
واŸسصتمع.»Ú
وأاوضص- -ح اŸت- -ح- -دث ‘ تصص -ري -ح
للصصحافة على هامشس اللقاء ،أان العملية تعتمد
ع- -ل- -ى ع- -دد ال- -ق -وائ -م ‘ ك -ل تشص -ك -ي -ل -ة ،ح -يث
سصيتناسصب ا◊يز الزمني مع عدد القوائم ،بينما
Óحزاب واألحرار
“نح عملية القرعة الفرصصة ل أ
‘ اختيار عدد الوحدات ‘ اليوم والفÎة التي
يظهرون فيها.
بحسصب ذات اŸتحدث ،فإان وسصائل اإلعÓم
السصمعية البصصرية العمومية اŸعنية بالعملية هي
التلفزيون ا÷زائري األرضصي والقنوات اإلذاعية
ال-ثÓ-ث-ة (األو ،¤ال-ث-ان-ي-ة وال-ث-ال-ث-ة) ،ب-ينما سصيتم
إاعادة اŸداخÓت التي بثت ع Èاألرضصية على
كل من كنال أا÷Òي ،والقناة الثالثة التلفزيونية.
بعملية حسصابية ،فاإن األحزاب التي لها أاكÈ
عدد من القوائم هي من احتلت أاك Èا◊صصصس
‘ ا◊ي - -ز ال - -زم - -ن- -ي ،ح- -يث –صص- -لت أاح- -زاب
«األفÓن»« ،األرندي» و»حمسس» على  ٢٩وحدة،
و ٢٦وحدة بالنسصبة للحركة الشصعبية ا÷زائرية،
و–صصل حزب العمال على  ٢٢وحدة.
و–صصل كل من حزب Œمع أامل ا÷زائر
«ت -اج» ،وال -ت -ح -ال-ف م-ن أاج-ل ال-ن-هضص-ة ،ال-ع-دال-ة
والبناء على  ٢٧وحدة.

برإمج إنتخابية
تتنافسس قبل
موعد  ٤ماي

دتقليد سصنوي يعرضس آأخر حلول ألتكنولوجيات

«سسيفتاك»Œ ...ارب للذهاب إإ ¤إ’قتصساد إلرقمي
إلوثائق إلبيومÎية حررت إŸوإطن Úمن إلبÒوقرإطية وإلطوإبÒ

أن-ط-ل-قت ،أمسس ،ب-قصص-ر أŸع-ارضس ألصص-ن-وب-ر أل-ب-ح-ري ،ف-ع-اليات
’‹ ،أŸك-ت-ب-ي-ة وأ’تصص-ال «سص-ي-كوم»،
لع-لم أ آ
ألصص-ال-ون أل-دو‹ ل -إ
ألذي فتح أبوأبه أمام زوأره من أŸهني Úوجمهوره ألعام ،باعتباره
أصصبح تقليدأ سصنويا ،لعرضس آأخر ألتكنولوجيات وأ◊لول .جاء
ه-ذه أŸرة بشص-ع-ار ج-دي-د ي-ت-مشص-ى وأل-ت-وج-ه أ’ق-تصص-ادي للجزأئر
أل -ت -ي تسص-ع-ى ل-ت-ج-اوز أل-ظ-رف أل-رأه-ن م-ن خ-لل أ’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
إأم- -ك- -ان- -ات- -ه- -ا أÙل- -ي- -ة وأ’سص -ت -ف -ادة م -ن أ◊ل -ول أل -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ل-ل-ذه-اب ب-أاري-حية نحو أ’قتصصاد ألرقمي و–قيق
ألتنمية أŸنشصودة ،بعيدأ عن مدأخيل أÙروقات.

من جهته أاوضصح حسص Úإادير ،منظم الصصالون ،أان ا÷ديد ‘
التظاهرة يتمثل ‘ تغي Òذهنيات العارضص Úاألجانب اŸشصارك،Ú
فبعد أان كانوا يبحثون عن البيع ،فهم اليوم يبحثون عن شصراكات
ل Ó-سص -ت -ف -ادة م -ن خÈات أاخ -رى ‘ ›ال ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات اإلعÓ-م
والتصصال لتطوير أانفسصهم والرفع من تنافسصيتهم وضصمان تواجدهم
‘ السصوق ا÷زائرية ،من خÓل القيام بالÎكيب والتجميع و َ⁄ل
اإلنتاج؟.
وأاشص -ار إادي -ر ،إا ¤أان اŸؤوسصسص -ات ال -وط -ن -ي-ة ،ع-م-وم-ي-ة وخ-اصص-ة،
أاصص-ب-حت م-ط-ال-ب-ة ب-رق-م-ن-ة وسص-ائ-ل-ه-ا و–ديث ن-فسص-ه-ا ،ب-اع-تبار أان
الرقمنة –ميل الكث Òمن اŸزايا اŸربحة للوقت وتضصمن جودة
اإلنتاج.

افتتح الصصالون عبد الرزاق هّني ،اŸدير العام للعصصرنة ووثائق
األرشصيف على مسصتوى وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية ،باعتبار
أان هذه األخÒة تشصارك ،ألول مرة ‘ ،الصصالون للتعريف بآاخر
اإلجراءات والتداب Òالتي اتخذتها ‘ سصبيل رقمنة القطاع ،لسصيما
اإلدارة وﬂت -ل -ف ال -وث -ائ -ق ال-ي-وم-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ب-ط-اق-ة ال-ت-ع-ري-ف
البيومÎية ،رخصصة السصياقة بالتنقيط وبطاقية الÎقيم التي سصيفرج
عنها ‘ آاخر الشصهر ا÷اري.
أاوضصح هنّي ،أان هذه الوثائق البيومÎية التي
ت- -ق- -وم ب- -ه -ا وزارة ال -داخ -ل -ي -ة ،ت -دخ -ل ‘ إاط -ار
ا◊كامة اإللكÎونية على مسصتوى ا◊الة اŸدنية
وك -ذلك اŸؤوسصسص -ات ال -ت -اب-ع-ة ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة،
خ-دم-ة ل-ل-م-واط-ن واŸؤوسصسص-ات ال-وط-ن-ية ،مشصÒا
إا ¤أان «سص -ي -ك -وم» ه -و ف -رصص -ة ل -لشص -ب -اب ل -ل -ت-ع-رف ع-ل-ى اŸب-ادرات
واŸؤوسصسصات القادرة على العمل ‘ ›ال اإلعÓم اآل‹ الذي يحتاج
إا ¤الذكاء وتكوين جيد وليسس توف Òاإلمكانات فقط.

توسصيع بطاقة ألتعريف ألبيومÎية
’سصتخدأمات أخرى مسصتقبل

سسعاد بوعبوشش

ب-ج-ن-اح وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ،اسص-ت-ع-رضس اŸدي-ر ال-ف-رع-ي للدراسصات
والتطوير عمار بودربالة ،آاخر الÈامج ا÷ديدة لبطاقة التعريف
البيومÎية ،التي وصصل العدد اŸسصتخرج منها  ٣مÓي Úبطاقة ،وهذا
بهدف توسصيع اسصتخدامها لتشصمل النتخاب ،ا◊الة
اŸدنية والصصحة ،أاو ما يسصمى بالدف Îالصصحي.
وبحسصب بودربالة ،سصتسصمح هذه التطبيقات ،القيام
بعدة وظائف ،من خÓل “كﬂ Úتلف السصلطات
وال- -ه- -ي- -ئ -ات م -ن ال -ت -ع -رف ع -ل -ى ك -ل اŸع -ط -ي -ات
واŸعلومات اŸتعلقة بحامل البطاقة ،من خÓل
الطÓع على ﬁتواها وهي تطبيقات يتم العمل عليها وإادراجها
ل -ي-ت-م السص-ت-ف-ادة م-ن-ه-ا مسص-ت-ق-ب ،Ó-ب-ح-يث سص-ت-ت-ح-ول ك-ل ال-ع-م-ل-ي-ات

 ٣مÓي Úبطاقة تعريف
بيوميÎية وزعت

التقليدية إا ¤إالكÎونية؛ Ãعنى التحول التدريجي إا ¤بطاقة ناخب
إالكÎونية ودف Îعائلي إالكÎو...Êإالخ.

«كوندور» حاضصر ‘ نوأكشصوط
ودكار بقاعات عرضس
‘ إاطار تشصجيع اإلنتاج اÙلي ،سصجل «›مع كوندور» مشصاركته
‘ هذه التظاهرة ،ليعرضس آاخر منتجاته ‘ هذا اÛال ،حيث
أاوضصح عادل حاجي مدير العÓقات مع وسصائل اإلعÓم والصصحافة
‘ تصصريح لـ «الشصعب» ،أان اÛمع يشصارك بصصالون «سصيكوم» بهدف
تقد Ëآاخر منتجاته ،على غرار الهواتف النقالة وكذا تكنولوجيات

أاخرى كاإلعÓم اآل‹ وكامÒات اŸراقبة الرقمية وبرامج تأامÚ
أانظمة اŸعلومات.
بخصصوصس النفتاح على الوجهة اإلفريقية ،قال حاجي إان ›مع
كوندور ومنذ  5أاشصهر ،افتتح أاول وجهة عرضس وبيع بنواكشصوط
Ãوريتانيا ،وبعد أاسصبوع افتتح واجهة عرضس أاخرى بدكار العاصصمة
السصينغالية ،ما سصيعزز مكانة وتواجد كوندور على الصصعيد اإلفريقي،
وبالتا‹ “ثيل اŸنتوج ا÷زائر باÿارج وإاعطاء صصورة عنه.
وعن جديد اÛمع ،كشصف اŸتحدث عن إاطÓق منتوج جديد
يتمثل ‘ هاتف نقال  55بوصصة ببطارية عالية الطاقة بأاك Ìمن 5
آالف «أام.آاشس» وشصاشصة  5.5بوصصة ،وهو متوفر على مسصتوى كل
الوكالت التجارية.
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خÓل دراسصة ملف أامÓك الؤقف

إÛلسس إلو’ئي Ÿعسصكر يرإفع للمرجعية إلدينية إ÷زإئرية
نبذ إلعنف وإلتطرف وإ’سصتقرإر إلوطني خط أإحمر

’وقاف والشصؤؤون الدينية
’و ¤ا÷ارية ملف ا أ
خصس اÛلسس الشصعبي الؤ’ئي Ÿعسصكر ،أامسس ‘ ،دورته العادية ا أ
’ئمة ومشصايخ الزوايا ،حرصصا من الهيئة اŸنتخبة على رصصد الصصعؤبات التي تؤاجه القطاع
بالنقاشس ،بحضصؤر ا أ
’هداف والغايات ا’سصÎاتيجية للدولة ،باعتبار أان اŸرجعية الدينية الؤطنيـة
وبالتا‹ تؤؤثر على –قيق ا أ
’وقاف والشصؤؤون الدينية ’
’سصÓمية ونبذ العنف وكل أاشصكال التطرف ،وأان قطاع ا أ
ترتكز على ترقية الثقافة ا إ
’منية والدفاعية ا◊سصاسصة ‘ ،ظرف يطبعه التكالب الذي يسصتهدف البÓد ‘
يقل أاهمية عن باقي القطاعات ا أ
مبادئها الؤطنية وأامنها الفكري والعقائدي.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

وخلصصت دورة اÛلسس الشصعبي إا ¤جملة
م -ن ال -ت -وصص-ي-ات ،دعت م-ن خÓ-ل-ه-ا إا ¤ع-دم
الÎاخ- -ي ‘ –م- -ل اŸسص- -ؤوول- -ي -ات ال -ف -ردي -ة
وا÷ماعية Ÿواجهة ا◊مÓت الدنيئة التي
تسص -ت -ه-دف اŸق-وم-ات اإ’سصÓ-م-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع
ا÷زائري ،من خÓل تفعيل دور اŸسصاجد ‘
ال -ت -ع -ب -ئ -ة وال -ت -حسص -يسس ب-اأ’خ-ط-ار اÙدق-ة
ب -اسص -ت-ق-رار وأام-ن ال-بÓ-د وم-واج-ه-ة ال-ت-ط-رف
الديني من جهة ،وا◊رصس على جرد وإاحصصاء
أامÓك الوقف وتثمينها ،باسصتغÓلها ،والتفكÒ
‘ م -داخ -ي -ل تسص -م -ح بسص -د ال -ع -ج-ز ‘ ›ال
تسصي Òالقطاع والتكفل ماديا Ãنتسصبيه ،مع
ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ج -انب عصص -رن -ة ط -رق ج -م-ع
واسصتغÓل الزكاة واأ’وقاف Ÿسصايرة التنمية
اÙل-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة وŒسص-ي-د م-ب-دإا ال-تضص-امن
ا’جتماعي.

مليار و 500مليون دينار لـ113
عملية تنموية
كشص -ف ال-ع-ف-ا Êصص-ال-ح وا‹ و’ي-ة م-عسص-ك-ر
خÓل إاشصرافه على الدورة العادية للمجلسس
ال -و’ئ -ي ،أامسس ،ع -ن ت -خصص -يصس غÓ-ف م-ا‹

قدره مليار و 500مليون دينار ضصمن ميزانية
الدولة لتمويل اıططات التنموية للبلديات،
سصيوجه لتنفيذ  113عملية تنموية لها أاثر بالغ
ومباشصر على اإ’طار اŸعيشصي للمواطن ،فيما
ت-ع-ل-ق ب-ت-ج-دي-د وإا‚از شص-ب-ك-ات م-ي-اه الشص-رب
والصص- -رف الصص- -ح -ي واإ’ن -ارة ال -ع -م -وم -ي -ة ‘
اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة وال-ب-ل-دي-ات .وأاشص-ار ال-عفاÊ
صصالح ،أان  57مليون دينار من اŸيزانية اأ’ولية
للو’ية ،خصصصصت لÎميم وتهيئة  36مؤوسصسصة
تربوية ع 32 Èبلدية ،مؤوكدا أان اŸشصاريع
التنموية الكÈى بالو’ية تعرف وتÒة إا‚از
ج -ي -دة ب -فضص -ل اŸت -اب-ع-ة ال-دوري-ة ل-لسص-ل-ط-ات

’سصعار
للحد من اŸضصاربة ‘ ا أ

والهيئة التنفيذية ،قائ Óإانه يتوقع أان يسصتلم
الشص -ط -ر اأ’ول م -ن مشص -روع ال -ط -ري-ق ال-ن-اف-ذ
للطريق السصيار شصرق  -غرب ‘ شصهر ماي
اŸق -ب -ل ك -أاقصص -ى ح -د ،ف -ي -م -ا سص -ي-ت-م تسص-ل-ي-م
اŸشصروع كام ÓخÓل السصنة ا÷ارية.
كما ذكر اŸسصؤوول أامام الهيئة اŸنتخبة،
أان -ه ت -ق -رر ف -ت -ح أاسص -واق ل -ل-فÓ-ح ‘ ÚاŸدن
ال - -كÈى ل - -ل- -و’ي- -ة Ÿواج- -ه- -ة اŸضص- -ارب- -ة ‘
اأ’سصعار ،التي مسصت سصلبا القدرة الشصرائية
للمواطن خÓل الفÎة اŸاضصية وذلك بالرغم
من الوفرة اŸسصجلة ‘ اŸنتوجات الفÓحية
ذات ا’سصتهÓك الواسصع.

تسصويق منتوج إلبطاطا مباشصرة للمسصتهلك بسصكيكدة
Ãب- -ادرة م- -ن م- -دي- -ري- -ة اŸصص -ال -ح
الفÓحية ،نظمت ،أامسس ،عملية بيع
م- -ن- -ت- -ؤج ال -ب -ط -اط -ا ،م -ن اŸن -ت -ج إا¤
اŸسص- -ت -ه -لك م -ب -اشص -رة دون وسص -اط -ة،
وب-أاسص-ع-ار م-ق-ب-ؤلة ‘ متناول القدرة
الشصرائية للمؤاطن.

سسكيكدة :خالد ألعيفة
خصصصس إ’‚اح ال- -ع- -م -ل -ي -ة فضص -اء اŸرك -ز
ال -ث -ق -ا‘ ع-يسص-ات إاي-دي-ر ل-ه-ذه اŸب-ادرة ال-ت-ي
تسص- -ت -م -ر ،ب -حسصب م -ا أاف -اد م -دي -ر اŸصص -ال -ح
الفÓحية« ،لـ 10أايام بتخصصيصس شصاحنات لبيع
البطاطا بسصعر  40دج ،بغرضس كسصر اأ’سصعار
اŸل -ت -ه -ب -ة ‘ ،ان-ت-ظ-ار تشص-ب-ع السص-وق ب-دخ-ول
اŸن -ت -وج اŸب-ك-ر ل-ل-ب-ط-اط-ا» ،مشصÒا ‘ ن-فسس
السصياق إا ¤إامكانية توسصيع العملية وإاضصافة
ن -ق -اط ب -ي -ع أاخ -رى ب-اŸدي-ن-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة رغ-ب-ات
اŸواطن.»Ú
ك -م-ا أاوضص-ح مسص-ي-خ راب-ح ،إاط-ار ب-اŸصص-ال-ح
ال -ف Ó-ح -ي-ة ،أان ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة تشص-رف ع-ل-ي-ه-ا
م -دي -ري-ة ال-ت-ج-ارة واŸصص-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ،وأان
و’ية سصكيكدة تتوافر على كمية ’ بأاسس بها
من اŸنتوج ‘ إاطار جهاز ضصبط اŸنتوجات
ذات ا’سص -ت -ه Ó-ك ال -واسص -ع ،ح-يث ‘ م-رح-ل-ة
جني اŸنتوج يخزن الزائد ويحفظ ‘ غرف
ال - -تÈي- -د ،وع- -ن- -د ال- -ن- -درة ي- -خ- -رج اŸن- -ت- -وج
للمسصتهلك للمحافظة على مصصالح اŸنتج،Ú

ومن جهة أاخرى ا◊فاظ على القرة الشصرائية
ل-ل-مسص-ت-ه-لك ،وب-ال-ت-ا‹ ا◊ف-اظ ع-لى اسصتقرار
اأ’سص- -ع- -ار» .وأاضص- -اف ن- -فسس اŸت- -ح- -دث« ،أان
العملية انطلقت من قبل Œار ا÷ملة على
مسصتوى مؤوسصسصة قدما Êبا◊روشس».
من جهة أاخرى ،رصصدت جريدة «الشصعب»
إاق -ب -ا’ ك -بÒا ل -ل -م-واط-ن Úع-ل-ى ن-ق-ط-ة ال-ب-ي-ع
ب-ع-يسص-ات إاي-دي-ر ،ال-ذي-ن اسص-ت-حسصنوا اŸبادرة،
حيث صصرح لنا أاحد اŸواطن« Úأانه ‘ ظل
ارتفاع أاسصعار البطاطا التي ’مسصت  80دج
للكلغ ،من اŸسصتحيل اقتناء الكمية التي تكفي
عائلة متوسصطة ،خصصوصصا وأانها مطلوبة بكÌة
‘ جميع اأ’طباق».
مواطن آاخر طلب بتوسصيع اŸبادرة إا ¤كل
اŸن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ت-ي ت-رت-ف-ع أاسص-ع-اره-ا
بشصكل فاحشس ،خصصوصصا ‘ الشصهر الكر،Ë
واأ’عياد».
Óشصارة ،أاصصبحت و’ية سصكيكدة تشصتهر،
ل إ
‘ السصنوات اأ’خÒة ،بإانتاج بذور البطاطا،
حيث توجد بها  13مؤوسصسصة متخصصصصة ‘
إانتاج بذور البطاطا وإانتاج البطاطا بنوعيها
البيضصاء وا◊مراء اŸوجهة لÓسصتهÓك.
وتتمركز زراعة البطاطا بو’ية سصكيكدة ‘
بلديات ا◊روشس وصصالح بوالشصعور ورمضصان
جمال و“الوسس وكذا بن عزوز ،وتزود عديد
الو’يات بالبذور ،من بينها كل و’يات شصرق
وج -ن -وب ال -ب Ó-د وح -ت -ى و’ي -ات م -ن ال -غ -رب
ا÷زائ - -ري ،ب - -حسصب م - -ا أاك - -دت- -ه اŸصص- -ال- -ح

أاصصبح مصصدرا لتصصرفات ’أاخÓقية

ملهى ليلي يث Òغضصب سصكان إŸعبودة بسصطيف

يشص -ت -ك -ي سص -ك -ان ح -ي ب -ل -ح -وك -ي ح -م-و،
اŸع- -روف ب- -ح- -ي اŸع- -ب- -ودة السص- -ف -ل -ي‘ ،
اŸدخل الغربي Ÿدينة سصطيف ،من تواجد
ملهى ليلي وسصط ا◊ي ،يتسصبب أاحيانا كثÒة
‘ ضصجيج وتصصرفات طائشصة و’أاخÓقية،
ت -ع -ل -وه-ا أاصص-وات ت-ط-ف-ح ب-ال-كÓ-م ال-ب-ذيء،
يرتكبها بعضس اŸنحرف Úاıمورين عند
خ -روج -ه -م ل -ي  Ó-م -ن اŸل -ه-ى ال-ذي أاصص-ب-ح
يشصكل ،بحسصبهم ،وصصمة عار.
اسصتغرب بعضس السصكان الذين طلبوا عÈ
«الشص- -عب» ن- -ق -ل انشص -غ -ال -ه -م ،ت -واج -د ه -ذا
اŸرفق غ ÒاŸرغوب فيه على بعد أامتار
ق -ل -ي-ل-ة م-ن مصص-ح-ت Úخ-اصص-ت Úتسص-ت-ق-بÓ-ن
ا÷مهور بشصكل دائم ومكثف .لكن ما حز ‘
نفوسصهم أاك ،Ìإانه يقع كذلك بالقرب من
مسصجد الصصا◊ Úالذي يجري إا‚ازه منذ

 3سصنوات ،وأاوشصكت اأ’شصغال على ا’نتهاء
به ،ومن اÙتمل أان يفتتح أابوابه للصصÓة
والعبادة بداية شصهر رمضصان اŸبارك.
دعا السصكان ،السصلطات اÙلية اŸعنية
إا ¤التدخل ◊ل إاشصكالية اŸلهى ،الذي ⁄
تتم دراسصة مÓءمة موقعه ،بحسصبهم ،كما
ي -ل -ح -ون ع -ل-ى السص-ل-ط-ات ،خ-اصص-ة م-دي-ري-ة
الشصؤوون الدينية واأ’وقاف ،العمل على فتح
أابواب اŸسصجد خÓل شصهر رمضصان ،حتى
ول -و ت -ب -قت ب -عضس اأ’شص -غ-ال الصص-غÒة ،وه-و
اŸرفق الذي هم بحاجة ماسصة إاليه لبعد
اŸسصاجد عن ا◊ي ،وكذلك للمسصاهمة ‘
تربية النفوسس با◊ي ،ما قد ينعكسس إايجابا
وي- -ؤودي إاﬂ ¤رج ل- -قضص -ي -ة اŸل -ه -ى ال -ذي
ينغصس حياهم.

سسطيف :نورألدين بوطغان

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

الفÓحية ‘ التقارير اأ’خÒة ،وتتوزع هذه
اأ’خÒة ‘ أاك ÈاŸن- - -اط - -ق وال - -ق - -ط - -اع - -ات
الفÓحية اŸتمركزة ‘ ا÷هة ا÷نوبية ،وعلى
وجه اÿصصوصس دائرة ا◊روشس التي تسصاهم
بـ 25من اŸائة من نسصبة اإ’نتاج الوطني من
البذور على مسصاحة تقدر بـ 1300هكتار ،وربع
اŸسص -اح -ة اıصصصص -ة ل -ل -خضص -روات ت -غ -رسس
Ãادة البطاطا .و÷ودة شصتائل بذور البطاطا
Ãدينة سصكيكدة يكون اإ’قبال عليها واسصعا
من ﬂتلف مناطق الوطن ،ومن اŸرتقب أان
تصص -ل خ Ó-ل السص -ن -وات ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة إا¤
ح- -وا‹  2000ه -ك-ت-ار ،وذلك ل-تصص-ب-ح م-دي-ن-ة
سص-ك-ي-ك-دة ت-غ-ط-ي أاغ-ل-ب-ي-ة ح-اج-ي-ات ال-و’يات
الداخلية من هذه اŸادة.
وتعّد مؤوسصسصة «قدما ،»Êالرائدة ‘ إانتاج
شصتائل بذور البطاطا على اŸسصتوى الوطني،
بأاك Ìمن  4آا’ف طن سصنويا ،وتشصرف على
تطوير هذه الزراعة بعديد و’يات الوطن،
وم- -ؤوخ -را دخ -لت اŸؤوسصسص -ة ›ال ال -تسص -وي -ق
العصصري ،حيث أان عملية بيع وشصراء اŸنتوج
ت -ت -م ع -ل-ى مسص-ت-وى اإ’دارة ب-خÓ-ف السص-ن-وات
السصابقة ،أاين كانت تتم على مسصتوى ا◊قول
واŸزارع .وتعتمد هذه اŸؤوسصسصة ‘ تطوير
م-ن-ت-وج-ه-ا ع-ل-ى ال-ع-نصص-ر ال-بشص-ري واأ’سص-اليب
ا◊دي-ث-ة واŸك-ن-ن-ة ،وا’ح-ت-ك-اك باŸؤوسصسصات
اأ’جنبية اıتصصة ‘ هذا اÛال.
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شصركة تؤزيع الكهرباء تؤؤكد وجؤد مشصروع ﬁؤل

سصكان حي  18فÈإير بخنشصلة يطالبون باإ’نارة إŸتوقفة منذ سصنتÚ
وجه ،صصباح أامسس ،سصكان
ح- -ي ع- -م- -ارات  18فÈاير،
ال- -واق- -ع ب -اŸدخ -ل ال -غ -رب -ي
لعاصصمة الو’ية خنشصلة ،نداء
إا ¤السص - -ل - -ط - -ات اÙل- -ي- -ة،
ج-ددوا م-ن خÓ-ل-ه م-ط-ل-ب-ه-م
ال -ق-د - Ëا÷دي-د ،اŸت-ع-ل-ق
بغياب اإ’نارة العمومية منذ
أاك Ìمن سصنت Úبهذا ا◊ي
الذي أاضصحى غ Òآامن ،وسصط
ال -ظ Ó-م ا◊الك ،أاي-ن ي-ع-يشس
السص- -ك- -ان ح- -ال -ة م -ن اÿوف
والقلق ،جراء انتشصار ظاهرة
السص - - -ط - - -و ع- - -ل- - -ى اŸن- - -ازل
وا’ع- - -ت - -داءات ال - -ي - -وم - -ي - -ة
ل -لصص-وصس ع-ل-ى اŸارة لسص-لب
‡تلكاتهم ،بحسصب ما أاد¤
ب- -ه لـ «الشص- -عب» «بﬁ.م- -د»
‡ثل عن سصكان ا◊ي.
أاوضصح ذات اŸصصدر ،أان
السص- -ك- -ان اسص- -ت -بشص -روا ،ق -ب -ل
ثÓ- -ث سص -ن -وات ،ب -اسص -ت -ف -ادة
حّ- -ي- -ه- -م م- -ن مشص -روع إاع -ادة
ال -ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضص-ري-ة ،وه-و م-ا
جسصد فع Óوغيّر منظر ا◊ي
إا ¤اأ’حسصن ،إا’ أان أاعمدة
اإ’نارة العمومية اÛددة ‘
إاط - - -ار ه - - -ذا اŸشص - - -روع⁄ ،
تشص- -ت- -غ- -ل م- -ن- -ذ سص -ن -ت Úم -ن
تركيبها ،لعدم وجود مصصدر
“وي -ن ب -ال -ت -ي -ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي
ي- -ك -ف -ي ل -تشص -غ -ي -ل -ه -ا .ورغ -م
ت - -ق - -دÁه - -م ع- -دة شص- -ك- -اوى
Ÿصص -ال -ح ال -ب-ل-دي-ة وم-دي-ري-ة
ت- -وزي- -ع ال- -ك- -ه- -رب- -اء وال- -غ -از
ÿنشصلة ،إا’ أان اŸشصكلة ⁄
–ل.
وأاضصاف ‡ثل السصكان ،أان
ا◊ي أاصصبح مÓذا لعصصابات
السص -ط -و ع -ل-ى اŸن-ازل ل-ي،Ó-
والÎبصس ب- - - - -اŸارة لسص - - - -لب
ه-وات-ف-ه-م ال-ن-ق-ال-ة ون-ق-ودهم

وسص -ط ال-ظÓ-م ال-ذي ي-ج-ت-اح
شص - -وارع وأازق - -ة ا◊ي ل- -ي،Ó- -
ج -راء غ -ي -اب م -رف -ق اإ’ن-ارة
ال -ع -م -وم -ي-ة ،ه-ذا إا ¤ج-انب
خطر انتشصار الكÓب الضصالة
ط- -وال ال- -ل- -ي- -ل و‘ الصص- -ب -اح
ال -ب -اك-ر ،أاي-ن ي-ج-د اŸصص-ل-ون
خصص- -وصص- -ا الشص- -ي -وخ م -ن -ه -م،
صصعوبة كبÒة ‘ الوصصول إا¤
اŸسصجد أ’داء صصÓة الصصبح.
«الشصعب» ،اتصصلت بشصركة
توزيع الكهرباء والغاز لو’ية
خ -نشص -ل -ة ،لÓ-سص-ت-فسص-ار ح-ول
ه -ذا اŸوضص -وع ،ف-كشص-ف ل-ن-ا
اŸك- -ل -ف ب -اإ’ع Ó-م مصص -عب
ÿزوم ،أان ه - -ن - -اك مشص - -روع
إا‚از ﬁول كهربائي بطاقة
 160ك-ي-ل-وف-ولط أامب Òلربط
أاعمدة اإ’نارة العمومية لهذا
ا◊ي ،وه - -و مشص - -روع ت - -اب - -ع
Ÿدي-ري-ة ال-ت-ع-م Òوال-ه-ندسصة
اŸع- -م -اري -ة ل -ل -و’ي -ة ،ح -يث
Œاوزت اأ’شصغال به  50من
اŸائ- -ة ،م- -ؤوك -دا أان مصص -ال -ح
الشصركة تقوم فقط باŸراقبة
ال-ت-ق-ن-ي-ة Ÿشص-روع إا‚از هذا
اÙول ال -ذي سص -يشص-غ-ل ف-ور
ا’نتهاء من إا‚ازه.

غرسس أإك Ìمن 600
شصجÒة بأاحياء إŸدينة
وثانوية طامزة

ح- -م- -ل- -ة ال- -تشص- -ج Òال -ت -ي
بادرت بها اŸنظمة الوطنية
لÎق - -ي - -ة اÛت- -م- -ع اŸد،Ê
مكتب و’ية خنشصلة ،لصصالح
ه- -ذي- -ن ا◊ي ،Úم- -وازاة م- -ع
أاشص -غ -ال ت -ه -ي -ئ-ت-ه-م-ا ،ع-رفت
غرسس أازيد من  400شصجÒة
من أانواع التوت والصصفصصاف
والصصنوبر ا◊لبي.
‘ ه- - -ذا اإ’ط- - -ار كشص - -ف لـ
«الشصعب» ربوحي سصليم رئيسس
اŸك - - -تب ال - - -و’ئ - - -ي ل - - -ه- - -ذه
اŸن-ظ-م-ة ،أان ح-م-ل-ة ال-تشصجÒ
شصملت كذلك الثانوية ا÷ديدة
ببلدية طامزة ،جنوب عاصصمة
الو’ية ،حيث ” غرسس 250
شص - - -جÒة أاخ- - -رى م- - -ن ن- - -فسس
اأ’ن -واع ،مضص-ي-ف-ا أان اŸن-ظ-م-ة
–ضصر لنشصاطات أاخرى خÓل
السص- - -ن - -ة ا÷اري - -ة ‘ ›ا’ت
أاخ - - - -رى ‘ إاط - - - -ار أاه- - - -داف
اŸنظمة الرامية لÎقية ودعم
كل ما هو مفيد للمجتمع.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

 ٥جمعيات تغطي  ٪2من اŸسصاحة السصقية

قلة جمعيات إلسصقي بسصوق إهرإسس يرهن إلزرإعية إŸروية
أاف -اد رئ-يسس مصص-ل-ح-ة ال-ري ال-فÓ-ح-ي
Ãدي -ري -ة اŸؤارد اŸائ -ي -ة صصÓ-ح ال-دي-ن
عؤادي ،أان قلة عدد ا÷معيات اŸهنية
‘ السص - -ق - -ي ال - -ف Ó- -ح - -ي ب- -ؤ’ي- -ة سص- -ؤق
أاه -راسس ،ب -ات يشص -ك-ل ع-ائ-ق-ا ك-بÒا أام-ام
اسص - -ت- -غÓ- -ل اŸؤارد اŸائ- -ي- -ة ‘ ال- -ق- -ط- -اع
ال-زراع-ي ،خ-اصص-ة أام-ام تسص-ج-ي-ل ع-دي-د
’‚از سص-دود
اŸشص -اري -ع ا’سص -ت -ث-م-اري-ة إ
صص -غ -رى وح -ؤاج -ز م -ائ -ي -ة ،ع -ل -ى غ-رار
السص-دود اŸائ-ي-ة اŸن-ج-زة م-ؤؤخ-را ب-إاق-ل-ي-م
الؤ’ية.

