يرفعـــــــه سصنويـــــــــا إا ¤رئيـــــــــسش ا÷مهــــــــورية

اŸرصشـ ـد الوطنـ ـي للمـ ـرفق العـ ـام ينه ـي تق ـريره هـذا اأ’سشب ـوع
فقي:

قامـــت بها مفــارز ا÷يـــشش
والــــدرك ‘ عــدة مناطــق

ا÷زائ ـ ـ ـر وا’– ـ ـ ـ ـاد
اإ’فريقي يدعوان إا¤
ضشمان ‚اح قمة كيغا‹

توقيـ ـ ـف  34مهرب ـ ـ ـا،
Œ 4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ﬂـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرات
وحجزمسشدسض رششاشض

0ـ
33ـــ0ـ
صصـــ

لربعاء  ٢٦جمادى الثانية  1٤3٩هـ اŸوافق لـ  1٤مارسش ٢01٨م
 ISSN 1111-0449ا أ

ضصيف
الشصعب

0ـ
33ـــ0ـ
صصـــ

العدد1٧5٩٢:

الثمن  10دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

صصـــ3
٢ـ
٤ـــ0ـ

france prix 1

د.ياسص ÚمÒة رئيسش ا÷معية الوطنية للÎبية ،التشصغيل والتضصامن مع اŸكفوفÚ

تفعيـ ـ ـ ـل قـ ــ ــ ـوان Úذوي ا’حتياجـ ــ ـات اÿاصشـ ـة
وضشم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان الصشرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي تطبيقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

منح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اŸع ـاق –تـ ـ ــاج
إا ¤مراجعـ ـة

^ اŸع ـ ـ ـ ـ ـاق ششريـ ـ ـ ـ ـك أاسشاسش ـ ـ ـ ـي ف ـ ـ ـ ـي اتخ ـ ـ ـ ـ ـاذ الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرارات

صصـــ٤ــــ0ـــ-ــــ5ــــ0

تصصوير :فواز بوطارن

الصصحراويون يÎقبون تقرير كوهلر

’ب ـّد م ـ ـن م ـ ـواقف رادعـ ـة تنه ـي
تطـاول ا’حتـÓل اŸغـربـي
على الششرعية الدولية
@ كعوان:

م ـ ـن حـ ـ ـ ـ ـ ـق اŸششاه ـ ـ ـ ـ ـديـ ـ ـن
اأ’فارقة متابعة اŸنافسش ـات
الرياضشي ـ ـة دون مسشاومـ ـ ـة

صصـــ3
0ـ
3ـــ0ـ

أغلبهم تÓميذ بالصصف اŸتوسصط

لول
الملتقى الدولي ا أ
للسصياحـــة الدينيـــــة

منـ ـ ـع التÓع ـ ـ ـ ـب بتكلفـ ـ ـ ـة سشي ـ ـ ـارة نفعي ـ ـ ـة تتسشب ـ ـب
العم ـ ـ ـ ـ ـرة ..وششركـ ـ ـ ـات ‘ مقت ـ ـل  4أاششخـ ـ ـ ـ ـ ـاصض
وإاصشابة  20آاخر بالبليدة
تعرضض برامج مغرية
٢٤
0٦
صصـــ3ـــ0ــ

صصـــ3ـــ0ــ

1ـ
3ــــ
1ـــ-ــــ
٢ــــ
1ـــ-ــــ
1ــــ
صصـــ

ا’ربعاء  ١٤مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٦جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ

زيتو ‘ Êألنعامة
يقوم
وزير
اÛاهدين
الطيب
زيتو،Ê
يومي  ١8و١9
مارسس،
ب- - -زي- - -ارة إا¤
ولية
النعامة،
Óشسراف على إاحياء الذكرى  ٥٦ليوم
ل إ
ال -نصس -ر –ت شس -ع -ار «ع -ي -د ال -نصس-ر وف-اء
بالعهد».
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ألصسالون ألوطني للنشساط أŸصسغر
ت -ن -ظ -م ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -تسس -يÒ
ال- -ق- -رضس اŸصس- -غ- -ر ،الصس- -ال- -ون ال- -وط- -ن -ي
ل - -ل - -نشس - -اط اŸصس - -غ - -ر –ت شس - -ع- -ار «اŸرأاة
الريفية :مكاسسب و–ديات» ،وذلك من
 ١9إا ٢١ ¤مارسس ا÷اري ،بديوان رياضس
الفتحÃ ،شساركة ما يزيد عن  ١٠٠امرأاة
مسس-ت-ف-ي-دة ،ق-دم-ن م-ن اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ية
وج -م -ع -ي -ات ن -اشس -ط -ة ‘ ›ال ال -ت -ن-م-ي-ة
لدماج القتصسادي.
الجتماعية وا إ

إأحياء ألذكرى  56لعيد ألنصسر
Ãناسسبة الذكرى  ٥٦لعيد النصسر ١9
م- - -ارسس  ،١9٦٢ي- -ن -ظ -م م -ك -تب اŸن -ظ -م -ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن لولية ا÷زائر،
بالتنسسيق مع اŸتحف الوطني للمجاهد،
اح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د ال-نصس-ر ،ي-وم ال-ثÓ-ثاء ٢٠
م -ارسس ا÷اري ،ع -ل -ى السس -اع -ة ال-واح-دة
بعد الزوال ،باŸتحف الوطني للمجاهد.

من قصسر ألبخاري إأ ¤فرقة
شسيكسسب ÒأŸلكية
ت -ن -ظ -م ،ال -ي -وم ،اب -ت -داء م -ن السس -اع-ة
ال -ع -اشس -رة وال -نصس -ف صس-ب-اح-ا ،م-داخÓ-ت
حول اŸسسÒة الفنية للراحل عبد القادر
فراح باŸسسرح الوطني ا÷زائري.

أبوأب مفتوحة
سيسس أ◊رفيÚ
لتحس

يقوم وزير
التجارة
ﬁم - - - -د ب- - - -ن
م-رادي ،غ-دا،
ب-زي-ارة ع-م-ل
وتفقد
لولية
اŸدية.

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

زروأطي تنشسط ندوة صسحفية

١٧٥9٢
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ع -ل -ى إاح -ي -اء ال -ذك -رى  ٦٢لسس-تشس-ه-اد ب-طل
لوراسس مصسطفى بن بولعيد.
ا أ

بن مرأدي ‘ أŸدية
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لقاء ألولة مع نظرأئهم
ألفرنسسي Úلتبادل أÈÿأت
ت -ن-ظ-م وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،غدا ،لقاء
باŸركز الدو‹ للمؤو“رات يجمع الولة
مع نظرائهم الفرنسسي ‘ Úإاطار التعاون
اŸركزي ب Úالبلدين وتبادل اÈÿات ‘
›ال التسسي ÒاÙلي.

دد ◊ 168صسة
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ي
وم إأعÓمي حول ألوقاية من حوأدث أŸرور
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ور مدير ا
التاس ا سس--ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م ن –اد بحضس
لجراء.
ك--م --صسباحاÃ ،قر ال ي لغ Òا أ
رة
لجتماع
العاشس للضسمان ا
الوطني

تنشسط
وزي -رة ال-ب-ي-ئ-ة
والطاقات
اŸتجددة
فاطمة
الزهراء
زرواطي،
ال - -ي- -وم ،ن- -دوة
صس-ح-ف-ي-ة حول
الصسالون
لول ل - -ل - -ب - -ي - -ئ- -ة وال- -ط- -اق- -ات
ال - -دو‹ ا أ
اŸت -ج-ددة ،ال-ذي سس-ي-ق-ام م-ن  ٢٦إا٢8 ¤
م - -ارسس ا÷اري ،وذلك ع - -ل - -ى السس - -اع- -ة
ال -ع -اشس -رة صس-ب-اح-ا ،ب-دار ا÷زائ-ر ب-قصس-ر
اŸعارضس ،الصسنوبر البحري.

أÿب Òأليابا Êيحاضسر بكلية
ألعلوم ألسسياسسية وألعÓقات ألدولية
لسستاذ موري سساتوري ،غداﬁ ،اضسرة
ينشسط اÿب Òاليابا Êا أ
بعنوان« :ديناميكيات اŸنطقة الهندية الباسسيفيكية /التحديات
والفرصس بالنسسبة لليابان» ،وذلك على السساعة العاشسرة صسباحا،
Ãدرج هيجو شسافيز بكلية العلوم السسياسسية والعÓقات الدولية
ب Íعكنون.

عصساد ‘ ولية ألوأدي
لم Úال-ع-ام ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة السس-امية لÓأمازيغية الهامشسي
ي-ق-وم ا أ
عصساد ،بزيارة إا ¤ولية الوادي ،يومي  ١4و ١٥مارسس ا÷اري‘ ،
لم -ازي -غ -ي -ة ﬁل-ي-ا ،وب-ط-ري-ق-ة
لدراج ا أ
إاط -ار ت -ه -ي -ئ -ة ال -ظ -روف إ
ت -دري -ج -ي -ة ‘ ق -ط -اع -ات الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ال -ت-ك-وي-ن-ي اŸه-ن-ي
وا÷امعة.

ألشساعر جوأدي ضسيف برنامج أŸقهى أألدبي
Óذاع-ة
لدب-ي «سس-ج-الت وم-ع-ن-ى» ل -إ
يسس-تضس-ي-ف ب-رن-ام-ج اŸق-ه-ى ا أ
الثقافية ،اليوم ،الشساعر سسليمان جوادي رئيسس ا÷معية الوطنية
«ب -يت الشس -ع -ر ا÷زائ -ري» .ك -م -ا ي -ت -ط -رق إا ¤م-ه-ام وﬂط-ط ع-م-ل
لبداع الشسعري والŒاهات ا◊ديثة
ا÷معية ودورها ‘ ترقية ا إ
ل -لشس -ع -ر ‘ ا÷زائ-ر ،وذلك ع-ل-ى السس-اع-ة ال-ع-اشس-رة صس-ب-اح-ا ،ب-اŸرك-ز
الثقا‘ عيسسى مسسعودي.

ندوة صسحفية مع ألفنان Úعبد ألوهاب ألدوكا‹
وزياد غرسسة
تنظم ا÷معية الثقافية الهاشسمي قروابي ،اليوم ،ندوة صسحفية
م -ع ال -ف -ن -ان Úع-ب-د ال-وه-اب ال-دوك-ا‹ وزي-اد غ-رسس-ةÃ ،ن-اسس-ب-ة
اخ -ت -ت-ام أاسس-ب-وع ج-وه-رةŸ ...سس-ات نسس-ائ-ي-ة ،وذلك ع-ل-ى
السس -اع -ة ا◊ادي -ة عشس -رة صس-ب-اح-ا ،ب-ف-ن-دق
لوراسسي.
ا أ
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قأل إانهأ توفر للدولة احتيأطي العملة الصشعبة ،بوحجة:

التأاكيد على دور الصشناعة العسشكرية ‘ دعم القتصشاد
أاج -م -ع اŸشش -أرك -ون ‘ ف-ع-أل-ي-أت ال-ي-وم الŸÈأÊ
الذي نظم امسس الثÓثأء Ãقر اÛلسس الششعبي
ال -وط -ن-ي ح-ول الصش-ن-أع-ة ال-عسش-ك-ري-ة ‘ ا÷زائ-ر
لخÒة ‘
على الدور اÙوري الذي تلعبه هذه ا أ
ت -ن -م -ي -ة وت -ع -زي -ز الق -تصش -أد ال-وط-ن-ي خ-أصش-ة ‘
ال-ظ-روف ا◊أل-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-م-يز بÎاجع مداخيل
اÙروقأت.
وث -م-ن ب-وح-ج-ة ‘ ك-ل-م-ت-ه ألف-ت-ت-اح-ي-ة ألشض-غ-ال ه-ذه
أل-ت-ظ-اه-رة «ألسض-ي-اسض-ة أ◊ك-ي-م-ة أŸن-ت-ه-ج-ة أل-رأم-ي-ة أ¤
ت-أاسض-يسس صض-ن-اع-ة عسض-ك-ري-ة وط-ن-ي-ة ق-وي-ة وم-تطورة وهو
أل -ت -وج -ه أل -ذي ي-ع-زز أل-ت-ن-م-ي-ة ألق-تصض-ادي-ة وي-ج-ع-ل م-ن
أ÷زأئر دولة مهابة أ÷انب وسضيدة قرأرها ومدعومة
بثقة جيشضها وشضعبها» .وقال ‘ هذأ أإلطار «أن تأاسضيسس
ألصضناعة ألعسضكرية وأŸدنية ‘ أ÷زأئر نابع من Œسضيد
قيم نوفم Èوتكريسس شضعار ألدولة ألقوية وأآلمنة ألذي
رف -ع -ه رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ضض -م -ن ت -ع -زي-ز مسض-ار أألم-ن
وألسضتقرأر وتلبية ألحتياجات ألدفاعية وألسضهام ‘
دعم ألنسضيج ألصضناعي وما ينجر عنه من تقليصس لفاتورة
أسضتÒأد ألسضلحة وأŸعدأت ألعسضكرية» .وأأضضاف بوحجة
أأن هذه ألصضناعات ألعسضكرية أÙلية من شضأانها أأن توفر
ل-ل-دول-ة «أح-ت-ي-اط أل-ع-م-ل-ة ألصض-ع-ب-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة لÓ-حتياجات

أألسض- - -اسض- - -ي- - -ة « وه- - -و « م - -ا ي - -ع - -كسس
ألسضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ت-ن-م-وي-ة وأŸسض-ت-دأمة
ويعزز مسضار ألصضÓحات ألشضاملة ألتي
–رصس ألبÓد على متابعة تنفيذها».
كما عرج على فاعلية ألشضرأكة أÈŸمة
مع ألدول ألشضقيقة وألصضديقة ‘ ›ال
أل- -تصض- -ن- -ي -ع أل -عسض -ك -ري وأŸد Êوه -ي
«ألشض- -رأك- -ة أل- -ت- -ي تسض- -م- -ح ب- -اك -تسض -اب
ألتكنوجيات ألدقيقة وأÈÿة وأŸعرفة
لتطوير قدرأت أ÷يشس ألوطني ألشضعبي
وأمكاناته أŸادية وألبشضرية Ÿوأجهة
أل -ت -ح -دي -ات أل-رأه-ن-ة وأŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة».
وحسضب ذأت أŸسضؤوول فإان تطوير ألشضرأكة مع ألقطاع
ألصض-ن-اع-ي أل-وط-ن-ي سض-م-ح ب-ب-عث ع-دة م-وؤسضسض-ات وط-نية
ك -انت ع -ل-ى وشضك أإلفÓ-سس وأل-غ-ل-ق ك-م-ؤوسضسض-ة أألح-ذي-ة
بسض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس وم-ؤوسضسض-ة أل-نسض-ي-ج وم-ؤوسضسض-ات أأخ-رى
تنشضط ‘ عدة ›الت .من جانبه أأكد أللوأء بوعÓم
ماضضي مدير أليصضال وألتوجيه بوزأرة ألدفاع ألوطني
على تبني ألوزأرة أسضÎأتيجية أتصضال تفاعلية من خÓل
إأبرأز ›هودأت أ÷يشس ألوطني ألشضعبي للرأأي ألعام
أل -وط -ن -ي وم -ه -ام -ه ‘ ح -م-اي-ة أ◊دود وذلك م-ن خÓ-ل

أألب- -وأب أŸف- -ت- -وح- -ة وأل- -زي -ارأت
أŸيدأنية أŸوجهة .وأأبرز أŸقدم
ح -دوشس ب -ن ي -ح -ي ‘ م -دأخ -ل -ت -ه
ب - -ع - -ن- -وأن « أ÷انب ألق- -تصض- -ادي
ل -لصض -ن -اع -ات أل -عسض -ك-ري-ة» أأه-م-ي-ة
أل- -دور ألق- -تصض- -ادي ل -لصض -ن -اع -ات
أل- - -عسض - -ك - -ري - -ة ح - -يث أأن ح - -ج - -م
ألسض -ت-ث-م-ار أألج-ن-ب-ي أŸب-اشض-ر ‘
أل -ق -ط -اع أل -عسض-ك-ري ب-ل-غ ح-ال-ي-ا 1
م- -ل- -ي- -ار دولر .وم- -ن ج -ه -ت -ه أأك -د
ألعقيد قروي ‘ مدأخلته بعنوأن «
أأه -م -ي -ة صض -ن -اع-ات أل-دف-اع» ع-ل-ى
أأه -م -ي -ة ق -ط-اع ألصض-ن-اع-ات أل-عسض-ك-ري-ة ‘ ت-ل-ب-ي-ة ج-م-ي-ع
أح-ت-ي-اج-ات ألسض-وق أل-وط-ن-ي-ة م-ن ألشض-اح-ن-ات وألسضيارأت
وأ◊افÓت ،مضضيفا أأن تطلعات ألقطاع ‘  2019تتمثل
‘ «بلوغ رقم أأعمال  100مليار دينار وأسضتحدأث  30أألف
منصضب شضغل وألرفع من عدد ألشضركات ألصضناعية عÈ
أل- -وط -ن إأ 10 ¤شض-رك-ات و 12شض -رك -ة ذأت أأسض -ه -م و40
مصضنعا»Œ .در أإلشضارة إأ ¤أأن أليوم ألŸÈا Êعرف
ت -ك -ر Ëإأط -ارأت م -ن وزأرة أل -دف -اع أل -وط-ن-ي م-ن ط-رف
أÛلسس ألشضعبي ألوطني.

يرفعه سشنويأ إا ¤رئيسس ا÷مهورية

اŸرصشد الوطني للمرفق العام ينهي تقريره هذا األسشبوع
صضادق أأعضضاء أŸرصضد ألوطني للمرفق ألعام ،أأمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصض -م -ة ،ع -ل -ى مشض-روع أل-ت-ق-ري-ر ألسض-ن-وي
للمرصضد لسضنة  ،2017وأأكد رئيسس ذأت ألهيئة عبد أ◊ق
سضايحي أأنه سضيتم رفع ألتقرير إأ ¤رئيسس أ÷مهورية
«خÓل هذأ أألسضبوع».
قال د سضايحي ‘ تصضريح لـ(وأأج) على هامشس أأشضغال
Óدأرة
أل -دورة أل -ع -ادي-ة ل-ل-م-رصض-د ب-اŸدرسض-ة أل-وط-ن-ي-ة ل -إ
مولي أأحمد مدغري ،أأن «مشضروع ألتقرير ألسضنوي أألول
للمرصضد ألوطني للمرفق ألعام لسضنة  2017سضيتم رفعه
إأ ¤رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة بحر هذأ
أألسضبوع ،بعد أأن حضضي Ãصضادقة أأعضضاء أŸرصضد».
وأأوضض -ح سض -اي -ح-ي ،أأن أل-ت-ق-ري-ر «مقنـ ـن ‘ م-رسض-وم
خاصس بتسضي ÒأŸرصضد ،حيث يرفع أŸرصضد Ãوجبه
تقريرأ سضنويا لرئيسس أ÷مهورية حول سض ÒأŸصضالح

ألعمومية» ،مؤوكدأ أأن أأهم ما جاء فيه هو «ألإشضارة إأ¤
أÛه -ودأت أŸب -ذول -ة م -ن ط -رف ه -ذه أŸصض -ال-ح ع-ل-ى
مسض -ت -وى أŸوأرد أل -بشض -ري -ة وأل -ع -م -ل أل -ي -وم -ي ل-ت-حسضÚ
أÿدمات ‘ أŸرفق ألعام».
وأأضضاف ذأت أŸسضؤوول ،أأن ألتقرير سضجل «صضعوبات
يتلقاها أŸوأطن ‘ أ◊صضول على أÿدمة ألعمومية»،
وتضضمن عددأ من «ألقÎأحات لتحسض Úأÿدمة وتقريب
أإلدأرة من أŸوأطن عن طريق توف Òظروف حسضن
ألسض-ت-ق-ب-ال وتسض-ي Òأÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة» ،ب-اإلضض-افة إأ¤
«ت -أاك -ي -د أأه -م -ي -ة إأط Ó-ع أŸوأط -ن ع -ل-ى ك-ل ألإج-رأءأت
أإلدأرية ألتي تخصضه».
وتضضمن مشضروع ألتقرير ألذي عرضضه أŸسضتشضار لدى
وزير ألدأخلية وأŸنسضق لدى أŸرصضد أأحمد لوصضيف،
ع -ددأ م-ن ألقÎأح-ات وأل-ت-دأب Òأل-ت-ي “ت م-ن-اقشض-ت-ه-ا

وتعديل عدد منها من طرف أألعضضاء ،باإلضضافة إأ¤
مÓحظات عامة حول سض ÒأŸرأفق ألعامة.
وأقÎح أŸرصضد ‘ تقريره ،إأعدأد «نصس تنظيمي
جديد يحكم ألعÓقة ب Úأإلدأرة وأŸوأطن ،كون أأحكام
أإلطار ألقانو Êأ◊ا‹ أأصضبحت غ Òفعالة ول تتماشضى
م- -ع أل- -وأق- -ع أ◊ا‹ أŸع- -يشس» ،وذلك ‘ إأط- -ار «ت- -ق -نÚ
ألعÓقة ب Úألسضلطات أإلدأرية وأŸرتفق ،Úحيث يجب
أأن ت -رت -ك -ز ه -ذه أل -ع Ó-ق -ة ع -ل-ى ضض-رورة –سض Úأ◊وأر
وتعزيز طرق ألتوأصضل».
كما أقÎح ألتقرير «إأنشضاء جهاز لليقظة ألقانونية
ع -ل-ى مسض-ت-وى أل-وزي-ر أألول ،م-ك-ل-ف Ãت-اب-ع-ة ألنسض-ج-ام
ألقانو Êوألسضهر على متابعة ورصضد تطبيق ألنصضوصس
ألتشضريعية وألتنظيمية» ،باإلضضافة إأ« ¤ترقية أŸرفق
ألعام من خÓل سضياسضة رقمنته».

فيمأ دعأ فقي إانضشمأمهأ إا ¤السشوق اŸوحد للنقل ا÷وي

ا÷زائر وال–اد الفريقي يدعوان إا ¤ضشمان ‚اح قمة كيغا‹
أ أ ك د ر ئ ي س س م ف و ض ض ي ة أ ل – اد أ ل فر ي ق ي  ،م و س ض ى ف ق ي
 ﬁم د ‘ ب ي ا ن ل ه ح و ل ز يا ر ة أ ل ع م ل أ ل ت ي ق ا م ب ه ا م ن 1 0
أ إ  1 2 ¤م ا رس س أ ÷ ا ر ي أ إ  ¤أ ÷ ز أ ئ ر أ أ ن ه ج د د أ ل ت اأ ك ي د م ع
م س ض ت ض ض ي ف يه أ ÷ ز أ ئ ر ي  Úع ل ى ض ض ر و ر ة أ ل ق ي ام « ب ك ل م ا
ي ل ز م » ل ض ض م ا ن ‚ ا ح أ ل ق م ة أ ل س ض تث نا ئ ي ة أ  Ÿر ت ق ب ة ‘ 2 1
م- -ارسس  2018ب-ك-ي-غ-ا‹ وأل-ت-ي سض-ت-خصضصس ل-ل-م-نطقة
أ ل ق ا ر ي ة أ ل فر ي ق ي ة ل ل تب اد ل أ ◊ ر .
وأأوضض -ح ف -ق -ي أأن أŸف -وضض -ي -ة سض -ت -ط -رح ل -ل-ت-وق-ي-ع
 Ãنا س ض ب ة هذ ه أ ل ق م ة  ،ع ل ى أ ل دو ل أ لأ ع ض ض ا ء أ ل  Èوت وك و ل
أŸت -ع -ل -ق ب -ح -ري -ة ت -ن -ق-ل ألأشض-خ-اصس وب-ج-وأز ألسض-ف-ر
ألإف -ري -ق -ي أل -ل -ذأن صض -ادقت ع -ل -ي -ه -م -ا ن -دوة أل–اد
ألف-ري-ق-ي شض-هر يناير 2018ب-اأديسس أأب-اب-ا «ب-ح-يث أأن-ه
ي ت ع  ‘ Úأ إ طا ر م س ض ا ر ت ن ف ي ذ ه ذ ه أ لآل ي ة أ أ خ ذ أ ل ص ض ع و با ت
أÿاصض- -ة أل- -ت- -ي Áك- -ن أأن ت- -وأج- -ه -ه -ا أل -ب -ل -دأن ب -عÚ
أ ل ع تب ا ر ».
ودع- -ا ف- -ق- -ي أ÷زأئ- -ر أإ ¤ألنضض- -م- -ام أإ ¤ألسض -وق
أ  Ÿو ح د ل ل ن ق ل أ ÷ و ي أ ل ذ ي ” أ إ ط  Óق ه خ  Óل ق م ة ي ناي ر
 2 0 1 8و أ ن ض ض م ت أ إ ل ي ه ◊ د ألآ ن  2 4د و ل ة ع ض ض و أ  ،مض ض ي ف ا
أأن ألسضوق أŸوحد سضيمكن من «رفع عدد ألرحÓت
أ ÷ و ي ة ب  Úأ ل بل دأ ن أ ل ف ر ي قي ة و ت خ ف يض س ت ك ا ل ي ف ها ‡ ا
س ض ي ش ض جع أ  Ÿب ا د ل ت أ ل ت جا ر ي ة و أ ل س ض ت ث م ا ر أ ت و أ ل س ض ي ا ح ة
ك م ا أ أ ن  Œس ض ي د ه س ض ي ع ز ز أ ل ش ض ر ك ا ت أ ل ف ر ي ق ي ة و يض ض ع ه ا ‘
و ض ض ع أ أ ف ض ض ل  Ÿو أ ج ه ة منا ف س ض ة م ت ع ا م ل ي أل ن ق ل أ ÷ وي
غ  Òأ ل ف ا رق ة ».
وم -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،أأشض -اد ف -ق -ي «ب -ال-ت-ق-دم أل-ه-ام»
أ  Ÿس ض ج ل ‘ أ إ ‚ ا ز م ش ض ا ر ي ع أ ل ب ن ي ة أل تح ت ي ة أ ÷ ه و ي ة ‘

أ إ ط ا ر م ب ا د ر ة أ لش ض ر أ ك ة أ ÷ د ي د ة م ن أ أ ج ل ت ن مي ة أ ف ر ي ق ي ا
( ن يب ا د ) ل س ض ي م ا أ ل ط ر ي ق أ ل ع اب ر ل ل ص ض ح ر أ ء أ ل ذ ي س ض  Òب ط
أ ÷ ز أ ئ ر أ ل ع ا ص ض م ة ب  Óغ و س س ب ن ي ج  Òيا ع ل ى ط و ل 4 . 5 00
كم منها  225كم بالنيجر مازألت  ⁄تعّبد حيث ”
م و ؤ خ ر أ أط  Óق “ و ي ل ه ذ أ أ ÷ ز ء ».
و ف ي م ا ي ت ع ل ق با ل ر ب ط أ لأ ل ي ا ف أ لب ص ضر ي ة (  4 . 5 0 0ك م )
ب  Úأ ÷ ز أ ئ ر و أ لن ي ج ر و ن ي ج  Òيا و ت ش ض ا د م نه ا  2 . 7 0 0ك م
ع ل ى أ لأ ر أ ض ضي أ ÷ ز أئ ر ية وق د ” أ ل ن ت ه ا ء م ن أ ‚ ا ز ه ا
أ أ م ا أ أ ن ب و ب ن ق ل أ ل غ ا ز أ لع اب ر ل لص ض ح ر أ ء أل ذ ي ي ب ل غ ط و ل ه
ح- -وأ‹  4.200ك -م وأŸم -ت -د ب Úأ÷زأئ -ر وأل -ن -ي -ج-ر
و ن ي ج  Òيا و ي ض ض م ت ف ر ع ا ت ن ح و دو ل أ أ خ رى م ن أ  Ÿن ط ق ة
ألإق- -ل -ي -م -ي -ة .ك -م -ا أأع -رب رئ -يسس م -ف -وضض -ي -ة أل–اد
ألف -ري -ق -ي ع -ن ت -ق -دي -ر أل–اد ألف -ري-ق-ي ل-ل-ج-زأئ-ر
« ل ل ت ز أ م ها  Ã ،ا ‘ ذ ل ك م ا ل ي ا  ،ل ص ض ا ل ح ه ذ ه أ  Ÿش ض ا ر ي ع
أ ل ر أ م ي ة أ إ  ¤ف ت ح طر يق ل ل ت نم ي ة م ن خ  Óل ف ك أ لع ز ل ة
ع ل ى ت ل ك أ Ÿن ط ق ة أ لإ ق ل ي م ي ة و ت ر ق ي ة أ ل ت ج ا ر ة ».
أ أ م ا با ل ن سض ب ة ل ق ض ض ي ة أ ل ص ض حر أ ء أ ل غ ر ب ي ة  « ،ط ل ب ر ئ ي س س
أ  Ÿف و ض ض ية من أ ÷ ز أ ئ ر و ج ه ة ن ظر ه ا با ع تب ا ر ه ا ب ل د أ
ج ا ر أ ح و ل أ أ ف ض ض ل أ ل و س ض ا ئ ل و أ ل ط ر ق ل ت ن ف ي ذ أ  Ÿه م ة أل ت ي
أ أ س ض ن د ت ه ا ل ه ن د و ة أ ل – ا د » مض ض ي ف ا أ أ ن ه و با ل تش ض ا و ر م ع
ر ئ ي س س أل – ا د « أ أ ن ه ي تع  Úع ل ي ه ‘ ه ذ أ أل س ض ي ا ق ط ر ح
ت ق ر ي ر ح و ل ك ي ف ي ا ت م س ض ا ه م ة أ ل – ا د ألأ ف ر ي ق ي ‘
أل- -ب- -حث ع- -ن ح- -ل ‘ أإط- -ار ق -رأرأت ول -وأئ -ح أل–اد
أ لأ ف ر ي ق ي و ›ل س س أ ل م ن أ ل د و ‹ ذ أ ت أ ل ص ض ل ة » .
و ب خ ص ض و ص س م ا‹  ،ت قد م ر ئ يس س أ  Ÿف و ض ض ي ة « ب ش ض ك ره
ل ل ج ز أ ئ ر ع ل ى د و ره ا أ ◊ ا س ض م ب ص ض ف ت ه ا ق ا ئ د أ ل و س ض ا ط ة

و ر ئ ي س ض ة ÷ ن ة م ت اب عة أت ف ا ق أ ل س ض ل م وأ  Ÿص ض ا ◊ ة أ  Ÿن بثق
ع ن م س ض ا ر أ ÷ زأ ئ ر »  ،م Èز أ ض ضر و ر ة « أ ل ش ضر أ ك أ لد أ ئ م »
ل-ل-ج-زأئ-ر وأل–اد ألأف-ري-ق-ي ل-دع-م أسض-ت-كمال تطبيق
ألتفاق.
و‘ ألشض- -اأن أل- -ل- -ي- -ب -ي ،أأع -رب ف -ق -ي وأŸسض -وؤول -ون
أ÷زأئ -ري -ون ع -ن «أنشض -غ -ال-ه-م أل-ع-م-ي-ق وشض-ددوأ ع-ل-ى
ض ض ر و ر ة ت ن س ض ي ق م ك ث ف ل ل ج ه و د عل ى أ ع تب ا ر أ أ ن ك ل م س ض ا ر
ي ج ب أ أ ن يت ك ف ل ب ه أ ل ل يبي ون با أ ن ف س ض ه م » .
أأم -ا ف -م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãك-اف-ح-ة ألإره-اب ،ف-ق-د أأع-رب
رئ -يسس أŸف -وضض -ي -ة ألف -ري -ق -ي -ة «ع -ن ت-ق-دي-ر أل–اد
ألف-ري-ق-ي ل-ل-ج-زأئ-ر ن-ظ Òمسض-اه-م-ت-ه-ا «أŸتميزة» ‘
 ﬁا ر ب ة ه ذ ه أ لآف ة  ،م ض ض ي فا أ ن « أ أ ف ر ي ق ي ا ل د ي ه ا أل ك ث  Òم ا
ت -ت -ع ّ-ل-م-ه م-ن أ÷زأئ-ر مÈزأ دور «أل-رأئ-د» أل-ذي م-ن-ح
للرئيسس بوتفليقة ‘ هذأ أÛال».
وأأشض- -اد رئ- -يسس أŸف- -وضض- -ي -ة ب -ان -ع -ق -اد ألج -ت -م -اع
أ  ıت ل ط ر ف ي ع أ  Ÿس ض ت وى ب د أ ي ة ش ض ه ر أ أ ب ر ي ل ب ا÷ ز أ ئ ر
أل -ع -اصض -م -ة ح -ول “وي-ل ألإره-اب ب-اأف-ري-ق-ي-ا ت-ط-ب-ي-ق-ا
ل Ó-أح -ك -ام ذأت ألصض -ل -ة أل-وأردة ‘ ب-ي-ان ألج-ت-م-اع 45
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ك م ا أأ ث ن ى ف ق ي ع ل ى أ÷ ز أ ئ ر ن ظ  Òد ع م ه ا أ Ÿت م ي ز
بالصضمت وألتوأضضع لبلدأن أŸنطقة» ،مضضيفا أأنه َأأطلع
أŸسض -وؤول Úأ÷زأئ -ري Úع -ل -ى أن -ع -ق -اد أج -ت-م-اع ح-ول
أ ل س ض ا ح ل ب ن و أ ك شض و ط ن ه اي ة أ ل ش ض ه ر أ ◊ ا ‹  Ãب ا د ر ة م ن
أ ل – ا د أ ل ف ر ي ق ي م ن أ أ ج ل ت نا س ض ق أ أ ك  Èب  ﬂ Úت ل ف
أ  Ÿب ا د ر أ ت أ ÷ ا ر ي ة ‘ أ  Ÿن ط ق ة.

من ششأأنهأ ترقية وحمأية حقوق اŸرأاة

ا÷زائر ملتزمة بكل القرارات األ‡ية
أأك- -دت وزي -رة أل -تضض -ام -ن أل -وط -ن -ي وأألسض -رة
وقضض -اي -ا أŸرأأة غ -ن -ي -ة أل-دأل-ي-ا ،أأمسس أل-ثÓ-ث-اء،
بنيويورك (ألوليات أŸتحدة ألمريكية) ،ألتزأم
أ÷زأئر ألدأئم وألثابت بكل ألقرأرأت أأل‡ية
ألتي من شضأانها ترقية حقوق أŸرأأة لتمكينها من
أŸسضاهمة ‘ –قيق أأهدأف ألتنمية أŸسضتدأمة
آأف -اق  2030دأع -ي -ة ‘ ألسض -ي -اق ذأت-ه أÛت-م-ع
ألدو‹ لبذل أŸزيد من أ÷هود ◊صضر كل ألبؤور
ألسضاخنة ‘ ألعا ⁄ألتي تؤودي إأ ¤حرمان ألنسضاء
من ‡ارسضة حقوقهن أŸشضروعة ‘ .كلمة لها
خÓل أأشضغال ألدورة  62للجنة أأل· أŸتحدة
أŸع -ن -ي -ة ب -وضض -ع أŸرأأة ،أأك-دت أل-دأل-ي-ا «أل-ت-زأم
أ÷زأئر ألدأئم وألثابت بكل ألقرأرأت أأل‡ية
ألتي من شضأانها –صض ÚأŸرأأة وترقية حقوقها
ووضض-ع أألط-ر أل-ق-ان-ون-ي-ة وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ية أŸناسضبة
لتمكينها من أŸسضاهمة ‘ كل أÛالت لتحقيق
أأه- -دأف أل- -ت- -ن- -م -ي -ة أŸسض -ت -دأم -ة آأف -اق .»2030
وشض- -ددت ‘ ه- -ذأ أإلط- -ار ع- -ل- -ى «أŸسض- -ؤوول- -ي -ة
أ÷ماعية ألسضرة أÛتمع ألدو‹» لبذل أŸزيد

م - -ن أ÷ه - -ود ◊صض- -ر ك- -ل أل- -ب- -ؤور
ألسضاخنة ‘ ألعا ⁄وألتي تؤودي إأ¤
ع - - -زل وإأقصض - - -اء آألف أل - - -نسض - - -اء
وحرمانهن من ‡ارسضة حقوقهن
أŸشض -روع -ة» .وب-اŸن-اسض-ب-ة أأك-دت
ألوزيرة أأن أ÷زأئر ،ألتي كرسضت
ﬂت- - -ل- - -ف دسض - -اتÒه - -ا أŸب - -ادئ
ألعاŸية ‘ ›ال حماية وترقية
حقوق أإلنسضان وأعتمدت أأهدأف
ألتنمية أŸسضتدأمة ألسضبعة عشضر
وأل- -ت- -ي م- -ن ب Úم -ا ت -نصس ع -ل -ي -ه
«–ق- -ي- -ق أŸسض- -اوأة ب Úأ÷نسضÚ
و“ك Úأل-نسض-اء وأل-ف-ت-ي-ات» ،ع-م-لت ع-ل-ى ت-ع-زيز
م -ك-ان-ة أŸرأأة أ÷زأئ-ري-ة ب-الن-ف-ت-اح ع-ل-ى ك-اف-ة
أÛالت من خÓل مزأولتها أأسضمى ألوظائف
بثقة ل متناهية .كما سضاهم ألتعديل ألدسضتوري
لعام  2016ألذي “خضس عنه إأصضÓح أŸنظومة
أل-تشض-ري-ع-ي-ة وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أ ¤تكريسس كما قالت
مبدأأ أŸسضاوأة ب Úأ÷نسض Úوحماية أŸرأأة من

جميع أأشضكال ألتمييز وألعنف
باإلضضافة إأ ¤تعزيز حضضورها
ألسضياسضي و“يزها ألجتماعي
من خÓل ألتناصضف وألكفاءة.
وعÓ-وة ع-ل-ى ت-ع-زي-ز أل-ت-م-ث-يل
ألسض -ي -اسض -ي أل -نسض -وي وت-ب-وئ-ه-ا
ألسض- - - -م - - -ى أŸن - - -اصضب ،أأولت
أ÷زأئ -ر أأيضض -ا ع -ن -اي -ة ه-ام-ة
ل -ل -م -رأأة أل -ري-ف-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-د-
أأضض- -افت أل- -وزي- -رة  -ع -نصض -رأ
ف -ع -ال ‘ Œسض -ي -د ألسض -ي -اسض-ة
أل - -وط - -ن - -ي - -ة ‘ ›ال أألم- -ن
ألغذأئي وهذأ بالنظر إأ ¤كون ألقطاع ألزرأعي
Áث-ل أل-ق-ط-اع أألك Ìأسض-ت-ي-ع-اب-ا ل-ل-نسض-اء أل-ل-وأتي
ي -نشض-ط-ن بصض-ف-ت-ه-ن ع-امÓ-ت ‘ م-زأرع أأسض-ري-ة،
كصضاحبات مشضاريع صضغÒة لÎبية أ◊يوأنات أأو
مزأولة أ◊رف ألتقليدية ألÎأثية وألصضناعات
ألتحويلية ألغذأئية.

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

ألعدد
17592
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مسشاهل يسشتقبل القائم بأاعمال
كولومبيا با÷زائر
أسض -ت -ق -ب -ل وزي -ر ألشض-ؤوون أÿارج-ي-ة ،ع-ب-د أل-ق-ادر مسض-اه-ل ،،أأمسسÃ ،ق-ر
ألوزأرة ،فرناندو برميدز سضاندألز ألذي قدم له أأورأق ألديوأن لعتماده قائما
ب-األع-م-ال ÷م-ه-وري-ة ك-ول-وم-ب-ي-ا ل-دى أ÷م-ه-وري-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-دÁوق-رأطية
ألشضعبية ،حسضب ما أأفاد به بيان ألوزأرة.

مÈزا ضشرورة إانتأج ﬁتويأت ذات نوعية

كعوان :من حق اŸششاهدين األفارقة
متابعة اŸنافسشات الرياضشية دون مسشاومة
أأكد وزير أإلتصضال جمال كعوأن،
أأمسس ،بكيغا‹ خÓل أÙادثات ألتي
جمعته Ãسضؤوول Úأأفارقة على هامشس
أل- -دورة  11ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ألعامة ل–Óاد
أإلفريقي للبث أإلذأعي على ضضرورة
إأنتاج ﬁتويات ذأت «نوعية» وكذأ حق
أŸشض- -اه- -دي- -ن أإلف -ارق -ة ‘ م -ت -اب -ع -ة
أŸن - -افسض - -ات أل- -ري- -اضض- -ي- -ة «م- -ن دون
مسضاومة».
وبهذه أŸناسضبة –ادث كعوأن مع
أل-وزي-رة أل-روأن-دي-ة ل-لشض-ؤوون أÿارجية
لويز موشضيكيابو بحيث أأبرز «ألعÓقات
أŸمتازة ألقائمة ب Úأ÷زأئر وروأندأ».
كما أأجرى ألوزير ﬁادثات مع نظÒه ألغا Êحول
«خÈأت أل -ب -ل-دي-ن ‘ ›ا‹ ت-ط-وي-ر ألسض-م-ع-ي أل-بصض-ري
وألنتشضار ألرقمي».
وأأع - -رب ك - -ع - -وأن «ع - -ن أأم- -ل- -ه ‘ أأن ت- -ك- -ون أÈÿة

أإلف- - -ري - -ق - -ي - -ة ‘ ›ال ألن - -تشض - -ار
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي وأل-تقني مرفقة بإانتاج
Ùت -وي -ات م -ثÒة ل Ó-ه -ت-م-ام وذأت
ن-وع-ي-ة ‘ مسض-ت-وى ألÌأء أل-ت-اري-خ-ي
وألثقا‘ للقارة أإلفريقية.
وت -ب -ادل وزي -ر أإلتصض -ال وج -ه-ات
أل -ن -ظ-ر م-ع أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-ج-م-ع-ي-ة
أل- -ع -ام -ة ل –Ó-اد أإلف -ري -ق -ي ل -ل -بث
أإلذأع - -ي غ - -ري - -غ - -وأر ‚اك - -ا ح- -ول
«ألديناميكية ألقارية ‘ ›ال تعميم
ألتلفزة ألرقمية أألرضضية (تي أن تي)
ألذي يطرح –ديا تكنولوجيا يتمثل
‘ توقيف ألبث ألتماثلي ‘ أفق .2020
ودعا كعوأن أ÷معية ألعامة ل–Óاد أإلفريقي للبث
أإلذأعي «باعتبارها فاع Óقاريا جامعا إأ ¤أإلسضتثمار
كليا ‘ ترقية وحماية حق كل موأطن إأفريقي ‘ متابعة
أŸنافسضات ألرياضضية ألقارية دون مسضاومة».

لنششأء إاطأر ششراكة
إ

حسشبÓوي يسشتقبل رئيسشة بعثة ÷نة الصشليب األحمر الدو‹
أسض -ت -ق -ب -ل وزي -ر ألصض -ح -ة وألسض-ك-ان
وأصضÓ- - -ح أŸسض- - -تشض- - -ف- - -ي - -اتﬂ ،ت - -ار
حسضبÓوي ،أأمسس ،با÷زأئر ألعاصضمة،
رئ -يسض -ة ب -ع -ث -ة ÷ن -ة ألصض -ل -يب ألأح-م-ر
ألدو‹ و‡ثل برنامج أأل· أŸتحدة
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة وم-نسض-ق ن-ظ-ام أل· أŸتحدة
با÷زأئر ،حسضبما جاء ‘ بيان للوزأرة.
وأأوضضح ألبيان أأن ﬁادثات ألوزير
مع رئيسضة بعثة ÷نة ألصضليب أألحمر
أل- -دو‹ ب- -ا÷زأئ -ر ،ك -ات -ري -ن ج -ون -در،
“حورت حول أنشضاء إأطار شضرأكة بÚ
وزأرة ألصضحة و÷نة ألصضليب أألحمر ألدو‹.
وبعد أأن ذكرت جوندر با◊ضضور ألتاريخي للصضليب
أألحمر ألدو‹ با÷زأئر وألذي يعود إأ ¤أأيام ألكفاح من
أأجل أسضتقÓلها ،أأعربت عن رغبتها ‘ تطوير شضرأكة مع
وزأرة ألصضحة.
و‘ هذأ ألصضدد أأبرزت رئيسضة ألبعثة نوعية برأمج
ألصضحة ‘ أألوأسضط أÿاصضة مثل ألصضحة ‘ أŸؤوسضسضات
أل -ع -ق -اب -ي -ة ب -ح -يث سض -ي-ت-م أسض-ت-ك-م-ال مشض-روع ع-م-ل بÚ
ألطرف ‘ Úهذأ أÛال.
أأما بخصضوصس ألسضتقبال ألثا ،Êفتطرق حسضبÓوي
مع ‡ثل برنامج أأل· أŸتحدة للتنمية با÷زأئر ،إأيريك
أأوفرفيسضت ،إأ ¤تثم ÚأŸكتسضبات أÙققة ‘ ›ال
ألصضحة با÷زأئر إأضضافة إأ ¤ترقية ألشضرأكة مع ﬂتلف
ألوكالت أأل‡ية ،حسضب نفسس أŸصضدر.
من جهته ،أسضتغل أأوفÒفيسضت هذه أŸناسضبة ليعرب
عن «إأعجابه بالتقدم ألذي أأحرزته أ÷زأئر ‘ ﬂتلف

أŸيادين منها قطاع ألصضحة ألذي
أأشضار بخصضوصضه آأخر تقرير أأ‡ي
إأ ¤ألنتائج أÙصضلة وألتي صضنفت
بلدنا على رأأسس (أŸرتبة  )1ألقارة
أألفريقية وألوطن ألعربي ‘ ›ال
تنفيذ أأهدأف ألتنمية أŸسضتدأمة.

 ...يتحادث مع
السشف Òاألمريكي
شضكل موضضوع توسضيع ألتعاون
ب Úأ÷زأئر وألوليات أŸتحدة أألمريكية ‘ ›ال
ألصضحة ،أأمسس ألثÓثاءﬁ ،ور أÙادثات ألتي جمعت
ﬂتار حسضبÓوي وألسضف Òأألمريكي جون ديروشضي،
حسضبما أأكدته ألوزأرة ‘ بيان لها.
وبعد أسضتعرأضس حالة ألتعاون ‘ ›ال ألصضحة ألتي
تتميز «بتعدد ﬁاور ألشضرأكة على غرأر ألتصضوير ألطبي
وأأجهزة ألعÓج باألشضعة وألصضناعة ألصضيدلنية» ،أتفق
ألطرفان على ضضرورة «ألرتقاء بالشضرأكة إأ ¤مسضتوى
ألعÓقات ألسضياسضية أŸمتازة ألتي Œمع ألبلدين».
و‘ ه -ذأ أإلط -ار ” ،أل -ت -ط -رق إأ ¤ت -ط-وي-ر مسض-ت-وى
أل-ت-م-ث-ي-ل وت-وأج-د شض-رك-ات أألدوي-ة أألم-ري-ك-ية با÷زأئر
وكذأ «أ÷وأنب أŸتعلقة بتنظيم أÛال ألصضيدل‘ Ê
ضضوء أŸؤوشضرأت ألقتصضادية وأÿيارأت ألÓزمة لضضمان
‚اح منصضف ومعمم ألحسضن أŸعا÷ Úيضضيف نفسس
أŸصضدر.

حول سشبل تطوير التبأدل التجأري

بن مرادي يتحادث مع سشف Òإاثيوبيا با÷زائر
–ادث وزي- -ر أل- -ت- -ج- -ارة ﬁم- -د ب- -ن
م- -رأدي ،أأمسس أل -ث Ó-ث -اءÃ ،ق -ر دأئ -رت -ه
أل -وزأري -ة ،م -ع سض -ف Òإأث -ي -وب-ي-ا ب-ا÷زأئ-ر
سض - -ول- -وم- -ون أأب- -ي- -ب- -ي ،ح- -ول أل- -قضض- -اي- -ا
ألق -تصض -ادي -ة أŸشضÎك -ة وسض -ب -ل ت -ط-وي-ر
ألتبادل ألتجاري ب Úألبلديني حسضب ما
أأفاد به بيان للوزأرة.
وأأكد بن مرأدي على ضضرورة خلق
فضض -اء ل -ل -ت -ب-ادل أل-ت-ج-اري ب Úأل-ب-ل-دي-ن،
م- -ؤوك- -دأ أأن دأئ- -رت -ه أل -وزأري -ة ع -ل -ى أأ”
ألسض -ت -ع-دأد Ÿوأصض-ل-ة أإلط-ار أل-تشض-اوري
م-ن أأج-ل خ-ل-ق ف-رصس ل-ل-ت-ب-ادل أل-ت-جاري
لسضيما وأأن إأثيوبيا تعد ألشضريك ألثالث عشضر وألزبون
ألثÓث ÚوأŸمون ألتاسضع عاŸيا للجزأئر .كما أأكد ألوزير
ع- -ل -ى ضض -رورة إأع -ادة ب -عث رأب -ط أل -ت -وأصض -ل ب Úرج -ال
أألع -م -ال أ÷زأئ -ري Úوأإلث -ي -وب -ي Úم -ع-رب-ا ع-ن ح-رصض-ه

ألكامل على رفع حصضصس ألتصضدير
خ- -ارج أÙروق- -ات إأ ¤أث- -ي -وب -ي -ا
وأل -ت -ي ب -ل-غت أأزي-د م-ن  15مليون
دولر وك -ذأ خ -ل -ق م -ي -ك -ان -ي-زم-ات
لشض- - -رأك- - -ات ج- - -دي- - -دة و‘ ع - -دة
م -ي -ادي -ن .م-ن ج-ه-ت-ه ،ن-وه ألسض-فÒ
بالعÓقات ألتاريخية ب Úأ÷زأئر
وإأثيوبيا مبديا أرتياحه للشضرأكات
ألق -تصض -ادي -ة أل -ث -ن -ائ -ي -ة أل -ت -ي ”
–ق -ي -ق -ه -ا ◊د ألسض -اع-ة ،مشض-ي-دأ
بـ»ك -ل أل -تسض -ه-يÓ-ت أل-ت-ي “ن-ح-ه-ا
أ÷زأئر بفضضل أإلرأدة ألسضياسضية
وكذأ أإلسضتقرأر أألمني ألذي تعيشضه» .وكان بن مرأدي
قد أسضتقبل صضباح أأمسس ألثÓثاء سضف Òدولة ألبحرين
فؤوأد صضادق ﬁمد ألبحارنة ألذي أأدى له زيارة ›املة
حسضب نفسس ألبيان.

