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دراسصة ومناقشصة مشصروع قانون يعدل ويكمل القانون اÙدد لأÓعياد الرسصمية
^ اŸصصادقة على أاربعة مراسصيم رئاسصية تتعلق باŸوافقة على مÓحق عقود متعلقة باسصتكشصاف اÙروقات واسصتغÓلها
^ مشصروع قانون عضصوي متعلق بقوان ÚاŸالية وتكييف التشصريع السصاري مع الدسصتور
التكوين والرسصكلة لفائدة اإطارات
الدولة واأعوانها اŸدعوين اإ ¤تطبيق
هذه الأحكام ا÷ديدة
واأع-ط-ى ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة تعليمات
ل-ل-ح-ك-وم-ة ب-اإح-اط-ة ت-ط-ب-ي-ق القانون العضسوي اŸتعلق
بقوان ÚاŸالية بكافة الضسمانات الضسرورية لنجاحه
اŸسس -ت -ق -ب-ل-ي .ورك-ز اأسس-اسس-ا ع-ل-ى ا÷ه-د ال-ه-ام ال-ذي
يقتضسيه هذا اŸشسروع ‘ ›ال التكوين والرسسكلة
لفائدة اإطارات الدولة واأعوانها اŸدعوين اإ ¤تطبيق
هذه الأحكام ا÷ديدة.
ك- -م -ا درسس وصس -ادق ›لسس ال -وزراء ع -ل -ى مشس -روع
القانون اŸعدل واŸتمم لقانون يوليو اÙدد لÓأعياد
القانونية .وجاء هذا التعديل لÎسسيم الÎسسيخ القانوÊ
لإدراج يناير ‘ قائمة الأعياد القانونية الوطنية.

الإسصراع ‘ عرضس مشصروع القانون
العضصوي اŸتعلق باإنشصاء الأكادÁية
ا÷زائرية للغة الأمازيغية

تزويد أ◊كومة بآاليات Ÿوأجهة أي وضصعية طارئة لسصيما إأمكانية أللجوء إأ ¤أŸرأسصيم
أŸتعلقة بالعتمادأت أŸلحقة أو إأعدأد قانون مالية تصصحيحي خلل ألسصنة أŸالية أ÷ارية
ت-رأسس رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصص-مة ،أجتماعا Ûلسس
لعمال .ومن ب Úألنقاط ألتي
ألوزرأء لدرأسصة ومناقشصة ألعديد من ألنقاط أŸدرجة ‘ جدول أ أ
لعياد ألرسصمية
تناولها ألجتماع ،درأسصة ومناقشصة مشصروع قانون يعدل ويكمل ألقانون أÙدد ل أ
لعياد ألرسصمية للبلد وكذأ مشصروع قانون
لمازيغية) ‘ قائمة أ أ
بهدف إأدرأج يناير (رأسس ألسصنة أ أ
عضصوي متعلق بقوأن ÚأŸالية.
وأصصدر ‘ أعقابه بيانا فيما يلي نصصه ألكامل:
«تراأسس فخامة السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،رئيسس سس -يضس -ف-ي م-زي-دا م-ن الشس-ف-اف-ي-ة ع-ل-ى تسس-ي ÒاŸال-ي-ة
ا÷م -ه -وري -ة ،اأمسس  14م- -ارسس  2018اŸواف- -ق لـ 26ال -ع -م -وم -ي -ة .وم-ن ث-م-ة ،سس-ت-ك-ون مسس-ت-ق-ب Ó-ا◊ك-وم-ة
جمادى الثا ،1439 Êاجتماعا Ûلسس الوزراء .وبهذه م -ط-ال-ب-ة ب-ع-رضس ت-ق-ري-ر ع-ل-ى الŸÈان ح-ول ال-تسس-يÒ
ا÷اري ل -ل -م -ال -ي -ة ال -ع -م -وم-ي-ة
اŸن- -اسس -ب -ة ،درسس ›لسس ال -وزراء
اإب-ت-داء م-ن ال-رب-ي-ع ،ب-الإضس-افة
وصس - -ادق ع - -ل - -ى مشس - -روع ق- -ان- -ون
عضس -وي م -ت-ع-ل-ق ب-ق-وان ÚاŸال-ي-ة .عصصرنة ألقاعدة ألقانونية اإ ¤هذا سسيتم تدريجيا تقليصس
مدة السسنة اŸرجعية Ÿناقشسة
وي -ه -دف ه -ذا ال -نصس اإ ¤ت -ك-ي-ي-ف Ÿيزأنية ألدولة وتعزيز
ق -ان -ون تسس -وي -ة اŸي-زان-ي-ة م-ن
التشسريع السساري ‘ هذا اÛال
ألعلقة ب Úأ◊كومة
السس -ن -ة ال -ت -ي تسس -ب -ق م-ن-اقشس-ة
مع الدسستور ،الذي نصس على سسنّ
وألŸÈان
القانون بثÓث سسنوات (ن)3-
ق -ان -ون عضس -وي م -ت -ع -ل -ق ب-ق-وانÚ
ح -ال -ي-ا اإ ¤السس-ن-ة ال-ت-ي تسس-ب-ق
اŸال -ي-ة .ك-م-ا ي-ه-دف اإ ¤عصس-رن-ة
القاعدة القانونية Ÿيزانية الدولة وتعزيز العÓقة ب Úمناقشسة القانون بسسنة واحدة فقط (ن.)1-
ا◊كومة والŸÈان فيما يخصس هذا اŸلف.

–ديد اإطار للميزانية على مدى ثÓث
سصنوات يتم –يينه سصنويا بغية
اسصتشصراف اأفضصل
ويتضسمن مشسروع القانون العضسوي هذا –ديد اإطار
للميزانية على مدى ثÓث سسنوات ،يتم –يينه سسنويا
ب -غ -ي -ة اسس -تشس -راف اأفضس -ل ل -تسس -ي Òم -ي -زان-ي-ة ال-دول-ة.
وي -تضس -م -ن ال -نصس –دي -د ﬂت -ل -ف ال -دوائ-ر ال-وزاري-ة
لحتياجاتها من القروضس على اأسساسس برامج وهو ما
يسسمح بتقدير اأفضسل لÓأداءات اÙققة .وباŸوازاة
سس -ت -ت -زود ا◊ك -وم -ة ،اسس -ت -ن -ادا اإ ¤مشس -روع ال -ق -ان -ون
ال -عضس -وي ،ب -اآل -ي -ات تسس-م-ح ل-ه-ا Ãواج-ه-ة اأي وضس-ع-ي-ة
طارئة ،ل سسيما اإمكانية اللجوء اإ ¤اŸراسسيم اŸتعلقة
بالعتمادات اŸلحقة اأو اإعداد قانون مالية تصسحيحي
خÓل السسنة اŸالية ا÷ارية .وبهذا سسيسساهم مشسروع
ال -ق -ان -ون ال -عضس -وي ‘ –سس Úال-عÓ-ق-ة ب Úا◊ك-وم-ة
والŸÈان ف -ي -م -ا ي -خصس م -ل -ف م -ي-زان-ي-ة ال-دول-ة‡ ،ا

اإصصÓح يضصاف اإ ¤رقمنة الإدارة
واŸرفق العام وكذا تعميق
الÓمركزية

وي -ق -تضس-ي ت-ط-ب-ي-ق الأح-ك-ام اŸتضس-م-ن-ة ‘ مشس-روع
القانون العضسوي اŸتعلق بقوان ÚاŸالية –ضسÒات
مسسبقة هامة .ولهذا ،فاإن هذه اŸعاي Òا÷ديدة لن
تدخل التطبيق اإل ابتداء من  2022بالنسسبة لقانون
اŸالية .2023
لدى تدخله ،عقب اŸصسادقة على مشسروع القانون
العضسوي هذا ،اأشسار السسيد رئيسس ا÷مهورية اإ ¤اأن
الأمر يتعلق باإصسÓح هام من اأجل عصسرنة اŸالية
ال -ع -م -وم -ي -ة وه -و اإصس Ó-ح يضس -اف اإ ¤رق -م -ن-ة الإدارة
واŸرفق العام وكذا تعميق الÓمركزية ،بحيث يشسكل
اÛموع جزءا هاما من اإصسÓح الدولة الذي “ت
مباشسرته منذ بضسع سسنوات.

يومية وطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
ألقتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسس مالها ألجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

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

لدأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

للتذك ،Òفاإن السسيد رئيسس ا÷مهورية كان قد قرر
يوم  27ديسسم Èالفارط ،خÓل ›لسس الوزراء ،ترسسيم
ينّاير عيدا قانونيا وهو القرار الذي سسبق تنفيذه يوم
 12ي -ن -اي -ر ال -ف -ارط م -ن ط-رف وزارة ال-ع-م-ل .وك-انت
اŸصسادقة على مشسروع القانون هذا فرصسة للرئيسس
ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-دع-وة ا◊ك-وم-ة اأيضس-ا ،اإ¤
الإسسراع ‘ عرضس مشسروع القانون العضسوي اŸتعلق
ب -اإنشس-اء الأك-ادÁي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-غ-ة الأم-ازي-غ-ي-ة ل-دى
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ل-ى الŸÈان ،ع-ل-م-ا اأن مشس-روع
ال -ق -ان -ون ال -عضس -وي ه -ذا ب -ل -غ م -رح -ل -ة م -ت-ق-دم-ة م-ن
التحضس.Ò
ك- -م- -ا درسس وصس- -ادق ›لسس ال- -وزراء ع- -ل -ى اأرب -ع -ة
مراسسيم رئاسسية تتعلق باŸوافقة على مÓحق عقود
متعلقة باسستكشساف اÙروقات واسستغÓلها .ويعدل
اإثنان من هذه اÓŸحق عقودا مÈمة على التوا‹
سسنتي  1992و 1998ب Úسسوناطراك وشسركاء اأجانب
وذلك م- -ن اأج- -ل “دي -د م -دة السس -ت -كشس -اف ب -ح -ق -ول
اأورهود واإن اأميناسس بخمسس ( )05سسنوات.
اأم -ا اŸل -ح -ق ال -ث -الث ف-ي-حّ-ي-ـن ال-ع-ق-د ال-ذي ي-رب-ط
سسوناطراك و»غاز دو فرانسس» مراعاةً لتغي Òتسسمية
الشس -ريك الأج -ن -ب -ي ال -ن -اشس -ط ‘ ح -ق -ل ت -وات وال -ت -ي
اأصسبحت «جي.دي.اأف سسويز» .واأخÒا ،فاإن اŸلحق
الرابع الذي صسادق عليه ›لسس الوزراء ،يتعلق بعقد
مÈم سس- -ن- -ة  2014ب Úسس -ون -اط -راك و»اإي-ن-ال» وال-ذي
Ãوجبه يتنازل هذا الشسريك الأجنبي عن كل حصسصسه
بحقل «مصساري اأقبلي» لصسالح شسركة «دراغون اأويل»،
‘ ح– Úتفظ الشسركة الوطنية بـ %51من ا◊صسصس
‘ هذه الشسراكة.

اŸصصادقة على مرسصوم لإلغاء تصصنيف
اأراضس فÓحية لإ‚از اإحدى عشصرة
منطقة صصناعية
من جهة اأخرى ،صسادق ›لسس الوزراء على مرسسوم
يتعلق باإلغاء تصسنيف اأراضس فÓحية من اأجل اإ‚از
اإحدى عشسرة منطقة صسناعية .ويسسمح هذا الإجراء
اŸطابق لقانون اÿاصس بالأراضسي الفÓحية بتحرير

ألرئيسصة أŸديرة ألعامة
مسصؤوولة ألنشصر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

اأراضس فÓحية ضسعيفة اÿصسب تابعة لأمÓك الدولة
غالبا غ Òمسستغلة ،لإ‚از اإحدى عشسرة ( )11منطقة
صس -ن -اع -ي -ة وه -ي ع -ل-ى ال-ت-وا‹ :دي-دوشس م-راد ب-ولي-ة
قسس -ن -ط -ي -ن -ة وم-داوروشس ب-ولي-ة سس-وق اأه-راسس واأولد
قاسسم وع Úمليلة بولية اأم البواقي وبوقادير بولية
الشسلف وتيزي غنيف وذراع اŸيزان بولية تيزي وزو
ودي -رة ب -ولي -ة ال -ب -وي -رة وال -ع -ريشس -ة ب -ولي -ة ت -ل -مسس-ان
وا◊سساين بولية مسستغا Âوبطيوة بولية وهران.
وتعد هذه اŸناطق الصسناعية ضسمن خمسس Úمنطقة
صس- -ن- -اع- -ي -ة ج -دي -دة سس -ي -ت -م اإ‚ازه -ا م -ن اأج -ل نشس -ر
السس -ت -ث -م -ار ‘ ك -ل رب -وع ال -وط -ن وك -ذا ت -ل -ب -ي -ة ط-لب
اŸسستثمرين ‘ ›ال العقار.

قرارات تعي Úواإنهاء مهام وظائف
سصامية ‘ الدولة
وخ -ت -م ›لسس ال -وزراء اأشس -غ -ال -ه ب -اŸصس -ادق -ة ب-ع-د
الدراسسة على قرارات فردية تخصس تعي Úواإنهاء مهام
وظائف سسامية ‘ الدولة».

مصصل اسصتمرارية الدولة...
أأم Úبلعمري

جاءت قرارات ›لسس الوزراء ليوم أامسس ،اŸنعقد
ب -رئ -اسس -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة السس -ي -د ع -ب -د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،لتضسيف لبنة أاخرى نحو اسستكمال إاصسÓح
الدولة من خÓل إاضسفاء شسفافية أاك Èعلى تسسيÒ
اŸال -ي -ة ال-ع-م-وم-ي-ة وج-ع-ل-ه-ا أاك Ìانسس-ج-ام-ا م-ع روح
وأاحكام الدسستور.
هذا وقد وصسف رئيسس ا÷مهورية هذا القانون
لصسÓح الهام الرامي أاسساسسا إا ¤عصسرنة
العضسوي با إ
اŸالية العمومية .كما تعكسس التعليمات التي أاسسداها
إا ¤ا◊كومة خÓل هذا الجتماع ،بخصسوصس تطبيق
ه -ذا ال-ق-ان-ون ،أاه-م-ي-ت-ه ‘ اسس-ت-ك-م-ال مسس-ار إاصسÓ-ح
الدولة من جهة وإاعطاء ا◊كومة مرونة أاك‘ Ì
مواجهة اŸسستجدات والتعاطي مع الطوارئ ‘ ظل
شسفافية تامة ‘ تسسي Òالشسأان واŸال العام Úمن
خ Ó-ل ت -ع -زي -ز ال -ت -نسس -ي -ق وال -ت -ع -اون ب Úالسس-ل-ط-تÚ
التنفيذية والتشسريعية وتعزيز الوظيفة الرقابية لهذه
لخÒة من خÓل مطالبة ا◊كومة بعرضس تقرير
اأ
على الŸÈان حول التسسي ÒاŸا‹.
لقوى ‘
لشسك أان اŸورد البشسري هو ا◊لقة ا أ
إان -ف -اذ أاح -ك -ام أاي ق -ان -ون ك -ان ،ل-ه-ذا أاع-ط-ى رئ-يسس
ا÷م-ه-وري-ة ت-ع-ل-ي-م-ات ت-ت-ع-لق بتكوين الكادر البشسري
لحكام ،من
الÓزم الذي توكل له مهمة تطبيق هذه ا أ
خÓل دورات تكوين ورسسكلة تسسمح لهم بالتعاطي
معها وضسمان تطبيقها وهذا ما يعكسس توفر إارادة
ل‚اح ه -ذا ال -ق -ان -ون م -ن خ Ó-ل
سس- -ي- -اسس -ي -ة ق -وي -ة إ
اسس -ت -ك -م -ال ك -ل أارك -ان ه -ذا ال-ن-ج-اح بشس-ق-ي-ه اŸادي
والبشسري.
لصسÓح كwل متكامل ،فمؤوسسسسات الدولة ل
إان ا إ
Áكنها أان تسس Òبسسرعات متفاوتة لكي ل يتأاخر
لصس Ó-ح ،واŸال -ي -ة ت -ع -ت Èم -ن أاه -م
ت- -ق- -دم ق -ط -ار ا إ
لن-ه
لصسÓ-ح ،أ
ال -ق -ط -اع-ات ال-ت-ي ي-جب أان يشس-م-ل-ه-ا ا إ
اŸصس- -ل ال- -ذي ي- -بث ا◊ي -اة ‘ ك -ل شس -راي Úال -دول -ة
والتحكم فيه ل يعني التحكم ‘ كل هذه الشسرايÚ
فقط ،ولكن ضسمان حياتها واسستمراريتها ،أاي ضسمان
اسستمرارية الدولة وبقائها.
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حول القضشاء على العنف ضشد النسشاء

الدالية تشسارك ‘ اجتماع وزاري بنيويورك
شش- -اركت وزي- -رة ال- -تضش- -ام- -ن ال- -وط- -ن- -ي
’سش -رة وقضش -اي -ا اŸرأاة غ -ن -ي -ة ال-دال-ي-ة،
وا أ
’ول ،بنيويورك ‘ ،اجتماع وزاري
أامسس ا أ
ح-ول ت-ب-ادل اŸم-ارسش-ات ا◊سش-ن-ة م-ن أاجل
القضشاء على العنف ضشد النسشاء.
انعقد هذا ا’جتماع ،الذي حمل شسعار:
«اŸمارسسات ا◊سسنة ‘ ›ال الؤقاية من
ال- -ع -ن -ف ضس -د اŸرأاة وال -ف -ت -ي -ات ‘ ال -ؤسس -ط
الريفي» ،على هامشس الدورة  62للجنة وضسع
اŸرأاة ال -ت -ي ان -ط-ل-قت أاشس-غ-ال-ه-ا ،ي-ؤم اأ’ث-نÚ
الفارط بنيؤيؤرك.
وذّكرت الدالية خÓل مداخلتها ‘ هذا
ا’جتماع ،بالتعديÓت التي أادخلت على قانؤن
ال-ع-ق-ؤب-ات ا÷زائ-ري سس-نة  ،2015خ -اصس -ة ‘
ا÷زء اŸتعلق بحماية اŸرأاة الذي شسدد أاكÌ
العقؤبات اŸتصسلة بالعنف اŸمارسس ضسدها.
ك -م -ا ت -ط -رقت ال-ؤزي-رة إا ¤ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة
الؤطنية ◊ماية اŸرأاة التي أاُقّرت سسنة ،2007
بحيث “حؤرت أاسساسسا حؤل سسÓمة اŸرأاة
وأامنها.
أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ال -ت -ع -اون م -ع ال-ه-ي-ئ-ات
ال -دول -ي -ة ،ف -أاشس -ادت السس -ي-دة ال-دال-ي-ة ب-إانشس-اء
ق -اع -دة ب -ي -ان -ات ،ب -ال -ت -ع-اون م-ع ه-ي-ئ-ة اأ’·
اŸت -ح -دة ل -ل -م -رأاة ،ل-ت-ك-ؤن أاداة تسس-اع-د ع-ل-ى
ات- -خ- -اذ ال -ق -رار وإاع -داد سس -ي -اسس -ات وب -رام -ج
مكافحة العنف ضسد اŸرأاة والؤقاية منه.

...وŒري ﬁادثات مع الوزير القطري
أاج -رت وزي-رة ال-تضس-ام-ن ال-ؤط-ن-ي واأ’سس-رة
وقضس -اي -ا اŸرأاة غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة ب -ن -ي-ؤي-ؤرك،
ﬁادثات مع الؤزير القطري للتنمية اإ’دارية
وال-ع-م-ل والشس-ؤؤون ا’ج-ت-م-اع-ي-ة عيسسى سساعد
النعيمي ،حيث تطرقا إا ¤اŸسسائل اŸتعلقة
بشسؤؤون اŸرأاة وكذا مشساركتها ‘ التنمية.
جرى اللقاء على هامشس مشساركة الؤزيرة
‘ أاشس- -غ- -ال ال- -دورة  62ل -ل-ج-ن-ة وضس-ع اŸرأاة

‘ تدخله أامام ›لسس الششيوخ

 ·ÓاŸتحدة ،التي تنعقد بنيؤيؤرك
التابعة ل أ
من  12إا 23 ¤مارسس ا÷اري.
وذّكرت الدالية خÓل اÙادثات با÷هؤد
واإ’‚ازات اÙققة –ت القيادة الرشسيدة
لرئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة بغية
ت -ع -زي -ز “ك ÚاŸرأاة وت -رق -ي -ت-ه-ا ’سس-ي-م-ا ‘
اŸناطق الريفية.
كما أاشسارت الؤزيرة ا ¤التقدم اŸعت‘ È
›ال مشس -ارك -ة اŸرأاة ‘ ا◊ي -اة السس -ي -اسس-ي-ة
اÙقق بفضسل التؤجيهات ا◊كيمة لرئيسس
ا÷م- -ه- -ؤري- -ة ،مÈزة ال- -ع- -دد ال- -ه -ام ل -ل -نسس -اء
اŸنتخبات ‘ اÛالسس وتلك اللؤاتي تتؤلÚ
مناصسب مسسؤؤولية عسسكرية ومدنية.
و‘ ه -ذا الصس -دد ،ذك -رت السس -ي-دة ال-دال-ي-ة
بالتحاق الفتيات Ãدارسس أاشسبال اأ’مة التي
تعد مراكز لتكؤين كفاءات الغد.
وأابرز الؤزير القطري من جهته ،التقدم
ال - -ذي أاح- -رزه ب- -ل- -ده ‘ ›ال –سس Úوضس- -ع
اŸرأاة ،مثمنا ا÷هؤد التي تبذلها ا÷زائر ‘
هذا اÛال.
كما أاشساد النعيمي Ãبادرة ا÷زائر التي
تسس-م-ح ل-ل-ف-ت-ي-ات ب-ا’ل-ت-ح-اق Ãدارسس أاشس-ب-ال
اأ’مة ،معربا عن أامله ‘ تعميم هذه التجربة
ا÷ديرة بالثناء ‘ الدول العربية اأ’خرى.

رئيسس أافريكوم :ا÷زائر شسريك جد مقتدر
أاّكد رئيسس القيادة العسشكرية
’مريكية ‘ إافريقيا (أافريكوم)،
ا أ
ا÷Ôال ت - - -وم - - -اسس وال - - -دوسش - - -ر
ب -واشش -ن -ط-ن ،أان «ا÷زائ-ر شش-ريك
ك - -فء وج - -د م - -ق - -ت- -در ‘ ›ال
’رهاب».
مكافحة ا إ
صسرح رئيسس أافريكؤم ،خÓل جلسسة
اسستماع أامام ÷نة اÿدمات اŸسسلحة
Ãج- -لسس الشس- -ي -ؤخ اأ’م -ري -ك -ي ،أامسس
الثÓثاء ،أان «ا÷زائر شسريك آاخر جد
مقتدر ‘ شسمال إافريقيا وهي تؤاصسل
تنفيذ برنامج مكافحة إارهاب فعال
وناجع».
وأاضس- -اف ا÷Ôال ت- -ؤم- -اسس وال- -دوسس -ر ،أان
ا÷يشس الؤطني الشسعبي و»أافريكؤم» يقيمان
ح -ؤار م -ن -ت -ظ -م ل -لسس Òق-دم-ا ب-ال-ت-ع-اون ح-ؤل
مصسالح أامنية مشسÎكة».
وتأاتي جلسسة والدوسسر أامام ›لسس الشسيؤخ
خ -مسس -ة أاي-ام ف-ق-ط ب-ع-د ا’سس-ت-م-اع إال-ي-ه أام-ام
›لسس النؤاب ،حيث قدم Ùة عن أاهداف
أافريكؤم بشسمال إافريقيا ومنطقة السساحل.
‘ عرضسه الذي قدمه ‘ خضسم التحقيق
حؤل الكم Úالذي أاودى بحياة أاربعة جنؤد
أامريكي Úبالنيجر ،شسهر أاكتؤبر اŸاضسي ،عsدَد
ا÷Ôال وال -دوسس -ر أارب -ع -ة أاه-داف أ’ف-ري-ك-ؤم
بليبيا.
ي- -ت- -ع- -ل -ق اأ’م -ر ب -اسس -ت -ه -داف ا÷م -اع -ات
اإ’ره -اب -ي -ة ال -ت-ي ت-ه-دد اŸصس-ال-ح اأ’م-ري-ك-ي-ة
وا’سستقرار ‘ ليبيا واŸنطقة وكذا تفادي
ح -رب أاه -ل-ي-ة ب-ل-ي-ب-ي-ا ودع-م مسس-ار اŸصس-ا◊ة
السسياسسية وكبح تدفقات الهجرة نحؤ أاوروبا.

وصسرح ا÷Ôال والدوسسر ،أان «ليبيا ’تزال
مقسسمة سسياسسيا وعسسكريا وبؤ’ءات متغÒة
ق -ائ -م -ة ع -ل -ى مصس -ال -ح ق -ب -ل -ي -ة وشس -خصس -ي-ات
متصسارعة على السسلطة» ،مشسددا على أانه «‘
خضسم هذا التجاذب ،فإان خطر اند’ع حرب
أاهلية واسسعة النطاق يبقى حقيقية قائمة».
كما أاكد رئيسس أافريكؤم ،أان قيادته تؤاصسل
دع-م ا÷ه-ؤد ال-دب-ل-ؤم-اسس-ي-ة ‘ ل-ي-ب-يا ا÷ارية
–ت رعاية اأ’· اŸتحدة.
وب- -خصس- -ؤصس م- -ن- -ط- -ق -ة السس -اح -ل ،أاوضس -ح
اŸسس -ؤؤول ال -عسس -ك -ري اأ’م -ري-ك-ي ،أان ت-ن-ظ-ي-م
القاعدة باŸغرب اإ’سسÓمي ‘ ما‹ والدول
اŸت -اخ -م -ة ل -ه -ا« ،يشس -ك -ل ت-ه-دي-دا ل-ل-مصس-ال-ح
اأ’مريكية وأ’من الشسركاء اأ’فارقة».
وت -اب -ع ي -ق -ؤل  ،إان «أاف-ري-ك-ؤم ع-ازم-ة ع-ل-ى
مؤاصسلة دعمها لعملية برخان Ãا‹» ،مؤؤكدا
«التزام البنتاغؤن ‘ منطقة السساحل».
وك - -ان ا÷Ôال وال - -دوسس- -ر خÓ- -ل ج- -لسس- -ة
ا’سس- -ت -م -اع اأ’خÒة أام -ام ›لسس الشس -ي -ؤخ ‘
 ،2017قد أاكد أان الؤ’يات اŸتحدة اأ’مريكية

«تسسعى للعب دور أاك Ìنشساطا ‘
م -ن-ط-ق-ة السس-اح-ل وت-رغب ‘ رف-ع
ال- -ت -نسس -ي -ق م -ع ج -ه -ؤد ف -رنسس -ا ‘
اŸنطقة».
وب -خصس -ؤصس ال -ن -ي -ج -ر ،ال -ؤاق -ع
Ãلتقى انعدام ا’سستقرار ا÷هؤي،
أاشس -ار ذات اŸسس -ؤؤول أان أاف -ري -ك-ؤم
تسس-ت-ع-د ل-نشس-ر ط-ائ-رات دون ط-يار
ل-ل-م-راق-ب-ة وا’سس-ت-عÓم للؤقاية من
التهديدات ‘ اŸنطقة ‘ ،حÚ
ت- -ف- -ي- -د ب- -عضس اŸع -ل -ؤم -ات ال -ت -ي
ت-داول-ت-ه-ا الصس-ح-اف-ة اأ’مريكية ‘
ديسسم ÈاŸاضسي ،بنشسر طائرات دون طيار
قاتلة بعدما أاعطت السسلطات النيجرية الضسؤء
اأ’خضسر لتسسليح طائراته.
و‘ إاف- -ري- -ق- -ي -ا ،أاصس -ب -ح ال -ن -ي -ج -ر اŸرك -ز
ال -رئ -يسس -ي ل-ل-ع-م-ل-ي-ات ال-عسس-ك-ري-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة
اŸؤج -ه -ة ضس -د ا÷م-اع-ات اŸت-ط-رف-ة ،ع-ل-ى
غ-رار ب-ؤك-ؤ ح-رام وال-ق-اع-دة وت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة
اإ’سسÓمية.
وبخصسؤصس النيجر كذلك ،أاشسار ا÷Ôال
والدوسسر أانه سسّلم نتائج التحقيق بخصسؤصس
كم Úطؤنغؤ طؤنغؤ لرئيسس البنتاغؤن جيمسس
ماتيسس ،واعدا أان يقدم قريبا Ûلسس الشسيؤخ
ع -رضس-ا م-فصس Ó-ح-ؤل ح-ي-ث-ي-ات ه-ذا ال-ه-ج-ؤم
اإ’رهابي.
ووف - -ق اأ’رق - -ام ال - -ت - -ي ق - -دم- -ه- -ا ا÷Ôال
وال -دوسس-ر خÓ-ل ج-لسس-ة ا’سس-ت-م-اع ه-ذه ،ف-إان
أاف- -ري- -ك- -ؤم ال- -ذي أانشس -ئ سس -ن -ة  2008ويعمل
انطÓقا من شستؤتغارت يضسم  7.200عسسكري
من كل الؤحدات.

الطرفان يششيدان بالصشداقة اŸتينة ب ÚالششعبÚ

سسي عفيف يسستقبل وفدا عن ا◊زب الشسيوعي الكوبي
اسس- -ت- -ق- -ب- -ل رئ- -يسس ÷ن -ة الشس -ؤؤون اÿارج -ي -ة
والتعاون وا÷الية باÛلسس الشسعبي الؤطني عبد
ا◊ميد سسي عفيف ،رفقة أاعضساء من اللجنة،
وفدا عن ا◊زب الشسيؤعي الكؤبي برئاسسة خؤان
كارلؤسس مارسسان أاغيلÒا ،بحسسب ما أافاد به،
أامسس ،بيان للمجلسس.
وأاوضسح اŸصسدر ذاته ،أانه «خÓل اسستعراضس
ال-عÓ-ق-ات ال-ت-ي Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن ،أاشس-اد ال-ط-رف-ان
ب -الصس-داق-ة اŸت-ي-ن-ة ال-ت-ي Œم-ع الشس-ع-ب »Úوأاك-دا
«ضسرورة تعزيزها من خÓل مسسار التعاون الثنائي
Ãا يتطلبه من ترقية التشساور وا◊ؤار الŸÈاÊ
وتبادل الؤفؤد واÈÿات وتنسسيق اŸؤاقف بÚ
البلدين ‘ ﬂتلف اÙافل».
ب -اŸن -اسس -ب -ة ،أاع -ل-ن رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ع-ن ق-رب
تنصسيب اÛمؤعة الŸÈانية للصسداقة ا÷زائرية
 الكؤبية «لتكؤن أاداة إاضسافية للتعاون الŸÈاÊب Úالبلدين».
كما تطرق سسي عفيف إا ¤ا’سستقرار الذي
ت -ع-يشس-ه ا÷زائ-ر ال-ي-ؤم ،ب-فضس-ل سس-ي-اسس-ت-ي رئ-يسس
ا÷م - -ه - -ؤري - -ة اŸت - -ع - -ل - -ق - -ت Úب- -ال- -ؤئ- -ام اŸدÊ

وب-اŸصس-ا◊ة ال-ؤط-ن-ية «وما
تÓ- -ه- -م- -ا م- -ن إاصسÓ- -ح -ات
سس- -ي- -اسس- -ي- -ة ه- -ام- -ة ع -ززت
اŸم -ارسس -ة ال -دÁق -راط -ي -ة
وم-ن-حت صسÓ-ح-يات واسسعة
وكبÒة للسسلطة التشسريعية».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ج-دد
رئ - -يسس ال- -ل- -ج- -ن- -ة م- -ؤق- -ف
ا÷زائ -ر ال-ث-ابت ‘ دع-م-ه-ا
◊ق الشس- -ع- -ؤب ‘ ت- -ق- -ري -ر
مصسÒه - - -ا و»شس - - -ج- - -ب- - -ه- - -ا
ل Ó-ن-ت-ه-اك-ات ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا
آاخ -ر مسس -ت -ع-م-رة إاف-ري-ق-ي-ة؛
ا÷مهؤرية الصسحراوية وأام
القضسايا العربية فلسسط.»Ú
م -ن ج-ه-ت-ه ،ج-دد رئ-يسس
الؤفد الكؤبي «مشساعر اأ’خؤة والصسداقة» التي
تربط الشسعب ،Úمعربا عن ارتياحه «للديناميكية»
ال -ت -ي ي -ع -رف -ه -ا ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي ‘ ﬂت -ل -ف
اÛا’ت ،داعيا ‘ ،نفسس الؤقت ،إا ¤تعزيز أاكÌ

للعÓقات الŸÈانية.
وأاشساد مارسسان أاغيلÒاÃ« ،ا
ح -ق-ق-ت-ه ا÷زائ-ر م-ن ت-ق-دم ‘
السس -ن -ؤات اأ’خÒة» ،م-ع-تÈا أان
ا÷زائر «قد “كنت من ولؤج
آاف- -اق واع- -دة’ ،سس- -ي- -م- -ا ب- -ع -د
اإ’صسÓ-ح-ات ال-ه-ام-ة ال-تي بادر
بها رئيسس ا÷مهؤرية» ،مشسيدا
بدور ا÷زائر على اŸسستؤيÚ
ال- - -ق- - -اري وال- - -دو‹ ‘ «دع- - -م
ا◊ؤار السس- - -ي- - -اسس- - -ي خ- - -دم - -ة
ل -ل -قضس -اي -ا ال -ع -ادل-ة وخصس-ؤصس-ا
قضسية الصسحراء الغربية».
‘ اأ’خ ،Òشس - - - -دد رئ - - - -يسس
ال- - -ؤف - -د ع - -ل - -ى أاه - -م - -ي - -ة دور
الŸÈان -ي ‘ Úت -ؤط -ي-د أاواصس-ر
اأ’خؤة والصسداقة ب Úالشسعب ،ÚمعتÈا تنصسيب
اÛمؤعة الŸÈانية للصسداقة كؤبا  -ا÷زائر
«سسيسساهم ‘ خدمة مسسار التعاون ودفعه قدما
نحؤ آافاق مزدهرة».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كولومب با÷زائرليÎأاسس اللقاء مناصسفة مع بدوي

حّل وزير الداخلية الفرنسسي السسيد جÒار
كؤلؤمب ،أامسس ،با÷زائر ،ليÎأاسس ،اليؤم ،مع
وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
العمرانية نؤرالدين بدوي ،لقاءً يجمع الؤ’ة
ا÷زائري Úبنظرائهم الفرنسسي.Ú
وكان ‘ اسستقبال كؤلؤمب لدى وصسؤله إا¤
مطار هؤاري بؤمدين الدو‹ وزير الداخلية
السسيد نؤرالدين بدوي.
وكان بيان لؤزارة الداخلية قد أاكد أان هذا

ال- -ل- -ق- -اء ،ال- -ذي ي- -ن- -درج ‘ إاط -ار اŸب -اد’ت
والتعاون الÓمركزي ب Úوزارتي الداخلية ‘
ك Óالبلدين ،سسيشسكل فرصسة إ’ثراء وتعزيز
اŸب - - -اد’ت ذات ا’ه- - -ت- - -م- - -ام اŸشسÎك بÚ
وزارتي داخلية البلدين ،فيما يتعلق با◊كامة
اÙلية ’سسيما ‘ ›ال التنمية ا’قتصسادية
Óق -ل -ي-م وتسس-ي ÒاŸراك-ز ا◊ضس-ري-ة ال-كÈى
ل -إ
وك - -ذا تسس - -ي Òح - -ا’ت اأ’زم - -ات واıاط - -ر
الكÈى.

’ول ’–اد ا÷امعات العربية:
’م Úالعام اŸسشاعد ا أ
ا أ

ا÷امعات ا÷زائرية مدعوة لÓسستفادة من مشساريع ا’–اد
دع - -ا ا’أم Úال - -ع- -ام اŸسش- -اع- -د ا’أول
’–اد ا÷ام -ع -ات ال -ع-رب-ي-ة ا÷زائ-ري
خ- -م- -يسش- -ي ح- -م- -ي- -دي ،اأمسس ،ب- -ع -م -ان،
ا÷ام- -ع- -ات ا÷زائ -ري -ة ل Ó-ن -خ -راط ‘
ا’–اد وا’سش- -ت- -ف- -ادة م- -ن مشش- -اري- -ع- -ه
اŸششÎك- - -ة م- - -ع ﬂت- - -ل - -ف ا÷ام - -ع - -ات
ا’أوروبية وا’آسشيوية ،خاصشة ‘ ›ال
البحث العلمي.
واأكد خميسسي حميدي ،الذي باشسر مهامه
با’–اد منذ بداية العام ا◊ا‹« ،اأهمية»
انخراط ا÷امعات ا÷زائرية ‘ ا’–اد،
باعتباره «بؤابة للعا ÚŸا’أوربي وا’أسسيؤي،
خاصسة بعد اأن اأصسبح اهتمامه ينصسب على
مدى قدرة ا÷امعات العربية على التكيف
مع ﬁيطها ÿدمة تنمية شسعؤبه وŒسسيد
ت- - -ط- - -ل- - -ع- - -ات- - -ه- - -م اإ ¤ا◊ري- - -ة واŸسس - -اواة
والدÁقراطية من خÓل حؤكمة ا÷امعات».
واأك- -د ‘ تصس -ري -ح لـ«واأج» ،اأن م -ؤؤسسسس -ات
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى اخ-تÓ-ف-ها،
«باإمكانها ا’سستفادة من اŸشساريع العلمية
وال -ث -ق -اف -ي-ة وال-ب-ح-ث-ي-ة ال-ت-ي ي-ؤف-ره-ا ا–اد
ا÷ام-ع-ات ال-ع-رب-ي-ة ،ب-ال-ت-عاون والشسراكة مع
كÈي- -ات ا÷ام- -ع -ات ا’أوروب -ي -ة وا’أسس -ي -ؤي -ة
والÎكية والروسسية» ،مشسÒا اإ ¤اأن اأك Ìمن
 350ج-ام-ع-ة ع-رب-ي-ة ك-بÒة ومصس-ن-فة عاŸيا
اسستفادت من خدمات وŒربة هذا ا’–اد.
Œدر ا’إشسارة اإ ¤اأن ا÷زائر ‡ثلة ‘
ا’–اد بجامعات ا’أغؤاط «عمار ثليجي»
واŸدي- -ة « ي- -ح- -ي- -ى ف- -ارسس» و»ا’أم Òع- -ب -د
القادر» للعلؤم ا’سسÓمية ،اإضسافة اإ ¤جامعة
ا÷زائر 2-ببؤزريعة.
وع Èذات اŸت - -ح - -دث ع - -ن اأم- -ل- -ه ‘ اأن
تتمكن ا÷امعات ا÷زائرية من ا’سستفادة
ع- -ن ط- -ري -ق ا’–اد «م -ن مشس -اري -ع ضس -م -ان
ا÷ؤدة وقيادة اŸؤؤسسسسات والتعليم عن بعد
وغÒها من اŸشساريع التي من شساأنها تقدË
ا’إضسافة النؤعية ’أداء ا÷امعة ا÷زائرية
التي تتمتع ÃؤؤهÓت كبÒة وباحÎام وتقدير
على مسستؤى ا’–اد».
ولفت اŸسسؤؤول ‘ ذات السسياق ،اإ ¤اأن
«هذه اŸشساريع اأصسبحت لها ›السس ومراكز
وه -ي -ئ -ات ك -ل -ه -ا م-ؤزع-ة ع-ل-ى ب-ل-دان ال-ع-ا⁄
العربي و– ⁄ظ ا÷زائر اإ’ Ãقر جمعية
ك -ل -ي -ات الشس-ري-ع-ة م-ن-ذ اأن اأصس-ب-حت ج-ام-ع-ة
ا÷زائر 1-عضسؤا مؤاظبا ‘ هذه اŸؤؤسسسسة
العربية».
ك -م-ا –دث ع-ن اإم-ك-ان-ي-ة ا’سس-ت-ف-ادة م-ن
«عشس -رات اÓÛت اŸع -ت-م-دة ع-اŸي-ا ال-ت-ي
يصسدرها ا’–اد» ،مشسÒا اإ ¤اأن ا÷امعة
ا÷زائرية «–ظى بسسمعة طيبة لدى اإ–اد
ا÷امعات العربية وانعكسس ذلك من خÓل
ان -ت -خ -اب ا÷زائ -ر ‘ م -نصسب ا’أم Úال -ع -ام
اŸسس- - -اع- - -د ا’أول ‘ ا’–اد ‘ اأك- - -ت- - -ؤب - -ر
اŸاضسي».
و“ك- - -ن ا’أسس - -ت - -اذ واŸسس - -ؤؤول ا÷ام - -ع - -ي
ا÷زائ -ري ح -م -ي -دي خ -م-يسس-ي رئ-يسس ج-ام-ع-ة
ا÷زائر 2-م- -ن ال -ف -ؤز Ãنصسب ا’أم Úال -ع -ام
اŸسس -اع -د ’إ–اد ا÷ام-ع-ات ال-ع-رب-ي-ة ول-ل-م-رة
ا’أو ¤ع - -ن م - -ن - -ط- -ق- -ة اŸغ- -رب ال- -ع- -رب- -ي ‘
ا’نتخابات التي جرت ‘ الفÎة ب 20 Úو25
اأك- -ت- -ؤب- -ر وه- -ذا ع- -ل -ى ه -امشس اŸؤؤ“ر ال -ع -ام
ل –Ó- - -اد ‘ دورت - - -ه  50اŸن-ع-ق-د ب-ا’إمارات
العربية اŸتحدة Ãشساركة  100جامعة عربية.

وي-ع-د اإ–اد ا÷ام-ع-ات ال-ع-رب-ي-ة م-ن-ظ-مة
تعمل ‘ اإطار جامعة الدول العربية ومقره
‘ عمان وهدفه دعم وتؤاصسل ا÷امعات ‘
العا ⁄العربي وتعزيز التعاون فيما بينها.

من أاجل شسراكة رابح -رابح ب Úالبلدين
اأك -د سس -ف ÒاŸم -ل -ك-ة اŸت-ح-دة ب-ا÷زائ-ر
ب -اري روب -رت ل -ؤي -ن ،اأمسس ،ب -ت-ل-مسس-ان ع-ل-ى
شسراكة رابح -رابح ب Úبلده وا÷زائر ‘
›ا‹ تربية الدواجن والطاقة.
واأوضسح الدبلؤماسسي الÈيطا ‘ Êتدخل
ل -ه خ Ó-ل ل -ق -ائ-ه م-ع م-ت-ع-ام-ل Úاق-تصس-اديÚ
بغرفة التجارة والصسناعة «تافنة» بتلمسسان،
‘ اإطار ملتقى ب Úشسركة بريطانية تنشسط
‘ ›ال تربية الدواجن وشسريكها ا÷زائري
›م -ع خ -اصس ،اأن -ه ان -ب-ه-ر ب-ن-ؤع-ي-ة ك-ف-اءات
اŸؤارد ال - -بشس - -ري - -ة م- -ن ا÷انب ا÷زائ- -ري
والتجهيزات التكنؤلؤجية اŸسستعملة ‘ هذا
اÛال ،مؤؤكدا اأنه «مثال عن الشسراكة بÚ
بلدينا».
ك - - -م - - -ا اأشس- - -ار السس- - -ف Òاإ ¤ان ا÷زائ- - -ر
واŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة ي-ق-ؤم-ان ك-ذلك ب-اأع-مال
شسراكة ‘ ›ال الطاقة ،مضسيفا ان اإمكانات
ك -بÒة ت -ن-ت-ظ-ر ال-ت-ط-ؤي-ر ‘ ه-ذا ا’إط-ار بÚ
ا÷انب ،Úمعربا عن تفاوؤله Ãسستقبل هذه
الشسراكة ’أنها «تقؤم على (اتفاقات) اأسساسسية
هامة».
وت- -اب- -ع ق- -ؤل- -ه ،اإن ح- -ج- -م اŸب -اد’ت بÚ
البلدين بلغ اأربعة مÓي Òدو’ر خÓل .2017
واأكد سسف ÒاŸملكة اŸتحدة با÷زائر،
م -ن ج -انب اآخ -ر ،ع -ل -ى اأه -م-ي-ة اŸؤؤسسسس-ات
اŸصس- -غ- -رة ا÷زائ- -ري -ة واأف -ك -اره -ا ،سس -ي -م -ا
بتلمسسان وجامعتها التي تتؤفر على عديد
ﬂابر البحث ،مشسددا على اسستعمال اللغة
ا’إ‚ليزية ‘ تلك اŸسستؤيات.
وكان رئيسس غرفة التجارة والصسناعة عبد
ا◊ق بؤبلنزة قد قدم قبل ذلك Ùة عن
و’ي- -ة ت- -ل- -مسس- -ان واإم- -ك -ان -ات -ه -ا واأه -داف -ه -ا
وجامعتها التي تضسم  45000طالب ومعاŸها
وم-ؤاق-ع-ه-ا ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي يعؤد  %70م-ن-ها
للحقبة العربية ا’إسسÓمية.
م -ن ب Úا’ح -ت -ي-اج-ات اŸع Èع-ن-ه-ا ،اأك-د
ب-اري روب-رت ل-ؤي-ن ع-ل-ى ف-ت-ح م-رك-ز ل-ت-ع-ل-يم
اللغة ا’‚ليزية وتطؤير مراكز البحث مع
الÈي -ط -ان -ي ،Úسس -ي -م-ا ‘ ق-ط-اع الصس-ن-اع-ات
الغذائية.
واأث -ار اŸت -ع -ام -ل-ؤن ا’ق-تصس-ادي-ؤن ل-ؤ’ي-ة
ت-ل-مسس-ان خÓ-ل ال-ن-ق-اشس-ات الصس-ع-ؤب-ات ال-تي
يتلقؤنها ‘ ا◊صسؤل على تاأشسÒات الدخؤل
اإ ¤اŸملكة اŸتحدة وا÷هل بالتجهيزات
وا’آ’ت الÈيطانية ومشسكل اللغة.
و‘ رده ع - -ل - -ى ه- -ذه ا’نشس- -غ- -ا’ت ،ذك- -ر
الدبلؤماسسي الÈيطا Êباأنه ” مؤؤخرا فتح
م- -رك- -ز ب- -ؤه- -ران خ- -اصس ب- -اإي- -داع م- -ل- -ف- -ات
التاأشسÒة ،مؤضسحا اأن اإجراء خاصس با’أولؤية
متؤفر ‘ هذا اÛال.
كما اأوضسح اأن ا÷انب الÈيطا« ،Êعلى
اسستعداد ’إقامة شسراكة مع غرفة التجارة
والصس-ن-اع-ة ب-ت-ل-مسس-ان م-ن اأج-ل ت-ع-ل-ي-م ال-ل-غة
ا’‚ليزية» واأن هذا ا’أمر متؤفر ،بحسسب
ما اأكده مدير الغرفة.

اÿميسض  15مارسض  2018م
الموافق لـ  27جمادى الثانية  1439هـ
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زروأطي ‘ ندوة صصحفية:

إاعداد اسشتبيان Ÿعرفة احتياجات الوليات ‘ الطاقات اŸتجددة
تنظيم ألصصالون ألدو‹ للبيئة وألطاقات أŸتجددة من  26إأ 28 ¤مارسص أ÷اري
أعلنت وزيرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة
فاطمة ألزهرأء زروأطي عن إأعدأد أسصتبيان
م-ن ق-ب-ل دأئ-رت-ه-ا أل-وزأري-ة سص-ي-وج-ه للولة،
ليعÈوأ من خÓله عن أحتياجاتهم ‘ ›ال
لضص-اف-ة أ ¤تشص-ك-ي-ل
أل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ،ب-ا إ
÷ن-ة وزأري-ة م-ت-ع-ددة أل-ق-ط-اع-ات ،ت-قÎح
مرأسصيم جديدة “كن من Œسصيد ألسصياسصة
ألبيئية.

حياة كبياشش
جددت زرواطي خÓل الندوة الصسحفية التي
نشسطتها بقصسر اŸعارضض «صسافكسض» تأاكديها على
ع -زم ال -دول -ة Œسس -ي-د سس-ي-اسس-ت-ه-ا ‘ ›ال ال-ب-ي-ئ-ة
وال -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة ل-ت-ح-ق-ي-ق اه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسس- -ت -دام -ة ‘ اف -اق  ،2030لن ا÷زائ- -ر ت- -ب- -نت
«ال- -ت -ن -م -ي -ة السس -ت -دام -ة ‘ اسس -ت -ع -م -ال م -وارده -ا
الطبيعية».
وقالت ‘ هذا الطار ان ا÷زائر تعمل وفق
مقاربة النتقال القتصسادي والنتقال التكنولوجي،
وان -ه سس -ي -ت -م ت -وضس -ي -ح ه-ذه اŸق-ارب-ة ‘ الصس-ال-ون
الدو‹ للبيئة والطاقات اŸتجددة الذي سسينظم
من  26ا 28 ¤من الشسهر ا÷اري ب» صسافكسض»،
والذي نشسطت هذه الندوة الصسحفية Ãناسسبته.
وبالنسسبة للصسالون أافادت زرواطي ان اŸانيا
سستكون ضسيف شسرف هذه الطبعة األو ¤لتظاهرة
تعد «الو ¤من نوعها» واضسافت انه سسيشسكل فضساء
يجمع كل اŸتعامل ،Úوالذين لهم عÓقة بقطاع

القتصساد األخضسر.

البيئة والطاقات اŸتجددة.

ا÷زائر تعمل
على –قيق تنمية
مسشتدامة ‘ آافاق
2030
وذكرت ‘ هذا السسياق بان
ا÷زائ -ر ل -دي -ه -ا ال -ت -زام دو‹
للتخفيضض من نسسبة انبعاثات
الغاز ‘ حدود  7باŸائة اذا ما اعتمدت على
امكانياتها اÿاصسة ،و‘ حدود  22باŸائة اذا ما
اسس -ت -ف -ادت م -ن ن -ق -ل ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ا م-ن الشس-ريك
األجنبي ،كما التزمت بإانتاج الطاقات اŸتجددة،
ح - - - -يث ان  60ب -اŸائ -ة م -ن -ه -ا ت -وج -ه ا ¤ق -ط-اع
الفÓحة .
واع-تÈت ان إاضس-ف-اء ال-رع-اي-ة السس-ام-ي-ة ل-رئ-يسض
ا÷مهورية« ،دليل على اإلرادة السسياسسية القوية
للدولة وا◊كومة÷ ،عل البيئة ،موضسوعا تقوم عليه
التنمية اŸسستدامة » ،واضسافت ان اختيار اŸانيا
كضسيف شسرف لهذه الطبعة ،كونها تعد شسريكا قويا،
وقد عملت من خÓل مشساريع نقل التكنولوجيا مع
ا÷زائ -ر لسس -ن -وات ط -وال ،وه -ي سس -ت -ع -رضض خÓ-ل
الصسالون Œربتها ‘ ›ال البيئة وتسسي Òالنفايات
واسستعمالها كمواد أاولية لتجسسيد مشساريع ‘ اطار

مششاركة  80عارضش
ومؤوسشسشات أاجنبية
“ثل  6دول
ك -م -ا اك -دت ح-رصض ال-دول-ة
وا◊ك- -وم- -ة ع- -ل- -ى اله- -ت -م -ام
Ãجال البيئة والذي Œلى ‘
دسسÎة البيئة ،نظرا لعÓقتها
ال -وط -ي -دة ب -الط -ار اŸع -يشس-ي
ل- -ل -م -واط -ن ،وح -ق -ه ‘ ﬁي -ط ن -ظ -ي -ف خ -ال م -ن
اŸلوثات ،وأاعلنت ‘ هذا الطار عن جائزة رئيسض
ا÷م -ه -وري-ة ل-ل-م-دي-ن-ة اÿضس-راء ،وق-الت أان ت-وزي-ع
ا÷وائز سسيكون ‘  25أاكتوبر .2018
و ينتظر مشساركة ما ل يقل عن  80عارضسا ‘
الطبعة األو ¤من الصسالون ،اك Ìمن  70باŸائة
م -ن -ه -م م-ن ال-ق-ط-اع اÿاصض ،و 30ب-اŸائ-ة Áثلون
قطاع الطاقات اŸتجددة ،اما اŸشساركة األجنبية
فهي تتمثل ‘ مؤوسسسسات لـ 6دول منها ،فنلندا،
الصس ،Úت - -رك - -ي - -ا وف - -رنسس - -ا ،ام - -ا ال - -ه - -دف م- -ن
التظاهرة فهو ابراز سسياسسة القطاع ،فرصسة إلقامة
شس -راك -ات ب ÚاŸت -ع-ام-ل Úا÷زائ-ري Úون-ظ-رائ-ه-م
األجانب من خÓل الحتكاك الذي يتم من خÓل
هذا الفضساء.