سسوق أهرأسس :صسحرأوي .ح

–صص - - -ي اŸدي- - -ري- - -ة ‘ ›ال السص- - -ق- - -ي
الفÓحي 05 ،جمعيات فقط ‘ هذا اÛال،
ما يسصتوجب على مديرية اŸصصالح الفÓحية
وغ-رف-ة ال-فÓ-ح-ة ،مضص-اع-ف-ة ا÷ه-ود ل-ت-نظيم

فيما ارتفعت ا◊صصيلة بغريسس إا 200 ¤حالة

إصصابة  60شصخصصا بتسصمم غذإئي Ãعسصكر

’ت- - -زال مصص- - -ال - -ح ا’سص - -ت - -ع - -ج - -ا’ت
ب - -اŸؤؤسصسص- -ات ا’سص- -تشص- -ف- -ائ- -ي- -ة Ÿعسص- -ك- -ر
وغ -ريسس وت -ي -غ -ن -ي -ف تسص-ت-ق-ب-ل ح-ا’ت
ح- -رج- -ة ل- -تسص- -م- -م غ -ذائ -ي ت -ع -رضس ل -ه
م -ؤاط -ن -ؤن ب -ب -ل -دي -ات غ-ريسس ،م-اوسص-ة،
ف- -روح- -ة ،م- -اقضص -ة ،ت -غ -ن -ي -ف وت -ي -زي،
يعتقد أانه ناجم عن تناول حلؤيات غÒ
صصا◊ة لÓسصتهÓك.
‘ وقت ارت -ف -عت ف -ي -ه حصص -ي -ل -ة ال -تسص -م -م
ا÷ماعي Ãدينة غريسس إا 200 ¤حالة ،خضصع
اŸصص-اب-ون ل-عÓ-ج م-ك-ث-ف Ãسص-تشص-ف-ى غريسس،
اسصتقبلت ،أامسس ،أايضصا اŸؤوسصسصة ا’سصتشصفائية
بتغنيف قرابة  50حالة مرضصية تعا Êأاعراضس
التسصمم ،أاغلبهم من فئة اأ’طفال.
الشص -أان ن -فسص -ه Ãسص -تشص -ف -ى مسص -ل -م ال-ط-يب
ويسص -ع -د خ -ال -د Ãعسص -ك -ر ،ال -ل -ذي -ن اسص -ت-ق-بÓ-
العشصرات من حا’ت التسصمم من بلديتي تيزي
وفروحة ،أاين خضصع اŸصصابون لعÓج مكثف.
ع- - -قب ه- - -ذه ا◊ال - -ة غ Òال - -ع - -ادي - -ة م - -ن
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التسصممات الغذائية أامر وا‹ معسصكر العفاÊ
صصالح بتشصكيل ÷نة –قيق مكونة من ‡ثلÚ
ع -ن ق -ط -اع -ي الصص-ح-ة وال-ت-ج-ارة ،إاضص-اف-ة إا¤
م -ك -اتب ال -ن -ظ -اف -ة ل -تشص -خ -يصس أاسص -ب -اب ه-ذه
التسصممات الغذائية.
علما أان و’ية معسصكر –تل اŸرتبة اأ’و¤
م-ن ح-يث اإ’صص-اب-ة ب-ال-تسص-م-م-ات ال-غ-ذائية من
ضص -م -ن ال-و’ي-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-دي-ري-ة ا÷ه-وي-ة
ل-ل-ت-ج-ارة ال-ك-ائ-ن م-ق-ره-ا ب-و’ي-ة سصعيدة والتي
قدرت حا’ت التسصمم الغذائي بو’ية معسصكر
ب-نسص-ب-ة  35م -ن اŸائ -ة ،حسصب احصص -ائ -ي-ات-ه-ا
للسصنوات الفارطة ،اأ’مر الذي يقتضصي تكثيف
الرقابة على اŸطاعمÓﬁ ،ت بيع اŸرطبات
وك- -ذا ت- -وخ- -ي ا◊ذر م- -ن ت- -ن- -اول اأ’ط- -ع- -م- -ة
اŸعرضصة للتلف ،خاصصة تلك التي تقتنى من
اÓÙت التي ’ تتوفر فيها شصروط الصصحة
والنظافة.

أم أ.Òÿسس

و–سص-يسس وإارشص-اد ال-فÓ-ح Úب-أاه-م-ي-ة ت-كوين
›م-وع-ات م-ه-ن-ي-ة ل-لسص-ق-ي ال-فÓ-ح-ي ت-ت-كفل
بتداب Òالتسصي Òوا’سصتغÓل والصصيانة وذلك
ضصمن إاجراءات ا’متياز اŸمنوحة للقطاع.
وأامام العدد القليل للمنشصآات اŸائية ،على
غ -رار السص -دود الصص -غ -رى ،م-ث-ل سص-د اŸزرع-ة
وت -ي -ف -اشس وال -ب -ط -وم وال-دغ-ب-وج وع Úالصص-ف-ا
ورأاسس ال -غ -دران وع Úط -م -ط -م -اط وسص -ي -دي
ﬂلوف والقلنة ،إاضصافة إا ¤شصبكة السصقي مثل
سصيدي بدر (ويÓن) ولهميسصي بأاو’د مومن
وم-ن-ط-ق-ت-ي ق-ورم-اك وه-نشص Òب-ل-ف-تني ببلدية
تارقالت ،فإان اأ’مر يسصتدعي حشصد أاك Èعدد
‡كن من مياه اأ’ودية ،خاصصة بشصمال الو’ية،
أ’نه ،بحسصب اإ’حصصائيات اأ’خÒة ‘ القطاع،
ف -إان اŸسص -اح-ة اŸسص-ق-ي-ة ب-ال-و’ي-ة م-ن اآ’ب-ار
وا◊واجز اŸائية والسصدود الصصغرى واأ’ودية
 ⁄يتعد  5آا’ف هكتار من اŸسصاحة اإ’جمالية
الصصا◊ة للزراعة واŸقدرة بـ 253أالف هكتار،
أاي ما Áثل  2من اŸائة فقط ،وهي نسصبة
ضص -ئ -ي -ل -ة ج -دا .م -ؤوك -دا أان ال -ت -ك -ف -ل ب -أاع -ب-اء
مصصاريف الطاقة الكهربائية ‘ اŸسصطحات
اŸائ -ي -ة ال -ت -ي ت-ع-م-ل ب-الضص-خ ،ي-ت-ط-لب إانشص-اء
قسصيمة اشصÎاك مع مصصالح سصونلغاز لضصمان
دفع الفوات Òالكهربائية من طرف جمعيات
السصقي على أاسصاسس أانها زبائن للمؤوسصسصة.
وأاشصار عوادي إا ¤أان و’ية سصوق أاهراسس
“ك- -نت ،ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن السص- -دود الصص- -غ -رى
وا◊واج - -ز اŸائ- -ي- -ة واآ’ب- -ار ،م- -ن حشص- -د 10
مÓي Úم Îمكعب لسصقي  600هكتار ›هزة
بقنوات السصقي وذلك خÓل اŸوسصم الفÓحي
ا÷اري .مضصيفا ‘ ذات السصياق ،بأان ا’متياز
ل-ه-ي-اك-ل السص-ق-ي ‡ن-وح-ة م-ن ط-رف م-دي-رية
اŸوارد اŸائ -ي -ة بصص -ف -ت-ه-ا السص-ل-ط-ة اŸان-ح-ة
لÓمتياز Ãوجب اسصتصصدار قرار و’ئي لفائدة
أاصصحاب ا’متياز.
و‘ إاطار برنامج دعم النمو ا’قتصصادي
 ،2019-2015م -ن-حت اŸدي-ري-ة أايضص-ا ام-ت-ي-از
إا‚ -از  03ح -واج-ز م-ائ-ي-ة ب-ك-ل م-ن السص-واب-ع
(وادي الكÈيت) وبودغيسس (الدريعة) والرتبة
(◊نانشصة) ،فضص Óعن القيام بدراسصة جدوى
◊واجز مائية جديدة.

اÿميسس  06أافريل  2017م
الموافق لـ  09رجب  143٨هـ

من مراسسلينا

صصحة اŸدرسصية بسصيدي بلعباسس
«الشصعب» ترصصد مشصاكل ال ّ

ضشـ ـ ـرورة رسش ـ ـ ـ ـم خارط ـ ـ ـ ـة جديـ ـ ـ ـدة وتقريـ ـ ـ ـب
إلوحـ ـ ـ ـدإت مـ ـ ـ ـ ـن إŸتمدرسشـ ـ ـ ـÚ
صصصصة
^ التّوجه نحو الفحصس ا إ
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www.ech-chaab.com
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سشكان قرية «إغيل نتالة» يعانون من إعÎإضض على
تنصشيب إألعمدة إلكهربائية
يطالب سصكان قرية «إاغيل نتالة» ببلدية فناية ،ضصرورة تدخل اŸنتخبÚ
اÙلي Úللتخفيف من معانتهم ،وا’سصتجابة Ÿطالبهم اŸتمثلة ‘ تزويدوهم
بالطاقة الكهرابئية ،وذلك بسصبب معارضصة أاحد السصكان بالرغم من اŸراسصÓت
العديدة.

بجاية :بن النوي توهامي

بحسسب السسيد مجيج فريد ،لـ «الشسعب»،
نحن نعاني كثيرا بسسبب غياب الكهرباء
ع -ن م -ن -ازل -ن -ا ،ح -يث ق -ام أاح -د السس -ك-ان
بتوقيف المشسروع ورفضس تثبيت اأ’عمدة
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ع-ل-ى أارضس-ه ،ب-ال-رغ-م من أان
ال -مشس -روع ي -ت-م-ث-ل ف-ي ال-م-ن-ف-ع-ة ال-ع-ام-ة،
لجأانا اليوم إالى غلق مقر البلدية من أاجل
إاسسماع صسوتنا ،وفك العزلة عنّا ،ونطالب
ب-ح-ل ن-ه-ائ-ي ل-ه-ذا ال-مشس-ك-ل ومسس-اع-دت-نا
على ا’سستقرار.
من جهتهم ،يطالب سسكان قرية تقورجة،
بضس -رورة ا’سس -ت -ج -اب-ة ل-م-ط-ل-ب-ه-م ب-ع-دم-ا
ت -ع -رضست أاج -ه -زت -ه -م ال -ك -ه -روم -ن -زل -ي -ة،
كالثÓجات ،وأاجهزة التلفزيون اإلى اأضسرار
كبيرة ،حيث تمّ ربطهم بالخطأا بطاقة
 3٨0وولط بدل  220وولط ،وعليه يناشسد
ه -ؤو’ء السس -ك -ان ت -ع -ويضس -ه -م ف-ي ال-ق-ريب
العاجل.

قّيمت ÷نة الصصحة والنظافة وحماية البيئة باÛلسس الشصعبي الو’ئي لسصيدي بلعباسس وضصعية وحدات الكشصف
واŸتابعة اŸنتشصرة ع Èإاقليم الو’ية ،حيث طالبت بإاعادة رسصم خارطة جديدة للصصحة اŸدرسصية من خÓل تقريب
’خÒة.
الوحدات من اŸتمدرسص Úواسصتحداث أاخرى جديدة بعد أان تضصاعف عدد التÓميذ ،خÓل السصنوات ا أ

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

ركزت اللجنة على نقاط أاسساسسية أاهمها
تقريب وحدات الفحصس اإ’ختصساصسي من
وحدات الكشسف مقترحة ثÓث وحدات
ا’ولى بالمناطق الجنوبية كتÓغ ورأاسس
ال-م-اء ،وال-ث-ان-ي-ة ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ال-غربية ’بن
ب -اديسس فضس  Ó-ع -ن م -ن -ط -ق -ة سس -ف -ي-زف،
شسرقا ،في خطوة لتسسهيل تنقل تÓمذة
المناطق النائية إالى الوحدات المذكورة
وإاعفائهم من التنقل إالى عاصسمة الو’ية
إ’جراء الفحوصسات المتخ ّصسصسة.
هذا وطالبت اللّجنة أايضسا باأ’خذ بعين
اإ’عتبار عمل أاعضساء الخÓيا الجوارية
كمسساعدين إاجتماعيين للتكفل بالتÓميذ
وم-راف-ق-ت-ه-م ،ح-يث أان ال-م-ت-اب-ع-ة ال-ط-ب-ية
ل- -ل -ت Ó-م -ي -ذ ،ت -ت -ط -لب إادراج ال -مسس -اع -دة
اإ’جتماعية التي توكل لها مهام تحويل
ال-ت-ل-م-ي-ذ م-ن ال-ط-ب-يب ال-ع-ام إال-ى ال-طبيب
ال -م-ت-خ ّصس-صس ،ب-ع-د إاعÓ-م ول-ي أام-ره ،م-ع
ضسمان تكفلها بكل اإ’جراءات اإ’دارية في
حال تطلب اأ’مر عمليات جراحية.

دإر لمرضشى إلسشكري
وأإخرى للربو

كما إاقترحت إانشساء دور مرضس السسكري
ف -ي ال -ن -واح-ي اأ’رب-ع-ة م-ن ال-و’ي-ة ،وه-ي
ال -دور ال -ت -ي ت -ع -د م -ك-ان ل-ق-اء ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
المرضسى من أاجل اإ’حتكاك واإ’نصسات
إالى ببعضسهم البعضس ،كما تعد مؤوسسسسة
للتعليم العÓجي ،يكمن للتلميذ أان يتلقى
ف-ي-ه-ا ال-ط-رق السس-ل-ي-م-ة ل-ل-عÓج والتحاليل
المخبرية ومختلف النصسائح واإ’رشسادات،
ه -ذا وي-جب ع-ل-ى ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ق-ط-اع
الصسحة أايضسا توفير ما يسسمى بحافلة داء
السس -ك -ري ،وه -ي ع -ب -ارة ع -ن دار سس -ك-ري
متنقلة تجوب مختلف البلديات والمناطق
النائية للقيام بالعمل التحسسسسي التوعوي
وك-ذا ال-ع-م-ل ال-ت-دري-ب-ي ع-ل-ى ال-عÓج ،كما
تقوم أايضسا بالكشسف عن الحا’ت الجديدة
لمرضس السسكري داخل الوسسط المدرسسي
بالتنسسيق مع وحدات الكشسف والمتابعة
خاصسة وأان مرضس السسكري لدى اأ’طفال
أاضسحى من اأ’مراضس اأ’كثر إانتشسارا في
الوسسط المدرسسي.
في السسياق ذاته ،إاقترحت اللجنة أايضسا

إانشساء دار للربو تعد الثانية من نوعها على
ال -مسس -ت -وى ال -وط -ن -ي ب-ع-د م-درسس-ة ال-رب-و
ال- -م- -وج- -ودة ب- -ب -ن -ي مسس -وسس ب -ال -ج -زائ -ر
العاصسمة كون المرضس يعتبر من ا’أمراضس
اأ’كثر إانتشسارا لدى اأ’طفال كما أان نسسبة
 ٨0من عÓج هذا المرضس تكون عن طريق
التدريب التربوي والبسسيكولوجي ما أادى
بكثير من الدول إالى إاسستحداث هذا النوع
م-ن ال-دور ال-ت-ي ت-ك-ون ت-اب-ع-ة ل-ل-مؤوسسسسات
اإ’سستشسفائية ويشسرف عليها طاقم طبي
م -ت -ك -ون م-ن ط-ب-يب ،م-م-رضس وأاخصس-ائ-ي
ن -فسس -ان -ي ،ي -ق -وم ه -ذا ال -ف-ري-ق ب-م-ت-اب-ع-ة
اأ’طفال المرضسى وتعليمهم سسبل التكيف
مع المرضس وكيفية إاسستعمال العÓجات
بطرق سسليمة مع تجنب اأ’زمات الحادة
للربو والوقاية منها.
هذا وحمل التقرير أايضسا طلب إاسسترجاع
مقر عيادة أامراضس العيون سسابقا والتي
ح -ولت إال -ى م -ق -ر ل-م-ؤوسسسس-ة اأ’م-ي-ر ع-ب-د
القادر لعدة سسنوات قبل أان تحل المؤوسسسسة
ويبقى المقر مهم Óعلى الرغم من كونه
م -ق -را يسس -ت -ج -يب ل -م-ع-اي-ي-ر ال-ع-ي-ادة ب-ع-د
إاخضساعه لبعضس الترميمات خاصسة وأانه
م -ق -ر ب -ن-ي خÓ-ل ال-ح-ق-ب-ة اإ’سس-ت-ع-م-اري-ة
ك -مسس -تشس -ف-ى صس-غ-ي-ر ب-ه غ-رف ل-ل-م-رضس-ى
وق- -اع -ات ل -ل -ع Ó-ج وال -ج -راح -ة وم -ك -اتب
Óط- -ب- -اء وك- -ل م- -ا ي- -ت- -ط- -ل- -ب- -ه ال- -ع -م -ل
ل - -أ
اإ’سس -تشس -ف-ائ-ي ،وه-و م-ا دف-ع ال-ل-ج-ن-ة إال-ى
المطالبة بإاسسترجاع المقر لفائدة مديرية
الصسحة وترميمه وتحويله إالى عيادة بها
ك -ام -ل اإ’خ -تصس -اصس -ات ال-ط-ب-ي-ة وق-اع-ات
الجراحة إ’سستقبال التÓميذ من كل أانحاء
الو’ية خاصسة وأان العيادة الحالية داود
يوسسف تسستقبل عددا هائ Óمن التÓميذ
ال-م-ح-ول-ي-ن إال-ى ال-ف-ح-وصسات المتخ ّصسصسة
في أامراضس طب اأ’طفال ،طب العيون،
جراحة اأ’سسنان وطب الجهاز التنفسسي
وجراحة اأ’طفال ما خلق ضسغطا كبيرا
ع -ل -ى ال -ع -ي -ادة ال -ت -ي ضس -اق ب -ه-م م-ق-ره-ا
الصس-غ-ي-ر وه-و م-ا اسس-ت-دع-ى ال-ت-ف-ك-ي-ر ف-ي
إانشساء عيادة أاخرى تشسمل كل التخصسصسات
وتسستقبل العدد الكبير للتÓميذ المرضسى.
حيث تم خÓل السسنة المنصسرمة عÓج 30
ت -ل-م-ي-ذا ف-ي إاخ-تصس-اصس أام-راضس ال-ج-ه-از
التنفسسي 127 ،تلميذ في طب اأ’طفال،
 196ت -ل -م-ي-ذ ف-ي ج-راح-ة اأ’ط-ف-ال153 ،
تلميذ في أامراضس القلب ،و 50تلميذا في
أامراضس اأ’سسنان و 73تلميذا في أامراضس

ال- -ج- -ل- -د ،فضس Ó- -ع -ن  3٨16ت-ل-م-ي-ذ في
إاختصساصس قياسس البصسر.

إلتسشّوسض وقصشر إلنظر
إألكثر إنتششارإ
تتوفر و’ية سسيدي بلعباسس على  41وحدة
كشس -ف م-ن-ه-ا  12وح-دة ب-ع-اصس-م-ة الو’ية
وباقي الوحدات متواجدة عبر الدوائر 15
ب- -م- -ع- -دل واح- -دة ح- -ت- -ى ثÓ- -ث وح- -دات
ب -ال -دائ -رة ،ح -يث ق -امت ه -ذه ال -وح -دات
بضسمان التغطية الصسحية داخل الوسسط
المدرسسي أ’زيد من  122أالف تلميذ من
خÓل الزيارات الطبية المبرمجة ،أاين تم
فحصس  14621٨تلميذ باأ’طوار التعليمية
ال-ثÓ-ث-ة وك-ذا أاقسس-ام ال-ت-حضس-ي-ري ب-نسس-بة
 99,9٨بالمائة ،هذا وتمكنت الفحوصسات
ال -م -ق-ام-ة م-ن إاك-تشس-اف ع-دي-د اأ’م-راضس
وسسط التÓميذ في مقدمتها أامراضس الفم
وتسسوسس اأ’سسنان والتي سسجلت بكثرة لدى
ف- -ئ- -ة ت Ó-م -ي -ذ ال -ط -ور اإ’ب -ت -دائ -ي وه -ي
اأ’م-راضس ال-ت-ي ل-ه-ا إان-ع-ك-اسس-ات م-ب-اشس-رة
على القلب والجهاز الهضسمي ،حيث تم
ف- -ي ه- -ذا الصس -دد إاحصس -اء  32325تلميذ
مصساب بتسسوسس اأ’سسنان 11155 ،تلميذ
مصس- -اب ب- -أام- -راضس ال -ل -ث -ة 3965 ،تلميذ
مصساب بالرواسسب ،و 4165تلميذ مصساب
بتشسوهات اأ’سسنان وعدم إانتظامها.
عن أامراضس الجهاز التناسسلي عند الذكور
فقد تم إاجراء  145تدخل جراحي إ’رجاع
الخصسية إالى موضسعها بإاعتبار أان الحالة
تعتبر إاسستعجالية في فترة الطفولة وأاي
Óصس-ابة بأامراضس
ت-أاخ-ر ي-ع-رضس ال-ط-ف-ل ل -إ
سسرطانية عند الكبر ،أاما أامراضس البصسر
فقد إاحتلت هي اأ’خرى مراتب متقدمة
وانحصسرت جلها في مشساكل قصسر النظر
وأامراضس العيون اأ’خرى ،كما تم تسسجيل
عديد الحا’ت المتعلقة بأامراضس الغدد
الصسماء خاصسة مرضس السسكري ،السسمنة
وانتفاخ الغدة الدرقية ،فضس Óعن حا’ت
مرضس الربو خاصسة ربو الحسساسسية الذي
إان -تشس -ر ب-ك-ث-رة ف-ي اآ’ون-ة ا’خ-ي-رة وسس-ط
ال -ت Ó-م -ي -ذ ،ن -اه -يك ع -ن ب-عضس ال-ح-ا’ت
ال -خ -اصس -ة ب -تشس -وه -ات ال -ع -م -ود ال -ف-ق-ري
واأ’مراضس الطفيلية الناجمة عن نقصس
النظافة.

يوم درإسشي حول إلبناء
وإلمدينة وإلقتصشاد إألخضشر
أاشس -رفت مصس -ال -ح و’ي -ة ب -ج -اي -ة ب -م -ع -ي-ة
منظمة ‘أار ،‘20والتي تنشسط في حماية
البيئة والمحيط ،على يوم دراسسي حول
ال -ب -ن -اء ،ال -م -دي-ن-ة ،وا’ق-تصس-اد اأ’خضس-ر،
ب-ه-دف ال-ت-ع-رف ع-ل-ى م-خ-ت-ل-ف ال-تجارب
ال -م -ط -ب -ق -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ع -دي -د م-ن
ال-م-ن-اط-ق ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ل-ل-وطن ،وكذا وضسع
ورق-ة ط-ري-ق ل-ل-و’ي-ة ،وال-ن-ه-وضس بالتنمية
وال -ح -ف -اظ ع -ل -ى ال -م -وارد ،ك -ا’ق-تصس-اد،
وتطوير الطاقات المتجددة.
أاكد المشساركون في هذا اللقاء الدراسسي،
ومن بينهم السسيد عÓوة حميد ،أانه آان
اأ’وان لكي تسستعيد و’ية بجاية جمالها

الطبيعي ،ومحو كل المظاهر التي تشسّوه
جمالها من نفايات وأاوسساخ مبعثرة في
ال -ه -واء ال -ط -ل -ق ،وه -ذا ب -ت -ظ -اف -ر ج-ه-ود
الجميع .وذلك من خÓل رسسكلة النفايات
مؤوطرين لفرز النفايات وإادخال الثقافة
ال -ب -ي -ئ -ي -ة ف -ي ال -ج -ام -ع -ات ،سس -ي -م-ا وأان-ه
تم اسستحداث ماسستر بعنوان« :ا’قتصساد
اأ’خضسر» ،كما اأدخلت هذه الثقافة في
ال-م-ي-دان ال-م-ع-م-اري ح-يث يÓ-ئ-م ال-ن-مط
ال-م-ع-م-اري وال-ب-ي-ئ-ة ،ع-ل-ى غرار التجارب
الناجحة التي شسهدتها و’يات قسسنطينة
وغرداية.
ه -ذا ال -ي-وم ال-دراسس-ي حضس-ره م-ت-ع-ام-ل-ون
اق- - -تصس - -ادي - -ون ،وال - -ذي - -ن ع - -ب - -روا ع - -ن
اسس-ت-ع-داده-م ف-ي ا’سس-ت-ث-م-ار ب-ب-ج-اية في
مجال النفايات ،حيث عقدوا في مارسس
ال- -ف -ارط اج -ت -م -اع -ا م -ع السس -ي -د ال -وال -ي
واأف-ردوا خ-ب-راءه-م ل-ل-م-ع-اي-ن-ة ال-م-يدانية،
وهذا المجال بإامكانه المسساهمة في دعم
ال- -دول- -ة ب -ق -ي -م -ة 3م Ó- -ي - -ي- -ن أاورو ،م- -ن
خÓ-ل م-ع-ال-ج-ة وإاع-ادة ت-ث-م-ي-ن ال-ن-ف-ايات
المنزلية.

بلدية العلمة

بر›ة مششاريع كÈى بغÓف  1.6مليار دينار

تتواصصل عمليات بر›ة اŸشصاريع الكÈى ببلدية العلمة الواقعة شصرق عاصصمة و’ية سصطيف،
’زمة اŸالية التي تعصصف بالبÓد‡ ،ا يؤوكد الديناميكية التي تعرفها
على بعد  27كم،وهذا رغم ا أ
’عطاء وجه
هذه اŸدينة التجارية ،والتي تسصعى إا ¤ا‚از مشصاريع هامة Ãبالغ مالية معتÈة إ
’هميتها التجارية وموقعها ا’سصÎاتيجي.
أاحسصن لها ،نظرا أ
هكذا فقد سسيطرت السسلطات المحلية لهذه
البلدية ،بعد اجتماعها ،بوالي و’ية سسطيف
ناصسر معسسكري ،العديد من المشساريع التي
تجاوز غÓفها المالي  1.6مليار دج ،أاي 160
م -ل -ي-ار سس-ن-ت-ي-م ،سس-ي-ت-م صس-رف-ه-ا م-ن ب-واق-ي
مشساريع منتهية ا’نجاز ،ومشساريع جديدة
لم تنطلق بعد في مجال اأ’شسغال العمومية
والبنى التحتية للبلدية.
في هذا اإ’طار ،تقرر فك الخناق عن
المدخل الغربي لمدينة العلمة ،أاي شسرق
ع -اصس -م -ة و’ي -ة سس -ط -ي -ف ،ع -ل -ى ال -ط-ري-ق
الوطني رقم  ، 5بانجاز نفق بالموقع المشسار
إاليه ،وهذا بغÓف مالي يقدر بـ  400مليون
دج ،أاي  40مليار سسنتيم ،وهو ا’نجاز الذي
من شسأانه التخفيف من الضسغط المسسجل
ف -ي ال-م-دخ-ل ال-غ-رب-ي ل-ل-م-دي-ن-ة،ك-م-ا ت-ق-رر
انجاز طريق اجتنابي بنفسس المنطقة إالى
الطريق السسيار شسرق غرب ،وهو مشسروع

سسيكلف  360مليون دج أاي  36مليار سسنتيم،
حيث سسيتم انجاز هذه المشساريع بمؤوسسسسات
عمومية،وهذا إاضسافة الى مشساريع أاخرى،
منها إاتمام طريق المقبرة الرابط بالطريق
الوطني رقم  ، 5وكذا أاشسغال لتهيئة السسوق
المغطاة للمدينة.
نشسير إالى ان مدينة العلمة التي يناهز عدد
سس-ك-ان-ها  200أال -ف نسس -م -ة ،تشس -ه-د ن-هضس-ة
ع-م-ران-ي-ة ك-ب-ي-رة بسس-بب نشس-اط-ه-ا ال-ت-جاري
الضسخم ،من خÓل سسوق دبي الوطني الواقع
في مدخلها الغربي ،والذي يسستقطب أا’ف
الزوار يوميا ،ويطمح سسكان المدينة إالى أان
ترقى مدينتهم إالى مصساف و’ية منتدبة،
ن-ظ-را أ’ه-م-ي-ت-ه-ا ا’ق-تصس-ادي-ة وال-ع-م-رانية،
ح -يث شس -ه-دت مشس-اري-ع سس-ك-ن ضس-خ-م-ة ف-ي
السسنوات اأ’خيرة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسشتقبل بوزارة الششؤوون اÿارجية الÈيطانية

‡ارسصة أي ضصغط على أŸغرب من أجل إأجباره
على تطبيق لوأئح ›لسس أألمن».
كما كشصف ذأت أŸسصؤوول ،عن وجود فاعلÚ
ج -دد م -ن شص -أان -ه -م ت -غ -ي Òأل-وضص-ع ،خ-اصص-ة أل-ق-رأر
ألصص -ري -ح Ùك -م -ة أل-ع-دل أألوروب-ي-ة أل-ذي ي-ذك-ر،
بشص -دة ،أن ألصص -ح -رأء أل -غ-رب-ي-ة وأŸغ-رب إأق-ل-ي-م-ان
م- -ن- -فصصÓ- -ن وك- -ذلك أنضص- -م- -ام أŸغ- -رب ل –Ó-اد
أألفريقي.
حيث أكد قائ« :Óبانضصمامه ل–Óاد أألفريقي
يكون أŸغرب قد ألتزم باحÎأم أ◊دود ألتي خلفها
ألسص -ت -ع -م -ار ،ك -م -ا ق -ب -ل أŸغ -رب ب -وأجب أل–اد
أإلفريقي نحو وحدة وسصيادة ألدول أألعضصاء».
عÓوة على ذلك ،صصرح ألسصيد خدأد أن «أألمÚ
 ·ÓأŸت -ح-دة Áلك أآلن ف-رصص-ة ج-دي-دة
أل -ع -ام ل  -أ
لرفع وضصع ألنسصدأد ،مع أألخذ بع Úألعتبار كل
ألعرأقيل ألتي “نع إأ ¤يومنا هذأ تطبيق ﬂطط
ألتسصوية أأل‡ي بالصصحرأء ألغربية».
وأسص- -ت- -ق- -ب- -ل أŸنسص- -ق ألصص- -ح- -رأوي م- -ع ب -ع -ث -ة
أŸي- -ن- -ورسص- -و ،عضص- -و أألم- -ان- -ة أل- -وط- -ن -ي -ة ÷ب -ه -ة
أل-ب-ول-ي-زأري-و ألسص-ي-د أﬁم-د خ-دأد ،ب-ل-ن-دن ،بوزأرة
ألشصؤوون أÿارجية ألÈيطانية ألتي تتابع ألقضصية
ألصصحرأوية عن كثب.
وأكدت أ◊كومة ألÈيطانية ألﬁمد خدأد ،أنها
تتابع ألوضصع ‘ ألصصحرأء ألغربية عن كثب ،بصصفتها
عضصوأ دأئما ‘ ›لسس أألمن أأل‡ي ،مصصرحة أن
«أŸملكة أŸتحدة تؤويد ‚اح عمل أأل· أŸتحدة
‘ ألصصحرأء ألغربية وتطبيق لوأئح ›لسس أألمن
بصص-ف-ت-ه-ا عضص-وأ دأئ-م-ا ب-ه وعّ-ب-رت ع-ن أه-ت-م-ام-ها
بالوضصع».

 9مÓي Úلغم يهدد حياة الصشحراويÚ
تعت Èألصصحرأء ألغربية من ب Úألدول أألكÌ

اغتيال مسشؤوول ا÷وازات بطرابلسس

اند’ع معركة السشيطرة على مطار سشبها الليبية

ان- -دل- -عت ،أامسس ،م- -ع- -ارك Ãدي- -ن- -ة سش -ب -ه -ا
ل-لسش-ي-ط-رة ع-ل-ى م-ط-ار “ن-هنت ا’سشÎاتيجي،
ب Úقوات ا÷يشس الليبي ومليششيات مسشلحة،
اسش-ت-خ-دم ف-ي-ه-ا ال-طÒان ا◊رب-ي ،ف-ي-ما اغتيل
مسشؤوول ا÷وازات بالعاصشمة طرابلسس.
أع -ل -نت ق -ي -ادة أ÷يشس أل-وط-ن-ي أل-ل-ي-ب-ي ،أن-طÓ-ق
ع -م -ل -ي -ة ب -ري-ة وج-وي-ة ك-بÒة ل-لسص-ي-ط-رة ع-ل-ى ق-اع-دة
«“ن -ه -نت» أل -ت -ي ك -انت تسص -ي -ط-ر ع-ل-ي-ه-ا م-ي-ل-يشص-ي-ات
مسصلحة.
يذكر ،أن ألقوأت أŸوألية ◊ف Îتسصعى للسصيطرة
على قاعدة “نهنت لكي تتمكن من ضصرب موأقع
مناوئة لها ‘ مناطق غرب ليبيا.
وتسصيطر على قاعدتي أ÷فرة وسصط جنوب ليبيا،
و“نهنت أÙاذية لسصبها من أ÷نوب أللت ÚتعتÈأن
أأله -م عسص -ك -ري -ا وأسصÎأت -ي -ج -ي -ا ‘ ج -ن -وب أل -ب Ó-د،
ميليشصيات مسصلحة فارة من بنغازي ،تتخذ مسصمى
«سصرأيا ألدفاع عن بنغازي» شصعارأً لها وذلك Ãسصاندة
ميليشصيات أخرى منحدرة من مصصرأتة.
‘ أŸق- -اب- -ل ،أغ- -ت- -ال مسص- -ل- -ح- -ون مسص -ؤوول قسص -م
أ÷وأزأت Ãدينة «أÿمسس» شصرق ألعاصصمة ألليبية

عÈا

لعا⁄

ط -رأب -لسس ،أمسس أألول ،ب -ع -دم -ا ت-ع-رضس إلطÓ-ق ن-ار
كثيف أثناء مروره بالطريق ألسصريع.
وق- -ال ﬁم- -د أألخضص- -ر عضص -و أÛلسس أل -ب -ل -دي
ل -ل -خ -مسس ‘ تصص -ري-ح صص-ح-ف-ي ،إأن «مسص-ل-ح Úق-ام-وأ
بإاطÓق ألرصصاصس على سصيارة ألنقيب مروأن أبشصيشس
مسص- -ؤوول أ÷وأزأت أث- -ن- -اء م- -روره Ãن- -ط- -ق- -ة «سص- -وق
أÿمسس» على ألطريق ألسصاحلي ألرأبط بالعاصصمة».
من جهته أكد رئيسس أÛلسس ألعسصكري للخمسس
مصص -ط -ف -ى سص -ل -ط -ان ،أغ -ت -ي -ال آأم -ر ج -ه -از م -ب -احث
أ÷وأزأت باŸدينة ألنقيب مروأن أبشصيشس.
وأكد سصلطان أن مدير جهاز مباحث أ÷وأزأت
ل -ق -ي مصص -رع -ه ب -ع-دم-ا أم-ط-ره مسص-ل-ح-ون ب-وأب-ل م-ن
ألرصصاصس فأاردوه قتي .Óو ⁄يحدد أي من أŸسصؤوولÚ
دوأفع أغتيال أبشصيشس.
إأل أن تقارير ﬁلية ذكرت بأان «تهديدأت وصصلت
Ÿسص -ؤوول م -ب -احث أ÷وأزأت ب -اÿمسس ع -ل -ى خ-ل-ف-ي-ة
–صصله على أدلة تكشصف تورط عدد من أÛرم‘ Ú
ع- -م- -ل- -ي- -ات ت- -ه- -ريب وألŒار ب- -ال -بشص -ر ع Èأل -ب -ح -ر
أŸتوسصط».