ضض -ب -ط أÛلسس ألشض -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي أل -رزن -ام-ة
أÿاصضة بجلسضاته ألعلنية ،ما ب 20 Úمارسس و5
أأبريل وأŸتضضمن مناقشضة خمسضة مشضاريع قوأنÚ
وألتصضويت عليها ،فضض Óعن طرح ألأسضئلة ألشضفوية
للنوأب على ‡ثلي أ◊كومة ،حسضب ما أأفاد به
أÛلسس أأمسس ‘ بيان له.
وأأوضض -ح أل -ب -ي -ان أأن م-ك-تب أÛلسس أج-ت-م-ع أل-ي-وم
ب -رئ -اسض -ة ألسض -ع-ي-د ب-وح-ج-ة رئ-يسس أÛلسس ،ح-يث ”
ضض -ب -ط أ÷دول أل -زم -ن-ي أÿاصس ب-ا÷لسض-ات أل-ع-ل-ن-ي-ة
خÓل ألفÎة أŸمتدة من  20مارسس أإ 5 ¤أأبريل .2018

وبذلك ،تقرر حسضب هذأ أ÷دو‹ عقد جلسضة
ع-ل-ن-ي-ة ي-وم أل-ثÓ-ث-اء  20م-ارسس ت-خصضصس ل-ت-ق-دË
ومناقشضة مشضروع ألقانون أŸعدل وأŸتمم لÓأمر
رق - -م  155 - 66أŸتضض -م -ن ق -ان -ون ألإج-رأءأت
أ÷زأئيةي ‘ ح Úسضيكون يوم ألأربعاء أŸوأ‹
ﬂصضصض -ا ل -ع -ق -د ج-لسض-ة أأخ -رى سض-ي-ت-م ف-ي-ه-ا ت-ق-دË
ومناقشضة مشضروع ألقانون أŸتعلق بحماية ألأشضخاصس
ألطبيعي› ‘ Úال معا÷ة أŸعطيات ذأت ألطابع
ألشضخصضي.

اÛلسس الششعبي الوطني يضشبط رزنامة جلسشاته ماب ٢٠ Úمارسس و ٥أافريل

ا’ربعاء  14مارسض  201٨م
الموافق لـ  2٦جمادى الثانية  143٩هـ

ضشيف
شعب»
«الش

»æWh

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

ضصرورة تفعيل القوان Úاÿاصصة بذوي الحتياجات اÿاصصة وضصمان صصرامة تطبيقها

التششغيل قضشية –فظ كرامة اإلنسشان
منحة اŸعاق –تاج إا ¤مراجعة

لعادة تفعيل القوان Úاÿاصصة بذوي
ناشصد رئيسس ا÷معية الوطنية للÎبية والتشصغيل والتضصامن مع اŸكفوف Úالدكتور ،ياسص ÚمÒة ،ا◊كومة إ
الحتياجات اÿاصصة ،مع حتمية إاشصراكهم ‘ تشصريعها ،ملحا ‘ دعوته التي يرى أانها باتت أاك Ìمن ضصرورية ‘ ظل اŸشصاكل التي تعÎضس مسصار حياة هذه
الفئة التي تشصكل  ٪15من سصكان القطر ،إا ¤أاهمية تكييف اÙيط وفق طبيعة –ركاتهم.

آسسيا مني
تصسوير :فوآز بوطارن
من من»Èالششعب» رافع ياسش ÚمÒة ،لتكفل اأكÌ
بذوي ا’حتياجات اÿاصشة ،حيث اأبرز ‘ مداخلته
جملة ا’قÎاحات الواجب اتخاذها على اأرضض الواقع
حتى ترقى لطموحات هذه الششريحة التي ’ تزال
تعرف نوعا من التهميشض ‘ ظل وجود ترسشانة من
القوان Úتغيب عنها الصشرامة ‘ التطبيق خاصشة ما
تعلق بقانون توظيف ما نسشبته  ٪1من هذه الششريحة
على مسشتوى اŸوؤسشسشات العامة منها واÿاصشة ،حيث
اأبدى ‘ هذه النقطة بالذات اأسشفه لعدم تطبيقها من
اأصشحاب اŸوؤسشسشات باعتبار اأنه ’ توجد اإجبارية ‘
تطبيق هذه اŸادة ودمج هوؤ’ء ‘ عا ⁄الششغل.
من هذا اŸنطلق اعت ÈمÒة اأن قضشية التحسشيسض
باأهمية التكفل بهذه الفئة حتى تتعايشض مع الواقع
اأمر جيد وسشلوك حضشاري ،غ Òاأنه يبقى ’ يرقى

وتطلعات هذه الفئة التي –تاج اليوم اإ ¤اإجراءات
صشارمة لتطبيق القوان ÚاŸششروعة Ãا يضشمن لهم
عيششة كرÁة حيث اأكد قائ« :Óجميل اأن نحسشسض
بهذه الفئة لكن من الرائع اأن نطبق القانون».
من هنا يرى مÒة اأنه حان الوقت لتطبيق القانون
على كل اŸسشتويات ،حتى نعيد كرامة هذه الفئة،
معتÈا اأن العمل التحسشيسشي غ Òكاف ‘ ظل بعضض
ال -ت-ج-اوزات اŸسش-ج-ل-ة وع-ل-ى ك-ل اŸسش-ت-وي-ات وال-ت-ي
باتت تزيد من معاناتهم اأك.Ì
من جهة اأخرى ،تطرق رئيسض ا÷معية الوطنية
للÎبية والتششغيل والتضشامن مع اŸكفوف Úاإ ¤مششكل
اŸنحة اŸقدرة بـ  4000دج والتي تبقى ـ حسشبه ـ
بعيدة عن اŸطلوب خاصشة اإن ” مقارنتها Ãختلف
اŸنح التي تسشتفيد منها بعضض ا’أطراف ما يوؤكد اأن
مراجعتها من اأجل رفعها بات اأمرا حتميا ،غ Òاأنه
يرى ‘ الوقت نفسشه اأن اŸعاق بحاجة اإ ¤تفعيل
القانون اأك Ìمن اأي مطلب مادي.
واأك- -د مÒة اأن اإح- -ي- -اء ال- -ي- -وم ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ع -اق

اŸصشادف لـ  14مارسض من كل سشنة هي فرصشة واإن
كانت رمزية غ Òاأنها تبقى مناسشبة نقف فيها على
حال هذه الششريحة من اÛتمع ،وما يتوجب تفعيله
من اإجراءات من اأجل التكفل بها.
تكييف اŸكان يقول مÒة بات اأك Ìمن ضشروري
من اأجل تسشهيل حياة اŸعاق Úوهي اأششياء توجب
تسشطÒها قبل القيام بوضشع اıططات وليسض بعد
اإ‚از اŸششاريع ثم التفك ‘ Òوضشعها ،وذكر مÒة 4
مضشام Úمن ششاأنها اأن تكفل ‚اح التكفل بهذه الفئة،
وهي الواجب واŸعرفة والوسشيلة والقرار السشياسشي.
و ⁄ي- -نسض مÒة ت- -ث -م Úب -عضض اÿط -وات ال -ت -ي ”
اتخاذها من طرف الدولة على غرار طباعة الكتب
اÿاصش-ة ب-ف-ئ-ة اŸك-ف-وف Úع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ث-ان-وي-ات،
مبديا “نياته ‘ اأن تعمم هذه اÿطوة على مسشتوى
ا÷امعات التي ’ “لك على حد تاأكيداته ولو كتابا
خاصشا باŸكفوف ،Úكاششفا اأن ا÷زائر –صشي ما
يفوق  1500مكفوف.
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ﬁيط متصشالح مع اإلعاقة...

^ أآم Úبلعمري

ل شصك أان م -ع -ان-اة ذوي الح-ت-ي-اج-ات
اÿاصص- -ة ت- -زداد ع- -ن- -د غ- -ي- -اب م- -راف -ق
وه-ي-اك-ل م-ك-ي-ف-ة م-ع إاع-اق-ات-ه-م تغنيهم
لخ-ري-ن– ،ف-ظ ك-رام-ت-ه-م وترفع
ع-ن ا آ
ع- -ن -ه -م ح -رج السص -ؤوال خ -اصص -ة ع -ن -دم -ا
لم -ر ب -ا◊اج -ي -ات ال -ي -وم -ي -ة
ي- -ت -ع -ل -ق ا أ
كالتنقل ،العمل وقضصاء ا◊اجة .ولكن
نسصجل بكل أاسصف أان الهياكل العمومية
‘ ا÷زائر مازلت تفتقر إا ¤مثل هذه
اŸرافق اŸكيفة التي تسصهل على اŸعاقÚ
يومياتهم فوسصائل النقل العام Ãختلف
أان-واع-ه-ا ت-ن-ع-دم ف-ي-ه-ا “ام-ا ال-تجهيزات
اÿاصص-ة ب-اŸع-وق Úال-ت-ي تسص-ه-ل ع-ل-يهم
الركوب ‘ ا◊افÓت اأو القطارات ‡ا
يسص-ت-دع-ي ت-دخ-ل اŸواط-ن Úللمسصاعدة
ب-رف-ع-ه وه-و ع-ل-ى ك-رسصّ-ي-ه اŸتحرك إا¤
داخل ا◊افلة أاو القطار بطرق بدائية
لدارات
ن- - - -اه- - - -يك ع- - - -ل - - -ى أان أاغ - - -لب ا إ
العمومية ل تتوفر بدورها على ‡رات
خ-اصص-ة ب-اŸع-وق Úح-رك-ي-ا أاو اŸكفوف،Ú
أاما دورات اŸياه اÿاصصة بهم فهذا ليسس
لعمال ‡ا يجعلهم ‘ حاجة
‘ جدول ا أ
لخ - - -ري - - -ن بصص - - -ف - - -ة
إا ¤مسص- - - -اع - - -دة ا آ
مسصتدامة؟.
إان ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل -ل-م-ع-اق ي-جب أان
ي -ك -ون ﬁط-ة ل-ت-ق-ي-ي-م م-ا أا‚ز لصص-ال-ح
هذه الفئة على اعتبار أانها –تاج إا¤
رع -اي -ة خ -اصص -ة– ،ت -اج إا ¤اسص -ت -ي -ف -اء
الشص- - -روط الضص - -روري - -ة لضص - -م - -ان ا◊د
لدنى من اÿدمات لهذه الفئة التي ل
ا أ
تزال تعا Êالكث Òرغم وجود ترسصانة
قانونية بأاكملها تضصمن لهم السصتفادة
م -ن ح -ق -وق -ه -م وتسص -م -ح ل -ه -م ب -ال-ع-يشس
ال -ك -ر Ëب -ع -ي -دا ع -ن ن -ظ -رات الشص -ف -ق-ة
لحسص- -ان ال- -ت- -ي ت- -زي- -د م- -ن اŸع- -ان- -اة
وا إ
ال-ن-فسص-ي-ة ل-ه-ؤولء ل-تضصاف إا ¤معاناتهم
الفسصيولوجية.
إان ا÷انب اŸادي ل - - - - -ه دور ك- - - - -ب‘ Ò
لعاقة
ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن أاع-ب-اء وت-ب-عات ا إ
م -ه -م -ا ك -ان ن -وع -ه -ا إال أان اŸن -ح -ة ال -ت-ي
يسصتفيد منها هذا اŸعاق حاليا ل تسصمن
ول تغني من جوع ،فهل من اŸعقول أان
لخ Òم -ن  4000دج
يسص- -ت- -ف- -ي- -د ه -ذا ا أ
شص-ه-ري-ا أاي  133دج ي-وم-ي-ا وه-و م-ب-ل-غ ل
ي -ؤوّم -ن ح-ت-ى ا◊ف-اظ-ات ال-ي-وم-ي-ة ال-ت-ي
يحتاجها بعضصهم؟ .

لحصصائيات أازم وضصعية ذوي الحتياجات اÿاصصة
غياب ا إ

اŸعاق ششريك أاسشاسشي ‘ اتخاذ القرارات التي تخصشه
تبحث عن مكانة لها ‘ ›تمع يرفضس بكل
ق -وت -ه اأن ت -ك -ون ج -زءا ف -اع  Ó-ف-ي-ه ،ي-ري-د اأن
يصص-ن-ع مسص-ت-ق-ب-ل-ه ب-ي-دي-ه ال-ت-ي رÃا Á ⁄لكها
يوما ،يطمح اإ ¤روؤية مسصتقبله الذي يتمناه
ي-ت-ح-ق-ق رغ-م اأن ع-ي-ن-ي-ه  ⁄ت-ع-رفا النور يوما
ف -م -ن-ذ صص-رخ-ت-ه الأو ‘ ¤ا◊ي-اة ك-ان ال-ع-ا⁄
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ه ›رد صص -وت وظ Ó-م ل ي -ع -رف
تفاصصيله ،ورغم وجود ترسصانة من القوانÚ
اإل اأن -ه -ا فشص -لت ‘ م -ن -ح اŸع -اق ع -ل -ى اخ -تÓ-ف
احتياجاته اÿاصصة حقه ‘ حياة كرÁة ،هذا
ال -ك -ائ-ن ال-بشص-ري ال-ذي صصّ-ن-ف-ه ال-ك-ثÒون اأق-ل
شص- -اأن- -ا م- -ن الإنسص -ان ال -ط -ب -ي -ع -ي Áلك داخ -ل -ه
«الإنسصان» الذي يتمنى ا÷ميع اأن يكونوه ولو
ِبنسصبٍ متفاوتة.

فتيحة كلوآز

اأكد ياسش ÚمÒة رئيسض ا÷معية الوطنية للÎبية
وال -تشش -غ-ي-ل وال-تضش-ام-ن م-ع اŸك-ف-وف Úع-ل-ى ضش-رورة
اإشش- -راك اŸع- -اق Úاأو ذوي ا’ح- -ت- -ي- -اج- -ات اÿاصش -ة
واإقحامهم ‘ اتخاذ القرارات اÿاصشة بهذه الفئة
’أنهم ا’أعلم بوضشعيتهم على اأرضض الواقع وعلى دراية
بالنقائصض التي –ول حياتهم ‘ ششتى اÛا’ت اإ¤
ك-اب-وسض ح-ق-ي-ق-ي م-ا ي-خ-ل-ق اإره-اصش-ات وت-بعات تعود

بالسشلب على نفسشياتهم التي غالبا ما Œعل منهم
اأشش-خ-اصش-ا م-ن-كسش-ري-ن مسش-تسش-ل-م’ Úإع-اق-اتهم بسشبب
سشوء التكفل بهم ،فالقوان Úوحدها ’ تكفي لتمكÚ
هذه الششريحة من ا’ندماج الكامل مع ﬂتلف فئاته.
تطبيق القانون هو اإذا اأهم مششكل يعانيه اŸعاق
حسشب ي - -اسش ÚمÒة ’أن ا÷زائ- -ر م- -ن ال- -ن- -اح- -ي- -ة
ال-ن-ظ-ري-ة اأمضشت ال-ع-دي-د م-ن ا’ت-ف-اق-ي-ات الدولية
اŸتعلقة بالتكفل باŸعاق Úاإ’ اأنها بقيت حبيسشة
ا’أدراج ’أنها بعيدة كل البعد عن صشرامة الردع ‘
التطبيق’ ،أن اŸعاق ’ يحتاج اإ« ¤مزية» من اأي
شش -خصض م -ه -م -ا ك -انت م -ك -ان -ت -ه ‘ اÛت -م -ع ’أن
القانون فوق ا÷ميع ،من جهة اأخرى ’ يجب ترك
اŸعاق ره Úعقليات واأمزجة قد –رمه حقه
Ûرد اأنها ‘ حالة نفسشية مضشطربة’ ،أن كرامته
كاإنسشان “نعنا و–ثنا على جعل القانون الفاصشل
بينه وب ÚاÛتمع الذي يعيشض فيه.
وقال مÒة اإن تطبيق القانون باإششراك هذه الفئة
‘ اتخاذ القرار سشيضشمن للمعاق التكفل التام به
فتهيئة اÙيط واŸبا Êووسشائل النقل وتوف Òالكتب
اŸدرسش- -ي- -ة ب- -الÈاي- -ل وا÷ام -ع -ي -ة ح -ت -ى ي -ت -خ -لصض
اŸكفوف من ارتباطه الدائم بششخصض يقراأ له الكتب
‘ اأب -ح -اث-ه ال-ع-ل-م-ي-ة ،وح-ت-ى يضش-م-ن ال-ط-ف-ل اŸع-اق
مسشتقبله بعيدا عن تسشول الناسض عطفهم واسشتجداء
مسش -اع -دت -ه -م ’أن اأغ -ل -ب -ه -م ’ ي-ن-ت-م-ون اإ ¤ع-ائÓ-ت

تسشتطيع التكفل بهم خاصشة فيما يتعلق بالعتاد الششبه
ط -ب -ي ،واأع-ط-ى م-ث-ال اŸراأة اŸط-ل-ق-ة ال-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل
بطفل معاق يجب اأن تكون نفقتها اأك Èمن تلك التي
تتلقاها اŸطلقة التي اأطفالها عاديون’ ،أن  4000دج
’ توؤمن ولو القليل من احتياجات الششخصض اŸعاق
ف -م -ث  Ó-اŸك -ف -وف يششÎى ال -ل-وح-ة اÿاصش-ة ب-ك-ت-اب-ة
الÈايل  3000دج والعصشا بـ 1000دج.
و ⁄ينف ياسش ÚمÒة ا÷هود اŸبذولة على اأرضض
الواقع واŸكاسشب اÙققة منذ ا’سشتقÓل اإ’ اأنها
تبقى قليلة مقارنة باŸعاناة التي يعيششها اŸعاق على
اأرضض الواقع خاصشة وسشط غياب اإسشÎاتيجية وطنية
طويلة اŸدى للتكفل بهذه الفئة لتحويلها من فئة
ذات احتياجات خاصشة اإ ¤فئة ذات ‡يزات خاصشة،
ا’أمر الذي ينعكسض اإيجابا على اŸعاق ما Áكنه من
تقبل ذاته كما هي بنقائصشها و‡يزاتها ،وسشيحول
الشش- -ع -ور ب -ال -ن -قصض اإ ¤اإرادة ُت -ل Úالصش -خ -ر وتصش -ن -ع
اŸعجزات.
و’حظ رئيسض ا÷معية الوطنية للÎبية والتششغيل
والتضشامن مع اŸكفوف Úاأن غياب اإحصشائيات دقيقة
ıت -ل -ف ال -ف -ئ -ات م-ن اŸع-اق Úسش-واء ك-انت اإع-اق-ة
حركية اأو ذهنية اأو صشم بكم اأو مكفوف ،Úسشاهم ‘
تاأزم الوضشع بالنسشبة للمعاق ’أن العدد ا◊قيقي لهذه
الفئة سشيعكسض النقائصض ا◊قيقية لها ،ما يوؤدي اإ¤
عقلنة تسشي ÒاŸوارد اŒاه هذه الفئة’ ،أن الدولة

تصشرف اÓŸي Òعليها ولكن دون دراسشة اأو بحث
دق-ي-ق ع-ن ح-اج-ي-ات-ه-ا ،اŸع-ن-وي-ة واŸادي-ة .ف-اŸعاق
بحاجة اإ ¤قانون سشاري التطبيق على اأرضض الواقع
اأما حمÓت التحسشيسض فتاأتي ‘ اŸرتبة الثانية ’أن
ا’أسشرة بحاجة اإ ¤قانون يدعمها ‘ تكفلها بابنها
اŸعاق ،هي ’ تبحث عن اإلغاء وصشف «مسشك »Úعن
اإبنها واإ‰ا تبحث عن حياة كرÁة –فظ القوانÚ
الكثÒة فيها حياة يكون فيها بفضشلها عادية’ ،أن
تطبيق القانون واإششراكه ‘ القرارات اŸتخذة بششاأنه
ه -و اأك Èدع -م ل -ه ب -ل ه -م -ا ال -ط -ري -ق اŸع -ب -دة ن-ح-و
اندماجه ‘ اÛتمع.
ي -اسش ÚمÒة م -ن خ Ó-ل ج -لسش -ة ال -ن -ق -اشض ال-ت-ي
جمعته مع صشحفيي جريدة «الششعب» عكسض مثا ً
’
حيًا ’إنسشان يعت Èنفسشه جزءا من اÛتمع الذي
يعيشض فيه بل اأحد مكوناته ا’أسشاسشية ‘ ،مسشÒة
اŸعني كانت دائما اŸنحة ا’نششغال ا’أك Èلهذه
الفئة ،لكن هذا الششخصض جعل من اŸعاق صشاحبا
–ت مظلة القانون حول اهتمامه اإ ¤تطبيق هذه
الÎسشانة من القوان’ Úأنها اÿطوة ا◊قيقية التي
تضشمن لهذه الفئة كامل حقوقها واإن  ⁄تكن هناك
عدالة ‘ توزيعها على اعتبار اأن اأبناء اÛاهدين
من اŸعاق Úيتلقون منحة مقدارها  20األف دج
بينما ا’آخرون كما ذكرنا سشابقا ’ تتعدى منحتهم
 4000دج.
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أأ’ربعاء  ١4مارسص  2٠١٨م
ألموأفق لـ  26جمادى ألثانية  ١439هـ
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مؤوسشسشات الÎبية والتعليم العا‹ وجهاتهم الضشرورية

الوصصول حلم وا’ندماج صصعب اŸنال للمكفوفÚ

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

ت- -ع- -دت مشش- -ك- -ل- -ة وصش- -ول اŸع- -اقÚ
واندماجهم ‘ اÛتمع لتلقي بظÓلها
ع- - -ل- - -ى واق- - -ع أال- - -ي- - -م ي - -ع - -ان - -ي - -ه ذوو
ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصش-ة ي-وم-ي-ا ،ل-ب-لوغ
مرادهم ‘ ظل غياب ششبه تام لطرق
ال - -وصش- -ول وآال- -ي- -ات ا’ن- -دم- -اج حسشب
ياسش ÚمÒة رئيسس ا÷معية الوطنية
ل -لÎب -ي -ة وال -تشش -غ -ي-ل وال-تضش-ام-ن م-ع
اŸكفوف.Ú

جÓل بوطي
دعا مÒة أ÷هات ألوصضية إأ ¤إأيجاد آأليات
صضارمة لتحقيق حلم أŸعاق Úبالوصضول إأ ¤كل
أŸرأفق سضوأء كانت عمومية أأو خاصضة ،فهم
يوأجهون يوميا عرأقيل جمة لقضضاء حوأئجهم
سض-ي-م-ا ذوي أإ’ع-اق-ات أ◊رك-ي-ة ،ك-م-ا أل-بصض-رية
هذه أأ’خÒة ألتي باتت هاجسضا يؤورقهم أأينما
حلوأ وأر–لوأ ‘ أأرجاء ألوطن.
‘ ه- -ذأ أإ’ط- -ار ن- -اشض -د مÒة وزأرة ألÎب -ي -ة
ألوطنية وألتعليم ألعا‹ بفتح أÛال للمعوقÚ
لÓندماج عن طريق توف Òطرق تسضهل وصضولهم
سضوأء إأ ¤أŸدأرسص أأو مقرأت إأقامتهم ،وإأن
كانت أŸسضؤووليات تختلف فالهدف وأحد عÈ
كل ألقطاعات ،فكثÒأ ما سضمعنا أŸسضؤوولÚ
يتبادلون ألتهم فيمن يتحمل أŸسضؤوولية.
‘ أŸقابل أألح ضضيف ““ألشضعب““ على دور
وزأرتي ألÎبية وألتعليم ألعا‹ سضوأء ما تعلق
ب- -ال- -وصض- -ول أأو مسض- -أال -ة أ’ن -دم -اج ‘ أÙي -ط
ألعادي للمعوقÃ Úختلف إأعاقاتهم.
أأما بخصضوصص ألÎبية طالب ألوزأرة بالسضماح
ل- -ذوي أإ’ع- -اق- -ات أŸت- -وسض -ط -ة ب -ال -درأسض -ة ‘

أأ’قسضام ألعادية وأسضتقبالهم بشضكل عادي ‘
صضفوف أŸدأرسص ألعادية ،موضضحا أأنهم كثÒأ
ما يوأجهون بالرفضص ويوجهون إأ ¤أŸدأرسص
أÿاصضة ألتي قد تبعد عن مقرأت سضكناهم أأو
أأنهم ليسضوأ بحاجة إأ ¤ذلك ما دأمت إأعاقتهم
بسضيطة ويحتاجون فقط إأ ¤أندماج قد يؤودي
إأ– ¤سض -ن ح -ا’ت -ه -م بشض -ك -ل ج -ي -د م -ع م -رور
ألوقت.
 ⁄تختلف دعوة مÒة ‘ هذأ أإ’طار لوزأرة
أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع-ا‹ ب-خصض-وصص م-ل-ف أل-وصض-ول أأو
أ’ن- -دم- -اج م- -ن- -اشض- -دأ إأي -اه -ا ت -وف Òأل -وسض -ائ -ل
ألضضرورية للمكفوف Úدأخل قاعات ألتدريسص أأو
أŸك- -ت- -ب- -ات ،ه- -ذه أأ’خÒة أل- -ت- -ي ت -ف -ت -ق -ر إأ¤
ح -وأسض -يب خ-اصض-ة ب-اŸك-ف-وف Úوح-ت-ى ك-تب ‘
ﬂتلف أÛا’ت وهو ما أعتÈه أأمرأ يزيد من
معاناتهم ‘ مسضÒة ألتحصضيل ألعلمي رغم أأنهم
يحققون نتائج جيدة سضنويا.
‘ سض -ي -اق ذي صض -ل -ة ت -ف-ت-ق-د أأغ-لب أŸرأف-ق
ألعمومية لطرق خاصضة باŸعاق Úعلى غرأر
أŸط - -ارأت وم - -ؤوسضسض- -ات أل- -ن- -ق- -ل ÎŸو وك- -ذأ
ألÎأم -وأي م -ا صض -عب م -ن م -ه -م -ة أŸع-اق‘ Ú
ألتنقل بحرية ،سضيما وأن بعضص وسضائل ألنقل
باتت ضضرورية لتنقÓتهم أليومية ،لكن غياب
آأل-ي-ات أل-وصض-ول ج-ع-ل-ه-م ي-ت-وسض-ل-ون ‘ ك-ث Òمن
أأ’حيان.
أأشضار أŸتحدث إأ ¤أأن جمعية أŸكفوفÚ
رأسضلت أŸؤوسضسضات أŸعنية ‘ عديد أŸرأت
ل-تسض-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة أل-وصض-ول ل-ك-ن كل أŸرأسضÓت
تذهب سضدى ‘ ظل غياب ألقوأن ÚأŸلزمة،
ن -اه -يك ع -ن غ -ي -اب ك -ام -ل لسض-ب-ل أل-وصض-ول إأ¤
أŸرأف- - -ق أÿاصض- - -ة ع - -ل - -ى غ - -رأر أŸق - -اه - -ي
وأŸطاعم وهو أأمر جد صضعب أأمام هذه ألفئة

كوطة لذوي ا’حتياجات اÿاصصة ‘ الŸÈان

طالب ألدكتور ياسض ÚمÒة ألسضلطات بضضرورة
توأجد نسضبة معينة من فئة ذوي أ’حتياجات
أÿاصضة على مسضتوى قبة ألŸÈان وذلك لرفع
أنشضغا’ت هذه ألفئة للحكومة ،وأأضضاف مÒة
خ Ó-ل ن -زول -ه ضض -ي -ف -ا ع -ل -ى ج -ري -دة «ألشض -عب»
Ãن -اسض -ب -ة أل -ي -وم أل -وط -ن-ي ل-ذوي أ’ح-ت-ي-اج-ات
أÿاصضة وأŸصضادف لـ  ١4مارسص من كل سضنة
إأن- -طÓ- -ق- -ا م- -ن ف- -ك- -رة أأن أأك- -ون صض- -وت- -ا ل- -ك -ل
أ÷زأئري Úولفئة ذوي أ’حتياجات أÿاصضة،
أأردت أأن أنتقل من فكرة ألتحسضيسص إأ ¤تطبيق
ألقوأن ،Úلذأ بعد Œربتي هذه أأطالب أأن تكون
لذوي أ’حتياجات أÿاصضة ““كوطة““ ‘ ألŸÈان
على غرأر تلك أŸمنوحة للمرأأة ،وأأوضضح مÒة
أأن -ه ’ ي -وج -د ذو إأع -اق -ة أأو إأنسض -ان آأخ -ر سض -ل-ي-م
ماعدأ بالعمل ،وهو أأ’مر ألذي دفعه للÎشضح ‘
ألŸÈان وأل -ع -م -ل ألسض -ي-اسض-ي ع-ام-ة ،م-ؤوك-دأ ‘
نفسص ألوقت أأن ما وصضل إأليه أليوم هو ثمرة
جهد وعمل متوأصضل رغم كل ألظروف ،مشضÒأ

إأ ¤ضض - -رورة أ’ن- -ت- -ق- -ال م- -ن أل- -ن- -ظ- -ر إأ ¤ذوي
أ’حتياجات أÿاصضة بع““ ÚأŸسضكنة““ ،إأ ¤عÚ
أل -ت -م -ي -ز وأل -ت -ح -دي ‘ ف-رضص وج-وده-م دأخ-ل
أÛتمع.
و‘ رده ع - -ن ألسض- -ؤوأل أŸت- -ع- -ل- -ق ب- -اŸن- -ح- -ة
أıصضصض -ة ل -ذوي أ’ح -ت -ي -اج-ات أÿاصض-ة ق-ال
مÒة ““من ألناحية أ’جتماعية ‘ رأأيي ’ أأرى
هناك أأي إأشضكال ،خاصضة عندما يوصضف ذوو
أإ’عاقة باŸسضاك ،Úيجب على كل وأحد منهم
أأن ي -ت -خ -لصص م -ن ك-ل-م-ة مسض-ك Úوه-ذأ ب-إاع-ط-اء
صضورة ’ تسضتدعي شضفقة وعطف أÛتمع ،أأما
من حيث أŸنهج هناك إأشضكالية وهي وضضع من
ي -بصض -ر ق -ل -ي  Ó-وم-ن ’ ي-بصض-ر إأطÓ-ق-ا ‘ ن-فسص
ألقسضم ،باإ’ضضافة إأ ¤هذأ ،ـ أأضضاف ـ ““أأنا مع
رف -ع أŸن -ح -ة أıصضصض -ة ل-ذوي أ’ح-ت-ي-اج-ات،
لكنها ليسضت أŸشضكلة أ÷وهرية عندي““.

عزيز.ب
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معظمهم ’ يتقبلون وضشعهم ا÷ديد ما يجعلهم
بحاجة إا ¤تكفل نفسشي

تسصجيل حوا‹  10آا’ف حالة فقدان
بصصر بسصبب داء السصكري سصنويا

كشش-ف رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة
ال- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة ل - -لÎب - -ي - -ة
وال-تشش-غ-ي-ل وال-تضش-ام-ن مع
اŸك - -ف - -وف Úي- -اسش ÚمÒة،
عن تسشجيل ما ب 8 Úآا’ف
و 10آا’ف ح -ال -ة ف -ق -دان
بصش - - -ر ‘ ا÷زائ- - -ر ج- - -راء
’صش -اب -ة Ãضش-اع-ف-ات داء
ا إ
السشكري سشنويا ‘ ،ح Úأان
عدد اŸكفوف ‘ Úا÷زائر
بصش- -ف -ة ع -ام -ة ق -در بـ150
أالف مكفوف.

صصونيا طبة

أل - -ت - -ي –ت - -اج إأ ¤آأل- -ي- -ات أ’ن- -دم- -اج بشض- -ك- -ل
أسضتعجا‹.
تسض-ع-ى أ÷م-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة للمكفوف Úحسضب
رئيسضها مÒة إأ ¤تعزيز مكانة ألفئة ‘ سضوق
ألعمل وألولوج إأ ¤قطاعات شضغل ﬂتلفة ،حيث
أأكد وجود تنسضيق مع وزأرة ألتعليم وألتكوين
أŸهني Úلفتح تخصضصضات جديدة تتماشضى مع
ألسضوق ألوطنية ‘ ،إأطار قانون إأدماج أŸعاقÚ
‘ سضوق ألشضغل ،حيث يفرضص ألقانون على كل
مؤوسضسضة تشضغيل نسضبة  ٪١من ذوي أ’حتياجات
أÿاصضة.

ألعدد

05

أأك -د ضض -ي -ف ج-ري-دة ““ألشض-عب““
Ãن -اسض -ب -ة أل -ي -وم أل-وط-ن-ي ل-ذوي
أ’ح -ت -ي-اج-ات أÿاصض-ة أأن أأغ-لب
أأ’شض- -خ- -اصص أŸك -ف -وف Úبسض -بب
مضض - -اع - -ف - -ات دأء ألسض - -ك - -ري ’
يتقبلون حالتهم أ÷ديدة بعدما
كانوأ يرون بصضفة عادية يجدون
أأن -فسض -ه -م ع -اج -زي -ن ع-ن أل-رؤوي-ة
ع- -كسص أأ’شض- -خ -اصص أŸك -ف -وفÚ
م-ن-ذ أل-و’دة أل-ذي-ن ت-ع-ودوأ ع-ل-ى
وضضعيتهم ويتعايشضون معها منذ
ألصضغر.
وأأضضاف أأن أŸكفوف Úبسضبب
دأء ألسض -ك -ري ب-ح-اج-ة إأ ¤ت-ك-ف-ل
ن -فسض -ي ك -ون-ه-م ي-ع-يشض-ون م-ع-ان-اة
ن - -فسض- -ي- -ة ك- -بÒة دأع- -ي- -ا ‘ ذأت
ألسض -ي -اق وزأرة ألصض-ح-ة وألسض-ك-ان
وإأصضÓح أŸسضتشضفيات أإ ¤تكثيف
أÛهودأت لتحسضيسص أŸوأطنÚ
ب -أاه -م -ي -ة أل -ق -ي -ام ب -ال -تشض -خ-يصص
أŸب -ك -ر ل -دأء ألسض -ك -ري ل -ت-ف-ادي
أŸضضاعفات أÿطÒة خاصضة ما
تعلق بالفقدأن أŸفاجئ للبصضر.

وقال رئيسص أ÷معية ألوطنية
للÎبية وألتشضغيل وألتضضامن مع
أŸك-ف-وف Úأأن-ه ب-ال-رغ-م م-ن ق-ل-ة
ألوسضائل أŸتاحة لدى أأ’شضخاصص
أŸع - - -اق ‘ Úأ÷زأئ - - -ر وع - - -دم
تطبيق ألقوأن Úإأ’ أأن هذه ألفئة
–دت ج-م-ي-ع أل-ظ-روف ألصض-ع-ب-ة
وأسض -ت-ط-اعت –ق-ي-ق أل-ن-ج-اح ‘
ألعديد من أÛا’ت ،زيادة على
تأاسضيسص أأسضرة مشضÒأ إأ ¤أأن بناء
ألشضخصضية وإأكتسضاب أإ’رأدة لدى
أأ’شض -خ -اصص ذوي أ’ح -ت -ي -اج -ات
أÿاصضة ينطلق من أŸدرسضة.
وأأوضض - - - - - -ح مÒة أأن إأدم - - - - - -اج
أأ’شض- - -خ- - -اصص أŸع- - -اق Úدأخ - -ل
أŸؤوسضسض- - -ات أل- - -ت- - -ع- - -ل - -ي - -م - -ي - -ة
وأŸؤوسضسض- - - -ات أ’ق - - -تصض - - -ادي - - -ة
وأحتكاكهم ألدأئم مع أأ’شضخاصص
ألعادي Úمن شضأانه أأن يسضاهم ‘
تسضهيل تقبل أÛتمع لهذه ألفئة،
مضض -ي -ف -ا –سض Úأل -ت -ك-ف-ل ب-ذوي
أ’ح -ت-ي-اج-ات أÿاصض-ة ’ ي-ت-ع-ل-ق
ب- -اأ’م -وأل ف -ق -ط وإأ‰ا ي -ت -ط -لب
أإرأدة سض-ي-اسض-ي-ة وأضض-ح-ة ،يضض-اف
أإ ¤ذلك أأن أأ’شضخاصص أŸعاقÚ
ل -يسض -وأ ب-ح-اج-ة إأ ¤ألشض-ف-ق-ة م-ن
أأح -د وأإ‰ا أأك Ìم -ا ي -ه -م -ه-م ه-و
ت- -ط- -ب- -ي -ق أل -ق -وأن Úع -ل -ى أأرضص
ألوأقع.
م- - -ن ج- - -ه- - -ة أأخ- - -رى ،ط - -الب
م - - -ؤوسضسض - - -ة أÿط - - -وط أ÷وي- - -ة
أ÷زأئ - - -ري- - -ة بضض- - -رورة إأل- - -غ- - -اء
أإ’مضضاء على ألوثيقة ألتي “لي
على أأ’شضخاصص أŸعاق– Úمل
أŸسض- -ؤوول- -ي- -ة Ÿا ي- -ح -دث دأخ -ل
أل -ط -ائ -رة م -ع -تÈأ أإ’ج -رأء ب-غÒ
أŸنطقي وأأنه “ييز ‘ حق هذه
ألفئة.

هم بحاجة إا ¤اندماج أاك ‘ ÈاÛتمع وسشوق العمل

رابطة الدفاع عن حقوق اإ’نسصان تدعو لتعزيز مكانة اŸعاقÚ
دعت ال -راب -ط -ة ا÷زائ-ري-ة
’نسش-ان،
ل-ل-دف-اع ع-ن ح-ق-وق ا إ
أامسس ،ا÷ه -ات ال -رسش -م -ي-ة إا¤
’ع-اق-ة
إال -زام -ي -ة “ت -ع ذوي ا إ
ب - -ك - -ام - -ل ح- -ق- -وق- -ه- -م ،وف- -ق- -ا
لÓ-ت-ف-اق-ي-ة ال-دول-ية اŸتعلقة
’شش - -خ - -اصس ذوي
ب- - -ح- - -ق - -وق ا أ
’ع-اق-ة ال-ت-ي صش-ادقت ع-ل-يها
ا إ
ا÷زائ - - - -ر ‘  12م - -اي ،2009
م- -ط- -ال- -ب- -ة ب- -ت -وسش -ي -ع أاشش -ك -ال
إادم- -اج -ه -م ‘ اÛت -م -ع وسش -وق
العمل بششكل خاصس.
أ◊رج- -ة م -ن -ه -م ‘ سض -وق ألشض -غ -ل أأو تقدر عددهم بـ ٠2مليون معاق.

جÓل بوطي

قالت ألرأبطة ‘ بيان لها ،أأمسص،
تلقت ““ألشضعب““ نسضخة منه إأنها تدعو
بشضكل أسضتعجا‹ أ÷هات إأ ¤إأنشضاء
ب -ط-اق-ات وط-ن-ي-ة ب-ي-ومÎي-ة تضض-م ك-ل
أŸع- -ل- -وم -ات أÿاصض -ة ب -اأ’شض -خ -اصص
أŸع -اق ،Úوم -رأج-ع-ة ب-ط-اق-ة أŸع-اق
وت -ك -ي -ي -ف -ه -ا م -ع ألشض -روط وأŸع -ايÒ
ألدولية إأضضافة إأ ¤تشضريع ألقوأنÚ
ألضض - -روري - -ة وأل - -ك - -ف - -ي - -ل- -ة ب- -إادم- -اج
أأ’شض - - -خ - - -اصص أ◊ام - - -ل Úإ’ع- - -اق- - -ة
أقتصضاديا وأجتماعيا وسضياسضيا.
‘ هذأ أإ’طار دعا هوأري قدور
رئيسص ألرأبطة Ãناسضبة أليوم ألوطني
ل - -ل - -م - -ع - -اق Úإأ ¤رف- -ع أŸن- -ح- -ة إأ¤
 ١٨٠٠٠ ٠٠دج وف -ق أأ’ج -ر أل -وط -ن -ي
أأ’دنى أŸضضمون أأو إأيجاد مناصضب
عمل مناسضب لهم ،ومنع كل أأشضكال
ألتمييز على أأسضاسص أإ’عاقة وبشضكل
ع-اج-ل ب-اّت-خ-اذ إأج-رأءأت أسض-ت-ث-نائية،
وخ-اصض-ة م-ن-ه-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸي-زأن-ية
أ÷ديدة ،حتى يتم إأدماج ألوضضعيات

“ت-ع-ه-م Ãن-ح-ة ب-ط-ال-ة أل-ت-ي تسض-اوي
أأ’جر ألقاعدي.
أأوضض - -حت أل - -رأب- -ط- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة
ل -ل -دف -اع ع -ن ح -ق -وق أإ’نسض-ان إأ ¤أأن
م -ن -ح -ة أŸع -اق غ Òك -اف-ي-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة
مصض -اري -ف أل -ن -ق -ل وأل -ع Ó-ج .وت -زدأد
أل- -وضض- -ع- -ي- -ة سض- -وءأ ب- -ال -نسض -ب -ة ل -ف -ئ -ة
أŸك-ف-وف ،Úأل-ذي-ن  ⁄ي-ت-م تصض-ن-يفهم
ضضمن أŸعاق Úبنسضبة  ،٪١٠٠وبهذأ
ي -ت -ح ّصض-ل-ون ع-ل-ى م-ن-ح-ة أأق-ل ب-أارب-ع-ة
أأضضعاف مقارنة باŸنحة أّ ıصضصضة
ل - -ل - -م - -ع - -اق ،Úوفضض  Ó- -ع- -ن ذلك ”
حرمانهم من ألزيادة أŸقّررة ‘ 2٨
فيفري .2٠٠9
ت -ط -رق أŸصض -در أإ ¤إأحصض -ائ -ي -ات
أŸعوق Úألذين يبلغون أأربعة مÓيÚ
معاق ،وأأوضضحت أأن أأ’سضباب متعددة
‘ هذأ ألسضياق مشضÒأ إأ ¤أأن  39أألف
معاقا كل سضنة بسضبب أأخطاء ألو’دة
وحوأدث أŸرور تسضجل أأزيد من 6
آأ’ف معاق سضنوياً ،ما يجعل أ÷زأئر
تسضجل سضنويا أأزيد من  45أألف معاق
جديد ،إأ’ أأن أإ’حصضائيات ألرسضمية

‘ ه- -ذأ ألشض -أان أأشض -ارت أل -رأب -ط -ة
أ÷زأئرية للدفاع عن حقوق أإ’نسضان
إأ ¤أأن أليوم ألوطني للمعاق Úفرصضة
إ’عادة للوأجهة هذه ألشضريحة ألتي
ت-ع-ا Êم-ن صض-ور أإ’ج-ح-اف وأل-ت-م-ييز
وصض- -ور أإ’قصض -اء وأل -ت -ه -م -يشص ،وه -ي
مناسضبة أأيضضا لتقييم مكانة هذه ألفئة
م- - - - -ن أŸوأط - - - -ن Úأ÷زأئ - - - -ري‘ Ú
ألسض-ي-اسض-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ومقاربة مدى
أمتثال ألدولة للمعاي Òألدولية ذأت
ألصض- - -ل- - -ة .خصض- - -وصض- - -ا وأن أل- - -دول - -ة
أ÷زأئ -ري -ة صض-ادقت ع-ل-ى أ’ت-ف-اق-ي-ة
ألدولية ◊ماية أأ’شضخاصص ‘ وضضعية
أإ’عاقة وألÈوتوكول أŸلحق بها ‘
 ١2م - -اي  ،2٠٠9وه- -ذه أŸصض- -ادق -ة
تÎتب ع - -ن - -ه - -ا أل- -ت- -زأم- -ات أل- -دول- -ة
أ÷زأئ-ري-ة مّ-ت-صض-ل-ة ب-ت-أاهيل ألشضخصص
أŸعاق لÓندماج ‘ أ◊ياة ألعامة،
وضضمان حّقه ‘ ألتمدرسص وألصضحة
وألشض- -غ- -ل ،وأ’ن -خ -رأط ‘ أŸق -ارب -ة
ألكونية ألتي تعت Èحقوق أأ’شضخاصص
ذوي أŸع- -اق Úج- -زءأ ’ ي -ت -ج -زأأ م -ن
حقوق أإ’نسضان.

»æWh

اأ’ربعاء  14مارسص  2017م
الموافق لـ  26جمادى الثانية  1439هـ

افتتح الطبعة  22للصصالون الدو‹ للصصناعة التقليدية ،مرموري:

منتوجاتنا تتوفر فيها شسروط إ÷ودة وإلنوعية وتسستحق إلتصسدير
’بداع ا◊ر‘
^ اسصتحداث جائزة رئيسص ا÷مهورية اÿاصصة با إ

افتتح وزير السصياحة والصصناعة التقليدية حسصان مرموري ،أامسص ،الطبعة  22من الصصالون الدو‹ للصصناعة التقليدية والتي ثمن فيها ا◊ضصور الكب Òللمشصارك Úوكذا نوعية
’نتاج ،من حيث التصصميم والناحية الفنية للمنتجات اÙلية اŸعروضصة من طرف ا◊رفي Úالذين بذلوا ›هودات كبÒة وبتأاط Òمباشصر من ا◊كومة التي أاعطت أاولوية للصصناعة
ا إ
التقليدية منذ سصنة  1999واتخذت عدة قرارات لتطويرها والرفع من أاهميتها ‘ الدخل ،خاصصة وأانها توفر  900أالف منصصب شصغل وتسصاهم بـ 254مليار ‘ الدخل الوطني.

خالدة بن تركي

أاوضشح الوزير خÓل الندوة الصشحفية التي عقدها
على هامشص افتتاحه للطبعة  22من الصشالون الدولي
للصشناعة التقليدية ،أان أاكثر من  ٪50من محÓت
الرئيسص خصشصشت لحرفيين على مسشتوى كامل التراب
ال -وط -ن -ي إاضش -اف -ة إال-ى  81ه-ي-ك-ل خ-اصص ب-الصش-ن-اعة
التقليدية ومراكز للصشناعات ،باإ’ضشافة إالى جائزة
رئ-يسص ال-ج-م-ه-وري-ة ال-خ-اصش-ة ب-اإ’ب-داع ال-حرفي وكذا
الصشندوق الخاصص بدعم وترقية الصشناعات التقليدية
الذي يلخصص المجهودات واإ’رادة السشياسشة في ترقية
الصش -ن -اع -ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،مشش-ي-را إال-ى الصش-ع-وب-ات ال-ت-ي
ي -واج-ه-ه-ا ال-ح-رف-ي-ن ف-ي-م-ا ي-خصص م-ن-افسش-ة ال-م-ن-ت-وج
المسشتورد نقصص المادة الخام وأاماكن التسشويق.
وشش -دد م -رم -وري ،ع -ل -ى ضش -رورة ت -ط -وي -ر الصش -ن -اع-ة
التقليدية كونها رمز للهوية الوطنية التي تسشتدعي
بدورها ا’عتناء بالقطاع باعتماد سشياسشة التصشدير
خ -اصش -ة وان أاغ-لب ال-م-ن-ت-وج-ات ت-ت-وف-ر ف-ي-ه-ا شش-روط
ال -ج -ودة وال -ن -وع -ي -ة وال -م -ع -اي-ي-ر ال-م-ط-ل-وب-ة ال-ق-اب-ل-ة
للتسشويق.وأاكد الوزير على ضشرورة التصشدير في إاطار
التجمعات المهنية على غرار الجلود النحاسص والفخار
على اعتبار أان القطاع يملك  20تجمع منها  4ناششطة
ف -ق -ط م-ا يسش-ت-دع-ي خ-ل-ق ت-ج-م-ع-ات أاخ-رى ،وه-و م-ا

تسشعى إاليه مصشالحهم بالتنسشيق مع وزارة التجارة التي
ت-ع-م-ل ع-ل-ى دع-م ال-م-ن-ت-وج-ات ال-ت-ق-ل-ي-دية للتمكن من
تصشديرها إالى دول أاجنبية ،وذلك من خÓل اتفاقيات
ششراكة باإ’ضشافة إالى تنظيم دورات تكوينية للنسشاء
التي تمثل نسشبة كبيرة من الحرفيات اللواتي لديهن
موهبة ورغبة في الحفاظ على المنتوجات التقليدية
أاين سشتنظم دورة يوم  20مارسص الجاري من طرف
المركز الدولي للتجارة.
وسشيتم في هذا اإ’طار المقارنة في النوعية واأ’سشعار
بين  400حرفي جزائري والعارضشين اأ’جانب الذين

ي-م-ثلون  11دول -ة ،مشش -ي -را إال -ى ال-ت-م-ي-ي-ز ال-ذي خصص
الطبعة الـ 22للصشالون الدولي للصشناعات التقليدية
الذي تضشمن ديكورات منزلية وصشناعات أاخرى آايلة
للزوال وقابلة للتسشويق ،وذلك بتوجيه أاوامر لمديري
السشياحة وغرف الصشناعات التقليدية للقيام بمعارضص
بصشفة دورية وحسشب ا’ختصشاصص.
وتطرق الوزير في ختام الندوة إالى أاششكال الدعم
ال -م -ق -دم-ة ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال وال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي ال-دع-م
المباششر وغير المباششر الذي يتضشمن تحفيزات ،كون
أان معظم الحرفيين يششتغلون بصشفة غير ششرعية وغير
مصش -رح ب -ه -م ف -ي الضش -م -ان ا’ج-ت-م-اع-ي ،ورغ-م ه-ذا
فالدعم سشيتم بصشفة محدودة لكن ’ يزيد الثقل على
ميزانية الدولة ،مؤوكدا على جميع الفنادق عبر كافة
ال -ت -راب ال -وط -ن -ي ضش -رورة ا’ل-ت-زام ب-ت-ع-ل-ي-م-ة ع-رضص
ال -م-ن-ت-وج-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-داخ-ل-ه-ا أاو م-حÓ-ت ل-ل-ب-ي-ع
بالنسشبة للفنادق التي هي مششاريع وذلك كي ’ يتم
سشحب ا’عتماد منها.
Óششارة ،سشيعرف الصشالون الدولي للصشناعة التقليدية
لإ
ف -ي ط-ب-ع-ت-ه الـ 22وال -ذي سش -يسش -ت-م-ر إال-ى  19مارسص
الجاري عدة ندوات على غرار الصشناعة التقليدية في
خدمة المششاريع الفندقية التي سشتنظم اليوم وكذا
ن-دوة ح-ول ال-رق-م-ن-ة ف-ي ق-ط-اع الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-يدية
المزمع انعقادها يوم غدا.

