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منطقـة ألّتجارة أ◊ّرة ألقارية من كيغا‹

^ إأنه ـ ـ ـاء أ’قتت ـال ‘ م ـدن ليبي ـا أأولوي ـة لتعزيز
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زيتو Êيششرف على
إاحياء الذكرى 62
’سشتششهاد بن بوالعيد
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www.ech-chaab.com
العدد

17٥98

ندوة تاريخية حول الششهيد بن بوالعيد
ي -ق -وم وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشس -غ -ي-ل
والضس-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي م-راد زما‹،
ال -ي -وم ،ب -اف-ت-ت-اح ال-ط-ب-ع-ة السس-اب-ع-ة
ل-لصس-ال-ون ال-وط-ن-ي ل-ل-تشس-غيل «سسÓم
 ،»2018ب -قصس -ر اŸع -ارضس  -الصس-ن-وب-ر
البحري ،ابتداء من السساعة 09:00
صسباحا.

ي- -ق -وم وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب
زي- -ت- -و ،Êي -وم  22م - -ارسس ا÷اري،
Óشسراف
ب-زي-ارة إا ¤و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،ل -إ
ع-ل-ى إاح-ي-اء ال-ذك-رى ’ 62سستشسهاد
’وراسس مصسطفى بن بوالعيد.
بطل ا أ

اليوم العاŸي للمياه

الدالية تختتم صشالون
النششاط اŸصشغر

–ي - -ي وزارة اŸوارد اŸائ - -ي - -ة،
غدا ،اليوم العاŸي للمياه وذلك
ب- -دار ال- -ث- -ق -اف -ة ب -ب -ج -اي -ة –ت
شسعار« :ا÷واب ‘ الطبيعة».

أاربعينية «اÛاهد اŸرحوم
عبد ا◊فيظ أامقران»

تشس - -رف وزي - -رة ال - -تضس- -ام- -ن
’سسرة وقضسايا اŸرأاة
الوطني وا أ
غنية الدالية ،اليوم ،بديوان
ري -اضس ال -ف -ت -ح ،ع -ل-ى اخ-ت-ت-ام
الصس- -ال- -ون ال -وط -ن -ي ل -ل -نشس -اط
اŸصسغر ،ابتداء من السساعة
بعد
14:00
الزوال.

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،غ-دا ،ن-دوة ت-اري-خ-ية حول اŸسسار النضسا‹ وا÷هادي
للشسهيد مصسطفى بن بولعيد Ãناسسبة إاحياء الذكرى ’ 62سستشسهاده ،ابتداء من السساعة
 14:00بعد الزوال.
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

’سسÓ- -م- -ي
ي - -ن- -ظ- -م اÛلسس ا إ
’ع- - - -ل - - -ى ،ي - - -وم  22مارسس
ا أ
ا÷اري ،أارب -ع -ي -ن -ي -ة «اÛاه -د
اŸرحوم عبد ا◊فيظ أامقران»
وذلك اب - -ت - -داء م - -ن السس - -اع - -ة
 10:00صسباحا.

ندوة صشحفية حول صشالون
أانظمة اأ’من وحماية البيئة
ضشد ا◊رائق
ت- -ن -ظ -م ،ال -ي -وم ،ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة ل -ل -ح -ديث ع -ن
’من وحماية البيئة ضسد
’نظمة ا أ
الصسالون الدو‹ أ
ا◊رائ- -ق ،ال- -ذي سس- -ي- -ن- -ظ- -م ب -قصس -ر اŸؤو“رات ع -ب -د
ال- -ل- -ط- -ي- -ف رح- -ال ،ع -ل -ى السس -اع -ة ا◊ادي -ة عشس -رة
صسباحا ،بفندق سسوفيتال.

حفل تÈع لفائدة اأ’طفال اŸصشابÚ
بالÎيزوميا
’دم- -اج اŸدرسس- -ي واŸه- -ن- -ي ل- -ل- -مصس- -ابÚ
ت - -ن - -ظ - -م ج - -م- -ع- -ي- -ة ا إ
’ط -ف -ال اŸصس -ابÚ
ب -الÎي -زوم -ي -ا ،ال -ي -وم ،ح -ف -ل تÈع ل -ف -ائ -دة ا أ
ب-الÎي-زوم-ي-ا ،ب-حضس-ور شس-خصس-ي-ات وط-ن-ي-ة معروفة ،بفندق
الشسÒاطون ابتداء من السساعة  18:00مسساء.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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’فريقي
‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية ‘ القمة ا’سستثنائية ل–Óاد ا إ

أاويحيى يصسل كيغا‹ مرفوقا Ãسساهل وبن مرادي

أاوضس- - -ح ب - -ي - -ان Ÿصس - -ال - -ح ال - -وزارة
’و ،¤أان رئ -يسس ا◊ك -وم -ة أاح -م-د
ا أ
أاوي- -ح- -ي- -ى ق -د غ -ادر ا÷زائ -ر ،أامسس
ال- -ث Ó-ث -اء ،م -ت -ج -ه -ا إا ¤ال -ع -اصس -م -ة
ال -روان-دي-ة ك-ي-غ-ا‹ ،ح-يث سس-ي-م-ث-ل
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة السس -ي -د ع -ب -د
ال - -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ‘ ال- -ق- -م- -ة
’فريقي التي
ا’سستثنائية ل–Óاد ا إ
’ربعاء.
Œرى اليوم ا أ
أاوضصح البيان ،أان «الوزير األول أاحمد
أاويحيى قد غادر ،أامسص الثÓثاء ،ا÷زائر
باŒاه كيغا‹ ،لتمثيل رئيسص ا÷مهورية
السص-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ال-قمة
السصتثنائية ل–Óاد اإلفريقي التي Œرى
‘ اليوم الواحد والعشصرين من هذا الشصهر
ب -ال -ع -اصص -م -ة ال -روان -دي -ة» .وأاضص -اف ذات
البيان ،أان الوزير األول سصيكون مرفوقا ‘

هذا اللقاء ،بكل من وزير اÿارجية عبد
القادر مسصاهل ووزير التجارة ﬁمد بن
مرادي.

...ويصسل رواندا

حل الوزير األول أاحمد أاويحيى ،بعد
ظهÒة أامسص الثÓثاء ،بكيغا‹ (رواندا)،
ل -ت-م-ث-ي-ل رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ‘ ،القمة السصتثنائية ل–Óاد
Óط Ó-ق
اإلف- -ري -ق -ي ال -ت -ي سص -ت -خصصصص ل  -إ
الرسصمي Ÿنطقة التبادل ا◊ر القارية.
وك-ان أاوي-ح-ي-ى م-رف-وق-ا ب-وزي-ر الشصؤوون
اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر مسص -اه-ل ووزي-ر
التجارة ﬁمد بن مرادي.
وسص-ت-ت-وج ه-ذه ال-ق-م-ة ،ال-ت-ي دع-ا إال-ي-ه-ا
الرئيسص الرواندي بول كاغامي ،الرئيسص

ا◊ا‹ ل–Óاد الفريقي ،بالتوقيع على
ات -ف -اق م -ن -ط -ق -ة ال -ت -ب -ادل ا◊ر ال -ق-اري-ة
وبروتوكول حول حرية تنقل األشصخاصص
وجواز السصفر اإلفريقي .ومن اŸرتقب أان
تشص -م -ل م -ن -ط -ق -ة ال -ت -ب -ادل ا◊ر ،السص -وق
اŸشصÎك - -ة لشص - -رق وج - -ن- -وب إاف- -ري- -ق- -ي- -ا
«ك- -وم -يسص -ا» و›م -وع -ة شص -رق إاف -ري -ق -ي -ا
و›م -وع -ة ال-ت-ن-م-ي-ة إلف-ري-ق-ي-ا ا÷ن-وب-ي-ة
واÛم- -وع- -ة الق -تصص -ادي -ة ل -دول وسص -ط
إاف -ري-ق-ي-ا واÛم-وع-ة الق-تصص-ادي-ة ل-دول
غ -رب إاف -ري -ق -ي-ا وا–اد اŸغ-رب ال-ع-رب-ي
و›موعة دول السصاحل والصصحراء.
ويشص -ك -ل ه -ذا اŸشص -روع أاح -د اÙاور
األولوية ألجندة  2063ل–Óاد اإلفريقي
التي سصطرت تصصورا جديدا لتنمية القارة
خÓل العقود اÿمسصة اŸقبلة بالعتماد
على ‰و شصامل وتنمية مسصتدامة.

’سسبق لفيتنام
’ول ا أ
إاثر وفاة الوزير ا أ

الوزير األول أاويحيى يوقع على سسجل التعازي
وق -ع ال -وزي-ر الأول اأح-م-د اأوي-ح-ي-ى،
اأمسص ال -ث Ó-ث -اءÃ ،ق-ر سص-ف-ارة ف-ي-ت-ن-ام
ب-ا÷زائ-ر ،ع-ل-ى سص-ج-ل ال-ت-عازي باسصم
رئ- -يسص ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ،اإث-ر وف-اة ال-وزي-ر الأسص-ب-ق
الفيتنامي ،فان فان كاي ،يوم السصبت
الفارط ،عن عمر ناهز  85عاما .وجاء
‘ نصص رسصالة التعزية اأنه «تلقينا ببالغ

ا◊زن والأسصى نباأ وفاة فان فان كاي،
الوزير الأول الأسصبق ÷مهورية فيتنام.
واإثر هذا اŸصصاب ا÷لل ،اأتقدم ،نيابة
عن فخامة رئيسص ا÷مهورية السصّيد
عبد العزيز بوتفليقة ،وباسصم ا÷زائر
شص -ع -ب-ا وح-ك-وم-ة واأصص-ال-ة ع-ن ن-فسص-ي،
ب- -خ -الصص ال -ت -ع -ازي واأصص -دق مشص -اع -ر
التضصامن واŸواسصاة للحكومة وللشصعب

ال-ف-ي-ت-ن-ام-ي الصص-دي-ق ولعائلة الفقيد».
واأضص -اف السص -ي-د اأوي-ح-ي-ى« ،ل-ق-د ف-ق-د
ال - -ف - -ي - -ت- -ن- -ام اأح- -د ق- -ادت- -ه واأب- -ن- -ائ- -ه
اıلصص ،Úالذي Œند بكل قوة ‘
ال -دف -اع ع -ن وط -ن -ه و–ق -ي-ق ت-ن-م-ي-ت-ه
وازدهاره وكرسص حياته ÿدمة شصعبه،
واأسص - -ه - -م ‘ اإرسص- -اء السص- -ل- -م وال- -وئ- -ام
والتسصامح».

’رهاب
تتناول دور أاعضساء الŸÈان والعدالة ا÷نائية ‘ مكافحة ا إ

›لسس األمة يشسارك Ãالطا ‘ ورشسة عمل إاقليمية

يشصارك ›لسص الأمة ‘ ورشصة عمل
اإق- -ل- -ي- -م -ي -ة ح -ول م -وضص -وع دور»اأعضص -اء
الŸÈان والعدالة ا÷نائية ‘ مكافحة
الإره- -اب» ،ي- -ن -ظ -م -ه -ا اŸع -ه -د ال -دو‹
ل-ل-ع-دال-ة وسص-ي-ادة ال-ق-ان-ون ،ب-ال-تعاون مع
ال–اد الأورب- -ي وذلك ي- -وم -ي الأرب -ع -اء
واÿم- -يسص Ãدي -ن -ة اأت -ارد ب -ج -م -ه -وري -ة

م - -ال - -ط - -ا ،ب- -حسصب م- -ا اأف- -اد ب- -ه ،اأمسص
الثÓثاء ،بيان للمجلسص.
تسص- -ع- -ى ه- -ذه ال -ورشص -ة اإ« ¤تسص -ل -ي -ط
الضصوء على الدور الهام الذي يقوم به
الŸÈانيون ‘ وضصع سصياسصات مكافحة
الإرهاب» و–سص Úالتشصريعات والرقابة
‘ ›ال التصصدي لÓإرهاب واإقامة منÈ

تطرقا إا ¤التعاون ا’قتصسادي

قيطو Êيسستقبل سسف ÒالÈتغال
اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى
ق -ي -ط -و ،Êأامسس ال-ثÓ-ث-اء ،ب-ا÷زائ-ر،
سس -ف ÒالÈت -غ-ال ،ك-ارل-وسس أاول-ي-فÒا،
حيث تطرق الطرفان ا ¤سسبل تعزيز
ودعم التعاون ا’قتصسادي والشسراكة
ب Úالبلدين ،بحسسب ما أافاد به بيان
للوزارة.
ت- -ن- -اول ال -ط -رف -ان خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء،
العÓقات الثنائية ا÷زائرية الÈتغالية ‘
›ال الطاقة والتي وصصفوها «باŸرضصية

لي -ج -اب -ي -ة» ،ب-حسصب ذات اŸصص-در .ك-م-ا
وا إ
أاثنيا على «الثقة التي “يز العÓقات بÚ
الشص -رك -ات ا÷زائ -ري -ة والÈت -غ-ال-ي-ة ب-فضص-ل
الشص -راك -ات اŸت -ي -ن -ة ال-ت-ي ت-رب-ط-ه-م-ا ع-ل-ى
اŸدى الطويل» .و–ادث الطرفان أايضصا
لعمال والسصتثمار ،خاصصة ‘
حول فرصص ا أ
›ال الصص -ن-اع-ات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وال-ط-اق-ات
اŸتجددة وكذا قطاع اÙروقات .وخلصص
ال- -ب- -ي- -ان إا ¤أان ال- -ط- -رف Úأاب -رزا الشص -روط
والظروف اŸناسصبة.

ل -لŸÈان -ي،Úي -رك -ز ع -ل-ى م-ن-ع ال-ت-ط-رف
العنيف والإرهاب.
ي -تضص-م-ن ج-دول اأع-م-ال ال-ورشص-ة ع-دة
بنود ،منها دور الŸÈاني ‘ Úالتعاون
ال -قضص -ائ -ي ال -دو‹ وف -ع -ال-ي-ة السص-ل-ط-ات
اŸركزية والتعاون مع مقدمي خدمات
التصصالت ع ÈالأنÎنت.
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كعوان يسستقبل وفدا من ‚باء التÓميذ

اسستقبل وزير ا’تصسال جمال كعوان  ،أامسس
الثÓثاء ،با÷زائر ،وفدا من التÓميذ النجباء
’ك- -م -ال -ي -ة ،الشس -ه -ي -د “رﬁ Êم -د ،ب -ت -ق -رت
إ
(و’ية ورقلة) ،الذين يتواجدون بالعاصسمة ‘
إاطار زيارة لعدد من اŸرافق واŸؤوسسسسات وذلك
Ãناسسبة العطلة الربيعية.
خ Ó-ل ح -ف -ل السص -ت -ق -ب-ال ال-ذي ج-رى Ãق-ر
ال -وزارة ،حث ال -وزي-ر ،ال-تÓ-م-ي-ذ ع-ل-ى م-واصص-ل-ة
الج- -ت- -ه- -اد ‘ ال- -دراسص -ة ،لسص -ي -م -ا ‘ ال -ع -ل -وم
والرياضصيات بالنظر ا ¤حاجة البÓد إا ¤هذه
اÛالت ،معربا عن أامله ‘ أان تعود عليهم
هذه الزيارة بالفائدة العلمية والثقافية.

بدورهم قدم التÓميذ للوزير كعوان ،صصورا
ıت -ل -ف نشص-اط-ات-ه-م وزي-ارات-ه-م اŸن-درج-ة ‘
إاط -ار «ال -ن -ادي األخضص -ر» ،ال -ذي ي-ن-ت-م-ون إال-ي-ه،
مؤوكدين ان زيارتهم للعاصصمة سصتÌي رصصيدهم
اŸعر‘ والثقا‘ على حد سصواء.
Óشصارة ،سصيزور التÓميذ ‘ اطار الÈنامج
لإ
اŸسصطر لهم ،حديقة التجارب با◊امة ومقر
م -ؤوسصسص -ة ال -ت -ل -ف -زي-ون ا÷زائ-ري ووزارة الÈي-د
والتصصالت السصلكية والÓسصلكية والتكنولوجيات
والرقمنة ،قبل التنقل ا ¤ولية تيبازة ◊ضصور
فعاليات اليوم العاŸي للمياه ،اضصافة ا ¤أانشصطة
أاخرى.

اŸنتدى العاŸي الثامن للمياه

نسسيب يعرضس التجربة ا÷زائرية ‘ برازيليا
ع - -رضس وزي - -ر اŸوارد اŸائ- -ي- -ة حسسÚ
نسس - -يب ،أامسس ال - -ث Ó- -ث - -اء ،ال- -ت- -ج- -رب- -ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ‘ ›ال اŸوارد اŸائ- - -ي- - -ة،
وذلك خÓ- -ل اŸن -ت -دى ال -ع -اŸي ال -ث -ام -ن
ل- -ل- -م- -ي- -اه ال- -ذي ي- -ع- -ق- -د ‘ ال- -ع- -اصس- -م -ة
الÈازي -ل -ي -ة  -ب-رازي-ل-ي-ا م-ن  18ا23 ¤
مارسس ا÷اري ،بحسسب ما أافاد به بيان
للوزارة.
وذكر الوزير أاثناء مداخلته ،التي حضصرها
وزراء ال- - - -دول اŸشص - - -ارك - - -ة ‘ اŸن - - -ت - - -دى،
باŸسصاهمة الفعالة للجزائر ‘ القرار الذي
أاصص -درت -ه ه -ي -ئ -ة األ· اŸت -ح -دة سص -ن-ة 2010
ال -ق -اضص -ي ب -اع -ت -ب-ار اŸاء «ح-ق-ا م-ن ا◊ق-وق
اإلنسصانية األسصاسصية» ،مشصÒا ا ¤أان ا÷زائر
أادرجت هذا اŸبدأا ‘ الدسصتور ا÷زائري
خ Ó-ل ال -ت -ع-دي-ل األخ Òل-ع-ام  ،2016ب-اع-تبار
اŸاء ملكا للمجموعة الوطنية .وأاوضصح الوزير
قائ« :Óإان هذا التأاكيد القوي الذي جاء ‘
ال-دسص-ت-ور ،ك-ان ت-ت-وي-ج-ا ل-ل-م-ج-هودات ا÷بارة
التي بذلتها الدولة ا÷زائرية منذ ‘ 2000
ظل التوجيهات الرشصيدة لرئيسص ا÷مهورية
السص -ي -د ع -ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ال-ذي ج-ع-ل
اŸورد اŸائي أاولوية وطنية ،بهدف “كÚ
جميع اŸواطن Úالسصتفادة من هذا اŸورد
ا◊يوي».
وعرج الوزير على اإل‚ازات ا÷زائرية ‘
هذا اÛال ،حيث ضصاعفت ا÷زائر خÓل
عقد من الزمن من قدرة إانتاج اŸياه الشصروب
ب -ث Ó-ث -ة أاضص -ع -اف ،ح-يث ب-ل-غت نسص-ب-ة ال-رب-ط
بشصبكات اŸياه الصصا◊ة للشصرب -بحسصبه-
 ٪98وط -ن -ي -ا م -ق -اب-ل  ٪96ب-ال-نسص-ب-ة لشص-ب-ك-ات
التطه.Ò
ومن أاجل ضصمان تزويد اŸواطن ÚباŸياه
الشص -روب ،ت -ب -نت ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ب-رن-ا›ا
وط-ن-ي-ا خ-اصص-ا ب-ت-ح-ل-ي-ة م-ي-اه ال-بحر ،ما سصمح
بإا‚از ﬁ 11طة كÈى لتحلية مياه البحر،
تسص -اه -م بـ ٪17م -ن اإلن -ت -اج ال -وط -ن -ي ل-ل-م-ي-اه
الصص -ا◊ة ل -لشص -رب .وم -ن اŸت -وق -ع  -يضص-ي-ف
الوزير -أان تصصل هذه النسصبة إا ٪25 ¤مع
اسصتكمال أاشصغال ﬁ 3طات جديدة» .وتطرق
الوزير ا ¤إاشصكالية التغÒات اŸناخية التي
أاث- -رت بشص -ك -ل أاسص -اسص -ي ع -ل -ى اŸورد اŸائ -ي
وفÎات ا÷ف -اف اŸت -زاي -دة ال -ت -ي زادت م-ن
الطلب على هذه اŸادة ا◊يوية .وتعود زيادة
الطلب على اŸياه -وفق الوزير -ا ¤النمو
اŸسص- -ج- -ل ع- -ل -ى الصص -ع -ي -دي -ن الج -ت -م -اع -ي
والقتصصادي لتلبية الحتياجات ،بحيث تعكف
ال -دول -ة ع-ل-ى وضص-ع سص-ي-اسص-ات وآال-ي-ات ت-ه-دف
أاسصاسصا لتطوير القطاع .وأاكد ‡ثل ا÷زائر
‘ هذه التظاهرة ،أان الدولة ا÷زائرية بذلت
›ه -ودات ج -ب -ارة ع -ل -ى الصص -ع -ي -دي -ن اŸا‹
والبشصري ‘ وقت قياسصي ،مكنتها من –قيق
–دي -ات -ه -ا ‘ ›ال اŸي -اه‡ ،ا ج-ع-ل-ه-ا م-ن
ال-ب-ل-دان السص-ب-اق-ة ‘ –ق-ي-ق أاه-داف األل-ف-ية

ل -ل -ت -ن-م-ي-ة ‘ ›ال خ-دم-ات اŸي-اه الصص-ا◊ة
للشصرب والتطه.Ò
وشصارك السصيد نسصيب ‘ مائدة مسصتديرة
رف -ي -ع-ة اŸسص-ت-وى ،خصصصصت Ÿن-اقشص-ة “وي-ن
السص -ك -ان ب -اŸي -اه الصص-ا◊ة ل-لشص-رب ورب-ط-ه-م
بشص -ب -ك -ات ال -ت -ط -ه ،Òم-ع وضص-ع ‰اذج ف-ع-ال-ة
لضص- -م- -ان وت- -وف Òخ- -دم -ات اŸي -اه والصص -رف
الصصحي.
كما كانت اŸناسصبة فضصاءً لتبادل اÈÿات
ب Úال - -ف - -اع- -ل ‘ Úق- -ط- -اع اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
وال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ال -ت -زام ا◊ك-وم-ات بضص-م-ان
–ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-ت-دام-ة وت-عزيز الصصحة
العمومية وتبادل اŸعارف.

إاعادة تأاهيل وتوسسيع شسبكات التوزيع
يذكر أان اÈÿة ا÷زائرية عرفت إاشصادة
وت -رح -ي -ب -ا واسص -ع Úم -ن ق -ب -ل ‡ث -ل -ي ال -دول
اŸشصاركة ‘ هذا اŸنتدى ،وذلك ‘ ›ال
تعبئة وحشصد اŸوارد اŸائية التقليدية وغÒ
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وت-ع-زي-ز ق-درات ال-ت-خ-زين وإاعادة
ت -أاه -ي -ل وت -وسص -ي -ع شص -ب-ك-ات ال-ت-وزي-ع و–سصÚ
اÿدمة العمومية.
‘ األخ Òت -وج الج -ت -م -اع ب -ت -ب -ن -ي إاعÓ-ن
وزاري ي -ح-م-ل شص-ع-ار« :دع-وة ع-اج-ل-ة لت-خ-اذ
إاجراء حاسصم من أاجل اŸياه» ،بهدف Œديد
الل -ت -زام السص -ي-اسص-ي وت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ال-دو‹
لتخاذ إاجراءات فعالة وفورية لغرضص –قيق
أاه -داف ال -ت -ن -م -ي-ة اŸسص-ت-دام-ة ذات ال-عÓ-ق-ة
ب -قضص -اي -ا اŸي -اه وف -ق -ا Ÿا “ل -ي -ه ال-عÓ-ق-ات
الدولية.
يذكر ،أان اŸنتدى العاŸي للمياه ‘ طبعته
ال- -ث- -ام- -ن- -ة ،اŸن- -ظ- -م م- -ن ط- -رف ا◊ك- -وم- -ة
الÈازي -ل -ي -ة ،ب -ال -ت-ع-اون م-ع اÛلسص ال-ع-اŸي
للمياه ،جاء هذا العام –ت شصعار« :تقاسصم
اŸاء» وي- -ع- -د أاك Èت- -ظ- -اه -رة ع -اŸي -ة Œم -ع
ا◊كومات واŸؤوسصسصات الناشصطة ‘ اÛال
وا÷ام- -ع- -ات وتشص- -ك- -ي Ó-ت اÛت -م -ع اŸدÊ
ل -ع -رضص ال -ت -ج-ارب وت-ب-ادل اÈÿات –ق-ي-ق-ا
للتنمية اŸسصتدامة ‘ ›ال تسصي ÒاŸياه.
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“Ôاسست ...نقطة انطÓق دورة ا÷زائر للدراجات ‘ طبعتها 21

من منتدى رقم قياسشي ‘ عدد اŸششارك Úعلى اŸسشتوى القاري
«
ا
ل
نهدف إا ¤تتويج عاŸي على اŸضسمار ‘ مشساركتنا الثالثة
ش
ش
عب»

لسسبوع القادم من خÓل إاجراء الطبعة ال  21لدورة ا÷زائر الدولية اŸقررة ما
تعود الدراجة ا÷زائرية ا ¤الواجهة خÓل ا أ
ل‚اح ا◊دث ،حسسب ما أاكده رئيسس ال–ادية ا÷زائرية
ب 27 Úمارسس و 2أافريل القادم ،حيث ان كل الÎتيبات ” اعتمادها إ
للدراجات مÈوك قربوعة الذي نزل ضسيفا صسباح أامسس على منتدى يومية الشسعب.

حامد حمور
تصصوير :فواز بوطارن
ج-دي-د إل-ط-ب-ع-ة إل-ق-ادم-ة ل-لسض-ب-اق سض-ت-كون
بتحديد إلنطÓقة من مدينة “Ôإسضت يوم
 27مارسص حيث سضيكون إŸوعدّ‡ ،يزإ لهذه
إل -ري -اضض -ة ب -ا÷ن -وب ،م -ن أإج -ل إع -ط-اء دف-ع
ل -ل -م -م -ارسض -ة ب -ه-ذه إل-ولي-ة م-ن خÓ-ل إج-رإء
إŸرحلة إألو ¤من هذه إلتظاهرة إلتي ينتظر
م -ن -ه -ا إŸن -ظ-م-ون أإن ت-ك-ون ن-اج-ح-ة ب-درج-ة
كبÒة ..وسضتعرف هذه إŸرحلة متابعة كبÒة
م -ن ط -رف سض -ك -ان إŸدي -ن -ة حسضب إألصض -دإء
إلوإردة للمنظم‡ ،Úا يؤوكد إلنظرة إŸوفقة
‘ إعطاء إشضارة إنطÓق إلدورة من “Ôإسضت
إل -ذي سض -ت -ك -ون ل-ه أإب-ع-اد ري-اضض-ي-ة وسض-ي-اح-ي-ة
كبÒة.

 120دراج ‘ خط النطÓق
و –دث ضض -ي -ف إŸن -ت -دى ع -ن إŸشض-ارك-ة
إŸكثفة ‘ موعد إ÷زإئر من خÓل تأاكيد
حضض - -ور ح- -وإ‹  120درإج Áث -ل -ون ﬂت -ل-ف
إلفرق ‘ إلنطÓقة ،قائ « :Óيعد عدد 120
درإج عند إلنطÓقة Ãثابة رقم قياسضي ‘
إلقارة إلسضمرإء « ..وسضيجد كل إŸشضاركÚ

جل إلÎتيبات إلتي تدخل ‘ إطار إلتنظيم
إألمثل للحدث إلذي سضيكلف مبلغا يÎإوح بÚ
 1مليار و 2،1مليار سضنتيم حيث أإكد قربوعة
أإنه سضÒكز على إألشضياء إŸهمة إلتي توفر
إلرإحة لكل إŸشضاركﬂ ‘ Úتلف إŸرإحل
إلتي سضتعرفها إلدورة.
و إلشض- -ي إل- -ذي ّÁي- -ز ع -م -ل إل–ادي -ة ‘
إلوقت إ◊ا‹ هو توزيع إلدورإت على حوإ‹
 7أإشضهر ‘ إلسضنة من خÓل بر›ة دورإت
بشضكل متوإصضل يسضمح للدرإج Úإ÷زإئريÚ
تنمية قدرإتهم وإلحتكاك بدرإج Úأإخرين،
حيث قال « :توزيع إلنشضاطات على مرحلة
ط- -وي- -ل- -ة يسض- -اع- -د ك -ل إŸع -ن -ي Úب -ال -درإج -ة
إ÷زإئرية ،ول يÎك فرإغات إلتي قد تؤوثر
أإك Ìعلى إŸسضتوى «.

Óم-ك-ان-ي-ات إل-ف-ن-ي-ة وإل-عمل إŸتوإصضل إلذي
ل -إ
يبذله إلتقنيون ..خاصضة وإن كل إلتظاهرإت
إل -ت -ي ” إل -ت-خ-ط-ي-ط ل-ه-ا “ت ع-ل-ى إŸي-دإن
بالنسضبة للمكتب إلفيدرإ‹ إ◊ا‹ إلذي يسضعى
إ ¤توسضيع إŸمارسضة بشضكل كب Òعﬂ Èتلف
إŸدن وإلÎكيز على تنمية قدرإت إلنخبة..
وما تنظيم دورإت عديدة ﬁليا وإŸشضاركة
‘ دورإت دولية وكسضب إأللقاب لدليل على
هذه إلرؤوية إلطموحة.
وب -ال -نسض -ب -ة ل -دورة إ÷زإئ -ر ،ف -ان إل-ه-دف
إŸت - -وخ - -ى ه - -و إل - -وصض- -ول إ ¤ب- -ر›ة دورة
إ÷زإئ - - -ر ‘  10م -رإح -ل ي-ق-ول ق-رب-وع-ة« :
منطقيا نسضعى إ ¤إلوصضول إ 10 ¤مرإحل ‘
إلسض - -ن - -وإت إل - -ق- -ادم- -ة م- -ن خÓ- -ل إلصض- -ع- -ود
إلتدريجي ‘ رزنامة إل–اد إلدو‹ بالنقاط
إلتي سضنسضتفيد منها حيث أإن إلدورة إ◊الية
Œري ع - -ل- -ى  7م -رإح -ل ..وب-ال-ت-ا‹ ،ف-ان-ن-ا
سضندرج مدنا أإخرى ‘ إŸسضتقبل «.

وÁكن إلقول أإن خطة إلعمل تسض Òوفق
أإهدإف ترى إلنور بشضكل تدريجي ،و‘ هذإ
إإلط- -ار أإشض- -ار رئ- -يسص إل–ادي- -ة إ÷زإئ- -ري -ة
للدرإجات « :نهدف إ ¤إلفوز باللقب إلعاŸي
‘ سضباقات إŸضضمار ،حيث شضاركنا ألول مرة
‘ بطولة إلعا ⁄مؤوخرإ بهولندإ ،سضنشضارك
للمرة إلثانية ،على أإن تكون إŸشضاركة إلثالثة
بكسضب إللقب إلعاŸي « ..و–دث قربوعة
ب - -ث - -ق - -ة ك - -بÒة ‘ ه - -ذإ إÛال ،ب- -ال- -ن- -ظ- -ر

ششغف ا÷مهور ◊ضشور مرور الكوكبة

دورة من  10مراحل مسشتقب...Ó

و” –ديد مسضار مدروسص بالنسضبة للدورة
إ◊ال -ي -ة إل -ت -ي ت -ع -د Ãث-اب-ة إع-ادة ب-عث ه-ذه
إلرياضضة Ãدن لها بصضمة ‘ هذه إلرياضضة
إلشضعبية بوجود أإبطال سضابق Úبها ،وإلتي قد
تسضاهم ‘ تكوين أإبطال إŸسضتقبل ،إ ¤جانب
إل -ب -ع -د إلج -ت -م -اع-ي إل-ذي « –ت-وي-ه إŸل-ك-ة

اŸسسلك كان مدروسسا بدقة

إلصضغÒة « من خÓل إلتجاوب إلكب Òلسضكان
إŸدن ،إألح -ي -اء وإل -ق -رى وإن-ت-ظ-اره-م ل-رؤوي-ة
مرور إلقافلة ،حيث أإوضضح قربوعة ‘ هذإ
إلطار « :تبقى إلصضور عن مرور إلكوكبة دإئما
رإسض- -خ- -ة ‘ أإذه- -ان سض- -ك- -ان إŸدن وإل- -ق -رى
لسض -ن -وإت ط -وي -ل -ة ،ب -ال -ن -ظ-ر ل-ل-ط-اب-ع إŸمّ-ي-ز
ل- -ل- -درإج- -ة وسض- -ب- -اق- -ات- -ه- -ا «وب- -ال- -ت- -ا‹ ،ف -ان
إسض-ت-ع-دإدإت ح-ث-ي-ث-ة ت-ق-ام ع-ل-ى مسض-توى مدن
“Ôإسضت ،تلمسضان ،سضيدي بلعباسص ،معسضكر،
تيارت ،إŸدية ،إلبويرة ،بجاية وتيزي وزو.
وسض-ت-ع-رف إل-دورة إج-رإء إŸرإق-ب-ة ع-ل-ى
إŸنشضطات وفق للمقاييسص إلدولية إŸعمول
بها ‘ إلدورإت حيث قال قربوعة ” « :تعيÚ
مفتشص رئيسضي Ÿرإقبة إŸنشضطات من طرف
إل–اد إلدو‹ وهو دإنيال بيكو «.
من جهة أإخرى ،يجري حاليا إلتفك‘ Ò
إق -ام -ة دورة ب -ا÷ن -وب حسضب ق-رب-وع-ة إل-ذي
–دث عن « مشضروع إلجرإء دورة ‘ إ÷نوب
تكون إنطÓقتها من بشضار وإŸرور بتيميمون
وإلوصضول إ ¤إلوإدي حيث سضيتم إلتفك‘ Ò
ك -ل إلÎت -ي -ب -ات إÿاصض -ة ب-الي-وإء وت-وف Òك-ل
إألم -ور إŸت -ع -ل-ق-ة ب-اج-رإء إل-دورة ‘ ظ-روف
جيدة سضتدعم إلدرإجة ‘ هذه إŸدن وتخدم
رياضضة سضباق إلدرإجات إ÷زإئرية «.
لÓشضارة ،ينتظر أإن تعرف إلدورة ‚احا
ب -اه -رإ ب-ال-ن-ظ-ر لÓ-ه-ت-م-ام إل-ك-ب Òم-ن ط-رف
إŸت -اب -ع Úل -ه -ذه إل -ري -اضض -ة ع Èإل-وط-ن ،إ¤
جانب إلتغطية إإلعÓمية إلتي سضتكون كبÒة.

ركزنا على ا÷انب السشياحي إلظهار كنوز ا÷زائر
ل–ادي - - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة
أاك - - -د رئ - - -يسس ا إ
ل -ل -درج-ات مÈوك ق-رب-وع-ة ،خÓ-ل ن-زول-ه
ضس-ي-ف-ا ع-ل-ى م-ن-ت-دى جريدة «الشسعب» ،أانهم
وفروا كل الظروف اÓŸئمة من أاجل إا‚اح
اŸوعد ،خاصسة ‘ ا÷انب السسياحيÃ ،ا أان
اŸسس- -لك اıصسصس ل -ل -ط -ب -ع -ة  21م - -ن دورة
ا÷زائ - -ر ال- -دول- -ي- -ة ك- -ان م- -دروسس- -ا ب- -دق- -ة
وسس-ي-ك-ون م-ت-ن-وع-ا م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ط-ب-ي-ع-ية
واŸناخية بالنظر إا ¤شسسساعة بلدنا.

نبيلة بوقرين
إعت Èضضيفنا هذه إلتظاهرة إلدولية سضانحة
إلكتشضاف سضحر إلطبيعة إ÷زإئرية قائ« ÓإŸسضلك
إıصضصص لدورة إ÷زإئر مدروسص بدقة من أإجل
إبرإز إإلمكانيات إلسضياحية إلتي تتمتع بها إ÷زإئر
حيث خرجنا من إلشضمال وإŒهنا إ ¤إ÷نوب من
أإجل تغي Òإألجوإء وإبرإز مكتسضبات سضياحية من
ن- -وع آإخ- -ر ،ب- -دل- -ي -ل أإن إإلن -ط Ó-ق -ة سض -ت -ك -ون م -ن
“Ôإسضت وه- -ذه إل- -ولي -ة ألول م -رة ‘ ت -اري -خ -ه -ا
–تضضن دورة دولية للدرإجات».
وإصضل إلرجل إألول على رأإسص إإل–ادية قائÓ
«ج -ن -وب إ÷زإئ -ر رإئ -ع ب -ح -ك -م إŸن -اظ-ر إÓÿب-ة
ل -ل -رم -ال ح -ت -ى نسض -م -ح لضض-ي-وف-ن-ا إإلسض-ت-م-ت-اع ب-ه-ا
وإكتشضاف أإعماق إلصضحرإء من خÓل إلدورإت إلتي
سضيقومون بها ‘ مسضلك مغلوق على  6أإو  7حلقات،

وبعدها سضيعودون إ ¤إلشضمال بالضضبط إ ¤تلمسضان
ونغ Òإألجوإء ألننا سضنكون بالقرب من إلبحر من
بني صضاف إ ¤ع Úتيموشضنت ثم ننتقل إ ¤إŸدينة
إألثرية وإلتاريخية معسضكر وسضتكون إإلنطÓقة من
أإمام متحف إألم Òعبد إلقادر ثم تيارت ،إŸدية،
قصضر إلبخاري ،إلبويرة ،بجاية ،تيزي وزو».
أإضض -اف ق -رب -وع -ة ‘ ذإت إلسض -ي-اق «ع-م-دن-ا أإن
يكون إلتنوع ‘ إألماكن إلتي سضنزورها حتى نÈز
مدى قوة إ÷زإئر ‘ عمقها وما “لكه من ثروإت
سضياحية كبÒة من خÓل إŸعا ⁄إألثرية ،وعدة
جوإنب رإئعة Ãا أإننا ‰لك تنوعا كبÒإ من إلناحية
إ÷غرإفية ألننا سضننطلق من إلصضحرإء ثم نعود إ¤
إلشضمال Ãحاذإة إلبحر وبعدها نتجول ‘ أإعا‹
إ÷بال وسضيتمتع إŸتسضابقون بالغابات إÿضضرإء،
ومن جانب آإخر هناك نقطة مهمة تتعلق بإاختÓف
درجات إ◊رإرة من منطقة ألخرى حيث تصضل ‘
“Ôإسضت إ 32 ¤درجة ،لتنخفضص إ ¤حوإ‹ 22
درج -ة ع -ن -دم-ا ن-قÎب م-ن إلسض-اح-ل و‘ إŸن-اط-ق
إلدإخلية تÎإوح ب Úإلـ  4و 6درجات وهذإ ما يعني
أإن ضضيوفنا سضيعيشضون إلتنوع ‘ كل إ÷وإنب وهي
هذه إŸيزة إŸوجودة ‘ سضحر طبيعتنا».
كما تطرق قربوعة إ ¤نقطة أإخرى ل تقل
أإهمية تتعلق با÷انب إألمني قال ‘ هذإ إلصضدد
«نشضكر إ÷يشص إلوطني إلشضعبي على إŸسضاهمة
إل -ك-بÒة ‘ إل-دورإت إŸاضض-ي-ة إل-ت-ي ن-ظ-م-ن-اه-ا ‘
إألشض -ه -ر إألخÒة ح-يث ج-ع-ل-ن-ا ن-ن-ج-ح سض-ن-ة ،2017

وقدم لنا دعما كبÒإ ‘ إلطبعة إ◊الية حيث وفر
لنا طائرت Úمن أإجل إلتنقل إ ¤تنمرإسضت ،إضضافة
إ ¤إلعمل إلكب Òإلذي قامت به إألسضÓك إلمنية
من أإجل توف Òإألمن إلÓزم وتغطية إŸوعد ‘ كل
إŸناطق إلتي سضنمر بها وهم مشضكورون على كل ما
قدموه لنا ألننا صضرإحة عملنا ‘ شضكل «ملحمة
إ÷زإئر» ..كلنا كأاسضنان إŸشضط كل وإحد لعب
دوره ‘ إختصضاصضه من ﬂتلف إلقاطاعات إŸعنية
وإسضتفدنا من إلتجارب إلسضابقة».
‘ ذإت إلسضياقذ قال قربوعة من إلضضروري أإن
نشض- -ي -د ب -دور إألم -ن إ÷زإئ -ري ‘ ه -ذه إل -ط -ب -ع -ة
وإÿدمات إلتي قدمها لنا ألنه يتمتع بإاحÎإفية
كبÒة ويعمل Ãهنية من أإجل حماية كل ربوع إلوطن
وسضيكون ‘ إŸوعد من أإجل ضضمان إلسض Òإ◊سضن
للدورة ‘ كل إŸسضار إنطÓقا من “Ôإسضت وصضول
إ ¤إŸناطق إلدإخلية إ ¤غاية نهاية إŸنافسضة

الÈنامج الكامل للدورة:

إلتي نطمح إ ¤أإن تكون فرصضة سضانحة من أإجل
إإلشضهار Ãا “لكه إ÷زإئر من خÒإت وثروإت
تاريخية ،أإثرية ،طبيعية وكرم إلناسص ‘ كل إŸدن
وإلقرى إلتي سضنزورها.
تطرق إ ¤إألمور إلتي جعلتهم يختارون هذإ
إŸسضلك قائ« Óكل نقطة من إŸسضلك له رمز معÚ
سض -وإء م -ن أإج -ل إل -ت -ع-ري-ف ب-ري-اضض-ة إل-درج-ات ‘
إلبلديات ،إلقرى إلتي  ⁄يسضبق لها أإن عاشضت هذإ
إ◊دث من قبل أإو إحيائها من جديد ‘ بعضص
إألماكن إلتي غابت عنها ألك Ìمن  30سضنة وبهذإ
ن -ع -ي -ده -م إ ¤إل -زم-ن إ÷م-ي-ل ،وذه-ب-ن-ا إ ¤ب-عضص
إŸن-اط-ق إل-ت-ي ي-وج-د ب-ه-ا أإب-ط-ال إŸاضض-ي ب-ع-دما
كانوإ منسضي ‘ Úإلسضابق ما يعني أإننا سضنكرمهم
عن طريق زيارتنا Ÿدنهم هذإ هو إلهدف إŸسضطر
إ ¤جانب إ÷انب إلسضياحي وبهذإ نكون قد قمنا
بدورة كاملة».