قضشايا الفسشاد األهبت اŸناظرة الكÈى ب ÚاŸرششحÚ

احتجاز  6أاششخاصص ‘
سشان بÎسشÈغ

@ موسصكو  :أعلن
ﬁق - - - - -ق - - - - -ون روسس ،أمسس
أألرب - -ع - -اء ،أن سص- -ت- -ة أشص- -خ- -اصس
أحتجزوأ ‘ سصان بÎسصÈغ لÓشصتباه
ب -أان -ه -م ي -ج -ن -دون لصص -ال -ح ت -ن -ظ-ي-م دأعشس
ويسصاعدون ‘ أنشصطة إأرهابية.
وقالت ÷نة ألتحقيق أ◊كومية ‘ بيان ،إأنه ل
يوجد دليل على أن أÙتجزين ،وهم موأطنون من دول ‘ آأسصيا
ألوسصطى ،مرتبطون بأاي شصكل بهجوم أألثنﬁ ‘ Úطة مÎو
بسصان بÎسصÈغ.

مقتل  ‘ ٧انفجار Ãقديششو
@ مقديششيو  :أعلنت ألشصرطة ألصصومالية عن مقتل سصبعة
أشصخاصس وإأصصابة عدد آأخر بجروح ‘ أنفجار سصيارة مفخخة
قرب مطعم ،وسصط ألعاصصمة مقديشصيو ،أمسس.
وقال أحمد علمي ،أحد أفرأد ألشصرطة ،إأن سصيارة ﬁملة
باŸتفجرأت «أنفجرت أمام مدخل مطعم قريب من وزأرة
ألرياضصة ووزأرة أألمن ألدأخلي ‘ حي شصا‚ا Êبالعاصصمة
مقديشصو».

تلغيما ‘ ألعا ،⁄حيث أنها تضصم أك Ìمن  9مÓيÚ
لغم مبعÌة على طول أ÷دأر أŸغربي ألذي يقسصم
أرأضصيها‡ ،ا زأد من معاناة ألشصعب ألصصحرأوي
أŸق -اوم م -ن أج -ل أسص -ت -ق Ó-ل -ه وح -ق -ه ‘ ت -ق -ري -ر
أŸصص.Ò
وبحسصب تقارير ،فإان ألصصحرأء ألغربية مصصنّفة
من ب Úألعشصر دول أألك Ìتلوثا باأللغام ‘ ألعا،⁄
بفعل أŸمارسصات ألعسصكرية للمحتل أŸغربي ألذي
أرت- -كب ج- -رأئ- -م ضص- -د أإلنسص- -ان- -ي- -ة ب- -ح -ق ألشص -عب
ألصصحرأوي.
وقد قامت جبهة ألبوليسصاريو بتدم 3181 Òمن
ﬂزونها من أأللغام سصنة  ،2007وبدأت منظمة
أه-ل-ي-ة ب-ري-ط-ان-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة أأللغام بتوعية ألرحل
ب-ك-ي-ف-ي-ة أج-ت-ن-اب-ه-ا .ون-ت-ي-ج-ة ذلك ،فإانه ” تصصفية
وتطه Òما يزيد عن  49،765،987م Îمربع من
أألرأضصي ألصصحرأوية بحلول سصنة .2008
و‘ سصنتي  2015و“ 2016ت تنقية  8000كلم
م -ن أل -ط -رق أل -ت-ي صص-ارت آأم-ن-ة لÓ-سص-ت-ع-م-ال ،و”
تدم Òأآللف من ألذخÒة غ ÒأŸسصتعملة ومئات
ألقنابل ألعنقودية وأنوأع أخرى من أأللغام .وأمام
ه -ذأ لي -زأل أŸغ -رب ‡ت -ن -ع -ا ع -ن أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
أŸع-اه-دة أل-دول-ي-ة Ÿن-ع وح-ظ-ر أألل-غ-ام ،مسص-ت-مرأ
ب -ذلك ‘ إأدأم -ة أŸأاسص -اة م -ن خ Ó-ل ج -دأر أل -ع -ار
أل -ع -ازل وأألل -غ -ام ب-الصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ‘ ،ح Úأن
جبهة ألبوليسصاريو وقعت على أتفاقية جنيف Ÿنع
أأللغام سصنة .2005

ا’–اد الŸÈا Êالدو‹
يدين ششرعنة ا’سشتيطان

رفع علم فلسشط Úاعتبارا
من منتصشف ماي ‘ دبلن
أصص-درت ب-ل-دي-ة أل-ع-اصص-م-ة أألي-رل-ن-دية دبلن،
ق -رأرأ ب -رف -ع أل-ع-ل-م أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ف-وق م-ب-ن-اه-ا
تضص-ام-ن-ا م-ع ألشص-عب أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي أل-وأق-ع –ت
ألحتÓل أإلسصرأئيلى.
أكد عضصو ألبلدية جون ليون  ،أن ألقرأر يأاتي
«ت -ع -بÒأ ع -ن تضص -ام -ن أإلي -رل-ن-دي Úم-ع ألشص-عب
ألفلسصطيني» ،مشصÒأ إأ ¤أنهم قاموأ Ãظاهرأت
وأسصعة ‘ ألسصنوأت أألخÒة دعما لقيام ألدولة
ألفلسصطينية.
ق -ال ل -ي -ون ،إأن ق -رأر أل -ب -ل-دي-ة ي-ع-ت« Èق-رأرأ
رم - -زي- -ا ÷ذب أه- -ت- -م- -ام أŸوأط- -نŸ Úع- -ان- -اة
أل- -ف- -لسص- -ط- -ي -ن -ي Úأل -ي -وم -ي -ة ‘ ظ -ل ألح -ت Ó-ل
أإلسصرأئيلي ألوحشصي» ،بحسصب تعبÒه.
ووفقا للقرأر ،سصÒفع ألعلم ألفلسصطيني فوق
مبنى ألبلدية ،بدءأً من  15ماي وŸدة شصهر،
ويصصادف تاريخ بدء ألقرأر مرور  50عاما على
أحتÓل إأسصرأئيل أرأضصي ألضصفة ألغربية وقطاع
غزة عام .1967
م -ن ن -اح -ي -ة ث -ان -ي -ة ،ق -ال أÛلسس أل-وط-ن-ي
ألفلسصطيني ،أمسس ،إأن أل–اد ألŸÈا Êألدو‹
أدأن ب-إاج-م-اع أعضص-ائ-ه ‘ ،أل-ع-اصص-م-ة أل-ب-ن-غالية
«دكا» ،قانون شصرعنة ألسصتيطان ألذي يسصمى بـ
«ق-ان-ون تسص-وي-ة أŸسص-ت-وط-ن-ات» ،وط-الب بإالغائه
لنتهاكه ألقانون ألدو‹ ،مشصÒأ إأ ¤أنه يشصكل
«خطرأ كبÒأ» ويؤوثر «سصلبا» على عملية ألسصÓم
‘ ألشصرق أألوسصط وهدفها أŸركزي وأÛمع
عليه دوليا ،وهو «–قيق حل ألدولت.»Ú
وأضص - -اف أÛلسس ‘ ،ب - -ي- -ان صص- -در ،أمسس،
ب - -ع - -م - -ان ،أن أل–اد ألŸÈا Êأل- -دو‹ ،أل- -ذي
يشص -ارك ‘ أع -م -ال -ه م -ا ي -زي-د ع-ن  630عضصوأ
Áثلون  132برŸانا ‘ ألعا« ،⁄أكد موأصصلة
ج-ه-وده وم-ت-اب-ع-ت-ه ل-ه-ذأ أل-ق-ان-ون م-ع أل-ك-ن-يسصت
أإلسصرأئيلي ،وعرضس نتائج
أŸتابعة على دورة أل–اد ألŸÈا Êألدو‹
ألتي سصتنعقد ‘ أكتوبر ألقادم».

ب- - -دأا ال- - -ع- - -د ال - -ت - -ن - -از‹
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات ال -رئ -اسش -ي -ة
الفرنسشية ،اŸقرر أان Œرى
‘  ٢3أافريل ،وارتفعت حدة
اŸن- - - -افسش - - -ة ب ÚاŸرشش - - -حÚ
وسش- - - -ط ت- - - -ق - - -ارب ك - - -ب‘ Ò
ا◊ظ -وظ ،وخ -ي -مت قضش-اي-ا
ال-فسش-اد وت-ب-ادل بشش-ك-ل غÒ
مسش- - - - -ب- - - - -وق ‘ ا◊م- - - - -ل- - - - -ة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،وي-راه-ن ع-ل-ى
دور اŸه-اج-ري-ن ،خ-اصش-ة من
ال -دول اŸغ -ارب -ي-ة وا÷زائ-ر
على حسشم النتائج النهائية.
أل- -ت- -ق -ى أŸرشص -ح -ون أألح -د
عشص -ر ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات أل-رئ-اسص-ي-ة
ألفرنسصية ‘ ،مناظرة تلفزيونية
وصص -فت ب -أان -ه-ا ت-اري-خ-ي-ة ،ق-ب-ي-ل
أسص-اب-ي-ع م-ن أل-دورة ألن-ت-خ-اب-ي-ة
أألو ،¤سصهرة أمسس أألول.
و ⁄يتوأن أŸرشصحون أألوفر
ح -ظ -ا ع -ن ت -وج -ي -ه ألت -ه-ام-ات
ومهاجمة بعضصهم بعضصا ،منهم
زع-ي-م-ة ح-زب أ÷ب-ه-ة أل-وط-ن-ي-ة
مارين لوبان ،ومرشصح حركة «أإ¤
أألم - -ام» إأÁان - -وي - -ل م - -اك - -رون،
وم- -رشص- -ح ح- -زب أ÷م- -ه -وري -ون
ف - -رأنسص - -وأ ف - -ي - -ون ،إأ ¤ج - -انب
مرشصح أ◊زب ألشصÎأكي بونوأ
ه-ام-ون ،وم-رشص-ح ف-رنسص-ا أألب-ي-ة
جان لوك ميلنشصون.
وب- -ع- -د م- -ن -اظ -رة أسص -ت -م -رت
سص -اع -ت Úب ÚأŸرشص -ح ،Úح-ول
ألبطالة وألهجرة وألعÓقات مع
أوروب-ا ،ب-دأ م-رشص-ح-ان يسص-اريان
‘ توجيه ألنتقادأت لفرأنسصوأ
ف- -ي- -ون وم- -اري -ن ل -وب -ان ،بسص -بب
–قيقات قضصائية ضصدهما.
وق- -ال ف- -ي- -ل- -يب ب- -وت -و ،أح -د
أŸرشص- - -ح« ،Úك- - -انت ح- - -م - -ل - -ة
عظيمة منذ جانفي كلما نبشصنا
ي - -ظ- -ه- -ر أŸزي- -د م- -ن أل- -فسص- -اد

وأŸزيد من ألغشس» ‘ ،إأشصارة
إأ ¤ت- -ق- -ري -ر نشص -رت -ه صص -ح -ي -ف -ة
«ل-وك-ان-ار أنشص-ي-ن-ي-ه» أألسص-ب-وع-ي-ة
ألسص- -اخ -رة ،وأل -ت -ي ك -انت أألو¤
أل- -ت- -ي زع- -مت أن ف- -ي -ون ي -دف -ع
أموأل ضصخمة لزوجته من أموأل
دأف -ع -ي ألضص -رأئب ع -ن ع-م-ل ⁄
تقم به كما ينبغي.
من جانبه ،رد فيون قائ،Ó
إأنه  ⁄يرتكب أي أخطاء ولن يرد
ع -ل-ى تسص-اؤولت بشص-أان أŸزأع-م.
وق- -ال« :ل -ن أخضص -ع ل -لÎه -يب».
وأضص - -اف« ،سص- -وف آأخ- -ذك- -م إأ¤
أÙكمة جرأء ذلك».
أم -ا م -اري -ن ل -وب -ان ،زع -ي -م-ة
أ÷ب-ه-ة أل-وط-ن-ي-ة ف-ق-د ت-عرضصت
لكلمات قاسصية من أŸرشصح بوتو
وه -و ع -ام -ل Ãصص -ن -ع سص -ي-ارأت،
وم -ن أŸت -وق -ع أل ي-حصص-ل ع-ل-ى
ت -أاي -ي -د ي -ذك -ر ‘ أ÷ول -ة أألو¤
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات ‘  23أفريل
أ÷اري.
وأسصتخدمت لوبان حصصانتها
ك - -ن- -ائب ‘ ألŸÈان أألوروب- -ي،
لرفضس ألسصتجابة لسصتدعاء من
ألشص -رط -ة ،بشص -أان م -زأع-م ب-أان-ه-ا
ق- - - -دمت أم- - - -وأل م- - - -ن أل–اد
أألوروبي Ÿوظفيها بشصكل غÒ
مشص -روع .وق -ال ب -وت -و« :ع -ن-دم-ا
تسصتدعي ألشصرطة شصخصصا عليه
أن ي- -ذهب .ل ت- -وج- -د حصص- -ان -ة
للعمال».
وأنتقد بوتو مرشصحة أليمÚ
أŸت -ط-رف ق-ائ« :Ó-إأن-ه-ا تّ-دع-ي
معارضصتها للنظام ،لكنها –تمي
بقوأن Úألنظام وقوأن Úأل–اد
أألوروبي ألذي تريد أÿروج منه
لعدم تلبية أسصتدعاء ألشصرطة من
خÓ- -ل ألح- -ت- -م- -اء ب- -ا◊صص -ان -ة
ألŸÈانية».
وت -ن -ف -ي ل -وب -ان ،م-ث-ل ف-ي-ون،

@ م-وسشكو  :أك -د ن-ائب وزي-ر أل-دف-اع أل-روسص-ي ،أل-ف-ري-ق
ألكسصندر فوم ،Úأمسس ،أن ما يعيق أŸعركة أŸشصÎكة ضصد
أإلرهاب ألدو‹ ،هو عدم رغبة ألغرب ‘ ألتوحد Ÿوأجهة
ألتهديدأت أإلرهابية ،مؤوكدأ «جاهزية موسصكو للحوأر ألبناء» مع
ألغرب.
وقال فوم Úحول مؤو“ر أألمن ألدو‹ ألسصادسس ،ألذي سصيعقد
يومي  26و 27أفريل أ÷اري ،أنه «بدل من توحيد أ÷هود ‘
ﬁاربة أإلرهاب ،تخلق ألدول ألغربية أنقسصامات جديدة ،وتخطط
لحتوأء ألدول غ ÒأŸرغوب فيها».

دعم الرئيسص تواديرا

@ نيويورك  :جدد ›لسس أألمن باأل· أŸتحدة ،دعمه
لرئيسس جمهورية إأفريقيا ألوسصطى فوسصت-Úأرشصا„ توأديرأ،
م -دي -ن -ا ‘ ن -فسس أل -وقت –رك -ات أ÷م -اع-ات أŸسص-ل-ح-ة أل-ت-ي
تسصببت ‘ «خسصائر ثقيلة ب ÚأŸدني.»Ú
وأدأن ›لسس أألمن بـ «شصدة» أعمال ألعنف ألتي ترتكبها
هذه أ÷ماعات و»ﬁاولتها ألرأمية إأ ¤ألسصيطرة بالقوة على
أألرأضصي وأŸوأرد» ،دأعيا إأياها إأ ¤ألوقف «ألفوري» لكل هذه
ألن-ت-ه-اك-ات وأل-وف-اء ب-ال-ت-زأم-ات-ه-ا بشص-أان ن-زع أألسصلحة وتسصريح
أÛندين وإأعادة ألندماج.

أرت - -ك - -اب أي ﬂال- -ف- -ات ورّدت
ب- -غضصب ق- -ائ -ل -ة ،إأن -ه -ا ضص -ح -ي -ة
«أضص -ط -ه -اد سص -ي -اسص-ي» .وق-الت:
«ه-ل ه-ذأ أسص-ت-ج-وأب (شص-رطة)؟
أعتقدت أن هذه مناظرة ولكن
يبدو أن ‡ثلي ألدعاء هنا».

جدل حول البقاء
‘ ا’–اد اأ’وروبي

ألخ - -تÓ- -ف ب ÚأŸرشص- -حÚ
حول ألبقاء ‘ أل–اد أألوروبي
ط -غ-ى ع-ل-ى م-وأضص-ي-ع ع-دة ،وإأن
كان أ÷دل حول أوروبا قد غاب
نسص -ب -ي-ا خÓ-ل أŸن-اظ-رة أألو،¤
ف - - -ق - - -د ك - - -ان أ◊دث ‘ ه- - -ذه
أŸناظرة ،إأذ أحتدم ألنقاشس بÚ
أŸرشصح Úحول مسصأالة توظيف
أألوروب- -ي ‘ Úف- -رنسص- -ا Ãوجب
ن- -ظ- -ام ألضص- -م -ان ألج -ت -م -اع -ي
أÿاصس ببÓدهم.
وقال أŸرشصح أألوفر حظا،
ب- -حسصب أسص -ت -ط Ó-ع -ات أل -رأي،
إأÁان- -وي -ل م -اك -رون ،إأن أÿروج
م- -ن أل–اد أألوروب -ي ،م -ث -ل -م -ا
ت-ط-الب ل-وب-ان ،سص-ي-ن-ع-كسس سص-لبا
ع -ل -ى أÛت -م -ع أل -ف -رنسص -ي م-ن
جميع ألنوأحي ،وقال« :خروجنا
م -ن أل–اد سص -يضص -ع-ف-ن-ا أم-ن-ي-ا،
وسص-ي-ؤوث-ر ع-ل-ى أل-ق-درة ألشص-رأئية
ل-ل-م-وأط-ن Úأل-ف-رنسصي ،Úسصينهار
أقتصصادنا .نحن لسصنا سصويسصرأ أو
كوريا أ÷نوبية».
ون - - -ال م - - -رشص - - -ح أل - - -يسص - - -ار
أŸتطرف جون لوك ميلنشصون،
أع - -ل - -ى ع Ó- -م - -ة ‘ ت - -ق - -ي - -ي - -م
أŸشص-اه-دي-ن ،ب-حسصب أسص-تطÓع
أجرته قناة «بي.أف.أم.تي،»‘-
وحصصل على  25نقطة متقدما
إأÁان-وي-ل م-اك-رون  21وفرنسصوأ
فيون .15

بينما يصشر الغرب على توجيه أاصشابع ا’تهام للقوات السشورية

روسشيا :اŸعارضشة مسشؤوولة عن الهجوم الكيميائي بإادلب

ب-ي-ن-م-ا تصشّ-ر ال-دول ال-غ-رب-ي-ة ‘ ،مقدمتها
ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة ،ع-ل-ى –م-ي-ل اŸسش-ؤوول-ية
ال- -ك- -ام- -ل- -ة ل- -ل- -ق- -وات السش- -وري -ة ‘ ال -ه -ج -وم
ال -ك -ي -م -اوي ال -ذي تسش -بب ‘ م -وت ال-عشش-رات
Ãدينة خان ششيخون Ãحافظة إادلب التي
تسش -ي -ط -ر ع -ل -ي-ه-ا اŸع-ارضش-ة ،ق-دمت م-وسش-ك-و
’سش -د م -ن ه -ذه
ت- -فسشÒا آاخ- -ر يÈئ ن -ظ -ام ا أ
ال -ت -ه -م -ة اÿطÒة ب -ق-ول-ه-ا ،إان ال-غ-از السش-ام
تسش -رب م -ن ﬂزن أاسش -ل -ح -ة ك -ي -م -اوي -ة ت-اب-ع
ل- -ل- -م- -ع -ارضش -ة ب -ع -دم -ا قصش -ف -ت -ه ال -ط -ائ -رات
السشورية.
ب- -اÿصص- -وصس ،ق -الت وزأرة أل -دف -اع أل -روسص -ي -ة،
أمسس ،إأن تلوثا بغاز سصام ‘ بلدة خان شصيخون
ألسص -وري -ة ك -ان ن -ت -ي -ج -ة تسص -رب غ -از م -ن مسص-ت-ودع
Óسص -ل -ح-ة أل-ك-ي-م-اوي-ة “ل-ك-ه أŸع-ارضص-ة ،ب-ع-د أن
ل -أ
أصص -اب -ت -ه ضص-رب-ات ج-وي-ة ن-ف-ذت-ه-ا ق-وأت أ◊ك-وم-ة
ألسصورية.
وجاء ‘ بيان صصدر عن وزأرة ألدفاع ألروسصية،
أن -ه «ب -حسصب أل -ب -ي -ان -ات أل -ع -م-ل-ي-ة ÷ه-از م-رأق-ب-ة
أÓŸحة أ÷وية ألروسصي ،فإان ألطÒأن ألسصوري
قصصف مسصتودعا إأرهابيا كبÒأ بالقرب من خان
شصيخون» ،ألبلدة ألتي تسصيطر عليها أŸعارضصة ‘
شصمال غرب سصوريا ،مؤوكدأ أنه كان يحتوي على
«موأد سصامة».
وقال أŸتحدث باسصم وزأرة ألدفاع ألروسصية،
اششهار

الوحدة Ùاربة اإ’رهاب
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خداد :حان الوقت للتكفل ا÷اد بالقضشية الصشحراوية
’·
أاكد اŸنسشق الصشحراوي لدى بعثة ا أ
اŸت -ح -دة ل -ت -ن -ظ -ي -م اسش -ت -ف -ت -اء ‘ الصش -ح-راء
’م-ان-ة
ال -غ -رب -ي -ة (اŸي -ن -ورسش -و) وال -عضش -و ‘ ا أ
الوطنية ÷بهة البوليسشاريو أاﬁمد خداد،
’·
ب- -ل- -ن- -دن ،أان- -ه ح- -ان ال- -وقت Ÿن- -ظ- -م -ة ا أ
اŸت -ح -دة أان ت -ت -ك -ف -ل ب -ك -ل ج -دي -ة ب-قضش-ي-ة
الصش -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة ال-ت-ي ط-ال أام-ده-ا م-ن-ذ
عششريات.
‘ حديث لوأج ،عقب أسصتقباله بوزأرة ألشصؤوون
أÿارجية ألÈيطانية ،أمسس أألول ،أوضصح ألسصيد
خدأد قائ« :Óمسصؤوولية ›لسس أألمن أأل‡ي تتمثل
‘ وضصع حد Ÿعاناة ألشصعب ألصصحرأوي و‡ارسصة
ألضص -غ -ط ع -ل -ى أŸغ-رب إلل-زأم-ه-ا ب-احÎأم ح-ق-وق
أإلنسصان ‘ ألصصحرأء ألغربية وأن تو‘ بتعهدأتها
من أجل تنظيم أسصتفتاء تقرير أŸصص.»Ò
وقال أيضصا« ،منذ  26سصنة قام أŸغرب بعرقلة
جميع جهود أÛتمع ألدو‹ وحان ألوقت Ûلسس
أألم -ن أن ي -ح -دد مسص -ؤوول -ي -ات أŸغ -رب ‘ ت-ده-ور
أل- -وضص- -ع ‘ ألصص- -ح- -رأء أل- -غ- -رب- -ي- -ة ع- -ل- -ى ج -م -ي -ع
أŸسصتويات».
أك -د ألسص -ي -د خ -دأد ،أن -ه «م -ن ألضص -روري إأع-ادة
مصصدأقية أŸينورسصو لتمكينها من ‡ارسصة مهامها
كاملة ،كما هو منصصوصس ‘ ألÓئحة Û 2285لسس
أألم -ن .ع -ل -م -ا أن -ه ب -ع -د ط -رد أعضص-ائ-ه-ا م-ن ق-ب-ل
أŸغ -رب ‘ أل -ع -ام أŸنصص -رم ،ع -اد إأ ¤أل -ب -ع-ث-ة 25
عضصوأ فقط من ›موع .»85
وأشصار أيضصا ،إأ ¤ضصرورة «أسصتئناف ﬁادثات
ب Úجبهة ألبوليسصاريو وأŸغرب إليجاد حل نهائي
ل -ل-ن-زأع أل-ق-ائ-م ‘ ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ةÃ ،ا يضص-م-ن
للشصعب ألصصحرأوي حق تقرير مصصÒه».
‘ ه- -ذأ ألسص- -ي- -اق ،شص- -دد ذأت أŸسص- -ؤوول ع -ل -ى
«أسص-ت-ع-دأد ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسص-اري-و ل-ل-تعاون مع أألمÚ
 ·ÓأŸتحدة ومبعوثه أÿاصس ‘ ألصصحرأء
ألعام ل أ
أل-غ-رب-ي-ة ،قصص-د إأنشص-اء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة Ÿسص-ار
ألسص Ó- -م» ،م- -ؤوك- -دأ أن ه- -ذأ «يشص Òإأ ¤وضص- -ع حّ- -د
للعرأقيل ألتي نصصبها أŸغرب منذ .»1991
·Ó
وصصرح خدأد ،أن تقرير أألمانة ألعامة ل أ
أŸتحدة حول ألصصحرأء ألغربية ،سصيتم تسصليمه هذأ
أألسصبوع Ûلسس أألمن ،معربا عن أمله ‘ أن يكون
أنطÓقة جديدة نحو تطبيق صصارم للوأئح ›لسس
أألم -ن أŸدع -م -ة ◊ل يضص -م -ن ح -ق ت -ق-ري-ر مصصÒ
ألشصعب ألصصحرأوي.
وأضصاف أŸسصؤوول ألصصحرأوي قائ« ،Óإأن موقف
أعضصاء ›لسس أألمن من شصأانه أن يج ÈأŸغرب
على أÿضصوع للقانون ،خاصصة فرنسصا ألتي تعرقل
مسص -ار إأي -ج -اد ح -ل ل -ل -قضص -ي -ة ألصص -ح -رأوي -ة و“ن-ع
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«وف-ق-ا ل-وسص-ائ-ل أل-رصص-د أ÷وي-ة أل-روسص-ي-ة ،قصصفت
ألقوأت أ÷وية ألسصورية مسصتودعا ضصخما للذخÒة
Óرهابي ‘ Úأألطرأف ألشصرقية لبلدة خان
تابعا ل إ
شصيخون بريف إأدلب ،وكان أŸسصتودع يحوي ذخÒة
وم -ع -دأت ،فضص  Ó-ع -ن أل-ع-ث-ور ع-ل-ى مصص-ن-ع ﬁل-ي
إلنتاج قنابل ﬁشصوة Ãوأد سصامة».
وأضصاف أŸتحدث ،أن أŸسصتودع أحتوى على
ذخائر أسصلحة كيميائية ” نقلها إأ ¤ألبÓد من
ألعرأق.
وأشصار بيان ألوزأرة ،إأ ¤أن أعرأضس ألتسصمم
أل -ت -ي ◊قت ب -اŸدن -ي ‘ Úخ -ان شص -ي -خ -ون وأل-ت-ي
ظهرت ‘ مقاطع ألفيديو على شصبكات ألتوأصصل
ألج -ت -م -اع-ي ،مشص-اب-ه-ة “ام-ا ل-ت-لك أل-ت-ي أصص-ابت
أŸدن -ي ،Úخ -ري -ف أل -ع-ام أŸاضص-ي ،وأل-ت-ي أل-ق-اه-ا
«أإلرهابيون» ‘ حلب.
وقتل ما ل يقل عن  72مدنيا ،بينهم  20طف،Ó
أختناقا ،صصباح ألثÓثاء ،فضص Óعن إأصصابة 160
آأخرين ‘ قصصف جوي بغازأت سصامة أسصتهدف
ب -ل -دة تسص -ي-ط-ر ع-ل-ي-ه-ا أŸع-ارضص-ة ‘ شص-م-ال غ-رب
سصوريا وأثار تنديدأ وأسصعاً من عوأصصم ألعا ⁄ألتي
وج-ه ع-دد م-ن-ه-ا ،ب-ي-ن-ه-ا وأشص-ن-ط-ن ،أصص-ابع ألتهام
للنظام ألسصوري.
ه -ذأ وق -د رفضصت أŸع -ارضص -ة ألسص -وري-ة أل-ب-ي-ان
ألروسصي وقالت إأنها Ãختلف فصصائلها غ Òقادرة
على صصناعة هذه أŸوأد.