’ول للسصياحة الدينية
اŸلتقى الدو‹ ا أ

منع إلتÓعب بتكلفة إلعمرة وشسركات سسعودية تعرضس برإمج مغرية

توقع علي ششعباني مدير العمرة على مسشتوى الديوان
ال -وط -ن -ي ل -ل -ح-ج وال-ع-م-رة ،أان يشش-ه-د ع-دد ال-م-ع-ت-م-ري-ن
الجزائريين المتوجهين إالى البقاع المقدسشة في الموسشم
الحالي ارتفاعا محسشوسشا ،وتحدث عن صشرامة دفتر
الشش -روط ال -ذي ي -ن -ظ -م ال -وك-ا’ت ال-ن-اشش-ط-ة ف-ي م-ج-ال
العمرة ،وقال إان عدد المعتمرين خÓل الموسشم الماضشي
تجاوز  400أالف معتمر ،مؤوكدا بالموازاة مع ذلك أان
ال-ع-دي-د م-ن الشش-رك-ات السش-ع-ودي-ة ج-اءت ل-ل-مشش-ارك-ة ف-ي
الملتقى اأ’ول الدولي للسشياحة الدينية ،وتقترح برامج
اق -تصش -ادي-ة م-غ-ري-ة م-ع ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ج-ودة ال-خ-دم-ات
واأ’سشعار المعقولة.
ي-م-ك-ن ل-ل-راغ-ب-ي-ن ف-ي أاداء ال-ع-م-رة ا’طÓ-ع ع-ل-ى ب-رامج
اقتصشادية مغرية وخدمات جيدة ،حيث تحرصص ششركات
سشعودية المهتمة بالزبون الجزائري على عدم ارتفاع
اأ’سشعار في المواسشم المقبلة ،مع الحفاظ على النوعية

الراقية للخدمات ،ومن جهته علي ششعباني مدير العمرة
على مسشتوى الديوان الوطني للحج والعمرة ،أاوضشح خÓل
افتتاح الملتقى الدولي اأ’ول للسشياحة والسشياحة الدينية،
أان ال -ج -زائ -ر ت -ح-رصص أان ي-ؤودي ال-م-ع-ت-م-ر م-ن-اسش-ك-ه ف-ي
ظروف جيدة وبأاسشعار مقبولة ،وتحدث عن عمل الديوان
ومراقبته أ’داء الوكا’ت ومعاقبة كل المخالفين ،من
خÓل تطبيق القانون خاصشة تلك الوكا’ت التي تتÓعب
باأ’سشعار وتسشتغل الزبائن ،حيث أاثار بعضص المتعاملين
السشعوديين في هذا المقام قيام بعضص وكا’ت السشياحة
والسشفر الجزائرية الناششطة في مجال العمرة ،باإ’عÓن
مسشبقا عن تسشعيرة العمرة دون التنسشيق مع المؤوسشسشات
السشعودية ،وبعد اسشتÓم جوازات سشفر الزبائن ،ترفع
السشعر وترجع السشبب إالى المؤوسشسشة السشعودية وتحملها
مسشؤوولية رفع السشعر ،وهناك من المتعاملين من اعترف
بأانهم جاؤووا من أاجل إابعاد السشماسشرة الذين عادة ما

يلهبون أاسشعار كلفة العمرة.
يذكر ،أان اهتماما كبيرا من طرف متعاملين سشعوديين
ناششطين في مجال السشياحة بالسشوق الجزائرية وزبائنها
من المعتمرين ،وهناك من يعتزم طرح سشعر اقتصشادي
موحد لعمرة ششهر رمضشان الفضشيل بنفسص سشعر العام
ال -م -اضش -ي ،ح -يث ي -ح -رصص أان ’ ي -رف-ع السش-ع-ر ب-ال-نسش-ب-ة
للمعتمرين الذين سشبق لهم تأادية هذه المناسشك.
من جهته ،عبد الرحمان السشعوي متعامل ومالك لفنادق
بمكة المكرمة ،تحدث عن التحديات والسشوق الجزائرية
ال-م-غ-ري-ة واه-ت-م-ام-ه-م ب-ال-زب-ون ال-ج-زائ-ري ،وكشش-ف عن
برامج اقتصشادية مغرية يحملها للمعتمرين الجزائريين.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فاطمة الزهراء زرواطي تعلن من قسصنطينة:

إسستحدإث جائزة رئيسس إ÷مهورية لـ «إŸدينة إÿضسرإء»
أاعلنت السصيدة فاطمة الزهراء زرواطي
وزي- -رة ال- -ب- -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة م -ن
قسص -ن -ط -ي -ن -ة ،أامسص ،ع -ن إاسص -ت-ح-داث ج-ائ-زة
رئ - -يسص ا÷م - -ه - -وري - -ة ’أحسص - -ن «م - -دي - -ن- -ة
خضصراء» ،والتي سصيعلن عن نتائجها رسصميا
ي -وم  25أاك -ت -وب-ر ال-ق-ادم ،ح-يث ” تشص-ك-ي-ل
÷نة وطنية ‘ هذا الشصأان.

قسضنطينة  /أحمد دبيلي
واأكدت الوزيرة خÓل زيارتها لجملة من
مشش -اري -ع ق-ط-اع-ه-ا ب-ال-و’ي-ة ،ع-ن ضش-رورة
اإشش -راك ال -م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي وال-ج-م-ع-ي-ات
ل- - -ل- - -ح- - -ف - -اظ ع - -ل - -ى ال - -ب - -ي - -ئ - -ة وغ - -رسص لÓأطفال ومراعاة كذلك حقوق فئة ذوي
روح ثقافة اإحترام المحيط بين اأفراده ،ا’إحتياجات الخاصشة للولوج اإلى مثل هذه
مششيرة اإلى اأن الدولة لن تدخر جهدا في ا’أماكن ،كما دعت اإلى اإدماج كل المرافق
مسشاعدة الجمعيات التي
التي تششيد على هذا الفضشاء وفق
تسش- -ع -ى ل -ل -ن -ه -وضص ب -ه -ذا ضصرورة إاشصراك ال-نسش-ق ال-ع-م-ران-ي ال-ع-ام ل-ل-مدينة،
القطاع والمحافظة عليه.
كاششفة على ان يكون جزء من هذه
وع - -ن ال- -مشش- -اري- -ع ال- -ت- -ي اÛتمع اŸدÊ
ال -ح-ظ-ي-رة ق-اب Ó-لÓ-سش-ت-غÓ-ل ف-ي
ششهر رمضشان المقبل.
اإط - -ل - -عت ع - -ل - -ي - -ه - -ا ف- -ي لزرع ثقافة
واإضش - -اف- -ة اإل- -ى ح- -ظ- -ي- -رة ب- -اردو،
اإقنسش-ن-ه - -طن- -ي--ان-ةك ،قم -ا -لج-ت  -اه-ل-ووزديارتة ا◊فاظ على
وت-دشش-ي-ن ال-م-ق-ر الجديد لمديرية
جبارة قامت بها ا’إدارة البيئة واÙيط ال -ب -ي -ئ -ة ودار ال -ب -ي -ئ-ة ب-ال-م-ن-ط-ق-ة
المحلية في هذا المجال،
الصشناعية «بالما» ،وقفت الوزيرة
حيث تم اإسشترجاع العديد من المسشاحات ع- -ل- -ى مشش- -روع اإن- -ج- -از م- -ن- -ت- -زه حضش- -ري
ل-تصش-ب-ح ف-ي ال-مسش-ت-ق-ب-ل ال-ق-ريب م-ت-ن-فسش-ا ب -ح -ي»زواغ -ي سش -ل -ي -م -ان» وزي -ارة م -ف-رزة
للعائÓت القسشنطينية ،مششيرة اإلى حظيرة النفايات القابلة للرسشكلة المتواجدة على
«ال -ب -اردو» ال -ت -ي ت -ت -رب-ع ع-ل-ى مسش-اح-ة  60مسش -ت-وى ال-ك-ل-م  13ب-ط-ري-ق ع-ي-ن سش-مارة،
هكتارا وسشط المدينة والتي ـ كما قالت ـ ومشش-روع اإن-ج-از وح-دة م-ع-ال-ج-ة ال-ن-فايات
هي ليسشت فقط مكسشبا لسشكان قسشنطينة الخاصشة والكائنة بالمنطقة الصشناعية بواد
ب -ل ل -ك -ل ال -ج -زائ -ري -ي -ن ،داع -ي -ة ف-ي ذات الحميميم ببلدية الخروب.
السشياق اإلى ضشرورة خلق فضشاءات مختلفة

تخصص العاصصمة وتيبازة خÓل الصصائفة القادمة

إللجوء إ ¤إŸياه إ÷وفية للتزود باŸاء إلشسروب

فضضيلة بودريشش

الصصناعات العسصكرية موضصوع يوم برŸاÊ

إعدإد درإسسة ’سستحدإث شسركات ميكانيكية تنتج مكونات ﬁركات إŸركبات ﬁليا

كشش -ف م -دي -ر الصش -ن -اع -ات ال -عسش-ك-ري-ة ب-وزارة ال-دف-اع
الوطني اللواء رششيد ششواكي ،اأمسص ،بالمجلسص الششعبي
الوطني عن اإعداد دراسشة دقيقة ’سشتحداث ششركات
م-ي-ك-ان-ي-ك-ي-ة م-ح-ل-ي-ة ت-ن-ت-ج م-ك-ون-ات واأج-زاء محركات
المركبات في الجزائر.
قال ششواكي ،في مداخلته بمناسشبة اليوم البرلماني
ح-ول الصش-ن-اع-ة ال-عسش-ك-ري-ة ف-ي ال-ج-زائ-ر ،ت-حت شش-عار
«واقع واأفاق» ،نظم بمقر المجلسص الششعبي الوطني
ب -حضش -ور اإط -ارات م -ن وزارة ال -دف-اع ال-وط-ن-ي ورئ-يسص
ال -م -ج -لسص الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي السش -ع -ي -د ب -وح -ج-ة ،اإن
مجهودات القطاع الصشناعي العسشكري حاليا منصشبة
حول بلوغ اإنتاج مكونات المحركات كمحور مهم في
صشناعة المركبات الصشناعية.
وكششف بهذا الخصشوصص عن «ششروع القطاع في اإعداد
دراسش-ة دق-ي-ق-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-اسش-ت-ح-داث ششركات ميكانيكية
تنتج مكونات المحركات» ،مششيرا اإلى ان ا’ندماج
«محور اسشتراتيجي» في الصشناعات الميكانيكية.
وب -خصش -وصص نسش -ب -ة ا’دم -اج ال -ت -ي ح -ق -ق -ه -ا ال -ق -ط-اع
الصشناعي العسشكري في تركيب المركبات قال ششواكي
اإن -ه ب-ال-نسش-ب-ة ل-مصش-ان-ع ت-رك-يب السش-ي-ارات وال-ح-افÓ-ت
العسشكرية فان جميع المحركات التي تسشتخدمها يتم
صشناعتها على مسشتوى مركب واد حميمين بقسشنطينة
فضش Óعن تصشنيع محركات الجرارات واآ’ت ا’أششغال
العمومية ،موؤكدا اأنه في سشنة  2019سشيتم اإنتاج  25األف
محرك ثقيل من عÓمة مرسشيدسص بنز.
وفيما يتعلق بدعم وتوسشيع ششبكة ششركات المناولة قال
ال -مسش -وؤول ان ه-ذا ا’أم-ر ي-ع-ود ل-ل-م-وؤسشسش-ات الصش-غ-ي-رة
وال -م -ت -وسش -ط -ة مشش-ي-را اإل-ى وج-ود م-ح-ادث-ات ف-ي ه-ذا
ا’ط -ار ب -ي -ن ال -ق -ط -اع الصش -ن -اع -ي ال -عسش -ك -ري وب-عضص
المتعاملين المحليين .واأضشاف اللواء اأن اندماج القطاع
الصشناعي العسشكري في النسشيج الصشناعي الوطني تم
الشش- -روع ف -ي -ه م -ن -ذ  2012م -ن خ Ó-ل شش -راك -ات ب -ي-ن
م -وؤسشسش -ات عسش -ك -ري -ة اق -تصش-ادي-ة وم-وؤسشسش-ات وط-ن-ي-ة
ق-ائ« :Ó-ح-رصش-ن-ا ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل شش-راك-ات م-ع الششركات
ال -وط -ن -ي -ة ع -ل -ى غ -رار الشش -رك -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-م-رك-ب-ات
الصش -ن -اع -ي -ة وشش -رك-ة الصش-ن-اع-ات ا’ل-ك-ت-رون-ي-ة «اإي-ن-ي»
بسشيدي بلعباسص اإلى جانب ششركات اأخرى ،فضش Óعن
ششراكات مع ا’أجانب».
وب -حسشب ذات ال -مسش -وؤول ،ف -اإن ت -ط -وي -ر الشش -راك -ة م -ع
القطاع الصشناعي الوطني سشمح بعدم اغÓق المصشانع
منذ  2012حيث تم فتح المصشانع التي كانت مغلقة
مسشتد’ في هذا الصشدد بمصشنع ا’حذية ببوسشعادة
الذي تم اعادة تششغليه بفضشل الششراكة بين القطاع
الصشناعي العسشكري والقطاع الصشناعي المدني.

كما سشاهمت هذه الششراكة يضشيف ششواكي في عصشرنة
ال -م -واق -ع الصش -ن -اع -ي -ة ب -ج -لب ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات ج-دي-دة
واسشتحداث مناصشب ششغل ،موؤكدا بهذا الخصشوصص ان
هناك تعليمات لتوظيف اأبناء المنطقة التي يتم فيها
تفعيل النششاط الصشناعي بحيث تم على سشبيل المثال
اسشتحداث  800منصشب ششغل بو’ية قسشنطينة.
واأضشاف ششواكي اأن الششركات العالمية كما هو الحال
ب-ال-نسش-ب-ة لشش-رك-ة «م-رسش-ي-دسص ب-ن-ز» ق-ررت ا’سش-ت-ث-م-ار
م-ح-ل-ي-ا «’أن السش-وق ال-ج-زائ-ري ل-ه مصش-داق-ي-ة ك-بيرة»،
مششيرا اإلى اأن هذه الششركة ا’ألمانية لها موقعين في
افريقيا ا’أول في جنوب افريقيا والثاني بالجزائر.
ومن جهة اأخرى ،قال ذات المسشوؤول اإنه تم منذ سشنتين
الششروع في ا’نتاج الصشناعي العسشكري لتلبية طلبات
الجيشص الكبيرة اإضشافة اإلى احتياجات السشوق الوطنية
خاصشة من الحافÓت والششاحنات بالنسشبة لسشوناطراك
ووزارتي الطاقة والنقل .وبخصشوصص التصشدير ،اأوضشح
ذات المسشوؤول اأن العقود المبرمة مع الششريك ا’أجنبي
تسشمح بمنح الطرف الجزائري رخصشة عبر ششبكات
الششريك ا’أجنبي للتصشدير ،مششيرا اإلى اأن مفاوضشات
الششراكة مع ا’أجانب كانت صشعبة في البداية حيث كان
ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ا’أج-انب ي-ل-ح-ون ع-لى معرفة المعطيات
ا’ق -تصش -ادي-ة وال-ق-ان-ون-ي-ة ب-خصش-وصص ا’سش-ت-ث-م-ار وك-ذا
الحصشول على ضشمانات وكذا الفوائد التي تجنيها.

القطاع الصصناعي العسصكري
اسصتقطب نحو مليار دو’ر من
’جنبية اŸباشصرة
ا’سصتثمارات ا أ

ي-ب-ل-غ ح-ج-م ا’سش-ت-ث-م-ار اأ’ج-ن-ب-ي ال-م-باششر في مششاريع
الششراكة للقطاع الصشناعي العسشكري نحو  1مليار دو’ر
حاليا حسشبما أافاد به المقدم حدوشص بن يحي ،موضشحا
أان ح -ج -م ا’سش-ت-ث-م-ار اأ’ج-ن-ب-ي ال-م-ب-اشش-ر ف-ي مشش-اري-ع
الششراكة للقطاع الصشناعي العسشكري بلغ حاليا  1مليار
دو’ر مششددا على الدور ا’قتصشادي المهم للصشناعات
العسشكرية المحلية.
في مداخلته التي حملت عنوان «الجانب ا’قتصشادي
ل -لصش -ن -اع -ات ال -عسش -ك -ري -ة» ،أاوضش -ح ح -دوشص أان ق -ط -اع
الصشناعات العسشكرية سشاهم في تجاوز اأ’زمات التي
عرفتها بعضص القطاعات الصشناعية الوطنية مثل قطاع
النسشيج من خÓل الششراكة بين القطاعين إالى جانب
المسشاهمة في التكوين وتوظيف أابناء المناطق التي يتم
فيها اسشتحداث النششاطات الصشناعية.
وذكر المقدم حدوشص بمختلف الششركات الصشناعية التي
ت -م انشش -اؤوه -ا ف -ي م -خ -ت -ل -ف ال-م-ج-ا’ت ب-الشش-راك-ة م-ع
الششريك اأ’جنبي ومؤوسشسشات وطنية باعتماد قاعدة 51

  ٪49ع -ل -ى غ -رار شش -رك-ة صش-ن-اع-ة ال-ع-رب-ات ب-عÓ-م-ةمرسشيدسص بنز المنششاة في يوليو  2012التي تعد من بين
أاهدافها تصشنيع  2000مركبة من فئة «مرسشيدسص كÓسص
ج -ي» م -ع ضش -م -ان نسش -ب -ة ادم -اج  ٪30ع -ل -ى اأ’ق -ل ف -ي
السشنوات الخمسص اأ’ولى من ا’نطÓق في ا’نتاج.
وتضشاف إاليها ششركة الوزن الثقيل مرسشيدسص بنز التي
انطلقت في فبراير  2012والتي تهدف إالى إانجاز 15
أالف ششاحنة سشنويا و 15أالف حافلة أايضشا مع ضشمان
نسش -ب -ة ادم-اج  ٪30ع -ل -ى اأ’ق -ل ف -ي السش-ن-وات ال-خ-مسص
اأ’ولى ’نطÓق النششاط.
كما ذكر ذات المسشؤوول المؤوسشسشة الجزائرية لصشناعة
العربات الخاصشة التي انششئت في مارسص  2012والتي
تهدف إالى إانتاج  120وحدة سشنويا إاضشافة إالى المؤوسشسشة
ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-ع-رب-ات ال-م-درع-ة وال-م-ؤوسشسش-ة الجزائرية
لصشناعة المحركات التي تهدف إالى صشنع  25أالف وحدة
من المحركات مع ضشمان نسشبة ادماج  ٪50على اأ’قل
في السشنوات الخمسص اأ’ولى لبداية التصشنيع.
وأاششار المقدم حدوشص أايضشا إالى المؤوسشسشة الجزائرية
لصش -ن -اع -ة اأ’ن -ظ -م -ة ا’ل -ك-ت-رون-ي-ة وشش-رك-ة «ك-اراك-ال -
ال -ج -زائ -ر» لصش -ن -اع-ة اال-مسش-دسش-ات وت-ط-وي-ر اأ’سش-ل-ح-ة
الخفيفة بالششراكة مع ششركة كاراكال ا’ماراتية الدولية.

” إا‚ - -از  11ب-ئ-را ل-ل-م-ي-اه ا÷وفية من
أاصص - -ل  15ال -ت -ي تضص -م-ن-ه-ا اŸشص-روع اŸت-ع-ل-ق
ب- - -ت- - -ق - -وي - -ة ق - -درات إان - -ت - -اج اŸاء الشص - -روب
ب -ال -ع -اصص -م -ة ،ب-ه-دف ت-وف Òك-م-ي-ات ك-اف-ي-ة
Ÿواج -ه-ة ال-ط-لب ‘ الصص-ائ-ف-ة ال-ق-ادم-ة ،وه-و
–د ت-ع-م-ل شص-رك-ة اŸي-اه وال-ت-ط-ه Òللجزائر
«سص- -ي- -ال» ع- -ل- -ى –ق -ي -ق -ه م -ن خ Ó-ل حسص -ن
اسصتغÓل قدراتها اŸادية والبشصرية ،بحسصب
م- -ا أاع- -ل- -ن ع -ن -ه ‘ ال -ي -وم اıصصصص Ÿوضص -وع
التزويد باŸاء الشصروب ‘ العاصصمة وتيبازة،
بجناح «سصيال» على هامشص الصصالون الدو‹
ل- -ل- -ت -ج -ه -ي -زات وال -ت -ق -ن -ي -ات ‘ خ -دم -ة اŸاء
«بوليتاك  »2018بالصصافكسص.
ششكل موضشوع المياه الجوفية وأاهميتها في تزويد
الخزانات بالماء الششروب ،محور هذا اللقاء ،حيث

تم تقديم عرضص حول الرهان ا’سشتراتيجي لتامين
التزويد بالماء الششروب في كل من و’يتي الجزائر
وتيبازة حيث ركز المتدخÓن على اهمية المخزون
ال -ذي ي -وج -د ت -حت اأ’رضص ف -ي م -لء ال -خ -زان-ات،
وتنويع الموارد المائية.
ولفت احد المتدخلين إالى ان اآ’بار  11للمياه ،بلغت
نسش -ب -ة ان -ج-ازه-ا  ،٪70وي- -م- -ك- -ن ان ت -دخ -ل ح -ي -ز
ا’سشتغÓل خÓل اأ’ششهر القليلة القادمة وهو تحد
ت-ع-م-ل سش-ي-ال ع-ل-ى رف-ع-ه ب-ال-ت-ع-اون م-ع شش-رك-ائ-ه-ا،
لضشمان تزويد مسشتمر للماء الششروب لزبائنها ،مع
ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-حسش-ي-ن ال-خ-دم-ات ل-ت-رق-ى ل-مسش-ت-وى
تطلعاتهم.

حياة كبياشش

مدير ا’سصتغÓل بشصركة «سصيال لـ «الشصعب»:

إنتاج إŸياه إ÷وفية ’ يتجاوز  250أإلف م 3يوميا
فيما يخصص هذا اŸشصروع أابرز بونوح سصليمان مدير ا’سصتغÓل بشصركة «سصيال» لـ «الشصعب» ،على
الهامشص اللقاء ،أاهمية اŸياه ا÷وفية ‘ التزويد باŸاء الشصروب ،خاصصة وأان ا÷زائر بلد يتميز Ãناخ
شصبه جاف ،وبالتا‹ فهو معرضص لظاهرية التصصحر ،وهذا ما جعل الدولة تعتمد سصياسصة تنويع مصصادر
اŸياه ،والتي تتمثل ‘ اŸياه السصطحية (السصدود) ،واŸياه غ Òالتقليدية اŸتمثلة ‘ اŸياه اÓÙة «مياه
البحر» ،با’ضصافة إا ¤اسصتغÓل اŸياه ا÷وفية.
وبحسشب بونوح فإان إانتاج المياه الجوفية يتراوح ما بين  240إالى  250أالف متر مكعب يوميا «ونعمل إالى
رفعها إالى  280أالف متر مكعب في اليوم» ،والحفر المائية توجد في كل من براقي والحميز ،مما يضشمن
تزويد مسشتمر للمياه الششروب بالنسشبة للعاصشمة ذات الطلب الهام بالنظر إالى كثافتها السشكانية.

 1.1مليون م 3من اŸاء الشصروب يوميا للعاصصمة فقط

كششف في سشياق متصشل ،أان مصشادر المياه الثÓثة مجتمعة (المياه السشطحية ومياه البحر المحÓت والمياه
الجوفية) توفر للعاصشمة  1.1مليون متر مكعب من الماء الششروب يوميا ،موضشحا بلغة اأ’رقام أان الكمية
التي يتوفرها مياه البحر تقدر بـ 200أالف متر مكعب ،بينما توفر المياه الجوفية ما ’ يقل عن  250أالف متر
مكعب يوميا ،أاما السشدود فهي تضشمن كمية أاكبر تصشل إالى  550أالف متر مكعب.
في سشياق متصشل ،أاوضشح بونوح أان المياه الجوفية تنتج من مياه اأ’مطار ،فكلما ازدادت اأ’خيرة زاد تدفقها
وتسشربها إالى الجوف ،والعكسص صشحيح .وتبرز أاهمية هذه المياه في فترة الجفاف ،حيث يتم ضشخ الكمياة
التي نحتاج إاليها من تحت اأ’رضص ،وهذا ما يجعل المخزون يتناقصص وقد ينضشب.
وحتى ’ تصشل اأ’مور إالى حد جفاف المياه الجوفية ،اتخذت «سشيال» تدابير احترازية ،كما وضشعت
اسشتراتيجية للمحافظة عليها ،من خÓل ترك فترة «راحة» لها في فصشل الششتاء حتى تتجمع مياه اأ’مطار
بكثرة وتمتلئ اآ’بار ،واللجوء إالى اسشتخدام المصشدرين اآ’خرين (المياه السشطحية ومياه البحر المحÓة)،
أ’ن مخزون المياه الباطنية هو صشمام اأ’مان لمواجهة فترة الندرة والجفاف.

أألربعاء  14مارسس  2017م
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حجار من تيبازة:

–ويل أŸركز أ÷امعي بتيبازة إأ ¤جامعة يسس Òوفق أŸسسار ألصسحيح

ن عملية –ويل أŸركز أ÷امعي أÙلي إأ ¤جامعة تسسÒ
أّكد وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي ألطاهر حجار ،أمسس ،من تيبازة ،على أ ّ
حاليا ‘ مسسارها ألصسحيح ،مشسÒأ إأ ¤كون أŸركز يتوفر حاليا على ›مل ألشسروط ألتي تقتضسيها أ÷امعة.
ألجامعية.
وكان وزير ألتعليم ألعالي وألبحث ألعلمي ألطاهر حجار
قال ألوزير ألطاهر حجار بهذأ ألشسأان ،إأنّ بدأية ألعملية قد تفقد جملة من ألمشساريع ألتنموية ألتابعة لقطاعه
تتمثل في تقديم إأدأرة ألمركز لطلب رسسمي للوصساية لتتم ب -ك -ل م -ن أل -ق-ل-ي-ع-ة وع-اصس-م-ة أل-ولي-ة ت-ي-ب-ازة م-ن ب-ي-ن-ه-ا
درأسس -ت -ه وت -ح -وي -ل -ه إأل-ى أل-ح-ك-وم-ة لسس-تصس-دأر م-رسس-وم أل-م-دي-ري-ة أل-ج-دي-دة ل-ل-خ-دم-ات أل-جامعية ألتي أعتبرها
تنفيذي خاصس بذلك ،كما أأّكد ألطاهر حجار أأيضسا على تحفة وذأت هندسسة معمارية تحسسد عليها بأاعالي تيبازة
ج-اه-زي-ة أل-ع-دي-د م-ن أل-م-ن-ج-زأت أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-خ-دماتية وأأوصسى بضسرورة صسيانتها دوريا وألحفاظ عليها مسستقبÓ
لÓ-سس-ت-غÓ-ل م-ع ب-دأي-ة أل-دخ-ول أل-ج-ام-ع-ي أل-م-قبل وهي كما ّ دشسن مطعما جامعيا مركزيا بالمركز ألجامعي
ألهياكل ألتي أطلع على نسسبة تقدم أألشسغال بها أأمسس لتيبازة بمعية إأقامة جامعية من  500سسرير ومعهد بأالف
مقعد بيدأغوجي.
بكل من تيبازة وألقليعة.
وأأوصس -ى ح -ج-ار م-دي-ر أل-خ-دم-ات أل-ج-ام-ع-ي-ة ب-ال-ت-ف-ك-ي-ر كما تفقد مشسروع أإلقامة ألجامعية ذأت  2000سسرير
مسستقب Óفي ألتعاقد مع مؤوسسسسات مختصسة في أألجهزة ألتي بلغت نسسبة أإلنجاز بها  60بالمائة إأضسافة إألى تفقد
إأقامة جامعية بـ  1000سسرير بالقليعة بلغت نسسبة أإلنجاز
ألكهرومنزلية من أأجل تزويد غرف أإلقامات ألجامعية
بأاجهزة تلفاز صسغيرة ألحجم بمعية أألنترنت في خطوة ب-ه-ا  75ب-ال-م-ائ-ة ب-م-ع-ي-ة م-ط-ع-م مركزي من  800مقعد ألمقبل لتخفيف ألمعاناة على طلبة ألقطب ألجامعي
تهدف إألى توفير ظروف إأقامة أأمثل للطلبة باإلقامات ي -رت -قب أأن ي-ك-ون ج-اه-زأ م-ع ب-دأي-ة أل-دخ-ول أل-ج-ام-ع-ي بالقليعة.

تيبازة :عÓء ملزي

خÓل جلسسة أسستماع بلجنة ألنقل وأŸوأصسÓت وأ’تصسا’ت ،زعÓن:

Œهيز ألطريق ألسسيار شسرق -غرب بنظام ألدفع قبل نهاية 2018

سسيتم تزويد ألطريق ألسسيار شسرق -غرب بمختلف
تجهيزأت ألسستغÓل وعلى رأأسسها نظام ألدفع قبل
نهاية  ،2018بحسسب ما أأعلنه ،أأمسس ،بالعاصسمة ،وزير
أألشسغال ألعمومية وألنقل عبد ألغني زعÓن.
وأأوضس-ح زعÓ-ن خÓ-ل ج-لسس-ة أسس-ت-م-اع ب-ل-ج-ن-ة أل-ن-ق-ل
وأل -م -وأصس Ó-ت وألتصس -الت ألسس -ل -ك -ي -ة وأل Ó-سس-ل-ك-ي-ة
ل -ل-م-ج-لسس ألشس-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،أأن-ه م-ن أل-م-ت-وق-ع ،ق-ب-ل
أن -قضس-اء  ،2018ألن- -ت -ه -اء م -ن أأشس -غ -ال ت -رك -يب ه -ذه
أل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ت-ي تشس-م-ل ن-ظ-ام أل-دف-ع ،ن-ظ-ام تسسيير
حركة ألمرور ،نظام ألرصسد ألجوي ،نظام ألتصسال
أل-دأخ-ل-ي ،ن-ظ-ام أل-م-رأق-ب-ة ب-ال-ف-ي-دي-و ،شسبكة أأللياف
ألبصسرية ،شسبكة ألرسسال ،شسبكة ألتصسال بالطوأرئ،
إأذأعة ألطريق ألسسريع ولوحات تحمل رسسائل متغيرة.
ويجري حاليا إأنجاز  48محطة دفع على مسستوى
أل-م-حولت و 7م-ح-ط-ات دف-ع ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-طريق
ألسسيار ،بحسسب ألوزير.
ويترأفق ذلك مع إأنجاز  42محطة خدمات و 35فضساء
رأحة و 22مركز صسيانة وأسستغÓل يغطي كل مركز
منها شسطرأ من ألطريق يمتد من  65إألى  75كم ،مما
يسسمح بالتدخل في حالة حصسول طارئ خÓل 30
دقيقة على أأقصسى تقدير.
ويمتد ألطريق ألسسيار شسرق -غرب حاليا على طول
 1.132كم ،غير أأنه سسيتدعم بنهاية ألثÓثي أألول من
 2019بآاخر شسطر له على مسستوى ولية ألطارف على
مسسافة  84كم ،ليصسل بذلك ألطول ألجمالي للطريق
ألسسيار إألى  1.216كم ،وفقا لشسروح ألوزير زعÓن.

 6مÓي Úمركبة فيا◊ظÒة ألوطنية بنهاية 2017
أرت -ف -ع ح -ج -م ح -ظ -ي -رة ألسس-ي-ارأت ف-ي أل-ج-زأئ-ر إأل-ى
 5.986.000مركبة بنهاية  ،2017حسسب ما أأفاد به،
Óرقام ألتي قدمها زعÓن خÓل جلسسة
ألوزير .وفقا ل أ
أسس -ت -م -اع ب -ل -ج -ن -ة أل -ن-ق-ل وأل-م-وأصسÓ-ت وألتصس-الت
ألسسلكية وألÓسسلكية للمجلسس ألشسعبي ألوطني ،فإان

أل -ح -ظ -ي -رة أل -وط -ن -ي -ة ل -لسس-ي-ارأت ع-رفت وت-ي-رة ن-م-و
م -تسس -ارع -ة خ Ó-ل أل-ع-ق-دي-ن أل-م-اضس-ي-ي-ن ح-يث ب-ل-غت
 5.986.000مركبة نهاية .2017
وسس -م -حت ألسس -ت-ث-م-ارأت ب-ت-وسس-ي-ع ألشس-ب-ك-ة أل-وط-ن-ي-ة
للطرقات من  104.000كم في  1999إألى  126.900كم
نهاية  ،2017وبتوسسيع طول ألطرق ألسسريعة وألسسيارة
من  637كم في  1999إألى  5.700كم نهاية  2017بينما
أرتفع عدد ألمنشسآات ألفنية للطرق من  3.600منشسأاة
إألى  10.563منشسأاة في نفسس ألفترة.
وأأشسار ألوزير من جانب آأخر إألى برنامج قيد ألنجاز
لتأامين ألحدود ألبرية بالجنوب بغÓف مالي إأجمالي
قدره  220مليار دج وألذي يتضسمن أأشسغال فتح وتعبيد
ألمسسالك على أمتدأد  16.500كم منها  9.500كم
معبدة

شسبكة ميÎو أ÷زأئر سستتوسسع إأ 54 ¤كم أفاق 2030

ينتظر أأن تتوسسع شسبكة ألميترو في ألجزأئر ألعاصسمة
إألى  54كم تمر عبر  55محطة بغضسون عام ،2030
ب -حسسب م -ا أأع-ل-ن-ه زعÓ-ن وأل-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا أل-م-ج-م-ع
ألعمومي «كوسسيدأر» لحفر أأنفاق ألميترو على مسستوى
ألخطوط ألجديدة ألحرأشس -مطار هوأري بومدين
وعين ألنعجة -برأقي وسساحة ألشسهدأء -باب ألوأدي-
شسوفالي ،سستسسمح بتوسسيع شسبكة ألنقل بالميترو في
ألعاصسمة إألى  33كم تمر بـ 32محطة في آأفاق 2023
قبل أأن تتوسسع إألى  54كم و 55محطة في .2030
ويقدر ألطول ألحالي لميترو ألعاصسمة بـ 13كم من
ألبريد ألمركزي إألى ألحرأشس ( 13محطة) لكنها مع
ت-دشس-ي-ن أل-ت-وسس-ع-ت-ي-ن أل-ج-دي-دت-ي-ن ق-ري-ب-ا م-ن أل-ب-ريد
ألمركزي إألى سساحة ألشسهدأء ومن حي ألبدر إألى عين
أل-ن-ع-ج-ة ،سس-ي-زي-د ط-ول ألشس-ب-ك-ة إأل-ى  18ك -م ع-ب-ر 19
م -ح -ط-ة ،ف-ي-م-ا ي-ت-م أسس-ت-ك-م-ال أل-درأسس-ات أل-م-فصس-ل-ة
لمشسروع ميترو وهرأن .وبخصسوصس ألنقل بالترأموأي،
أأوضسح ألوزير أأن أألشسغال جارية إلتمام ألمشساريع في
كل من سسطيف ومسستغانم وورقلة ،مشسيرأ إألى أأنه

سس -ي -ت -م ف-ي  19م -ارسس أل -ح-ال-ي أسس-تÓ-م أل-ق-ط-ارأت
ألمخصسصسة لترأموأي ورقلة وألتي تركب من طرف
شسركة سسيتال بعنابة.
من جهة أأخرى ،يجري ألعمل على أسستكمال إأنجاز
ألمصساعد ألهوأئية بولية تيزي وزو (كاف ألنعجة-
قرية رجوأنة على مسسافة  6,5كم) وألجزأئر ألعاصسمة
(باب ألوأدي-زغارة) ليصسل بذلك عدد ألمصساعد في
ألجزأئر إألى  12مصسعد موزع على وليات ألجزأئر
وعنابة وقسسنطينة وألبليدة وتلمسسان وتيزي وزو.
ك -م -ا أأك -د زع Ó-ن أأن أسس -ت Ó-م أل -م -ط -اري-ن أل-دول-ي-ي-ن
ألجديدين للجزأئر ألعاصسمة ووهرأن سسيتم في نهاية
ألعام ألجاري  ،2018لتتدعم قدرأت ألنقل ألجوي
ألوطنية بـ  10مÓيين رأكب سسنويا في ألعاصسمة و3,5
مليون رأكب سسنويا بالنسسبة لوهرأن.
وح -ول مشس -اري -ع أل -ن -ق -ل أل -ب -ح -ري ،ي -ن -ت-ظ-ر ت-دشس-ي-ن
ألمحطات ألبحرية ألجديدة للمسسافرين في كل من
أل -ج -زأئ-ر وأل-ع-اصس-م-ة ب-غضس-ون شس-ه-ري-ن «ع-ل-ى أأقصس-ى
تقدير» حسسب تصسريحات ألوزير ألذي أأشسار إألى أأن
ذلك سسيكون متبوعا باسستÓم محطات بحرية أأخرى
ف -ي ك-ل م-ن ع-ن-اب-ة وسس-ك-ي-ك-دة ومسس-ت-غ-ان-م وأل-غ-زوأت
ووهرأن .ويجري من جهة أخرى تطوير موأنئ بجاية
وأل -ج -زأئ -ر ووه -رأن وج -ن ج -ن (ج-ي-ج-ل) ومسس-ت-غ-ان-م
وعنابة وسسكيكدة وألغزوأت ،مؤوكدأ بأان هذه ألمشساريع
سستسسمح للمرة أألولى في تاريخ ألمÓحة ألجزأئرية
باسستقبال حامÓت كبرى .وتترأفق هذه ألجهود مع
إأصسÓ-ح-ات ت-ه-دف ل-عصس-رن-ة تسس-ي-ي-ر أل-م-وأن-ى بغرضس
تسسهيل وتبسسيط أجرأءأت دخول ألسسفن للبÓد.
وب-ال-نسس-ب-ة ل-مشس-روع م-ي-ن-اء أل-وسس-ط بشس-رشسال (تيبازة)
أأوضسح ألوزير بأانه تم ألشسروع في إأنجاز ألدرأسسات
ألتفصسيلية كما تم تعيين مجمع مؤوسسسسات ألنجاز،
وسسيكون ميناء ألوسسط مزودأ بطاقة نقل  6,3مليون
حاوية أأي  25,7مليون طن من ألسسلع ،كما سسيتم ربطه
بشس-ب-ك-ة ألسس-كك أل-ح-دي-دي-ة وأل-ط-رق ألسس-ي-ارة وبثÓث
مناطق صسناعية.

لوح من أدرأر:

تنويع ألختصساصسات ألقضسائية Ÿوأكبة ألتحولت ألجتماعية

أأبرز وزير ألعدل حافظ أألختام ألطيب لوح ،أأمسس،
بأادرأر ،أأهمية تنويع ألختصساصسات ألقضسائية لموأكبة
ألتحولت ألجتماعية ألحاصسلة في ألمجتمع.
أأكد ألوزير لدى وقوفه على سسير مجلسس قضساء أأدرأر
ألحالي ونشساطه في معالجة ألقضسايا ،في إأطار أليوم
ألثاني وأألخير من زيارته للولية ،على «ضسرورة تنويع
ألخ- -تصس- -اصس- -ات أل- -قضس -ائ -ي -ة ل -م -وأك -ب -ة أل -ت -ح -ولت
ألج-ت-م-اع-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-خصس-يصس ج-لسس-ات م-حاكمة
موضسوعاتية تعنى بالقضسايا ألرأهنة على غرأر قضسايا
أل-ع-م-رأن وغ-ي-ره-ا م-ن أل-خصس-وم-ات ألج-تماعية ألتي
أأفرزها تطور ألمجتمع في ألوقت ألمعاصسر’’.
وأطلع لوح على مدى ألعمل بالتطبيقة أإللكترونية
لنظام ألمدأومة ،مبرزأ أأهميتها في تكريسس ألشسفافية
وأل -ن -زأه -ة وت -ح -دي-د مسس-ؤوول-ي-ات م-خ-ت-ل-ف أألط-رأف
ألمتدخلة في ألعمل ألقضسائي.

تندرج هذه أآلليات كما ذكر ألسسيد لوح في إأطار
أسسترأتيجية عصسرنة ألعدألة ألتي يركز عليها برنامج
رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،دأعيا في
ذأت ألوقت إألى تعزيز ألتكوين للمسستخدمين من أأجل
مسسايرة هذه ألتوجهات.
ولدى تفقده لمشسروع إأنجاز مشسروع مجلسس ألقضساء
أل-ج-دي-د ب-ع-اصس-م-ة أل-ولي-ة ،حث وزي-ر أل-ع-دل ح-اف-ظ
أألخ -ت -ام ع -ل -ى ضس -رورة أل -ع -ن -اي -ة ب -ق -اع -ات ج-لسس-ات
ألمحاكمة وإأنجازها بالعدد ألكافي من أأجل مرأعاة
خصسوصسية بعضس ألجلسسات.
ولح -ظ ف -ي ه -ذأ ألصس -دد ب -ق -ول-ه أأن-ه «ب-ات م-ن غ-ي-ر
ألمقبول من أآلن فصساعدأ توفر مقرأت قضسائية على
قاعة وحيدة لجلسسات ألمحاكمة « ،دأعيا إألى ضسرورة
تدعيم ألمقرأت ألقضسائية ألتي تضسم قاعة وحيدة
لجلسسات ألمحاكمة بقاعة إأضسافية.

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

وأختتم وزير ألعدل حافظ أألختام زيارته ألتفقدية
ل-ل-ولي-ة ب-ع-ق-د ل-ق-اء م-ع أل-م-ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي وأألع-يان
ÓصسÓ-ح-ات أل-ت-ي
ع -رضس خ Ó-ل-ه أل-م-ح-اور أل-ك-ب-رى ل -إ
باشسرها قطاع ألعدألة ،وما تعلق بتعديل ألمنظومة
أل -تشس -ري -ع -ي-ة ،ب-م-ا يضس-م-ن صس-ون أل-ح-ق-وق أألسس-اسس-ي-ة
وألحريات وتعزيز ألسستقرأر وأألمن للمجتمع وأأيضسا
تكريسس ثقة ألموأطن في مؤوسسسسات ألبÓد.

عيسسى من أŸسسيلة:

ألعدد
17592

07

أŸرجعية ألدينية للحفاظ على أألمن ألفكري للجزأئريÚ
’وقاف ﬁمد عيسسى،
أكد وزير ألشسؤوون ألدينية وأ أ
خÓل أليوم ألثا Êلزيارته لو’ية أŸسسيلة ،أن حديثه
عن أŸرجعية ألدينية ليسست صسرخة خوف ،إأ‰ا هي
رج -ع صس -دى ÿط-اب رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
’خÒة
’ونة أ أ
بوتفليقة ‘ أك Ìمن مناسسبة ،منبها ‘ أ آ
‘ خطابه ألذي تلي على وزرأء ألدأخلية ألعرب كان
مفاده أن ألدولة ألوطنية ‘ خطر وأن هناك من يريد
أن Áزق ألدول ألوطنية بتقسسيمها على أسساسس مذهبي
أو طائفي.

اŸسسيلة :عامر ناجج
وأأشسار عيسسى ،أأن ألوزأرة من خÓل شسيوخها وأأئمتها
وأأط -ره -ا ت -ن -ق -ل مسس -اج -ده -م م -ن أل -وأق -ع إأل -ى أل -ع -ال -م
ألف-ت-رأضس-ي ب-ع-ن-اوي-ن ل-ك-ل مسس-ج-د ت-بث ف-ي-ه-ا أل-خ-ط-ب-ة
ألدينية ألمعتدلة وألفتوى ألنابعة من مرجعيتنا ،وتناقشس
فيه أألفكار ألدخيلة سسوأء ألطائفية أأو أأفكار ألتشسدد
وألتطرف ،مضسيفا أأن جميع ألمؤوسسسسات ألتي نحتاجها
لبناء جدأر صسد قد تم بناؤوها وبعضس سسوف يكتمل بناؤوه
قبل نهاية ألسسنة ألجارية.
وأعتبر عيسسى أأن ألحديث عن ألمرجعية ألدينية ألوطنية
ه -و أل -ك Ó-م ع-ن أل-م-ب-ادئ وأل-م-ؤوسسسس-ات ،م-ن-وه-ا إأل-ى أأن
ألمسسيلة فيها كل ما نحتاج إأليه على غرأر ألبعد ألتاريخي
وألديني ومرجعية ألرجال بحكم أأنها قدمت أأول شسخصس
شس -رح صس-ح-ي-ح أل-ب-خ-اري ه-و أح-م-د م-ن ن-اصس-ر أل-دأودي
ألمسسيلي.
وأأكد ألوزير أأن ألكتاب يعتبر أأحد فضساءأت ألمرجعية
ألدينية وما كتبه أأجدأدنا في مرجعيتنا ألوطنية تتثبت أأن
ألجزأئر لم تكن تسستهلك فهوم أآلخرين ولكنها كانت
تصس -در ف -ه -وم-ه-ا إأل-ى أآلخ-ري-ن وه-ي م-وج-ودة ك-ل-ه-ا ف-ي
ألمخطوطات ألتي قامت ألكثير من ألعائÓت بإادخالها

إألى ألدهاليز وأأغلقت أألبوأب وألمدأخل حتى تحافظ
عليها وتم فتحها في زمن ألسستقÓل.
وقال عيسسى إأن ألجزأئر باتت أليوم تصسدر منهجاها في
مكافحة وأجتثاث ألتشسدد وألوقاية منه وتثبت أأن ميثاق
ألسس-ل-م وأل-مصس-ال-ح-ة أل-وط-ن-ي-ة أأع-ط-ى ن-ت-ائ-ج أأه-مها فتح
ألمجال للعقل ليحاور ألعقل أآلخر ،وسسمحت بإابطال
Óرهاب وألتطرف ليسساعدنا ألباحثون
أألسسسس ألفكرية ل إ
أأن هذأ يرجع إألى ميرأث قديم .وخاصسة وأأننا ل ننبع من
ك -ت -اب-ات ح-دي-ث-ة ون-ح-ن ن-ب-ط-ل أأسسسس أل-ط-رف وأل-تشس-دد
أل -ع-ن-ي-ف ول-ك-ن-ن-ا حسس-ب-ه ن-ن-ب-ع م-ن ت-رأث-ن-ا أل-م-وج-ود ف-ي
ألمخطوطات .وألجدير بالذكر أأن محمد عيسسى عند
وقوفه بالمدرسسة ألقرآأنية ألسسÓم أأعطى إأشسارة بدأية
تنفيذ قرأرأت ألهدم وإأعادة بناء مدرسسة قرآأنية جديدة
م-ك-ان-ه-ا وف-ق أل-م-ت-ط-ل-ب-ات أل-عصس-رية وكذأ إأعطاء إأشسارة
إأع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة م-رك-ز أل-ع-ب-ور ل-ق-ط-اطشسة للشسايب ألطاهر
بالتشسارك مع وزأرة ألمجاهدين وألثقافة وألولية لترميم
ألصسور وألمخطوطات وأآلثار وتسسجيلها وإأنجاز أأفÓم
ولجعل ألمكان ضسمن ألمسسار ألسسياحي.

أكد على مرأفقة قطاع ألفÓحة بالطاقة ألكهربائية

قيطو Êيضسع حيز أÿدمة ﬁطة «ألÈق» لتوليد ألكهرباء ببابار

أشس-رف وزي-ر أل-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى ق-يطو،Ê
أمسس ،ب -و’ي -ة خ -نشس -ل-ة ،ع-ل-ى وضس-ع ﬁط-ة
«ألÈق» لتوليد ألكهرباء ( 421,5ميغاوأط)
ألتي تقع ببلدية بابار حيز أÿدمة ،مؤوكدأ
ل -دى إأشس-رأف-ه ع-ل-ى وضس-ع ه-ذه أÙط-ة ح-ي-ز
أÿدمة وذلك خÓل زيارة عمل وتفقد قام
ب -ه -ا إأ ¤ه -ذه أل -و’ي -ة ع -ل-ى أه-م-ي-ة ﬁط-ة
«لÈق» لتوليد ألكهرباء ‘ بعث أ’سستثمار
ألصس -ن -اع -ي وأل-فÓ-ح-ي ب-اŸن-ط-ق-ة أ÷ن-وب-ي-ة
لو’ية خنشسلة.
وأأضس -اف ق -ي -ط -ون -ي ،أأن ه -ذه أل-م-ح-ط-ة  -أل-م-كسسب،
سستسساهم في تقديم ألخدمات وتحسسينها في مجال
ألتموين بالكهرباء بالنسسبة لولية خنشسلة ألتي قال أأنها
«محظوظة» في هذأ ألمجال ،فضس Óعن ألوليات
أل-م-ج-اورة ل-ه-ا وأل-ت-ي سس-تسس-ت-ف-ي-د ف-ي أل-مسس-ت-ق-بل من
خدمات هذه ألمحطة على غرأر باتنة وبسسكرة وأأم
ألبوأقي وأأم ألبوأقي باإلضسافة أإلى تبسسة.
وع -اي -ن وزي -ر أل -ط-اق-ة ب-ع-د ذلك ورشس-ة إأن-ج-از م-رك-ز
تحويل ألكهرباء بمنطقة «ألميتة» ( 30-60كيلوفولط)
تقدمت به أألشسغال بنسسبة  55بالمائة وتطلب غÓفا
م-ال-ي-ا ب-قيمة  820م -ل -ي -ون د.ج ،ب -حسسب م -ا ورد ف-ي
ألشسروحات،وسسيسساهم هذأ ألمشسروع عند دخوله حيز
أل-خ-دم-ة ف-ي ت-حسس-ي-ن ت-دع-ي-م سس-ك-ان ه-ذه أل-م-ن-طقة
ب -ال -ك -ه -رب -اء ،فضس  Ó-ع -ن دع-م ألسس-ت-ث-م-ار أل-فÓ-ح-ي
بالطاقة ألكهربائية.
أأكد قيطوني على ضسرورة «مرأفقة قطاع ألفÓحة
بالطاقة ألكهربائية ألجل تنميته وتطويره» ،موضسحا
لدى تدشسينه محطة «لبرق» لتوليد ألكهرباء (421,5
ميغاوأط) ببلدية بابار (جنوب خنشسلة) أأن هذه ألولية
«فÓ-ح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از وأأن فÓ-ح-ي-ه-ا ب-ح-اج-ة م-اسس-ة إألى
ألطاقة ألكهربائية من أأجل ألسستمرأر في أإلنتاج
ألفÓحي وتطويره».
وبعد أأن ثمن مجهودأت ألفÓحين بالمنطقة ألجنوبية
لولية خنشسلة وألتي أعتبرها منطقة «وأعدة» في
عالم ألفÓحة أألح ألسسيد قيطوني على ضسرورة «ربط
آأبار ألسسقي بشسبكة ألكهرباء» خاصسة منها ألقريبة من
محطة «لبرق» ،كما قال.
وأأبرز ألوزير كذلك أأهمية عقلنة أسستهÓك ألطاقة
أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة م-ق-ت-رح-ا ف-ي ه-ذأ ألسس-ي-اق ت-ن-ظ-ي-م أأي-ام
تحسسيسسية لفائدة ألفÓحين يتم خÓلها كما أأضساف
إأرشس -اده -م م -ن أأج -ل ألسس -ت-غÓ-ل أل-ع-قÓ-ن-ي ل-ل-ط-اق-ة

ألكهربائية بشستى ألطرق على غرأر إأنجاز أأحوأضس
لتخزين مياه ألسسقي ألفÓحي وأسستعمال ألكهرباء في
أل-ف-ت-رة أل-ل-ي-ل-ي-ة أل-ت-ي ي-ن-خ-فضس ف-ي-ه-ا ث-م-ن أسستهÓك
ألكهرباء مقارنة بالنهار ما من شسأانه أأن «يمكن من
ترشسيد ألنفقات».
وف -ي سس-ي-اق ت-ط-وي-ر أل-فÓ-ح-ة ب-ال-م-ن-ط-ق-ة أل-ج-ن-وب-ي-ة
ل -خ -نشس-ل-ة أأع-ل-ن وزي-ر أل-ط-اق-ة أأن-ه سس-ي-ت-م رب-ط «ع-م-ا
قريب»  44بئرأ للسسقي ألفÓحي بشسبكة ألكهرباء من
أأصسل  145بئرأ منجزة بهذه ألمنطقة.