ولد علي يؤوكد على تأاطÒهم وألرفع من مسصتوأهم

ا÷زائر مسشتعدة لنقل Œربة رياضشييها من ذوي الحتياجات اÿاصشة للدول العربية

أاك -د ،أامسض ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة وزي -ر الشس-ب-اب
وال-ري-اضس-ة ال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي اسس-ت-ع-داد ا÷زائ-ر ن-ق-ل
Œربة رياضسييها من ذوي الحتياجات اÿاصسة ا¤
كافة الدول العربية قصسد السستفادة منها وتعميمها
من اجل رفع مسستوى الرياضسي Úلتشسريف الرايات
العربية ‘ اÙافل الدولية.
وجاء ‘ رسسالة ولد علي تÓها ‡ثل عنه على
هامشض النطÓق الرسسمي «للدورة التدريبية العربية
لقيادات ذوي الحتياجات اÿاصسة « (  21-13مارسض)
وال -ت -ي ت -ن -ع -ق -د ب -ا÷زائ-ر ألول م-رة ‘ اط-ار ت-ن-ف-ي-ذ
ق- -رارات ›لسض وزراء الشس- -ب- -اب وال -ري -اضس -ة ال -ع -رب
وت-وصس-ي-ات ال-ل-ج-ن-ة ال-ف-ن-ي-ة وال-ري-اضس-ية التابعة إلدارة
الشسباب والرياضسة بجامعة الدول العربية ،ان ا÷زائر
«مسستعدة لنقل Œربة رياضسييها من ذوي الحتياجات
اÿاصسة لتعميمها على كافة الدول العربية» ،من اجل

ت - - -أاط Òال - - -ري- - -اضس- - -ي Úورف- - -ع
مسس -ت -واه -م ل -تشس -ري -ف ال -راي-ات
ال -ع -رب -ي -ة ‘ ﬂت -ل-ف اÙاف-ل
الدولية.
ودع - -ا ال- -وزي- -ر ‘ ك- -ل- -م- -ت- -ه
ال-ف-اع-ل Úع-ل-ى مسس-ت-وى ه-ي-اك-ل
ا◊رك-ة ال-ري-اضس-ي-ة «ل-نقل ونشسر
اŸغ- -زى ا◊ق- -ي- -ق- -ي وال- -ه- -دف
Óنشس -ط -ة ال -ب -دن-ي-ة
األسس -م -ى» ل  -أ
وال -ري -اضس -ي -ة ،م -ذك -را ‘ ن -فسض
الوقت بالنجاحات التي حققها
الرياضسيون ا÷زائريون من ذوي
الح -ت -ي -اج-ات اÿاصس-ة وال-ذي-ن
“كنوا من حصسد العديد من اŸيداليات ‘ ﬂتلف
الختصساصسات خÓل مشساركات دولية Ãا فيها شسبه

الوŸبية ،حيث ل زال رياضسيونا
كما قال -وعلى مدار سسنواتيÎبعون على عرشض العديد من
الختصساصسات الرياضسية.
كما جاء ‘ كلمة الوزير ان
ت -زام-ن اح-تضس-ان ا÷زائ-ر ل-ه-ذه
ال -ف -ع -ال -ي -ة واح -ت -ف -ال -ه-ا ب-ال-ي-وم
ال- -وط -ن -ي ل -ذوي الح -ت -ي -اج -ات
اÿاصسة اŸصسادف ل  14مارسض
ي- -جسس- -د ›ه- -ودات واه- -ت- -م- -ام
رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ب -ه -ذه ال -ف-ئ-ة ب-غ-ي-ة
ادم -اج -ه -م اج -ت -م-اع-ي-ا وت-رق-ي-ة
مواهبهم وتطوير ›الت نبوغهم ‘ كل النشسطات
لسسيما ‘ اÛال الرياضسي.

تنصصيب أللجنة ألŸÈانية للصصدأقة أ÷زأئرــ فلسصطÚ

سشف Òفلسشط :Úنحن بحاجة إا ¤ا÷زائر إلسشماع صشوتنا ‘ ا÷امعة العربية
” أمسص ،ب - -اÛلسص ألشص - -ع - -ب - -ي أل - -وط - -ن- -ي
تنصصيب أللجنة ألŸÈانية للصصدأقة أ÷زأئر
لول م- -رة قصص- -د إأي- -ج- -اد آأل- -ي- -ات
وف- -لسص- -ط Úأ
لسصماع صصوت معاناة ألفلسصطينيÚ
فعالية ،إ
‘ أÙاف- -ل أل- -دول- -ي- -ة ،وذلك ب- -حضص- -ور ن -ائب
رئيسص أÛلسص جمال بورأسص ،و‡ثل وزأرة
أÿارج -ي -ة وسص-ف Òدول-ة ف-لسص-ط Úب-ا÷زأئ-ر
ل -ؤوي ع -يسص -ى ،وك -ذأ مسص-تشص-ار رئ-يسص أÛلسص
ألشصعبي ألوطني وأعضصاء ألŸÈان.

سسهام بوعموشسة
ج -دد ن -ائب رئ -يسض اÛلسض الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن-ي
جمال بوراسض ،موقف ا÷زائر الثابت ‘ الدفاع عن
ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،ك-ون-ن-ا ع-ان Úاألم-ري-ن إابان
الح- -تÓ- -ل ال -ف -رنسس -ي ،م -ذك -را Ãا ق -ام ب -ه رئ -يسض
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة با÷معية العامة
 ·ÓاŸتحدة ‘ نوفم ،1974 Èح Úأاعطى الكلمة
ل أ
للرئيسض الراحل ياسسر عرفات ،وكانت تلك أاول مرة
ي -ق-ف رئ-يسض ح-رك-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة إلل-ق-اء
خ- -ط- -اب م- -ن م- -ن Èاأل· اŸت -ح -دة ،مشسÒا إا ¤أان
رئيسض اÛلسض سسعيد بوحجة سسعى لتنصسيب هذه
ال -ل -ج -ن -ة الŸÈان -ي -ة ÷م -ع ال -ن-واب اŸداف-ع Úع-ن
ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة وإاسس-م-اع صس-وت-ها ‘ ﬂتلف
اÙافل الدولية.
من جهته ،أاعرب سسف Òدولة فلسسط Úبا÷زائر
ل -ؤوي ع -يسس -ى اسس -ت -ع -داده لقÎاح -ات ه -ذه ال-ل-ج-ن-ة
ب-غ-رضض –دي-د آال-ي-ة إلسس-م-اع صس-وت ال-ف-لسس-ط-ي-ن-يÚ
ق-ائ « :Ó-ن-ح-ن م-ن-ف-ت-ح Úل-ك-ل ال-قضس-اي-ا اŸوج-ودة،
ن- -ن- -ت- -ظ- -ر م- -ن اإلخ- -وان وضس- -ع تصس- -وره- -م ‘ ه -ذا
اŸوضسوع ،نحن بحاجة إا ¤ا÷زائر إلسسماع صسوتنا
‘ ا÷امعة العربية،وعلى الفصسائل الفلسسطينية أان
يتوحدوا « ،مضسيفا أان رئيسض اللجنة بابا علي سسيقوم
ب -زي-ارة األسس-ب-وع اŸق-ب-ل لسس-ف-ارة ف-لسس-ط ‘ Úل-ق-اء
مبدئي.
و وصسف عيسسى اللجنة بأانها آالية تنفيذية للنقاشض
حول قضسايا عملية ‘ ،ظل الوضسع السسياسسي والدو‹
الذي Áر به العا ⁄العربي لسسيما فلسسط ،Úقائ»:Ó
نحن نناضسل لقضسية تهم كل العرب ،أاهل غزة يعانون
ج -راء سس -ي -اسس -ة الح -ت Ó-ل الصس -ه-ي-و ،« Êم-ؤوك-دا أان

الشسعب الفلسسطيني لن يÎاجع ويبحث عن آاليات
م -ن -اسس -ب -ة لسس -ت -م -راره ك -ي ل ي -ت -م إاب -ع -اد ال -قضس-ي-ة
Óمة
الفلسسطينية ،قائ »:Óلن يكون هناك مسستقبل ل أ
ال -ع -رب -ي -ة ول -لسس -ل -م ال -ع-اŸي دون –ري-ر ف-لسس-ط،Ú
ونرفضض أان نكون ورقة للعب ‘ يد أاحد» .مقÎحا
منح التÈعات للفلسسطيني Úع Èرسسائل نصسية عÈ
ا÷وال وبإاشسراف رسسمي.
و‘ رده عن سسؤوال حول ﬁاولة اغتيال رئيسض
الوزراء الفلسسطيني ،اعت Èالسسف Òالفلسسطيني هذه
ال-ع-م-ل-ي-ة ب-أان-ه-ا ﬁاول-ة اغ-ت-ي-ال ل-لمصسا◊ة الوطنية
الفلسسطينية بغضض النظر من يقف وراءهاﬁ ،مÓ
حركة حماسض الفلسسطينية مسسؤوولية األمن ‘ هذه
اŸنطقة ،قائ«:Óليسست هي اŸتهمة ،هناك ÷ان
–ق -ي -ق شس -ك -لت وت -ت -اب -ع اŸوضس -وع ،ل -ك-ن ال-رسس-ال-ة
األسساسسية هي ﬁاولة اغتيال اŸصسا◊ة الوطنية
وإايقافها ،خاصسة أانها أاتت مع افتتاح ﬁطات –لية
اŸي -اه ال-ت-ي ت-خ-ف-ف م-ع-ان-اة أاه-ل-ن-ا ‘ غ-زة وضس-م-ن

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

مؤو“ر موجود ‘ أامريكا –ت بند «إاغاثة غزة».
أاوضس - -ح السس - -ف ‘ Òه - -ذا اإلط- -ار أان ،الشس- -عب
الفلسسطيني أاك Èمن هذه اŸسسائل آام ‘ Óأان يكون
ال -رد ا◊ق -ي -ق -ي ل -ك-اف-ة فصس-ائ-ل اŸن-ظ-م-ة –دي-دا
حماسض وا÷هاد Ãزيد من القÎاب نحو اŸصسا◊ة
الوطنية التي هي ا◊ل وهي أاك Èرد على مثل هذه
القضسايا ،أاضساف يقول.
م -ن ج -ه -ت -ه أاب -دى رئ-يسض اÛم-وع-ة الŸÈان-ي-ة
ل -لصس -داق-ة ا÷زائ-ر -ف-لسس-ط Úب-اب-ا ع-ل-ي ،سس-ع-ادت-ه
ب-رئ-اسس-ت-ه ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة ق-ائ »:Ó-ت-ع-ي-ي-ني هي رسسالة
لشس -خصض ق -ادم م -ن أاب -ع -د م-ن-ط-ق-ة ‘ ا÷زائ-ر ه-ي
ا÷ن-وب ،ل-ل-دف-اع ع-ن ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ينية إلقامة
دولة عاصسمتها القدسض» ،متعهدا Ãواصسلة ما بناه
أاجدادنا باحÎام حرية كل الشسعوب ،ومقاطعة كل ما
له ارتباط بالكيان الصسهيو ،Êوحسسبه فإان القضسية
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ه-ي قضس-ي-ة ج-وه-ري-ة وأاسس-اسس-ي-ة ع-ند
الشسعب ا÷زائري دون أاي مزايدات أاو مسساومات.

العدد
17593

بهدف –ديد خارطة توأجدهم بالوطن

04

تششكيل فوج عمل قطاعي للتكفل باحتياجات اŸعاقÚ
أع- -ل- -ن وزي- -ر أل -ع -م -ل
وأل- -تشص- -غ- -ي- -ل وألضص -م -ان
ألجتماعي مرأد زما‹،
أمسص ،ب- - - - - - - - -ا÷زأئ - - - - - - - -ر
أل- -ع- -اصص- -م- -ة أن -ه سص -ي -ت -م
تشصكيل فوج عمل يضصم
‡ث - -ل Úع - -ن أل - -وزأرأت
أŸع- -ن -ي -ة ب -ه -دف درأسص -ة
و–دي - -د أح - -ت- -ي- -اج- -ات
ألشصخاصص ذوي ألعاقة
ووضصع أجرأءأت جديدة
للتكفل بهم.
أاوضس - - -ح ال- - -وزي- - -ر ل- - -دى
إاشس -راف -ه ع -ل-ى اف-ت-ت-اح ل-ق-اء
نظم Ãناسسبة الحتفال باليوم الوطني للمعاق ،Úأان
قطاعه سسيعمل بالتعاون والتنسسيق مع القطاعات
ال -وزاري -ة اŸع -ن -ي -ة «ع -ل-ى –دي-د خ-ارط-ة ت-واج-د
الشسخاصض ذوي الحتياجات اÿاصسة ع Èمناطق
ال -وط-ن و–دي-د ودراسس-ة اح-ت-ي-اج-ات-ه-م خ-اصس-ة ‘
›الت ال -ع Ó-ج والدوي -ة وال-ت-ج-ه-ي-زات م-ع وضس-ع
اجراءات جديدة للتكفل بهم».
وأاضس - -اف زم - -ا‹ ،أان ه - -ذه الج - -راءات ت- -أات- -ي
Ÿواصسلة ا÷هود اŸبذولة ‘ اطار –سس Úاÿدمة
ال -ع-م-وم-ي-ة وت-بسس-ي-ط الج-راءات الداري-ة وت-ع-زي-ز
ا◊م-اي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة لشس-ري-ح-ة ذوي الح-تياجات
اÿاصس -ة،ك-اشس-ف-ا ع-ن ح-مÓ-ت سس-ت-ق-وم ب-ه-ا وزارت-ا
العمل والÎبية لجراء تشسخيصض ◊الت الصسابة
بصسعوبات ‘ السسمع لدى الطفال اŸتمدرسس.Ú
و ذكر الوزير Ãهام الديوان الوطني لعضساء
اŸعاق Úالصسطناعية ولواحقها ‘ ›ال انتاج
وتوزيع وصسيانة البدائل السسمعية وأاجهزة العضساء
الصسطناعية للمعاق Úحركيا التي تسساهم ‘ اعادة
التأاهيل ا◊ركي لهذه الشسريحة فضس Óعن وسسائل
اŸسساعدة التقنية الصسحية وذلك بغية ادماجهم
اجتماعيا ومهنيا.

واأعلن عن فتح فروع جديدة
متخصسصسة ‘ البدائل السسمعية
على مسستوى  48ولية ‘ اطار
عصسرنة هياكل الديوان و–سسÚ
خ - -دم- -ات- -ه ‘ ›ال ال- -ت- -ك- -ف- -ل
الفضسل باحتياجات الشسخاصض
اŸع- -اق Úم -ن ج -ه -ة وم -ن أاج -ل
ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن م-ع-ان-اة اŸريضض
خاصسة الطفال واŸسسن Úالذين
ي-ت-ن-ق-ل-ون م-ن ولي-ات ب-ع-يدة ا¤
ا÷زائر العاصسمة للحصسول على
هذه الجهزة.
و‘ وقت سس- -اب- -ق م -ن ن -ه -ار،
أامسض ،أاشسرف الوزير على فتح
فرع جديد للبدائل السسمعية على مسستوى وكالة
اŸوظ-ف Úال-ت-اب-ع-ة ل-لصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ينات
الجتماعية بحي ديدوشض مراد با÷زائر الوسسطى
‘ سسياق تعزيز هياكل الديوان الوطني ألعضساء
اŸع -اق Úالصس -ط -ن -اع-ي-ة ول-واح-ق-ه-ا مÈزا أان-ه ”
توزيع  9.700بدائل سسمعية سسنة  2017لفائدة الذين
يعانون من صسعوبات ‘ السسمع.
وب -ن-فسض اŸن-اسس-ب-ة ق-ام ال-وزي-ر ب-زي-ارة ال-وح-دة
اŸرك -زي -ة ل -ل -ب -دائ -ل السس -م -ع -ي -ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-دي-وان
اŸتواجدة ببلدية باشض جراح اıتصسة ‘ انتاج
وصسيانة اجهزة اŸسساعدات السسمعية على غرار
البدائل السسمعية الوحيدة على اŸسستوى الوطني
بحيث كشسف عن مشسروع فتح هياكل ‡اثلة ‘ كل
من الشسرق والغرب وا÷نوب بغية تقريب خدمات
الديوان من اŸواطن.
وع -ل -ى ه -امشض ه -ذا ال -ل -ق -اء ” ال -ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
ات-ف-اق-ي-ة ب Úه-ذا ال-دي-وان وال-ف-درال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل Ó-شس -خ -اصض اŸع -اق Úب -ه-دف وضس-ع ÷ن-ة تشس-اور
ت -ك -ون Ãث -اب -ة اط -ار ل -ت-ق-د ËاقÎاح-ات ‘ ›ال
–سس Úاÿدمات اŸقدمة من قبل الديوان لفائدة
الشسخاصض ذوي العاقة.

لفائدة ربع مليون شصخصص معاق

 12مليار دج منح موجهة لفئة اŸعاق2018 ‘ %100 Ú
وصس -لت الع -ت -م -ادات اŸال-ي-ة اıصسصس-ة ه-ذه
Óشسخاصض اŸعاق Úبنسسبة
السسنة للمنح اŸوجهة ل أ
 12%100م- -ل- -ي- -ار دج ،حسس- -ب- -م- -ا أاف -اد ب -ه ،أامسض،
ب- -ال- -ع- -اصس -م -ة راب -ح ح -م -دي األم Úال -ع -ام ل -وزارة
التضسامن الوطني واألسسرة وقضسايا اŸرأاة.
أاوضسح حمدي ،خÓل مشساركته ‘ احياء اليوم
الوطني لذوي الحتياجات اÿاصسة اŸصسادف لـ 14
مارسض من كل سسنة‡ ،ث Óلوزيرة التضسامن الوطني
واألسسرة وقضسايا اŸراة غنية الدالية ،أان «هناك ما
يقارب الربع مليون شسخصض» يسستفيدون من اŸنحة
Óشسخاصض اŸعاق Úبنسسبة  % 100والتي
اŸوجهة ل أ
بلغت  12مليار دج خÓل السسنة ا÷ارية .2018
وأاضس -اف أان الع -ت -م -ادات اŸال -ي -ة اıصسصس -ة
Óشسخاصض ذوي الحتياجات
للتغطية الجتماعية ل أ
اÿاصسة الذين ل Áارسسون نشساطا مهنيا« ،قاربت
الـ  3مÓي Òدج لفائدة ربع مليون شسخصض معاق
أايضسا».
أاما األشسخاصض الذين تقل نسسبة عجزهم عن
 % 100وك -ذا األسس -ر اŸت -ك -ف -ل -ة بشس -خصض أاو ع -دة
أاشسخاصض ذوي الحتياجات اÿاصسة وذوي اإلعاقة
البصسرية ،فهم يسستفيدون يضسيف ‡ثل الوزيرة
م -ن «م -ن -ح -ة ج -زاف -ي -ة ل -ل -تضس-ام-ن وم-ن ال-ت-غ-ط-ي-ة
الجتماعية» ،وقد وصسل عددهم ‘  2018إا« ¤ما
يقارب  200أالف مسستفيد ،خصسصست لهم ميزانة 10
مÓي Òدج».
وعلى ضسوء التفاقيات والصسفقات اÈŸمة مع
الناقل Úالعمومي ،Úأاوضسح اŸتحدث أان التكفل
بنقل األشسخاصض ذوي الحتياجات اÿاصسة كلف
«أازي -د م -ن  200م-ل-ي-ون دج ،يسس-ت-ف-ي-د م-ن-ها حاملو
بطاقة اإلعاقة الذين يقÎب عددهم من مليون
شسخصض» ،علما أان األشسخاصض اŸرافق Úللمعاق
بنسسبة  % 100يسستفيدون بدورهم من هذه البطاقة.
وأاشسار حمدي إا ¤أان اŸسساعدات الجتماعية
وبرامج ﬁاربة الفقر والهشساشسة «حافظت على
مسس -ت -واه -ا» ،وي-ظ-ه-ر ذلك ج-ل-ي-ا حسس-ب-ه ‘ اŸن-ح

اŸال -ي -ة ،وال-ت-غ-ط-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي “ك-ن م-ن
›انية العÓج والدواء والتجهيزات و›انية النقل
أاو التخفيضض ‘ تسسعÒاته.
وتراهن ا◊كومة ا÷زائرية ،يضسيف السسيد
حمدي  ،على اإلدماج اŸهني الجتماعي لذوي
الحتيات اÿاصسة ،ع Èإاشسراك هذه الفئة ‘ صسيغ
التنمية اŸسستدامة والشساملة .وأاشسار ا ¤أانه يتم
ال -ع -م -ل ع -ل-ى دم-ج ذوي الح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة ‘
ﬁيط العمل العادي ،ع Èتوقيع اتفاقية إاطار مع
قطاع الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري،
ال -رام -ي -ة إا ¤ال-ت-ع-اون والشس-راك-ة م-ن أاج-ل ت-ط-وي-ر
وتنظيم اŸزارع البيداغوجية التي تعت ÈاŸكان
اŸثا‹ لسستقبال األشسخاصض من ذوي العاقات
الثقيلة.
و–دث ‡ثل غنية الدالية عن جهود وزارة
ال- -تضس- -ام- -ن ‘ «–سس Úال- -ت- -ك- -ف -ل ع -ل -ى مسس -ت -وى
اŸؤوسسسس- -ات اŸت- -خصسصس -ة ،وال -ت -نسس -ي -ق م -ع وزارة
الÎبية لفتح أاقسسام خاصسة لفائدة األطفال من ذوي
العاقات ا◊سسية وكذا الذهنية اÿفيفة».
وي -ب -ل -غ ع -دد اŸؤوسسسس -ات اŸت -ك -ف -ل -ة ب -الÎب-ي-ة
والتعليم اŸتخصسصس Úحسسب نفسض اŸسسؤوول 232
مؤوسسسسة تسسÃ Òيزانية تقارب العشسرة مÓي Òدج.
ووصس -ل ع -دد األط -ف -ال اŸت -ك-ف-ل ب-ه-م ‘ األقسس-ام
اÿاصسة خÓل اŸوسسم الدراسسي  2018-2017إا¤
أازيد من  26أالف طفل.
وأاك -دت م -دي -رة ال -نشس -اط الج -ت -م -اع -ي ل-ولي-ة
ا÷زائر السسيدة صسليحة معيوشض من جهتها ،أان
نتائج التكفل بفئة اŸعاق ÚباختÓف اإلعاقات،
«حققت تقدما ملحوظا ع Èالعاصسمة التي تهدف
إا ¤أان تصسبح مدينة صسديقة للمعاق» ،من خÓل
توف‡ Òرات وفضساءات وتخصسيصض مؤوسسسسة كاملة
بكل مرافقها ألطفال التوحد ،وكذا «تطبيق اŸادة
 27من القانون اÿاصض باŸعاق Úوترقيتهم الذي
ينصض على وجوب تخصسيصض نسسبة  % 1من مناصسب
الشسغل لهذه الفئة من اŸواطن.»Ú

أسصعار ألسصيارأت ب Úأ◊قيقة وأŸضصاربة

هامشش الربح يبحـث عن الششفافي ـ ـ ـة
أم-اطت وزأرة ألصص-ن-اع-ة وأŸن-اج-م ألّلثام
ع -ن ح -ق-ي-ق-ة أسص-ع-ار ألسص-ي-ارأت ألسص-ي-اح-ي-ة
عند خروجها من مصصانع ألÎكيب مقارنة
ب -ت -لك أŸت -دأول -ة ‘ ألسص -وق أل-ت-ي سص-ج-لت ‘
لخÒة ( )2017خ-اصص-ة مسص-ت-ويات
ألسص -ن -ة أ أ
فاقت ألتوقعات.

سسعيد بن عياد

اسس -ت -غ -ل مضس -ارب -ون وسس -م-اسس-رة ح-ال-ة ت-راج-ع
ال -ع -رضض ب -ف -ع -ل اع -ت -م -اد خ -ي -ار –ف -ي -ز اإلن-ت-اج
ا÷زائري من خÓل مرافقة اسستثمارات تتعلق
بÎك -يب وصس -ن -اع -ة السس -ي -ارات Ÿم -ارسس-ة ه-ي-م-ن-ة
أاضسرت كثÒا بالقدرة الشسرائية للمواطن Úالذين
 ⁄يهضسموا معادلة مقلوبة لسسوق تباع فيها سسيارة
مركبة ﬁليا بأاثمان أاعلى بكث Òمن تلك التي
كانت تسستورد بها.

واسستنادا Ÿا أاوردته مصسادر إاعÓمية فان ما
توصسلت إاليه اŸصسالح التقنية لوزارة الصسناعة ‘
دراسستها لÎكيبة األسسعار فان هذه األخÒة اقل
بكث Òعند خروج اŸركبة من اŸصسنع مقارنة
ب- - -األسس - -ع - -ار ‘ السس - -وق ‡ا يضس - -ع اŸؤوسسسس - -ات
واŸتعامل ‘ ÚالÎكيب اŸيكانيكي أامام حقيقة
تسستوجب تفسسÒات دقيقة حماية للقدرة الشسرائية
وال-ت-زام-ا ب-دف Îالشس-روط وح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ح-رك-ي-ة
متوازنة لسسوق السسيارات التي  ⁄تعد –تمل ما
يحدث فيها من تÓعب بطرق ملتوية يسستفيد
منها مضساربون يعيشسون على حالة الندرة اŸفتعلة
أاحيانا وغياب الشسفافية ‘ أاحيان كثÒة.
وعرفت صسناعة السسيارات ازدهارا ‘ الفÎة
األخÒة بفعل جملة عوامل منها –سسن اŸسستوى
اŸع- -يشس- -ي ‡ا زاد ‘ ح -ج -م ال -ط -لب م -ن ج -ه -ة
وت- -خصس- -يصض ال -دول -ة م -ن -ظ -وم -ة م -ت -ك -ام -ل -ة م -ن
التحفيزات واŸرافقة Ãختلف أاشسكالها اŸالية

والضس -ري-ب-ي-ة وال-ع-ق-اري-ة ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن ال-وط-ن-يÚ
واألجانب خاصسة عن طريق الشسراكة التي سسجلت
مشس -اري -ع ع-دي-دة وف-رت Ÿارك-ات ع-اŸي-ة ف-رصس-ا
ثمينة لضسمان تواجدها ‘ سسوق ناشسئة وحريصسة
على النوعية.
و‘ ه - -ذا اإلط - -ار Áك - -ن اإلشس- -ارة إا ¤ب- -عضض
ال -ع -ي -ن -ات لسس -ي-ارات م-رك-ب-ة ب-ا÷زائ-ر م-ث-ل رون-و
سسيمبول ذات ﬁرك بنزين صسنف  1.2التي تقدر
عند خروجها من اŸصسنع بسسعر  1.14مليون دينار
جزائري ( 114مليون سسنتيم) ،وصسنف ديازال 1.5
بسسعر  1.61مليون دينار أاما داسسيا سسانديرو سستاب
واي ديازل فÎتفع ا 1.49 ¤مليون دينار وصسنف
بنزين بسسعر  1.35مليون دينار.
وتوضسح هذه العينة الفارق الواسسع ب Úالسسعر
ا◊قيقي اÙدد للكلفة والسسعر اŸعمول به ‘
السسوق والذي يرتفع بكث Òاألمر الذي أاثار ول
يزال تسساؤولت تث Òالرأاي العام.

ونفسض اŸؤوشسر بالنسسبة Ÿاركات مثل هيونداي
التي يقدر سسعر اŸصسنع لسسيارة اي  10بـ 1.35
م- -ل- -ي- -ون دي -ن -ار ،اي  20ا÷دي -دة ع -ل-ب-ة سس-رع-ة
اوتوماتيمكية بـ  1.95مليون دينار ،بينما سسانتا ‘
ف -ي -ب -ل -غ سس-ع-ره-ا ع-ن-د اÿروج م-ن اŸصس-ن-ع 4.97
مليون دينار.
وتقدر اسسعار فولكسسفاغن سسوفاك كما يلي،
سسكودا اوكتافيا 2.49 :مليون دينار وسسيات ايبيزا
القاعدية 1.65 :مليون دينار بينما سسيارة غولف
 2.0فÎتفع ا 2.49 ¤مليون دينار وكادي بسسعر
 2.11مليون دينار .فيما تصسل اسسعار عÓمة كيا
ا 1.41 ¤ل-ب-ي-ك-انتو ،سسبورتاج 3.5 :م-ل-يون دينار
وغÒها من السسيارات التي ل تعكسض اسسعارها ‘
السسوق حقيقة اسسعار الÎكيب ليبقى هامشض الربح
خارج السسيطرة تتحكم فيه قوى خفية تتÓعب
بالسسوق وŒهضض كل تلك ا÷هود الكبÒة التي
تبذلها الدولة لصسالح اŸواطن واŸسستثمر.

الخميسض  15مارسض  2018م
الموافق لـ  27جمادى الثانية  143٩هـ
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““سصيال““ باشصرت اŸشصروع بإاشصراف خÈاء جزائري Úأاكفاء

اسستغÓل بقأيأ الصسرف الصسحي ‘ اإلنتأج الزراعي والصسنأعي
شص- -رعت م- -ؤوسصسص- -ة ا÷زائ- -ر ل- -ل- -م -ي -اه
والتطه““ Òسصيال““ ‘ ،مشصروع اسصتغÓل
ا◊مأاة أاو ما يعرف بالطمي من طحالب
وب -ق -اي -ا م -ي -اه الصص-رف الصص-ح-ي ‘ إان-ت-اج
أاسص -م -دة زراع -ي -ة ط-ب-ي-ع-ي-ة ب-دي-ل-ة ع-ن
ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة اŸسصتوردة بأاثمان باهظة،
حيث تسصتغل البقايا كذلك ‘ صصناعة
لسص -م -نت ب -ع -د ت -أاك -ي -د خÈاء سص Ó-م -ة
ا أ
السصتغÓل صصحيا على اŸواطن والبيئة.

جÓل بوطي
أاوضصح مدير السصتغÓل والتطهÃ Òؤوسصسصة
““سصيال““ رضصا بوداب لـ ““الشصعب““ أان اŸشصروع
يسصمح باسصÎجاع كميات هائلة من الطحالب
والبقايا التي أاكد اÈÿاء أانها جد ضصرورية
لتحقيق إانتاج فÓحي وف ،ÒمشصÒا إا ¤أانه
توجد ﬁ 173طة تصصفية على مسصتوى القطر
الوطني تنتج هذه اŸواد يوميا.
أاشصار بوداب ،أامسض ،خÓل عقد ندوة نقاشض
حول مشصروع إانشصاء فرع األوحال لتثم Úبقايا
األوحال ‘ الزراعة والصصناعة على هامشض
الصص-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-ت-ج-ه-يزات والتكنولوجيات
ا◊ديثة للمياه بقصصر اŸعارضض ““صصافكسض““
بالعاصصمة إا ¤أان العاصصمة وولية تيبازة تنتج
 200طن من البقايا يوميا عﬁ Èطة براقي
وهي أاكﬁ Èطة للتصصفية بالقطر الوطني.
يهدف فرع ا◊مأاة الذي اسصتحدثته ““سصيال““
ضصمن مشصاريعها لتثم ÚاŸنتجات وبقايا مياه
الصص- -رف الصص -ح -ي ،ح -يث أاك -د اŸت -ح -دث أان
الهدف األول من اŸشصروع هو إانتاج أاسصمدة
ط- -ب- -ي- -ع- -ي- -ة تسص- -ت- -غ- -ل ‘ اÛال ال- -فÓ- -ح -ي
والصص -ن-اع-ي ك-ذلك ،ح-يث سص-ت-ك-ون ب-دي-ل-ة ع-ن
األسص-م-دة ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة اŸسص-توردة من اÿارج
التي قال بوداب إان لديها تداعيات وتأاثÒات
مضصرة على صصحة اإلنسصان والبيئة.
وŸعرفة مدى صصحة األسصمدة اŸنتجة من
بقايا الصصرف الصصحي أافاد بوداب أان خÈاء
جزائري Úأاكدوا صصحية التقنية ا◊ديثة ‘
اÛال ال- -غ -ذائ -ي ،فضص  Ó-ع -ل -ى وج -ود ÷ان

تشصرف على مراقبة اŸشصروع منذ انطÓقه
على مسصتوى العاصصمة ،حيث أاظهرت النتائج
األولية التي ” إاعدادها على مسصتوى ﬂابر
وطنية أاهمية األسصمدة اŸنتجة ودورها ‘
–سص Úالزراعة فضص Óعن تخفيضض كميات
البقايا اŸسصجلة يوميا.
أام - - -ا ب- - -خصص- - -وصض ا÷انب اŸا‹ أاوضص- - -ح
اŸت -ح -دث أان مشص-روع السص-ت-غÓ-ل ل ي-ت-ط-لب
أام -وال ب-اه-ظ-ة ح-يث ي-ن-درج اŸشص-روع ضص-م-ن
عمل سصيال ‘ تصصفية مياه الصصرف الصصحي،
لكن ا÷ديد هو اسصتغÓل البقايا ‘ اÛال
ال -زراع-ي ،ب-ع-كسض اسص-تÒاد ك-م-ي-ات ك-بÒة م-ن
األسص -م -دة ل-ت-ع-زي-ز ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة ب-ا÷زائ-ر
بشصكل يؤوثر على السصياسصة اŸالية من ناحية
التكاليف على الفÓح Úأاو التأاث Òعلى البيئة.
‘ ه -ذا الصص -دد ،يشص -رف خÈاء وت -ق -ن-ي-ون
ع-ل-ى م-ت-اب-ع-ة ع-م-ل-ي-ات اإلن-ت-اج بشص-ك-ل يومي،
سص -واء ف -ي -م -ا ت -ع-ل-ق ب-السص-ت-غÓ-ل ال-زراع-ي أاو
الصص -ن -اع -ي ،ه -ذا األخ Òال-ذي ي-ن-درج ضص-م-ن
الفرع ا◊ديث Ÿؤوسصسصة ““سصيال““ ويتمثل ‘
إانتاج مادة األسصمنت عن طريق اسصتغÓل بقايا
ا◊مأاة بعد أان كشصف اÈÿاء أانها مادة جد
مهمة إلنتاج أاسصمنت ذو نوعية حسصنة بدليل
ال -ت -ج -ارب األول -ي -ة ال-ت-ي ” ال-ق-ي-ام ب-ه-ا ع-ل-ى
مسص-ت-وى م-ع-اه-د وط-ن-ي-ة م-ت-خصصصصة بإاشصراف

÷ان وزارية.
لتعزيز اŸشصروع من الناحية القانونية قال
ب- -وداب إان ا÷انب ال- -ق- -ان- -و“ Êت تسص- -وي -ت -ه
مبدئيا ‘ انتظار رد وزارة الفÓحة والتنمية
ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د ال-ب-ح-ري وك-ذا وزارة ال-ب-يئة
والطاقات اŸتجددة إلصصدار مرسصوم قانوÊ
نهائي حول عمليات السصتغÓل والسصتعمال
التي –ددها نتائج اÈÿاء واıتصصون ‘
اÛال.
وإلث -راء م -وضص -وع اسص -ت-غÓ-ل م-ي-اه الصص-رف
الصصحي ‘ اإلنتاج الزراعي والصصناعي قامت
مؤوسصسصة ““سصيال““ بعقد لقاءات مع اŸهني،Ú
وال -ب -اح -ث Úا÷ام -ع-ي ،Úبشص-أان ال-ف-رصض ال-ت-ي
تتيحها عملية تثم Úبقايا األوحال ‘ الزراعة
والصص- -ن- -اع -ة ،وك -ذلك اإلم -ك -ان -ات اŸوج -ودة
حاليا ،بهدف تسصليط الضصوء على الشصراكات
اŸسصتقبلية ÿلق التنمية اŸسصتدامة.
ك- -م- -ا Áث -ل اŸشص -روع حسصب اÈÿاء أاح -د
أاك Èرهانات الفعالية العملياتية لـ ““سصيال““،
وهذا من خÓل العمل على –سص Úالفعالية
ال- -ي- -وم- -ي- -ة ،ع Èج- -دول- -ة وتسص- -ي Òالصص- -ي -ان -ة
اŸدعومة بالكمبيوتر «  ،.» GMAOكما أانه
مشص- -روع رائ- -د ل- -ل -م -خ -تصص› ‘ Úال اŸي -اه
والتطه.Ò

توقع تراجع قطاع التأامينات ‘  ، 2018مدير عام«سصÓمة للتأامينات““ يؤوكد:

رفضض تأأم ÚاŸتسسبب ‘ Úحوادث اŸرور و–ويلهم إا ¤السسلطأت العمومية
معأ÷ة  23أالف ملف تأم Úعن السسيأرات كلفت مليأرين و 174مليون دج

كشص - - -ف اŸدي- - -ر ال- - -ع- - -ام لـ ““سصÓ- - -م- - -ة
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات““ ﬁم-د ب-ن ع-رب-ي-ة ،أان-ه ل-ن
ي-ت-م ت-أام ÚاŸتسص-ب-ب ‘ Úإاره-اب ال-ط-رق
وإا‰ا ت-ق-وم الشص-رك-ة ب-ت-حويلهم مباشصرة
إا ¤السص- -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ل -ل -ح -د م -ن
ﬂاط - -ر ح - -وادث اŸرور ال - -ت - -ي –صص - -د
للف من اŸواطن.Ú
أارواح ا آ

صسونيا طبة
أاوضص -ح ب -ن ع -رب -ي -ة خ Ó-ل ن -دوة صص-ح-ف-ي-ة
نشصطها ،أامسض ،بفندق السصلطان ،بالعاصصمة،
أان ““سص Ó-م -ة ““ل ت -تسص -ام -ح م -ع اŸتسص -ب -ب‘ Ú
حوادث اŸرور ،بل تعمل على توجيههم إا¤
ال -ت-أام Úال-ذي وضص-ع-ت-ه السص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
““بونيسض  -مالتيسض““ ،مضصيفا أانه إاجراء قانوÊ
م -ن اŸف -روضض أان ي -ط -ب -ق م -ن ق-ب-ل شص-رك-ات
التأام.Ú
وأاك - -د أان ال - -ت- -أام Úع- -ل- -ى ح- -وادث اŸرور
اسصتحوذ على أاك Èحصصة على مسصتوى الشصركة
من خÓل معا÷ة أاك Ìمن  23أالف ملف تأامÚ
كلفت  2مليار و 174مليون دينار خÓل السصنة
اŸاضصية ،مضصيفا أانه من اŸرتقب أان يسصجل
انخفاضض ‘ تأام Úا÷زائريŸ Úركباتهم ‘
 2018بسصبب الوضصع القتصصادي الصصعب الذي
“ر به البÓد.
كشصف بن عربية أان التخفيضصات ‘ أاسصعار

التأام Úالتي تطلقها بعضض شصركات التأام‘ Ú
ا÷زائر ﬂالفة للقانون ،موضصحا أان سصÓمة
للتأامينات ترفضض سصياسصة التÓعب بالزبائن
وع - -دم احÎام ال- -ق- -ان- -ون م- -ن خÓ- -ل إاج- -راء
تخفيضصات ‘ أاسصعار التأام ،Úإا‰ا تسصعى إا¤
ت -ق -د Ëخ -دم -ات ن -وع -ي -ة ل -ف -ائ -دة ال -زب-ائ-ن،
باإلضصافة إا ¤تسصريع عملية معا÷ة اŸلفات
وت -ع -ويضض اŸتضص -رري -ن ‘ أاق -ل م -دة ‡ك -ن -ة
وضص -ب -ط ب -رن -ام -ج خ -اصض ب -اŸؤوسصسص-ات ال-ت-ي
ت -ت -ع -ام -ل بصص -ف-ة دائ-م-ة م-ع سصÓ-م-ة Ãن-ح-ه-ا
إامكانية الدفع بالتقسصيط.
‘ ذات السص - -ي- -اق ،أاشص- -ار اŸدي- -ر ال- -ع- -ام لـ
““سصÓمة““ للتأامينات ،إا ¤أان سصÓمة تختلف عن
شص - -رك - -ات ال- -ت- -أام Úاألخ- -رى اŸت- -واج- -دة ‘
ا÷زائ-ر ف-ي-م-ا ي-خصض ن-وع-ي-ة اÿدم-ات ال-ت-ي
تقدم للزبائن لسصيما ما تعلق بسصرعة تعويضض
الزبائن عن األضصرار قائ ‘ Óذات السصياق إانه

لشص- -راف ‘ ال- -ن- -دوة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
أاب- -رزت ÷ان ا إ
لو ¤ال -ت -ي ن-ظ-مت ب-ج-ام-ع-ة ق-اصص-دي
ال -ع -ل -م -ي -ة ا أ
لك-ادÁي ا÷ام-ع-ي
م -رب -اح ورق -ل -ة ح -ول ال-ب-حث ا أ
وره-ان-ات ا÷ودة ال-ت-ي اخ-ت-ت-مت ف-عالياتها ،أامسس،
وج -ود م -واضص -ي-ع ج-ادة وح-دي-ث-ة ت-ع-ال-ج إاشص-ك-الت
م -ع -اصص -رة ،ك -م -ا أاث -نت ع -ل-ى ا÷ه-ود ا◊ث-ي-ث-ة م-ن
الطلبة ‘ سصبيل –قيق نتائج جدية ترقى بالبحث
العلمي Ÿواجهة –ديات العصصر رغم وجود بعضس
الخ- -ت Ó-لت وتسص -ج -ي -ل م Ó-ح -ظ -ات ع -ل -ى ب -عضس
اŸواضصيع.
و“ثلت توصصيات الندوة ‘ ›موعة من النقاط الهامة
التي كانت نتاج تقارير اللجان اŸشصرفة على الورشصات
ونتاج –ليل اإلسصتبيانات اŸوزعة على الطلبة اŸشصاركÚ

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

عندما تعوضض شصركات أاخرى اŸواطن Úبعد
شصهر سصÓمة للتأامينات تعوضصهم ‘  15يوما
وتضصمن لهم مبلغا يلبي احتياجاتهم.
وتطرق بن عربية إا ¤عدة مواضصيع تتعلق
بواقع قطاع التأامينات ‘ ا÷زائر والتحديات
اŸنتظرة متوقعا أان يواصصل قطاع التأامينات
تراجعه ‘  ،2018بعد أان سصجلت حالة من
ال- -رك- -ود وان- -ه- -ي -ار ‘ رق -م أاع -م -ال شص -رك -ات
ال-ت-أام-ي-نات ‘  2017ال-ت-ي ك-انت سص-ن-ة صص-ع-بة
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤اŸؤوشص-رات السص-ل-ب-ي-ة اŸرت-ب-ط-ة
بالقتصصاد الوطني بسصبب انخفاضض مداخيل
ال -بÎول ،وه -و م -ا ان-ع-كسض سص-ل-ب-ا ع-ل-ى ق-ط-اع
التأامينات ‘ ا÷زائر.
وكشص - -ف أان - -ه ألول م- -رة تسص- -ج- -ل سصÓ- -م- -ة
للتأامينات تراجعا ‘ رقم أاعمالها بـ  4باŸائة
خÓل السصنة اŸنصصرمة ،باإلضصافة إا ¤غلقها
لـ  23وكالة بسصبب Œاوزات ‘ التسصي‘ ،Ò
ح Úتخضصع الوكالت األخرى التابعة لشصركة
““سصÓ- -م- -ة““ وال- -ت- -ي وصص -ل ع -دده -ا ‘ السص -وق
ا÷زائرية  250وكالة للمراقبة من أاجل –قيق
مقاربة رابح رابح.
وف -ي -م -ا ي-خصض ال-ت-أام Úال-ب-دي-ل ال-ت-ك-اف-ل-ي
والصصÒف - -ة اإلسصÓ- -م- -ي- -ة أاج- -اب أان سصÓ- -م- -ة
للتأامينات تعد من الشصركات الرائدة ‘ تقدË
ح-ل-ول ت-أام-ي-ن-ي-ة ت-ك-اف-ل-ي-ة ل-زب-ائ-ن-ها من خÓل
التوافق مع تعاليم الشصريعة اإلسصÓمية ،معتÈا
ال -ت -أام Úال -ت-ك-اف-ل-ي ع-ام Ó-أاسص-اسص-ي-ا ل-ت-ط-وي-ر
القتصصاد الوطني.
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الصصندوق الوطني للتعاون الفÓحي يؤوكد:

ضسرورة التوعية ورفع نسسبة التأم ÚالفÓحي إا¤
أاك Ìمن  10بأŸأئة
شص -دد الصص -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل-ت-ع-اون
ال- - -فÓ- - -ح- - -ي ،أامسس ،ب- - -ا÷زائ- - -ر ،خÓ- - -ل
مشصاركته ‘ الطبعة  22للصصالون الدو‹
ل -لصص -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ب-قصص-ر اŸع-ارضس
الصص -ن-وب-ر ال-ب-ح-ري ‘ ،ي-وم-ه ال-ث-ا ،Êع-ل-ى
زب- -ائ- -ن- -ه م- -ن ع- -ا ⁄ال- -ري- -ف وال -ف Ó-حÚ
واŸسص- -ت- -ث- -م- -ري- -ن ‘ ال- -ق- -ط -اع ال -ف Ó-ح -ي،
بضصرورة ““التوعية والتاأم ““Úضصد اıاطر
ال -ف Ó-ح -ي -ة ب -اخ -تÓ-ف أان-واع-ه-ا ،ب-ال-ن-ظ-ر
لخÒة ال- -ت- -ي ت- -ع -رضس ل -ه -ا
ل- -ل- -خسص- -ائ- -ر ا أ
عشص - -رات ال- -فÓ- -ح Úوت- -ب ÚخÓ- -ل- -ه- -ا أان
ح -وا‹  ٪10ف -ق -ط م-ؤوsم-ن Úضص-د اıاط-ر،
ولهذا اختارت توعية الفÓح و–سصيسصه
ب- -أاه- -م- -ي- -ة ال- -ت- -أام Úال- -فÓ- -ح -ي م -وضص -وع
مشصاركتها بهذه الطبعة.

خالدة بن تركي

أاوضصحت ‡ثلة بالصصندوق الوطني للتعاون
الفÓحي ““يوسصفي ليليا““على هامشض الطبعة 22
ل -لصص -ال -ون ال-دو‹ ل-لصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-قصص-ر
اŸع- -ارضض الصص- -ن -وب -ر ال -ب -ح -ري لـ«الشص -عب““ ،أان
اŸشص-ارك-ة ت-ه-دف أاسص-اسص-ا إا ¤ال-ت-وع-ي-ة ب-أاه-م-ية
ال -ت -ام Úال -ف Ó-ح -ي ضص -د اıاط -ر ب -اخ -ت Ó-ف
أانواعها وهو ما –رصض التعاونية الفÓحية على
Œسصيده كونها الرائدة فيما يخصض التأامينات
ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-غيÒات،
لسص -ي -م -ا ب -ع -د ان -ف -ت -اح سص -وق ال -ت-أام-ي-ن-ات ع-ل-ى
اŸن- -افسص- -ة م- -ا ج- -ع -ل -ه -ا –رصض ع -ل -ى ت -ل -ب -ي -ة
الح-ت-ي-اج-ات ا÷دي-دة ب-ال-ت-ك-ي-ف م-ع م-ت-طلبات
اŸنظر القتصصادي ا÷ديد.
و‘ إاطار اÿدمات التي يقدمها الصصندوق
الوطني للتعاون الفÓحي الذي يضصم  67صصندوقا
ج-ه-ويا و 414م -ك-تب ﬁل-ي ،أاك-دت أان-ه-ا ت-وج-ه
ل -زب -ائ -ن-ه ال-فÓ-ح ÚواŸسص-ت-ث-م-ري-ن ‘ ال-ق-ط-اع
الفÓحي ‡ا يسصمح للصصندوق بتعزيز مكانته
وج -ع -ل اŸسص -ت -ث-م-ر ال-فÓ-ح-ي أاو ¤اه-ت-م-ام-ات-ه
خاصصة عند التعرضض للحوادث واıاطر أاين
ح -ددت  -تضص -ي -ف اŸت -ح -دث -ة  -ال -ت -أام Úع-ل-ى
الشص -اح -ن -ات أاث -ن -اء أاداء وظ -ي -ف -ت -ه -ا م-ع ضص-رورة

ال -تصص -ري -ح ب -ا◊ادث ‘ م -دة أاقصص -اه -ا  7أايام،
السصرقة بـ 3أايام ابتداء من يوم التبليغ على أان تتم
التعويضصات  30يوما بعد اإليداع النهائي Ÿلف
اÿب.Ò
ويتكفل الصصندوق الوطني للتعاون الفÓحي
حسصب ال - -ع - -رضض اŸق - -دم ب - -الصص- -ال- -ون ال- -دو‹
للصصناعات التقليدية بكافة التأامينات الفÓحية
وا◊ي -وان -ي -ة ع -ل -ى غ -رار األضص -رار ال-ت-ي ت-ل-ح-ق
باألبقار الناŒة عن األمراضض ،حوادث الÎبية،
الهÓك الطبيعي ،التسصمم واألخطار اŸرتبطة
ب- -فÎة ا◊م- -ل واإلج -ه -اضض ،ال -ذب -ح اإلج -ب -اري
باإلضصافة إا ¤ا◊ريق واألخطار الÓحقة به ،أاين
يأاخذ الصصندوق الوطني للتعاون الفÓحي بعÚ
الع -ت -ب -ار اÿسص -ائ -ر اŸادي -ة ال -ت-ي ي-تسص-بب ب-ه-ا
وال Ó-ح -ق -ة ب -ه ع -ل -ى غ -رار م-ب-ن-ى اŸسص-ت-ث-م-رة،
ا◊اجيات الضصرورية لÎبية ا◊يوانات ،آاليات
وأادوات النشصاط اŸمارسض وكذا أاضصرار تسصرب
اŸياه ،حيث يتم تأام ÚاŸبنى اŸسصتعمل ‘
ت -رب -ي -ة األب -ق -ار اŸت -واج -دة ب -ه -ا أاو ‘ ا◊دود
التابعة لها مباشصرة ،وكذا اŸسصؤوولية اŸدنية عن
اŸسصتثمرة ،و يتم التكفل با◊وادث ا÷سصمانية
واŸادي - -ة ،وه - -و ن - -فسض األم- -ر ‘ ح- -ال تضص- -رر
األغ- -ن- -ام ،هÓ- -ك ال- -دواج- -ن ،ال- -ن- -ح -ل ،ال -ديك
الرومي ،األرانب ،اÿيول وهÓك ا÷مال.
و‘ إاط- -ار ت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات ،أاك -دت ‡ث -ل -ة
الصصندوق الوطني للتعاون الفÓحي أان نشصاط
تربية اŸائيات يواجه العديد من اıاطر على
غرار التلوث ،العاصصفة واألمراضض التي تهدد
الÌوة اŸائية اليوم ودفعت الصصندوق إا ¤فتح
باب التأام Úضصد العديد من األخطار ،مشصÒة
ع -ل -ى صص -ع -ي -د آاخ -ر إا ¤ا◊رائ-ق ال-ت-ي ال-ت-ه-مت
ه -ك -ت -ارات م -ن اÙاصص -ي-ل ال-زراع-ي-ة وضص-رورة
ال- -وق- -اي- -ة م- -ن- -ه -ا م -ن خ Ó-ل –سص -يسض ال -ف Ó-ح
ب-ال-ط-ري-ق-ة الصص-ح-ي-ح-ة وال-ن-اج-ع-ة ل-ع-مليات قلع
األعشصاب الضصارة التي تتم على مسصافة  2إا4 ¤
أام -ت -ار ع -ل -ى ط -ول ا◊ق -ول اŸوج -ودة ب-ال-ق-رب
م-ن-ه-ا وال-ت-ح-ذي-ر م-ن ال-ت-دخ Úأاو اسص-ت-ع-م-ال أاي
مصص -در ل -ل -ن -ار م -ث -ل ““اÛم -رة““ ب -اإلضص-اف-ة اإ¤
الوقاية عند اسصتعمال آالة ا◊صصاد وطريقة وضصع
أاكوام العلف والت.Í

برنامج مهاراتي با÷زائر

تدريب  60بأحثأ عن العمل بولية بسسكرة

ت- -ت- -واصص- -ل ‚اح- -ات ب- -رن- -ام- -ج مسص- -رع
ال -ت -وظ -ي -ف ا÷زائ -ري ““م-ه-ارات-ي““ ،ح-يث
أاط -ل -ق ،أامسس ،ب -ع -روسس ال -زي-ب-ان بسص-ك-رة،
لع -م -ال
بشص- -راك- -ة م- -ع م- -ن- -ت -دى رؤوسص -اء ا أ
ب-بسص-ك-رة ،واŸؤوسصسص-ة الج-ت-م-اع-ية بزنسس
ويسس دورة تدريبية ›انية لفائدة 60
ب -اح -ث -ا ع -ن شص -غ -ل ‘ ال -ولي-ة ،تسص-ت-ه-دف
لو ¤تطوير اŸهارات وزيادة
بالدرجة ا أ
اÈÿات ل- - - - - -دى الشص - - - - -ب - - - - -اب ‘ ›الت
ﬂت -ل -ف -ة وي -ح -ت -وي الÈن-ام-ج ع-ل-ى ع-دة
أانشصطة ومسصابقات تخدم الهدف الرئيسصي
ل- -لÈن- -ام- -ج م- -ن- -ه- -ا ال- -دورات وي- -ن- -ف- -ذه- -ا
›م - -وع- -ة م- -ن اŸع- -ل- -م ÚاŸت- -خصصصص‘ Ú
›الت عدة.