اللجنة الو’ئية للخدمات ا’جتماعية
Ÿديرية الÎبية لو’ية بششار

إاعÓن عن اسشتششارة وطنية رقم ٢٠١٧/٠٢
ي -ع -ل -ن السش -ي -د رئ -يسس ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-خ-دم-ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ل-و’ي-ة بشش-ار ،ع-ن اسش-تشش-ارة Ÿن-افسش-ة
وطنية من أاجل اختيار وكالة سشياحية لتنظيم عمرة
ل -ل -ب -ق -اع اŸق -دسش-ة ل-ف-ائ-دة ع-م-ال الÎب-ي-ة ‘ ال-نصش-ف
’ول من ششهر رمضشان.
ا أ
ف -ع -ل -ى ال-راغ-ب ‘ ÚاŸشش-ارك-ة ال-ت-ق-رب Ÿق-ر ال-ل-ج-ن-ة
لسش- - -حب دف Îالشش- - -روط خ Ó- -ل  ١٠أاي -ام م -ن ت -اري-خ
’عÓن.
ا إ
رئيسس اللجنة
الششعب ٢٠١٧/٠٤/٠٦

´Ó£à°SGE

اÿميسس  0٦أافريل  ٢017م
الموافق لـ  0٩رجب  143٨هـ
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اÿدم - - -ا
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وال- -ب Ú - -ع Èك - - - -اف - - - -ة
اŸواط - - - -ن
 -ع- - -م- - -وم- - -ي - -ة،’دارات ال-
ا إ
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’من اŸعلوماتي.
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حمزة ﬁصصول
إا ¤وقت قريب ،كان من يوميات ا÷زائري Úقطع مئات
ال -ك -ي -ل -ومÎات ل -ل -حصص -ول ع-ل-ى وث-ائ-ق إاداري-ة م-ن ب-ل-دي-ات-ه-م
األصصلية ،لسصتخدامها ‘ ملفات معينة ،قبل أان تصصبح ما كنت
تسصمى ““ فÎة اŸعاناة مع اإلدارة الورقية““ ،من اŸاضصي بفضصل
خدمات إالكÎونية بدأات ‘ الظهور منذ .٢010
هذا التاريخ شصهد ميÓد جواز السصفر البيومÎي الذي كان
Ãثابة حجر األسصاسس ŸيÓد ا◊كومة اللكÎونية ،التي بلغت
مراحلها األخÒة ،وأا‚زت هذه العملية بتجند ترسصانة بشصرية
ووسصائل تقنية ،سصمحت بتسصجيل وحفظ اÓŸي Úمن الوثائق
الرسصمية التي تخصس ا÷زائري Úمنذ سصنوات ،1٨00
ووضصعها ‘ خدمة اŸواطن.Ú
وتكفلت وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية بنقل
اإلدارة م- -ن ع- -ه- -د ال- -ورق واÛل- -دات إا ¤ع- -ه -د
السصجÓت اللكÎونية ،تضصمنت إا ¤غاية ٢01٦
أازيد من  ٩٦مليون وثيقة ” تسصجيلها وحفظها
إالكÎونيا حسصب مصصالح الوزارة.
وواك -بت ق -ط -اع -ات أاخ -رى ه -ذا اŸسص-ار ،ع-ل-ى
غرار السصكن والعدالة والتجارة مع اسصتحداث
وزارة ل Ó-ق -تصص -اد ال -رق -م -ي سص -ب -قت ب-إاصص-دار
ق- -ان- -ون ل -ل -تصص -دي -ق الل -كÎو Êسص -ن -ة ،٢015
و‚حت ‘ تقد Ëخدمات معقدة للغاية
إال-كÎون-ي-ا ع-ل-ى غ-رار م-ل-ف ب-رن-ام-ج الوكالة
الوطنية لتحسص Úالسصكن وتطويره ““عدل““ ،واسصتخراج صصحيفة
السصوابق العدلية وشصهادة ا÷نسصية وإاجراء ﬁاكمات عن بعد،
ناهيك عن مÓي Úالوثائق الرسصمية البيومÎية.
اŸواطنون اسصتحسصنوا كثÒا ،ما يعتÈونه تسصهيÓت هامة
م- -ك- -ن- -ت- -ه- -م م- -ن إاح- -داث ال- -ق -ط -ي -ع -ة ت -دري -ج -ي -ا م -ع ““غ -ول
البÒوقراطية““ ،وأازالت لدى كثÒين ““رهاب““ الوثائق اإلدارية
الكثيفة وطواب Òالنتظار الÓمنتهية.
ويبقى األصصل ‘ ‚اح عملية بهكذا أاهمية ،مرتبط بالبيانات
““اŸدن -ي -ة ““ اıزن -ة ‘ م -ل-ف-ات ال-كÎون-ي-ة وضص-م-ان ف-ع-ال-ي-ة
اسصتغÓلها من خÓل شصبكة رقمية قوية وموارد بشصرية مؤوهلة،
للتعامل مع احتياجات اŸواطن ÚباحÎافية..والتصصدي ‘
الوقت ذاته ألك Èخطر يتهدد ›ال اŸعلوماتية واŸتمثل ‘
الخÎاق والقرصصنة والسصيطرة على اŸعلومات.
وبانفتاح ا÷زائر على عا ⁄التكنولوجيات ا◊ديثة وجعلها
من اليوميات العادية Ÿواطنيها تكون قد دخلت سصاحة مليئة
باألخطار والنزاعات ،تفرضس التعامل بحذر شصديد وحسصاسصية
بالغة مع ما يسصمى ““ األمن اللكÎو.““Ê

سسÓح معركة الراهن واŸسستقبل
عندما تتهم كÈيات الوكالت األمنية ‘ الوليات اŸتحدة
األمريكية روسصيا بالتدخل إالكÎونيا ‘ النتخابات األمريكية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تأأم Úالبيأنأت الرقمية
التح ـ ـ ـ ـدي األكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÈ
للحكومة اللكÎونية
األخÒة التي فاز بها دونالد ترامب ،فذلك مؤوشصرا قوي على
مدى شصراسصة ا◊رب اŸعلوماتية ب Úقوت Úعظيمت.Ú
وع-ن-دم-ا ي-ع-ق-د ال-رئ-يسس ال-ف-رنسص-ي ه-ولن-د ،اج-ت-م-اع-ا رف-ي-ع
اŸسص -ت -وى يشص -دد ف -ي -ه ع -ل -ى ات -خ -اذ ك-اف-ة ال-ت-داب ÒالÓ-زم-ة
ل-ل-تصص-دي ل-ل-ه-ج-م-ات الل-كÎون-ي-ة ال-ت-ي ق-د ت-ؤوث-ر ع-ل-ى نتيجة
الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة اŸق-ررة شص-ه-ري أاف-ري-ل وم-اي ،ف-هذه
ا◊رب ل تسصتثني رقعة معينة أاو بلدا دون غÒه.
و ⁄تعد الهجمات اللكÎونية والرغبة ا÷اﬁة ‘ السصيطرة
ع-ل-ى اŸع-ل-وم-ات ال-رق-م-ي-ة ه-واي-ة ل-ل-هاكرز اŸراهق ،Úوإا‰ا
إاسصÎات -ي -ج -ي -ة أاسص -اسص -ي -ة ل-دى ال-ب-ل-دان اŸت-ط-ورة والشص-رك-ات
العاŸية ،ويكفي أان أاغنى اŸؤوسصسصات العاŸية هي تلك التي
ت -دي-ر وت-ت-ح-ك-م ‘ م-ع-ل-وم-ات األشص-خ-اصس (ت-وي ،Îف-ايسص-ب-وك
وغÒها).
وبتوجه ا÷زائر ومزودة

اŸع-ل-وم-ات الشص-خصص-ي-ة ول-ه-ا
ا◊ق ‘ اسص- - -ت- - -خ- - -دام - -ه - -ا
ونشص -ره -ا وم -ق -اسص-م-ت-ه-ا م-ع
شصركات أاخرى حكومية أاو
غ Òحكومية““ ،مؤوكدة أانه ““ أامر غÒ
مقبول““.
تعامل ا◊كومة مع ““ الويندوز  ،““10كان بشصكل هادئ و⁄
يحظى باهتمام خاصس لدى وسصائل اإلعÓم الوطنية خÓفا
للصصحف والقنوات األجنبية التي تناولته بحيز أاك Èنظرا
ألهمية مثل هذه اŸواضصيع.
و–رصس ا◊كومة ‡ثلة ‘ وزارة الداخلية التي –توي كافة
البيانات اŸدنية للجزائري ‘ ،Úكل مناسصبة على التأاكيد
““على أامن وسصÓمة معلومات اŸواطن Úوحمايتها من كل
خطر““ ،غ Òأان التطور التكنولوجي اŸتواتر يعيد ‘ كل مرة
طرح التسصاؤول بشصأان الكيفية اŸثلى ◊ماية البيانات الرقمية
الوطنية.

بوشسر :Ëاسستحداث هيئة عليأ تتو¤
اŸهمة

بإارادة
سص -ي-اسص-ي-ة ن-ح-و م-واك-ب-ة ال-ت-ط-ور
ال -ع -اŸي ‘ م -ي-دان اÿدم-ات اŸدن-ي-ة الل-كÎون-ي-ة،
تكون معنية بشصكل أاو بآاخر بالتعامل مع هذا الواقع ا◊سصاسس
للغاية.

ا◊كومة مدركة للتحدي؟
‘ مطلع أاكتوبر من سصنة  ،٢015تلقت كافة اإلدارات العمومية
ا÷زائرية ،تعليمة رسصمية موقعة من قبل الوزير األول عبد
اŸالك تنصس على تطبيق فوري ألمرية مفادها أانه ““Áنع منعا
ب -ات -ا اسص -ت -خ -دام ب -رن-ام-ج وي-ن-دوز  10لشص-رك-ة م-ي-كروسصوفت
األمريكية““ ،بسصبب ““ إامكانية التجسصسس على كافة اŸعلومات
والبيانات““.
وأاوضص -حت وزي -رة الÈي -د وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإلعÓ-م والتصص-ال،
هدى إاÁان فرعون خÓل نزولها ضصيفة على فوروم يومية
اÛاه -د آان -ذاك ،ب -أان ““ ال -ت -ع -ل -ي-م-ة صص-درت ◊م-اي-ة اإلدارة
ا÷زائرية من عمليات سصطو منظم للمعلومات التي تخصصها
وتخصس اŸواطن.““Ú
وقالت فرعون ““عندما تقرأا رخصصة برنامج ويندوز Œ ،10د
أانك سصتوقع على موافقتك قبول حصصول ميكروسصوفت على

ينظر اÿب Òالدو‹ ‘ تكنولوجيات اإلعÓم
والتصص - -ال ي- -وسص- -ف ب- -وشص- -ر ،Ëإا ¤ا◊ك- -وم- -ة
اللكÎونية وتأام Úبياناتها من زاوت ،Úحيث
أاكد ‘ حديث لـ«الشصعب““ ““ ،أانها تتعلق با◊كامة
واÿدمة العمومية““.
وق- -ال ب -وشص -ر ““ Ëع -ن -دم -ا نضص -ب -ط ال -ع Ó-ق -ة م -ع
اŸواطن بشصكل مرن وعصصري نكون قد ‚حنا ‘
كسصب ثقته الكاملة ،وعندما نضصع ‘ يديه اإلدارة
اللكÎونية نكون قد سصلهنا له اŸعاملة واÿدمات
وننسصيه ‘ البÒوقراطية““.
وأاوضصح أان الطريق نحو تعميم ا◊كومة اللكÎونية يخضصع
لحÎام م -راح -ل م -ت -ت-ال-ي-ة ،واضص-ح-ة اŸع-ا ⁄واأله-داف ،م-ع
ضصمان الفعالية التامة ““وتعني هذه األخÒة ،أان احتمالت
اÿطأا ضصعيفة إا ¤أاقصصى درجة ‡كنة““ ،يؤوكد اŸتحدث.
ومن األخطاء التي ل ينبغي الوقوع فيها ““ترك ثغرات قد تضصع
معلومات إاسصÎاتيجية ‘ خطر““ ،ولتفادي أاية هشصاشصة ‡كنة
يرى اÿب Òبأاهمية وضصع ““ هيئة عليا تتو ¤رسصم سصياسصة
وطنية للحكومة اللكÎونية وتشصرف على مواقع وسصجÓت
كافة اإلدارات وتكون مرتبطة Ãؤوسصسصة سصامية للدولة““.
وأافاد ‘ السصياق ““ ،ل يهم أان يكون لكل وزارة أاو قطاع أارضصية
إالكÎونية خاصصة بها ،لكن ينبغي خلق هيئة عليا مشصرفة““،
Ÿاذا؟ ““ ألن التطور التكنولوجي يحدث بسصرعة شصبيهة بسصرعة
تقليب صصفحات كتاب ،وŸواكبتها يجب وضصع إاسصÎاتيجية
ترسصم السصياسصات ‘ اÛال تسصمح باŸواكبة والتكيف““.
وأاوضصح قائ ““ Óكنا نتحدث عن ا÷يل الثا Êللهاتف النقال ،ثم
الثالث فالرابع وسصنقبل على اÿامسس ،كل ذلك يتطلب تقنيات

جديدة وتكوين عال اŸسصتوى للموارد البشصرية““.
وم-ن اŸه-ام ال-ب-دي-ه-ي-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة اŸذك-ورة ،ا◊رصس ع-ل-ى أامن
اŸعلومات ،ويعتقد ‘ هذه النقطة أان مركزية حفظ البيانات
‘ ““مراكز تخزين  ““ Datacenterعلى الÎاب الوطني،
تعت Èالطريقة األ‚ع لتأام ÚاŸعلومات الفردية وا÷ماعية.
وقال يوسصف بوشصر ،Ëأان إانشصاء مركز تخزين على الصصعيد
الوطني بتكنولوجيا حديثة ،يكلف اسصتثمارا ‘ حدود  5مليون
دولر ،لفتا ““ إا ¤أان صصعوبة التاأم Úتزداد باتسصاع حجم
البيانات““.
وكشصف ذات اŸصصدر أان ““ الطلب الهائل على البيانات دفع
ب -اÈÿاء إا ¤اسص -ت -ح -داث م -ا يسص -م -ى الشص -ب -ك -ة الفÎاضص -ي -ة
وا◊وسصبة الضصبابية ،هدفها التخفيضس ‘ الكلفة وتسصهيل
عمليات الصصيانة والتأام Úالفعال““.
وأاكد أان خلق قاعدة بيانات داخلية ‘ ا÷زائر مع تطوير
بر›يات جزائرية من قبل الكفاءات الوطنية ‘ اÛال
يسصمح بالتصصدي الناجع لكل ﬁاولت الخÎاق والقرصصنة.
وأاردف أان إاقناع الشصركات العمالقة مثل ““ غوغل أاو فايسصبوك““
ب -ف -ت -ح ف -روع ل-ه-ا ب-ا÷زائ-ر ،م-رت-ب-ط ب-السص-ت-ث-م-ار ‘ م-راك-ز
التخزين ”.ولفت إا ¤أاهمية سصن نصس قانو◊ Êماية تداول
Óفراد.
اŸعلومات الشصخصصية ل أ
ون -ب -ه ب -وشص -ر ،Ëإا ¤سص -ل -ب -ي-ة ت-واج-د ا◊سص-اب-ات الل-كÎون-ي-ة
ل -ل -ج -زائ -ري ‘ Úاÿارج ،م -ا يضص -ع ب -ي -ان-ات-ه-م اÿاصص-ة –ت
تصص -رف الشص -رك-ات األم ،ال-ت-ي ت-ب-ي-ع-ه-ا Ÿوؤسصسص-ات اق-تصص-ادي-ة
وŒارية.

مأذا يعني أامن اŸعلومأت؟
لشصك أان بكالوريا  ،٢01٦سصتظل راسصخة كذكرى سصيئة لدى
ا÷زائري Úوخاصصة اŸمتحن Úووزارة الÎبية الوطنية ،بعدما
ت -ع -رضس ام -ت -ح-ان بسص-م-ع-ة ‡اث-ل-ة ،إا ¤ال-تشص-ويشس م-ن خÓ-ل
تسصريب مواضصيع األسصئلة ع Èوسصائل التواصصل الجتماعي.
فالتداول غ Òالشصرعي لبيانات بتلك القيمة ،دفع إا ¤الذهاب
نحو دورة ثانية ،واتخاذ إاجراءات صصارمة ‘ حق اŸتسصبب.Ú
ال -ب -ي -ان-ات ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة ل ت-ق-در ب-ث-م-ن ،وم-ع ع-ا“ ⁄
يسصيطر فيه من يسصيطر على اŸعلومات““ ،يعتقد اÿب‘ Ò
تكنولوجيات اإلعÓم والتصصال وأاسصتاذ اإلعÓم اآل‹ بجامعة
ب- -اب ال- -زوار ف- -ري -د ف -ارح ““ بضص -رورة تصص -ن -ي -ف اŸع -ل -وم -ات
ال- -ب- -ي -ومÎي -ة ل -ل -م -واط -ن Úا÷زائ -ري ‘ Úخ -ان -ة ‡ت -ل -ك -ات
األشصخاصس““.
وأاضصاف فارح ““أان الدخول لهذه البيانات ‘ إاطار خدمات مثل
Óفراد
الدفع اللكÎو Êو–ديد أاصصلية الهويات الطبيعية ل أ
ي -جب أان ي -ك -ون م-ؤوم-ن-ا““.وي-ؤوك-د ب-دوره أان الشص-رط األسص-اسص-ي
لتأامينها هو ““ تواجد هذه اŸعلومات على الÎاب الوطني““.
وي -رى أان وضص -ع ق -ان-ون ◊م-اي-ة ال-ب-ي-ان-ات ال-ب-ي-ومÎي-ة ووضص-ع
شصريط دخول موحد سصيسصمح Ãعا÷ة ““ مشصكلة تسصي Òأاسصماء
اŸسصتخدم Úومشصكلة اŸسصؤووليات (الدخول غ ÒاŸسصموح
ب -ه ،ضص -ي -اع او سص -رق -ة اسص -م اŸسص-ت-خ-دم ،ال-خ) ال-ت-ي سص-ت-ظ-ه-ر
لحقا““.
وبشص -أان ت -ف -ادي ت -ك -رار سص-ي-ن-اري-و ال-ع-ام اŸاضص-ي ،م-ع شص-ه-ادة
البكالوريا ،ونشصر معلومات مواضصيع المتحانات ،وما يحمل
من أاضصرار مادية ومعنوية اقÎح فريد فارح ،تزويد مراكز
الم - -ت - -ح - -ان - -ات ب - -أاج - -ه - -زة تشص - -ويشس ورصص - -د ل- -ل- -م- -وج- -ات
الل-كÎوم-غ-ن-اط-يسص-ي-ة ال-ت-ي تصص-در م-ن ال-ه-وات-ف م-ع م-ط-البة
متعاملي الهاتف النقال بخلق ““مناطق بيضصاء““ ،لقطع التصصال
عن الهوائيات القريبة من مراكز إاجراء الختبارات ،لفتا إا¤
أان ““ ع -م  Ó-ك -بÒا ل ي -زال ي -ن -ت -ظ -رن -ا ع -ل-ى صص-ع-ي-د ا◊م-اي-ة
اŸعلوماتية““.
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عائÓت تسستمتع بجمال أ◊ظÒة ألطبيعية وسسحر بحÒتها

تعت ÈحظÒة دنيا
بارك ““الرياح
الكÈى““ من أاهم
ا◊دائق على
مسشتوى العاصشمة
بالنظر إا ¤موقعها
لسشÎاتيجي الرائع
ا إ
حيث تششمل 3
بلديات هامة ،دا‹
براهيم ،الششراقة،
أاولد فايت،
يتوسشطها الطريق
السشيار ششرق تÎبع
على مسشاحة ششاسشعة
تفوق الـ 1500
هكتار .تتوفر على
الششروط الضشرورية
التي تبّوأاها مكانة
هامة ،هذا ما وقفت
عليه جريدة
““الششعب““ ،خÓل
اسشتطÓعها حول
ا◊ديقة السشاحرة
التي زادت اÙروسشة
جمال باخضشرارها

اسستطÓع :نبيلة بوقرين
تصسوير :عباسس تليوة
تتميز ““دنيا بارك““ بالهدوء الذي كان له دور بارز ‘
ج -لب أاك Èع-دد م-ن ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ت-ق-ط-ن ب-ال-ع-اصش-م-ة
وال- -ولي- -ات اÛاورة ،م- -ن أاج- -ل السش- -ت -م -ت -اع ب -اŸن -اظ -ر
اÓÿب -ة اŸم-زوج-ة ب Úأال-وان ال-ط-ب-ي-ع-ة ال-ت-ي ت-نسش-ي-ه-م
ضش-ج-ي-ج اŸدي-ن-ة وزح-م-ت-ه-ا وضش-غ-ط ال-ع-م-ران وك-وابيسس
اليومياتÃ ،ا أانها بعيدة عن التجمعات السشكنية .تأاتي
ال -ع -ائ Ó-ت ‘ ال -فÎات اŸسش -ائ -ي -ة مسش -ت -م -ت -ع -ة بشش -روط
لسشبوع وكذا
الراحة خاصشة ‘ أاوقات الفراغ وعطلة ا أ
لمن الذي يسشهر على ضشمان طمأانينة اŸتوافدين
توفر ا أ
على هذه الوجهة التي فرضشت نفسشها سشياحيا وترفيهيا
‘ فÎة وجيزة..

أألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب تسسليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وترفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
Œلـ ـ ـب أألطفـال Ÿمارسس ـة
هوأياتهـ ـم

األطفال..
أالعاب ت ّسسلينا
والرياضسة
هّويتنا السساحرة

هدوء زأد أŸكان جمال
بحسشب اŸششرف Úعلى ““دنيا بارك““ لـ ““الششعب““ فإان أاغلب
لط-فال،
ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ت-أات-ي ل-ل-ح-ظÒة ب-ه-دف ج-لب ا أ
لن -ه -م ي -ج -دون م -ت -ن -فسش -ه-م ب-ه-ا ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اŸسش-اح-ات
أ
الشش -اسش -ع -ة ال -ت -ي تسش -م -ح ل -ه-م ب-ال-ل-عب واŸرح و‡ارسش-ة
لنشش -ط-ة الÎف-ي-ه-ي-ة وال-ري-اضش-ي-ة ب-ك-ل راح-ة وبشش-ك-ل
ا أ
عادي –ت أاع Úأاوليائهم ،خاصشة أان مديرية الششباب
وال-ري-اضش-ة ل-ولي-ة ا÷زائ-ر ،سش-ط-رت ب-را›ا م-ت-ن-وع-ة،
ليام العادية حتى Œلب أاك Èعدد من السشكان
خÓل ا أ
لتأاخذ ا◊ديقة مكانتها الÓئقة من ناحية الوافدين
ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤مسش-اح-ت-ه-ا ال-ك-بÒة ال-ت-ي تسشمح باسشتقطاب
أالف الزوار دون أاي مششاكل.
كشش -ف رئ -يسس مصش -ل -ح -ة ال -نشش -اط -ات الشش -ب -اب Ÿدي -ري -ة
الشش- -ب- -اب وال- -ري- -اضش- -ة ل- -ولي- -ة ا÷زائ- -ر ،نصش -ر ال -دي -ن
مسش -ع-ودي ،لـ ““الشش-عب““ أان-ه-م يسش-ط-رون ب-رام-ج م-ت-ن-وع-ة
لو ،¤قائ‘ Ó
لطفال بالدرجة ا أ
تتماششى مع متطلبات ا أ
هذا اÛال““ :حظÒة دنيا –تل مكانة رائعة من ناحية
اŸسشاحة ،ولهذا نعمل بششكل دائم من أاجل ا◊فاظ على
هذا اŸكسشب الكب Òالذي يعد ملجأا للعائÓت العاصشمية
لقبال كان كبÒا من أاجل
والوليات اÛاورة بدليل أان ا إ
اكتششاف هذا اŸوقع ا÷ديد الذي يتوفر على الششروط
ال Ó-زم -ة ال-ت-ي Œع-ل ال-زوار ي-ج-دون ال-راح-ة وال-ه-دوء
ويسشتمتعون رفقة أابنائهم خÓل فÎة تواجدهم سشواء
لي -ام ال-ع-ادي-ة ال-ت-ي
‘ا أ
تعرف توافدا كبÒا بعد
ال - -ظ - -هÒة أاو ‘ ع- -ط- -ل- -ة
لسشبوع““.
نهاية ا أ

ألعائÓت أسستغلت
عطلة ألربيع وتوأفدت
باأعدأد كبÒة
تطرق مسشعودي إا ¤الÈنامج
الذي ششهدته ا◊ديقة ،خÓل
العطلة الربيعية ،قائ ‘ Óهذا
الشش-أان““ :سش-ط-رن-ا ب-رن-ا›ا خ-اصش-ا
لط-ف-ال ال-ع-اصش-م-ة ب-ال-تنسشيق مع
أ
ديوان مؤوسشسشات الششباب ،ووجدنا
اسشتحسشانا كبÒا من طرف ا÷ميع
ح - -يث ك - -ان م - -قسش- -م- -ا إا ¤ج- -زئ،Ú
ج-انب ل-لÎف-ي-ه وال-تسش-ل-ي-ة ،ورششات
ث -ق -اف -ي-ة وف-ن-ي-ة م-ت-ن-وع-ة ،ع-روضس
ب -ه -ل-وان-ي-ة ،اسش-ت-ع-راضش-ات ب-ال-درج-ات
لحصش- -ن- -ة ال- -ت- -ي ك -انت
ال- -ه- -وائ- -ي- -ة ،ا أ
ح -اضش -رة أايضش -ا وزي -ن -ة اŸك-ان ،ورشش-ات
ف- -ك- -ري- -ة ،أام- -ا الشش- -ط- -ر ال -ث -ا Êتضش -م -ن
ال -نشش -اط -ات ال-ري-اضش-ي-ة وال-ذي ك-ان م-ن
إاعداد الرابطات الرياضشية اŸتعاقدة مع
م -دي-ري-ة الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة ل-ل-ولي-ة،
وال - -ب - -ال- -غ ع- -دده- -ا ح- -وا‹  20رابطة
سش - -اه - -مت ‘ خ - -ل - -ق ج- -و م- -ن اŸن- -افسش- -ة
Óطفال بالسشÎاحة من تعب
وسشمحت ل أ
الدراسشة طيلة فصشل كامل““.
أاك- -د مسش -ع -ودي أان م -دي -ري -ة الشش -ب -اب
والرياضشة كانت تسشعى ‘ نفسس الوقت
إا ¤ه -دف آاخ -ر واŸت -م -ث -ل ‘ ال -ت-ع-ري-ف
لنشش- - -ط- - -ة اŸوج- - -ودة ‘ اŸؤوسشسش- - -ات
ب - - -ا أ
Óطفال
الششبانية بالعاصشمة والسشماح ل أ
ب-إاب-راز م-واه-ب-ه-م وت-ط-وي-ره-ا أاك ،Ìك-ل
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واحد بحسشب الختصشاصس الذي يرغب فيه .ولهذا فهي
تعمل بطريقة منتظمة من خÓل وضشع برامج تتÓءم
Óطفال باÛيء رفقة أاوليائهم
والفÎات التي تسشمح ل أ
ل Ó-سش -ت -م -ت -اع ب-ه-ذا اŸك-ان ال-رائ-ع ،خ-اصش-ة أان-ه-م ‘ م-أام-ن
ب-ال-ن-ظ-ر ل-ع-دم وج-ود سش-ي-ارات ي-خشش-ون م-ن-ه-ا ،م-ا ي-ج-عل
لن -ه ه-ن-اك
لول -ي -اء م -رت -اح Úأاك Ìم -ن ه -ذا ا÷انب أ
ا أ
أاماكن عديدة للعب –ت رقابة كل العاملÃ Úديرية
الششباب والرياضشة بالتنسشيق مع دور الششباب والرابطات
الرياضشية.

منفذ جديد خّفف ألضسغط على أألماكن أألخرى
كما تعت Èا◊ظÒة منفذا جديدا للعائÓت ا÷زائرية،
لخ-رى ،ب-حسشب
لم-اك-ن ا أ
لن -ه -ا خ -ف -فت الضش -غ-ط ع-ل-ى ا أ
أ
رئيسس مصشلحة النششاطات ،الذي أاعطى تقييما للحركية
التي تششهدها بولية ا÷زائر ،مع اضشافة متعة ترفيهية
وسش -ي -اح -ي -ة ب -ال -ع -اصش-م-ة وال-ت-ي ك-ادت ت-ف-ت-ق-د ا ¤ه-ذه
الوجهات ‘ وقت سشابق بزحف السشمنت على كل ششيء
ﬂضش -ر““ :ال -ع -ائ Ó-ت ا÷زائ -ري -ة وج -دت ‘ دن -ي -ا ب-ارك
لن هذا اŸكان آامن ويتوفر على كل
متنفسشا جديد لها أ
الشش-روط الضش-روري-ة ،ب-دل-ي-ل أان-ن-ا سش-ج-ل-ن-ا ت-وافدا كبÒا
لخÒة للعطلة الربيعية ما ششكل علينا
ليام ا أ
عليه ‘ ا أ
ضشغطا كبÒا ولكن هذا مؤوششر إايجابي يعكسس مدى ‚اح
الÈنامج الذي قمنا بتسشطÒه مع ﬂتلف دور الششباب
ال- - -ت- - -ي Œاوز ع - -دده - -ا الـ  70وا÷م-ع-ي-ات وال-رابطات
الرياضشية ،وفرحنا كثÒا بهذا ال‚از خاصشة أاننا قمنا
لطفال
بتوف Òالنقل عن طريق حافÓت كانت تنقل ا أ
وأاوليائهم من أامام التجمعات السشكنية وركزنا بدرجة
أاك Èع -ل -ى اŸق -رات السش -ك -ن -ي -ة ا÷دي -دة وت -راوح ع -دد
لطفال ب 3000 Úو 4000طفل يوميا على مدار  15يوما
ا أ
ك -ام -ل -ة م-ن الـ  9صش -ب -اح -ا إا ¤غ -اي -ة الـ Ã 17:00جموع
 45000طفل طيلة العطلة““.

ظروف ألسستقبال مÓئمة
تطرق مسشعودي إا ¤تفاصشيل أاخرى ،تهم الراغب‘ Ú
التوافد على ““دنيا بارك““ ،مطمئنا العائÓت واŸواطنÚ
ع-ام-ة ب-أان ال-دخ-ول ل-ل-ح-دي-ق-ة ›ا Êوأال-ع-اب ال-تسشلية
–ت تصش-رف-ه-م دون م-ق-اب-ل““ :ون-ح-ن ن-ت-ك-ف-ل ب-كل ششيء
لسش-اسش-ي ه-و الÎوي-ج ل-ه-ذا
لن ه-دف-ن-ا ا أ
ح -ت -ى ال -ط -ع-ام أ
لمثل من طرف اŸواطنÚ
اŸكان الذي  ⁄يلق الهتمام ا أ
لششهار التي قمنا بها ونرغب ‘
رغم عملية الÎويج وا إ

لن هذه ا◊ظÒة تعت Èمرفقا
أان يكون التوافد أاك ،Èأ
ح-ي-وي-ا وسش-ت-فك اÿن-اق ع-ل-ى ب-اق-ي اŸسش-احات اÿضشراء
لن-ه-ا ق-ل-ي-ل-ة وت-ع-رف اكتظاظا كبÒا ولهذا
ب-ال-ع-اصش-م-ة أ
ف-إان ال-ع-ائÓ-ت ب-ح-اج-ة م-اسش-ة Ÿث-ل ه-ذه ال-فضش-اءات لكي
يرتاحوا قلي ،““Óهكذا قال مسشعودي.
Óششارة ،فإان ا◊ديقة تتوفر على مسشاحات خضشراء بها
ل إ
أاششجار متنوعة من أاجل نظافة الهواء ،إاضشافة إا ¤وجود
ب -حÒة ط -ب-ي-ع-ي-ة ب-ه-ا ت-ع-رف ت-واف-د ال-ع-دي-د م-ن ال-زوار
ل-ل-ج-ل-وسس أام-ام-ه-ا ال-ت-م-تع بالنظر إاليها وجسشر اصشطناعي
ي-رب-ط ب Úط-ر‘ ا◊ظÒة بشش-ك-ل ه-ن-دسش-ي رائ-ع ي-ج-ع-ل
اŸاري -ن ف -وق -ه يشش -اه -دون ال -ع -اصش-م-ة م-ن م-ك-ان م-رت-ف-ع
و–ته الطريق السشريع ،كما ” وضشع كراسشي ‘ ﬂتلف
أارج - -اء ا◊ظÒة لضش - -م- -ان راح- -ة ال- -واف- -دي- -ن خ- -اصش- -ة
لنهم جيل اŸسشتقبل ومن الضشروري العتناء
الأطفال أ
بهم وترسشيخ ثقافة العتناء بالبيئة الذي جاء –ت
ششعار ““التعايشس وا◊فاظ على البيئة““ ،وهذا من أاجل
لي-ج-اب-ي-ة وح-رق ال-ط-اق-ة السش-لبية من
لف-ك-ار ا إ
ت-ب-ادل ا أ
خÓل النششاطات الرياضشية والÎفيهية التي قاموا بها
رفقة اŸؤوطرين البالغ عددهم  300مؤوطر وإاطارات من
اŸدي -ري -ة سش -ه -رت ع-ل-ى ‚اح ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ك-بÒة
طيلة الـ  15يوما.

أألولياء  ..وجهتنا أألو ¤للÎفيهية عن ألنفسس
لول -ي -اء لـ ““الشش -عب““ ،ع -ن ف-رح-ت-ه-م
م -ن ج -ه -ت -ه -م ع Èا أ
ال-ك-بÒة ل-ل-خ-دم-ات ال-راق-ي-ة ال-تي وجدوها ‘ حديقة
““الرياح الكÈى““ مطالب Úالقائم Úعليها ببذل اŸزيد
من ا÷هود لتغطية بعضس النقائصس التي مازالت
لنهم وجدوا فيها اŸتنزه ا◊قيقي الذي
موجودة أ
يسشمح لهم بتجاوز التعب وزحمة اŸدينة على غرار
السشيدة نادية التي قالت““ :جئت ◊ظÒة دنيا
لول مرة أاحضشرت ابنتي من أاجل اللعب وفرحت
أ
Óجواء التي وجدتها هنا الهدوء واŸكان
كثÒا ل أ
واسش -ع وه-ن-اك أال-ع-اب ك-ثÒة وم-ت-ن-وع-ة تسش-م-ح
Óطفال بالختيار بحسشب رغبتهم إاضشافة إا ¤أانه ل
ل أ
لخ-رى،
لم-اك-ن ا أ
ي-وج-د اك-ت-ظ-اظ ب-اŸق-ارن-ة م-ع ا أ
وهذا ما جعلني أاقرر اÛيء مسشتقب.““Ó
م-ن ج-ه-ت-ه ،السش-ي-د ع-ل-ي ال-ذي ج-اء م-ن ولي-ة ال-ب-ليدة
رف -ق -ة أاب -ن -ائ -ه ال -ثÓ-ث-ة أاك-د لـ ““الشش-عب““ ،أان-ه  ⁄ي-ك-ن
لجواء الرائعة خاصشة أان
ينتظر هذا التنظيم وهذه ا أ
لم -ور ال -ت-ي ي-ح-ب-ون-ه-ا و‘ ن-فسس
الأط -ف -ال وج -دوا ك -ل ا أ
الوقت هي بعيدة عن حركة اŸرور واكتظاظها وبإامكانه

لن إاط-ارات م-دي-ري-ة
ت -رك -ه -م ي -ل -ع-ب-ون م-ن دون خ-وف أ
لم-ك-ان-ي-ات ال-بشش-ري-ة
الشش -ب -اب وال -ري-اضش-ة وضش-ع-وا ك-ل ا إ
لط-ف-ال ع-ن ق-رب
لم -ان وم -ت-اب-ع-ة ا أ
ال Ó-زم -ة لضش -م -ان ا أ
Óولياء بالسشÎاحة.
والسشماح ل أ
أاما نسشرين وششهناز صشديقتان تدرسشان ‘ جامعة تيبازة
ف-ق-د كشش-ف-ت-ا ل-ن-ا أان-ه-م-ا ت-ت-داولن ع-ل-ى ا◊ظÒة بصشفة
مسش -ت -م -رة م -ن أاج -ل ا÷ل -وسس ب -ال -ق -رب م -ن ال-ب-حÒة
السشاحرة بها والسشتمتاع باŸناظر اÿضشراء والطيور
ال -ت -ي ت -رف -رف وت -زق -زق ف -وق-ه-ا مسش-ت-م-ت-ع-ة ب-ال-ه-دوء
والسشكينة .كما أاكدت الصشديقتان أانهما وجدتا
راح-ة ال-ن-فسس م-ت-ج-اوزت Úضش-وضش-اء اŸدينة وضشغط
ال- -دراسش- -ة أايضش- -ا وه- -ذا م- -ا ي- -ع- -ن- -ي أان اŸرف -ق
ا÷ديد الذي تدعمت به العاصشمة يعد هاما
لن-ه ب-دأا ي-أاخ-ذ م-ك-ان-ت-ه م-ن ن-اح-ية اهتمام
ج-دا ،أ
الناسس خاصشة القاطن Úبالبلديات اÛاورة،
لنه مكسشب كب Òللعاصشمة وسشيكون له اهتمام أاكÈ
أ
‘ اŸسش- -ت- -ق- -ب- -ل م -ن ط -رف ال -ق -ادم Úإال -ي -ه ح -يث
سشيعرف توافد زوار من كل فج.