 اŸرحلة ( 1الثÓثاء  27مارسس)Ô“ :اسست (حلقة مغلقة  136,5كلم)،لربعاء  28مارسس) :تلمسسان  -سسيدي بلعباسس ( 160كلم)،
 اŸرحلة ( 2ا أ اŸرحلة ( 3اÿميسس مارسس) :معسسكر  -تيارت ( 157كلم)، اŸرحلة ( 4ا÷معة  30مارسس) :تيارت  -اŸدية ( 178كلم)، اŸرحلة ( 5السسبت  31مارسس ) :اŸدية  -البويرة (تيكجده) ( 126,5كلم)،لحد  1أابريل) :البويرة  -آاقبو  -بجاية ( 133كلم)،
 اŸرحلة ( 6ا أ -اŸرحلة ( 7الثن 2 Úأافريل) :بجاية  -تيزي وزو ( 121كلم).
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الرياضشة ..دبلوماسشية وتنمية

^ أام Úبلعمري

تعت Èإلرياضضة من أإهم روإفد إلدبلوماسضية إلشضعبية إلتي
أإصضبحت تنافسص إلرسضمية من حيث إلتأاث Òوإلنتشضار وهناك
دول صض -غÒة إزدإد ت -أاثÒه -ا ع -ل -ى إلصض -ع -ي-د إل-دو‹ ع Èن-اف-ذة
إلرياضضة وإلتجربة إلقطرية بيننا وقبلها و‘ عز إ◊رب إلباردة
مهدت مقابلة لتنسص إلطاولة ب Úإلفريق Úإلصضيني وإألمريكي
لسضتئناف إلعÓقات ب Úإلبلدين ،أإك Ìمن ذلك ،أإصضبح ‚اح أإي
بلد ‘ تنظيم تظاهرة رياضضية يعت‚ Èاحا دبلوماسضيا باهرإ
لهذإ يزدإد إلتنافسص إحتدإما بﬂ Úتلف إلقارإت وإلدول للفوز
بتنظيم دورإت رياضضية عاŸية.
إن هذإ إلتنافسص ل يعكسص وجود إهدإف سضياسضية فقط ولكن
لكون هذه إلتظاهرإت أإصضبحت من أإك Èروإفد إلتنمية إلشضاملة
‘ إلبلد إلتي يسضتضضيفها نظرإ Ÿا يرإفقها من حركية إقتصضادية
دإخل إلبلد إŸنظم من إنتعاشص لورشضات بناء إلهياكل إلرياضضية
وإل -ف -ن -دق -ي -ة وشض -ب -ك -ات إل -ط -رق ووسض -ائ -ل إل -ن -ق-ل وغÒه-ا م-ن
إلقطاعات إلتي تصضب ‘ هذه إ◊ركية إلتنموية وهذإ ناهيك
عن إلشضهار إلسضياحي إÛا Êولبأاسص أإن نتوقف عند إلدإربي
إلسضبا Êإلذي يتابعه أإك Ìمن مليار نسضمة من خÓل شضاشضات
إلتلفزيون ع Èكل إلعا ⁄ناهيك عن إلذين يطÒون نحو إسضبانيا
م -ن أإج -ل مشض -اه -دة ه -ذإ إŸوع -د إل-ري-اضض-ي إل-ع-اŸي ول-ك-م أإن
تتصضوروإ معي إŸدإخيل إŸالية Ÿقابلة كروية وإحدة و‘ بلد
وإحد فما بالك بتنظيم كأاسص إلعا ⁄لكرة إلقدم؟ لقد أإصضبح
إل-ك-ثÒون ي-ح-ل-م-ون ب-زي-ارة ب-رشض-ل-ون-ة وزي-ارة ن-وإدي-ها إلرياضضية
خارج أإيام إŸنافسضة؟
إن تنظيم دورة إ÷زإئر إلدولية  21للدرإجات إلتي سضتنطلق
من “Ôإسضت نهاية هذإ إلشضهر يجب أإن تشضكل فرصضة للتنمية ‘
ه -ذه إل -ولي -ة وإألك -ي -د أإن إŸسض -لك إل-ذي سض-ي-م-ر ب-ه إل-درإج-ون
سض -ي-خضض-ع ل-ل-ت-ج-دي-د أإو إل-ت-أاه-ي-ل وسض-ي-ع-ود ذلك ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى
موإطني إلولية ناهيك عن إ◊ركية إلتجارية إلتي سضتعرفها
“Ôإسضت و سضائر إلوليات إŸعنية بهذه إلدورة وكذإ إلتعريف
بإامكانياتها ومقدرإتها دون أإن ننسضى إلثر إلجتماعي Ÿثل
هذه إŸنافسضات على إŸوإطن ،Úإنها إلرياضضة إلقادرة على
إلتأاسضيسص لرفاه وتنمية عابرين للحدود لكي ل يقتصضر هذإ
إلعبور على إآلفات وإلرهاب.

لشسراف عن بعد
دور ال–ادية ا إ

نتمنى إايجاد ششركة ﬂتصشة لتسشيÒ
وتنظيم هذا ا◊دث الرياضشي
أاك- - -د رئ- - -يسس ال–ادي - -ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ل- - -ل- - -دارج - -ات
مÈوك ق- - -رب- - -وع- - -ة خ Ó- -ل
ن- -زول- -ه امسس ضس- -ي- -ف- -ا ع- -ل -ى
منتدى جريدة «الشسعب» انه
ي-ت-م-ن-ى اي-جاد شسركة تتكفل
ب - -ت - -ن - -ظ - -ي- -م وتسس- -ي Òدورة
ا÷زائر الكÈى للدراجات.

عمار حميسصي
برر قربوعة رغبته ‘ إن دور
إل–ادي - - -ة ي- - -ك- - -م- - -ن ‘ رسض- - -م
إلسضÎإت-ي-ج-ي-ة وضض-م-ان تنفيذها
ع -ل -ى إŸي -دإن وإلشض -رإف ع -ل-ى
ب -ر›ة إل -ت-ظ-اه-رإت إل-ري-اضض-ي-ة
وه -و إلم -ر إل -ذي ي -غ -ن -ي -ه -ا ع -ن
تسض- -ي Òإل -دورإت ع -ن ق -رب إ‰ا
تقوم بالمر عن بعد.
و“تلك عديد إلشضركات خÈة
كبÒة ‘ ›ال إلتسضيŸ Òثل هذإ
إلنوع من إلتظاهرإت وهو ما قد
ي -ن -ع -كسص إي -ج -اب -ا ع-ل-ى مسض-ت-وى
ت- -ن- -ظ- -ي -م دورة إ÷زإئ -ر إل -كÈى
للدرإجات ‘ إŸسضتقبل ‘ حال
” إسض- -ن -اد تسض -يÒه -ا إ ¤إح -دى
إلشضركات إıتصضة.
“ن-ى ق-رب-وع-ة إسض-ن-اد م-ه-م-ة
تسض- - -ي Òدورة إ÷زإئ- - -ر إل- - -كÈى
للدرإجات إ ¤شضركة خاصضة ‘
إÛال بقوله « بالطبع إن إسضناد
م - -ه - -م - -ة تسض - -ي Òدورة إ÷زإئ- -ر
إل- -كÈى ل- -ل -درإج -ات إ ¤شض -رك -ة
خ -اصض -ة ي -ب -ق -ى إم -رإ مسض -ت -ح -ب-ا
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ن-ا ك-ا–ادي-ة م-ن إج-ل
ضض-م-ان إك Ìم-رون-ة ‘ إل-ت-ن-ظ-ي-م
بالنظر إ ¤توفر هذه إلشضركات
ع- - -ل- - -ى إم - -ك - -ان - -ي - -ات بشض - -ري - -ة
ولوجيسضتيكية تضضمن لها ضضمان
إلتسضي Òإ÷يد Ÿثل هذإ إلنوع
من إلدورإت «.
وي - -ك - -م - -ن دور إل–ادي- -ة ‘
إل- -تسض- -ي Òع- -ن ب- -ع- -د ح -يث ق -ال
قربوعة « نحن نعمل كمتطوعÚ
فقط وإل–ادية كما تعلمون ل
ت -ق -وم ب -ت -ن -ظ -ي -م ه-ذإ إل-ن-وع م-ن
إلدورإت إلرياضضية ‘ إلغالب لن
دوره- - -ا إلسض- - -اسض - -ي ه - -و رسض - -م
إلسضÎإت-ي-ج-ي-ة وضض-م-ان تنفيذها
على إŸيدإن من خÓل برنامج
ﬁك -م ل -ت -ط -وي -ر ه-ذه إل-ري-اضض-ة
وبالتا‹ منح تسضي Òهذه إلدورة

‘ إŸسضتقبل إ ¤شضركة خاصضة
إم- -ر ج -ي -د ف -ي -م -ا ي -ب -ق -ى دورن -ا
يقتصضر على إلتسضي Òعن بعد من
خÓل إلتوإصضل مع هذه إلخÒة
حول بعضص إلنقاط إلعالقة مثÓ
لكن على إلعموم نحن إلن ‘
إلبدإية فقط وهناك إلعديد من
إلم- - -ور إل- - -ت - -ي ق - -د ت - -ت - -غ‘ Ò
إŸسض-ت-ق-ب-ل وصض-ح-ي-ح إننا سضنقوم
بالشضرإف إŸباشضر على تنظيم
هذه إلدورة لكن إلمور قد تتغÒ
‘ إلدورإت إŸقبلة «.
ويبقى تسضي Òدورة مثل هذه
أإم-رإ م-ره-ق-ا ،ب-حسضب ق-رب-وع-ة،
إلذي قال ‘« :كث Òمن إلمور
ه- -ن -اك إه -ل إلخ -تصض -اصص وم -ن
جانبنا إن وجدنا إلطرف إلذي
ي-ت-ع-ام-ل م-ع-ن-ا ويشض-اركنا ‘ هذإ
إŸشض- -روع إل- -ط- -م -وح ف -أاه  Ó-ب -ه
خ -اصض -ة إن تسض-ي Òوت-ن-ظ-ي-م دورة
م -ث -ل ه -ذه ي -ب -ق -ى إم -رإ م-ره-ق-ا
ويجعلنا نركز كل عملنا على هذإ
إلمر وهو إلذي قد ينعكسص سضلبا
ع- -ل- -ى إلم- -ور إŸه- -م -ة إلخ -رى
فال–ادية إ÷زإئرية للدرإجات
ل ت- -ق -وم ف -ق -ط ب -ت -ن -ظ -ي -م دورة
إ÷زإئر إلكÈى للدرإجات ولكن
لدينا إهتمامات إخرى علينا إن
نفي بها وإنشضغالنا بتنظيم دورة
إ÷زإئ- -ر ل- -ل -درإج -ات ي -ج -ع -ل -ن -ا
نتعطل نوعا ما «.
وŸح ق - -رب - -وع- -ة إ ¤إن دورة
إ÷زإئ -ر ل -ل -درإج-ات م-ازإلت ‘
بدإيتها حيث قال « ما زلنا نتعلم
وهناك إلعديد من إألمور إلتي
سض-ن-ت-ع-ل-م-ها خÓل إلفÎة إŸقبلة
من إلصضعب إلوصضول إ ¤إÛد
‘ ظرف وجيز لن هناك إلعديد
من إŸرإحل إلتي يجب إن ‰ر
ع-ل-ي-ه-ا وه-و إألم-ر إل-ذي ي-ح-دث
حاليا وهدفنا إ◊ا‹ خوضص هذه
إل -ت -ج -رب -ة إ ¤إخ -ره -ا وضض -م -ان
‚احها وهو إلمر إلذي نرإهن
عليه كثÒإ من إجل منح صضورة
مشض -رق-ة ع-ن إ÷زإئ-ر ل-ل-ع-ا‘ ⁄
›ال إلتسضي Òإلرياضضي وقدرتنا
على تنظيم إŸوإعيد إلرياضضية
إلكÈى كما إننا لن نخجل من
إلتعلم من أإخطائنا لنها إلسضبيل
إل -وح -ي -د ل -ل-ن-ج-اح وإل-وصض-ول إ¤
إلقمة «.
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ﬁمد فوزي بقاصص
رئ -يسس ا’–ادي -ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-دراج-ات
أاك -د أان ال -ط -ب -ع -ة الـ  21م- -ن دورة ا÷زائ -ر
ال -دول -ي-ة ” ت-دوي-ن-ه-ا ‘ ب-رن-ام-ج ا’–ادي-ة
الدولية للعبة ،وتدخل ‘ برنامج «أافريكا
ت -ور» اŸؤوه -ل ل -ل -ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة واأ’ل-ع-اب
ا’وŸب- -ي- -ة ،وق- -ال ب- -ه- -ذا اÿصص -وصس «ه -ذه
ف -رصص -ة ك-بÒة ل-دراج-ي-ن-ا ل-ل-ع-م-ل أاك Ìل-ب-ل-وغ
اŸسصتوى اŸطلوب منهم لتشصريف اأ’لوان
الوطنية».
«ق-رب-وع-ة» كشص-ف خÓ-ل م-ن-ت-دى ج-ري-دة
«الشصعب» أان الطبعة الـ  21من دورة ا÷زائر
الدولية للدراجات سصتقام على سصبع مراحل،
«‘ بداية اأ’مر اإ’–اد الدو‹ منحنا ا◊ق
‘ إاقامة  5مراحل فقط ‘ دورة ا÷زائر
الدولية للدراجات ،بعدها راسصلت شصخصصيا
اإ’–اد الدو‹ وطالبته Ãنحنا اŸوافقة من
أاج -ل ت -ن-ظ-ي-م  7م -راح -ل ،ع -ل-ى إاع-ت-ب-ار أان
ا÷زائ - -ر وا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة Áل- -ك- -ان
اÈÿة ‘ ت -ن -ظ -ي -م ال-ت-ظ-اه-رات ال-ري-اضص-ي-ة
الكÈى اÿاصصة بالدراجات ،حيث “كنا من
ت -ن -ظ -ي -م دورة ال -زي-ب-ان وك-ذا دورة ال-واح-ات
وب -ع -ده -ا ا÷ائ -زة ال -كÈى Ÿدي -ن-ة ا÷زائ-ر
العاصصمة التي كانت هي اأ’خرى مسصجلة ‘
برنامج اإ’–اد الدو‹ ،وهو ما شصفع لنا من
أاجل كسصب شصرف تنظيم  7مراحل» ،وتابع
ح- -دي- -ث- -ه «اآ’ن “ك- -ن- -ا م- -ن كسصب ال- -ره- -ان
وسصننظم  7مراحل ‘ الدورة اأ’و ¤لعهدتنا
اأ’وŸبية ،وهدفنا ‘ الطبعة اŸقبلة رفعها
إا ¤ثما Êمراحل إا ¤غاية بلوغ عشصر مراحل

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

دونت ‘ برنامج إ’إ–اد إلدو‹ وتدخل ‘ برنامج «أإفريكا تور»

دورة ا÷زائر فرصسة للتأاهل للبطولة العاŸية واأ’لعاب اأ’وŸبية

سشتجوب قافلة دورة إ÷زإئر إلدولية للدرإجات ‘ طبعتها  21ما يزيد عن  1000كلم ع ÈإلÎإب إلوطني ،بحسشب ما أإكده
رئيسص إ’–ادية إ÷زإئرية للدرإجات «مÈوك قربوعة» ،عند حلوله ،صشبيحة أإمسص ،ضشيفا على منتدى جريدة «إلششعب»،
أإين –دث عن إŸرإحل إلتي خصشصشت للدورة ومسشارها وما أإعد لتنظيمها.

ع-ن-د ن-ه-اي-ة ال-ع-ه-دة ،وأاع-ت-ق-د أان ت-ن-ظيم 10
مراحل أامر يليق بسصمعة ا÷زائر وبرياضصة
الدراجات التي نعمل على إاعادة الروح إاليها
‘ بÓدها ا÷زائر».
وع- -ن ك -ي -ف -ي -ة اخ -ت -ي -ار اŸراح -ل –دث
اŸسص -ؤوول اأ’ول ع -ل -ى ال -دراج -ة ا÷زائ -ري-ة
ق- - -ائ–« ،Ó- - -ت وصص- - -اي - -ة وزي - -ر الشص - -ب - -اب
والرياضصية «الهادي ولد علي» الذي أاكد لنا
بأانه علينا اÿروج من شصمال البÓد والتوجه
إا ¤اŸن -اط -ق ال-داخ-ل-ي-ة ودخ-ول صص-ح-رائ-ن-ا
الشص -اسص -ع -ة ،ق -م -ن -ا السص -ن -ة ال -ف -ارط-ة ب-دورة
ال -واح -ات ك -ي ’ ت -ذهب ط -ب -ع -ة  2017دون
ت -ن -ظ -ي -م أاي ت -ظ -اه -رة ،أاع -ج -ب -ن-ا ب-ا÷ن-وب
ا÷زائ -ري ب -ع -د ال -ذي شص -اه-دن-اه م-ن ت-ق-ب-ل
وحب وكرم من سصكان باب الصصحراء ،وقررنا
التوغل أاك ‘ Ìالصصحراء واخÎنا “Ôاسصت
التي سصتزورها الدراجة أ’ول مرة ‘ التاريخ
‘ مسص -لك م -غ -ل -ق ع -ل -ى مسص -اف -ة  19.5كلم
مشص -ك-ل م-ن  6دورات Ãج -م -وع  125كلم»،
وتابع حديثه «‘ نفسس اليوم سصنتنقل عÈ
الطائرة إا ¤تلمسصان ونبيت هناك ،على عن
نقوم باŸرحلة الثانية ‘ اليوم اŸوا‹ من
تلمسصان مرورا ببني صصاف السصاحلية وعÚ
ت-ي-م-وشص-نت وصص-و’ Ãدي-ن-ة سص-ي-دي ب-ل-ع-باسس
على مسصافة  160كلم ،أاما اŸرحلة الثالثة
سص-ت-ق-ام ان-طÓ-ق-ا م-ن و’ي-ة م-عسص-ك-ر ب-اŒاه
مدينة تيارت على مسصلك مقدر بـ  157كلم،
‘ ح Úسصتقام اŸرحلة الرابعة من مدينة
تيارت باŒاه قصصر البوخاري بو’ية اŸدية
على مسصافة  178كلم ،واŸرحلة اÿامسصة
سصننطلق من اŸدية من أامام مقر الو’ية
باŒاه و’ية البويرة وصصو’ إا ¤تيكجدة على

مسصافة “تد على  126.5كلم ،اŸرحلة ما
ق -ب -ل اأ’خÒة سص -ن -ن -ط-ل-ق م-ن و’ي-ة ال-ب-وي-رة
باŒاه و’ية بجاية على مسصافة  133كلم،
ع -ل -ى أان ت -ك-ون اŸرح-ل-ة السص-اب-ع-ة واأ’خÒة
انطÓقا من و’ية بجاية مرورا على أادكار
وياكوران وصصو’ إا ¤مقر و’ية تيزي وزو
التي سصيكون بها خط الوصصول وسصنقيم بها
حفل نهاية الدورة»« ،قربوعة» أاكد بأان مرور
ق -اف -ل -ة دورة ا÷زائ -ر ال -دول -ي -ة ل -ل-دراج-ات
سصتنعشس كل اŸدن التي سصتمر عليها موضصحا
بأان الدراجي Úسصيمرون على قرى ومداشصر
نائية ،وهي فرصصة من أاجل تنمية رياضصة
الدراجات ع Èكل القطر الوطني.

قربوعة :سسجلنا  7دورات ‘ اإ’–اد
الدو‹ لرفع مسستوى دراجينا
«مÈوك قربوعة» كشصف خÓل مداخلته
بأان ا’–ادية ا÷زائرية للدراجات قامت
بتسصجيل  7دورات كاملة ‘ اإ’–اد الدو‹،
من بينها ا÷ائزة الكÈى للدراجات Ÿدينة
ا÷زائر العاصصمة التي أاقيمت شصهر فيفري
اŸاضص- -ي ،ودورة ا÷زائ- -ر ال- -دول- -ي- -ة ال- -ت- -ي
سص -ت -ن -ط -ل -ق ‘ الـ  27م -ن الشص -ه -ر ا÷اري،
والدورة الدولية Ÿدينة وهران من الرابع إا¤
السص- -اب- -ع م- -اي اŸق- -ب- -ل ،وا÷ائ- -زة ال- -كÈى
ال -دول -ي -ة Ÿدي -ن -ة ع -ن-اب-ة م-ن (  22إا25 ¤
ج-وان) ،وال-دورة ال-دول-ي-ة Ÿدي-ن-ة قسص-ن-طينة
من الثا Êإا ¤اÿامسس جويلية ،باإ’ضصافة
إا ¤اح -تضص -ان ا÷زائ -ر ال -ب -ط -ول -ة ال -ع -رب -ي-ة
للدراجات Ãدينة مسصتغا ‘ Âاأ’يام اأ’و¤

رصشدنا ميزإنية تتجاوز إŸليار سشنتيم

لشص -ه -ر سص -ب -ت -م ÈاŸق -ب -ل Ãشص-ارك-ة ال-ذك-ور
واإ’ن- -اث ‘ أاصص- -ن- -اف اأ’شص- -ب -ال واأ’واسص -ط
واأ’ك - -اب- -ر ،وق- -ال ب- -ه- -ذا اÿصص- -وصس «ه- -ذه
الدورات السصبعة قمنا بتدوينها ‘ ا’–ادية
الدولية للدراجات ،لغرضس واحد هو الرفع
من مسصتوى الدراجي Úا÷زائري Úمن خÓل
ا’حتكاك بدراج Úمن ﬂتلف ا÷نسصيات
ليكونوا دائما ‘ اŸسصتوى ،وهو ما سصيسصمح
لهم لكي يكسصبوا عديد النقاط للتأاهل مع
أان-دي-ت-ه-م وم-ع اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ا÷زائري
ل -ل -ب -ط -و’ت ال -ع -اŸي -ة واأ’ل-ع-اب ا’وŸب-ي-ة،
وتوزيع هذه الدورات كل شصهر حتى يبقوا
دائ -م -ا ‘ ف-ورم-ة ع-ال-ي-ة وغ Òب-ع-ي-دي-ن ع-ن
اŸنافسصة».

التعريف بالطابع السسياحي
وا÷ما‹ لصسحرائنا الكبÒة
وع -ن اآ’ف -اق واŸشص -اري -ع اŸسص -ت -ق -ب -ل -ي-ة
ل –Ó-ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -دراج -ات ،كشص -ف
رئيسصها «مÈوك قربوعة» بأانه يفكر من اآ’ن
‘ ال -ط -ب -ع -ة اŸق-ب-ل-ة ال-ت-ي ي-درسس اح-ت-م-ال
تنظيمها من ببشصار ع Èعدة مراحل مرورا
ببني عباسس وتاغيت وتيميمون والسص ÒعÈ
ال -و’ي -ات الصص -ح -راوي -ة وصص -و’ إا ¤م -دي -ن-ة
ال -وادي ‘ أاقصص -ى ا÷ن -وب الشص -رق -ي ،ل -ك-ي
ن- -ع- -رف ب- -ال- -ط- -اب- -ع السص- -ي- -اح- -ي وا÷م- -ا‹
لصص -ح -رائ -ن-ا ال-ك-بÒة ،م-وضص-ح-ا ب-أان-ه ي-درسس
ا’ح -ت -م-ال-ي-ة وال-ت-ف-ك Òي-ط-ول بسص-بب غ-ي-اب
م -راك -ز اإ’ي -واء وال -ف -ن -ادق وي -ف -ك-ر ‘ إاي-واء
ا÷ميع ‘ خيام عصصرية بكل اŸقاييسس.

التنسسيق مع الرابطات والو’يات اŸعنية إ’‚اح الدورة
كشش-ف مÈوك ق-رب-وع-ة خÓ-ل
إجابة على سشؤوإل خاصص بالقيمة
إŸال- -ي- -ة إÙددة ل- -دورة إ÷زإئ -ر،
أإن-ه-م سش-ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى إل-و’ي-ات
وإل -رإب -ط -ات إل -ت-ي ت-نشش-ط ب-ه-ا م-ن
أإج -ل مسش -اع -دت -ه -م ‘ إ‚اح دورة
’–ادية
’ن إ إ
إ÷زإئ-ر إل-دول-ي-ة ،أ
’ تسشتطيع إلعمل Ãفردها ‘ مثل
’ن -ه -م
ه- -ذه إŸوإع- -ي- -د إل- -ك -بÒة ،أ
Áلكون ميزإنية ﬁدودة.

نبيلة بوقرين
أاوضص -ح ك -ي -ف ي -ك -ون ال -ع-م-ل م-ع ك-ل
ال - -ف - -اع - -ل ‘ Úك - -ل ال - -و’ي - -ات ال- -ت- -ي
سصتحتضصن اŸوعد قائ« ÓخÓل دورة
ا÷زائر هناك تناسصق كب ‘ Òالعمل
اŸوج- - - -ود ب Úك- - - -ل م- - - -ن اإ’–ادي - - -ة
والرابطات الو’ئية ومديريات الشصباب
وال -ري -اضص -ة ‘ ك -ل ال -و’ي -ات اŸع -ن -ي -ة

ب -اŸوع -د أ’ن -ن -ا صص -راح -ة ’ نسص -ت-ط-ي-ع
العمل Ãفردنا على مسصتوى اإ’–ادية
ب -ل ي -جب أان ت -ك -ون مسص -اع -دة م -ن ك -ل
اŸع - -ن - -يﬂ ‘ Úت - -ل - -ف اŸدن ال - -ت- -ي
سصنزورها خÓل الدورة أ’ننا نحب كثÒا
ه -ذه ال -ري -اضص -ة وع -ل -ي-ن-ا أان نسص-ه-ر م-ن
أاج- -ل- -ه- -ا ح- -ت- -ى ن- -خ -دم -ه -ا ونصص -ل إا¤
اأ’هداف اŸسصطرة».
واصصل ضصيفنا قائ ‘ Óذات السصياق
«اŸي - -زان - -ي- -ة اıصصصص- -ة م- -ن ط- -رف
الفيدرالية هي قليلة جدا قد تصصل إا¤
مليار وثÓثمائة مليون سصنتيم من أاجل
تغطية كل الدورة ،ولهذا سصنعتمد على
الرابطات الو’ئية ومديريات الشصباب
والرياضصة ‘ الو’يات التي سصنزورها
أ’ن -ه -م ه -م ال -ذي -ن سص-ي-ت-ك-ف-ل-ون ب-ب-عضس
ا÷وانب ع -ل -ى غ -رار اإ’ط -ع-ام ،ا’ي-واء
وم -ث -ل -م -ا ه-و م-ع-روف ع-ن ا÷زائ-ريÚ
ب -حسص -ن الضص -ي -اف -ة أاي أان-ن-ا سص-ن-ك-ون ‘
ضصيافتهم بحول الله ،ومثلما هو معمول

به ‘ مثل هذه اŸواعيد يجب توفÒ
ال- -ن- -ق -ل ،ال -ه -داي -ا ،ا◊اج -ز ،اŸنصص -ة،
الÓ- -ف- -ت- -ات اإ’شص -ه -اري -ة وه -ذه اأ’م -ور
سص- -ن -ت -ك -ف -ل ب -ه -ا ن -ح -ن ع -ل -ى مسص -ت -وى
اإ’–ادية كما أاننا سصنأاخذ معنا بعضس
اللوازم حتى ’ تكون هناك أاي مشصاكل
‘ بعضس اأ’ماكن التي تعرف نقصصا ‘
اإ’مكانيات».
كما ناشصد بوقربوعة اŸمول Úمن
أاجل تقد Ëيد اŸسصاعدة قائ« Óحاليا
قمنا Ãراسصلة بعضس اŸمول Úمن أاجل
ت -ق -د Ëال -دع -م وه -م ‘ صص -دد دراسص -ة
اŸلفات وأاتنمى أان يكون ردهم إايجابيا
ويقدموا لنا اŸسصاعدة حتى نتمكن من
إا‚اح ال -دورة ال -ت -ي سص-ت-ع-رف مشص-ارك-ة
قياسصية تصصل إا ¤حوا‹  120دراج من
ﬂتلف الدول ولهذا نحن جد متفائلÚ
م -ن أاج -ل إا‚اح اŸوع -د أ’ن -ن -ا ع-م-ل-ن-ا
ب -ط -ري-ق-ة ج-م-اع-ي-ة ووج-دن-ا مسص-اع-دة
كبÒة من الو’يات اŸعنية».
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رياضسة لها أابعاد اقتصسادية واجتماعية

^ سسعيد بن عياد

تشص-ك-ل ال-ري-اضص-ة خ-ارج وظ-ي-ف-ت-ه-ا ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة Ÿمارسصة ا’أنشصطة
اıتلفة قاطرة اإضصافية ورÃا ا’أو ‘ ¤بعث التنمية وفتح ا’أفق
اأمام الفعل ا’قتصصادي ‘ ›ا’ت Áكن اأن Œسصد اأهداف النمو
على غرار السصياحة بكافة فروعها واأبرزها الصصناعة التقليدية.
توفر دورة ا÷زائر الدولية للدراجات ‘ طبعتها الـ 21التي تنطلق
من عاصصمة ا’أهقار بتمÔاسصت فرصصة لها د’’ت اقتصصادية وثقافية
ب -ح -يث تضص -ع ا÷ن -وب ب -ك -ل م -ا ي -زخ -ر ب -ه م -ن ف -رصس ل Ó-سص-ت-ث-م-ار
واإمكانيات للنمو ‘ واجهة اŸشصهد الوطني والعاŸي ،اإضصافة ÷انب
الÎويج للمناطق التي تعد سصوقا سصياحية بامتياز وتتطلع للنهوضس
اأك ،Ìخ -اصص -ة وان الÈام -ج ال -ت -ن-م-وي-ة ال-ت-ي سص-ط-رت-ه-ا ال-دول-ة ت-درج
اŸناطق الداخلية ‘ الصصحراء والهضصاب العليا ضصمن ا’أولويات
ال -ت -ي تسص -ت -ف -ي -د م -ن –ف -ي -زات وم-راف-ق-ة ل-ل-مشص-اري-ع ا÷ادة خ-ارج
اÙروقات.
يرتقب اأن تغتنم ا’إدارة اÙلية على مسصتوى هذه الو’ية وعلى
مسصتوى كافة اÙطات التي يسصلكها السصباق ‘ جهات اأخرى من
الÎاب الوطني اŸوعد ’إبراز ما تكتنزه من موارد وطاقات وما
تتطلع اإليه من مشصاريع حتى يكون لها الصصدى اŸطلوب خاصصة وان
ا’أضصواء سصوف تسصلط على دورة ا÷زائر من كافة ا÷وانب Ãا فيها
اŸوؤشصرات التي تÈز ‘ ﬁيط السصباق.
ولعل الرسصالة التي يحملها هذا النشصاط الرياضصي هي اإبراز مدى
قدرة ا’إنسصان على رفع التحديات ومواجهة الصصعاب من اجل بلوغ
الهدف اŸسصطر ،اأ’ وهو التاألق وتبوء اŸراتب ا’أو ‘ ¤ظل تنافسس
شصديد لكنه نظيف .فمن مثل تلك اŸشصاهد التي ترسصمها فعاليات
الدورة Áكن شصحن العزÁة لدى الشصباب ‘ كل ا÷هات خاصصة
ا÷نوب واŸناطق الداخلية ’إدراك ما لديه من طاقة كامنة وقوة
غ Òم-وظ-ف-ة ب-ع-قÓ-ن-ي-ة ل-ل-مسص-اه-م-ة ‘ دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ت-غ-ي Òا’أوضص-اع
ا’قتصصادية وا’جتماعية وتطويرها عن طريق العمل واŸثابرة.
‘ ك -ل رب -وع ا÷زائ -ر ب -ت -ن -وع ا÷غ-راف-ي-ا اŸنسص-ج-م-ة م-ع ث-ق-اف-ة
اÛتمع توجد مسصاحة اأرحب لÓأمل ،على ما فيها من صصعوبات
يجري تذليلها بشصكل مسصتمر من خÓل التوجهات ا÷ديدة لÓإدارة
واإدخال تكنولوجيات ا’تصصال ا◊ديثة التي اأنهت عقدة اŸسصافات
وقلصصت الزمن ليكون ا÷ميع على نفسس الدرجة من التحدي وا’أمل.
خ -ارج اإط -ار ك -ون -ه -ا ري -اضص -ة ت -خضص-ع ل-ق-واع-د وم-ق-اي-يسس ،ك-انت
الدراجة و’ تزال اأداة توؤدي ‘ ›تمعات عديدة وظيفة اقتصصادية
م -ن خ Ó-ل ك -ون -ه -ا وسص-ي-ل-ة ل-ل-ت-ن-ق-ل ح-ت-ى ‘ اŸسص-الك غ ÒاŸع-ب-دة
والوعرة Ãا ‘ ذلك اأنها تنقل صصاحبها اإ ¤مناطق اأك Ìصصعوبة لكن
شصريطة اأن يبذل ا÷هد ويصص Èويتسصلح بالعزÁة ،وÁكن هنا تصصور
اŸدى الواسصع لهذه الرياضصة التي ينبغي مضصاعفة ا÷هود لتوسصيع
نطاق ‡ارسصتها تطلعا لكسصب نتائج اكﬁ Èليا وعلى الصصعيدين
ا’إقليمي والعاŸي كما يطمح اإليه القائمون على شصوؤون الفيديرالية
ذات الصصلة.

قبل أإيام قليلة على إنطÓقها

كل اأ’مور جاهزة إ’‚اح الدورة
’سش -رة إل -ري -اضش -ي -ة
تسش -ت -ع -د إ أ
إ÷زإئ - - -ري- - -ة وخ- - -اصش- - -ة ﬁب- - -ي
إل -درإج -ات’ ،ن -ط Ó-ق إل -ط -ب -ع -ة
إل- - -دول- - -ي- - -ة إلـ  21م - -ن ط- -وإف
إ÷زإئر ،إلتي وفرت لنجاحها كل
إلÎت- -ي- -ب- -ات إŸادي -ة وإŸع -ن -وي -ة،
’–ادية
حسشب ما أإكده رئيسص إ إ
إ÷زإئ -ري -ة ل -ري -اضش-ة إل-درإج-ات
قربوعة مÈوك.

عزيز .ب
ع -ن -د ن -زول-ه ضص-ي-ف-ا ع-ل-ى ف-وروم
ي- -وم- -ي- -ة الشص -عب ،ت -ط -رق ق -رب -وع -ة
ıتلف ا÷وانب اŸتعلقة بتنظيم
هذا ا◊دث البارز ،اŸقرر تنظيمه
‘ الفÎة من  27مارسس ا÷اري ا¤
 2أافريل اŸقبل ،والذي سصتكون فيه
اŸن - -افسص - -ة ب ÚاŸشص - -ارك Úع - -ل - -ى
مسص -اف -ة إاج -م -ال -ي -ة ق -دره-ا 1008.5
كيلوم.Î
إاشصارة إانطÓق الدورة سصيكون يوم
 27م- - -ارسس  2018ب- -إاج -راء دورة
“Ôاسصت التي تعت Èأاول مرحلة من
 7مراحل مسصجلة من الطواف حيث
يجول الدراجون داخل الو’ية فقط
باعتبارها دورة مغلقة على مسصافة
تبلغ  136كيلوم ،Îفبعد ان تعطى
اشصارة ا’نطÓق من و’ية “Ôاسصت

سصيمّر اŸتسصابقون ع Èو’يات كلّ
م- -ن ت- -ل- -مسص- -ان وسص- -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس
وم-عسص-ك-ر وت-ي-ارت واŸدي-ة وال-بويرة
وبجاية وتيزي وزو ،.وقد أاكد رئيسس
ا’–ادية ا÷زائرية للدراجات ،أان
ا÷ديد بالنسصبة لدورة هذه السصنة،
ه -و اسص -ت -خ-دام ت-ط-ب-ي-ق ت-ك-ن-ول-وج-ي
حديث يضصمن النزاهة الشصريفة بÚ
اŸتسصابق. Ú
وب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ف -رق ا÷زائ-ري-ة
اŸشصاركة ‘ هذا ا◊دث ،أاوضصح
رئ- -يسس ا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري -ة ،أان
عددهم بلغ  ،8وان حظوظهم ‘
ه - -ذه ال- -دور أاوف- -ر ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إا¤
ال- -ت- -حضص Òا÷ي- -د ك- -م- -ا سص -ت -ك -ون
الفرصصة مناسصبة للفرق ا÷زائرية
م - -ن أاج - -ل حصص- -د أاك Èع- -دد م- -ن
النقاط من أاجل رفع حظوظهم ‘
اŸشص - -ارك - -ة ‘ ب - -ط - -ول - -ة ال- -ع- -ا⁄
للدراجات اŸقرر هذا الصصيف ‘
النمسصا أاما بالنسصبة للفرق اأ’جنبية
فقد ” تسصجيل مشصاركة  8بلدان
أاجنبية ‘ انتظار تأاكيد مشصاركة
فريق من اŸغرب ،مشصÒا أان عدد
اŸتسص - - -اب - - -ق ‘ Úدورة ا÷زائ - - -ر
ال-دول-ي-ة سص-ي-ب-ل-غ ح-وا‹  120دراج
وه -و رق-م ق-ي-اسص-ي ع-ل-ى ح-د ق-ول-ه
م- -ق- -ارن- -ة ب -ال -دورات ال -ت -ي ج -رت
فعاليتها ‘ عدة بلدان إافريقيا ‘
الفÎة اأ’خÒة.
و اضص- -اف ال- -ق- -ائ -م ا’ول ع -ل -ى
ا’–ادية ا÷زائرية للدراجات اّن
«ك -ل ا’م -ك -ان -ي-ات وال-ظ-روف ق-د
ه- - - -ي - - -ئت إ’‚اح ه - - -ذا اŸوع - - -د
ال -ت -ن -افسص -ي ب-فضص-ل ال-دع-م ال-ك-بÒ
اŸق- -دم م- -ن ق -ب -ل وزارة الشص -ب -اب
وال- - - -ري- - - -اضص - - -ة ,الشص - - -ريك ا’ول
ل –Ó-ادي -ة ‘ ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ل-ط-ب-ع-ة
 ،2018ب- -ا’ضص- -اف- -ة اŒ ¤ن- -د ك- -ل
الفاعل Úمضصيفا أانه «يتع Úعلينا
ج-م-ي-ع-ا ال-ع-م-ل ع-لى ا‚اح الدورة
التي تقام –ت الرعاية السصامية
لرئيسس ا÷مهورية».
كما أاّكد قربوعة اّنه «يتع Úعلى
كّل الشصركاء والفاعل ‘ Úالقطاع
العمل بشصكل موحد من اجل ا‚اح
هذه الدورة وجعلها حدثا بارزا ‘
ب- - -رن - -ام - -ج سص - -ب - -اق ال - -دراج - -ات
ا÷زائرية».

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

»æWh

أألربعاء  21مارسس  2018م
ألمؤأفق لـ  03رجب  1439هـ

قال انه إاجراء يكرسص حق شسفافية ا’أحكام القضسائية لوح:
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خÓل إاشسرافها على أاك Èحملة تشسج Òبسسيدي عبد الله ،زرواطي تؤوكد:

حق الطÓع على صسحيفة السسوابق القضسائية رقم  2إاجراء هام للمواطن ا÷زائري ا◊فاظ على اŸدن اÿضسراء واجب على كل جزائري

ح- -ق ا’طÓ- -ع ع- -ل- -ى م- -ا ي- -وج -د ‘ صس -ح -ي -ف -ة
السسوابق القضسائية رقم ، 2الذي Áثل اجراء هام
’ضس-اف-ة ا¤
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -م-واط-ن ا÷زائ-ري  ،ب-ا إ
اسس -ت -ع -م -ال ح -ق ال -ن -قضص ل-وق-ف ت-ن-ف-ي-ذ ع-ق-وب-ة
ا’كراه البد ، Êمن اهم ا’قÎاحات التي رافع
ع- -ل- -ي- -ه- -ا وزي- -ر ال- -ع- -دل ح -اف -ظ ا’خ -ت -ام خ Ó-ل
ع -رضس -ه Ÿشس-روع ق-ان-ون ال-ق-ان-ون اŸع-دل واŸت-م-م
Óم -ر رق -م  155-66ا- - - Ÿؤورخ ‘  8ج- -وان 1966
ل -أ
’ج -راءات ا÷زائ -ي -ة  ،امسص ،
اŸتضس- -م -ن ق -ان -ون ا إ
ع -ل -ى ن -واب اÛلسص الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ن ب-حضس-ور
وزير العÓقات مع الŸÈان طاهر خاوة.

ألعقؤبة ألحبسس و ألغرأمة  ،باإلضضافة ألى مرأجعة
أحكام لتشضمل ألمحكؤم عليهم بعقؤبة ألعمل للنفع
ألعام.