بسسكرةŸ :وشسي حمزة
أاكد منظم التظاهرة ﬁمد قويدري عودة
مسصرع التوظيف ““مهاراتي““ والذي يهدف إا¤
تدريب ودعم الباحث Úعن شصغل ألول مرة ‘
ولي -ات ع -دي-دة م-ن ال-وط-ن ،ح-يث يسص-ت-ف-ي-د 60
باحثا عن شصغل من هذا التدريب ›انا ‘ كل
ولية بعد ‚اح الطبعات األخÒة التي نظمت
خ Ó-ل سص -ن -ت -ي  2015و 2017ب-ولي-ت-ي وه-ران
وا÷زائ - -ر و‘ ع - -ام  ‘ 2018ك -ل م -ن ال-ب-ل-ي-دة
وعنابة ،من خÓل توسصيع وابتكار ورشصات عمل
م - -ب - -اشص- -رة وم- -نصص- -ة ل- -ل- -ت- -دريب ع ÈاألنÎنت،
والتوجيه والتواصصل ،والربط وذلك بالشصراكة مع
مكتب منتدى رؤوسصاء األعمال ببسصكرة ،بالتنسصيق

لكادÁي ا÷امعي ورهانات ا÷ودة بورقلة
توصصيات ندوة البحث ا أ

التأكيد على مراعأة اŸشسأريع البحثية األكأدÁية متطلبأت التنمية

واŸتعلقة بجودة التكوين ‘ الطور الثالث.
و“ثلت أابرزها ‘ أاهمية مراعاة متطلبات التنمية على
ضصوء ﬁاور البحث الوطنية ذات األولوية ‘ اŸواضصيع
اŸقÎحة ،ضصرورة تعزيز انفتاح ا÷امعة على ﬁيطها
الج -ت -م -اع -ي والق -تصص -ادي م -ن خ Ó-ل مشص -اري -ع ال-ب-حث
اŸقÎح- -ة وضص- -رورة م- -واك- -ب -ة م -واضص -ي -ع ال -دك -ت -وراه م -ع
اŸت -غÒات اŸسص -ت -ج -دة ‘ م -ن -ظ -وم-ة ال-ق-وان Úال-وط-ن-ي-ة
وال -دول -ي -ة ،ب -اإلضص -اف -ة إا ¤وضص -ع إاط -ار ق -ان -و Êإلشص -راك
ال -ف -اع -ل Úالق -تصص -ادي ‘ Úدع -م مسص -ار ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي

العدد
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لطÓب الدكتوراه وتعزيز التنسصيق والتعاون والتكامل بÚ
ﬂت -ل -ف الشص -رك-اء ال-ف-اع-ل ‘ Úال-ت-ك-وي-ن (÷ان ال-ت-ك-وي-ن
وﬂابر البحث).
هذا وخلصصت اللجنة إا– ¤ديد بعضض النقاط الهامة
من أاجل الرفع من جودة البحث ا÷امعي األكادÁي على
غرار ضصرورة إاشصراك الطالب ‘ اختيار موضصوع أاطروحته
تفعي Óلنصض اŸادة رقم  23من القرار رقم  547اŸؤورخ ‘
 2جوان  2016واÙدد لكيفيات تنظيم التكوين ‘ الطور
ال-ث-الث وشص-روط إاع-داد أاط-روح-ة ال-دك-ت-وراه وم-ن-اقشص-ت-ها،

م - -ع الÈن- -ام- -ج اŸدع- -م م- -ن وزارة اÿارج- -ي- -ة
األمÒكية لتعزيز مبادرات ذات األثر الجتماعي
والقتصصادي ‘ اŸغرب الكب Òوهي منظمات ل
تسصتهدف الربح اŸا‹ ،يضصيف السصيد قويدري.
وحسصب منظم التظاهرة سصتجرى التدريبات
على مسصتوى مكتب منتدى رؤوسصاء اŸؤوسصسصات
ببسصكرة مع مشصاركة قوية من الشصركات األعضصاء
‘ اŸن-ت-دى وال-ولي-ة ،ل-ل-ت-وج-ي-ه وال-ت-وظيف بعد
ذلك ‘ إاط- -ار شص- -راك- -ة ج- -زائ- -ري- -ة ذات ط- -اب -ع
اج-ت-م-اع-ي م-ه-ت-م-ة ب-الب-ت-ك-ار ،م-ن خÓل تعزيز
التشصغيل للقوة العاملة من خÓل الÈامج القائمة
ع -ل -ى ال -ط -لب ،ال -زي -ارات اŸي -دان-ي-ة ،ال-ت-وج-ي-ه
وصصالونات التوظيف العكسصية ،فضص Óعن تقدË
ال-دع-م ل-ل-ذي-ن ي-رغ-ب-ون ‘ اŸق-اول-ة ،وي-ت-م-حور
ع -م -ل -ه -ا ع -ل-ى ت-ط-وي-ر الÌوة ال-بشص-ري-ة ب-ت-ق-دË
اŸشص - -ورة بشص- -أان اŸسص- -ؤوول- -ي- -ة الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
ل -لشص -رك -ات ،ودع-م –وي-ل اŸوارد ال-بشص-ري-ة م-ن
خÓل البتكار التكنولوجي والتعليم.
فÈنامج مهاراتي حسصب قويدري هو برنامج
جزائري خالصض سصمح لـ  ٪70من اŸسصتفيدين
بإايجاد شصغل ‘ غضصون سصتة أاشصهر من التدريب،
معظمها على عقود دائمة بدعم من الشصركاء
ال- -رئ -يسص -ي Úل -لشص -رك -ات ‘ سص -ي -اق اŸسص -وؤول -ي -ة
الجتماعية ،وكذلك  ٪6من اŸشصارك Úأاطلقوا
مشص -اري-ع-ه-م ال-ن-اشص-ئ-ة ،ح-يث ي-ه-دف إا ¤ت-دريب
ودع -م ال -ب -اح -ث Úع -ن الشص -غ -ل م -ن اŸت-خ-رجÚ
ا÷دد ‘ ولي- -ات ع- -دي- -دة م- -ن ال -وط -ن ،ح -يث
سصيسصتفيد  180باحث عن شصغل من هذا التدريب
›انا بوليات بسصكرة ،عنابة ،البليدة.

وتفعيل دور الفهرسض اŸركزي للمذكرات واألطروحات من
أاج -ل ت -ف -ادي ت -ك -رار اŸواضص -ي -ع وك -ذا ت -ف-ع-ي-ل ال-نصص-وصض
اŸتعلقة بتسصقيف اإلشصراف باإلضصافة إا ¤توط Úمشصاريع
الدكتوراه لدى ﬂابر البحث اŸتخصصصصة والكفيلة بدعم
اŸسص -ار ال-ب-ح-ث-ي ل-ل-ط-الب وأايضص-ا إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ك-ث-اف-ة
برنامج التكوين ‘ الطور الثالث والÎكيز على اŸواد التي
تدعم –كم الطالب ‘ مناهج البحث وطرق التدريسض و‘
تكنولوجيا اإلعÓم والتصصال ،تفعيل دور ÷ان التكوين
وأاهمية تشصكيل شصبكة للباحث ‘ Úالدكتوراه ‘ ا◊قوق
والعلوم السصياسصية ،هذا وقد ثمنت هذه الندوة و” التأاكيد
على ضصرورة تنظيم طبعات أاخرى لها.

ورقلة :إÁان كا‘

»æWh

الخميسس  15مارسس  2018م
الموافق لـ  27جمادى الثانية  1439هـ

تسشليم  416سشكن إايجاري و 169ترقوي مدعم

وا‹ عنابة:أاك Ìمن  12أالف وحدة سضكنية سضتوزع خÓل السضنة ا÷ارية
أاشش - -رف وا‹ و’ي- -ة ع- -ن- -اب- -ة ﬁم- -د
سش-ل-م-ا ،Êأامسس ،ع-ل-ى تسش-ل-ي-م اŸف-ات-ي-ح لـ
 416مسشتفيد من برنامج  1073سشكن ‘
’ي -ج-ار ””ع-دل”” ب-ح-ي
صش -ي -غ -ة ال -ب -ي -ع ب -ا إ
””بوخضشرة  ””3ببلدية البو ،Êإا ¤جانب
تدشش Úإاقامة ””ا÷وهرة”” Ûمع بن عمر
ب- - -ح- - -ي ال- - -ر ،Ëوتسش - -ل - -ي - -م ال - -ق - -رارات
للمسشتفيدين من هذا اŸششروع اŸقدر بـ
 169سشكن ترقوي مدعم.

عنابة :هدى بوعطيح
ت -ت -واصش -ل ب -و’ي -ة ع -ن -اب -ة ع -م -ل -ي -ة ت -وزي-ع
السشكنات ‘ ﬂتلف الصشيغ ،حيث كششف وا‹
الو’ية ﬁمد سشلما Êعن توزيع أاك Ìمن 12
أال -ف وح -دة سش -ك -ن-ي-ة ،إا ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة السش-ن-ة
ا÷ارية ،مششÒا إا ¤أان ذلك يعتŒ Èسشيدا
لÈنامج فخامة رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة فيما يخصس النهوضس بقطاع السشكن،
والسشهر على إاسشكان جميع سشكان الو’ية’ ،
سشيما منهم الفئة اŸعوزة واÙتاجة.
وأاكد سشلما Êعلى متابعة وإا“ام أاششغال ما
ت -ب -ق -ى م -ن اŸشش -اري -ع ،واسش -ت -دراك ال -ت -أاخ-ر
اŸسش -ج -ل ‘ ع -م -ل -ي -ات ال -ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة،
مشش-ددا ع-ل-ى وق-وف-ه الشش-خصش-ي ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة
توزيع السشكنات وتسشليم اŸفاتيح للمسشتفيدين،
و‘ ه -ذا اإ’ط -ار وق -ف ع -ل -ى ت -وزي-ع ق-رارات
اسشتفادة لـ  416سشكن بصشيغة ““عدل““ ،على أان
توزع بقية ا◊صشصس اŸقدرة بـ  326وحدة
خÓل اأ’ششهر اŸقبلة ،بعد اسشتكمال أاششغال
التهيئة وربط ﬂتلف الششبكات.
كما ” تسشليم مقرارات ا’سشتفادة لـ 169
سشكن ترقوي للمرقي بن عمر ﬁمد العيد
على مسشتوى حي الر Ëببلدية عنابة ،حيث

أاكد مسشؤوول مكتب الدراسشات على اعتمادهم
ع -ل -ى ال -ن -وع -ي-ة ب-ال-درج-ة اأ’و ¤إ’‚از ه-ذا
اŸششروع السشكني ،الذي سشاهم ‘ إا‚احه
ج - -م - -ي- -ع الشش- -رك- -اء ،ح- -يث ” إا‚از إاق- -ام- -ة
““ا÷وهرة““ Ãسشتوى عا‹ ا÷ودة ،فضش Óعن
احÎام معاي Òالدقة ‘ بناء هذه السشكنات
ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ﬂت-ل-ف م-ت-طلبات اإ’قامة
العصشرية.
من جهة أاخرى ،أاششرف وا‹ عنابة على
توزيع قرارات ا’سشتفادة على اŸسشتفيدين من
سش-ك-ن-ات ذات ال-ط-اب-ع ا’ج-ت-م-اع-ي اإ’ي-جاري
والسش- - -ك- - -ن الÎق- - -وي اŸدع- - -م ،ب- - -ك- - -ل م - -ن
““ال-ك-ال-ي-ت-وسش-ة““““ ،ال-ع-ل-مة““ و«قÒشس““ ..أاين أاكد
ﬁمد سشلما Êعلى ا’سشتفادة من سشكنات ‘
ﬂتلف الصشيغ ،و‘ هذا الصشدد ” توزيع 100
مسش -ك-ن اج-ت-م-اع-ي ب-ح-ي ““ب-وقصش-اصس اح-م-د““

بÈحال ،و 188سشكن ترقوي مدعم ““““LPA
بالكاليتوسشة و 140سشكن إايجاري بالعلمة.
وقال سشلما Êإان هذه العملية تدخل ‘
إاط -ار اŸرح -ل-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ت-وزي-ع السش-ك-ن-ات
اŸق - -درة بـ  1432وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ‘ ﬂت-لف
الصشيغ ،بعد اŸرحلة اأ’و ،¤والتي ” خÓلها
ت-وزي-ع  715وح -دة سش -ك -ن-ي-ة ،م-ن ج-انب آاخ-ر
وخÓل الزيارة التي قادت وا‹ عنابة ﬁمد
سشلما Êإا ¤العلمة والكاليتوسشة ،قام بتدششÚ
ملعب Úبكل من ““سشيدي حامد““ و«القرية““.
وق -د ع Èال -ع -دي -د م -ن اŸسش -ت -ف-ي-دي-ن م-ن
السشكنات عن فرحتهم بتسشلم اŸفاتيح ،بعد
ط -ول ان -ت-ظ-ار ،خ-اصش-ة وأان-ه-م ك-ان-وا ي-ع-يشش-ون
ظروفا اجتماعية صشعبة ،مؤوكدين على جهود
السش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ‘ ت-وزي-ع السش-ك-ن-ات ع-لى
اŸسشتفيدين من ﬂتلف الصشيغ.

تقرير أاسشود رفعته ÷نة –قيق أاوفدها الوا‹

نحو الفصضل ‘ قضضية تسضي ÒاŸؤوسضسضة العمومية للنفايات Ãعسضكر
رف -عت ÷ن -ة ال -ت -ح -ق -ي-ق اŸوف-دة م-ن
طرف الوا‹ ﬁمد لبقى إا ¤اŸؤوسشسشة
ال-ع-م-وم-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-تسش-ي Òال-ن-فايات
اŸن-زل-ي-ة واŸشش-ك-ل-ة م-ن إاط-ارات الو’ية
وم -دي -ري -ن ت -ن -ف -ي -ذي ،Úت -ق-ري-را أاسش-ود
لوا‹ معسشكر الذي يكون رئيسس ›لسس
إادارة الششركة ‘ آان واحد ،حيث احتوى
ال -ت -ق -ري -ر ‘ ب -عضس ت -ف -اصش-ي-ل-ه اŸسش-رب-ة
لـ«الشش -عب”” Œاوزات ع -دة ت -وضش-ح سش-وء
ال -تسش -ي Òال -ذي ت-خ-ب-طت ف-ي-ه الشش-رك-ة
ط -ي-ل-ة السش-ن-وات ال-ت-ي ت-لت ت-أاسش-يسش-ه-ا ‘
سش -ن-ة  2014وŒاوزات أاخ-رى م-ت-ع-ل-ق-ة
بتبديد اŸال العام وتضشخيم الفوات.Ò

معسشكر :أام ا.Òÿسس
و‘ ردة فعل أاو ¤لرئيسس ›لسس إادارة
اŸؤوسشسشة العمومية لتسشي Òالنفايات اŸنزلية،
أاكد ﬁمد لبقى وا‹ معسشكر  -قرب الفصشل
‘ مصشÒها مع ا◊فاظ على أارزاق مئات
العائÓت التي تقتات من العمل بها ويتعلق
اأ’مر بـ  1600عامل نظافة  ⁄يتلقوا أاجورهم
بششكل منتظم ،و–وم تلميحات الوا‹ ﬁمد
ل -ب -ق-ى ح-ول ق-رارات-ه اŸت-وق-ع-ة ب-إان-ه-اء م-ه-ام
اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م -ؤوسشسش -ة وإاج -راء ت -غ-يÒات
جذرية على مسشتوى هيكلة اŸؤوسشسشة وششبكة
أاجور إاطاراتها التي كانت تسشتنزف مداخيلها
ومواردها اŸالية اŸتمثلة ‘ اإ’عانات التي
ت -خصشصش -ه -ا ال -ب -ل -دي-ات ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-أاع-ب-اء رف-ع
القمامة وتسشديد أاجور عمال النظافة.
ول -ل -ت -ذك ،Òف -إان قضش -ي -ة تسش -ي ÒاŸؤوسشسش -ة
ال -ع -م -وم -ي-ة ل-ل-ن-ظ-اف-ة ل-و’ي-ة م-عسش-ك-ر ،ك-انت
““الششعب““ قد طرحتها ضشمن انششغا’ت عمالها
اŸتعلقة بظروف عملهم اŸزرية ‘ ظل عدة
عوامل وأاخطار –دق بهم ،على غرار اهÎاء
ششاحنات القمامة وعدم توفرها على الفرامل
واأ’ضش -واء ال -ك -اشش-ف-ة ‡ا ي-ع-رضش-ه-م وي-ع-رضس
مسشتعملي الطرق إا ¤حوادث ‡يتة  ⁄يسشلم
منها أاحد عمال النظافة منذ فÎة.

الÎخيصص ببناء Œمعات ريفية بو’ية معسضكر
اسشتفادت بلدية الششرفة حوا‹  15كلم عن
ب -ل -دي -ة سش -ي -ق Ãعسش -ك -ر ،م -ن مشش-روع إ’‚از
›مع سشكني ريفي ،بعد اسشتÓمها لـحصشة من
 60إاعانة ريفية من أاصشل  5أا’ف إاعانة ريفية
اسشتفادت منها و’ية معسشكر مؤوخرا.
كما اسشتفادت بلديات دائرة ع Úافكان من
مشش-روع آاخ-ر ل-ب-ن-اء Œم-ع-ات ري-ف-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة
للمواطن Úالذين اسشتفادوا من إاعانات مالية
موجهة للبناء الريفي وتعذر عليهم Œسشيد
أاحÓ-م-ه-م ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع ل-ع-دم ح-ي-ازت-هم
على قطع أارضشية.

و–صشلت دائرة ع Úأافكان على  110إاعانة
ريفية Ÿواطنيها سشتجسشد ‘ ششكل Œمعات
ريفية ،ومثلها مششاريع أاخرى لتجمعات سشكينة
ري -ف -ي -ة ب -ب -اق-ي ت-راب ال-و’ي-ة ج-اءت ل-ت-ف-ادي
Œم-ي-د اإ’ع-ان-ات ال-ري-ف-ي-ة بسش-بب ع-دم ت-وفر
اŸسش -ت -ف -ي -دي -ن ع -ل -ى ق -ط -ع أارضش -ي -ة ،ضش -م-ن
ت -رخ -يصس اسش -ت -ث -ن-ائ-ي يسش-م-ح ب-إام-ك-ان-ي-ة ب-ن-اء
التجمعات الريفية بإاقليم الو’ية التي حرمت
م -ن ه -ذا الÈن -ام -ج السش -ك -ن -ي ب-ف-ع-ل ت-ع-ل-ي-م-ة
وزارية.
ويتضشمن الÎخيصس ،بناء Œمعات ريفية
على أاراضس غ Òمنتجة وطبيعتها القانونية
واضش- -ح -ة Ãع -ن -ى ت -اب -ع -ة أ’م Ó-ك ال -دول -ة أاو
ال -ب -ل-دي-ة ،ع-ل-ى أان ’ ي-ت-ج-اوز ع-دد السش-ك-ن-ات
الريفية ‘ اÛمع الواحد  20وحدة ريفية،
وتبعا لهذا القرار ششرعت بلديات معسشكر ‘
إاحصش- -اء اأ’وع -ي -ة ال -ع -ق -اري -ة ال -ت -ي Áك -ن أان
–تضشن هذا النوع من الÈامج السشكنية ‘ ظل
طلب متزايد على اإ’عانات الريفية بلغ تعداده
لدى مديرية السشكن نحو  40أالف طلب.
‘ ذات السشياق ،أاكد اأ’م Úالعام لو’ية
معسشكر ﬁمد بن كلثوم ‘ ششأان حصشة السشكن
الÎق- - -وي اŸدع- - -م اŸق- - -درة بـ 1500وحدة
خصشصشت لو’ية معسشكر ،أانه  ⁄يتم بعد تبليغ
رؤوسش- - -اء ال- - -دوائ- - -ر ب- - -ا◊صشصس اıصشصش- - -ة
أ’قاليمهم ،موضشحا أان جميع بلديات الو’ية
سشتسشتفيد من الÈنامج ششرط توفÒها للوعاء
العقاري.
وأاضشاف بن كلثوم ،أان مصشالح الو’ية قد
أاعدت قبل الكششف عن حصشتها من السشكن
الÎقوي لسشنة  - 2018بطاقية ششاملة للعقار
الذي ’ يعرف أاي مششاكل أاو منازعات قانونية
حتى يتسشنى لها إاطÓق الÈامج السشكنية دون
ﬂاوف من مششاكل غ Òمتوقعة.
وج -اء ت -ع -ل -ي -ق اأ’م Úال -ع -ام ل -ل-و’ي-ة ع-ل-ى
هامشس حالة من التششويشس طالت اإ’عÓن عن
ا◊صشة اıصشصشة Ÿعسشكر  ⁄يكن لدائرة
اÙم -دي -ة ا◊ظ ف -ي -ه-ا بسش-بب ع-ج-زه-ا ع-ن
توف Òالوعاء العقاري ،نفسس اŸسشؤوول أاكد أان
و’ي -ة م -عسش -ك -ر وم -ن خÓ-ل ب-ن-اء اÛم-ع-ات
السشكنية الريفية وجدت متنفسشا أ’زمة السشكن
ف -ي -م -ا ت -ب -ق -ى مسش-أال-ة ع-زوف اŸق-او’ت ع-ن
اإ’ششراف على إا‚از مششاريع سشكنية Ãناطق
نائية من الو’ية ـ مششك Óقائما.

حملة تطه Òضضد ﬁطات اÿدمات
اıالفة لدف Îالشضروط
أاصش-درت م-دي-ري-ة ال-ط-اق-ة ل-و’ي-ة م-عسش-ك-ر
قرارين لغلق ﬁطت Úللخدمات بإاقليم الو’ية
و 41إاع- -ذارا Ùط- -ات خ- -دم- -ات ﬂال -ف -ة
Ÿق -اي -يسس اÿدم -ات ال -ن -وع -ي -ة ل -ل -م -واط -نÚ

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

وششروط الراحة والنظافة.
وقال مدير الطاقة بالنيابة لـ«الششعب““ إان
القرار جاء بناء على تعليمات وا‹ الو’ية
بتنظيم خرجات تفتيششية Ùطات اÿدمات
ت -ب -ع-ا ل-ت-وصش-ي-ات وزي-ر ال-ط-اق-ة خÓ-ل زي-ارت-ه
اأ’خÒة لو’ية معسشكر.
من جهته ،وا‹ معسشكر وخÓل جلسشة عمل
Ÿت -اب -ع -ة م-دى ت-ن-ف-ي-ذ ت-ع-ل-ي-م-ات-ه أاك-د أان-ه ل-ن
يتسشامح مع اıالف Úللتنظيم ،موضشحا أان
أاي اعÎاضس على قرارات الغلق تفصشل فيها
اÙكمة اإ’دارية.

وا‹ ع“ Úوششـنت

القضضاء على السضكن
الفوضضوي والتحضضÒ
Ÿوسضم ا’صضطياف
ششددت وا‹ و’ية ع“ Úوششنت لبيبة
وي - -ن - -از خÓ- -ل إاشش- -راف- -ه- -ا ع- -ل- -ى اÛلسس
ال-ت-ن-ف-ي-دي ل-دائ-رة ال-ع-ام-ري-ة أاقصش-ى شش-م-ال
ال -و’ي -ة ،ع -ل -ى ضش -رورة اسش -ت-ع-م-ال ال-ط-اق-ة
الشش -مسش -ي -ة ‘ اإ’ن -ارة ال -ع-م-وم-ي-ة ب-ال-وسش-ط
ال -ري -ف -ي ن -ظ-را Ÿا ل-ل-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة م-ن
م -ردود اق -تصش -ادي إاي -ج -اب -ي ،م -ؤوك -دة ع-ل-ى
ضش-رورة ب-حث اسشÎات-ي-ج-ي-ة ق-اب-ل-ة ل-ت-جسشيد
مشش -روع تشش -غ-ي-ل اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ف-ائ-دة
اÛم -ع -ات السش -ك -ن -ي -ة ال -ري -ف -ي -ة ال -ت -اب -ع-ة
ل-ل-و’ي-ة ب-ال-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة ،ك-خ-ط-وة أاو¤
‡اثلة لتجربة بلدية ششنتوف الناجحة على
مسشتوى الو’ية ،مؤوكدة أان غايتها –قيق
مسشتوى رائد ‘ اÛال.
ششددت الوا‹ على ضشرورة القضشاء على
البناء الفوضشوي وبالتا‹ على ظاهرة تششويه
ال -ع -م -ران ع -ن ط -ري -ق الشش -روع ‘ ت -ن -ظ -ي-م
ع-م-ل-ي-ات ه-دم ال-ب-ن-اي-ات ال-ف-وضش-وي-ة تنفيذا
’حÎام قوان Úالتعم ÒاŸعمول بها ،مع
ا’بتعاد كليا ،عن تسشويتها بكيفية أاو بأاخرى
لكي يكونوا عÈة لكافة من تسشول له نفسشه
إانششاء سشكن فوضشوي.
وعن التحضشŸ Òوسشم ا’صشطياف دعت
الوا‹ ،مسشؤوو‹ البلديات السشاحلية للعمل
على –ضش Òمتطلبات موسشم اإ’صشطياف
اŸقبل با÷دية الÓزمة حتى تكون الو’ية
‘ اŸوعد ماديا وبششريا و ’ ⁄تأاهيل أاحد
ششواطئ الو’ية للمششاركة ‘ اŸنافسشة على
ا÷ائزة الوطنية أ’حسشن ششاطئ.

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار
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’طار الصشحيح ،مدير الÎبية بتلمسشان:
رقمنة قطاع الÎبية تسش ‘ Òا إ

سضجلنا حوا‹  50أالف مرشضح ’متحانات نهاية
السضنة واإ’ضضراب  ⁄يؤوثر على العملية

كششف مدير الÎبية لو’ية تلمسشان
ك- -ر Ëع- -مÒة خÓ- -ل ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة
نششطها Ãقر اŸديرية جاهزية الو’ية
ل- -ت- -ن- -ظ- -ي -م ام -ت -ح -ان -ات آاخ -ر السش -ن -ة ‘
’ط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ثÓ-ث-ة ‘ أاحسشن
ا أ
’ضشرابات التي ششهدها
الظروف رغم ا إ
ال -ق -ط -اع نسش-ب-ي-ا ،م-ؤوك-دا أان-ه ” إاحصش-اء
’ن م- - -ا ي - -ف - -وق  12أال -ف مÎشش-ح
◊د ا آ
م -ت -م-درسس و 6500مÎشش - -ح ح- -ر آاخ- -ر
سش -ي -ج -ت -ازون ام-ت-ح-ان ال-ب-ك-ال-وري-ا ه-ذه
السشنة موزع Úعلى  61ثانوية –صشيها
’ضش-اف-ة إا ¤ح-وا‹  16أالف
ال -و’ي-ة ب-ا إ
ت -ل -م -ي -ذ سش -ي -ج -ت -ازون شش -ه -ادة ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸت -وسش -ط م-ن  150م-ت-وسشطة و 22أالف
ت- -ل- -م- -ي- -ذ مسش- -ج -ل ‘ شش -ه -ادة ال -ت -ع -ل -ي -م
ا’بتدائي من  497مدرسشة ابتدائية.

تلمسشانﬁ :مد بن ترار

وأاششار أان كل الظروف مÓئمة حيث ”
ال- -ت- -ك- -ف- -ل ا÷ي- -د ب- -ال- -تÓ- -م- -ي -ذ خ Ó-ل فÎة
اإ’ضش -راب -ات اأ’خÒة ال -ت -ي ع -اشش-ه-ا ال-ق-ط-اع،
وهذا بتعديل رزنامة العمل وتعويضس اأ’سشاتذة
اŸضشرب Úالذين بلغ تعدادهم  739أاسشتاذ2 ،
م -ن -ه -م ‘ ال -ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي ‘ 33 ،ال -ط-ور
اŸتوسشط و  ‘ 104الطور الثانوي والذين
سشتمسشهم جميعا عملية اÿصشم من الرواتب
الششهرية بعد تلقي اŸديرية مراسشلة رسشمية
للتنفيذ من طرف الوزارة الوصشية.

وعن التطور ‘ ›ال رقمنه القطاع أاششار
عمÒة إا ¤اإ’قبال الكب Òأ’ولياء التÓميذ على
اسشتخراج الششهادة اŸدرسشية من اŸؤوسشسشات
الÎب -وي -ة ال -ت -ي تسش -م -ح ب -ال-تسش-ج-ي-ل ب-اŸوق-ع
اإ’ل-كÎو““ Êت-روة““ لÓ-إطÓ-ع وم-ت-اب-ع-ة ال-ن-تائج
اŸدرسش - -ي- -ة أ’ب- -ن- -ائ- -ه- -م أ’ن ه- -ذه الشش- -ه- -ادة
اŸدرسشية –توي على رقم تسشلسشلي خاصس
بالتلميذ يتم إادخاله خÓل مراحل التسشجيل
ب -ه -ذا اŸوق -ع اإ’ل -كÎو Êال -ذي اسش -ت -ح-دث-ت-ه
مؤوخرا وزارة الÎبية الوطنية للسشماح أ’ولياء
التÓميذ Ãراقبة أابنائهم عن بعد من خÓل
رسش -ائ -ل نصش -ي -ة قصشÒة تضش -م ك-ل اŸع-ل-وم-ات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ن -ت -ائ -ج وال -غ -ي-اب-ات والسش-ل-وك
وغÒها...
ومنذ إاطÓق عملية اسشتخراج الششهادات
بتاريخ الثامن مارسس ا÷اري سشجلت مديرية
Óول-ي-اء ع-ل-ى
الÎب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة إاق-ب-ا’ م-ك-ث-ف-ا ل -أ
اŸؤوسشسشات الÎبوية والذين سشيحصشلون كذلك
ع-ن-د اسش-ت-خ-راج-ه-م ل-ه-ذه الشش-ه-ادة ع-لى دليل
يسش- -ه -ل ع -م -ل -ي -ة تسش -ج -ي -ل -ه -م Ãوق -ع ““ت -روة““
اإ’لكÎو ،Êحيث سشيتم العمل بنظام الرسشائل
ال -نصش -ي -ة ال -قصشÒة ل -ل -ت -ع -رف ع -ل -ى ال -ن -ت-ائ-ج
الفصشلية كمرحلة أاو ¤ليتم فيما بعد فسشح
Óول -ي -اء ل -ل -ت -ع -رف ع -ل -ى ال-غ-ي-اب-ات
اÛال ل  -أ
واŸتابعة عن بعد ÷ميع مراحل التمدرسس
اŸتعلقة بدروسس الدعم وا’سشتدراك اÿاصشة
ب -أاب -ن -ائ-ه-م ع Èج-م-ي-ع فضش-اءات ه-ذا اŸوق-ع
الذي يندرج ‘ إاطار رقمنة وعصشرنة قطاع
الÎبية.

’سشد بقائمة  1500مسشتفيد
عاصشمة الو’ية سشتكون لها حصشة ا أ

توزيع  3565سضكن إاجتماعي Ÿواطني  11بلدية
بالÈج قبل نهاية الشضهر
تسش -ت -ع -د و’ي -ة ب-رج
ب- -وع- -ري- -ري- -ج ل- -ت -وزي -ع
 3565شش -ق-ة سش-ك-ن-ي-ة ‘
‰ط السش- - - - - - - - - - -ك- - - - - - - - - - -ن
’ج- -ت- -م- -اع -ي “سس 11
ا إ
بلدية Ãا فيها عاصشمة
الو’ية قبل نهاية ششهر
م- -ارسس ،وه- -و م -ا كشش -ف
عنه وا‹ الو’ية صشالح
ال- -ع- -ف- -ا Êال -ذي أاك -د أان
القوائم جاهزة وتخضشع
ل-روت-وشش-ات أاخÒة ،كما
أان السش - - -ك - - -ن - - -ات أايضش - - -ا
جاهزة Ãواقع ﬂتلفة
بـ 11بلدية.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسشف

وكشش - -ف ال - -وا‹ ع - -ن ت - -وزي - -ع أاك Èحصش- -ة
بعاصشمة الو’ية برج بوعريريج والتي تضشم
 1500حصشة وهي اأ’ك ‘ Èتاريخ بلدية برج
بوعريريج التي تضشاف إا ” 1500 ¤توزيعها
منذ حوا‹  06أاششهر وسشلمت مفاتيحها منذ
 04أاششهر ،وتعد عاصشمة الو’ية برج بوعريريج
هي اأ’ك Ìطلبا للسشكن حيث –صشي Ãصشالح
الدائرة أاك Ìمن  25أالف طلب ،أاين يتم اعتماد
اأ’ول-وي-ة وا◊ا’ت اإ’ج-ت-م-اع-ي-ة اŸسش-ت-عصشية
باإ’ضشافة إا ¤أاقدمية اŸلفات حيث إاقتصشرت
القائمة السشابقة على ملفات ما قبل 2009
فيما سشتضشم القائمة ا◊الية ملفات من 2009
إا.2012 ¤
وأاضشاف الوا‹ أان  10بلديات أاخرى معنية
ب- -ت- -وزي- -ع السش- -ك -ن -ات إا ¤ج -انب ب -ل -دي -ة ب -رج
بوعريريج ويتعلق اأ’مر بثاŒ Êمع سشكني
دائرة رأاسس الوادي ششرق الو’ية التي سشتوزع
ب-ه-ا  500شش-ق-ة وب-ل-دي-ة أاو’د ب-راه-م ال-ت-اب-عة
لنفسس الدائرة بـ  50حصشة ،باإ’ضشافة إا ¤برج
الغدير ‘ ا÷نوب الششرقي بـ 341حصشة ،و‘
ا÷هة الغربية سشيتم توزيع سشكنات بالياششÒ
Ãجموع  200حصشة ،اŸنصشورة  227حصشة،
اŸه 32 Òحصشة ،كما سشيتم توزيع  40حصشة
بدائرة زمورة ششمال الو’ية.
وأاكد اŸسشؤوول التنفيذي اأ’ول بالو’ية أان
هذه السشكنات ” إاخضشاع قوائم اŸسشتفيدين
م-ن-ه-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق-ات م-ع-م-ق-ة و–ق-ي-ق-ات ث-انية
وثالثة للتأاكد من أان السشكن سشيذهب للمسشتفيد
ا◊قيقي الذي هو بحاجة إاليه ،ومطمئنا ‘
ن- - -فسس ال- - -وقت اŸواط- - -ن Úال - -ذي - -ن  ⁄ت - -رد
أاسشماؤوهم ‘ القوائم أان حصشصشا أاخرى سشتوزع
ت -ب -اع -ا ب -اع-ت-ب-ار الÈن-ام-ج السش-ك-ن-ي ب-ال-و’ي-ة
طموحا ويلبي طلبات اŸواطن Úحسشب الفئة
وا◊الة اإ’جتماعية.

أام- -ا ب -خصش -وصس الصش -ي -غ اأ’خ -رى ف -كشش -ف
الوا‹ أان مششاريع الÎقوي اŸدعم سشتنتهي
جميعا ‘ ششهر جوان وهو ما أالح عليه خÓل
زي-ارات-ه-م اŸي-دان-ي-ة ل-ل-مشش-اريع باإ’ضشافة اإ¤
سشكنات عدل التي سشتسشلم هذه السشنة أايضشا
بدوائر برج بوعريريج ورأاسس الوادي ،حيث
توششك الكث Òمن الورششات على اإ’نتهاء من
إا‚ازها.

ا÷زائرية للمياه تنظم حملة –سضيسضية للحد
من التبذير
ن -ظ -مت م -دي -ري -ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه بÈج
ب-وع-ري-ري-ج ي-وم-ا –سش-يسش-ي-ا ل-ل-ح-د م-ن تبذير
اŸياه ونششر ثقافة توعية ‘ أاوسشاط اÛتمع
ل -ل -ح -ف -اظ ع-ل-ى ه-ذه اŸادة ا◊ي-وي-ة ،وت-أات-ي
اŸبادرة حسشب اŸكلفة باإ’عÓم با÷زائرية
للمياه تزامنا مع اأ’زمة التي تضشرب العديد
من السشدود على اŸسشتوى الوطني بانخفاضس
ك- -بŸ Òنسش- -وب -ه -ا م -ا ي -ح -ت -م وضش -ع ب -رن -ام -ج
–سشيسشي كثيف يسشاهم فيه اŸواطن ‘ ا◊د
من التبذير وا◊فاظ على هذه الÌوة.
اليوم التحسشيسشي الذي ششارك فيه أاطفال
اŸدارسس ‘ اأ’ط - -وار اıت - -ل - -ف - -ة تضش- -م- -ن
برنا›ه نششاطات ثقافية وفكرية ،أاين أابدع
التÓميذ ‘ رسشومات وفنون تششكيلية تعرب
عن أاهمية اŸياه ‘ ا◊ياة ،كما ” تنظيم
حمÓت تششجﬁ ‘ Òيط اŸدينة بعدد من
الشش - -وارع Ãشش - -ارك - -ة ع - -دد م - -ن ال- -ه- -ي- -ئ- -ات
وا÷معيات ،كما ” توزيع مطويات للتحسشيسس
بأاهمية اŸياه من طرف التÓميذ واأ’طفال
‘ الششوارع للمارة.
وكان ختام التظاهرة زيارة سشياحية علمية
وت -ث -ق -ي -ف -ي -ة إا ¤سش -د ع Úزادة ،ح -يث إاط -ل -ع
اأ’طفال على طريقة عمل السشد وﬁطات
الضشخ ،كما ” اإ’طÓع ميدانيا على منسشوب
اŸياه الذي عرف إانخفاضشا كبÒا بهذا السشد
‘ اأ’ششهر ا’خÒة.
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الموافق لـ  27جمادى الثانية  1439هـ

لسصلمية ومديرية النشصاط الجتماعي
نصصت عليها اتفاقية ب Úالكشصافة ا إ

إانشساء أاول فوج كشسفي لذوي الحتياجات اÿاصسة بتندوف
اح- - -تضص- - -ن اŸرك- - -ز ال - -ث - -ق - -ا‘
لسصلمي ،أامسس ،فعاليات اليوم
ا إ
ال -وط -ن -ي ل -ذوي الح -ت -ي -اج -ات
اÿاصص -ة ب-ت-ن-ظ-ي-م م-ع-رضس ضص-م
ج - - -ان - - -بً- - -ا م- - -ن نشص- - -اط اŸراك- - -ز
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة حضص -ره ““دح -و
لم Úال-عام للولية
مصص-ط-ف-ى““ ا أ
رف -ق -ة رئ -يسس اÛلسس الشص -ع -ب-ي
لولية تندوف.

تندوف :عويشس علي

ي -ه -دف إا ¤دع -م ذوي ا’ح -ت-ي-اج-ات
اÿاصشة Ãششاريع اسشتثمارية “كنهم
م -ن إانشش-اء م-ؤوسشسش-ات-ه-م اÿاصش-ة م-ع
ضش- -م- -ان اŸراف- -ق- -ة ال -دائ -م -ة ل -ه -م،
ليتحول اŸعاق من طالب عمل إا¤
رب عمل.
وأاضش- -اف اŸت- -ح -دث أان ال -وك -ال -ة
“كنت بالفعل من خلق العديد من
اŸؤوسشسش -ات ال -ن -اج-ح-ة ال-ت-ي يشش-رف
على تسشيÒها أافراد من هذه الفئة،
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى– ،صش -ي م -دي -ري-ة
النششاط ا’جتماعي بتندوف حوا‹
 1313ششخصض من ذوي ا’حتياجات
اÿاصش -ة م-ن-ه-م  665ب-إاع-اقة حركية
وسش -ط غ -ي -اب م -راك -ز ب -ي -داغ -وج-ي-ة
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ذوي ا’ح-تياجات اÿاصشة
ببلدية أام العسشل ،وهو ما أاكده ““حرمة

اŸع- -رضض اŸق- -ام ع- -ل- -ى ه -امشض
ا’ح- -ت- -ف -ال -ي -ة واŸن -ظ -م م -ن ط -رف
م -دي -ري -ة ال-نشش-اط ا’ج-ت-م-اع-ي ضش-م
جانبًا من نششاطات الوكالة الوطنية
ل- -تسش- -ي Òال -ق -رضض اŸصش -غ -ر واأ’م -ن
الوطني والكششافة اإ’سشÓمية ،وسشعى
القائمون عليه إا ¤إابراز مدى اهتمام
ال -دول -ة ال -ب -ال -غ ب-ف-ئ-ة ذوي ال-ق-درات
اÿاصشة وسشبل إادماجها ‘ اÛتمع
وتسشليط الضشوء أاك Ìعلى دورها ‘
ا◊ركية ا’قتصشادية على الصشعيدين
اÙلي والوطني.
ون - -وه ““روم - -اﬁ Êم - -د““ م - -دي - -ر
ال -وك -ال -ة ال -و’ئ -ي -ة ل -تسش -ي Òال-ق-رضض
اŸصشغر بتندوف بالدور الكب Òلهذه
الفئة ‘ ا◊ركية التنموية باŸنطقة،
م- -ؤوك- -داً أان ﬂط -ط ع -م -ل ال -وك -ال -ة

ع- - -ب - -د السش Ó- -م““ م - -دي - -ر ال - -نشش - -اط
ا’جتماعي بو’ية تندوف ،موضشحًا
أان اŸدي- - -ري- - -ة ن- - -ظ - -مت ح - -م Ó- -ت
–سشيسشية ‘ كل من بلدية أام العسشل
واŸن- -اط- -ق ال- -ن -ائ -ي -ة م -ن أاج -ل حث
اŸواط -ن Úع -ل -ى تسش -ج -ي -ل أاب -ن-ائ-ه-م
اŸع-اق ‘ ÚاŸراك-ز ال-ب-ي-داغ-وج-ية،
غ Òأان هذه اÙاو’ت باءت كلها
بالفششل وسشط غياب الوعي ،مؤوكداً
ع- -ل -ى وج -ود ›ه -ودات ج -ب -ارة م -ن
ط -رف السش -ل-ط-ات اÙل-ي-ة م-ن أاج-ل
اسش -ت-ح-داث ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي-ة ل-ف-ائ-دة
اأ’ط- -ف- -ال م- -ن ذوي ا’ح- -ت- -ي- -اج- -ات
اÿاصشة باŸناطق النائية ‘ كل من
Óطفال
اŸركز الطبي البيداغوجي ل أ
اŸعاق Úذهنيًا ومدرسشة صشغار الصشم
البكم.

وع -ل -ى ه -امشض ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم
الوطني لذوي ا’حتياجات اÿاصشة
” ال- -ت- -وق- -ي- -ع ع- -ل- -ى ات- -ف- -اق- -ي -ة بÚ
اÙاف- -ظ- -ة ال- -و’ئ- -ي- -ة ل- -ل- -كشش- -اف- -ة
اإ’سش Ó- -م - -ي- -ة وم- -دي- -ري- -ة ال- -نشش- -اط
ا’ج -ت -م -اع -ي Ãدرسش-ة صش-غ-ار الصش-م
ال- -ب- -ك- -م ب- -ت -ن -دوف ،وت -تضش -م -ن ه -ذه
ا’تفاقية إانششاء وتأاط Òأافواج كششفية
باŸراكز البيداغوجية على مسشتوى
الو’ية.
وع -ن ال -ه-دف م-ن ا’ت-ف-اق-ي-ة أاك-د
““ت -ي -اح أاب -وب -ك -ر““ اÙاف -ظ ال -و’ئ -ي
ل -ل -كشش -اف -ة ا’سش Ó-م -ي -ة ب-ت-ن-دوف أان
إادماج فئة ذوي ا’حتياجات اÿاصشة
‘ اÛتمع اŸد Êيجب أان ينطلق
م -ن ت -ف -ع -ي -ل حضش -وره -م ‘ ا◊رك -ة
الكششفية ،مضشيفاً أان هذه الفئة تتمتع
بقدرات خاصشة “كنها من ا’ندماج
بسشهولة ‘ ا◊ياة الكششفية اŸبنية ‘
اأ’سشاسض على قواعد اأ’خÓق النبيلة،
مؤوكداً ‘ ذات اإ’طار أان ا’هتمام
بهذه الفئة ليسض باأ’مر ا÷ديد على
الكششافة اإ’سشÓمية ا÷زائرية التي
دعت ‘ مناسشبات عديدة إا ¤إاعطاء
فسش - - - - - -ح - - - - - -ة و›ال أاك Èل- - - - - -ذوي
ا’ح- -ت- -ي- -اج- -ات اÿاصش- -ة م- -ن أاج- -ل
اŸسش - - -اه- - -م- - -ة ‘ ب- - -ن- - -اء ال- - -دول- - -ة
ومؤوسشسشاتها.

أانشصطة متنوعة ببلديات الولية

أامن بجاية يحتفي بـ  14مارسص
ن -ظ -مت مصش -ال -ح أام -ن و’ي -ة ب -ج -اي -ة ‘ ،إاط-ار
ا’ح -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل -ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات
اÿاصش - -ة اŸصش - -ادف لـ  14م -ارسض م -ن ك -ل سش-ن-ة،
برنا›ا ثريا لÓحتفال بهذه اŸناسشبة ،حيث ”
تنظيم زيارات جوارية تضشامنية أ’طفال اŸركز
ال-ن-فسش-ي ال-ب-ي-داغ-وج-ي بسش-ي-دي ع-ل-ي ل-ب-ح-ر ،وكذا

جرحى حوادث اŸرور اŸتواجدين باŸسشتششفيات
لÓطمئنان على صشحتهم ،مع توزيع بعضض الهدايا
الرمزية لفائدتهم.
” بر›ة حفل تكرÁي Ãقر أامن الو’ية،
كما ّ
ل-ف-ائ-دة مسش-ت-خ-دم-ي اأ’م-ن ال-وط-ن-ي اŸعاق ،Úمن
ضشحايا اإ’رهاب واŸصشاب Úأاثناء تأادية مهامهم

باتنة ‘ اŸوعد

تأاكيد على ›هودات الدولة ‘ إادماج اŸعاق ‘ ÚاÛتمع
لوراسس ب-ات-ن-ة،
أاح -يت ،أامسس ،ع -اصص -م-ة ا أ
ع- -ل- -ى غ- -رار ب- -اق -ي ولي -ات ال -وط -ن ،ال -ي -وم
لشص- - -خ- - -اصس اŸع - -وق– ،Úت
ال- - -وط- - -ن- - -ي ل - - -أ
لشص- - -خ- - -اصس اŸع- - -اق‘ Ú
شص - - -ع- - -ار ““إاشص- - -راك ا أ
التنمية““ ،وذلك بدار الثقافة ﬁمد العيد
آال خليفة باتنة ،بتنظيم عديد التظاهرات
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ع-ل-مية والرياضصية وسصط هذه
الفئة الهامة من اÛتمع ا÷زائري.

باتنةŸ :وشسي حمزة
أاششار وا‹ باتنة ،عبد اÿالق صشيودة ،إا ¤أاهمية
وضشرورة إادماج هذه الفئة ‘ ﬂتلف اÛا’ت
اŸهنيةÃ ،ا يتناسشب ومؤوهÓتها خاصشة بعد أان
أاثبت اŸيدان والواقع –كم العديد من اأ’فراد
ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصش-ة ‘ ﬂت-ل-ف اأ’ع-م-ال
واŸهن ،كما ثمن الوا‹ اÛهودات الكبÒة التي

تبذلها الدولة ا÷زائرية ‘ سشبيل ا’هتمام بفئة
اŸع -وق Úوت -رق -ي -ت -ه -م م-ت-ع-ه-دا ب-ب-ذل اŸزي-د م-ن
ا÷ه - -ود ل - -ت - -حسش Úظ - -روف ع - -م- -ل وح- -ي- -اة ذوي
ا’حتياجات اÿاصشة بالو’ية.
وخÓ- -ل مشش- -ارك- -ت -ه أاط -ف -ال اŸرك -ز ال -ن -فسش -ي
Óط-ف-ال اŸع-اق Úذه-ن-ي-ا ب-ات-نة ،2
ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل -أ
Óشش-خ-اصض اŸع-وق،Ú
ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل -أ
أاششاد الوا‹ با÷هود اإ’نسشانية اŸبذولة من طرف
القائم Úعلى اŸركز لتحسش Úالتكفل بهم.
وك -ان ضش -م-ن ب-رن-ام-ج ا’ح-ت-ف-ال إاع-ط-اء إاشش-ارة
ا’ن -ط Ó-ق ل-ل-ق-اف-ل-ة ال-ت-حسش-يسش-ي-ة ال-تضش-ام-ن-ي-ة م-ع
اأ’ششخاصض اŸعاق Úالتي سشتجوب اŸناطق النائية
بجميع بلديات الو’ية للتحسشيسض بأاهمية ا’عتناء
ب -ه -م ود›ه -م ‘ اÙي -ط ا’ج -ت -م-اع-ي ،ك-م-ا ”
باŸناسشبة توزيع العديد من الكراسشي اŸتحركة
وت - -ك - -ر Ëال- -ف- -ائ- -زي- -ن واŸت- -ف- -وقﬂ ‘ Úت- -ل- -ف
اŸسشابقات اŸنظمة.