لطفال الذين اقÎبنا منهم ،خÓل
من جهتهم ،ع Èا أ
جولتنا التي قمنا بها ‘ ﬂتلف أانحاء ا◊ديقة عن
لنهم وجدوا ‘ ““دنيا بارك““ اŸكان
فرحتهم الكبÒة أ
اŸناسشب Ÿمارسشة ﬂتلف النششاطات الثقافية ،الÎفيهية
والرياضشية.
هنا قال عادل ،البالغ من العمر  10سشنوات لنا ““جئت مع أامي
لنه
لول مرة ولعبنا كثÒا وفرحنا بهذا اŸكان أ
وأاختي الصشغÒة أ
للعاب التي أاحبها ،مثل الدراجات،
واسشع ويتوفر على ا أ
للعاب الفكرية ولهذا طلبت من أامي إاحضشارنا
لحصشنة ،ا أ
ا أ
لنني اسشتمتعت كثÒا ،كما تعرفت على أاصشدقاء جدد
مسشتقب ،Óأ
وتعلمت عدة أامور أاخرى تتعلق بطريقة ا◊فاظ على البيئة““.
لخر فرح كثÒا Ãجيئه إا““ ¤دنيا
ﬁمد البالغ عمره  7سشنوات هو ا آ
بارك ““ ،مدليا بششهادته ‘ هذا اŸضشمار““ :جئت مع أابي وهذه اŸرة
للعاب
لنني أاعجبت كثÒا با أ
اÿامسشة التي آاتي فيها لهذه ا◊ديقة أ
لنني أاحب كثÒا هذه الرياضشة التي أامارسشها رفقة
خاصشة التنسس ،أ
والدي الذي يششجعني على ‡ارسشتها ،كما اكتششفت أالعابا أاخرى مثل
الفيتيتي ،الششطر„ والتزحلق وكل هذا جعلني أاكّرر اÛيء وسشآاتي ‘ اŸواعيد
لنه مكان هادئ ومناسشب
لطفال ا◊ضشور والسشتمتاع ،أ
القادمة وأاطلب من ا أ
لنا حتى نلعب من دون أاي ﬂاوف““.
لنها سشمعت
سشلمى صشاحبة الـ  12سشنة جاءت رفقة ابنة عمها كوثر واسشتحسشنت اŸكان ،أ
لكتششاف
زميÓتها ‘ اŸدرسشة يتحدثن عنه ،وهذا ما جعلها تطلب من والديها إاحضشارها إ
لنه حقا مكان رائع وخÓب ويتمتع بالهدوء وسشتأاتي
ا◊ظÒة عن قرب وفرحت كثÒا Ÿا وجدته ،أ
‘ فرصس أاخرى حتى تلعب وتششاهد العروضس البهلوانية التي كانت حاضشرة ،طيلة أايام العطلة،
إاضشافة إا ¤أانها ركبت اÿيل الذي كانت تششاهده عن بعد وصشنعت عدة أاششغال يدوية رفقة اŸؤوطرين
الذين أاششرفوا على النششاطات ا›ÈŸة ‘ العطلة الربيعية.

رحÓت للÈاءة لكتشساف الطبيعة وترسسيخ ثقافة بيئية
Óششارة ،فإان دور الششباب وا÷معيات والنوادي الرياضشية
ل إ
توافدوا بكÌة من كل البلديات العاصشمية حيث قاموا
لطفال
بتنظيم رحÓت يومية لفائدة ا أ
اŸنخرط ‘ Úصشفوفهم من أاجل السشماح لهم
بالوقوف على الÈنامج الذي
سشطرته مديرية الششباب
والرياضشة ،والذي تزامن مع
العطلة الربيعية حتى
يتمكنون من اسشÎجاع أانفاسشهم
وإاعادة ترتيب أافكارهم قبل
العودة إا ¤مقاعد الدراسشة التي
دخلوها بروح جديدة ومعنويات
عالية ،بعدما اسشتفادوا كثÒا من
الÈنامج وكذا ا◊مÓت التحسشيسشية
التي تنادي بضشرورة ا◊فاظ على البيئة
لنسشان.
لنها صشديقة ا إ
أ
كششف مسشعودي لـ ““الششعب““ أان الÈامج
ليام العادية وبإامكان
مازالت مسشتمرة خÓل ا أ
العائÓت التوافد على ا◊ظÒة لÓسشتمتاع بها
وترك أاولدهم يلعبون ‘ مكان جميل وآامن ،كما
سشتكون برامج أاخرى خاصشة بالعطلة الصشيفية وششهر
رمضشان الكر Ëللراغب ‘ Úالتوافد على اŸسشاحات
اÿضشراء لÓسشتمتاع با◊ديقةÃ ،ا أان الدخول إاليها ›اÊ
ويتوفر على الششروط الÓزمة وطالب ا÷ميع اŸسشاهمة ‘ عملية
الÎويج من أاجل اسشتقطاب أاك Èعدد من الناسس مسشتقب.Ó

اÿميسس  06أافريل  2017م
الموافق لـ  09رجب  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸعلم يؤؤدي رسسالة التعليم ‘ صسمت ’ يزدهيه اÛد والنايشسÚ
ـ ـ ـ ـ ـات
^ الÎبي ـ ـ ـة السسليمـ ـ ـة تنم ـ ـي الفك ـ ـ ـر العلم ـ ـ ـي و–قـ ـ ـق ‚ ـ ـ ـاح اÛتمـ ـ ـ ـع

التعليم مهنة مقدسسة تتطلب على القائم Úبها التحلي با◊كمة والرحمة والذكاء وا◊زم ،والعدل ،حتى
لمة تقاسس حضسارتها وقوتها بقدرة ما فيها من معلم Úأاكفاء قادرين على أاداء
يتمكنوا من أاداء واجبهم  .فا أ
الواجب ،ومن منا ينكر أان اŸعلم يؤودي رسسالته صسامتا ل يزدهيه اÛد والنايشس Úالتي تعلق على جب Úالقادة
لنه هو الذي يصسنع هؤولء .
والروؤسساء ذلك ،أ

بقلم األسستاذ :عبد القادر حمداوي
باحث ‘ الÎبية
اŸعلم صشاحب رسشالة يؤومن بأاهميتها ويعتز
ب -ه -ا ،ف -ي -ح -رصس ع -ل -ى ن -ق -اء السشÒة وط -ه-ارة
السش-ري-رة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى شش-رف م-ه-ن-ة ال-ت-ع-ليم.
ال -ع Ó-ق -ة ب ÚاŸع -ل -م وتÓ-م-ي-ذه عÓ-ق-ة األب
ألبنائه ‘ تفهمهم ،وال Èبهم أاسشاسشها اŸودة
وح -ارسش-ه-ا ا◊زم الضش-روري وه-دف-ه-ا –ق-ي-ق
خ Òالدنيا و اآلخرة.
تربية األجيال أاسشمى من كل ششيء يسشيطر على
العقول جمال األخÓق يزرع ‘ النفوسس بذور
اŸع -رف -ة ف -تصش Òزاخ -رة بضش-رورة ال-ع-ل-م .إان-ه
م -زارع م -اه -ر ي -زرع ال-ن-ب-ت-ة وي-رع-اه-ا ي-ت-ع-ه-د
ب -ال -ع -ل -م ،ت -ن -م-و وتÎع-رع ح-ت-ى تصش-ب-ح ق-وي-ة.
فاألبناء كالزهور التي –تاج إا ¤ريها باŸاء
لكي تتفتح وتنمو .هو الذي يصشنع هؤولء القادة
وال -رؤوسش-اء ال-ت-اري-خ ي-ق-ر ب-الشش-واه-د ال-ت-ي ت-دل
دللة صشادقة على دور اŸعلم ‘ رفع كيان
األمة.
فرسشول الله صشلى الله عليه وسشلم هو اŸعلم
األول وه- -و ال- -ذي “ك- -ن م- -ن أان يصش- -ن- -ع أام -ة
عظيمة من قبائل متفرقة يسشودها اÿصشام .
وهذه األمة التي صشنعها سشادت العا ⁄وقهرت
Óت الدنيا حضشارة ونورا
كل ظا ⁄متك Èوم أ
...
ع -ل -ى اŸع -ل-م أان ي-ك-ون ق-دوة ل-طÓ-ب-ه خ-اصش-ة
وللمجتمع عامة وهو حريصس على أان يكون أاثر
‘ ال- -ن- -اسس ح -م -ي -دا ف -ه -و م -ت -مسشك ب -ال -ق -ي -م
األخ Ó-ق -ي -ة واŸث -ل ال -ع -ل -ي -ا ،ف-ج-ه-ده ك-ل-ه ‘
ت-ع-ل-ي-م-ه-م وت-رب-ي-ت-ه-م و ت-وج-ي-ه-ه-م ي-دلهم على
ط- -ري -ق مسش -ت -ق -ي -م ،ه -و ال -ذي ي -ق -ي -م أاداءه -م
ويوجههم دائما إا ¤اإلتقان والتعاون والتكامل
بينهم .هو موضشع تقدير اÛتمع واحÎامه
وح -ريصس ع -ل -ى أان ي -ك -ون ‘ مسش -ت -وى ال -ث -ق -ة
وال -ت -ق -دي-ر والحÎام وي-ع-م-ل دائ-م-ا ‘ ›ال
معرفته وخÈته واŸرششد واŸوجه.
األ· اŸتقدمة أادركت هذا الدور الذي يلعبه
اŸعلم على وجه ا◊ياة وهي –رصس على
ت -ع -ظ -ي -م م -ع -ل -م -ي -ه -ا ورف -ع شش -أان -ه-م و–سشÚ
مسشتواهم .ألن هذه األ· تعلم أان أاثر عناية
تبذل للمعلم ،إا‰ا ينعكسس أاثرها على النششأا
الصشاعد ،كما تفعل اآلن ا◊كومة ا÷زائرية

و

جهة نظر

‘ الواجهــــة

الدكتؤر عبد الرحمان
ا◊ ـ ـ ـ ـ ـاج صسالـ ـ ـ ـ ـ ـح

لسستاذ
ُوِلد ا أ
الدكتور عبد
الرحمن ا◊اج
صسالح يوم 8
جويلية 1927م
Ãدينة وِهران،
تعلّم الّلغتÚ
العربّية
والفرنسسّية.

مسساره النّضسا‹:

ال -ت -ح -ق ب-ح-زب الّشش-عب
ا÷زائ- - - -ري ،وه- - - -و اب - - -ن
خمسس عششرة سشنة ،كما سشاهم ‘ ثورة أاول نوفمŸ Èدة سشنوات.

حياته الّدراسسيّة:

للوصشول إا ¤تكوين اŸبدع Úوالصشناع اŸهرة
وأاعظم العمال.
يريهم كيف تصشنع األ›اد همته العالية ،يحرر
العقول من ا÷مود و ا÷هل ،إانه الششمسس التي
تتّوهج لتن Òألبناء األمة طريق ا◊ياة وينهضس
ب -األم -ة وي -ق-ود اÛت-م-ع ن-ح-و ال-ن-ور ،ي-ح-ارب
ال- -فسش- -اد ي- -بشش- -ر ب- -ا Òÿإان- -ه ال- -درع ا◊صشÚ
والسشياج الواقي الذي يحمي الوطن من نوائب
الزمان وعلى ا÷هة اıتصشة والتي تعمل من
أاجل تطوير الÎبية.
كل ‘ ›ال معرفته وخÈته ويفرضس ذلك
على توسشيع نطاق وتنويع اŸصشادر .والسشÒ
ال- -دائ- -م ب- -حسشب اŸت- -غÒات ل- -ي -ع -زز م -ك -ان -ة
اÛت -م -ع .وع -ل -ى ك -ل أان ي -درك أان اŸراق-ب-ة
ا◊قيقية على سشلوك أابنائهم هو ضشم Òيقظ
ترقى إا ¤الرقابة الذاتية لذلك.
ك- -ل ‘ ›ال ت -خّصش -صش -ه ل ي ّ-دخ -ر ج -ه -دا ‘
التزود من اŸعرفة و اإلحاطة بتطورها ،فعلى
كل من ينتمي إا ¤الÎبية أان يسشاهم ‘ كل
نششاط يحسشنه .اŸعلم ‘ جميع مراحل التعلم
م -درك أان ت -ع -ل -م -ه ع-ب-ادة ف-ه-و لب-د أان ي-ؤودي
واجبه ،ل يرجو سشوى مراعاة الله سشبحانه
وتعا.¤
فعلى كل اŸعني Úباألمر ،اإلرادة ومؤوسشسشات
الÎبية واŸركزية أان تسشعى إا ¤التفاهم ‘
ظل هذه األسشسس فيما بينهم ،التي –تاج إا¤
تفاهم مششÎك وعمل جماعي وتنسشيق ا÷هود
‘ األمور اıتلفة أاو قرارات إادارية فكل
ششريك عليه أان يتششاور كلما اقتضشى األمر.

كيف نربي أابناءنا؟
م- -ن أاق -وى وسش -ائ -ل الÎب -ي -ة ا◊دي -ث -ة ال -ث -ن -اء
والصش -دق واŸدي -ح اŸت -زن وال -كÓ-م ال-ط-يب و

التقدير والششكر ،فهذا األسشلوب يدعم ا◊ب
ب Úاألسشرة واŸدرسشة لتنمية قدرات الطفل.
جاهدت هذه األمة جهادا متواصش Óكان من
ثمرات النصشر فيه .هذه النهضشة التعليمية التي
ولدت ‘ سشنوات قليلة .فالنهضشة  ⁄تعتمد
فيها إال على ما ‘ نفسشها من حيوية موروثة
و ⁄تلتمسس فيها عونا من أاجنبي.
إاعتمدت اŸنظومة الÎبوية على تقو Ëبششكل
ي -ؤودي إا ¤أافضش-ل ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ب-ج-ه-د
وبوضشع اÿطط البششرية واألدوات واŸصشادر
وال- -وسش- -ائ -ل ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة واإلسشÎات -ي -ج -ي -ات
اıتلفة ،فهذا اÛال هو الذي يتعلق بهم
وتطوير التعلم و–سش Úالنتائج اŸرغوب فيها
وفق األهداف اŸسشطرة.
إاسشتطاع أان يتعلم على أايدي أاولئك العمالقة
من اŸفكرين ،و ⁄نكن ندرك أاهمية ذلك كله
‘ ذلك الوقت كانت جامعتنا تسشتقبل عمالقة
ال-ف-ك-ر وال-ذي-ن ح-م-ل-وا ف-ك-را ت-ن-ويريا ،يؤوسشسس
ألمة تبنى على العقل والعمل ويكملون اŸسشÒة
التي بدأاها أاباؤوهم.
اسشتطاع هؤولء اŸفكرون أان يضشعوا حولهم
جي Óكام Óيتطلع إا ¤اŸسشتقبل بفكر جديد
يبتعد عن اإلنحطاط واإلنهيار وتسشليم أامور
األمة ألصشحاب اÈÿة وذوي النفوسس العالية.
دفعت أامتنا ثمنا باهظا ،مليون و نصشف مليون
شش -ه -ي -دا ،ولب -د م-ن إاع-داد ج-يشس ق-وي وب-ن-اء
مؤوسشسشات و تسشي Òنافع وفسشح اÛال لذوي
الكفاءة ÷ميع العلوم لينهل الطÓب من تلك
الينابيع ،ويسشتوعبوا ويطوروا ويضشيفوا عليه
م -ن إاب -داع -ات-ه-م ل-ي-ك-ون-وا م-ث-ل أاج-داده-م م-ن
اŸسشلم Úعلماء ‘ مثل قامة إابن رششد – إابن
الهيثم – إابن سشينا و اÿوارزمي و غÒهم من
اŸبدع.Ú
دامت اŸعركة ضشد اإلحتÓل سشبع سشنوات و

نصشف ،ظهر اإلنسشان الوديع الرائع إانه إانسشان
جزائري بكل ما –مله الكلمة من معان تششعر
و أانت أامامه أانه أاخوك دما و ◊ما ‘ وقت
مضشى .ليجوز أان نقدم الدروسس التقليدية ‘
الوقت ا◊اضشر كمنظومة تربوية ،من ا◊ششو و
األحمال واإلنحناء ،و النظر دائما إا ¤األسشفل
و إاتباع منهج ا◊فظ أاو النقل ،والغشس.
اŸناهج ا◊الية –تاج إا ¤التطور والتنقيح،
لتكون مؤوهلة بجدارة وبإامتياز فأاحيانا نحييها
خالية من الرأاي والفهم و التعب Òول أاثر فيها.
التÓميذ الذين يعانون من صشعوبات الدراسشة
تواجههم اŸدرسشة بالرفضس ،الÎبية ا◊ديثة
إان -ه -ا ت -ن -ادي ب-الÎك-ي-ز ع-ل-ى ال-ط-الب و ج-ع-ل-ه
اÙور األسشاسشي و الهدف الرئيسشي و عليه
تبنى عملية التعلم .لذا تبنى على جميع القوى
اإلج -ت -م -اع -ي -ة أان تشش -ارك ‘ وضش-ع ال-ف-لسش-ف-ة
الÎب-وي-ة اŸت-ج-ددة ،ب-أاه-داف ع-ام-ة وت-وضشيح
ه -ذه األه -داف ب -ال -ن -وع -ي -ة ‘ اخ -تصش -اصش -ات
اŸششارك ‘ Úبناء منظومة تربوية قوية.

كيف نح ّسسن هذه الÎبية؟
عن طريق السشياسشي Úوالعلماء ‘ ›ال علم
النفسس ورجال اإلقتصشاد واŸتعلم ÚوغÒهم
م-ن ال-ق-ادري-ن ع-ل-ى اŸشش-ارك-ة ف-ه-ذه ال-ع-م-ل-ية
ي -جب أان ت -ك -ون م -ب -ن -ي -ة م -ن م -ع -ظ -م شش-رائ-ح
اÛت-م-ع .ل-ت-ك-ون ج-راء ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تخطيطية
لتبقى ضشرورية بالنسشبة للعامل Úبالتدريسس و
بالÎبية و اŸدرسشة و نوضشح سشلم للوسشائل و
ال -غ-اب-ات ح-ت-ى ي-ج-د ال-ت-ل-م-ي-ذ ك-ل ال-نشش-اط-ات
الÎب -وي -ة ال -ت -ي ت-ه-م-ه و مسش-ت-وي-ات ‘ ت-رت-يب
األهداف عامة خاصشة إاجرائية حتى تصشل اإليه
Ãع -اي Òق -وي -ة وم -ف -ي -دة وب -ال -ع -م -ل وال -ع-ط-اء
مادامت ا◊ياة قائمة.

بدأا ‘ دراسشة ال ّ
طب ،ثم سشافر إا ¤مصشر ليكمل دراسشة
الّتخ ّصشصس ‘ جراحة األعصشاب ،واغتنم فرصشة إاقامته
ليلتحق با÷امع األزهر؛ ◊ضشور بعضس دروسس علوم
اللّسشان ،فحّول اهتمامه من حقل الطب إا ¤الدراسشات
اللغوية اŸعاصشرة ،إالّ أاّنه كان اضشطّر إا ¤مغادرة مصشر
فالتحق بجامعة بوردو  BORDEAUXبفرنسشا ،أاين
– ّصشل على الّتÈيز ‘ الّرتبة الثّانية ،فدكتوراه دولة سشنة
 1979من جامعة ال ّسشربون  Sorbonneبباريسس .دsرسس
اللسشانيات ‘ كلية اآلداب بالرباط ،كما اغتنم الفرصشة
Ÿواصشلة دراسشة الرياضشيات ‘ كلية العلوم.
ع ّ-ي-ن سش-ن-ة 1964م رئ -يًسش -ا ل-قسش-م ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وقسش-م
ال-لسش-ان-ي-ات ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر ،ث-م ان-ت-خب ع-م-يًدا لكلية
اآلداب ،كان أاسشتاذا زائرا بجامعة فلوريدا حيث التقى
بالعا ⁄اللسشا Êآانذاك نعوم تششومسشكي ،فجرت بينهما
مناظرة أافحمت هذا األخ.Ò
أاسّش -سس ›ل -ة ال -لسش-ان-ي-ات والّصش-وت-ي-ات ،ف-م-دي-را Ÿرك-ز
البحوث العلمّية لÎقية الّلغة العربّية ،وقد أانششأا سشنة
1980م ماجسشت Òعلوم اللسشان.
عّين سشنة  2000رئيسشا للمجمع ا÷زائري لّلغة العربيّة،
إاضشافة إا ¤تصشtدِره ُعضشوّية اÛامع العربّية بدمششق
وبغداد ،وعّمان .كما أاّنه عضشو ‘ عدة ›السس علمية
دولية ،وعضشو ‘ ÷نة –رير اÛلة األŸانية التي
تصشدر بÈل.Ú
^ الّ-ت-ك-رÁات وا÷وائ-زُ :ك u-رم ال -عÓّ-م-ة م-ن ط-رف
فخامة رئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة؛
ف-عّ-ي-ن-ه رئ-يًسش-ا ل-ل-م-ج-م-ع ا÷زائ-ري ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة سش-ن-ة
2000م .إاضشافة إا ¤تكرÁه بجائزة اŸلك فيصشل .2010

أاهم نظرّياته:

من أابرز الّنظرّيات التي تفّرد بها العّÓمة اسشتنباطا
وإابداعا ““الّنظرّية اÿليلّية ا◊ديثة““ ،نسشبة إا ¤اÿليل
بن أاحمد الفراهيدي ،ششيخ سشيبويه خاصشة.

ي ـ ـ ـ ـ ـؤم يصسب ـ ـ ـ ـ ـح ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـري فريسس ـ ـ ـ ـ ـة سسهل ـ ـ ـ ـ ـة للتكنؤلؤجي ـ ـ ـ ـ ـا؟

عبارة جليلة ومفيدة كان Ãكان الرجوع
إاليها و‘ كذا من مناسسبة .قالها وركز عليها
مفكرنا مالك بن نبي ..وهي أان اŸرء الذي
لÁانية ل حق
هو ﬁسسوب على العقيدة ا إ
لحد أان يفكر ‘ تطويره أاو حتى إاحياء
أ
لف -ك -ار ال-ت-ي شس-ابت ع-ل-ي-ه وصس-دأات .
ت -لك ا أ
خ-اصس-ة إاذا ك-ان م-ن ال-ع-ام-ة ال-ده-م-اء أاو م-ن
فصس -ي -ل -ة ال -ذي -ن أابّ-وا أان ي-غÒوا م-ن ط-رائ-ق
تفكÒهم وسسلوكاتهم اŸسسÎسسلة أاو بعبارة
أاخ- -رى ‡ن ل ي- -ت ّ-ع -ضس -ون م -ن Œارب -ه -م أاو
لخ - -ري - -ن  .ح Úل ي- -تّ- -ب- -صس- -روا أاو
Œارب ا آ
يتدبروا ‘ شسؤوون ا◊ياة الدنيا...

بقلم :جمال نصسر الله
بل األهم هو أان يعمل الكل على تطوير العقيدة نفسشها
وجعلها حية نابضشة وفعالة ...وذات أابواب مفتوحة تعمل
كاآللة دون توقف ؟ وهو ما يعني أان اŸفكر طرح فكرة
جوهرية وجد هامة .ها نحن نعايششها ونتذوق كل توابلها
ي - -وم ت - -ن - -خ - -فضس ح - -رارة ه - -ذه ال - -ع - -ق - -ي- -دة وي- -ت- -ق- -لصس
م -ف -ع -ول -ه -ا...ب -ي -ن -م -ا ‘ الضش -ف -ة األخ-رى ،اإلنسش-ان ي-كÈ
ويتطاول بأافكار تبدو دون مراقبة أاو توجيه ..ح Úيتششبع
ب-ت-لك ال-ع-واصش-ف ال-دخ-ي-ل-ة ويصش-ب-ح ف-ريسش-ة سش-ه-ل-ة ول-ق-مة
سشائغة ÷ميع التيارات دون السش ‘ Òمسشار صشحيح أاجمع

ال- -ع- -ل- -م -اء وال -ف -ق -ه -اء
ومعششر اŸفكرين على
صشحته.
السشبب الرئيسشي عند
ب -ن ن -ب -ي ه -و ت -ق-اعسس
ت-لك ال-ف-ئ-ة ال-ت-ي ي-لقى
عليها اللوم اليوم وغدا
وت- - -ت- - -ح - -م - -ل ك - -ام - -ل
مسش-ؤوول-ياتها التاريخية
أامام الله والتاريخ ؟ا
ح Úاب- - -ت- - -ع - -دت ع - -ن
اŸشش- -ه- -د الÎشش- -ي -دي
وال- - -نضش - -ا‹ ‘ ب - -ن - -اء
ق -واع -د م -ت-ي-ن-ة ت-ع-م-ل
ع -ل -ى إارسش -اء دع -ائ -م األم -ة وم -الك ب -ن ن -ب -ي ك -ان ي-قصش-د
ب -ال -ع-ق-ي-دة ك-ل ا÷وانب األخÓ-ق-ي-ة والÎب-وي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
والدينية التي تÎاكم ‘ ذات الفرد وتبلور ششخصشيته.
هكذا إاذا وصشل باإلنسشان ا÷زائري كنموذج فريد يوم
Áسشي ويصشبح على أافكار وقناعات متضشاربة ومتناقضشة
ششك Óومضشمونا إا ¤غاية أان Œده وبعد تداول ا◊قب
عبارة عن ششبكة من اÿيوط اŸتداخلة التي ل توحي ألي
ششكل من األششكال أاو األلوان أاو حتى األنواع .فهو يعيشس
ششقاًء مÈحا وششجنا مسشتدÁا ليفقه مصشدره ول حتى
◊ظة انتهائه ومغادرته .من هنا وجب أان تتداخل تلك

ال-ل-واح-ق اإلسش-ت-ع-ج-ال-ي-ة أاه-م-ه-ا ال-ث-قافة والوعي...اللذان
يصشبحا كاإلبرة ‘ كومة القشس؟
ا÷زائر اليوم ُتعد نقطة ‘ سشماء التطور الدقيق وا◊اد
واŸعقد كذلك ‘...سشÒورة العا ⁄اŸتدفق واÎŸامي
ك -ح-رك-ي-ة اŸد وا÷زر ...ف-ه-ي
م -ن ح -ق -قت ع -دة أاشش-ي-اء
ع- - -ل- - -ى ع- - -دة أاصش - -ع - -دة
اق- -تصش- -ادي -ة وري -اضش -ي -ة
وح - -ت - -ى الم - -ت- -ي- -ازات
الشش-خصش-ي-ة ،ي-وم ُت-ك-رم
بجوائز
وم-ي-داليات..لكنها ⁄
ت - -ت- -وصش- -ل ب- -ع- -د ا¤
صشناعة إانسشان يعتÈ
مرجعا لنفسشه أاول
ث- - - - -م ألسش- - - - -رت - - - -ه
و›ت- - - -م - - -ع - - -ه وأاخÒا
لوطنه .من جهة ل Áكن طرح سشؤوال على
ششاكلة ما هي األسشباب التي أاوجدتنا على هذه ا◊ال.
بدليل أان حركية اÛتمع ا÷ارية أاك Ìمن سشيئة والوقائع
السشائدة تدل على ذلك ،حيث تتفششى جميع اŸوبيقات.
ما إان فتحت جريدة أاو قناة إال وفوجئت صشباحا بأاخبار
مفزعة عن كذا جرÁة وتهريب وسشرقة وسشطو واعتداء
وحششي واغتصشاب وصشرخات مواطن Úلزالوا يعيششون ‘

قرون خلت ب Úأادران ظروف جد مزرية ،فهل Áكن تعليق
هذا اإلرث الثقيل على رقبة اŸسشؤوولÃ Úختلف مناصشبهم
أام على األفراد أانفسشهم الذين ُ ⁄يحسشنوا التناغم مع
األحداث والتحولت الصشغرى والكÈى...
م -ن ي -ت -ح-م-ل ي-ا ت-رى مسش-ؤوول-ي-ة ه-ذا اإلخ-ف-اق ال-ت-اري-خ-ي
وا◊ضشاري ‘ آان معا ،إانها ب Óششك من أاك ÈاŸششكÓت
ا◊ضشارية التي أاوصشلت الششعب ا÷زائري نحو
م -ن -ع -رج خ -ط Òل Áك-ن
تخطيه بأاية حال من
األح - -وال أاو ال - -ق- -ف- -ز
عليه إال بتجنيد جميع
ال- -ف- -ع- -ال -ي -ات وط -ب -ع -ا
ب- -إاشش- -راك السش- -ل- -ط- -ات
والقوى الكÈى ‘ البÓد
وإال ف - - - -ا÷راح ت- - - -زداد
ت -ع -ف -ن-ا وتشش-وي-ه-ا ل-ل-ف-ك-ر
وا÷سش - - -د ؟ وح- - -اشش- - -ا اأن
ت-ك-ون ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ن-ق-مة
ع -ادت ع -ل -ي -ن -ا ب-ال-وب-ال ب-ل
ب -ال -ع-كسس ف-ه-ي ن-ع-م-ة الِ-ن-ع-م ال-ت-ي  ⁄ن-حسش-ن إاسش-ت-غÓ-ل-ه-ا
وت-رويضش-ه-ا لصش-ال-ح ي-وم-ي-ات-ن-ا وال-ت-ن-ع-م ب-ام-ت-يازاتها دقيقة
بدقيقة.
djamilnacer@gmail.com

شساعر وصسحفي جزائري
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«حن◊ Úسس Úداي» يعيد وشساحات اŸدينة العالقة ‘ الذاكرة

عليان عبد اللطيف شساعر ÓÃمح اıرج
ا’رادة تأاشسÒة اŸبدع ’ تعÎف Ãحطات الوقوف

قبل عرضسه هذا السسبت  8أافريل بقاعة
السس -ي -ن -م -ات -يك ،ال -ت-قت «الشس-عب» م-ع اŸب-دع
والشس-اب ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف ع-ل-ي-ان للحديث عن
مشس-روع-ه السس-ي-ن-م-ائ-ي «حنŸ Úدينة حسسÚ
داي « وهو عبارة عن شسريط وثائقي ‘ مدة
 45دقيقة يؤورخ Ÿاضسي اŸدينة وحاضسرها،
يرسسم معاŸها منذ بدايات التشسكل ا ¤غاية
اليوم ،ع ÈفÎات وجيزة –اول الصسورة
اسس -ت -ن -ط -اق الم -ك -ن -ة الصس-ام-ت-ة ل-ت-ح-ول-ه-ا ‘
◊ظات ذهول ا ¤احداثيات “ارسس حرية
ال-ت-ن-ق-ل وال-غ-وصس ‘ خ-ب-اي-ا السس-ئ-ل-ة «حنÚ
Ÿدينة حسس Úداي» فيلم وثائقي من إانتاج
«زغدة فيلم» وإاخراج عبد اللطيف عليان
فكرة نضسال سسباعي ،الفيلم يتناول موضسوع
شسارع طرابلسس وما يجاوره من أابنية قدÁة
وال -ت -غ Òا÷ذري ال -ذي مسس الشس-ارع ف-أازال
رونقه القد Ëالذي يحن إاليه أابناء مدينة
ال-داي ،ك-م-ا ي-ح-ل-و ل-ل-مخرج الشساب تسسميته،
و‘ ل -ق -اء حصس -ري م-ع الشس-اب ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف
ك- -انت ل- -ن- -ا م- -ع- -ه ه- -ذه اŸؤوانسس- -ة حصس -ري -ا لـ
«الشسعب».