 ..و يكشسف:أاك Ìمن  247أالف متهم ‘
قضسايا متعلقة Ãخالفة قانون اŸرور
سسنة 2017

حياة كبياشش

في أطار تعزيز حق ألمؤأطن ألطÓع على مضضمؤن
صضحيفة ألسضؤأبق ألقضضائية ،رأفع وزير ألعدل حافظ
ألختام على أن يسضمح بالطÓع على ألصضحيفة رقم 2
أل -ت -ي تسض -ج-ل ف-ي-ه-ا أل-ع-ق-ؤب-ات و أل-ج-زأءأت م-ن ق-ب-ل
صضاحبها وألتي ل يعلم ألمعني بمضضمؤنها  ،في حين
أنها تبلغ للمعنيين باألمر ولكل ألدأرأت « وهؤ ما
حدث بالنسضبة للترشضيحات في ألنتخابات ألماضضية،
ح -يث م -ن -عت أل -ب -عضس م -ن أل -دخ -ؤل أل -ى أل -م -ع -ت-رك
ألسضياسضي بسضبب ما تضضمنته هذه ألصضحيفة «.
قال لؤح خÓل عرضضه للمشضروع أن صضحيفة ألسضؤأبق
ألقضضائية ألذي يعد من بين ألمحاور أل 3ألتي يرتكز
عليها مشضروع ألقانؤن ،أن لم تصضدر عليه تعديÓت
منذ « 1966أل تعديÓت خفيفة « ،رغم أن ألمنظؤمة
ألقانؤنية قد عرفت تعديÓت كثيرة ألتي يخضضع لها
ألجهاز ألقضضائي ،وألتي بات من ألضضروري مرأجعتها.
وي -ق -ت-رح ف-ي ه-ذأ ألط-ار أسض-ت-ح-دأث ف-ي أل-مصض-ل-ح-ة
ألمركزية بؤزأرة ألعدل للصضحيفة ألسضؤأبق ألقضضائية
صضحيفة ألسضؤأبق ألقضضائية للشضخصس ألمعنؤي  ،قصضد
مطابقة أحكام قانؤن أإلجرأءأت ألجزأئية مع أحكام
قانؤن ألعقؤبات ألتي كرسضت سضنة  ، 2004أدخلت
ألمسضؤؤولية ألجزأئية على ألشضخصس ألمعنؤي  ،مشضيرأ
ألى أن نصس ألقانؤن جاء لسضد ألفرأغات ألقانؤنية
ألمسضجلة في هذأ ألجانب  ،كما يقترح أن تركز بها
جميع ألبطاقات ألجزأئية ألتي تصضدر ضضد أألشضخاصس
ألمعنؤية قصضد تسضهيل أسضتغÓلها من قبل ألسضلطات
ألعمؤمية.

تشسكيل قاعدة معطيات عن العقوبات
التي تصسدرها ا÷هات القضسائية
اÿاصسة Ãخالفات اŸرور

من بين ما جاء في ألنصس «مرأجعة أألحكام ألمتعلقة
بتنظيم صضحيفة مخالفات ألمرور ألمنصضؤصس عليها
في قانؤن أإلجرأءأت ألجزأئية  ،من خÓل ألنصس على
تشضكيل قاعدة معطيات عن ألعقؤبات ألتي تصضدرها
أل -ج -ه-ات أل-قضض-ائ-ي-ة أل-خ-اصض-ة ب-م-خ-ال-ف-ات أل-م-رور»،
باإلضضافة إألى ذلك ،يقترح ألمشضروع «تعديل أألحكام
أل-م-ت-ع-ل-ق-ة بصض-ح-ي-ف-ة أإلدم-ان ع-ل-ى أل-م-ؤأد أل-ك-حؤلية
وت -ؤسض -ي -ع مضض -م -ؤن -ه -ا لشض -م -ل أل -ج -رأئ -م أل -م -ت -ع-ل-ق-ة
بالمخدرأت».
وأكد أن هذأ ألمشضروع يعد «مكم ÓللتعديÓت ألتي
أدخ-لت ع-ل-ى ه-ذأ أل-ق-ان-ؤن ف-ي إأط-ار ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-امج

إأصض Ó-ح أل-ع-دأل-ة ف-ي شض-ق-ه أل-م-ت-ع-ل-ق ب-ح-م-اي-ة ح-ق-ؤق
ألدفاع وتعزيزها وتكريسس ألمبادئ ألعالمية» ألمعمؤل
ب -ه -ا ف -ي ه -ذأ أل -م -ج -ال ،مشض-ي-رأ إأل-ى أن أل-ت-ع-ديÓ-ت
ألمقترحة شضملت محؤر مرأجعة أألحكام ألمتعلقة
باإلكرأه ألبدني ومحؤر صضحيفة ألسضؤأبق ألقضضائية
وأخيرأ محؤر رد ألعتبار.
حق ألنقضس لؤقف تنفيذ عقؤبة أإلكرأه ألبدني
وفيما يتعلق باقترأح أسضتعمال حق ألنقضس لؤقف
تنفيذ عقؤبة أإلكرأه ألبدني  ،أوضضح لؤح أن مسضأالة
تطبيق إأجرأءأت أإلكرأه ألبدني أو رفعها قد «أثارت
عدة إأشضكالت تتعلق ل سضيما بإاثبات عسضر ألمحكؤم
عليه بغية إأعفاءه من أإلكرأه ألبدني ألذي يتم حاليا
بتقديم شضهادة ألفقر وشضهادة أإلعفاء من ألضضريبة في
ألميدأن».
ويقترح ألمشضروع أن «يتم إأثبات ألعسضر لدى ألنيابة بأاي
وسض -ي -ل -ة»  ،مشض -ي -رأ إأل -ى أن أل -ن -ي -اب -ة ب -م -ا ل-دي-ه-ا م-ن
صض Ó-ح -ي -ات ي -م -ك -ن -ه-ا أن ت-ت-أاك-د م-ن صض-ح-ة أل-ؤث-ائ-ق
أل-م-ق-دم-ة ،ك-م-ا «ُي-شض-ت-رط ق-ي-ام أل-م-ح-كؤم عليه بدفع
نصضف ألمبلغ ألمحكؤم به مع أللتزأم بأادأء ألباقي كلية
أو على أقسضاط في آأجال يحددها وكيل ألجمهؤرية،/
بعد مؤأفقة طالب أإلكرأه ألبدني» ،و هنا لفت ألؤزير
ألى أن ألنصس يؤضضح مصضطلح «ألمبلغ ألكافي « ألذي
لم يكن محددأ و شضكل ثغرة قانؤنية.
تقليصس مدة ألحبسس من  5سضنؤأت ألى سضنتين
في إأطار «تعزيز» قرينة ألبرأءة وألضضمانات ألقانؤنية
ألممنؤحة للمحكؤم عليهم ،أشضار ألؤزير إألى أن ألطعن
بالنقضس سضؤف «يؤقف تنفيذ أإلكرأه ألبدني» ،كما أن
«مدة ألحبسس سضتتقلصس لتصضبح سضنتين ( )2بدل من
خمسس ( )5سضنؤأت «على أن تطبق في مؤأد ألجنح
وألجنايات فقط دون ألمخالفات» ،كما ل يطبق على
ألمبالغ ألتي تقل عن  20.000دينار جزأئري ،وذلك
قصضد تضضييق مجال تطبيق هذأ أإلجرأء بالنظر إألى
آأثاره على حرية أألشضخاصس».
كما نصس ألمشضروع في محؤره ألثالث على مرأجعة
ألحكام ألمتعلقة برد ألعتبار  ،من أخÓل أقترأح
تقليصس مدة رد ألعتبار ألقانؤني ،بدء من سضريان رد
ألعتبار من تاريخ ألفرأج في حالة ما أذأ أشضتملت

كشض -ف وزي -ر أل -ع -دل ح -اف -ظ أألخ-ت-ام أل-ط-يب ل-ؤح، ,
أمسس ،أن ع -دد أل -م -ت -ه -م-ي-ن ف-ي أل-قضض-اي-ا أل-م-ت-ع-ل-ق-ة
بمخالفة قانؤن ألمرور سضنة  ,2017بلغ 247 833
متهما ،مؤضضحا في رده على أسضئلة نؤأب ألمجلسس
ألشضعبي ألؤطني خÓل ألجلسضة ألمخصضصضة لمناقشضة
مشضروع ألقانؤن ألمعدل وألمتمم لقانؤن أإلجرأءأت
ألجزأئية ,أن «كل ما نقؤم به من تعديÓت في
ألقؤأنين تعتمد على إأحصضائيات ودرأسضة دقيقة لكل
ما يصضل إألى ألجهات ألقضضائية» ,معلنا أن «أسضتحدأث
صضحيفة خاصضة بمخالفة ألمرور» جاء نتيجة لتسضجيل
عدة جرأئم في هذأ ألمجال ,بلغ عدد مرتكبيها
خÓل ألسضنة ألماضضية 247 833 »,متهما».
وأج:
وأك- -د أل- -ؤزي -ر أن إأحصض -ائ -ي -ات سض -ن -ة « 2017سضجلت
أنخفاضضا في عدد ألمخالفات مقارنة بسضنة 2016
ألتي تم خÓلها تسضجيل  249 178جريمة أرتكبها 438
 250متهما من بينهم  247 533ذكؤر و 2905إأناث».
وف -ي ه -ذأ أإلط -ار ,أك -د ل -ؤح أن «صض-ح-ي-ف-ة م-خ-ال-ف-ة
ألمرور أسضاسضية ألن أألمر يتعلق بمتابعة ودرأسضة كل
م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-ال-م-خ-ال-ف-ات أل-م-روري-ة وأألث-ر أل-م-ت-رتب
عنها» ,مشضددأ على ضضرورة وجؤد صضحيفة خاصضة
ب -ال -ج -رأئ -م أل -م-روري-ة إأل-ى ج-انب صض-ح-ي-ف-ة ألسض-ؤأب-ق
أل-قضض-ائ-ي-ة ل-م-ت-اب-ع-ة أل-ه-ي-ئ-ات أل-م-ع-ن-ي-ة ل-ل-دول-ة ل-ه-ذه
ألقضضايا ومعالجتها وألؤقاية منها».
وأضض -اف أن «ن -فسس أإلج -رأء ت -م أت -ب -اع-ه ف-ي أع-ت-م-اد
صضحيفة أإلدمان على ألمؤأد ألكحؤلية وألمخدرأت
ألتي أدرجناها أعتمادأ على إأحصضائيات تم جمعها
منذ سضنة  2014إألى غاية ألعام ألمنصضرم».

...و يؤوكد اإ’صسÓحات التي شسهدها
قطاع العدالة «’ ينبغي إانكارها»
أك -د وزي -ر أل -ع -دل ح -اف -ظ أألخ -ت -ام أل-ط-يب ل-ؤح ,أن
أإلصضÓ-ح-ات «أل-ع-م-ي-ق-ة» أل-ت-ي شض-ه-دها قطاع ألعدألة
في ألسضنؤأت أألخيرة بتعليمات من ألرئيسس بؤتفليقة و
تلبية لمطالب ألحقؤقيين« ,مطبقة على أرضس ألؤأقع
ول ينبغي إأنكارها».
وقال لؤح أن «أإلصضÓحات ألكثيرة وألعميقة ألتي
شضهدها قطاع ألعدألة في ألسضنؤأت أألخيرة بتعليمات
من ألرئيسس بؤتفليقة ,ميدأنية ومطبقة على أرضس
أل- -ؤأق- -ع ول ي- -ن -ب -غ -ي إأن -ك -اره -ا» ,مضض -ي -ف -ا أن ه -ذه
أإلصضÓحات «تمت بمؤأفقة جميع أألطرأف في إأطار
ب- -ن- -اء دول- -ة أل- -ق- -ان- -ؤن» وج- -اءت ت- -ل -ب -ي -ة لـ»م -ط -الب
ألحقؤقيين».

اعتÈوا أان النصص هام جدا ‘ مسسار اإصسÓحات العدالة

نواب الغرفـ ـ ـ ـة السسفلـ ـ ـى يثمن ـ ـون مشسـ ـ ـروع القان ـ ـون

ث- -م- -ن ن- -واب اÛلسص الشس- -ع- -ب -ي ال -وط -ن -ي
مضس- -م- -ون Ÿشس- -روع ق- -ان -ون ال -ق -ان -ون اŸع -دل
Óمر رقم  155-66اŸؤورخ ‘  8جوان
واŸتمم ل أ
’جراءات ا÷زائية ،
 1966اŸتضسمن قانون ا إ
و اع -تÈوه ل-ب-ن-ة أاخ-رى تضس-اف إا ¤ال-ل-ب-ن-ات
ال- - -ت- - -ي وضس - -عت م - -ن اج - -ل إاصس Ó- -ح ا÷ه - -از
ال-قضس-ائ-ي و عصس-رن-ت-ه ت-ك-ي-ي-ف-ه مع القوانÚ
وا’جراءات اŸعمول بها دوليا .

حياة  /ك
أجمع نؤأب ألغرفة ألسضفلى للبرلمان على أهمية
مشضروع هذأ ألنصضر ألقانؤني ،و أعتبروأ أنه هام
جدأ في ظل ألصضÓحات ألتي يخضضع لها جهاز
ألعدألة و ألتي كرسضها ألتعديل ألدسضتؤري ، 2016

كؤنه يرمي ألى تحسضين ألحكام ألقضضائية وفعالية
تنفيذها.
أع-ت-ب-رت ن-ع-ي-م-ة ج-يÓ-ل-ي ع-ت-ي م-ن ح-زب ج-ب-هة
ألتحرير ألؤطني أن مرأجعة وتعديل ألجرأءأت
لك-رأه أل-ب-دن-ي ت-ع-زي-ز ل-ل-ح-ق-ؤق بما
أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ا إ
لضضافة
يتماشضى و ألحكام ألمعمؤل بها دوليا ،با إ
ألى حماية حقؤق ألنسضان وحريته خاصضة أمكانية
Óك-رأه أل-ب-دن-ي ف-ي ح-ال-ة ث-ب-ؤت
وق -ف أل -ت-ن-ف-ي-ذ ل -إ
ألعسضر ألمالي لدى ألمحكؤم عليه.
أما رأبح جدو من جبهة ألنضضال ألؤطني فقد
أق- -ت- -رح ت -ح -دي -د أل -ح -د ألقصض -ى ل -م -دة ألك -رأه
ألبدني في حال تسضجيل عدة مخالفات في وقت
وأح -د ن ك -م -ا ط -الب ب -إاع -ادة أل -ن-ظ-ر ف-ي ق-ان-ؤن
ألسضجؤن.
وم-ن ج-ه-ت-ه ث-م-ن أل-ن-ائب ي-اح-ي ب-ن-ي-ن م-ن ح-رك-ة

مجتمع ألسضلم ألتعديل ألذي جاء في ألمشضروع
وأل- -م- -ت- -ع -ل -ق ب -ال -ط -ع -ن ب -ال -ن -قضس أل -ذي ي -ؤق -ف
ت -ن -ف -ي -ذ ألك -رأه أل-ب-دن-ي  ،وأع-ت-ب-ر أن م-ث-ل ه-ذه
ألتعديÓت ضضرورية ومهمة.
وب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ن-ائب دق-م-ؤسس دق-م-ؤسض-ي م-ن ج-بهة
أل -ج -زأئ -ر أل -ج -دي -دة ،ف -ق -د ث -ن -ى ع-ل-ى ألح-ك-ام
ألجديدة ألمتعلقة بصضحيفة ألسضؤأبق ألقضضائية ،
لن أي م -ؤأط -ن م -ع -رضس لرت -ك -اب م-خ-ال-ف-ات و
ي- -ح- -ت- -اج أل- -ى رد ألع -ت -ب -ار ل -ه وذلك م -ن خ Ó-ل
«شض -ف -اف -ي -ة ألط Ó-ع ع -ل -ي-ه-ا وأم-ك-ان-ي-ة م-رأج-ع-ة
محتؤأها».
وت- -ج -در ألشض -رأرة أل -ى أن ع -دد م -ن م -دأخ Ó-ت
أل -ن -ؤأب ق -دمت ك -ت -اب -ي -ا ك -م -ا أن م -ن -اقشض -ة ه-ذأ
ألمشضروع ألهام بالنسضبة للمؤأطن ألجزأئري جرى
في قاعة شضبه فارغة.

بالنظر إا ¤أازمة العقار التي تعانيها العاصسمة

زوخ يؤوكد عدم مراسسلة األميار للشسروع ‘ اسستقبال ملفات «أال .بي .يا»
^

 200كامÒا ذكية وتنصسيب إاشسارات ضسوئية لتنظيم حركة اŸرور ببلديات العاصسمة

حمل وا‹ العاصسمة ،أامسص ،خÓل الزيارة اŸيدانية
ال -ت -ي ق -ادت-ه إاﬂ ¤ت-ل-ف مشس-اري-ع ال-ت-حسس Úا◊ضس-ري
’عÓن عن
لو’ية ا÷زائر أاميار العاصسمة مسسؤوولية ا إ
اŸشسروع الÎقوي اŸدعم «أال .بي .يا «كونه  ⁄يقدم أاي
مراسسلة لÓنطÓقة ‘ اسستقبال اŸلفات على عكسص ما
صس -رح ب -ه ال -ك -ث Òم -ن رؤوسس -اء ال -ب-ل-دي-ات ح-ول ان-ت-ظ-ار
’يداع التي تتطلب
’خضسر للشسروع ‘ عملية ا إ
الضسوء ا أ
حسس- -ب- -ه -ت- -وف Òال- -ع- -ق- -ار  ،مشسÒا ‘ ذات السس- -ي- -اق أانÓعÓن عن عملية
التحضسÒات تتم على قدم وسساق ل إ
الÎحيل ال 24غ Òانه بعد اسستكمال اŸرحلة الثالثة
’ح-وال
م-ن ال-ع-م-لية ال 23ال -ت-ي تسس-ب-بت ‘ ت-أاخÒه-ا ا أ
ا÷وية.

خالدة بن تركي
وأوضضح وألي ألعاصضمة ،عبد ألقادر زوخ ،خÓل ألندوة
ألصضحفية ألتي عقدها أمسس بفندق أألبيار ،وفي رده على
سضؤؤأل «ألشضعب «على صضيغة ألترقؤي ألمدعم أنه لم يقدم

Óميار أو إأشضارة ألنطÓق في إأيدأع ملفات
أي تعليمات ل أ
ط -ال -ب -ي سض -ك -ن أل -ت-رق-ؤي أل-م-دع-م ،ح-يث ح-م-ل رؤوسض-اء
ألبلديات مسضؤؤولية فتح مكاتب خاصضة إليدأع ملفات هذه
ألصضيغة ،مؤؤكدأ في رده على أإلجرأءأت ألمتخذة من
طرف رؤوسضاء ألمجالسس ألمحلية «أنه ليسس ألمسضؤؤول وكل
شضاه تعلق من عرقؤبها «.
وأعلن ،زوخ ،رسضميا عن ألنطÓق في مخطط تنظيم
حركة ألمرور من خÓل تنصضيب  200كاميرأ ذكية على
مسضتؤى طرقات ألعاصضمة ،أين كانت ألنطÓقة من
بلدية محمد بلؤزدأد على تكؤن جاهزة في مدة أقصضاها
 25شضهر باإلضضافة إألى أألضضؤأء ألملؤنة من أجل تنظيم
حركة ألسضير و ألمرور بمختلف ألمناطق.
و شضملت ألزيارة أسضتÓم حظيرة ألسضيارأت بسضعة 732
سض -ي -ارة ب -ب-ل-دي-ة أألب-ي-ار ،ه-ذأ أل-م-ؤف-ق أل-مصض-ن-ف ضض-م-ن
ألحظائر ألذكية و ألعصضرية على أعتبار أن ألدخؤل أليه
يكؤن عن طريق بطاقة تسضمح للمؤأطن بمعرفة وقت
ألدخؤل وألخروج وبميزأنية تقدر ب  1.9مليار دينار كما
سضيتم أسضتÓم ألعديد من مشضاريع تخصس قطاع ألنقل و

تنظيم حركة ألمرور على غرأر حظيرة ألسضيارأت ببلدية
ألمدنية بطاقة أسضتيعاب  600سضيارة وحظيرة أخرى في
ألقبة بطاقة أسضتيعاب  800سضيارة باإلضضافة ألى بلدية
بئرمرأد رأيسس على مسضتؤى محطة ألنقل أين تؤجد
حظيرة تسضمح باسضتيعاب  1000سضيارة.
ه -ي أل -مشض -اري -ع أل -ت-ي م-ن-ح-ه-ا ل  8مسض-ت-ث-مرين خؤأصس
لÓسضتثمار في قطاع ألنقل و ألشضغال ألعمؤمية ،حيث
تمسس أنجاز حظائر و مؤأقف لركن ألسضيارأت و مطاعم
و مرأكز تجارية شضرط تزويد هذه أألخيرة بمؤأقف لركن
ألسضيارأت ،مشضيرأ في ذأت ألسضياق إألى أسضتÓم 4مشضاريع
خاصضة بحركة ألمرور قريبا.
كما سضيتم تزويد 500محؤر دأئري باإلشضارأت ألضضؤئية
باإلضضافة إألى أسضتÓم  3مشضاريع أخرى ،بما فيها مشضروع
مسضجد ألجزأئر ألذي يحؤي على حظيرة تتسضع ل 4آألف
سض-ي-ارة وه-ي أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ت-دخ-ل ضض-من أل 40مشضروع
حضضري ألذي تتؤأصضل أشضغاله أليؤم مع ألشضركة أألجنبية
ألسضبانية.

أاكدت وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة
فاطمة الزهراء زرواطي أان ضسمان ﬁافظة
مسستدامة البيئة يتطلب تظافر جهود جميع
’ط -راف وال-ق-ط-اع-ات مضس-ي-ف-ة أان ا◊ف-اظ
ا أ
ع- -ل- -ى اŸدن اÿضس- -راء  ⁄ي -ع -د ع -ب -ارة ع -ن
سسلوك حضساري فحسسب وإا‰ا واجب على كل
جزائري.

صصونيا طبة
وعلى هامشس زيارتها إألى مدينة سضيدي عبد ألله
تزأمنا مع ألحتفال باليؤم ألعالمي للغابات رفقة
وزي-ر ألسض-ك-ن وأل-ع-م-رأن وأل-م-دي-ن-ة ووزي-ر ألتصضال
ووزير ألتكؤين ألمهني أشضرفت زروأطي على أكبر
حملة تشضجير ب  10000مسضكن بالمدينة ألجديدة
سض -ي -دي ع -ب -د أل -ل -ه ل -غ -رسس ث-ق-اف-ة أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
أألشضجار وألمسضاحات ألخضضرأء وجمال ألمدينة.
وبالمناسضبة دعت وزيرة ألبيئة وألطاقات ألمتجددة
إألى ضضرورة ألحفاظ على نظافة ألمدن وجعلها
خضضرأء للمسضاهمة في تحقيق أألهدأف ألكبيرة
للتنمية ألمسضتدأمة في حدود  ، 2035حيث أكدت
أن ألسضكن من ألقطاعات ألهامة ألتي يعؤل عليها
في أسضتحدأث ألمدن ألمسضتدأمة وفق نمط جديد
يتم من خÓله ألحفاظ على ألبيئة ومرأعاة ألتقليل
من أسضتعمال ألطاقات.
وأكدت أن أسضتحدأث رئيسس ألجمهؤرية جائزة
ألمدن ألخضضرأء ألتي تسضلم في  25أكتؤبر وهؤ

أل-ي-ؤم أل-ؤط-ن-ي ألشض-ج-رة أل-مسض-اب-ق-ة ع-لى ألمسضتؤى
ألؤطني يعتبر رسضالة سضياسضية قؤية مشضيرأ إألى أنه
دل-ي Ó-ع-ل-ى أل-ع-م-ل ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ك-ل أل-ق-ط-اع-ات
وألمسضاهمة في تحقيق ألتنمية ألمسضتدأمة وألرفع
من وعي ألمؤأطن.
وكشضفت زروأطي عن تنظيم لقاء وطني في أأليام
ألقادمة مع جمعيات متخصضصضة في حماية ألبيئة
،وهؤ ما سضيسضمح بالسضتماع آلرأء ممثلؤأ ألجمعيات
وت -جسض-ي-د ج-م-ي-ع أألف-ك-ار أل-م-ط-روح-ة ع-ل-ى أرضس
ألؤأقع.

 ...وأاعطى تعليمات للمقاول Úبتقليصص أاجال اإ’‚از إا 9 ¤أاشسهر ،طمار يعلن:

إاطÓق آاخر مشسروع سسكنات الÎقوي
العمومي بسسيدي عبد الله

أاع-ل-ن وزي-ر السس-ك-ن وال-ع-مران واŸدينة
عبد الوحيد طمار عن إاطÓق آاخر مشسروع
بصسيغة الÎقوي العمومي باŸدينة ا÷ديدة
سس -ي -دي ع -ب -د ال -ل -ه ،ل -ي -ت -م الشس -روع بصس -ف -ة
رسس- -م- -ي -ة ‘ ا‚از ج -م -ي -ع اŸواق -ع ب -ا÷زائ -ر
العاصسمة والتي بلغ عددها  41موقعا.

صصونيا طبة
أوضضح وزير ألسضكن خÓل زيارته للمدينة ألجديدة
سض -ي -دي ع -ب -د أل -ل-ه أن م-ؤق-ع  2500وح-دة سض-كنية
بسضيدي عبد ألله ألخاصس بصضيغة ألسضكن ألترقؤي
ألعمؤمي يعد آأخر مرحلة في أنطÓق أشضغال إأنجاز
ألؤحدأت ألسضكنية ل  23ألف طلب بالعاصضمة،
وب -ذلك ت -م إأسض -دأل ألسض -ت -ار ع -ل-ى ب-رن-ام-ج ألسض-ك-ن
ألترقؤي ألعمؤمي.
وأك-د ط-م-ار أن ج-م-ي-ع أل-ط-ل-ب-ات ت-م أخ-ده-ا ب-ع-ي-ن
ألعتبار ،حيث يتم إأحصضاء  42ألف طلب على
ألمسضتؤى ألؤطني كاشضفا أنه ألول مرة تنطلق تهيئة
أألح -ي -اء ف -ي ن -فسس أل -ؤقت م -ع إأن -ج -از ألسض-ك-ن-ات،
م-ق-دم-ا ت-ع-ل-ي-م-ات ب-ت-ق-ل-يصس آأج-ال أإلن-جاز من 12
شضهرأ إألى  8أشضهر.
وقام ألؤزير رفقة وزيرة ألبيئة وألطاقات ألمتجددة
ووزي- -ر ألتصض- -ال ووزي- -ر أل -ت -ك -ؤي -ن ب -ؤضض -ع ح -ج -ر
أألسضاسس لمشضروع بناء  2500وحدة سضكنية بصضيغة
ألترقؤي ألعمؤمي بالمدينة ألجديدة سضيدي عبد
ألله باإلضضافة إألى وضضع حجر أسضاسس أنجاز ثانؤية

 1000مقعد و أكمالية.
وف- -ي ذأت ألسض- -ي- -اق أضض -اف ط -م -ار أن أل -مشض -اري -ع
ألسض-ك-ن-ي-ة أل-مسض-ط-رة ج-اءت ت-ن-ف-يدأ للبرنامج ألعام
لرئيسس ألجمهؤرية ألمتمثل في ضضم أكثر مليؤن
و 600ألف وحدة سضكنية ،وفيما يخصس سضكنات عدل
بالمدينة ألجديدة سضيدي عبد ألله أعطى تعليمات
للمقاولين بضضرورة ألنتهاء من أنجاز  14مؤؤسضسضة
تربؤية و 4أكماليات و 2ثانؤية مشضددأ على ضضرورة
تقليصس آأجال أنجاز ألمرأفق ألعمؤمية.

ﬂتتما تظاهرة عيد ا÷مل ،مرموري يعلن:

إانشساء ا‚از قرية سسياحية بÈج باجي ﬂتار
لتشسجيع السسياحة الصسحراوية

شسدد وزير السسياحة من برج باجي ﬂتار على ضسرورة
حماية اŸوروث ا◊ضساري الذي تزخر به مناطقنا الصسحراوية
التي من شسانها أان تشسكل قطبا سسياحيا بإامتيار ،داعيا ‘ هذا
اإ’طار سسكان الو’ية التي أابدى افتخاره بها نظ Òجهودهم
اŸبذولة ‘ إا‚اح تظاهرة عيد ا÷مل التي تعد أاحد عوامل
ا÷ذب السسياحي باإ’قليم ’سستكمال مسسار التنمية .

مبعوثة الشصعب إا ¤برج باجي ﬂتار  :آاسصيا مني
م -رم -ؤري ول -دى إأشض -رأف -ه ع-ل-ى ت-ظ-اه-رة ع-ي-د أل-ج-م-ل
بالؤلية ألمنتدبة برج باجي مختار أكد في كلمة له
ب -ال -م -ن -اسض -ب -ة ضض -رورة أل -ت -ع -ري -ف ب-ال-ث-ق-اف-ة ألسض-ي-اح-ي-ة
ألصضحرأوية من خÓل ألتركيز على ألمؤروث ألثقافي ،
كاشضفا في هذأ ألمقام عن تدشضين أول وكالة سضياحية
بالمنطقة من شضانها جلب ألسضياح ،كما أعلن ألؤزير عن
أنجاز قرية سضياحية بالمنطقة قريبا سضتجعلها رأئدة في
مجال ألتعريف بحضضارتها ألشضاسضعة.وأسضتطرد مرمؤري
مؤؤكدأ أن ألرهان أليؤم يكمن في تعزيز ألتنمية وبسضط
أألمن ،منؤها بالمناسضبة مجهؤدأت أسضÓك ألمن ألتي
تسضهر حماية ألبÓد وألعباد ،معرجا عن جملة ألمشضاريع
أل-ت-ي أسض-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا أل-م-ن-ط-ق-ة م-ن م-خ-ت-ل-ق أل-م-رأف-ق
ألعمؤمية دعا في هذأ ألطار ألى ضضرورة ألحفاظ عليها
وترقيها وفق حاجيات ومتطلبات ألمؤأطن.وكان للؤزير
على هامشس إأشضرأفه على أختتام تظاهرة عيد ألجمل
ف-ي ط-ب-ع-ت-ها أل 22وأل -ت -ي أق -ي-مت ت-حت رع-اي-ة رئ-يسس
أل-ج-م-ه-ؤري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة تم خÓلها تجسضيد
ل -ؤح -ات ف -ن -ي -ة رأق -ي -ة ج -م -عت ب-ي-ن م-خ-ت-ل-ف أل-ل-ؤح-ات
ألفلكلؤرية عاكسضة من خÓلها ترأث وأصضالة ألمنطقة.
من جهة أخرى قام ألمسضؤؤول ألأول عن ألقطاع بمعاينة
مشضروع أنجاز وكالة سضياحية لصضاحبتها بكادي كريمة

ببرج باجي مختار وإأعطاء إأشضارة أنطÓق مشضروع أنجاز
إأقامة سضياحية سضكؤني بؤبكر بذأت ألمنطقة ،كما قام
م-م-ث-ل أل-ح-ك-ؤم-ة ب-زي-ارة م-ع-رضس ل-ل-م-خطؤطات بمكتبة
ألمطالعة .ولم يفؤت مرمؤري فرصضة ألؤقؤف عند أهم
ألن-ج-ازأت أل-ت-ن-م-ؤي-ة أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ألمنطقة من خÓل
إأشضرأفه على أختتام ألندوة ألتكؤينية حؤل ألتنمية في
ألمناطق ألحدودية تحت عنؤأن وأقع و آأفاق» ،و أكد
خÓلها أن ألمناطق ألحدودية بحاجة إألى رعاية خاصضة
نظرأ لخصضؤصضيتها  ،مذكرأ بأانها عرفت خÓل ألعشضرين
سضنة أألخيرة دعمتها بعدة برأمج تنمؤية  ،كبناء و تهيئة
شض -ب-ك-ة أل-ط-رق-ات ،و شض-ب-ك-ة أل-م-ي-اه ألصض-ال-ح-ة ل-لشض-رب-ة ،
ألكهرباء و ألغاز و كل ألخدمات ألضضرورية من ألصضحة و
ألتعليم و مرأفقة مربي ألمؤأشضي و أإلبل.

»æWh

أأ’ربعاء  21مارسش  2018م
ألموأفق لـ  03رجب  1439هـ

لول من نوعه ‘ وليأت ا÷نوب واÿأمسس على اŸسستوى الوطني
ا أ

زعÓن يضضع ترامواي ورڤلة حيز اÿدمة التجارية

” أامسس وضسع ترامواي ورڤلة حيز اÿدمة
لول م-ن ن-وع-ه ‘ ولي-أت ا÷ن-وب
وال -ذي ي -ع -د ا أ
واÿأمسس ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -وط -ن -ي ب -ع-د ك-ل م-ن
ت -رام -واي ا÷زائ -ر ،وه-ران ،قسس-ن-ط-ي-ن-ة وسس-ي-دي
لمسس –ظ-ى ورڤ-ل-ة
ب-ل-ع-ب-أسس ،وب-داي-ة م-ن ي-وم ا أ
بوسسيلة نقل عصسرية وحضسرية.

ورڤلة :إأÁان كا‘
أك-د وزي-ر أل-ن-ق-ل وأأ’شض-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ع-ب-د أل-غني
زعÓ-ن خÓ-ل إأشض-رأف-ه رف-ق-ة ألسض-ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ي-ة
وم -م-ث-ل-ي أل-م-ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي ع-ل-ى وضض-ع أول خ-ط
ترأموأي ورقلة حيز ألخدمة ألتجارية أن ألخط
مدروسش بطريقة جيدة وجدية ،حيث يسضمح أتجاه
مسضاره بالمرور عبر عدة أحياء ذأت كثافة سضكانية
ع -ال -ي-ة وع-دد م-ن أل-م-رأف-ق أل-ع-م-وم-ي-ة وأأ’ق-ط-اب
ألجامعية باإ’ضضافة إألى منطقة ألتجهيزأت ألتي
تضضم عدد من أإ’دأرأت ألعمومية ،وأضضاف ألوزير
أن نسضبة أليد ألعاملة ألجزأئرية في مشضروع أول
خط ترأموأي بورقلة ألذي بلغت تكلفة إأنجازه 40
مليار دج تشضكل  80في ألمائة ما بين مهندسضين
وتقنيين موضضحا أن أن ألمشضروع قد سضاهم في
توفير  400منصضب شضغل مباشضر.
وأعتبر زعÓن أن هذأ أإ’نجاز ألذي يدخل في
إأط -ار عصض -رن -ة وت -ح -ديث وسض -ائ -ل أل -ن-ق-ل وت-رق-ي-ة
ألخدمة ألعمومية ذو أهمية قصضوى أ’نه أعطى
لعاصضمة ألو’ية ورقلة وهي و’ية مهمة جدأ كما
ذكر لمسضة من ألحدأثة وألعصضرنة ،حيث يعد وسضيلة
ن-ق-ل ذأت أب-ع-اد ب-ي-ئ-ي-ة ،تسض-ت-ق-طب ج-م-ه-ورأ ك-ب-يرأ
ووأسض -ع -ا ،ك-م-ا ت-ق-دم خ-دم-ات وف-ق شض-روط أل-ن-ق-ل
ألمثلى.

ترامواي ورڤلة مكسسب هأم
يجب ا◊فأظ عليه

وزير ألنقل وأأ’شضغال ألعمومية عبد ألغني زعÓن
أكد خÓل معاينته لغرفة ألتحكم عن بعد عقب
ألتوجه نحو مركز ألصضيانة وألقيادة أنطÓقا من
ألمحطة رقم  16على متن ألترأموأي إألى محطة
 27فيفري على ضضرورة ألحفاظ على هذأ أإ’نجاز
ألذي كلف أموأ’ كبيرة وتم تدعيمه بتكنولوجيا
عالية وكاميرأت مرأقبة حركة ألعربات من أجل
ت- -وف -ي -ر ك -ل شض -روط أأ’م -ن وألسض Ó-م -ة وأل -ن -ظ -ام،
ب-اإ’ضض-اف-ة إأل-ى أن أل-ط-اق-ة أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ل-لترأموأي
مسض -ت -ق -ل -ة ع -ن أل-م-ح-و’ت أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة أل-م-وج-ه-ة
لÓسضتغÓل من قبل ألموأطنين.
ودعا ألوزير إألى ألذود عن هذأ ألمكسضب ألثمين

وألحفاظ عليه وصضيانته من طرف ألقائمين على
تسضييره من جهة وألموأطنين ألمسضتعملين له من
ج -ه -ة أخ -رى ،م -ؤوك -دأ ع -ل-ى أه-م-ي-ة إأطÓ-ق ح-م-ل-ة
ت -حسض -يسض -ي -ة وت -وع-وي-ة وأسض-ع-ة م-وج-ه-ة ل-ل-ج-م-ه-ور
ألمسضتعمل لهذه ألوسضيلة ،هذأ باإ’ضضافة إألى تأاكيده
على ضضرورة ألعمل على تحسضين ألخدمة للموأطن
وضضمان ألمردودية أ’قتصضادية لهذه ألوسضيلة.
وفي كلمة ألقاها ألرئيسش ألمدير ألعام لشضركة مترو
ألجزأئر خÓل مرأسضم حفل أفتتاح ألخط أأ’ول
ل- -ت- -رأم- -وأي ورق- -ل -ة أوضض -ح مصض -ط -ف -ى ك -ورأب -ا أن
أسضتغÓل ترأموأي ورڤلة ألذي يعد مكسضبا كبيرأ
ف-ي م-ن-ط-ق-ة أل-ج-ن-وب وأل-ج-زأئ-ر ك-ك-ل سض-ي-كون من
طرف ألشضركة ألجزأئرية سضيترأم ،وأشضار ألمتحدث
إألى أن أأ’شضغال ألمتعلقة بالمنشضآات وألبناءأت قد
أنجزت من طرف ألمجمع أإ’سضباني «روفر ألسضيا /
أسضينيا إألكنور» ،أما أشضغال إأنجاز ألنظام ألكلي فقد
أسضندت إألى ألمجمع ألفرنسضي «ألسضوم» وتم إأعدأد
أل -دأرسض -ات وم -ت -اب -ع -ة أأ’شض-غ-ال م-ن ط-رف م-ك-تب
ألدرأسضات «سضيسضترأ» هذأ وقد تم أقتناء قاطرأت
ت-رأم-وأي ورق-ل-ة م-ن ألشض-رك-ة أل-ج-زأئ-ري-ة «سض-يتال»
وألتي تشضرف أيضضا على عمليات ألصضيانة.
كما أضضاف أن مشضروع ترأموأي ورقلة صضمم وأنجز
وفقا للمعايير وألمقاييسش ألدولية ،مجهز ومكيف
حسضب ألظروف ألبيئية وألمناخية للمنطقة ،حيث
يوفر ألدقة وأ’نتظام في ألوقت وألرأحة بفضضل
أأ’رضضية ألمنخفضضة للقاطرأت ألتي تجعلها سضهلة
ألمنال لذوي أ’حتياجات ألخاصضة ،هذأ فضض Óعن
مسضاهمته في ألمحافظة على ألبيئة.
تجدر أإ’شضارة إألى أن طول خط ترأموأي ورڤلة
ي -م -ت -د ع -ل -ى مسض-اف-ة  9,6ك-ل-م وي-رب-ط أل-م-دي-ن-ة

ألجديدة بالمدينة ألقديمة عبر  16محطة أنطÓقا
من محطة سضيد روحو مقابل ألمجمع ألتجاري
ومحطة شضنين قدور بالمدينة ألجديدة ومحطة
ح-افÓ-ت أل-رب-ط ب-ي-ن أل-ت-رأم-وأي وأح-ي-اء ب-امنديل
ألتي أعطى ألوزير إأشضارة أنطÓقها ،كما يتم تشضغيل
ألخط بـ 23قاطرة سضعة ألوأحدة منها  414رأكب،
وتقدر سضعة ألنقل في أوقات ألذروة بـ 3450رأكب
ف -ي ألسض -اع -ة وف -ي أ’ت -ج -اه أل -وأح-د ،وق-د ح-ددت
سضرعته ألتجارية بـ 20,6كلم في ألسضاعة فيما حدد
ألفاصضل ألزمني بين قاطرة وأخرى بـ 10دقائق وفي
أوقات ألذروة بـ 8دقائق.
تشض -م -ل أن -وأع ت -ذأك-ر أل-ن-ق-ل ع-ب-ر أل-ت-رأم-وأي ع-دة
أشضكال وقد قدر سضعر ألتذكرة ألعادي بـ 30دج أما
أشضترأك  5أيام ألذي يسضمح بعدد غير محدود من
ألرحÓت لمدة  5أيام بمبلغ  240دج ،باإ’ضضافة إألى
أشضترأك لمدة  24سضاعة بـ 120دج ،في حين تتنوع
أل-ع-روضش ب-ي-ن كÓ-سض-يك ،سض-ي-ن-ي-ور وج-ي-ن-يور وتمثل
قيمة أ’شضترأك جامعي ألموجهة لطلبة ألجامعة
أقل من  29سضنة بـ 600دج خÓل مدة  30يوما
و 6000دج لÓ- -شض- -ت- -رأك ألسض -ن -وي ،أم -ا أشض -ت -رأك
مدرسضي للبالغين أكثر من  6سضنوأت تقدر بمبلغ
 300دج شضهريا و 3000دج سضنويا.
يذكر أن ألمنتخبين وألممثلين عن ألمجتمع ألمدني
ل -و’ي -ة ورق-ل-ة ط-ال-ب-وأ خÓ-ل أج-ت-م-اع-ه-م ب-ال-وزي-ر
بضضرورة مد خط ترأموأي إألى شضطره ألذي لم
ينطلق بعد حسضبما وردنا ،وقد ذكر وألي و’ية
ورقلة عبد ألقادر جÓوي أن هناك مسضاعي حثيثة
بالتنسضيق مع ألوزأرة ألوصضية من أجل أ’سضتجابة
لهذأ ألمطلب.
زيارة ألوزير شضملت تدشضينه للطريق ألرأبط بين
ح-ي أل-نصض-ر وأح-ي-اء ب-ام-ن-دي-ل وأل-ط-ريق أإ’جتنابي
ألجنوبي لمدينة ورڤلة تحديدأ في نقطة ألتفتيشش
طريق غردأية كما أعطى إأشضارة أ’نطÓق لمشضروع
تدعيم وصضيانة ألطريق ألرأبط بين ورڤلة وحاسضي
مسضعود في ألنقطة ألكيلومترية  202على مسضافة
 32كلم هذأ باإ’ضضافة إألى إأشضرأفه على وضضع حيز
ألخدمة مشضروع صضيانة ألطريق ألوطني رقم 49
ع-ل-ى مسض-اف-ة  32ك-ل-م م-ن ح-اسض-ي مسض-ع-ود ب-اتجاه
ورڤلة.
وفي تقرت عاين ألوزير زعÓن مشضروع ألطريق
أإ’جتنابي ألشضمالي لمدينة تقرت على مسضافة 12
كلم ومشضروع خط ألسضكة ألحديدية ألرأبط بين
تقرت وحاسضي مسضعود باإ’ضضافة إألى مشضروع وضضع
ألسض -ك -ة أل -ح-دي-دي-ة وت-ل-ح-ي-م-ه-ا وأل-م-ح-ط-ة أل-ب-ري-ة
للمسضافرين صضنف أ ،هذأ وسضيتم تقديم درأسضة حول
توسضعة محطة مطار ورڤلة بورڤلة.