تصسدير ألطاقة ألكهربائية مسستقب Óلتونسس وليبيا

صس- -رح وزي -ر أل -ط -اق -ة مصس -ط -ف -ى ق -ي -ط -ون -ي ،أأمسس،
بخنشسلة ،أأن ألجزأئر «سستصسدر ألطاقة ألكهربائية في
ألمسستقبل نحو ليبيا مرورأ بتونسس» ،موضسحا على
هامشس زيارة ألعمل وألتفقد ألتي قام بها إألى هذه
أل-ولي-ة ،أأن تصس-دي-ر أل-ك-ه-رب-اء ي-ن-درج ضس-م-ن ب-رن-امج
رئ-يسس أل-ج-م-ه-وري-ة وأل-م-تضس-م-ن تصس-دي-ر ألفائضس من
هذه ألطاقة وذلك بمجرد تحقيق ألكتفاء ألذأتي في
هذأ ألمجال.
وأأضساف قيطوني في هذأ ألسسياق أأن مشساورأت جارية
حاليا مع تونسس ألتي سستسستفيد -كما قال -من 400
م -ي -غ -اوأط ف -ي -م-ا ت-ج-ري ك-ذلك مشس-اورأت ف-ي ن-فسس
أإلطار مع ليبيا.
ومن ألمزمع أأن يتم تصسدير ألطاقة ألكهربائية إألى
هذين ألبلدين أنطÓقا من وليتي باتنة وخنشسلة هذه
أألخ -ي -رة أل -ت-ي ت-م ب-ه-ا أل-ي-وم ت-دشس-ي-ن م-ح-ط-ة ت-ول-ي-د
ألكهرباء «ألبرق» ( 421,5ميغاوأط) باإلضسافة إألى
م-ح-ط-ة أل-رم-ي-ل-ة ب-ن-فسس أل-ولي-ة بـ 1266,7ميغاوأط
وألقابلة للتوسسيع في ألمسستقبل إألى  1600ميغاوأط
وهو ألمشسروع ألذي تقدمت به أألشسغال بنسسبة 60,9
بالمائة.
من جهة أأخرى ،وبشسأان ألطاقة ألشسمسسية ذكر ألوزير،
أأن برنامج رئيسس ألجمهورية يتضسمن أأيضسا إأنتاج 22
أألف ميغاوأط من ألكهرباء بالطاقة ألشسمسسية في
آأفاق  ،2030مشسيرأ إألى أأنه تم ألنطÓق في تنفيذ
هذأ ألبرنامج ألذي تجسسد منه حاليا-كما قال400 -
ميغاوأط.
وأأضساف ،أأنه سسيتم «قبل نهاية سسنة  »2018إأجرأء
مناقصسة لوضسع في ألسسوق  120ميغاوأط من أأجل
تجسسيدها من طرف مسستثمرين خوأصس من خÓل
تصسنيع أأللوأح ألشسمسسية.

 16ألف مكتتب ‘ ألسسكن ألÎقوي أŸدعم يعانون من مشساكل ،طمار:

ل‚از
أأطلق ـ ـ ـنا ميكانيزم ـ ـ ـات جديـ ـ ـدة تسسمـ ـ ـح لنا بتفـ ـ ـادي عرأقيل أ إ
أأكد أأمسس ،وزير ألسسكن وألعمرأن ،طمار عبد ألوحيد ،أأن
إأطÓق صسيغة ألسسكن ألترقوي ألمدعم ،كان من ألمفترضس
في ألبدأية أأن تشسخصس قبل أأن ينطلق في إأنجاز أألشسغال،
مشسيرأ خÓل زيارة ألتفقدية لولية ألجلفة ،أأن ألتشسخيصس
كشسف لهم وجود أختÓلت مع بعضس ألمسستفيدين ألذين
طرحوأ مشساكل تتعلق بالتأاخر في وتيرة ألنجاز ،معلنا
إأطÓق ميكانيزمات جديدة سستسسمح لهم بتفادي ألمشساكل
ألتي كانت مطروحة سسابقا وألتي تتعلق منها بالمتابعة ،بعد
أأن ك-انت ق-دي-م-ا أل-عÓ-ق-ة ب-ي-ن أل-م-رق-ي وأل-مسس-ت-فيد فقط،
وم-رأق-ب-ة أل-دول-ة ك-انت ب-ع-ي-دة ،وأل-ت-ي ت-ن-ع-دم ف-ي-ه-ا تسس-ل-يم
أألرضسية.
أأوضسح ألوزير ،خÓل ألندوة ألصسحفية ألتي نشسطها بولية
ألجلفة ،أأن مختلف ألهيئات ذأت ألصسلة بقطاعه قد أتخذت
إأجرأءأت مع مديري ألسسكن من خÓل ألمتابعة ألميدأنية
منذ بدأية ألمشسروع حتى نهايته ،وذلك بمرأقبة ألتمويل

ألذي كشسف بانه يمر عن طريق صسندوق دعم ألسسكن ،وهذأ
لضس -م -ان ت -ق -دم أألشس -غ-ال وتسس-ل-ي-م أل-ف-وأت-ي-ر أل-ت-ي ي-ط-ل-ب-ه-ا
ألمرقون ألعقاريون ،وذلك إلزألة ألعرأقيل ألتي حالت دون
أنطÓق أألشسغال بها ،وكذأ ألحرصس على أحترأم أآلجال
وألنوعية في أإلنجاز.
وقال طمار ،إأنّ رئيسس ألجمهورية خصسصس  80أألف وحدة
سسكنية للسسكن ألريفي في  ،2018مشسيرأ أأن معاهدة كيوتو
تسسير في ألطريق ألصسحيح وهو ما يدل على أسستقرأر
ألدولة في مجال ألسسكن ،مضسيفا أأن ألتنمية ألمسستدأمة
موجودة وألدليل أأن ألجزأئر من ألبلدأن ألقليلة ألتي تهتم
ب -ه -ا ،مضس -ي -ف-ا أأّن أأث-ن-اء ل-ق-ائ-ه م-ع م-م-ث-ل-ة أألم-م أل-م-ت-ح-دة
Óسسكان أأكد لها أأن ألبرنامج أإلجتماعي للسسكن مميز،
ل إ
وكان برنامج ألسسكن ألريفي يمثل  40بالمائة من برنامج
ألسسكن أإلجمالي.
و أأضساف ألوزير بأان رئيسس ألجمهورية في سسنة ،2018

خصسصس  80أألف وحدة سسكنية للسسكن ألريفي ،مشسيرأ إألى
وجود  70أألف وحدة سسكنية سستوزع حسسب كل ولية وذلك
حسسب أحتياجاتها ألخاصسة بها ،حيث تكون ألبدأية باختيار
ألعقار ثم ألمرقيين ألعقاريين ألخوأصس أأو ألعمومي ،وذلك
حتى يتم تفادي ألتأاخير.
وكشسف طمار أأن ملفات ألمكتتبين تحضسر محليا بين رؤوسساء
ألبلدية وألدأئرة على مسستوى كل ولية ،موضسحا في ذأت
ألسسياق ،أأنه ل تاريخ محدد في ذلك ،باعتبار أأن ألوألي هو
من يحدد تاريخ ألبدء وألشسروع في أسستÓم ألملفات.
وفي سسياق آأخر ،أأبرز طمار ،وجود حوألي  16أألف مكتتب
بصسيغة ألترقوي ألمدعم ،يعانون مشساكل في ملفاتهم ،وهي
ألمشساكل ألتي قال أأنها سستعالج حالة بحالة ،مشسيرأ إألى أأنه
ك-ان م-ن أل-م-ف-روضس تشس-خ-يصس أل-م-ل-ف-ات أل-ق-دي-م-ة لصس-ي-غ-ة
ألترقوي ألمدعم ألمطبق في صسيغة «عدل» وألتسساهمي،
مشسيرأ إألى أأن مصسالح ألوزأرة سستدرسس ملفاتهم وسستتابع كل

تفاصسيل هذه ألصسيغة.
وكان ألوزير قد أأشسرف ،على حفل توزيع ألمفاتيح على
ألمسستفيدين من ألسسكنات بمختلف ألصسيغ في إأطار زيارة
ألعمل ألتي قادته لولية ألجلفة ،أأين عاين مشسروعي 400
و 100سس -ك -ن بصس -ي -غ -ة أل -ب -ي -ع ب -الي -ج-ار ( )LVأل-ت-اب-ع-ي-ن
لوكالة عدل بكل من عين وسسارة وحاسسي بحبح على ألتوألي.
أأما بعاصسمة ألولية ،عاين طمار وحدة أنتاجية لموأد ألبناء،
كما قام باإلشسرأف حفل تسسليم مفاتيح ألسسكنات بمختلف
ألصسيغ بالمسسرح ألجهوي «ألشسيخ عطالله» بالجلفة وهي
 3499سسكن عمومي إأيجاري 600 ،سسكن بيع باإليجار عدل،
 160سسكن ترقوي مدعم و 20سسكنا ترقويا عموميا.
ومن جهة أأخرى ،أأكد تمار ،أأن كل من تم إأحصساؤوه سسنة
 2007سسيسستفيد من سسكن وهو قرأر ل رجعة فيه ،حيث
شسدد وألي ألجلفة «قنفاف حمانة» ،في تدخل له أأن من له
من عنده حق سسيأاخذه « ،وأأن من يمتلك ألوثائق ألتي تثبت

إأحصساءه خÓل تلك ألفترة سسيأاخذ حقه ،مؤوكدأ أأنه ألتزأم
من طرف ألدولة تطبيقا لتوجيهات ألرئيسس عبد ألعزيز
بوتفليقة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

اأ’ربعأء  1٤مأرسس  2018م
الموافق لـ  26جمأدى الثأنية  1٤39هـ
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من مراسسلينا

قرية بومقان Ãرتفعات “الوسس بسشكيكدة

مازالت عششرات العائÓت القاطنة بقرية «بومقان» Ãرتفعات بلدية “الوسس غرب مدينة سشكيكدة ،تعيشس حياة صشعبة
تطبعها العزلة ،وكششفت جولتنا ا’سشتطÓعية التي قادتنا إا ¤اŸنطقة ،عن مدى اŸعاناة التي يكابدونها .وقفنا عليها أامام
السشكان الذين عÈوا عن تذمرهم لغياب تكفل حقيقي Ãششاكل تعÎضشهم يوميا ‘ غياب تام للسشلطات اÙلية ،وتبدأا من غياب
مركز صشحي حتى يأاخذ باحتياجات اŸواطن ‘ Úجانب التغطية وكذلك سشيارة إاسشعاف ،حيث تضشطر أاغلب ا◊وامل إا ¤وضشع
’حيان النقل للوصشول إا ¤مسشتششفى “الوسس.
مواليدهن ‘ اŸنازل لتعذر ‘ كث Òمن ا أ

وهو مأ يعرضسهن ÿطر اŸوت ،نأهيك عن
انعدام النقل ‘ الليل ،حيث يضسطر البعضس
لكراء سسيأرات ‘‘الفرود‘‘ بأسسعأر خيألية ،علمأ
أان ه -ؤو’ء السس -ك -أن ت -ق-دم-وا بشس-ك-أوى ع-دي-دة
ل-لسس-ل-ط-أت اÙل-ي-ة وال-و’ئ-ي-ة ،إا’ أان-ه-أ بقيت
ع-ل-ى ح-أل-ه-أ م-ن-ذ أازم-ن-ة ط-وي-ل-ة‡ ،أ ج-ع-لهم
ي -ن -أشس -دون السس -ل -ط -أت ال -و’ئ -ي-ة ع Èج-ري-دة
‘‘الشس- -عب‘‘ لÓ- -طÓ- -ع ع- -ل- -ى ال- -ظ- -روف ال- -ت -ي
يعيشسونهأ ‘ ،انتظأر Œسسيد مشسروع اŸركز
الصسحي بألقرية الذي يعرف تأخرا كبÒا ‘
انطÓق اŸشسروع ،مع أان اأ’رضسية قد ”ّ
تعيينهأ حسسبمأ علمنأ من مصسدر ﬁلي.
ويأمل سسكأن «بومقأن» ا’نتهأء من ا‚أز
الثÓثة اقسسأم ،التي توقفت بهأ ا’شسغأل منذ
أاك Ìمن السسنت ،Úحتى يتمكن أابنأؤوهم من
م -ب -أشس -رة ال-دراسس-ة ،وت-خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط ع-ل-ى
اŸدرسس -ة ،ك -م-أ ي-ط-ألب ب-غ-ل-ق ال-ط-ري-ق ال-ذي
يفصسل اŸدرسسة بهذه اأ’قسسأم ،وضسمهأ Ÿرفق
واحد ،حفأظأ على أاراوح اأ’طفأل الصسغأر،
ومن الضسروريأت التي حرمت منهأ القرية،
ملحق بلدي ،ومركز بريدي ،رغم أان اإ’دارة
اŸرك -زي -ة ت-ن-أدي ب-ت-ق-ريب اإ’دارة ل-ل-م-واط-ن،
لقضسأء مصسأ◊هم ‘ أاحسسن الظروف.
كمأ تفتقر القرية إا ¤أاهم مرفق ،ويتمثل ‘
مركز صسحي ،وحسسب مصسدر ﬁلي فإأن هذه
اأ’خÒة القرية اسستفأدت من مشسروع إ’‚أز
مركز صسحي ،و“ت عملية اختيأر اأ’رضسية
ال -ت -ي سس -ي -ن -ج -ز ع -ل-ي-ه-أ ،و‘ ان-ت-ظ-أر –ق-ي-ق
اŸشسروع ،يبقى السسكأن ‘ ترحأل دائم لبلدية
“ألوسس ،على مسسأفة  06كلومÎات من أاجل
أاخ -ذ ا◊ق -ن ،وك -ل اŸت -أب -ع -أت الصس-ح-ي-ة ‡أ
أان -هك م -ي -زان -ي -ة سس -ك-أن ال-ق-ري-ة ،ن-أه-يك ع-ن
ا◊أ’ت اŸسستعجلة التي ‘ كث Òمن اأ’حيأن
’ Áكن احتوائهأ لعدم وجود سسيأرة اسسعأف
لنقل اŸرضسى أاو النسسأء ا◊وامل.
وي-ط-ألب سس-ك-أن ال-ق-ري-ة السس-ل-ط-أت اÙل-ية
بتوف ÒاŸيأه الصسأ◊ة للشسرب واإ’سسراع ‘
Œسسيد اŸشسروع ÷لب اŸيأه للقرية والذي
يعرف تأخرا كبÒا رغم أان مشسروع توصسيل
” ا’نتهأء منه منذ 03
القنوات للمنأزل قد ّ
سسنوات ،إا’ أان اŸيأه  ⁄تزر ا◊نفيأت ،بسسبب
واه ” تداوله من قبل اŸواطن Úبأن عند
ا‚أز اŸشسروع  ⁄يتم ا‚أز أانأبيب اأ’رجأع،
و‘ نظر اŸواطن ÚاŸشسروع مغشسوشس  ⁄يتم
متأبعته من قبل اŸصسألح اŸعنية ،وهو هدرا
ل -ل -م -أل ال -ع -أم دون أان يسس -ت -ف -ي -د م -ن -ه سس-ك-أن
اŸنطقة.
ومعضسلة اŸيأه التي يبدو أان حلهأ سسيطول
‘ ظ ّ-ل ’م -ب -أ’ة السس -ل -ط -أت اÙل -ي -ة ب -أم -ر
السسكأن ‘ ،ح Úورغم كل هذه النقأط يرى
السس -ك -أن أان ال -ت -زود Ãأء الشس -رب م -ن حّ-ق-ه-م
اŸطألبة به وعلى السسلطأت Œسسيد الوعود،
من جهة أاخرى القرية تفتقد إا ¤الربط بألغأز
الطبيعي ،وتعتمد على قأرورات الغأز ،التي
أانهكت كأهل العأئÓت ’سستعمألهأ ‘ الطهي
والتدفئة ،فأŸنطقة جبلية وبأردة ‘ فصسل
الشستأء ،و◊سسن ا◊ظ قأرورات الغأز متوفرة

كمأ يواجه سسكأن التجمع السسكني بومقأن
مشس -ك  Ó-ح -أدا ب -خصس -وصس ال -ن -ق -ل اŸدرسس -ي
ل-تÓ-م-ي-ذ اŸدارسس اŸت-وسس-ط وال-ث-أن-وية على
مسس -ت-وى ذات ال-ب-ل-دي-ة ،وي-ب-ق-ى مشس-ك-ل ال-ن-ق-ل
اŸدرسسي مطروحأ بشسدة بهذه البلدية ،حيث
–صسي العديد من التÓميذ Ãختلف اأ’طوار
هم بحأجة إا ¤النقل اŸدرسسي ،على مسسأفأت
متبأعدة ‘ ،ح Úأان أاغلب تÓميذ تلك القرية
يعأنون كثÒا خأصسة وأانه يصسعب توف Òالنقل
اŸدرسسي ‘ أاوقأت موحدة من جهة أاخرى
يجد الكث Òمن اأ’طفأل اŸتمدرسس Úمعأنأة
ي -وم-ي-ة ‘ ت-ن-ق-ل-ه-م ع-ل-ى مسس-أف-أت ط-وي-ل-ة ‘
أاوقأت مبكرة خÓل فصسل الشستأء قبل طلوع
النهأر ،وسسط اıأوف على مصسÒهم ،حيث
ط-ألب السس-ك-أن السس-ل-ط-أت اÙل-ي-ة وال-و’ئ-ي-ة
مسس -أع-دت-ه-م إ’ي-ج-أد ح-ل-ول أاو ت-دع-ي-م ال-ن-ق-ل
اŸدرسس- -ي ب- -ه -أŒ ،در اإ’شس -أرة إا ¤ان اب -ن -أء
القرية يسستفيدون من النقل اŸدرسسي ا’ ‘
الذهأب على السسأعة الثأمنة صسبأحأ فقط،
ام -أ ب -أق -ي اأ’وق -أت ف  Ó-اث -ر ◊أف Ó-ت ن -ق-ل
التÓميذ.
و‘ السسيأق ذاته ،أاشسأر ﬁدثونأ من الشسبأب
الذين التقينأ بهم ،إا ¤أان نقصس وسسأئل النقل
اŸدرسس -ي Ãن-ط-ق-ت-ه-م كّ-ب-ده-م م-ع-أن-أة ك-بÒة
نأجمة عن رحلتهم الطويلة ‘ البحث عن
وسسيلة أاخرى لÓلتحأق Ãقأعد دراسستهم على
غ -رار م -رك -ب -أت ن -ق -ل اŸسس -أف -ري -ن ال -ت -أب -ع-ة
للخواصس بألرغم أان ذلك يكلفهم مصسأريف
إاضس -أف -ي -ة ،ال -ت -ي تشس -ه -د ه -ي اأ’خ -رى ن -قصس-أ
فأدحأ.

تهيئة غأئبة كّرسشت عزل اŸنطقة

وع Èب - -عضس اŸواط - -نÚ
عن اسستيأئهم الكب Òجراء
ان-ع-دام ال-ت-ه-ي-ئ-ة ب-أل-ق-ري-ة،
‡أ ن- -ت- -ج ع- -ن- -ه- -أ ت- -راك -م
مشسأكل يومية كثÒة ،هذه
اŸعأنأة التي وقفنأ عليهأ
ل- -دى م- -واط- -ن Úق- -أط -نÚ
ب -ذات اŸن -ط -ق -ة وال -ذي -ن
ك- - -أن - -وا ‘ ح - -أل - -ة غضسب
واسس -ت-ي-أء شس-دي-دي-ن ،ح-يث
أاك-د أاح-ده-م أان-ه-م سس-ئ-موا
ال-وضس-ع ال-راه-ن ،م-ؤوك-دي-ن
أان- - -ه - -م ي - -ري - -دون –سسÚ
ظ -روف -ه -م اŸع -يشس-ي-ة م-ن
اأ’سسوأا إا ¤اأ’حسسن ،وذلك
من خÓل وضسع حّد للحألة
اŸزري -ة ل-ل-فضس-أءات ال-ت-ي
–ولت ا ¤م - - - -زاب - - - -ل ‘
الهواء الطلق بفعل غيأب
ح-أوي-أت ÷م-ع ال-ق-م-أم-ة،
‡أ اضس -ط -ر السس -ك -أن ا¤
رمي فضسÓتهم ‘ مكأن
م - -ت - -أح وب - -أأ’خصس ام - -أم
اŸدرسس- - -ة واŸط - -ع - -م - -ة
اŸدرسس - -ي ،اأ’م- -ر ال- -ذي
يؤوثر ’ ﬁألة على صسحة
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بعد أان تخلت عنها دواوين الÎقية

متى –ظى بأهتمأمأت اŸنتخب ÚاÙليÚ؟

^ تأأخر كب ‘ ÒاŸششأريع التنموية
بألقرية وبأسسعأر مقبولة.
اسشتطÓع :خالد العيفة

العدد

اأ’طفأل واŸأرة ،كمأ طلب السسكأن ‘ الوقت
ن- -فسس -ه ا÷ه -أت اŸع -ن -ي -ة بضس -رورة ال -ت -دخ -ل
العأجل إ’نهأء معأنأتهم مع التهيئة.
واثأر سسكأن القرية مشسكل عدم وجود قنوات
للصسرف الصسحي‡ ،أ اضسطر سسكأن القرية
ا ¤طرحهأ بجأنب الطريق ،الذي اسستحأل ا¤
برك للميأه القذرة ،تنبعث منهأ روائح كريهة،
ت -ن -ذر ال -وضس -ع -ي -ة ب -أن -تشس -أر ام -راضس وب -أئ -ي-ة
خصسوصسأ عند موسسم ا◊ر ،ومن جأنب آاخر،
تأسسف السسكأن للوضسعية الكأرثية التي –ول
اليهأ الطريق اŸؤودي ا ¤مقÈة القرية ،حيث
يتعذر على اŸشسيع Úدفن موتأهم ،بأأ’خصس
عند تهأطل اأ’مطأر التي –ول هذا اŸسسلك
ا ¤مسستنقعأت ،تعيق حركة اŸرور ،وبألتأ‹
الوصسول الصسعب ا ¤اŸقÈة.
وطألب السسكأن تدعيم اإ’نأرة الريفية التي ’
تزال العديد من شسوارع القرية ﬁرومة منهأ،
اأ’مر الذي يؤوثر سسلبأ على ظروف قأطنيهأ،
وحسسب ‡ثلي هؤو’ء السسكأن فإأنهم يواجهون
صس -ع -وب -أت ك -بÒة ‘ ال -ت -ن -ق -ل خÓ-ل ال-فÎات
الليلية بسسبب غيأب هذا اŸرفق عن ﬂتلف
الشسوارع والطرقأت ،ولعلّ مأ زاد الط Úبلة
إا ¤جأنب الظÓم الدامسس ،انتشسأر الكÓب
الضسألة وا◊يوانأت الÈية التي تشسكل خطرا
ك -بÒا ع -ل -ى ه-ؤو’ء السس-ك-أن ،خ-أصس-ة اأ’ط-ف-أل
منهم أاثنأء فصسل الشستأء عندمأ يتوجهون بأكرا
إا ¤مقأعد الدراسسة.
و’ يزال مشسكل السسكن بـ «بومقأن» يطرح
بحّدة للÈامج الشسحيحة التي اسستفأدت منهأ
اŸنطقة ،حيث كشسف السسكأن أان أاقل من 10
مسسأكن ريفية فقط منحت ‘ إاطأر برنأمج
البنأء الريفي بألقرية ،وهذا بألرغم من وجود
اأ’راضس-ي الصس-أ◊ة ل-ل-ب-ن-أء م-لك ل-ط-أل-ب-ي هذا
النوع من البنأء.
و‘ جولة داخل هذه القرية التي تتموقع بÚ
بلدية “ألوسس وقرية ع Úالشسرايع ،اŸنطقة
معروفة بطأبعهأ الفÓحي ورغم ذلك  ⁄يهتم
ب -أم -ر ف -ت -ح مسس -ألك وط-رق-أت ت-رب-ط ال-ق-ري-ة
Ãزارع الفÓح ،Úوهي من ب Úاآ’ثأر السسلبية
لهذه الوضسعية التي جعلت سسكأن هذه البلدة
ا÷ب -ل -ي -ة ‘ ع -زل -ة ت -ف -أق -م مشس -ك -ل ال-ب-ط-أل-ة
بأŸنطقة كون أاغلبية الشسبأب  ⁄تتوفر لهم
ف- -رصس ع -م -ل ب -أŸن -أط -ق اÛأورة ،وزاده -م
اأ’م -ر سس -وءا ع -دم وج-ود ال-ه-ي-أك-ل الÎف-ي-ه-ي-ة
واŸراف -ق ال -ري -أضس -ي -ة ،ف -أل-ق-ري-ة ت-ن-ع-دم ب-ه-أ
مسسأحأت للعب ،ومن يرد ‡أرسسة أاي نوع من
الريأضسة عليه التوجه ا ¤بلدية “ألوسس لو
كأن من اÙظوظ.Ú

ا◊ظÒة السشكنية بتلمسشأن مهّددة
بألتخريب
تلمسشانﬁ :مد بن ترار

يششهد أاك Ìمن 150آالف مسشكن ” أا‚ازه بالعمارات اıتلفة
م -ن -ذ سش-ن-ة  ،1999ا ¤ي -وم -ن -ا ه -ذا Ãدي -ن -ة ت -ل -مسش-ان وﬂت-ل-ف
دوائرها حالة من التسشيب والÓأامن بفعل الغياب التام للحماية
والرقابة نتيجة تخلي الهيئة اŸسشÒة اŸتمثلة ‘ ديوان الÎقية
والتسشي Òالعقاري على نظام ا◊ماية من جهة ،وكذا التخلي
عن اŸلكية لفائدة اÓŸك ا÷دد من خÓل التنازل عن اŸلكية،
خاصشة باŸدن ا÷ديدة التي ” اسشتحداثها بكل من اوجليدة
وبوجليدة والرمششي ‘ ح‚ Úد بعضس العمارات قد ” غلقها
ع -ن ط -ري-ق انشش-اء ب-اب خ-ارج-ي ال-كÎو ،Êخ-اصش-ة ‘ اÛم-ع-ات
’طارات بأاحياء إاÁامة ومنصشورة.
’دارية وعمارات ا إ
ا إ
هذا وقد أاشسأر مسسؤوولون من مديرية السسكن وكذا ديوان الÎقية
والتسسي Òالعقأري اأن تخلي مؤوسسسستهم عن اŸلكية لفأئدة مسستغلي
السس-ك-ن ج-ع-ل ال-ع-م-أرات ت-هÎأا خ-أصس-ة ع-دادات اŸي-أه وال-ك-ه-رب-أء
ا÷مأعية والقنوات النأقلة زيأدة على خزائنهأ والزجأج اÿأرجي
للعمأرات وزجأج السس ⁄Óوذلك بفعل غيأب ا◊راسس الذين كأنت
إادارة الديوان تعتمد عليهم ‘ ا◊راسسة ا÷مأعية للعمأرة خÓل
الثمأنينأت ا ¤غأية منتصسف التسسعينأت ،ا’مر الذي أاثر سسلبأ على
ح-أل-ة ه-ذه ال-ع-م-أرات ال-ت-ي ان-ه-أرت اŸل-ك-ي-أت ا÷م-أع-ي-ة للسسكأن
” تخريبهأ
كزجأج ا’دراج وكذا خزائن العدادات التي كثÒا مأ ّ
و–ويلهأ ا ¤ملكيأت خأصسة من قبل السسكأن ،خصسوصسأ ‘ ظل
غيأب الرقأبة ،وا◊سس ا÷مأعي لدى السسكأن ،وكثÒا مأ كأنت
هذه التخريبأت سسببأ ‘ اند’ع شسجأرات عنيفة مأ ب Úالسسكأن
انتهت بعضسهأ بسسقوط أارواح ،خأصسة بعدمأ ” نقل اŸلكيأت ا¤
اأ’شسخأصس ،مأ شسجع على عمليأت ا’عتداء على الطأبع العمراÊ
للعمأرات وخلق شسجأرات مأ ب Úالسسكأن حول اŸلكيأت ا÷مأعية
اŸعتدي عليهأ و” إاحصسأء مأ يزيد عن  259قضسية أامأم العدالة،
خÓل السسنوات اŸأضسية ،كمأ –ولت ادراج العمأرات ‘ بعضس
ا’ح -ي -أء ا ¤م -واق -ع ل -ل -تصس -رف-أت الÓ-أاخÓ-ق-ي-ة م-ن ج-ه-ة وم-وق-ع
للسسرقأت خأصسة لي Óبفعل تخريب ا’نأرة الداخلية للعمأرات .من
جأنب اخر سسأهم غيأب اŸنظفأت على مسستوى العمأرات ا¤
ان -تشس -أر ال -فضس Ó-ت وال -روائ -ح وغ -ي -أب ال -ن -ظ -أف -ة ‘ اŸسس-أح-أت
ا÷مأعية بفعل تنصسل السسكأن من دفع ثمن اŸنظفأت وكل يرمي
بأŸسسؤوولة على ا÷Òان دون اإيجأد حلول ،هذا وتختلف وضسعية
العمأرات من منطقة أ’خرى وحسسب مسستوى السسكأن ففي ا’حيأء
اإ’دارية وعمأرات اإ’طأرات ‚د اأن السسكأن متكأثف Úويدفعون
ثمن اŸنظفة واŸواقع ا÷مأعية وحتى انهم اسستحدثوا بوابأت
جمأعية لغلق العمأرات وحمأيتهأ من التخريب والسسرقة ،كمأ
ينظمون حتى حمÓت النظأفة ا÷وارية للحي ‘ ،ح Úتغيب هذه
اŸبأدرات ‘ اغلب العمأرات اأ’خرى سسواء بأحيأء أاوجليدة أاو
بوجليدة واÁأمة ومنصسورة.

السشكان يناششدون وا‹ باتنة بعد تهرب اŸسشؤوول ÚاÙليÚ

 6كلم لفك العزلة عن سشكأن قرية ع Úالدفيلة ببلدية بيطأم

باتنةŸ :وششي حمزة

ي-ن-اشش-د سش-ك-ان ق-ري-ة ع Úال-دفيلة
الواقعة جنوب بلدية بيطام بو’ية
ب -ات -ن -ة ،السش -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ضش-رورة
ال-ت-دخ-ل ا÷اد ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشش-غالهم
اŸت-ع-ل-ق ب-رب-ط-ه-م ب-ال-ط-ريق الوطني
رق - -م  ،3ب - -ه- -دف فك ال- -ع- -زل- -ة ع- -ن
ق -ري -ت-ه-م ال-ت-ي ي-رفضش-ون م-غ-ادرت-ه-ا
وبقوا يعيششون فيها من عدة عقود،
على مسشافة  6كم.
ي -أت -ي م -ط -لب رب -ط ال -ق-ري-ة ب-أل-ط-ري-ق
ال -وط -ن -ي رق -م  78ع -ل -ى رأاسس أاول -وي -أت
السس -ك -أن ،وذلك م -ن -ذ أاك Ìم -ن ع -ق-د م-ن
الزمن ،ورغم تعأقب اÛألسس الشسعبية
البلدية على بلية بيطأم إا’ أان حلمهم ⁄
يتحقق اأ’مر الذي دفعهم Ÿنأشسدة وا‹
بأتنة ،عبد اÿألق صسيودة للتدخل وإايجأد
حل لهذه اŸشسكلة التي أارقتهم ،خأصسة
وأان قريتهم تبعد بحوا‹  10كلم عن مقر
البلدية.
وأاشس -أر سس -ك -أن ال -ق -ري-ة إا ¤أان اŸسس-لك
الوحيد الذي يربطهم بألعأ ⁄اÿأرجي

قد –ول إا ¤نقطة سسوداء بعد تسسجيل
ح - -وادث م - -رور ق - -أت - -ل- -ة بسس- -بب غ- -ي- -أب
اŸم- -هÓ- -ت ،واهÎاء ال- -ط- -ري- -ق ب- -ف- -ع- -ل
ا’سستعمأل اŸكثف للمركبأت لهأ ،اإضسأفة
إا ¤إا‚أز اŸسسلك Ãحأذاة منعرج خطÒ
ب-أت ي-ه-دد ف-ع Ó-ح-ي-أت-ه-م وح-ي-أة اب-نأئهم
خأصسة ،وحسسب قأطني ع Úالدفيلة ،فإأن
ف -وائ -د ا‚أز مسس -لك ج -دي -د سسÒب -ط-ه-م
ب -أل -ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  3سس-يسس-ه-ل من
عملية تنقلهم ويفك العزلة عنهم وهو من
ب Úاهم انشسغأ’ت السسكأن التي طرحوهأ
ع- - -ل- - -ى اŸسس - -ؤوول ÚاÙل ‘ Úع - -دي - -د
اŸن- -أسس -ب -أت وم -ن خ Ó-ل ›م -وع -ة م -ن
الشسكأوى واŸراسسÓت ،غ Òان مطألبهم
بقيت ›رد وعود  ⁄تنفذ.
وقد طرح اŸواطنون هذا ا’مر على
اÛلسس الشسعبي البلدي ا÷ديد والذي
اكد احقية وشسرعية مطألب السسكأن غÒ
انه اشسأر ا ¤نقصس ا’عتمأدات اŸألية
إ’‚أز اŸسسلك ،مأ دفع السسأكنة Ÿنأشسدة
الوا‹ مبأشسرة مؤوكدين ان قريتهم كأنت
معق Óتأريخيأ للثوار ابأن حرب التحرير
ويسس -ت -ح -ق سس -ك -أن -ه -أ ال -ت -ف -أت-ة ج-أدة م-ن

اŸسسؤوول.Ú
وبخصسوصس هذا اŸشسروع ا◊يوي فأكد
سسكأن ع Úالدفيلة اأن جملة من العراقيل
تقف ‘ كل مرة دون Œسسيده ،على غرار
تواجد نصسف اŸشسروع بإأقليم خأرج نطأق
ب -ل -دي -ة ب -ي -ط-أم ،ح-يث ي-ت-واج-د ج-زء م-ن
الطريق الذي يرغب فيه السسكأن بإأقليم
بلدية القنطرة بو’ية بسسكرة ،اأ’مر الذي
ي- -ح- -ول دون ا‚أزه اإ’ ‘ ح- -أل- -ة ت -دخ -ل
اŸسس -ؤوول Úب -أل -ب -ل -دي -ت Úب -أل -ت -نسس-ي-ق م-ع
اŸصسألح الو’ئية لبأتنة وبسسكرة.
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^ إاعداد :جمال أاوكيلي

لدارة اÙلية من اŸواطن
تقريب ا إ

فتح ﬁافظات عقارية جديدة بدوائر اŸدية
لسستجابة
لموال لدى الغ ،Òوسسمح تدّخلها بإا‚از  23658ملف وا إ
تسسعى مديرية أامÓك الدولة بولية اŸدية لتحصسيل ا أ
لنحو  128580طلب معلومات حول طلبات السسكن بكل صسيغها ،ونتج عنها –ـصسيل ما‹ لفائدة اÿـزينة العمومية ‘ هذه الفÎة
قدر بـ  656 . 05٧ . 12٤ . ٧8دينار ،تنفيذا للتعليمات من أاجل اŸسساهمة الفعالة ‘ التنمية اŸسستدامة ،وتثم ÚاŸوارد العمومية.
وترجمت معا÷ة اŸلفات اŸنجزة بتحقيق نتائج فاقت نسسبة  300باŸائة مقارنة بالتوقعات اŸقارنة بالفÎة السسابقة ،نتيجة
اÛهودات ا÷ّبارة وتكاتف ا÷هود ‘ اŸيدان ،والعمل بتوجيهات السسلطات اÙلية الهادفة إا ¤تنويع اŸداخيل.
اŸعلومات لـ  172442طلب.
سش -اه -مت ه -ذه ا◊رك -ي-ة حسشب ب-ك-ري ‘
–صشيل  656 . 057 . 124 . 78دينار كعائدات
أامÓك الدولة ‘ السشنة الفارطة ،إاذ وصشلت
اأ’ه- -داف اŸسش- -ط- -رة م- -ن ط -رف اŸدي -ري -ة
العامة حوا‹  20مليار سشنتيم ،أاي Œاوزت
 300باŸائة مقارنة بتلك اŸسشطرة ،كما أانها
أا‚زت ‘ ›ال إاجراءات نزع اŸلكية 696
قرار ،و”ّ إاششهار منها  430قرار والباقي هو
قيد التسشجيل والششهر لعدة مششاريع حيوية،
منها مششروع التزويد باŸاء الششروب للمراكز
ا◊ضشرية على ﬁور كدية أاسشردون ا◊صشة
رقم  ،03والتي ” بششأانها إاعداد  243قرار
ومششروع إا‚از سشد بني سشليمان اŸسشمى واد
الصش - -ا‘ ف - -ت - -م إاع- -داد  58ق- -رار ،ومشش -روع
ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد الرابط
ب Úششفة وبوغزول على مسشافة  125كلم،
حيث ” إاعداد  205قرار ،إا ¤جانب مششروع
مسشكن لكل منهما ‘ ،ح ” Úاختيار أارضشية
اŸدية :علي ملياÊ
الطريق الو’ئي رقم  20والطريق الوطني رقم
Ãقر الو’ية إ’‚از  1300مسشكن بع Úا÷ردة
 18على مسشافة  17 . 5كلم فتم اعداد 26
” تخصشيصس لو’ية اŸدية
برنامج  ،2016كما ّ
تعتزم هذه اŸديرية خÓل اأ’يام القادمة
قرار ،كما أانه ” إاعداد  19قرار Ãششروع
برنامج إاضشا‘ لسشنة  2018قوامه  2700وحدة
فتح ﬁافظات عقارية جديدة بدائرة عÚ
عصشرنة الطريق الو’ئي رقم  64على مسشافة
زائد  900سشكن هي بصشدد تعي Úاأ’راضشي
بوسشيف لتلبية حاجيات مواطني هذه الدائرة
 18كلم ‘ ،ح ” Úاعداد  41قرار من مششروع
لغرضس ا’‚از ،عÓوة على إا‚از  48قرار
ونظÒتها بششÓلة العذاورة للحد من معاناة
عصشرنة الطريق الو’ئي رقم  64أا على مسشافة
امتياز لقطاع التعليم العا‹ (أاسشاتذة) ‘ إاطار
ا÷ه-ة ا÷ن-وب-ي-ة الشش-رق-ي-ة وأاخ-رى ب-ت-ابÓ-ط،
 14 . 5ب Úأاو’د براهيم والعمارية ،كما ”
إاع -داد ع-ق-ود ا’م-ت-ي-از ل-لسش-ك-ن-ات ال-وظ-ي-ف-ي-ة
خ -اصش -ة ب -دائ -رت-ي ت-ابÓ-ط وال-ع-زي-زي-ة ل-ك-ب-ح
إاعداد  16قرار بخصشوصس ﬁجر مائي على
بجامعة اŸدية.
م -ع -ان -اة اŸواط-ن Úوال-ت-ك-ف-ل ا÷ي-د واأ’م-ث-ل
ششعبة أاو’د سشلطان ببلدية سشيدي زيان بدائرة
ه- -ذا وف- -ي- -م- -ا ّ” ت- -خصش -يصس  58موقعا
وت - -ق- -ريب اإ’دارة م- -ن اŸواط- -ن ،Úوا◊رصس
السشواقي ،مضشاف إا ¤ذلك ” اعدد  88قرار
للمششاريع القطاعية بنحو  14قطاع تنفيذي
على التنمية اÙلية التي تعود على الو’ية
خاصشة Ãششروع إاعادة تأاهيل نظام التموين
وعمومي ،و”ّ رصشد  48موقعا خاصشا للسشكن
Ãختلف ربوعها باأ’من وا’سشتقرار ،وتوفÒ
باŸاء الششروب لدائرتي ع Úبوسشيف وششÓلة
ال -تسش -اه -م -ي والÎق-وي اŸدع-م واÛم-ع-ات
السشيولة اŸالية.
العذاورة ،كما أانه ‘ اطار التحويل اÛاÊ
الريفية ’‚از  5643سشكنا ،كما ”ّ تسشليم 309
واسش -ت-ق-ب-ل م-دي-ر أامÓ-ك ال-دول-ة ال-دك-ت-ور
ل -ف -ائ -دة ال-دول-ة ” ،اع-داد  10ع-ق-ود ’‚از
عقد حصشصس ريفية خاصشة بتنمية الهضشاب
سشعيد بكري أاك Ìمن  7000مواطن ‘ سشياق
 1904سش-ك-ن بصش-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار ع19 È
ال- -ع- -ل- -ي -ا ،ك -م -ا أان -ه ‘ إاط -ار ا◊ي -ازة ط -ب -ق -ا
تقريب اإ’دارة من اŸواطن بقصشد النظر ‘
بلدية ‘ ،وقت ” اعداد  388عقد وتسشليم
إ’ج -راءات اŸرسش -وم ال -ت-ن-ف-ي-ذي 254 / 91
‡ا
 320ع-ق-د أ’صش-ح-اب-ه-ا بشش-أان ال-ب-ن-اء ال-ريفي،
اŸتضشمن إاعداد ششهادة ا◊يازة ،تلقت هذه
رفع انششغا’تهم اŸطروحة بكل واقعيةّ ،
أابان تلك ا◊ركية ورغبة التقرب من اŸواطن
وهذا ‘ إاطار عملية التنازل عن ا◊صشصس
اŸديرية  2076ملف –قيق ” ،إا‚از 1117
أاك Ìومرافقته والسشعي ا◊ثيث ◊ل مششاكله
اŸكونة للمجمعات السشكنية الريفية الكائنة
ملف ،منها  95تابعة للدولة مرفوضشة ،و1022
رغ -م ششسش -اع -ة اإ’ق -ل -ي -م ،وصش -ع -وب -ة –صش-ي-ل
ع Èب- - -ل- - -دي- - -ات “زق- - -ي - -دة ،ث Ó- -ث دوائ - -ر،
ت -اب-ع-ة ل-ل-خ-واصس و 959م-ل-ف ق-ي-د ال-ت-ح-رير
ال -ع -ائ -دات ال -ن -اج -م-ة ع-ن اسش-ت-غÓ-ل الÌوات
ال -زبÒي -ة،أام ا÷ل -ي -ل ،ع -زي -ز وب-وغ-ار ب-ه-دف
وإاعادة تكملة بعضس الوثائق اإ’دارية ،فضشÓ
الطبيعية اŸملوكة لهذه اŸديرية ،ورصشدت
تثبيت السشكان ومسشاعدة سشكان اأ’رياف ‘
ع- -ل- -ى أان- -ه ‘ إاط -ار ت -ط -ب -ي -ق اŸادة  91من
ن
ه- -ذه اŸدي- -ري -ة ‘ ﬂت -ل -ف صش -ي -غ السش -ك -
التنمية اÙلية.
اŸرسشوم  12 / 427اŸتضشمن تسشي Òاأ’مÓك
بالنسشبة لسشنة  2017 - 2016أاوعية عقارية
سشمحت أاهداف هذه اŸديرية ‘ اطار
اÿاصش -ة ب -ال -دول-ة ،ع-ا÷ت ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة 113
ه -ام -ة ،ف -ب -ال -نسش -ب -ة ل -لسش-ك-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
العرضس العمومي ‘ الهضشاب العليا بإاعداد
ملفا خاصشا بطلبات ششراء أاراضس ﬁصشورة،
اإ’ي-ج-اري-ة وال-تسش-اه-م-ية ،خصشصس  115موقع
 13قرار بالبلديات اŸعنية ،و–رير  33قرار
كما أانه و‘ إاطار عملية التحقيق ‘ الذمة
ع Èال -و’ي -ة Ãسش -اح-ة  7597521م 2لتوطÚ
إانششاء ،كما بلغت عدد التجزئات اŸنششأاة بـ 33
Óشش -خ -اصس اŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م-ن
ال -ع -ق -اري -ة ل  -أ
خرت لوكالة عدل ◊صشة
 9371سشكنا ،حيث سش ّ
قرار لنحو Œ 55زئة Ãسشاحة اجمالية بنحو
السش-ك-ن-ات بشش-ت-ى صش-ي-غ-ه-ا ،ت-لّ-قت  140قائمة
 2000سشكن برنامج  ،2013سشتة مواقع ع Èكل
 1188616م ،2فضش Óعلى أاّنها عدلت  19قرار
ضش- - -مت  172442م -رشش -ح -ا ق-دم-وا م-ل-ف-ات
م- -ن قصش- -ر ال- -ب- -خ- -اري ب -ن -ح -و  400مسشكن،
إانششاء Ãسشاحة  634699م ،2كما أاجرت 24
ا’سشتفادة من السشكن ،حيث ” التحقيق ‘
ـ
الÈاوقية بحوا‹  400مسشكن ،بني سشليمان ب
م-وق-ع-ا م-وزع-ا ع-ل-ى أارب-ع-ة ب-ل-دي-ات Ãسش-احة
ه -ذه ال -ق-وائ-م وإاف-ادة مصش-ال-ح ال-و’ي-ة ب-ط-لب
 300مسشكن ،والعزيزية وتابÓط زهاء 100
فاقت  10000هكتار.

بلدية تاشستة بع Úالدفلى

نقاط سسوداء بطريق أاو’د باسسة وانعدام متوسّسطة باÿبابزة
جه سسكان عدة مداشسر ببلدية
و ّ
تاشستة الريفية نداء للجهات اŸعنية
للتفات إا ¤انشسغالتهم اŸتمثلة ‘ ‘
با إ
إازالة النقاط السسوداء اŸسسجلة
بالطريق الرابط مركز البلدية
ومنطقة أاولد معافة ،مع إا‚از
متوسسطة لفائدة أابنائهم بالناحية
اŸسسماة اÿبابزة لرفع اŸعاناة اليومية
عن اŸتمدرسس.Ú

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
حزمة اŸطالب التي طاŸا رفعها هؤو’ء
للمصشالح اŸعنية مازالت تراوح مكانها دون
ت-ن-ف-ي-ذ ،ي-ق-ول ﬁدث-ون-ا ب-ع ÚاŸك-ان ،وال-ت-ي
حصشروها ‘ التدهور الفظيع للطريق الو’ئي
رقم  65الرابط ب Úالعبادية ومرورا بتاششتة
إا ¤غاية منطقة واد حمليل ببلدية الزبوجة
ال -ت -اب -ع -ة إاق -ل -ي -م -ي -ا ب -و’ي-ة الشش-ل-ف .ب-حسشب
تصشريحاتهم الغاضشبة فإان تسشجيل أاك Ìمن 17
نقطة سشوداء بذات اŸسشلك خاصشة ب ÚمقÈة
ت - -اشش - -ت- -ة وأاو’د صش- -ال- -ح وأاو’د ع- -دي وأاو’د
ال- -ع- -رب- -ي وأاو’د ع- -ل- -ي ،ح- -يث ت -ع -رضشت إا¤
‡ا جعل بعضشها
انهيارات وانز’قات للÎبةّ ،

م-هّ-دد ب-اإ’ن-ق-ط-اع ب-ف-ع-ل اأ’خ-طار اŸسشّجلة،
حيث صشارت تششكل تهديدا حقيقيا ◊افÓت
ال- - -ن- - -ق - -ل اŸدرسش - -ي وم - -رك - -ب - -ات ال - -ن - -ق - -ل
ال-ري-ف-ي وع-رب-ات ال-ت-ج-ار ال-ع-ام-ل Úب-ال-ق-طاع
ال- - - -فÓ- - - -ح- - - -ي اŸت - - -ع - - -ل - - -ق ب - - -ال - - -زراع - - -ة
البÓسشتيكية اŸعروفة بذات الناحية.
يحدث ذلك رغم التعليمات التي أاسشدلها
وا‹ ال- -و’ي- -ة Ÿصش- -ال -ح ال -غ -اب -ات وم -دي -ري -ة
اأ’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة بضش-رورة ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ية
ال -تشش -ج Òل -ل-ح-د م-ن ظ-اه-رة ا‚راف الÎب-ة
واإ’ن- -ز’ق- -ات اأ’رضش- -ي- -ة ،ك- -ون أان ال -ن -اح -ي -ة
معروفة بتسشاقط الثلوج وكÌة اŸنابع اŸائية
الطبيعية ،لكن ◊د السشاعة  ⁄تطّبق هذه
ال -ت -ع-ل-ي-م-ات ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع ّ‡ا ي-زي-د ‘
تفاقم الوضشعية التي قد تتسشبّب ‘ قطع هذا
الطريق الوحيد الذي يربط هذه اŸداششر
Ãركز البلدية ،يقول السشكان.
ومن جانب آاخر ⁄ ،يّÎدد سشكان اÿبابزة
وأاو’د معافة وأاو’د العربي وجزء من سشكان
واد ح- -م- -ل -ي -ل ب -و’ي -ة الشش -ل -ف ‘ اŸط -ال -ب -ة
اŸصش -ال -ح اŸع -ن -ي -ة Ãدي -ري -ة ال -ت -ج -ه -ي -زات
ال-ع-م-وم-ي-ة ب›Èة إا‚از م-ت-وسش-طة اÿبابزة
التي اسشتفادت من الدراسشة التقنية دون أان
تنطلق اأ’ششغال ‘ بنائها قصشد رفع اŸتاعب
اليومية التي يواجهها اŸتمدرسشون من خÓل

ت-ن-ق-ل-ه-م ن-ح-وم-ت-وسش-ط-ة أاو’د ب-اسشة على مÏ
حافÓت النقل اŸدرسشي التي توفرها البلدية
ل-ف-ائ-دة ه-ؤو’ء ،غ Òظ-اه-رة اإ’ك-ت-ظ-اظ ال-ت-ي
ت -واج -ه -ه -ا م -ت -وسش -ط -ة أاو’د ب -اسش-ة ال-وح-ي-دة
ب- -ال- -ن- -اح- -ي- -ة صش- -ار م- -ن ي- -ث Òق- -ل -ق اأ’ول -ي -اء
واŸت- -م -درسش Úع -ل -ى ح -د سش -واء ‘ وج -ود 4
ابتدائيات باŸداششر اŸذكورة.
يأاتي هذا ‘ ظل رفع التجميد عن مششاريع
الÎبوية من طرف فخامة رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة .و‘ رّده أاّكد لنا ÿضشر
م- -ك- -اوي رئ- -يسس ب- -ل -دي -ة ت -اشش -ت -ة أاّن مشش -روع
اŸت- -وسش- -ط- -ة ضش- -روري ل- -ف- -ائ -دة أاب -ن -اء ه -ذه
اŸداشش- -ر  ،5ال -ت -ي ي -واج -ه أاب-ن-اءؤوه-ا م-ع-ان-اة
حقيقية رغم توف Òوسشائل النقل اŸدرسشي،
ومن ناحية أاخرى فإاّن هششاششة الÎبة جعلت
مسشلك الطريق معرضس Ÿثل هذه اإ’نز’قات
ال -ت -ي صش -ارت ب -ح -اج -ة إا ¤ع-م-ل-ي-ات تشش-جÒ
وأاششغال لوقف زحف الÎبة خاصشة ‘ فصشل
الششتاء ،مششيدا Ãجهودات الوا‹ ‘ وقوفه
إا ¤ج -انب سش -ك -ان اŸن -ط-ق-ة م-ن خÓ-ل ع-دة
مشش- -اري- -ع ك- -ال- -ط- -ري- -ق اŸزدوج ال -راب -ط بÚ
ال -ط -ري -ق ال -وط -ن-ي رق-م  4م-رورا ب-ال-ع-بادية
وت -اشش -ت-ة إا ¤غ-اي-ة ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 11
ب -و’ي -ة ت -ي-ب-ازة ن-ح-و ال-واج-ه-ة ال-ب-ح-ري-ة‡ّ ،ا
ي -ح -ق -ق ق -ف -زة ت -ن -م -وي-ة وإاق-تصش-ادي-ة ل-ف-ائ-دة

اÿدمات الصسحية بدلسس

مشساريع معّطلة أانهكتها عملية إاعادة التّقييم
هالة إاعÓمية كبÒة واكبت تسسليم مصسلحة تصسفية الدم Ãسستشسفى
ﬁمد بوداود بدلسس بعد سسنوات من التأاخر ومعاناة اŸرضسى اŸوزعÚ
على اŸصسحات اÿاصسة وحتى مسستشسفى تيزي وزو ،وهذا كغÒها من
لخرى التي تدّعم بها القطاع ‘ إاطار اıططات اÿماسسية
اŸشساريع ا أ
ال-ب-عضس م-ن-ه-ا مسس-جل سسنة  2006ك-ال-ق-اع-ة م-تعددة اÿدمات باŸدينة
ا÷ديدة التي اسستهلكت اÓŸي Òبعمليات إاعادة التقييم.