»LGô©d øjódGQƒf :á°ùfGƒDe
@ «الشس - -عب» :ه - -ل ل - -ك - -م –دث - -ون - -ا ع- -ن
Œربتكم ‘ الخراج والتصسوير؟
@@ ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف ع-ل-ي-ان :ح -نŸ Úدي-ن-ة
حسش Úداي -فيلم وثائقي يتناول موضشوع مدينة
عريقة ،ذات جوهر عميق ،ومكانة مرموقة بÚ
مدن ا÷زائر ،وُيسشلط الضشوء بعنوانه الفرعي -
شش -ارع ط -راب -لسس -ع -ل-ى شش-ري-ان اŸدي-ن-ة ورم-زه-ا
ال -ت-اري-خ-ي ال-ذي ُي-ع-ت Èال-ق-لب ال-ن-ابضس ‘ م-دي-ن-ة
ال -داي .ال -ي -وم ت-غ Òالشش-ارع ج-ذري-ا ،وف-ق-د ه-ي-ب-ت-ه
ورون -ق -ه ،ف -ق -د أاشش -ج -اره السشت م -ئ -ة ال -ت -ي Œاوز
عمرها القرن ،وهو ‘ كل مرة يفقد بناية من
اأ’بنية العتيقة اÙيطة به ،فاششتعل فتيل ا◊نÚ
‘ قلوب أابناء اŸدينة ،يتششبثون بصشورة اŸدينة
السشالفة ويْرثونها ،تلك التي باتت اليوم تضشمحل
يوما بعد يوم.
@ متى “ ّ
خضست الفكرة لتصسبح شسريطا
وث -ائ -ق -ي -ا ي -رسس -م م -ع -ا ⁄ب-ل-دي-ة حسس Úداي
بالعاصسمة؟
@@

مواعيد ثقافية

تنظمها جمعية
الشسروق الثقافية بباتنة

الروائي كمال بركاÊ
ورحلة القلب العاري
‘ موعد هذا السسبت

’ ت - - - - -زال
جمعية
الششروق
الثقافية،
بعاصشمة
ا’وراسس،
تصشنع ا◊دث
م - - -ن خ Ó- - -ل
نششاطاتها
ال- - -دؤووب - -ة ‘
التعريف
بإابداعات الششباب واسشتحضشار نصشوصشهم أامام
القراء وجها لوجه ،خاصشة مع ﬁبي ا’دب
وعششاق السشرد والششعر ،أاين –تضشن اŸكتبة
ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ح-م-ل-ة هذا
السشبت الـ  8أافريل ،ندوة أادبية ينششطها اأ’ديب
ال -روائ-ي ،ك-م-ال ب-رك-ا ،Êاب-ن خ-نشش-ل-ة ع-ل-ى ان
تكون متبوعة بالبيع بالتوقيع واإ’هداء لعمله
الروائي ا÷ديد «القلب العاري» ،واأ’كيد ان
ا’ديب بركا Êيعت Èمن أادباء ا÷يل ا÷ديد
الذين وضشعوا بصشماتهم ‘ اŸششهد ا’دبي ،مع
ب -داي-ة ال-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات وÁلك م-ن ال-ت-ج-رب-ة م-ا
يجعله يعرج على العديد من اÙطات اŸهمة
‘ ت-اري-خ ا◊رك-ة الشش-ب-اب-ي-ة ا’دب-ي-ة ب-ا÷زائ-ر
وعاصشمة ا’وراسس ‰وذجا ،الندوة أاو اللقاء
ا’دبي سشيكون متبوعا بعزف موسشيقي على آالة
العود من تقد Ëاأ’سشتاذ عبد الرؤووف عمورة،
صش -احب اأ’ن -ام -ل ال -ذه -ب-ي-ة ،خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق
ب-أام-ه-ات ال-قصش-ائ-د ال-ت-ي غ-ن-اه-ا أاصش-حابها من
ف -ن -ا Êال -ط -رب ال -ع -رب -ي ع -ل -ى رأاسش-ه-م ك-وكب
الششرق ،حيث كان لهذا ا’خ Òجولة مؤوخرا
قادته ا ¤اŸملكة الهاششمية با’ردن الششقيق،
وي -نشش -ط ال -ل-ق-اء ا’ديب ال-ق-اصس ال-ي-ام ÚأامÒ
ال- -ل- -ق- -اء سش- -ي- -ك -ون م -ت -ب -وع -ا أايضش -ا Ãن -اقشش -ة
ومداخÓت.

»LGô©d øjódG Qƒf

فكرة الفيلم ولدت سشنة 2008
م -ن ط -رف اŸصشu-ور ال-ه-اوي
سش -ب-اع-ي نضش-ال ،ال-ذي ك-ان
ي -ل -ت -ق -ط صش -ورا ب -ه -ات -ف -ه
ا÷وال ،ح- -ي- -ن- -م -ا ب -دأات
ال -ت -غ -يÒات اأ’و ¤ال-ت-ي
ط - -رأات ع - -ل - -ى شش - -ارع
طرابلسس وحسش Úداي
ع - - -ام - - -ة ،وق- - -ال ‹
سش - - - -أاركب الصش- - - -ور
وأاصش- -ن- -ع ف- -ي- -ل- -م -ا
وث-ائ-ق-ي-ا ،ف-علقت
ال-ف-ك-رة بذهني،
وراودتني Ÿدة
سش-ب-ع سش-نوات،
ح -ت-ى ق-ررت
ا’نطÓق
‘ ال -ع -م-ل
ششهر
سشبتمÈ
،2015
ُم-ششu-ك Ó-ال-ث-نائّي
مع صشاحب الفكرة ،فانطلقنا
‘ اŸششروع ‘ إاطار جمعوي بادئ اأ’مر،
حيث تبنت العمل جمعية -ابن الهيثم الثقافية-
ب- -ب- -ل- -دي- -ة حسش Úداي ،وان- -ط- -ل -ق -ن -ا ‘ ال -تصش -وي -ر
ب-إام-ك-ان-ي-ات-ن-ا اÿاصش-ة ال-بسش-ي-ط-ة ج-دا :آال-ة تصشوير
وا◊امل وميكروفون ÚوثÓث عدسشات ،من دون
أاية ميزانية ،فقد اششÎينا أانا ونضشال هذه اللوازم
من مالنا اÿاصس ،واسشتقلتُ من منصشب عملي ‘
قناة خاصشة ’ ،لششيء إا’ للتفرغ للفيلم .واجهنا
صش -ع -وب -ات وع -راق-ي-ل ف-ي-م-ا ي-خصس تصش-وي-ر قصش-ور
الداي ،والدخول لثانوية الثعالبية ،وتصشوير طاحونة
نوربون من الداخل ،وهذا رغم طرق أابواب الوزارة
وال -ب -ل -دي -ة وا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة .وك -ذلك ب -ال -نسش -ب-ة

Óشش-خ-اصس ال-ذي-ن ت-ق-رب-ن-ا إال-ي-ه-م ل-يزودونا بخيط
ل -أ
حنينهم ،قليل هم الذين آامنوا بالفكرة ومنحونا من
وقتهم ،ما سشمح لنا بÎكيب الفيلم رغم النقائصس،
وتسش-ج-ي-ل ن-ق-ط-ة م-ه-م-ة ج-دا ،م-ت-أاك-د أان-ها سشتكون
فا–ة أ’عمال أاخرى.
@ هل تلّقيتم بعضس العراقيل خاصسة وأانها
أاول Œربة تخوضسونها ‘ الخراج ؟
@@ بعد –ضش Òالفيلم ،صشادفنا حاجز تأاششÒة
العرضس التي ’ ُتمنح ÷معية من دون مؤوسشسشة
إانتاج ،فكان لزاما علينا التعاقد مع منتج إ’“ام
ال- -ع- -م- -ل ،وصش- -ادفت اŸن- -ت- -ج حسش Úع -ك -ن -وشس ‘
م-ه-رج-ان ال-ف-ي-ل-م اŸل-ت-زم ،وع-رضشت ع-ل-ي-ه العمل،
وكانت ثقته ‘ الفيلم كبÒة جدا ما زاد من ثقتي،
فمنحنا روح مغامرته ،لنكمل اÿطوات اإ’دارية
بدعم منه –ت اسشم ششركته -زغدة فيلم-
@ أاي الشسخصسيات اÙورية التي اعتمد”
عليها؟
@@ أاربع ششخصشيات صشنعت الفيلم ،عمي رششيد
الذي كان العمود الفقري ‘ العمل ،ابن اŸدينة
اŸول-ود ف-ي-ه-ا سش-ن-ة  1941واs Ÿ
ط-ل-ع ع-ل-ى تاريخها
ب-ت-ف-اصش-ي-ل-ه ،ي-روي ل-ن-ا ع-ن م-ع-ا ⁄اŸدي-نة
وذك -ري -ات-ه ،وي-دع-م شش-ه-ادات-ه
ب- -أاف Ó-م ق -دÁة
صشورها بذاته،
م-ا م-ن-ح ل-ل-فيلم
أاسش -اسش -ا صش -ل -ب-ا.
عمي دحمان ابن
اÿمسش-ي-ن-ات يضش-ع
ه -و اآ’خ-ر بصش-م-ات
مهمة جدا ‘ الفيلم.
مصشطفى ا◊Óق ابن
ب- - -اب ال - -وادي أامضش - -ى
قرابة اأ’ربع Úسشنة ‘
صش- -ال- -ون ح Ó-ق -ة بشش -ارع
ط -راب -لسس .واأ’ي -ق -ون-ة ب-ن
مÒادي بدر الدين اŸصشور
اŸشش- -ه- -ور ي -روي ل -ن -ا ب -نÈة
ح - -ن Úراق - -ي- -ةŒ ،رب- -ة أارب- -ع
وخ - - - -مسش Úسش - - - -ن- - - -ة بشش- - - -ارع
طرابلسس.
@ ب -اع-ت-ب-ارك-م شس-اع-را ،أال
ت - -رون أان الخ - -راج ال - -ف - -ن - -ي
ب-ط-ب-ع-ه م-غ-ام-رة ق-بل ان يكون
موهبة؟
@@ بالنسشبة ‹ ،فأانا أاعت Èنفسشي ششاعرا قبل
ك- -ل شش- -يء ،وح- -اولت م- -رارا أان أاك- -تب شش- -ي -ئ -ا ع -ن
اŸدي -ن -ة ،و‘ ك -ل م -رة ت-خ-ون-ن-ي ال-ك-ل-م-ات ،أ’ج-د
نفسشي أاكتب بالكامÒا ،فكانت القصشيدة هذه اŸرة
فيلما وثائقيا ،أابرزت فيه ميو’تي السشينمائية ،بعد
أان خضشت Œارب هاٍو ‘ اŸيدان ،أ’خرج بالفيلم
كأاول Œربة ناضشجة أامنحها للجمهور من خÓل
ششاششة قاعة السشينما.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جهود قوية للحفاظ على تراث التوارق العريق
الغوصص ‘ التاريخ حماية للذاكرة من ا’ندثار

تصس- -ن- -ع ج- -م- -ع- -ي- -ة أاه- -نت ب- -اب- -لسس -ة ›د
حاضسرها من خÓل –ركها ‘ اŸشسهد الثقا‘
باŸدينة الضساربة تاريخها ‘ أاعماق التاريخ
م-ن ج-ه-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ت-ق-ال-ي-د ال-عتيقة
وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ه-ا و ت-وري-ت-ها
Óج -ي -ال الصس -اع -دة ال -ت -ي ت -نسس -اق ب -ح -ك-م
ل -أ
ال -عصس -رن -ة وراء ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة
وال-ت-ط-ور وت-ت-ن-اسس-ى وت-ب-ت-ع-د ،يوما بعد يوم
عن كل ما يشسكل اŸاضسي ا÷ميل و العريق
لصس-ي-ل ،إان-ه-ا ا÷معية
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ال-ت-ارق-ي ا أ
ال-ث-ق-اف-ي-ة «أاه-نت ل-ل-ت-ق-ال-ي-د ل-بلدية ابلسسة»
بدائرة سسيلت ،الواقعة على بعد  140كلم من
قلب عاصسمة الهقارÔ“ ،اسست.

“ÖjôZ áÑ«ÑM :â°SGÔ
تأاسشسشت جمعية «أاهنت» ،يقول رئيسشهاﬂ ،ية
أاحمد اŸعروف بـ «حمو» ،لـ»الششعب» سشنة ،2012
وهي تضشم  12عضشوا مؤوسشسشا من بينهم  8نسشاء
يششكلن فرقة التيندي ،كما أان كلمة «اهنت» ،تعني
منطقة الوادي ،يضشيف رئيسس ا÷معية ،وجاءت
ال -ف -ك -رة ،ب -حسشب ﬂي -ة» ل -ل -ح-ف-اظ ع-ل-ى ت-ق-ال-ي-د
اأ’ج -داد م -ث -ل« :اسشÈات» اÿي -م-ة ال-ت-ارق-ي-ة ال-ت-ي
تصشنع غالبا با÷لود التي تصشبغها وتزينها اŸرأاة
ال -ت-ارق-ي-ة ب-اأ’ح-م-ر ال-ف-اق-ع واأ’خضش-ر اŸع Èع-ن
جمال فصشل الربيع وجود الطبيعة من ح Úأ’خر ‘
وسشط صشحراء الطاسشيلي» ،إاضشافة إا ¤ا◊فاظ عن
كل ما يخصس ا÷مل الذي يششكل بدوره رمزا قويا
‘ حياة التوارق.
فقد ’حظت يقول الرجل أان اأ’جيال الصشاعدة
أاصشبحت ’ تبا‹ Ãوروثنا الثقا‘ اŸادي و ’
مادي وتتجاهل عراقتنا و تقاليدنا و تسشعى وراء
كل ما هو جديد و عصشري و هذا ما نحاول تداركه
من خÓل نششاطات ا÷معية التي و بالرغم من
نقصس مواردها اŸالية و إامكانياتها إا’ أانها تلبي كل
النداءات لتقدم ما تزخر به اŸنطقة من تراث و

كنوز ثقافية سشواء كانت صشناعة تقليدية أالبسشة و
حلي أاوغÒها.
من ب Úالتقاليد التي تسشعى ا÷معية للحفاظ
ع -ل -ي -ه -ا م -ن ال-زوال و ال-نسش-ي-ان ،ع-راق-ة ال-ف-ل-ك-ل-ور
اŸتعلق باإ’بل ،من سشباق وعروضس فنية كرقصشة
«اي -ل -ودان «الشش -هÒة واكسش -يسش -وارات ،ك -م -ا –اول
جاهدة أان –بب الششباب ‘ ذلك حيت أاسشسس ﬂية
احمد باŸوازاة جمعية تربية اإ’بل و اŸواششي التي
يسش -ع -ى م -ن خ Ó-ل -ه-ا ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-رم-ز ال-ق-وي
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ال-ت-ارق-ي و ع-ل-ى ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-غ-دائ-ه
الطبيعي.
–تكم جمعية «اهنت «على فرقة للتندي هذا
ال -ن -وع م -ن اŸوسش -ي -ق-ى ال-ع-ري-ق ال-ذي “ت-زج ف-ي-ه
ا’قاعات على آالة التندي بأاهازيج النسشوة والرجال
والتصشفيق ا÷ماعي والتي تتغنى با◊ب وا◊رب
وا÷م -ال وال -ث -أار وال -ك -رام -ة وال-ن-خ-وة ،ك-م-ا أان آال-ة
«التندي» مصشنوعة من «مهراسس» خششبي يسشتعمل
عادة ‘ اŸنزل فيوضشع عليه جلد ماعز مثبت
ب -واسش -ط-ة قضش-ي-ب Úخشش-ب-ي Úوت-ؤودي ب-واسش-ط-ت-ه-م-ا
امرأاتان حركات “اششيا مع إايقاعات منتظمة ،التي
ترافقها عروضس اإ’بل و مهارة أاصشحابها وتباهيهم
‘ لفت ا’نتباه.
ا÷معية اليوم وبالرغم من نبل مهمتها ،إا’ أانها
ﬁصشورة ‘ نششاطها على اŸسشتوى اÙلي فهي
تفتقر Ÿقر رسشمي يسشاعدها على اŸضشي قدما
ويسشمح لها ،كما أاششار رئيسشها للنسشوة من مزاولة
الصشناعات التقليدية اÿاصشة باÿيمة ومكوناتها
وكذا بالراحلة أاي السشرج الذي يوضشع فوق ا÷مل
للركوب وكل ما يزينه من اكسشيسشوارات –مل أالوان
الشش -ه -رة وال -ت -ب -اه -ي واأ’ن -اق -ة ال -ت -ي “ي-ز ال-رج-ل
التارقي.
–تاج اليوم فرقة التندي التابعة للجمعية
بحسشب ما صشرحت به لنا السشيدة «فاتو « إا ¤دعم
ما‹ يسشاعدها ‘ تقد Ëنششاطها خارج الو’ية
وك-ذا تسش-ج-ي-ل أاغ-ان-ي-ه-ا وأاه-ازي-ج-ه-ا ،ك-ون-ها تتغنى
بقصشائد تراثية قدÁة ’ يحفظها حاليا من الزوال
سشوى انتقالها من جيل آ’خر ،ع Èاأ’دب الششفهي.

مراد شسويحي مدير اŸركز الوطني للسسينما والسسمعي البصسري:

ضسعف التكوين يعيق تطوير السسينما ا÷زائرية

احتضسن اŸركز الثقا‘ عيسسى مسسعودي
Óذاعة ا÷زائرية ،أامسس ،عددا جديدا
ل إ
لذاع-ة
م-ن ب-رن-ام-ج «سس-ج-الت وم-ع-ن-ى» ب-ا إ
ال-ث-ق-اف-ي-ة ،ال-ذي اسس-تضس-اف م-راد شس-وي-حي
م-دي-ر اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-لسس-ي-ن-م-ا والسسمعي
ال -بصس -ري .وت -ط-رق شس-وي-ح-ي إاﬂ ¤ت-ل-ف
م- - -ه - -ام اŸرك - -ز ،ووضس - -ع - -ي - -ة الصس - -ن - -اع - -ة
السسينمائية ا÷زائرية ،كما أاعطى مÓمح
عن التّوجهات ا÷ديدة لوزارة الثقافة ‘
قطاع السسينما.

ìGôaGE áeÉ°SGC
‘ ب -داي -ة ت -دخ -ل -ه ،ف ّ-رق م-راد شش-وي-ح-ي بÚ
م -ؤوسشسش -ت Úم-ك-ل-ف-ت Úب-السش-ي-ن-م-ا ،وه-م-ا اŸرك-ز
الوطني للسشينما والسشمعي البصشري ،التي يتو¤
إادارته ،واŸركز ا÷زائري لتطوير السشينما وهو
اŸؤوسشسشة التي تقوم باإ’نتاج وترميم القاعات
التي ”ّ اسشÎجاعها من الهيئات اÙلية .كما
أاك -د ب -أان -ه سش -ي -ت -م ق -ري -ب -ا ال -فصش -ل ‘ ال-ت-داخ-ل
اŸوج- - -ود ‘ اŸه - -ام ب Úه - -ذي - -ن اŸرك - -زي - -ن
السشينمائي.Ú
أاضشاف ششويحي بأانه مهمة مركزه اأ’و ¤هي
اÙافظة على الÎاث السشينمائي ا÷زائري،
وم-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ف-ه-و يسشهر مع وزارة
ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ى ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ق-ان-و Êل-لسش-ي-ن-م-ا ول-ه
القدرة على متابعة اŸنتج ÚاŸسشتفيدين من
دع-م ال-وزارة م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة وال-ت-ن-ظيمية
واŸالية.
ÓفÓ-م ا÷زائ-ري-ة
أام -ا ع-ن ال-نسش-خ السش-ال-ب-ة ل -أ
اÙف - -وظ - -ة ب - -اÿارج– ،دث شش- -وي- -ح- -ي ع- -ن
ت- -واج- -ده- -ا ‘ ﬂاب- -ر ب- -إاي- -ط- -ال- -ي- -ا ،ف- -رنسش- -ا،
تشش -ي -ك -وسش -ل -وف -اك-ي-ا (سش-اب-ق-ا) وح-ت-ى ‘ ت-ونسس.

ويتعلق اأ’مر بقرابة  360عنوانا ،منها أافÓم
طويلة وقصشÒة وحتى مادة توثيقية ،و’سشÎجاع
ه -ذا اأ’رشش -ي -ف ت -ع -م-ل ال-وزارة ع-ل-ى ت-خصش-يصس
«›ّم -ع» ت -وضش -ع ف-ي-ه ال-نسش-خ السش-ال-ب-ة ال-ت-ي ل-ه-ا
خصشوصشيات يجب مراعاتها ‘ عملية ا◊فظ،
ومن اŸنتظر أان ينجز اÛمع ‘ أاو’د فايت
بالعاصشمة.
هي اÙافظة على الÎاث السسينمائي
ا÷زائري ،ومن الناحية التنظيمية فهو
يسس-ه-ر م-ع وزارة ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ى ال-تنظيم
ال -ق -ان -و Êل -لسس -ي -ن -م -ا ول -ه ال -ق -درة ع-ل-ى
م-ت-اب-ع-ة اŸن-ت-ج ÚاŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن دعم
ال - -وزارة م - -ن ال - -ن - -اح - -ي - -ة ال - -ت - -ق - -ن - -ي - -ة
والتنظيمية واŸالية.
أاضشاف بأان الوزارة خصشصشت غÓفا ماليا ‘
إاطار تلمسشان عاصشمة الثقافة اإ’سشÓمية لÎميم

ورقمنة بعضس اأ’فÓم ،وكانت البداية برقمنة 15
فيلما قّدمت السشنة اŸاضشية للجمهور ،كما ”
اخ -ت -ي -ار ب-عضس اأ’فÓ-م ıرج Úم-ث-ل راشش-دي
وحمينة و ÚŸمرباح وسشليم رياضس.
من مهام اŸركز أايضشا توزيع اأ’فÓم ‘
اŸدن واŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ب-اسش-ت-ع-م-ال الششاششات
العمÓقة واŸتنقلة ،وقد “ت تغطية  39و’ية
السش -ن -ة اŸاضش -ي -ة ،شش -اه -د ج -م -ه -وره -ا أاف Ó-م-ا
كÓ-سش-ي-ك-ي-ة وج-دي-دة وت-ف-اع-ل م-ع-ه-ا خ-اصش-ة مع
اسشتعمال الششاششات اŸطاطية (القابلة للنفخ)،
إاضشافة إا ¤قوافل سشينمائية على مسشتوى بعضس
الششواطئ .كما –دث ششويحي عن Œربة عرضس
أافÓ- - -م ب- - -اŸؤوسشسش- - -ات الÎب - -وي - -ة (ث - -ان - -وي - -ات
ومتوسشطات بالعاصشمة) كل ثÓثاء بحضشور نقاد
ومنتج Úينششطون نقاششا مع التÓميذ ،وŒربة
بجامعة جيجل بالتنسشيق مع اŸهرجان الوطني
للمسشرح ا÷امعي« ،لدينا مششروع توزيع وعرضس
أافÓم سشينمائية على اإ’قامات ا÷امعية وهو
قيد الدراسشة» ،يضشيف ششويحي.
م- -ع ا’عÎاف ب -وج -ود ن -قصس ‘ ال -ق -اع -ات،
اعت Èششويحي بأان اŸششكل اأ’ك Èهو التوزيع،
فاŸنتج قبل بداية العمل يجب أان يÈم اتفاقيات
حول التوزيع وهو اŸعمول به دوليا .واسشتدّل
باإ’نتاجات اŸششÎكة مع الدول اأ’جنبية على
غرار «عطور ا÷زائر» الذي ” توزيعه بقاعات
‘ ف-رنسش-ا وب-ل-ج-ي-ك-ا وإاي-ط-ال-ي-ا ،ف-ي-م-ا ’ –توي
ا÷زائر سشوى على موزع.Ú
اعت Èششويحي بأان السشينما ا÷زائرية تعاÊ
أايضشا انعدام التكوين ،إاذ ’ توجد معاهد ‘ هذا
اإ’طار –يط بجميع التخ ّصشصشات ،مع تسشجيل
انعدام التكوين ‘ السشكريبت ،اإ’ضشاءة ،الصشوت،
اŸاكياج ،وغÒها.
ع -اد شش -وي -ح -ي إا ¤ا’ت -ف -اق -ي-ة اأ’خÒة م-ع
ا÷مهورية اإ’سشÓمية اإ’يرانية ،التي تضشمنت

إامكانية اإ’نتاج اŸششÎك ب Úمنتج ÚجزائريÚ
وا÷انب اإ’يرا‡ Êث ‘ Óموؤسشسشة الفارابي،
ك -م -ا ت -ت -ي -ح ه -ذه ا’ت-ف-اق-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-ج ا÷زائ-ري
اسشتعمال اسشتديوهات وتقنيات وﬂابر –ميضس
‘ إايران والعكسس صشحيح (تصشوير أاعمال إايرانية
‘ ا÷زائ -ر) ،وت -ط -رقت ا’ت -ف -اق -ي -ة إا ¤ج -انب
التكوين ،كما سشيأاتي ﬂتصشون إايرانيون Ÿعاينة
قاعات السشينما ا÷زائرية بغية تأاهيلها وإامكانية
–ويلها إا› ¤معات ،و–ديد هذه القاعات
موكل Ÿركز تطوير السشينما.
تطرق ششويحي إا ¤ضشرورة أان يكون للمركز
م-راق-ب-ون وم-ف-تشش-ون سش-ي-ن-م-ائ-يون ،ولكن Œميد
التوظيف هو ما عطل اŸششروع .ويعمل هؤو’ء
اŸراقبون على متابعة القاعات السشينمائية التي
‚د منها من يبث أاعما’ دون موافقة ÷نة
اŸششاهدة ،أاو أافÓما مقرصشنة.
عن سشؤوالنا حول التداب Òا÷ديدة ‘ إاطار
ترششيد النفقات ،أاجاب ششويحي بأان التقليصس
ط -ال ق -راب-ة  50ب-اŸائ-ة م-ن م-ي-زان-ي-ة اŸرك-ز.
واعت Èبأان ترششيد النفقات ’ يعني توقف دعم
السش-ي-ن-م-ا ،ول-ك-ن ال-دع-م ل-ن ي-ك-ون ك-السش-اب-ق ،ب-ل
بششكل جزئي.
أام -ا ع -ن سش -ؤوال -ن -ا ب -خصش-وصس إات-اح-ة اأ’فÓ-م
الكÓسشيكية ا÷زائرية وبيعها ‘ أاقراصس «دي
‘ دي» ،ما قد يسشاعد على Œاوز نقصس قاعات
العرضس ،ويسشهل ا’طÓع على أارششيف السشينما
ا÷زائرية ،أاّكد ششويحي وجود مششروع أاقراصس
الـ»دي ‘ دي» و»البلوراي» ونسشخ  35ملم والـ»دي
سشي بي» باللغات الثÓث ،واأ’فÓم الـ 15سشتوزع
وت -ك -ون م -ت-وف-رة ل-ع-ام-ة ا÷زائ-ري .Úوم-ن ه-ذه
اأ’فÓ- -م ذك- -ر شش- -وي- -ح- -ي «حسش- -ان ال- -ط -اكسش -ي»
و»حسش -ان ال -ن -ي -ة» و»ال -ط -اكسش-ي اıف-ي» وآاخ-ر
اأ’فÓم التي “ت رقمنتها ،وفيلم «–يا يا ديدو»
سشتصشل نسشخته اŸرقمنة من إايطاليا قريبا.

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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ﬁمد أم Úبوترعة لـ «ألششعب:

«أاري ـ ـ ـ ـد أان أاصسب ـ ـ ـح سسباح ـ ـ ـا كبـ ـ ـ ـ ـ ـÒا مسستقبـ ـ ـ ـ ـ»Ó

أكد ألÈعم ﬁمد أم Úبوترعة ألذي ’
ي-ت-ج-اوز سشّ-ن-ه  5سش -ن -وأت ‘ ،تصش -ري-ح خ-اصص
÷ريدة «ألششعب» ،أنه يحب كثÒأ أÿرجات
أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا م-دي-ري-ة ألشش-ب-اب وأل-ري-اضش-ة
’نها تسشمح له Ãمارسشة كل
لو’ية أ÷زأئر ،أ
أنوأع ألرياضشات ألتي تسشتهويه ،إأضشافة إأ¤
’م-اك-ن أل-ت-ي
’ل -ع-اب أŸوج-ودة ‘ ﬂت-ل-ف أ أ
أ أ
يقصشدونها ،أبرزها حديقة دنيا.

تيب ـ ـ ـ ـ ـازة (:)42

حاورته :نبيلة بوقرين
تصصوير :عباسس تليوة

^ «ألششعب» :من أحضشرك أإلى حظيرة دنيا؟
^^ «محمد أمين» :جئت مع اأمي واأختي واأخي
من اأجل اللعب والسصتمتاع بمختلف الألعاب
الموجودة هنا وشصاهدنا العروضس البهلوانية طيلة
العطلة الربيعية.
^ :ما هي أ’ألعاب ألتي أعجبتك كثيرأ؟
^^ :التزحلق .كما اأنني ركبت على الحصصان
وهذا ما جعلنا ناأتي عدة مرات خÓل العطلة،
لأننا اسصتمتعنا كثيرا ،خاصصة اأن المكان هادئ
وجميل .كما شصاهدنا السصتعراضصات الرياضصية
للدراجات الهوائية.
^  :أَُتـمارسص ألرياضشة؟
^^  :نعم اأمارسس رياضصة السصباحة ،لأنني اأريد اأن

اأصصبح
سصباحا كبيرا عندما اأكبر واأشصرف الجزائر.
يسصاعدني في ذلك اأبي الذي ياأخذني بصصفة
منتظمة.
^  :وماذأ عن ألدرأسشة؟
^^ :اأدرسس تحضصيري ،لكني اأق ّسصم وقتي بين
اللعب والرياضصة والدراسصة حتى ل اأضصيّع اأي
جانب واأكون ناجحت مسصتقب ،Óمثلما وعدت اأبي

واأمي.
^  :ما هي أ’أمور ألتي تعلمتها من هذه
ألخرجة؟
^^  :تعلمنا كيف نحافظ على نظافة البيئة لأنها
تهمنا .ومن الضصروري اأن نكبر في محيط نظيف،
من خÓل تفادي رمي الفضصÓت على الأرضس
والعتناء بالنباتات والأشصجار.

ح ـ ـ ـ ـارسس اŸرم ـ ـى

م -روان ف -ت -ى كسص -ول ،خ -ام -ل ،أاصص -دق -اؤوه ي-ع-م-ل-ون
وي-ج-ت-ه-دون وه-و ن-ائ-م ،وج-م-ي-ع أاصص-دق-ائه يتمنون
الوصصول لكأاسس العالم ،لكنه غير مهتم بما يقولونه
وغافل عما يفعلونه.
لكن عندما جاءت مباراتهم مع ناٍد آاخر ،تدرب
الجميع عدا مروان فقد كان نائمًا ،يحلم أان يفوز،
ول -ك -ن م -ن دون أان ي -ب -ذل ول ح -ت -ى ذرة م -ج -ه-ود،
اقتربت المباراة ،كثيرا ،لكن مروان لم يواظب على
التدريب كحارسس مرمى.
وجاءت المباراة ولم يتدرب سصامي على عمله ،ألنه
في المباراة كان يسصتند على الحائط وينام ويحلم
بفوز فريقه.
ثم يأاتي صصديقه حسصان ويقول له :هّيا ...مروان
اسصتيقظ أال ترى أاننا في مباراة؟! فيسصتيقظ ثم
ي -ع -ود ل -ل -ن -وم ،وي -أات -ي صص -دي-ق-ه ح-ك-ي-م وي-ق-ول ل-ه:
أاوووف ...م- - -ازلت ن- - -ائ- - -مً- - -ا؟ ي - -ا رب - -ي ...م - -ت - -ى
سصتسصتيقظ؟.
ويسصتيقظ ثم يعود للنوم واسصتمر الحال هكذا فترة من
المباراة ،إالى أان أاصصبح الفريق المنافسس ثمانية وهم
صصفر ..حتى إان المدرب غضصب من تصصرفات مروان
الطائشصة فأاخرجه ،وأادخل بدًل منه الÓعب جÓل ،ألنه
نشصيط ومفعم بالحيوية كالمعتاد.
فعادل فريقه النتيجة ،وأاصصبحت ثمانية مقابل سصتة..
إالى أان أاصصبح فريق مروان تسصعة والفريق اآلخر ثمانية
واسصتمر الحال إالى أان انتهت المباراة ،وعندها كافأا
المدرب الÓعب جÓل على أادائه الرائع كحارسس مرمى،
وطبعاً كافأا بقية الÓعبين على مجهودهم ومنهم حسصان
وحكيم وأامين وغيرهم...
واسص -ت -م -رت ع-دة م-ب-اري-ات ع-ل-ى ه-ذه ال-ح-ال ويسص-ت-ب-دل
مروان بÓعب آاخر ولكن المدرب اضصطجر من تصصرفات

لذكياء
ل أ
فقط

اسس ـ ـم و معنـ ـ ـى

^ رفيدة :في قاموسس معاني
ي الصص -غ -ي-رة،
األسص -م -اء م^-ع -كن -ناهز اةل :-ع -عطر-بي -ة
تدنةواايألاسص-ل-م-ي-ة،
با،ةوُذراف-ي-
ال  -ام -عأل-وصن-صةل ،يال-عننصيص-يفت
حهسصدنةة،كاونالتكتندزاوهيو اجدرخحارى االلمماسصللمين.
مجا
ويدلع السصم .فيقال :رافي

وجمعه.

^ نوفل :ف-ي ق-ام-وسس م-ع-ان-ي األسص-ماء
با:بعال-ربج-يم-اي -أ
هوال-الرذج-يل
لل اصلص-ولج-وه،
صاشهه ايلشص-
م ^-ع -ن-
طيىة،الالحبمحررة ،،ذويكعرن ايل أاضصيباضصع.ا
الشصمععُرطهاءي،مياللع إال
مالني اولمنواالبفالرادل.تي هي العطايا .ونوفل بن

مروان التي ل يحسصد عليها .فطرده من الفريق .حزن
م -روان ع -ل -ى ت -لك األع -م -ال ال -ت -ي ك -ان ي -ق -وم ب -ه -ا أام-ام
الجمهور ،فمؤوكد أان نصصف الجمهور كان يضصحك على
تصصرفاته ،ل ولماذا نصصف الجمهور فقط؟ بل الجمهور
كله يضصحك عليه ،فهو يسصمع دائمًا في األخبار فوز فريق
النمور فهو فريقه ،ولكنه أاراد أان يشصعر بذلك الفخر
والعتزاز أامام الجميع ،الذي يشصعر به أاصصدقاؤوه اآلن،
ولكنه اآلن تغيّر بعدما طرده المدرب ،فقد أاصصبح نشصيطًا
على غير العادة ،رشصيق الحركة عكسس طبعه ،فقد بدأا
التدريب وبعزيمة ونشصاط ،فقد ظل سصاهراً طوال الليل
يتدرب على مباراة فريقه القادمة ...ذهب إالى المدرب
وطلب منه إارجاعه لمكانه ،فقبل المدرب ولكن ..اشصترط
عليه أان ل يعود مرة ثانية وينام على حواف المرمى،
وفع ً
 Óتغّير سصعد كثيراً وأاصصبح نجماً.