–سسبأ لفصسل الصسيف وندرة اŸوارد اŸأئية

برنامج اسضتعجا‹ إل‚از  15بئرا عميقة لتغطية العجز ‘ اŸياه الشضروب»
” خ Ó-ل ج -لسس -ة ع -م -ل أاشس-رف ع-ل-ي-ه-أ
لم Úال- -ع- -أم ل- -وزارة اŸوارد اŸأئ- -ي- -ة ا◊أج
ا أ
ب -ل -ك-أتب رف-ق-ة وا‹ ال-ولي-ة ع-ب-أسس ب-داوي
ب- -ولي- -ة سس- -وق أاه- -راسس إات- -خ- -أذ ج- -م -ل -ة م -ن
التداب Òوالقرارات للقضسأء على ندرة اŸيأه
الصس -أ◊ة ل -لشس -رب وضس -م -أن ت -وفÒه-أ «ق-ب-ل
بداية رمضسأن اŸقبل».

سسوق أهرأسس :صسحرأوي.ح
أل -ل -ق -اء أل -ذي حضض -ره رؤوسض -اء دوأئ -ر أل -و’ي -ة ألـ10
ألمدير ألعام لمؤوسضسضة «ألجزأئرية للمياه» ومدير
ألوكالة ألوطنية للسضدود وكذأ عدد من مسضؤوولي
ألقطاع محليا.
أ’جرأءأت تتمثل في إأنجاز  15بئرأ عميقة عبر
عديد بلديات ألو’ية سضيشضرع في تجسضيدها «قبل
نهاية أأ’سضبوع ألجاري» من طرف مؤوسضسضات وطنية

وكذأ تجديد قناة جلب ألمياه ألشضروب أنطÓقا من
محطة تجميع مياه أآ’بار أإ’رتوأزية بمدينة تاورة
إألى غاية خزأن قادري بسضوق أهرأسش على مسضافة
 6ك -ل -م ل-ل-قضض-اء ع-ل-ى أل-ن-ق-اط ألسض-ودأء وتسض-رب-ات
ألمياه.
وب-اإ’ضض-اف-ة إأل-ى ذلك ت-تضض-م-ن أل-ق-رأرأت أل-م-ت-خذة
إأعادة تأاهيل محطة ألضضخ بحي  26أبريل 1958
بعاصضمة ألو’ية وكذأ محطة ألضضخ  PK.وتتوزع
هذه أآ’بار ألموجهة أسضاسضا لضضمان تزويد سضكان
ألو’ية بمياه ألشضرب  3آأبار بمدينة سضوق أهرأسش و4
بمدأوروشش و 2بتاورة وألباقي بين كل من بلديات
ل -ح -دأدة وأل -مشض -روح-ة وسض-درأت-ة وت-ارق-الت وأو’د
أدريسش ول- -خضض -ارة وسض -اف -ل أل -وي -دأن ول -ح -ن -انشض -ة
وألمرأهنة.
في ذأت ألسضياق طمأان ألوألي بأان شضح ألمياه ألذي
شضهدته و’ية سضوق أهرأسش ألصضائفة ألماضضية بأانه
«ل-ن ي-ت-ك-رر ه-ذه ألصض-ائ-ف-ة» ’ سض-ي-م-ا ب-ع-د أسض-تÓ-م
أأ’غلفة ألمالية ألÓزمة إ’نجاز هذه أآ’بار وتكليف

ألمؤوسضسضات ألوطنية بالشضروع في أإ’نجاز خÓل
هذأ أأ’سضبوع.
ك -م -ا ق -ام أل -وف -د ب -زي-ارة سض-د ع-ي-ن أل-دأل-ي-ة بسض-وق
أهرأسش ألذي يعرف حاليا منسضوبا متدنيا للمياه
يقدر بـ 9مÓيين متر مكعب حيث تم بعين ألمكان
أتخاذ كامل أإ’جرأءأت ألÓزمة من أجل وضضع حيز
ألخدمة نهاية أفريل ألمقبل لسضد وركيسش بو’ية أم
أل-ب-وأق-ي أل-م-ج-اورة أل-ذي سض-ي-زوده-ا ب-مياه ألشضرب
فيما سضتوجه ألحصضة ألتي كانت تتلقاها أم ألبوأقي
كل ثÓثة أيام بـ 30ألف متر مكعب أنطÓقا من عين
ألدألية ـ إألى و’ية سضوق أهرأسش.
كما عاين أمين عام وزأرة ألموأرد ألمائية محطتي
ألضضخ لكل من حي شضعباني وحي  108سضكن بسضوق
أهرأسش حيث أعطيت تعليمات للشضروع في إأعادة
تأاهيل هاتين ألمحطتين وألرفع من قطر ألقناة
وذلك للرفع من طاقة ألضضخ لتصضل إألى  240لترأ في
ألثانية بعدما كانت ’ تتجاوز  120لترأ في ألثانية.

لتحسسيسس الطلبة بأأهمية اقتصسأد الطأقة ،بن نوى يحي لـ «الشسعب»:

حمل ـ ـ ـة تنظيـ ـ ـف بجامعة هـ ـ ـواري بومديـ ـ ـن وغرسض  200شضج ـ ـرة

ن- -ظ- -م اŸك- -تب ال- -ولئ- -ي ل–Ó- -أد ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -ط -ل -ب -ة
ا÷زائري Úببأب الزوار ،بجأمعة هواري بومدين للعلوم
وال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-أ أامسس ب-أل-ت-نسس-ي-ق م-ع ع-دة ن-وادي ع-ل-م-ي-ة
وأادب-ي-ة ورئ-أسس-ة ا÷أم-ع-ة ت-ظ-أه-رة ب-ي-ئ-ي-ة تسس-م-ى «سس-أع-ة
أارضس» ،ال -ذي ي -خ -ت -ت-م ال-ي-وم ل-ت-حسس-يسس ال-ط-ل-ب-ة ب-أه-م-ي-ة
اقتصسأد الطأقة حفأظأ على البيئة ،كمأ سسيتم اليوم غرسس
 200شسجرة على مسستوى ا÷أمعة ،وهذا تزامنأ مع اليوم
العأŸي للشسجرة اŸصسأدف لـ 21مأرسس من كل سسنة.

سسهام بوعموشسة
في ألصض- -دد ،أوضض- -ح ن- -ائب رئ -يسش أل -م -ك -تب
ألو’ئي لÓتحاد ألوطني للطلبة ألجزأئريين
ب -ب -اب أل -زوأر ب -ن ن -وى ي -ح -ي ،ف -ي تصض -ري-ح لـ
«ألشضعب» أن هذأ ألنشضاط ألبيئي ألذي يعتبر
سض-ي-اسض-ة ل-دوأم أل-بشض-ري-ة دأبت ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه
جمعية سضيدرة ألرأئدة في ألجزأئر منذ سضنة
 ،2007ودخلت للجامعات ألجزأئرية من بوأبة
ج-ام-ع-ة ه-وأري ب-وم-دي-ن ل-لعلوم وألتكنولوجيا
ت- -حت إأشض- -رأف أل- -م -ك -تب أل -و’ئ -ي ل Ó-ت -ح -اد
ألوطني للطلبة ألجزأئريين ،مضضيفا أنه من
منطلق أن ألجامعة صضرح علمي يضضم ألطلبة

أرأد أ’تحاد ألتطرق إألى موضضوع ألطاقات
أل -م -ت -ج-ددة ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى أل-ب-ي-ئ-ة م-ن خÓ-ل
أل-م-ح-اضض-رأت أل-ت-ي ي-ل-ق-ي-ه-ا أسض-ات-ذة ل-ت-عريف
شضامل لمفهوم سضاعة أرضش ألذي يتم أ’حتفال
ب- -ه ع- -ب- -ر م- -ا ي- -ق -ارب  7آأ’ف م -دي -ن -ة ف -ي
ألعالم،علما أن هذأ ألنشضاط أنطلق أول أمسش.
وق -ال أيضض -ا أن -ه ،صض-ب-ي-ح-ة أمسش م-ن ألسض-اع-ة
أل -ت -اسض-ع-ة إأل-ى أل-ع-اشض-رة صض-ب-اح-ا ق-ام أل-ط-ل-ب-ة
بإاطفاء كل أأ’نوأر في مختلف كليات ألجامعة
ورئ -اسض -ة أل -ج -ام -ع -ة م -ع إأط -ف-اء ك-ل أأ’ج-ه-زة
أ’ل-ك-ت-رون-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ألكهرباء وتم
إأشضعال ألشضموع بدلها بحضضور عمدأء ألكليات
ونيابة رئيسش ألجامعة ،وهي حملة تحسضيسضية
عن أ’قتصضاد في ألطاقة أ’ن هذأ ألحدث
مسضتخلصش من عبارة «سضاعة أرضش» ،مشضيرأ
إألى أن طلبة ألمكتب ألو’ئي لÓتحاد بمشضاركة
مؤوسضسضة «إأكسضترأنات» ألتي سضاعدتهم بالعتاد
وألعمال ،ونادي ألقرأء ،وجمعية بسضمة أمل
لجامعة باب ألزوأر قاموأ أول أمسش بعملية
تنظيف وهذأ تحت إأشضرأف مسضتشضار رئيسش
ألجامعة وأأ’مينة ألعامة للجامعة .مذكرأ بأانه

ألعام ألماضضي تم إأحياء هذأ ألنشضاط ألبيئي
ب- -ال- -ب- -ري- -د أل -م -رك -زي ت -حت إأشض -رأف رئ -يسش
ألجمهورية في ألبريد ألمركزي.
بالمقابل ،كشضف يحي عن تنظيم حملة لغرسش
 200شض -ج -رة ع -ل -ى مسض -ت-وى ج-ام-ع-ة ه-وأري
بومدين وذلك أليوم ،ومن محاسضن ألصضدف
أن -ه-ا ت-زأم-نت م-ع أ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم أل-ع-ال-م-ي
للشضجرة ألمصضادف لـ 21مارسش من كل سضنة،
كما أن جميع أأ’حياء ألجامعية لجزأئر شضرق
سضتقوم بنفسش ألعملية حسضب مسضاحاتها قائ:Ó
«من ألمعلوم أن جمعية سضيدرة تحي ألحدث
كل يوم سضبت من شضهر مارسش لكن هذه ألمرة
أردنا تنظيمه في هذأ أأ’سضبوع بسضبب ألعطلة
وسض -ن-وأصض-ل أل-ع-م-ل-ي-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع مصض-ل-ح-ة
أل- -مسض -اح -ات أل -خضض -رأء» ،مضض -ي -ف -ا أن ف -روع
أ’ت -ح-اد ت-نشض-ط م-ن خÓ-ل ح-م-ل-ة أل-ت-ن-ظ-ي-ف
بالتنسضيق مع مديرية ألخدمات شضرق وجامعة
ه- -وأري ب- -وم- -دي -ن ب -اإ’ضض -اف -ة إأل -ى مشض -ارك -ة
أل -م-ج-م-وع-ات أل-طÓ-ب-ي-ة ،ع-ل-ى مسض-ت-وى ه-ذه
أأ’حياء ألجامعية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فرعون تشسرف على إاطÓق مشسروع اÿدمة ا
لتجأرية لـ «أاف .تي .تي .بي» Ãعسسكر وتؤوكد:

تشضغيل القمر الصضناعي «أالكوم سضات»1-
‘ أاجل أاقصضاه جويلية القادم

أاشس- -رفت وزي- -رة الÈي- -د وال- -رق -م -ن -ة
وتكنولوجيأ التصسأل إاÁأن هدى فرعون،
أامسس على إاطÓق مشسروع تقنية «»FTTB
لليأف البصسرية من بلدية
ربط البنأيأت بأ أ
ف -روح-ة ،ضس-م-ن أاح-د أاه-م ﬁط-أت زي-أرت-ه-أ
ال- -ت- -ف- -ق- -دي -ة ل -ق -ط -أع الÈي -د والتصس -ألت
ب- -ولي- -ة م- -عسس- -ك- -ر ،ح- -يث وضس -عت مشس -روع
اÿدمة التجأرية لتوصسيل عمأرات حي 76
سس -ك-ن-أ ب-ف-روح-ة ح-ي-ز اÿدم-ة ل-ت-ك-ون ه-ذه
ال -ب -ل -دي -ة ال -ري -ف -ي-ة م-ن أاوائ-ل اŸن-أط-ق عÈ
تراب الوطن ،التي تسستفيد من آاخر تقنيأت
لعÓم والتصسأل ذات ا÷ودة
تكنولوجيأ ا إ
العألية.

معسسكر :أم أ.Òÿسس
تندرج هذه ألتقنيات ضضمن إأسضترأتيجية أتصضا’ت
أل -ج -زأئ-ر ل-عصض-رن-ة شض-ب-ك-ت-ه-ا وت-حسض-ي-ن أل-خ-دم-ات
أل-م-ق-دم-ة ل-زب-ائ-ن-ه-ا وأل-رف-ع م-ن ت-دف-ق أ’ن-ت-رنيت
وألتقليل من أ’نقطاع وأ’ضضطرأبات ألتي تشضهدها
ألشضبكة ،كما يدخل إأطÓق هذه ألتقنية في إأطار
برنامج ألدولة ألرأمي إألى بلوغ أقتصضاد رقمي.
كما أطلعت فرعون على بعضش ألمعطيات ألتقنية
أل-خ-اصض-ة ب-ال-مشض-اري-ع أل-ت-ي ت-ع-م-ل ع-ل-يها ألمديرية
ألعملياتية ’تصضا’ت ألجزأئر بمعسضكر من خÓل
ت -ن-ف-ي-ذ مشض-اري-ع أل-رب-ط ب-اأ’ل-ي-اف أل-بصض-ري-ة ح-ت-ى
ألمنازل  FTTHوFTTBعبر مختلف ألتجمعات
وأأ’ح-ي-اء ألسض-ك-ن-ي-ة أل-ج-دي-دة وأل-ق-دي-م-ة بمعسضكر،
وبمثلها عبر ترأب ألوطن.
وأوضضحت فرعون أن مصضالحها تسضعى للقضضاء على
مشض -اك -ل أ’ن-ت-رن-يت م-ن خÓ-ل عصض-رن-ة خ-دم-ات-ه-ا
للزبائن وإأدخال أحدث ألتقنيات ألتكنولوجية في
أل -م -ج-ال ،م-وضض-ح-ة أن  4آأ’ف ك -ل -م م -ن أأ’ل-ي-اف
ألبصضرية أنجزت سضنة  2017من أصضل  81ألف كلم
م -ن أأ’ل-ي-اف أل-بصض-ري-ة م-ن-ج-زة ع-ب-ر ت-رأب أل-وط-ن
ويجرى حاليا ألعمل على ألقضضاء على ألمشضاكل
أل-ت-ي ت-ع-ت-رضش مشض-اري-ع أل-رب-ط ب-اأ’ل-ي-اف ألبصضرية
حتى ألمنازل بالنسضبة للمدن ألكبرى.

أشضارت ألوزيرة أن و’ية ألجزأئر أسضتفادت من
مشضروع للتجديد ألكامل للشضبكة ألنحاسضية وشضبكة
أأ’لياف ألبصضرية يكون مسضتلما بحلول سضنة ،2019
وأعتبرت هدى فرعون و’ية ألجزأئر رغم أهميتها
من أبرز ألمناطق ألتي تعرف مشضاكل حادة في
شض-اأن رب-ط أل-م-ن-ازل وأل-ب-ن-اي-ات ب-اأ’ل-ي-اف أل-بصضرية
بسضبب قدم نسضيجها ألعمرأني وبناياتها.
وفي معرضش قامت فرعون بتدشضين ألمقر ألجديد
للمديرية ألعملياتية ’تصضا’ت ألجزأئر أين تلقت
ع-رضض-ا م-فصض Ó-ح-ول م-خ-ت-ل-ف مشض-اري-ع ق-ط-اع-ه-ا
وإأنجازأته وأشضرفت أيضضا على أفتتاح أول مكتبة
رق -م -ي -ة ن -م-وذج-ي-ة ب-م-درسض-ة ألشض-ي-خ ب-ورأسش ،ك-م-ا
ت -ف -ق -دت ب-عضش أل-م-ك-اتب أل-ب-ري-دي-ة أل-ت-ي أن-ج-زت
مؤوخرأ أو جرى تهيئتها ضضمن برأمج تنموية محلية
في إأطار تحسضين ألمرفق ألعام ،حيث شضددت على
أه-م-ي-ة ضض-م-ان ظ-روف ع-م-ل م-ث-ال-ي-ة ل-ع-م-اله وكذأ
ظروف أسضتقبال مثلى لزبائنه.
أكدت ألمسضؤوولة عن ألقطاع،أمسش ،أن أ’تصضا’ت
بين شضركة أ’تصضا’ت ألفضضائية وألوكالة ألفضضائية
ألجزأئرية جارية بشضكل متقدم من أجل تشضغيل
أسضتغÓل ألقمر ألصضناعي كوم سضات في شضهر جوأن
أو جويلية كاأجل أقصضى.

أاكد من تيسسمسسيلت أان مصسأ◊ه على وشسك القضسأء على حمى اŸسستنقعأت ،حسسبÓوي:

ا÷زائر “كنت من القضضاء على أامراضض معدية
بفضضل الÈنامج اŸوسضع للتلقيح

أاك- -د وزي- -ر الصس- -ح- -ة والسس- -ك -أن وإاصس Ó-ح
اŸسس - -تشس - -ف- -ي- -أت ﬂت- -أر حسس- -بÓ- -وي ،أامسس،
ب- -ت -يسس -مسس -ي -لت أان «ا÷زائ -ر “ك -نت خ Ó-ل
لخÒة من القضسأء على أامراضس
السسنوات ا أ
معدية بفضسل الÈنأمج اŸوسسع للتلقيح ضسد
لمراضس».
هذه ا أ
وأوضضح ألوزير خÓل لقاء صضحفي على هامشش زيارته
ألتفقدية للو’ية أن «هذأ ألبرنامج ألموسضع ألذي يأاتي
ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسش أل-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-عزيز
بوتفليقة مكن خÓل ألسضنوأت أأ’خيرة من ألقضضاء
على أمرأضش معدية على غرأر شضلل أأ’طفال»’ ،فتا
ألى أن وزأرته «على وشضك ألقضضاء على مرضش حمى
ألمسضتنقعات».
كما أشضار حسضبÓوي إألى أن دأئرته ألوزأرية سضجلت
«حا’ت مرضضية معدية جاءت من ألخارج».
وأب -رز ب -أان «ه -ن -اك ت -ح -ول ب-ال-ج-زأئ-ر م-ن أأ’م-رأضش
ألمعدية إألى تلك غير ألمعدية وألتي خلقت مشضكÓ
على غرأر أمرأضش ألقلب وعدد من ألسضرطانات».
وتطرق حزبÓوي إألى أإ’صضابات بمرضش ألحصضبة أو
«أل -ب -وح -م -رون» ب-ب-عضش أل-و’ي-ات و’ سض-ي-م-ا ب-و’ي-ت-ي
ألوأدي وورڤلة ألتي أصضبح ألمرضش بهما «وباء» مرجعا
سضبب أنتشضار هذأ «ألمرضش ألمعدي إألى عدم إأجرأء
ألتلقيح».
كما أعلن في نفسش ألسضياق عن «تسضجيل لحد أآ’ن 6
وفيات جرأء مرضش ألبوحمرون» ،مؤوكدأ أن «ألوقاية
من هذأ ألمرضش ’ تتم إأ’ بعملية ألتلقيح».
وأبرز ألوزير بأانه «خÓل ألسضنتين أأ’خيرتين سضجلنا
مشضاكل في حمÓت ألتلقيح ضضد دأء ألحصضبة مما أدى
إألى تسضجيل حا’ت مرضضية ببعضش مناطق ألوطن»،
ق -ائ  Ó-أن-ه «ب-فضض-ل ن-ج-اع-ة وسض-رع-ة أل-ت-دخ-ل ل-ل-ف-رق
ألطبية بو’يات ألوطن شضهدت أأ’مور تحسضنا وذلك
من خÓل تسضجيل خÓل ثÓثة أيام أأ’خيرة تناقصضا
في ألحا’ت ألمصضابة».
وكشضف مختار حسضبÓوي عن أنه «تم تلقيح خÓل
ألـ 15يوما أأ’خيرة أكثر من  260ألف طفل ضضد مرضش
ألحصضبة مما يعكسش ألوعي ألذي أضضحى يتحلى به
ألموأطنون بخصضوصش نجاعة عملية ألتلقيح وتنفيذأ
للرزنامة أإ’جبارية ضضمن ألبرنامج ألموسضع للتلقيح
ألذي سضنكون جادين في تجسضيده».
وع -ل -ى صض -ع -ي -د آأخ-ر أع-ت-ب-ر أل-وزي-ر «مسض-أال-ة أأ’ط-ب-اء
أل -م-خ-تصض-ي-ن ف-ي أل-ت-ول-ي-د مشض-ك Ó-وط-ن-ي-ا وأن ه-ن-اك
مسض- -تشض- -ف- -ي- -ات ب- -و’ي- -ات أل- -وط- -ن ه -ي أح -وج ل -ه -ذأ
أ’خ -تصض -اصش» ،ق -ائ  Ó-ف -ي ه -ذأ أل -ج -انب أن دأئ-رت-ه
ألوزأرية سضطرت برنامجا لتكوين أأ’طباء ألعامين في
تخصضصش ألتوليد.
وب -غ -ي -ة أل -ت -ك -ف-ل ب-اح-ت-ي-اج-ات أل-م-ؤوسضسض-ة أل-ع-م-وم-ي-ة

أ’سضتشضفائية لثنية ألحد (و’ية تيسضمسضيلت) في مجال
توفير أطباء مختصضين في ألتوليد ،أفاد ألوزير ألذي
زأر هذأ ألمرفق ألصضحي بأان «هناك طبيبتان عامتان
ت -ع -م Ó-ن ب -ذأت أل-م-ؤوسضسض-ة أق-ت-رح-ت-ا ت-ك-وي-ن-ه-م-ا ف-ي
تخصضصش ألتوليد».
وبذأت ألمؤوسضسضة أ’سضتشضفائية وعد ألوزير «بتوفير
أطباء مختصضين في أ’أورأم ألسضرطانية وذلك بغية
Óورأم ألسض-رط-ان-ي-ة أل-ت-ي ت-م
ف -ت -ح ق -ري -ب -ا مصض -ل-ح-ة ل -أ
تجهيزها بفضضل مسضاعدة ألسضلطات ألو’ئية» ،معلنا
عن فتح «خÓل أأ’شضهر ألمقبلة» ألمسضتشضفى ألمختصش
في أأ’مومة وألطفل بعاصضمة ألو’ية ،حيث طالب
ألوزير خÓل وقوفه على هذأ ألمشضروع بـ»ضضرورة
إأج -رأء ب -عضش أل-ت-ع-ديÓ-ت أل-ت-ق-ن-ي-ة ق-ب-ل وضض-ع-ه ح-ي-ز
ألخدمة».
وبخصضوصش مطلب ألمنتخبين بالو’ية ألمتعلق برفع
أل -ت-ج-م-ي-د ع-ن مشض-روع مسض-تشض-ف-ى بسض-ع-ة  240سضرير
لتيسضمسضيلت ،صضرح حسضبÓوي أن «رفع ألتجميد عن
ه -ذأ أل -مشض -روع ي -ت -م حسضب أح -ت -ي-اج-ات أل-م-ن-ظ-وم-ة
ألصضحية بالو’ية».
ومن جانب آأخر كشضف عن أن «ألحكومة خصضصضت
غÓف مالي للتكفل بالنقائصش ألمسضجلة على مسضتوى
مصضالح أ’سضتعجا’ت ألطبية بالمؤوسضسضات ألعمومية
أ’سضتشضفائية لو’يات ألوطن».
Óشض -ارة تضض -م -نت زي -ارة أل -وزي -ر إأل -ى أل -و’ي-ة أيضض-ا
ل -إ
تدشضين مدرسضة تكوين شضبه ألطبي بعاصضمة ألو’ية
ح -يث وع-د ب-ت-ع-ي-ي-ن م-دي-ر ل-ه-ا وأل-ت-ك-ف-ل ب-انشض-غ-ا’ت
ألمتربصضين بها ’ سضيما في مجال تجهيز أإ’قامة
وكذأ فتح ألمطعم بدأخلها.
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لخÒ
طالبوا Ãركز أامني داخل اŸسضتشضفى نتيجة العتداء ا أ

أاطباء وعمال «ابن رشسد» بعنابة إاضسراب إا ¤غاية –قيق مطالبهم

دخ- -ل أاط -ب -اء وع -م -ال مصض -ل -ح -ة
السض-ت-ع-ج-الت ب-اŸركز السضتشضفائي
ا÷امعي ابن رشضد بعنابة ‘ إاضضراب
ع - -ن ال - -ع - -م - -ل ،بسض - -بب الع - -ت - -داء
اÿط Òالذي شضهده اŸسضتشضفى منذ
أاي - -ام ،م - -ط- -ال- -ب Úبضض- -رورة ت- -وفÒ
لم- -ن ،وح- -م- -اي- -ت- -ه -م م -ن اıاط -ر
ا أ
اÙدق -ة ب -ه -م ،ح-يث ي-ت-ع-رضض-ون ‘
لح - -ي- -ان لع- -ت- -داءات
ك - -ث Òم - -ن ا أ
لفظية وجسضدية من طرف دخÓء
على اŸسضتشضفى.

عنابة :هدى بوعطيح
ت- -ع- -رف مصش- -ل- -ح- -ة ا’سش- -ت -ع -ج -ا’ت
ومختلف المصشالح ا’سشتششفائية ششبه
شش -ل -ل بسش -بب اح -ت -ج -اج ال-م-م-رضش-ي-ن
واأ’ط -ب -اء ال -داخ -ل-ي-ي-ن وال-م-ق-ي-م-ي-ن،
الذين رفضشوا مواصشلة العمل تحت
ظروف ’ أامنية ،وما زاد الطين بلة
ال- -ح- -ادث ال- -خ- -ط- -ي- -ر ال -ذي شش -ه -ده
المسشتششفى الجمعة الماضشي ،بعد أان
اع -ت -دى أاه -ل م -ريضض ل-ف-ظ أان-ف-اسش-ه
اأ’خيرة بغرفة ا’نعاشض بعد تعرضشه
ل- -ح- -ادث ،ع- -ل- -ى ال- -ط -اق -م ال -ط -ب -ي،
وت -ع -رضض ال -ط-ب-يب ال-م-ن-اوب ل-ج-روح
بليغة.
وذلك ب -ع -د أان اق -ت -ح -م ال -مسش-تشش-ف-ى
مجهولون ،وهم خمسشة أاششخاصض في
ال-ع-ق-د ال-ث-ان-ي م-ن ال-ع-م-ر ،مدججين
باأ’سشلحة البيضشاء ،مخلفين جروحا
بنسشب متفاوتة ،أايضشا لكل من عوني
أامن وممرضشتين وطبيبتين ،حيث كان
الششبان تحت تأاثير المهلوسشات ،أاين

اعتدوا على المعنيين حد إادخالهم
مصش -ل -ح -ة ا’ن -ع-اشض ب-مسش-تشش-ف-ى اب-ن
رشش-د ،ك-م-ا خ-ل-ف ا’ع-ت-داء ت-ح-ط-ي-م
بعضض أاجهزة مصشلحة ا’سشتعجا’ت
الجراحية.
أادى تدخل مصشالح اأ’من ،إالى تجنب
حدوث كارثة كبيرة ،ووقوع ضشحايا
أاكثر ،حيث قامت بتوقيف  03ششبان
ي - -ن - -ح - -درون م - -ن و’ي- -ت- -ي ع- -ن- -اب- -ة
وقسشنطينة ،وتهدئة الوضشع ،بعد أان
خ -ل -ف ا’ع-ت-داء ح-ال-ة م-ن ال-ف-وضش-ى
وسش - -ط اأ’ط - -ب - -اء وال - -م - -م - -رضش - -ي- -ن
والمرضشى.
وطالب اأ’طباء بضشرورة مقابلة والي
و’ية عنابة محمد سشلماني ،والتدخل
إ’نجاز مركز أامني داخل المسشتششفى،
ل- -ح- -م- -اي- -ة ج- -م- -ي- -ع ال- -م -ت -واج -دي -ن
بالمسشتششفى من أاي اعتداء محتمل
ق -د ي -ك -ون ضش -ح -ي-ت-ه اأ’ط-ب-اء وح-ت-ى
المرضشى والزوار ،مؤوكدين أانهم لن
ي -ع -ودوا ل-م-زاول-ة م-ه-ام-ه-م ،إا’ ح-ي-ن
تلبية مطالبهم وتوفير اأ’من.
فقد اسشتنكر الطاقم الطبي الوضشعية
التي أال إاليها مسشتششفى ابن رششد،
وا’ع -ت -داءات ال -م -ت -ك -ررة ال-ت-ي ب-ات
يششهدها ،دون أاي سشبب يذكر ،حيث
نددوا بالوضشع الخطير الذي آال إاليه
ال -م -رك -ز ا’سش -تشش -ف -ائ -ي ،م -ط-ال-ب-ي-ن
بضشرورة تحرك الجهات المعنية في
أاق -رب وقت وح-م-اي-ت-ه-م م-ن ال-خ-ط-ر
الذي بات محدقا بهم يوميا ’ ،سشيما
ما حدث منذ أايام والذي اعتبروه
ح- -ادث -ا ’ ي -م -ك -ن السش -ك -وت ع -ن -ه أاو

ت- -ج- -اه- -ل- -ه.ك- -م- -ا اسش -ت -غ -رب ع -م -ال
المسشتششفى غياب اأ’من ،وا’عتماد
ف-ق-ط ع-ل-ى ع-ون-ي-ن ل-ح-ماية مؤوسشسشة
اسش- -تشش- -ف- -ائ- -ي- -ة م- -ن أاي اع- -ت- -داءات
خارجية ،مطالبين بضشرورة تدعيمها
ب -ع-ن-اصش-ر أام-ن ل-ح-م-اي-ت-ه-م ،وح-م-اي-ة
ال -م -رضش -ى أايضش -ا ،ح -يث ’ ي -م-ك-ن-ه-م
العمل تحت طائلة الخوف والتهديد
ب - -أاي ع- -م- -ل إاج- -رام- -ي ،و’ سش- -ي- -م- -ا
ال -م -ن-اوب-ي-ن ح-يث ت-ك-ث-ر ا’ع-ت-داءات
لي.Ó
وأاك -د ال -ع -ام -ل -ون ب-ال-مسش-تشش-ف-ى أان-ه-ا
ليسشت المرة اأ’ولى التي يتعرضض لها

مسش -تشش -ف -ى اب-ن رشش-د إال-ى ا’ع-ت-داء،
وإان-م-ا ه-ي ظ-اه-رة إاج-رام-ي-ة ت-حدث
منذ سشنوات خاصشة من قبل أاهالي
ال -م -رضش -ى ال -ذي -ن ’ ي -ت -ق-ب-ل-ون وف-اة
مريضشهم ،وهو ما يؤوجج لديهم نار
الغضشب ويدفع بهم إالى ا’عتداء على
اأ’طباء باسشتعمال اأ’سشلحة البيضشاء.
وقالوا بأانهم كانوا يطالبون في كل
مرة بتوفير اأ’من داخل المسشتششفى،
إال - -ى أان زاد اأ’م- -ر ع- -ن ح- -ده ووق- -ع
ا’ع -ت -داء ال -خ -ط -ي-ر ن-ه-اي-ة اأ’سش-ب-وع
الماضشي ،وكاد يؤودي بحياة أاششخاصض
ليسض لهم أاي ذنب.

اÛلسض الشضعبي الولئي لتمÔاسضت

إاحتجاج منتخبي بعضض األحزاب يوقف أاشسغال الدورة العادية

ت -وق-فت أاشض-غ-ال ال-دورة ال-ع-ادي-ة ل-ل-م-ج-لسض
الشضعبي الولية لتمÔاسضت ،امسض ،عقب إاحتجاج
م -ن -ت -خ -ب-ي أاح-زاب ك-ل م-ن ع-ه-د  ،54واŸسض-ت-قبل،
وب -عضض م-ن ح-رك-ة ت-اج ،وج-ب-ه-ة ا◊ري-ات ،ع-ل-ى
رئ-يسض اÛلسض الشض-ع-ب-ي ال-ولئ-ي ب-رادع-ي م-ولي
ع -ب -د ال -ل -ه ،م -وج -ه Úل -ه إان -ت -ق -اد بسض -بب إان-ت-ه-اج
لقصضاء والتهميشض على حد تعبÒهم،
سضياسضة ا إ
ل -ع -دم م -راع -اة ال -ت -م -ث -ي-ل ال-نسض-ب-ي ل-ل-تشض-ك-يÓ-ت
السضياسضية داخل اÛلسض ،بإاقصضاء  3أاحزاب نهائيا،
‡ا خلق بعضض الفوضضى داخل القاعة.
طالب المحتجون لحظة إانطÓق الدورة المخصشصشة
لتقييم البيان السشنوي  ،2017وعرضض تقرير اللجان
االتي قام أاعضشاؤوها بخرجات ميدانية- ،و التي

عرفت حضشور والي الو’ية «دومي جيÓلي» الذي
إالتزم الصشمت ولم يعقب ،رفقة اأ’مين العام للو’ية
«م -ح -م-دي ف-ري-د»  ،-م-ن رئ-يسض ال-م-ج-لسض ن-ق-ط-ة
نظام ،التي من خÓلها ششددوا على ضشرورة إاعادة
ال -م -داول -ة ال -ت -ي ت-م ف-ي-ه-ا تشش-ك-ي-ل ال-ل-ج-ان ،وال-ت-ي
حسشبهم لم تكن علنية ،ولم تعرف حضشور المسشؤوول
اأ’ول عن الو’ية أاو من ينوب عنه.
و أاكد المحتجون أان اللجان لم يتم التصشويت عليهما
من طرف اأ’عضشاء ،وحتى اللجان التي قامت
بخرجات ميدانية لم تسشبقهم مداولة ،مما جعلهم
يطالبوا بتطبيق القانون حسشب أاحد المنتخبين،
وتطبيق المادة  34من قانون الو’ية التي تدعوا إالى
مراعاة التمثيل النسشبي للتششكيÓت السشياسشية.

في هذا السشياق أاوضشح أاحد المنتخبين (ب.ب) في
تدخله أان هذا اإ’قصشاء لم يطل المنتخبين فقط،
بل طال عدد معتبر من المواطنين حسشبه ،بما أان
اأ’حزاب المقصشية تحصشلت على أازيد من  35أالف
صش-وت.م-ن ج-ه-ت-ه ط-الب رئ-يسض ال-م-ج-لسض الشش-ع-بي
الو’ئي برادعي مو’ي عبد الله ،من المحتجين
بضشرورة التعقل وتحكيم مصشلحة الو’ية والمواطن،
وال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ج -اوز ه-ذه ا’م-ور أ’ن-ه ’ ت-وج-د
مششكلة ليسض لها حل.

“Ôاسضتﬁ :مد الصضالح بن حود

فيما فتح اŸدير الولئي –قيقا حول وفاة حامل رفقة طفلها

مطالب بتحسس Úاÿدمات الصسحية وتوف Òسسيارة إاسسعاف ببني حواء السساحلية

يعرف القطاع الصضحي ببلدية بني جواء
السضاحلية متاعب كبÒة حسضب تصضريحات
السض- -ك- -ان وأاول- -ي- -اء اŸرضض -ى ال -ذي -ن ن -اشض -دوا
اŸصضالح الولئية Ãنح القطاع سضيارة إاسضعاف
لسض- -ت -ع -ج -ال -ي -ة
لسض- -ت- -غÓ- -ل- -ه- -ا ‘ ا◊الت ا إ
إ
و–سض Úاÿدمة بالهياكل الصضحية.

الشضلف /و.ي .أاعرايبي
يأاتي هذا النداء ا’سشتعجالي من طرف السشكان على
خلفية تسشجيل حالة وفاة لحامل وطفلها ببلدية بني حواء
السش- -اح- -ل- -ي- -ة ال- -واق -ع -ة ب -أاقصش -ى شش -م -ال ال -و’ي -ة حسشب
تصشريحات المواطنين الذين طالبوا المصشالح الو’ئية
بالتدخل لتحسشين الخدمة بالعيادة المتعددة الخدمات

التي تسشتقبل عششرات المرضشى يوميا خاصشة الوافدين
من مناطق ريفية والبعيدة.
ناششد السشكان السشلطات الو’ئية بتخصشيصض غÓف مالي
إ’قتناء سشيارة إاسشعاف ثانية مجهزة إ’سشتخدامها في
الحا’ت اإ’سشتعجالية القاهرة لفائدة العيادة والمصشالح
اأ’خرى ،كما هو الششأان بمصشلحة الو’دة التي تسشتقبل
ع -دة وضش -ع -ي -ات ح -رج -ة ت-ت-ط-لب إاج-راء ع-م-ل-ي-ات و’دة
قيصشرية في أاسشرع وقت ممكن ،خاصشة في ظل بعد
المسشافة بين مسشتششفى تنسض ومدينة بني حواء الواقعة
بين منعرجات ومسشالك الطريق الوطني رقم  11الصشعبة
التي تجعل الوصشول إالى المؤوسشسشة اإ’سشتششفائية محفوفا
ب -ال -م -خ -اط -ر خ -اصش -ة ف -ي ظ -ل ق -دم سش -ي -ارة ا’إسش -ع -اف
الموجودة حاليا حسشب تصشريحاتهم .
وفي رده أاوضشح المدير الو’ئي مسشعود قلفن في اتصشال

به أانه أاوفد لجنة تحقيق على رأاسشها طبيبة لمعرفة
مÓبسشات الحادثة والوقوف على أادق التفاصشيل ،مششيرا
أان -ه ف -ي ال -وقت ال -راه-ن ’ي-م-ت-لك ال-م-ع-ل-وم-ات ال-ك-اف-ي-ة
لمعرفة الوضشعية مؤوكدا أان اللقاء اأ’خير بالششطية لفائدة
القابÓت خلصض لتقديم جملة من التوصشيات والتعليمات
ال -خ -اصش -ة ب-ال-ت-ك-ف-ل ال-ط-ب-ي ال-ت-ام ب-ال-ح-ام-ل ح-ت-ى تضش-ع
مولودها في ظروف حسشنة وهو ما يتم العمل عليه في
ب -اق -ي ال-ه-ي-اك-ل الصش-ح-ي-ة ب-ال-و’ي-ة خ-اصش-ة ف-ي مصش-ل-ح-ة
اأ’مومة بالمسشتششفيات والعيادات المتعددة الخدمات.
أام -ا ب-خصش-وصض سش-ي-ارة اإ’سش-ع-اف ف-ال-ع-ي-ادة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
سش -ي -ارة ت -ؤودي ال -خ -دم -ة ب -ان -ت-ظ-ام ،مشش-ي-را أان م-وظ-ف-ي
مصشالحه يقومون بخدمات جليلة للتكفل الصشحي رغم
بعضض الصشعوبات التي تعترضشهم.