بومرداسس :ز ــ كمال

ل- - - - -يسشت ه- - - - -ذه
القاعة فقط التي
ب- -ر›ت ‘ إاط- -ار
فك اÿن- -اق ع -ل -ى
مسش-تشش-فى اŸدينة
وت -دع -ي -م اŸدي-ن-ة
ا÷دي -دة ،وال-ق-رى
اÛاورة ب -ه -ي-اك-ل
ق -اع-دي-ة وصش-ح-ي-ة
وح-ده-ا م-ن ت-ع-اÊ
ال- -ت- -أاخ- -ر وغ -ي -اب
اŸتابعة
والصش- - -رام- - -ة م - -ن
ط -رف السش -ل -ط -ات
الو’ئية والقائم Úعلى قطاع الصشحة ،بل أان أاغلب اŸششاريع الهامة اŸسشجلة
‘ اıطط Úاÿماسشي Úمن  2005حتى  ⁄ 2014تسشلم بعد منها مششروع 240
’سشاسس سشنة  2009أاو قبل هذا
سشرير بعاصشمة الو’ية الذي وضشع له حجر ا أ
التاريخ ،واسشتهلك أازيد من  300مليار سشنتيم وحكايات عن ترقيته إا ¤مسشتششفى
جامعي ‘ حال تدّعمت جامعة بومرداسس بكلية للطب ،مششروع مسشتششفى
اأ’مراضس العقلية بـ  120سشرير ببودواو ،الذي كان ﬁل معاينة من طرف الوزير
السشابق للصشحة عبد اŸالك بوضشياف سشنة  ،2015حيث وعد بتسشليمه نهاية سشنة
 2016لكنه حاليا  ⁄يعد على أاجندة اŸششاريع ا›ÈŸة ،إا ¤جانب مششروع
مسشتششفى  120سشرير لذات البلدية ،مششروع مسشتششفى  120سشرير ببلدية خميسس
’مومة والطفل اŸسشجل ششهر فيفري
اÿششنة ،مدرسشة الششبه الطبي ،مركز ا أ
سش-ن-ة  ،2014ومشش -اري -ع أاخ-رى ع-دي-دة مسش-ت-ع-ج-ل-ة ج-اءت ل-ت-دع-ي-م اŸؤوسشسش-ات
العمومية الثÓثة ‘ كل من مسشتششفى الثنية ،برج منايل ودلسس التي تعاÊ
الضشغط الكب Òونقصس التخصشصشات الهامة ،إا ¤جانب التأاط Òالطبي الذي
يبقى من النقاط السشوداء والÎاجع اŸسشتمر Ÿسشتوى اÿدمات اŸقدمة.
’سشود الذي رفعته ÷نة
تسشاؤول ثا Êأاك Ìأاهمية يطرح حول مصش Òالتقرير ا أ
الصشحة والنظافة وحماية البيئة للمجلسس الششعبي الو’ئي لو’ية بومرداسس ‘
دورتها العادية الثالثة لسشنة  2014حول واقع قطاع الصشحة بالو’ية ،ومصشÒ
اŸششاريع اŸتأاخرة التي أاّثرت سشلبا على نوعية اÿدمات وحق اŸواطن ‘
العÓج ،حيث ’ تزال طاقة ا’سشتيعاب للمؤوسشسشات ا’سشتششفائية العمومية ’
تتجاوز  613سشرير مقابل  900أالف نسشمة ،متسشائلة أايضشا عن نتائج برنامج
اإ’صشÓح وإاعادة الهيكلة التي مسشت اÿارطة الصشحية بالو’ية اŸنبثة عن
اŸرسشوم التنفيذي رقم  07 / 140اŸؤورخ ‘  ‘ 2007 / 05 / 19إاطار السشياسشة
الصشحية الوطنية ،ومصش Òأازيد من  1طن من النفايات الصشحية التي تلفظها
اŸؤوسشسشات العمومية يوميا دون إاحتسشاب حصشة اŸصشحات اÿاصشة ‘ وقت
تغرق فيه الو’ية ‘ النفايات اŸنزلية وعجز مركز الردم التقني لقورصشومن
اسشتقبال عششرات الششاحنات القادمة من  32بلدية.
هذه إاذن أابرز ا’نششغا’ت والتحديات اŸفروضشة على قطاع الصشحة اليوم
ب -و’ي -ة ب -وم -رداسس حسشب اŸت -ت -ب -ع Úواıتصش ‘ ÚاŸي -دان ،ال -ت-ي ك-ان م-ن
اŸفروضس أان تفتح عنها نقاششات عميقة من قبل جميع الفاعل Úواتخاذ
إاجراءات صشارمة من قبل وا‹ الو’ية ‘ حق اŸقصشرين.
أاما عن عملية وضشع ‘ اÿدمة Ÿصشلحة تصشفية الدم وا Èıالصشحي
Ÿسشتششفى ﬁمد بوداود بحسشب تعليقات اŸواطن Úفهومكسشب كب Òللمنطقة،
’نها ‘ ا◊قيقة مششاريع مسشÎجعة
لكنه بنظرهم ’ تسشتحق كل هذا التحرك أ
أاخذت الكث Òمن ا÷هد واŸال وزادت من حجم الضشغط داخل اŸؤوسشسشة
ا’سشتششفائية اÙتاجة اليوم إا ¤تنفيسس ،مع التسشاؤول عن مصش Òمششروع
مصش- -ل -ح -ة ا’سش -ت -ع -ج -ا’ت ال -ت -ي ك -انت م›Èة ،إا ¤ج -انب مصش -ل -ح -ة ال -طب
اŸتخصشصس التي ” توزيعها على مؤوسشسشات الصشحة ا÷وارية ،وأاسشباب حرمان
اŸرضشى من جهاز سشكان Òومصشلحة الكششف بالراديو ،وغÒها من الوسشائل
Óطقم الطبية التي تششتكي من صشعوبة العمل ‘ ظل الضشغط
الطبية الضشرورية ل أ
اليومي للمؤوسشسشة التي تسشتقبل عششرات اŸواطن Úمن البلديات اÛاورة.
وعليه فإانّ دائرة دلسس اليوم بحاجة إا ¤مششروع مسشتششفى كب Òيتم إا‚ازه ‘
فضشاء خارج اŸدينة اŸضشغوطة يششمل كل التخصشصشات الطبية اŸطلوبة،
وليسس عمليات Œميلية على غرار ما ششهدته مصشلحة ا’سشتعجا’ت السشابقة
اŸصشنفة ‘ اÿانة الÈتقالية  4اŸتنازع عليها مع مؤوسشسشة الصشحة ا÷وارية
’عادة التهيئة بإاجما‹  70مليون دينار ،لكنها
التي اسشتفادت من مششروع Úإ
اليوم مغلقة بسشبب خطورة اŸبنى ،وهو ما يقودنا إا ¤التسشاؤول عن أاسشباب
سشياسشة الÈيكو’ج اŸنتهجة من قبل مديرية الصشحة.

إاعادة ا’عتبار للمتحف ا÷هوي للمجاهدين
اŸدية :علي ملياÊ

وق -ف ﬁم -د ب -وشش -م-ة وا‹ و’ي-ة
اŸدي - - -ة رف - - -ق- - -ة رئ- - -يسس اÛلسس
الشش- -ع- -ب- -ي ال- -و’ئ -ي ،واط -ارات م -ن
ا÷ه -از ال-ت-ن-ف-ي-ذي واأ’م Úال-و’ئ-ي
Ÿن -ظ -م-ة اÛاه-دي-ن ل-ل-و’ي-ة أاي-ام
قبل ذكرى  19مارسس اÿالدة ،على
مدى تقّدم عملية التجهيز باŸتحف
ا÷ه -وي ل -ل -م -ج -اه -دي -ن ب -ال -ق -طب
” التأاكيد
ا◊ضشري للو’ية ،حيث ّ
على ضشرورة اÙافظة على هذا
اŸكسشب ال -ت -اري -خ -ي ال-ه-ام ،وال-ذي

ي- -ع- -د –ف -ة ف -ن -ي -ة ‘ ا’‚از ،م -ع
ال-ع-م-ل ب-ت-وصش-يله Ãختلف الششبكات
والتهيئة اÿارجية للمتحف ،والتي
ت -ق -ع ع -ل -ى ع-ات-ق م-دي-ري-ة ال-ت-ع-مÒ
والبناء والتهيئة ا◊ضشرية.
للعلم بأانه وحسشب ما علم لدى
يومية «الششعب» ،فإان هذا اŸعلم ما
يزال منقوصشا من غÓف ما‹ ‘
حدود  03مÓي Òسشنتيم حتى يتم
التكفل بالتهئية اÿارجية من أاجل
وضشعه حيز العمل ،واإ’سشتفادة من
هذا الصشرح التاريخي الذي سشيعمل
على إاظهار تراث الو’ية التاريخية
الرابعة.

الدبلومـاسسي

ا’نتخابات الرئاسسية
’حد القادم
الروسسية ا أ

بوت Úإإ ¤و’ية
جديدة
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إلتهديدإت إأ’مني ـ ـة تسستدعـ ـ ـ ـي إإلتف ـ ـاف ـ ـ ـ ـا
حول إ–اد إŸغرب إلعربي وتعاونا ب Úأإقطاره

أام Úعــــــام إا–ــــاد
›لـــــسص الشســــــورى
اŸغاربي سسعيد مقدم
لـ«الشسعب»:

تشسّبث جزائري بال ّصسرح اŸغاربي وحرصص
على Œسسيــــد ›موعته ا’قتصســــادية

تأاّخر إŸشسروع إ’قتصسادي إلوحدوي
يخّيب تطلعات  100مليون مغاربي

’سستاذ عÓء زردومي لـ«الشسعب»:
ا أ

إ’–اد إ’فريقي أإهم حاضسنة للقضسية إلصسحرإوية وأإقوى دإعم ◊ّلها إلعادل

الصسحراويون
يÎقبون تقرير كوهلر

هل تتحرك عجلة
إلتسسوية؟

كلمة العدد

ليل طويل

فضسيلة دفوسص
‘  18مارسس  2011بدأت فصصول أألزمة ألسصورية ترتسصم،
لتك Èككرة ألثلج ،وتتحّول إأ ¤حرب دموية مريعة خلّفت
م- -ئ- -ات أآللف م- -ن ألضص- -ح -اي -ا وأÓŸي Úم -ن أŸصص -ابÚ
جسصديا ونفسصيا ومثلهم من ألنازح ÚوألÓجئ ÚألهائمÚ
على وجوههم ‘ ﬂتلف بلدأن ألعا.⁄
ألبدأية ،كانت قبل سصبع سصنوأت ،برغبة شصعبية جاﬁة ‘
أل -ت -غ -ي ،Òل -ك -ن ت -ب ّ-ي-ن لح-ق-ا أن أل-ت-غ-ي ⁄ Òي-ك-ن أل-ه-دف
أŸنشصود على أألقل بالنسصبة للذين تكالبوأ على بÓد

ألشص -ام وأضص -رم -وأ نÒأن ح -ق -ده -م ‘ ج -ن -ب-ات-ه-ا ،ق-ب-ل أن
يحولوها إأ ¤قبلة لتنظيماتهم أإلرهابية ألتي مارسصت ول
زألت كل أشصكال ألتقتيل وألÎويع بحق ألسصوري ،Úألذين
ب -ات -وأ ل يّÎددون ‘ أل -ت-أاك-ي-د ب-أان-ه-م ي-ت-م-ن-ون أل-ع-ودة إأ¤
Óسصف عجلة
ألورأء ،إأ ¤زمن أألمن وألسصتقرأر ،لكن ل أ
ألزمن ل تعود أبدأ إأ ¤ألورأء.
ت -ط-وي أألزم-ة ألسص-وري-ة ألسص-بت أل-ق-ادم سص-ن-ت-ه-ا ألسص-اب-ع-ة
لتسصتهل ألثامنة ،ول شصيء أمام ناظرينا غ Òصصورة ألدولة
أل -ع -رب -ي -ة أل -ت -ي –ّولت ب -أاي -دي م -ت-آام-ري أÿارج وخ-ون-ة
ألدأخل إأّ› ¤رد بقعة للموت وألدمار ،إأذ سصحقت أŸدن
وسصرقت أ◊ياة ،وتفّتتت ألوحدة ألشصعبية وأنشصطرت إأ¤
›م -وع -ات وط -وأئ -ف ،ك ّ-ل وأح -دة تسص -ب -ح ‘ ف -لك دول-ة
خارجية وترفع معول ألهدم ‘ وجه ألشصام أ÷ريحة.
ألصصورة ألتي بلغتها سصوريا أليوم فظيعة ،إأنها باختصصار
ألكارثة ألتي م ّسصت جميع مناحي أ◊ياة ،فعدد ألقتلى -
حسصب بعضس أŸصصادر  -يقÎب من نصصف مليون ‘ دولة

’بّد من موإقف رإدعة تنهي
تطاول إ’حتÓل إŸغربي
على إلشسرعية إلدولية
يبلغ عدد سصكانها نحو  18مليونًا ،بينما ل يتضصح بدقة
عدد أŸصصاب Úجسصمانيًا على أألقل ،ألن عدد أŸعاقÚ
نفسصياً قد يقÎب من عدد ألسصكان ألكلي ،فنحو ثÓثة
أرباع ألسصكان أآلن هم نازحون دأخليًا بعد تدم Òمنازلهم
أو لجئون إأ ¤دول أخرى :فهناك  650ألفًا ‘ أألردن،
وثÓثة مÓي ‘ Úتركيا ،وأك Ìمن مليون ‘ لبنان.
و‘ أ÷انب ألقتصصادي ،حرقت أ◊رب ألزرع وأ◊رث ‘
بلٍد كانت تعت Èرأئجًة ‘ عدد من ألصصناعات وألزرأعات
‘ أŸنطقة ووصصل بها أألمر إأ ¤ألكتفاء ألذأتي ‘ كثÒ
من ألسصلع.
وأليوم ـ كما يقول أÈÿأء – -تاج سصوريا إأ ¤عشصرأت
ألسصن Úكي تعود إأ ¤مسصتوأها ‘ سصنة  ،2010أي ألعام
ألذي سصبق قيام هذه أ◊رب ألعبثية ألتي تأابى نهايتها أن
تأاتي.
ويتضصح جليا أن من ألهبوأ ألنÒأن ‘ بÓد ألشصام ،وألذين
ي -ذرف -ون دم -وع أل -ت -م -اسص -ي -ح ع -ل -ى أŸأاسص -اة أل -ت -ي ح ّ-ل-ت

بالسصوري ⁄ ،Úيكن هّمهم مطلقا سصوى ألعودة بسصوريا
وأŸنطقة قرونا إأ ¤ألورأء ،وهو أ◊اصصل بالضصبط.
أ◊رب ألتي تزلزل أركان سصوريا ألشصقيقة ⁄ ،تضصاهها ‘
حروب أŸنطقة غ Òأ◊رب أألهلية ‘ لبنان ،وكأان قدر
أل -دول -ت Úأ÷ارت Úل -ك -ي -ان ي-ح-ت-ل ف-لسص-ط ،Úرسص-م ب-دق-ة
لينتهي إأ ¤هذأ أŸآال.
ورغ-م ن-ق-اط أل-تشص-اب-ه ،ف-ا◊رب ألسص-وري-ة ،ك-م-ا ي-ع-ت-ق-د
أÈÿأء ليسصت حرباً أهلية باŸعنى ألتقليدي ،بل تنتمي
Ÿا يسص -م -ي-ه ح-ال-يً-ا أسص-ات-ذة أل-عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة «أ◊روب
أ÷ديدة» ،ألتي تشصارك فيها عدة دول ،ما يعّدد مرأكز
ألقرأرأت ويصصّعب جهود ألسصÓم وأ◊لّ.
أألكيد أّننا نعرف كيف بدأت أ◊رب ألسصورية ،لكننا ل
نعرف متى سصتنتهي ،وأألكيد أيضصا أننا ندرك أن أ÷ميع
خ -اسص -ر ف -ي -ه -ا ،ل-ه-ذأ م-ن ألضص-روري وق-ف ه-ذه أŸأاسص-اة،
فالتاريخ لن يرحم قتلة أألوطان ،وأللّعنة سصتطاردهم مدى
أألزمان.
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الششعب
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’سشتاذ عÓء زردومي لـ«الششعب»:
ا أ

أل–اد ألفريقي أهم حاضشنة للقضشية ألصشحرأوية وأقوى دأعم ◊لّها ألعادل
لبّد من موأقف رأدعة تنهي تطاول ألحتÓل أŸغربي على ألششرعية ألدولية
توّقف أاسشتاذ العلوم السشياسشية والعÓقات الدولية بجامعة مولود معمري بتيزي
وزو ع Ó-ء زردوم -ي ‘ ح -وار لـ»الشش -عب» ع -ن-د مسش-ت-ج-دات ال-قضش-ي-ة الصش-ح-راوي-ة،
’نصشاف هذه القضشية
’فريقي إ
’–اد ا إ
معرجا على الدور الكب Òالذي يبذله ا إ
’سشتاذ
العادلة التي “ثل آاخر قضشية تصشفية اسشتعمار بالقارة السشمراء .وأاششار ا أ
زردومي إا ¤مسشاعي اŸنتظم القاري لفتح أابواب التفاوضص وا◊وار ب Úكل من
ا÷مهورية الصشحراوية واŸغرب على أاسشاسص قرارات ولوائح الششرعية الدولية،
التي أاكدت منذ ربع قرن على حقّ الششعب الصشحراوي ‘ تقرير مصشÒه من خÓل
اسشتفتاء حر ونزيه يتضشمن خيار ا’سشتقÓل .ليختم بأان أاك Èعائق أامام اŸسشار
التفاوضشي هو ازدواجية اŸعاي.Ò
حوار :إاÁان كا‘
’–اد
«الشش -عب» :ك-ي-ف ت-قّ-ي-م-ون دور ا إ
’ف- - -ري- - -ق- - -ي ‘ تسش- - -وي- - -ة ال - -قضش - -ي - -ة
ا إ
الصشحراوية؟
’سشتاذ عÓء زردومي :الدور الذي يلعبه
ا أ
اإل–اد اإلفريقي ‘ تسشوية قضشية األراضشي
الصش -ح -راوي-ة اÙت-ل-ة ،إاّت-خ-د أاشش-ك-ال ك-ثÒة،
ك -انت ب -داي -ت -ه -ا ب -اله -ت-م-ام ب-احÎام ح-ق-وق
اإلنسش- -ان والن- -ت- -ه- -اك- -ات اŸغ- -رب -ي -ة ◊ق -وق
اإلنسشان ‘ الصشحراء الغربية.
ف -ف-ي سش-ن-ة  ،2014ق -ام ال–اد اإلف -ري -ق -ي
ب-ت-ع-ي« Úخ-واك-ي-م شش-يسش-ان-و» ال-رئ-يسس األسش-بق
Ÿوزم -ب-ي-ق م-ب-ع-وث-ا خ-اصش-ا إلف-ري-ق-ي-ا م-ك-ل-ف-ا
بالقضشية الصشحراوية بغية لفت النتباه الدو‹
لهذه القضشية ،كما اتخذ ال–اد قرارا مهما
Óنشش-ط-ة
ب -رفضش -ه ال-ق-اط-ع ت-ن-ظ-ي-م اŸغ-رب ل -أ
ال- -دول -ي -ة أاو اسش -ت -غ Ó-ل اŸوارد ‘ األراضش -ي
الصشحراوية اÙتلة ،باإلضشافة إا ¤دعوته
›لسس األمن لتحديد موعد السشتفتاء ‘
القضشية الصشحراوية باعتبار الصشحراء الغربية
آاخر مسشتعمرة ‘ إافريقيا ،كما ششّكلت القمة
األخÒة ل –Ó-اد اإلف -ري-ق-ي ،ح-دث-ا ت-اري-خ-ي-ا
بالنسشبة لقضشية الصشحراء الغربية من حيث
قوة القرارات التي خرجت بها والتي أاكدت
عزم األفارقة الصشارم على إانهاء السشتعمار
فيها ،وتعّد دعوة ال–اد للدولت ÚالعضشوتÚ
ف -ي -ه« ،ا÷م -ه -وري -ة الصش -ح -راوي -ة واŸم -ل-ك-ة

اŸغربية بعد انضشمامها له» ،إا ¤الدخول ‘
م -ف-اوضش-ات م-ب-اشش-رة وب-دون شش-روط مسش-ب-ق-ة
تأاكيدا على الدور الذي يحاول ال–اد القيام
به ‘ القضشية الصشحراوية.
تتكاتف ا÷هود ’سشتئناف اŸفاوضشات
ب Úال-ب-ول-يسش-اري-و وا’ح-تÓ-ل اŸغ-ربي،
كيف تتصشّورون نتيجة هذه اŸسشاعي؟
@@ يعد مسشعى التفاوضس ب Úالطرف Úنتيجة
وﬁصشلة لظروف ومتغÒات دولية وإاقليمية
تفرضس إازالة كل العقبات التي تهّدد السشلم
واألمن خاصشة ‘ القارة اإلفريقية ،من أاجل
الوصشول إا ¤حلول نهائية ،ولعّل تأاكيد جبهة
البوليسشاريو إارادتها السشياسشية ‘ الوصشول إا¤
حل نهائي ونيل حقها ‘ السشتقÓل الذي هو
أامر مششروع ،لذلك فقد أاظهرت منذ البداية
حسشن نيتها وتعاطيها مع ا◊ل السشلمي ،وقد
أاك -دت ذلك أاع -ل -ى اŸسش -ت -وي -ات ك -ان آاخ-ره-ا
خ Ó-ل ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-م-ع رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
الصشحراوية واألم Úالعام ÷بهة البوليسشاريو
إاب- -راه- -ي -م غ -ا‹ رئ -يسس ال -وف -د الصش -ح -راوي
ÓمÚ
اŸف -اوضس م -ع اŸب -ع -وث الشش -خصش -ي ل  -أ
 ·ÓاŸتحدة إا ¤الصشحراء الغربية
العام ل أ
هورسشت كوهلر ‘ برل ÚاألŸانية ح Úأابدت
جمهورية الصشحراء الغربية إارادتها وعزمها
ع -ل -ى ال -وصش-ول إا ¤ح-ل-ول ن-ه-ائ-ي-ة م-ن خÓ-ل
اŸف -اوضش -ات اŸب -اشش-رة م-ع ‡ث-لي اŸم-ل-ك-ة
اŸغ -رب -ي -ة ،ل -ت -ب -ق -ى ال -ك -رة ‘ م-ل-عب اŸم-ل-ك-ة
اŸغربية لتسشتجيب لهذه النداءات ،و‘ رأايي

ف -إان ه -ذه السش-ت-ج-اب-ة ي-جب أان ت-راف-ق-ه-ا إارادة
جادة وصشادقة ‘ ا◊ل النهائي الذي يحÎم
إارادة الششعب الصشحراوي ‘ تقرير مصشÒه وبناء
دول -ت -ه اŸسش -ت -ق -ل -ة ن-زول ع-ن-د رغ-ب-ة اÛت-م-ع
الدو‹ واإلفريقي عموما واŸغاربي خصشوصشا،
وذلك تطلعا منه إا ¤مسشتقبل زاهر يحقق آامال
وت-ط-ل-ع-ات شش-ع-وب-ه-ا ،ف-ال-ت-ع-نت اŸغ-رب-ي وع-دم
ال-رضش-وخ ل-ل-ح-ل-ول ال-واق-ع-ي-ة واإلعÎاف ب-حقوق
الششعب الصشحراوي والتوقف عن حلم الصشحراء
مغربية واإلÁان بواقع الصشحراء الغربية هي
ن -ق -ط -ة ال-ب-داي-ة ألي م-ف-اوضش-ات وألي تسش-وي-ات
وب- -دون ت- -وّف- -ر ه- -ذا الشش -رط ،ف -إان أاي م -ب -ادرة
ت -ف -اوضش-ي-ة ه-ي م-ن ج-انب واح-د وي-جب إاج-ب-ار
اŸغ- -رب ع -ل -ى ال -رضش -وخ م -ن خ Ó-ل ال -ق -ن -وات
القانونية واإلرادة الدولية سشواء على مسشتوى
أا‡ي أاو إافريقي.
’‡ي كوهلر؟
كيف تقّيمون مهمة اŸبعوث ا أ
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ال -ق -اضش -ي ب -ت -م -دي -د م -ه -م -ة ال-ب-ع-ث-ة األ‡ي-ة
«اŸي -ن -ورسش -و» ف -إان ا÷ه -ود ال -ت -ي ي -ق-وم ب-ه-ا
·Ó
Óم Úال -ع -ام ل  -أ
اŸب- -ع- -وث الشش- -خصش- -ي ل  -أ
اŸتحدة أانطونيو غوتÒيسس« ،كوهلر» ،تبعث
على الطمئنان حيال مسشتقبل اŸفاوضشات ‘
إاط -ار اıط -ط األ‡ي ل -تسش -وي -ة ال -ن -زاع ‘
الصشحراء الغربية ،فقد أانتجت جهوده التي
جاء من أاجلها إا ¤اŸنطقة ثمارا حتى وإان
 ⁄تصشل بعد إا ¤األهداف اŸنششودة ،حيث
اط -ل -ع ع -ن ك -ثب ع -ل-ى األوضش-اع ‘ ﬂي-م-ات
الÓجئ ،Úوقام باسشتقبال الطرف ‘ ÚبرلÚ
وبرششلونة من أاجل السشتماع إاليهما.
إال أان ما يششّكل دائما عائقا ‘ رأايي أامام
مسش- -ار ال- -ت- -ف- -اوضس ب ÚاŸغ- -رب والصش -ح -راء
ال -غ -رب -ي-ة ه-و ازدواج-ي-ة اŸع-اي Òال-ت-ي ت-ب-ن-ي
عليها البعثات اŸغربية ملفاتها التفاوضشية،
فمن جهة هي تقبل التفاوضس مع البوليسشاريو
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى تششÎط أان ت-ك-ون سش-لسش-ل-ة

الصشحراويون يÎقبون تقرير كوهلر

’فريقي
أاجندة  2063ل–Óاد ا إ

م- -ن اŸق- -رر أان ي- -قّ- -دم السش- -ي- -د
ه- - -ورسشت ك - -وه - -ل - -ر اŸب - -ع - -وث
·Ó
Óم Úال -ع-ام ل -أ
الشش -خصش -ي ل  -أ
اŸت-ح-دة ا ¤الصش-ح-راء ال-غ-رب-ية
تقريره ا› ¤لسس األمن الدو‹
ب-ت-اريخ  21م -ن الشش -ه-ر ا÷اري
حسشب ج- - -دول اع- - -م - -ال ›لسس
األم - -ن ال- -دو‹ لشش- -ه- -ر م- -ارسس،
وسش-ي-ك-ون السش-ي-د ك-وه-لر مرفوقا
Óم Úال-ع-ام
ب -اŸم -ث -ل اÿاصس ل  -أ
 ·ÓاŸت -ح -دة ورئ -يسس ب -ع -ث -ة
ل - -أ
اŸينورسشو كولن سشتيوارت.
·Ó
Óم Úال -ع -ام ل -أ
وم -ع -ل -وم ان اح -اط -ة اŸم -ث -ل الشش -خصش -ي ل  -أ
اŸتحدة Ûلسس األمن كانت مقررة ششهر فيفري اŸنصشرم،
اسشتنادا ا ¤قرار ›لسس األمن  2351افريل  ،2017الذي طلب
 ·ÓاŸتحدة تقد Ëتقرير حول الوضشع ‘
من األم Úالعام ل أ
الصشحراء الغربية بعد سشتة أاششهر من تعي ÚاŸبعوث ا÷ديد.
ت -ق -ري -ر ك -وه -ل-ر ال-ذي ي-ت-م-ن-ى الصش-ح-راوي-ون أان ي-ك-ون م-نصش-ف-ا
لقضشيتهم ،سشيششمل بكل تأاكيد خÓصشة –ركاته ‘ اŸنطقة
ولقاءاته مع طر‘ األزمة ،ودول ا÷وار ،وسشيعرضس اŸششاكل
والعراقيل التي تقف ‘ طريق التسشوية العادلة.
وقد يطرح اŸبعوث األ‡ي هذه اŸرة ،جدول زمنيا لسشتئناف
مسشار التسشوية اŸتوقف مند ،2012
بسشبب العراقيل التي يضشعها اŸغرب أامام اÿطط األ‡ية ،التي
تدعو إا ¤تقرير مصش Òالششعب الصشحراوي.
و‘ انتظار أان يتجلى ﬁتوى تقرير كوهلر ،من الضشروري
ال -تشش -دي -د ع -ل -ى صش ّ-د ك ّ-ل اŸؤوام-رات ال-ت-ي ي-ح-ي-ك-ه-ا الح-تÓ-ل
واŸتواطئ Úمعه و‘ مقدمتهم فرنسشا ،الذين يصشّرون على قتل
القضشية بالتقادم من خÓل فرضس العراقيل وإاجهاضس مسشاعي
ا◊ل.لهذا ل بد لكوهلر أان ل يقع ‘ اŸصشيدة التي وقع فيها
سشابقوه ،سشواء –ت الÎغيب أاو الÎهيب ،وعليه أان يواصشل
مهمته بثبات ونزاهة لتحقيق هدف واحد وهو حل آاخر قضشية
تصشفية اسشتعمار بافريقيا.
فضشيلة دفوسص

’ف- -ري- -ق- -ي ورشش- -ات ع- -دي- -دة ،ت- -خّصص ج- -وانب ال- -ت -ن -م -ي -ة
ف- -ت- -ح ا’–اد ا إ
ا’ق-تصش-ادي-ة وال-ت-ج-ارة وا’ن-دم-اج ال-ق-اري ‘ ،إاط-ار ت-ن-ف-يذ أاجندة ،2063
’صشÓح داخلي يضشمن وضشع آاليات
وباششر ‘ الوقت ذاته نقاششات عميقة إ
’هداف اŸسشطرة.
ضشرورية لتحقيق ا أ
حمزة ﬁصشول
ال- -ع- -اصش- -م- -ة ال -روان -دي -ة ك -ي -غ -ا‹ ،ق -م -ة
اسش -ت -ث -ن -ائ -ي-ة ي-وم  21م - - -ارسس ا÷اري،
خÓل زيارته للجزائر Ÿدة  3أايام ،كششف تخصشصس Ÿنطقة التبادل التجاري ا◊ر
رئيسس مفوضشية ال–اد اإلفريقي ،موسشى اŸعروفة اختصشار باسشم «زلك».
ف-ق-ي ،ع-ن أاول-وي-ات ال-ه-ي-ئ-ة ال-ق-ارية على وأاطلقت اŸفاوضشات بششكل رسشمي حول
اŸدى القريب ،اŸتوسشط والبعيد ،وظهر إانششاء منطقة التبادل ا◊ر ،سشنة ،2015
م -ن تصش -ري -ح-ات-ه أان انشش-غ-الت األف-ارق-ة خ Ó-ل ال -ق -م -ة ال -ق -اري -ة ب-ج-وه-انسش-ب-ورغ
Œاوزت ال -قضش -اي-ا ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸع-روف-ة ب -ج -ن -وب إاف -ري-ق-ي-ا ،وج-رى تسش-ري-ع-ه-ا ‘
ع -ل -ى م ّ-ر ال -ع -ق -ود اŸاضش -ي -ة وأاصش -ب -حت السشنة اŸوالية ،وتقوم اŸبادرة على خلق
مرتبطة بكل ما يضشمن التطور والتنمية سش - -وق ق- -اري- -ة واح- -دة وح- -ري- -ة ت- -ن- -ق- -ل
الشش- -خ- -اصس وال- -بضش- -ائ -ع ووضش -ع ال–اد
للبلدان والششعوب.
وذكر فقي ،أان الندماج اإلفريقي ع Èا÷مركي حيز اÿدمة بحلول عام .2022
ربط جسشور التواصشل التجاري والتكامل
تنمية ألتجارة أإلفريقية
الق -تصش -ادي ي -ظ -ل ط -م -وح -ا ي-ح-ت-اج إا ¤وتكششف األرقام عن واقع ﬂيب للتجارة
مسشاهمة فعالة من قبل الدول األعضشاء ،البينية داخل القارة اإلفريقية ،حيث ل
لتنفيذ أاجندة  ،2063التي صشادقت عليها تتجاوز اŸبادلت التجارية إافريقيا الـ10
قمة ال–اد الفريقي سشنة .2013
باŸائة ،بينما تقدر بـ 70باŸائة و 50و 52
األج -ن -دة ال-واع-دة ،ت-تضش-م-ن مشش-اري-ع ‘ باŸائة داخل ال–اد األوروبي وآاسشيا
اسشÎات- -ي -ج -ي -ة –ت -اج إا ¤م -وارد م -ال -ي -ة وأامريكا الششمالية.
ضشخمة وششركاء دولي Úأاقوياء لتجسشيدها وسش-ي-ك-ون ل-زام-ا ع-ل-ى ال-دول اإلف-ري-ق-ي-ة،
‘ اآلجال اÙددة ،ومن ب Úما تن ّصس إال -غ -اء ع -دي -د ا◊واج -ز اإلداري -ة ق -اه-رة
ع -ل -ي -ه ،ب -ن -اء خ -ط -وط ل -لسش -ك -ة ا◊دي-دة ك - -ال - -ت - -أاششÒات وال- -وث- -ائ- -ق ا÷م- -رك- -ي- -ة
السش-ري-ع-ة واŸط-ارات وال-ط-رق السش-ريعة ،والÎاخ -يصس ،لضش -م -ان ت-ن-ق-ل األشش-خ-اصس
بغية ربط الدول ببعضشها البعضس وتسشهيل والبضشائع على حدودها ،إا ¤جانب تفعيل
تنقل األششخاصس والبضشائع ،وهذه البنى وتعميم جواز السشفر اإلفريقي اŸوحد.
التحتية ،تعت Èركيزة ﬂططات الندماج
ليسس هذأ فقط؟
القتصشادي القاري.
وّÁر إانعاشس التجارة البينية داخل القارة
ويبدو أان ال–اد اإلفريقي ،قد مضشى
اإلفريقية ،و–قيق التكامل القتصشادي
قدما ‘ تنفيذ عدد من الورششات الكÈى
اŸنشش -ود ع Èت -ن -م -ي-ة الن-ت-اج الصش-ن-اع-ي
التي سشتغ Òوجه القارة ،حيث سشتحتضشن

هل تتحرك عجلة ألتسشوية؟

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

أام Úعام إا–اد ›لسص الششورى اŸغاربي سشعيد مقدم لـ«الششعب»:

ألتهديدأت أألمنية تسشتدعي إألتفافا حول أ–اد أŸغرب ألعربي وتعاونا ب Úأأقطاره

تششبّث جزائري بال ّصشرح اŸغاربي وحرصص على Œسشيد ›موعته ا’قتصشادية

تطرق الÈوفيسشور سشعيد مقدم ،أام Úعام
ا–اد ›لسص شش - - -ورى ا’–اد اŸغ - - -ارب - - -ي‘ ،
حديث لـ»الششعب» على هامشص مششاركته ‘
’و ¤ب-ج-ام-ع-ة
ف-ع-ال-ي-ات ال-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة ا أ
ق- -اصش- -دي م -رب -اح ب -ورق -ل -ة إا ¤ال -ع -دي -د م -ن
ال -ت -ح -دي -ات ال -راه -ن -ة ‘ اŸن-ط-ق-ة اŸغ-ارب-ي-ة
وال -ت -ي تسش -ت -دع -ي م -زي -دا م -ن ال -ت-ع-اون بÚ
الدول اŸعنية ووعيا أاك Èمن قادة البلدان
اŸغاربية بضشرورة العمل اŸششÎك من أاجل
ال -تصش -دي ل -ل -ت-ه-دي-دات ال-ت-ي ت-ع-رف ت-ن-ام-ي-ا
واضش - -ح - -ا ب - -ف - -ع - -ل اŸت - -غÒات السش - -ي - -اسش - -ي- -ة
وا’ق-تصش-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ششهدتها
’من
اŸنطقة ومن أاجل ضشمان ا’سشتقرار وا أ
‘ اŸنطقة.
حوار :إاÁان كا‘

عقبات ششاقة أمام أهدأف وأعدة

اجتماع
ال -ط -رف Úح -ول ط -اول -ة واح -دة ،ح-يث ي-ؤوك-د
اŸغرب بششكل رسشمي أان األمر يتعلّق بلقاءات
ثنائية لطر‘ النزاع أاي بدون أاطراف أاخرى
مع اŸبعوث األ‡ي ‘ ،ح Úأانها تؤوكد على
م -ب -دأا وث -وابت ل ت -ت -غ ‘ Òسش -ي-اسش-ت-ه-ا اŒاه
قضش -ي -ة الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ف -ب -ال -رغ -م م -ن
ال -ت -ن -دي -دات الصش -ح-راوي-ة وح-ت-ى اإلف-ري-ق-ي-ة
ل Ó-سش -ت -غ Ó-ل اŸغ -رب -ي ل -ل -م -وارد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
والطاقوية ‘ األراضشي الصشحراوية ،إال أان
اŸملكة اŸغربية وإا ¤حّد السشاعة ل تكف
عن هذه اŸمارسشات وهذا إان دل على ششيء
فإا‰ا يدل على عدم رغبة اŸغرب العÎاف
ب- -ح- -ق -وق الشش -عب الصش -ح -راوي ول ال -رضش -وخ
للمطالب اإلفريقية والدولية ،وإا‰ا هو يقوم
ب-ج-ولت م-ن سش-ي-اسش-ة اŸم-اط-ل-ة والÓمبالة،

والزراعي وﬂتلف األنششطة التي تقطع
ح-ب-ل ارت-ب-اط األف-ارق-ة ب-ال-غ-رب كشش-عوب
مسشتهلكة ل تأاكل ‡ا تنتج.
و–ق -ي -ق ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصش-ادي-ة ،ي-رت-ب-ط
ب-اسشÎات-ي-ج-ي-ة ك-ل دول-ة ‘ ب-ن-اء ق-درات-ها
ال-ذات-ي-ة اق-تصش-ادي-ا ،وت-فعيل اÛموعات
ا÷ه- - - -وي- - - -ة وإادخ - - -ال
الصشÓحات الÓزمة.
وي- -ف- -وق ع- -ل -ى سش -ك -ان
ال-ق-ارة السش-م-راء ح-ال-يا
اŸل- -ي- -ار و 300مليون
نسشمة ،ما Áثل سشوقا
واع - - - -دة ل - - - -لسش - - - -ل - - - -ع
واŸن-ت-ج-ات .وي-ت-طّ-ل-ب
اسشتغÓلها األنسشب بنى
–ت -ي -ة ع -م Ó-ق-ة ع-ل-ى
غ -رار ال -ط-ري-ق ال-ع-اب-ر
للصشحراء الذي يربط ا÷زائر بنيجريا
وÁر على  5دول.

رهانات أخرى

لقاءات
م- - - -ن دون

اŸسشاعي القارية لتحقيق وثبة اقتصشادية
مشش -ه -ودة ،تصش -ط -دم ب -ت -ح -دي -ات ق -دÁة
ج -دي -دة ،وع -ل -ى رأاسش -ه -ا م -عضش -ل-ة األم-ن
ومكافحة اإلرهاب ،إاذ تنتششر جماعات
إاره -اب -ي -ة ك -خ Ó-ي-ا سش-رط-ان-ي-ة ‘ م-واق-ع
اسشÎاتيجية كما هو ا◊ال مع بوكو حرام
ششمال ششرق نيجÒيا ،و–الف للمنظمات
اإلره-اب-ي-ة ب-السش-اح-ل اإلف-ري-ق-ي ،وح-رك-ة
الششباب اإلرهابية بالصشومال والتي تعمل
كلها كعقبة أامام –قيق الندماج ا÷هوي
للقارة.
كما يصشطدم بناء القدرات الذاتية للدول
اإلف- -ري- -ق- -ي -ةÃ ،شش -اك -ل ا◊ك -م ال -راشش -د
واŸكافحة الفسشاد والصشراع على السشلطة
وال -ت -وزي-ع ال-ع-ادل ل-لÌوات ،ه-ذه األخÒة
ششّ- -ك -لت شش -رارة ان -دلع أازم -ات داخ -ل -ي -ة
عميقة مثلما يحدث منذ حوا‹  3سشنوات
بإاثيوبيا.

وهذا رغم أان قضشية الصشحراء الغربية  ⁄تعد
كما كانت عليه منذ  42سشنة من الحتÓل
اŸغ -رب -ي ل -ه -ا ف -ق -د أاصش -ب-ح ل-ه-ا صش-دى ل-يسس
إاقليميا ول قاريا فقط بل دوليا ،ولها حضشور
‘ اÙافل الدولية ،فعلى سشبيل اŸثال قام
ب -رŸان إاق -ل -ي -م ال-ب-اسشك ب-إاعÓ-ن م-ؤوسشسش-ات-ي
يطلب فيه من الششركات الباسشكية واإلسشبانية
واألوروبية احÎام القانون الدو‹ واألوروبي،
ووق -ف نشش-اط-ات-ه ب-الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،وه-ي
األسش- - -اسس ال- - -ذي ان- - -ط- - -ل- - -ق م - -ن - -ه ب - -رŸان
إاكسشÁÎادورا ل -دع -وة شش -رك -ات -ه -ا اإلسش-ب-ان-ي-ة
واألورب-ي-ة ل-وق-ف نشش-اط-ات-ه-ا السش-ت-ثمارية ‘
الصشحراء الغربية ،كما طالب اÛلسس البلدي
ل - -دوران - -غ- -و (دول ال- -ب- -اسشك اإلسش- -ب- -ا )Êم- -ن
ا◊ك -وم -ة اإلسش -ب -ان-ي-ة العÎاف ب-ج-م-ه-وري-ة
الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ‘ اŒاه
تنامي وعي اÙيط اإلقليمي بحق الششعب
الصشحراوي ‘ تقرير مصشÒه.

ولزالت ال- -ب- -ل -دان اإلف -ري -ق -ي -ة ت -خ -وضس
معارك متواصشلة ضشد الفقر واÛاعة
والرعاية الصشحية ،والهجرة غ Òالششرعية
وا÷رÁة اŸنظمة والŒار بالبششر.

ثقل دبلوماسشي

ول تتوقف اهتمامات الهيئة القارية على
ت -ن -ف -ي -ذ ك -ل م -ا ي-ت-عّ-ل-ق
ب -أاج -ن-دة  ،2063ف -ب -ل-وغ
ال -ث -ق -ل ال -دب -ل -وم -اسش -ي
اإلف -ري-ق-ي ‘ اÙاف-ل
الدولية يبقى من أابرز
ال - -ورشش - -ات ،وت - -ط- -الب
ال- - -دول اإلف- - -ري- - -ق - -ي - -ة
Ãق - - -ع- - -دي- - -ن دائ- - -مÚ
Ãج -لسس األم -ن ال -دو‹
‘ أاي -ة ع -م -ل-ي-ة إاصشÓ-ح
مقبلة للمنظمة األ‡ية.
وت -ط ّ-رق رؤوسش -اء دول وح-ك-وم-ات أاعضش-اء
اإل–اد اإلفريقي خÓل القمم السشنوية
األخÒة ،إا ¤مسشأالة “ويل اŸنظمة ،التي
ك - -انت مصش - -درا أاسش - -اسش - -ي - -ا ‘ ضش - -ع - -ف
اسشتقÓلية القرار وهوامشس التحرك على
اعتبار أان  80باŸائة من اŸوارد تأاتي من
ال–اد األوروبي وأامريكا.
وات -ف -ق أاعضش-اء ال–اد اإلف-ري-ق-ي ،ع-ل-ى
اقتطاع  2باŸائة من فاتورة اسشتÒاد كل
دولة لتصشب ‘ ميزانية اŸنظمة القارية.
وتسش-ج-ل ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة اإلف-ريقية تأاخرا
واضش- - -ح - -ا ‘ ›ال م - -ع - -ا÷ة األزم - -ات
العويصشة داخل القارة ،و ⁄تÎجم بالششكل
اŸط -ل -وب -ة م -ق -ول -ة «ا◊ل -ول اإلف -ري-ق-ي-ة
للمششاكل اإلفريقية».
ففي األزمة الليبية مث ،Óتلعب اللجنة
الرباعية التي يÎأاسشها الرئيسس الكونغو‹
سشوسشو انغيسشو ،دور اÓŸحظ عن قرب
Ÿسش -ار ال -تسش -وي -ة ،ب -ي-ن-م-ا ت-ف-رضس ال-دول
األوروب- -ي- -ة خ- -اصش- -ة ف -رنسش -ا ،اي -ط -ال -ي -ا،
ب-ري-ط-ان-ي-ا إا ¤ج-انب ال-ولي-ات اŸت-ح-دة

األمريكية نفسشها كراع أاسشاسشي لكل مسشار
تفاوضشي ب Úأاطراف النزاع.
ان -ق -ب-اضس ال-دور اإلف-ري-ق-ي اŸششÎك ‘
حل األزمات ،يسشاهم بششكل مباششر ‘
تعميم التدخل األجنبي سشواء عسشكريا أاو
عن طريق آاليات أاخرى تخدم اŸصشالح
الضشيقة ألطراف بعينها ،وهو ما يتعارضس
م -ع أاه -داف إاف -ري-ق-ي-ا ‘ ه-ن-دسش-ة األم-ن
والسشتقرار لتحقيق التنمية القتصشادية.
ول يسش -اه -م ال–اد اإلف -ري -ق-ي ب-الشش-ك-ل
الÓ- -زم ‘ م -ع -ا÷ة م -ل -ف ال -ه -ج -رة غÒ
الشش -رع -ي -ة ،رغ -م أان غ -ال-ب-ي-ة دول اŸن-ب-ع
إاف -ري-ق-ي-ة ،وظ-لت لسش-ن-وات ﬁل اه-ت-م-ام
حصشري ألوروبا وتسشتدعى بعضس الدول
اإلف -ري -ق -ي -ة كضش -ي -ف ◊ضش -ور م -ؤو“رات
وق -م -م ب -ال -ع -واصش -م األوروب -ي -ة Ÿن -اقشش-ة
الظاهرة.