بطاقة اŸعاق مطلب  65شسخصسا من فئة قصسÒي القامة بسسيدي بلعباسص

ج-ددت ف-ئ-ة قصشÒي ال-ق-ام-ة بسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض
م-ط-ل-ب-ه-ا إا ¤ا÷ه-ات ال-وصش-ي-ة وال-ق-اضش-ي Ãنحهم
بطاقة اŸعاق بكافة امتيازاتها ،خاصشة ما تعلق
ب-ال-ت-غ-ط-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وب-ط-اق-ة الششفاء واŸنحة
الشش -ه -ري -ة ،ح -يث أاك -د رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة اأ’شش-خ-اصض
قصشÒي ال -ق -ام -ة حسش Úب -ل -ح -اج أان ه-ذه ال-ف-ئ-ة أاو
اŸصشابÃ Úا يعرف لدى اıتصشÃ““ ÚتÓزمة
’رون““ ما تزال تعا Êالتهميشض على الرغم من
تزايد أاعدادها خÓل السشنة اأ’خÒة.
وتضشم ا÷معية حاليا ما يربو عن  65منخرطا،
اأ’مر الذي يتطلب التفاتة جدية من قبل ا÷هات
الوصشية إ’نصشاف هذه الفئة و“كينها من بطاقة
اŸعاق وكافة ا’متيازات التي تسشتحقها ،وأاكد أان
ا◊الة تصشنف ‘ الدول اŸتقدمة كنوع من اإ’عاقة
ب- -اع -ت -ب -اره -ا م -رضش -ا وراث -ي -ا ن -اŒا ع -ن خ -ل -ل ‘

مسشتقبÓت هرمون النمو وبالتا‹ حدوث نقصض
ه- -رم- -ون آاخ -ر ي -ف -رزه ال -ك -ب -د يسش -م -ى ب -اŸع -ام -ل
الشش-ب-ي-ه ب-اأ’نسش-ول ÚاÙف-ز ل-ل-ن-مو ( )IGF1والذي
يحفز ‰و اÓÿيا وخصشوصشا اÓÿيا العظمية ما
يؤودي إا ¤قصشر ششديد ‘ القامة.
وأاضشاف رئيسض ا÷معية أايضشا أان فئة قصشÒي
القامة تعا Êأايضشا من مششاكل متعلقة باÙيط
ال-ع-ام م-ث-ل اأ’رصش-ف-ة ال-ع-ال-ي-ة ،ال-ط-رق-ات ،صش-ع-وبة
ال- - -وصش- - -ول إا ¤اإ’دارات وﬂت- - -ل - -ف اŸؤوسشسش - -ات
العمومية بسشبب انعدام مداخل ﬂصشصشة لفئة ذوي
اإ’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصش -ة ،فضش  Ó-ع-ن صش-ع-وب-ات ‘
الوصشول إا ¤الششبابيك ،اŸوزعات اآ’لية ،ووسشائل
النقل العادية ،بإاسشتثناء الÎامواي الذي خفف من
معاناة هذه الفئة بعد دخوله اÿدمة مؤوخرا.

سسيدي بلعباسس:غ .شسعدو

بشسار  :التأاكيد على –ويل الشسخصص اŸعوق إا ¤كائن فاعل
أاحيت مديرية النششاط ا’جتماعي والتضشامن
Óشش -خ -اصض ذوي
ل- -و’ي- -ة بشش- -ار ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل  -أ
ا’حتياجات اÿاصشة اŸصشادف ليوم  14مارسض من
ك- - - -ل سش- - - -ن - - -ةÃ ،درسش - - -ة اأ’ط - - -ف - - -ال اŸع - - -اقÚ
بصشريا ““اÛاهد بن حمو حسش ““Úببششار من خÓل
احتفائية ششهدت عدة نششاطات ثقافية ورياضشية
لفائدة اأ’ششخاصض ذوي ا’حتياجات اÿاصشة.
أاوضشح الوا‹ لـ ““الششعب““ أان إاحياء اليوم الوطني
Óششخاصض اŸعوق 14 Úمارسض من كل عام ينبغي
ل أ
أان ن -و‹ ل -ه أاه -م -ي -ة خ -اصش -ة أ’ن-ه ي-ذك-رن-ا ب-واجب
الرعاية ،والعناية نحو فئة غالية علينا من ﬂتلف
الششرائح واأ’عمار بغية إادماجهم اجتماعيا وترقية
مواهبهم وتطوير ›ال نبوغهم وتوف Òاإ’مكانيات

لهم ،خاصشة من يعيششون ظروفا قاهرة لتمكينهم
م -ن م -واج -ه -ة ال -ت -ح -دي -ات ال -ت-ي ب-اتت ت-ث-ب-ط م-ن
عزائمهم و–ويل الششخصض اŸعوق إا ¤كائن فاعل
مسشاهم ‘ إادماج نفسشه ضشمن اÛتمع و–و’ته.
يأاتي هذا ‘ وقت عدد اŸعوق Úفيه ‘ ازدياد،
فزيادة على اإ’عاقات الطبيعية التي أارادها اÿالق
‘ عبده والتي ’ دخل فيها أ’حد ،أاضشف إا ¤ذلك
ما تخلفه حوادث اŸرور يوميا من عجزة تتنامى
اح -ت -ي -اج -ات -ه -م ك-ل ي-وم ،م-رورا Ãا تÎك-ه ح-وادث
ال -ع -م-ل وم-ا –دث-ه ال-ك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ك-ال-ز’زل
والفيضشانات وبعضض اأ’مراضض الفتاكة من زيادة ‘
عدد اŸعوق.Ú

بشسار  /جمال دحمان

اÙال Úعلى التأام Úالعجزي ،وكذا اŸعاق Úمن
ذوي ا◊ق- -وق ،ح- -يث ّ” ت -ك -رÁه -م Ãع -ي -ة ب -عضض
ا÷م-ع-ي-ات اÙل-ي-ة ل-ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصشة،
ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إا‡ ¤ث- -ل Úع- -ن م- -دي- -ري- -ة ال -نشش -اط
ا’ج -ت -م-اع-ي وم-دي-ري-ة الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة ل-و’ي-ة
بجاية.
م -ن ج -ه-ت-ه-م ،أاّك-د ب-عضض اŸع-اق ،Úلـ«الشش-عب““،
أاّنهم يقدرون ﬂتلف اÛهودات التي تقوم بها
ا÷هات الوصشية للتكفل بهذه الفئة من اÛتمع،
إا’ أانّ عم ÓكبÒا ينتظرهم من أاجل ا’ندماج ‘
اÛت -م -ع ،سش -ي -م-ا وأاّن ال-ع-دي-د م-ن-ه-م ي-ع-ان-ون م-ن
مششاكل بتحقيق أاهدافهم اŸرجوة ،خاصشة بالنسشبة
أ’ولئك القاطن ÚباŸناطق النائية ومنها التمدرسض،
ال -ن -ق -ل واŸن -ح -ة ،إا ¤ج -انب إاع -ادة ت -أاه -ي-ل-ه-م ‘
ال-وسش-ط ا’ج-ت-م-اع-ي وت-وف Òاإ’م-ك-ان-ات الÓ-زم-ة،
وهي مششاكل زادت حّدتها وحالت دون انخراطهم
‘ الوسشط ا’جتماعي.

بجاية :بن النوي توهامي

شصملت كل فئاتهم

توزيع Œ 29هيزا على
اŸعاق Úبتيبازة
حظيت فئة ذوي ا’حتياجات اÿاصشة بتيبازة،
أامسض ،بلفتة نوعية من ا÷هات الرسشمية من خÓل
جملة النششاطات اŸدرجة ضشمن احتفالية اليوم
الوطني لهذه الفئة والتي ششملت توزيع Œهيزات
تقنية على بعضض اŸعاق Úومقابلة ‘ كرة القدم
ب ÚاŸع- -اق Úوع- -ن- -اصش- -ر م -ن ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي
للثمانينات Ãعية نششاطات مسشلية متنوعة.
و‘ ذات السشياق ،قال رئيسض مصشلحة ا’تصشال
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي Ãدي- -ري -ة ال -نشش -اط ا’ج -ت -م -اع -ي
والتضشامن نبيل العيششي إان التجهيزات اŸوزعة
على اŸعاق Úششملت  22كرسشيا متحركا ،إاضشافة
إا ¤جهاز متعدد اإ’عاقات و Œ 4هيزات سشمعية
ودراج-ة ن-اري-ة ثÓ-ث-ي-ة ال-ع-جÓ-ت ،وه-ي Œه-يزات
تخفف الكث Òمن الضشغط واŸعاناة على اŸعاقÚ
اŸسشتهدف Úوالذي أاودعوا طلباتهم لدى ا÷هة
الوصشية خÓل فÎات سشابقة.
كما حرصشت ا÷هة اŸنظمة لÓحتفالية على
إاشش -راك ›م -ل مÎبصش -ي اŸراك-ز ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة
اŸؤوطرة من طرفها على مسشتوى كل من حجوط
وبوسشماعيل والدواودة وتيبازة ‘ تقد Ëأانششطة
ثقافية وفنية تÈز مواهب هؤو’ء من جهة ونوعية
التكفل الذي يتلقونه عﬂ Èتلف اŸراكز.
كما احتضشنت القاعة متعددة الرياضشات بتيبازة
يوم أامسض مقابلة ‘ كرة القدم ب Úالفريق الو’ئي
لذوي ا’حتياجات اÿاصشة وعناصشر من الفريق
ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-م-ان-ي-ن-ات ‘ ب-ادرة أاط-ل-ق-ت-ه-ا الرابطة
ال -و’ئ -ي -ة ل-ري-اضش-ة اŸع-اق Úب-ال-ت-نسش-ي-ق وم-دي-ري-ة
النششاط ا’جتماعي والتضشامن ومديرية الششباب
والرياضشة.
Œدر اإ’شش- - -ارة إا ¤أاّن م- - -دي- - -ري- - -ة ال - -نشش - -اط
ا’جتماعي والتضشامن بو’ية تيبازة أاحصشت مؤوخرا
عقب ا’نتهاء من عملية التطه Òالششاملة 15891
معاق من بينهم  5021معاق حركيا و 6035معاق
ذه-ن-يا و 3141م -ع-اق بصش-ري-ا و 793م-ع-اق سشمعيا
إاضشافة إا 759 ¤حالة أاخرى متعددة اإ’عاقات ،مع
اإ’ششارة إا ¤تعميم اسشتعمال تقنيات اإ’عÓم اآ’‹
لتسشي Òهذا اŸلف “اششيا والتطورات ا◊اصشلة ‘
اÛال الرقمي وطنيا.

تيبازة :عÓء ملزي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ذوو الحتياجات اÿاصسة بالÈج يبدعون ‘ يومهم الوطني
ع- -ل -ى غ -رار ب -اق -ي ولي -ات ال -وط -ن ،أاح -يت
ولي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ذوي
لح- -ت -ي -اج -ات اÿاصص -ة بÈن -ام -ج ث -ري Ãق -ر
ا إ
م- -ؤوسصسص- -ة ال- -ط -ف -ول -ة اŸسص -ع -ف -ة Ãدي -ن -ة ب -رج
ب -وع -ري -ري -ج ،ح -يث أاق -ي -م م -ع-رضس ب-اŸن-اسص-ب-ة
ق- -دمت ف -ي -ه إاب -داع -ات م -ن ت -لم -ي -ذ ﬂت -ل -ف
لح- -ت- -ي- -اج- -ات
اŸدارسس اŸت - -خصصصص - -ة ل - -ذوي ا إ
لضص -اف -ة إا ¤أاه -م ال -نشص -اط -ات وم-ا
اÿاصص -ة ب -ا إ
–قق ‘ السصنوات اŸاضصية.
وانطلق ا◊فل بأاناششيد قدمها تÓميذ من مدرسشة
اأ’طفال اŸعاق Úبصشريا بعنوان ““يا جزائر““ و«أامي““،
ثم ” تقد Ëمسشرحية بعنوان ““بنت أاو ولد““ أ’طفال
م -درسش -ة اأ’ط -ف -ال اŸع-اق Úسش-م-ع-ي-ا ،ب-اإ’ضش-اف-ة إا¤
ع -رسض ت -ق -ل -ي -دي ن -اي -ل -ي م-ن ت-ق-د Ëأاط-ف-ال اŸرك-ز
Óطفال اŸعوق Úذهنيا ببلدية
النفسشي البيداغوجي ل أ
رأاسض ال -وادي ،وت -واصش -ل ا◊ف -ل ب -رقصش -ة شش -اوي-ة م-ن
Óطفال
تقد Ëأاطفال اŸركز النفسشي البيداغوجي ل أ
اŸع -اق Úذه -ن -ي -ا بسش -ي -دي أام -ب -ارك ،ب -اإ’ضش -اف-ة إا¤

مسشرحية بعنوان ““أانا موهوب““ أ’طفال اŸركز النفسشي
Óطفال اŸعاق Úذهنيا ببلدية بليمور.
البيداغوجي ل أ
وسش- -ل- -م وا‹ ال- -و’ي- -ة Ãع- -ي -ة م -دي -ري -ة ال -نشش -اط
اإ’جتماعي هدايا وتكرÁات لهذه الفئة ‘ عيدهم
الوطني ،أاين ” تسشليم  04دراجات نارية خاصشة بفئة
اŸعاق Úحركيا ،و 07كراسشي كهربائية باإ’ضشافة إا¤
ق - -رضض مصش - -غ - -ر إاسش- -ت- -ف- -ادت م- -ن- -ه آانسش- -ة م- -ن ذوي
اإ’حتياجات اÿاصشة من أاجل إاقامة مششروع.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

لول مرة
بينهم من يحضصر أ

مديرية الÎبية Ãيلة تكرم ذوي الحتياجات اÿاصسة
نظمت ،أامسض ،مديرية الÎبية لو’ية ميلة حفÓ
ب-ه-ي-ج-ا اح-ت-ف-ا’ ب-ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ذوي ا’ح-ت-ياجات
اÿاصشة اŸوافق لـ  14من ششهر مارسض من كل عام
و“يز ا’حتفال اŸنظم بهذه اŸناسشبة Ãقر مديرية
الÎب -ي-ة ب-ت-ك-ر Ëخ-اصض أ’ح-د ال-ع-م-ال وي-ت-ع-ل-ق ا’م-ر
بعامل بسشكريتارية الهاتف منذ  19سشنة والذي يعاÊ
من اعاقة بصشرية.
وع Èالعيد مازي عن فرحته الكبÒة بهدا التكرË
ا’ول من نوعه ‘ حياته اŸهنية Ãديرية الÎبية
ل-و’ي-ة م-ي-ل-ة وال-ذي  ⁄ي-ك-ن ي-ن-ت-ظ-ره ع-ل-ى ا’طÓ-ق،
م- -ع- -رب- -ا ع -ن سش -ع -ادت -ه وف -رح -ت -ه ال -ك -بÒة ب -حضش -ور

السشيدة مديرة الÎبية للو’ية كرامششة سشعاد للحفل
وا◊رصض ع- -ل- -ى ال -ت -ك -ر Ëالشش -خصش -ي وسش -ط ع -م -ال
وم -وظ -ف -ي ق -ط-اع الÎب-ي-ة ل-و’ي-ة م-ي-ل-ة م-ن م-وظ-فÚ
وإاداري Úمن ﬂتلف اŸصشالح.
و“نى ﬁدثنا التفاتة ‡اثلة من قبل اŸؤوسشسشات
ال-ع-م-وم-ي-ة ا’خ-رى ل-ف-ئ-ة ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصشة
للتحسشيسض بالدور الذي يقومون به داخل اÛتمع
وتسشهيل إادماجهم داخل اÙيط ا’جتماعي واŸهني
ع Èهذه ا’لتفاتات التكرÁية ذات الوقع الطيب على
أانفسض هذه الفئة داخل اÛتمع.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

...وأامن ميلة يشساركهم يومهم الوطني

‘ إاط - -ار ا’ح - -ت - -ف - -ال ب - -ال - -ي - -وم ال - -وط - -ن - -ي
لذوي ا’حتياجات اÿاصشة اŸوافق لـ  14مار سض من
كل سشنة ،سشطرت مصشالح أامن و’ية ميلة برنا›ا
ب-اŸن-اسش-ب-ة ‘ ،ه-ذا الصش-دد وب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-رية
النششاط ا’جتماعي لو’ية ميلة ” ،تنظيم زيارات
Ÿراك -ز اأ’ط -ف-ال ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصش-ة ذه-ن-ي-ا
والصشم البكم بكل من ميلة وفرجيوة من أاجل مششاركة
اأ’طفال فرحتهم Ãناسشبة يومهم الوطني.

ك- - -م- - -ا ن- - -ظ- - -مت ح- - -فÓ- - -ت ت- - -ك - -رÁي - -ة ع - -ل - -ى
ششرف ذوي ا’حتياجات اÿاصشة من أابناء الششرطيÚ
واŸت -ق -اع -دي -ن وذوي ا◊ق -وق وذلك ب -ك -ل اŸق -رات
اأ’منية اŸنتششرة بالو’ية ،حيث سشلمت لهم هدايا
تكرÁية ومبالغ مالية باŸناسشبة ‘ ،التفاتة دأابت
Óمن الوطني تقديرا لهذه
عليها اŸديرية العامة ل أ
الششريحة من عائلة اأ’من الوطني.

حضصرته السصلطات

ميلةﬁ/مد بوسسبتة

إاعانات لتمكينهم من اŸشساركة ‘ اإلنتاج الوطني بالبويرة
أاششرف ،أامسض ،مصشطفى ليما Êوا‹ الو’ية ،على
ا’حتفال اŸنظم بدار اŸركز النفسشي البيداغوجي،
Óششخاصض ذوي
الذي أاقيم Ãناسشبة اليوم العاŸي ل أ
ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصش-ة ب-حضش-ور السش-ل-ط-ات اŸدن-ي-ة
والعسشكرية ،حيث ” التكفل اŸادي بهذه الفئة وذلك
‘ إاط- -ار السش- -ي -اسش -ة اŸن -ت -ه -ج -ة م -ن ط -رف ال -دول -ة
ا÷زائرية Œاه كل الفئات الهششة.
كما انتهجت سشياسشة جديدة واŸتمثلة ‘ “كÚ
ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصش -ة ب -اŸشش -ارك-ة ‘ اإ’ن-ت-اج
الوطني و“كينهم من ا’كتفاء الذاتي وعدم ا’تكال
على إاعانات الدولة فقط ،و‘ هذا السشياق ” توزيع
آا’ت خ -ي -اط -ة ل -ف -ت -ي -ات م-ن ف-ئ-ة الصش-م وال-ب-ك-م ب-ع-د
–صشلهن على ششهادات من التكوين اŸهني ،بالنسشبة

Óششخاصض اŸعوق Úحركيا اسشتفادوا من دراجات
لأ
نارية وأارائك متحركة ،أاما اŸكفوفون فوزعت عليهم
حصشة من العصشي للمكفوف Úوالسشاعات اŸتكلمة.
وخ Ó-ل ا◊ف -ل ب -ر›ت ع -دة أانشش -ط -ة ف -ن-ي-ة أاي-ن
أابدعت براعم من الصشم البكم ‘ رقصشة فلكلورية إا¤
جانب تقد Ëمسشرحية من أابطالها تÓميذ اŸركز
النفسشي البيداغوجي ،من جهة أاخرى أابدى بعضض
اأ’ششخاصض للسشلطات اÙلية انششغا’تهم خاصشة تلك
اŸتعلقة باŸنحة التي ’ تتعدى  4000دج واعتÈوها
زه-ي-دة ج-دا ن-ظ-را ل-غÓ-ء اŸع-يشش-ة وط-ال-ب-وا ب-إايصشال
صشوتهم ومطالبهم إا ¤السشلطات العليا إ’عادة النظر
فيها كما طالبوا بفتح مناصشب الششغل لهذه الفئة.

البويرة :ع نايت رمضسان

نشساطات متنوعة ومنح Œهيزات للمعاق Úبسسطيف

أاحيت و’ية سشطيف ،وعلى غرار باقي و’يات
ال -وط -ن ،أامسض ،ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل -ذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات
اÿاصش-ة ،وه-ذا ب-تسش-ط Òب-رن-ام-ج وضش-ع-ت-ه السش-لطات
الو’ئية وأاششرفت عليه ،تضشمن العديد من النششاطات،
على غرار التوجه إا ¤اŸركز النفسشي البيداغوجي
Óطفال اŸعاق ،Úإ’عطاء إاششارة انطÓق اŸباراة
لأ
النهائية اÿاصشة بدورة كرة القدم ب ÚاŸؤوسشسشات
اŸتخصشصشة على مسشتوى الو’ية ،وعروضض مسشرحية
وغنائية ،كما ” توزيع Œهيزات متخصشصشة للمعاق،Ú
Óمن الوطني“ ،ت
وÃركز وحدة التدخل السشريع ل أ
ب -ر›ة ت -وزي -ع ه -داي -ا ل-ف-ائ-دة أاب-ن-اء رج-ال الشش-رط-ة
اŸعاق.Ú

–صشي و’ية سشطيف أاك Ìمن  39أالف معوق،
منهم أاك Ìمن  14400معوق حركيا ،و 18600معوق
ذهنيا ،و 2200إاعاقة سشمعية بصشرية ،و 1500إاعاقة
متنوعة.
وي -ن -اشش -د ب -اŸن -اسش -ب -ة أاصش -ح -اب إاع-اق-ة الضش-م-ور
العضشلي التي تعرف انتششارا متزايدا بجنوب و’ية
سشطيف السشلطات اıتصشة لتقد Ëيد العون لها‘ ،
ﬁا’ت ال -ت -ك -وي -ن اŸه-ن-ي وال-ع-م-ل وا’سش-ت-ف-ادة م-ن
أا‰اط اŸسش -اع -دة ع -ل -ى ال -ع -م -ل ‘ إاط -ار ال -ق-روضض
اŸمنوحة إ’نششاء مؤوسشسشات مصشغرة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

لعاقة
مديرية الصصحة مطالبة بفتح دراسصة حولة أاسصباب ارتفاع نسصبة ا إ

تلمسسان –صسي  28494معاق  ٪ 41.9 ،منهم معاقون ذهنيا

كششفت مديرية التضشامن الوطني لو’ية تلمسشان
عن ارتفاع نسشبة اŸعاق Úبو’ية تلمسشان حيث بلغ
عددهم  28494معاق من ﬂتلف اأ’صشناف خÓل
ن-ه-اية  2017وال-ذي-ن ي-ت-وجب ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م م-ا ي-جعل
اŸديرية تضشاعف من ›هوداتها من خÓل مراكزها
 14للنهوضض بهذه الفئة خاصشة ذوي اإ’عاقات الذهنية
الذين بلغ عددهم  11941معاق أاي مايششكل 41.9
باŸائة ما يسشتوجب إاقامة دراسشة للوصشول إا ¤أاسشباب
ه -ذه اإ’ع -اق -ات خ -اصش-ة وأان نسش-ب-ة ك-بÒة م-ن-ه-ا م-ن-ذ
الو’ذة لدى اأ’طفال.
وكششفت ا’حصشائيات اŸقدمة من قبل اŸديرية
عن ارتفاع عدد اإ’صشابات با’إعاقة الكاملة أاي مئة
باŸائة التي بلغت  10535معاق ينقسشمون على 6888
م-ع-اق ح-رك-يا و 2088م-ع-اق بصش-ري-ا و 7451يحملون
إاعاقة ذهنية و 937إاعاقة سشمعية زيادة على  572من

اŸتعددي اإ’عاقات.
م -ن ج -انب آاخ -ر –وي ال -و’ي -ة م-رك-زا ل-ل-ط-ف-ول-ة
اŸسشعفة Ãرسشى بن مهيدي الذي يحوي  28طفÓ
م -ع -اق-ا اج-ت-م-اع-ي-ا زي-ادة ع-ل-ى م-رك-ز Ÿرضش-ى ضش-ي-ق
التنفسض بتلمسشان والذي يضشم  28طف ،Óومن أاجل
ال -ن -ه -وضض ب -ه -م وال -ت -ك -ف -ل ال Ó-زم سش -خ-رت م-دي-ري-ة
التضشامن الوطني  647موظف الذي يضشمنون إاقامة
نششاطات لتحسش Úاأ’داء ما أادى إا ¤رفع اŸسشتوى من
خÓل –قيق نتائج ‡تازة ‘ ششهادة البكالوريا السشنة
اŸنصشرمة ما خلق ضشغطا كبÒا على اŸراكز ،هذا
وتطالب مديرية التضشامن من مديرية الصشحة فتح
–قيق حول ارتفاع نسشبة اإ’عاقة بتلمسشان التي تبقى
مؤوششراتها كبÒة.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

أÿميسض  1٥مارسض  2018م
ألموأفق لـ  27جمادى ألثانية  14٣9هـ

من مراسسلينا

قبل ألشّشروع ‘ تطبيق رخصص ألسشياقة بالتّنقيط

غياب كشضوفات اŸراقبة ÷هاز السضكانÒوشضبكة الكهرباء يدمر اŸركبة
حّ-ذر أصش-ح-اب م-ؤوسشسش-ات أŸرأق-ب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة ل-لسش-ي-ارأت ب-ولي-ة ألشش-ل-ف م-ن أل-ت-ج-اوزأت أل-تي يرتكبها أصشحاب أŸركبات ألذين
يرفضشون تسشجيل ألنقائصص ‘ ألتقرير ،كما يلجأاون إأﬂ ¤ادعة ألعاملÃ Úصشلحة أŸرأقبة ‘ وقت يسشجل غياب ألتقارير لدى أŸكلفÚ
بجهاز ألسشكان Òوألتفتيشص أŸكانيكي ،وهو ما يؤودي إأ ¤تفاقم وضشعية أŸركبة ألتي تتسشبّب عادة ‘ مآاسشي مرورية دون أن تلقى ردعا من
لمنية.
طرف أŸصشالح أ أ

^ بوهلة– :ايÓت مفضضوحة تصضدر عن ال ّسضائقÚ
معاينتنا لهذه أŸؤوسسسسة ،وأ◊ديث مع ألرئيسض
إاسستطÓع من الشسلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
أ÷ه-وي ل-ل-وك-ا’ت أÿاصس-ة ب-اŸرأق-ب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة
’زألت مؤوسسسسات أŸرأقبة ألتقنية للسسيارأت
– ⁄ظ ب -ال -درج -ة أل -ت -ي تسس -ت -ح -ق -ه-ا ‘ ح-ي-اة
أŸركبة ودورها لدى أŸصسالح أŸعنية بإادأرة
أل -ن -ق -ل وأ÷ه -ات أأ’م -ن-ي-ة ووزأرة أل-ق-ط-اع رغ-م
أهميتها بالنسسبة للمركبة وصسÓحيتها وأحقيتها
‘ ألسس Òمن عدمه و‘ أسستعمالها أو أإ’سستغناء
عنها ،وما تخّلفه من أحدأث مرورية سسوأء أتعلق
باÿسسائر ألبشسرية أو أŸادية ألتي تنعكسض بحق
ع-ل-ى أل-وضس-ع-ي-ة أŸال-ي-ة ل-ل-خ-زي-ن-ة أل-ع-مومية من
حيث ألتأام Úوألتعويضسات أŸادية أو أإ’قتصساد
ألوطني.
هذه أأ’همية ألتي تكتسسيها ودرجة ألتعاطي
م -ع -ه -ا م -ن ط -رف أŸصس -ال -ح أŸع -ن -ي-ة وم-ال-ك-ي
أŸركبات وموقعها من حركية ألسس ÒوأŸرور
وه -ي -ئ -ت -ه -ا ،ج -ع -لت أصس -ح -اب ه-ذه أŸؤوسسسس-ات
يدقون ناقوسض أÿطر إأزأء ألوضسعية ألكارثية
ألتي “ر بها حركة أŸرور وأ◊وأدث أŸسسجلة
وآأثارها ألتي حّركت أ÷هاز ألتشسريعي وألوزأرة
أŸع-ن-ي-ة ب-ال-ق-ط-اع تّ-ت-خ-ذ ق-رأر رخصس-ة ألسس-ياقة
ب -ال -ت -ن -ق -ي -ط أل -ت -ي أخ -رجت م -ال -ك-و م-ؤوسسسس-ات
أŸرأق-ب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة ل-لسس-ي-ارأت ع-ن صس-م-ت-ه-م إأزأء
أل-وضس-ع-ي-ة أ◊ال-ي-ة وأل-ظ-روف أل-ت-ع-مل فيها هذه
أŸؤوسسسسات ،وما توأجهه من –ديات ’ ينبغي
Œاهلها.
هذه أŸعطيات ألوأقعية سسجّلناها من خÓل

للسسيارأت عبد أ÷ليل بوهلة ،ألذي كشسف لنا عن
م -ع -ط -ي-ات ظّ-ل-ت ب-ع-ي-دة ع-ن أŸصس-ال-ح أŸع-ن-ي-ة
وإأدأرأت ألنقل Ãا فيها ألوزأرة أŸعنية وكذأ
مالكي أŸركبات ،وجهات أخرى تتعلق بجهاز
ألسسكان Òوألتقرير ألكهربائي ألغائب عن وثائق
أŸرك -ب -ة ،وأل -ذي أرج -ع -ه أل -رئ-يسض أ÷ه-وي إأ¤
غياب ألتكوين للمشسرف Úعن هذين أ÷هازين.
وبخصسوصض هذه أŸسسائل أ◊ ّسساسسة ⁄ ،يتوأنى
هذأ أأ’خ ‘ Òأتهام ألسسائق بالوقوف ‘ كثÒ
من أأ’حيان ورأء أ÷رأئم أŸسسجلة وألتي مع
أأ’سسف أليمة ،خاصسة ‘ رفضسه إ’جرأء ألفحصض
ألتقني ،وإأذأ حدث يكون على مضساضسة وكره
حتى يتحاشسى عقوبات مصسالح ألدرك أو أأ’من
دون مرأعاة عقوبات ألضسم Òوما يخلفه من
خسسائر ،يقول ﬁدثنا ألذي أصسّر على فضسح
ك -ث Òم -ن م -ال -ك-ي ألسس-ي-ارأت وأل-ت-ج-اوزأت أل-ت-ي
يرتكبونها وألتحايل بشسكل فظيع وﬂزي،أو’
م-ن رفضس-ه ل-تسس-ج-ي-ل أل-ن-ق-ائصض أل-ت-ي تÓ-ح-ظ-ها
ألتقني على وثيقة أŸرأقبة ألتقنية أو يلجأا إأ¤
ط -ري -ق ك-رأء ب-عضض أŸع-دأت وق-ط-ع أل-غ-ي-ار م-ن
صس-احب م-الك م-رك-ب-ة مشس-اب-ه-ة ،وت-رك-ي-ب-ها على
سسيارته ıادعة ألتقني أن مركبته سسليمة من
كل نقصض ،وإأذأ ما أنتهت عملية أŸرأقبة أعاد
هذه ألقطع وألتجهيزأت إأ ¤صساحبها دون أن
يعي أن Ÿرأقبة تتفحصض  124نقطة موجودة ‘
ألسسيارة يقول أŸسسؤوول أ÷هوي للمرأقبة ألتقنية

ل- -لسس- -ي -ارأت ،أل -ذي أع -ت Èأن أŸرأق -ب -ة ‘ م -ي
م -ق-ام-ه-ا أأ’ول ه-ذه ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى أم-ن ألسس-ائ-ق
وأأ’شسخاصض.
وم -ن ن -اح -ي -ة أخ -رى ،شس ّ-دد ب -وه-ل-ة ع-ل-ى أن
أŸرأقبة Œري وفق تعليمات أŸؤوسسسسة ألوطنية
للمرأقبة ألتقنية للسسيارأت (إأيناكتا) ألتي تسسهر
ع -ل -ى سس Ó-م-ة وأم-ن أل-رك-اب وأŸشس-اة ،وŒن-يب
مؤوسسسسات ألدولة أÿسسائر ألباهضسة ألتي تنجم
ع -ن تسس -ج -ي -ل أ◊وأدث ،م -ع-تÈأ ن-قصض أإ’عÓ-م
بخصسوصض حتمية أŸرأقبة ألتقنية ألتي ينبغي
زرعها كثقافة وليسض خوفا من أŸرأقبة ،لذأ
ن -اشس -د ذأت أل -رئ -يسض أ÷ه-وي أ÷ه-ات أŸع-ن-ي-ة
بالتوجه نحو أŸؤوسسسسات ألÎبوية إ’جرأء لقاءأت
ت -وع -وي -ة و–سس -يسس -ي-ة م-ع أل-تÓ-م-ي-ذ أل-ذي-ن ه-م
سسائقي ألغد ،وهو ما دأبت عليه مؤوسسسسة بوهلة
للمرأقبة ألتقنية على حسسابها أÿاصض بالتنسسيق
م -ع أŸدي -ري-ة ألÎب-ي-ة ب-الشس-ل-ف .ل-ك-ن م-ن ج-ه-ة
أخ -رى أن -ت -ق -د غ -ي -اب أل -ت-ن-ظ-ي-م ‘ ت-وزي-ع ه-ذه
أŸؤوسسسس -ات ،أل -ت -ي ع -ادة م -ا ت -ت -م -رك -ز ب -اŸدن
‡ا يجعل عملها ضسعيف ،حيث تتوفر 4
ألكÈى ّ
مرأكز للمرأقبة ببلدية وأحدة ‘ ح Úتنعدم
ببلديات أخرى ،يشسﬁ Òدثنا ألذي أسستغرب
هذأ ألوزيع غ ÒأŸقبول وأقعيا بعدة و’يات
ألتي يشسرف عليها ،أأ’مر ألذي يجعل مردود كل
مؤوسسسسة ضسعيفا.
ومن ناحية أخرى ،حّذر من عدم منح كشسف
أŸرأقبة عن طريق جهاز ألسسكان Òوألفحصض
أŸيكا Êوألكهربائي ألذي يعد ضسروريا بالنسسبة
ل -ل-م-رأقب أل-ت-ق-ن-ي وأŸصس-ال-ح أأ’م-ن-ي-ة م-ن درك
وشسرطة ،مشسّددأ على عملية ألتكوين لهؤو’ء حتى
ي -ك -ون أل -ف-حصض سس-ل-ي-م-ا ودق-ي-ق-ا Áك-ن صس-احب
أŸرك -ب -ة م -ن إأم -ت Ó-ك م -ا نسس -م -ي-ه «ب-ال-ت-ح-ل-ي-ل
أÈıي Ûمل ألعمليات» عن حالة ووضسعية
أŸركبة.
كما شسّدد من جهة أخرى على مرأقبة قطاع
ألغيار أ’ن بعضسها غ Òأصسلي ومغشسوشض ،وهو ما
يتسسبب ‘ كوأرث حقيقية يقول ذأت أŸتحدث،
ألذي طالب بأان يكون أ’صسحاب مرأكز أŸرأقبة
ألتقنية للسسيارت فضساءأت للنشساط وأŸشساركة ‘
ما تقول به مديرية ألنقل بالو’يات ،وتعقده
ألوزأرة من أيام درأسسية وندوأت ،أ’ن دورنا مهم
وف -ع -ال م -ادأم أأ’م -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -اŸرك-ب-ة وط-رق
تخفيف من حوأدث أŸرور ،ألذي يعد هدفنا
أأ’سسمى يشس Òألرئيسض أ÷هوي أ’صسحاب مرأكز
أŸرأقبة للسسيارأت من ألشسلف ،ألذي أكد لنا أن
ما تقوم به عدة مؤوسسسسات ذأت مصسدأقية هو من
أل-ع-م-ل أŸت-ع-ل-ق ب-اÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ن-اج-ح-ة
لفائدة أŸوأطن وألسسائق وخزينة ألدولة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بسشبب تصشاعد ألّدخان وأنتششار أ◊ششرأت

سضكان قرى ندرومة ،تيانت والسضواحلية
يطالبون بتحويل اŸفرغة العمومية
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
ن- -اشس- -د سس- -ك- -ان ق- -رى أŸن- -اط- -ق أل- -غ- -رب- -ي- -ة Ÿدي- -ن- -ة ن -دروم -ة

لبلدية ألسسوأحلية وقرى شسمال بلدية تيانت ألسسلطات أÙلية
بضسرورة ألتدخل ألعاجل من أجل رفع أŸفرغة ألعمومية ألوأقعة
بجوأر ألطريق ألذي يربط ندرومة Ãناطق ألسسوأحلية وتيانت
بالقرب من قرى سسيدي دأود ،وذلك أ’ّنها صسارت مصسدر إأزعاج
للمنطقة خاصسة ‘ ظل سسيطرتها على منطقة أسسÎأتيجية.
هذأ و‘ بيان تلّقت «ألشسعب» نسسخة منه أكد ألسسكان أّن هذه
Óوسساخ
أŸزبلة –ّولت أإ ¤هاجسسا للسسكان بفعل ألÎأكم ألكب Òل أ
على ضسفاف ألطريق ألتي تصسل أحيانا إأ ¤غلقها كليا ،وأمام
صسعوبة ألتنقل تنتشسر ألكÓب وألقطط أŸتشسردة ألتي أتخدت منها
مصسدر رزق ‘ ،ح Úيؤودي أإشسعال ألنÒأن بها إأ ¤دخان كثيف يعيق
ألنظر لل ّسسائق ،Úويتسسّبب ‘ خنق أنفاسض هذه ألقرى أÛاورة،
ألتي با’ضسافة إأ ¤أثر ألدخان وما يسسبّبه من أمرأضض خطÒة ‚د
أل -روأئ -ح أل -ك-ري-ه-ة أل-ت-ي ت-ن-ب-عث م-ن أŸف-رغ-ة ،وأل-ت-ي سس-ئ-م م-ن-ه-ا
أصسحاب ألقرى ألقريبة خصسوصسا سسيدي دأود وزأوية أليعقوبي،
أل- -ذي- -ن ط- -ال- -ب -وأ ب -ا’سس -رأع ب -ت -ح -وي -ل -ه -ا وأل -ب -حث ع -ن م -ف -رغ -ة
ل -ل -ن -ف -اي-ات ب-ع-ي-دة ع-ن ألسس-ك-ان م-ن شس-أان-ه-ا أن تسس-اه-م ‘ ت-ف-ادي
أأ’مرأضض باŸنطقة ،خاصسة ونحن على أبوأب فصسل ألصسيف حيث
تك Ìأأ’مرأضض وأ◊شسرأت.

لم Òعبد ألقادر
بلديتا أŸيلية وأ أ
بجيجل

أاك Ìمن  720مواطن يسضتفيدون
من الغاز الطّبيعي

لفتادي أي طارئ خÓل ألصشيف

إاجراءات صضارمة للحفاظ على صضحة اŸواطن بسضطيف

لم Úأل -ع -ام ل -ولي -ة سش -ط -ي -ف،
أشش -رف أ أ
أل- -ون- -اسص ب- -وزق- -زة ،ع -ل -ى أج -ت -م -اع Ãق -ر
أل - -ولي - -ة ،حضش - -ره ع - -دد م - -ن أŸدي - -ري- -ن
لضش -اف -ة إأ¤
أل- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي Úل- -ل -ولي -ة ب -ا إ
أŸك-ل-ف Úب-ح-ف-ظ ألصش-ح-ة ع Èك-ام-ل ت-رأب
أل- -ولي- -ة ،وتضشّ- -م- -ن ج -دول أع -م -ال ه -ذأ
ألج- -ت- -م- -اع أل- -ت- -حضش Òوأّت- -خ- -اذ ج- -م- -ي -ع
لجرأءأت وألتدأب ÒألÓزمة لسشتقبال
أ إ
م- -وسش -م ألصش -ط -ي -اف ن -اج -ح ،خ -اصش -ة م -ن
ن-اح-ي-ة أل-ت-م-وين باŸياه ألصشا◊ة للششرب،
لم -رأضص
وأل- -وق- -اي- -ة وم- -ع- -ا÷ة ج- -م -ي -ع أ أ
أŸت - -ن - -ق - -ل - -ة ع - -ن ط - -ري- -ق أŸي- -اه أل- -ق- -ذرة
وأ◊يوأنات.

جيجل :خالد العيفة

سسطيف :نور الدين بوطغان

أأ’م Úألعام ‘ ،تدّخله ،دعا جميع ألفاعلÚ
أ– ¤م -ل مسس -ؤوول-ي-ات-ه-م ،وأل-ع-م-ل ب-ج-د إ’‚اح
موسسم أ’صسطياف حتى يكون متنفسسا ومصسدر
رأحة للموأطن ،خال من أي أمرأضض أو أوبئة
تعّكر رأحته .وقد خلصض هذأ أ’جتماع إأ ¤عدد
من ألتوصسيات ألتي وجب على جميع تطبيقها
وت -ن -ف -ي -ذه -ا ،أول -ه -ا ضس -رورة “وي -ن أŸوأط -نÚ
ب -اŸي -اه ألصس -ا◊ة ل -لشس -رب وم-رأق-ب-ة ن-وع-ي-ت-ه-ا،
أل- -وق -اي -ة م -ن أأ’م -رأضض أŸت -ن -ق -ل -ة وأıاط -ر
ألصسحية ،حيث أن مرأقبة قوأعد ألوقاية من
أıاطر ألصسحية تعد أولوية يجب أن –ظى
بعناية خاصسة من طرف جميع أŸصسالح أŸعنية.
و‘ ه -ذأ أإ’ط -ار أع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-مصس-ال-ح
وأللجان أıتصسة من أجل توخي كل أ◊يطة،
وذلك بتنشسيط وإأعادة تفعيل دور مكاتب حفظ
ألصسحة على مسستوى جميع ألبلديات ،وتكثيف
عمليات أŸرأقبة ،مع ألتأاكد بأان كل ألينابيع،
أآ’بار ومنشسآات ألري يتم تطهÒها وتعقيمها،
وكذأ توف Òكل أŸوأد ألÓزمة من أجل تطهÒ
وت -ع -ق -ي -م أŸي -اه ،وم -وأصس -ل -ة ح -م -ل -ة م -ك-اف-ح-ة

أ◊شسرأت Ãعا÷ة أأ’ودية حتى ’ تتكاثر فصسل
ألصس -ي -ف ،م -ك -اف -ح -ة أأ’م -رأضض أŸت -ن -ق-ل-ة عÈ
أ◊ي- -وأن- -ات ،ب- -اإ’ضس- -اف -ة إأ ¤ت -دع -ي -م مصس -ال -ح
ألنظافة بوسسائل ألتدخل ألضسرورية وألعمل ‘
تنسسيق تام معها من أجل مباشسرة تنفيذ ﬂطط
ع -م -ل يسس -م -ح ب -ا÷م -ع وأل -رف -ع ل -ك-ل أل-ن-ف-اي-ات
أŸنزلية،ومرأقبة أŸسسالخ ألعمومية ألتي يتعÚ
عليها أن تتوفر على مفتشس Úبيطري Úللتأاكد من
سسÓمة أŸوأد أŸوجهة لÓسستهÓك ،و‘ هذأ
ألشسأان ألحّ أأ’م Úألعام للو’ية على أŸنتخبÚ
أÙل -ي Úل-ل-ق-ي-ام ب-ال-ع-م-ل أŸن-وط ب-ه-م ‘ ه-ذأ
ألشسأان.
وأضساف ذأت أŸسسؤوول بأاّن كل إأجرأء وقائي
ي -جب أن ت-رأف-ق-ه ح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة م-ن شس-أان-ه-ا
–سس -يسض أŸوأط -ن ح -ول أأ’خ -ط-ار أل-ت-ي –دق
به،و–ثه على أ’نخرأط ‘ أÛهود ألوقائي
ضس -د أأ’خ -ط -ار وأأ’م-رأضض أŸت-ن-ق-ل-ة ،وم-رأق-ب-ة
ومتابعة أŸوأد ألغذأئية ذأت أ’سستهÓك ألوأسسع
وسسريعة ألتلف ،وكذأ مرأقبة نقاط بيع أللحوم

مع أŸنع ألتام للبيع ألفوضسوي ،و‘ أأ’سسوأق
ألعمومية ألتي ’ تخضسع للمرأقبة.
ك- -م- -ا ّ” ألÎك -ي -ز ع -ل -ى أŸرأق -ب -ة مسس -ت -م -رة
ل -ل -م -ط-اع-م و Óﬁت ب-ي-ع أŸأاك-و’ت أÿف-ي-ف-ة
وأŸطاعم ،وﬁاربة عملية سسقي أÙاصسيل
أل -زرأع-ي-ة ب-اŸي-اه أل-ق-ذرة ،م-ع م-وأصس-ل-ة ح-م-ل-ة
أل - -قضس - -اء ع - -ل- -ى أل- -كÓ- -ب أŸتشس- -ردة ،وع- -ل- -ى
أŸن-ت-خ-ب Úأو رؤوسس-اء أل-ب-ل-دي-ات أل-ق-ي-ام ب-ح-م-لة
ألنظافة نهاية كل أسسبوع ،ومعا÷ة ترأكم أŸياه
ألقذرة ‘ أŸسستنقعات وألفرأغات ألصسحية.
‘ أأ’خ Òذكر أأ’م Úألعام أن أŸسسؤوولÚ
أÙل -ي ،Úوع -ل -ى رأسس -ه -م وأ‹ و’ي-ة سس-ط-ي-ف
ي -ول -ون أه -م -ي -ة ب -ال -غ -ة ل -ه-ذأ أŸوضس-وع ،ن-ظ-رأ
’رتباطه أŸباشسر باŸوأطن ،ف› Óال للتهاون
وأل -ت-ق-اعسض وألÓ-م-ب-ا’ة بصس-ح-ة أŸوأط-ن ،وأن
مصس -ا◊ه سس -ت -ت -اب-ع ي-وم-ي-ا ب-خ-رج-ات م-ي-دأن-ي-ة
Ÿعاينة مدى تطبيق هذه ألتوصسيات.

زّود أك Ìمن  720موأطن
Ãادة ألغاز ألطبيعي ‘ كل
من حي أÙطة ببلدية
أŸيلية ومنطقة لعريششة
لم Òعبد ألقادر،
ببلدية أ أ
” “ويلها من ميزأنية
ّ
ألولية بغÓف ما‹ فاق
 300مليون سشنتيم ،حيث
أششرف بشش Òفار وأ‹
ألولية على إأعطاء إأششارة
أنطÓق تزويد هذه
ألسشكنات بهذه أŸادة
أ◊يوية ‘ جو من ألبهجة
وألفرح.
ي -ذك -ر أّن سس -ك -ن -ات أÙط -ة
” توزيعها سسنة 2011
باŸيلية ّ
دون ربطها بالغاز ألطبيعي ،ما
ج-ع-ل أل-ق-اط-ن Úي-ع-ان-ون بوسسط
أŸدينة من مشسكلة ألبحث عن
ق -ارورة غ -از أل -ب -وت -ان ،ب -غ -رضض
ألطهي وألتدفئة.
ألعملية هذه م ّسست عدة أحياء
ع- -ل -ى مسس -ت -وى  9ب -ل-دي-ات ّ”
رب - -ط - -ه- -ا ◊د أل- -ي- -وم ب- -ال- -غ- -از
أل -ط -ب-ي-ع-ي ،ح-يث ” ت-خصس-يصض
غÓف ما‹ يقدر بـ  10مÓيÒ

سسنتيم من ميزأنية ألو’ية لربط
ألسسكنات ألتي  ⁄يتم ألتكفل بها
على عاتق ميزأنية ألدولة ،وهذه
أŸسساهمة كانت لها نتائج جد
أإي - -ج - -اب - -ي- -ة ‘ أŸي- -دأن ،وق- -د
أسستحسسنها أŸوأطنون ’ سسيما
ب- -اŸن -اط -ق أل -ن -ائ -ي -ة ،ح -يث ”
ت- -زوي -د  1481مسس-ك-ن ب-ال-غ-از،
إأضس- - -اف - -ة أإ ¤ه - -ذأ ” ب - -ر›ة
ألشس-ط-ر أل-ث-ا Êل-ل-ت-ك-ف-ل بـ 2721
مسس -ك -ن ،ح -يث ّ” أ’ن-ت-ه-اء م-ن
أل- - - - -درأسس - - - -ات وإأع - - - -دأد دفÎ
ألشسروط لÓنطÓق ‘ أأ’شسغال
قريبا.
وأوضسح وأ‹ جيجل ‘ ،هذأ
أإ’ط- -ار «ب- -اأن ع- -م- -ل- -ي -ة ت -زوي -د
أŸسساكن خصسوصسا أ’جتماعية،
وألتي وّزعت منذ سسنوأت ،و⁄
ي -ت -م رب -ط -ه -ا ب -ال-غ-از ،إأذ سس-ي-ت-م
ت -دأرك ع -دة وضس -ع-ي-ات أ’ح-ي-اء
سسكنية ،يتم “ويلها عن طريق
م - -ي- -زأن- -ي- -ة أل- -و’ي- -ة ،وط- -م- -أان
أŸسسؤوول كافة أŸوأطن Úبأانه
سسيتم تزويد جل أأ’حياء بالغاز
ألطبيعي ،أإما ‘ إأطار مشساريع
قطاعية أو على عاتق ميزأنية
ألو’ية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ÓحتÓل إŸغربي
ضشربة أإخرى ل إ

إ÷مهورية إلصضحرإوية حاضضرة ‘ إجتماع ل–Óاد إإلفريقي حول حقوق إإلنسضان
تشس- -ارك ا÷م- -ه- -وري- -ة ال- -ع- -رب- -ي -ة الصس -ح -راوي -ة
ال -دÁق -راط -ي -ة ‘ اج -ت-م-اع اÈÿاء ل-دول ال–اد
اإلف-ري-ق-ي ح-ول دراسس-ة مشس-روع ب-رت-وك-ول اŸي-ث-اق
اإلفريقي ◊قوق اإلنسسان والشسعوب بشسأان ا÷وانب
اÙددة للحق ‘ ا÷نسسية والقضساء على مشسكلة
ان -ع -دام ا÷نسس -ي -ة ‘ اف -ري-ق-ي-ا واŸن-ع-ق-د Ãدي-ن-ة
جوهانسسبورغ بجنوب افريقيا.
وذك -رت وك -ال -ة الن -ب -اء الصس -ح -راوي -ة (واصس) ان
الجتماع الذي انطلق أامسس األول ،ويدوم أاربعة
أايام يشسارك فيه وفد عن ا÷مهورية الصسحراوية
م- -ن ب Úأاعضس- -ائ- -ه ،أاب -ا السس -الك ا◊يسس -ن ،رئ -يسس
اللجنة الوطنية الصسحراوية ◊قوق النسسان.
وي-دخ-ل الج-ت-م-اع ‘ إاط-ار سس-لسس-ل-ة اج-ت-م-اعات
على مسستوى اÈÿاء من اجل التوصسل ا ¤إاعداد
وث -ي-ق-ة م-وح-دة ح-ول م-وضس-وع ا÷نسس-ي-ة ‘ ال-ق-ارة
اإلفريقية اسستجابة لللتزام اŸتخذ ‘ الحتفال
لع -لن ال-رسس-م-ي اŸع-ت-م-د
ب -ال -ذك -رى اÿمسس Úل  -إ
بتاريخ  ٢6ماي  ٢01٣من قبل مؤو“ر رؤوسساء الدول
وا◊كومات األعضساء ‘ ال–اد اإلفريقي وبالعمل
على تسسهيل احقاق اŸواطنة الفريقية ‘ اطار
وثيقة اجندة .٢06٣
وتشس -ك -ل اŸشس -ارك-ة الصس-ح-راوي-ة ضس-رب-ة ج-دي-دة
للدبلوماسسية اŸغربية التي سسعت منذ النضسمام
إا ¤ال–اد اإلف - -ري- -ق- -ي إا ¤اب- -ع- -اد ا÷م- -ه- -وري- -ة
الصسحراوية عن الجتماعات التي تخصس اŸنظمة
القارية.