التكفل ب 102من اÛاهدين وذوي ا◊قوق
لسستشسفـاء اŸنز‹ والرعاية ب ـÈج بـوعريريـج
با إ

ت -ك -ف -لت ال -ل -ج -ن -ة ال-ولئ-ي-ة اŸت-ك-ون-ة م-ن م-دي-ري-ة
اÛاه- -دي- -ن ،م- -دي- -ري- -ة الصض- -ح- -ة ،م -دي -ري -ة ال -نشض -اط
الج -ت -م-اع-ي وم-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب‡ 102ن
اÛاه- -دي- -ن وذوي ح- -ق- -وق- -ه- -م ب- -السض- -تشض- -ف -اء اŸن -ز‹
واŸع- -اي- -ن- -ة وال- -رع- -اي- -ة الصض- -ح- -ي- -ة وت- -ق- -د Ëال- -عÓ- -ج
وا◊اجيات الصضحية وذلك ‘ إاطار ÷نة ولئية أامر
وا‹ الولية صضالح العفا ‘ Êشضهر أاوت من سضنة 2017
ب-تشض-ك-ي-ل-ه-ا م-ن اŸدي-ريات اŸذكورة للتكفل باÛاهدين
وذوي ا◊ق -وق اŸق -ع -دي -ن ل -ت -ف -ادي ع -ن -اء ال -ت-ن-ق-ل إا¤
لسضتشضفائية.
اŸؤوسضسضات ا إ

برج بوعريريج  :حبيبة بن يوسضف
وكششف مدير المجاهدين لو’ية برج بوعريريج جمال
ون -ج -ل -ي أان ب -رن -ام -ج ال -زي -ارات ل-ل-م-ج-اه-دي-ن وذوي
حقوقهم كان يسشير منذ أاكثر من  10سشنوات وتم
تكثيفه أاكثر سشنة  2014بإاعتبار أان أاغلب المجاهدين
متقدمون في السشن ويعاني الكثير منهم من أامراضض
مزمنة ويعانون أايضشا من مخلفات اإ’صشابات خاصشة
ال-م-ع-ط-وب-ي-ن م-ن-ه-م .و ف-ي ع-م-ل-ي-ة إاسش-تثنائية تطبيقا
لتعليمة والي الو’ية التي وجهها تزامنا مع إاحتفا’ت
ذك - -رى  20أاوت أاث -ن -اء زي -ارت -ه أ’ح -د ال -م -ج-اه-دي-ن

ال -م -ق -ع -دي -ن ب -ق -ري -ة ع -ي -ن السش -ل -ط-ان ،أام-ر م-دي-ري
المجاهدين ،الصشحة ،النششاط اإ’جتماعي والحماية
المدنية بتششكيل لجنة طبية وتمكينها من كل الوسشائل
ل-ت-ق-وم ب-إاحصش-اء ح-ا’ت ال-م-ج-اه-دي-ن وذوي ال-ح-قوق
المقعدين والتنقل إاليهم إالى المنازل لتقديم العÓج
والرعاية الصشحية.
و اكد مدير المجاهدين أان العملية تسشير وفق برنامج
مسشطر بتخصشيصض أاسشبوع لكل دائرة من دوائر الو’ية
العششرة ،وكانت البداية ببرج بوعريريج في  18و19
سشبتمبر  2017أاين تم التكفل ب  11حالة بتقديم
خ-دم-ات اإ’سش-تشش-ف-اء ال-م-ن-زل-ي ب-واسش-ط-ة ف-ري-ق ط-بي
متخصشصض مزود بكل اإ’مكانيات مع مرافقة لسشيارة
إاسشعاف الحماية المدنية لنقل الحا’ت التي تتطلب
إاسش -تشش -ف-اء ب-ال-م-راك-ز الصش-ح-ي-ة وال-ع-ي-ادات أاو ح-ا’ت
العجز الكلوي ،كما يتمم تقديم اأ’فرششة المضشادة
Óل-ت-ه-اب وال-ك-راسش-ي ال-م-ت-ح-رك-ة وم-ع-دات المريضض
ل -إ
المقعد.و تواصشل البرنامج في ششهر أاكتوبر بدائرة
الجعافرة التي تم فيها التكفل ب 15حالة ،ثم دائرة
ب -رج ال -غ -دي-ر ف-ي شش-ه-ر ن-وف-م-ب-ر ب 14ح-ال-ة ودائرة
منصشورة ب 14حالة في ششهر ديسشمبر ،فيما تم التكفل
ب 04حا’ت بدائرة زمورة نهاية ششهر ديسشمبر و11
حالة بدائرة مجانة بداية سشنة  ،2018وتم في ششهر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ ندوة صضحفية Ãسضتشضفى بوحارة بسضكيكدة

ا÷راحون يفندون اتهامات مدير الصسحة بتحويل
النسساء ا◊وامل للعيادات اÿاصسة

ف -ن -د ال -ج -راح -ون ال -م -م -ارسش -ون ب-ال-م-ؤوسشسش-ة
ا’سشتششفائية عبد الرزاق بوحارة بسشكيكدة،
ا’تهامات التي وجهها إاليهم مدير الصشحة
بخصشوصض قيامهم بتوجيه النسشاء الحوامل الى
العيادات الخاصشة ،والتي اعتبروها خطيرة،
ومسشت بسش -م-ع-ت-ه-م وب-نشش-اط-ه-م ال-م-ه-ن-ي ك-م-ا
اوضشحوا على هامشض الندوة اإ’عÓمية التي
نظموها بقاعة ا’جتماعات بمسشتششفى عبد
الرزاق بوحارة.وأاكدوا في هذا الششأان ،انه ’
توجد أاي عÓقة بينهم وبين المرأاة الحامل،
ب -ح -ك -م ان ه -ذه اأ’خ -ي -رة ت -ت -وج -ه ال -ي-ا ن-ح-و
القابÓت لفحصشها والتكفل بها وليسض نحو
الجراحين وذلك خارج عن مجال اختصشاصشهم
« ،وأاضشافوا بخصشوصض المقرر الوزاري الذي
تحدث عنه مدير الصشحة بالو’ية « ينصض على
إام -ك-ان-ي-ة ول-يسض اج-ب-اري-ة ال-ق-ي-ام ب-ال-ع-م-ل-ي-ات
ال-ق-يصش-ري-ة ال-مسش-ت-ع-ج-ل-ة ،ول-يسض ال-وقاية التي
هدفها انقاذ وحماية ا’م ،يعتبر قديم يرجع
لسش-ن-ة  ،2007ق -د ت-م ت-ع-ويضش-ه م-ؤوخ-را ب-دل-ي-ل
التكفل بالمرأاة الحامل ،والذي يسشتوجب في
ال-مسش-ت-وى ال-ث-الث ج-راح-ا م-ك-ون-ا ف-ي ال-توليد

ح -ت -ى ي-ت-م-ك-ن م-ن اسش-ع-اف ا’م ج-راح-ي-ا ف-ي
الحا’ت الحرجة .وأاششار اأ’طباء الجراحون
ان» هذا الششرط غير متوفر في أاي جراح
على مسشتوى المسشتششفى ،لعدم الحصشول على
ت -ك -وي -ن اك -ادي -م -ي ي -ؤوه-ل-ن-ا ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ال-م-رأاة
الحامل» ،زيادة على ذلك أاوضشح الجراحون
«انه ’ توجد أاي حماية قضشائية في حال
القيام بالعمليات القيصشرية ،وهذا حسشب ما
أاك -ده رج -ال ال -قضش -اء ب-ع-د اسش-تشش-ارت-ه-م ع-ل-ى
مسش-ت-وى م-ح-ك-م-ة سش-ك-يكدة».وذكر اأ’طباء ان
اللجنة الوزارية التي تنقلت الى المسشتششفى
مؤوخرا ،وقفت على طبيعة نششاط الجراحين
ال-م-ت-ن-وع ،وخ-اصش-ة ال-م-وج-ه ل-ج-راحة اأ’ورام،
كسش-رط-ان ال-ث-دي ،ال-ق-ول-ون ،ال-م-عدة وغيرها،
ك -م -ا وق -فت ع-ل-ى ا’ن-ع-دام ال-ت-ام ل-ت-ح-ويÓ-ت
المرضشى فيما يخصض اختصشاصشهم «الجراحة
ال-هضش-م-ي-ة وال-ب-اط-ن-ي-ة» ن-ح-و م-ختلف المراكز
ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة ،إاضش-اف-ة ال-ى اسش-ت-ق-بالنا لنفسض
صش- -ن- -ف ال -م -رضش -ى ال -م -وج -ه -ي -ن إال -ي -ه -م م -ن
مسشتششفيات الو’ية.

سضكيكدة :خالد العيفة

التÓميذ ينّوهون باÛهودات اŸبذولة لفائدتهم

دروسض الدعم قّدمت ‘ أاجواء مÓئمة ببجاية
ث ّ-م -ن ت Ó-م -ي -ذ اŸؤوسضسض -ات الÎب -وي -ة ب-ب-ج-اي-ة
اÛهودات التي بذلت لفائدتهم من أاجل تدارك
الدروسض الضضائعة ،حيث جرت ‘ أاجواء مسضتقرة
وف -ت -حت اŸؤوسضسض -ات الÎب -وي-ة أاب-واب-ه-ا ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
لضض-م-ان ج-اه-زي-ت-هم لجتياز المتحانات ،وذلك
م-ن خÓ-ل ات-ب-اع م-ن-ه-ج-ي-ة م-ث-ل-ى ل-لمراجعة وفق
ج - -دول ت - -وق - -ي - -ت- -ي م- -ن- -ظ- -م ،وتضض- -م- -ن ال- -فÎة
الصض -ب -اح -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ت Èم -ن ب Úأاه -م ال-فÎات
Ÿراجعة الدروسض ،على اعتبار عÓقتها با÷انب
ال-ب-ي-ول-وج-ي ل-ل-ت-ل-م-ي-ذ سض-ي-م-ا أان ق-درات-ه العقلية
تتميز بالÎكيز والنتباه.

يجاية :بن النوي توهامي
في هذا الصشدد قال طاهير نذير مدير ثانوية عّبان
رمضشان لملبو ،أاّن كل الظروف المادية والمعنوية
ه -ي -أات إ’ن-ج-اح ع-م-ل-ي-ة ا’سش-ت-دراك ،وتّ-م تسش-ط-ي-ر
ب -رن -ام -ج خ-اصض ب-دروسض ال-دع-م ل-ك-اف-ة ال-تÓ-م-ي-ذ
المقبلين على اجتياز ششهادة الباكالوريا.
و أاضشاف أانه تم خÓل اأ’سشبوع اأ’ول من العطلة،
إاج -راء اخ -ت -ب -ارات ال -فصش-ل ال-ث-ان-ي أ’قسش-ام اأ’ول-ى
وال -ث -ان -ي -ة ث -ان-وي ،وق-د أاب-دى ال-تÓ-م-ي-ذ ح-رصش-ه-م

ووعيهم بهذه الدروسض ،من أاجل اسشتدراك ما فات
من تأاخر ،واغتنم الفرصشة لتقديم الششكر للطاقم
ال-ت-رب-وي ،ع-ل-ى روح ال-مسش-ؤوول-ي-ة ال-ع-ال-ي-ة ل-مصشلحة
تÓميذهم وتمنى التوفيق والنجاح للجميع.
من جهتهم أاكد العديد من التÓميذ ،أانهم جّد
مسش-روري-ن ب-ع-ودة أاسش-ات-ذت-ه-م ال-م-ح-ت-رم-ي-ن ،ال-ذين
ق -ام -وا بشش -رح م -فصش -ل ل -ل -دروسض واج -راء ت-م-اري-ن
ونشش-اط-ات ع-دي-دة ،م-ن أاج-ل اسش-ت-ي-ع-اب ال-تÓ-م-ي-ذ
أ’ك -ب-ر ق-در م-ن ال-م-ع-ل-وم-ات ال-ت-ي ت-ف-ي-ده-م خÓ-ل
ا’متحانات.
كما يقدرون المجهودات التي بذلت من أاجلهم من
ط -رف اإ’دارة ،ال -ت -ي ف -ت -حت أاب -واب ال -م -ؤوسشسش-ات
’سشتدراك الدروسض ،حيث سشمحت لهم حصشصض
ا’سشتدراك من تفادي المراجعة بششكل عششوائي،
أ’ن ذلك سشيعود بالضشرر عليهم ويخلط اأ’فكار في
أاذهانهم ويششوششها ،كما يزيد من قلقهم وتخوفهم
م -ن ع -دم ات -م-ام ال-م-راج-ع-ة ،وعّ-ب-ر ال-تÓ-م-ي-ذ ع-ن
ارتياحهم لتصشريحات الوزيرة والتي مفادها ،أاّن
أاسش-ئ-ل-ة ام-ت-ح-ان-ات شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وريا لهذه السشنة،
سشيكون محتواها من البرنامج الدراسشي كما أان
البرنامج الدراسشي سشينتهي في اآ’جال المحددة.

لفراج عن قوائم السضكنات الجتماعية قبل انقضضاء الشضهر
ا إ

توزيع  5000وحدة سسكنية قبل نهاية السسنة بالبويرة

أاكد مصضطفى ليما Êوا‹ ولية البويرة ‘ تصضريح
حصض- - -ري ÷ري- - -دة «الشض- - -عب» أان اإلف - -راج ع - -ن ق - -وائ - -م
اŸسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن السض-ك-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ‘ كل من سضور
الغزلن ومشضدالله سضتكون ‘ األيام القليلة القادمة.

البويرة  :ع  .نايت رمضضان

و جاء ذلك بعد أان عرفت كل من مدينتي سشور الغز’ن
ومششدالله عدة احتجاجات من طرف السشكان الذين
طالبوا با’ سشراع في اإ’فراج عن أالقوائم متحججين
بالظروف الصشعبة التي يعيششون فيها وأانه طفح الكيل
من طول ا’نتظار حيث أانه من المنتظر توزيع ما ’
يقل عن  830وحدة سشكنية بمدينة سشور الغز’ن وأاكثر

من  400وحدة سشكنية بامششدالل.
و أاكد مصشطفى ليماني في تصشريحه أان القوائم تم
ضشبطها بحوالي  % 97وبقيت الرتوششات للتدقيق ف
بعضض الملفات وبعد ذلك سشيتم اإ’فراج عنها لتمكين
ال-م-واط-ن-ي-ن م-ن ت-ق-دي-م ال-ط-ع-ون ،وف-ي نفسض السشياق
تحدث عن لجنة الطعون التي يترأاسشها والي الو’ية
والتي انتهت من دروسض الطعون بالنسشبة لبلدية أاهل
القصشر.
أاما بلدية البويرة فإان اللجنة سشوف تنتهي من دراسشة
الطعون التي وصشلت إالى  4000طعن يوم الخميسض
المقبل ثم تقوم باسشتدعاء المسشتفيدين إالى عملية
القرعة ،علما أانه سشيتم توزيع ما ’ يقل عن 5000
وحدة سشكنية اجتماعى ايجاري قبل نهاية سشنة .2018

‘ ملتقى وطني احتضضنته تندوف

اŸواسسم اÙلية ‘ خدمة السسياحة الصسحراوية ﬁور ملتقى وطني
اك -د «أام -وم -ن م -رم -وري» وا‹ ت -ن -دوف ان اŸواسض -م اÙل -ي -ة
با÷نوب تشضكل رافعة أاسضاسضية للتنمية «السضوسضيو اقتصضادية»
وهي إاحدى الركائز األسضاسضية للنهوضض بالسضياحة ‘ ا÷زائر
باعتبار أان هذه التظاهرات الدينية والثقافية من شضأانها خلق
أاجواء لÓحتفال والتعريف باŸوروث الثقا‘ األصضيل وتعزيز
التنمية القتصضادية ‘ مناطق ا÷نوب.

فيفري التكفل ب  15حالة بدائرة الحمادية ،وكانت
آاحر زيارة في  13و 14من ششهر مارسض إالى دائرة رأاسض
الوادي والتي تم فيها التكفل ب 18حالة.
وفي إانتظار دوائر عين تاغروت وبئر قاصشد علي في
ا’ي-ام ال-ق-ادم-ة أاك-د م-دي-ر ال-م-ج-اه-دي-ن أان ال-ع-م-لية
سشتسشتمر بتسشطير برنامج آاخر دوري يعاد فيه زيارة
كل الدوائر بإاسشتمرار ،كما كششف أان اللجنة تقوم أايضشا
بزيارات إاسشتثنائية عند الحاجة حيث تم تسشجي 04
زي-ارات إاسش-ت-ث-ن-اي-ة خÓ-ل ال-ف-ت-رة ال-م-م-ت-دة م-ن شش-ه-ر
ديسشمبر إالى ششهر فيفري الماضشي ،مؤوكدا أان هذا أاقل
م-ا ي-م-ك-ن ت-ق-دي-م-ه آ’ب-ائ-ن-ا ال-م-ج-اه-دي-ن خ-اصشة بعد
تقدمهم في السشن وحاجتهم إالى رعاية صشحية وطبية
مسشتمرة.

تندوف :عويشش علي
ج -اء ه -ذا خ Ó-ل إاشش -راف -ه ع-ل-ى إاع-ط-اء إاشش-ارة ان-طÓ-ق
ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-عة الـ 12ل -م -ع-روف الشش-ي-خ سش-ي-د أاح-م-د
ال -رق -ي -ب-ي ت-حت شش-ع-ار «ال-م-واسش-م ال-م-ح-ل-ي-ة ف-ي خ-دم-ة
السشياحة الصشحراوية»بحضشور فرق فلكلورية من و’يات
عدة وبمششاركة متميزة للجمهورية الصشحراوية ،والذي
يأاتي بالتزامن مع تنظيم الملتقى الوطني الـ 12للسشياحة
في الجنوب.التظاهرة التي تنظمها جمعية «الششيخ سشيد
أاح-م-د ال-رق-ي-ب-ي» ب-ت-ن-دوف ك-ل ع-ام ،ج-اءت ل-ت-ؤوك-د ع-لى
أاه-م-ي-ة ق-ط-اع السش-ي-اح-ة الصش-ح-راوي-ة ف-ي ال-دف-ع ب-ع-جلة
ال -ت -ن -م -ي -ة م-ح-ل-يً-ا ووط-ن-يً-ا ،وسش-ب-ل ال-ن-ه-وضض ب-السش-ي-اح-ة
الصشحراوية في الجنوب في ظل المنافسشة الششرسشة من
دول الجوار ،وباعتبار السشياحة الصشحراوية أاحد العوامل

المسشاعدة في تنويع مداخيل البلديات في الجنوب أاكد
«حبيتر العيد» رئيسض بلدية تندوف أان معروف الششيخ
سشيد أاحمد الرقيبي في طبعته لهذه السشنة جاء لمواكبة
ال-ت-ح-دي-ات ا’ق-تصش-ادي-ة وم-ت-ط-ل-ب-ات ال-م-رح-لة الراهنة،
واسش -ت -ط -رد رئ -يسض ال -ب-ل-دي-ة ق-ائ Óً-أان ال-ن-ه-وضض ب-ق-ط-اع
السش-ي-اح-ة ب-ت-ن-دوف ه-و أاح-د ال-رك-ائ-ز ال-ت-ي ي-ع-ول ع-ل-يها
أاعضشاء البلدية من أاجل تنويع المداخيل وخلق فرصض
عمل أاوفر لششباب المنطقة ،من جهته ،أاكد «باب العياشض
أاح -م -د» رئ -يسض ال-م-ج-لسض الشش-ع-ب-ي ل-و’ي-ة ت-ن-دوف ع-ل-ى
أاهمية تسشجيل المواسشم المحلية بالو’ية ضشمن التراث
ال Ó-م -ادي ل -ل -م -ن -ط-ق-ة م-ع ال-ع-م-ل ع-ل-ى ج-ع-ل-ه-ا وسش-ي-ل-ة
اجتماعية ،تربوية وثقافية تعمل على تنششيط السشياحة
في المنطقة من خÓل توظيف مكونات الثقافة المحلية
خ -دم ً-ة ل -لسش-ي-اح-ة.و ع-ل-ى ه-امشض ال-ت-ظ-اه-رة ،ان-ط-ل-قت
أاششغال الملتقى الوطني الـ 12حول دور المواسشم المحلية
ف -ي ال -ن -ه -وضض ب -ال-ت-ن-م-ي-ة ف-ي م-ن-اط-ق ال-ج-ن-وب ،وال-ذي
احتضشنه المدرج المركزي بالمركز الجامعي «علي كافي»
بتندوف بمششاركة مختصشين وأاسشاتذة من عدة جامعات
ل -ل -ب -حث ح -ول السش -ب -ل ال -ك -ف -ي -ل-ة ب-ال-ن-ه-وضض ب-السش-ي-اح-ة
الصشحراوية وتفعيل دورها في تنمية البلديات في مناطق
الجنوب.
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األربعاء  ٢١مارسس  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٣رجب ١٤٣٩
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منحت لهم منذ أزيد من  ٨أششهر بقرية تي Ïيحيى

 ٣٧مسستفيدا من القطع األرضسية ينتظرون قراراتهم
يناششد حوأ‹  37مسشتفيدأ من قرأرأت أسشتفادة من قطع أرضشية بقرية تي Ïيحيى ألوأقعة بضشوأحي بلدية وأد ألسشبع
’رضشية وŒسشيد
جنوب و’ية سشيدي بلعباسس ألسشلطات أÙلية من أجل ألتدخل لتمكينهم من أ’سشتعادة ألفعلية لقطعهم أ أ
مششاريعهم ألسشكنية ألعالقة.
وا÷هات الوصسية ‘ أاك Ìمن مناسسبة ،لتؤوكد
هذه األخÒة أان اŸشسكل خارج عن نطاقها
ب-ع-د اسس-ت-ك-م-ال-ه-ا ل-ك-اف-ة اإلجراءات ،ليبقى
اŸشسكل قائم لدى اÿب Òالعقاري ،وحيال
الوضسع طالب اŸسستفيدون تدخل السسلطات
اÙلية من أاجل حّل اŸشسكل ودفع اÿبÒ
إا ¤إاحÎام الرزنامة وإاجراء اÈÿة وفق
اŸقاييسس والقوان ÚاŸعمول بها ‘ أاقرب
اآلجال.

مكتتبو  7٨سشكنا تسشاهميا
يوأصشلون أحتجاجهم

بلعباسس :غ .ششعدو
أاكد اŸسستفيدون ،أان القرارات منحت لهم
منذ أازيد من  ٨أاشسهر إال أان التسسليم الفعلي
لي -زال م -ت -وق -ف ألسس -ب -اب ت -ب -ق-ى ›ه-ول-ة
حسس- -ب -ه -م ،خ -اصس -ة وأان -ه -م –صس -ل -وا ع -ل -ى
القرارات ‘ اطار احتفال رسسمي بحضسور
السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة Ãن -اسس -ب -ة الح -ت-ف-ال
” توزيع
بعيدي السستقÓل والشسباب ،حيث ّ
مقررات السستفادة ◊وا‹  ٢٢٠٧مسستفيد
بعدد من البلديات على غرار تنÒة ،مولي
سسليسسن ،رأاسس اŸاء ،رجم دموشس ،مرحوم،
بئر ا◊مام ،وواد اسسبع ،هذه األخÒة التي
إاسستفاد بها  ٣٧شسابا يقطن بقرية تي Ïيحي
التابعة إاداريا لها .وهي العملية التي تندرج

ضسمن برنامج تطوير مناطق الهضساب العليا
وبعث التنمية اÙلية بها.
ووصس- - -ف األم - -ر ب - -ال - -ت Ó- -عب ال - -واضس - -ح
ÃصسÒهم خاصسة وأانهم  ⁄يتحصسلوا أايضسا
من اإلعانة اŸالية اŸقدرة بـ  ٧٠مليون
سسنتيم اıصسصسة لكل مسستفيد ‘ إاطار
نفسس الÈنامج الذي يهدف ‘ األسساسس إا¤
القضساء على أازمة السسكن ،لكن الوضسع بات
يتفاقم مع مثل هذه التجاوزات التي يدفع
ثمنها اŸواطن البسسيط ،حسسبهم .وببلدية
اŸرحوم الواقعة أاقصسى جنوب ولية سسيدي
بلعباسس إاحتج أازيد من  ٢٠مسستفيدا من
ن-فسس الصس-ي-غ-ة ب-ع-د ت-أاخ-ر تسس-ل-ي-م األراضسي
اÿاصس-ة بصس-ي-غ-ة ال-ت-ج-زئ-ة ل-ه-ؤولء ‘ إاط-ار
ب -رن -ام -ج ال -هضس -اب ال -ع -ل -ي -ا م -ن -ذ ح-وا‹ ٣
سس- -ن- -وات ،ح- -يث ق- -ام- -وا Ãراسس- -ل -ة اإلدارة

قرية ألسشعادنية بتلمسشان:

و‘ سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل ،ي -واصس -ل م -ك -ت -ت -ب -و
مشسروع  ٧٨مسسكنا تسساهميا Ãدينة سسيدي
بلعباسس إاحتجاجهم أامام ورشسة البناء ،بعد
توقف األشسغال وتقاعسس اŸقاولة اŸكلفة
ب - -اإل‚از ‘ إا“ام اŸشس- -روع ،أاي- -ن تسس- -اءل
اŸسستفيدون عن األسسباب التي حالت دون
ق- -ي- -ام السس- -ل- -ط- -ات بسس- -حب اŸشس- -روع م -ن
اŸرقي ،خاصسة وأان اŸديرية الوصسية كانت
ق -د أاع-ذرت اŸرق-ي م-رت Úم-ت-ت-ال-ي-ت Úم-ن
أاجل إاسستئناف أاشسغال اإل‚از قبل أان تقوم
ب -إارسس-ال م-ل-ف-ه إا ¤م-دي-ري-ة أامÓ-ك ال-دول-ة
شسهر أافريل اŸاضسي لتجسسيد قرار السسحب
النهائي .هذا وأاكد اŸكتتبون أان العدالة
فصسلت ‘ القضسية لصسا◊هم وهو ما يضسفي
على مطالبهم الصسبغة الشسرعية والقانونية،
حيث أاكدوا الدخول ‘ إاضسراب جماعي عن
الطعام ‘ حال اسستمرار الوضسع الذي أاثقل
كاهلهم وتسسبب لهم ‘ الكث Òمن التذمر
واإلسستياء.

 ٨٠٠بقرة تهّدد السسكان با◊مى اŸالطية

تلمسشانﬁ :مد بن ترار

تصشنف قرية ألسشعادنية ألوأقعة
على بعد  10كلم ششمال بلدية عÚ
تالوت و 4٥كلم ششرق مقر ألو’ية
تلمسشان من أهم ألقرى باŸنطقة
بحكم ألفÓحة وتربية أŸاششية ،لكن
ألزأئر يقف على عدة نقائصس
’مية بها
كالعزلة ما جعل نسشبة أ أ
تتجاوز  ٨٥باŸائة ‘ ،ح Úتصشل
نسشبة ألتنمية إأ 0٥ ¤باŸائة كأاقصشى
تقدير مع وجود .أك Ìمن  ٨00بقرة
و 1000رأسس من ألغنم ما جعلهم
مهددين بعدة أمرأضس كالÈيسشيلوز
وأ÷دري وألسشل وأ◊سشاسشية
وألربو.
Ãج -رد دخ -ول-ن-ا ل-ق-ري-ة السس-ع-ادن-ي-ة ال-ت-ي
وصس- -ل- -ن- -اه- -ا ع- -ن ط- -ري- -ق سس- -ي- -ارة أاخÈن -ا
«ك-ل-ون-دسس-ت-ان» ن-ت-ي-ج-ة غ-ي-اب ال-ن-قل ما بÚ
ال -ق -ري -ة وال -ب -ل-دي-ة األم ت-ف-اج-أان-ا ب-وضس-ع-ي-ة
الشسوارع التي هي عبارة عن أازقة ضسيقة
Ûموعة من البيوت الهشّسة والتي عوضس أان
تكون مزفتة كانت ‡لوءة بفضسÓت البقر
م- - -ا ي- - -دل أان ه- - -ذه الشس- - -وارع ه- - -ي م - -عÈ
للحيوانات ،حيث أاخÈنا أاحد سسكان القرية
أان األبقار تتقاسسم مسساكنهم ‘ ظّل غياب
مكان ﬂصسصس إلقامة اإلسسطبÓت خارج
ال -نسس -ي -ج ال -ع -م -را Êل -ت -زداد دهشس -ت -ن-ا أاكÌ
باŸرور على مدرسسة القرية ،حيث كم كبÒ
م -ن فضس Ó-ت ا◊ي-وان-ات ع-ل-ى شس-ك-ل ج-بÓ-
Ãدخل اŸدرسسة ،ما جعل األقسسام مرتعا
للباعوضس وا◊شسرات الضسارة ‘ ظّل غياب
أاي تدخل ردعي من قبل مصسالح البلدية أاو
م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة Ÿراق -ب -ة ه-ذه اŸدرسس-ة
وح-م-اي-ة ال-تÓ-م-ي-ذ م-ن األوب-ئ-ة ،وب-اتصس-النا
بأاحد البياطرة من اŸنطقة كشسف أان أاكÌ
من  ٨٠٠بقرة تقاسسم السسكان منازلهم ٢٥
ب - -اŸائ - -ة ،م - -ن- -ه- -ا –م- -ل فÒوسس ا◊م- -ى
اŸالطية ما رفع من نسسبة اإلصسابة بداء
الÈسسيلوز بفعل تناول السسكان ◊ليب هذه

’من و’ية تيارت:
خلية أ’تصشال أ

تورط  ٢٨٦شسخصص ‘ قضسايا جنح وجنايات
تيارت :ع.عمارة
سس-ج-لت مصس-ل-ح-ة
الشس -رط -ة ال -قضس -ائ -ي-ة
ألم- -ن ولي- -ة ت -ي -ارت،
خ Ó-ل شس -ه -ر ف-ي-ف-ري
اŸنصسرم ٢6٣ ،قضسية
ت- - -ورط ف- - -ي - -ه - -ا ٢٨6
شسخصس ،بحسسب خلية
العÓم ألمن الولية،
ف - -إان  ٩٨قضس -ي -ة ‘
ا÷ن - -ح و ا÷ن - -اي - -ات
كانت ضسد اشسخاصس،
ح- - - -يث أاودع  ٣منهم
ا◊- - -ب- - -سس ا- - Ÿؤوق - -ت
واسس- -ت- -ف- -اد  ٧٠من
السس-ت-دع-اء اŸب-اشسر،
فيما اسستفاد  ٣من الفراج اŸؤوقت ووضسع – ٧ت الرقابة القضسائية.
فيما يخصس اŸسساسس باŸمتلكات ” تسسجيل  ٩٣قضسية تورط فيها 6٣
شسخصسا أاودع منهم  ١٠ا◊بسس اŸؤوقت واسستفاد  ٣٧من السستدعاء اŸباشسر
و أافرج مؤوقتا عن  ٣متهم Úووضسع – 6ت الرقابة القضسائية.
ب -حسسب ب -ي -ان مصس -ال -ح الم -ن ل -ولي -ة ت -ي-ارت ف-إان ال-ت-ع-دي ع-ل-ى اŸلك
ال -ع -م -وم -ي وال -ذي اع -ت ‘ Èخ -ان -ة ا÷ن -اي -ات وا÷ن-ح ف-ق-د ” وضس-ع ١٠
أاشسخاصس قيد ا◊بسس و اسستدعاء  ٣٢و الفراج مؤوقتا عن متهم ÚاثنÚ
ووضسع  6اشسخاصس –ت الرقابة القضسائية أاي تسسجيل  ٣٠قضسية اتهم فيها
 ٥٣شسخصسا اأما جرائم السسرة و اآلداب العامة فقد ” توجيه التهام ا¤
 ١٨شسخصسا ‘  ١٣قضسية مسسجلة.
فيما يخصس اإلŒار ‘ اıدرات ” إاحصساء  ٢٣قضسية تورط فيها ()٢٩
شسخصسا اودع منهم  ١٣ا◊بسس اŸؤوقت و ” تسسجيل شسخصس ‘ Úحالة فرار
بعد اكتشسافهم اثناء التحقيق .حددت كمية اÙجوزات بأاك Ìمن ١٨٠٠
غ و ١٠٠٠قرصس مهلوسس.
ضسبطت مصسالح الشسرطة القضسائية ،خÓل شسهر فيفري اŸنصسرم ٨٤٧
قارورة خمر من ﬂتلف النواع و الحجام ‘  6قضسايا ” تسسجيلها تورط
فيها  ٧أاشسخاصس ” ،ايداع شسخصس Úا◊بسس اŸؤوقت و اسستفاد  ٥من
السستدعاء اŸباشسر ‘ انتظار اÙاكمة.
أام -ا مصس-ل-ح-ة األم-ن ال-ع-م-وم-ي ف-ق-د سس-ج-لت ع-دة قضس-اي-ا ،خÓ-ل شس-ه-ر
جانفي ،منها سسحب  ٥٣٩لرخصس السسياقة و ١٩حالة لتوقيف اŸركبات و٥٧
حالة الوضسع ‘ ا◊ضسÒة بالنسسبة للعربات و تسسجيل  6حالت ألشسخاصس
ضسبطوا ‘ حالة سسكر اثناء السسياقة ،بالنسسبة ◊وادث اŸرور فقد ”
تسسجيل  ١٠حوادث مرور مادية خÓل شسهر جانفي تسسببت ‘  ٣٥حادث
جسسما Êو ٤١جريح و ٠٣قتلى.

أعتماد  ٢٥بطاقية لÓسشتفادة من ألسشكنات بتيارت

األولوية لألرامل واليتامى واÙتاجÚ
تيارت :ع.عمارة

ا◊ي- -وان -ات دون م -راق -ب -ة ،ك -م -ا أادى ع -دم
تنظيم اÙيط من فضسÓت ا◊يوانات إا¤
عشس -رات اإلصس -اب-ات ب-ا◊سس-اسس-ي-ة م-ا ج-ع-ل
طبيب القرية ينتقل ما ب Úالبيوت لتقدË
العÓج اÛا ،Êما دام فقر هؤولء السسكان
يحرمهم من التنقل إا ¤عيادة أاولد ميمون
كلم.
ال- - - -ب- - - -ع- - - -ي - - -دة ع - - -ن - - -ه - - -م بـ ٢٠
وي-ق-يم  ٨٠ب-اŸائ-ة م-ن سس-ك-ان ال-ق-ري-ة ‘
سسكنات غ Òلئقة ‘ ظّل غياب مشساريع
ال -دع -م ال -ري -ف -ي ،ح -يث كشس -ف ب-عضس ‡ن
إال -ت -ق -ي -ن -اه-م أان ال-ق-ري-ة  ⁄تسس-ت-ف-د م-ن أاي
ب -رن -ام -ج سس -ك -ن م -ن -ذ ال -ق-ري-ة ال-ن-م-وذج-ي-ة
لسسنة  ،١٩٧٩ما جعل أازمة الكتظاظ تتفاقم
‘ القرية ،كما أان التنمية غائبة بهذه القرية
اŸعزولة فمركز الÈيد الوحيد اŸوجود ‘
القرية هو هيكل بدون روح ،إاذ  ⁄يفتح
أابوابه يوما ‘ وجه السسكان ‘ ح Úأان
اŸسستوصسف يفتح أابوابه لسساعات قليلة ‘
ال -ن -ه -ار ل -ي -غ -ل -ق ‘ اŸسس-اء ‘ .ح Úت-غ-يب
منشسآات الشسباب على غرار ملعب جواري
وشسبه دار للشسباب اسستغلت من قبل فرقة
ال - -رقصس ال - -ب - -دوي اŸع - -روف - -ة وط - -ن - -ي- -ا.
والزائر للقرية يقف على اسستفاد من أاحقية
كراء حمام القرية من أاجل اسستغÓله وفتحه

‘ وجه السسكان من أاجل السستجمام وطرد
شس-ب-ح األوسس-اخ ال-ت-ي لح-ق-ت-ه-م وسس-ب-بت لهم
األمراضس لكن الغريب أان هذا اŸنشسأا الذي
من شسأانه رفع اŸعاناة عن السسكان –ول
Óب -ق -ار ف-ق-ط ،ح-يث ي-ع-ت-م-د
إا ¤مشس -رب ل  -أ
صساحبه على اسستغÓل مياه ا◊مام لتوفÒ
اŸاء لقطيعة من األبقار الذي أاقام لهم
موقعا قرب اŸدرسسة دون فتح ا◊مام ‘
وجه السسكان لÓسستغÓل ﬂالفا بذلك دفÎ
الشسروط مع البلدية التي – ⁄رك سساكنا
لسسÎجاع حق السسكان ‘ اسستغÓل هذا
اŸنشسأا أاك Ìمن هذا “ّر األيام بهذه القرية
م- -تشس -اب -ه -ة ،ح -يث Áارسس األط -ف -ال رع -ي
األب-ق-ار وج-زء م-ن ال-فÓ-ح-ة ،ف-ي-م-ا ي-تسسّ -كع
الشسباب ‘ الشسوارع ‘ ظل غياب أاي بوادر
للشسغل باŸنطقة ،حيث أانه عكسس اŸناطق
ا◊ضس- -ري- -ة ف- -إان الشس -ب -اب ه -و م -ن يشس -ك -ل
Œم-ع-ات ب-ه-ذه ال-ق-ري-ة وك-أان-ه-م متقاعدون
ي- - - - - - -ن- - - - - - -ت- - - - - - -ظ- - - - - - -رون اŸن- - - - - - -ح - - - - - -ة.
‘ هذه القرية فالكل فيها منعدم باسستثناء
الكهرباء ما جعل القرية تعيشس ‘ فوضسى
عارمة بفعل بعدها عن اŸناطق ا◊ضسرية
وت -خ -ل -ي اŸسس -ؤوول Úع -ن -ه-ا وع-دم الل-ت-زام
بالوعود.

تعهد وا‹ ولية تيارت ،بن تواتي
عبد السسÓم ،بأانه سسيسسخر جميع
اآلل- -ي- -ات ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة ل- -ت- -م- -كÚ
اŸسس -ت -ح -ق Úم -ن السس -ت-ف-ادة م-ن
السس- -ك- -ن ال -ع -م -وم -ي ك -الرام -ل و
ال- -ي- -ت- -ام- -ى و اÙت- -اج Úال- -ذي -ن
أاودعوا ملفاتهم ،بحسسب الولوية،
مثال على ذلك اŸواطن الذي منح
سسكنا مؤوخرا ببلدية ع Úالذهب
رفقة أاسسرته حيث ” التحقيق ‘
وضس-ع-ي-ت-ه وم-ن-ح سس-ك-ن-ا ع-ل-ى الفور
بعد الطÓع على حالته اŸزرية.
شسرع ‘ توزيع و اشسهار القوائم
Ãخ- -ت- -ل- -ف دوائ- -ر ال- -ولي -ة ح -يث
اشسهرت قائمة  ١٢٤٠وحدة سسكنية
ببلدية السسوقر ،اأكŒ Èمع سسكاÊ
ب -ع -د ع -اصس -م-ة ال-ولي-ة ،وشس-رع ‘
تقد Ëالطعون من طرف من يرون
أانفسسهم قد أاجحف ‘ حقهم.
ب -ب-ل-دي-ة «م-دريسس-ة» ب-دائ-رة عÚ
ك- -رمسس ” ،اشس- -ه- -ار ق -ائ -م -ة ٣٢٧
وح -دة سس -ك-ن-ي-ة ك-أاك Èحصس-ة ل-ه-ذه
ال- -ب -ل -دي -ة ،م -ن -ذ السس -ت -ق Ó-ل و”
تقد Ëطعون من طرف الذين ⁄
يسس-ت-ف-ي-دوا ‘ ان-ت-ظ-ار ق-رار ÷ن-ة
ت -وزي -ع السس -ك -ن -ات ع -ل -ى مسس -ت -وى
الولية  .أاما بدائرة الرحوية فقد
” اشسهار قائمت ،Úالو ¤ببلدية
قرطوفة تتكون من  ١٩٩وحدة
و 6٠وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ب-ق-ري-ة تامدة
التابعة للرحوية.

ك -انت دائ -رة قصس -ر الشس Ó-ل-ة ق-د
شسهدت اشسهار  ١١٢٥وحدة سسكنية
‘ السس- -اب- -ي- -ع اŸنصس- -رم- -ة ،ك -م -ا
ينتظر اشسهار قوائم معتÈة لبلدية
ت -ي -ارت ،ع -اصس -م -ة ال -ولي -ة ،ال -ت-ي
شس- -ه- -دت ت -وزي -ع و اشس -ه -ار م -ئ -ات
السسكنات ‘ الشسهر اŸنصسرمة و
سستشسهد اليام اŸقبلة توزيع عدد
معت Èآاخر .
ك- -انت ب- -ل- -دي- -ات ع Úك- -رمسس و
سسيدي عبد الرحمان و مهدية قد
شس- -ه -دت اشس -ه -ار سس -ك -ن -ات ت -ق -در
باآللف حيث اسستفاد اŸسستحقÚ
م-ن ع-دد م-ع-ت Èو ق-ب-ل-ه-ا ب-ل-دي-ات
اخرى ،كما أاكد وا‹ الولية ‘
تصسريحاته السسابقة انه خÓل شسهر
رمضسان سسيتمكن جل اŸسستفيدين
م- -ن السس- -ك -ن -ات م -ن ال -دخ -ول ا¤
سسكناتهم وخÓل عيد الفطر على
اك Ìتقدير و اضساف بن تواتي عبد
السسÓ---م ان ال--ل--ج--ن--ة ال--ولئ--ي--ة
اع--ت--م-دت  ٢٥ب-ط-اقية وطنية
ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ‘ اح-ق-ي-ة السسكنات
وسس-ي-ت-مكن  ٤6٠٠م-واط-ن م-ن
ولية تيارت من السستفادة من
السس----ك----ن ،ب---حسسب الول---وي---ات
وأاق---دم---ي---ة ت---ق--د ËاŸل--ف--ات،
وولي--ة ت--ي--ارت اسس--ت--ف--ادت م-ن
 ٣6٠٠وحدة ‘ اطار سسكنات
عدل زيادة على التحصسيصسات
من القطع الرضسية للبناء التي
سس----تسس----اه----م ‘ ام----تصس----اصس و
ال-ت-ق-ل-يصس م-ن ال-ط-ل-ب-ات ،ف-يما
يخصس السسكن.

األربعاء  21مارسص  2018م
الموافق لـ  03رجب  1439هـ

من مراسسلينا

تشصغيل الشصباب باŸناطق ا◊دودية الغربية

 18بلدية معنية ‘ انتظار قرار وزارة العمل والتّشسغيل وال ّضسمان الجتماعي
كشصف مدير الّتشصغيل على مسصتوى وزارة العمل والتشصغيل والضصمان الجتماعي ،خÓل عرضصه ÿريطة مناصصب العمل
بتلمسصان وفقا ÿصصوصصية اŸناطق ا◊دودية الغربية وا÷نوب الغربي ،بتسصجيل  9178طلب عمل قابلة لÓدماج بـ  18بلدية
حدودية غربية تقع بوليات تلمسصان وبشصار والنعامة.