–دي أإلرهاب

ومع تنامي التهديدات اإلرهابية داخل
القارة ،ازدادت اŸسشؤووليات اŸلقاة على
ع -ات -ق ›لسس السش -ل -م واألم-ن اإلف-ري-ق-ي
ل -رسش -م السش -ي -اسش -ي-ات األم-ن-ي-ة الضش-روري-ة
ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-نسش-ي-ق األم-ني اŸطلوب بÚ
الدول اإلفريقية ومع الششركاء األجانب.
وتتطلب مكافحة اإلرهاب مبالغ مالية
طائلة تصشرف على التسشلح واقتناء العتاد
ا◊ربي الÓزم ،ويكون ذلك على حسشاب
اŸوارد اŸفÎضس ت -خصش -يصش-ه-ا ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
القتصشادية واŸششاريع القاعدية.
وت -ع -ط -ل مشش -روع انشش -اء ق -وة إاف -ري -ق -ي -ة
مششÎكة للتدخل السشريع بسشبب خÓفات
ح- -ول ال- -ت -م -وي -ل واق -تسش -ام األدوار وك -ان
يفÎضس أان يتم إاطÓقها سشنة .2016
Óفارقة الÎكيز على ا÷انب
ول ينبغي ل أ
األم -ن -ي Ÿك -اف -ح -ة اإلره -اب وال-ت-ط-رف
العنيف ،ألن المر يتطلب مقاربة ششاملة
تقحم فيها ﬂتلف اŸؤوسشسشات التعليمية،
الدينية والثقافية.
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اعت Èاألم Úالعام ل–اد ›لسس الششورى اŸغاربي
أان التحديات التي تنتظر البلدان اŸغاربية كبÒة
جدا وما زاد ‘ إا◊احها هو الÓإاسشتقرا والÓأامن
وأايضش- -ا ت -راج -ع ال -دور اŸط -ل -وب م -ن اŸؤوسشسش -ات
القائمة التي –تاج إا ¤فعالية أاك Ìوإا ¤وسشائل
وإام -ك -ان -ات ومسش -اع -دة ودع-م م-ن ط-رف اÛت-م-ع
الدو‹ ولسشيما دول ا÷وار التي هي ‘ حاجة
ماسشة إا ¤هذا النوع من التعاون.
من أابرز القضشايا واŸسشائل الراهنة التي تسشتوجب
التعاون ب Úدول اŸغرب العربي واللتفاف حول
اإل–اد اŸغ- -ارب- -ي ،ح- -دده -ا ﬁدث -ن -ا ‘ ضش -رورة
التعاون من أاجل ا◊د من التهديدات الناجمة عن
الوضشع األمني ‘ اŸنطقة اŸغاربية وما تششهده
دولة ليبيا الششقيقة من تدهور أامني وانعكاسس ذلك
على اŸنطقة ككل ،هذا فضش Óعن خطر اŸد
اإلرهابي وا÷رÁة العابرة للحدود ،خاصشة بعد
انكسشار ششوكة داعشس ‘ العراق وبوادر ذلك ‘
ÓرهابيÚ
سشوريا أايضشا وما قد ينتج عنها من عودة ل إ
إا ¤ق-ارة إاف-ري-ق-ي-ا ولسش-ي-م-ا ع-ن ط-ري-ق ل-ي-ب-ي-ا التي
تعرف عدم اسشتقرار ‘ ظل غياب مؤوسشسشات الدولة
والتي نتمنى لها أان تعود بقوة ‘ كنف السشلم واألمن
ووحدة ترابها.
من هنا يعتقد الÈوفيسشور سشعيد مقدم أان الوضشع
األمني ‘ اŸنطقة يششكل ملفا كبÒا يرهق كاهل

البلدان اŸغاربية ودول السشاحل والصشحراء ويحتاج
إا ¤التعاون ب Úأاقطار دول اŸغرب العربي من
جهة ،ومن جهة ثانية التهديد األمني كثÒا ما يقع
‘ السش - -اح - -ل والصش - -ح - -راء ،وه - -و م- -ا يسش- -ت- -دع- -ي
إاسشÎات- -ي- -ج- -ي -ة ج -ادة ‘ ›ال ال -ت -ع -اون األم -ن -ي،
باإلضشافة إا ¤ما أافرزه الوضشع العام من ظروف
أامنية ‘ اŸنطقة اŸغاربية التي أاصشبحت نتيجة
ذلك م -ه -ددة ب -ال -ع -دي-د م-ن ال-ظ-واه-ر ،م-ن-ه-ا م-ثÓ-
ظاهرة الهجرة غ Òالششرعية وما ينجر عنها .واآلن
يضشيف -نتكلم عن الŒار بالبششر ‘ ليبيا فمثÓح -وا‹  20أال -ف م -ن اŸه-ج-ري-ن م-وج-ودي-ن ‘ م-ا
يسش-م-ى Ãراك-ز الح-ت-ج-از ،ب-حسشب نشش-ري-ة رسش-م-ية
Ÿنظمة األ· اŸتحدة بالنسشبة لÓجئ.Ú

‘ موأجهة ألتحّديات أألمنية وألهجرة غÒ
ألششرعية

كما أانه وبفعل النزوح الداخلي ‘ إافريقيا ،يقول
الÈوفيسشور سشعيد مقدم أاصشبحت الدول اŸغاربية
مناطق عبور ،كما –ولت إا ¤مناطق اسشتقرار لعدد
كب Òمن األفارقة الذين نزحوا نحو هذه الدول،
بعضشهم اسشتقر ومازال بعضشهم يعتÈونها منطقة
عبور وهو ما انعكسس سشلبا على العÓقات اŸغاربية
م -ع ال -دول ‘ الضش -ف -ة الشش -م -ال -ي -ة ل-ل-ب-ح-ر األب-يضس
اŸت -وسش -ط ح -ت -ى أان -ه ك-ل-م-ا ” ع-ق-د آال-ي-ة ‘ 5+5
البلدان األوروبية واŸغاربية وقد كان آاخرها ‘
بداية هذه السشنة با÷زائر ،إال وتثار ›ددا قضشية
طرح التعاون ‘ ›ال ا◊د من تدفق اŸهاجرين
غ Òالشش -رع -ي Úع -ل -ى أاوروب -ا وح -ت -ى ع -ل -ى ال -دول
اŸغاربية.

حاجة ُمّلحة إأ ¤سشوق مششÎكة

التحديات كثÒة ،يقول أام Úعام ›لسس الششورى
اŸغاربي ،وما هو مطلوب من الدول اŸغاربية هو
ت -ك -ث -ي -ف ال -ت -ع -اون ‘ ﬂت -ل-ف اÛالت ا◊ي-وي-ة
لبلداننا اŸغاربية خاصشة وأان نسشبة التبادلت البينية
ب Úدول اŸغرب العربي ‘ تراجع كب Òفبعد أان
كانت  ٪3أاصشبحت  ٪ 1,8تقريبا وهذا مششكل كبÒ
‘ ال -وقت ال -ذي ي -ح-ت-اج السش-ك-ان ال-ب-ال-غ ت-ع-داده-م
حوا‹  100مليون نسشمة إا ¤سشوق مغاربية مششÎكة
واألصشل أانه كان مقررا ‘ عام  1992أان يدخل
مشش- -روع م- -ا يسش -م -ى ب -اŸن -ط -ق -ة ا◊رة ل -ل -ت -ج -ارة
اŸغ -ارب -ي -ة ،وه -ذا ج -انب ه -ام إال أان-ه  ⁄ي-ت-ح-ق-ق،
فضش Óعن التحديات البيئية ،إاذ أان ما يقارب ‘ 85

’حد القادم
ا’نتخابات الرئاسشية الروسشية ا أ

بوت Úإأ ¤ولية جديدة

’حد القادم ،حيث
يقÎب موعد ا’نتخابات الرئاسشية الروسشية التي من اŸقرر إاجراؤوها ا أ
يتنافسص الرئيسص الروسشي فÓد ÒÁبوت ،Úالذي تقدم بأاوراق ترششحه للجنة ا’نتخابات
’عمال بافيل غرودين،Ú
اŸرك-زي-ة «ال-ف-ي-درال-ي-ة ال-روسش-ي-ة» ك-م-رشش-ح «مسش-ت-ق-ل» ،مع رجل ا أ
الذى رششحه ا◊زب الششيوعي الروسشي ومرششحة حزب اŸبادرة اŸدنية الروسشي اŸعارضص
كسشينيا سشوبتششاك ،وخمسشة مÎششح Úآاخرين.
فضشيلة دفوسص
وتشش ÒاسشتطÓعات للرأاي جرت ‘ البÓد مؤوخرا،
إا ¤احتمال فوز بوت ‘ Úالنتخابات اŸقبلة من
ا÷ول- -ة األو ،¤ح- -يث أاظ- -ه- -رت ت- -أاي -ي -د  ٪67م- -ن
الناخب Úالروسس له.
و‘ هذا الصشدد ،يقول اŸراقبون السشياسشيون؛ أانه
ب -ال -رغ -م م -ن أان ف Ó-د ÒÁب -وت Úت -ق -دم ك-م-رشش-ح
مسشتقل للرئاسشة ،أاي دون حزبه الذي أانششأاه «روسشيا
اŸتحدة» ،فإان كل اŸؤوششرات حتى اآلن تدل على
ف -وزه ‘ الن -ت -خ-اب-ات اŸق-ب-ل-ة ل-ع-دة أاسش-ب-اب ،أاول
ا◊زب ا◊اكم يدعمه ،ثانيا بوت Úيحظى بششعبية
ل تقل عن  ،٪80ثالثا أاغلب قيادات اÙافظات
تؤويده “اما .ومن اŸعروف أان بوت 65( Úعاما)
موجود ‘ السشلطة ،سشواء رئيسشا أاو رئيسشا للوزراء،
م -ن -ذ ع -ام  2000وه- -ي فÎة أاط -ول م -ن ال -زع -ي -م
السشوفييتي اıضشرم ليونيد بريجنيف ،و ⁄يتفوق
عليه سشوى جوزيف سشتال.Ú
ثمانية مرششحÚ
يتنافسس ‘ انتخابات األحد اŸقبل  8مرششح،Ú
فيما يلي أاسشماء ونبذة عن كل مرششح وبرنا›ه
النتخابي:

سشÒغي بابورين 59 ،عاما

مرششح عن حزب «ال–اد الششعبي العام الروسشي»
القومي اÙافظ ،حقوقي Îﬁف وكب ÒالباحثÚ
‘ معهد الدراسشات الجتماعية السشياسشية التابع

 ·ÓاŸتحدة إا ¤ليبيا غسشان سشÓمة يتحدث عن
ل أ
ان -ت -خ -اب -ات رئ-اسش-ي-ة وب-رŸان-ي-ة ل-ل-ع-ودة إا ¤ا◊ي-اة
الطبيعية ‘ ليبيا ،وهذا مؤوششر مششجع ويبعث على
التفاؤول.
أاما فيما يتعلق بالقضشية الصشحراوية فقد ذكر أان
النزاع ‘ الصشحراء الغربية قد اتخذ مسشارا أا‡يا
مؤوكدا على أانه ينبغي على البلدان اŸغاربية كلها،
سشواء اŸعنية بالنزاع كاŸغرب والصشحراء الغربية،
أاو اÓŸحظ Úكموريتانيا وا÷زائر مع ‡ثل األمÚ
 ·ÓاŸتحدة هورسشت كوهلر ،أان تششجع من
العام ل أ
أاجل التوصشل إا ¤حل سشلمي عادل متفق عليه وهذا
خدمة لتطلعات ششعوب اŸنطقة اŸغاربية.

ألكادÁية العلوم الروسشية.
يسش-ت-ن-د ب-رن-ام-ج ب-اب-وري-ن الن-ت-خ-اب-ي إا ¤النواحي
الجتماعية ،حيث تعهد ‘ ،حال توليه السشلطة،
ب -إادخ -ال ت -ع -دي Ó-ت دسش -ت -وري-ة ب-غ-ي-ة إانشش-اء ن-ظ-ام
قضش- -ائ- -ي مسش- -ت -ق -ل وج -ع -ل ال -ت -ع -ل -ي -م واÿدم -ات
الجتماعية ›انا ،وتعهد بإاقرار سشلسشلة قوانÚ
من أاجل فك اعتماد اقتصشاد البÓد على القطاع
النفطي.

بافيل غرودين 57 ،Úعاما

مرششح عن «ا◊زب الششيوعي الروسشي» ،مهندسس
Îﬁف ورئيسس «اŸؤوسشسشة الزراعية باسشم لين.»Ú
ي-رك-ز ب-رن-ام-ج غ-رودي-ن Úالن-ت-خ-اب-ي ال-ذي يحمل
تسش -م-ي-ة « 20خ -ط -وة» ع -ل -ى ت -غ -ي Òن -ه -ج ال -بÓ-د
الق-تصش-ادي واسش-ت-ع-ادة سش-ي-ادة روسش-ي-ا الق-تصشادية
بغية ضشمان رفاهية الششعب ،وذلك عن طريق إاجراء
سشلسشلة إاصشÓحات اقتصشادية واجتماعية.

فÓد ÒÁجÒينوفسشكي 71 ،عاما

م- -رشش- -ح ع- -ن «ا◊زب ال- -ل -ي -بÒا‹ ال -دÁق -راط -ي
الروسشي» الذي يتزعمه
ت -ع -ه -د جÒي -ن -وفسش -ك -ي ،إاذا ف -از ‘ الن -ت -خ-اب-ات
اŸقبلة ،بإادخال إاصشÓحات اجتماعية وسشياسشية
جذرية ‘ ›الت ﬂتلفة ،وخاصشة إالغاء العقوبة
ا÷ن -ائ -ي -ة ب -ت -ه -م -ة «ال -ت -ط-رف» و»ﬂال-ف-ة ق-ان-ون
التظاهر» والتي –مل حسشب رأايه صشبغة سشياسشية.
ويقÎح جÒينوفسشكي أايضشا حل ›لسس ال–اد
ال-روسش-ي وتسش-ل-ي-م ج-م-ي-ع صشÓ-ح-ي-اته إا« ¤الدوما»

اŸائة من اŸسشاحة اإلجمالية للمنطقة ،بحسشب
اÈÿاء معرضشة للتصشحر وظواهر عديدة كزحف
الرمال وكميات األمطار القليلة ،كل هذه األمور ‘
حاجة إا ¤تعاون من أاجل –قيق األمن والسشتقرار
واألم -ن ال -غ-ذائ-ي وه-ي قضش-اي-ا م-ط-روح-ة ب-ق-وة ‘
منطقتنا اŸغاربية

أألزمة أللّيبية وألقضشية ألصشحرأوية

ت -ط -رق السش -ي -د م -ق-دم ‘ ،م-ع-رضس ح-دي-ث-ه أايضش-ا،
Óزمة الليبية وقضشية الصشحراء الغربية ،حيث أاكد
ل أ
ﬁدثنا أان الوضشع األمني ‘ ليبيا الذي يششكل أاكÈ
–ديا بالنسشبة لدول اŸغرب العربي ‘ حاجة إا¤
تكاتف جهود هذه الدول من أاجل –ديد معا⁄
واضشحة للخروج من الزاوية الضشيقة التي قد ينجر
عنها طول أامد األزمة وما يخلفه من تهديدات
جديدة أاك Ìخطورة ،معربا عن أاسشفه لسشتمرار
وضش-ع الÓ-أام-ن والÓ-سش-ل-م ‘ ل-ي-ب-ي-ا الشش-ق-ي-ق-ة والتي
تعت Èامتدادا لدول اŸغرب العربي وﬁورا هاما
ج -دا ،م -ؤوك -دا ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ات-ف-اق اإلخ-وة ال-ف-رق-اء
هناك على أاجندة –فز أامن وسشÓمة ووحدة ليبيا
‘ ظ- -ل مسش- -اع- -ي ب- -عضس اŸؤوسشسش -ات وﬁاول -ت -ه -ا
ل -ل -وصش -ول إا ¤ح -ل م -رضش -ي لسشÎج -اع ال -ت -م -اسشك
اÛتمعي ‘ هذه الدولة ا÷ارة التي تضشم حوا‹
 5أاو  6مليون نسشمة غالبيتهم مششّردون ‘ بلدان
عربية و›اورة.
هذا ودعا سشعيد مقدم إا ¤مزيد من الهتمام
ب -ال -وضش -ع ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،لسش -ي-م-ا دول ا÷وار اŸع-ن-ي-ة
مباششرة وŸا ل أاصشحاب النوايا ا◊سشنة ‘ العا،⁄
Óم Úال -ع -ام
مششÒا إا ¤أان اŸب- -ع -وث الشش -خصش -ي ل  -أ
(›لسس النواب) ليصشبح الŸÈان الروسشي أاحادي
الغرفة بغية تفعيل دوره السشياسشي.
Ãشش - -ارك - -ت - -ه ‘ ه - -ذه الن - -ت - -خ - -اب - -ات ي- -ح- -ط- -م
جÒي -ن -وفسش -ك -ي األرق -ام ال -ق -ي-اسش-ي-ة اŸسش-ج-ل-ة ‘
ال- -بÓ- -د ،إاذ سش -ت -ك -ون ه -ذه ح -م -ل -ت -ه السش -ادسش -ة ‘
النتخابات الرئاسشية الروسشية.

فÓد ÒÁبوت 65 ،Úعاما

م- -رشش- -ح مسش -ت -ق -ل،
وهوالرئيسس ا◊ا‹
ل - -ل- -بÓ- -د و‘ ح- -ال
إاح - -رازه ‚اح- -ا ‘
الن-ت-خابات سشتكون
ه- - - - - - -ذه ال- - - - - - -فÎة
ال -رئ -اسش-ي-ة ال-راب-ع-ة
بالنسشبة له.
يسش - -ع- -ى ب- -وت Úإا¤
م- -واصش- -ل- -ة ن- -ه- -ج -ه
السش-ي-اسش-ي ال-راه-ن،
م-ع زي-ادة ال-ن-ف-ق-ات
الجتماعية،
وأاع- - - -رب ،أاث - - -ن - - -اء
اإلع Ó- - - - - -ن ع- - - - - -ن
ت -رشش-ح-ه ،ع-ن أام-ل-ه
‘ كسشب دع-م األوسش-اط الج-ت-م-اع-ي-ة والسش-ي-اسش-ي-ة
الواسشعة داخل البÓد.

كسشينيا سشوبتششاك 36 ،عاما

م- -رشش- -ح- -ة ع- -ن ح -زب «اŸب -ادرة الج -ت -م -اع -ي -ة»
الليبÒا‹ ،إاعÓمية معارضشة.
تسشعى سشوبتششاك التي تخوضس السشباق الرئاسشي
–ت شش -ع -ار «م -رشش -ح -ة ضش -د ا÷م-ي-ع» إا ¤إادخ-ال
ت-غ-يÒات ل-ي-بÒال-ي-ة ‘ سش-ي-اسش-ات ال-بÓ-د ال-داخ-ل-ية
واÿارجية ،مع تقليصس نفوذ الكنيسشة األرثوذكسشية
‘ اÛتمع ،وإالغاء قانون حظر الÎويج للتحول
ا÷نسش -ي ،وإاق -ام -ة ع Ó-ق -ات شش-راك-ة م-ع ال-ولي-ات
اŸتحدة وأاوكرانيا وسشحب القوات الروسشية من
سشوريا ،واإلفراج عن «اŸعتقل Úالسشياسشي.»Ú

مكسشيم سشورأيك 39 ،Úعاما

مرششح عن حزب «ششيوعيوروسشيا» الذي يÎأاسشه،

–ّركات لسشتعادة دفء ألعÓقات أŸغاربية

عرج أايضشا الÈوفيسشور سشعيد مقدم على الرسشالة
التي بعث بها فخامة الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة
إا ¤ق- -ادة دول إا–اد اŸغ- -رب ال- -ع- -رب -ي Ãن -اسش -ب -ة
الحتفال بالذكرى السشابعة والعششرين لقيام إا–اد
اŸغرب العربي والتي –مل أاك Ìمن دللة كما ذكر،
أاولها أان ا÷زائر أاعربت عن “سشكها بهذا اŸششروع
والذي اعتÈه الرئيسس مششروعا حضشاريا ششعبيا أاي
أان ششعوب اŸنطقة اŸغاربية هم من يطالبون اليوم
بضشرورة البناء اŸغاربي باإلضشافة إا ¤تأاكيد وزير
اÿارج -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ع -ب-د ال-ق-ادر مسش-اه-ل ع-ل-ى
تششبث ا÷زائر Ãششروع بناء الصشرح اŸغاربي من
جهة واقÎاحه النتقال إا ¤ما يسشمى باÛموعة
الق -تصش -ادي -ة اŸغ -ارب -ي -ة Ãع -ن -ى إاع -ط-اء األول-وي-ة
للجوانب القتصشادية واألمنية والتجارية حتى يششعر
اŸواطن اŸغاربي Ãواطنته اŸغاربية وانتمائه إا¤
هذا الفضشاء الرحب وهو فضشاء اŸغرب العربي،
كما دعا اŸتحدث كافة البلدان اŸغاربية لÓلتفاف
حول هذه الفكرة والششروع ‘ Œسشيدها عمليا عن
ط- - -ري - -ق ا◊وار وال - -تشش - -اور وه - -و م - -ط - -لب ل - -يسس
باŸسشتحيل ،خاصشة إاذا ما ” التفاق على دعم
اŸميزات التي تّوحد وŒمع هذه الدول ،مضشيفا
أانه و‘ األيام القليلة اŸاضشية األم Úالعام ل–اد
اŸغرب العربي الطيب بكوشس قام بجولة مغاربية
من أاجل التباحث حول إامكانية عقد لقاء Ûلسس
وزراء الششؤوون اÿارجية ‘ ﬁاولة لسشتعادة دفء
ال -ع Ó-ق -ات اŸغ -ارب -ي -ة وب -حضش -ور ك -اف -ة األج -ه -زة
واŸؤوسشسشات ال–ادية Ãا فيها ›لسس الششورى
ل–اد اŸغرب العربي الذي يÎأاسس أامانته العامة.
يحمل درجة الدكتوراه ‘ علم التاريخ.
أاط -ل -ق ع -ل -ى ب-رن-ا›ه الن-ت-خ-اب-ي تسش-م-ي-ة «عشش-ر
ضش -رب-ات سش-ت-ال-ي-ن-ي-ة إا ¤ال-رأاسش-م-ال-ي-ة» ويسش-ع-ى إا¤
اتخاذ حزمة من اإلجراءات اŸطلوبة لـ»اسشتعادة
القتصشاد الششÎاكي».
ويحرصس سشورايك ‘ Úحال توليه الرئاسشة على
تأاميم اŸؤوسشسشات الكÈى ‘ ›ال الدفاع والنفط
والغاز ،بغية مضشاعفة
م-ي-زان-ي-ة البÓد مرتÚ
وزي- - - - - - - - - - - - - -ادة رواتب
اŸواطن.Ú

بوريسس تيتوف،
 57عاما

م- -رشش- -ح ع- -ن «ح- -زب
النمو» الذي يتزعمه،
رج - -ل أاع- -م- -ال أاح- -رز
‚اح- - - - - - - - - -ا ‘ ›ال
زراعة العنب ،مفوضس
حقوق رجال األعمال
لدى الرئيسس الروسشي.
يسشتند برنامج تيتوف
الن -ت-خ-اب-ي إا ¤ت-وفÒ
ا◊ري-ات الق-تصش-ادي-ة
األوسشع عن طريق ا◊ّد من اعتماد القتصشاد على
ق -ط -اع السش-ل-ع األسش-اسش-ي-ة وت-ط-وي-ر ›ال األع-م-ال
والتجارة والتششجيع على اŸنافسشة ‘ السشوق.

غريغوري يافلينسشكي 65 ،عاما

مرششح عن حزب «يابلوكو» (التفاحة) الدÁقراطي
اŸنتمي إا ¤اليسشار الوسشط.
يÎشش -ح ي-اف-ل-ي-نسش-ك-ي لن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ة ل-ل-م-رة
ال -راب -ع -ة ،وت -ع -ه -د ‘ ح-ال ت-ول-ي-ه ا◊ك-م ب-ت-ط-وي-ر
اقتصشاد البÓد من جانب والتنحي عن «اŸغامرات
ا÷يوسشياسشية» من جانب آاخر.
ووع-د ي-اف-ل-ي-نسش-ك-ي ب-ت-ط-ب-ي-ع العÓقات مع الغرب،
والعÎاف بعدم ششرعية انضشمام القرم إا ¤روسشيا
‘ عام  ،2014وعقد مؤو“ر دو‹ لتحديد الوضشع
ال -ق -ان -و Êلشش -ب -ه ج -زي -رة ال -ق-رم ،وسش-حب ال-ق-وات
الروسشية من سشوريا.
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شسامية ﬂزر حرفية ‘ إلّنقشش على إلنّحاسش لـ «إلشسعب»

««ااŸŸططررققةة ووااللززببررةة اأاأددااتتيي للتتححققييقق اأاأححÓÓمم ككااننتت ‘‘ االلسسسسننووااتت ااŸŸااضضسسييةة ررججااللييةة»»
صسعاب رغم نعومة أإناملها ،وجعلت من هوسسها بحرفة إلنقشش على إلنحاسش شسغفها إلوحيد .هي إلسسيدة ﬂزر
هي إمرأإة فو’ذية إقتحمت ميدإنا رجاليا بامتيازّ– ،دت إل ّ
شسامية ،إمرأإة و’ كل إلنسساء ،عاشست صسغرها رفقة وإلدها إلذي كان ينقشش على إلذهب ،تعيشش إليوم وهي ترسسم بأاناملها إلرقيقة على إلنحاسش إلذي كان أإول إهتماماتها منذ
’وإ Êإلنحاسسية هاته ،إلتي تعت Èمن أإهم عادإت وتقاليد
أإن كانت صسغÒة« .إلشسعب» إلتقت بها لتعرضش أإهم ما جادت به من صسناعات تقليدية أإبهرت بها كل من يعشسق إ أ
إŸدينة إلعتيقة قسسنطينة ،هذه إŸرأإة إلتي –دت إلصسعاب بولوجها عا ⁄إلنحاسش كان لها معنا حوإر شسرحت من خÓله كيف كانت بدإياتها مع مهنة كانت دإئما رجالية.

»ØjôW Ió«Øe :áæ«£æ°ùb
❊ إلشس -عب :م -ن ه -ي ﬂزر شس-ام-ي-ة؟ وك-ي-ف
إختارت دخول عا ⁄إلّنقشش على إلّنحاسش؟
❊❊ ﬂزر ششامية :أانا من مواليد مدينة قسشنطينة
عام  ، ١٩٦١حرفية ‘ صشناعة النقشس على النحاسس
من النوع الثقيل ،متخّرجة من غرفة الصشناعات
التقليديةّ – ،صشلت على ا÷ائزة األو ¤با÷زائر
Óبداع النسشوي،
العاصشمة ‘ اŸهرجان السشادسس ل إ
دخ -لت اŸي-دان ع-ن حب ششّ-ج-ع-ت-ن-ي ع-ائ-ل-ت-ي ع-ل-ى
‡ارسش -ت -ه -ا ،م -ن -ذ الصش -غ-ر ك-نت م-ول-ع-ة ب-ال-دي-ك-ور
والنحاسس وكانت منطقة «باردو» اŸعروفة بصشناعة
ال- -ن- -ح- -اسس م- -ك- -ا ÊاŸفضش- -ل ،ك- -نت أاحب سش- -م- -اع
الطقطقات التي تصشدر عن هذه الصشناعة ،ومن
هنا راودتني فكرة تعلّم هذه ا◊رفة التي طاŸا
جذبتني وسشكنت روحي ،كانت أاول خطوة أاخطوها
ن -ح -و –ق -ي -ق ح -ل -م -ي ه -ي ال -ت -وج -ه ن -ح -و غ -رف-ة
” اسشتقبا‹
الصشناعات وا◊رف التقليدية حيث ّ
من طرف رئيسشة مصشلحة ا◊رف بالغرفة و“ّكنت
أاث -ن -اءه -ا حضش -ور ف -ع -ال -ي -ات اŸت -خ ّ-رج Úل -ل -دورة
التكوينية للنحاسس ،وهنا تبادر لذهني سشؤوال⁄ :
كافة اŸتخّرج Úرجال؟ ول توجد من بينهن نسشاء؟
فطرحت انششغا‹ Ÿدير الغرفة الذي كان حاضشرا
وق ّ-دمت اقÎاح -ا ب-إام-ك-ان-ي-ة دخ-و‹ ›ال ال-ن-قشس
ع -ل -ى ال -ن -ح-اسس ،ألت-ف-اج-أا ب-ال-رد اإلي-ج-اب-ي Ÿدي-ر
الغرفة السشيد «بن عراب» ،الذي ششجعني بدوره
لدخول اŸيدان الذي يعت◊ Èد اليوم حكرا على
الرجال ،مقÎحا دخو‹ ‘ الدورة القادمة لتعلم
أاب -ج -دي -ات ا◊رف-ة ،وم-ن ه-ن-ا ب-دأات مشش-واري م-ع
عا ⁄صشناعة النحاسس ،حيث ” التصشال بي ◊ظة
ف -ت -ح ال -دورة ال -ت -ك -وي -ن -ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ه-ذه الصش-ن-اع-ة

التقليدية.
❊ كنت أإنت من إقÎح دخول عا ⁄صسناعة
إلنحاسش؟ كيف كان شسعورك وأإنت إلوحيدة
‘ هذإ إÛال؟
❊❊ نعم ،إانّ اقÎاحي جاء نتيجة ششغف كب Òلتعلم
ا◊رف -ة وب -ح -ك -م أاّن -ن -ي ك-نت دائ-م-ة الÎدد ل-غ-رف-ة
الصش -ن -اع -ات وا◊رف ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،ول -دى ت-ق-دË
اقÎاحي للسشيد اŸدير ”ّ قبو‹ مباششرة ألنهم
كانوا يعلمون مدى إاصشراري وإارادتي ‘ تعلّم هذه
ا◊رف -ة ،ف-ق-د شش-اركت ‘ ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي
عرفت حضشور عدد كب Òمن الوليات وكانت بها ٨
ورششات تكوينية ،كان معظم اŸتكون Úفيها يعرفون
بدايات العمل ،وكانت اŸرة األو ¤بالنسشبة التي
أاحمل فيها اŸطرقة التي تعت Èأاهم أاداة لتعلم
ا◊رفة ،كانت بداياتي ‘ منطقة النحاسشي Úبـ
«ب- -اردو» ح- -يث “ّك- -نت م- -ن صش- -ن- -اع -ة «السش -ي -ن -ي -ة
القسشنطينية» وباŸنطقة الصشناعية وعلى يد «قارة
سشليم» تعلّمت األوا Êالدائرية وكانت كل ورششة
تدوم  ٥أايام ،كنت أاتلّقى خÓلها الكث Òمن الدعم
من طرف ا◊رفّي ،Úوكنت ‘ كل ورششة أاتعلم ششيئا
جديد على غرار كيفية مسشك مطرقة وكذا اŸقطع
والزبرة ،والضشرب على النحاسس.
’دوإت إŸسس -ت-ع-م-ل-ة ث-ق-ي-ل-ة أإو
❊ أإ ⁄ت -ك -ن إ أ
خشسنة عليك كامرأإة؟
❊❊ ل..بالعكسس فطريقة العمل بالوسشائل اليدوية
 ⁄تؤوثر على يداي ،فاألمر يتعلق أاك Ìبكيفية العمل
ب -ه -ا ،ف -اإلرادة واŸرون -ة ‘ الصش-ن-اع-ة أاه-م ن-ق-ط-ة
لتنجح ‘ ما تصشنع ،بعد الÎبصس الذي قمت به
وجدت نفسشي أامام –ّد يتلخصس ‘ مواصشلة العمل
لتحقيق حلمي ‘ فتح ورششة خاصشة بتعليم النسشاء،
والعمل على إاخراج مصشنوعات خاصشة بي ششخصشيا.
❊ ما هي أإول –فة صسنعتها من إلنحاسش؟

❊❊ السش -ي -ن -ي -ة ال -قسش -ن -ط-ي-ن-ي-ة ك-انت أاول أاع-م-ا‹
نقششتها وصشنعتها بإاتقان أانامل امرأاة ⁄ ،أاششعر أابداأ
أاّنني أاتعامل مع مادة أاولية صشلبة نوعا ما ،واإ‰ا
حبي للحرفة جعلني أاششعر وكأاّنني أاقوم بالرسشم
وفقط ،وبعدها قمت بصشناعة صشناديق نحاسشية
وسشكريات التي تعلّمتها على يد ا◊ر‘ القدير
«قارة سشليم» ،حيث كانت كلما تصشغر تتعّقد اأكÌ
وتتطّلب تركيز وإاتقان أاك ،Ìعّلمني أاهم ششيء ‘
ح -رف-ة ال-ن-قشس ع-ل-ى ال-ن-ح-اسس وه-و «الÎك-ي-ز ع-ل-ى
حاسشة السشمع» عند الضشرب على الزبرة ،فقد كان
األسشتاذ يراقبنا من خÓل وقع القرع على النحاسس
وعلى أاسشاسشها يعلم هل أانت على الطريق الصشحيح
أام ل ،كما علمني األسشتاذ «بري »Èكيفية صشناعة

«ال -ط -اسش-ة» واألوا Êال-دائ-ري-ة ،وه-ي ال-ت-ي ت-ت-ط-لب
القوة ‘ العمل .وهنا اأقول أان اŸرأاة ‘ حد ذاتها
ق-وي-ة ،ف-ي-وم-ي-ات-ه-ا ت-ت-ط-لب ال-ق-وة ‘ ك-ل شش-يء ،ث-م
بعدها تعّلمت Ãنطقة «الششا‹» صشناعة «اŸرشس»
وكانت اأصشعب صشناعة ،فكلما كانت األوا ÊصشغÒة
كلما كانت اأك Ìتعقيدا ألنها تتطلب دّقة وتركيزا
أاك.È
❊ كلمة لنسساء إ÷زإئر؟
ج-ه رسش-ال-ة ل-ك-اف-ة ال-نسش-اء ا÷زائ-ري-ات ع-لى
❊❊ أاو ّ
ضشرورة –قيق أاحÓمهنّ رغم ال ّصشعاب والعراقيل،
فاإلرادة القوية Œعلك –ّقق Úما تصشب Úإاليه ،وإان
ملكت القوة للتمسشك بحلمك لن يقف ‘ وجهك أاحد
بل تروضش Úكل ششيء لتسشخريه لغاية أانت تريدينها.

إلÈوفيسسور نعيمة بن يعقوب

«أام اŸوهوب ’ »Úتهتم إاّ’ باŸعدن النّفيسس والّنادر من البشسر
‘ ث-ق-ة م-وصس-ول-ة ب-ك-ل-مات موزونة
ﬁسسوبة ،وهدوء ‡زوج Ãكنونات
ت- - -ب- - -عÌت ‘ إن- - -ت- - -ظ- - -ام ‡ن- - -ه - -ج،
وأإخ-رجت م-ن ب Úج-ن-ب-ات-ه-ا عبارإت
–ّدثت بها إıتصسة ‘ علم إلنفسش
إل - -ع- -ي- -ادي ،وصس- -اح- -ب- -ة أإول م- -رك- -ز
ل- -ل- -ع- -ن- -اي- -ة ب -اŸوه -وب ‘ Úإ÷زإئ -ر،
إلÈوف-يسس-ور ن-ع-ي-م-ة ب-ن ي-عقوب إ¤
«إلشس -عب» ،وف -ت -حت ق-ل-ب-ه-ا وق-الت ‘
’ك - - - -ادÁي وإل - - - -ب- - - -احث
ح - - - -ديث إ أ
إŸتعطشش لÓسستزإدة وإ’غÎإف من
ب -ح -ور إŸع -رف -ة وإل -ع -ل -وم ،أإن م-ن-اه-ا
إل -ي -وم أإن ت-ه-ت-م Ãا –م-ل-ه م-ن ث-ق-ل
إŸسس- -ؤوول- -ي- -ة Œاه ت- -لك إلشس- -ري- -ح- -ة
إلهشسة وإ◊سساسسة ،وذإك هو عيدها
Óبد.
إليوم وغدإ ول أ

Úª°SÉj áæ«d :¬jôJQƒH
بداية اŸشسوار...ا÷دة اŸلهمة
ت -ب -دأا ا◊ك -اي -ة ع -ن مسش -اره -ا وت-ق-ول
األسش- -ت- -اذة ب -ن ي -ع -ق -وب ن -ع -ي -م -ة ،أان -ه -ا
اسشتلهمت من جدتها الوقورة وصشاحبة
ال -ه -ب -ة وال-ره-ب-ة والحÎام ،وق-ودا ل-ه-ا،
شش -ج -ع -ت -ه -ا ع -ل -ى أان ت-درسس وت-ت-أال-ق ‘
دراسشتها وتواصشل مسشارها التعليمي ول
تتوقف ،خاصشة وأانها  ⁄تكن تنقصشها
اŸوهبة واإلرادة وحماسشة حب أان تكون
األو ¤واألو ¤وف- - - -ق- - - -ط ،و ⁄تششك ‘
قدراتها وظن جدتها فيها ،واسشتطاعت
أان تصشل و–قق النجاح ع Èمششاوريها
اŸتتالية ،وكانت تؤوكد أانها كلما وصشلت
إا ¤مرحلة ما ،ششعرت بأان فيه من يدفع
بها إا ¤التقدم أاك ،Ìو ⁄يكن ليوقفها أاو
يثبط من عزمها وعزÁتها أاي عائق أاو
أاي شش -خصس ،وق -ط -فت ث -م -رة م-ا أارادت

وح -ازت ع -ل -ى شش -ه -ادة ن -ه -اي -ة ال-ت-ع-ل-ي-م
ال- -ث- -ان- -وي ب -ج -دارة ،وُف -ت -حت أام -ام -ه -ا
األبواب وكانت النطÓقة ا÷ديدة.

قالت ل تؤومن باŸسشتحيل اأو اÿوف ول
الÎدد ،ع - - - -زمت و‚حت وت - - - -فّ- - - -وقت
واحتلت اŸراتب األو ¤ب Úأاقرانها ،بل
وزادت وقطفت بقية الششهادات ،وكانت
آاخرها «درجة األسشتاذية» ،وبذا حققت
ح -ل -م -ه -ا اŸرح -ل-ي ون-الت درج-ات حب
وعششق للمعرفة والعلوم.

البكالوريا واأ’سستاذية...ا◊لم
وا◊ب اأ’ول

ت- - -ع - -ود ‘ ط - -ف - -رة ح - -ديث وت - -ق - -ول
األكادÁية نعيمة بن يعقوب ،بأان حلمها
وهي العاششقة الولهانة لكتب القصشصس
واألدب العاŸي،واألبطال وحروب ا◊ق
وال- - -ب- - -اط- - -ل وا Òÿوالشش- - -رور ،وخ - -ط
اÿواطر وقرضس الششعر ‘ الوطنيات
واÿي- -ال وا◊ب ،أان تصش- -ب -ح «ط -ب -ي -ب -ة»
تداوي اŸرضشى وتنظر ‘ أاسشقامهم،
وŒد لهم الÎياق حتى تبعد عنهم أا⁄
اŸرضس واألوجاع ،لكن القدر واألقدار
شش -اءت أان ت-ن-ق-لب ضش-د رغ-ب-ت-ه-ا ،وت-دي-ر

اŸوهوبون اسستوطنوا قلبي وأاصسبحوا
جزءًا مّني
ششراع األمنيات نحو تخصشصس  ⁄يكن
من اهتماماتها األو ،¤لتجد نفسشها بÚ
تخصشصس «علم النفسس العيادي» ⁄ ،يكن
من بد سشوى الرضشا بقدرها ،وألنها كما

إلشّسهيدة فاطمة لبصسايرة

امرأاة حملت ا÷زائر ‘ قلبها فاسستشسهدت وهي تنادي بحرّيتها
حملت ‘ قلبها كرها ششديدا لÓسشتعمار الفرنسشي ،وحملت ‘ قلبها آامال وأاحÓما عن
اسش -ت -ق Ó-ل ا÷زائ -ر ،ف -ق -د ك -انت ا÷زائ -ر ح -ب -ه -ا األول واألخ Òف-ك-انت ل ت-ت-وان-ى ‘
اŸسشاهمة ‘ الثورة اŸظّفرة ،هي من مواليد  ١٩٣٢وقد عّبرت عن مسشاعدتها للثوار
بأان تخيط لهم البذلت العسشكرية وكذا األعÓم الوطنية ،وكل ما يحتاجونه من أالبسشة،
‘ ديسشم ١٩٦٠ Èتلّقت معلومات عن خروج مسشÒة يوم  ١١ديسشم ÈتعبÒا عن سشخط
ا÷زائري Úعلى السشتعمار الفرنسشي ،وتعبÒا عن مسشاندة كل فئات الششعب للثورة
ا÷زائرية والتفافهم حولها ،وطلب منها خياطة العديد من األعÓم الوطنية ليتم حملها
‘ ذلك اليوم اŸششهود ،وفع Óظلت فاطمة تخيط هذه األعÓم لعدة ليال ،وقد اختارت
لنفسشها أاحسشن األعÓم التي خاطتها.
‘ يوم  ١١ديسشم ١٩٦٠ Èخرجت فاطمة لبصشايرة من بيتها والتحفت بذلك العلم،
وسشارت ‘ مسشÒة قادها سشكان مدينة بسشكرة ،رغم أانها كانت حام ‘ Óششهرها التاسشع،
Óسشتعمار الفرنسشي بكل ما آاتاها الله من
إال أانها قررت اÿروج والتعب Òعلى رفضشها ل إ
قوة وعزÁة ،وهتفت بششعارات حب الوطن مع ا÷ميع وسشارت قبل ا÷ميع و‘ مقدمة
اŸوكب ،و ⁄يتعبها حملها أابدا فقد كانت ترى الوطن أاهم من حياتها.
Ÿا وصشلت اŸسشÒة إا ¤حي الضشلعة ببسشكرة تصشّدت قوات السشتعمار الغاششم لهذه
اŸسشÒة ،وفّرقت اÙتششدين واسشتعملت الرصشاصس ا◊ي لقتل من يقود اŸسشÒة،

 ⁄يتوقف عطششها ‘ البحث والزيادة
من بحور العلم ،وأادمنت على ذلك وكلما
توصشلت إا ¤مرحلة كما قالت« :أاششعر
بأانها البداية ،وصشار معي مثل العطششان
ال- -ذي أاراد أان ي- -روي ع- -طشش -ه م -ن م -اء
البحر ،ولكن هيهات ،مع كل مغرفة يزيد
ال -ع -طشس ،وك -ان شش -غ-ف-ي وت-عّ-ل-ق-ي بـف-ئ-ة

شش -ع -رت ب-أان-ه-ا ق-ط-ع-ة م-ن-ي ،ك-انت ت-لك
ا◊لقة القطعة هي ششريحة من نوع
خ- -اصس ون- -ادر وث- -م ،Úي- -وزن ب -اŸع -دن
النفيسس ول Œد له قيمة أاو ما يعادله،
ه - -ي اŸوه- -وب- -ون  ،ت- -عّ- -م- -قت م- -ع- -ه- -م
وأاصش -ب -ح -وا ج -زءا م -ن-ي ف-ع ،Ó-وأانشش-أات
ج-م-ع-ي-ة –وي-ه-م و–ت-وي-ه-م ،وأاصش-بحت
اأنادي ‘ اÙافل بالهتمام بهم‘ ،
ي
ا÷زائر وخارج وطني حتى أاطلقوا عل ّ
ل - -قب اأّم اŸوه - -وب ،Úب - -ع - -د أان ك - -انت
عائلتي تلّقبني بـ «ما عنديشس الوقت»
ووالدي بÓلة فاطمة أانسشومر ،وهي
أال -ق -اب ل زلت أاع -ت -ز ب -ه -ا ،وأام -ن -ي-ت-ي
وأاملي الهتمام بهذه الÌوة و رأاسس
اŸال البششري ،وبذلك سشيكون هدية
كل أاعيادي ،وسشأاكون أاسشعد الناسس ولن
أازيد».

فأاصشبح ا÷ميع يبحث عن مكان يختبئ فيه
من رصشاصس العدو ،لكن فاطمة  ⁄تكن “لك
القوة الكافية لتهرب وتنجو فقد كانت حامÓ
‘ ششهرها التاسشع ،فتمّكنت قوات الحتÓل
م -ن أاسش -ره -ا واع -ت -ق -ال -ه -ا وأارك -ب -وه -ا سش -ي-ارة
عسشكرية وانقضشوا عليها بالضشرب اÈŸح على
بطنها ،ومع ذلك فششهود العيان أاّكدوا أاّنها ⁄
تصش- -رخ م- -ن األ ،⁄ب -ل ك -انت تصش -ي -ح ب -ح -ري -ة
ا÷زائ -ر–« :ي -ا ا÷زائ -ر» ه -ي ال-ع-ب-ارة ال-ت-ي
خرجت مع ضشربات العدو الغاششم ،واقتادوها
إا ¤اŸعتقل ،وŸا وصشلت كانت قد أانهكتها
ضشربات اŸعتدين فعرضشت على الطبيب وأاكد
بضشرورة أان تلد فاطمة حال وبعملية قيصشرية ،وفع Óخضشعت فاطمة لعملية قيصشرية
وأا‚بت بحمد الله ابنها اŸدعو عبد الله ،لكن مششيئة الله أاقّرت أان تسشتششهد فاطمة
بعد سشاعة من العملية القيصشريةŸ ،ا تعرضشت له من ضشرب مÈح دون مراعاة ألنوثتها
ول ◊ملها.
رحم الله فاطمة لبصشايرة وأاسشكنها فسشيح جنانه ،فقد كانت مثال للمرأاة ا÷زائرية
التي صشنعت ›د ا÷زائر Ãا آاتاها الله من قوة ،رغم أانها ل “لك إال مهنة اÿياطة إاّل
أاّنها اسشتطاعت أان تسشتخدم هذه اŸهنة البسشيطة ‘ نصشرة الثورة ،وسشاهمت Ãجهودات
بالغة ‘ أاي عمل ثوري ،واسشتششهدت ‘ يوم مششهود هو يوم  ١١ديسشم.١٩٦٠ È
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لتحقيق التاأهل ‘ اŸنافسسة القارية

ألعدد

17592

19

بعد إاعÓن عدم أاهليته للمشضاركة ‘ ملتقى رياضضي بدبي

ولد علي يطلب فتح –قيق حول قضسية العداء بقة

لول ،اقÎبنا من اŸدير
بعدما سضحق مولودية ا÷زائر ضضيفه مولودية وهران وصضيف البطولة برسضم ا÷ولة الـ  22من اÎÙف ا أ
الرياضضي للعميد «كمال قاسضي السضعيد» الذي أاكد لنا بأان اŸولودية باتت أاقوى فريق ‘ ا÷زائر ‘ مرحلة العودة ،وذلك نتيجة
لداري ،موضضحا بأان الرد على مناج Òشضباب قسضنطينة كان فوق اŸيدان ،كما أاكد بأان
السضتقرار على مسضتوى الطاقم الفني وا إ
لول ‘ اŸوسضم ح Úتسضتقبل نادي «مونتاين أاوف فاير» النيجÒي ولن تفرط ‘
اŸولودية على بعد  90دقيقة من بلوغ هدفها ا أ
لخرى ‘ هذا ا◊وار:
لمور ا أ
التأاهل إا ¤دور اÛموعات ،كما –دث عن الكث Òمن ا أ

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصشويرﬁ :مد آايت قاسشي

«الشضعب» :فوز عريضس على وصضيف
لول مولودية وهران؟
اÎÙف ا أ
ك-م-ال ق-اسضي السضعيد :ع-ن-دما تشصاهد
جمهورأ من ذهب كالذي ‰لكه وألذي
يتنقل ‘ كل لقاء إأ ¤ملعب  5جويلية
أألوŸب- -ي ب- -أازي- -د م- -ن  40أأل-ف م-ن-اصص-ر
ل- -تشص- -ج- -ي- -ع ألÓ- -ع -ب Úومسص -ان -دت -ه -م ‘
أŸباريات ،ل Áكننا أأن نÎكه يعود خائبا
إأ ¤ألديار ،عدنا بقوة ‘ مرحلة ألعودة
وأأكدنا بأاننا ‰لك فريقا كبÒأ ومتماسصكا
بدليل أأننا ‘ ألبطولة فزنا على صصاحب
أŸرك -ز أل -ث-الث ‘ ب-دأي-ة م-رح-ل-ة أل-ع-ودة
وفاق سصطيف ‘ ملعب  8ماي ،وعلى رأئد
ترتيب ألرأبطة أÎÙفة أألو ¤بثÓثية
نظيفة وأليوم فزنا على وصصيف أÎÙف
أألول م -ول -ودي -ة وه -رأن ب -أارب -ع -ة أأه -دأف
ل -وأح -د‰ ،لك أأفضص -ل ف -ري -ق ‘ م -رح-ل-ة
ألعودة بدون ›املة وأ÷ميع يشصهد على
ما أأقوله ،أأكدنا بأاننا ‰لك ›موعة تؤودي
أأدأء جيد ورأق وتفوز ‘ مبارياتها باألدأء
وألنتيجة ،أŸوأجهة ألتي فزنا بها أأمام
مولودية وهرأن سصتجعلنا ندخل لقاء كأاسس
رأب -ط -ة أألب -ط -ال أإلف -ري -ق -ي-ة أأم-ام ن-ادي
«مونتاين أأوف فاير» ألنيجÒي بكل قوة إأن
شصاء ألله وسصوف تعطي أأك Ìثقة لÓعبÚ
لكي يتمكنوأ من ألعودة ‘ ألنتيجة ولكي
ن - -ت - -م- -ك- -ن م- -ن حسص- -م أل- -ت- -أاه- -ل إأ ¤دور
أÛموعات ألذي يعت Èمن أأحد أأهدأف
ألفريق هذأ أŸوسصم.
@ ال -ف -وز أام -ام م -ول -ودي-ة وه-ران
سض-ي-ج-ع-ل ال-ع-م-ي-د ي-نافسس بقوة على
لخÒة،
ال- - -ب- - -ط - -ول - -ة ‘ ا÷ولت ا أ
أاليسس كذلك؟
@@ م -ن -ذ ع -دة م -وأج -ه -ات ن -ل -عب ب -ه -ذأ
أألدأء ونحقق أنتصصارأت كبÒة ،ألفوز أأمام
مولودية وهرأن أأكدنا به أأن ألعميد يتوأجد
‘ صصحة جيدة ،وهذأ نتيجة ألسصتقرأر

ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي أل-ذي عمل
معنا قبل بدأية أŸوسصم وحافظنا عليه
مهما قيل وبعد كل ألنتقادأت ألتي طالته،
ألننا كنا نعي بأان ألنتائج سصتأاتي مع مرور
ألوقت ،كما أأن ألنتائج ألتي نحصصدها ‘
أŸب -اري-ات أألخÒة رأج-ع-ة ل-ل-ع-م-ل وسص-ط
ألهدوء ..كما أأنه نتيجة ألعمل ألكب Òألذي
ي -ق -وم ب -ه أل -ط -اق-م أل-ف-ن-ي وأل-ط-ب-ي وك-ذأ
أإلدأري ،ه -ذه ه -ي أŸول -ودي -ة أل -ت -ي ك -ن-ا
نريدها وألتي كنا نسصعى جاهدين ‘ بدأية
أŸوسصم إأ ¤صصنعها ،وأن شصاء ألله ألسصبت
أŸق - -ب - -ل سص - -ن - -وأصص - -ل ‘ ه- -ذه أŸسصÒة
ألي -ج -اب -ي -ة ‘ رأب -ط-ة أألب-ط-ال ونضص-م-ن
ألتأاهل إأ ¤دور أÛموعات.
@ مناج Òشضباب قسضنطينة «طارق
عرامة» كان صضّرح بأانه متخّوف من

نتيجة هذا اللّقاء ،وأانت قلت بأانك
بعد لقاء اليوم سضتجيبه؟
@@ Ÿاذأ كان متخّوفا من نتيجة هذأ
ألّلقاء؟
@ ق- -ال ب- -أان- -ه ل- -ق -اء ي -خ -ي -ف -ه ‘
الكواليسس؟
@@ Ãع- -ن- -ى أأن -ن -ا ن -ح -ن إأدأرة م -ول -ودي -ة
أ÷زأئر أتفقنا مع نظÒتنا من مولودية
وهرأن من أأجل تقد Ëهدية لهم من أأجل
مسصاعدتهم على ألقÎأب أأك Ìمن ألرأئد
شصباب قسصنطينة وتضصييق أÿناق عليه و‘
ألوقت ألذي نحن نلعب من أأجل إأنعاشس
ح-ظ-وظ-ن-ا ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ل-قب أل-ب-ط-ول-ة ،هذأ
ت-ف-ك Òسص-خ-ي-ف ب-ال-نسص-ب-ة ‹ وأل-ي-وم ألذي
أأعلم بأا Êسصأاقدم نقاط أŸبارأة لفريق
م -ن-افسس سص-أات-وق-ف ع-ن ‡ارسص-ة م-ه-ام-ي

على رأأسس أŸولودية ولن أأ–دث يوما بعد
ذلك عن كرة ألقدم.
أأمام مولودية وهرأن ألهزÁة ل تسصاعدنا
وأل -ت -ع-ادل ك-ذلك وأل-ه-زÁة ل تسص-اع-ده-م
دعونا من هذأ ألكÓم ألذي ل معنى له،
أليوم أ÷ميع شصاهد وألرد كان فوق أأرضصية
أŸي -دأن ول -يسس ع -ل-ى صص-ف-ح-ات أ÷رأئ-د
وألÓعب Úكان معهم خ Òجوأب وألنتيجة
أل -ن -ه -ائ -ي -ة ت -ؤوك-د م-ا أأق-ول-ه ،وأل-ذي Áلك
أإلمكانيات ألبشصرية سصيتوج بلقب ألبطولة
هذأ أŸوسصم ومن  ⁄يتوج باللقب عليه
تكوين فريق أأقوى أŸوسصم أŸقبل وبذل
›ه -ودأت إأضص -اف -ي-ة م-ن أأج-ل ب-ل-وغ ذلك،
نحن فريق متعود على لعب أألدوأر أألو¤
وليسس هذأ موسصمنا أألول ألذي نصصارع فيه
على أأللقاب.
@ تفصضلكم  90دقيقة لبلوغ هدفكم
لول ه - - -ذا اŸوسض - - -م ب- - -ب- - -ل- - -وغ دور
ا أ
اÛموعات من اŸنافسضة القارية؟
@@ أŸشص- -ارك -ة ‘ أŸن -افسص -ات أل -ق -اري -ة
أأصصبحت تقليدأ ‘ ألفريق Ãا أأننا نشصارك
للموسصم ألثالث على ألتوأ‹ ‘ أŸنافسصة
أل -ق -اري -ة ،وه -ذأ أأم -ر ع -اد ل -ف-ري-ق أسص-م-ه
م -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر وأل -ع -ودة ب -ق -وة ع -ل -ى
ألسص-اح-ة أل-ق-اري-ة أأم-ر م-ف-روغ م-ن-ه ،وه-ذأ
أŸوسصم مثل أŸوسصم أŸنقضصي نبحث عن
بلوغ دور أÛموعات ‘ رأبطة أألبطال
وبعدها ألتفك Òفيما تبقى من مشصوأر لنا
‘ ألبطولة وألكأاسس ،أللذأن سصنعمل كل ما
‘ وسصعنا من أأجل ضصمان على أألقل لقب
يسصمح لنا من قطف ثمار ألعمل ألذي نقوم
به ،منذ بدأية أŸوسصم ،ولضصمان أŸشصاركة
‘ أŸنافسصة ألقارية للموسصم ألرأبع على
ألتوأ‹ ،وبعدها سصنعمل على ضصمان بقاء
أل-ع-ن-اصص-ر أل-ت-ي ت-ل-عب م-ع-ن-ا وع-ل-ى أل-قيام
بالنتدأبات ألتي تسصمح لنا من ألذهاب
ب-ع-ي-دأ ‘ رأب-ط-ة أألب-ط-ال ل-ي-ك-ون ه-دف-نا
أل-ث-ا Êت-خ-ط-ي ع-ق-ب-ة ه-ذأ أل-دور وأل-عبور
ل -ل -دور أŸق-ب-ل ،ألسص-بت أŸق-ب-ل سص-ن-دخ-ل
أŸوأجهة بقوة وسصنحاول إأنهاء أللقاء ‘
أŸرحلة أألو ¤إأن شصاء ألله.