تنديد وإسضتنكار

أاعرب «اŸرصسد الدو‹ للمحام ‘ Úخطر» عن
اسستنكاره البالغ للعتقال والحتجاز والطرد الذي
ت- -ع -رضست ل -ه ‘ اŸغ -رب ﬁام -ي -ت -ان م -ن م -ك -تب
باريسس ،أانغريد ميتون وأاولفا أاوليد ،أاعضساء ضسمن
ه -ي -ئ -ة دف -اع اŸع -ت-ق-ل Úالسس-ي-اسس-ي Úالصس-ح-راويÚ
›موعة «اكد Ëازيك» شسهر فيفري اŸاضسي عقب
وصسولهما إا ¤مطار الدار البيضساء.
وأاشسار بيان للمرصسد أان انتقال اÙاميت Úإا¤
اŸغرب كان من أاجل متابعة الطعن الذي تقدمت
به هيئة دفاع اÛموعة عقب األحكام الصسورية
التي أاصسدرتها ‘ حقهم ﬁكمة السستئناف بسسل
اŸغ -رب -ي -ة م-ؤوك-دا أان اÙام-ي-ت Úت-ق-دم-ت-ا ب-ط-لب

ترخيصس من السسلطات اŸغربية للقاء اŸعتقل‘ Ú
 ٢6ج-ان-ف-ي  ٢01٨وك -ذا وزارة ال -ع -دل وﬁك -م -ة
النقضس بالرباط.
وأاشسار اŸرصسد الدو‹ للمحام ‘ Úخطر ا¤
أان -ه سس -ب-ق وأان ت-ع-رضست اÙام-ي-ة إان-غ-ري-د م-ي-ت-ون
Ÿعاملة ‡اثلة أاثناء سسفرها إا ¤اŸغرب ‘ 16
م - -اي اŸاضس- -ي رف- -ق- -ة ع- -دد آاخ- -ر م- -ن اÙامÚ
والقانوني Úمن إاسسبانيا وبلجيكا وكذا الطرد –ت
القوة والعنف خلل ‡ارسستهم Ÿهامهم ‘ الدفاع
عن موكليهم داخل ﬁكمة السستئناف.
وأادان اŸرصسد ‘ ختام بيانه ترحيل اÙاميتÚ
وم-ن-ع-ه-م-ا م-ن ‡ارسس-ة واج-ب-ات-ه-ما والعقبات التي
ت-واج-ه-ه-م-ا ‘ ال-دف-اع ع-ن اŸع-ت-ق-ل Úالسس-ي-اسس-يÚ
›م- -وع- -ة أاك- -د Ëإازيك داع- -ي- -ا ‘ السس- -ي -اق ذات -ه
السسلطات اŸغربية إا ¤احÎام اŸبادئ األسساسسية
◊قوق اÙام.Ú

تطبيق قرإر إÙكمة

ط-ال-بت ال-ف-ي-درال-ي-ة ا÷ه-وي-ة ÷م-ع-ي-ة الصسيادين
ال-ك-ن-اري Úا◊ك-وم-ة السس-ب-ان-ي-ة وال–اد األوروب-ي
بتطبيق قرار ﬁكمة العدل األوروبية الذي يسستثني
بوضسوح الصسحراء الغربية ومياهها اإلقليمية من
اتفاق الصسيد البحري اÈŸم ب Úال–اد األوروبي

واŸغ -رب -ي داع -ي -ة ‘ ن -فسس ال -وقت إا ¤ال-ت-ف-اوضس
م -ب -اشس -رة م -ع اŸم -ث-ل الشس-رع-ي وال-وح-ي-د ل-لشس-عب
الصسحراويي جبهة البوليسساريو.
وأاعربت الفيدرالية ‘ بيانها أان «أاي اتفاق صسيد
بحري يتم التفاوضس عليه مع جبهة البوليسساريو
اŸم -ث -ل الشس -رع -ي ل -لشس -عب الصس-ح-راوي سس-يضس-م-ن
السستقرار والشسرعية القانونية لتواجد الصسيادين
الكناري ‘ ÚاŸياه اإلقليمية الصسحراوية».
وذكرت «أان قرار ﬁكمة العدل األوروبية لسسنة
 ٢016ولـ ٢٧ف-ي-فري  ٢01٨ي-ؤوك-د أان أاي-ة م-ع-ام-ل-ة
Œارية ب Úال–اد األوروبي واŸغرب بخصسوصس
الصسحراء الغربية هي غ Òقانونية وتتطلب موافقة
اŸالك الشس -رع -ي الشس -عب الصس -ح -راوي م -ن خ -لل
‡ثله الوحيد جبهة البوليسساريو».
كما أاكدت ا÷معية ‘ بيانها على ضسرورة إايجاد
حل عادل Áكن الشسعب الصسحراوي من ‡ارسسة
حقه ‘ تقرير اŸصس Òويسساعد شسعوب اŸنطقة ‘
ال -ت -ع -ايشس السس -ل-م-ي وت-ط-وي-ر اق-تصس-اده-ا ‘ سس-لم
واسستقرار.
‘ سسياق آاخر ،قررت ﬁكمة الحتلل اŸغربي
Ãدي- -ن- -ة م- -راكشس ت- -أاج- -ي -ل Ÿرة اخ -رى ﬁاك -م -ة
›موعة معتقلي الصسف الطلبي «رفاق الو‹» ا¤
غاية  10من أافريل القادم.

بعدما عجز عن إخماد غضشب إلششارع

إŸغرب يقرر منع إلحتجاجات ‘ جرإدة
بعدما أاخفقت سسياسسة ا÷زرة ‘ إاخماد غضسب
سس-ك-ان م-دي-ن-ة ج-رادة ،ق-ررت السس-ل-ط-ات اŸغ-رب-ية
تبني سسياسسة العصسا مقّررة منع الحتجاجات إال
برخصسة “نحها ،ما يعني أان مسسلسسل جديدا من
ال -تصس -ع -ي -د سس -تشس -ه -ده ه -ذه اŸدي -ن -ة ع -ل -ى غ -رار
ا◊سسيمة ومنطقة الريف التي وقعت ألك Ìمن سسنة
–ت رح-م-ة ال-ق-م-ع الم-ن-ي ال-ذي ان-ت-ه-ى ب-اع-تقال
مئات الشسباب ل لذنب إاقÎفوه إال ألنهم انتفضسوا
ضسد وضسعهم الجتماعي و القتصسادي الكارثي.
اع -ت Èن -اشس -ط ح -ق -وق -ي Ãدي -ن -ة ج -رادة ،أامسس
األربعاء ،إاعلن وزارة الداخلية منع الحتجاجات
غ ÒاŸرخصسة باŸدينة« ،قرارا ً مفاجئًا».
وأامسس الول ال -ث -لث -اء ،شس -ددت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
على أاحقيتها ‘ «تطبيق القانون Ãدينة جرادة من
خلل منع التظاهر غ Òالقانو Êبالشسارع العام»،
مشسًÒة أانها سستتعامل مع «السسلوكيات غ ÒاŸسسؤوولة
بكل حزم».وتشسهد مدينة جرادة ،منذ  ٢٢ديسسمÈ
اŸاضس- -ي ،اح- -ت -ج -اج -ات م -ت -ق -ط -ع -ة ،ع -قب وف -اة
الشس -ق-ي-ق Úا◊سس Úوج-دوان ال-دع-ي-وي ‘ ،م-ن-ج-م
عشسوائي للفحم ا◊جري ،وتأاججت مطلع فيفري
اŸاضسي إاثر وفاة ثالث Ãنجم آاخر.
وق -ال ال -ن -اشس -ط ا◊ق-وق-ي ،ك-ر Ëالسس-ع-ي-دي ،إاّن

«قرار السسلطات منع اإلحتجاجات باŸدينة ،كان
مفاجئًا».ولفت إا ¤أانه  ⁄يتوقع أان تنهي الدولة
مسسار ا◊وار بهذا الشسكل.
وأاف -اد أان «م -ط -الب السس -ك -ان  ⁄ت -ل -ق ال -ت -ج-اوب
اŸطلوب من ا◊كومة ،وخصسوصسًا اŸتعلقة منها
Ãح- -اسس- -ب- -ة اŸسس- -ؤوول ÚاŸتسسّ- -ب- -ب ‘ Úاألوضس- -اع
اŸزرية باŸدينة ،بعكسس ما قالته السسلطات».
ف -ي -م -ا أاشس -ار إا ¤أان «اÙت -ج Úح -اف-ظ-وا ع-ل-ى
سسلمية الحتجاجات منذ انطلقها».
ويحتاج تنظيم اŸسسÒات الحتجاجية باŸغرب
إا ¤ا◊صسول على ترخيصس من السسلطات اÙلية
ب- -حسسب ال- -ق- -ان- -ون ،و‘ ح -ال ” ت -ن -ظ -ي -م مسسÒة
احتجاجية بدون ترخيصس ،فإان ذلك يعت« Èتظاهرا
غ Òقانو.»Êويقول اÙتجون Ãدينة جرادة إان
عمال الفحم يعملون ‘ ظروف سسيئة ،ويطالبون
ب-ت-ن-م-ي-ة اŸدي-ن-ة ورف-ع «ال-ت-ه-م-يشس» ع-ن-ه-ا ،وتوفÒ
فرصس عمل لشسبابها.
هذا وتسسبب اإلضسراب الذي دعا إاليه نشسطاء
«حراك جرادة» هذا السسبوع ‘ ،شسلل مسس ا◊ركة
القتصسادية باŸدينة ،حيث قال النشسطاء إان نسسبة
السستجابة إا ¤اإلضسراب بلغت  ‘ 100اŸائة.
وفيما خاضس أابناء اŸدينة إاضسرابا عاما ،تفاعل

م -ع الع -ت -ق -الت ال -ت -ي مسست ث -لث -ة م -ن نشس -ط-اء
ا◊راك ،وال -ذي -ن اع -ت -ق -ل -وا م -ا ب Úي-وم-ي السس-بت
واألح - -د اŸاضس- -ي ،Úأاك- -د نشس- -ط- -اء ‘ ا◊راك أان
اŸوق-وف Úال-ث-لث-ة سس-ي-ت-م ع-رضس-ه-م ع-ل-ى ﬁك-م-ة
وجدة.
وتسسببت حملة العتقالت التي مسست نشسطاء
ح-راك ج-رادة ‘ ت-أاج-ي-ج الح-ت-ج-اج-ات ب-اŸدي-ن-ة
اŸنجمية التي  ⁄تهدأا منذ ثلثة أاشسهر.
ورغم تقد Ëحكومة سسعد الدين العثما Êألزيد
من أاربع Úتعهدا ،من أاجل السستجابة Ÿطالب
السس- -اك- -ن- -ة ال- -ت- -ي رف- -عت ع- -ل- -ى م -دى أاشس -ه -ر م -ن
الحتجاجات ،وتوف« Òالبديل القتصسادي» ،إال أان
ن- -ار ال- -غضسب  ⁄تÈد ‘ ج- -رادة ،خصس- -وصس- -ا ب -ع -د
اسستمرار سسقوط قتلى من شسباب اŸدينة ،موتى ‘
آابار الفحم ا◊جري.
هذا و يعيشس اŸغرب مند السسنة اŸاضسية على
صسفيح سساخن ،إاذ شسهد حركة احتجاجية أاخرى ‘
منطقة الريف ‘ شسمال اŸملكة للمطالبة بإايجاد
وظائف وتنمية اŸنطقة.وأاوقفت السسلطات على
خلفية تلك الحتجاجات أاك Ìمن  ٤٥0شسخصس ‘
سسياق «مقاربة أامنية» لقيت انتقادات شسديدة من
جمعيات حقوق اإلنسسان.

العدد
1٧٥٩٣

مع توإصشل مسشاعي إيجاد تسشوية سشياسشية
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إألزمة إلسضورية تدخل عامها إلثامن

دخلت األزمة السسورية عامها الثامن ‘ ظل
تواصسل ا÷هود الديبلوماسسية الرامية للتوصسل
إا ¤تسس -وي -ة سس -ي -اسس-ي-ة سس-ل-م-ي-ة دون ت-دخ-لت
أاجنبية إلنهاء الصسراع الذي توسسع تدريجياً
وبات يشسمل أاطرافًا عدة ،حيث أاخذ شسكل
ومنحى ﬂتلفا بات أاك Ìوضسوحا من أاي وقت
مضسى على الرغم من التقدم الذي أاحرزه
ا÷يشس السسوري ‘ اŸيدان للحد من توسسع
ا÷ماعات اإلرهابية.
وت- -ت- -واصس- -ل دع- -وات اÛت -م -ع ال -دو‹ إا¤
اللجوء إا ¤ا◊ل السسياسسي ،باعتباره اıرج
الوحيد من هذه األزمة التي طال أامدها ،من
خلل دعم األطراف السسورية ‘ التوصسل إا¤
حل سسريع يكون مقبول لدى ا÷ميع ‘ ،إاطار
وسساطة األ· اŸتحدة
ومن خلل عملية سسياسسية Áسسك السسوريون
ب -زم -ام-ه-ا وي-ق-ودون-ه-ا إلن-ه-اء م-ع-ان-اة الشس-عب
السسوري ‘ أاقرب وقت ‡كن.
وتسسبب النزاع السسوري الذي يدخل عامه
الثامن ‘ مقتل مئات اآللف من األشسخاصس
منذ عام  ،٢011وإا◊اق أاضسرار هائلة بالبنى
ال -ت -ح -ت -ي -ة و تشس -ري -د ون -زوح أاك Ìم -ن نصس -ف

السسكان داخل البلد وخارجها.

إ÷يشص يحقق إŸزيد من إلتقدم

وع -ل -ى الصس-ع-ي-د اŸي-دا ،Êأاح-رزت ال-ق-وات
السسورية اŸدعومة بالقوات ا÷وية الروسسية
اŸزيد من التقدم ‘ الغوطة الشسرقية ،وذلك
‘ إاط -ار ال -ع -م -ل-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ال-ت-ي ت-ق-وده-ا
للقضساء على آاخر جيوب ا÷ماعات اإلرهابية
قرب العاصسمة السسورية دمشسق ،بعد اسسÎجاع
ع -دة ب -ل -دات ‘ اŸن -ط -ق -ة اÙاصس-رة ق-رب
دمشس -ق ب -ع -د م -ع -ارك ع -ن -ي -ف -ة م-ع ال-فصس-ائ-ل
اŸسسلحة مكنته من إاعادة بسسط سسيطرته على
ب -ل -دات ال -نشس -اب -ي -ة وأاوت -اي -ا وح -زم -ا وح -وشس
الصس -ا◊ي -ة ،ك -اسس -را ب -ذلك «خ -ط -وط ال-دف-اع
األول -ي -ة ل -ل -مسس -ل -ح ‘ Úا÷زء ا÷ن -وب -ي م-ن
الغوطة الشسرقية».
وأاشس -ارت ت -ق -اري -ر إاع -لم-ي-ة إا ¤أان ا÷يشس
السس - -وري “ك - -ن م- -ن اسسÎج- -اع أاك Ìم- -ن ٥0
ب -اŸائ -ة م -ن األراضس -ي ال-ت-ي اسس-ت-ولت ع-ل-ي-ه-ا
ا÷ماعات اŸسسلحة التي تسسيطر منذ ٢01٢
ع -ل -ى أاغ -لب أاج-زاء اŸدي-ن-ة وت-ف-رضس ع-ل-ي-ه-ا
حصسارا تسسبب ‘ خلق أازمة إانسسانية خانقة ‘
البلد الذي يعا Êمن األزمة منذ .٢011

ليرإ Êولقاء كيم
أإبرزها إلنووي إ إ

خÓفات دفعت ترإمب إلقالة تلÒسضون
من وزإرة إÿارجية
أإثار قرإر إلرئيسص إلمÒكي دونالد
ت-رإمب ،إق-ال-ة وزي-ر إÿارج-ي-ة ري-كسص
تيلرسشون وتعي ÚإŸدير إ◊ا‹ لوكالة
إلسشتخبارإت إŸركزية إلمÒكية (سشي
آإي إيه) مايك بومبيو مكانه ،ردود فعل
لسش-ب-اب إل-ت-ي م-ه-دت
م -ت -ف -اوت -ه ح -ول إ أ
للخطوة.
برر ترامب تخليه عن تيلرسسون الذي وصسفه
يوم انتخابه على رأاسس الوليات اŸتحدة ،أانه
بارع جدا ‘ إابرام الصسفقات ،بÈوز خلفات
حول التعامل مع ملفات حسساسسة.
و‘ شسرح لقرار اإلقالة ،أامسس ،قال ترامب
ل -لصس -ح -ف-ي« Úك-ن-ا م-ت-ف-ق Úبشس-ك-ل ج-ي-د ل-ك-ن
اختلفنا حول بعضس األمور» ،مضسيفا «بالنسسبة
إا ¤الت -ف -اق (ال -ن -ووي) الي -را Êأاع -ت -ق -د أان -ه
رهيب بينما اعتÈه (تيلرسسون) مقبول وأاردت
إاما الغاءه أاو القيام بأامر ما ،بينما كان موقفه
ﬂت -ل -ف -ا ب -عضس الشس -يء ،ول -ذلك  ⁄ن -ت-ف-ق ‘
مواقفنا».
و ⁄يتوقف ترامب بإاقالة تلÒسسون حيث
طرد أاحد كبار اŸسسؤوول ‘ Úوزارة اÿارجية
م -ن وظ -ي -ف -ت-ه بسس-بب تصس-ري-ح-ات-ه ح-ول ق-رار
القالة التي بدت متعارضسة مع رواية البيت
البيضس.
واعت Èمسسؤوولون أامريكيون ،أان ترامب يريد
فريقا جديدا –سسبا للمفاوضسات اŸنتظرة
ب -ي -ن -ه وب Úزع -ي -م ك -وري -ا الشس -م -ال-ي-ة ،وصس-رح
مسسؤوول بارز ‘ البيت البيضس أان «الرئيسس
أاراد تغي Òفريقه اسستعدادا لبدء ﬁادثات مع
ك- -وري- -ا الشس -م -ال -ي -ة ب -ع -د الع -لن اŸف -اج -ئ
األسسبوع اŸاضسي عن لقاء ب Úترامب وزعيم
كوريا الشسمالية كيم جونغ اون».
‘ اŸق- -اب -ل ،أاغ -دق ت -رامب اŸدي -ح ع -ل -ى

بومبيو العسسكري السسابق وعضسو الكونغرسس
الذي قاد السسي اي ايه لنحو  1٤شسهرا ،وقال
إانه يقوم بـ»عمل رائع .
وأاضس -اف أان ب -وم -ب-ي-و «سس-ي-واصس-ل ب-رن-ا›ن-ا
ب- -إاع- -ادة م -ك -ان -ة أامÒك -ا ‘ ال -ع -ا ⁄وت -ق -وي -ة
–ال-ف-ات-ن-ا ،وم-واج-ه-ة خصس-ومنا ،والسسعي إا¤
ن- -زع األسس- -ل- -ح- -ة ال- -ن -ووي -ة ‘ شس -ب -ه ا÷زي -رة
الكورية» واصسفا الوزير ا÷ديد بأانه «الشسخصس
اŸن -اسسب ل-ه-ذه ال-وظ-ي-ف-ة ‘ ه-ذا اŸن-ع-ط-ف
ا◊اسسم».
وع Úت- -رامب ج- -ي- -ن- -ا ه- -اسس- -ب- -ل ،مسس -ؤوول -ة
السستخبارات اŸثÒة للجدل ،على رأاسس وكالة
السس -ت -خ -ب -ارات اŸرك-زي-ة ل-تصس-ب-ح أاول ام-رأاة
تتو ¤هذا اŸنصسب.
وم -ن ج -ه -ت -ه -ا ،ع -ل -قت روسس -ي -ا ع-ل-ى لسس-ان
اŸت-ح-دث-ة ب-اسس-م اÿارج-ي-ة م-اري-ا زاخ-اروف-ا
سساخرة «أا ⁄يتهم أاحد بعد روسسيا باŸسسؤوولية
عن تبدل اŸناصسب ‘ واشسنطن».
وق -ال دÎÁي ب -يسس -ك -وف اŸت -ح-دث ب-اسس-م
ال- -ك- -رم -ل Úإان م -ن اŸسس -ت -ب -ع -د أان ت -ت -ده -ور
العلقات ب Úموسسكو وواشسنطن بدرجة أاك،È
وأاضساف «على أاي حال هناك أامل ‘ علقات
بناءة ومتزنة».
كما أاعرب وزير الدولة لشسؤوون أاوروبا ‘
وزارة اÿارجية األŸانية عن قلقه بعد إاقالة
وزير اÿارجية األمريكي ريكسس تيلرسسون.
ب- -ي- -ن -م -ا ،ع -ل -قت أان -ق -رة ع -ل -ى لسس -ان وزي -ر
اÿارج -ي -ة الÎك -ي م -ول -ود تشس -اووشس أاوغ -ل-و،
أامسس ،بالقول «إان تركيا تريد مواصسلة علقة
ت- -ق -وم ع -ل -ى ال -ت -ف -اه -م م -ع وزي -ر اÿارج -ي -ة
األمريكي اŸقبل مايك بومبيو لكن على مدير
اıاب -رات اŸرك -زي -ة األم -ري -ك-ي-ة أان ي-ت-ع-ل-م
ضسرورة احÎام أانقرة».

إششهــــــــــــــــــــــار

تهنئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

تهاÊ

الف مÈوك لعائلة زهرة سشمÒ
ب-اŸن-اسس-ب-ة السس-ع-ي-دة ل-فرح الÈعوم
الوحيد زهرة مهدي يوم اÿميسس
ال -ق-ادم ،و ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة السس-ع-ي-دة
تتوجه كل من عائلة زهرة عÓل
وبوما◊ة رإبح وبوطبال رششيد
لبوين الكرÚÁ
بتهانيها اÿالصسة ل أ
سشم Òوف-اطمة إلزهرإء متمنية
الصس -ح-ة ال-ع-اف-ي-ة وال-ن-ج-اح ل-ل-ع-ريسس
الصسغ Òو÷ميع أافراد األسسرة .
«أإلــف مبــروك يامــهـدي»

ح- - - -لت بشس - - -ائ - - -ر
األفراح و البتهاج
بعائلتي بوحديد
و عنقود بازدياد
األم Ò- - -ة «مرË
إي - -ل »Úو ب- -ه- -ذه
اŸناسسبة السسعيدة تتقدم عائلة
ب -ل-ع-م-ري و م-ي-ه-وب-ي ا ¤ا÷د
ناصشر بأاحر التهاÊ
والتÈيكات  1000مÈوك.

إلششعب ٢٠١٨/٠٣/١٥

إلششعب ٢٠١٨/٠٣/١٥

Le Mutualiste

ششركة إلتأام Úعلى
لششخاصص «إلتعاضشدي»
إ أ

إعÓن عن عدم جدوى

ت -ع -ل -م شس -رك -ة ال -ت-أام Úع-ل-ى
األشس- -خ- -اصس «ال- -ت- -ع- -اضس- -دي»
اŸتعهدين الذين شساركوا ‘
اŸن-اقصس-ة ال-وط-نية اŸفتوحة
رق- - - - -م  ٢1٨1٢٥ال- - -ت - -ي ”
“ديدها –ت رقم ،٢1٨٤٧٣
أان هذه األخÒة أاعلنت غÒ
›دية.
إلششعب ٢٠١٨/٠٣/١٥

ANEP 218648

إإعÓن عن ضضياع
تعلن مؤوسسسسة حاشسد رفيق «جوك »Òعن
ضس -ي -اع خ -ت -م ب -يضس -اوي الشس -ك -ل ي -ح-م-ل
العبارات التالية:
ETS HACHED RAFIK
Fabricant Produits Detergeants et entretien
lotissement Baha 2 lotB21
lido Mohammadia Alger
R C N° 04 A811961

وعليه يتÈأا من كل اسستعمال غ ÒقانوÊ
إلششعب ٢٠١٨/٠٣/١٥

إلششعب PUB

الخميسص  15مارسص  201٨م الموافق لـ  27جمادى الثانية  1439هـ
العدد

Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
17593

سصكان بشصار ،إلقنادسصة وإلعبادلة قلقون من صصيف بدون مياه

تراجع ﬂيف ‘ منسصوب سصّد جرف الÎبة و ٤سصدود سصتنجز قريبا

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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تزإيد ظاهرة إلكÓب إŸشصردة بتندوف

خطر يومي يهّدد اŸواطنÚ

أإبدى سصكان بلدية بشصار إلقنادسصة وإلعبادلة جرإء ترإجع منسصوب مياه سصد جرف إلÎبة إ ¤حدود  56مليون م Îمكعب ،ما أإثار
ﬂاوف وقلق إŸوإطن Úمن أإزمة عطشض خÓل شصهر رمضصان و فصصل إلصصيف إلقادم.
بشصار :دحمان جمال
وحسضب ما وقفت عليه «الشضعب» وكشضف عنه
بعضص اŸواطن Úأان هذا النخفاضص ،يعد األول
من نوعه منذ تشضييد سضد جرف الÎبة وكانت
مديرية الري بالولية قد طمأانت السضكان بعدم
” مع تدخل اŸسضؤوول
وجود ندرة خصضوصضا وأانه ّ
” اتخاذ
األول بالولية األيام األخÒة ،حيث ّ
إاجراءات جديدة عن كيفة تزويد السضكان باŸياه
من السضد وقد سضبق وأان قامت ا÷هات الوصضية
ب-وق-ف “وي-ن سض-ه-ل ال-ع-ب-ادل-ة Ãي-اه السض-ق-ي أاي-ن
سضيتم تزويد السضكان ب ـ يوم واحد على  2من سضّد
جرف الÎبة ووضضع  24حنفية رأاسضية بانتظام مع
ال -رب -ط ب -ال -ن-قب ورب-ط سض-ك-ان ب-ل-دي-ة بشض-ار م-ن
”
بوكايسص وموغل بثÓث أابار إاضضافتنا أانه ّ
النتهاء من اÿزان اŸائي بواكدة الذي هو
ك -ذلك ي -زود السض -ك-ان وي-ت-م ال-قضض-اء ب-ف-ع-ل ع-ل-ى
التذبذب ا◊اصضل ‘ منسضوب مياه السضّد الذي
يعرف تدنيا كبÒا ‘ نقصص مياه األمطار وحسضب
تصضريح بعضص اŸواطن Úلـ»الشضعب» فإان السضبب
الرئيسضي وراء إاقدامهم على طرح اŸشضكل أامام
الوزير عن طريق ‡ثلهم ،هو أازمة العطشص ‘
فصضل الصضيف والشضهر الكر Ëإاذا  ⁄يتّم اإلسضراع
‘ تنويع مصضادر اŸياه بالولية وتنفيذا قرارات
الوزير بالرغم من الوعود اŸتكّررة التي تلقوها
من طرف اŸسضؤوول Úالذين تداولوا على تسضيÒ
شضؤوون هذه الولية ،وهو ما جعلهم يعÈون عن
تذمرهم واسضتيائهم جراء تذبذب ‘ توزيع مياه
الشض-روب ‘ ح-ن-ف-ي-ات-ه-م وع-ن سض-ق-ي ﬁاصض-يلهم
األمر الذي سضيدفعهم إا ¤اقتناء صضهاريج اŸياه
بأاثمان باهظة بالرغم من أان الوا‹ اتخذ العديد
ك سضتكون ›دية ببلدية
من اإلجراءات وبدون شض ّ

بشض-ار وال-ق-ن-ادسض-ة ال-ع-ب-ادل-ة وع-ل-ي-ه جّدد السضكان
م-ط-ل-ب-ه-م إا ¤السض-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-غ-ية التحرك
الفعلي إليجاد حل ألزمة العطشص التي يعانونها
كل ما انخفضص منسضوب مياه سضّد جرف الÎبة
و‘ لقاء مع رئيسص اÛلسص الشضعبي الولئي
السضيد لكحل ◊سضن أاكد أان السضلطات عازمة على
تزويد سضكان بشضار والقنادسضة ،العبادلة باŸياه
الصضا◊ة للشضرب ،وكذلك لسضكان الولية اŸنتدبة
ب -ن -ي ع -ب -اسص ،وأاضض-اف اŸت-ح-دث أان-ه ّ” ات-خ-اذ
إاجراءات صضارمة وهي ضضمان اŸياه وسضيتم تنويع
مصض - -ادر اŸي - -اه ب - -ولي - -ة بشض - -ار وذلك ب- -ع- -د أان
” إاعطاء أاشضارة Œهيز اآلبار اŸوجودة Ãنطقة
ّ
م -وغ -ل وب -وك -ايسص ل -ت-زوي-د سض-ك-ان بشض-ار ب-اŸي-اه
”
وربطها مع اÿزان الرئيسضي ،اŸياه والتي ّ
وضض -ع -ه -ا ح -ي -ز اÿدم -ة ،ح -يث سض -ي -ت -م ت -ن -ق-يب

ح ‘ إŸوإرد إŸالية
بسصبب شص ّ

لثÓثأابار جديدة Ãنطقة بني ونيف وبن زيرق
”
وسضيتم النطÓق ‘ ا‚از  4سضدود بعد أان ّ
النتهاء من الدراسضة ،حيث سضيتم اعتمادها ‘
اŸيزانية اŸالية  ،2019وهي سضد الوأاد البيضص
بجبل قروز وسضد العوج بدائرة بني ونيف وسضد
اق -ل -ي وسضـد ال -زق -اق -ات ب -ال -ع -ب -ادل -ة وسض -ي-ت-م ‘
األسض -اب -ي -ع ال -ق-ادم-ة الن-طÓ-ق ‘ ت-ن-ق-ي-ة الÎب-ة
اŸوجود بالسضد من طرف الشضركة التي توفرت
فيها شضروط ألشضراف على ا‚از هذا اŸشضروع
‡ا يزيد ‘ ارتفاع نسضبة اŸياه ،ولن تكون هناك
أازمة عطشص ‘ بشضار أان نسضبةاŸياه واŸقدرة
بـ 56مليون م Îمكعب اŸتواجدة بسضّد جرف
الÎبة تكفي Ÿدة  10أاشضهر Ãقدار  5مليون مÎ
مكعب من اŸياه ‘ الشضهر التزويد عن طريق
ماء اآلبار.

ا÷معيات الرياضصية بتمÔاسصت مهّددة بالتوقف

يشص-ت-ك-ي سص-ك-ان ب-ل-دي-ت-ي تندوف وأإم
إل- -عسص -ل م -ن ت -ف -اق -م ظ -اه -رة Œوإل
إل - -كÓ- -ب إلضص- -ال- -ة دإخ- -ل إل- -نسص- -ي- -ج
إلعمرإ Êللمدن وإلتي باتت مصصدر
ق -ل -ق وإزع -اج لسص -ك -ان ه -ذه إŸن-اط-ق
وسص-ط ت-خّ-وف م-ن إسص-ت-ه-دإف إلكÓب
إŸتشص- -ردة ل -ل -م -وإط -ن Úوم -وإشص -ي -ه -م
وإل -ت -ي ت-ت-جّ-ول ضص-م-ن ج-م-اع-ات ق-د
يصص -ل ع -دده -ا إ 20 ¤ك-ل-بً-ا ‘ ب-عضض
’حيان.
إ أ
تندوف :عويشض علي
الظاهرة القدÁة ا÷ديدة بولية تندوف
ببلديتيها الثنت Úتعرف تزايداً متسضارعاً
أاث -ار ال -ق -ل -ق وسض -ط شض -ري -ح -ة واسض-ع-ة م-ن
اŸواط- -ن Úونشض- -ر ال- -رعب ب Úالسض- -ك- -ان،
خاصضة ‘ سضاعات الفجر األو ،¤ما دفع
ب- - -وا‹ ال- - -ولي - -ة ا ¤إاصض - -دار ت - -رخ - -يصص
Ÿن -دوب -ي -ة األم-ن ي-تضض-م-ن أاوام-ر صض-ارم-ة
بضضرورة وضضع حّد للظاهرة وإابادة الكÓب
الضضالة وإابعاد خطرها عن اŸواطن ÚعÈ
ت-ن-ظ-ي-م خ-رج-ات صض-ي-د منظمة باألسضلحة
النارية ‘ شضوارع مدينة تندوف ،من جهة
أاخ- - -رى أاع- - -رب ب- - -عضص اŸواط- - -ن Úع - -ن
تخّوفهم من اسضتهداف جماعات الكÓب

اŸتشض -ردة Ÿواشض -ي -ه -م وال -ت -ي ت -ت-جّ-ول ‘
”
جماعات يصضعب التصضدي لها ،وهو ما ّ
تسض -ج -ي -ل -ه ‘ ك -ل م-ن ق-ري-ة ح-اسض-ي م-نÒ
“ت إابادة
وبلديتي تندوف وأام العسضل أاين ّ
ال -ع -دي-د م-ن ق-ط-ع-ان األغ-ن-ام ،وأاك-د أاح-د
اŸواط -ن Úأان ت -ف -اق -م ه -ذه ال -ظ-اه-رة ‘
اآلونة األخÒة يعود إا ¤الطريقة اŸتبعة
‘ التخلصص ‘ فضضÓت اŸطاعم ،حيث
يتّم وضضع البقايا ‘ األماكن اıصضصضة
للفضضÓت اŸنزلية ،وتأاخر التخلصص منها
‘ األوقات اÙددة لها يزيد من تفاقم
الوضضع ويفتح شضهية األغنام اŸتجولة ‘
النهار والكÓب اŸتشضردة لي ،ًÓداعياً إا¤
اإلسضراع ‘ انطÓق عملية الصضيد تفادياً
لنتقال اÿطر إا ¤اŸواطن Úأاو تÓميذ
اŸدارسص ،من جهة أاخرى أاكد أاحد شضهود
العيان أان الكÓب اŸتشضردة باتت –كم ‘
شضوارع اŸدينة خاصضة ‘ السضاعات األو¤
م -ن ال -ف -ج -ر وه -و م -ا ي-ث Òال-رعب بشض-ك-ل
يومي ب Úرواد اŸسضاجد لصضÓة الصضبح
وسضط غياب اإلنارة العمومية ‘ بعضص
شض -وارع اŸدي -ن -ة ،وب Úت -ع -ل -ي -م-ات ال-وا‹
الصض-ارم-ة Ùارب-ة ال-ظ-اه-رة وال-ت-أاخ-ر ‘
ان-طÓ-ق ال-ع-م-ل-ي-ة ي-واصض-ل اŸواطن حبسص
أانفاسضه والتخوف من وقوعه وجبة سضهلة
للكÓب اŸتشضردة.

إجرإءإت صصارمة ’حتوإء إلبوحمرون

اللقاح متوفر ‘ العيادات الصصحية بورڤلة والوادي

ت - -ع - -رف ﬂت - -ل - -ف إ÷م - -ع- -ي- -ات ب- -و’ي- -ة
“Ôإسصت ،خاصصة منها إلرياضصية مشصاكل
مالية تعÎضض أإنشصطتها خÓل كل موسصم
رياضصي‡ ،ا يهّدد بالتوقف ‘ كل مرة،
بسصبب غياب إلدعم إŸا‹ إلÓزم ،خاصصة
م - -ن ط - -رف إŸسص - -ت - -ث - -م - -ري - -ن وإŸؤوسصسص- -ات
إ’ق -تصص -ادي-ة إ’ إل-ق-ل-ي-ل م-ن-ه-ا ،وح-ت-ى إن
ق -دمت ب -عضض إل -دع -م ’ ي -ك -ف -ي حسصب م-ا
أإكده بعضض مسصÒي إ÷معيات ‘ حديثهم
لـ»إلشصعب».
“Ôإسصتﬁ :مد إلصصالح بن حود
أاك -د اŸك -ل -ف ب -اإلع Ó-م ع -ل -ى مسض -ت -وى ال-ن-ادي
الرياضضي صضورو السضاحلي لكرة القدم ،عليلي.
وال-ن-اشض-ط ضض-م-ن ال-راب-ط-ة ا÷ه-وي-ة ورق-لة قسضم
(ب) ،أان النادي الذي يعرف فÎة اسضتثنائية نظرا
للنتائج اإليجابية اّÙققة خÓل هذا اŸوسضم،
أاهلته لحتÓل مركز الريادة قبل نهاية اŸوسضم
ببعضص جولت ،يعا Êمن ا÷انب اŸا‹ خاصضة،
وهذا حسضبه راجع لكÌة التنقÓت التي يقوم بها
الفريق Ÿقابلة الفرق األخرى ،حيث أان الفريق
› Èعلى قطع مسضافة  1400كلم كأاقرب تنقل
Ÿواجهة الفرق وهذا كل  15يوما‡ ،ا يتطلّب
غÓفا ماليا كبÒا لهذا ا÷انب فقط ،يحدث

هذا ـ حسضبه ـ رغم تقد Ëالولية ◊افلة ‘ بعضص
األحيان تتكفل بنقل الفريق إال أانها غ Òكافية،
مبديا تأاسضفه من غياب ثقافة الدعم من طرف
اŸسض -ت -ث -م -ري -ن اÿواصص ،ال -ذي  ⁄ي -ق -دم-وا أاي
رع-اي-ة ل-ل-ف-ري-ق ،إال ال-ق-ل-ي-ل م-ن-ه-م واصض-ف-ا إاياها
ب-اÙتشض-م-ة وال-ق-ل-ي-ل-ة ،ك-ون ال-ف-ري-ق ي-ل-عب هذا
اŸوسض -م ورق -ة الصض -ع -ود‡ ،ا ي -ت -ط ّ-ل-ب إال-ت-ف-اف
ا÷ميع حوله حسضبه .وعن الدعم اŸقدم من
ط -رف ال -وزارة ال -وصض -ي -ة والسض -ل -ط -ات اÙل-ي-ة،
أاضضاف اŸتحدث أان الدعم الذي اسضتفاد منه
الفريق ل يغطي جميع النفقات.
و‘ سضياق متصضل ،يضضيف رئيسص الرابطة الولئية
للكرة ا◊ديدية جلول شضريفي ،بأان الرياضضة التي
تعرف بداية انتشضار معت ‘ Èعاصضمة األهقار،
ت -ت -م -ي -ز Ãشض-ارك-ات –سضب ل-ه-ا ع-ل-ى اŸسض-ت-وى
الوطني ،حيث أانها عرفت مشضاركات مشضرفة ‘
العديد من البطولت الوطنية ،إال أانها تعا Êمن
غياب الدعم سضواء من طرف السضلطات اÙلية،
أاو حتى اŸسضتثمرين‡ ،ا يؤوثر على نشضاطهم
بالرغم من قيام السضلطات اÙلية ‘ العديد من
اŸناسضبات بتقد Ëدعم ıتلف الرابطات ‘
شضتى الرياضضات ،إال أان الكرة ا◊ديدية ما يقدم
لها من دعم ﬁتشضم ل يشضجع على اŸواصضلة
الفرق القليلة الناشضطة ‘ هذا اÛال خاصضة
اŸشضاركات الوطنية التي تتطّلب مصضاريف كبÒة
للتنقل كون الولية بعيدة Ãسضافة كبÒة تصضل إا¤

 2000كلم عن العاصضمة.
نفسص الشضيء يضضيفه ناصضر لطرشص رئيسص نادي
ال -ه-ق-ار ألل-ع-اب ال-ق-وى ،أان ال-ن-ادي ال-ذي ي-ت-م-ي-ز
ب -ن -ت -ائ-ج ‡ت-ازة بسض-بب اŸشض-ارك-ات واإل‚ازات
التي يتح ّصضل عليها رياضضي الفريق ،والتي تصضل
‘ ب- -عضص األح- -ي- -ان إا ¤مشض- -ارك- -ات وط -ن -ي -ة ‘
األصضناف الصضغرى ،يعا Êهو اآلخر من انعدام
ال -دع -م اŸا‹ ،ب -ح -يث أان ال -ع -دائ Úيضض -ط-رون
للتنقل برا Ÿسضافات طويلة من أاجل اŸشضاركة ‘
التجمعات الوطنية.
يضض -ي -ف رئ -يسص ال -ن -ادي ب -ال -رغ -م م-ن أان ال-ب-ي-ئ-ة
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ل -ل-م-ن-ط-ق-ة ،اŸسض-اع-دة ع-ل-ى كسضب
مهارات رياضضية عالية ‘ أالعاب القوى ،ما جعل
ال- -ف- -رق ال- -وط- -ن- -ي- -ة ق- -ب- -ل -ة ل -ه -ا م -ن ال -ت -حضضÒ
ل Ó-سض -ت -ح -ق -اق-ات ال-دول-ي-ة ،إال أان ال-ره-ان ع-ل-ى
رياضضة أالعاب القوى من طرف اŸسضؤوول Úغائبة،
رغم تواجد  03نوادي ينشضطون ‘ هذا اÛال
فقط ،يضضاف لهم غياب ثقافة الدعم من طرف
اŸسض -ت -ث -م -ري -ن اÿواصص رغ -م ق -ل -ة ال-ري-اضض-يÚ
اŸت -واج -دي -ن ‘ أال -ع -اب ال-ق-وى ع-ل-ى اŸسض-ت-وى
اÙل -ي ال -ذي ل ي -ت -ج -اوز  10ع-دائ ،Úوال-ذين
يثبتون تفوقهم على اŸسضتوى ا÷هوي.
‘ هذا الصضدد ـ يضضيف ناصضر لطرشص ـ أان هذه
النوادي مقبلة على البطولة ا÷هوية مضضمار،
وبعدها الوطنية ،لكن ◊ّد اآلن نواديهم مهّددة
بالغياب عن التظاهرة لنعدام اŸوارد اŸالية.

جلت مصصالح إلصصحة بكل من و’يتي
سص ّ
’حصص -ائ -ي -ات
ورق- -ل -ة وإل -وإدي حسصب إ إ
’خÒ- - - - - - -ة  2047ح - -ال- -ة إصص- -اب- -ة
إ أ
ب -ال -ب -وح-م-رون م-ن ب-ي-ن-ه-ا  1147حالة
سص- -ج -لت ب -ال -وإدي و 900ح -ال-ة أإخ-رى
ب-ورق-ل-ة م-ن-ذ تسص-ج-ي-ل إ◊ال-ة إلوبائية
لدإء إ◊صصبة بالو’يت.Ú
ورڤلة :إÁان كا‘
ت -خضض -ع ﬁاول-ة اإلح-اط-ة ب-ال-داء ل-ل-حّ-د م-ن
ان -تشض -اره إا ¤إاج-راءات اسض-ت-ع-ج-ال-ي-ة أاق-رت-ه-ا
مصضالح الصضحة بكل من ولية ورقلة والوادي
بعد إانشضاء خلية أازمة ‘ كلتا اŸصضلحتÚ
وع Èكل اŸؤوسضسضات الصضحية التابعة لهما،
هذا فضض Óعن اللجوء إا ¤إاقرار عملية تلقيح
Óشضخاصص من عمر
تسضتهدف ﬁيط ا◊الة ل أ
 6أاشضهر فما فوق .وقد كشضف رئيسص مصضلحة
الوقاية Ãديرية الصضحة لولية الوادي كمال
الضضيف ‘ اتصضال الشضعب به أان عدد حالت
” تسضجيلها
اإلصضابة بداء البوحمرون والتي ّ
بولية الوادي بلغت  1047حالة من بينها 250
حالة خضضعت لÓسضتشضفاء 33 ،منها مازالت
‘ اŸسضتشضفى ،فيما أاكد أان عدد الوفيات ⁄
ي -ت -ج -اوز ال -رق-م اŸع-ل-ن ع-ن-ه سض-اب-ق-ا وه-و 4
حالت وفاة بسضبب داء البوحمرون.
وأاوضض -ح ‘ سض -ي -اق ح -دي -ث -ه ،أان ال-ع-دي-د م-ن
التداب Òوضضعتها مصضالح الصضحة بالولية من
أاج -ل ال-ت-ك-ف-ل ب-ا◊الت ‘ ح-ي-ن-ه-ا وﬁاول-ة
التحكم واإلحاطة Ãحيط انتشضار الداء من
ب -ي -ن -ه -ا ت -خصض -يصص ج -ن -اح ع -زل ل -ل -م -رضض -ى
اŸصض -اب Úب-داء ال-ب-وح-م-رون ‘ اŸؤوسضسض-ات
الصض -ح -ي -ة وإاخضض -اع ا◊الت اŸت -ق-دم-ة إا¤
السضتشضفاء مباشضرة وكذا إاخضضاع كل ﬁيط
ا◊الة للتلقيح.
ونفى اŸتحدث صضحة عدم توفر اللقاح ‘
الهياكل الصضحية ‘ بعضص اŸناطق التابعة

ل -ل -ولي -ة ع-ل-ى غ-رار سض-ي-دي ع-م-ران ب-دائ-رة
جامعة ،موضضحا أان اللقاح متوفر ‘ حوا‹
 120ع -ي -ادة م -ت -ع -ددة اÿدم -ات وق -اع -ات
العÓج ،وقد خضضع ـ حسضبه ـ أاك Ìمن 142
شض-خصض-ا ل-ل-ت-ل-ق-ي-ح ضض-د داء ال-ب-وح-م-رون عÈ
”
الولية ،مشضÒا إا ¤أان عملية التلقيح الذي ّ
الن -ط Ó-ق ف-ي-ه-ا م-ؤوخ-را تسض-ت-ه-دف –دي-دا
وب - - -األسض- - -اسص ﬁي- - -ط ا◊ال- - -ة أاي ﬁي- - -ط
الشض- - -خصص ال- - -ذي ” اك - -تشض - -اف إاصض - -اب - -ت - -ه
بالبوحمرون.
م -ن ج -ه -ت -ه أاوضض-ح رئ-يسص مصض-ل-ح-ة ال-وق-اي-ة
Ãديرية الصضحة لولية ورقلة جمال معمري
‘ حديث لـ»الشضعب» أان قطاع الصضحة بورقلة
ق -د سضّ-خ-ر ك-ل إام-ك-ان-ات-ه ال-بشض-ري-ة واŸادي-ة،
” اإلعÓن عن عملية تلقيح تسضتهدف
حيث ّ
ﬁيط ا◊الة كما ”ّ تخصضيصص فرق طبية
متنقلة لتلقيح اŸواطن ‘ ÚاŸناطق النائية
والبعيدة ‘ كل من ورقلة ،ا◊جÒة وتقرت
من أاجل Œاوز هذه ا◊الة الوبائية التي أادت
إا ¤إاصضابة  900شضخصص بداء البوحمرون ◊ّد
السضاعة مع تسضجيل حالة وفاة لشضاب يبلغ من
العمر  26سضنة كما ” اإلعÓن عنه سضابقا.
”
وذكر اŸتحدث أان حوا‹  77.716شضخصص ّ
تلقيحهم ‘ إاطار عملية تلقيح التي تسضتهدف
ﬁيط ا◊الة ،موضضحا أان هذه العملية ل
تدخل ‘ برنامج ا◊ملة اŸفتوحة للجميع
بل تسضتهدف ﬁيط ا◊الة كأاولوية ،مشضÒا
إا ¤أان سض -بب الضض -غ -ط ال -ك -ب Òال-ذي ت-ع-رف-ه
العيادات اŸتعددة اÿدمات وقاعات العÓج
التي تقدم التلقيح بالولية والبالغ عددها
حوا‹  110مؤوسضسضة صضحية ناجم عن اإلقبال
الكب÷ Òميع اŸواطن ‘ Úوقت واحد ‘
ح Úأان الفئة اŸعنية بدرجة قصضوى هي
البيئة اÙيطة بالشضخصص الذي ” اكتشضاف
إاصضابته بداء البوحمرون.

ألخميسس  15مارسس  201٨م ألموأفق لـ  27جمادى ألثانية  1439هـ
ألعدد
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’حد
تراموي ورقلة يدخل حيز اÿدمة هذا ا أ
’ثن 19 Úمارسس كما هو
ينتظر سصكان و’ية ورقلة دخول أاول خط ترامواي ‘ جنوبنا الكب Òحيز ا’سصتغÓل التجاري يوم ا أ
مÈمج له لÓسصتفادة من وسصيلة النقل ا◊ديثة ‘ خطها اŸمتد على مسصافة  9,7كم والتي انطلقت كمشصروع منذ سصبتم،2013 È
’‚ازه  40مليار دج.
وقدر الغÓف اŸا‹ إ

سش -اه -مت ه -ذه أل -وسش -ي -ل -ة أل -عصش -ري -ة ل -ل -ن-ق-ل
أ◊ضشري ‘ –سش Úجمالية أŸنظر ألعام ‘
أŸدي -ن-ة ،ح-يث أسش-ت-ف-ادت أل-و’ي-ة م-ن إأع-ادة
–ويل موقع ششبكات أŸياه وألصشرف ألصشحي
وشش -ب -ك -ات أل -ك -ه -رب -اء وأل-غ-از ،ب-اإ’ضش-اف-ة إأ¤
ألشش-ب-ك-ات أل-ه-ات-ف-ي-ة ع-ل-ى ن-فسس مسشاره وألتي
كانت من أبرز ألصشعوبات ألتي أدت إأ ¤تعطيل
سش Òأششغال أŸششروع ‘ ذلك ألوقت ومن ثمة
تسشوية أأ’رضشية أÙاذية له.
وفضش Ó- -ع -ن مسش -اه -م -ت -ه ‘ –سش Úن -وع -ي -ة
أÿدم -ة أل -ع -م -وم -ي -ة ل-ل-ن-ق-ل وتسش-ه-ي-ل ح-رك-ة
أŸوأط - -ن Úدأخ - -ل أŸدي- -ن- -ة ‘ زم- -ن ﬁدد
مسشبقا وبتذكرة حدد سشعرها مؤوخرأ بـ 30دج
ıتلف أÙطات ،فيما حدد سشعر تذكرة
 24سشاعة بـ 120دج كما خصشصس عرضس للطلبة
ب-ق-ي-م-ة  600دج شش- -ه- -ري- -ا ،ب- -اإ’ضش- -اف -ة إأ¤
مسشاهمته ‘ ألتخفيف من أ◊ركة أŸرورية،
فإان من ششأان ترأموأي ورقلة أن يعطي دفعة
للتنمية أإ’قتصشاية ،حيث من أŸنتظر أن يوفر
أزيد من  430منصشب ششغل دأئم ب ÚتقنيÚ
وعمال مهني ‘ Úفائدة أليد ألعاملة أÙلية.
ويسش -ج -ل أÿط ت -ن -ظ-ي-م ح-مÓ-ت –سش-يسش-ي-ة
للمديرية ألو’ئية للنقل بالتنسشيق مع مصشالح
ألششرطة وألدرك ألوطني وأ◊ماية أŸدنية
وكذأ Ãششاركة أ÷معية ألوطنية للوقاية من
ح - -وأدث أŸرور ب- -دخ- -ول ت- -رأم- -وأي ورق- -ل- -ة
أÿدمة ألتجارية ،حيث يسشتدعي أأ’مر وعيا

وحيطة من أŸوأطن أÙلي وكذأ تكيفا مع
هذأ أŸكسشب ألهام ‘ حظÒة ألنقل بورقلة،
وقد ششملت ألعملية توعية ألرأجل Úوألسشوأق
على حّد سشوأء وذلك بحضشور عدد كب Òمن
” تعريفهم Ãمرأت
ألتÓميذ وألطلبة ألذين ّ
ألرأجل Úوأماكن ألتوقف أÿاصشة بالÎأموأي
وأه- -م- -ي- -ة أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ن- -ظ- -اف- -ة ﬁي- -ط
ألÎأم -وأي وك-ذأ أإ’شش-ارأت ألضش-وئ-ي-ة أل-ت-اب-ع-ة
Ÿسشاره ،باإ’ضشافة إأ ¤توعيتهم و–سشيسشهم
بخطورة ألتيار ألكهربائي للÎأموأي من أجل
تفادي وقوع أي حوأدث.
من جهتها نظمت مصشالح أ◊ماية أŸدنية
ل-و’ي-ة ورق-ل-ة م-ن-اورة ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة بالتنسشيق مع
م -ؤوسشسش -ة ت -رأم -وأي ومصش -ال -ح أأ’م-ن و“ث-لت
” Œسشيدها بالقرب
أŸناورة ألتطبيقية ألتي ّ
م -ن ﬁط -ة ن -ق -ل أŸسش -اف -ري -ن ‘ أصش -ط-دأم
أفÎأضشي لششخصس بعربة ألÎأموي وأدى إأ¤
إأصشابة  3أششخاصس.
وتهدف هذه ألعملية إأ ¤ألوقوف على مدى
‚اعة أ’تصشال ب Úمركز ألتنسشيق ألعملياتي
للحماية أŸدنية ومؤوسشسشة ترأموي ،باإ’ضشافة
إأ ¤ك-ي-ف-ي-ة ت-ن-ف-ي-ذ ﬂط-ط ألسشÓ-م-ة أÿاصس
ب -الÎأم -وأي وم-دى ج-اه-زي-ة أع-وأن أ◊م-اي-ة
أŸدنية ‘ حالة حدوث هكذأ حوأدث وألتي
تتطلّب وعيا أك Èمن أŸوأطن أÙلي أ’خذ
أ◊يطة وأ◊ذر.
وقد عرف هذأ أ◊ادث أ’فÎأضشي تسشخÒ
كافة أŸوأرد ألبششرية وأللوجيسشتية على غرأر
سش -ي -ارت -ي إأسش -ع-اف ،شش-اح-ن-ة إأط-ف-اء ،شش-اح-ن-ة

أدوأت قطع وتفكيك ،بعد مكاŸة –ذيرية
ÓبÓغ بالتدخل ألفوري ‘ مكان أ◊ادث من
ل إ
أج -ل ت -ق -د Ëأإ’سش -ع -اف -ات أأ’ول-ي-ة ل-ل-ج-رح-ى
ونقلهم إأ ¤أŸسشتششفى.
وتدخل هذه أŸناورة ‘ إأطار تكوين ميدأÊ
حول تقنيات ألتدخل ‘ حوأدث ألÎأموأي
بالنسشبة أ’عوأن أ◊ماية أŸدنية ،كما تتوضشح
أهميتها ‘ أختبار قدرأت ومهارأت ألتدخل
وأإ’جرأءأت أ’سشتعجالية وألوقائية.
وتهدف هذه ألعمليات ألتحسشيسشية وألتوعوية
إأ ¤ترسشيخ ألثقافة أŸرورية أ÷ديدة ألتي
سش-ت-ف-رضش-ه-ا وسش-ي-ل-ة أل-نقل أ◊ديثة وألعصشرية
وألتي تعد أحد سشبل فك أ’كتظاظ أŸروري
دأخل عاصشمة ألو’ية كما من ششأانها أن تسشمح
بتنقل أŸوأطن Úبسشهولة وأريحية.
يذكر أن مسشافة مسشار ألÎأموأي تقدر بـ9,7
ك- -م أن -ط Ó-ق -ا م -ن ح -ي أل -نصش -ر إأ ¤أÛم -ع
أل -ت -ج -اري ويضش-م ﬁ 16ط -ة ت -وق-ف وت-ق-در
سش-رع-ته بـ 20ك- -م ‘ ألسش -اع -ة ك -م -ا أن ت -ردد
أل-ق-اط-رأت سش-ي-ك-ون ك-ل  4دق -ائ -ق ‘ أوق-ات
ألذروة ،وŒدر أإ’ششارة إأ ¤أن نسشبة Œارب
أÿط ‘ سشلسشلة ألتجارب قد حققت أك Ìمن
 ‘ 90أŸائة ،حسشب ألقائم Úعلى أŸششروع
حيث سشمحت عملية ألتجريب هذه بضشمان
تششغيل جميع ألهياكل وأŸنششآات Ãا ‘ ذلك
ألعربات وألسشكة أ◊ديدية ،كما Œري حسشب
مسش- -ؤوو‹ أŸشش- -روع م- -رح- -ل- -ة «أ’سش- -ت- -غÓ- -ل
أأ’بيضس» ألتي أنطلقت ‘ ألفÎة أأ’خÒة ‘
ظروف عادية و“ثلت ‘ سشلسشلة من ألتجارب
ألديناميكية على طول أÿط ،وذلك من أجل
ضشمان أقصشى درجات ألسشÓمة للركاب.
للتذك ،Òفإان مسشار ترأموأي ورقلة كان قد
حّدد وفق ألدرأسشة أأ’ولية للمششروع بـ12,6
كم أنطÓقا من حي ألنصشر إأ ¤ألقصشر ألعتيق
قبل أن يتم ألÎأجع عن ذلك و–ديد مسشاره
بـ 9,7كلم وقد ناششد ‘ عديد أŸناسشبات
‡ث -ل -و أÛت -م-ع أŸد ÊأŸسش-ؤوول Úلضش-رورة
أسش -ت -ك -م -ال أ÷زء أŸت-ب-ق-ي وه-ن-اك مسش-اع-ي
بالتنسشيق ب Úمصشالح ألو’ية وألوزأرة ألوصشية
من أجل –قيق هذأ أŸطلب.