^ تسسجيل  9178طلب عمل قابلة لÓدماج بـ  18بلدية حدودية غربية
م -ن -ه -ا  851إاح-ت-ي-اج ب-ب-ل-دي-ات-ولي-ة ت-ل-مسس-ان
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
هذه الطلبات التي من اŸنتظر أان تتدّخل
وزارة العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي
لتلبية طلبات أاصسحابها ،تنقسسم على  18بلدية
م-وزع-ة ع-ل-ى  3ولي -ات ،ح-يث سس-ج-لت ولي-ة
تلمسسان  3008طلب موزعة على  7بلديات‘ ،
ح ” Úتسسجيل  1536طلب بأاربعة بلديات ‘
ولية النعامة و 4434بـ  07بلديات حدودية
ببشسار ‘ ،ح Úأان عدد الطلبات اŸتوفرة
ب -ا÷ه -ات اŸذك-ورة ف-ق-د ب-ل-غت  5924طلب،

ا◊دودية السسبعة وبالبلديات ال  4بالنعامة،
انحصسرت عدد الطلبيات ‘  1175طلب.
أام -ا ب -ب -ل-دي-ات بشس-ار السس-ب-ع-ة ف-ق-د قّ-درت بـ
 1130منصسب ،هذا وقد تطرق ا ¤الوقوف
على مشساكل شسباب ا◊دود ،والتي ” حصسرها
‘ ع- -زوف الشس- -ب- -اب ع- -ن انشس- -اء م- -ؤوسسسس -ات
مصسغرة بسسبب توجههم للعمل بأاجر ،وكذلك
الشس -روط ال -ت -ع -ج -ي -زي-ة ال-ت-ي ت-ف-رضس-ه-ا ب-عضص
اŸؤوسسسس - -ات ع- -ل- -ى اÎŸشس- -ح Úك- -ت- -ح- -دي- -د
اŸسس -ت -وى ال -ع -ل -م-ي والسس-ن ال-ق-ان-و ÊواÈÿة

اŸهنية ،و‘ بعضص األحيان اللغة األجنبية ‘
بعضص اŸؤوسسسسات اıتلطة كما هو ا◊ال
ب- - -ولي - -ة بشس - -ار ،زي - -ادة ع - -ل - -ى ن - -درة ب - -عضص
ال -ت -خصسصس -ات ﬁل -ي -ا ‘ م -ي -ادي -ن ال -ف -ن -دق-ة
واÙروق -ات وال -ط -اق -ة ،م -ا أاّدى السس -ت-ع-ان-ة
بجلب عمال من خارج وليتي بشسار والنعامة،
وك -ذا رفضص ع -روضص ال -ع -م-ل م-ن اŸؤوسسسس-ات
اÿاصس- -ة اŸت -خصسصس -ة ‘ ال -ب -ن -اء والشس -غ -ال
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،ب -الضس -اف -ة إا ¤غ -ي -اب نسس -ي -ج
اق- -تصس- -ادي وصس- -ن- -اع- -ي يسس -م -ح ب -ام -تصس -اصص
ال -ب -ط -ال -ة ،وغ -ي -اب ع -ق -ود م -ل -ك -ي-ة األراضس-ي
ال-فÓ-ح-ي-ة خ-اصس-ة ب-اŸن-اط-ق ا÷ن-وبية ،زيادة
ع-ل-ى ضس-ع-ف الشس-ب-ك-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة ب-ال-ن-ع-امة التي
تفتقد لفروع مصسرفية.
واقÎحت اŸدي- -ري- -ة اŸرك- -زي- -ة اŸك- -ل- -ف -ة
ب-الشس-غ-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-وزارة أاث-ن-اء شس-رح-ه-ا
ل-ل-ع-رضص بضس-رورة إاع-داد ب-ط-اق-ة الحتياجات
وفرصص السستثمار لكل بلدية ،وذلك بإاشسراك
ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ه-ي-ئ-ات ال-ت-ن-فيذية مع
ضسرورة إانشساء شسباك وحيد خاصص بالتشسغيل
يضس -م مسس -تشس -اري -ن ‘ ال -تشس-غ-ي-ل م-ن ﬂت-ل-ف
أاج -ه -زة ال-تشس-غ-ي-ل ،وإادراج –ف-ي-زات ل-لشس-ب-اب
اŸسستثمر ‘ البلديات ا◊دودية بإامتيازات
ج -ب -ائ -ي -ة ال -ت -ي م -ن شس -أان -ه-ا أان ت-ك-ون ح-اف-زا
ل -ل -ن -ه -وضص بسس -وق الشس -غ -ل ب -ه-ذه ال-ولي-ات ‘
ال -ق -ريب ال -ع -اج -ل ضس -م -ن ﬂط -ط ا◊ك -وم-ة
الرامي إا ¤تأام Úالشسريط ا◊دودي وضسرورة
التكفل بسسكانه ليكونوا صسمام أامان.

لتسصليم اŸشصروع ‘ آاجاله اّÙددة ببجاية

هدم Óﬁت الطّرق األربعة لسستكمال إا‚از اّÙول

بجاية :بن النوي توهامي

العدد
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سسكان «زمول» القدÁة و «كوان» يطالبون
بإا‚از قنوات ال ّصسرف الصسحي
الشسلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
يسص- -ت- -ع- -ج -ل سص -ك -ان دشص -رت -ي ال -زم -ول ال -ق -دÁة وك -وان
اŸعروفة بالشصط بواد الفضصة إا‚از قنوات الصصرف الصصحي
والربط بالغاز الطبيعي تطبيقا لوعد الوا‹ الذي عاين
اŸنطقت ‘ Úوقت سصابق.
الشسروع ‘ Œسسيد هات Úالعمليت Úجاء بعد اسستفادة منطقتي
زمول القدÁة وكوان من مشسروع Úمتعلق Úبالدراسسة التقنية
اÿاصسة بربط الناحيت Úبشسبكة الغاز الطبيعي ،مع مد قنوات
الصسرف الصسحي لبقعة الزمول القدÁة ،حسسب ما أاّكده لنا رئيسص
ال -دائ -رة ب -ل -زرق ب -رح -م-ة ال-ذي ط-م-أان ه-ؤولء ب-إازال-ة ال-غ Íع-ن-ه-م
وإانقاذهم من معاناة قاسسية طاŸا طرحوها مرارا ،يقول ﬁدثنا.
يذكر اأّن الّدشسرت Úقد اسستفادتا من تهيئة الطريق باÿرسسانة
الزفتية خÓل شسهر فيفري اŸنصسرم.

سسكان واد قوسس Úيعانون العطشش
جه سسكان اأحياء بلدية واد قوسس Úالسساحلية الواقعة شسمال
وّ
ع -اصس -م -ة ال -ولي -ة ن -داء اسس-ت-غ-اث-ة ل-لسس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة واŸصس-ال-ح
اŸعنية بالتحرك إلنقاذهم من أازمة اŸاء الشسروب التي تفاقمت
‘ الآون- -ة األخÒة ،م- -تسس- -ائ- -ل Úع -ن مصسÒه -م إاذا م -ا اسس -ت -م ّ-رت
األوضساع على هذه ا◊الة.
تذبذب وضسعية التموين باŸاء الشسروب صسارت ل تطاق وسسط
هذه التضساريسص الصسعبة واŸرتفعات ا÷بلية ،والنسسيج الغابي الذي
وقف كعائق ‘ عملية البحث عن مصسادر اŸياه ا÷وفية التي تقل
حسسب األبحاث التي مسست الطبقات اإلرضسية اÙاذية للجبهة
السساحلية.
و‘ ظل ندرة اŸياه ا÷وفية ،طالب السسكان بربطهم انطÓقا من
سسد كاف الدير الواقع ب Úاأراضسي تيبازة وع Úالدفلى والشسلف
بنواحي بلدية بريرة القريبة من واد قوسس ،Úيقول ﬁدثونا من
أابناء اŸنطقة.

انعدام الّتهيئة بحي اإلخوة عباد
يئسص سسكان حي اإلخوة عباد باıرج ا÷نوبي لبلدية الشسلف من
حالة التدهور التي يكابدها هؤولء ‘ ظل انعدام التهيئة ،وتفشسي
ظاهرة األوحال وانشسار الÈك اŸائية وا◊فر التي حّولت يوميات
السسكان إا ¤جحيم ،خاصسة مع سسقوط األمطار التي تغرق الشسوارع
‘ ›اٍر اأصسبحت تشسّكل خطرا دائما بسسبب غياب قنوات صسرف
›اري اŸياه.
وتتوّقف هذه اŸظاهر اŸشسينة عند حد هؤولء بل تعّدت إا¤
إاحداث الفيضسانات وتوحل على مسستوى الطريق الوطني رقم 19
الرابط بﬂ Úرج الشسلف ومنطقة برج بونعامة بولية تسسمسسيلت،
‡ا يعيق حركة اŸرور أاثناء التسساقطات اŸطرية .يحدث هذا
ّ
أامام مرأاى اŸسسؤوول ÚاÙلي Úالذين ركنوا إا ¤الصسمت وا÷مود
إازاء هذه الوضسعية التي دامت عدة سسنوات دون إايجاد ا◊لول
إلنقاذ السسكان من هذه ا◊الة ،و–سس ÚاÙيط العمرا Êالذي
يتدهور يوميا ،حسسب معاينتنا ألوضساع ا◊ي.

باشصر اÛلسس الشصعبي البلدية لبلدية
بجاية تنفيذ قرار هدم اÓÙت
لربعة
التجارية الكائنة بحي الطرق ا أ
اÙاذية Ÿشصروع اÙول ،وهذا بعد
اجتماع الطرف Úمنتخب Úوأاصصحاب
اÓÙت التجارية ،حيث تسصعى
السصلطات اÙلية لتسصليم هذا مشصروع ‘
آاجاله القانونية.
و‘ ه - -ذا الصس- -دد ،أاّك- -د ا◊سس Úم- -رزوق- -ي
” –ويل التجار إا¤
رئيسص بلدية بجاية ،أاّنه ّ
ح- -ي «إاي- -دم- -ك- -و» وأام- -اك- -ن أاخ- -رى م- -ن أاج- -ل
تعويضسهم ،والسسماح لهم Ãزاولة عملهم ‘
ظ- -روف حسس- -ن -ة ،ح -يث أان ال -ه -دف م -ن ه -ذه
العملية يتمثل ‘ تدارك التأاخر قصسد اسستÓم
مشس - -روع ﬁول ال - -ط - -رق األرب- -ع- -ة ‘ أاق- -رب
اآلج -ال ،وه -ذا ب -إازال -ة ك -ل ال -ع-ق-ب-ات لسس-ي-م-ا
إاشسكالية اŸعارضسة التي أابداها بعضص التجار،
الذين رفضسوا ‘ وقت سسابق مغادرة اŸكان
الذي يدر عليهم أارباحا كبÒة.
ويعت Èهذا اŸشسروع الذي يقع ‘ ا÷زء
ا÷نوبي للمدينة ،الواقع عند تقاطع الطريق
ال -وط-ن-ي رق-م  09ال-راب-ط ب Úولي-ت-ي ب-ج-اي-ة
وسسطيف ،والطريق الوطني رقم  12الرابط
ب Úولي- -ت- -ي ب- -ج- -اي- -ة وت -ي -زي وزو ،ج -زء م -ن
اŸنشسآات الفنية يضسمها هذا اŸشسروع ،خاصسة
أانّ ما يناهز  30أالف سسيارة
و 1500شساحنة ومئات ا◊افÓت ،تسس‘ Ò
ه -ذا اÙي -ط وسس -يسس -اه -م ‘ تسس-ري-ح ح-رك-ة
اŸرور وت -خ -ف -ي -ف الضس-غ-ط ع-ل-ى مسس-ت-ع-م-ل-ي
الطرق.
Óشسارة ،فقد عرفت أاشسغال ّﬁول الطرق
ل إ
األربعة ببجاية تأاّخرا كبÒا ،حيث واجه كّما
كبÒا من العوائق وعرف تباطؤوا معتÈا ‘
األشس -غ -ال ،وه-و م-ا ج-ع-ل وا‹ ال-ولي-ة ي-ع-ط-ي
ت -ع -ل -ي -م -ات صس -ارم -ة لسس -ت -ك -م -ال ا‚از ه -ذا
اŸشسروع كونه سسيسساهم ‘ تخفيف الكتظاظ
وفك اÿن -اق ع -ل -ى اŸدخ-ل ال-رئ-يسس-ي ل-ولي-ة
ب -ج -اي -ة ،ودع -ا مسس -ؤوو‹ اŸؤوسسسس -ة اŸك -ل -ف -ة
ب -اإل‚از إا ¤ب -ذل ا÷ه -ود ال Ó-زم -ة ل -ت -ع -زي-ز
اŸوق-ع ب-إام-ك-ان-ي-ات بشس-ري-ة وم-ادي-ة إاضس-اف-ي-ة،
وأاعطى تعليمات مفادها Ÿضساعفة عمليات
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www.ech-chaab.com
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تفقد ومتابعة األشسغال باŸوقع.
‹ قدر بأاربعة
اŸشسروع خ ّصسصص له غÓف ما ّ
مÓي Òدينار بهدف إا‚ازه ،وعند اسستÓمه
ك ا◊صسار على بلدية بجاية ،ويعّد
من شسأانه ف ّ
من ب ÚاŸشساريع الهيكلية التي أاسسالت الكثÒ
م- -ن ا◊ ،Èب- -ع- -د ال- -ط- -ري- -ق السس -ي -ار اÿاصص
بالولية ،حيث عرف تأاّخرا حتى قبل الشسروع
‘ األشسغال اÿاصسة به ،والتي ”ّ الشسروع فيها
إال ‘ سسنة  2012بسسبب معارضسة سسوناطراك
آان- -ذاك ،وال- -ت- -ي أاّدت إا ¤ال- -ت- -وق- -ف ال -ك -ام -ل
Óشسغال ،حيث رأات أاّن هذه اŸنشسأاة الفنية
ل أ
ك -انت سس -ت -ت-عّ-دى ع-ل-ى ‡ر الرت-ف-اق اÿاصص
بخطوط األنابيب التابعة لها ،وبتضسافر جهود
” تذليل العقبات وا◊واجز.
ا÷هات الوصسية ّ

غلق مكتب بريد برج مÒة
اّت- -خ -ذ أاعضس -اء اÛلسص الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي
بتاسسكريوت قرارا يقضسي بغلق مكتب بريد
قرية برج مÒة بسسبب “اطل اإلدارة ‘ بناء
مكتب جديد منذ سسنة  ،2008ويعد اŸكتب
ا◊ا‹ Ãثابة ا◊لّ الظر‘ الذي دام طويÓ
بحسسب اŸسسؤوول ÚاÙلي.Ú
و‘ ه- - -ذا الّصس- - -دد ،أاّك- - -د رئ - -يسص ب - -ل - -دي - -ة
تاسسكريوت ›يد بوجيط لـ «الشسعب» ،أان هذا
القرار جاء بسسبب عدم ÷وء اإلدارة إا ¤فتح
اŸكتب ا÷ديد ،حيث بعد مضسي  10سسنوات
كاملة بقيت األمور على حالها ،بالرغم من أان

البلدية قامت ببناء هذا اŸكتب يوم  15مارسص
 ،2008كما راسسلت الوصسية غ Òأاّن شسيئا ⁄
يتج ّسسد ،وعليه فقد جاء هذا القرار من طرف
اÛلسص الشسعبي البلدي قصسد اتخاذ إاجراء
من شسأانه فتح اŸكتب ‘ القريب العاجل.
م-ن ج-ه-ت-ه-م ،ط-الب ‡ث-ل-و سس-ك-ان ال-بلدية
السسلطات اÙلية بضسرورة التدخل العاجل
قصس - -د إا‚از ه - -ذا اŸك - -تب الÈي - -دي ال- -ذي
وعدوا به ‘ العديد من اŸناسسبات ،غ Òأاّنهم
 ⁄يسس ّ-ج -ل -وا سس -وى تÈي-رات غ Òم-ق-ن-ع-ة م-ن
ط -رف اŸسس -ؤوول ،Úوب -حسس -ب -ه -م ف -إان ال-وضس-ع
الراهن بات يسستدعي التدخل العاجل كونهم
وجّهوا عديد اŸراسسÓت والشسكاوى ،من أاجل
ال - -ت - -دخ- -ل وإا‚از اŸرك- -ز ال- -ذي ي- -ع- -د م- -ن
الضسروريات بالنظر إا ¤الكثافة السسكانية ،كما
أاشساروا إا ¤اŸعاناة التي يتكّبدونها من أاجل
السس- -ت- -ف- -ادة م- -ن خ- -دم- -ات اŸراك- -ز ،ح- -يث
يضس -ط -رون إا ¤ال -ت-ن-ق-ل والسس-ت-ن-ج-اد Ãراك-ز
الÈيد اŸتواجدة باŸناطق األخرى.
‡ّث-ل-و السس-ك-ان أاّك-دوا أاّن-ه-م سس-ئ-م-وا ال-ت-ن-قل
اليومي للبحث عن مركز بريدي ،وعليه فهم
يطالبون Ãكتب بريد على مسستوى برج مÒة،
حيث من شسأانه أان يرفع عنهم ا◊رج وعناء
ال -ت -ن -ق -ل ‘ ك -ل م -رة لسس -حب أام -وال -ه-م وه-م
بحاجة ماسسة إا ¤هذا اŸرفق ،مشسّددين على
السسلطات بضسرورة إاعطاء األولوية Ÿطلبهم
إل‚از مثل هذه اŸرافق ،وتفادي الّتماطل
الذي طال أامده.

حي سصي رابح بوادي العÓيق

اŸطالبة باŸياه والغاز

البليدة :لينة ياسسمÚ

دع -ا ‡ّث -ل -و سس -ك-ان ح-ي سس-ي
رابح رقم  107بوادي العÓيق،
وال-ذي ي-ب-ع-د ع-ن م-ق-ر ال-ب-ل-دية
ب-ن-حو  3ك-ي-لومÎات ،السسلطات
اÙلية إا ¤تخصسيصص مشساريع
تنموية وحل أازمة التزود باŸياه
التي بات يتخبط فيها السسكان،
رغ- -م م -رور الشس -ب -ك -ة ب -ح -ي -ه -م
باŒاه اŸناطق األخرى ،فيما
هم ﬁرمون منها.
أازم -ة ال -ت -ذب -ذب والن -ق -ط -اع
Ÿي -اه الشس -رب ،كشس -ف بشس -أان -ه -ا
‡ث- -ل- -ون ع- -ن  1500نسس -م -ة لـ
«الشس-عب» ،أاّن-ه-م رف-ع-وا شس-كاوى
ل- -ل- -مسس -ؤوول ،Úإال أان ا◊ل ج -اء
” إارسسال إاليهم
ﬂيبا ،حيث ّ
صسهريجا ل يكفي ا÷ميع‘ ،
وقت أان الشسبكة الرئيسسية تقع
–ت سس- -ك- -ن- -ات- -ه -م ،ل -ك -ن -ه -م ل
يسستفيدون منها ،وأاضسافوا بأان
شسبكة الغاز “ر على مقربة من
ح -ي-ه-م ل-ن-ح-و  300م Îف -ق-ط،
ل- - -ك - -ن - -ه - -م إا ¤ح - -د السس - -اع - -ة
يسس- -ت- -ع- -م- -ل- -ون غ- -از ال- -ب- -وت -ان،
ويتحّملون صسيفا وشستاًء مشسقة
البحث عن تلك اŸادة ا◊يوية.

وأاضس -اف -وا ب -أاّن -ه -م أاق -ام -وا
بحيهم منذ سسنوات و ⁄يحدث
أاي –سسن،
وبقي حيهم على ما هو عليه
ب-ل ت-عّ-ق-دت مشس-اك-ل-هم وظروف
ع-يشس-ه-م ‘ ،مسس-ائ-ل ال-ط-رق-ات
غ ÒاŸع -ب -دة ،وال -ق-م-ام-ة ال-ت-ي
أاصس - -ب - -حت ع - -ن - -وان- -ا ألسس- -راب
ال -ن -ام -وسص وال-روائ-ح اŸق-رف-ة،
ج-ل-بت إال-ي-ه-ا ح-ي-وانات متشسّردة
أارع -ب -ت -ه-م ،وج-ع-ل-ت-ه-م ي-خشس-ون
ت -ع -رضص أاب -ن-ائ-ه-م ب-الخصص إا¤
ال- -عضص والصس- -اب- -ة ب -الم -راضص
الوبائية كداء الكلب ،كما أانهم
ي -ف -ت -ق -دون إا ¤ق -اع -ة ل -ل -ع Ó-ج
ي- - -قصس- - -دون- - -ه- - -ا وقت ا◊الت
السس -ت-ع-ج-ال-ي-ة ب-دل الضس-ط-رار
للتنقل Ÿسسافات بعيدة من أاجل
إاج - -راء ح - -ق - -ن - -ة أاو ال - -ف - -حصص
البسسيط،
ويحلمون Ãلعب Áارسص فيه
أاب-ن-اؤوه-م أانشس-ط-ت-ه-م ال-رياضسية،
ويبعدهم عن دوائر النحراف
والوقوع ‘ ا÷رÁة ،فضس Óعن
أاملهم ‘ تسسوية عقود ملكياتهم
من أاجل السستفادة من مشساريع
ال -دع -م ‘ السس -ك -ن وال -فÓ-ح-ة،
وهم يريدون من منتخبيهم أان
يلتزموا بالوعود.

الدبلومـاسسي
’ربعاء  ٢١مارسس  ٢0١٨م الموافق لـ  0٣رجب  ١٤٣٩هـ العدد ١٧5٩٨
ا أ

‘‘الالذذككررىىالـŸŸ5500ععررككةةالالككراراممةة

11

نضضال الشضعب الفلسضطيني
مسضتمر حتى –قيق النصضر

سسياسسة العصسا Ÿواجهة حراك جرادة

اŸغرب يضضع العربة أامام ا◊صضان ويختار التصضعيد
خطوة ‘ طريق الوحدة وا’ندماج

افريقيا تطلق اليوم منطقة التّجارة ا◊ّرة القارية

ترامب..

خليفة فهيم :

الدكتور رابح زاوي :

ال ّضضحيّة األو¤
لـ «الّربيع الّدموي»
القضضيّة
الفلسضطينّية

التصضعي ـ ـ ـ ـد األمن ـ ـ ـي
والتدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓت
األجنبي ـة حجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
عÌة ‘ طريق ا◊ل

كلمة العدد

اŸنعطف ال ّصضعب

فضسيلة دفوسس

مثلما فعل مع نششطاء الريف السشنة اŸاضشية ،ها هو
اŸغ -رب ي -ل -ج -أا إا ¤اسش-ت-خ-دام ال-ق-وة والÎه-يب ضش-د
مواطنيه ‘ مدينة جرادة ’ّنهم فقط خرجوا ‘
احتجاجات سشلمية للمطالبة بحقهم ‘ ا◊صشول
ع-ل-ى ف-رصش-ة ع-م-ل ت-وّف-ر ل-ه-م ل-ق-م-ة ال-ع-يشش و–ف-ظ
ح-ي-ات-ه-م ال-ت-ي أاصش-ب-حت اŸن-ي-ة تّÎصش-ده-ا ك-ل صش-باح
ومسش- -اء داخ -ل «السش -ان -دري -ات» أاو م -ن -اج -م ال -ف -ح -م
العششوائية ،حيث يعت Èالداخل إاليها مّيتا ’ ﬁالة.
’مني الذي تبّناه السشنة اŸاضشية
فبعد خيار ا◊ل ا أ
’ج -ه -اضش ح-راك ال-ري-ف وا◊سش-ي-م-ة وب-ع-د أان أال-ق-ى
إ

Ãئات الششباب اŸنتفضش ‘ غياهب السشجون ملّفقا
لهم تهما تصشل عقوبتها إا ¤حبل اŸششنقة كتهمة
الدعوة إا ¤ا’نفصشال وتهديد الوحدة الوطنية ،ها هو
ال -ن -ظ -ام اŸغ -رب -ي ي -ع-ود ل-يسش-ت-نسش-خ ن-فسش السش-ي-اسش-ة
البوليسشية القمعية،من خÓل إاصشدار قرار Áنع كل
أاششكال ا’حتجاج ‘ جرادة إا’ بتصشريح منه ،والدفع
بقواته Ÿواجهة اŸتظاهرين السشلمي Úالذين كّل ما
يطالبون به هو توف Òبديل اقتصشادي حقيقي ‘
مدينتهم الفقÒة وفق جدولة زمنية ﬁددة ،وأايضشا
ح ّ-ل ج -ذري Ÿعضش -ل -ة ف -وات ÒاŸاء وال-ك-ه-رب-اء ال-ت-ي
طاŸا اششتكوا من ارتفاعها اŸبالغ فيه.
سشياسشة العصشا التي تبناها اŸغرب للرّد على مطالب
م- -واط- -ن- -ي- -ه ‘ ج- -رادة ،أاّدت إا ¤اع- -ت -ق -ال عشش -رات
اÙتج ،ÚواŸفارقة أان قوات اıزن ’ تسشتثني
’طفال ،إاذ ب ÚاŸوقوف Úعدد من
من قمعها حتى ا أ
الق ّصشر ،ما يعني أان أايّاما حالكة تنتظر أاهل هذه
اŸدينة التي ظّلت مثل العديد من اŸدن اŸغربية

إا‚از دبلوماسضي
أام خطـ ـ ـ ـوة نحو
اÛه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول؟
تعيشش على الهامشش ،ف Óتصشلها مششاريع تنمية ،و’
يسشمع آاهات ششعبها حاكم ف ّضشل أان يدير ظهره لششعبه
جه بوصشلة إاهتمامه صشوب القارة السشمراء.
ويو ّ
و’ اأتصشّور اأّن اأحدا يفاجئه رّد السشلطات اŸغربية
ع-ل-ى اح-ت-ج-اج-ات ج-رادة ،وق-ب-ل-ه-ا حراك الريف،
فمعروف اأن اŸملكة وعلى مّر التاريخ  ⁄تعتمد
اإ ّ
’ على القوة والعنف Ÿواجهة كل من ينتفضش
ضشدها ،وهي نفسش السشياسشة التي تنتهجها ضشّد
الشش -عب الصش -ح -راوي اŸط -الب ب -ح -ق -ه ‘ ت-ق-ري-ر
اŸصش Òوا’سشتقÓل ،وما يتعّرضش له معتقلو ّﬂيم
اأكد Ëاأزيك من بطشش وانتهاكات خ Òمثال على
ذلك.
اŸغرب اختار اŸواجهة مع الششعب ،واÿيار كما
’ن
نرى ’ ينّم عن حكمة بل على العكسش “اما ،أ
نتائجه داخليا ،سشتكون مزيدا من النقمة الششعبية ضشد
السشلطة ،وإاصشرار على مواصشلة ا’حتجاج والتظاهر
’نتزاع ا◊قوق ا’جتماعية وا’قتصشادية اŸششروعة،

جح أان يتواصشل حراك جرادة ،وقد يتمّدد إا¤
واŸر ّ
مدن أاخرى تفÎشش الفقر والتهميشش.
أامّا خارجيا ،فا’نتقادات بدأات –اصشر العرشش من
ك ّ-ل ج -ه -ة ،وت-ط-ال-ب-ه ب-ال-ت-وق-ف ع-ن اسش-ت-خ-دام ال-ق-وة
اŸف -رط -ة وت-ره-يب اÙت-ج Úالسش-ل-م-ي Úم-ن ط-رف
’من التي بدل أان –مي اŸواطن Úالعّزل،
قوات ا أ
قامت  -حسشب ما أاوردته «أامنسشتي» ـ بدفع ششاحنات
تابعة لها لدهسش حششد من اŸتظاهرين ما أادى إا¤
إاصشابة العششرات.
ك أان اŸغرب يوجد ‘ وضشع داخلي ’ يحسشد
’شش ّ
عليه ،كما أانه يواجه انتكاسشات متتالية بخصشوصش
ال -قضش -ي-ة الصش-ح-راوي-ة ،آاخ-ره-ا ق-رار ﬁك-م-ة ال-ع-دل
’منية
’وروبية ،لكن هذا ’ يّÈر مطلقا معا÷ته ا أ
اأ
القمعية ◊ركة اجتماعية سشلمية مششروعة ،عليه أان
يدرك بأان ال ّسشحر سشينقلب حتما على ال ّسشاحر ،والقوة
تفاقم اŸششاكل و’ –ّلها مطلقا ،ومراجعة اÿيار
’وان.
’مني حتمية قبل فوات ا أ
اأ
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سشياسشة العصشا Ÿؤاجهة حراك جرادة

إانهاء القتتال ‘ مدن ليبيا أاولوية لتعزيز تواجد الدولة ومؤوسضسضاتها

على خطى ا◊سضيمة

مند األربعاء اŸاضشي بدأا ا◊راك ‘
ج- -رادة ي- -أاخ- -ذ م- -ن- -ح -ى خ -طÒا ،ح -يث
ششهدت اŸدينة إانزال أامنيا ضشخما ضشّم
ق - - -وات ال - - -درك اŸل - - -ك - - -ي وال- - -ق- - -وات
اŸسش - -اع - -دة ،وشش - -وه - -د أاي ًضش - -ا –ل- -ي- -ق
Ÿروحيات الدرك ـ كما أادى اسشتعمال
قوات األمن اŸغربية للعنف اŸفرط إا¤
تسشجيل مئات األصشابات والعتقالت ‘
صشفوف اÙتج.Ú
وهذه السشياسشة القمعية زادت من تأاجيج
ال -وضش -ع وم -ن إاصش -رار اŸن -ت -فضش Úع -ل-ى
اŸضش -ي ق -دم -ا ‘ اح -ت -ج -اج-ات-ه-م ال-ت-ي
انطلقت ‘ ديسشم ÈاŸاضشي إاثر مصشرع
ششقيق ‘ Úمنجم للفحم.
وعّبر نششطاء عن تخوفهم ،من أان تتخذ
الحتجاجات ‘ جرادة ،اŸسشار نفسشه
ال- -ذي ات -خ -ذت -ه ‘ م -دي -ن -ة ا◊سش -ي -م -ة،
وح - - - -دوث م- - - -واج- - - -ه- - - -ات ب Úاألم- - - -ن
واŸت- -ظ- -اه- -ري- -ن ،م -ا أادى إا ¤اع -ت -ق -ال
وﬁاكمة العششرات.
وك -انت وف -اة عّ-م-ال ي-ع-م-ل-ون ‘ م-ن-اج-م
لسشتخراج الفحم ا◊جري ،سشببا مباششرا
‘ اندلع الحتجاجات ‘ «جرادة» (60
كلم) من مدينة وجدة ،كÈى مدن ششرق
اŸغرب ،والتي كان يوجد بها منجم فحم
كبُ Òيششّغل آالف العّمال ،إا ¤أان اتخذ
قرار بإاغÓق ششركة فاحم اŸغرب عام
 ،2001م -ن دون ت -وف Òب -دي -ل اق -تصش-ادي
للمنطقة.
وسش - -اه - -مت ه - -ذه اÿط- -وة ‘ ت- -ده- -ور
األوضش -اع الق -تصش-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ‘
اŸدي- -ن- -ة ‘ ،ح Úاسش- -ت- -م -رت اŸع -ان -اة
الصشحية للعمال الذين اسشتمر عدد منهم
‘ اسشتخراج الفحم من مناجم مهجورة
بطرق عششوائية ،أادت إا ¤وفاة عدد منهم
خÓل السشنوات اŸاضشية.

اŸأازق

ح-راك م-دي-ن-ة ج-رادة اŸغ-رب-ي-ة ت-واصشل
منذ ما يزيد عن خمسشة أاششهر ،بعد موت

رغ -م ا÷ه -ؤد ال -ه -ادف -ة إا ¤إاق -رار ح -ل
Óزمة ‘ ليبيا ،إال أان
سشياسشي سشلمي ل أ
لم - -ن- -ي- -ة
ال - -ك - -ث Òم - -ن ال - -ع - -راق - -ي - -ل ا أ
وال -ت-دخÓ-ت اÿارج-ي-ة م-ازالت “ث-ل
ح-ج-ر عÌة أام-ام –ق-ي-ق ه-ذا اŸسش-ع-ى،
فضش Óعما باتت اŸعضشلة الليبية تششكله
م-ن ت-ه-دي-د إاق-ل-ي-م-ي ،إاذ غ-دت ك-ل دول
لمنية
اŸن-ط-ق-ة ‘ م-رم-ى الن-عكاسشات ا أ
جر ‘ أارضض ششيخ
اÿطÒة للؤضشع اŸتف ّ
الششهداء عمر اıتار.
حؤار :إاÁان كا‘

ششقيق Úمن عمال اŸناجم غ Òالقانونية
«السشاندريات» بسشبب عملهم ‘ ظروف
سشيئة نظرا ً إا ¤تفششي البطالة وغياب
البديل ،إاضشافة إا ¤الوضشع القتصشادي
السشيئ واŸتدهور للمدينة التي يصشفها
ق- - -ادة ا◊راك بـ»اŸه - -مشش - -ة واŸغ - -رب
ي».
اŸنسش u
كما تو‘ ثالث ‘ منجم أايضشا بسشبب
الظروف السشيئة التي يعملون فيها،

يضشاعف النقمة الششعبية ضشدها ويوسّشع
ن -ط -اق ال -غضشب ،ل -ه -ذا األو ¤ب -ال -نسش-ب-ة
للمخزن ،أان يعتمد على ا◊كمة والعÓج
السش -ل -م-ي Ÿشش-اك-ل-ه الج-ت-م-اع-ي-ة ع-وضض
«الهراوة «أاو الوعود الكاذبة.
وبدل من تركيزه على افريقيا ،عليه أان
ي-ت-لّ-م-سض اح-ت-ي-اج-ات شش-ع-ب-ه وي-ع-مل على
توفÒها قبل أان يتوسّشع الغضشب الششعبي
ويتحّول إا ¤زلزال يدّمر كلّ ششيء.

جرادة ..مدينة الفقر والغضضب
جرادة مدينة مغربية اششتهرت Ãناجم الفحم ا◊جري ،ويبلغ
عدد سشكانها نحو  43أالفا ،وعند إايقاف العمل باŸناجم انهار
اق -تصش -اده -ا ف -ح-اولت ا◊ك-وم-ة إاي-ج-اد ب-دائ-ل ،ل-ك-ن السش-ك-ان
يؤوكدون اسشتمرار األزمة‡ ،ا تسشبّب ‘ اندلع احتجاجات
بارزة ‘ .2018

اŸوقع

تقع مدينة جرادة ششرق اŸغرب ،وتبعد عن ﬁافظة وجدة -
التي توصشف بعاصشمة الششرق  -بنحو سشت ÚكيلومÎا.

السضكان

بحسشب اإلحصشاء الرسشمي لعام  ،2014يبلغ عدد سشكان إاقليم
(ﬁافظة) جرادة نحو  108آالف ‘ ،ح Úوصشل عدد سشكان
اŸدينة نفسشها إا.43490 ¤

القتصضاد

ق - -ب - -ل اك- -تشش- -اف ال- -ف- -ح- -م
ا◊جري ،اعتمدت القبائل
ال -ق -اط -ن -ة Ãن-ط-ق-ة ج-رادة
ع- -ل- -ى ال- -نشش- -اط ال- -رع -وي،
وبسشبب عدم انتظام سشقوط
األمطار ،وضشعف الÎبة⁄ ،
ت -ع -ت-م-د ت-لك ال-ق-ب-ائ-ل ع-ل-ى
ال -نشش -اط ال-فÓ-ح-ي ،وك-انت
مضشطرة للرحيل بحثا عن
 ÓللÌوة ا◊يوانية.
الك أ
و‘  ،1927اكتششف اÙتل
ال-ف-رنسش-ي ال-ف-ح-م ا◊ج-ري
ب - - - - -ه- - - - -ا ،وسش- - - - -ارع إل‚از
ال- -ت- -ج- -ه- -ي- -زات الضش -روري -ة
ب- -اŸدي- -ن -ة ل -ب -دء اسش -ت -غ Ó-ل ث -روات ال -ف -ح -م ،وه -و م -ن ن -وع
«األنÎاسشيت» ويعّد من أاجود أانواع الفحم ا◊جري ‘ العا.⁄
ومع مرور األعوام ،بدأات طبقة اليد العاملة تت ّسشع ،وكÈت
اŸدينة ،حيث ششّكلت مناجم جرادة فرصشة للعمل بالنسشبة
لعششرات آالف العمال من ﬂتلف مناطق اŸغرب.
لكن كل ششيء تغيّر مع قرار ا◊كومة اŸغربية إاغÓق تلك
اŸناجم عام  ،2001بسشبب ارتفاع تكلفة اإلنتاج ،وتعّهدت
بتوف Òبدائل اقتصشادية لسشكان اŸدينة ،لكن ششيئا من ذلك ⁄
يحدث ،علما بأان اŸناجم كانت العمود الفقري لقتصشاد
اŸدينة ،ومع انهياره انهار كل ششيء.
بسشبب ذلك تعا Êجرادة من نسشبة بطالة مرتفعة ،وذلك ما
دفع الششباب للخروج منها بحثا عن العمل داخل اŸغرب
وخارجه ،ومن اضشطر للبقاء ،فقّرر الششتغال ‘ مهن معيششية
بسشيطة أاغلبها دكاكŒ Úارية متواضشعة.
كما ÷أا بعضض الششباب أايضشا للبحث عن الفحم ا◊جري

خطؤة ‘ طريق الؤحدة والندماج

ب -ط -رق غ Òن -ظ -ام-ي-ة ،ع Èح-ف-ر آاب-ار ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘ ضش-واح-ي
اŸدينة ،يطلق عليها ﬁليا اسشم «السشاندريات» ،وهي التي
تسشببت ‘ اندلع الحتجاجات اŸتواصشلة إا ¤اآلن.

احتجاجات

ال- -ع- -م- -ل «ب- -السش- -ان- -دري- -ات» ‘ ج- -رادة ك -ان دوم -ا ﬁف -وف -ا
باıاطر ،إاذ إان الششباب العاطل اŸنحدر من عائÓت تعاÊ
م -ن ف -ق -ر م -دق-ع ي-ل-ج-ؤوون ◊ف-ر آاب-ار ب-ط-رق ب-دائ-ي-ة ،يÎاوح
عمقها ب Úخمسش Úوثمان ÚمÎا ،ثم عند الوصشول لطبقة
الفحم يبدؤوون ا◊فر بششكل عرضشي متتبع Úخطوط الفحم،
وه -و م -ا ي -ت -ط ّ-ل -ب م -ن -ه -م ﬁاول-ة «ت-ث-ب-يت» ط-ب-ق-ات األرضض
اÙف -ورة ب -ج -ذوع األشش -ج -ار ال -ت -ي ي -ق -ط-ع-ون-ه-ا م-ن ال-غ-اب-ة
اÛاورة ،أام- - - - - - - - - - -ا
اإلضش -اءة ف -ي -ل -ج -ؤوون
ل -لشش-م-وع ال-ت-ي –رق
م - - -ا ت - - -ب - - -ق- - -ى م- - -ن
أاوكسش - - - -ج Úداخ - - - -ل
أاع - - - - -م - - - - -اق األرضض
اŸظلمة.
وبسشبب كل ذلك ،لقي
عاملون
«بالسشاندريات»
مصشرعهم ‘ حوادث
م - -ؤوŸة ع- -ل- -ى م- -دى
سشنوات طويلة ،بينها
ان - -ه - -ي - -ار ط - -ب- -ق- -ات
األرضض ع- -ل- -ي- -ه -م ،أاو
ت- - - -ف- - - -ج- - - -ر اŸي - - -اه
ا÷وف-ي-ة ،ب-اإلضش-اف-ة إا ¤األم-راضض ال-ت-ن-فسش-ي-ة ال-ع-دي-دة ال-تي
سشببها اسشتنششاق الغازات السشامة بباطن األرضض ،ما يجعل
نسشبة من يصشل إا ¤سشّن التقاعد وهو على قيد ا◊ياة قليلة
جدا ،ولهذا السشبب يصشف السشكان جرادة بأانها «مدينة األيتام
واألرامل».
و‘  22ديسشم ،2017 Èاندلعت احتجاجات كبÒة باŸدينة إاثر
وفاة أاخوين غرقا داخل إاحدى «السشاندريات» ،وظ Óداخلها
سشاعات طويلة قبل أان ينجح رفاقهما ‘ انتششال جثتيهما.
واسشتمرت الحتجاجات مند ذلك ا◊ ،Úوقّدم اÙتجون
عدة مطالب ،بينها ضشمان بدائل اقتصشادية لتششغيل الششباب،
وتنفيذ ما تعّهدت به الدولة عقب إاغÓق اŸنجم عام ،2001
ك العزلة عن اŸدينة ع Èفتح طرق ،ومراجعة
إا ¤جانب ف ّ
فوات ÒاŸاء والكهرباء ،وإانششاء مدارسض وملحقة جامعية،
ودعم الفÓح Úالصشغار باÙافظة ،وتعزيز البنية التحتية،
و–سش ÚاŸرافق اÿدمية.