‘ ظل غياب اÎŸشضحÚ

اإ–اد بلعباسس بدون رئيسس منذ شسهرين
لدارة ‘ تعي Úخليفة للرئيسس السضابق عدة
يتواجد فريق ا–اد بلعباسس بدون رئيسس منذ شضهرين ،بعد إاخفاق أاعضضاء ›لسس ا إ
بوجÓل الطيب ،خÓل الجتماع ا÷ديد الذي عقدوه لهذا الغرضس ،بحسضب ما اسضتفيد من اŸدير العام لهذا النادي الناشضط ‘
لو ¤لكرة القدم.
بطولة الرابطة ا أ
صصرح قدور بن عياد« :عقدنا أجتماعا
ج -دي -دأ ألث -ن Úم -ن أأج -ل ت -ع -ي Úرئ -يسس
ج -دي -د ل -ل -ن-ادي ،ول-ك-ن-ه ع-رف كسص-اب-ق-ي-ه
ألفشصل بسصبب غياب أأي مÎشصح للرئاسصة».
كان عدة بوجÓل قد تسصلم رئاسصة أل–اد
‘ ديسصم ÈأŸنصصرم خلفا لرجل أألعمال
عكاشصة حسصناوي ،ولكنه  ⁄يصصمد Ãنصصبه
إأل لشصهرين أثن Úفقط.
ع -رفت تشص -ك-ي-ل-ة «أŸك-رة» ‘ ألسص-ن-وأت
أألخÒة ت -غ -يÒأ مسص -ت -م -رأ ع -ل -ى مسص-ت-وى
ألرئاسصة ،على خلفية أŸشصاكل أŸالية غÒ
أŸنتهية ألتي توأجه ألنادي .وأأثرت حالة
ألفرأغ هذه على فريق ألغرب أ÷زأئري،
حيث غالبا ما أشصتكى ألÓعبون من عدم
مسص -ان -دة أŸسصÒي -ن ل -ه -م ،م -ن-ت-ق-دي-ن م-ا
وصصفوه بحالة أإلهمال ألتي يعانون منها.
نفسس أŸوقف ألذي يذهب إأليه أŸدير
ألعام للنادي حينما يضصيف بأانه  ⁄يعد
قادرأ على ألتكفل Ãفرده بكامل شصؤوون

تشصكيلته ،دأعيا أأعضصاء ›لسس أإلدأرة إأ¤
أŸسصاهمة ‘ تسصي Òألفريق ،ومؤوكدأ بأان
أل–اد بحاجة ماسصة إأ ¤رئيسس جديد
قادر على حل مشصاكله أŸالية بالدرجة
أألو.¤
دفع أل–اد غاليا عدم ألسصتقرأر على
مسصتوى رئاسصة ألنادي ،بعدما خسصر سصت
ن -ق -اط م -ن رصص -ي-ده ‘ ج-ان-ف-ي أŸاضص-ي
بقرأر من أل–اد ألدو‹ لكرة ألقدم على
خلفية شصكوى تقدم بها إأ ¤هذه ألهيئة
ألدولية لعب أأجنبي سصابق بسصبب عدم
ت -ل-ق-ي مسص-ت-ح-ق-ات-ه أŸال-ي-ة .أأجÈت ه-ذه
أل -ع -ق -وب -ة أأشص -ب -ال أŸدرب سص -ي أل-ط-اه-ر
شص -ري -ف أل -وزأŸ Êرأج -ع-ة ط-م-وح-ات-ه-م،
حيث أأضصحوأ يصصارعون من أأجل ألبقاء
ب -ع -د أأن ك -ان -وأ ي -ط -م -ح -ون ل-ل-عب أألدوأر
أألو.¤
مع ذلك ،يأامل ألÓعبون ‘ إأنقاذ موسصمهم
من خÓل ألتتويج بكأاسس أ÷مهورية سصيما

بعد وصصولهم إأ ¤ألدور نصصف ألنهائي لثالث
مرة على ألتوأ‹ ،وهو ما يدفع بن عياد
ل - -ت - -وج - -ي - -ه ن - -دأء ألعضص - -اء ›لسس أإلدأرة

Ÿسصاعدة فريقهم على –قيق هذأ ألهدف
وإأهدأء مدينة سصيدي بلعباسس لقبها ألثاÊ
بعد ألكأاسس ألتي فاز بها أل–اد ‘ .1991

توقيف  149مشستبه فيهم متورط ‘ Úقضسايا ﬂتلفة
“كنت مصصالح أأمن ولية أ÷زأئر خÓل
أللقاء ألكروي ألذي جمع ،يوم ألثن ،ÚبÚ
فريقي مولودية أ÷زأئر ومولودية وهرأن
Ãلعب  5جويلية من توقيف  149مشصتبه
ف-ي-ه-م ل-ت-ورط-ه-م ‘ قضص-اي-ا ﬂت-ل-فة على
غرأر حيازة وأسصتهÓك أıدرأت وحمل

مؤوثرأت عقلية و 9قضصايا أأخرى متعلقة
ب -ح -م -ل سصÓ-ح أأب-يضس و 3قضص-اي-ا متعلقة
باŸشصاجرة على ألطريق ألعام باألسصلحة
ألبيضصاء.
كما “ثلت هذه ألقضصايا «‘ قضصيت)2(Ú
متعلقت Úبحيازة أألعاب نارية وألدخول بها

‘ ظل اهتمام الريال بضضم الÓعب

‘ م -نشص -أاة ري -اضص -ي -ة وقضص -ي -ة وأح-دة ()1
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ح-ي-ازة وأسص-ت-هÓك أŸشصروبات
أل-ك-حولية و 4قضص-اي-ا م-ت-ع-ل-ق-ة بالبيع غÒ
ألشصرعي لتذأكر أŸلعب وقضصية وأحدة ()1
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-إانشص-اء ح-ظÒة غ Òشص-رع-ي-ة و4
قضصايا متعلقة بسصرقة هوأتف نقالة».

ليفربول يطلب  166مليون جنيه اسسÎليني «لبيع» ﬁمد صسÓح
أأف -ادت صص -ح -ي -ف-ة (إأل ك-ون-ف-ي-دنسص-ي-ال)
أإلسصبانية ،أأمسس ألثÓثاء ،أأن إأدأرة نادي
ليفربول لن تفرط ‘ ‚م منتخب مصصر
ﬁمد صصÓح لصصالح نادي ريال مدريد
بأاقل من  166مليون جنيه إأسصÎليني.

أأشص - -ار ن - -فسس أŸصص- -در إأ ¤أأن أل- -غ- -رË
برشصلونة دفع  142مليون جنيه إأسصÎليني
لضص -م صص -ان -ع أألل -ع -اب ألÈأزي -ل -ي ف-ي-ل-يب
ك - -وت- -ي- -ن- -ي- -و م- -ن «أل- -ري- -دز» خÓ- -ل فÎة
ألنتقالت ألشصتوية أŸاضصية ،مضصيفا أأن

نبيلة بوقرين

ل–ادية ا÷زائرية للمÓحة الشضراعية
ا إ

حسسان جي ‹Óيقدم تفاصسيل برنامج –ضسÒات الفرق الوطنية

ل–ادية
أاكد رئيسس ا إ
ا÷زائرية للمÓحة الشضراعية
حسضان جي ‹Óأان الهدف اŸباشضر
من عقد الندوة الصضحفية التي
كانت ،صضباح أامسسÃ ،ركز
غرمول هو إاعطاء إاشضارة
لنطÓق الرسضمي للموسضم
ا إ
الرياضضي ا÷ديد بالنسضبة لهذا
لختصضاصس ،إاضضافة إا ¤عرضس
ا إ
الÈنامج اŸسضطر لسضنة  2018من
أاجل التحضض Òللمواعيد التي
للعاب
سضيشضاركون فيها أابرزها ا أ
لفريقية للشضباب التي سضتجري
ا إ
با÷زائر ،شضهر جويلية القادم.

نبيلة بوقرين

ت - -ط- -رق أل- -رج- -ل أألول ع- -ل- -ى رأأسس
أإل–ادية إأ ¤كل أألمور ألتي تتعلق
بالفرق ألوطنية ‘ قوله« :ألهدف من
ع -ق -د أل-ن-دوة ألصص-ح-ف-ي-ة ه-و إأعÓ-ن
أإلنطÓق ألرسصمي للموسصم أ÷ديد
إل–ادية أÓŸحة ألشصرعية ،إأضصافة
إأ ¤تكر Ëأأحسصن ألرياضصي Úألذين
ت- -أال- -ق- -وأ ‘ أŸن- -افسص -ات أŸاضص -ي -ة
وإأسص-ت-ف-ادوأ م-ن مسص-ت-ح-ق-ات-ه-م وألتي
جرت ‘ أأجوأء رأئعة».
أأضصاف ﬁدثنا قائ« :Óكما عرضصنا
ألÈنامج أÿاصس بسصنة  2018وكل ما
ي- -ت- -ع -ل -ق ب -ال -ف -رق أل -وط -ن -ي -ة وأأه -م

أل-ت-حضصÒأت ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا أألل-ع-اب
أإلف -ري -ق-ي-ة ل-لشص-ب-اب أل-ت-ي سص-ت-ج-ري
ب -ا÷زأئ -ر ‘ شص-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة أل-ق-ادم
حيث وضصعنا هدفا مباشصرأ لنا من
هذأ أŸوعد ألكب Òويتمثل ‘ ألفوز
بـ  3ميدأليات ذهبية من ›موع 4
ميدأليات ‘ كل من إأختصصاصس فيك
تيكنو وليزر».
وأصص- - -ل ج- - -ي ‹Ó- - -حسص - -ان ‘ ذأت
ألسصياق «سصطرنا برنا›ا –ضصÒيا
ثريا تطرقنا إأ ¤أÿطوط ألعريضصة
أŸتعلقة به وسصيكون دأخل ألوطن
ح-يث سص-ت-دخ-ل أل-ع-ن-اصص-ر ‘ تربصس
خÓل عطلة ألربيع بÈج ألبحري،
إأضصافة إأ ¤ألبطولة ألوطنية للربيع
أل -ت -ي سص -ت -ك -ون ‘ ع Úأل -دف -ل-ى ‘
ألفÎة أŸمتدة من ألـ  25إأ ¤ألـ 30

م - -ارسس Ãشص- -ارك- -ة ك- -ل أألصص- -ن- -اف
وسص-ن-ن-ظ-م أل-ط-ب-ع-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ل-جائزة
ألكÈى لفئة ألتفاؤول وهي م›Èة
بالعاصصمة».
أأما ألتحضصÒأت خارج ألوطن قال
ﬁدثنا « :كما سصيكون برنامج ‘
أÿارج وألبدأية بالبطولة ألعربية ‘
إأختصصاصس ألليزر ‘ ألبحرين يوم 26
م -ارسس ،أأل -ع -اب أل -ب -ح -ر أŸت -وسص -ط
ب -ت -ارأغ -ون -ا أإلسص -ب -ان -ي -ة ،أل -ب -ط -ول-ة
أألف -ري -ق -ي-ة ب-اŸوزم-ب-ي-ق وأل-ب-ط-ول-ة
أل-ع-رب-ي-ة ب-ط-ن-ج-ة ‘ سص-بتم Èألقادم
وبصصفة عامة هذأ هو ألÈنامج ألعام
أÿاصس بكل أŸوأعيد ألتي سصتكون
‘ ألسصنة أ÷ارية من أجل ضصمان
أأفضص-ل إأسص-ت-ع-دأد ح-ت-ى ن-ح-ق-ق نتائج
إأيجابية ومشصرفة».

بطولة البحر اŸتوسضط للمصضارعة

تنصسيب ÷نة تنظيم الدورة

مباراة مولودية ا÷زائر ـ مولودية وهران
ألسصÓ- -ح أألب- -يضس وح -ي -ازة أأل -ع -اب ن -اري -ة
وألدخول بها إأ ¤منشصأاة رياضصية ،بحسصب
ما أأفاد به بيان صصادر عن هذه أŸصصالح.
“ثلت ألقضصايا بحسصب ألبيان ‘ 116
قضص -ي -ة م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ح -ي -ازة وأسص -ت -ه Ó-ك
أ- -ıدرأت و 9قضص-اي-ا م-ت-ع-ل-ق-ة بحيازة

طلب وزير الشضباب والرياضضة الهادي ولد علي فتح
لحتياجات اÿاصضة
–قيق حول قضضية رياضضي ذوي ا إ
لوŸبي لسضنة
‘ العاب القوى فؤواد بقة البطل شضبه ا أ
 ‘ 2016سضباقي  800م Îو  1500م.Î
جاء ذلك بعدما صصدر قرأر بأانه غ Òمؤوهل وتأاكد ذلك
عقب خضصوعه لفحصس تصصنيفي مؤوخرأ بدبي من أأجل
ألوقوف على أألسصباب.

أأصصدر ألوزير تعليمة للمفتشصية ألعامة إلسصتدعاء كل من
رئيسس أ–ادية ذوي أإلحتياجات أÿاصصة وأأعضصاء أŸكتب
ألفيدرأ‹ من أأجل توضصيح أألسصباب ألتي أأدت إأ ¤عدم
تأاهيل ألبطل شصبه أألوŸبي ،إأضصافة إأ– ¤ديد مسصؤوولية
ك -ل وأح -د ،ح -يث سص-ت-ت-خ-ذ وزأرة ألشص-ب-اب وأل-ري-اضص-ة ك-ل
ألتدأب ÒألÓزمة حتى ل يتم تكرأر هذه أ◊ادثة.

ريال مدريد يخطط لضصم صصÓح –سصبا
لÓسصتغناء عن ألويلزي غاريث بيل ،كما أأن
ألÓعب أŸصصري يحظى باهتمام نادي
باريسس سصان جÒمان ‘ حال أنتقال ‚مه
ألÈأزي -ل -ي ن -ي -م -ار ج -ون -ي -ور إأ ¤صص-ف-وف

ألفريق أŸلكي .تأالق صصÓح مع ليفربول
هذأ أŸوسصم بعد أنتقاله لفريق «أÒŸسصي
سصايد» قادما من روما أإليطا‹ ،حيث
سصجل  32هدفا وصصنع  11آأخر لزمÓئه
خÓل  40مشصاركة ‘ جميع أŸسصابقات.

ن ّصصبت أل–ادية أ÷زأئرية للمصصارعة أŸشصÎكة÷ ،نة
مصصغرة لتنظيم بطولة ألبحر ألبيضس أŸتوسصط ( أأوأسصط
وأأكابر) ،أŸقررة من  29أ 31 ¤مارسس با÷زأئر ألعاصصمة،
بحسصب ما علم من ألهيئة ألفيديرألية.
تضصم أللجنة أŸصصغرة -ألتي يرأأسصها رئيسس أل–ادية
أ÷زأئرية للمصصارعة أŸشصÎكة ،رأبح شصباح  -ألعديد من
أللجان كتلك أŸتعلقة باإلقامة ،ألنقل وألتصصال .نّوهت
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ف-ي-دي-رأل-ي-ة ،ب-اخ-ت-ي-ار أ÷زأئر لحتضصان ألدورة
أŸتوسصطية للمصصارعة ألول مرة ‘ تاريخها.
حيا شصباح بهذه أŸناسصبة مسصؤوو‹ ألرياضصة ‘ أ÷زأئر
ع -ل -ى أ÷ه -ود أŸب -ذول -ة م-ن أأج-ل أ◊صص-ول ع-ل-ى شص-رف
تنظيم هذأ أ◊دث ألرياضصي أŸتوسصطي ،دأعيا أياهم

Ÿرأفقة ÷نة ألتنظيم إل‚اح موعد أ÷زأئر.
‘ ه -ذأ ألشص -أان ،ي -ت -وأج -د م -ن-ت-خ-ب-ا ألوأسص-ط وألك-اب-ر
ل- -ل -مصص -ارع -ة ح -ال -ي -ا ‘ ت -ربصس إأع -دأدي Ãرك -ز Œم -ع
و–ضص Òألفرق ألوطنية بالسصويدأنية.
يتكون ألطاقم ألفني ألوطني من أŸدرب ،Úروسصي كورنال
(رومانيا) ،بن جدة معزوز ،مسصعود زغدأن ( مصصارعة
أغريقية -رومانية) ،فيصصل عون ( مصصارعة حرة) وحميد
تروزين ” .أسصتدعاء  44مصصارعا ،منهم  12من ألكابر
لهذأ ألÎبصس ألذي يتوأصصل حتى  15مارسس.
منحت ÷نة ألبحر ألبيضس أŸتوسصط للمصصارعة -ألتي
أجتمعت ‘  20نوفم 2017 Èمدريد ‘ جمعية عامة
عادية ثم أسصتثنائية -أ÷زأئر تنظيم بطولة ألبح ر ألبيضس
Óوأسصط وألكابر وأأقل من  23سصنة.
أŸتوسصط ل أ

للعاب القوى بالشضلف
لفريقية أ
البطولة ا إ

ديب :جاهزون لتنظيم ا◊دث ‘ ظروف ‡يّزة

أأكد رئيسس أإل–ادية أ÷زأئرية أللعاب ألقوى حكيم
ديب أأن م -دي -ن -ة ألشص -ل -ف ج -اه -زة إلسص -ت-ق-ب-ال أأب-ط-ال
إأف-ري-ق-ي-ا ضص-م-ن ف-ع-ال-ي-ات أل-ب-ط-ول-ة أإلفريقية أللعاب
أل -ق -وى ‘ ط -ب -ع -ت -ه-ا أÿامسص-ة Ãشص-ارك-ة  263عدأء
وعدأءة من  23دولة ،وهو رقم قياسصي  ⁄تشصهده
ألبطولت ألسصابقة .بحسصب ذأت أŸسصؤوول أألول ،فإان
جاهزية ألسصلطات ألولئية بالشصلف وأ÷هات أŸعنية
بقطاع ألشصباب وألرياضصة وألرأبطة ألولئية أللعاب
أل -ق-وى ›سص-دة وأق-ع-ي-ا ب-ف-ع-ل أÛه-ودأت أŸب-ذول-ة
لتوف Òكل ألشصروط ألÓزمة إلسصتقبال أأبطال إأفريقيا
وضص -ي -وف أ÷زأئ -ر ‘ أأحسص -ن أل -ظ -روف ،سص-وأء ع-ل-ى
مسصتوى ألتنظيم وهياكل أإلسصتقبال وأإليوأء وأŸسصلك
أل- -ذي Áت -لك ك -ل أŸوأصص -ف -ات أل -دول -ي -ة Ÿث -ل ه -ذه
أŸسص -اب -ق -ات أإلف -ري -ق-ي-ة ،ح-يث صص-ار مسص-لك ك-ل-وشس
Ãقاييسس عاŸية من حيث ميدأنه أŸعشصوشصب ذي
أŸع -اي Òأل -دول-ي-ة وه-ذأ أسص-ت-ج-اب-ة ل-ت-وج-ي-ه-ات ÷ن-ة
ألكونفيدرألية أإلفريقية أللعاب ألقوى ألتي حضصرت
إأ ¤ألشصلف ‘ أŸدة أألخÒة .عن أ◊ضصور لهذه
أŸنافسصة ،أأوضصح رئيسس أإل–ادية أأن أأبطال عاŸيÚ
سصيحضصرون هذه أŸنافسصة وهم من خÒة ما أأ‚بت

رياضصة أألعاب ألقوى من كينيا وإأثيوبيا وإأريÎيا ...
وغÒها من ألدول أإلفريقية أŸعروفة ‘ مثل هذه
ألسصباقات ،مشصÒأ أأن أ÷زأئر بتنظيمها هذه ألبطولة
تكون قد حطمت ألرقم ألقياسصي ‘ أŸشصاركة حيث
وصصل ألعدد إأ ¤غاية منتصصف ،ليلة أأول أأمسس ،إأ23 ¤
دولة‡ ،ا يجعل ألطبعة أÿامسصة Ãيدأن ألشصهيد
أأح -م -د ك -ل -وشس ذأت ت-ن-افسس وط-ب-ع-ة لÓ-رق-ام ألن ك-ل
أل- -ظ- -روف م- -وأت- -ي- -ة م- -ن خ Ó-ل ن -وع -ي -ة أل -ت -ن -ظ -ي -م
وأإلم-ك-ان-ي-ات أŸت-وف-رة أل-ت-ي وضص-ع-ت-ه-ا أل-ولي-ة رفقة
أ÷هات أŸعنية وبالتنسصيق مع أإل–ادية أ÷زأئرية
أل -ت -ي ه -ي ف -خ -ورة ب -ه-ذأ أŸسص-ت-وى أل-ذي ظ-ه-رت ب-ه
ألشصلف يقول رئيسس أإل–ادية أ÷زأئرية عبد أ◊كيم
ديب ألذي ذكر بأان أ÷ديد ‘ هذه ألطبعة هو ألسصباق
ب-ال-ت-ن-اوب أıت-ل-ط ذك-ور وإأناث .أأم -ا ع-ن ح-ظ-وظ
أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي ف -ق -د أأوضص -ح ذأت أŸت-ح-دث أأن
أإلح -ت -ك -اك ب -ه -ؤولء أألب -ط-ال سص-ي-ف-ي-دن-ا ،ألن ن-وع-ي-ة
أŸشصارك Úقوية جدأ ،بحسصب ذأت أŸتحدث لكن كل
شصيء وأرد بحسصب رئيسس أل–ادية.

الششلف :و .ي .أاعرايبي

األربعاء  14مارسص  201٨م
الموافق لـ  26جمادى الثانية  143٩هـ
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دخلت ال ّسسجن ‘  40قطّة حبسستها؟

ل أاحد يشصك ‘ مقدار األ ⁄الذي يشصعر به
الشصخصص عندما يتعّرضص لهجوم من قبل أاحد
ا◊يوانات اŸنزلية ،ورÃا ل Áكن ألحد منّا ⁄
Áر بهذه التجربة أان ينصصف أاصصحابها ،ولكن
هذا ا◊دث مع كل ما يحمله من ثقل هوجزء من
التنوع البيئي ا÷ميل ،فكل واحد منّا له دور ‘
ا◊ياة.
وج - -اءت ال - -ق- -وان Úوال- -تشص- -ري- -ع- -ات ‘ دول- -ة
اإلم-ارات ل-ت-بسص-ط ح-م-اي-ت-ه-ا ع-ل-ى ك-اف-ة ع-ناصصر
البيئة Ãا فيها ا◊يوان والنبات ،و‘ هذا اإلطار
حّددت معاي ÒلÓحتفاظ با◊يوانات ورعايتها
تتضصمن على سصبيل اŸثال توف Òالغذاء اŸناسصب
واŸكان اŸناسصب والذي يضصم مسصاحات تسصمح
ب -ح -ري -ة ا◊رك -ة ل -ل -ح -ي -وان ،إاضص -اف -ة إا ¤ت -وفÒ
ال -رع-اي-ة ال-ط-ب-ي-ة وم-ع-اي Òال-ن-ظ-اف-ة ،م-ؤوك-دة أان
ﬂال- -ف -ة ه -ذه اŸع -اي Òي -ع -ت Èسص -ل -وك ً-ا ›رم ً-ا
ويوضصع –ت طائلة العقوبات ا÷زائية التي تصصل
إا ¤ا◊بسص مدة ل تزيد عن سصنة والغرامة التي
ل تزيد على  200أالف درهم.
ولكن رغم هذا ‚د بيننا من ل يزال ينظر إا¤
هذه ا◊يوانات وكأانهم بضصاعة Œارية– ،قق
مكاسصب مالية كبÒة ،فÎاهم يصصبون مكاسصبهم
وأاهدافهم التجارية على أاولئك الضصعفاء قسصوة
وإاه -م -اًل ،ب -ل ي -ع-م-دون إا ¤وضص-ع-ه-م ‘ م-ن-اط-ق

ضصيقة لتشصجيعهم على التزاوج والتكاثر من دون
منحهم حقوقهم ‘ ا◊ركة.
ومن هؤولء سصيدة عربية ،دخلت إا› ¤ال
التجارة ع Èعرضصها Ûموعة حيوانات للبيع
من دون ا◊صصول على ترخيصص ،حيث قام عدد
من سصكان اŸنطقة التي تقطن فيها ،بتقدË
ب Ó-غ -ات ح -ول ان -ب -ع -اث روائ -ح ك -ري -ه -ة وŒم -ع
للحشصرات ‘ إاحدى الفلل.
وب-ت-ق-ن Úاإلج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ت-وج-هت ف-رق
الشصرطة إا ¤اŸوقع ،حيث عÌت بداخل اŸنزل
على  40قطًا بحالة صصحية سصيئة إاضصافة إا ¤قط
واح- -د م- -يت ،ك -م -ا وج -د أان ال -ق -ط -ط ﬁج -وزة
بطريقة ل تسصمح لهم با◊ركة ،وأان اŸكان مليء
بفضصÓت القطط.
وبإاخضصاع القطط للفحصص الطبي تب Úأانها

ج -م -ي -ع ً-ا ت -ع -ا Êم -ن ا◊م -ى إاضص -اف -ة إا ¤وج -ود
طفيليات وديدان باألمعاء ،ومرضص جلدي وعث
ب- -األذن‡ ،ا اح -ت -اجت م -ع -ه إا ¤رع -اي -ة ط -ب -ي -ة
خاصصة .وبالتحقيق مع اŸتهمة أانكرت إاسصاءتها
للحيوانات ،وقالت إان هذه هواية “ارسصها منذ
 40عامَا ،واّدعت أاّنها تعتني بالقطط التي لديها
وتقدم لها الطعام والرعاية الÓزمة ،كما أاكدت
أان -ه -ا ل “ارسص نشص -اط ً-ا Œاريً-ا وأان اح-ت-ف-اظ-ه-ا
بالقطط هوعلى سصبيل الهواية فقط.
وأامرت النيابة العامة بحبسص السصيدة على ذمة
جهت لها
التحقيق ،مع احالتها للقضصاء ،حيث و ّ
ت- -ه- -م اإلضص- -رار وإا◊اق األذى واأل ⁄ومضص -اي -ق -ة
حيوانات وحجز حريتهم ‘ مسصاحات ضصيقة غÒ
ك-اف-ي-ة ◊رك-ت-ه-ا ،وع-دم ت-وف Òب-ي-ئ-ة صص-ح-ي-ة من
رعاية طبية وغذائية.
وتضصّ-م-نت الÓ-ئ-ح-ة اإلضص-رار ب-الصص-ح-ة العامة
و‡ارسص- -ة نشص- -اط Œاري ب- -دون تصص -ري -ح ،ك -م -ا
أامرت النيابة العامة بإايداع  40قطا ”ّ العثور
ع -ل -ي -ه-ا ‘ م-ن-زل اŸت-ه-م-ة ‘ م-رك-ز ط-ب-ي ت-اب-ع
÷معية اإلمارات للرفق با◊يوانات لتلقي العÓج
اŸناسصب.
وبنظر القضصية أامام ﬁكمة اسصتئناف ،أادانت
الهيئة القضصائية اŸتهمة Ãا نسصب إاليها من تهم،
وقضصت بإابعادها عن الدولة مع الغرامة.

تّدعي عÓقتها بآاخر لتحصسل على الّطÓق
ت- -ف- -اج- -أا زوج ع- -رب- -ي ب- -رسص- -ائ- -ل تصص- -ل -ه عÈ
«واتسصاب» من زوجته وشصريكة عمره ،تخطره
فيها بأانها على عÓقة بآاخر ،وتخطّط للزواج به
Ãج -رد حصص-ول-ه-ا ع-ل-ى ال-طÓ-ق ،ب-اإلضص-اف-ة إا¤
قيامها بشصتمه بأالفاظ خادشصة ،عازيًا ذلك إا¤
خÓفات أاسصرية بينهما.
جه إا ¤مركز الشصرطة وفتح بÓغًا
الزوج تو ّ
بالواقعة ،ووجهت النيابة العامة بعد اسصتكمال
–قيقاتها للزوجة ،تهمة –سص ÚاŸعصصية ،بأان
اّدعت أان- -ه -ا ع Ó-ق -ة بشص -خصص آاخ -ر ،دون وج -ود
راب -ط شص -رع -ي وه -ي م -ت -زوج-ة ،وأان-ه-ا سص-ت-خ-ون
زوج -ه -ا ،ك -م -ا رمت اÛن-ي ع-ل-ي-ه «ال-زوج»Ã ،ا
يخدشص شصرفه ،بأان وجهت إاليه عبارات السصب،
مسصتخدمة تقنية اŸعلومات.
وطلبت النيابة معاقبتها وفقاً ألحكام الشصريعة
اإلسص Ó-م -ي-ة واŸادة  312م-ن ق-ان-ون ال-ع-قوبات

«السسيلفي» يزيد اإلقبال على عمليات التّجميل

قال جّراحو Œميل إاّن ال ّصصور الذاتية «سصيلفي»
Áكن أان تظهر الوجه ﬂتلفا وتبدوفيها األنف
أاك Èمن حجمها الطبيعي ،وأاضصافوا أانهم شصهدوا
زيادة كبÒة ‘ اإلقبال على عمليات التجميل من
أاشص -خ -اصص ي -ري -دون أان يصص -ب -ح -وا أاج -م-ل ‘ صص-ور
السصيلفي.
وقال بوريسص باسصكوفر من كلية طب روÒŒز
نيوجÒزي ‘ نيويوركُ« :يخرج مرضصى أاقل من
سصن األربع Úهواتفهم ويقولون ‹ إانهم ل يحبون
شص -ك -ل -ه -م» .وأاضص-اف ‘ اتصص-ال ه-ات-ف-ي م-ع رويÎز
ه- -ي -لث «إان -ه -م ي -ظ -ه -رون ‹ صص -وره -م السص -ي -ل -ف -ي
ويشص-ت-ك-ون م-ن األن-ف..اضص-ط-ر ل-ت-وضص-ي-ح أا Êأاتفهم
ك -ون -ه -م غ Òمسص -روري -ن ول -ك -ن م -ا ي -رون -ه م -غ-اي-ر
للحقيقة».
وأاظ-ه-ر اسص-ت-طÓ-ع أاج-رت-ه األك-ادÁي-ة األمÒكية

ال–ادي اŸع- - - - -دل ،واŸادة  20م -ن اŸرسص-وم
ب -ق -ان -ون ا–ادي رق-م  ٥لسص-ن-ة  ‘ ،2012شص - -أان
مكافحة جرائم

ﬁكمة جنح الشصارقة ،برئاسصة القاضصي األمÚ
عبد الله فق Òعلي ،بانقضصاء الدعوى بالتنازل.
اÙكمة وجدت عدم توفر القصصد ا÷نائي
‘ ا÷رÁة اŸنسص -وب -ة ل -ل-م-ت-ه-م-ة ،وه-ي ع-رب-ي-ة
ا÷نسصية ،إاذ إان الب Úمن وقائع الدعوى ،أان
هناك خÓفات أاسصرية ب ÚاÛني عليه وزوجته
اŸتهمة ،وحسصب أاقوال الزوج أان زوجته ادعت له
أانها على عÓقة بشصخصص آاخر ،و ⁄توضصح نوع
العÓقة ،و ⁄يثبت ذلك للمحكمة ،فضص ًÓعن
تنازل الشصاكي عن دعواه للتصصالح مع زوجته.
األم -ر ال -ذي ت -ن -قضص -ي ب -ه ال-دع-وى ا÷زائ-ي-ة
ب -ال -ت -ن -ازل ،سص -ن -داً ل -نصص اŸواد  16م-ن ق-ان-ون
اإلج- -راءات ا÷زائ- -ي -ة اŸع -دل ،وع -ل -ي -ه ،قضصت
اÙك-م-ة ب-ان-قضص-اء ال-دع-وى ب-ال-تنازل ،وحكمت
بÈاءة ال -زوج -ة ع -م -ا ه -وم -نسص-وب ل-ه-ا ‘ ت-ه-م-ة
–سص ÚاŸعصصية.

÷راح -ي Œم -ي -ل وت -رم -ي -م ال-وج-ه ،أان  % 42م -ن
ا÷راح Úاسص -ت -ق -ب -ل -وا م -رضص -ى ي -ري-دون اÿضص-وع
لعمليات لتحسص Úصصورهم السصيلفي وصصورهم على
وسصائل التواصصل.
وأاوضص -ح ب -اسص -ك -وف -ر وزم Ó-ؤوه ‘ دوري -ة «ج-ام-ا
÷راحة Œميل الوجه» أان التشصوه يحدث ‘ صصور
السصيلفي بسصبب اقÎاب الوجه من عدسصة الكامÒا.
وقال أايضصا« :تظهر كل التفاصصيل معتدلة عند
التقاط الصصورة من البعد القياسصي وهوم Îونصصف
ت- -ق- -ري- -ب -ا..ي -ع -ل -م اŸصص -ورون ذلك م -ن -ذ عشص -رات
السصن.»Ú
وأاضصاف أان من اŸمكن اتباع أاسصاليب مشصابهة
فيما يتعلق بتفاصصيل أاخرى ‘ الوجه ،فمثÁ Óكن
للرجال الذين يرغبون ‘ إابراز ذقن أاقوى أاوفك
منحوت رفع الكامÒا إا ¤األعلى بطريقة معينة.
وبالنسصبة للنسصاء ،ينصصح األطباء من يردن إابراز
ال -ع -ي -ن Úأاوت -ق -ل -ي-ل ب-روز ال-ذق-ن أاوا÷ب-ه-ة ب-إام-ال-ة
الكامÒا قلي.Ó

ودنسصتبل ا÷امعي عن اÿطأا الطبي الذي كان
Áكن تفاديه بشصكل كامل.
واعتذرت هيئة اÿدمات الصصحية الوطنية ‘
اŸملكة اŸتحدة عن عدم التعرف على أاعراضص
تسصمم الدم الذي كانت تعا Êمنها ›دولينا .وينتج
تسص- -م- -م ال- -دم ع- -ن
تفاعل

تقنية
اŸعلومات.
ال - -زوج ت - -راج - -ع ع - -ن
اŸضصي قدماً ‘ القضصية ،وقّرر أان يتنازل عن
ح -ق -ه ‘ ال -قضص -ي -ة ،وط -لب وك -ي -ل اŸت-ه-م-ة م-ن

تفقد ثÓثة من أاطرافها بسسبب خطأا طبي

فقدت امرأاة ‘ بريطانيا ثÓثة أاطراف بعد
فشصل اŸسصتشصفى الذي عا÷ها ‘ اكتشصاف أانها
” ب Îسصاقي ›دولينا
تعا Êمن تسصمم ‘ الدم .و ّ
مالك ( 31عاما) وذراعها اليمنى وأاصصابع من يده
اليسصرى ،بعد اإلصصابة باŸرضص ‘ اŸسصتشصفى .كما
احتاجت إا ¤عملية زرع كلى إلنقاذ حياتها بعد
دخ -ول -ه -ا اŸسص -تشص -ف-ى وتشص-خ-يصص-ه-ا ب-ح-م-ل خ-ارج
ال -رح-م .واع-ت-ذر اŸسص-ؤوول-ون ‘ مسص-تشص-ف-ى ل-وت-ون

«سسو »Êتنقذ األولياء؟
أاع - -ل - -نت «سص - -و »Êع - -ن إاطÓ- -ق
وظ- -ي- -ف -ة حسص -اب وقت ال -ل -عب م -ع
–ديث ن - -ظ- -ام تشص- -غ- -ي- -ل م- -نصص- -ة
بÓيسصتيشصن  4إا ¤اإلصصدار ٥ . ٥0
ا÷دي - - -د .وأاوضص - - -حت الشص - - -رك- - -ة
اليابانية أان الوظيفة ا÷ديدة تتيح
Óباء إامكانية –ديد موعد ووقت
ل آ
ال- -ل- -عب اıصصصص ل -ك -ل ط -ف -ل ‘
األسصرة بدقة ،مشصÒة إا ¤أانه Áكن
إاج -راء ع -م -ل -ي-ة ضص-ب-ط ا◊سص-اب-ات
Ãرون- -ة ف -ائ -ق -ة ع -ن ط -ري -ق إادارة
حسصابات األسصرة أاو عن بعد عن طريق ا◊سصاب الرئيسصي لشصبكة بÓيسصتيشصن.
ويضصم اإلصصدار ا÷ديد لنظام التشصغيل العديد من الوظائف األخرى ،مثل
اسصتÒاد الصصور اÿاصصة كخلفية للشصاشصة عن طريق وحدة الذاكرة الفÓشصية،
والتي Áكن –ريرها على جهاز األلعاب مسصبقا .ومن خÓل اإلصصدار ا÷ديد
فإان مكتبة األلعاب سصتصصبح أاك Ìوضصوحا بفضصل عÓمات التبويب ا÷ديدة مع

ا÷سصم
م- -ع ال -ع -دوى،
وي- -ح- -ت- -اج إا ¤عÓ- -ج ع -اج -ل .وتشص -م -ل األع -راضص
الشصائعة اسصتمرار ارتفاع درجات ا◊رارة والطفح
ا÷ل -دي وح -ك -ة السص -اق Úوزرق -ة األط -راف وع-دم
القدرة على التبول .وتلقت ›دولينا بالفعل دفعة
م -ال -ي -ة ل -ل-مسص-اع-دة ‘ ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن صص-ع-وب-ات-ه-ا
اŸالية ،لكن من اŸتوقع أان تتلقى دفعة أاخرى
لحقا .وقال ﬁاميها ديفد توماسص« :إان سصلسصلة
األحداث الكارثية التي أادت إا ¤مقاربة ›دلينا
ل -ل -م -وت واإلصص -اب -ات اŸروع-ة ك-ان Áك-ن Œن-ب-ه-ا
“اما لوأان اŸسصتشصفى قد اتبع إاجراءات التعرف
على تسصمم الدم».

إامكانية إاخفاء التطبيقات.

سسمكة غريبة على شسواطئ أاسسÎاليا؟

ع Ìزوجان على سصمكة نادرة
ع- - -ل- - -ى شص - -اط - -ئ ‘ ب - -ون - -دابÒج
ب -أاسصÎال -ي -ا .وذك -ر ال-زوج-ان ج-ون
ورايلي ليندهو ⁄أاّنهما عÌا على
السص- -م- -ك- -ة ب -اŸصص -ادف -ة ‘ أاث -ن -اء
مرورهما على شصاطئ مور بارك.
وق- -ال «ل- -ي -ن -ده -و« :»⁄ل -ق -د رأايت
الكث Òمن األسصماك ،لكنني  ⁄أار
أاي شصيء مثل ذلك» ،مشصÒا إا¤
أان- -ه- -ا أاكﬂ Ìل- -وق غ- -ريب رآاه ‘
حياته» .وأاضصاف« :ما يث Òالدهشصة أانه ل توجد شصعب مرجانية قريبة من
هذا الشصاطئ» .وقال «ليندهو »⁄بأانه بحث كثÒا لتحديد نوع هذه السصمكة
إال أانه  ⁄يصصل إا ¤أاي نتيجة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جثث رضّسع ‘ زجاجات Ãنزل ‘ اليابان

Óنباء اإنّ عمال نظافة عÌوا على
قالت وكالة كيودو اليابانية ل أ
جثث عدد من الرضّصع ﬁفوظة ‘ زجاجات أاثناء عملهم ‘ منزل
يجري Œديده بالعاصصمة طوكيو ،ول يزال ا◊بل السصري مّتصصÓ
ببعضصهم .وأاضصافت كيودو أاّن ثÓث اأو أاربع زجاجات ُع Ìعليها
–ت أارضصية اŸنزل اŸهجور منذ ثÓث سصنوات ،والذي عاشص فيه
ط -ب -يب ت-ول-ي-د ي-وم-ا ث-م اشصÎاه شص-خصص وي-ق-وم ب-ت-ج-دي-ده ،وق-الت
الوكالة اإّن ا÷ثث كانت ﬁفوظة ‘ مادة تشصبه الفورمال Úعلى ما
يبدو ،مضصيفة أان الشصرطة تواصصل التحقيق.

قطرة جديدة تصسلح تلف العÚ
طّور باحثون دوليون قطرة عÁ Úكنها إاصصÓح األضصرار التي
تصصيب الع ،Úوهذه القطرة Áكنها اأن –دث ثورة ‘ قطرات
الع ،Úحيث إانها –سصن البصصر عÓوة على إاصصÓح التلف ‘ الع.Ú
وتفرز القطارة قطرات متناهية الصصغر ،وتوّفر مفهومًا جديداً
بالنسصبة ŸشصكÓت الع Úغ Òالقابلة للعÓج ،وقد اختÈت على
بعضص حيوانات التجاري اŸصصابة بتلف ‘ القرنية‡ ،ا أاعاد لها
حركتها الطبيعية وصصحح قصصر وطول النظر ‘ الع.Ú
ومن اŸقرر اأن تبداأ التجارب اإلكلينيكية على البشصر ‘ وقت
لحق من العام ا÷اري ،ويتوقع أان تغني عن النظارات الطبية ‘
حال ‚احها ،ويشص Òالباحثون اإ ¤أانه Áكن للمرضصى اسصتخدام
تطبيق على الهاتف الذكي مسصتقب ،ًÓلقياسص درجة انكسصار النظر،
‡ا يوفر ‰وذجًا ليزريًا لقياسص النظر على سصطح الع ،Úوبعدئذ
ّ
يتم تصصحيح النظر بواسصطة قطرة الع Úا÷ديدة .وقد اخت Èذلك
بنجاح على ا◊يوانات.

أاول امرأاة تقود شسرطة «اÿيالة الكندية»
عّين رئيسص الوزراء الكندي جاسص Ïترودو ،مؤوخرا ،أاول امرأاة
ل-ق-ي-ادة شص-رط-ة اÿي-ال-ة ال-ك-ن-دي-ة اŸل-ك-ي-ة ،ال-ت-ي شص-ابت سص-م-ع-ت-ها
اتهامات بالتمييز خÓل السصنوات اŸاضصية .وقال ترودو ‘ مراسصم
بّثها التلفزيون ‘ اأكادÁية تدريب تابعة للشصرطة ‘ ريجينا بإاقليم
سصاسصكاتشصوان :إان بريندا لوكي ،التي تعمل ‘ جهاز الشصرطة منذ
 31عامًا سصتتو ¤منصصب قائد الشصرطة ‘ منتصصف أافريل.

شساحنات ذاتية القيادة تسسÒ
‘ شسوارع أاتÓنتا

أاعلنت شصركة «واÁو»  -اŸتخ ّصصصصة ‘ تطوير تقنيات
القيادة الذاتية والتابعة لشصركة األفابت ،الشصركة األم لغوغل -
عن برنامج Œريبي ‘ أاتÓنتا لختبار تقنية القيادة الذاتية،
لكن هذه اŸرة مع الÎكيز على الشصاحنات.
وسصتبداأ هذا األسصبوع شصاحنات واÁوذاتية القيادة ‘ نقل
البضصائع إا ¤مراكز بيانات غوغل ‘ جورجيا ،لكن بالطبع
سص-ي-ك-ون ه-ن-اك سص-ائ-ق-ون م-درب-ون ت-دري-ب-ا ع-ال-ي-ا خ-ل-ف م-قود
الشصاحنات ‘ حال حدوث أاي شصيء خاطئ.
وللقيام بذلكُ ،تدّرب واÁو برنا›ا للذكاء الصصطناعي،
الذي اأصصبح معتادا على قيادة السصيارات ‘ ،كيفية التصصرف
مع التحدي اŸتزايد الذي يÎتب على قيادة شصاحنة بدل من
السصيارة ،ويتم ذلك بالطريقة نفسصها التي يتم فيها تعليم أاي
شصخصص لديه Œربة قيادة سصيارة كيفية قيادة شصاحنة.
وذك -رت الشص -رك -ة ‘ م -نشص -ور ع -ل -ى م -دّون-ت-ه-ا أاّن «اŸب-ادئ
واحدة ،لكن أاشصياء مثل الكوابح ،والنعطاف ،والبقع العمياء،
تختلف جميعها مع شصاحنة ذات مقطورة ﬁملة بالكامل».
ومثلما جذب الندفاع نحوالسصيارات ذاتية القيادة منافسصة
شصديدة بﬂ Úتلف قطاعات الشصركات ،فإانه من اŸتوقع أان
يجلب اسصتخدام تقنية القيادة الذاتية ‘ الشصاحنات منافسصة
مشصابهة ‘ قطاع الشصحن.
فواÁوليسصت الوحيدة التي تخت Èتقنية الشصاحنات ذاتية
القيادة ،فشصركة «إامبارك» تعاونت مع شصركتي «فريجداير»
و»رايدر» لقيادة شصاحنات تÈيد ذاتية القيادة ،وأاكملت إاحدى
شصاحناتها رحلة من كاليفورنيا إا ¤فلوريدا.
كما أاعلنت أاوبر  -شصركة طلب سصيارات األجرة ع Èا÷وال
 قبل أايام أان شصاحناتها ذاتية القيادة بدأات نقل البضصائع ‘اأريزونا منذ بضصعة أاشصهر ،وكان هذا نتيجة لسصتحواذ أاوبر
على شصركة أاوتو‘  ،2016التي كانت موضصوع دعوى قضصائية
ب ÚواÁووأاوبر ،رغم أانه ” التوصصل إا ¤تسصوية بينهما مؤوخرا.
ودخلت هذا اÛال اأيضصا شصركة تسص ÓاŸتخصصصصة ‘ تصصنيع
السص-ي-ارات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،ح-يث اأع-ل-ن رئ-يسص-ه-ا ال-ت-نفيذي إايلون
م -اسصك األسص -ب -وع اŸاضص -ي اإط Ó-ق ب -رن -ام -ج اخ-ت-ب-ار شص-اح-ن-ة
كهربائية تدعى «تسص Óسصيمي» ،سصتعمل ‘ أاوŒ ¤اربها على
نقل البطاريات من نيفادا اإ ¤كاليفورنيا.

أأ’ربعاء  ١٤مارسس  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٢٦جمادى ألثانية ١٤٣٩

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

١٧٥٩٢

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

هذه ألصسفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شسريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشسكرأ

’سسÓم
’خÓق وأروع نصسائح رسسول أ إ
ألوصسايا أÿمسس كنز أ أ

درر تثلج ال ّصسدور وتشسفي العليل

هو ‘ أ◊قيقة تدين مغشضوشس.
و‘ ألوصضية ألثّانية بيان ◊قيقة ألغنى،
إأذ ألغنى ليسس ‘ وفرة أŸال و’ ‘ كÌة
ألولد و’ ملكا لعقارأت أأ’رضس وأ’ّدخار
للّثروأت وتكديسضها ،ولكنه هو ذلك ألشّضعور
بالشّضبع ألذي يضضفي على ألنّفسس أل ّسضكينة
وأ’سض -ت -ق-رأر ،وأ’Œاه ب-الّ-ط-اع-ة وأل-ع-ب-ادة
لّرب ألعا .ÚŸإأّنه غنى ألنّفسس ،غناها عن
أأ’ط -م -اع وأ÷ري ورأء أل -دن -ي -ا ك-م-ا ي-ق-ول
ألنبي ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ «ليسس ألغنى
ع- -ن كÌة أل- -ع- -رضس ،ول- -ك- -ن أل -غ -ن -ى غ -ن -ى
ألنّفسس».
Óنسضان من ألّرزق
فالرضضا Ãا قسضم ألله ل إ
رأح -ة ل -ل ّ -ن -فسس وط -م -أان -ي-ن-ة ل-ل-ق-لب ب-ل ه-و
أل ّسضعادة نفسضها ،ولقد أأحسضن ألشّضاعر حÚ
قال:
ولسست أارى ال ّسسعادة جمع مال
ولكن التقي هو ال ّسسعيد
ذلك أأن ثروة أŸال ليسضت هي كل ألّنعم
ألتي أأنعم ألله بها على أ’نسضان ،بل هناك
من ألنّعم ما يفوق ذلك بكث ،Òو’ Áكن أأن
يتصضّور ألعبد هذه ألّنعم بعيدأ عن أ’Áان
بالله تعا ،¤وهو نعمة عظيمة إأ ¤جانب
ن-ع-م-ة أل ّصض-ح-ة وأل ّسضÓ-م-ة وأل-ع-اف-ية وأأ’من
وأآ’م- - -ان’ ¬˘∏˘dG á˘ª˘©˘f Ghóq˘˘©˘˘J ¿GEh{ :
–( }Égƒ°üسضورة أبرأهيم).