ولي -ة سص -اح -ل -ي-ة ت-ق-ع غ-رب ال-ع-اصص-م-ة وت-ب-ع-د ع-ن-ه-ا بـ 75ك-ل-م .اأسصسص-ها
الفينيقيون كاإحدى المسصتعمرات التجارية «تيباسصا» وكانت لها مكانة
مرموقة عندهم وتعني بلغتهم «الممر» ،لأنها كانت معبرا للناسس بين
مدينتي اإيكوزيم اأي العاصصمة حاليا واإيول وهي شصرشصال وبعدها اأصصبحت
تعرف بقرطاجية واكتشصفها بيتياسصا في القرن  5قبل الميÓد وتميزت
بالفن والتعليم.قامت القديسصة «سصالسصا» برمي راأسس تمثال الإله الزائف
في البحر خÓل القرن الثالث ميÓدي ورجمتها الجماهير الوثنية غضصبا
على فعلتها وعاد جسصدها باأعجوبة من البحر ودفن على التلة فوق ميناء
كنيسصة صصغيرة والتي اأصصبحت فيما بعد البازيليكا الضصخمة .توسصعت
بعدها بشصكل كبير وبلغ عدد سصكانها في نهاية القرن الرابع ميÓدي 20
األ-ف شص-خصس .ك-م-ا ك-انت ع-اصص-م-ة ل-ل-ن-وم-ي-دي-ي-ن وع-دة حضص-ارات اأخ-رى
تعاقبت عليها وتبقى الآثار الرومانية اأبرز شصاهد على عراقة المنطقة
وتجذرها في عمق التاريخ وهي تعتبر وجهة للسصياح الأجانب الذين
يحجون اإلى قبر الملكة الفرعونية التي خلفت والدها بطليموسس في
الحكم عام  51قبل الميÓد ،اإضصافة اإلى اأبرز الشصواهد الموجودة في هذه
الولية السصاحرة بمناظرها الطبيعية الخÓبة التي تمزج بين الغابات
والجبال وزرقة البحر.

هل تعلم

ق -رآأن ث -لث -ةي أل
^ أن أل- -ل- -ه ذك -ر ف  -هي« :ألمغيضص،
ن إأسشمًا للماء و
وعششري
’رضص ،ماء
ماء أ أ
ألصشديد ،ماء ألمهل ،ألماء ألطهور،
ألماء أ أ ج،
ألششرب،
’جا ألمهين ،ألماء
ماء
ألماء غير أ آ
’سشن ،أل ح- -م- -ي -م ،أل -م -اء
ل- -
أل- -م- -ب- -ارك ،أل- -م- -اء أ وب ،ماء ألغور،
شك
أل-م-ن-ه-م-ر ،أل-ماء ألمس ت ،ماء ألغدق،
رأ
ماء ألمعين ،ماء ألف -رأب ،م- -دي- -ن،
أل- -ث- -ج- -اج ،ألسش-
ف،
’نهار».
أل - -دأ ل ،ألينابيع وأ أ
ألسشلسشبي
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^ قالك خطرة طبيب مجانين وضشع أغنية للمرضشى ،رقصص
ألجميع إأ’ وأحد ،ظن أنه ششفي .وعندما سشأاله لماذأ ’
ترقصص؟ أجابه :أنا ألعريسص.
ـ ديك قال لدجاجة يأاخذون بيضشك وأنت سشاكتة .قالتلو:
أحسشن من أّلي يأاذن أو ما يصشليشص.
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^ مرأجعة ألدروسص لتدأرك ألتأاخر في بعضص
ألموأد.
^ م -دة أل -فصش -ل أل -ث -الث قصش-ي-رة ج-دأ و’ ي-جب
ألتهاون وضشرورة ألتركيز.

’’ تقتـ ـ ـقــلل
قــقـــلـلو و
مـع السسـ ـبـب

ُق- - -ل :ب- - -ع- - -ثت إأل- - -ي- - -ه ب- - -ك- - -ت- - -اب أو ب- - -ه- - -دي- - -ة.
و’ تقل :بعثتُ إألى كتابًا أو بعث ُ
ت إأليه هدية.
’ن ألكتاب أو ألهدية أو ألرسشالة ’
باختصشار ،أ
تنبعث بنفسشها بل ُترسشل مع مبعوث.
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لفريقية لكرة القدم
كأاسس الكونفدرالية ا إ

عزٌم يحدو «العميد» و»الكناري» للعودة بأاقل ضصرر من خارج الديار

يط ،Òصصبيحة اليوم ،فريقا
مولودية ا÷زائر وشصبيبة
القبائل إا ¤تنزانيا والكونغو
على التوا‹ÿ ،وضس غمار
مباراة دور  1٦مكرر  -ذهاب،
من منافسصة كأاسس الكونفدرالية
لفريقية لكرة القدم ،التي
ا إ
ينوي ‡ث Óا÷زائر ‘ اŸنافسصة
لفريقية العودة بنتيجة
ا إ
إايجابية للعب مباراة العودة
بأاك Ìراحة وضصمان التأاهل إا¤
دور اÛموعات الذي سصيكون
لهداف للعميد
Ãثابة بلوغ ا أ
و–قيق اŸفاجأاة وإانقاذ اŸوسصم
بالنسصبة للكناري الذي يعيشس
أاحد أاسصوإا موسصم له.

ﬁمد فوزي بقاصص
أشش - -ب - -ال أŸدرب «ك- -م- -ال م- -وأسش- -ة»
أŸن- -تشش -ون ب -ت -أاه -ل ث -م Úإأ ¤أل -دور
نصش -ف أل -ن -ه -ائ-ي م-ن م-ن-افسش-ة ك-أاسس
أ÷م-ه-وري-ة أم-ام شش-ب-ي-ب-ة أل-ق-بائل ‘
ألكÓسشيكو ،ألذي أعاد ألثقة لÓعبÚ
بعد ترأجع نتائج ألفريق ‘ أآلونة
أألخÒة وره -ن أل-ع-م-ي-د ح-ظ-وظ-ه ‘
ألتتويج بلقبه ألثامن ،رغم أنه أنهى
م- -رح- -ل- -ة أل- -ذه- -اب ب -ط  Ó-شش -ت -وي -ا،
سشيتنقلون إأ ¤تنزأنيا Ÿوأجهة نادي
«ي -ون -غ أف -ري -ك -ان -ز» Ãع -ن -وي -ات ج-د
مرتفعة بعد عودة ألثقة للمجموعة،
خصشوصشا بعدما لبت أإلدأرة وعدها
وقدمت منحة ألكأاسس أŸقدرة بـ10
م Ó-ي Úسش -ن-ت-ي-م لÓ-ع-ب Úب-ع-د ت-أاه-ل
ألكأاسس ،وهي عوأمل سشتجعل ألفريق
ي- -ؤودي م -ب -ارأة ك -بÒة ‘ م -ل -عب «دأر
ألسشÓ- -م» وأل- -ع- -ودة ع- -ل- -ى أألق -ل إأ¤
أ÷زأئ- -ر ب- -ت- -ع- -ادل ث- -م Úأو ضش -م -ان
أل -ت-أاه-ل ب-ت-ن-زأن-ي-ا ،يسش-م-ح ألصش-ح-اب
أل- -ل- -ون Úأألح- -م- -ر وأألخضش- -ر ل -ل -عب
م- -ب- -ارأة أل- -ع- -ودة Ãل- -عب  5جويلية
أألوŸب- -ي ب- -رأح- -ة ك- -بÒة ،وألسش- -ع- -ي
ل -ت -ح -ق -ي -ق أل -ه -دف أل-ث-اÊ
للفريق

خÓل  15يوما ببلوغ دور أÛموعات
أل- -ذي ح -ددت -ه إأدأرة أل -ن -ادي وع -ل -ى
رأسش -ه -ا «ع -م -ر غ -ريب» م -ن أل-ب-دأي-ة
كهدف.
سش- -ي- -ط Òوف- -د أŸول -ودي -ة ‘ رح -ل -ة
خ -اصش-ة ع-ل-ى م Ïط-ائ-رة «ط-اسش-ي-ل-ي
للطÒأن» من مطار «هوأري بومدين»
ب -ال -ع -اصش -م -ة ،أب -ت -دأء م -ن أل -ع -اشش-رة
صش-ب-اح-ا .وسش-ت-ت-وق-ف ألطائرة Ãطار
“Ôأسشت ،قبل أإلقÓع ›ددأ نحو
دأر ألسشÓم ألتانزأنية وبعدها ألتدرب
‘ حصشة وأحدة ،أ÷معة ،أي عششية
إأجرأء أللقاء وسشتكون ‘ نفسس توقيت
أŸب -ارأة أي ع -ل -ى ألسش -اع -ة أل -رأب -ع-ة
مسشاء.
ه-ذأ وسش-ي-غ-يب ع-ن سش-ف-ري-ة ت-ان-زأن-يا
أل-ث-ن-ائ-ي أŸصش-اب «ب-رأه-ي-م ب-دب-ودة»
و»أي - - -وب ع - - -زي»

شس.ع Úفكرون

أل- -ذي أن- -ه -ى م -وسش -م -ه ق -ب -ل أألوأن،
باإلضشافة إأ ¤صشانع أأللعاب «زكرياء
منصشوري» أŸعاقب من قبل ألكاف
Ãبارأة وأحدة و»عبد أŸالك مقدأد»
أŸب -ع -د م -ن ق -ب -ل إأدأرة أل-ف-ري-ق ع-ن
أÛموعة ،بسشبب ما حدث بينه وبÚ
أŸدرب «ك -م -ال م-وأسش-ة» ‘ سش-ف-ري-ة
غانا.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ف -ري-ق شش-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل
أŸنهك بدنيا بعدما خاضس مقابلتÚ
‘ ظرف  4أيام إأضشافة إأ ¤ألتعب
ألذي سشينال من لعبيه أÿميسس ‘
رحلة ششاقة ومتعبة إأ« ¤كينششاسشا»
Ÿوأج-ه-ة ت-ي.ب-ي .م-ازأم-ب-ي ،ألسش-بت
أŸقبل ‘ ،رحلة خاصشة ومباششرة من
مطار «هوأري بومدين» إأ ¤ألكونغو.
وي -ت -خ -وف أل -ط -اق -م أل -ف -ن-ي وأنصش-ار
ألكناري من مششكل ألتعب وأإلرهاق
وع - - -دم ق - - -درة أل Ó- - -ع- - -ب Úع- - -ل- - -ى
ألسشÎجاع ،ألذي قد يؤوثر عليهم ‘

سصم ـ ـ ـ ـ ـ Òحوحـ ـ ـ ـ ـو يعوضس
حاج منصصور

خرجة ألسشبت أŸقبل ،خصشوصشا أن
أŸوأج- -ه- -ة سش- -ت -ك -ون أم -ام ت -ي.ب -ي.
م-ازأم-ب-ي أل-ع-مÓ-ق أل-ك-ون-غ-و‹ ألذي
ب -ات ي -حصش -د ك -ل أألل -ق -اب أÙل-ي-ة
وأل-ق-اري-ة أل-ت-ي خ-اضش-ه-ا ‘ ألسش-نوأت
أألخÒة ،وهي أŸبارأة ألتي يريد من
خ Ó-ل -ه -ا أشش -ب-ال أŸدرب «رح-م-و»Ê
أل -ع -ودة ب -ن -ت -ي-ج-ة إأي-ج-اب-ي-ة م-ن أج-ل
ضش -م -ان أل -ت -أاه-ل Ãل-عب أول ن-وف-مÈ
ب -ت -ي -زي وزو ،أول ل -ل -ث -أار ك -روي -ا م -ن
ألكونغولي Úألذي أقصشوأ ألششبيبة من
ألدور نصشف ألنهائي ‘ آأخر مششاركة
للفريق ‘ أŸنافسشة أإلفريقية.
وث - -ان - -ي - -ا ،إلزأل - -ة ع - -ق - -دة أألن- -دي- -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة أم -ام أصش -ح -اب أل -ب -ذل -ة
ألسش- -ودأء وأل- -ب- -يضش -اء أل -ذي أضش -ح -ى
ششبحها أألسشود.
هذأ وسشيغيب عن سشفرية «كينششاسشا»
ﬁرك ألفريق «عيبود» ألذي تلقى
إأصشابة ‘ ألعضشÓت أŸقربة.

كأاسس ا÷زائر لكرة اليد

لقـ ـ ـ ـاء شس.ا◊ ـ ـ ـروشس -
و.ع Úتوتة يوم ا÷معة

ت -ع -اق -د ن -ادي شص -ب -اب ع Úف -ك -رون م-ع
اŸدرب سص - - -م Òح - - -وح - - -و ،ال - - -ذي ع- - -وضس
يواجه شصباب ا◊روشس نظÒه وفاق عÚ
ال -ف -لسص -ط -ي-ن-ي سص-ع-ي-د ح-اج م-نصص-ور ،ب-ه-دف
توتة ‘ ربع نهائي كأاسس ا÷زائر رجال
إانقاذ الفريق من السصقوط ،بحسصب ما علم من أاك-اب-ر ،ي-وم غ-د ،بشص-ل-غ-وم ال-ع-يد (ميلة)،
النادي.
على السصاعة الثالثة بعد الزوال وذلك
وأامضصى الÓعب السصابق Ÿولودية ا÷زائر ،الذي ‘ إاطار تسصوية برنامج الكأاسس ،بحسصب
اشص-ت-غ-ل أايضص-ا ‘ ال-ع-ارضص-ة ال-ف-ن-ي-ة لشص-ب-ي-بة سصكيكدة وإا–اد م -ا أاع -ل -نت ع -ن -ه ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
بسصكرة ،على عقد إا ¤غاية نهاية اŸوسصم قابل للتجديد ،لكرة اليد.
أاضصاف نفسس اŸصصدر.
وق- -د سص -ج -لت ب -ق -ي -ة م -واج -ه -ات ال -رب -ع
وسصيكون حوحو أامام مهمة ‘ غاية الصصعوبة لتحسص Úالنهائي التي لعبت ‘  ٢٤مارسس النتائج
الوضصع ا◊ا‹ ‘ ،الوقت الذي Áكث فيه شصباب عÚ
التالية:
فكرون ‘ اŸرتبة الثانية عشصرة بـ ٣٠نقطة ‘ ترتيب
اÛمع الرياضصي البÎو‹ ـ شصباب ميلة  ٣7ـ٢٣
الرابطة الثانية ،أاي بفارق نقطت Úفقط عن وداد
شصباب برج بوعريريج ـ وادي تليÓت  ٢7ـ ٢٢
بوفاريك أاول ناد مهدد بالسصقوط.
مسصتقبل تاجنانت ـ بوفاريك  ٢٤ـ ٢٦
وسص -يسص -ت-ق-ب-ل زمÓ-ء ا◊ارسس ع-ن Îخ-ال،
ا÷معة (السصاعة الثالثة)
يوم غد ،شصبيبة بجاية الطامح للصصعود،
شص- -ل- -غ- -وم ال -ع -ي -د :شص -ب -اب ا◊روشس ـ وف -اق عÚ
‘ إاطار ا÷ولة .٢7
توتة.

–ويÓت

البارصصا مهتمة
بخدمات خميسس رودريغيز
كشص -فت ت -ق -اري -ر صص -ح -ف -ي -ة إاسص -ب -ان -ي-ة ،أامسس ،أان ن-ادي
ب -رشص -ل -ون -ة ي -خ-ط-ط ل-ل-ت-ع-اق-د م-ع ال-ك-ول-وم-ب-ي خ-ام-يسس
رودريغيز ،صصانع أالعاب غرÁه ريال مدريد ،الصصيف
اŸقبل.
شص -ارك رودري-غ-ي-ز ( ٢٥سص -ن -ة) ‘ سص-ب-ع م-ب-اري-ات ف-ق-ط
ك-أاسص-اسص-ي ضص-م-ن ال-ل-ي-غ-ا ه-ذا اŸوسص-م– ،ت ق-يادة اŸدرب
زين الدين زيدان وهو ما يث Òالتكهنات حول رحيله
عن قلعة سصانتياغو برنابيو نهاية اŸوسصم ا◊ا‹.
ي-ع-ت Èال-دو‹ ال-ك-ول-وم-ب-ي مسص-تهدفا من عديد أاندية
ل‚ل- -ي- -زي- -ة ،م- -ث -ل م -انشصسص Îي -ون -اي -ت -د
ال- -ب- -ط- -ول- -ة ا إ
وتشص- -ي- -لسص- -ي وأارسص- -ن- -ال ،ال- -ت- -ي ت- -ري -د السص -ت -ف -ادة م -ن
خدماته.
لسصبا ،Êفإان النادي
وبحسصب برنامج «شصÒينغويتو» ا إ
ال- -ك- -ت -ال -و Êي -خ -ط -ط لضص -م رودردي -غ -ي -ز ‘ صص -ف -ق -ة
مفاجئة.
ليونيل ميسصي ‚م البارصصا ،أاعطى موافقته
على ضصم خاميسس ،حيث يحظى الÓعب
لرجنتيني.
بإاعجاب الدو‹ ا أ

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

هيغواي ـ ـن :أانا مرت ـ ـ ـ ـ ـاح
‘ جوفنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوسس
ومدينة تورينو
لرج-ن-ت-ي-ن-ي غ-ونزالو هيغواين،
ي-رى ا أ
مهاجم جوفنتوسس ،اأن قراره ،الصصيف
اŸاضص- -ي ،ب- -الن- -ت- -ق- -ال إا ¤السص- -ي- -دة
ال -ع -ج-وز ،م-ن ن-اب-و‹ ،ك-ان م-وفً-ق-ا
ع - -ل - -ى الصص - -ع - -ي - -دي- -ن الحÎا‘
والشص - -خصص- -ي .وق- -ال« :سص- -ع- -ي- -د
ل-ل-غ-اي-ة ب-اختياري .القرار كان
صص - -ائ ً- -ب - -ا ع - -ل- -ى الصص- -ع- -ي- -دي- -ن
الحÎا‘ والشص-خصص-ي .وأاوضص-ح
«‘ اŸلعب ،وصصلت إا ¤مسصتوى عال ،وأالعب ‘ فريق قوي
لمور تسص Òعلى
للغاية .وعلى الصصعيد الشصخصصي ،فإان ا أ
ما يرام وأاشصعر بسصعادة بالغة هنا».
لم -ور
وأاضص -اف« ،الصص -ح -اف -ة دائ ً-م -ا م -ا ت -ت -ح -دث ع -ن ا أ
اŸادي-ة ،وه-و أام-ر ل أاف-ه-م-ه ...ب-ال-ت-أاك-ي-د ال-ع-ائد اŸادي
‡يز ،لكني ل أاعتقد أان لعب الكرة يفكر فقط ‘
لموال».
ا أ
وأاشصار« ،عندما تغ Òفريًقا ،فإانك تفكر ‘ العديد
لخ-رى ،ال-ت-ي Œع-لك تشص-ع-ر بسص-ع-ادة
م -ن ال-ع-وام-ل ا أ
أاك.»È
وعن الفارق ب Úتورينو ونابو‹ ،قال هيغواين:
« ⁄أاك -ن أاع -رف ت -وري -ن -و م -ط -ل ً-ق -ا ق -ب -ل النضص -م -ام
÷وف-ن-ت-وسس .ال-ب-عضس أاخ ÊÈأان-ه-ا م-دي-ن-ة ج-م-يلة
لن أاسصتطيع أان أاؤوكد أان ما قيل ‹
وهادئة ،لكني ا آ
حا».
كان صصحي ً

ألعدد

17304

الرابطة اÎÙفة الثانية

19

صصراع من أاجل الظفر بتأاشصÒتي الصصعود اŸتبقيتÚ

ي- -أام -ل أ–اد أل -ب -ل -ي -دة (أŸرك -ز
أل- -ث -ا42 ،Êن) وشش -ب -ي -ب -ة ب-ج-اي-ة
(أŸرك- - -ز أل- - -ث- - -الث40 ،ن) ‘
أ◊فاظ على منصشبيهما عندما
ي - -وأج- -ه- -ان ج- -م- -ع- -ي- -ة أÿروب
وشش - -ب - -اب ع Úف - -ك - -رون ع - -ل- -ى
ألتوأ‹.
غ Òأن أŸه -م -ة ل ت -ب -دو سش-ه-ل-ة
للتششكيلت ،Úألن أÿروب وعÚ
ف- -ك- -رون يسش- -ع -ي -ان أ– ¤ق -ي -ق
أل-ب-ق-اء ،سش-ي-م-ا ب-ال-نسش-ب-ة للششبيبة
ألبجاوية ،ألتي سشتلعب بعيدأ عن
ميدأنها.
من جهته ،يرغب أ–اد بسشكرة
(أŸرتبة39 ،4ن) ‘ أسش- -ت -ع -ادة
مكانة ألوصشافة ألتي فقدها قبل
ج-ولت ،ع-ن-دم-ا ي-وأج-ه Ãل-ع-ب-ه
ودأد بوفاريك ‘ ،مبارأة تبدو
ع- -ل -ى أل -ورق ‘ صش -ال -ح أل–اد
أÙلي أŸطالب باسشتعادة زمام
أŸبادرة قبل ثÓث جولت عن
«مغادرة قطار» ألصشعود.
أŸأام- -وري- -ة ت -ب -دو ‘ أŸت -ن -اول
ألب- -ن- -اء أل- -زي- -ب- -ان ،ل- -ك -ن أ◊ذر
مطلوب أمام منافسس يحارب من
أج -ل ضش -م-ان أل-ب-ق-اء وسش-ي-ح-اول

سص- -ي- -ك- -ون الصص -راع ع -ل -ى
أاشص -ده ب Úال -ف-رق ال-ت-ي –ت-ل
م - -ق - -دم - -ة ت - -رت - -يب ال - -راب- -ط- -ة
اÎÙف -ة ال -ث -ان -ي -ة ل -ك -رة ال -ق-دم
Ãن -اسص-ب-ة ا÷ول-ة  ٢7اŸق-ررة ي-وم
غ - -د ،م - -ن أاج - -ل اف - -ت - -ك- -اك إاح- -دى
ال -ت -أاشصÒت ÚاŸت -ب -ق -ي-ت Úل-لصص-ع-ود
لول م -وب -ي -ل -يسس ،ب -ع -د
ل- -ل -قسص -م ا أ
ضصمان الرائد نادي بادي بارادو
لو¤
الرتقاء إا ¤الرابطة ا أ
أبناء أŸدرب أ÷ديد منÒ
منذ أاسصبوع.Ú
دوب وق- -ف ن- -زي- -ف أل- -ن- -ق -اط
و–قيق نتيجة إأيجابية.
ن- -فسس أل- -رغ- -ب- -ة –ذو شش -ب -ي -ب -ة
للفريق
سشكيكدة (أŸرتبة38 ،5ن) ،سشيما أÙلي ،ألذي يبتعد بـ11خطوة
وأن خ - -ط- -وت Úف- -ق- -ط ت- -فصش- -ل عن أول ألناج Úمن ألنزول.
«ألسش- -ك- -ي- -ك- -دي- -ة» ع- -ن صش- -احب وÃعسشكر ،يلتقي ألغا‹ أÙلي
أŸرتبة ألثالثة ،لكن أألمور لن بجمعية وهرأن ‘ دأربي ألغرب
تكون ‘ أŸتناول عندما يتنقل م-ف-ت-وح ع-ل-ى ج-ميع ألحتمالت
أل-ف-ري-ق إأ ¤سش-ع-ي-دة (أŸرت-ب-ة ،7ل-ن-ادي Úي-ري-دأن Œسش-ي-د أل-ب-ق-اء
35ن) ÓŸق- - - - -اة أŸول - - - -ودي - - - -ة ضشمن ألرأبطة ألثانية ،خصشوصشا
أÙلية.
بالنسشبة «للغالية» ألتي ل تفصشلها
من جهة أخرى ،يحل أهلي برج سش - -وى ث Ó- -ث ن - -ق - -اط ع - -ن أول
ب -وع -ري-ري-ج (أŸرت-ب-ة 36 ،6ن) ألنازل.Ú
أŸقصش -ى م -ن رب -ع ن-ه-ائ-ي ك-أاسس
الÈنامج
أ÷زأئر من قبل ششباب بلوزدأد،
يحل ضشيفا على مولودية ألعلمة
(أŸركز10 ،13ن) أل - -ط- -اﬁة مولودية العلمة ـ أاهلي برج بوعريريج
ل -ل-ب-ق-اء ضش-م-ن ح-ظÒة أل-رأب-ط-ة شصباب ع Úفكرون ـ شصبيبة بجاية
ألثانية وألتي تريد تأاكيد فوزها مولودية سصعيدة ـ شصبيبة سصكيكدة
ع -ل -ى أل -رأئ -د ب -ارأدو ‘ أل -ل-ق-اء نادي بارادو ـ أاوŸبي الشصلف
أŸتأاخر (.)0-2
ا–اد البليدة ـ جمعية اÿروب
وي -ل -ت -ق-ي أم-ل أألرب-ع-اء (أŸرك-ز
19 ،16ن) ألذي فقد أمل ألبقاء ،أامل الأربعاء ـ أامل بوسصعادة
بفريق أمل بوسشعادة (أŸرتبة ،8غا‹ معسصكر ـ جمعية وهران
34ن) ‘ مبارأة ششكلية بالنسشبة إا–اد بسصكرة ـ وداد بوفاريك.

شصبيبة بجاية

إافتسص ـ ـ ـان يشصـ ـ ـ ـّدد اللهج ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ ـع الÓعـ ـ ـ ـ ـبÚ

شصّدد مدرب فريق شصبيبة بجاية يونسس
إافتيسصان اللهجة مع الÓعبŸ ،Úضصاعفة
ا÷هود وتسصجيل نتيجة إايجابية ‘ اللقاء
أامام شصباب ع Úالفكرون◊ ،سصاب ا÷ولة
 ٢7خارج الديار ،و–قيق الهدف اŸسصطر
واŸتمثل ‘ الصصعود إا ¤حظÒة الرابطة
لو.¤
اÎÙفة ا أ
أكد أŸدرب ألبجاوي ،أن أŸبارأة أمام ششباب عÚ
ألفكرون ،تكتسشي أهمية كبÒة لفريقه للخروج من
أألزمة ألتي مر بها ،سشيما أن أللقاء سشيكون صشعبا،
ألن ك Óألفريق Úيسشعيان للظفر بالنقاط ألثÓث.
وعليه ،فإان ألÓعب Úمطالبون Ãضشاعفة أ÷هود
وأل -ت -ح -ل -ي ب -روح أŸسش -ؤوول -ي -ة ل -ل-ب-ق-اء ضش-م-ن ف-رق
أŸقدمة و–قيق ألصشعود هذأ أŸوسشم.
وسشيسشتفيد ألفريق من خدمات كل من وناسس وربوح
وهو ما سشيعطيه دعما كبÒأ.
م- -ن ج -ه -ت -ه أك -د أ◊ارسس ق -اسش -م ،أن أل -تشش -ك -ي -ل -ة
سشتخوضس مبارأة هامة ،حيث أن ألفريق مطالب
بتحقيق نتيجة إأيجابية ،لضشمان ألبقاء ‘ سشباق
ألصش -ع -ود وم-وأصش-ل-ة أŸشش-وأر ‘ أحسش-ن أل-ظ-روف،
على ألرغم من أن أŸهمة سشتكون صشعبة ،إأل أن

بايرن ميونيخ

ألÓعب Úوأعون بحجم أŸسشؤوولية وألتدأرك.
وÃا أن أŸنافسس سشيسشتفيد من عاملي أألرضس
وأ÷مهور ،فسشتؤوخذ أŸهمة بجدية ودون تهاون.
بجاية :بن ألنوي توهامي

نوير قد يغيب عن القمة أامام الريال
أاsكدت تقارير صصحفية أاŸانية ،غياب مانويل نوير ،وتوماسس مولر ،ثنائي بايرن
لŸا ،Êأامام بوروسصيا دور“وند ،السصبت اŸقبل ،ضصمن
ميونيخ ،عن مباراة الكÓسصيكو ا أ
منافسصات البوندسصليغا.
خضصع نوير ٣1 ،عاًما ،لعملية جراحية؛ بسصبب إاصصابة ‘ أاصصابع القدم،
ا÷م-ع-ة اŸاضص-ي .وذك-ر ال-ن-ادي وق-ت-ه-ا ،أان-ه سص-يغيب
عن مباراتي أاوغسصبورغ وهوفنها Ëفقط ،على
أان يعود أامام دور“وند.
وأاضص-افت ن-فسس اŸصص-ادر« :م-ول-ر سص-يكون
حا Ÿواجهة ريال مدريد ،بذهاب
متا ً
دور  8بدوري أابطال أاوروبا ،إال أان
ف-رصص-ة ن-وي-ر سص-ت-ك-ون ضصئيلة
جًدا للحاق باŸباراة».
وم- -ن اŸق- -رر أان ي- -ب- -دأا ن- -وي -ر
ع-م-ل-ي-ة إاع-ادة التأاهيل ،على
اŸل -عب ال -ت-دري-ب-ي ل-ل-ف-ري-ق
البافاري».
وك -ان ك -ارل -و أانشص -ي -ل -وت-ي،
مدرب بايرن ميونيخ ،قال
ع - -ن ◊اق ن - -وي - -ر Ãب - -اراة
ال -ري -ال« :م -ان -وي -ل سص -ي-ك-ون
ج- -اهً- -زا ل- -ل- -عب أام- -ام ري- -ال
م -دري -د ب -نسص-ب-ة  1٠٠من
اŸائة».
ويسص- - -تضص- - -ي- - -ف ب- - -اي - -رن
م -ي -ون -ي -خ ،م -ن -افسص -ه ري-ال
لربعاء اŸقبل ،على ملعب أاليانز
مدريد ،ا أ
أارينا ‘ ،ذهاب ثمن النهائي ،على أان تقام مباراة
العودة ‘ سصانتياغو برنابيو ،الثÓثاء التا‹.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
أÿميسش  ٠٦أأفريل  ٢٠١٧م

ألحمل
’ تبدأأ صسباحك بالتفكير
بما ُيقلقك ياحمل, ..
ولكن أبدأأه بالتفكير بما
ُيسسعدك  ,فال ً ُملك كله لله وليسش
أ’حدٍ سسوأه
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ألعـ ـدد١٧٣٠٤:

ألثؤر

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

ب ياثورُ..هَو ذَكاُء
أل ُ
ح t
ألم َسسافةِ  ،أأّ’ َتقَترب َكثيًرأ
فُتلِغي ألsلهَفة ،و’ تَبتِعد طَويًÓ
فُتن َسسى.

ه ـ ـ ـل للنـ ـ ـ ـ ـأسس نصشي ـ ـ ـ ـب
مـ ـ ـن معـ ـ ـ ـأ Êأاسشمأئه ـ ـ ـم؟

ألجؤزأء
ياجوزأء..ألناسش أأذوأق
مختلفة فلو أأن ذوقك مثل
هذأ و ذأك ؟ ’نعدمت لذة إأعجابك
بأاحدهم  ...ثم فقدت أأنت بصسمتك.
ألسشرطان

يقال إأن لكل أمرئ من أسسمه نصسيبا ،ولذلك تولي عائÓت صسينية
عناية فائقة في تسسمية أأبنائها ،عاقدة أأ’مل في أأن تكون
أأسسماؤوهم أسستبشسارأ بحياة هانئة.ويقصسد عدد من ألصسينيين في
بكين مث ،Óكه Óفي ألرأبعة وألسسبعين من عمره ،دأخل دكانه،
بغرضش ألحصسول على أأسسماء تكون فأا’ أ’بنائهم.لكن تجارة
أأ’سسماء ألتي كان ألكهل ألصسيني ،ماو شساندونغ ،يدر منها رزقه،
ضساقت في أآ’ونة أأ’خيرة ،بسسبب ظهور منصسات إألكترونية تقدم
خدمات أأ’سسماء على أ’نترنت.وأعتقد ألصسينيون ،على مدأر
قرون من ألزمن ،أأن ثمة أأسسماء تجلب ألثروة وحسسن ألحظ
للموأليد ألجدد ،أأ’مر ألذي جعلهم يتفادون تسسمية أأبنائهم
بشسكل تلقائي.وبخÓف ألثقافات ألتي تشسيع فيها أأسسماء معروفة
ومتدأولة ،يتخذ ألصسينيون أ’بنائهم أأسسماء فريدة تربط بين
ثÓثة أأحرف في بعضش أأ’حيان.ويسسعى أآ’باء في ألبÓد إألى
أتخاذ أأسسماء أ’بنائهم تميزهم عن باقي ألناسش في ألبÓد ألتي
يصسل عدد سسكانها إألى مليار و ٣5٧مليون نسسمة.ويوضسح زهانغ
روكسسن ،وهو مؤوسسسش منصسة إألكترونية لخدمات أأ’سسماء في
ألصسين ،أأن ألعائÓت تدرك أأن أأ’سسماء ألتي يتخذونها أ’بنائهم
من شسأانها أأن تؤوثر على قيمهم وعملهم في ألمسستقبل.وإألى
جانب ألخدمات ألتي يعرضسها روكسسن ،ثمة مئات ألمنصسات
أأ’خ -رى ل-ت-ق-دي-م خ-دم-ات أأ’سس-م-اء ف-ي ألصس-ي-ن ،وف-ق م-ا ن-ق-ت-ل
أأ’سسوشسيتد برسش.
ويتروأح سسعر خدمة أ’سسم في ألمنصسات أإ’لكترونية بين ٦٠
دو’رأ وأألف دو’ر ،ويتم تحديد أ’سسماء بناء على عدد ألحروف
وأأرقام ألسسنة ،فضس Óعن سساعة ألميÓد ألتي ولد فيها ألرضسيع.