وألن ا÷زائر كانت من ب Úالدول األو ¤التي
ح -ذرت م-ن ان-زلق ال-وضش-ع ب-ل-ي-ب-ي-ا ،وششّ-ددت
على ضشرورة احتوائه قبل تفاقمه ع Èاللجوء
إا ¤حل سشياسشي توافقي ،اعت Èالدكتور رابح
زاوي أاسش -ت -اذ ال -ع-ل-وم السش-ي-اسش-ي-ة وال-عÓ-ق-ات
الدولية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو‘
حوار لـ»الششعب» أانه من اŸهم العتماد على
اŸق -ارب -ة ا÷زائ -ري -ة ال -ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ت-ع-زي-ز
ال-ت-ع-اون األم-ن-ي اإلق-ل-ي-م-ي وت-وسش-ي-ع م-راق-بة
ا◊دود ،والعمل على ا◊د وبششكل كب Òمن
ح -ج -م السش Ó-ح اŸن -تشش -ر ‘ اŸن -ط-ق-ة ،عÈ
تعزيز قنوات ا◊وار ودعم عملية بناء الدولة
‘ ليبيا.
لخÒة ‘
«الشش- -عب» :م- -ع- -ارك سش -ب -ه -ا ا أ
ل- -ي -ب -ي -ا خ ّ-ل -فت ق -ت -ل -ى وأادت إا ¤ن -زوح
ع- - -ائÓ- - -ت وأاسش- - -ف- - -رت ع- - -ن هشش- - -اشش - -ة
اق- -تصش -ادي -ة إا ¤أاي -ن ي ّ-ت -ج -ه ال -ؤضش -ع ‘
ا÷ارة الششرقية؟
ال -دك -ت -ؤر راب-ح زاوي ‘ :ال -ب -داي -ة ي-جب
اإلشش -ارة إا ¤م -وق -ع اŸدي -ن -ة وأاه-م-ي-ت-ه-ا م-ن
الناحية السشياسشية وكذا القتصشادية ،فهي تقع
جنوب غرب ليبيا ،وسشبق لها أان ششهدت مثل
ه-ذه ال-ت-وت-رات األم-ن-ي-ة خÓ-ل وب-ع-د سش-قوط
النظام السشابق ،وكانت تلك التوترات ترتفع
حدتها تارة وتنخفضض ‘ أاحيان أاخرى ،كما
أانها منطقة من الناحية األمنية تتقاسشمها
›م-وع-ات مسش-ل-ح-ة ﬂت-ل-ف-ة م-ن-ه-ا م-ا ي-ت-بع
عملية الكرامة وأاخرى تقول إانها تتبع حكومة
الوفاق.
Óحداث التي عرفتها اŸدينة
أاما بالنسشبة ل أ
خÓل األيام اŸاضشية فهي كانت ب Úكتائب
قبائل التبو ،وقبيلة أاولد سشليمان ،التي يتبع
أاف - -راده - -ا ال - -ل - -واء السش - -ادسض مشش - -اة ،وه- -ي
مواجهات أادت إا ¤سشقوط عدد من القتلى
وا÷رحى ‘ صشفوف اŸدني ،Úمن ناحية
أاخرى أاعتقد أانه من الضشروري اإلششارة إا¤
ارتفاع حجم Œارة تهريب البضشائع والوقود
‘ ه- -ذه اŸدي -ن -ة بصش -ف -ة خ -اصش -ة وا÷ن -وب
بصش-ف-ة ع-ام-ة ك-ن-ت-ي-ج-ة ح-ت-م-ي-ة ل-ع-جز الدولة
وأاجهزة األمن الليبية عن فرضض سشيطرتها
بشش -ك -ل ح-ق-ي-ق-ي ع-ل-ى اŸن-ط-ق-ة ،وه-و األم-ر
ال-ذي ي-ن-ع-كسض بشش-ك-ل سش-ل-ب-ي ع-ل-ى الق-تصشاد
الليبي الذي مازال عاجزا عن –قيق ‰و
اق -تصش -ادي ث -ابت ومسش -ت-ق-ر ،ف-إا ¤غ-اي-ة اآلن
م- -ازالت سش- -ن -ة “ ،2010ث -ل سش -ن -ة م -رج -ع-ي-ة
ل Ó-ق -تصش-اد ال-ل-ي-ب-ي ،ح-يث ح-ق-ق خÓ-ل سش-ن-ة

 2017ما قيمته  15مليار دولر وهي حسشب
تقارير البنك الدو‹ “ثل ثلث ما حققته
ليبيا سشنة .2010
لنهاء
أاقّر فائز السشراج خطة جديدة إ
لم -ن
الق- -ت- -ت- -ال ال- -ق- -ب- -ل- -ي ،وأاك- -د أان ا أ
والسش -ت -ق-رار ي-ع-دان أاول-ؤي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
اŸسشار التؤافقي ما تعليقكم؟
** ‘ حقيقة األمر كانت ومازالت األولوية
وسشتظل كذلك ،فبدون اسشتقرار أامني وبسشط
للسشيطرة على كل شش Èمن األراضشي الليبية،
باقي األهداف لن يكون Ãقدورها التحقق

ع - - -ل- - -ى أارضض ال- - -واق- - -ع ،ح- - -يث أان اÛلسض
الرئاسشي ‘ البيان الذي أاصشدره يكون قد
وضشع إاصشبعه على مكان ا÷رح بالنظر إا ¤أان
أاي اع- -ت -داءات ع -ل -ى م -عسش -ك -رات وم -ق -رات
ا÷يشض ه -و اع -ت -داء ع-ل-ى السش-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة
ويهّدد أامن البÓد بالكامل ،وأان التوترات ‘
اŸنطقة مثلما هي نتاج إلرث يهدف إا ¤نششر
الف Ïو“زيق النسشيج الجتماعي الليبي هي
كذلك تع Èعن واقع سشياسشيواقتصشادي وأامني
صشعب ،فإا ¤غاية اآلن مازالت أاجهزة الدولة
عاجزة عن –قيق األمن وا◊ّد من تأاثÒ
اŸيليششيات اŸسشلحة ،هذه األخÒة يبدو أان
الوضشع القائم ‘ ا÷نوب يخدمها بششكل كبÒ
ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-عÓ-ق-ة ال-ت-ي أاصش-ب-حت ق-ائ-م-ة
ب- -ي- -ن- -ه -ا وب Úشش -ب -ك -ات ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة
اŸنظمة.
إان -ه -اء الق -ت -ت-ال ال-دائ-ر ي-ع-د أاول-وي-ة قصش-وى
ب-ال-نسش-ب-ة ل-لسش-ل-ط-ة ال-ق-ائ-م-ة من خÓل تعزيز
تواجد الدولة ومؤوسشسشاتها ‘ ا÷نوب الليبي
م -ن ج -ه -ة ،وك -ذا دم -ج ال -وح-دات السش-ك-ان-ي-ة
والربط ب Úالنسشيج العمراı Êتلف القبائل
وب -ن -اء ال-ل-ب-ن-ة األسش-اسش-ي-ة ل-ل-م-واط-ن-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
القائمة على عدالة توزيعية ومسشاواة.
” م-ؤؤخ-را “دي-د تسش-ج-ي-ل ال-ن-اخ-بÚ
ّ
لÓسشتحقاقات اŸرتقبة ،هل يششّكل هذا
خطؤة نحؤ بناء الدولة؟

❊❊ أاكيد ،هي خطوة هامة وضشرورية لبناء
ال-دول-ة وت-ع-زي-ز ال-رك-ائ-ز ا◊ق-يقية للمششاركة
السش -ي -اسش -ي-ة ال-ف-اع-ل-ة ،ح-يث أان “دي-د آاج-ال
ال-تسش-ج-ي-ل ‘ ال-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ي-ة ،سش-يعطي
ف -رصش -ة ÷م-ي-ع ال-ل-ي-ب-ي Úل-ل-مشش-ارك-ة ‘ ه-ذه
النتخابات والتوجه نحو اŸمارسشة ا◊قيقية
والفاعلة ‘ بناء دولة ا◊ق والقانون ،وهنا
نÓحظ أان حتى اÛتمع الدو‹ Ãا فيه
األطراف اإلقليمية ‘ صشورة ا÷زائر تدعم
هكذا مسشارات ،والدليل هو دعمها الدائم
للحوار ب Úاألطراف الليبية من أاجل إايجاد
حلّ يرضشيها ويدفع Ãسشار بناء الدولة إا¤
األمام.
ول- -ع ّ-ل تصش -ري -ح رئ -يسض اŸف -وضش -ي -ة ال -ع -ل -ي -ا
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ع -م-اد السش-ائ-ح يصشّب ‘ ه-ذا
الŒاه ،ح -ي -ن -م-ا عّ-ب-ر ع-ن األرق-ام اÙف-زة
لتسشجيل الناخب Úالليبي ،Úوهو األمر الذي
يعكسض وجود وعي بأاهمية تبني النتخابات
كخيار دÁقراطي حقيقي.
ح- -ذر خÈاء أا‡ي- -ؤن م- -ن اسش -ت -م -رار
لرهابي ‘ ليبيا ،واعتÈوا أان
النششاط ا إ
م
ت
ي
ف
ي
ك
،
ة
ق
ط
ن
Ÿ
ا
ر
ا
ر
ق
ت
ش
س
ا
ذلك يهّدد
ّ
 حسش - -ب - -ك - -م  -ال - -ت - -ع - -اط - -ي م - -ع ه - -ذهالتهديدات؟
❊❊ أاعتقد أان األو ¤هو التذك Òبالتحذيرات
التي سشبق وأان أاطلقتها ا÷زائر ‘ البدايات
Óزمة الليبية ،من انعكاسشات التدخل
األو ¤ل أ
‘ الششأان الليبي ومن خطر Œارة السشÓح
وانتششارها ‘ اŸنطقة ،لكن ل أاحد توقع ما
رأات- -ه ا÷زائ -ر ‘ ت -لك ال -فÎة خ -ط -را ك -بÒا
ق-ادم-ا أاث-ب-ت-ت-ه األي-ام ف-ي-م-ا ب-ع-د ،ك-م-ا أاث-ب-تت
صشحة اŸوقف ا÷زائري من األزمة.
أاما بالنسشبة لتنامي النششاط اإلرهابي فيكاد
ي -ك -ون –صش -ي -ل ح -اصش-ل ل-ل-فشش-ل «ال-دولت-ي»
وعجز السشلطة الليبية عن تششكيل وحدات
أام-ن-ي-ة وج-يشض ل-ي-ب-ي ب-إام-ك-ان-ه الدفاع وتأامÚ
ا◊دود الليبية ،وهنا Áكن العودة والتذكÒ
بحجم العمليات اإلرهابية التي عرفتها ليبيا
أاو كانت منطلقا وقاعدة لها .حيث و‘ أاكÌ
من منطقة ليبية يحاول حاليا تنظيم داعشض
اإلره -اب -ي إاع -داد صش -ف -وف -ه م -ن ج-دي-د ب-ع-د
اإلعÓ- -ن ع- -ن إاخ- -راج -ه م -ن م -دي -ن -ة سش -رت
السشاحلية ‘ ديسشم،2016 Èمن قبل قوات
ت -ب-ن-اه-ا اÛلسض ال-رئ-اسش-ي ◊ك-وم-ة ال-وف-اق
الوطني بطرابلسض مدعومة بطÒان القوات
األم-ري-ك-ي-ة ‘ أاف-ري-ق-ي-ا (أاف-ري-ك-وم) ،ك-م-ا أانه
“ّكن من تنفيذ عمليات إارهابية ‘ منطقة
ا÷ف -رة ال -واق -ع-ة وسش-ط ال-بÓ-د وال-ت-ي ت-ع-تÈ
نافذة الششمال على ا÷نوب الششاسشع.
إاذن هو خطر حقيقي يهّدد ليسض ليبيا وفقط
وإا‰ا حتى دول اŸنطقة وا÷وار ،وأاعتقد
جازما أان اÿيار األنسشب للتصشدي للظاهرة
يكمن ‘ العتماد على اŸقاربة ا÷زائرية
القائمة على ضشرورة تعزيز التعاون اإلقليمي
ب Úالدول اŸعنية بالظاهرة وتوسشيع مراقبة
ا◊دود ،والعمل على ا◊ّد وبششكل كب Òمن
حجم السشÓح اŸنتششر ‘ اŸنطقة ،وكل هذا
ّÁر طبعا ع Èتعزيز قنوات ا◊وار ودعم
عملية بناء الدولة ‘ ليبيا.

خليفة فهيم يشش ّ
خصض الؤضشع العربي الّراهن

ال ّضضحّية األو ¤لـ «الّربيع الّدموي» القضضيّة الفلسضطينّية

لمني ‘ العديد من البلدان العربية ،التي عصشف بها «الّربيع العربي
ن مؤؤشّشرات الؤضشع ا أ
اعت Èخليفة فهيم اÿب Òا÷زائري ‘ الشّشؤؤون الدولية ،أا ّ
لسشؤد» ،لن تششارف على النهاية ما  ⁄تنتفضض الششعؤب وتنهضض من غفؤتها ،ومن ثم تخّلصض نفسشها من قبضشة قؤى الششّر التي تسشتغل الرداءة أاو
ا أ
الفراغ السشياسشي ‘ اÛتمع ،مسشتعملة أاسشاليب العنف للضشغط ،من أاجل –قيق أاهدافها أاو بلؤغ مبتغياتها التي تختلف عن مصشالح اÛتمع الؤاحد،
لمني ‘ كل من سشؤريا وليبيا ،ووقف عند
الذي يتطلّع أافراده إا ¤التنمية والرفاه و‡ارسشة حقؤقه الدسشتؤرية ،وتطّرق إا ¤تطؤرات الؤضشع ا أ
لوسشط على القضشية الفلسشطينية.
انعكاسشات بؤؤر التؤتر اŸششتعلة ‘ منطقة الششرق ا أ
حاورته :فضشيلة بؤدريشض
❊ الششعب :انقضشت  7أاعؤام على ما يطلق عليه
بالربيع العربي ،الذي كان دمؤيا ،حيث واجه
ف -ي -ه ال -ؤط-ن ال-ع-رب-ي سش-ن-ؤات ع-ج-اف ،وسش-ؤف
يدخل عامه الثامن..إا ¤أاين تّتجه مؤؤششرات
لمني؟
الؤضّشع ا أ
❊❊ اÿب Òخليفة فهيم :دون ششك ،إاّن ا◊قيقة تبقى
دوما واضشحة ،كون الذي يحدث ‘ الوقت الراهن
ويتعرضض له الششعب العربي ‘ بعضض البلدان التي

كانت آامنة حيث فجأاة هبت عليها تلك الفوضشى،
وم -ن -ذ م -ا ي -ق -ارب ا 8سش -ن -وات ك -ام-ل-ة م-ن اŸأاسش-اة
الششعبية ،ذلك ما Áكن وصشفه بالفيصشل فيما يصشفه
العديد من اÈÿاء بالربيع العربي ،علما أان الربيع
ال -ع -رب -ي أاط-ل-ق ع-ل-ي-ه ك-ذلك رب-ي-ع الشش-ت-ات وال-ن-كسش-ة
الششعبية العربية ،مع العلم أان كل الفصشول الهادئة
واآلمنة ﬁببة إا ¤قلوبنا بصشيفها وخريفها وششتائها،
أاما فيما يخصض مؤوششرات الوضشع األمني ف Óأاعتقد
أان مآاسشي الفوضشى تكون قد ششارفت على النهاية ما
 ⁄تنتفضض الششعوب وتنهضض من غفوتها ،وتخلصض

نفسشها من قبضشة قوى الششّر التي تسشتغل الرداءة أاو
ال -ف -راغ السش -ي -اسش -ي ‘ اÛت-م-ع وتسش-ت-ع-م-ل أاسش-ال-يب
ال-ع-ن-ف ،ل-ت-ح-ق-ي-ق أاه-داف-ه-ا أاو ب-ل-وغ م-ب-ت-غ-ي-اتها التي
تختلف عن مصشالح اÛتمع الذي يتطلع أافراده إا¤
ال -ت -ن -م -ي -ة وال -رف -اه و‡ارسش -ة ح -ق -وق-ه ال-دسش-ت-وري-ة،
مسشتعينة بتلك األطراف األجنبية التي هي األخرى
تريد أان Œعل من األوطان العربية سشوقا للنخاسشة،
وهي اŸؤوشّشرات التي بدأات تطفو على السشطح.
لم- - -ن- - -ي اّÎŸدي ‘
❊ أال ت- - -رون أاّن ال- - -ؤضش- - -ع ا أ
ال-ع-دي-د م-ن ال-ب-ل-دان ال-ع-رب-ي-ة أاّث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى
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إافريقيا تطلق اليوم منطقة التّجارة ا◊ّرة القارية

التصضعيد األمني والتدخÓت األجنبية حجر عÌة ‘ طريق ا◊لّ

بعد الدانات والنتقادات التي طالت السشياسشة القمعية الرهيبة التي انتهجها النظام اŸغربي ضشد حراك الريف السشنة اŸاضشية ،ف ّ
ضشل اıزن التعامل
جت Ãئات نششطاء الريف وراء القضشبان ،قّررت السشلطات اŸغربية تبني سشياسشة
بحذر مع حراك جرادة ،وبدل من سشياسشة العصشا والعتقالت التي ز ّ
ا÷زرة مع اÙتج ‘ Úمدينة جرادة الذين خرجؤا هم أايضشا إا ¤الششارع للمطالبة بتؤف Òبديل اقتصشادي ينتششلهم من ا÷ؤع والبطالة والفاقة.
فضشيلة دفؤسض

وي -ط -الب اÙت -ج -ون ا◊ك-وم-ة ب-إاق-ام-ة
مششاريع اقتصشادية جديدة ‘ اŸنطقة
بدي Óاقتصشاديا بعد إاغÓق مناجم الفحم
ا◊جري وتوقف اسشتغÓلها من طرف
الدولة اŸغربية.
إان رهان السشلطات اŸغربية على القوة
ل - -ق - -م- -ع ح- -راك ج- -رادة ل Áك- -ن إاّل أان
ي- -حصش- -ره- -ا ‘ ال -زاوي -ة الضش -ي -ق -ة ،ألن -ه
سش -ي -دف -ع-ه-ا ا ¤م-زي-د م-ن األخ-ط-اء ،م-ا

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

لزمة الليبية
الدكتؤر رابح زاوي يقف عند مسشتجدات ا أ

اŸغرب يضضع العربة أامام
ا◊صضان ويختار التصضعيد
ب على ششيء ششاب عليه،
لكن من شش ّ
وال -ن -ظ -ام اŸغ -رب -ي دأاب ع -ل -ى ال-ق-وة و
ي مظاهرات حتى وإان كانت
القمع لصشّد أا ّ
سش -ل -م -ي -ة ،ل -ه -ذا سش-رع-ان م-ا «ك ّشش-ر» ع-ن
أان -ي -اب -ه ،وخ -رج ب -ق -رار ف -وق -ي Áن-ع ك-ل
م -ظ -اه -رة إال إاذا ك -انت Ãواف-ق-ت-ه ،وه-و
طبعا لن Áنح الÎخيصض ألي مظاهرة أاو
احتجاج ،ما يعني إاعÓنه اŸواجهة ضشّد
الشش -ارع اŸن -ت -فضض واع-ت-ق-ال اÙت-جÚ
وقمعهم.
قرار منع التظاهر ،كان Ãثابة القطرة
ال- -ت- -ي أاف- -اضشت ك -أاسض صش Èأاه -ل ج -رادة
ال- -ذي- -ن أاع- -ل- -ن -وا ب -ك -ل –دي م -واج -ه -ة
Óوا الشش -وارع صش -ي-اح-ا ضشّ-د
اıزن ،وم  -أ
ال - -ظ - -ل - -م وال - -غ - -ط- -رسش- -ة ،واع- -تصش- -م- -وا
ب-السش-ان-دري-ات وه-ي م-ن-اج-م ال-ف-حم غÒ
اŸهيأاة التي يششتغل بها ششباب اŸدينة
معرضش Úحياتهم للخطر ‘ سشبيل لقمة
العيشض التي ل يجدونها ‘ دولة وجهت
بوصشلة اهتمامها Œاه افريقيا متجاهلة
الوضشع الكارثى ألبنائها.
ال -تصش-ع-ي-د الشش-ع-ب-ي ب-ج-رادة ه-ذه اŸرة،
سشرعان ما واجهته السشلطات اŸغربية
اŸتدرعة بقرار منع التظاهر ،بالهراوة
ال -ب -ول-يسش-ي-ة ،وح-ت-ى ب-ال-دهسض ك-م-ا أاورده
نششطاء وبينته فيديوهات ،فقد أاظهرت
مواقع التواصشل الجتماعي فيديوهات
Óحداث التي جرت األربعاء اŸاضشي ‘
ل أ
اŸدينة ،صشورا تظهر تدخل قوات األمن
ال -ع -ن -ي -ف ل -ف ّضض الع -تصش -ام ال-ذي ج-رى
داخ -ل اŸدي -ن -ة اŸن -ج -م -ي-ة ب-اسش-ت-ع-م-ال
عربات لدهسض اŸعتصشم.Ú
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يعقد قادة الدول الفريقية  55اليؤم بالعاصشمة الرواندية كيغا‹ قمة اسشتثنائية تششهد ميÓد منطقة التجارة ا◊رة
القارية ،وهؤ اŸششروع الذي ظلّ حبيسض التأاجيل مند أاربعة عقؤد كاملة.
اŸوع -د إاذن ت -اري -خ -ي ،ف -إاط Ó-ق م -ن -ط -ق-ة والزده -ار ل -ل-ق-ارة ،ك-م-ا ت-ع-ن-ي ف-رصض ع-م-ل اŸق -ب -ل -ة ت -وف Òف -رصض ج -دي -دة ل -لشش -رك-ات
التجارة ا◊رة بالقارة الفريقية Áثل تقدمًا للششباب الذين يناضشلون اليوم ويهربون من األف-ري-ق-ي-ة ل-ل-ت-ن-افسض وال-ت-ع-اون ع Èا◊دود
كبًÒا من أاجل التكامل والوحدة األفريقية ،افريقيا ،تعني السشÓم واألمن ألّننا أاششركنا وبناء القارات.
وسشيجعل من هذه اŸنطقة لتجمع ا÷مركي شش -ع -وب -ن -ا بصش -ورة م -رب -ح-ة ،ت-ع-ن-ي أان ت-ك-ون ومع ذلك ،فإانّ ‚اح اتفاقية منطقة التجارة
األك ‘ Èالعا ،⁄والذي  ⁄يسشبق له مثيل إافريقيا قادرة على العتماد على الذات ،ا◊رة القارية الفريقية سشيعتمد على توثيق
منذ إانششاء منظمة التجارة العاŸية.
تعني اجتماع ال–اد اإلفريقي Ÿناقششة ما ال -ت -ع-اون ب Úواضش-ع-ي السش-ي-اسش-ات وال-ق-ط-اع
وان -ط Ó-ق-ا م-ن وع-ي-ه ب-ت-ح-دي-ات خ-ل-ق ه-ذا يجب فعله بازدهارنا ،وليسض ما يجب فعله اÿاصض ،ف -إاشش -راك ال -ق -ط -اع اÿاصض ب -ه -ذا
اŸشش-روع ل-يسض اع-ت-ب-اط-ي-ا ،ف-إاسش-ه-ام-اته تعد
ال - -فضش - -اء الق - -تصش - -ادي ،ح- -رصض ال- -رئ- -يسض مع اŸششكÓت التي نعا Êمنها».
ال -روان -دي ب -ول ك -اغ -ام -ي ال -رئ-يسض ا÷دي-د و  -حسشب الحصشائيات  -تتاجر أافريقيا أاسش -اسش -ي -ة ب -ل ح -اسش -م -ة ،ألن ‚اح م -ن-ط-ق-ة
ل–Óاد الفريقي على تذك Òرؤوسشاء دول فيما بينها حاليا بصشورة أاقل بكث‡ Òا تفعله ال -ت -ب -ادل ا◊ر اإلف -ري -ق -ي -ة اŸرت -ق-ب-ة رهÚ
وحكومات افريقيا ‘ ،رسشالة الدعوة التي مع بقية العا ،⁄حيث تبلغ التجارة البينية بالتعاون الوثيق ب Úصشناع القرار السشياسشيÚ
ج -ه -ه -ا ◊ضش -ور ه -ذه ال -ق -م-ة ،أان م-ن-ط-ق-ة الفريقية  ٪ 16تقريباً ،مقارنة بـ  ٪ 19من والفاعل Úالقتصشادي.Ú
و ّ
التبادل ا◊ر القارية تششكل ميثاقا تاريخيا ال -ت -ج -ارة ال -ب -ي -ن -ي -ة اإلق -ل -ي -م -ي-ة ‘ أام-ري-ك-ا وب -اŸن -اسش -ب -ة ،ف-ق-د ت-طّ-رق ل-ه-ذا اŸوضش-وع
Áث -ل ت -رسش -ي -خ -ه ت -ق -دم-ا رئ-يسش-ي-ا ب-ال-نسش-ب-ة الÓتينية ،و ‘ ٪ 51آاسشيا ،و ‘ ٪ 54أامريكا الرئيسض كاغامي ح Úقال« :نحن ‘ حاجة
لÓندماج والوحدة اإلفريقية.
الششمالية ،و ‘ ٪ 70أاوروبا .وتشش Òتقديرات للّدعم الفّعال من جانب القطاع اÿاصض؛
ومن جهته ،يرى موسشى فقي ﬁمد رئيسض ÷نة األ· اŸتحدة القتصشادية ألفريقيا فبدونكم ينقصشنا ششيء أاسشاسشي».
م -ف -وضش -ي -ة ال–اد اإلف -ري -ق-ي ،أاّن م-ن-ظ-م-ة إا ¤أان م- -ن- -ط- -ق -ة ال -ت -ج -ارة ا◊رة ال -ق -اري -ة افريقيا تصشنع التاريخ اليوم ،إاذ يحضشر ‘
التجارة ا◊رة اإلفريقية سشتجعل من القارة الفريقية لديها القدرة على تعزيز التجارة كيغا‹ ،رؤوسشاء افريقيا،
ال ّسشمراء إاحدى أاك Èالقتصشادات بالعا⁄؛ البينية الفريقية بنسشبة  ،٪ 53من خÓل وإا ¤جانبهم عمالقة الصشناعة حيث تلقى
معّبرا عن اعتقاده الّراسشخ بأان هذا اŸششروع إال- - -غ- - -اء رسش - -وم السش - -تÒاد وا◊واج - -ز غ Òخ -ط -اب -ات وم -ن -اقشش-ات ع-ل-ى غ-رار م-ن-ت-دى
سش -ي -ع ّ-زز م -ن م -وق -ع إاف -ري -ق -ي -ا ‘ ال -ت-ج-ارة ا÷مركية ،وÁكن أان تخلق سشوقًا أافريقية داف-وسض ،وع-روضض وم-راسش-م اح-ت-ف-ال-ي-ة ق-بل
ال -ع -اŸي -ة ،ح -يث سش -ت -ج -ع -ل -ه-ا أاح-د أاضش-خ-م
ألك Ìمن  1 . 2مليار ششخصض بناﬁ œلي إاط Ó-ق ات -ف -اق -ي -ة م -ن -ط -ق -ة ال-ت-ج-ارة ا◊رة
الفريقية القارية.
القتصشادات ‘ العا ،⁄ويعّزز قدرتها على إاجما‹ يصشل إا 2 . 5 ¤تريليون دولر.
التفاعل على قدم اŸسشاواة مع غÒها من
وي -و ّف -ر ه -ذا ا◊دث اŸنصش -ة ال -ن -ه -ائ -ي -ة
إاشضراك القطاع اÿاصص
الكتل القتصشادية الدولية.
توسشع قمة كيغا‹ اليوم أاششغالها Ÿششاركة لصش- -ان- -ع -ي السش -ي -اسش -ات وال -ق -ط -اع اÿاصض،
أارباب اŸقاولت اإلفريقية جنبا إا ¤جنب و›م -وع -ات أاصش-ح-اب اŸصش-ل-ح-ة اآلخ-ري-ن
أافريقيا متكاملة ومزدهرة وسضلمية
تعت Èاتفاقية منطقة التجارة ا◊رة القارية مع قادة القارة من أاجل تبادل وجهات النظر لرسشم مسشار اتفاقية منطقة التجارة ا◊رة
الف -ري -ق -ي -ة أاح -د اŸشش -روع -ات ال-رائ-دة ‘ حول التغÒات القتصشادية بالقارة ع Èبوابة الفريقية القارية من أاجل ازدهار أافريقيا.
وتتّوج القّمة السشتثنائية بالتوقيع الرسشمي
أاج-ن-دة  ،2063وه -ي ال -رؤوي -ة ط -وي -ل-ة اŸدى التجارة.
ل–Ó- -اد األف- -ري -ق -ي ال -ه -ادف -ة إا– ¤ق -ي -ق وسشيششّكل هذا اليوم اÿاصض ،الذي سشمي بـ ع- -ل- -ى ات -ف -اق -ي -ة م -ن -ط -ق -ة ال -ت -ج -ارة ا◊رة
«ق-م-ة األع-م-ال» ،م-ن-اسش-ب-ة ل-ل-ت-ط-رق ل-قضش-ية الف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي سش-ت-ط-ل-ق السش-وق اŸششÎك-ة
أافريقيا متكاملة ومزدهرة وسشلمية.
ّ
و“لك منطقة التجارة ا◊رة هذه ،القدرة ال -ت -ح -ري-ر ال-ت-دري-ج-ي ل-ل-ت-ب-ادلت ال-ت-ج-اري-ة للقارة ال ّسشمراء ،أاك Èسشوق من نوعها ‘
ع -ل -ى –وي -ل ث -روات م Ó-ي Úالف -ارق -ة م-ن بإافريقيا خÓل السشنوات القادمة ،والفرصض ال -ع -ا ،⁄وأاه -م خ -ط -وة ل Ó-ن -دم-اج وال-وح-دة
خÓل تعزيز العÓقات التجارية ب Úالدول التي تتيحها للفاعل Úالقتصشادي Úبالقارة الفريقية.
فضشيلة دفؤسض
األفريقية ،وهي تعني حسشب وصشف رئيسض فيما يتعلق بالتعاون ،ويعني –رير التجارة
ك -ي -ن-ي-ا اوه-ورو ك-ي-ن-ي-ات-ا «وضش-ع ح-د ل-ل-ف-ق-ر ،بصشورة تدريجية ‘ افريقيا خÓل العوام

ال-قضش-ي-ة ال-فلسشطينية ،على
ضش - -ؤء آاخ - -ر اŸسش- -ت- -جّ- -دات
اÿطÒة ب - - -ف- - -ع- - -ل ق- - -رار
ت-رامب ن-ق-ل سش-ف-ارة بÓ-ده
إا ¤القدسض؟
❊❊ نعم بالفعل وهذه حقيقة
ماثلة ،على اعتبار أاّننا
ح -ال-ي-ا ن-خسش-ر ال-ك-ث،Ò
وÁكن أان نقول أاّن كل
م- - - -ا “ر ب- - - -ه ب - - -عضض
األوط - -ان ال - -ع - -رب - -ي- -ة
وششعوبها تعد حرب اسشتنزاف ،وبالتا‹ نخسشر دماء
عدد كب Òمن الششعوب ‘ عدد من البلدان العربية،
وعلى وجه اÿصشوصض ‘ كل من اليمن ،سشوريا ،ليبيا
والعراق ،وبذلك نحن أايضشا نخسشر الضشم Òونخسشر
النخوة العربية ‘ ،الوقت الذي نخسشر فيه أاهم ششيء
وه -و قضش -ي -ت-ن-ا ا÷وه-ري-ة ف-لسش-ط ،Úوك-ل ذلك ط-ف-ح
بسشبب التجاذبات واÓÿفات التي تششهدها األنظمة
العربية سشواء فيما بينها أاو داخلها من جهة ،ومن
ج- -ه- -ة أاخ- -رى ن- -خسش- -ر الÌوة ،ف -ل -ول اÓÿف -ات Ÿا
انخفضض سشعر النفط الذي يعد ‘ ا◊قيقة العمود
ال-ف-ق-ري لÓ-ق-تصش-اد ال-ع-رب-ي ،ف-ك-يف ننهضض وفقرات

عمودنا الفقري تعا Êالهششاششة ودمائنا تنزف؟
أام -ا ب-خصش-وصض ق-رار ال-رئ-يسض األم-ري-ك-ي ت-رامب ب-ن-ق-ل
السش -ف -ارة األم -ري -ك -ي-ة إا ¤ال-ق-دسض ،أاع-ت-ق-د أاّن ال-رئ-يسض
األمريكي ترامب الذي هو ‘ األصشل «بزنسض مان»،
يكون قد باع هذا القرار Ãقابل ،ومن اÿطأا أان نعتقد
أان ذلك قد ” لهوان عربي أاو بسشبب الفوضشى اÓÿقة و
ما يسشمى بالربيع العربي ،ألنه لو كان لذلك السشبب Ÿا
كان الرئيسض ترامب هو أاول من يعلن عن ذلك القرار
اŸشش -ؤووم ،ك -ان Áك -ن أان يسش -ب -ق -ه آاخ -رون أاو ب -األح -رى
سشابقوه من الرؤوسشاء اŸتوالون على البيت األبيضض.
لزم- -ة الّسش- -ؤري- -ة آالف الّضش -ح -اي -ا
❊ خّ- -ل- -فت ا أ
ومÓ-ي ÚالÓ-ج-ئ Úودم-ارا ره-ي-ب-ا..هل Áكن
أان يعرف الؤضشع انفراجا ‘ القريب العاجل؟
❊❊ ا◊قيقة الوضشع ‘ سشوريا يزيد تأاّزما يوما بعد يوم،
وكل ذلك يعود لسشبب واحد ووحيد وهو التدخل األجنبي،
وحالها ل يختلف عن حال اليمن وحتى ليبيا ،واŸششكلة ‘
هذه الدول هي ششأان داخلي ،كان Áكن أان ينتهي ‘ وقت
وجيز لكن دخول بعضض األطراف على اÿط زاد من تعقد
األوضشاع وقاد إا ¤النسشداد ،ومصشر ششهدت هي األخرى
موجة من العنف والفوضشى التي يسشمونها الربيع العربي،
لكنها خرجت بسشÓم ألّنها قطعت الطريق أامام أاي تدّخل
أاجنبي ،كذلك ا÷زائر التي عاششت مأاسشاة حقيقة عنيفة،

كان Áكن أان تنهي ا÷زائر وتقودها إا ¤اÛهول ،لول
وقوف أابنائها ورجالها ‘ وجه كل اÙاولت التي كانت
تسشعى للتدخل ،لذا لو يÎكوا سشوريا ◊الها أانا متأاّكد أاّنها
سشتخرج من أازمتها وبسشرعة قياسشية.
❊ ل ت- -زال ل- -ي- -ب- -ي- -ا ت -ن -زفŸ..اذا  ⁄ي -ت -م ّ-ك -ن
ال -ف -رق -اء ‘ ه -ذا ال -ب-ل-د ال-غ-ن-ي م-ن ب-ن-اء جسش-ر
لزمة عن طريق ا◊ؤار
للتخلصض من ﬂالب ا أ
السشياسشي؟
❊❊ اليوم الكل ‘ ليبيا يريد أان يكون قائد زمانه،
وأاك Ìمن ذلك ‘ ليبيا قبائل با÷نوب  ⁄يعÎف بها
كجزء من الششعب الليبي ،إاضشافة إا ¤ا÷هوية التي
Óسشف حتى بÚ
طفت ،ول أا–ّدث عن التفرقة ل أ
البششرة البيضشاء والسشوداء ،وهذه حقيقة نقولها وإان
كانت مّرة Ãرارة الوضشع الراهن ‘ الششقيقة ليبيا،
كذلك ليبيا أاصشبحت كغÒها من الدول العربية التي
ت -ع -يشض أازم -ات ج -ع -ل -ت -ه -ا ح -ل -ب -ة ل-لصش-راع ب Úب-عضض
األطراف األجنبية ،وعلى أابناء ليبيا الششرفاء النتباه
إا ¤ذلك ،ك -م -ا ع -ل -ى اآلخ -ري-ن ال-ت-خ-ل-ي ع-ن األف-ك-ار
واŸع -ت -ق -دات اÿاط -ئ-ة ،ب-ل وك-ل ال-ع-ق-ائ-د واألف-ك-ار
الهدامة والنصشهار ‘ يد واحدة من أاجل بناء ليبيا
حدة وهي ‘ األصشل واحدة.
مو ّ
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يطمح لتفكيك أالغام ششبه ا÷زيرة الكورية

ترامب..إا‚از دبلوماسضي أام خطوة نحو اÛهول؟
’مريكي دونالد ترامب قبول ا’جتماع بزعيم كوريا الششمالية ،كيم
قّرر الرئيسس ا أ
جونغ أاون ،دون –ديد مكان وتوقيت اللقاء ،وهي خطوة أاثارت تسشاؤو’ت على
الصشعيد العاŸي بششأان مصش Òأاخطر أازمة نووية ،بينما كان لها تبعات ‘ الداخل
’مريكي.
ا أ
حمزة ﬁصشول

ل ي -ت -وّق -ف ت -رأمب ع -ن م -ف -اج-أاة أل-ع-ا⁄
وأق- - -رب أÙي- - -ط Úب- - -ه ،ول ي- - -ب - -دو أن
‡ارسشته أ◊كم Ÿدة  13ششهرأ قد غيّرت
هوأيته ‘ أتخاذ ألقرأرأت أŸباغتة وغÒ
أŸت -وّق -ع -ة ،وح -ت -ى ت -لك أل -ت -ي ي -ع -تÈه -ا
مسشتششاروه أنها أسشوأ أÿيارأت.
و‘ آأخر خرجاته ،أختار ألرئيسس ألـ 45
للوليات أŸتحدة أألمريكية ،إأقالة وزير
خ-ارج-ي-ت-ه ري-كسس ت-ي-ل-رسش-ون ،ع Èتغريدة
على موقع ألتوأصشل ألجتماعي توي Îبدل
ألطرق أإلجرأئية أŸتعارف عليها.
وحسشب وسشائل أإلعÓم أألمريكية ،فإاّن
ت- -رأمب  ⁄ي- -كّ- -ل- -ف ن- -فسش- -ه ع- -ن -اء إأب Ó-غ
ت -ي -ل -رسش -ون ب-ت-ن-ح-ي-ت-ه مسش-ب-ق-ا أو –ذي-ره
ب -ت -ف -ادي م -ع -ارضش -ة ت-وجّ-ه-ات-ه ،ب-ل فّضش-ل
طريقة وصشفت بـ «أŸهينة».
وقبل تيلرسشون ،أقال ألرئيسس أألمريكي
أŸدي- -ر ألسش- -اب- -ق Ÿك -تب أل -ت -ح -ق -ي -ق -ات
ألفيدرأ‹ جيمسس كومي ،بششكل مباغت،
حيث ششاهد أألخ Òخ Èتنحيته Áر عÈ
ششريط أألخبار على ألتلفاز.
وترك ترأمب ‘ أليوم ÚأŸاضشي Úمهمة
إأقالة نائب مدير ألـ «أف بي آأي» ،أندرو
م -ك-اب-ي ،ل-ل-م-دع-ي أل-ع-ام ج-ي-ف سش-يشش-ن-ز،
‡ا
وحدث ذلك قبل يوم Úمن تقاعده ّ
حرمه حسشب صشحيفة ألوأششنطن بوسشت
من معاششه ألتقاعدي.
مسشلسشل ألقالت وألسشتقالت ‘ ألدأرة
أألمريكية  ⁄يتوقف منذ ألربيع أŸاضشي،
وأم - -ت - -د ه - -ذه أŸرة Ÿسش - -تشش- -ار ت- -رأمب
للسشياسشات ألتجارية غاري كون ،ومديرة
ألتصش -ال ب -ال-ب-يت أألب-يضس ه-وب ه-ي-كسس،
كما سشقط مع تيلرسشون  5موظف Úكبار
ب -وزأرة ألشش -ؤوون أÿارج -ي -ة ع -ل-ى رأسش-ه-م
سش -ت -ي -ف غ -ول -دسش -ت -اي -ن أل-ذي ق-دم روأي-ة
ﬂالفة عن إأقالة تيلرسشون.

ماذا يريد ترامب؟

ألتغيÒأت ألششاملة ألتي حدثت على فريق

أل -رئ -يسس أألم -ري -ك -ي م-ن-ذ ت-ول-ي-ه Ÿه-ام-ه
بشش- -ك -ل رسش -م -ي ‘ ألـ  20ج-ان-في ،2017
ج -ع -لت أŸرأق-ب Úي-تسش-اءل-ون عّ-م-ا ي-ري-ده
ت -رأمب ب -الضش -ب -ط؟ ف -األشش -خ -اصس أل-ذي-ن
تخلى عنهم ألوأحد تلو أآلخر ،سشاهموأ
بششكل فّعال ‘ بلوغه منصشب ألرئاسشة،
وب -ذل -وأ ج -ه -ودأ مضش -ن -ي -ة ل-ن-ج-اح-ه أث-ن-اء
أ◊ملة ألنتخابية ،فلماذأ يتخلى عنهم
بعدما بات رئيسشا؟
وبالعودة إأ ¤كتاب «نار وغضشب» ،ألذي
صشدر حديثا وكششف خبايا كثÒة عن ألبيت
أألبيضس ‘ عهد ترأمب نق Óعن 200
مصشدر ،يظهر حجم ألختÓف ب Úترأمب
وم-قّ-رب-ي-ه ،ف-ه-و  ⁄ي-ت-خّ-ل-صس م-ن أسش-ل-وب-ه
أŸباغت ‘ أتخاذ قرأرأت جريئة وغÒ
م -ع -ه -ودة ي -رى أل -ف-ري-ق أÙي-ط ب-ه أن-ه-ا
متسشّرعة ومضشّرة.
وألوأضشح أنّ ترأمب سشئم من مسشتششارين
وك -ت -اب دول-ة ل ي-ت-وّق-ف-ون ع-ن م-ع-ارضش-ت-ه
وتوجهيه ‘ غالب أŸلفات ،وعلى رأسشهم
وزي- -ر أÿارج- -ي- -ة ريك ت -ي -ل -رسش -ون أل -ذي
خ ّصش- -صس ج- -زءأً م- -ع- -تÈأ م -ن ج -ولت -ه ‘
أألششهر أŸاضشية لتخفيف حدة خطابات
ألرئيسس وتبعاتها على ألسشياسشة أÿارجية
أألمريكية ،مثلما حصشل ‘ أŸلف ألكوري
ألششما‹ وأألزمة أÿليجية وخطوة نقل
ألسشفارة أألمريكية إأ ¤ألقدسس أÙتلة.
ويعتقد ألرئيسس أألمريكي أّن ألوقت قد
ح-ان ل-ي-ح-ي-ط ن-فسش-ه ب-أاشش-خ-اصس ي-نّ-ف-ذون
جهاته دون تقد ËمÓحظات
أوأمره وتو ّ
أو أعÎأضشات ،وألبدأية سشتكون من أŸلف
ألكوري ألششما‹.

البحث عن إا‚از

نقل مؤولف كتاب «نار وغضشب» ،ألصشحفي
ألششه Òمايكل وولف ،عن أحد مسشتششاري
ألرئيسس أألمريكي ،قوله «إأّن دخول ترأمب
معÎك ألنتخابات ألرئاسشية ،كان لغاية
ألششهرة و ⁄يكن ليكÎث حتى لو هزم أمام
مÒكل».