حددت ‘ كونها تتوأجد ‘ مكان مغلق ﬁاط
بالسشكنات كما ’ يفصشل ب ÚأŸدخل ألرئيسشي
للمحطة وسشكنات أ◊ي إأ’ ششارع وأحد فقط.

ملتقى جهوي للوقاية
من العنفومكافحته باŸنشسآات الرياضسية

ﬂتصصرات...
سسكان حي الرمال بتقرت يطالبون بتحويل
ﬁطة اŸسسافرين ا÷ديدة
يناششد سشكان حي ألرمال ببلدية تقرت ألوأقعة
على بعد  160كلم عن عاصشمة ألو’ية ورقلة وزير
’ششغال ألعمومية وألنقل للتدخل ألعاجل من
أأ
أجل –ويل موقع ﬁطة ألنقل ألÈي أ÷ديدة
إأ ¤خارج أŸدينة وأسشتغÓل هذه أŸنششأاة كهيكل
إأدأري م- -ؤوسشسش- -ات- -ي آأخ- -ر ،خ- -اصش -ة وأن ت -رق -ي -ة
دأئرتهم إأ ¤مقاطعة إأدأرية جديدة جعلها ‘
ح -اج -ة إأ ¤أل-ت-دع-ي-م Ãنشش-آات إأدأري-ة ،م-ؤوك-دي-ن
رفضش -ه -م ل -ت -وأج -د أÙط -ة Ãح -اذأة Œم-ع-ه-م
ألسشكني.
وقد قّدم ألسشكان أÙتجون عريضشة أحتجاج
مرفقة بقائمة أسشمية ‡ضشية من طرف عدد من
’سش -ب -اب أل-ت-ي بّ-رر ب-ه-ا
سش -ك -ان أ◊ي وم -ن ب Úأ أ
أÙتجون طلبهم هذأ وأŸتمثل ‘ –ويل موقع
أÙط -ة أ÷دي -دة ،خ -ط -ورت -ه -ا ع -ل-ى أÙي-ط
’طفال ألقصشر وكبار ألسشن وأŸرضشى
ألسشكا Êوأ أ
Óث-ار ألسش-ل-ب-ي-ة
وألسش -ك -ان بصش -ف -ة ع -ام -ة ن-ظ-رأ ل -آ
ألصشحية وأ’جتماعية ألناجمة عن توأجد هذه
أÙطة بوسشط حي سشكا Êمكتظ ،فضش Óعن
هزيج ﬁركات أ◊افÓت ومنبهات ألصشوت ليÓ
ون- -ه- -ارأ وأسش- -ت- -ق- -ط- -اب- -ه -ا ل -ب -عضس أŸن -ح -رفÚ
وأŸتششردين ‡ن ’ مأاوى لهم إأ’ أÙطات،
’فات أ’جتماعية
‡ا يعمل على أنتششار بعضس أ آ
كالسشرقة وأıدرأت بهذأ أ◊ي.
وأوضشح أÙتجون أنه وعلى ألرغم من ألندأءأت
ألسشابقة ألتي دعت إأ ¤توقيف أŸششروع وعن
سش -بب أخ-ت-ي-ار ه-ذأ أŸك-ان ل-ل-م-ح-ط-ة ‘ أل-وقت
ألذي يخضشع أختيار كل أÙطات أ÷ديدة ‘
ألعديد من أŸدن إأ ¤ألعديد من أŸعاي Òوألتي
يكون أهمها عادة “وقع ﬁطات ألنقل ألÈي
خارج ألنسشيج ألعمرأ Êرغم رفضس ألسشكان وعلى
أل -رغ -م م -ن ع -دد م-ن أل-ت-ح-ف-ظ-ات ع-ل-ي-ه وأل-ت-ي

٢4طف Óيسستفيدون من عمليات جراحية
‘ التشسوهات اÿلقية

أنطلقت Ãبادرة من جمعية أحباب أŸريضس
أÒÿي -ة ب -ورق -ل -ة وب -ال -ت -نسش-ي-ق م-ع أŸؤوسشسش-ة
ألعمومية أإ’سشتششفائية ﬁمد بوضشياف ورقلة
وف -د ط -ب -ي يضش -م  5أط-ب-اء ﬂتصش Úب-ق-ي-ادة
ألÈوف -يسش-ور هشش-ام شش-وت-ري م-ن أŸسش-تشش-ف-ى
أ÷ام-ع-ي سش-ط-ي-ف م-ن أج-ل أل-ق-ي-ام ب-ع-مليات
ج -رأح -ي -ة ‘ أل-تشش-وه-ات أÿل-ق-ي-ة ل-ل-مسش-الك
ألبولية عند أأ’طفال.
وحسشب م- -ا ذك -ره إأب -رأه -ي -م ب -ق -اري أل -عضش -و
ب -ا÷م -ع -ي -ة ‘ ل -ق -ائ -ه بـ»ألشش -عب» ،ف-إان ه-ذه
أل -ع -م -ل-ي-ات ب-ر›ت ‘ ف-ائ-دة  24ط-ف”ّ Ó-
إأخضشاعهم للفحصس ألطبي أأ’و‹ يوم ألسشبت،
مششÒأ إأ ¤أن- -ا أل -ع -م -ل -ي -ات أ÷رأح -ي -ة أل -ت -ي
توأصشلت من أأ’حد إأ ¤أأ’ربعاء من أأ’سشبوع
أŸاضش- -ي ق- -د ع -رفت ت -وأف -د ع -دد ك -ب Òم -ن
أأ’ولياء وأسشتحسشانا من طرف ألكثÒين ألذين
أكدوأ على أهمية توأصشل مثل هذه أŸبادرأت
أل- -ه- -ادف -ة ب -اأ’سش -اسس إأ“ ¤ك ÚأŸوأط -ن ‘
أŸناطق أ÷نوبية من تلقي ألعÓج دون عناء
ألتنقل إ’جرأئها خارج ألوطن.
وأكد أŸتحدث أن أ÷معية قد دأبت على
ت -ن -ظ -ي -م م-ث-ل ه-ذه أŸب-ادرأت أل-ت-ي ت-عّ-د م-ن
صشميم مهامها كونها جمعية متخصشصشة ‘
أ÷انب ألصشحي ورعاية أŸرضشى ‘ ألو’ية،
مششÒأ إأ ¤أن ع- -دد أل- -ط -ل -ب -ات إ’ج -رأء ه -ذه
ألعمليات قد فاق ما هو ّﬁدد وأن أختيار
أأ’شش- -خ- -اصس أŸسش- -ت- -ه -دف ⁄ Úي -خضش -ع أ’ي -ة
م -ع -اي Òع -دأ أه -م -ي-ة صش-ح-ة أأ’ط-ف-ال أل-ذي-ن
يعانون من هذه أ◊ا’ت.

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

للحفاظ على ريادة الو’ية ‘ عدة شصعب

إاضسافة حيوية ‘ التخفيف من أازمة النقل
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ي -ع -ق -د أل-ي-وم أŸل-ت-ق-ى أ÷ه-وي ل-ل-وق-اي-ة وﬁارب-ة
ألعنف باŸنششآات ألرياضشية وألذي برمج تنظيمه
من قبل مديرية ألششباب وألرياضشة لو’ية ورقلة
باŸعهد ألوطني للتكوين ألعا‹ إ’طارأت ألششباب
أÛاهد أحمد مششري وذلك Ãششاركة  3و’يات
وهي ورقلة ،غردأية وألوأدي.
ويهدف أللقاء إأ ¤تقد Ëقرأءة ‘ أسشباب أنتششار
ظ -اه -رة أل-ع-ن-ف ‘ أل-وسش-ط أل-ري-اضش-ي وأأ’سش-ال-يب
أŸم-ك-ن-ة ل-ل-ح-د م-ن-ه-ا خ-اصش-ة وأن مشش-اه-د أل-عنف
أصش- -ب- -حت شش -ب -ه دأئ -م -ة أ◊ضش -ور دأخ -ل أÓŸعب
وأŸنشش- -آات أل- -ري -اضش -ي -ة وأل -ت -ي “ت -د أح -ي -ان -ا إأ¤
خ -ارج -ه-ا ع-ل-ى غ-رأر م-ا تشش-ه-ده ع-اصش-م-ة أل-و’ي-ة
ورقلة عقب تنظيم مقابÓت كرة ألقدم ،أين يضشطر
ألعديد من أصشحاب أÓÙت إأ ¤غلق Óﬁتهم
تخوفا من تكرأر ألسشيناريو ‘ كل مرة.
رصصدتها:إاÁان كا‘

ملفا الفÓحة والسستثمار لتفعيل
التنمية اÙلية بعاصسمة الزيبان

يعّول مواطنو عاصصمة الزيبان بسصكرة
ع -ل -ى ه -ي -ئ -ة اÛلسس الشص -ع-ب-ي ال-و’ئ-ي
اŸن-ت-خ-ب-ة ح-دي-ث-ا ل-دف-ع ع-جلة التنمية
اÙل -ي -ة وإاع -ط -اء ق -ط -اع -ات ال -ف Ó-ح-ة
وا’سصتثمار اŸكانة التي تسصتحق ،حيث
كشص- - -فت مصص- - -ادر ع- - -ل- - -ي - -م - -ة ÷ري - -دة
«الشص -عب» ،ع -ن ت -رك -ي-ز أاعضص-اء اÛلسس
الشصعبي الو’ئي ،على ملفي ا’سصتثمار
وال- -فÓ- -ح- -ة ،ك- -أاول -وي -ة قصص -وى ÷ع -ل
بسص-ك-رة تسص-ت-ع-ي-د م-ك-ان-ت-ه-ا وط-ن-يا التي
تسصتحقها ،خاصصة ‘ عدة شصعب فÓحية
على غرار شصعبة إانتاج الزيتون والتمور
’و ¤وطنيا ‘ إانتاجهما
والتي تعت Èا أ
ب -فضص -ل ال -دع -م ال -ك -ب Òال -ذي ت -ق -دم -ه
الدولة للفÓح ‘ Úهذا اÛال.
بسصكرةŸ :وشصي حمزة
أشش- - -ارت ذأت أŸصش- - -ادر إأ ¤ق - -ي - -ام أعضش - -اء
أÛلسس خ- -اصش- -ة ب -ل -ج -ن -ة أل -ف Ó-ح -ة وأل -ري
وأ’سشتثمار بعدة خرجات ميدأنية ıتلف
م-ن-اط-ق و’ي-ة بسش-ك-رة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ح-ق-يقة
أنشش-غ-ا’ت أل-فÓ-ح ÚوأŸسش-ت-ث-مرين لطرحها
ع-ل-ى أŸسش-ؤوول أأ’ول ع-ل-ى أل-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ن-فيذية
للتكفل بها بجدية وتذليل ألعقبات لفتح آأفاق
جديدة ،خاصشة مع حرصس ألوأ‹ على تفعيل
هذأ ألقطاع ميدأنيا ،إأضشافة إأ ¤وضشع تصشّور
حول إأمكانات ألو’ية ‘ أÛال ،خاصشة ما
تعّلق با’سشتثمار أÿاصس من أجل خلق بدأئل
ثروة جديدة.
ومن ششأان هاته أÿرجات تضشيف مصشادر
«ألشش - -عب» أإ’ط Ó- -ع ع - -ل - -ى وأق - -ع ﬂت - -ل - -ف
ألقطاعات ذأت ألعÓقة أŸباششرة با’سشتثمار
أÙل -ي وأل-فÓ-ح-ة ع Èك-ل ب-ل-دي-ات أل-و’ي-ة،
لضش-ب-ط ﬂط-ط وأضش-ح ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،خ-اصش-ة م-ا
تعّلق با÷هة ألغربية للو’ية ‘ أنتظار تعميم
أÿرجات وتفعيلها أك Ìبحضشور مدرأء ألهيئة
ألتنفيذية ورؤوسشاء ألدوأئر وأأ’ميار للتنسشيق
مع أ÷ميع من أجل –قيق تنمية ششاملة.
ويحرصس أÛلسس على إأعدأد تقرير مفصشل
حول ألصشناعات ألغذأئية وألتحويلية ببسشكرة
إ’قناع أŸسشتثمرين أÿوأصس على أ’نخرأط
‘ هذأ ألتوجه من خÓل توف Òكل أإ’مكانات

إ’‚اح وتوط Úأسشتثمارأتهم ،وبالتا‹ توفÒ
مناصشب ألششغل ودفع عجلة ألتنمية أÙلية،
إأضشافة إأ ¤تششجيع عديد أÛا’ت أإ’نتاجية
خ -اصش-ة إأن-ت-اج أل-ف-ح-م أŸسش-ت-خ-دم ‘ ت-ط-هÒ
أŸياه ،وغÒه وألتي Áكن للمجلسس مسشاعدة
ودع -م ك -ل أŸؤوسشسش-ات ألصش-غÒة وأŸت-وسش-ط-ة
وأŸق- -او’ت ألشش- -ب- -ان- -ي- -ة أل -رأغ -ب -ة ‘ أ‚از
مششاريع أسشتثمارية بهذأ أÿصشوصس.

 46خريجا يجسسدون
مشساريع ‘ تربية اŸائيات

تدّعم قطاع ألفÓحة وألصشيد ألبحري بو’ية
بسش -ك -رة ،ب -اسش -ت -ف -ادة ›م -وع -ة م-ن ألشش-ب-اب
خريجي مرأكز ألتكوين أŸهني وألتمه Úمن
عدة مششاريع أسشتثمارية هادفة ÿلق ألÌوة
وتطوير ششعبة تربية أŸائية ،حيث أششارت
مصشادرنا إأ ¤أسشتفادة  46ششابا من خريجي
م -ؤوسشسش -ات أل -ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي Úم-ن
مسشاحات فÓحية بصشيغة أ’متياز ﬂصشصشة
لتجسشيد مششاريع ‘ تربية أŸائيات ،حيث
ت -ن -درج أل -ع -م -ل -ي -ة ‘ إأط -ار ت-ف-ع-ي-ل شش-ه-ادأت
خ -ري -ج -ي م -رأك -ز أل -ت -ك -وي-ن أŸه-ن-ي ‘ ه-ذأ
ألتخصشصس ألنوعي وألنادر.
جاءت عملية دعم هاته أŸششاريع ألصشغÒة
وأŸتوسشطة بعد خضشوع أŸسشتفيدين لتكوين
متخصشصس Ãركز تكوين مهني ببسشكرة Ÿدة
سش -ت -ة أشش -ه -ر ‘ ت -رب -ي -ة أŸائ-ي-ات م-ن ط-رف
أسش - -ات - -ذة وﬂتصش ،Úح- -يث ق- -ررت أل- -و’ي- -ة
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع أ÷ه-ات أŸع-ن-ي-ة ت-وزيع أوعية
عقارية فÓحية على ألششباب أŸسشتفيد من
هاته ألعقود لتجسشيد مششاريعهم ميدأنيا.
وق-د عّ-ب-ر ألشش-ب-اب أŸسش-ت-ف-ي-د ع-ن أرت-ي-احهم
ألكب Òلهذأ ألدعم ،خاصشة وأن مسشاحة ألوعاء
أل-ع-ق-اري أإ’ج-م-ا‹ يÎب-ع ﬁي-ط-ه أل-فÓ-ح-ي
ع -ل -ى مسش -اح -ة إأج-م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ 100هكتار
Ãحيط ألنششاطات أÿاصشة بÎبية أŸائيات
Ãن -ط -ق -ة أل -ق -ن -ط-رة أل-ت-ي يصش-ل-ح ف-ي-ه-ا ه-ذأ
ألنششاط وتطويره.
وينتظر أن يسشتفيد كل ششاب على قطع أرضشية
تÎأوح مسشاحتها ب 2 Úو 3هكتارأت للفرد
أل -وأح -د وأل -ذي ب -دوره ب-إام-ك-ان-ه ت-وظ-ي-ف ي-د
عاملة ﬂتلفة لÎبية أŸائية وتطوير ششعبة
إأن-ت-اج ألسش-مك وأل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة أل-ب-ط-الة
باŸنطقة.

إارتفاع محسصوسس في درجة الحرارة بالجنوب

كتل هوائية قادمة من السساحل اإلفريقي

شش-ه-دت و’ي-ة ت-م-ن-رأسشت م-ن-ذ م-ط-ل-ع ألششهر
أل -ج -اري ،وع -ل -ى غ -ي -ر أل -ع -ادة أرت -ف-اع-ا ف-ي
درجات ألحرأرة ،ألتي تجاوزت ألثÓثين ،في
وقت ما زلنا نظريا على أبوأب ألربيع ،أأ’مر
ألذي أثار أسشتغرأب ألبعضس ومخاوف آأخرين
من قدوم صشيف وششهر رمضشان حار على غير
أل - -ع - -ادة .ف - -ي أل - -وقت أل - -ذي تسش - -اءل ف - -ي- -ه
ألموأطنون عن أسشباب أإ’رتفاع ألمحسشوسس
في ألحرأرة ألتي تجازوت  30درجة ،وأبدوأ
قلقا كبيرأ من هذه ألظاهرة ألتي جاءت في
غير وقتها.

وأعتبر مسشؤوول مصشلحة ألتنبؤوأت بالمديرية
Óرصشاد ألجوي بالو’ية علي بن
ألجهوية ل إ
سشبقاق ،أن هذه ألحرأرة عادية ،رغم أنها
أكبر من معدلها ألفصشلي ،معتبرأ أن ألمدة
ألتي من ألمنتظر أن تقضشيها طويلة.
حيث كششف في هذأ ألصشدد ألمتحدث أن
درج-ات أل-ح-رأرة أك-ب-ر م-ن أل-م-ع-دل أل-فصش-لي
ألششهري ،أين سشتترأوح درجات ألحرأرة خÓل
ألعششرة أيام ألقادمة ما بين ( 30و )33درجة
ع-ل-ى ك-ل م-ن م-ن-ط-ق-ة أأ’ه-ق-ار وأل-ط-اسش-ي-لي،
وه -ذأ حسش -ب -ه رأج -ع ل -ت-ي-ارأت وك-ت-ل ه-وأئ-ي-ة

قادمة من ألجنوب ألششرقي ،وتحديدأ من
دول ألسشاحل أإ’فريقي ،ألنيجر وتششاد ومالي.
وعن أسشباب طول مدة بقاء ألحرأرة أضشاف
مسش -ؤوول مصش -ل -ح-ة أل-ت-ن-ب-ؤوأت ،أن ه-ذه أل-ك-ت-ل
ألهوأئية سشاهمت في بقائها ،في حين أضشاف
ذأت أل- -مصش- -در أن درج- -ات أل- -ح- -رأرة وب -ع -د
إأن -قضش-اء  10أي -ام ،م -ن أل -م -ن-ت-ظ-ر أن تشش-ه-د
إأنخقاضس خÓل لمدة يومين قد يصشل أإلى 25
درجة.
تمنراسصت  :محمد الصصالح بن حود
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احتفائية غ Òمسصبوقة للمسصرح الوطني وغياب ملفت للسصينوغرافيÚ

عبد القادر فّراح ..اŸشضهور ‘ العا ⁄واŸغمور ‘ وطنه
ت-واصص-لت ،أامسش ،الح-ت-ف-ائ-ي-ة ب-ال-ف-ن-ان ع-بد
ال- -ق- -ادر ف- -راح ،ال -ت -ي ن -ظ -م -ه -ا اŸسص -رح ال -وط -ن -ي
ا÷زائ- -ري ع- -ل- -ى م- -دار ي- -ومÃ ،Úج -م -وع -ة م -ن
اŸداخÓت حول الفقيد ،تنوعت شصهادة زوجة أاخ
ال -ف -ق -ي -د Áي -ن -ة واب -ن أاخ -ي -ه م -روان ،وق-راءة ‘
للبيبليوغرافيا واألرشصيف قدمها األسصتاذ الطيب
ولد عروسصي ،وتقد Ëإل‚ازات الفقيد ومسصاره
اإلبداعي قّدمه بطريقته اŸتفّردة الفنان القدير
عبد ا◊ميد رابية ..فيما عرضش اعمر أازراج ‘
الفÎة اŸسصائية شصهادته عن صصديقه فراح.

اŸسسرح الوطني :أاسسامة إافراح

لسض -ت -اذ ال-ط-يب ول-د ع-روسض-ي ت-ق-دي-م
ح -اول ا أ
خÓ-صض-ة ب-ح-ث-ه وت-ن-ق-ي-ب-ه ال-ب-ي-ب-ليوغرافي ،في
ال -وث -ائ -ق وال -م -راج -ع وال-مصض-ادر ال-ت-ي ت-ط-رق
للسضينوغرافي عبد القادر فراح .ولعلنا نبدأا
م- -ن ال -م Ó-ح -ظ -ات ال -ت -ي خ -لصش إال -ي -ه -ا ول -د
عروسضي ،الذي لحظ غياب فراح عن أاهم
ال-م-ع-اج-م ال-ت-ي ت-ط-رقت ل-ل-كتاب الجزائريين،
كما لم يجد له أاثرا في المعاجم الفرنسضية
ال -ك -ب -رى م-ث-ل «لروسش» و»روب-ي-ر» وم-وسض-وع-ة
«أاي -ن -ي -ف -رسض -ال-يسش» وغ-ي-ره-ا ،و»ي-ب-دو أان ه-ذا
الغياب سضاهم فيه فراح بقلة نصضوصضه ،وكونه
رج -ل م -ي -دان رب -م -ا ج -ع -ل -ه غ-ي-ر ح-اضض-ر ف-ي
ال -ك -ت -اب -ات ال -م -رج -ع-ي-ة ال-ك-ب-رى» ،ي-ق-ول ول-د
عروسضي ،مضضيفا بأان «وراء كل رجل مثل فراح
ف -ري -ق إاعÓ-م ي-ه-ت-م ب-ع-روضض-ه وح-ي-ات-ه ،وه-ذا
ال-ج-انب ال-ج-زائ-ري غ-ائب ،ف-ه-ل أاغ-ف-ل ف-راح
هذا الجانب أام أانه لم يكن لديه وقت لذلك؟»
يتسضاءل ولد عروسضي.
وإاذا ك -ان ف -راح م -ق -ا Óف -ي ال -ك-ت-اب-ة ،واك-ت-ف-ى
ب-م-ق-الت م-ن-ه-ا «ب-رف-ق-ة شض-كسض-بير» ،فإانه كان
لدلة على
لنتاج في الميدان ،ومن ا أ
غزير ا إ
ذلك اشضتغاله على  3مسضرحيات كبيرة سضنة
 .1958وقد بحث ولد عروسضي في مكتبات
ال-ك-ون-غ-رسش ،ه-ارف-ارد ،إاي-ت-اك-ا ،وغيرها ،ومن
ال-م-راج-ع ال-ع-ام-ة ب-ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسض-ية التي عثر
ع -ل -ي -ه -ا «ال -ق -ام -وسش ال-ب-ي-وغ-راف-ي» ل-م-نصض-ور
ع- -ب- -روسش ،و»ال -ق -ام -وسش الصض -غ -ي -ر ل -ل -مسض -رح
ال -ج -زائ -ري» ل -ع -اشض-ور شض-رف-ي .أام-ا ال-م-راج-ع
لنجليزية فقد كتبت عنه كثيرا ،مثل «دليل
اإ
ك- -ام- -ب -ري -ج ل -ل -مسض -رح» ،إال -ى ج -انب م -ق -الت
أاك -ادي -م -ي -ة دسض -م -ة ف-ي م-ك-ت-ب-ت-ي ال-ك-ون-غ-رسش
وهارفارد.
أام-ا ال-م-ق-الت وال-م-واق-ع ب-ال-ل-غ-ة العربية ،فإان
اله -ت -م -ام ال-ح-ق-ي-ق-ي ب-ف-راح ب-دأا ق-ب-ل بضض-ع-ة
سضنوات« ،سضمعت فيما بعد عن مقالت قديمة
مثلما كتب أالفرد فرج ،ولكنها لم تصضلني» يقول
ول -د ع -روسض -ي ،ال -ذي وصض -ف ف -راح ب -أان-ه ك-ان
مجروحا من ناحية وطنه وجرحه آالمه حتى
توفي ،وأانه كان واحدا من أاهم المناضضلين من
أاجل القضضية الفلسضطينية ،وأانه لم يكن منظرا
ج -السض -ا ف -وق ب -رج -ه ال -ع -اج -ي ،ب-ل ك-ان رج-ل
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دورة تكوينية للمكون Úحول تقنيات السضمعي البصضري
لسصبوع الدورة التكوينية للمكون Úحول تقنيات السصمعي
اختتمت بحر هذا ا أ
البصصري التي حملت شصعار «نتعلم ونعلم» ،واŸنظمة من طرف ديوان مؤوسصسصات
الشصباب بالتنسصيق مع الرابطة الولئية لنشصاطات الشصباب.
التصضوير والتركيب وتوحيد البرنامج المسضتعمل
ف -ي ع -م -ل-ي-ة ال-ت-رك-يب ،ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ال-ق-واع-د
سضمحت هذه الدورة التي أاشضرف عليها إاطارات الحترافية للتصضوير وتعلم كيفية إانجاز ربورتاج،
دي - -وان م- -ؤوسضسض- -ات الشض- -ب- -اب ب- -ت- -ك- -وي- -ن زه- -اء ال -ت -ح -ك -م ف -ي ت -ق -ن -ي -ات ال -م -ون -ت -اج ب -ب -رن -ام -ج
 25متربصضا ،من بينهم  05متربصضات في مجال ماجيكسش HDوالتمكين من اسضتعمال الوسضائل
التعلم والتدرب في أابجديات اسضتعمال تقنيات السضمعية البصضرية وتقنيات المونتاج والميكسضاج
السض -م -ع-ي ال-بصض-ري ع-ل-ى م-دار ي-وم-ي-ن وشض-م-لت ل- -ي- -خ- -ت- -ت- -م ب- -ان -ج -از ع -م -ل مصض -ور م -ن ط -رف
ال -ف -ت -رة الصض -ب -اح -ي -ة م -ن ال -ي -وم األول ال -ج-انب المتربصضين كان كثمرة تربصش.
النظري بالتعرف على عموميات ومصضطلحات اع -ت -ب -ر ح -م -زة غ -رب -ي م-دي-ر دي-وان م-وؤسضسض-ات
ل-غ-وي-ة سض-ي-ن-م-ائ-ي-ة ف-ي م-جال السضمعي البصضري ،الشضباب في ختام هذه الدورة أان هذا النوع من
فضض  Ó-ع -ل -ى ال -ج -انب ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي م -ن خÓ-ل التكوين سضيسضمح للشضباب مسضتقب Óأان يصضبحوا
اسضتعمال وسضائل بيداغوجية متطورة تمثلت في م -ك -ون -ي -ن ل -لشض -ب-اب ال-ه-اوي ف-ي ال-تصض-وي-ر ع-ب-ر
ج-ه-از اإلسض-ق-اط  ،ب-ي-ن-م-ا شض-م-ل ب-رن-ام-ج ال-ف-ترة ال -م -ؤوسضسض -ات الشض -ب -ان -ي-ة أاوع-ب-ر فضض-اء ال-ح-رك-ة
المسضائية تقنيات المونتاج والميكسضاج وبرامج ال -ج -م -ع -وي -ة ،ك-م-ا أان دي-وان-ه ي-ع-ك-ف م-ن خÓ-ل
التركيب الرقمي وكيفية نقل الشضريط الفيديو ب -رن -ام -ج -ه السض -ن -وي ع-ل-ى إاق-ام-ة ت-ربصض-ات ف-ي
إالى جهاز الكمبيوتر عن طريق بطاقة إادخال م-خ-ت-ل-ف ال-ت-خصضصض-ات وال-م-ي-ادي-ن م-ع م-خ-ت-لف
للحاسضوب ومعالجة الفيديو داخل البرنامج عن شضركائه وذلك من أاجل التكفل األمثل بالشضباب
طريق اختيار المقاطع والمشضاهد التي تخدم وترقية مهاراتهم ،مع العلم أان مدرجات مؤوسضسضة
الموضضوع وكيفية قصضها وكيفية إاضضافة الصضور ،الديوان شضهدت مؤوخرا تنظيم الدورة التكوينية
الموسضيقى والتعليق وطريقة إانجاز الجينيريك «منشضط المنصضة « أاقترحت من قبل مصضلحة
من حيث عمليتي البداية والنهاية.
ال -نشض -اط -ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ووج-هت ل-ط-ل-ب-ة ج-ام-ع-ة
ت
ي
ق
ل
ي
ت
ل
ا
ة
ر
و
احتوى اليوم الثاني من هذه الد
ال -دك -ت -ور ي -ح -ي ف -ارسش ،ب -ال-ت-نسض-ي-ق ب-ي-ن دي-وان
Óنشضطة
اسض-ت-حسض-ان ال-م-ت-ربصض-ي-ن بعضش األسضاسضيات ،من مؤوسضسضات الشضباب والجمعية الولئية ل أ
بينها مراحل إانجاز الريبوبورتاج المصضور من الثقافية والسضمعية البصضرية بهذه الولية أاطرها
حيث التطبيق والتقطيع الفني ،وهدفت هذه المدرب مراد هارون.
الدورة حسضب منظميها إالى التعريف بتقنيات

اŸدية :علي ملياÊ

ميدان.
لسض -ت -اذ سض -ع-ي-د ب-ن زرق-ة:
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال ا أ
«نعرف أان أالفريد فرج هو أاول من كتب عن
ه -ذه الشض -خصض -ي -ة ال -م -ه -م -ة ،وك -ت -اب «أاضض-واء
المسضرح الغربي» يذكر فيه بشضكل مطول سضيرة
ف -راح ،ونشض -ر ق -ب -ل ذلك ف -ي م -ج-ل-ة ال-دوح-ة،
والجميل في عبد القادر فراح أانه يجيب على
المراسضÓت ودقيق فيها ويحترم كل الناسش،
وهو ما وافر مادة إاضضافية عنه».
وأاشضار بن زرقة إالى خصضوصضية فراح المنبثقة
م -ن مسض -اره ال -م -ت -ف -ارد ،وه -و ال-ذي ت-رب-ى ف-ي
الزاوية وحفظ القرآان واسضتمع إالى أالف ليلة
وليلة والسضيرة الهÓلية ،ثم انتقل إالى العاصضمة
ثم باريسش ثم لندن ،ثم إالى مختلف عواصضم
ال -ع-ال-م .ك-م-ا أان إان-ج-از تصض-ام-ي-م لشض-خصض-ي-ات
لي
كبيرة مثل شضخصضيات شضكسضبير لم يتوفر أ
كان ،على غرار مسضرحية هنري الخامسش التي
ت-ت-ط-رق إال-ى ال-ح-رب ب-ي-ن ب-ري-ط-ان-يا وفرنسضا،
وب-ع-ب-ق-ري-ت-ه وج-د ف-راح ح-ل-ول سض-ي-ن-وغ-راف-ي-ة
كثيرة ،كأان اعتمد الرداء الجلدي الذي يظهر
حديديا ،ووظف الخيام ،ولول إاضضافات فراح
لما تمسضكت به فرقة شضكسضبير ،يؤوكد بن زرقة،
مذاكرا بأان الهدف من هذا اللقاء هو جمع ما
توافر وتناثر عن هذا الفنان الموسضوعي.

صصرامـــة ..ومثابـــرة

ك -م -ا ق -دمت زوج -ة أاخ -ي-ه السض-ي-دة ي-م-ي-ن-ة ف-راح
شضهادة مقتضضبة ،قالت فيها إان أاول لقاء به كانت
ب-م-ن-اسض-ب-ة م-يÓ-د اب-ن-ه-ا م-روان« :أارسض-ل-ن-ا صض-ورة
م -روان إال -ى ف -رق -ة شض -كسض -ب -ي -ر ال -م-ل-ك-ي-ة ون-ج-ح
التصضال واسضتمر» ،كما قامت بزيارته زارته في
لندن .وروت كيف توقف الفنان عن الدراسضة
وال -ت -ح -ق ب -أاخ-ي-ه م-ح-م-د ب-بسض-ك-رة ،وه-ن-اك ب-دأا
يرسضم ،وكانت رسضوماته مسضتلهمة من المداحين
والفانتازيا .كما روت كيف كانت رسضامة فرنسضية
«السضيدة شضوفريون» ،التي كانت تتداوى بحمام
بسضكرة ،سضببا في انتقاله إالى فرنسضا ،ووقفت هي
وزوجها إالى جانبه رغم عنصضرية مدير المدرسضة
العادية ،ومن فرنسضا كان انتقاله إالى بريطانيا
بطلب من مسضرحيين بريطانيين.
أام -ا اب -ن أاخ-ي-ه م-روان ،وه-و م-وسض-ي-ق-ي وم-خ-رج
تلفزيوني ،فقال« :لما كنا في غرداية كان عمي

بمثابة والدي الثاني ،كان يأاتي لتحضضير أاعماله،
ولتخصضيصش وقت لعائلته ،وحينما دخلت تكوينا
في السضينما بالتلفزيون الجزائري في  1991كان
دائم التصضال بي وينصضحني في تكويني وحينما
أارسضل إاليه تسضجيÓتي الموسضيقية كان ينقدها
وي -ن -ت -ق -ده -ا» .وأاضض -اف« :ك-ان دائ-م-ا يشض-ج-ع-ن-ي
ويقول لي إانه يجب العمل والتميز مهما كان
المحيط ..كان يحب بلده كثيرا ،ولطالما تمنى
العودة والعمل هنا».

أاين أانتم أايها «السصينوغرافيون»؟

كما عهدناه ،اسضتلم الفنان عبد الحميد رابية
ال-ك-ل-م-ة ،وأادل-ى ب-دل-وه ون-ف-ع ب-م-ع-لوماته الغزيرة
جمع الحضضور ..ولكنه قبل ذلك لحظ كيف نظم
المسضرح الوطني يومين دراسضيين متعلقين بأاحد
أاك -ب -ر ف -ن -ان -ي السض -ي-ن-وغ-راف-ي-ا ول-ك-ن ال-م-ع-ن-ي-ي-ن
ال-م-ب-اشض-ري-ن ب-األم-ر وه-م السض-ي-ن-وغ-راف-ي-ون غير
ح -اضض -ري -ن.ووصض -ف راب -ي -ة ف -راح ب-أان-ه م-ع-روف
ومشضهور في العالم ولكنه منسضي ومجهول في
بÓده التي أاحبها ،وقال إان هذا اليوم الدراسضي
ه -و ح -ت -ى ل ن -نسض -ى ه -ذا ال -ف -ن -ان ال -م-خضض-رم.
وأاضضاف« :عرفت فراح سضنة  1964في تربصش
بسضيدي فرج ،وكان سضني حينذاك ل يتجاوز 18
سضنة» ..نشضر فراح في أاكبر المجÓت على غرار
في «األزمنة المعاصضرة» التي كان يشضرف عليها
ج -ون ب -ول سض -ارت -ر .وسض -ان -د ب -م -واق -ف -ه ال -ث -ورة
التحريرية ونتج عن ذلك مقاطعة فرنسضية له.من
ج -ه -ت -ه ،ق -ال ع Ó-وة ج-روة وه-ب-ي ف-ي م-داخ-ل-ة
مقتضضبة« :لم أاكن أاعلم أان فراح كتب نصضوصضا
مسض-رح-ي-ة ،وأاع-د ب-ت-رج-م-ة نصض-ه إال-ى ال-ع-رب-ي-ة».
وأاضض -اف ب -أان مصض -ط -ل -ح السض -ي -ن -وغ -راف -ي-ا دخ-ل
الجزائر سضنة  1987مع فراح وجواد األسضدي في
ملتقى بفندق السضفير« :لم نفهم حينها معنى
مصضطلح سضينوغرافيا ،وطلبنا شضرحا أاكثر من
فراح واألسضدي بعد المحاضضرة» .ومن هنا بدأات
السضينوغرافيا تعوضش كلمة الديكور في المسضرح
ال -ج -زائ -ري ،ي -ق -ول ج -روة وه -ب -ي.وت -أات -ي ه -ذه
ال-ت-ظ-اه-رة ف-ي إاط-ار «ن-فضش ال-غ-ب-ار» (ع-ل-ى ح-د
تعبير زياني شضريف عياد) عن شضخصضية عبد
القادر فراح الفذة والعالمية ،والتعريف بالهبة
ال-ت-ي ق-دم-ه-ا ل-ل-مسض-رح ال-وط-ن-ي وه-ي م-ع-روضضة
وموضضوعة في متناول المهتمين.

ملتقى رهان الشضعر ا÷زائري
ومهرجان وطني ‘  19مارسس

«مصصا◊ة الشصعر مع البيت واŸدرسصة والشصارع ومع اÙيط واŸؤوسصسصات التي لها صصلة مع الثقافة،
وكذا إاعادة الشصاعر ‘ مسصار النجومية والتعريف Ãوهبته ونصصوصصه مع السصهر على نشصر الدواوين
لهداف التي سصطرتها ا÷معية الوطنية « بيت الشصعر»
واÓÛت وكتب النقد» :هي من ب ÚكÈيات ا أ
لو ¤منها من خÓل تنظيمها من  19ا 21 ¤مارسش
الفتية النشصأاة والتي ارتأات Œسصيد اÿطوات ا أ
ا÷اري با÷زائر العاصصمة Ÿلتقى ومهرجان وطنيÃ Úناسصبة إاحياء ا÷زائر لعيد النصصر وكذا اليوم
العاŸي للشصعر.

حبيبة غريب

لخضصر والرماد»
الصصحفية والروائية الزميلة فضصيلة بودريشش تصصدر «ا أ

رواية تفضضح أاسضاليـ ـ ـب ا◊ـ ـ ـرب النفسضيـ ـ ـة
لنسضـ ـ ـ ـان
لÓسضتعمـ ـ ـار ومقاومتـ ـ ـ ـها من ا إ
ا÷زائـ ـ ـ ـري

صصدر للصصحفية والروائية الزميلة فضصيلة بودريشش مؤولف جديد هو الثالث ‘
لخضصر والرماد» الذي وقعته بالبيع ‘ معرضش
لبداعي وسصمته بعنوان «ا أ
مسصارها ا إ
ال-ق-اه-رة ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب ‘ فÈاير  ،2018ح-يث نشص-طت ب-اŸن-اسص-ب-ة ن-دوة إاعÓ-مية
شصرحت فيها صصاحبتها مضصمون الرواية.
تعالج رواية «األخضضر والرماد»
بأاسضلوب شضيق مختلف الجوانب
اإلنسض-ان-ي-ة ال-ت-ي ح-م-ل-ت-ه-ا مرحلة
ال- -ك- -ف- -اح ال- -ذي خ -اضض -ه الشض -عب
الجزائري إابان السضتعمار مبرزة
ضض-م-ن فصض-ول ال-ك-ت-اب م-م-ارسضات
اإلدارة السض -ت -ع -م -اري-ة ال-ف-رنسض-ي-ة
ال- -ت- -ي سض- -ل- -ط- -ت- -ه- -ا ضض- -د الشض- -عب
ال -ج -زائ -ري وخ-اصض-ة ال-م-م-ارسض-ات
ال -م -م -ن -ه -ج -ة ل -ل -ت -ع -ذيب ال-ن-فسض-ي
والمطاردة لكل األصضوات التي كانت
ت- -ن -ادي ب -ال -ع -دال -ة وال -ح -ري -ة.ه -ذه
الرواية الهادفة وهي من جملة عدد
قليل يعالج تلك الحقبة بحيث تؤورخ
ب -أاسض -ل -وب ج -م-ي-ل ق-ريب م-ن ال-واق-ع
ألسض -ال-يب السض-ت-ع-م-ار ال-ت-ي م-ورسضت
ضضد الجزائريين عن طريق توظيف

جمعية «بيت الشصعر» تقتحم السصاحة الثقافية بقوة

ع-مÓ-ء ي-ن-ق-ل-ون األخ-ب-ار وي-ت-جسضسض-ون ع-ل-ى بني
ج -ل -دت -ه -م ب -ع -د أان ب -اع -وا ال -وط -ن وت-خ-ل-وا ع-ن
الشضرف.ركزت أادوات السضتعمار الفرنسضي في
تلك الحقبة التي صضممت فيها اإلرادة الوطنية
ع -ل -ى كسض -ر ق-ي-ود الح-تÓ-ل ع-ل-ى ت-ك-م-ي-م أاف-واه
الجزائريين مسضتهدفة إاياهم بالوشضاية والدعاية
التي حاولوا عن طريقها ضضرب عنصضر الثقة في
المجتمع الجزائري.تضضع الرواية الجديدة في
الصضدارة دور اإلنسضان الجزائري في مواجهة
م -ن -ظ -وم -ة م -ؤوام -رة السض -ل -ط -ات السض -ت -ع -م-اري-ة
وع-زي-م-ت-ه ع-ل-ى إاح-ب-اط-ه-ا ب-الصض-ب-ر ،ك-م-ا ترصضد
الزمن األول لفجر السضتقÓل فتروي كيف عاشش
الجزائريون البداية األولى للحرية.

سسعيد .ب

كشضف كل من الشضاعر سضليمان جوادي و د.
لمين العام للجمعية
عاشضور فني الرئيسش وا أ
الوطنية بيت الشضعر ،أان « الملتقى الوطني
رهان الشضعر الجزائري يحمل شضعار «الشضعر
نبضش الحياة» ،وهو الحدث الذي يهدف إالى
دراسضة والبحث في كيفية إاعادة الشضعر إالى
ال- -م- -ح- -ي- -ط أاي الشض- -ارع وال- -م -ق -ه -ى وال -ب -يت
لع -راسش ،وه -ذا م -ن
وال- -م- -درسض -ة والسض -وق وا أ
خÓ-ل ال-م-داخÓ-ت ال-ك-ث-ي-رة ال-مسض-ط-رة ،ك-م-ا
اخ- -ت- -ي -ر شض -ع -ار «ال -ج -زائ -ر ت -ت -ن -فسش شض -ع -را»
ل-ل-م-ه-رج-ان ال-وط-ن-ي ال-ذي سض-ي-ق-ام بالموازاة،
والذي تحاول الجمعية من خÓله إاعادة الشضعر
إالى المؤوسضسضات العمومية والخاصضة التي لها
عÓقة مع الثقافة».
وأاعتبر د .فني ،أامسش ،لدى نزوله ضضيفا على
Óذاع-ة ال-ث-ق-افية
حصض-ة «سض-ج-الت وم-ع-ن-ى» ل -إ
ب -ال -م -رك-ز ال-ث-ق-اف-ي ع-يسض-ى مسض-ع-ودي ال-ت-اب-ع
Óذاع -ة ال -وط -ن -ي-ة ،رف-ق-ة الشض-اع-ر سض-ل-ي-م-ان
ل -إ
ج-وادي« ،ه-ذه ال-ت-ظ-اه-ري-ة ال-ث-ق-افية الوطنية
ه-ي ب-م-ث-اب-ة الن-طÓ-ق-ة ال-رسض-م-ي-ة ل-نشض-اطات
«بيت الشضعر» في المشضهد الثقافي ،مضضيفا
أان-ه-ا سض-ت-ق-ام بشض-ط-ري-ه-ا ف-ي ك-ل م-ن ال-م-ك-ت-بة
ال -وط -ن-ي-ة ال-ح-ام-ة ،وال-مسض-رح ال-وط-ن-ي م-ح-ي
الدين بشضطارزي وقاعة الموقار وكذا إاقامة
الفنانين بزرالدة ،وتشضمل إالى جانب الندوات
وال -م -داخ Ó-ت ،أامسض -ي -ات شض -ع -ري -ة وم-ع-رضض-ا
للكتاب سضيقام ببهو المسضرح الوطني ،بمعية
ال- -ع- -دي- -د م- -ن دور ال- -نشض -ر ،وي -خصش أاسض -اسض -ا
الدواوين الشضعرية وكتب النقد».
وي -حضض -ر ال -م-ل-ت-ق-ى و ال-م-ه-رج-ان ق-راب-ة 140
شضاعر ومحاضضر فيما برمجت  25محاضضرة
ي -نشض -ط -ه -ا أاسض -ات -ذة ج -ام -ع -ي-ون م-ن ك-ل رب-وع
الوطن.

ملتقى آاخر بخنشصلة و›لة
ومعجم الشصعر ا÷زائري

وفي سضياق آاخر يعكف «بيت الشضعر» أايضضا على
التحضضير لملتقى آاخر يقام بداية من  10أافريل
ال-ق-ادم ب-خ-نشض-ل-ة ،يشض-م-ل إال-ى ج-انب ال-م-حاضضرات
واإللقاءات الشضعرية رحلة سضياحية للمنطقة األثرية
وم -ع -رضض-ا ل-ل-ك-ت-اب ،ك-م-ا أافصض-ح األم-ي-ن ال-ع-ام ع-ن
مشضروع معجم الشضعر الجزائري ،الذي تشضرف عليه
اللجنة التي يترأاسضها الدكتور رابحي عبد القادر
أاسضتاذ بجامعة سضعيدة ،بالتنسضيق مع باحثين في
الجامعات األخرى.
ال-م-ع-ج-م ي-ق-ول د.ف-ن-ي «ع-ب-ارة ع-ن وث-ي-ق-ة ع-ل-م-ية
ونقدية وتعريفية بكل ما نشضر للشضعراء الجزائريين
بغضش النظر عن السضن والجنسش و اللغة المسضتعملة
وكذا المجال ،وهي تهتم أاكثر بالبحث والدراسضة
في النصش الشضعري وليسش بمسضيرة الشضاعر».
وإاصض-دار ه-ذا ال-ع-م-ل ال-ب-ح-ث-ي ال-ق-ي-م ،ي-قول بدوره
الشض -اع -ر سض -ل -ي-م-ان ج-وادي م-ره-ون ب-اإلم-ك-ان-ي-ات
ال -م -ادي-ة ال-مسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة إال-ى ج-انب دع-م
المؤوسضسضات الثقافية ودور النشضر لها ،مشضيرا إالى
السض -ه -ر ع -ل -ى ت -وط -ي -د ال-ع-ال-ق-ة ب-ي-ن «ب-يت الشض-ع-ر
والفاعلين و المؤوسضسضات الثقافية» بهدف خدمة
الشضعر وإاعادة إاعÓء مكانة الشضاعر وبريق نجمه.
Óشض-ارة ف-ق-د اع-ت-م-دت ال-ج-م-ع-ي-ة الوطنية «بيت
ول -إ
الشض- -ع- -ر» ف -ي  22أاك-ت-وب-ر ال-م-اضض-ي ،وأاسضسض-ه-ا 39
شض -اع-را سض-ان-دوا ف-ك-رة د .ع-اشض-ور ف-ن-ي وسض-ل-ي-م-ان
جوادي الرامية إالى تقديم عمل نوعي في مجال
الشض-ع-ر وت-وط-ي-د ال-ت-واصض-ل ب-ي-ن الشض-اع-ر والمحيط
ومصضالحة المجتمع والمشضهد الثقافي على الشضعر،
هذا من خÓل نشضر كتب النقد ودواوين الشضعر،
وإانشض -اء م -ج -ل-ة «ب-يت الشض-ع-ر» وت-ك-ث-ي-ف األنشض-ط-ة
الوطنية والمحلية حول بحور الشضعر وأاعÓمه.