º∏©J πg
^ أن - -ه ف - -ي ح - -ال ك - -نت
بالضشغط ألعصشبي وألنفسشي فإانه كل ما عليك فعله
’ط-ب-اق ف-ي أل-م-ط-ب-خ ف-ال-علماء
’وأن-ي وأ أ
ه-ؤ غسش-ل أ أ
’مر يصشفي ألذهن ويقلل ألتؤتر؟
وجدوأ أن هذأ أ أ
^ أنه يؤجد يؤم من كل سشنة تحتفل بعضص ألدول
’خت أل-ك-ب-رى» ح-يث ي-ق-دم أل-ن-اسص أل-هدأيا
ب-ع-ي-د «أ أ
’سش- -رة ت -ق -دي -رأ
Óخت أل- -ك- -ب- -رى ف- -ي أ أ
’م- -ؤأل ل - -أ
وأ أ
وأمتنانا لها؟

ومضضــــــــــة

أنظر إألى كل ششخصص أمامك ،وأسشال
نفسشك سشؤؤأ’ ،لؤ كنت أنا مكان هذأ
ألششخصص ،ماذأ كنت أحب أن يعاملني
به؟ وسشؤف ترى نتائج مبهرة.

ششغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـأل

‘ حّبــــك يــــا بــــÓدي
إألياذة ألجزأئر
أأ’ مـا لهـذأ ألحسساب و مالي
؟ و صسـح -رأؤون -ا نـب -ع هـذأ
ألجمـال
هـنا مهبـط ألـوحي للـكائنا
ت  ،ح -ي -ال أل -ن -خ -ي-ل و ب-ي-ن
ألـرمـال
و مـهد ألـرسسا’ت للـعال ـمي ـن
و نـور ألـه - - - - - - - - -دى و مـصسب
ألكـمـال
هـنا ألعـبقـريات و ألمعجزأ
ت و صسرح ألشسموخ وعرشش
ألجÓل تـب-ادل-ن-ا ألـشس-مسش
إأشسـعـاعـها ويلهـمـنا ألصسفـو
نـور ألـهÓل
و نـعدو فنـسسبـق أأحـÓمـنا و
نـهـزأأ مـن وثـبات ألـغـزأل
و جـنبـنا ألـغدر مـاء ألغدير
و حـذرن - - - -ا ألـظ- - - -ل نـهـج
وعّودنا
ألضسـÓل

ف -ي ك -ل ل -ي -ل-ة
كان ألملك يجلسش على عرشسه يفكر بصسمت
 ..بمسستقبل أبنته وبالشساب ألمناسسب ألذي
سسيختاره ليكون صسهره ألعزيز ..
وفي ليلة  ،ناد وز ره وطلب منه ألذهاب
ل ً’ أل ألمسسجد ليبحث ما أذأ كان هناك
شساٌب قد ف ّضسل ألدعاء وألمناجاة على ألنوم
..
لسسوء ألحظ وفي هذه ألليلة تحديدأ ً  ،قرر
ل ٌصش أل-دخ-ول ل-ل-مسس-ج-د ل-يسس-رق م-ا ي-م-كنه
سسرقته  ..فوصسل قبل ألوزير وجنوده ..
رأأ ألل tصش ألباَب مقف ًÓلكنه أسستطاع أن
يتسسلق ألجدرأن ويقفز لدأخل ألمسسجد ..
وفي أثناء بحثه عن شسيئ ثمينٍ يسستفيد منه
 ،سسمع صسوتًا وكأان أأحدأ ً يفتُح ألباب ..
تح ّر ح نها ولم يجد ح ًÓإأ’ أن يمثّل أأنه
يصسلي..
وصسل ألجنود ووجدوأ ألباب مقف ً
 Óففتحوه
 ..وكانت ألصسدمة أن وجدوأ شسخصساً يصسلي
..
فقال ألوزير  :سسبحان ألله لشسدة شسوقه
للصسÓة  ،لعله عندما وجد ألباب مقفًÓ
تسسلق ألجدرأن ودخل  ..أأحضسروه عندما
ينتهي من صسÓته ..
و أللصش من شسدة ألخوف كان ينتهي من

إأعلم يا أأسسد ..سستتمكن من
معرفه أنك قوي عندما يقوم
ألجميع بإاسستهدأفك.

ألعذرأء

ألصسدق رأعي ألموأشسي و
علـمنا أل ّصسبـر صسـبر ألـجمال
و أأخـرجت أأ’رضش أأثـقالـها
فـط- - -ار بـه- - -ا أل- - -عـل- - -م فـوق
ألخـيال تـوّف- -ـر ل- -لـشسـعـب
أأقـدأره و تـكفي ألجـزأئر ذل
ألـسسـؤوأل
Óنا ألدنا
شسغلناألورى  ،و م أ
بشسـعر نرتـله كالـصسÓة
تسسابيحه من حنايا ألجزأئر
مفدي زكرياء.

حل
^ شش ألعدد ألسشابق
طرنج. . . .

’جسش - -اد ي - -م - -ك - -ن أن تشش - -ف - -ى
^ أم - -رأضص أ أ
’روأح
بسش -رع -ة..أم-ا خ-رأب أل-ن-ف-ؤسص ودم-ار أ أ
فإانه قد يسشتغرق أجيا ً
’ ليششفى.

للعبــرة

’سشد
أ أ

’يام تمششي و’ تتعبي
^ و مسشرعة فـــ سشيـــرها طـــؤل دهرهــــا ترأها مدى أ أ
’كل سشاعة و تأاكل مـــع طـــؤل ألمـــدى و’ تششـرب
و في سشيرها ما تقطع أ أ
و ما قطعــت فــي سشيـــرها خمسشــة أذرع و’ ثلـــث ثمـــن ذرأع و أقـــرب

’نسشان
^ قد تخفي ألثياب ألجميلة حقيقةأ إ
لكن ألكلمات ألحمقاء سشؤف تكششفه بسشهؤلة.

 Ÿـ ـن سشـ ـ ـأأزوج ابنتـ ـ ـي الوحي ـ ـ ـدة ؟

صسٍÓ- -ة وي- -ب- -دأأ ب- -اأ’خ -رى،
وأل - -ج- -ن- -ود ن- -ظ- -رون أل ه
وي- -ت- -ع -ج -ب -ون م -ن ت -ق -وأه
وت-ع-ب-ده ..أل-ى أن أم-ره-م
أل - -وزي - -ر أن ي - -ن- -ت- -ظ- -روأ
’ن- -ت- -ه- -ائ- -ه م -ن ألصس Ó-ة
ويمسسكوأ بيده قبل ألبدء
بركعات أخرى..
وه - - - -ذأ م - - - -ا حصس- - - -ل ،
فأاحضسروه معهم لقصسر
ألملك  ..وبعد أن سسمع
أل - -م - -لك م - -ن - -ه - -م ع- -ن
صس- -ل- -وأت- -ه وم -ن -اج -ات -ه
ألمتوأصسلة  ..قال له:
 لعلك ألشسخصش ألذيأبحث عنه منذ مدة ،
ول- -ت- -ق- -وأك وأي- -م -انك
سس- - -ازوجك أب- - -ن- - -ت - -ي
ألوحيدة لتصسبح أميرأ ً
..
ُبِهت ألشساب وكأانه ’
يصسدق ما تسسمعه أذناه  ..أأنزل رأأسسه خج ً
Ó
وقال في نفسسه:
إألهي جعلتني أم رأ ً و زوجتني أبنة ألمل
لصس Ó-ة م-زي-ف-ة تصس-ن-ع-ت-ه-ا  ..ف-ك-ي-ف ك-انت
هديتك لو أأني عبدتك مخلصسًا مؤومناً ؟.

و
منذ ذلك ألوقت تاب إألى ربه..نعم يا من
صس -اف -حت ع -ي -ن -اه ه -ذه ألسس -ط -ور ه-و أل-ل-ه
ع -ن -دم -ا ُي-ع-ط-ي ي-دهشش..ف-م-اع-ل-ي-ن-ا ٌ’ أأن
نقول»:نحبك يارب»

’ َتحزن ياسسرطان ..إأَذأ لم
حد أهتَمامك َفطبيعة
ُيقدر أأ َ
ِ
ألَبشسر أأنها ’ ُتدرك ألنَعم إأ’ َبعد َزوألَها

لِتُكن شسخصسًا ُيـضسرب به
أ ًلمثل في ألبشساشسة ياعذرأء..
 ,إأبتسسم دأئمًا ! فاإ’بتسسامة ’ تعني أأن
ألَفرح يكسسوك بـل أأن ـ ـك رأضٍش بـ ـقدر
ألله.

ألميزأن
مرة وأحدة في حياتك سسوف
يأاتيك شسخصش ’محالة لكي
يجعلك سسعيًدأ ويدعمك في كل خطوة
تخطوها ويجعلك شسخ ًصسا أأفضسل فإاغتنم
هذه ألفرصسة ياميزأن..و’ تتركها.

ألعقرب
حقيقة ياعقرب ..أأننا ’
نحسش بقيمة ما نملك حتى
نفقده ! ولكن من ألحقيقي أأيضسًا أأننا ’
نعرف معنى ماذأ نفقد حتى نعيشسه.

ابـتـسضـم

ألقؤسص

^ أل -م -رأة ل-زوج-ه-ا:
ي- -جب أن ت- -ط -رد ألسش -ائ -ق ،ل -ق -د
ح -اول ق -ت -ل -ي م -رت -ي -ن .أل-زوج:
ه - -ؤن - -ي ع - -ل- -يك ي- -ا ع- -زي- -زت- -ي
وحاولي إأعطاءه فرصشة ثالثة.
^ أحد ألمارة ينادي على غبي
ف -ي أل-ط-اب-ق أل-ع-اشش-ر وي-ق-ؤل :ي-ا
ع -م -ر أه -لك م -ات -ؤأ ف -ي ح -ادث.
ألغبي لم يتحمل ألمؤقف ورمى
ب-ن-فسش-ه م-ن ألشش-رف-ة .أل-ط-ري-ف
’مر أنه حتى وصشل ألطابق
في أ أ
’رضشي كان قد تذكر أنه يتيم
أ أ
وأن- -ه وح- -ي- -د وأل- -دي -ه ،ك -م -ا أن
’صش- -ل ول- -ي- -د ول -يسص
أسش- -م- -ه ب- -ا أ
عمر.

ألجدي
’ تتغير إ’رضساء ألناسش و’
تتلون لنيل إأعجابهم و’
تتبدل بسسبب فشسل و’ تتكبر بسسبب
نجاح ياجْدي.

ياقوسش ..سساعد أ’آخرين إأذأ
أسستطعت ،أأما أإن لم تسستطع،
ف Óتؤوذهم على أ’أقل.

ألدلؤ

ألُمسسامحة هي وعد وليسست
مشساعر  ،،فـ حينما ُتسسامح فـ أأنت
تعُد أآ’خرين بـ أأن ’ تسستخدم سسيئات
ماضسيهم ضسّدهم في يوٍم ما..وشسكرأ لمرورك
يا دلو.

ألحؤت

همسسة لطيفة موجهة إأليك يا
حوت»..أإ’سستغÓل ألعظيم للحياة
هو أأن تقضسيها في عمل شسئ ما يبقى إألى ما
بعد ألحياة»
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متاهـــــة
األرقــــام

شساعر
فلسسطيني
يثني

عاصسمة
عربية

فك
جد
للسسؤوال

8

الشسهر
الخامسش

9

و’ية
يسستمر «م» مصسنعة
للحديد «م»
مدخل

مسسالك
شسعوب

عكسش
جنوب «م»

عكسش ٦
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الكلمـــــــات:

حكاية بششار والطفيلي ،كرم معن بن زائدة ،طفيلي
لعرابي ،أابو سشلمة والرششيد ،حكاية
ومسشافر ،اŸهدي وا أ
باقل ،إاسشحاق اŸوصشلي ،وكلثوم العتابي ،اŸلك ،قوة.

تسشل وتثقف
اختبر معلوماتك:
أاي يوم من األيام التالية تحتفل
الجزائر بعيد الششجرة؟
أا  ٢١ -أافريل؟
ب  ١٢ -فيفري؟
ج  ٢١ -مارسش؟
د  ٢١ -ماي؟
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الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا :الطاهر قرعيشش ،عمر بلعطوي،
اب ،مداد ،ليون ،حبال ،اسسود ،م،م ،رعب،
ارسسل ،لين ،دل ،ما ،محمد العايب ،رسسب،
ركنية ،ر.ر ،معز بوعكاز.
عموديا :أاعمل ،حلم ،رم ،،لم ،يا ،حي ،كع،
طرطوسش ،من ،نز ،اب ،نور ،بديع ،إاله ،العد،
وة ،رعب ،بدل ،قط ،ل.ل ،عم ،روما ،امل،
’ ،بديع ،سساير ،أاحكر ،رسسب ،شسيد ،مال،
برد.
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٢٣ + ٢4 + ١١٥ + ١١4 + ١٣ + ١٢ + ٣0
49٦ = 4٢ + 40 + ٢١ + ٢٢
الحل  /تسشل وتثقف

هذه اإلششارة تحتوي على دوائر مرقمة
من  ١إالى  ،٨وفي نفسس الوقت على حروف
مختلفة ،حيث أان رمز الششارة يتكون من
مجموعة أارقام ترجمها إالى حروف ثم
اجمع هذه الحروف فتحصشل على اسشم
ألفضشل ممثلة في أاوسشكار .٢٠١٧ / ٨٩

`` 6

ي

ل

ة

د

ي

شش

ر

ل

ا

و

ي

د

∞≤ãJ h π°ùJ

`7

ل

م

و

ط

ل

ا

ت

ح

م

ل

ا

ة

فنانة تششكيلية جزائرية

٦

` 8

ي

ل

ق

شش

ا

ة

أا

ر

م

ل

ا

و

١

٢

٣

4

4

٥

٧

8

9

9

ن

ك

خ

ي

شش

ل

ا

ل

ف

ي

ل

ي

وسسيم «م»

` 10

ع

ج

ع

ف

ر

ة

م

ل

سش

و

ب

ا

١

فاه

ممثل
ومخرج
مسسرحي

` 11

م

ا

ل

ي

ب

ا

ر

ع

ا

ل

ا

و

جنوب

1

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

يتبع

ضسم ودور

`

الكلمــات السسريــة

عطل «م»
للتخيير
والدة

` 4 `` 3 ` 2

الكلمات السشهمية
كلمة السشر
دردششة الحروف
لعبة الحروف

بوششكريو
الجوهر
النجف
سشÓح مانديÓ

4

يسستجيب

ضسروري
للصسغار

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.

ثلثا صسبر
للتعريف

بواسسطتي

لفظ هاتفي

مخرج
سسينمائي

جمع تل

فنان
تشسكيلي
جزائري

أاعلى من كمل «م»
الهضسبة حرف مكرر

جمع مدينة
غير «م»

دردشسة
لسسهم
اأ

٨٠٧

تلغب
إاسسم علم
مؤونث

للنصسب

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 لفيلم عن
زعيم جنوب إافريقيا
راحل.

١٧٣04

رقــــــــــم

حرف
موسسيقي

٧

أارشسد

العدد

٢

حرف
أابجدي

لعبــــة الحـــروف

ح

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
لخرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٧١نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السشر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 )١نجمة عالمية
 )٢اسسم علم مؤونث ،مدخل ،آالة طرب «م»
 )٣للنداء ،سسقي «م» ،في صسحراء
 )4بحر،
 )٥الطرق ،الراية،
 )٦جاسسوسش «م» ،آالة طرب ،للموصسول،
 )٧علل،
 )8بسسط ،للنفي ،يقارب،
 )9كاتب ،بسسط ،أاصسلح البناء،
 )١0ينظف ’ ،يداع ،جمع،
 )١١متشسابهة ،للجواب ،نظير.

عموديا
 )١ممثلة مصسرية،
 )٢لفظ هاتفي ،خاصستي ،اسستمر
 )٣ثلثا صسفة ،من اأ’لوان ،قواعد «م»،
 )4خوف «م» ،أافك «م»
 )٥شسهر ميÓدي ،للعطف
 )٦والد «م» ،البارحة،
 )٧نوع من الصسوف ،متشسابهة ،مرن
 )8دولة إافريقية،
 )9نصسف يوم ،معلم،
 )١0قادم «م» ،نجمع ،ندرب،
 )١١نظير ،الشسهر الخامسش ،ثلثا بدر.

.

الفجر04.5٨...............:
مواقيت الظهر12.51...............:
الصشÓة العصشر16.27...............:
المغرب19.1٨..............:
العششـأء20.39................:
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^  06أاف- -ري -ل  :1953اŸؤو“ر ال- - -ث- - -أ◊ Êزب الشش- - -عب
ا÷زائ -ري ـ ح-رك-ة ان-تصش-أر ا◊ري-أت ال-دÁق-راط-ي-ة
يصش - -أدق ع - -ل - -ى ع - -دة ل - -وائ- -ح ع- -ل- -ى الصش- -ع- -ي- -د
ا’ي- -دي- -ول- -وج- -ي وا’ق -تصش -أدي ،وك -ذلك ع -ل -ى
صشعيد الكفأح اŸسشّلح (اŸنظمة اÿأصشة).
^  06اأف-ري-ل  :1955وزي-ر ال-ع-دل ال-ف-رنسش-ي يصش-در
’قأمة ا÷Èية :على مصشأ‹
قرارا يفرضس من خÓله ا إ
ا◊أج ‘ أانغو’م بفرنسشأ.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنأبة
عنأبة

اÿميسس  09رجب  143٨هـ اŸوافق لـ  06أافريل  2017م

العدد 17304

عمليـــــأت حمأيـــــة ا◊ــــدود ومواجهــــة ا÷رÁـــة ‘ ›لـــــة «ا÷يشس»

ألقضش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء ع ـ ـ ـ ـ ـلى  35إأرهابي ـ ـ ـ ـ ـا وتوقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف  18آأخريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 18°وهران
 12°وهران

الثمن  10دج

19°
18°

france prix 1

ا÷يـــــــشس يÓحـــــق عصشأبـــــأت ا÷رÁـــــة

ت ـ ـوقيف  4عنـ ـ ـاصشر دعم لإلره ـ ـ ـاب ومهـ ـ ـ ـربÚ

عيون سشأهرة على أامن واسشتقرار ا÷زائر

’نية لقضشأيأ السشأعة،
’عÓمية ا آ
وفّية ÿطهأ السشيأسشي وتغطيتهأ ا إ
جأءت ›لة «ا÷يشس» ‘ عدد أافريل ثرية Ãواضشيع تتعلق بألششأأن
’ششيأء
العسشكري ومأ يدور من حوله ،متوقفة عند كÈيأت ا أ
وصشغرهأ دون ترك واحدة منهأ على الهأمشس.

فنيدسس بن بلة

تتصضدر مواضضيع اÛلة الصضادرة ‘
أابهى حلة ،رسضالة رئيسش ا÷مهورية
‘ ذكرى عيد النصضر وما حملته من
توجيهات وتعليمات تخصش الهتمام
ب -ال -ت -اري-خ ال-وط-ن-ي والسض-ت-ل-ه-ام م-ن
تضضحيات السضلف واتخاذ وصضاياهم
م -رج -ع -ي -ة وف -اء ل -ل -وط -ن و›اب -ه -ة
للتحديات الراهنة واŸسضتقبلية.
تتصضدر أاو ¤صضفحات العنوان الذي
أاع -ط-اه األخضض-ر واألب-يضش واألح-م-ر
بهاء وجاذبية ،الندوة التاريخية حول

«عبقرية جيشش التحرير الوطني ‘
مواجهة الحتÓل الفرنسضي وحلفائه
‘ ال- -ن- -ات -و ق -ب -ل العÎاف ب -ع -دال -ة
القضضية ا÷زائرية وبثورتها اÛيدة
ال- - -ت- - -ي غّ- - -ي - -رت ›رى ال - -ت - -اري - -خ
والعÓقات الدولية وطرحت مفاهيم
ج- -دي- -دة ت- -خصش ح- -ق- -وق اإلنسض- -ان،
أاق- -دسض- -ه- -ا ع- -ل -ى الط Ó-ق ا◊ق ‘
ت - -ق - -ري- -ر اŸصض Òوأاق- -ام- -ة ال- -دول- -ة
اŸسضتقلة.
ت- -تصض- -در واج- -ه- -ة ال- -ع -ن -وان اŸؤورخ

ŸسضÒة ا÷يشش ال- -وط- -ن -ي الشض -ع -ب -ي
سض -ل -ي -ل ج -يشش ال -ت -ح -ري -ر ،م -ك-اسضب
وإا‚ازات اÿدمة الوطنية التي يحق
ل -ن -ا تسض -م -ي -ت -ه -ا ب  Ó-ت -ردد Ãدرسض-ة
ال -وط -ن -ي-ة ،خّ-رجت شض-ب-اب-ا وزودت-ه-م
Ãع -ارف وم -ه-ارات ي-ح-ت-اج-ون-ه-ا ‘
حياتهم.
ع- - -ل- - -ى ه - -ذا ال - -درب يسض Òا÷يشش
اŸسض -ت-م-د أاسضسض-ه وم-ب-ادئ-ه م-ن ث-ورة
نوفم Èالتحررية ويتغذى من Œربة
جيشش التحرير للدفاع عن مكاسضب
السضتقÓل والسضيادة التي اسضÎجعت
ب -نضض-الت ط-وي-ل-ة .وأاكّ– Èد رف-ع-ه
ا÷يشش ،مثلما أاشضارت إاليه افتتاحية
اÛل -ة ال -ت -ي أاع -طت حصض -ي -ل -ة ع-ن
عمليات القضضاء على ما تبقى من
ف- -ل- -ول اإلره- -اب .وه- -ي ع- -م- -ل -ي -ات
حرصضت وزارة الدفاع الوطني على
إاع -ط -اء أادق ال -ت -ف -اصض -ي -ل ع -ن -ه -ا ‘
تقارير يومية توثق للمعلومة األمنية
اŸؤوسضسض -ة ول تسض -م -ح بصض -ور أاخ -رى
تغالط الرأاي العام و–اول تبييضش
وجه اإلرهاب.
‘ ه- -ذا اإلط- -ار“ ،ك- -نت ﬂت- -ل- -ف
م -ف -ارز ا÷يشش م -ن -ذ ب -داي -ة السض -ن -ة
 ،2017من القضضاء على  35إارهابيا
وت -وق-ي-ف  18آاخ- -ر ‘ ع- -م- -ل- -ي -ات
م - -داه - -م - -ة Ÿا ت- -ب- -ق- -ى م- -ن أاوك- -ار
ا÷رÁة ،مسضÎج- - -ع- - -ة  272قطعة
سضÓح وذخÒة تعدت حجم  15أالفا
دون حسضاب العربات واŸركبات التي
اعتقد أاصضحابها أانهم ‘ منأاى عن
مÓ- -ح- -ق- -ة أاف- -راد ا÷يشش ال- -ع- -ي- -ون

تعـــــزيزا للـــــروح الريأضشيــــة ونبــــذ العنـــــف

أأمـ ـ ـن بلعبـ ـ ـاسس ينظـ ـ ـم دورة كروي ـ ـة للفئـ ـ ـة ألناششئ ـ ـ ـة
الششعب /نظم اأمن و’ية سشيدي بلعبأسس دورة كروية ،ششأركت فيهأ عدة فرق من ﬂتلف ا÷معيأت
الريأضشية ،ضشمت فئتي أاقل من  10و 14سشنة.
لوائ -ل وك -ذا ق -دم -اء
لسض -م -ى ،ت -نشض -ئ -ة ري -اضض -ي -ة سض-ل-ي-م-ة ،ولقت ال- -ف- -ائ- -زون ا أ
اŸب- -ادرة ك -ان ه -دف -ه -ا ا أ
غرسش ثقافة الروح الرياضضية ونبذ اسض - -ت - -حسض - -ان م - -ؤوط - -ري ال - -ف- -رق لعبي فريق إا–اد سضيدي بلعباسش
لصضاغر من أاجل ال- -ري- -اضض- -ي- -ة .ك -م -ا ت -وج خ Ó-ل -ه -ا باŸناسضبة.
العنف لدى فئة ا أ

..ويفكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك وكري ـ ـ ـ ـن للرذيل ـ ـ ـ ـ ـة با÷لفـ ـ ـ ـ ـ ـة

الششعب“ /كنت قوات الششرطة
بأأمن دائرة ع Úوسشأرة و’ية
’سشبوع ا÷أري،
ا÷لفة ،بحر ا أ
من تفكيك ششبكت Úتنششطأن ‘
الدعأرة ،متكونت Úمن 29
مششتبهأ فيه من ك Óا÷نسشÚ
تÎاوح أاعمأرهم مأب 20 Úو69
سشنة.
ح -ي -ث-ي-ات ال-قضض-ي-ة األو ،¤ت-ع-ود إا¤
ت- -ل- -ق- -ي ع- -ن- -اصض- -ر ف -رق -ة الشض -رط -ة
ال-قضض-ائ-ي-ة ألم-ن ال-دائ-رة م-علومات،
تفيد بوجود امرأاة “تلك عدة شضقق
ب -إاح-دى ال-ع-م-ارات تسض-ت-غ-ل-ه-ا أاوك-ارا
Ÿمارسضة الدعارة .وعليه ،واسضتغÓلً

للمعلومات ،وبعد –ريات معمقة ‘
القضضية ” ،تفتيشش الشضقق الثÓث
Óج-راءات
ل -ل -مشض -ت-ب-ه ف-ي-ه-ا ،وف-قً-ا ل -إ
القانونية اŸعمول بها ،أافضضت إا¤
ضضبط  25شضخصضا من ك Óا÷نسض،Ú
خ- -مسش عشض -رة « »15ام- -رأاة وعشض -رة
« »10رجال ‘ حالة تلبسش Ãمارسضة
ال -دع -ارة داخ -ل ه -ذه الشض -ق -ق .ك-م-ا
حجزت بع ÚاŸكان ›موعة من
األغ -راضش اŸسض -ت-ع-م-ل-ة ‘ ال-دع-ارة
وبعضش اŸشضروبات الكحولية.
و‘ اإلطار نفسضه ،وعلى إاثر تلقي
ع-ن-اصض-ر ال-ف-رق-ة اŸت-ن-ق-ل-ة ل-لشضرطة
القضضائية بذات اŸدينة معلومات،

ت- -ف- -ي- -د ب -اسض -ت -غ Ó-ل ›م -وع -ة م -ن
األشضخاصش ألحد اÓÙت التجارية
وسض -ط اŸدي -ن-ة Ÿم-ارسض-ة ال-دع-ارة،
وعليه وبعد عملية ترصضد و–ري ‘
القضضية ” ،توقيف أاربعة أاشضخاصش،
ثÓثة( )03رجال وامرأاة ‘ العقدين
الثالث والرابع من عمرهم ‘ حالة
تلبسش Ãمارسضة الدعارة داخل هذا
اÙل.
بعد اسضتيفاء إاجراءات التحقيق ‘
القضضيت ،Úقدم جميع اŸشضتبه فيهم
أام - -ام السض- -ي- -د وك- -ي- -ل ا÷م- -ه- -وري- -ة
اıتصش إاق-ل-ي-م-ي-ا ل-ل-جرم اŸنسضوب
إاليهم.

’و¤
تسشوية رزنأمة الرابطة اÎÙفة ا أ

فـ ـ ـوز ثمـ ـ ـ ـ Úللششبيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام ألنصشريـ ـ ـ ـ ـ ـة
(الشش - - - -عب)  -ح -ق -ق ف -ري-ق شض-ب-ي-ب-ة
ال -ق -ب -ائ -ل ف -وزا ث -م-ي-ن-ا ،أامسش ،ع-ل-ى
نظÒه نصضر حسض Úداي بنتيجة – 2
Ã 1لعب أاول نوفم Èبتيزي وزو‘ ،
مباراة تدخل ‘ إاطار تسضوية رزنامة

الرابطة اÎÙفة األو.¤
كان فريق النصضرية سضبّاقا للتسضجيل
عن طريق عرجي ‘ الدقيقة ،16
قبل أان تعود الشضبيبة بقوة وتتمكن
من توقيع هدف Úمن طرف ريال

د 37وبايتاشش د.55
كما ضضيع الكناري ضضربتي جزاء ‘
هذه اŸباراة ،التي تعني الكث‘ Ò
مسضÒة الشض -ب -ي -ب -ة ،ال -ت -ي تسض -ع-ى إا¤
–قيق البقاء ضضمن حظÒة النخبة.

السض- -اه- -رة ع- -ل- -ى ا◊دود وﬂت -ل -ف
جهات الوطن ،غايتهم الضضرب بيد
من حديد كل من تسضول لهم أانفسضهم
ال- -ت- -ط- -اول ع- -ل- -ى األم -ن واŸسض -اسش
ب - -السض - -ت - -ق - -رار؛ اŸكسضب ال - -ث - -مÚ
اÙقق من اŸؤوسضسضة العسضكرية بعد
عشضرية الفوضضى وا÷نون.
اŸؤوك - - - - -د ،أان ه - - - - -ذه اŸك - - - - -اسضب
واإل‚ازات التي أابقت ا÷زائر آامنة
ومؤوsمنة ⁄ ،تأات Ãحضش الصضدفة،
بل كانت نتاج اسضÎاتيجية ﬁكمة
وضض -ع -ت -ه -ا ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش،
تعتمد على –فيز العنصضر البشضري
وت-ك-وي-ن-ه وت-زوي-ده Ãخ-ت-ل-ف وسض-ائل
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-عسض-ك-رية التي زادت
ا÷يشش ق- - -وة وع- - -ززت- - -ه ب- - -آال- - -ي - -ات
اŸواج - -ه - -ة ل - -ت- -ح- -دي- -ات ال- -ظ- -رف
وتهديدات ﬁيط جيو اسضÎاتيجي
م -ت -غ Òمضض-ط-رب ،ي-ف-رضش ال-ي-ق-ظ-ة
والصض -رام -ة ورؤوي -ة اسض -تشض -راف-ي-ة إا¤
أابعد ا◊دود.

’رهأب،
الششعب ‘ /إاطأر مكأفحة ا إ
أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني الششعبي،
يوم  04أافريل  2017بجيجل/ن.ع،5.
أاربعة ( )04عنأصشر دعم للجمأعأت
’رهأبية.
ا إ

و‘ إاط- - -ار ﬁارب- - -ة ال - -ت - -ه - -ريب وا÷رÁة
اŸن-ظ-م-ة ،ضض-ب-طت م-ف-رزة ل-ل-جيشش الوطني
الشض -ع-ب-ي ( )9,5ك -ي -ل -وغ -رام-ات م-ن ال-ك-ي-ف
اŸعالج بتيارت/ن.ع.2.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،وب -ك -ل م -ن “Ôاسضت وعÚ
قزام/ن.ع ،6.أاوق -فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي
الشضعبي ( )24مهربا وضضبطت ( )06شضاحنات
ومركبة رباعية الدفع و( )91,7طنا من اŸواد
الغذائية و( )7600ل Îمن زيت اŸائدة.
فيما أاوقفت مفارز أاخرى وعناصضر الدرك
الوطني بكل من إايليزي وورقلة و“Ôاسضت
وم -ي-ل-ة )66( ،م- -ه- -اج- -را غ Òشض- -رع- -ي م- -ن
جنسضيات ﬂتلفة.

تـوقيف Œ 3أر ﬂـدرات
ك -م -ا أاوق -فت م -ف-رزة ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي
الشضعبي مدعومة بحوامة ،صضباح يوم 04
أاف- -ري- -ل  ،2017ب- -اŸن- -ط -ق -ة ا◊دودي -ة
الشض- - - -ن- - - -اشض - - -ن ،ج - - -ن - - -وب - - -ي– شض - - -رق
تندوف/ن.ع ،3.ثÓ- - - -ث- - - -ة (- - - -Œ )03ار
ﬂدرات واسضÎجعت رشضاشضا ثقي Óمن
ن - -وع  FMPKوك -م -ي -ة م-ن ال-ذخÒة
وخ- -مسض -ة ( )05ق- -ن- -اط Òم- -ن ال- -ك- -ي -ف
اŸع -ال -ج ف -ي -م-ا دم-رت م-رك-ب-ة رب-اع-ي-ة
الدفع.
وت -ع-د ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ن-وع-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ‘
ظرف أاقل من أاسضبوع ،يتم فيها التصضدي
Ûرم Úم- -روج- -ي ﬂدرات م- -دج -جÚ
ب-األسض-ل-ح-ة ال-ث-ق-ي-ل-ة ،وهذا بفضضل اليقظة
اŸسض -ت -م -رة والسض -ت -ع -داد ال -دائ-م ل-ق-وات
ا÷يشش الوطني الشضعبي اŸرابطة على
ا◊دود.