عوامل تسساعد على التّقوى واللتزام بالطّاعة

سُضئل أبرأهيم أبن أأدهم رحمه ألله
تعا ¤ورضضي عنه يوما :ما سضّر زهدك
وتقوأك يا إأمام؟ قال :أأربعة خصضال:
ي فاسضتحييت
علمت أأنّ ألله مطّلع عل ّ
أأن أأعصضيه ،وعلمت أأّن رزقي ألذي كتبه
ألله ‹ لن يأاخذه أأحد غÒي فاطمأانّ
قلبي ،وعلمت أأّني إأن تركت طاعاتي لن
ي -ق -وم ب-ه-ا أأح-د غÒي ف-اشض-ت-غ-لت ب-ه-ا،
وعلمت أأّني سضأالقى ألله غدأ فأاكÌت
من ألّزأد.
إأّن ه- -ذأ أل ّ-رج -ل أل ّصض -ال -ح وضض -ع ل -ن -ا
ع-وأم-ل أأسض-اسض-ي-ة تسض-اع-دن-ا ع-لى تقوى
أل -ل -ه وأل ّ-زه -د ‘ أل -دن -ي -ا ،وأ’شض-ت-غ-ال
بعبادة ألله من أأجل نيل رضضوأنه وبلوغ
جنّاته وهي أأربعة خصضال.
أÿصضلة أأ’و ¤هي أŸسضاعدة على
أل ّ-ت -ق -وى وه -ي ب -ل -وغ درج -ة أŸرأق -ب -ة
و–ق - -ي - -ق م- -ق- -ام أ’حسض- -ان ‘ ن- -فسس
أ’نسضان ،أ’نّ ألّرجل ألذي Áلك أ◊ياء
يشض- -ع- -ر دأئ- -م- -ا أأّن أل -ل -ه م ّ-ط -ل -ع ع -ل -ى
تصضّرفاته ،ف Óيعصضيه أأبدأ ويعمل على
طاعته دأئما ف Óيذكر إأّ’ خÒأ ،و’
يسضمع إأ’ّ خÒأ و’ ينظر إأ ¤ما حّرم
ألله عليه بعلمه أأن نظرة ألّناظر إأليه
أأسضبق من أŸنظور إأليه.
وأأما أÿصضلة ألّثانية فهي ألتي تتمّثل
‘ أط -م -ئ -ن-ان أل-ق-لب وسض-ك-ي-ن-ة ألّ-ن-فسس
باطمئنان ألعبد على رزقه ألذي كتبه
أل - -ل - -ه ل- -ه ،ف Ó- -يÎك ›ا’ ل- -ل- -ق- -ل- -ق
وأ’ضض - -ط - -رأب بسض - -بب أÿوف ع - -ل - -ى
أل ّ-رزق ،وأ÷ري ورأء أل -دن -ي -ا ونسض -ي -ان
ح- - -ق- - -ي- - -ق - -ة أ’Áان ،ف - -ال - -ذي ي - -رزق
أ◊ي- -وأن- -ات أل- -ع- -ج- -م- -اوأت ’ Áك- -ن -ه
سضبحانه إأهمال من خلقه بيده وكّرمه
على أıلوقات كّلها ،كما قال ألنبي ـ
صضلى ألله عليه وسضلم ـ وهو يزرع فينا
هذه أ◊قيقة« :إأّن روح ألقدسس نفث ‘
روعي أأّنه لن “وت نفسس حتى تسضتو‘

ألعدد

هام جدا

إاعداد :عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام خطيب Ãسسجد البشس Òاإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

عن أأبي هريرة  -رضضي ألله عنه  -أأّن
رسضول ألله ـ صضلّى أللّـه عليه وسضّلم ـ قال:
من يأاخذ عّني هذه ألكلمات فيعمل بهنّ أأو
يعلم من يعمل بهّن؟ قال :أأبو هريرة :فقلت
أأنا يا رسضول ألله ،فأاخذ بيدي فعّد خمسضا
ف -ق -ال« :أّت -ق أÙارم ت -ك -ن أأع-ب-د ألّ -ن-اسس،
وأرض َس Ãا قسضم ألله لك تكن أأغنى ألّناسس،
وأأحسض- -ن إأ ¤ج- -ارك ت -ك -ن م -ؤوم ً -ن -ا ،وأأحsب
للناسس ما –ب sلنفسضك تكن مسضلًما ،و’
ك؛ ف-إاّن كÌة أل ّضض-حك ُت-م-يت
ُت -ك ِ-ث -ر أل ّضض-ح َ
ألقلب» (روأه ألÎمذي).
إأّنه ح Úتسضمو ألّنفوسس وتتعّلق باآ’مال
ألكبÒة وتطمح إأ ¤مرأتب ألكمال ،وتصضبح
أ◊ي -اة ع -ام -رة ب -ال ّ-ت -ق -وى وأل-فضض-ائ-ل ف-إاّن
أل ّ -ن -فسس تشض -رئب إأ ¤م -ع -رف -ة أŸزي -د م -ن
أل-فضض-ائ-ل أل-ع-ل-ي-ا أل-ت-ي Œع-ل-ه-ا ت-ت-حّ-ل-ق ‘
أأجوأء أإ’Áان حّرة طليقة ’ ،سضلطان أ’حد
ع-ل-ي-ه-ا إأ’ أل-ل-ه سض-ب-ح-ان-ه ،وع-ن-ده-ا تصض-ب-ح
ألعبادة ﬁبوبة إأ ¤ألنّفسس ،وتصضبح ألطّاعة
سضجية من سضجاياها ،وبذلك يّÎفع أ’نسضان
عن أŸغريات وأŸغويات ،و’ يبقى ‘ قلبه
ب ألطّاعة وألعبادة ولقاء ألله تعا¤
إأّ’ ح ّ
وألّرسضول ألكر Ëـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ
‘ ه - -ذأ أ◊ديث أل ّشض- -ري- -ف ي- -و ّضض- -ح ل- -ن- -ا
وي -رشض -دن -ا إأ ¤م -دأرج أل -ع -ز وأل -ك-م-ال م-ن
خ Ó-ل ه -ذه أل ّ-درر ألّ- -ث م-ي-ن-ة م-ن ألّ -ن-صض-ائ-ح
وأ◊كم ما يثلج أل ّصضدر ويشضفي ألعليل.
فالوصضية أأ’و ¤فيها بيان Ÿعنى ألعبادة
أ◊ّق- -ة ،وه- -ي أ’ب- -ت- -ع- -اد ع -ن أّÙرم -ات
وأل- -ت- -زأم أل ّ-ط -اع -ات ،وأأّن -ه -ا ل -يسضت ›ّرد
أأع- -م- -ال ظ- -اه- -ري- -ة ف- -ارغ- -ة م -ن أ÷وه -ر
ألّ- -روح -ي ،ول -ك ّ -ن -ه -ا ه -ي أ÷م -ال وأ÷Óل
وأ’سضتقامة على ألشّضريعة ،فح Úيتجنّب
أŸسض -ل -م أّÙرم -ات ،وي -ب -ت-ع-د ع-ن م-زأل-ق
ألهوى ومكائد ألشّضيطان عندها يكون عابدأ
لله حق ألعبادة ،أأما ألذي يرتكب أŸوبقات
وينزلق ‘ وحل ألهوى وألشّضهوأت أّÙرمة
مع أأّنه يصضّلي ويصضوم ويؤوّدي جميع أأ’ركان
إأ’ أأّّن عبادته هاته وتدّينه هذأ ألظّاهري
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رزق-ه-ا ف-أاج-م-ل-وأ ‘ ألّ-طلب
و’ ي - -ح - -م- -ل- -ن أأح- -دك- -م
أسضتبطاء ألّرزق أأن يطلبه
Ãعصض -ي -ة ف -إاّن أل -ل-ه ’
ي - -ن - -ال م - -ا ع - -ن- -ده إأّ’
بطاعته» (روأه ألطÈأÊ
وأ◊اكم).
وأأم- -ا أÿصض- -ل- -ة أل- -ث- -ال- -ث- -ة ف- -ه -ي
أ’شض -ت -غ -ال ب -ال-ع-ب-ادة وع-دم أ’شض-ت-غ-ال
باأ’مور ألتّافهة ألتي تسضبّب أ’نحدأر
وألسضقوط للمسضلم ،فاأ’صضل أأن ’ يÎك
فرصضة “ر عليه دون أأن يزيد منها
طاعة وقربا من ألله تعا ،¤ذلك أأن
أ’نسض- -ان إأذأ  ⁄يشض- -ت- -غ- -ل ب- -ذك- -ر أل -ل -ه
وعبادته أشضتغل باŸعصضية ونسضيان ألله
ت-ع-ا ،¤وع-ن-ده-ا ي-خسض-ر ن-فسض-ه ،فحياة
أ’نسضان ‘ أ◊قيقة ليسضت له وإأ‰ا
¿ »µ°ùfh »JÓ°U
لله تعاq GE{ :¤
ÜQ ¬˘∏˘d »˘˘JÉ‡h …É˘˘«ﬁh
( }ÚŸÉ©dGسض- - - - - - - - - - - -ورة
أأ’نعام).
وأÿصض - -ل - -ة أل- -رأب- -ع- -ة
وأأ’خÒة وه - - - - - - - - - - - - -ي
أ’سضتعدأد للموت وإأ¤
ل -ق -اء أل-ل-ه ت-ع-ا ،¤وذلك
بتوّقع أأخذه لعبده ‘ أأّية
◊ظ - -ة م - -ن ألّ- -ل- -ح- -ظ- -ات،
ف -اŸوت ’ ي -أات -ي إأ’ ب -غ -ت-ة
ويدرك صضاحبه ‘ أأي مكان
وإأن كان ‘ بروج مشضّيدة.
إأذأ أŸسض - - -ل- - -م أّŸت- - -ق- - -ي
أŸسض -ت -ق -ي -م ه-و أل-ذي ي-عّ-د
أل -ع ّ-دة ل -ل -ق -اء أل -ل -ه ت-ع-ا،¤
وأل-ذي ي-ط-م-ئ-ن ع-ل-ى رزق-ه
وي - -رأقب رّب - -ه ويشض - -ت - -غ- -ل
بعبادته ،فيكون دوما مع
ألله تعا ¤وحياته كّلها لله
سضبحانه.

و‘ أل- -وصض- -ي- -ة أل- -ث- -ال- -ث- -ة دع- -وة إأ ¤ألّÈ
وأ’حسض - -ان إأ ¤أأق- -رب أل- -ن- -اسس لÓ- -نسض- -ان
وأأ’حق بحسضن أŸعاملة ،وهو أ÷ار ألذي
أأوصضى به ألقرآأن ‘ عدد من أآ’يات منها
ق - -ول - -هQÉ÷Gh ≈˘˘˘Hô˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG …P QÉ÷Gh{ :
 ،}Öæ÷Gولقد أأوصضى جÈيل به ألنبي ـ
صض -ل -ى أل -ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م ـ ك-ثÒأ ح-ت-ى ك-ان
يفرضس له حّقه ‘ أÒŸأث حيث يقول:
«مازأل جÈيل يوصضيني با÷ار حتى ظننت
أأّنه سضيوّرثه».
ف Óيتصضّور إأÁان من غ Òأ’حسضان إأ¤
أ÷ار ،فالذي يسضيء إأ ¤جاره و’ يأامن
بوأئقه ،ويتمنى هذأ أ÷ار أأن يبيع دأره أأو
يسضتبدل إأجارته بسضبب سضوء أŸعاملة ،فهذأ
أŸسضيء ’ إأÁان له و’ عهد عنده أ’نّ
ÁÓان وأنتقاء
أإ’حسضان إأ ¤أ÷ار شضرط ل إ
لÁÓان ‘ حالة أ’سضاءة فقال صضلى ألله
عليه وسضلمَ« :وألsلهِ َ’ ُيؤوْمُِنَ ،وألsلهِ ’َ ُيؤوْمُِن،
َوألsلِه َ’ ُيؤوِْمُن» ،قِيَلَ :وَمْن َيا َرسُضوَل أللِsه؟
ج -اُرُه َب َ-وأئِ َ-قُ-ه» ،أأي
َق -اَل« :أsل ِ-ذي َ’ َي -أا َْم ُ-ن َ
شضروره وسضوء تصضّرفاته.
فإاذأ أأرأد أŸسضلم أأن يكون مؤومنا حّقا
عليه أأن يشضهد له على ذلك حسضن معاملته
÷اره ،وعدم ألّتطاول عليه وإأيذأئه بالقول
وألفعل.
و‘ ألوصضية ألرأبعة تظهر مثالية أ’سضÓم

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى

‘ حبّه أ÷ Òÿميع أأ’نام ،فليسس هذأ
ألدين إأّ’ رحمة وعطفا ،وليسضت أأ’خÓق
إأ’ إأنسضانية ونب ،Óولهذأ فإاّن أ’سضÓم ’
يتحّقق وجوده و’ يعلو شضأانه إأ’ با◊ب،
أ◊ب أل -ذي ي -ف -يضس ع -ط -اءه ع -ل-ى أل-ن-اسس
ج-م-ي-ع-ا ،ي-ف ّضض-ل ف-ي-ه أŸسض-ل-م إأخ-وأن-ه على
نفسضه يؤوثرهم عليهاÁ ،قت أأ’نانية وينأاى
عنها بل يكون دأئما كالّرعيل أأ’ول ألذي
خ ّ-ل -د أل -ل -ه م-آاث-ره ‘ أل-ق-رآأن ب-ه-ذأ أل ّصض-ن-ع
أ÷م - -ي - -ل ح - -يث ق - -ال≈∏Y ¿hô˘KƒD˘jh{ :
¥ƒj øeh á°UÉ°üN º¡H ¿Éc ƒdh º¡°ùØfGC
( }¿ƒë∏ØŸG ºg ∂F’hÉCa ¬°ùØf í°Tسضورة
أ◊شضر).
إأّن ّﬁبة أ Òÿللّناسس دون ألّتفريق بÚ
أألوأنهم وأأجناسضهم ،وحتى أأديانهم طريق
إأ ¤هدأيتهم إأ ¤أ Òÿوأ’سضÓم ،وهذأ هو
أأدب أ’سضÓ- - - -م وأأدب أل - - -ق - - -رآأن {Gƒdƒbh
( }Éæ°ùM ¢SÉæq∏dألبقرة) ،ويقول ألرسضول
ألكر Ëـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ «’ يؤومن
أأحدكم حتى يحب أ’خيه ما يحب لنفسضه».
و‘ ألوصضية أÿامسضة وأأ’خÒة ،ففيها
دع - -وة إأ ¤أÿل- -ق أل- -رصض Úوأ÷د ،وع- -دم
أّتخاذ أ◊ياة كّلها هز’ ولعبا ولهوأ أ’ّن
حياة أ’نسضان أŸسضلم ’ تعرف إأ’ أ÷د،
فهي حياة كفاح ونضضال.
فاŸسضلم ينهج ألوسضط ‘ هذه أ◊ياة فÓ
إأف -رأط و’ ت -ف -ري -ط و’ غ -ل -و و’ إأره -اب،
وإأ‰ا ي- - -ن- - -ظ - -ر إأ ¤ه - -ذأ ب - -ع Úأل ّ- -ت - -وأزن
وألوسضطية وأ’عتدأل ،فلÒوح على نفسضه
ب -ال -ل -عب أŸب -اح أل -ذي ي-ج-ع-ل م-ن-ه ﬁط-ة
لتزويد نفسضه بالقوة أ’Áانية ألتي تهّيئه
ÿوضس م- -ع- -رك- -ة أ◊ي- -اة ،وي -ت -ج ّ -ن -ب كÌة
أل ّضضحك وألّزهو غ ÒألÈيء ،فإاّنه مدعاة
Ÿوت ألقلب وألرضضا بالدون وأ’نحدأر ‘
وحل ألنفسس وألشضيطان.
فلّله ما أأجمل أأخÓق أ’سضÓم! وما أأروع
نصضائح ألرسضول ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ وما
أأسضعدنا لو “ ّسضكنا بها!

™°SGƒdG
أإسضم ألله ألوأسضع هو ألذي وسضع
علمه كل شضيء ووسضعت رحمته كل
شض- -يء يسض- -ع أÿل- -ق ع- -ل -م -ا وق -درة
ورحمة وحكمة وعد’ ،وكأان هذأ
أإ’سض -م ي -تصض -ل Ãع -ظ -م أأسض -م -اء أل -ل -ه
أ◊سضنى .وحظنا من هذأ أإ’سضم أأن نتخلّق
بكمال مشضتق من ألله عّز وجل ،ألله وأسضع ،يجب أأن تّتسضع
دأئرة علمك ،ف Óتكن جاه Óويجب أأن تتسضع دأئرة
إأحسض -انك ودأئ -رة ع -ف-وك ل-تشض-م-ل ك-ل أل-ن-اسس ،ف Ó-ت-ك-ن
ظاŸا أأو مسضيئا أأو مضضّيقا.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال أبن ألقيم رحمه ألله :من هدأية أ◊مار -
ألذي هو أأبلد أ◊يوأنات -أأن ألرجل يسض Òبه ويأاتي به
إأ ¤منزله من ألبعد ‘ ليلة ظلماء ،فيعرف أŸنزل فإاذأ
خ Óجاء إأليه ،ويفّرق ب Úأل ّصضوت ألذي يسضتوقف به
وأل ّصضوت ألذي يحّثه على ألسض ،Òفمن  ⁄يعرف
ألطريق إأ ¤منزله ألذي هو أ÷نة،
فهو أأبلد من أ◊مار.

جوابك

❊ س س  :أأ ح  - -ي  - -ا ن  - -ا
أأ ق ر أأ م ا ت ي سّس ر م ن
أ ل  - - -ق  - -ر أآ ن و أأ ن  - -ا ‘
أ ل س س  - - - - -ي  - - - -ا ر ة أأ و ‘
أ ل ع م ل  ،و أأ ص س ا د ف
أآ ي  - -ة ب  -ه  -ا س س  -ج  -د ة
أل--تÓ--وة ،ف-م-اذأ
أأ ف  - -ع  - -ل ؟ و م  - -ا ه  -و
أŸك-------ان أل------ذي
يسسجد فيه؟

خ Òالهدى
فضسل ل إاله إاّل الّلـه

عن أبي هريرة  -رضسي ألله عنه  -أنّ
رسسول ألله ــ صسلى ألله عليه وسسلم ــ قال« :من
قال ’ إأله أ’ ألله وحده ’شسريك له ،له أŸلك وله
أ◊مد وهوعلى كل شسيء قدير ‘ ،يوم مائة مرة،
كانت له عدل عشسر رقاب وكتبت له مائة حسسنة،
وﬁيت عنه مائة سسيّئة ،وكانت له حرزأ من
ألشّسيطان يومه ذلك حتى Áسسي ،و ⁄يأات
‡ا جاء إأ’ رجل عمل
أحد بأافضسل ّ
أك Ìمنه» (روأه ألبخاري
ومسسلم).

سسلوك ‘ أŸيزأن

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

❊❊ ج :سضجود ألتÓوة سضنّة مؤوّكدة ’ ينبغي تركها ،وتركها ’
يأاثم أإ’نسضان به ،وأأ’فضضل عدم تركها ‘ ألظروف أŸتاحة سضوأء
ك -ان أإ’نسض -ان ‘ أŸن -زل أأو ‘ م -ك -ان أل -ع-م-ل ف-ل-يسض-ج-ده-ا ول-و
باإ’Áاء ،يعني هو على ألكرسضي أأو وأقفا ويقرأأ ألقرآأن من
ذأكرته يسضجدها وهو على ألشضكل ألذي هو عليه.
أأما إأذأ كان ‘ ألسضيارة فإاذأ كان هو ألذي يقودها فإان سضجود
ألتÓوة يسضقط عليه ،أأما إأذأ كان غÒه فإاّنه يسضجدها و’ تشضÎط
فيها ألقبلة فهي تسضجد ‘ أأي أŒاه.
أأما مكان سضجودها فعلى حسضب ألقرأءأت وألّروأيات ،فمثÓ
‚د ‘ قرأءة نافع بروأية ورشس عن طريق أأ’زرق فإان سضجود
ألتÓوة يكون بعÓمة كهذه عند نهاية أآ’ية ،وأأما حفصس فتكون
ألسضجدة عند رمز أÿط .وألله أأعلم.

احتÓل الباعة ‘ األسسواق والّدكاك Úالّطريق ظلم ‘ حّقها

ظاهرة تسضتدعي تدّخل أأو‹ أأ’مر ومتابعتها وعدم إأهمالها أأ’ وهي أحتÓل ألطّريق ألعام
وأأ’رصضفة من قبل ألباعة أŸتجّول Úوكذلك أأصضحاب ألدكاك ،Úوهي ظاهرة تدل على عدم
إأعطاء أل ّ
طريق حّقه وألذي أأمر به ألرسضول ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ فقال« :أأعطوأ ألطّريق
حّقه» ،كما تدل على غياب ألوعي أ’سضÓمي لدى كث Òمن ألناسس وجهلهم أأّن أ◊رأم بابه
مفتوح ،فقد يدخل لك من حيث تعتقد أأّنه حق لك وهو ليسس كذلك ،أأّنك إأن أأردت أأن تنصضح
هؤو’ء ألباعة بعدم وضضع سضلعهم على أأرصضفة طريق أŸارة ّŒرأأ على مقاتلتك وسضبّك ،ولعنك
بحجة أأّنك تدّخلت ‘ شضؤوونه وأأّنه من حّقه ذلك ،وأأ’مر ليسس كذلك بل تعّد على حقوق أÿلق،
وقد تدخل إأ ¤جوفك وجوف عيالك ما’ حرأما أ’ّن هذأ أل ّسضلوك سضخط عليه وأحد من
ألناسس وشضكاك إأ ¤ألله أ’ّنك أأخذت حّقه.
فال ّ
طريق ملك للجميع ف Óيجوز غلقها بأاي حجّة شضخصضية إأ’ّ إأذأ كانت –ّقق أŸصضلحة
ألعامة ،وألتنظيم ‘ أإ’سضÓم مهم ومرأعاة أ◊قوق ومعرفة حدود حرية أإ’نسضان وحقوقه
»ºràoæco ¿GEp p∫ƒ°oSôsdGhn ¬p∏sdG ≈dnGEp √ohOtôoan Am
مبدأأ يدعو إأليه أإ’سضÓمr °nT »ap ºràoYrRnÉænJn ¿ÉEpan{ :
¿ ( }ِôNp’BrG Ωpƒr«ndrGhn ¬p∏sdÉHpسضورة ألنسضاء).
n ƒæoepƒDrJo
إأذأ هذه أل ّ
ظاهرة يجب أأن تعالج وأأن يتعّلم هؤو’ء ألتجار كيف يعرضضون سضلعتهم للّناسس
ب -ال ّ-ط -رق أŸشض -روع -ة ،ول -يسس ب-إاخ-رأج-ه-ا خ-ارج أل-دك-ان وغ-ل-ق
ألطريق ‘ وجه أŸريضس وصضاحب أ◊اجات أŸسضتعجلة وألكبار
ألذين يخشضى عليهم من دحسس ألسضيارأت وأأ’طفال كذلك.
فه ّ
 Óأأبصضرنا عيوبنا وعملنا على إأصضÓح نفوسضنا وأإ’قرأر بحق
غÒنا؟!

حكمة العدد

أشسكر Ÿن أنعم عليك وأنعم
على من شسكرك ،فإاّنه ’ بقاء
للّنعمة إأذأ كفرت و’ زوأل لها
إأذأ شسكرت.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

الفجر05.3٦................:
الشسروق07.02..............:
الظهر12.58.................:
العصسر1٦.20................:
المغرب18.57...............:
العشسـاء20.15..................:

مواقيت
الصسÓة

^  14مارسس  :1944حزب الشسعب ا÷زائري ،وجمعية العلماء
اŸسس -ل-م Úا÷زائ-ري ،Úوال-ن-واب يشسّ-ك-ل-ون ّŒم-ع أاح-ب-اب
البيان وا◊رية برئاسسة «فرحات عباسس» ،ويودع هذا
’سساسسي لدى عمالة قسسنطينة.
’خ Òقانونه ا أ
ا أ
^  14م- - -ارسس  :1957ك -ت -بت ج -ري-دة ل-وبسسÒف-ات-ور
ن وسسائل التعذيب با÷زائر تث Òسسخطا يشستد
الفرنسسية« :إا ّ
’خ -ر ،و«ج -اك شس -وف -ال-ي-ي ،ي-ت-ح-دث إا ¤أاصس-دق-ائ-ه ع-ن
م -ن ي -وم آ
أاسساليب التعذيب التي يسستعملها جنود ا÷Ôال ماسسو ‘ ا÷زائر.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

’ربعاء  2٦جمادى الثانية  1439هـ الموافق لـ  14مارسس  2018م
ا أ

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

تسشليم  546سشيارة متعددة اŸهام ،رباعية الدفع وﬂتلفة األنواع

 20°وهران

الثمن  10دج

17592

’نعاشس ا’قتصسادي Ÿؤوسسسسة ا÷يشس
Œسسيدا لÈنامج ا إ

 16°وهران

19°

18°

france prix 1

غالبيهم تÓميذ بالصسف اŸتوسسط

سشيارة نفعية تتسشبب ‘ مقتل  4أاششخاصس وإاصشابة  20آاخر بالبليدة
تسسبب حادث مرور مأاسسوي
وق -ع ،م-ن-تصس-ف ن-ه-ار أامسس‘ ،
م- -ق -ت -ل  4أاشس -خ -اصس ب -وسس-ط
مدينة بوقرة ،شسرق البليدة،
وإاصس- -اب- -ة ق -راب -ة  20آاخرين
ب-ج-روح م-ت-ف-اوت-ة اÿط-ورة،
غ -ال -ب -ي-ت-ه-م تÓ-م-ي-ذ ب-الصس-ف
اŸتوسسط.

البليدة :لينة ياسسمÚ

مواصشلة لتجسشيد برنامج اإلنعاشس القتصشادي
الذي بادر به رئيسس ا÷مهورية ،الرامي إا ¤بعث
الصش -ن -اع -ة ال -وط -ن -ي -ة وا◊د م-ن ت-ب-ع-ي-ة الق-تصش-اد
ال-وط-ن-ي ل-ل-خ-ارج ،وت-ن-ف-ي-ذا ل-تعليمات الفريق نائب
وزير الدفاع الوطني رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني
الشش-ع-ب-ي ،اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ط-وي-ر اŸسش-ت-م-ر ل-قدرات
الصشناعات العسشكريةÃ ،ا ُيلبي احتياجات قواتنا
اŸسشلحة ،” ،أامسس الثÓثاء ،تسشليم ( )546سشيارة

م-ت-ع-ددة اŸه-ام ورب-اع-ي-ة ال-دف-ع Ãخ-ت-لف أانواعها
(نقل األفراد ،النقل اŸدرسشي واإلسشعاف الطبي
والصشحي) ،ذات العÓمة ““مرسشيدسس بنز““ صشنف
(ج) و«سشÈي- -ن ““Îم- -ن صش- -ن- -ع الشش- -رك- -ة ا÷زائ -ري -ة
لصشناعة السشيارات ببوششقيف ولية تيارت/ن.ع،2.
ل-ف-ائ-دة اŸدي-ري-ة اŸرك-زي-ة ل-ل-ع-ت-اد ل-وزارة ال-دفاع
Óمن الوطني ،مؤوسشسشة
الوطني ،اŸديرية العامة ل أ
سشوناطراك ومصشالح ولية بومرداسس.

قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك ‘ عدة مناطق

توقيف  34مهرباŒ 4 ،ار ﬂدرات ومسشدسس رششاشس وذخÒة
““الشسعب““ ‘ -إاط - - - - - - -ار ﬁارب - - - - - - -ة ا÷رÁة
اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الششعبي،
يوم  12مارسس  2018بكل من “Ôاسشت وع Úقزام
وب -رج ب-اج-ي ﬂت-ار/ن.ع ،6.أارب- -ع -ة وث Ó-ث)34( Ú
م- -ه- -رب- -ا وضش- -ب- -طت مسش- -دسش- -ا رشش- -اشش- -ا م- -ن ن -وع
كÓششنيكوف وكمية من الذخÒة وششاحنة ومركبتÚ
( )02رباعيتي الدفع و( )3000ل Îمن الوقود و()12
مطرقة ضشغط و( )09أاجهزة كششف عن اŸعادن
و( )05مولدات كهربائية.
‘ ح Úأاوقف عناصشر الدرك الوطني ششخصشا

بحوزته مسشدسشا آاليا بباتنة/ن.ع.5.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني
الشش- -ع- -ب- -ي وع- -ن -اصش -ر ال -درك ال -وط -ن -ي ب -ك -ل م -ن
بتندوف/ن.ع 3.وتلمسشان/ن.ع ،2.أاربعة (Œ )04ار
ﬂدرات ضُشبط بحوزتهم ( )9،330كيلوغرام من
ال- -ك- -ي -ف اŸع -ال -ج ،ف -ي -م -ا أاوق -فت م -ف -رزة أاخ -رى
بورقلة/ن.ع ،4.م- -ه -رب )02( Úب-ح-وزت-ه-م-ا ()2518
وح- -دة م- -ن م- -ادة ال- -ت- -ب- -غ .ك -م -ا ” ت -وق -ي -ف ()06
مهاجرين غ Òششرعي Úمن جنسشيات ﬂتلفة بكل
من أادرار وغرداية.

إاثر دورية ليلية بجيجل

توقيف ششاب بحوزته ﬂدرات بالطاهÒ

أاوقفت عناصشر الششرطة القضشائية بأامن دائرة
الطاه Òبجيجل ،خÓل دوريات ليلية ع Èششوارع
وأاحياء اŸدينة ،أاحد األششخاصس بعد الششتباه فيه،
يتعلق األمر بششاب يبلغ من العمر  28سشنة هذا
األخ Òوب -ع -د إاج -راء ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ل -مسس ا÷سش-دي
الوقائي عليه ،ضشبط بحوزته كمية من اıدرات
(ك -ي-ف م-ع-ال-ج) ق-در وزن-ه-ا بـ 2،2غ-رام وع-ل-ي-ه ”

–ويله مباششرة إا ¤اŸقر لفتح –قيق ‘ القضشية،
بعد اسشتكمال كل اإلجراءات القانونية ضشده ،قدم
أام -ام ا÷ه -ات ال-قضش-ائ-ي-ة اıتصش-ة ،ألج-ل قضش-ي-ة
ح -ي-ازة اıدرات ل-غ-رضس السش-ت-هÓ-ك الشش-خصش-ي
أاين صشدر ‘ حقه حكم يقضشي بإادانته ثÓثة أاششهر
حبسشا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000دج.

جيجل :خالد .ع

يأاتي هذا التسشليم ليؤوكد حرصس القيادة العليا
للجيشس الوطني الششعبي ‘ تطوير صشناعة دفاع
وط -ن -ي -ةÃ ،واصش -ف -ات ع -اŸي -ة وم -ن-ت-وج ذي ج-ودة
ونوعية ،وكذا خلق مناصشب ششغل مسشتدامة بتكوين
ع -ال ومسش -ت-م-ر ل-ل-مسش-ت-خ-دم ،Úم-ن خÓ-ل –ق-ي-ق
األهداف اŸرجوة من الششراكة ب Úوزارة الدفاع
ال -وط -ن -ي والشش -ريك ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي األŸا ÊدÁل-ر
والششركة اإلماراتية ““آابار““ لÓسشتثمار.

قام بها حرسس السسواحل
لع“ Úوشسنت

انتششال جثة بجزيرة حبيباسس

ان -تشش -ل ع-ن-اصش-ر ح-رسس السش-واح-ل ل-ل-ف-رق-ة
اإلقليمية لبوزجار (ع“ Úوششنت) ،مسشاء امسس
الثÓثاء ،جثة ›هولة الهوية ” العثور عليها
بجزيرة ““حبيباسس““ ،بحسشب ما علم لدى ذات
الهيئة .وقد وجدت ا÷ثة ‘ حالة ““متقدمة““من
ال- -ت -ع -ف -ن وسش -ط الصش -خ -ور ا◊ج -ري -ة ب -ج -زي -رة
““حبيباسس““ ،وفق ذات اŸصشدر.
” العثور على الضشحية وهو يرتدي صشدرية
‚اة‡ ،ا يرجح فرضشية أان تكون ا÷ثة Ÿرششح
للهجرة غ Òالششرعية ،فيما  ⁄يتم العثور عن أاي
أاغ -راضس أاو ب -ط -اق -ة ه -وي -ة خ -اصش -ة ب-الضش-ح-ي-ة،
بحسشب ما ذكره نفسس اŸصشدر .وقد ” نقل
ا÷ثة من طرف عناصشر حرسس السشواحل إا¤
ميناء بوزجار ليتم –ويلها ا ¤مصشلحة حفظ
ا÷ثث باŸؤوسشسشة اإلسشتششفائية ““أاحمد مدغري““
بع“ Úوششنت.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ف-ت-حت مصش-ال-ح ال-درك ال-وط-ن-ي
–قيقا لتحديد هوية الضشحية ومعرفة األسشباب
ا◊قيقية للوفاة.

Óمن الوطني ‘ عدة و’يات
إاثر عمليات متفرقة ل أ

حجز قرابة  23كلغ من الكيف اŸعالج و 1938قرصس من اŸؤوثرات العقلية
““الشس -عب““ -ت-وصس-لت م-ؤوخ-را ق-وات الشس-رط-ة
م-ن خÓ-ل ع-م-ل-ي-ات م-ت-ف-رق-ة ب-ك-ل م-ن و’يات
تيزي وزو ،ميلة ،ا÷زائر ،قسسنطينة وبسسكرة
من حجز  22.780كيلوغرام من الكيف اŸعالج
وك -م -ي -ة م -ن اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ق-درت بـ1938
’نواع.
قرصس مهلوسس من ﬂتلف ا أ
ح -ي -ث -ي-ات ال-ع-م-ل-ي-ة األو ¤ال-ت-ي ن-ف-ذت-ه-ا ع-ن-اصش-ر
اŸصشلحة الولئية للششرطة القضشائية بتيزي وزو“ ،ت
ع -ل-ى إاث-ر م-ع-ل-وم-ات م-ؤوك-دة م-ف-اده-ا ،وج-ود شش-خصس
مشش -ت -ب -ه ف -ي-ه ي-ق-وم بÎوي-ج اıدرات ع-ل-ى مسش-ت-وى
ﬁطة نقل اŸسشافرين ،بعد –ديد هويته ومكان
تواجده ” الÎصشد له ليتم توقيفه متلبسشا وبحوزته 03
كيلوغرام من الكيف اŸعالج.
كما “كنت عناصشر أامن دائرة واقنون من توقيف
مركبة كان على متنها  03أاششخاصس ،بعد إاخضشاعها
للمراقبة األمنية واإلدارية ” ،العثور بداخلها على
كمية من الكيف اŸعالج قدرت بـ 15كيلوغراما و600
غرام.
أاما ›ريات العملية الثانية التي قامت بها عناصشر
اŸصشلحة الولئية للششرطة القضشائية Ãيلة ،مكنتها
من توقيف ششبكة متكونة من  05أاششخاصس وحجز 01
كيلوغرام و 60غراما من الكيف اŸعالج.
‘ نفسس السشياق“ ،كنت قوات الششرطة بكل من
وليتي ا÷زائر وقسشنطينة ،من حجز  1938قرصس
م-ه-ل-وسس ،ب-اإلضش-اف-ة إا ¤أاسش-ل-ح-ة ب-يضش-اء م-ن ﬂت-لف
األنواع واألحجام.
‘ نشش -اط ‡اث -ل “ك -نت ق -وات الشش -رط-ة ب-ولي-ة
بسشكرة ،من حجز  03كيلوغرام و 120غرام من الكيف
اŸعالج.
هذه العمليات تندرج ضشمن السشياسشة اŸسشطرة من
Óم-ن ال-وط-ن-ي ال-رام-ي-ة إا¤
ق -ب -ل اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ﬁاربة وردع ا÷رÁة بششتى أانواعها ،خاصشة منها
اŸتاجرة باıدرات واŸؤوثرات العقلية.

حجز  6778وحدة من اŸششروبات الكحولية

“كنت قوات الششرطة بكل من وليتي ا÷لفة
وبسش-ك-رة م-ن ح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ن اŸشش-روب-ات ال-ك-حولية
قدرت بـ 6778وحدة من ﬂتلف األنواع واألحجام،
كانت موجهة للبيع بطريقة غ Òششرعية.
وقائع القضشية األو ¤التي قامت بها عناصشر أامن
ولي -ة ا÷ل-ف-ة“ ،ت ع-ل-ى إاث-ر ت-ن-ف-ي-ذ إاذن ب-ال-ت-ف-ت-يشس
صشادر من ا÷هات القضشائية اıتصشة ” ،من خÓله
ت -وق -ي -ف اŸشش -ت -ب -ه ف -ي -ه وضش -ب-ط  3154وح -دة م -ن
اŸششروبات الكحولية من ششتى األنواع .أاما ›ريات
العملية الثانية التي نفذتها عناصشر الفرقة اŸتنقلة
ل-لشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ب-بسش-ك-رة“ ،ت ع-ل-ى إاث-ر توقيف
ششاحنة على متنها ششخصس ،بعد إاخضشاعها للمراقبة
األمنية واإلدارية ” ،العثور بداخلها على  3624وحدة
من اŸششروبات الكحولية.
ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ات ت-ن-درج ضش-م-ن سش-ي-اسش-ة اŸدي-ري-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ال-رام-ي-ة إا ¤تضش-ي-ي-ق اÿن-اق
ال-ع-ام-ة ل -أ
وحماية القتصشاد الوطني من كافة أاششكال التهريب.

توقيف ششخصس ﬁل أامر بالقبـضس

“كنت عناصشر الفرقة الثانية لششرطة ا◊دود
ا÷وي -ة ال-ع-ام-ل-ة Ãط-ار ه-واري ب-وم-دي-ن ال-دو‹ م-ن
إالقاء القبضس على ششخصس مبحوث عنه Ãوجب أامر
قضشائي صشادر عن جهات قضشائية ،حيث ” توقيفه
خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ت-ف-ت-يشس ع-ل-ى مسش-ت-وى ن-ق-ط-ة م-ع-ا÷ة
رحÓت السشفر بذات اŸطار ،أاثناء دخوله إا ¤الÎاب
الوطني.
عملية التوقيف جاءت بعد اŸعا÷ة اللكÎونية
والتدقيق ‘ وثائق اŸششتبه فيه ،أاين تب Úأانه ﬁل
أامر بالقبضس صشادر عن جهات قضشائية بخصشوصس
قضشية تكوين جمعية أاششرارﬁ ،اولة القتل العمدي مع
سش-ب-ق اإلصش-رار والÎصش-د ،ل-ي-ت-م ت-وق-ي-ف-ه و–وي-ل-ه إا¤
ا÷هات اıتصشة لسشتكمال اإلجراءات القانونية.

هذا وتبقى مصشالح ششرطة ا◊دود ا◊اجز اŸنيع
‘ وج -ه اإلج -رام Ãخ -ت -ل -ف أان -واع -ه مسش -خ -رة ك-اف-ة
إامكانياتها اŸادية والبششرية ‘ سشبيل ا◊فاظ على
أامن اŸواطن و‡تلكاته.

أاسشÎجاع بندقية صشيد

“كنت قوات الششرطة بأامن ولية بسشكرة ،خÓل
األسشبوع ا÷اري ،من اسشÎجاع بندقية صشيد ،وتوقيف
مشش -ت -ب -ه ف -ي -ه ع -ن قضش -ي -ة ح -ي-ازة سشÓ-ح ن-اري ب-دون
رخصشة.
›ريات هذه العملية تعود لسشتغÓل معلومات
م -ف -اده -ا ح-ي-ازة شش-خصس مشش-ت-ب-ه ف-ي-ه ب-ن-دق-ي-ة صش-ي-د
بطريقة غ Òقانونية ،على إاثر ذلك ” اسشتصشدار إاذن
بتفتيشس مسشكن اŸششتبه فيه ،الذي أاسشفر عن حجز
بندقية صشيد من نوع ““ ““saint etienneمسشتغلة
بدون رخصشة وغ Òمسشجلة لدى اŸصشالح اإلدارية
اıتصشة.

حجز  10كلغ من الكيف اŸعالج بتلمسشان

“ك -نت ق -وات الشش -رط -ة ب -ت-ل-مسش-ان م-ن ح-ج-ز ك-م-ي-ة
معتÈة من اıدرات قدرت بـ  10كلغ ،كانت موجهة
للÎويج.
حيثيات هذه العملية التي قامت بها عناصشر األمن
ا◊ضش -ري ال -ث -الث Ÿغ -ن -ي -ة ب -ت -ل-مسش-ان ،ج-اءت ع-ل-ى إاث-ر
معلومات مؤوكدة وردت إا ¤ذات العناصشر مفادها ،وجود
ششخصس مششتبه فيه بصشدد نقل كمية من الكيف اŸعالج
مسش -ت -غ  ‘ Ó-ذلك م -رك -ب -ة ،ع -ل -ى إاث-ره-ا ” –دي-د ن-وع
اŸركبة والطريق الذي يسشتعمله ،حيث ” توقيفها ،بعد
تفتيششها ع Ìبداخلها على  10كلغ من الكيف اŸعالج،
ليتم –ويل اŸششتبه فيه للمقر لفتح –قيق ‘ القضشية.
Óمن الوطني ،أانها ماضشية
بهذا تؤوكد اŸديرية العامة ل أ
بكل حزم ‘ مÓحقة مروجي اŸواد اıدرات وحماية
اÛتمع من خطر هاته اآلفة التي تنخر الصشحة العامة
و“سس بسشÓمة اŸواطن.

تفاصشيل ا◊ادث كششف بششأانه
ششهود عيان لـ ““الششعب““ ،أانه وقع
ع -ن -دم -ا ك -ان ت Ó-م -ي-ذ م-ت-وسش-ط-ة
حسش Úراب- - -ح ب - -وسش - -ط ح - -ي عÚ
ال -ب -اردة ب -ق -لب اŸدي -ن -ة ،ي-هّ-م-ون
ب-النصش-راف وم-غ-ادرة م-ؤوسشسش-ت-هم
الÎب -وي -ة ن -ح -و م-ن-ازل-ه-م ،ل-ت-ن-اول
وجبه الغداء ،وهم يبتعدون ألمتار
عن متوسشطتهم ،فاجأاتهم سشيارة
Œاري -ة سش -وداء ،ت -ت -ج -ه ن -ح -وه -م
بسش -رع -ة ف -ائ -ق -ة ⁄ ،يسش -ت -ط-ي-ع-وا
Œن -ب -ه-ا والب-ت-ع-اد ع-ن ط-ري-ق-ه-ا،
األمر الذي خلف دهسس عدد كبÒ
منهم‡ ،ا تسشبب ‘ موت سشيدة
عجوز كانت “ر بالقرب من ا◊ي
على الفور ،وإاصشابة أاك Ìمن 20
آاخ -ري -ن ،ح -يث ت -دخ -لت وح -دات
اإلسش -ع -اف ل -ت -ح-وي-ل-ه-م إا ¤ع-ي-ادة
اŸدي -ن -ة وع -ي -ادة م -ف -ت-اح ل-ت-ل-ق-ي
اإلسشعافات الولية .فيما ” نقل
ال- - -ذي- - -ن إاصش- - -اب - -ات خ - -طÒة إا¤
مسش -تشش -ف -ى حسش -ي -ب -ة ب -ن ب -وع -ل-ي
ومركب السشتعجالت Ãسشششتفى
ف- -رانسس ف -ان -ون ب -وسش -ط م -دي -ن -ة
البليدة .إال أان  3مصشاب Úآاخرين
ت -وف -وا رغ -م ﬁاول -ة إاسش -ع -اف -ه-م،

ب -ي -ن -ه -م شش -ي-خ ‘  65م-ن ال-ع-مر
وتلميذ ‘  14عاما وتلميذة ‘ 13
ربيعا.
ع -ن خ -ل-ف-ي-ات ا◊ادث ،كشش-ف
ششهود عيان لـ ““الششعب““ ،أانه ‚م
ع - -ن ت - -ع - -رضس سش - -ائ- -ق السش- -ي- -ارة
اŸسشرعة إا ¤نوبة عصشبية أافقدته
الوعي وجعلته يسشقط مغششيا وهو
يقود سشيارته ،األمر الذي جعله
ي - -دوسس ع - -ل- -ى دواسش- -ة السش- -رع- -ة
ويدهسس كل من اعÎضس طريقه،
و ⁄تتوقف إال بعد أان ارتطمت
بعمود كهربائي وجدار إاسشمنتي،
وإال كانت الكارثة أاك.È
ه -ذا وق -امت م -دي -رة الÎب -ي -ة
وفرق مسشؤوولة عن مديرية الصشحة
وب-ل-دي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،ب-زيارة الضشحايا
والطمئنان على حالهم ومواسشاة
أاهاليهم وتقد Ëالعزاء لهم.
ب-ي-نت ن-ت-ائ-ج ال-ت-ح-ق-ي-ق األولية
ح- -ول أاسش- -ب- -اب وق -وع ا◊ادث ان
السشائق اصشيب بوعكة صشحية ‡ا
أادى ب- -ه ا ¤ف -ق -دان ال -ت -ح -ك -م ‘
مركبته حسشب رئيسس ديوان وا‹
ولية البليدة .وأاوضشح آايت احمد
ﬁمد الطاهر ان السشائق الذي
يعا Êمن امراضس مزمنة ارتفاع

ضش -غ -ط ال -دم و السش -ك -ري) أاصش-يب
ب- -وع -ك -ة صش -ح -ي -ة اث -ن -اء ق -ي -ادت -ه
للمركبة ‡ا أادى به ا ¤فقدان
ال -ت -ح -ك-م ف-ي-ه-ا و دهسس ع-دد م-ن
اŸارة .وأاضش - -اف آايت أاح - -م - -د ان
ا◊صشيلة النهائية للحادث اسشفرت
عن مصشرع أاربعة اششخاصس رجل
( 63سش - -ن - -ة) و ام- -رأاة ( 55سشنة)
وطفلة ( 13سشنة) و طفل ( 12سشنة)
وإاصش -اب -ة  20شش- -خصش -ا ب -ج -روح
متفاوتة اÿطورة مششÒا ا ¤ان
ج-م-ي-ع ا÷رح-ى Ãا ف-ي-ه-م سش-ائ-ق
اŸركبة تلقوا اإلسشعافات الÓزمة
وغادروا اŸسشتششفى ما عدا أاربعة
أاطفال خضشعوا لعمليات جراحية.
وكانت حصشيلة أاولية قدمت لدى
وق- - -وع ا◊ادث اف- - -ادت Ãصش- - -رع
أاربعة اششخاصس وإاصشابة  12آاخرين
اثر دهسس سشيارة نفعية لعدد من
اŸارة  .وقامت مصشالح ا◊ماية
اŸدنية فور وقوع ا◊ادث بنقل
الضشحايا و ا÷رحى من القطاع
الصش - -ح - -ي ل- -ب- -وق- -رة إا ¤ك- -ل م- -ن
مسش -تشش -ف -ى حسش-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي و
اŸسش- -تشش -ف -ى ا÷ام -ع -ي ف -رانسس
ف -ان -ون ب -وسش -ط اŸدي -ن -ة ل -ت -ل-ق-ي
اإلسشعافات الÓزمة.

ا–اد العاصسمة  - 3وفاق سسطيف 2

«أابناء سشوسشطارة ““ يرتقون إا ¤الوصشافة
إارت-ق-ى ا–اد ال-ع-اصس-م-ة إا ¤اŸرك-ز ال-ث-اÊ
’و ¤موبيليسس عقب فوزه ،أامسس،
للرابطة ا أ
على وفاق سسطيف بثÓثة أاهداف لهدفÚ
Ãل -عب ع -م -ر ح -م -ادي ب -ب -ول-وغ ‘ Úم-ب-اراة
مقدمة عن ا÷ولة .22

عمار حميسسي
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي

عرفت بداية اŸباراة انطÓقة قوية من ا–اد
العاصشمة الذي افتتح باب التسشجيل ‘ د 8عن
طريق درفلو إاثر تنفيذه ركلة جزاء بنجاح ﬁررا
زمÓءه من الضشغط الذي كان مفروضشا عليهم.
 ⁄ي- -ك -ن ه -ن -اك أاي رد ف -ع -ل م -ن ج -انب وف -اق
سشطيف خÓل الششوط األول ،إال بعضس اÙاولت
اÙتششمة التي  ⁄تقلق كثÒا ا◊ارسس زماموشس
ال- -ذي ك- -ان ‘ راح- -ة ه- -و ودف -اع -ه بسش -بب غ -ي -اب
الضشغط الهجومي .بداية الششوط الثا Êسشارت على
نفسس وتÒة األول ،حيث أاضشاف ال–اد الهدف
الثا Êعن طريق ششافعي بعد اسشتغÓله خطإا ‘
الدفاع خÓل تنفيذه لركنية لفريقه وهو الهدف

الذي منح األمان لزمÓئه.
–سشن مسشتوى الوفاق خÓل الششوط الثا Êبعد
التغيÒات التي قام بها اŸدرب بن ششيخة بإاقحامه
الثنائي بن عياد وبانوح ،األمر الذي منح حيوية
أاك Ìللهجوم الذي أاصشبح أاك Ìخطورة .ورغم أان
ا÷ميع كان يعتقد أان الوفاق سشيعود ‘ النتيجة،
ل -ك -ن ال–اد أاضش -اف ال -ه -دف ال -ث -الث ع -ن ط-ري-ق
كودري الذي أاكد تفوق فريقه على طول اÿط،
رغم عودة الوفاق خÓل الدقائق األخÒة بتسشجيله
ثنائية عن طريق بانوح.

كاريكات /ÒعنÎ