إأعدأد:

الخميسس  ١٥مارسس  ٢0١8م
الموافق لـ  ٢٧جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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لرد Êفواز الرطروط لـ«الششعب»:
اÿب Òوالدكتور ا أ

«يجب أان يتحّرك اÛتمع الدو‹ من أاجل إانقاذ األطفال

لرد› ‘ Êال حقوق الطفل
أاكد اÿب Òا أ
لعÓمي ،الدكتور فواز الرطروط ‘ حوار خصّص به
وا إ
جريدة «الششعب» أان ا÷زائر تعت Èرائدة ‘ ›ال
حماية حقوق ا أ
لطفال Ãا أانها كانت السشّباقة ‘
لتفاقية الدولية ،وج ّسشدت ذلك من
التوقيع على ا إ
خÓل سشنّ قانون خاصص بالطفل سشنة  ،2015وتأاسشيسشها
هئية خاصشة ◊ماية وترقية حقوق الطفل ،كما
تطّرق إا ¤الوضشع الصشعب الذي تعيششه اŸنطقة
العربية وما سشينجم عنه من آاثار وخيمة لن تخدم
لنه  ⁄ينم ‘ بيئة سشليمة ولن
جيل اŸسشتقبل ،أ
يعيشص حياة عادية ،مششددا على ضشرورة أان تتضشافر
لمور.
ا÷هود ب Úكل اŸعني Úلتصشحيح ا أ

ل ا◊روب
❊ ماهي قراءتكم لواقع أاطفال العرب ‘ ظ ّ
لزمات؟
وا أ
❊❊ واقع األطفال العرب اŸتأاثرين با◊روب واألزمات مؤو،⁄
ففي فلسسط ÚاÙتلة يجد األطفال صسعوبة ‘ الوصسول إا¤
مدارسسهم جراء جدار الفصسل العنصسري الذي شسيده اإلحتÓل
الغاشسم ويحتجز األطفال وتفرضس عليهم أاحكام جائرة ،و‘
بعضس الدول العربية اŸسستضسيفة لÓجئ Úالسسوري Úقد ثبت
بؤوسس هوؤلء األطفال الÓجيئن كما يظهر من ‡ارسسة بعضسهم
للعمل ‘ سسنّ مبكرة والتسسول وغÒها من األمور التي –رمهم
من عيشس طفولتهم وكل ذلك نتيجة قصسور دور اŸفوضسية
السس -ام -ي -ة لÓ-ج-ئ ‘ Úال-دول غ ÒاŸصس-ادق-ة ع-ل-ى اإلت-ف-اق-ي-ة
الدولية لÓجيئن ،و‘ اليمن Áوت األطفال بسسبب ا◊صسار
الدو‹ اŸفروضس على بلدهم وكل هذا يعني أان الوضسع كارثي
وسسيكون له أاثار وخيمة مسستقب.Ó

حاورته :نبيلة بوقرين
«الشش -عب» :ك -ي -ف ت -ق ّ-ي-م-ون ال-ع-م-ل ال-ذي ت-ق-وم ب-ه
ا÷زائر من أاجل الدفاع عن حقوق الطفل طبعا بعد
Œربتكم اŸاضشية؟
فواز الرطروط :تعت Èا÷زائر من البلدان الرائدة ‘ سسّن
القوان Úالتي تدافع عن الطفل بدليل أانها السسباقة ‘ التوقيع
على اإلتفاقية الدولية مثلما تشس Òإاليه اŸعطيات أاعقبه صسدور
قانونها ◊ماية الطفل ‘ عام  ،٢0١٥وتأاسسيسسها لهيئة ﬂتصسة
◊ماية وترقية الطفولة وميÓد شسبكة اإلعÓمي Úا÷زائريÚ
◊قوق الطفل ،عÓوة على توضسيح القانون بالنسسبة للمؤوسسسسات
التي لها عÓقة مباشسرة مع هذه الشسريحة ومن اŸتوقع أان
تخدم الطفولة من خÓل التنسسيق فيما بينها ‘ ›ال رعاية
الطفولة وتنميتها Ãا يتماشسى مع ما هو حاصسل ‘ اÛتمع.
لم -ور ال -ت -ي وق -فت ع-ل-ي-ه-ا خÓ-ل زي-ارتك
❊ م -اه -ي ا أ
ليجابية منها أاو السشلبية؟
للجزائر ا إ
❊❊ ا÷زائر بلدي الثا Êوأاعشسقه هو وأاهله حتى النخاع
ودائما أاسستمتع عندما أاتواجد به خاصسة أانني زرت عدة مناطق
حيث إاكتشسفت أاماكن رائعة ،بالتا‹ فا÷زائر من خÓل زيارتي
ل -ه م -ن ح Úآلخ -ر أاج -ده دوم -ا م -ف -ع -م -ا ب-الي-ج-اب-ي-ات ‘ ك-ل
اÛالت واŸيادين ،وقفت على وجود عدة أامور مهمة على
غرار ›انية التعليم› ،انية النقل بالنسسبة لطلبة ا÷امعات
وهناك منح مدرسسية وجامعية وكل هذه األمور تسساعد وتشسجع
على الدراسسة ،إاضسافة إا ¤توف ÒاŸرافق اÿاصسة بالرياضسة،
دور الشسباب ،الدورات التكوينية لكل الشسرائح التي لها صسلة
باألطفال لهذا أاهنئ اŸسسؤوول Úعلى هذا النجاح وأا“نى أان
تكون قدوة للدول العربية األخرى.
لعÓ- -م ‘ ال -دف -اع ع -ن ح -ق -وق
❊ أاي- -ن ي- -ك- -م- -ن دور ا إ
الطفل؟
ÓعÓم دور وقائي وآاخر عÓجي ‘ ›ال الدفاع عن
❊❊ ل إ
حقوق الطفل ،ولكي يتمكن اإلعÓم من –قيق هذا الهدف
وإا‚از اŸهمة بنجاح يجب بناء قدرة مؤوسسسساته ورفع كفاءة
العامل Úفيه خاصسة ‘ ›ال حقوق الطفل ،كما إاتضسح من
نتائج دراسسة علمية ‹ عن واقع اإلعÓم العربي الذي نأامل منه
الكث ‘ Òميدان حقوق الطفل ألنه اŸرآاة التي تعكسس الواقع
ب-إام-ك-ان-ه-ا كشس-ف ا◊ق-ائ-ق وت-غ-ي Òال-واق-ع ع-ن ط-ري-ق الضسغط
ومسساعدة اŸسسؤوول ‘ Úمعرفة ما يدور ‘ اÛتمعات.
لعÓم العربي يقوم بدوره ‘ خدمة الطفل؟
❊ هل ا إ
❊❊ ‘ الوطن العربي ما زال اإلعÓم بحاجة لبناء قدراته ‘
›ال حقوق الطفل وبعيدا عن طرح قضسايا حقوق الطفل Ãهنية
كما إاتضسح من نتائج ثÓث دراسسات أاجراها اÛلسس العربي
للتنمية والطفولة ،وبالرغم من ذلك فهناك Œارب إايجابية Áكن
تعميمها والتعلم منها لعّل أاهمها التجربة ا÷زائرية التي ترتب
ع-ل-ي-ه-ا شس-ب-ك-ة اإلعÓ-م-ي Úا÷زائ-ري◊ Úق-وق ال-ط-ف-ل وإاح-تضسان
الهيئة الوطنية ◊ماية وترقية الطفولة لها ما جعل األمور تتغÒ
بصسفة كبÒة من ناحية معا÷ة القضسايا اŸتعلقة بالطفل دون
اŸسساسس Ãصسلحته الفضسلى.

^ ا÷زائر رائدة ‘ ›ال
الدفاع عن حقوق الطفل

لط-ف-ال أان ي-ع-يشش-وا ح-ي-اة
❊ ه -ل يسش -ت -ط -ي -ع ه -ؤولء ا أ
عادية مسشتقب Óوبإامكانهم خدمة بلدانهم؟.
❊❊ إاذا وج -د األط -ف -ال م -ن Áن -ع ال-ت-م-ي-ي-ز ضس-ده-م ويضس-م-ن
‰وهم ويراعي مصسا◊هم الفضسلى ويوسسع دائرة مشساركتهم ‘
قضساياهم حتما فإانهم سسوف يعيشسو حياة هنّية وسسعيدة ،ألنه
من أاجل إاخراجهم من هذا اŸشسهد اŸؤو ،⁄اŸظلم ،اÿا‹
من اإلنسسانية يجب على اللجنة الدولية ◊قوق الطفل أان تقول
كلمتها ‘ ›ال إانهاء اإلحتÓل ‘ فلسسط Úوإانهاء الصسراعات
اŸسسلحة ‘ الصسومال ،سسوريا ،ليبيا وفكّ ا◊صسار عن اليمن
وعلى اÛتمع الدو‹ دعم الدول اŸسستضسيفة لÓجئ Úوتعزيز
السسÓ- -م وال- -ع -دل وف -ق ال -ه -دف السس -ادسس عشس -ر م -ن اإلع Ó-ن
العاŸي ألهداف التنمية اŸسستدامة.
❊ كيف ترى دور اÛتمع اŸدÊ؟
❊❊ جميع الدول العربية وقعت وصسادقت على إاتفاقية حقوق
ال-ط-ف-ل ال-ت-ي تسس-م-و ب-دوره-ا ع-ل-ى ال-تشس-ري-ع-ات ال-وط-ن-ي-ة ومن
أاكÌها “اشسيا مع اإلتفاقية قانون حماية الطفل ا÷زائري،
م- -ن ج- -انب آاخ -ر ف -إان ح -م -اي -ة ال -ط -ف -ل ›ال خصسب ل -ع -م -ل
اŸؤوسسسسات ا◊كومية ومنظمات اÛتمع اŸد Êعلى إاعتبار
أان ت -لك اŸؤوسسسس -ات ب -ن-وع-ي-ه-ا م-ت-وق-ع م-ن-ه-ا ل-عب أادوار ب-ارزة
وفعالة مثلما هو عليه ا◊ال ‘ ا÷زائر.

مادمنا نسسمو بذواتنا فنحن لسسنا
بقلم أمينة جابالله
معاقÚ
‘ هذه اŸناسسبة اÿاصسة و الغالية على
قلوبنا اإرتأاينا أان نتقدم بكل احÎام لكم
أاع-زاءن-ا األط-ف-ال م-ن ذوي الح-ت-ي-اج-ات
اÿاصس -ة ب -أاصس -دق ال-ت-ح-اي-ا ‘ ي-وم ي-ع-تÈ
بصسمة “يز و بصسمة –دٍ وكل مانتمناه
أان تتقبلوا ما اخÎناه من حروف لتليق
إال Ãن كسس- -ر ق- -ي -د م -ا أاسس -م -ي -ن -اه ن -ح -ن
ب»اإلعاقة» Ãا لديكم من إارادة و عزم و
قوة..و نيابة عنكم جميعا كلماتنا نوجهها لكل العا.. ⁄فليسسمع
العا:⁄
ي -ق -ال ع -ن -ي م -ع -اق و ⁄ت -ع -ق ع -زائ -م -ي ألن -ن -ي أارى ا◊ي -اة
أامامي.فليسس من جلسس على كرسسي معاق ل بل هناك معاق
غÒه هو معاق األخÓق ومعاق العقل ومعاق الضسم Òوالتفك.Ò
اذ Êل تسسمع ولكن هنا قلبي يسسمع وينظر وبه عزمي كل
أانسسان ‘ هذه ا◊ياة له احتياجات خاصسة و أا“نى أان يقال ‹
«أاحبك كما أانت»…احيانا ليسست ا◊ياة كلها جميلة ولكن Áكننا
الÎك-ي-زع-ل-ى ال-ن-واح-ي ا÷ي-دة ..م-ه-م-ا ت-ك-ن إاح-تياجاتك فأانا
م -ت -م -ي-ز ..اŸع-اق إانسس-ان كسس-ائ-ر ال-بشس-ر ل-ه إاحسس-اسس-ه وك-ي-ان-ه
وتفكÒه بل بسسبب معاناته ‡كن أان يكون أاك Ìإاحسساسساً..
اŸعاق إانسسان طموح كسسائر البشسر ل يحب الهزÁة ل يحب
نظرات العطف والشسفقة..
اإلعاقة طاقة إارادتي سسأا–دى بها إاعاقتي أانا معكم فكونوا
معي..

á°VÉjQ

الخميسس  15مارسس  2018م
الموافق لـ  27جمادى الثانية 1439هـ

لو ¤لكـــــرة القـــــدم
الرابطــــــة اÎÙفـــــة ا أ

مواجهـ ـة تع ـد باإلثـ ـارة بـ ـ Úا–ـ ـاد البليـ ـدة وا– ـاد ا◊ـراشس
لو ¤تلعب اليوم ب Úنادي
لو ،¤بإاجراء  3لقاءات واعدة ،ا أ
تتواصشل ،اليوم وغدا ،فعاليات ا÷ولة  23من الرابطة اÎÙفة ا أ
إا–اد بلعباسس الذي سشيحل ضشيفا ثقي Óعلى نادي بارادو ‘ مباراة مثÒة ،فيما تلعب غدا قمة ذيل الÎتيب ب Úإا–اد البليدة الذي
لبناء مدينة الورود ‘ ،ح Úيتنقل دفاع تاجنانت إا¤
لخÒة أ
يسشتقبل منافسشه اŸباششر على البقاء إا–اد ا◊راشس ‘ لقاء الفرصشة ا أ
العاصشمة Ÿواجهة نصشر حسش Úداي صشاحب  15مواجهة دون هزÁة ‘ مباراة واعدة.

ﬁمد فوزي بقاصص
سسيحتضسن ملعب «عمر حمادي» ببولوغÚ
عشس -ي -ة ال -ي -وم ب-داي-ة م-ن السس-اع-ة اÿامسس-ة
مسساء مباراة مثÒة وواعدة ،أاين سسيحل إا–اد
بلعباسس ضسيفا ثقي Óعلى نادي بارادو ‘
ل- -ق -اء ي -ه -دف م -ن خ Ó-ل -ه أاشس -ب -ال اŸدرب
السسبا« Êخوسسيه ماريا نوغيز» إا– ¤قيق
اŸباراة السسادسسة على التوا‹ دون هزÁة،
خصس -وصس -ا أان -ه -م سس -ي -خ -وضس -ون ه-ذا ال-ل-ق-اء
Ãعنويات مرتفعة بعدما “كنوا من العودة
م -ن ت -اج-ن-انت أام-ام ال-دف-اع اÙل-ي ب-ال-زاد
كام ،Óلكنهم سسيواجهون منافسسا عنيدا عاد
بقوة ‘ اللقاءين األخÒين أاين “كن من
ال -ف -وز ع -ل -ى إا–اد ال -ب -ل -ي -دة ب-رسس-م ا÷ول-ة
األخÒة من اÎÙف األول ،و“كن من
ضسمان ورقة التأاهل إا ¤الدور نصسف النهائي
من منافسسة كأاسس ا÷مهورية على حسساب
شسبيبة السساورة ،وهو ما أاعاد الروح إا ¤أاشسبال
اŸدرب «سسي الطاهر شسريف الوزا »Êالذين
م- -روا ب- -فÎة عصس- -ي- -ب -ة ب -ع -د ال -ه -زÁة غÒ
اŸن -ت -ظ -رة ‘ دارب -ي ال -غ -رب ضس -د ال-غ-رË
مولودية وهران ،ضسف إا ¤ذلك فإان أاصسحاب
ال -زي األح-م-ر واألخضس-ر ي-ت-ف-اوضس-ون ج-ي-دا
خارج الديار ،وهو ما يجعل هذا اللقاء صسعبا
للغاية.
فيما سستلعب غدا بداية من السساعة الرابعة
مسساء Ãلعب اإلخوة براكني مواجهة قمة
ذي -ل الÎت -يب ال-ت-ي سس-ت-ج-م-ع إا–اد ال-ب-ل-ي-دة
صس- - -احب اŸرك - -ز األخ Òبضس - -ي - -ف - -ه إا–اد

ا◊راشس أاول اŸهددين بالسسقوط ‘ لقاء
بشسعار الفوز لك Óالفريق ،Úوسسيكون لقاء
ال -ف -رصس-ة األخÒة ل-رف-ق-اء اŸت-أال-ق وه-داف

ال-ف-ري-ق «سس-ام-ي ف-ري-وي» إلن-ع-اشس ح-ظ-وظ
الفريق ‘ البقاء ‘ حظÒة الكبار ،خصسوصسا
أان الصسفراء منافسس مباشسر من أاجل البقاء،

لكن األمر لن يكون سسه Óأامام العاصسميÚ
الذين سسيتنقلون إا ¤مدينة الورود Ãعنويات
م -رت -ف-ع-ة ب-ع-د ال-ف-وز األخ Òأام-ام اŸن-افسس
اآلخر على البقاء شسبيبة القبائل ،خصسوصسا أان
اŸدرب «ع -زي -ز ع -ب -اسس» كشس -ف أان ف-ري-ق-ه
يسس -ت -ه-دف ال-ف-وز ب-ال-ل-ق-اءي-ن اŸق-ب-ل Úأام-ام
إا–اد البليدة وبعده أامام نادي بارادو للخروج
من منطقة اÿطر وتسسي Òباقي اŸباريات
بذكاء.
ال -ل -ق -اء ال -ث -الث سس -ي -ج-م-ع نصس-ر حسس Úداي
صساحب اŸركز الثامن بدفاع تاجنانت على
أارضسية ميدان  20أاوت بالعناصسر بداية من
السساعة الرابعة ،األول يبحث عن العودة إا¤
أاجواء النتصسارات بعد التع Ìاألخ Òداخل
ال -دي -ار أام -ام شس-ب-ي-ب-ة السس-اورة ،أاي-ن سس-ي-ع-م-ل
ال -ط -اق -م ال -ف-ن-ي ل-ل-نصس-ري-ة ب-ق-ي-ادة اŸدرب
الشساب «بÓل دزيري» على مواصسلة سسلسسلة
اŸباريات دون هزÁة ورفعها إا ¤اللقاء ،16
خصس -وصس -ا أان رف -ق -اء «ع -دادي» سس -ي -ك-ون-ون
مدعوم Úبعاملي األرضس وا÷مهور وعلى
الورق هم األوفر حظا من أاجل –قيق الفوز
والقÎاب أاك Ìمن ثÓثي اŸقدمة Ùاولة
إانهاء اŸوسسم على األقل ‘ مركز يسسمح
ل -ل -ف-ري-ق ب-اŸشس-ارك-ة ‘ إاح-دى اŸن-افسس-ات
القارية أاو العربية اŸوسسم اŸقبل ،أاما الثاÊ
فيهدف إا ¤العودة بنتيجة إايجابية تسسمح له
بإانعاشس حظوظه ‘ البقاء خصسوصسا أانه بات
مهددا أاك Ìمن أاي وقت مضسى بالعودة إا¤
جحيم اÎÙف الثا.Ê

بـــــن ششيخــــة ،مــــدرب وفــــاق سشطيــــــف لـ «الششعب»:

هدفنا إانهاء اŸوسسم ضسمن الثÓثة األوائل ولدينا إامكانات –قيق ذلك
أاكد عبد ا◊ق بن ششيخة مدرب وفاق سشطيف ‘ ،حوار لـ «الششعب» ،أان هدف فريقه هذا اŸوسشم هو احتÓل مرتبة ضشمن الثÓثة
لوائل حتى يكون اŸوسشم ناجحا ،معÎفا أان اŸأامورية سشتكون صشعبة ،لكنها غ Òمسشتحيلة.
ا أ

حاوره :عمار حميسسي
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي

من جهة أاخرى ،أابدى بن شسيخة تأاسسفه للخسسارة التي مني بها
الوفاق أامام ا–اد العاصسمة ،مؤوكدا أان لعبيه قدموا كل ما
لديهم من أاجل العودة بالتعادل على األقل ،لكن العكسس حدث.
و ⁄يفوت التقني ا÷زائري الفرصسة ليؤوكد أان فريقه جاهز
Ÿواجهة العودة ‘ رابطة األبطال رغم اإلرهاق الذي نال من
لعبيه ،إال أانه أابدى عزمه على –ضسÒهم جيدا ليكونوا ‘
اŸوع.
«الشش- -عب» :ه -ل ت -ع -ت -ق -د أان ف -ري -قك «يسش -ت -ح -ق»
اÿسشارة أامام ال–اد؟
بن ششيخة – الفريق قدم مباراة كبÒة والÓعبون كانوا ‘
اŸوعد خÓل اŸواجهة ،حيث أاتيحت لنا العديد من الفرصس
لكننا  ⁄نسستطع –ويلها إا ¤أاهداف ،عكسس اŸنافسس الذي
كانت الفعالية إا ¤جانبه .لكن على العموم أانا راضس عن
مسستوى الÓعب Úواألداء الذي قدموه ،حيث كان بإامكاننا
العودة بالتعادل على القل ‘ حال قلصسنا النتيجة ‘ وقت
مبكر ،لكن األمر اإليجابي هو رد فعل الÓعب Úالذين آامنوا
بقدراتهم ا ¤اللحظات األخÒة التي عرفت تسسجيل هدفÚ
عن طريق بانوح .ومن يرى النتيجة يعتقد أان فريقي  ⁄يقم
بأاي شسيء ،لكن العكسس هو الذي حدث .أاشسكر الÓعب ÚكثÒا
على اŸردود الذي قدموه طيلة اŸباراة امام منافسس Áكن
القول إانه كان ‘ يومه والواقعية كانت إا ¤جانبهÃ ،ا أانهم ⁄

يشسكلوا فرصسا كثÒة لكن الفرصس التي اتيحت لهم حولولها ا¤
اهداف وهذه هي كرة القدم.
لرهاق؟
@ هل عانى فريقك من ا إ
@@ ل أاريد –ميل أاي طرف اŸسسؤوولية فاإلرهاق هو على
الفريق ،Úألن اŸنافسس هو اآلخر لعب منافسسة افريقية
وبالتا‹ ل يجب –ميل أاي طرف اŸسسؤوولية .الÓعبون
حاولوا الظهور بشسكل أافضسل و–قيق نتيجة إايجابية ،لكن هذه
هي كرة القدم الفعالية  ⁄تكن ا ¤جانبنا خÓل هده اŸباراة
ول يجب النظر ا ¤اŸواجهة بطريقة سسلبية بالعكسس يجب
اسستخÓصس المور اليجابية التي كانت ‘ اŸباراة منها رد

عزز مهاجم ا–اد ا÷زائر أاسسامة درفلو مركزه ‘ وصسافة
ترتيب هدا‘ الرابطة اÎÙفة األو ¤موبيليسس بعد أان
أاضساف مسساء الثÓثاء هدفه  13داخل القواعد أامام وفاق
سسطيف ( ،)2-3ضسمن فعاليات ا÷ولة  23مقلصسا الفارق عن
اŸتصسدر ﬁمد أام Úعبيد (شسباب قسسنطينة) ا ¤هدف
وحيد.
وكان عبيد قد فشسل ‘ التسسجيل أامام الضسيف شسباب بلوزداد
( )0-1يوم السسبت الفارط ‘ لقاء مقدم عن ا÷ولة .23
م -ن ج -ه-ت-ه ⁄ ،ي-ت-م-ك-ن الÓ-عب مصس-ط-ف-ى ج-ال-يت (شس-ب-ي-ب-ة

السساورة) من معانقة شسباك اŸنافسس Úمنذ ا÷ولة  17حيث
Œمد رصسيده عند عشسرة أاهداف ﬁت ÓاŸرتبة الثالثة ‘
الÎتيب العام لهدا‘ البطولة.
و“كن الوافد ا÷ديد على صسفوف وفاق سسطيف ،حمزة
بانوح -الذي التحق خÓل اÒŸكاتو الشستوي قادما من ا–اد
ا◊راشس -من التأالق مسساء الثÓثاء أامام اŸضسيف ا–اد
ا÷زائر بتسسجيله لثنائية سسمحت له بالرتقاء إا ¤اŸرتبة
اÿامسسة بسسبعة أاهداف بالتسساوي مع زكرياء نعيجي لعب
نادي بارادو.

تـــرتيب هــــدا‘
لو¤
الرابطــــة ا أ

ال–ادية ا÷زائرية
للكـــــــــــــــاراتـــــــي

درفل ـ ـ ـو يق ـ ـÎب مـ ـ ـن عبيـ ـ ـ ـ ـ ـد

فعل الÓعب Úا ¤غاية اخر دقيقة وهو المر الذي سسيكون
‘ ا◊سسبان خÓل اŸواجهات اŸقبلة التي سسنكون فيها
مطالب Úباللعب باك Ìجرأاة والÁان بقدراتنا ا ¤اخر رمق
م -ن اŸب -اراة ع -ل -ى غ -رار م -ا ح -دث خ Ó-ل م -واج-ه-ة ا–اد
العاصسمة.
@ كيف سشتكون –ضشÒات الفريق Ÿواجهة رابطة
البطال؟
@@ التحضسÒات سستكون بطريقة عادية لن الÈنامج مسسطر
منذ مدة ول نعمل بطريقة تقليدية بل باحÎافية كبÒة وهو
الم -ر ال -ذي اع -ج -ب -ن -ي ك -ثÒا ‘ ال -ف -ري -ق ل -ه -ذا ك -م-ا ق-لت
التحضسÒات سستكون عادية واŸباراة لن تكون سسهلة وهو
المر الذي نعلمه جيدا لهذا سسنعمل جيدا خÓل الفÎة
اŸقبلة من اجل افتكاك تاشسÒة التاهل ا ¤الدور اŸقبل
حيث سسÔكز اك Ìعلى عامل السسÎجاع من اجل ضسمان
جاهزية كل الÓعب Úوتفادي الصسابات التي سستكون مضسرة
للفريق ‘ هذا الوقت ا◊سساسس من اŸوسسم.
@ ما هو هدفكم ‘ البطولة؟
@@ هدفنا  ⁄يتغ Òوهو الذي سسطرناه مع اإلدارة بعدما
توليت زمام العارضسة الفنية وهو اللعب لخر جولة على انهاء
اŸوسسم ضسمن الثÓثة األوائل اعلم ان ا÷ميع سسيتهكم على
هذا الن بحكم اŸرتبة التي نحتلها لكن اعتقد ان المور ⁄
–سسم وبحكم خÈتي انا متاكد اننا نسستطيع –قيق هذا
الهدف ليسس من عادتي تسسط Òاهداف وهمية او اللعب على
وتر النصسار بالنظر ا ¤اإلمكانيات البشسرية التي نتوفر عليها
نسستطيع –قيق هذه الغاية.
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مسسدوي :حددنا  31مارسس لعقد ا÷معية العامة العادية

ل–ادية ا÷زائرية للكاراتي دو سشليمان مسشدوي ‘ ،تصشريح خصس به جريدة «الششعب» ،أانهم حددوا تاريخ  31مارسس من
كششف رئيسس ا إ
لدبي لسشنتي  2016و ‘ 2017اŸعهد العا‹ للتكنولوجيا الرياضشة
أاجل عقد ا÷معية العامة العادية للمصشادقة على التقريرين اŸا‹ وا أ
بدا‹ براهيم.

نبيلة بوقرين
ج- - -اء ذلك ب - -ع - -دم - -ا ق - -ام ﬁاف - -ظ
ا◊سس- -اب -ات ب -إان -ه -اء ك -ل اإلحÎازات
التي كانت من قبل حسسب مسسدوي ‘
قوله «حددنا تاريخ  31مارسس من
أاج-ل ع-ق-د ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ال-ع-ادية
ل -ل-مصس-ادق-ة ع-ل-ى ال-ت-ق-ري-ري-ن اŸا‹
واألدبي لسسنتي  2016و 2017وسستكون
باŸعهد العا‹ لتكنولوجيا الرياضسة
بدا‹ براهيم بالعاصسمة ،جاء ذلك

بعدما قام ﬁافظ ا◊سسابات بانهاء
اإلحÎازات ال- -ت- -ي سس- -ج- -لت ‘ وقت
سسابق وبعضس اÓŸحظات فيما يتعلق
باإل–ادية».
واصس- - -ل ال - -رج - -ل األول ع - -ل - -ى رأاسس
اإل–ادية قائ« Óسسنعقد إاجتماعا مع
أاعضس -اء اŸك -تب ال -ف -ي -درا‹ ي -وم 20
م- -ارسس ا÷اري م- -ن اج -ل م -ن -اقشس -ة
بعضس األمور وا◊ديث عن الÈنامج
الشسامل Ãا أانه أاول إاجتماع لنا منذ
ا÷م-ع-ي-ة اإلن-ت-خ-اب-ي-ة ،ك-ما سسنتطرق

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

إا ¤األم- -ور اŸال- -ي- -ة واألدب- -ي -ة ق -ب -ل
عرضسها على اأعضساء ا÷معية ‘ 31
م- -ن الشس- -ه- -ر ا÷اري ال- -ت -ي ن -واصس -ل
التحضس Òلها حتى تكون ‘ اŸسستوى
اŸط - -ل - -وب ح - -ت - -ى ن - -فسس- -ح اÛال
ل -ل -ح -ديث ع -ن أام -ور م -ه -م -ة ت -ت-ع-ل-ق
ب -ال -ك -ارات -ي بصس -ف-ة ع-ام-ة ل-ك-ي ‚د
ا◊لول الÓزمة لبعضس األمور العالقة
ح -ت -ى ن-ت-م-ك-ن م-ن ت-ط-ب-ي-ق الÈن-ام-ج
الذي جئنا به».
Óشس - -ارة ،ف - -إان ال- -رئ- -يسس ا÷دي- -د
ل --إ

ي -واصس -ل ع-م-ل-ه ب-ك-ل ج-دي-ة م-ن أاج-ل
Œاوز اŸشس- - -اك- - -ل ال- - -ت- - -ي عصس - -فت
باإل–ادية ‘ السسابق من اجل إاعادة
الكاراتي ا÷زائري إا ¤الواجهة من
ج- -دي- -د ع -ل -ى الصس -ع -ي -دي -ن ال -ق -اري
والدو‹ بعدما ” رفع العقوبة التي
كانت مسسلطة عليه من طرف الهيئة
الدولية ،و‘ نفسس السسياق من أاجل
Óلعاب
ضسمان جاهزية اŸصسارع Úل أ
األفريقية للشسباب اŸقررة با÷زائر
شسهر جويلية القادم.

العدد

17593

الرابطـــة اÎÙفـــة الثانيـــة

19

تن ـ ـافسس كـ ـب Òب Úأاندية مقدم ـ ـة الÎتيب
يقÎح برنامج ا÷ولة  23من بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية (موبيليسس) اŸقررة مقابÓتها يوم
ا÷معة ،عدة حوارات كروية ششيقة ابرزها اŸواجهتان الواعدتان ‘ قمة الÎتيب ب Úجمعية ع Úمليلة
وششبيبة سشكيكدة وسشريع غيليزان ومولودية بجاية ،وبدرجة أاقل اŸقابلة التي تكتسشي اهمية كبÒة ‘
الصشراع من اجل البقاء ب Úوداد تلمسشان (اŸركز  )14الذي يسشتقبل مولودية العلمة (اŸركز .)12
يسس-تضس-ي-ف ف-ري-ق ج-م-ع-ي-ة ع Úم-ليلة،
الرائد «الصسلب» Ãجموع  42نقطة،
والعائد ‘ ا÷ولة اŸاضسية بتعادل من
باتنة ( )2-2امام شسباب باتنة ،شسبيبة
سس-ك-ي-ك-دة ‘ م-ب-اراة سس-ي-ك-ون ع-ن-وانها
الب- - -رز اث- - -ب- - -ات ال- - -ذات م- - -ن اج - -ل
الصس -ع -ود،ب -اع -ت -ب -ار أاّن اصس-ح-اب ال-زي
السسود والبيضس الذين يحتلون حاليا
اŸركز الرابع بـ 38نقطة ،ل يزالون
ي -ؤوم -ن-ون ب-ح-ظ-وظ-ه-م ‘ الصس-ع-ود ا¤
بطولة الرابطة اÎÙفة الو.¤
وم-ن خÓ-ل ه-ات-ه اŸع-ط-ي-ات ،ت-ت-جلى
اهمية هذه اŸقابلة التي سسيكون اي
ت-عﬁ Ìت-م-ل ف-ي-ه-ا ل-ك Ó-ال-تشس-ك-ي-ل-تÚ
م-ؤوث-را وم-ف-ي-دا ل-ب-ق-ي-ة ال-ف-رق الخ-رى
اÎŸبصسة التي تÎصسد اي هفوة من
أاجل القÎاب اك Ìمن اŸقدمة.
ومن ب Úأاهم الفرق اÎŸصسدة عن
ق -رب ،ي -وج -د ال -ف -ري -ق -ان ال-ب-ج-اوي-ان
(مولودية بجاية وشسبيبة بجاية) ،اللذان
ي-ت-ق-اسس-م-ان اŸرك-ز ال-ث-ا ‘ ÊالÎت-يب
ال -ع -ام ،ويسس -ع -ي -ان ‘ ه-ذه ا÷ول-ة ا¤
–ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة “ك-نهما من
البقاء ‘ رواق مناسسب Ÿتابعة السسباق
عن قرب بالرغم من اّن اŸهمة ‘
هذه ا÷ولة تبدو ‘ مصسلحة ومتناول
فريق الشسبيبة البجاوية الذي يسستقبل
Ãيدانه فريق مولودية سسعيدة (اŸركز
التاسسع) ‘ الوقت الذي سستكون فيه
مولودية بجاية على موعد مع تنقل
م -ف -خ -خ ا ¤غ-ل-ي-زان م-ن اج-ل –دي
السس- -ري- -ع اÙل- -ي (اŸرك -ز السس -اب -ع)،
خ - -اصس- -ة واّن ه- -ذا الخ Òسس- -يسس- -ع- -ى
جاهدا لسستغÓل فرصسة اللعب امام
ج- -م- -ه- -وره ل- -ت- -دارك ه- -زÁة ا÷ول -ة
اŸاضسية امام جمعية وهران (.)1-2
ومن ب Úالفرق التي ل يزال يحذوها
المل ‘ الصسعود ،وترتقب بشسغف كبÒ
أاي هفوة للفرق اŸتصسدرة ،يوجد كل
م -ن شس -ب -اب ب -رج ب -وع -ري -ري-ج اŸرك-ز
اÿامسس ،الذي سسيكون ‘ هذه ا÷ولة
ع- -ل- -ى م- -وع- -د م -ع ت -ن -ق -ل صس -عب إا¤
ال-ع-اصس-م-ة Ÿواج-ه-ة رائ-د ال-ق-ب-ة الذي
يتموقع ‘ مركز ل يحسسد عليه ‘
اŸؤوخرة ،باعتبار انه ل يبتعد سسوى
بنقطة واحدة على اول فريق مهدد

بالسسقوط فريق غا‹ معسسكر ،المر
الذي يجعل النادي العاصسمي ›Èا
ع- -ل- -ى اÿروج ب- -ال- -زاد ك -ام  Ó-وع -دم
ال -ت -ف -ري -ط ‘ اي ن -ق-ط-ة واي ن-ت-ي-ج-ة
مغايرة سستكون عواقبها وخيمة على
ابناء القبة.
و‘ مؤوخرة الÎتيب ،تسستقطب مقابلة
ال -ق -م -ة ب Úوداد ت -ل -مسس -ان وم -ول-ودي-ة
ال-ع-ل-م-ة ان-ظ-ار ال-ك-ثÒي-ن ب-اع-ت-بار انها
سس -ت -ج -م-ع ب Úصس-اح-ب-ي اŸرك-زي-ن 14
و ،12اللذان يواصسÓن الصسراع من اجل
ضسمان البقاء.
وسستكون هذه اŸواجهة مفتوحة على
جميع الحتمالت خاصسة وان الوداد
اÙلي لن يسستفيد من دعم جمهوره
بسسبب العقوبة اŸسسلطة على الفريق،
المر الذي سسيجعل حظوظ الضسيوف
‘ –قيق نتيجة ايجابية قائمة بشسكل
كب .Òوباإلضسافة ا ¤هذه اŸقابلة،
يتضسمن برنامج هذه ا÷ولة مواجهتÚ
اخري Úدون جهور هي تلك التي Œمع

Ãعسس -ك -ر ب Úال -غ -ا‹ وام -ل ب-وسس-ع-ادة
وبالشسلف ب ÚاوŸبي الشسلف وشسباب
باتنة ،المر الذي يخدم الفرق الزائرة
اك Ìمن الفرق اŸسستقبلة.
ف -م -ن شس -ان غ -ي -اب ا÷م -ه -ور Ãل -عب
ﬁمد بومزراق بالشسلف ان ينعكسس
سسلبا على معنويات اصسحاب الرضس
فيما سسيخف باŸقابل ضسغط اŸقابلة
ب-ال-نسس-ب-ة لشس-ب-اب ب-ات-ن-ة م-ت-ذي-ل ترتيب
ب -ط -ول -ة ال -راب -ط -ة اÎÙف-ة ال-ث-ان-ي-ة
والسس -اع-ي ا ¤ال-ع-ودة ب-أاحسس-ن ن-ت-ي-ج-ة
‡كنة من الشسلف تسساعده ‘ مسساعيه
اŸاراطونية من اجل البقاء.
ونفسس الهدف يسسعى لتحقيقه شسباب
ع Úالفكرون ،عند اسستقباله لضسيفه
جمعية وهران ،خاصسة وانّ اصسحاب
الرضس ل يبتعدون سسوى بثÓث نقاط
فقط على اول فريق مهدد بالسسقوط.
وت-ن-ط-ل-ق ك-ل اŸق-ابÓ-ت ع-ل-ى السساعة
ال -راب -ع-ة ،وف-ق الÈن-ام-ج ال-ذي اوردت-ه
رابطة كرة القدم اÎÙفة.

ـ الÈنامج ـ
سشريع غليزان  .......................مولودية بجاية
ششباب ع Úالفكرون ...................جمعية وهران
وداد تلمسشان  ..........مولودية العلمة (بدون جمهور)
غا‹ معسشكر  .............امل بوسشعادة (بدون جمهور)
رائد القبة  .....................أاهلي برج بوعريريج
ششبيبة بجاية  .......................مولودية سشعيدة
جمعية ع Úمليلة  ...................ششبيبة سشكيكدة
جمعية الششلف  ............ششباب باتنة (بدون جمهور)

ششبيبــــــة سشكيكـــــدة

أانصس ـ ـ ـار الكحل ـ ـ ـ ـة والبيضس ـ ـ ـاء يطالبـ ـ ـ ـون
الفريـ ـق بالنق ـ ـاط الثÓث أامام ع Úمليلة

ما يزال أانصسار شسبيبة سسكيكدة يعيشسون –ت صسدمة اÿسسارة
التي ◊قت بالفريق أامام الضسيف شسبيبة بجاية ‘ ا÷ولة
الخÒةÃ ،ل- - -عب  20أاوت بسس -ك-ي-ك-دة ،إاضس-اف-ة ا ¤ال-ن-ت-ائ-ج
األخÒة من عمر البطولة التي  ⁄تكن ‘ مسستوى تطلعاتهم،
وعلى الرغم من ذلك فإان األنصسار الوفياء للكحلة والبيضساء
يحضسرون أانفسسهم للتوجه إا ¤ع Úمليلة ،لتشسجيع فريقهم
والوقوف بجانبه ‘ ،هذا الظرف ا◊سساسس للعودة بنتيجة
إايجابية إلبقاء أامل الصسعود من جديد.
وبغرضس إابعاد الÓعب Úعن الضسغط و–ضسÒهم للمقابÓت
القادمة من عمر البطولة ،قررت إادارة شسبيبة سسكيكدة ،نقل
ال -ت -دري -ب -ات إا ¤م -رك -ز ال -ب -از بسس -ط -ي -ف ‘ ت -ربصس قصس،Ò

ومواصسلة التحضسÒات بهذا األخ Òبعيدا عن ضسغط األنصسار،
ويطمح الفريق ا ¤بعث من جديد امل الصسعود و–قيق
نتائج حسسنة ،للتصسالح مع األنصسار ،حيث قرر الÓعبون،
حسسب مصسدر من الفريق ،وضسع اليد ‘ اليد والتضسامن فيما
بينهم÷ ،عل مواجهة فريق ع Úمليلة فرصسة لÓسستدراك،
اين طالبهم نور الدين بوشسول رئيسس الفريق الذي تنقل Ÿركز
الÎبصس ،بضسرورة احراز النقاط الثÓث ،للحفاظ على كامل
ا◊ظوظ ‘ لعب ورقة الصسعود ،وبالتا‹ اسستدراك التعÌ
السس -اب -ق أام -ام شس-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ،خصس-وصس-ا وان ت-ع-داد ال-ف-ري-ق
مكتمل ،والتدريبات سسارت كما أارادها الطاقم الفني للفريق.
سسكيكدة :خالد العيفة

ششبـــــــاب بلـــــــوزداد

غياب بن قابلية وÙان عن سسفرية زامبيا
سسيغيب اŸهاجم ﬁمد بن قابلية ولعب وسسط اŸيدان
الهجومي ﬂتار Ùان عن السسفرية التي سسيجريها فريق
شسباب بلوزداد ا ¤زامبيا Ÿواجهة ناي نكانا اÙلي اŸقررة
ي- -وم السس- -بت اŸق- -ب- -ل◊ ،سس -اب اي -اب ال -دور  16م -ن ك-أاسس
ال -ك -ون -ف -درال -ي -ة ل -ك -رة ال-ق-دم ،حسسب م-ا ع-ل-م ل-دى ال-ف-ري-ق
العاصسمي.
واوضسح ذات اŸصسدر اّن الÓعب ⁄ Úيتنق Óمع زمÓئهم،
أامسس« ،ألسسباب شسخصسية» ،مضسيفا «اّن الÓعب Úل يعانيان
من أاي اصسابة».

وسساهم كل من بن قابلية وÙان ‘ الفوز العريضس الذي
حققه شسباب بلوزداد ‘ مقابلة الذهاب التي جرت يوم 6
مارسس ا÷اري Ãلعب  20اوت  55با÷زائر ( ،)0-3وهي
النتيجة التي سستمكن ابناء «لعقيبة» ،من خوضس مقابلة العودة
براحة كبÒة .ومن جهته ،يسستقبل فريق ا–اد ا÷زائر،
اŸمثل اآلخر للجزائر ‘ هذه اŸنافسسة القاريةÃ ،لعبه عمر
حمادي با÷زائر ،نادي جمعية مانييما من جمهورية الكونغو
الدÁقراطية على السساعة ( .)18:00وافÎق الفريقان ‘
مقابلة الذهاب بنتيجة التعادل بـ(.)2-2

Ãششاركة  8وليات –ت رعاية وا‹ الولية

سسعيدة –تضسن را‹ ا÷بال للدراجات النارية ‘ طبعت ـ ـه األو¤
ت -ن -ظ -م ،ال -ي -وم ،ب -ولي -ة سس -ع -ي -دة ،ال -ط -ب -ع -ة األو ¤ل -لسس-ب-اق
ال -وط -ن -ي»را‹ ا÷ب -ال» ل -ل -دراج -ات ال -ن -اري-ةÃ ،شس-ارك-ة 45
رياضسيا ،وأاكد ‘ هذا اÿصسوصس رئيسس ا÷معية الولئية
للنادي الهاوي للرياضسات اŸيكانيكية « بسسعيدة هواري صسيني
‘ تصسريحه لـ «الشسعب» أان هذه اŸنافسسة الوطنية اŸنظمة
من طرف ا÷معية اŸذكورة –ت رعاية وا‹ ولية سسعيدة،
سس -ت -ع -رف مشس -ارك -ة ري -اضس -ي Úق -ادم Úم -ن ولي-ات بسس-ك-رة
واألغ-واط ومسس-ت-غ-ا Âوسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس وا÷ل-ف-ة وا÷زائ-ر
العاصسمة واŸدية وسسعيدة .أاضساف رئيسس ذات ا÷معية ،انه
” اختيار مسسلك بأاعا‹ جبال منطقة سسيدي احمد الزقاي
Ãدينة سسعيدة Áتد على مسسافة  45كلم ذهابا وإايابا إلجراء
هذا السسباق ب ÚاŸتنافسس ،Úكما سسيعرف اليوم األول من
اŸن -افسس -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -را‹ ا÷ب -ال يضس -ي -ف ذات ال-رئ-يسس،

اسس -ت-ع-راضس اŸشس-ارك Úم-ن خÓ-ل دورة شس-رف-ي-ة ل-ل-دراج-ات
النارية ع Èالشسوارع الرئيسسية Ÿدينة سسعيدة انطÓقا من
مقر الولية وصسول إا ¤سساحة األم Òعبد القادر حيث يقام
هناك معرضس ıتلف الدراجات النارية على أان Œرى
اŸنافسسة بداية من صسبيحة اليوم ،حسسب رئيسس ا÷معية.
هذا ويرتقب أان يشسارك ‘ را‹ ا÷بال للدراجات النارية 9
رياضسيÁ Úثلون ولية سسعيدة تابع Úللجمعية الولئية للنادي
الهاوي للرياضسات اŸيكانيكية ،التي سسبق لها وان احتلت
اŸرتبة األو ¤بفضسل الرياضسي للدراجات النارية هواري
صسيني ‘ اŸنافسسة العاŸية لرا‹ «–دي الصسحاري» التي
احتضسنت منافسستها ا÷زائر نهاية السسنة اŸاضسية Ãشساركة
فرق قوية من أاŸانيا وفرنسسا والÈتغال.

سشعيدة :ج .علي

ألخميسس  15جانفي  2018م
ألموأفق لـ  27جمادى ألثانية  1439هـ
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أام wبريطانية تعرضض طفلتها للبيع و–ّذر الّزبون!

بعد أان قضشت أاّم بريطانية
‘  22من العمر سشاعات ‘
تنظيف منزلها ،مسشتغلّة
بعضس وقت الفراغ بÚ
الهتمام بطفلتها ودراسشة
ا◊قوق ،اسشتيقظت
لتكتششف أان ابنتها الصشغÒة
خّربت كل ششيء عندما
لم
اسشتيقظت فجرًا وا أ
نائمة.
رّدة فعل أألم كانت غريبة بعضس
ألشش- -يء حسشب ت- -ق- -ريٍ - -ر أأف- -ردت- -ه
صش-ح-ي-ف-ة «ذأ صش-ن ألÈي-ط-ان-ي-ة»،
حول «ألوأقعة» ألتي حدثت فجر
 8من مارسس ،إأذ نششرت ألوألدة
وتدعى زوي ويلز إأعÓناً سشاخرأ ً
ع-رضشت م-ن خÓ-ل-ه أب-ن-ت-ه-ا آأي-ف-ي
روز للبيع!
وقالت أألم ‘ أإلعÓن إأنها ⁄
ت -ك -ن ت -دري م -اذأ ت -ف -ع-ل ع-ن-دم-ا
أسشتوعبت أأن طفلتها بعد سشاعات
أل -ت -ن -ظ -ي -ف «ك -ان ل -دي-ه-ا خ-ط-ط
أأخرى» ،وكافأات زوي بغرفة نوم
مليئة باأللعاب ،وحوضس أسشتحمام
م-ل-يء ب-ج-ل ألسش-ت-ح-م-ام أŸنعشس
أŸتدّفق حول حوضس ألسشتحمام،
وغ-رف-ة م-ع-يشش-ة م-ل-ي-ئ-ة ب-األل-ع-اب
وأل-ك-تب وأألط-ع-م-ة أŸل-تصش-ق-ة ‘
ألسشجادة.
وك -ت -بت زوي أŸن -ه -ك-ة أإلعÓ-ن
ألهز‹ ألذي عرضشت فيه أبنتها
أŸشش-اغ-ب-ة ل-ل-ب-ي-ع ع-ل-ى ألشش-ب-ك-ات
ألجتماعية تدعو فيه أŸششÎين
أÙت - -م - -ل Úإأ ¤إأرسش - -ال ب - -ري - -د
إألكÎو Êلها على عنوأن يعني

«أاحتاج إا ¤النوم ومنزلٍ
نظيف@سشاعدو.»Ê
وقالت زوي من مدينة تيلفورد
Ãق-اط-ع-ة شش-روبشش-اي-ر ‘ إأن-كلÎأ:
« ⁄أأسشتطع تصشديق نفسشي عندما
م -ررُت وشش -اه-دُت أل-ف-وضش-ى .ل-ق-د
قضش- -يت وق- -تً- -ا ط- -وي ‘ Óً- -أل- -ي -وم
ألسشابق أأنظف ألبيت بششكلٍ لئٍق.
ت ‘ ألسشادسشة وألنصشف
أسشتيقظ ُ
صش- -ب- -اح ً-ا ،ووج -دُت أŸن -زل وك -أاsن
ق -ن -ب -ل -ة أأصش -اب -ت -ه و ⁄أأك -ن أأع-رف
أأأأضش- -حك أأم أأب -ك -ي .ف -ك -نُت ع -ل -ى
ي أأن أأضشحك،
وششك ألبكاء ،لكن عل ّ
هكذأ أأتعامل مع أألمور .عندما
أأخُÈت -ه -ا أأsن -ه ي-جب أأن ت-نّ-ظ-ف م-ا
فعلته ،رّدت أأsن هذه مهمتي ألsنني
أألك .Èأأن- -ا م- -ن- -زع- -ج -ة م -ن ردود

فعلها ألكبÒة وهي ‘ سشنٍ صشغÒة.
َمن يدري كيف سشتصشبح ‘ غضشون
بضشع سشنوأت؟!».
وأأضشافت« :لقد جعلتها تسشاعدÊ
‘ تنظيف كل ما فعلته ،لكن ‘
ت من ألقيام به
ألنهاية كل ما “sكن ُ
ت بطانيتها من غرفة
هو أأsني نقل ُ
أŸع - -يشش - -ة إأ ¤غ - -رف - -ة ن - -وم - -ه - -ا
وأسشتغرقت ‘ ألنوم .لقد أسشتغرق
أألمر مني يومًا تقريباً حتى أأعيده
إأ ¤حالته ،ألsنه ‘ كل مرة أأرتب
فيها غرفة ،أأعود إأ ¤ألغرفة ألتي
ل ت -زأل م -وج -ودة ف -ي -ه -ا ألج-ده-ا
ُمخsربة ›دًدأ».
وكششفت طالبة ألقانون زوي أأsن
إأيفي روز متقدمة ‘ سشن ألنطق،
ن -ظ -رأ ً لÎب -ي -ت -ه -ا ح -ول أأشش-خ-اصس
بالغ Úوتششجيعها على أسشتخدأم

أللغة وألعبارأت «ألناضشجة».
وأأضش -افت زوي« :إأsن -ه -ا م -وه -وب-ة
صش- -غÒة ،إأذأ ط- -ل -بت م -ن -ه -ا ‘ أأي
وقت أأن تفعل ششيئًا ،تكون هناك
شش -روط م -رت -ب-ط-ة ب-ف-ع-ل-ه-ا ل-ذلك،
وأل- -ت- -ي ع- -ادًة م- -ا ت- -ن -ط -وي ع -ل -ى
مسشاعدتي لها .وإأذأ  ⁄أأسشاعدها،
سشتسشتخدم سشÓحها أŸعتاد وترد:
إأذأ ك -نت –ب -ي -ن -ن -ي ،ل -ف -ع -لِت ك-ذأ
وكذأ.»..
وأأكملت« :وعلى ألرغم من أأsنه
Áك -ن أأن ي -ك -ون ل -دي -ه -ا ت-وج-ه م-ا
و–اول ألتصشرف على نحوٍ مع،Ú
إأل أأsنني أأحاول دأئمًا ألتأاكد من
أأsن -ه-ا ت-تصش-رف ك-م-ا ُي-طَ-ل-ب م-ن-ه-ا.
ومثل معظم أألمهات ،ل أأحصشل
على ألكث Òمن ألنوم؛ ف Óأأحصشل
إأل على أأربع سشاعات متقطعة من
ألنوم كل ليلة».
لكن أألم زوي ،ألتي ليسس لديها
أأبناء عدأ إأيفي روز ،قالت إأsنها ما
ك -انت لÎضش -ى ع-ن أب-ن-ت-ه-ا ب-دي،Óً-
ح-ت-ى ول-و ك-انت تصش-رف-ات-ه-ا تّ-ت-سشم
ب -ال -وق -اح -ة وأل-ف-وضش-وي-ة ‘ ب-عضس
أألحيان .وقالت« :إأيفي روز لديها
رد ع -ل -ى ك -ل شش -يء ،ل -درج-ة أأsن-ن-ي
أأعتقد أأن كيلي قد طفح منها ‘
ب -عضس أألح -ي -ان» .وأأضش -افت« :م-ن
ألصش- -عب أأن Œد ط- -ال- -ب- -ة ق- -ان -ون
تخسشر أأمام طفلة ‘ ألثالثة من
ألعمر ،لكنها سشتدهششك حقًا».
وأختتمت قائلًة« :إأيفي روز هي
كل ششيء بالنسشبة ‹؛ إأsنها عاŸي
ك -ل -ه .وب -ق -در م -ا Áك -ن أأن ت -ك -ون
م -ت -ع -ب -ة أأح-ي-انً-ا ،م-ا ك-نُت ألرضش-ى

سستيفن هوكينغّ–..دى التوقعات وأاصسبح من أاعظم العلماء رغم حالته ال ّصسعبة

تو‘ عا ⁄الفيزياء
الÈيطا Êالششه Òسشتيفن
هوكينغ عن  76عامًا ،أامسس
لربعاء ،بحسشب ما أاعلنت
ا أ
عائلته.
و‘ ب- -ي- -ان نشش -رت -ه وك -ال -ة أأن -ب -اء
«ب-رسس أأسش-وسش-ي-يشش-ن» ألÈي-ط-ان-ية،
ق -ال أأب -ن -اء أل -رأح -ل أل -ثÓ-ث-ة وه-م
لوسشي وروبرت وتيم« :نششعر بحزن
ع -م -ي -ق ألن وأل -دن -ا أ◊ب -يب ت-و‘
أليوم ( )...لقد كان عاًŸا عظيمًا
ورج Óً-أسش-ت-ث-ن-ائ-يً-ا سش-ي-ع-يشس عمله
وإأرثه لسشنوأت طويلة».
وكان هوكينغ يعا Êمن ألتصشلب
أ÷ان -ب -ي ألضش -م -وري ،وه-و م-رضس
عصش-ب-ي أن-ت-ك-اسش-ي يصش-يب أÓÿي-ا
أل -عصش-ب-ي-ة أ◊رك-ي-ة ل-دى ألشش-خصس
ألبالغ ،وقد تسشبsب له بالششلل وجعله

اكتشساف جليد غريب
ُ ⁄يَر من قبل داخل
األŸاسض

ب- - - -فضش- - - -ل أك - - -تشش - - -اف أŸي - - -اه
أŸت- - -وأج- - -دة دأخ - -ل أألŸاسس ‘
أأع -م -اق أألرضس ،ي -ع -ت -ق -د ع -ل -م-اء
أ÷يولوجيا أأنّ كوكبنا رÃا لديه
‡ا كّنا نعرف بكث.Ò
مياه أأكّ Ì
ولن يؤوّدي ذلك إأ ¤إأعادة حسشاب
ك- -م- -ي -ة أŸي -اه أإلج -م -ال -ي -ة أل -ت -ي
يحتويها كوكبنا فحسشب ،بل أأيضشاً
سشيغيّر أل ّ
طريقة ألتي نتصشّور بها
كل ششيء ،بدءأ ً من طريقة أنتقال

ل يسش-ت-ط-ي-ع أل-ت-ك-ل-م إأل ب-وأسشطة
جهاز كومبيوتر بصشوت أصشطناعي
–ول إأ ¤سشمة ‡يزة له.
و“ ⁄نع هذه أإلعاقة هوكينغ
أ◊رأرة خ Ó-ل أل -قشش -رة أألرضش-ي-ة
وصش-وًل إأ ¤أأ‰اط أل-ت-ن-ب-ؤو ب-ت-ك-رأر
ألزلزل.
وت- -و ّصش- -ل أل- -ب- -اح- -ث- -ون إأ ¤ه -ذأ
ألك- -تشش- -اف ع- -ن ط- -ري- -ق –ل -ي -ل
ألطريقة ألتي أنتششرت بها أألششعة
ألسشينية ع Èماسسٍ ” جمعه من
ج- -ن- -وب أأف -ري -ق -ي -ا ،ألصش ،ÚزأئÒ
وسشÒأليون.
وع -ل -ى أل -رغ -م م-ن أأن ج-زي-ئ-ات
أŸاء أŸت - - -وأج- - -دة دأخ- - -ل ت- - -لك
أألŸاسش- -ات أنضش- -غ -طت ‘ شش -ك ٍ -ل
صشل ٍ
ب من أ÷ليد ،إأل أأنها “ّثل
ً
أأحوأضشا من أŸياه ألسشائلة ألتي
ق - -د –ت- -وي- -ه- -ا ألصش- -خ- -ور ع- -ل- -ى
مسشافات بعيدة بأاعماق أألرضس،
أأسش -ف -ل ج -زٍء م -ن ط -ب -ق -ة أل-وشش-اح
ُيدعى أŸنطقة ألنتقالية( .طبقة
ألوششاح هي طبقة أأرضشية –تية
ي-ب-ل-غ سش-م-ك-ها نحو  4000كيلومÎ
وتقع فوقها ألقششرة أألرضشية ألتي
نعيشس عليها).
و‘ ح Úأأن ه- -ن- -اك ت -ق -دي -رأت
سش -اب -ق -ة بشش-أان ك-م-ي-ة أŸي-اه أل-ت-ي
Áك - -ن أأن –ت - -وي - -ه - -ا ألصش - -خ- -ور
ألسش- -اخ- -ن- -ة أŸضش- -غ- -وط- -ة ب- -ت- -لك
أألع-م-اق ،ف-إان أل-ط-ري-ق-ة ألوحيدة
للثقة ‘ أأي من تلك ألتقديرأت
ه -ي أ◊صش-ول ع-ل-ى عّ-ي-ن-ة.وأÈÿ

من أأن يصشبح أأحد أأعظم ألعلماء
أŸع-اصش-ري-ن وي-ت-حّ-دى أل-ت-وق-عات،
أل -ت -ي  ⁄ت -ك -ن “ن-ح-ه سش-وى بضش-ع
سش -ن-وأت م-ن أ◊ي-اة ،ب-ع-د إأصش-اب-ت-ه
Ãرضس عضشال.
وولد هوكينغ ‘ أأوكسشفورد8 ‘ ،
يناير  ،1942بعد  300عام بالتمام
وألكمال على وفاة ألعا ⁄ألششهÒ
غاليليو .وبسشبب أŸرضس ألعضشال
أل- -ذي أأصش- -اب- -ه ،أأع -ط -اه أألط -ب -اء،
حينما كان ‘ ألوأحدة وألعششرين
م- -ن ع- -م- -ره ،ع- -ام Úف -ق -ط ل -ك -ي
يعيشس ،لكنه  -وكمعجزة حية -
Œاوز كل ألتوقعات ،ليصشل لعمر
ألسشادسشة وألسشبع .Úتزّوج هوكينغ
عام  1965من ج Úوأيلد ،وُيعتÈ
ُقدوةً ‘ ألتحدي وألصش Èومقاومة
أŸرضس ،وإأ‚از م- -ا ع- -ج- -ز ع- -ن -ه

ألسش - - - - -ار ه - - - - -و أأن ت - - - - -لك أŸادة
أŸت -وأج -دة دأخ-ل أألŸاسس ت-وف-ر
أأول دليل قاطع على وجود مياه
سشائلة عند هذه أألعماق ‘ ،ششكل
سشائل مالح على أألرجح.
ولكن ثّمة خ Èسشيء ،وهو أأنه
لسشوء أ◊ظ ل تشش Òتلك أŸادة
إأ ¤ك -م -ي -ة أŸي-اه أŸت-وأج-دة ،ول
إأ ¤مدى أنتششار أŸناطق أŸائية
هناك .وسشتسشاعد معرفة أŸزيد
ع-ن ه-ذأ ع-ل-ى ف-ه-م ك-ي-ف-ي-ة ت-د ّفق
أ÷سش- -ي- -م- -ات أŸشش- -ع -ة أل -ق -اب -ل -ة
للذوبان أأسشفل ألقششرة أألرضشية،
وهو ما يؤوّثر بدوره على طريقة
حسشابنا لنتقال أ◊رأرة من عمق
أألرضس إأ ¤سشطحها .كما أأن فهم
ت- -وزي- -ع أŸي- -اه م -ن شش -أان -ه ت -غ -يÒ
ألتكهنات بششأان غرق أأقسشام من
أل -قشش -رة أألرضش -ي -ة –ت ب -عضش -ه-ا
ألبعضس.
وُي- -ح- -دث ت- -ك- -وي- -ن أŸع -ادن ‘
ألصشفائح ألتكتونية فرقًا كبÒأ ً ‘
ك-ث-اف-ت-ه-ا ودرج-ة ح-رأرة ذوب-ان-ه-ا،
وه -ي ع -وأم -ل م-ن شش-أان-ه-ا –سشÚ
أأ‰اط معرفة ألزلزل وألتنبؤو بها.
وُي -ع -د أل -ت -أاك -د م -ن وج -ود م -ي-اه
سش -ائ-ل-ة ب-ال-ف-ع-ل ‘ ه-ذه أألع-م-اق
بدأية جيدة ،ويجعلنا نتسشاءل عن
أألسشرأر أألخرى ألتي قد –تويها
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ال ّسسمكة تبصسر ا◊رباء بجلدها؟

ي -ت-ف-اع-ل ج-ل-د السش-مك اÿن-زي-ري ت-ل-ق-ائ-ي-ا م-ع
ب -ي -ئ -ت -ه ،وه -و ي -ج-وب ب Ó-ك-ل-ل اŸي-اه السش-ط-ح-ي-ة
لط-لسش-ي
والشش -ع -اب اŸرج-ان-ي-ة ‘ غ-رب اÙي-ط ا أ
من نوفا سشكوششا ‘ كندا إا ¤السشواحل الششمالية
من أامÒكا ا÷نوبية.
وتعت Èهذه ألسشمكة أ◊ادة أألنف بطلة ألتمويه ،إأذ
Áك -ن أأن ت -غ Òل -ون-ه-ا أألب-يضس ألشش-ب-ي-ه ب-ال-ق-اع أل-رم-ل-ي
ل -ل -م -ح-ي-ط ،إأ ¤أل-ل-ون أألح-م-ر أل-غ-ام-ق وأل-ب-ن-ي أل-دأك-ن
للششعاب أŸرجانية ‘ ومضشة ع.Ú
وأ÷دي- -د ‘ أأم- -ر ه- -ذه ألسش -م -ك -ة أ◊رب -اء ه -و أأن -ه -ا
تسشتخدم تقنية  ⁄تكن معروفة للرؤوية من خÓل جلدها،
وهذأ هو ألسشتنتاج ألذي توصّشل إأليه ثÓثة باحث‘ Ú
جامعة ديوك ‘ درأسشة نششرتها ›لة علم وظائف
أألعضشاء أŸقارن (ألفيزيولوجيا أŸقارنة).
و ⁄يفقأا ألباحثون ،كما Áكن أأن يتصشور ألبعضس ،عيون
إأحدى ألسشمكات Ÿعرفة ما إأذأ كان بإامكانها ألسشتمرأر
‘ ألختباء ،وإأ‰ا أأخذوأ عينات من أ÷لد وألششبكية من
أأنثى ودرسشوأ أ÷ينات ألتي كانت نششطة وتلك ألتي كانت
خاملة.
وأكتششف هؤولء ألباحثون أأنه على عكسس أ◊يوأنات
أŸث- -ي- -ل -ة أألخ -رى ،م -ث -ل أ◊ب -ار أأو أألخ -ط -ب -وط ،ف -إان
أ÷ينات أŸششاركة ‘ رؤوية «أ÷لد» ليسشت هي نفسشها
تلك ألتي تنششط ‘ ألرؤوية «ألعينية».
فإاذأ كان لهذه ألسشمكة ألعديد من ألكروماتوفونات
(ح-امÓ-ت ألصش-ب-اغ) أŸشش-اب-ه-ة ،ف-إان ب-إام-ك-ان خÓ-ي-اه-ا
ألصش- -ب- -اغ -ي -ة أأن ت -غ Òل -ون -ه -ا ع -ن ط -ري -ق أل -ت -ق -لصس أأو
ألسشÎخ -اء ،ول ي -نشش -ط خ Ó-ل ه -ذه أل -ع -م -ل -ي-ة أأي م-ن
أ÷ينات أŸششاركة ‘ ألرؤوية بالعين ‘ Úأ÷لد ،وهو ما
يعد مسشارأ جزيئيا جديدأ  ⁄يكتششف من قبل.
ويعلق لوريان ششفيكÒت ،أأحد معدي هذه ألدرأسشة،
على ذلك بقوله« :يبدو أأن ‘ هذأ دلي Óعلى أأن هذه
ألسشمكة طورت طريقة جديدة للرؤوية بجلدها ،وتغيÒ
لونها بسشرعة كبÒة».
ويضشيف أأن «جميع أŸؤوششرأت تدل على أأن جلدها ل
Áك-ن-ه رؤوي-ة ت-ف-اصش-ي-ل ب-ي-ئ-ت-ه ،ول-ك-ن-ه حسش-اسس ك-ي-ميائيا
ل-ب-عضس أألط-وأل أŸوج-ي-ة ل-لضش-وء أل-ت-ي ت-ع-كسش-ه-ا ب-يئته،
ووفقا لهذأ ألطول أŸوجي أŸتصشور ،ألذي يحدد لون
أألششياء أŸعكوسشة ،تتمكن هذه ألسشمكة أ◊رباء من
أل -ت-ك-ي-ف» ،ول ششك أأن أك-تشش-اف أآلل-ي-ة أل-ب-ي-وك-ي-م-ي-ائ-ي-ة
ألتفصشيلية لهذه ألرؤوية أ÷لدية لأسشماك أ◊رباء هو
ألهدف ألتا‹ للباحث.Ú

أألصشحاء.
أأصشبح سشيتفن هوكينغ من أأبرز
ع -ل -م -اء أل -ف -ي -زي-اء أل-ن-ظ-ري-ة ع-ل-ى
مسش- -ت- -وى أل- -ع- -ا ،⁄وه- -و م -ع -روف
ب -فضش -ل أأب-ح-اث-ه أل-ن-ظ-ري-ة ‘ ع-ل-م
أل- -ك -ون وأل -ع Ó-ق -ات ب Úأل -ث -ق -وب
ألسش -ودأء وأل -دي -ن-ام-ي-ك-ا أ◊رأري-ة،
وأل- -تسش -ل -ل أل -زم -ن -ي .وه -و م -وؤل -ف
أل -ك -ت -اب أŸع-روف «ت-اري-خ م-وج-ز
للزمن».
يتميز عا ⁄ألفيزياء بالنششاط ‘
أألع -م -ال ألج -ت -م-اع-ي-ة ،وأل-دع-وة
و
ل- -لسش- -ل- -م وألسش Ó-م أل -ع -اŸي ،وه -
صسينية تدخل اŸدرسسة مع ابنتها
مسشاعد للطفولة وقرى أألطفال،
وششارك ‘ مظاهرأت ضشد أ◊رب
ذكرت تقارير أأنّ أمرأأة صشينية  ⁄تتلق تعليمها
على ألعرأق .و‘ عام  2013أأعلن أأثناء طفولتها ،قّررت أأن تذهب إأ ¤أŸدرسشة مع
ع- -ن رفضش -ه أŸشش -ارك -ة ‘ م -وؤ“ر أبنتها ألبالغة من ألعمر خمسس سشنوأت .وأنضشمت
ششي ششياو تشش - Úوهي أأم لطفل Úمن مقاطعة
يقام ‘ إأسشرأئيل.
غويتششو ‘ جنوب ألصش - Úإأ ¤أŸدرسشة ألششهر
أألحجار ألكرÁة أŸف ّضشلة ‘
أŸاضشي .وقالت ألسشيدة ألبالغة من ألعمر  31عاما
ألعا.⁄
أإنها  ⁄تكن قلقة بششأان ما يقوله ألناسس ،وأأكدت
أأن -ه -ا ل ي -ه -م -ه -ا رأأي أآلخ -ري-ن ب-ه-ا ،مضش-ي-ف-ة «أأن
مرأفقة أبنتي ‘ ألصشف ل تسشاعد Êفقط ‘
أ◊صش -ول ع -ل-ى م-ع-ل-وم-ات ج-دي-دة ،ب-ل تسش-م-ح ‹
بتدريسس أبنتي بششكل أأفضشل».
وأأضش -افت« :ع -ن -دم -ا أأع -رف أل -ق -رأءة وأل -ك -ت-اب-ة
Áك -ن -ن -ي مسش -اع -دة أب-ن-ت-ي ‘ أل-ت-ع-ل-م ‘ أŸن-زل،
وع -ن-دم-ا ت-ك Èسش-ت-ت-اح ل-ه-ا ف-رصش-ة أ◊صش-ول ع-ل-ى
وظيفة جيدة».
وأألم وزوج- -ه- -ا م- -ن أل- -ع- -م- -ال أŸه- -اج- -ري -ن ‘
م-ق-اط-ع-ات ف-وج-ي-ان وه-اي-ن-ان وغ-وأن-غدونغ ،وهي
أأميّة ،وألتي قالت عنها لطاŸا منعتها من أ◊صشول
على عمل.

تعاقب طفليها بال ّسسÒ
سسبعة كلم –ت الثّلج

يّتصسل باإلسسعاف من سسقف
سسيّارة صسدمته
‘ ع-ق-وب-ة ق-اسش-ي-ة ،ق-ررت ك-ن-دية
تلق Úطفليها «درسشًا ‘ أألخÓق»
من خÓل ألذهاب إأ ¤أŸدرسشة
سشÒأ ع - -ل- -ى أألق- -دأم Ÿسش- -اف- -ة 7
ك -ي -ل-ومÎأت– ،ت أل-ث-ل-ج و‘ ج-و
ب -ارد ج -دأ .وذهب أل -ط -ف Ó-ن إأ¤
أŸدرسش - -ة ‘ رح- -ل- -ة أسش- -ت- -مّ- -رت
سش- -اع- -ت Úوسش- -ط أأج -وأء ث -ل -ج -ي -ة
ششديدة ألÈودة.

تعّرضس سشائق درأجة نارية ‘ ألÈأزيل ◊ادث
غريب من نوعه عندما أصشطدم بسشيارة مسشرعة،
وأسش -ت -ق -ر ع -ل -ى سش -ق -ف -ه -ا ق -ب-ل أأن ي-تصش-ل ب-ف-ري-ق
أإلسشعاف وهو فوق ألسشيارة.
وأأظهر مقطع فيديو نششر على موقع يوتيوب،
◊ظ- -ة أصش- -ط- -دأم ألسش- -ي- -ارة ب- -درأج- -ة سش -وزأ دي
أأوليفÒأ ( 28عامًا) ألذي ‚ح بالقفز إأ ¤سشقفها،
وتششبث به ريثما يتصشل بسشيارة أإلسشعاف .وعلى
أل -رغ -م م -ن أأن أŸارة ح -اول -وأ ت -ن-ب-ي-ه ألسش-ائ-ق إأ¤
«ألرأكب أإلضشا‘» ،إأل أأنه كان غ Òمدرك بأان
ألضشحية ل يزأل على سشقف سشيارته.

اÿميسس  ١٥مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٧جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ

زيتو ‘ Êالنعامة

مباركي يشصرف
على احتفالت اليوم
الوطني للمعوقÚ
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

17593

جلسصة عامة Ûلسض األمة

ي- - -ق - -وم وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
الطيب زيتو ،Êيومي  18و19
م- - -ارسس ،ب- - -زي - -ارة إا ¤ولي - -ة
لشصراف على إاحياء
النعامة ل إ
الذكرى  56ليوم النصصر –ت
شص - -ع - -ار «ع - -ي- -د ال- -نصص- -ر وف- -اء
بالعهد».

يشص - -رف وزي - -ر ال - -ت - -ك - -وي- -ن
والتعليم اŸهني ،Úاليوم ،على
م- -راسص- -م الح- -ت- -ف- -ال ب- -ال -ي -وم
ال- -وط- -ن -ي ل -ل -م -ع -وقÃ Úرك -ز
ال- -ت- -ك -وي -ن اŸه -ن -ي وال -ت -م -هÚ
للمعوق Úجسصديا «تاجرÁات
ﬁم- - -د» ب- - -ق - -ورصص - -و ،ولي - -ة
ومرداسس.
سص-ي-ك-ون الن-ط-لق م-ن م-ق-ر
ال- -وزارة اب -ت -داء م -ن السص -اع -ة
 08:00صصباحا.

...ويشصرف على إاحياء الذكرى
 62لسصتشصهاد بن بولعيد
ك -م -ا ي-ق-وم ال-ط-يب زي-ت-و،Ê
يوم  22مارسس ا÷اري ،بزيارة
لشص -راف
إا ¤ولي- -ة ب- -ات- -ن -ة ل  -إ
ع- - -ل - -ى إاح - -ي - -اء ال - -ذك - -رى 62
لوراسس
لسص - -تشص - -ه - -اد ب - -ط- -ل ا أ
مصصطفى بن بولعيد.

إاحياء الذكرى 56
لعيد النصصر
Ãن-اسص-ب-ة ال-ذك-رى  56لعيد
النصصر  19مارسس  ،1962ينظم
م- -ك- -تب اŸن- -ظ- -م- -ة ال- -وط -ن -ي -ة
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن لولية ا÷زائر،
ب-ال-ت-نسص-ي-ق مع اŸتحف الوطني
ل- -ل- -م -ج -اه -د ،اح -ت -ف -ال ب -ع -ي -د
النصصر ،وذلك يوم الثلثاء 20
م- -ارسس ا÷اري ع -ل -ى السص -اع -ة
ال- - -واح- - -دة زوال ب- - -اŸت- - -ح- - -ف
الوطني للمجاهد.

عروضض سصينمائية
ألفÓم ثورية
‘ عيد النصصر

ي -ق -وم ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
لع-لم و–ت
ل -ل -ث-ق-اف-ة وا إ
إاشصراف وزارة الثقافة ،و‘
إاط - -ار الح - -ت- -ف- -ال ب- -ع- -ي- -د
النصصر اŸصصادف للتاسصع 19
م- -ارسس ،ب -ت -ق -د Ëع -روضس
لف-لم ث-وري-ة
سص-ي-ن-م-ائ-ي-ة أ
–ت شص - - -ع - - -ار «أاب- - -ط- - -ال ‘
ال -واج -ه -ة» ي-وم  19مارسس
ع Èال -ق -اع -ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ه
وÃسص- -اه -م -ة ال -ت -ل -ف -زي -ون
لذاع- - - - - - -ة
ا÷زائ- - - - - - -ري ،ا إ
الوطنية ،الديوان الوطني
◊ق- -وق اŸؤول- -ف وا◊ق- -وق
اÛاورة واŸرك -ز ال -وط -ن -ي
ل - -لسص - -ي - -ن - -م - -ا والسص - -م - -ع - -ي
البصصري.

اللقاء ا÷ماعي
÷مع الشصهادات
243

بن مرادي ‘ اŸدية

وم ،اللقاء
لي
الوطني للمجاهد ،ا Ûاه- -دي- -ن
ف
ا
ينظم اŸتح ÷ 2م- -ع شص- -ه- -ادات ب ال-ت-ك-وين
لم- -ة ،ال- -ي- -وم ،ج- -لسص- -ة ع- -ام -ة
ي- -ع- -ق- -د ›لسس ا أ
43
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وذ
ن السصاعة
وأاث -ن-ائ-ه-ا» ،ة ابتداء م
واŸوارد اŸائية ،ابتداء من السصاعة  10:00صصباحا.
ي
ا
ط
بعÚ
 10صصباحا.
:00

لقاء الولة مع نظرائهم الفرنسصي Úلتبادل اÈÿات
ت -ن -ظ -م وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،ال-ي-وم ،ل-ق-اء ب-اŸرك-ز ال-دو‹
للمؤو“رات يجمع الولة مع نظرائهم الفرنسصي ‘ Úإاطار التعاون اŸركزي ب Úالبلدين وتبادل
اÈÿات ‘ ›ال التسصي ÒاÙلي.

الصصالون الوطني للنشصاط اŸصصغر

ي -ق-وم وزي-ر ال-ت-ج-ارة ﬁم-د
بن مرادي ،اليوم ،بزيارة عمل
وتفقد لولية اŸدية.

عصصاد ‘ الوادي

لم Úال- -ع -ام ل -ل -م -ح -اف -ظ -ة
ي- -واصص- -ل ا أ
لم-ازي-غ-ي-ة ال-ه-امشصي عصصاد،
ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسص-ي Òال-ق-رضس اŸصص-غ-ر ،الصصالون الوطني للنشصاط اŸصصغر –ت السص-ام-ي-ة ل -أ
شصعار« :اŸرأاة الريفية :مكاسصب و–ديات» ،وذلك من  19إا 21 ¤مارسس ا÷اري ،بديوان رياضس زيارة إا ¤ولية الوادي ،اليوم ‘ ،إاطار
لم -ازي -غ-ي-ة
لدراج ا أ
ال-ف-ت-حÃ ،شص-ارك-ة م-ا ي-زي-د عن  100ام-رأاة مسص-ت-ف-ي-دة ق-ادم-ة م-ن اŸن-اط-ق الريفية وجمعيات ت -ه -ي -ئ -ة ال -ظ -روف إ
ﬁليا ،وبطريقة تدريجية ‘ قطاعات
لدماج القتصصادي.
ناشصطة ‘ ›ال التنمية الجتماعية وا إ
الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي
وا÷امعة.

يوم إاع
تنظم Óمي حول ﬂاطر األنÎنت
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 19:00مسص -اء ،ب -حضص -ور اŸط -رب ع-ب ب-ت-داء م-ن السصاعة
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ا÷معية العامة الختيارية
للهÓل األحمر ا÷زائري
لح-م-ر ا÷زائ-ري ،ال-ي-وم وغ-دا،
ي -ن -ظ -م ال-ه-لل ا أ
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة الخ-ت-ي-اري-ة وذلك ع-ل-ى السصاعة
ال-ت-اسص-ع-ة وال-نصص-ف صص-ب-اح-ا ب-ف-ن-دق بني حماد بÈج
بوعريريج.

لقاء حول ميكانيزمات التمويل البديلة
للمؤوسصسصات ا÷زائرية
تنظم ،اليوم ،بورصصة ا÷زائر ،بالتعاون مع الغرفة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-ج-ارة والصص-ن-اع-ة ،ي-وم-ا اإع-لم-ي-ا ح-ول
م-وضص-وع «ال-ب-ورصص-ة وم-ي-ك-ان-ي-زم-ات ال-ت-م-ويل البديلة
للمؤوسصسصات ا÷زائرية».
ينطلق اللقاء Ãقر الغرفة على 09:00
صصباحا.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^ 15م -ارسس  :1٨40ال-ق-وات ال-ف-رنسش-ي-ة –تل مدينة
ششرششال ،بعد مقاومة بطولية من قبل السشكان.
^  15م- -ارسس « :1٨43م-ون-ت-ن-ي-اك» ‘ ف-ليبفيل
«سشكيكدة» يكتب ما يلي« :بهذه الطريقة تششنّ
ا◊رب ضشد العرب .نقتل جميع الرجال حتى سشن
’طفال ‘ سشفن بحرية إا ¤جزر
الـ  ،15ننقل النسشاء وا أ
اŸركيز أاو غÒهاÃ ،عنى القضشاء على كل من ’ يركضس
–ت أاقدامنا كالكÓب».

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الخميسس  27جمادى الثانية  1439هـ الموافق لـ  15مارسس  201٨م
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تدمﬂ Òبأا لإÓرهابي Úوقنبلت Úوحجز مركبات وعتاد
““الششعب““ ‘ -إأط -ار م -ك -اف -ح -ة أ’ره -اب ،دم -رت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس
Óرهابي Úوقنبلت)02( Ú
ألوطني ألشسعبي ،يوم  13مارسس ﬂ ،2018بأا ل إ
تقليديتي ألصسنع بكل من بومردأسس وتيزي وزو/ن.ع.1.
و‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة ،ضسبطت مفارز للجيشس ألوطني
ألشسعبي بكل من “Ôأسست وبرج باجي ﬂتار/ن.ع ،6.شساحنت)02( Ú
ومركبة رباعية ألدفع و( )36طن من أŸوأد ألغذأئية و( )2100ل Îمن
ألوقود ‘ ،ح Úأوقفت مفارز أخرى بكل من بسسكرة وألوأدي/ن.ع،4.
مهرب )02( Úوحجزت شساحنت )02( Úو( )32,5قنطار من مادة ألتبغ
و( )9240وحدة من ﬂتلف أŸشسروبات.من جهة أخرى ،أوقف عناصسر
ألدرك ألوطني بكل من غردأية/ن.ع 4.وبشسار/ن.ع ،3.تاجري ()02
ﬂدرأت ضُسبط بحوزتهما ( )17كيلوغرأم من ألكيف أŸعالج.

‘ مبادرة ا’و ¤من نوعها ‘ عيدهم الوطني

مركز اإ’عÓم اإ’قليمي للجيشس يفتح أابوابه أامام ذوي ا’حتياجات اÿاصشة

ف -ت -ح م -رك-ز أإ’عÓ-م أإ’ق-ل-ي-م-ي ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألشسعبي بباتنة ألشسهيد عمر بن خميسس ألتابع للناحية
ألعسسكرية أÿامسسة أبوأبه بعد ظهر أمسس أأ’ربعاء
وللمرة أأ’وﬁ ¤ليا أمام ذوي أ’حتياجات أÿاصسة
Ãناسسبة عيدهم ألوطني .و” باŸناسسبة تنظيم زيارة
موجهة لفائدة  21طف Óكانوأ مرفق Úببعضس أأ’ولياء
ومرب Úإأ ¤هذأ أŸركز ألكائن بوسسط مدينة باتنة
حيث خصسصس لهم حفل أسستقبال تخلله عرضس فيلم

وأكد باŸناسسبة مدير مدرسسة أأ’طفال أŸعاقÚ
سسمعيا (ألصسم ألبكم) ضسيف منذر ﬁمد ألصسالح بأانها
أŸرة أأ’و ¤أل - -ت - -ي ت - -وج - -ه ف- -ي- -ه- -ا أل- -دع- -وة ل- -ذوي
أ’حتياجات أÿاصسة بباتنة من طرف مؤوسسسسة تابعة
للجيشس ألوطني ألشسعبي حيث كانت فرحة أأ’طفال
كبÒة وهم يكتشسفون عن قرب هذأ أŸركز وﬁتوياته
عن قرب.

’فريقي بعد 2011
التحو’ت ا÷يوسشياسشية ‘ اŸنطقة اŸغاربية والسشاحل ا إ

إاجماع على دور ا÷زائر ‘ تسشي Òأازمات ا÷وار والدفاع عن عقيدتها
اإ’رهاب ،ا÷رÁة اŸنظمة و Œارة اأ’سشلحة ...ثالوث يعكسس مفهوم ال Óإاسشتقرار

اح -تضش -نت ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر 3
واŸدرسش-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ليا للعلوم
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة ع- -ل- -ى م- -دار ي -ومÚ
فعاليات علمية ،تصشب ‘ موضشوع
ا÷زائ-ر وﬁي-ط-ه-ا ا’ق-ل-ي-م-ي م-ن
رهانات سشياسشية و–ديات أامنية،
ح - -يث اح - -تضش - -نت أامسس اŸدرسش- -ة
ي -وم -ا دراسش -ي -ا م -وسش -وم -ا ب-ع-ن-وان ““
ا÷زائ- - - - - - -ر وال - - - - - -ت - - - - - -ح - - - - - -و’ت
ا÷يوسشياسشية ‘ اŸنطقة اŸغاربية
’ف -ري-ق-ي ب-ع-د ““2011
والسش -اح -ل ا إ
وال - -ذي ن - -ظ - -م- -ه ““ Èﬂدراسش- -ات
و–ل- -ي- -ل السش- -ي- -اسش- -ات ال -ع -ام -ة ‘
ا÷زائ- - - - - - -ر““ ال- - - - - - -ذي يÎأاسش- - - - - - -ه
الÈوف -يسش -ور ﬁم -د رضش-ا م-زوي،
و–ت اشش -راف ال -دك -ت -ور م -نصش-ور
ÿضش- - -اري رئ - -يسس ف - -رق - -ة ب - -حث
““السش- - - - -ي- - - - -اسش- - - - -ات ا’م - - - -ن - - - -ي - - - -ة
ا’سشÎاتيجية““.
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“يزأللقاء بجلسسات ثرية “حورت
حول ألبيئة أ’قليمية للجزأئر ما بعد
 ،2011أل- - -ت - -ن - -افسس أل - -دو‹ ‘ أ÷وأر
أ÷زأئ- -ري وت- -دأع- -ي- -ات -ه ع -ل -ى أأ’م -ن
أل -ق -وم -ي أ÷زأئ-ري وج-ل أŸدأخÓ-ت
ركزت على ألتحديات أŸفزرة نتيجة
أأ’وضساع أŸتدهورة أمنيا وسسياسسيا ‘

ك- -ل م- -ن ل- -ي- -ب- -ي- -ا ودول- -ة م- -ا‹ ،وه -ذأ
Ãشس -ارك -ة أل -ع -دي -د م -ن أل -ب-اح-ث Úم-ن
ﬂت -ل -ف ج -ام -ع -ات أل -وط -ن ،ج -ام -ع -ة
أ÷زأئ - -ر  ،3أŸدرسس -ة أل -ع -ل-ي-ا ل-ل-ع-ل-وم
ألسسياسسية ،جامعة تلمسسان ،مسستغا،Â
ألبويرة ،بومردأسس وكذأ جامعة تيزي
وزو ،فكانت أ÷لسسات بإادأرة ›موعة
من أأ’سساتذة على رأسسهم ألدكتور علي
ربيج ،ألدكتور لقمان مغرأوي ،ألدكتور
ﬁمد هدير ،كما “يز أللقاء ألعلمي
بنقاشسات ثرية حول أŸفاهيم ألغربية
أŸسس- -ت -خ -دم -ة وضس -رورة أ’حÎأز م -ن
أسستخدأمها ‘ –ليل وفهم ألظوأهر
أل- -ت -ي تشس -ه -ده -ا أŸن -ط -ق -ة أل -ع -رب -ي -ة
وأإ’فريقية ،كذأ تعدأد أهم ألتحديات
أÙي - -ط - -ة ب - -ا÷زأئ - -ر وأل - -ت- -ح- -و’ت
ألسس- -ي- -اسس- -ي- -ة ‘ ﬁي -ط -ه -ا أŸغ -ارب -ي
وألسساحلي من إأرهاب ،جرÁة منظمة،
أل- -ه- -ج -رة غ Òألشس -رع -ي -ة وت -ع -زي -زه -ا

Ãعطيات ميدأنية وإأحصسائيات حديثة
ت -وضس-ح م-دى خ-ط-ورة أل-وضس-ع أ’م-ن-ي،
وهذأ ما يفسسر أرتفاع ميزأنية وزأرة
أل -دف -اع أ÷زأئ -ري -ة وي -ع -ط -ي -ه -ا صس-ف-ة
أ’رتفاع أŸوضسوعي وأ◊تمي ‘ إأطار
أن أ÷زأئر ذو مسساحة شساسسعة حدوديا
مع دول جوأر ،ألتي أغلبها تعرف ضسعفا
أو ع -ج -زأ لسس -ل -ط -ات-ه-ا أŸرك-زي-ة ع-ل-ى
ح- -م -اي -ة أ◊دود أŸت -م -ي -زة ب -اŸرون -ة
وأل -ت-ي ت-ع-رف أيضس-ا ب-ا◊دود أل-رخ-وة،
و‘ ه - -ذأ ألسس - -ي- -اق ج- -اءت م- -دأخ- -ل- -ة
مشسÎكة ما ب Úألدكتورة نور ألهدى بن
ب -ت -ق -ة ،وأل -ب -احث ن -ورأل -دي -ن ب -ع -ن -وأن
““تدأعيات سسقوط نظام معمر ألقذأ‘
على أأ’من أ÷زأئري““.
وفيها ” أ’شسارة إأ ¤أن ألسسياسسة
أأ’م- -ن- -ي- -ة أŸب- -ن- -ي- -ة ع- -ل- -ى أل -ت -ط -وي -ر
Óل -ي -ات
أل- -ل- -وجسس -ت -ي -ك -ي أŸسس -ت -م -ر ل  -آ
وأŸع-دأت أل-عسس-ك-ري-ة ،أل-ت-كوين ألدأئم

اŸنتخب الوطني

وأل - -ن- -وع- -ي أ’ف- -رأد أ÷يشس أل- -وط- -ن- -ي
أ÷زأئ - -ري ،ب - -اإ’ضس- -اف- -ة إأ ¤أل- -ع- -م- -ل
أŸيدأÃ Êا يزيد من خÈة وجاهزية
هؤو’ء أأ’فرأد ’ ،يجب أن تكون بعيدة
عن تطوير ألبنية أ’قتصسادية وتعزيز
ألتماسسك أ’جتماعي باعتبار أن مسسأالة
أأ’من مسسأالة أ÷ميع ،ف Óأمن من دون
–ق -ي -ق أأ’م -ن ‘ أب-ع-اده أıت-ل-ف-ة -
أل -عسس -ك -ري -ة ،ألسس -ي -اسس -ي -ة ،أل -ث -ق-اف-ي-ة،
أ’ق -تصس -ادي -ة ،أ’ج -ت-م-اع-ي-ة وح-ت-ى ‘
أل - -فضس - -اء ألسس - -يÈأ -Êومسس - -ت- -وي- -ات- -ه
أŸت -ت -درج -ة م -ن أل -ف -رد ،ل -ل -م -ج-ت-م-ع،
ل-ل-دول-ة ،ف-ال-ن-ظ-ام أ’ق-ل-يمي ثم ألنظام
ألدو‹.
إأن ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-ع-ل-م-ي سس-ب-ق-ه ي-وم
درأسسي موسسوم بعنوأن ““دور أŸقاربة
أ÷زأئ- -ري- -ة ‘ م- -ك- -اف- -ح -ة أل -ت -ط -رف
وأإ’ره - -اب““ أل - -ذي ن- -ظ- -م- -ه ت- -خصسصس
درأسس - -ات أسسÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة ب- -اŸدرسس- -ة
أل -وط -ن -ي -ة أل -ع -ل -ي -ا ل -ل-ع-ل-وم ألسس-ي-اسس-ي-ة
بإاشسرأف ألدكتور حكيم غريب ،وألذي
“يزت أيضسا جلسساته بالتنوع ما بÚ
أط -ار م -ف -اه -ي -م -ي ن -ظ-ري ل-ظ-اه-رت-ي
أل-ت-ط-رف وأإ’ره-اب ،ت-أاثÒأت-ه-م-ا ع-ل-ى
أأ’م- -ن وألسس -ل -م أل -دول -ي ،Úأÿوضس ‘
أل -ت -ج -ارب أل -ع -رب -ي -ة وأل-دول-ي-ة ،وع-ل-ى
رأسسها ألتجربة أ÷زأئرية ،ولقد حضسي
ب -ن -ق -اشس ث -ري ي -ع -كسس م -دى خ -ط -ورة
ألظاهرت Úعلى أمن أ÷زأئر خاصسة
وأأ’من أ’قليمي وألدو‹ عامة.

ماجر يكششف عن قائمة الÓعب ÚاŸعنيÃ Úقابلتي تنزانيا وإايران
كششف الناخب الوطني رابح ماجر مسشاء
أامسس ع -ن ق -ائ -م -ة ’ع -ب-ي اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي
ال- -ت- -ي تضش -م  24ع -نصش -را– ،سش -ب-ا ل-لÎبصس
القادم اŸقرر بداية من الـ  19مارسس ا÷اري
باŸركز التقني لسشيدي موسشى والذي تتخلله
’و ¤أامام تنزانيا يوم  22مارسس
مقابلتان ،ا أ
Ãلعب  5جويلية والثانية أامام ايران يوم 27
من نفسس الششهر Ãدينة غراز النمسشاوية.
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وع-رفت أل-ق-ائ-م-ة ع-ودة م-دأف-ع شس-ب-ي-ب-ة ألقبائل
سسعيد بلكا ⁄أ ¤ألفريق ألوطني أأ’ول بعد غياب
طويل ،بعد أن شسارك ‘ تربصس أŸنتخب ألوطني
لÓعب ÚأÙلي ‘ Úأأ’يام أŸاضسية .و أسستدعى
ماجر عدد من ألÓعب ÚأÙلي Úألذين بإامكانهم
أŸشس - -ارك - -ة ‘ إأح- -دى أŸق- -اب- -ل- -ت Úع- -ل- -ى غ- -رأر
ب-وخ-نشس-وشس ،شس-اف-ع-ي ،ب-ن م-وسس-ى ،ع-ب-ي-د ،ب-ل-خ،Ò
موسساوي وأ ‹ÓŸحيث أن هذه ألعناصسر تأالقت ‘
أنديتها ضسمن ألرأبطة أÎÙفة أأ’و.¤

وأسستدعاء هؤو’ء ألÓعب Úسسيعطيهم ثقة أكÈ
‘ إأم -ك -ان -ي -ات -ه -م ،وق -د ي-ق-دم-ون أ’ضس-اف-ة ضس-م-ن
صسفوف ““ أÿضسر ““ حيث أن ألطاقم ألفني تابع
مشسوأرهم ضسمن أنديتهم ‘ مناسسبات عديدة كما
أن تأالق بو‚اح ضسمن ناديه ألسسد ألقطري جعل
م-اج-ر يسس-ت-دع-ي-ه ل-ه-ذأ ألÎبصس وق-د ي-ك-ون ضس-م-ن
ألÓعب Úأأ’سساسسي ،Úبالنظر لفعاليته ألكبÒة ‘
أŸدة أأ’خÒة ..ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إأ ¤إأم- -ك- -ان- -ي -ة ع -دم

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

مشساركة إأسسÓم سسليما ‘ ÊأŸقابلت Úكونه  ⁄يعد
ل-ل-م-ن-افسس-ة م-ع ن-ادي-ه ن-ي-وك-اسس-ل ب-ع-د أ’صسابة ألتي
تعرضس لها ،ومع ذلك فان ألطاقم ألفني للمنتخب
ألوطني وضسع سسليما ‘ Êألقائمة أŸعنية بالÎبصس
وقد يسستعيد مسستوأه ‘ أأ’يام ألقليلة ألقادمة.
و جل ألÓعب ÚأŸتأالق ‘ Úأنديتهم أأ’وروبية
ضس-م-ت-ه-م أل-ق-ائ-م-ة أل-ت-ي ح-دده-ا م-اج-ر ع-لى غرأر
برأهيميﬁ ،رز ،ماندي ،سسودأ ‘ ...Êح Úغاب
ألثنائي مبو◊ي  -فغو‹ عن ألقائمة أıتارة
لهذأ أŸعسسكر.و فيما يلي قائمة ألÓعب:Ú
حراسشة اŸرمى:
شساوشسي  -صسا◊ي  -موسساوي
الدفاع:
›ا - Êبن سسبعيني  -ماندي  -نعما- Ê
شسافعي  -بلكا - ⁄بن موسسى.
الوسشط:
بن طالب  -تايدأر  -بن ناصسر  -فرحات -
بوخنشسوشس  -هني ﬁ -رز  -برأهيمي  -بلخ.Ò
الهجوم:
عبيد  -سسليما - Êبو‚اح  -سسودأ - Êأ.‹ÓŸ

 19°وهران
 20°وهران

الثمن  10دج

17593

قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك ‘ عدة و’يات

وثائقي حول دور ومهام أ÷يشس ألوطني ألشسعبي على
أ◊دود أ÷ن -وب -ي -ة ل -ل-وط-ن ث-م زي-ارة م-ت-ح-ف أŸرك-ز
لتختتم ألزيارة بتسسليم ميدأليات وهدأيا رمزية على
أأ’طفال وذلك وسسط أجوأء بهيجة .وكانت مفاجأاة
ألزوأر ألذين أختÒوأ من مدرسستي أŸعاق Úبصسريا
وألصسم ألبكم وكذأ مركزين لذوي أإ’عاقة ألذهنية
حصسول كل وأحد على تذكار من أŸركز عبارة عن
شسهادة بها صسورته.

الفجر05.33................:
الششروق0٦.59..............:
الظهر12.57.................:
العصشر1٦.20................:
المغرب1٨.59...............:
العششـاء20.17..................:

18°

19°

france prix 1

خÓل الدورة التكوينية Ãقر ا’فريبول:

إاششادة بخÈات الششرطة ا÷زائرية من قبل رؤوسشاء
مكاتب ا’تصشال الوطنية
““ألشسعب““ -موأصسلة لفعاليات
ألدورة ألتكوينية ،أ›ÈŸة من
تاريخ 11أ 15 ¤مارسس لفائدة
رؤوسساء مكاتب أ’تصسال ألوطنية
للدول أ’عضساء ‘ آألية ألتعاون
ألشسرطي أ’فريقي ‘،مرحلتها
أل- -ث- -ان- -ي -ة ،ل -ل -ن -اط -ق Úب -ال -ل -غ -ة
أ’‚ل- -ي- -زي- -ة ،ي- -وم  14مارسس
Ã ،2018ق- - -ر أ’ف - -ري - -ب - -ول بÍ
ع -ك -ن -ون أ÷زأئ -ر.وه -ي أل -دورة
أل -ت -ي ت -أات -ي ‘ إأط-ار أل-ت-جسس-ي-د
أل -ف -ع -ل -ي ÿارط -ة ط-ري-ق ع-م-ل
أ’فريبول ،من قبل ألسسيد أللوأء
رئ- -يسس أآ’ل- -ي- -ة ،أŸدي- -ر أل- -ع- -ام
Óم -ن أل -وط -ن -ي ’ ،سس -ي -م -ا ‘
ل - -أ

شسقها أŸرتبط بتكوين منتسسبي
أجهزة إأنفاذ ألقانون أإ’فريقية،
وت -ع -زي-ز أŸع-ارف أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة،
و›ا’ت ألتعاون أأ’مني وكذأ
أل -ت -ع -رف ع -ل -ى ن -ظ-ام أ’تصس-ال
أŸع-ت-م-د)AFSICOM( ،أŸصسمم
م- - - - -ن ق- - - - -ب- - - - -ل خÈأء أأ’م - - - -ن
ألوطني.باŸناسسبة ،أبدى رؤوسساء
م - -ك - -اتب أ’تصس - -ال أل- -وط- -ن- -ي- -ة
أŸشسارك ‘ Úألدورة ألتكوينية،
أنطباعاتهم عن إأشسرأف ألسسيد
أللوأء عبد ألغني هامل ،رئيسس
Óمن
أ’فريبول ،أŸدير ألعام ل أ
أل- -وط- -ن- -ي ،وت -ق -دي -ره -م ل -دوره
أل- - - -رأئ- - - -د ‘ أآ’ل - - -ي - - -ة ،وع - - -ن

““الششعب““ -نظمت أŸديرية
Óمن ألوطني بتاريخ 14
ألعامة ل أ
مارسس  2018على مسستوى مقر
م-دي-ري-ة أأ’م-ن أل-ع-م-وم-ي ي-وما
درأسس- -ي -ا ل -ل -وق -اي -ة م -ن ح -وأدث
أŸرورÃ ،ناسسبة أليوم ألوطني
ل- -ذوي أ’ح- -ت- -ي -اج -ات أÿاصس -ة
–ت شس - -ع- -ار ““ 14م -ارسس :ي-وم
ل -ل -ت -ق -ي -ي -م وأل-ت-ق-و ،““Ëب-حضس-ور
‡ث- - -ل Úم- - -ن وزأرة أأ’شس- - -غ - -ال
أل- -ع- -م- -وم- -ي -ة وأل -ن -ق -ل ،أŸرك -ز
أل -وط -ن -ي ل -ل -وق -اي -ة وأأ’م-ن عÈ
أل - -ط - -رق ،أŸدي - -ري- -ة أل- -ع- -ام- -ة
ل- -ل- -ح- -م -اي -ة أŸدن -ي -ة ،أسس -ات -ذة
ج -ام -ع -ي‡ ،Úث -ل -ي أ÷م -ع-ي-ات
أل- -ن- -اشس -ط -ة ‘ ›ال ألسس Ó-م -ة
أŸروري- -ة وذوي أ’ح- -ت -ي -اج -ات
أÿاصس - - -ة ،وك- - -ذأ أل- - -كشس- - -اف- - -ة
أإ’سسÓمية أ÷زأئرية ‘.مسستهل
أللقاء ألقى ألسسيد مدير أأ’من
ألعمومي كلمة أكد خÓلها عن
أ’ه -ت -م -ام أل -ك -ب Òأل -ذي ت -ول-ي-ه
Óمن ألوطني
أŸديرية ألعامة ل أ
وعلى رأسسها أللوأء هامل بفئة
ذوي أ’ح - -ت- -ي- -اج- -ات أÿاصس- -ة،
ح - -يث أع - -ت Èأن إأح - -ي - -اء ه - -ذه
أŸن-اسس-ب-ة ت-ق-ل-ي-د سس-ن-وي ح-م-يد
دأبت ع - -ل - -ي - -ه مصس - -ال - -ح أأ’م- -ن
أل- - -وط - -ن - -ي ع Èك - -ام - -ل ألÎأب

أل -وط -ن -ي أعÎأف -ا Ãك -ان-ة ه-ذه
ألفئة ‘ أÛتمع ،مشسÒأ إأ ¤أن
أŸن-اسس-ب-ة سس-ان-ح-ة ل-ل-ت-ط-رق إأ¤
›ال أل - - - - -ع - - - - -ن - - - - -ف أŸروري
وﬂل-ف-ات-ه.ك-م-ا ت-ن-اول أŸتدخل
أŸسس- -اع- -ي أ◊ث- -ي- -ث- -ة وأ÷ه -ود
ألكبÒة ألتي تقوم بها أŸديرية
Óمن ألوطني ‘ ›ال
ألعامة ل أ
أل - -تصس- -دي ل- -ظ- -اه- -رة أل- -ع- -ن- -ف
أŸروري ،م - -ن خ Ó- -ل ألسس - -ه - -ر
أل- -دأئ- -م وأل- -ت- -وأج -د أŸسس -ت -م -ر
أ’فرأد أأ’من ألوطني ع Èكامل
ألÎأب أل- - -وط- - -ن- - -ي وصس- - -ده- - -م
ل- -ل- -م- -خ- -ال- -ف Úل- -ق -وأع -د ألسسÒ
وأıال - -ف Úل - -ق - -ان- -ون أŸرور،
مذكرأ بالعناية أŸسستمرة للسسيد
Óم- -ن
أل- -ل- -وأء أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل - -أ
أل -وط -ن -ي Ãج -ال ت -ك-وي-ن أف-رأد
ألشس -رط -ة ودع -م -ه -م ب -اŸع -دأت

أعتزأزأهم با÷هود ألكبÒة ألتي
يقوم بها لتحقيق أمن أŸوأطن
وحماية أŸمتلكات.
ك - -م - -ا أث - -ن - -وأ ع- -ل- -ى خÈأت
ألشسرطة أ÷زأئرية ،وما –وزه
م - - -ن إأم - - -ك - - -ان - - -ات عصس - - -ري- - -ة
وأسس -ت -خ-دأم-ه-ا ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
Óع Ó-م وأ’تصس -ال،
أ◊دي- -ث- -ة ل - -إ
م -ؤوك -دي -ن أل -ت -زأم -ه -م ب -ت -ع -زي -ز
م-ع-ارف أل-ت-ك-وي-ن أل-ق-اع-دي‘ ،
›ال تبادل أŸعطيات ’ ،سسيما
ب -ال-ن-ظ-ام أŸسس-ت-ح-دث م-ن ق-ب-ل
خÈأء أ’م -ن أل -وط -ن -ي ،ل-ف-ائ-دة
آألية ألتعاون ألشسرطي أ’فريقي.

..ويوم دراسشي Ãناسشبة اليوم الوطني لذوي ا’حتياجات اÿاصشة

أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ة أŸت-ط-ورة أ’دأء
م -ه -ام ح -ف -ظ أأ’م -ن وأل -تصس-دي
للعنف أŸروري.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ق -دم ‡ث -ل
م - -دي - -ري - -ة ألصس - -ح- -ة أل- -نشس- -اط
أ’ج - -ت - -م - -اع - -ي وأل - -ري - -اضس- -ات
باŸديرية ألعامة لÓمن ألوطني
ع- - -رضس - -ا مسس - -ت - -ف - -يضس - -ا ح - -ول
أإ’ج- - - -رأءأت أل- - - -ع- - - -م- - - -ل- - - -ي - - -ة
وأإ’حصس-ائ-ي-ات أŸت-ع-لقة Ãجال
أع -ت -ن-اء مصس-ال-ح أأ’م-ن أل-وط-ن-ي
وب -ت -وج-ي-ه-ات م-ن ألسس-ي-د أل-ل-وأء
عبد ألغني هامل أŸدير ألعام
لÓمن ألوطني ،أŸتعلقة بالتكفل
بفئة ذوي أ’حتياجات أÿاصسة،
من شسرطي Úعامل ،Úمتقاعدين
وذوي أ◊ق- -وق ،ب- -اإ’ضس -اف -ة إأ¤
أŸوأط - -ن ‘ ،Úإأط - -ار ت - -ع- -زي- -ز
مبادئ ألشسرطة أ÷وأرية.

انقÓب حافلة ب Úقاسشي طويل وحاسشي مسشعود
يخلف ٢٥جريحا

أدى حادث مرور وقع مسساء أمسس على ألطريق
أل -رأب -ط ب Úق -اسس -ي ط -وي -ل وح -اسس -ي مسس-ع-ود إأ¤
إأصس- -اب -ة  25شس -خصس -ا ب -كسس -ور وج -روح م -ت -ف-اوت-ة
أÿطورة حسسب معلومات مصسالح أ◊ماية أŸدنية
لو’ية ورقلةŒ.در أإ’شسارة إأ ¤أن أ◊ادث وقع
بسس-بب أن-قÓ-ب ح-اف-ل-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى خ-ط ألشس-لف-

إأي -ل-ي-زي،وع-ل-ى إأث-ر ذلك ت-دخ-لت مصس-ال-ح أ◊م-اي-ة
بالتعاون مع ألشسركات ألنفطية ألعاملة باŸنطقة
م -ن أج -ل ن -ق-ل ألضس-ح-اي-ا ع-ل-ى ج-ن-اح ألسس-رع-ة إأ¤
مسستشسفى حسس Úآأيت أحمد بحاسسي مسسعود لتلقي
أل -ع Ó-ج.ه -ذأ وق -د ب -اشس -رت أ÷ه -ات أأ’م -ن-ي-ة م-ن
جهتها فتح –قيق Ÿعرفة مÓبسسات هذأ أ◊ادث.
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