ولششك أّن ترأمب وبعدما أصشبح رئيسشا،
سش - -ي - -ب - -حث ل - -ن - -فسش- -ه ع- -ن إأ‚ازأت غÒ
مسشبوقة ،وسشعيه للتميز هو ما جعله ينتهج
أسشلوبا ‘ أ◊كم يختلف عن سشابقيه من
ألرؤوسشاء.
وع -كسس سش -اب-ق-ه أوب-ام-ا ،أل-ذي ح-از ع-ل-ى
جائزة نوبل للسشÓم ‘ عامه ألول من
أ◊ك- -م ⁄ ،ي -ح ّ-ق -ق أل -رئ -يسس أألم -ري -ك -ي
أ◊ا‹ إأ‚ازأ بارزأ على ألصشعيد ألدو‹،
ع -دأ ت-أاج-ي-ج مشش-اع-ر أل-ع-رب وأŸسش-ل-مÚ
بقرأره نقل ألسشفارة أألمريكية إأ ¤ألقدسس
أÙت - -ل- -ة ،وألعÎأف ب- -ه- -ا ك- -ع- -اصش- -م- -ة
لÓحتÓل ألسشرأئيلي.
ويريد ترأمب تسشجيل خطوة فارقة ‘
صشناعة ألسشÓم ألدو‹ ،من ششبه أ÷زيرة
ألكورية ،بعدما وأفق على لقاء ألزعيم
ألكوري ألششما‹ بششكل مفاجئ.
ورغم خطابه ألتهديدي وتبادله ألششتائم
م - -ع ك - -ي - -م ج- -ون- -غ أون ،رضش- -خ أل- -رئ- -يسس
أألمريكي للرأي ألقائل بضشرورة ألتفاوضس
مع كوريا ألششمالية ،وسشيفعل ذلك بفريق
جديد على رأسشه أŸدير ألسشابق لوكالت
ألسش -ت -خ -ب -ارأت أŸرك-زي-ة م-ايك ب-وم-ب-ي-و

‘ الذكرى الـ Ÿ 50عركة الكرامة

نضضال الشضعب الفلسضطيني مسضتمر حتى –قيق النصضر

ششدد أÛلسس ألوطني ألفلسشطيني ‘ ألذكرى أÿمسشŸ Úعركة
ألكرأمة أÿالدة ألتي يسشÎجعها ألفلسشطينيون ،يوم ألربعاء،
على أن ألششعب ألفلسشطيني «ماضسٍ على درب ألنضشال دفاعا عن
كرأمة ششعبنا وعزة وطننا ألغا‹ وصشول إأ“ ¤كينه من ‡ارسشة
حقوقه ألوطنية‡ ،ثلة بالعودة وألدولة وتقرير أŸصش Òعلى
كامل ألÎأب ألوطني ألفلسشطيني».
جدد أÛلسس ‘ بيان أصشدره ،أمسس ،بهذه أŸناسشبة ألتأاكيد
على أن «ششعبنا ألذي يوأجه ‘ هذه أŸرحلة ﬁاولت تصشفية
ألقضشية ألفلسشطينية ،لن يقبل بأاقل من ألقدسس عاصشمة لدولة
فلسشط Úوعودة ألÓجئ Úألفلسشطيني Úإأ ¤ديارهم» ،مششددأ
على أن ألفلسشطيني« Úمسشتعدون للتضشحية بالغا‹ وألنفيسس ذودأً
عن ألوطن ومقدسشاته ولن تثنيهم سشياسشات ألحتÓل وإأجرأءأته
أ÷ائرة عن موأصشلة كفاحه ألوطني حتى –قيق حلم ألششهدأء

ب -ا◊ري -ة وألسش -ت -ق Ó-ل وأل -ع -يشس أل -ك-ر Ëأسش-وة ب-ب-اق-ي شش-ع-وب
أŸعمورة».
أسشتحضشر أÛلسس ألوطني ألفلسشطيني ‘ ذأت ألبيان بكل
«فخر وأعتزأ ،معا Êودللت ألروح ألنضشالية ألتي Œلت بأابهى
صش -وره -ا ‘ م -ع -رك -ة أل-ك-رأم-ة ،ح-يث ت-وح-د ألّ-دم أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي
وألرد ،»Êدأعيا إأ« ¤أسشتلهام عÈها ودروسشها ألعظيمة ونحن
نتصشدى للمخططات أŸششبوهة ألتي تسشتهدف حقوق ششعبنا غÒ
قابلة للتصشرف» .وجه أÛلسس ‘ ختام بيانه ألتحية إأ ¤ألششعب
ألفلسشطيني ‘ كافة أماكن توأجده ألذي «يضشرب أŸثل أألعلى
بالتضشحية وألنضشال وألفدأء دفاعا عن أرضشه ومقدسشاته» ،معÈأً
كذلك عن تقديره ألعا‹ «لدعم أألششقاء وأألصشدقاء ،على حد
سشوأء ،لششعبنا ‘ موأجهة ألحتÓل ووقوفهم إأ ¤جانبه ‘ نضشاله
ألعادل ضشد قرأر ترأمب أألخ Òبششأان ألقدسس.

ألذي عينه على رأسشه أÿارجية.
وقال ترأمب ‘ تغريدأته إأّن صشفقة كبÒة
– ّضشر مع ألزعيم ألكوري ألششما‹ ،و⁄
يخفي أّنها «قد تنجح وقد تفششل».

الّتناقضس والفشضل

 ⁄ت- -ن- -كشش- -ف ب -ع -د أÿط -وط أل -ع -ريضش -ة
للمحادثات ألتي سشتجمع ب Úكيم جونغ
أون ودونالد ترأمب ‘ ماي أŸقبل ،لكن
من ألوأضشح أن مهمة أألخ Òسشتكون ‘
غاية ألصشعوبة.
ف- -ب- -ع- -د سش -ن -وأت م -ن م -ق -اوم -ة أ◊صش -ار
وت -خصش -يصس أŸال وأ÷ه -د ل-ب-ن-اء ق-درأت
حربية نووية Áكنها أسشتهدأف ألرأضشي
أألمريكية ،من أŸسشتبعد جدأ أن يعيد
ألزعيم ألكوري ألششما‹ كل ششيء بناه أإ¤
نقطة ألصشفر ،وحتى وإأن كان ذلك مقابل
حماية نظامه.
وتشش ÒأŸعطيات أّن كيم يحّقق تقّدما
بخطوأت أمام ألرئيسس أألمريكي ‘ هذه
أللعبة أÿطÒة ،إأذأ أسشتطاع بلوغ غاية
«ألندية» ،من خÓل إأجبار أمريكا ألقوة
ألعظمى على ألتباحث معه كزعيم دولة

ب -ع -دم -ا ك-ان ‘ ن-ظ-ر أل-ق-ادة أألم-ري-ك-يÚ
ألسش- -اب- -ق› Úرد م -ت -ه ّ-ور ي -ه -وى إأط Ó-ق
ألصشوأريخ.
وأسش -ت -ن -ادأ أإ ¤أل -ت -ج -ارب أل -ن -ووي -ة أل-ت-ي
أجرتها بيانغ يونغ منذ ألصشيف أŸاضشي،
بات جليا أّنها أمتلكت ألقدرة وأŸؤوّهÓت
ألتقنية على أمتÓك ألسشÓح ألنووي‘ ،
أي وقت و–ت أي ظرف ،وما على ألغرب
إأل ت -ق -د Ëت -ن -ازلت ح -ت-ى ل ت-ق-دم ع-ل-ى
أÿطوة أألخÒة.
وعليه فإانّ ألرئيسس أألمريكي أمام مهّمة
–ق -ي -ق أإ‚از دب -ل -وم -اسش -ي م-ن-ق-وصس ،أو
أإلق - -دأم ع - -ل - -ى خ - -ط- -وة غﬁ Òسش- -وب- -ة
أل -ع -وأقب ،إأذأ م -ا أخ -ذ ب -ا◊سش -ب-ان فشش-ل
أŸفاوضشات مع كوريا ألششمالية ،وعودة
كل طرف إأ ¤لغة ألتهديد ألسشابقة.
–ّرك- - -ات ت- - -رأمب ‘ أŸل - -ف أل - -ك - -وري
ألششما‹ ،تكششف أيضشا عن تناقضس وأضشح
‘ سشياسشته Œاه ألقضشايا ألنووية ،فمن
جهة يبحث عن أتفاق تاريخي مع بيانغ
ي- -ون- -غ ،وم- -ن ج -ه -ة أخ -رى ي -ري -د “زي -ق
ألت -ف -اق أل -ن -ووي م -ع إأي -رأن ،وأل-ذي ي-رى
ألبانتغون أنه مناسشب.

ششبهات بتمويل ليبي ◊ملته ا’نتخابية ‘ العام 2007

الشضرطة الفرنسضية تعتقل الرئيسس األسضبق سضاركوزي
أوق-فت ألشش-رط-ة أل-ف-رنسش-ي-ة
أحÎأزي- - - -ا ،صش - - -ب - - -اح أمسس
أل-ثÓ-ث-اء ،أل-رئ-يسس ألفرنسشي
أألسشبق نيكول سشاركوزي ‘
إأطار ألتحقيق حول ششبهات
ب- -ت- -م- -وي- -ل ل- -ي- -ب -ي ◊م -ل -ت -ه
ألنتخابية ‘ ألعام .2007
أف - -اد مصش- -در م- -ق- -رب م- -ن
أل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ب- -أان أل -رئ -يسس
أل -ف -رنسش -ي أألسش -ب -ق ن-ي-ك-ول
سش- - - -ارك - - -وزي ق - - -د أوق - - -ف
أحÎأزي- - -ا ،أمسس ‘ ،إأط- - -ار
أل- -ت -ح -ق -ي -ق ح -ول شش -ب -ه -ات
ب- -ت- -م- -وي- -ل ل- -ي- -ب -ي ◊م -ل -ت -ه
ألن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ أل-ع-ام .2007
ت- -اب- -ع أŸصش- -در أن -ه سش -ي -ت -م
ألسش -ت-م-اع ل-ل-م-رة أألو ¤إأ¤
ششهادة سشاركوزي ألذي تو ¤ألرئاسشة ب Úعامي 2007
و– ‘ 2012ق - -ي- -ق أم- -ام شش- -رط- -ي Úم- -ن أŸك- -تب
أŸرك -زي Ÿك -اف -ح -ة أل -فسش -اد وأل -ت -ج-اوزأت أŸال-ي-ة
وألضش- -ري- -ب- -ي- -ة ،م- -ؤوك- -دأ م -ع -ل -وم -ات أورده -ا م -وق -ع
«ميديابارت» وصشحيفة «لوموند».
يتم ألتحقيق منذ أفريل  2013حول أتهامات بأان
أل-زع-ي-م أل-ل-ي-ب-ي أل-رأح-ل م-ع-م-ر أل-ق-ذأ‘ قام بتمويل
أ◊م -ل -ة ألن -ت -خ -اب -ي -ة لسش-ارك-وزي ‘  ،2007وت -ق -دم
بالتهامات رجل أألعمال ألفرنسشي من أصشل لبناÊ
زياد تقي ألدين ومسشؤوولون ليبيون سشابقون ،بينما
أنكر مسشؤوولون آأخرون ذلك ،ونفى سشاركوزي ذلك
باسشتمرأر.
ظهرت أŸزأعم ضشد سشاركوزي أول مرة ‘ مارسس
 2011عندما كان ألقادة ألفرنسشيون يدفعون باŒاه

ألتدخل ألعسشكري ‘ ليبيا
أل- - -ذي أدى إأ ¤أإلط- - -اح- - -ة
ب - -ال - -ق - -ذأ‘ .ق - -ال سش - -ي- -ف
ألسشÓ- - - -م أل - - -ق - - -ذأ‘ ‚ل
أل -زع-ي-م أل-ل-ي-ب-ي أل-رأح-ل ‘
ح- -ي- -ن- -ه« :ع -ل -ى سش -ارك -وزي
إأعادة أألموأل ألتي أخذها
م -ن ل -ي -ب-ي-ا ل-ت-م-وي-ل ح-م-ل-ت-ه
ألنتخابية».
بعد ذلك بعام وفيما كان
سشاركوزي يقوم بحملة للفوز
ب -ولي -ة ث -ان -ي -ة ،نشش-ر م-وق-ع
«م-ي-دي-اب-ارت» وث-ي-قة وقعها
رئيسس ألسشتخبارأت ألليبية
ألسشابق موسشى كوسشا تششÒ
إأ ¤أŸوأفقة على منح 50
مليون أورو ( 54مليون دولر
بالسشعر أ◊ا‹) ◊ملة سشاركوزي.
” على أإلثر توجيه تهم تبييضس أموأل وتهرب
ضشريبي ضشمن عصشابة منظمة وتزوير إأ ¤كلود غيان
أŸدير ألسشابق Ÿكتب سشاركوزي.
ي -ذك -ر أن سش -ارك -وزي ،أل -ذي شش -غ-ل م-نصشب أل-رئ-يسس
ألفرنسشي ب Úعامي  2007و ،2012ينفي باŸطلق
تلقيه أي “ويل غ Òمششروع ◊مÓته ألنتخابية،
وي -رفضس م -زأع -م أل -ت -م -وي -ل أل -ل -ي-ب-ي ،وأصش-ف-ا إأي-اه-ا
بـ»أŸثÒة للسشخرية».
من سشخرية ألقدر أن توقيف سشاركوزي قد ” غدأة
ألذكرى ألسشابعة لبدء قصشف ألدول ألغربية ليبيا ‘ ألـ
 19من مارسس  ،2011بعد حظر جوي على ليبيا
بذريعة حماية أŸدني ،Úوكان سشاركوزي من ألدعاة
أألك Ìحماسشا لضشرب حكم ألقذأ‘ آأنذأك.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لدبي
–Óاف ا أ
حضسور عربي قوي ‘ الطبعة  7ل إ

واقع أادب الطفل و–دياته ‘ ملتقى عربي بو’ية بسشكرة
^ا–اد الكتاب ا÷زائري Úيؤوسسسس لÈنامج حول أادب الطفل بتعاون عربي

إاحتضسنت ،أامسس ،عروسس الزيبان بسسكرة،
ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة السس-ابعة للملتقى العربي
ل–اف العربي» ،بحضسور أادباء و روائيÚ
«ا إ
م -ن ع -دة دول ع -رب-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ال-ك-ويت،
ل -ب -ن -ان ،ت -ونسس ،ومشس -ارك -ة ع -دي-د ال-وج-وه
لدبية الفاعلة با÷زائر.
ا أ

للطفل تمثله أاسسماء لمعة في مجال أادب الطفل
وإاعÓمه ودراسساته.

اهتمام ال–اد بالتعاون اŸثمر مع
لدباء الكويتي Úسسيثمن شسأانه
ا أ

موفد «ألشسعب» إأ ¤بسسكرةŸ :وشسي حمزة

اشسرف ممثل والي بسسكرة السسيد احمد كروم على
اف -ت -ت -اح ال -ت -ظ -اه-رة ،ب-ق-اع-ة ال-ف-ك-ر و األدب ب-دار
الثقافة أاحمد رضسا حوحو بمدينة بسسكرة ،تحت
شسعار «دورة أادب الطفل..أاغنية الحياة..فالكم عند
صسغاركم» ،وذلك على مدار ثÓثة أايام كاملة ،والتي
بادر إالى تنظيمها اتحاد الكتاب الجزائريين و لجنة
الحفÓت لمدينة بسسكرة برعاية من والي الولية و
المجلسض الشسعبي البلدي.
أاشسار القاصض والروائي السسيد محمد عبد الكامل،
رئيسض فرع اتحاد الكتاب الجزائريين ببسسكرة في
كلمته الفتتاحية ،إالى أاهمية مثل هذه التظاهرة
ف-ي ت-ف-ع-ي-ل ال-ح-رك-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ب-ال-ولي-ة وال-ج-زائر
خاصسة وأانها تتعلق بأادب الطفل والذي يعتبر روائي
وأاديب ومثقف المسستقبل ،كما نّوه المتحدث في
تصسريح لجريدة «الشسعب» بالجهود المبذولة من
طرف كل الفاعلين إلنجاح التظاهرة كفعل ثقافي
ب -م -دي -ن -ة ت -ح -ت-اج ل-م-زي-د م-ن ال-ح-رك-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
واألدبية ،خاصسة بعد النجاح الباهر الذي حققته
ال -ط -ب -ع-ات السس-اب-ق-ة م-ن ح-يث ال-حضس-ور ال-م-ك-ث-ف
للمهتمين بالشسأان الثقافي وكذا المواطنين.
ك- -م- -ا أاشس- -اد رئ- -يسض اإلت- -ح- -اد ال- -وط -ن -ي ل -ل -ك -ت -اب
ال -ج -زائ -ري -ي -ن ال -روائ -ي ي -وسس-ف شس-ق-رة ف-ي ك-ل-م-ة
بالمناسسبة دور الثقافة و الفنون في حياة الفرد
وأاثرها على المجتمع ،مشسيرا إالى أان ولية بسسكرة
قطعت أاشسواطا معتبرة وجديرة بالتنويه بخصسوصض
تفعيل الحركة الثقافية ،مشسيرا إالى بذل اإلتحاد
ل -م-زي-د م-ن ال-ج-ه-ود ف-ي سس-ب-ي-ل م-واصس-ل-ة دع-م ك-ل
المبادرات الهادفة إالى خلق إاشسعاع ثقافي في كل
وليات الوطن.
تميز حفل الفتتاح بتنظيم عدة نشساطات أادبية و
تكريم عدة شسخصسيات ثقافية أاعطت الكثير بعد أان
أارسست دعائم الثقافة بعروسض الزيبان ،خاصسة ما
تعلق بأادب الطفل من قصسة ومسسرح و خيال علمي.
ينشسط فعاليات الملتقى العربي في طبعته السسابعة
ك -وك -ب -ة م -ن ك -ت -اب قصسصض األط-ف-ال م-ن م-خ-ت-ل-ف
وليات الوطن على غرار الروائي جايلي العياشسي
م -ن ب -ات -ن -ة وع -ب -د ال -م -ج -ي-د م-ح-ب-وب م-ن بسس-ك-رة

والدكتور باديسض فوغالي من جامعة أام البواقي
وغيرهم من خÓل عرضض تجاربهم القصسصسية في
ال-ك-ت-اب-ة ل-ف-ئ-ة م-ه-م-ة ج-دا وحسس-اسس-ة م-ن المجتمع
وه-ي ال-ط-ف-ل ك-ون-ه أاحسس-ن اسس-ت-ث-م-ار ل-ل-ج-زائ-ر في
ال -مسس -ت-ق-ب-ل ،ب-حسسب م-ا أاف-اد ب-ه ب-عضض ال-روائ-ي-ي-ن
الذين تحدثت إاليهم «الشسعب».

الكامل :مواصسلة ضسمان ‚اح ملتقى
لخرى
لدبي من سسنة أ
ل–اف ا أ
اإ
ك-م-ا سس-ي-رك-ز ب-رن-ام-ج ال-م-ل-ت-ق-ى ع-ل-ى ال-حديث عن
التجارب األدبية الخاصسة مع هذا الجنسض األدبي،
إاضسافة إالى مشساركة عدد من األسساتذة الجامعيين و
اإلعÓميين الذين سسيقومون بتنشسيط ندوات حول
الكتابة للطفل والذي تطرقت له جريدة «الشسعب»
بالتفصسيل مع نخبة من المختصسين في المجال في
أاحد أاعدادها الخاصسة بالملف الثقافي ،إاضسافة إالى
م-ك-ان-ة وأاه-م-ي-ة ال-ك-ت-اب-ة ل-ل-ط-ف-ل وال-ت-ي هي محور
للنقاشض واإلثراء من خÓل عدة محاور لتحقيق
رؤوية واضسحة ووضسع إاسستراتيجية هادفة لمشسروع
ث -ق -اف -ي ك -ب-ي-ر ي-خ-دم أادب ال-ط-ف-ل وي-ث-ري رواف-ده
المتعددة لما فيه خدمة أاطفال الحاضسر الذين هم
أادباء ومثقفي المسستقبل.
ب- -حسسب رئ- -يسض ف- -رع بسس- -ك- -رة لت- -ح- -اد ال- -ك- -ت -اب
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ال-ق-اصض م-ح-م-د ال-ك-ام-ل ب-ن زيد فإان
الهدف من هذه التظاهرة الثقافية هو مواصسلة
ضس -م -ان ن -ج -اح م-ل-ت-ق-ى اإلت-ح-اف األدب-ي م-ن سس-ن-ة
ألخرى ،خاصسة مع مشساركة وفد كويتي متخصسصض
في أادب الطفل لعرضض التجربة الكويتية في الكتابة

اعتبر بهذا الخصسوصض رئيسض فرع اتحاد الكتاب
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ف-ي بسس-ك-رة ورئ-يسض ال-م-ؤوت-م-ر محمد
ال -ك -ام -ل ب -ن زي -د مشس -ارك -ة ال -وف -د ال -ك -وي -ت -ي ف-ي
ال-ت-ظ-اه-رة م-كسس-ب-ا ل-ل-ث-ق-اف-ة ب-ولية بسسكرة ،مؤوكدا
اه -ت -م -ام الت -ح -اد ب -ال -ت -ع -اون ال -م-ث-م-ر م-ع األدب-اء
الكويتيين ل سسيما في مجال أادب الطفل الذي
يشسكل موضسوع المؤوتمر في دورته السسابعة الحالية،
م-نّ-وه-ا ب-ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ت-رب-ط البلدين
الشسقيقين في عدة مجالت.
شساركت في الملتقى في طبعته الـ 7األديبة الكويتية
والكاتبة في مجال المرأاة والطفولة فاطمة شسعبان
بمداخلة حول أادب الطفل في دولة الكويت ما بين
ال -م -اضس -ي وال -ح -اضس -ر اسس -ت -ع -رضست ب-ع-ده-ا ب-عضض
التجارب القديمة والمعاصسرة والتي أاثرت الحياة
الثقافية للطفل في دولة كويت ،بحسسب ما أافادت
به.
ب -دوره -ا أاشس -ارت األدي -ب -ة ال -ك -وي -ت-ي-ة والصس-ح-اف-ي-ة
المتخصسصسة في أادب الطفل ،هذايل الحوقل ،أان
مشساركتها في اإلتحاف األدبي حول أادب الطفل
ف -رصس -ة ث-م-ي-ن-ة وه-ام-ة ل-ه-ا ل-ع-رضض ت-ج-رب-ة م-ج-ل-ة
ال -ع -رب -ي الصس -غ -ي -ر ال -ك -وي -ت -ي-ة ال-رائ-دة ف-ي م-ج-ال
الطفولة ،منذ عام  ،1986من العمل واإلبداع ألجل
«العربي الصسغير» ،تضسيف السسيدة الحوقل.

هبة مند :Êتعزيز و دعم أاواصسر التعاون
ب ÚاŸبدع ‘ Úمثل هذه اŸواعيد
كما عبرت األديبة الكويتية هبة مندني عن سسعادتها
وفخرها بتمثيل الكويت في هذا المحفل الثقافي
ال-ك-ب-ي-ر ل-ت-ق-دي-م ت-ج-رب-ت-ه-ا الشس-خصسية في مجال أادب
ال -ط -ف -ل ،م -ؤوك -دة ع -ل -ى أاه-م-ي-ة م-ث-ل ه-ات-ه ال-ل-ق-اءات
ال -ث -ق -اف -ي -ة ف -ي ت -ع -زي -ز و دع -م أاواصس-ر ال-ت-ع-اون ب-ي-ن
المبدعين من كتاب وأادباء من مختلف أانحاء العالم
العربي .على هامشض هذا الملتقى أاقيمت ببهو دار
ال -ث -ق -اف -ة أاح -م-د رضس-ا ح-وح-و ع-دة م-ع-ارضض خ-اصس-ة
ب -ال -ك -تب وقصسصض األط-ف-ال وغ-ي-ره-ا م-ن ال-نشس-اط-ات
الثقافية واألدبية الهادفة.

لعلى للغة العربية) لـ«الشسعب»:
د.صسالح بلعيد (رئيسس اÛلسس ا أ

الششعــــــر عملـــة الكــÓم ..واللّغات ُتنسشـب إا ¤اŸبدع Úبهـــــا»
ع -ل -ى ه -امشس ت -ظ-اه-رة «ا÷زائ-ر ت-ت-ن-فسس شس-ع-را» ،أاو ¤نشس-اط-ات «ب-يت الشس-ع-ر ا÷زائ-ري» ،اŸت-واصس-ل-ة
لعلى
لربعاء ،التقينا باŸكتبة الوطنية الدكتور صسالح بلعيد رئيسس اÛلسس ا أ
فعالياتها إا ¤غاية اليوم ا أ
للغة العربية ،الذي خ ّصسنا بتصسريح أابدى فيه اسستحسسانه الكب Òلهذه اŸبادرةŸ ،ا فيها من خدمة للغة
لبداع ا÷زائري ،إابداع لطاŸا أاثبت تفوقه ‘ ﬂتلف اŸناسسبات.
العربية وا إ

أسسامة إأفرأح
في تصسريحه لـ»الشسعب» ،قال د.صسالح بلعيد
لع---ل--ى ل--ل--غ--ة ال--ع--رب--ي--ة م--ن
إان ال---م---ج---لسض ا أ
المسسهمين في هذه الفعالية ،إاذ أان العمل على
ازدهار اللغة العربية يدخل في إاطار مهام
المجلسض« ،والشسعر عملة الكÓم ،وإان اللغات
في العالم تنسسب إالى المبدعين وإالى الشسعراء،

فاللغة الروسسية تنسسب إالى المبدع أالكسسندر
بوشسكين ،وهو أامير الشسعراء الروسض ،وعندما
لن-ج-ل-ي-زي-ة ف-ذلك ي-ح-ي-ل-ن-ا إال-ى
ن--ق--ول ال-ل-غ-ة ا إ
المسسرحي شسكسسبير ،واللغة الفرنسسية هي لغة
م-ول-ي-ي-ر وف-ول-ت-ي-ر» ،ي-ق-ول د.ب-ل-ع-ي-د ،مضس-ي-فا:
«ل--ذلك ف--ن--ح--ن ه--ن--ا ل--ن--ع--ط-ي ال-دف-ع ال-ق-وي
لننا نريد أان
لتأاسسيسض بيت الشسعر الجزائري ،أ
نتنفسض شسعرا ونعمل على ازدهار هذه اللغة
وبخاصسة أانه يصسادف مناسسبة عظيمة هي عيد
النصسر ،عيد اسستعادة الهوية اللغوية على وجه
الخصسوصض».
عّ--ب--ر د.ب--ل--ع--ي--د ع--ن ب--ال--غ سس--ع--ادت--ه ب-ه-ذه
«الحتفائية الكبيرة التي أاقامها «بيت الشسعر
الجزائري» ،والشسعب الجزائري يتنفسض جيدا،
والدليل على

ل  21مارسس
–تفي اليونسسكو به ك ّ
–ي-ي ا÷زائ-ر ،ع-ل-ى غ-رار ال-ع-دي-د م-ن ال-دول ،ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-لشس-ع-ر ،ب-ت-ن-ظ-ي-م ﬂت-ل-ف ال-ت-ظ-اه-رات
والفعاليات سسواءً ‘ إاطار رسسمي أاو Ãبادرة من اÛتمع اŸد .Êويأاتي هذا ضسمن احتفال اليونسسكو منذ سسنة
” اعتماده ‘ أاثناء الدورة الثÓث Úلليونسسكو اŸنعقدة ‘ نوفمÈ
 2000بالشسعر والقصسيدة ‘ ،يوم عاŸي ّ
 1999بباريسس ،بإاعÓن  21مارسس ،أاول أايام الربيع ‘ نصسف الكرة األرضسية الشسما‹ ،يوما عاŸيا للشسعر.

أسسامة إأفرأح

جاء هذا اإلعÓن بعد قيام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسسكو» باسستقصساء
دولي في شسكل اسستبيان شسمل  50منظمة وطنية ودولية وإاقليمية متخصسصسة في مجال الشسعر ،تّم
اسستÓم  30رّدا منها .وسسعى هذا السستبيان إالى اسستطÓع رأاي الشسعراء باختÓف الثقافة
والجغرافيا عن طريقة إاعÓن يوم عالمي للشسعر .وتمّ اقتراح خيارات ثÓثة ،وهي إاعÓن يوم
دولي محدد للشسعر في تاريخ ثابت كل سسنة ،والحتفال باليوم الدولي للشسعر في تواريخ متطابقة
مع تاريخ اليوم الوطني للشسعر المعتمد أاصس Óفي كل دولة ،وتنظيم مناسسبة عالمية لÓحتفاء
بالشسعر كل سسنة في دولة مختلفة من الدول األعضساء في المنظمة.

ذلك الشسعراء الذين يأاتون بمختلف الجوائز
لولى ،وكنت حاضسرا
العالمية ولهم الرتب ا أ
أاكثر من مرة في جائزة تحدي القراءة العربية
وغيرها من المناسسبات خارج وداخل الجزائر،
ول--ن--ا لسس--ان ال--ح--ال ال--فصس-ي-ح وغ-ي-ر ال-فصس-ي-ح
لمازيغي والفرنسسي ،لذلك نبارك
والعامي وا أ
لهذا الفعل الذي نأامل أان يتواصسل دائما ،وأان
لفضس-ل ب-ك-ل ال-ل-غ-ات
ن--ت--ب--ارى ف--ي--م--ن ي-قّ-دم ا أ
الوطنية ..شسكرا لكل من ح ّضسر لهذا الفعل،
ول--ل-م-ح-اضس-ري-ن ول-لشس-ع-راء ال-ذي-ن سس-يشس-ن-ف-ون
آاذان--ن--ا ف--ي ه--ذا ال--م--ح-ف-ل ال-ك-ب-ي-ر» ،ي-خ-لصض
د.بلعيد ،الذي عّبر لنا عن ولعه بجميل الكÓم
بقوله« :أانا أاحبّ الشسعر ..لسست شساعرا ولكنني
من الغاوين».

العدد
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أاعلنتها مديرية الثقافة انطÓقا من اليوم العاŸي للقصسة وا◊كواتي

أاطباق فنية –اكي خلجات ا÷مهور ‘ نبل الرسشالة الثقافية بع Úالدفلى

تشسهد دار الثقافة بولية ع Úالدفلى انطÓق
نشس- -اط م -ك -ث -ف ل -ل -ج -م -ع -ي -ات وال -ن -وادي وال -ف -رق -ة
اŸسس- -رح- -ي -ة وا◊ك -وات -ي م -ن ع -دة ولي -ات ،ضس -م -ن
ف-ع-ال-ي-ات ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-قصس-ة وا◊ك-اوات-ي ،الذي
ي -ع -د ن -ق -ط-ة ب-داي-ة لسس-لسس-ل-ة أاع-م-ال أادب-ي-ة وف-ن-ي-ة
لل-ع-اب ال-ب-ه-ل-وان-ية“ ،اشسيا مع
وورشس-ات ال-ت-ع-ب Òوا أ
ع-ط-ل-ة ال-رب-ي-ع ال-ت-ي أاع-طتها مديرية الثقافة حيزا
وفضساء كبÒين.

ع Úألدفلى :و.ي  .أعرأيبي

بحسسب األطباق الفنية واألدبية والتعبير المسسرحي التي
لقي قبول واسستماع الجمهور الغفير الذي غصست به قاعة
دار الثقافة «األمير عبد القادر» ،فإان الموسسم الثقافي
الذي شسرعت في تنفيذه مديرية الثقافة بالولية ،مع
بداية  ،2018يبرز دللة واضسحة على الزخم الكبير في
تنظيم الفعاليات إلنطÓقة فعلية هادفة ومؤوسسسسة على
ق -واع-د ث-ق-اف-ي-ة صس-ل-ب-ة ،ب-حسسب تصس-ري-ح-ات ال-ج-م-ه-ور
ال-غ-ف-ي-ر ال-ذي ت-ف-اج-أا ب-ال-رؤوي-ة ال-ن-اضس-ج-ة ل-تسسويق الفعل
ال -ث -ق-اف-ي ف-ي أان-ب-ل صس-وره وم-رام-ي-ه خ-ل-ف-ا ل-م-ا شس-ه-دت-ه
السسنوات المنصسرمة من تذبذب في األنشسطة الثقافية،
يقول محدثونا بعين المكان.
تفعي Óلهذه النظرة وإاعطائها فضساء أارحب وشسمولية في
التصسور برمجت إادارة الثقافة عدة أاطباق فنية تسستمد
ع -م -ق -ه -ا م -ن ال -فضس -اء ال -ح -ك -اوات-ي والسس-رد ال-قصسصس-ي
وال-ت-نشس-ي-ط ال-ب-هÓ-وان-ي ال-ه-ادف لسس-لسس-ل-ة م-ن ال-ع-روضض
وال-ت-ه-ري-ج ال-ذي وق-ف ع-ل-ى ل-مسس-ات ت-رب-وي-ة وت-ث-ق-ي-ف-ي-ة

وتوعوية اعتبرها القائمون محطة للتنشسيط وإاذكاء روح
السسلوك القويم لدى األطفال الذين وجدوا متسسعا من
التفاعل واإلنسسجام مع الحركة والومضسة التمثيلية التي
أابدع في إايصسالها الفنانون الذين حلوا من وهران وورقلة
والمدية والجزائر العاصسمة وفرق محلية كجمعية بسسمة
التي أابدع ممثلوها على الركح مع إاقامة ورشسات فنية
للدمى كممارسسة للراغبين في اإلنغماسض في العرائسض.
من جانب أاخر ،امتدت المسساحة الفنية مع خلق فضساء
ل-م-دي-ن-ة األل-ع-اب ال-ت-ي ت-مت إاق-ام-ت-ه-ا ب-ب-ه-و دار ال-ث-قافة
«األم-ي-ر ع-ب-د ال-ق-ادر» ال-ت-ي اسس-ت-ع-ادت نشس-اط-ه-ا النوعي
الهادف بحسسب تصسريحات الجمهورالذي حج للقاعة .
في ظل هذا التنوع ،أاكد لنا المدير الولئي للثقافة،
م -ح -م -ود حسس -ن -اوي ،أان ع -م-ل ال-ق-ط-اع يسس-ت-م-د ن-ظ-رت-ه
ورسسالته من تعليمات وزير الثقافة عز الدين ميهوبي
وال -ب -رن -ام -ج ال -ولئ -ي وت -وج -ي -ه -ات ال -وال -ي ل-ج-ع-ل ه-ذه
ال-فضس-اءات م-رت-ع-ا ل-لشس-ب-اب وال-م-ب-دع-ين الذين أاحصستهم
ال -م -دي -ري -ة ،م -ن خÓ-ل سس-لسس-ل-ة ال-ل-ق-اءات وال-تشس-خ-يصض
Óمكانيات الموجودة بهذه الولية التي تزخر
الواقعي ل إ
ب -ط -اق-ات ف-اع-ل-ة وم-ت-ف-اع-ل-ة وم-ه-ي-أاة ل-ل-ع-ط-اء ال-ث-ق-اف-ي
واإلبداعي وتنوع الجمعيات النشسيطة والتي تحمل رسسالة
ن -ب-ي-ل-ة ،ي-ق-ول ال-م-دي-ر ال-ولئ-ي ،ال-ذي إاع-ت-ب-ر ال-م-ن-اسس-ب-ة
انطÓقة حقيقية تصسادف عطلة الربيع التي جعلناها
م-ط-ي-ة ل-رب-ط ال-عÓ-ق-ة ال-ح-م-ي-م-ي-ة م-ع ال-ج-مهور الذواق
المنفتح على كل نشساط متميز وذي خصسوصسية وفعالية
في يوميات الشسباب والسسكان بصسفة عامة ،يقول محدثنا
محمود حسسناوي.

قصسيدة «مهاجر» للشساعر سسعيد كروان تصسنع ا◊دث بع Úالدفلى

انطÓق فعاليات أايام الششعر الفصشيح Ãششاركة
بارزة ’–اد الكتاب ا÷زائريÚ

شس- - -ارك ع- - -ل- - -ى م- - -دار ي- - -وم Úا–اد ال- - -ك- - -ت- - -اب
ا÷زائري Úبفرعيه لوليتي ع Úالدفلى والشسلف
لغنية
‘ تنشسيط فعاليات «أايام الشسعر الفصسيح وا أ
اŸل -ت -زم -ة» ال -ت-ي ق-امت ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا واح-تضس-ان-ه-ا دار
لم Òعبد القادر» بولية ع Úالدفلى،
الثقافة «ا أ
لسستاذ
Ãت-اب-ع-ة ح-ث-ي-ث-ة م-ن ط-رف م-ديرها اŸبدع ا أ
لو¤
عبد القادر بوبزول ،والتي جاءت ‘ طبعتها ا أ
ل -ه -ذه السس -ن-ة م-ت-زام-ن-ة وع-ي-د ال-نصس-ر– ،ت شس-ع-ار:
لداء اŸلتزم» –ت إاشسراف وا‹
«جمال القافية وا أ
ولية ع Úالدفلى.

نور ألدين لعرأجي
عرفت أايام الشسعر حضسورا مميزا لشسرائح متنوعة
ألشسخاصض وعائÓت من قلب مجتمع عين الدفلى
شساركت في نسسج سساعات للمتعة في متابعة شسعراء
وم -ب -دع -ي -ن ت -داول-وا ع-ل-ى م-ن-ب-ر الشس-ع-ر ف-ي ق-راءات
جمالية تركت أاثرها لدى جمهور القاعة الذي توافد
بشس-ك-ل م-ل-فت وك-ب-ي-ر خÓ-ل ال-ي-وم ال-ث-ان-ي ل-ل-م-هرجان
األدبي ،هذا الجمهور الذي أابدى تفاعله مع القصسيدة
التي رفع لواءها عدد من الشسعراء أامثال سسعيد كروان

رئيسض فرع عين الدفلى لتحاد الكتاب والذي قراأ
مقتطفا من قصسيدته «مهاجر» كان لها األثر البارز
وسسط الحضسور الذي خرج العديد منهم وهو يردد
بعضض مقاطعها الخاصسة بالشسباب والهجرة واألحÓم
المحطمة ،كما يصسرحون ،وقرأا عضسو اتحاد الكتاب
الجزائريين الشساعر بشسير حميسض للثورة و النصسر
ف -أام -ت -ع بصس -وت-ه ال-ج-ه-وري تÓ-ه ع-دد م-ن الشس-ع-راء و
الشس -اع -رات الشس -ب -اب ف -ي ق -راءات م-م-ت-ع-ة ،وت-دخ-ل
ال -روائ -ي خ -ل -ي -ف -ي عب دال -ق-ادر م-ن خÓ-ل م-داخ-ل-ة
ج-م-ال-ي-ة ع-ن ال-ل-غ-ة والب-داع ف-أات-ح-ف ال-م-ت-لقين ،كما
حضسر التاريخ مع رئيسض اتحاد الكتاب لفرع ولية
الشسلف األسستاذ «محمد طياب» الذي أاسسهب في سسرد
تاريخ الثورة الجزائرية ومحطات النتصسار فيها من
ان -ط Ó-ق-ت-ه-ا إال-ى غ-اي-ة السس-ت-قÓ-ل ب-ط-ري-ق-ة ع-ل-م-ي-ة
ممنهجة أاضسفت على موضسوع المهرجان تنوعا أاثرى
أايام الشسعر ،وتواصسلت التظاهرة زخما وإابداعا إالى
غاية مسساء أامسض ،حيث أاسسدل السستار على الطبعة
األولى التي جاءت بكل عفوية تاركة األثر الطيب على
أامل تطوير التظاهرة في طبعتها الثانية وتوسسيعها.

التظاهرة –تضسنها حديقة النور والنسسيم بÈج بوعريريج

أاول معـ ـرضض وطن ـ ـي لكتـ ـاب ا÷ي ـب –ت ششعار «ربيع القـ ـراءة»

لو ¤ل-لصس-ال-ون ال-وطني
إان-ط-ل-قت ،أامسس ،ال-ط-ب-ع-ة ا أ
للكتاب بعنوان« :ربيع القراءة» ،التظاهرة تقام –ت
ال -رع -اي -ة السس -ام-ي-ة ل-وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ووا‹ ولي-ة ب-رج
بوعريريج وبالتنسسيق مع دار الثقافة ﬁمد بوضسياف
وإادارة ح-دي-ق-ة ال-ن-ور وال-نسس-ي-م ل-ل-عائÓت Ãدينة برج
ب -وع -ري -ري -ج  ،و” إاخ -ت -ي -ار ت -وق -يت الصس -ال -ون ،خ Ó-ل
ال -ع -ط -ل -ة ال -رب -ي -ع -ي-ة ،وه-و أاول م-ع-رضس ل-ل-ك-ت-اب ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني من تنظيم منشسورات الوطن ،اليوم،
بهذا الفضساء اŸفتوح.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

اأي-ن سس-ي-ك-تشس-ف ال-م-واط-ن-ون وزوار ال-ح-دي-ق-ة ع-ديد
العناوين التي سستعرضسها مختلف دور النشسر ،تزامنا
والعطلة الربيعية وعيد النصسر من  19مارسض اإلى
غاية  02اأفريل  ، 2018حيث سستشسارك في المعرضض
 26دار نشس-ر وسس-ي-ك-ون ال-م-ع-رضض م-خصسصس-ا ل-ك-ت-اب
ال -ج -يب ال -ذي ت -ت -خصسصض ف -ي -ه دار ال -نشس -ر ال-وط-ن،
بالإضسافة اإلى كل اأنواع الكتب و في كل المجالت
من مختلف دور النشسر المشساركة في التظاهرة.
بحسسب المكلف بالمعارضض لدى منشسورات الوطن
اليوم ،عبد المالك رفيسض ،فاإن الهدف من اإقامة

ما ه ـ ـو الي ـ ـوم العاŸـ ـ ـي للششع ـ ـر؟

نجد في موقع األمم المتحدة ،الذي اعتمد بدوره على مقرر اليونسسكو ،أان الهدف الرئيسسي من
اليوم العالمي للشسعر هو «دعم التنوع اللغوي من خÓل التعبير الشسعري ،وإلتاحة الفرصسة للغات
المهددة بالندثار بأان ُيسستمع لها في مجتمعاتها المحلية .وعÓوة على ذلك ،فإان الغرضض من
Óمسسيات الشسعرية ،وتعزيز تدريسض
هذا اليوم هو دعم الشسعر ،والعودة إالى التقاليد الشسفوية ل أ
الشسعر» ،ودعم دور النشسر الصسغيرة «لغزو سسوق الكتاب عن طريق نشسر عدد متزايد من الدواوين
بقلم شسعراء من الشسباب» ،بحسسب فقرة «دور اليونسسكو في مجال تعزيز الشسعر» في إاعÓن اليوم
العالمي للشسعر.
كما نجد في نصض مقرر اليونسسكو أان هذا اليوم العالمي من شسأانه تشسجيع «إاقامة الحوار من
جديد بين الشسعر وغيره من الفنون مثل المسسرح والرقصض والموسسيقى والرسسم وغيرها ،وبين
موضسوعات السساعة كثقافة السسÓم والÓعنف والتسسامح» .وتؤوكد اليونسسكو على «الربط بين
كافة أانواع الفنون ،وبينها وبين الفلسسفة التي تقترب هي األخرى جدا من الفن ،لتسسليط الضسوء
من جديد على عبارات ديÓكروا الذي قال في يومياته« :ل يوجد فن ب Óشسعر».

م-ث-ل ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رات ال-ث-ق-اف-ي-ة ت-ندرج في توسسيع
المقروئية لدى فئات واسسعة من المجتمع وخاصسة
الشسباب والطلبة ،باإعتبار منشسورات الوطن اليوم
تروج لمشسروع كتاب الجيب الثقافي بحجمه الصسغير
وسس -ع -ره ال -زه -ي -د ،وسس -ط -رت ب -رن-ام-ج-ا ل-ل-م-ع-ارضض
ال-ولئ-ي-ة ،ب-م-ا ف-ي-ه-ا ال-م-ع-ارضض الصس-ي-ف-ية على طول
السساحل الجزائري.
اأضس-اف ذات ال-م-ت-ح-دث ان-ه سس-ي-ت-خ-ل-ل ال-م-عرضض بعضض
ال-نشس-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ك-ال-ب-ي-ع ب-ال-ت-وقيع وقراءات اأدبية
لأدباء وشسعراء من الجزائر ،منهم اأمين الزاوي ،عبد
العزيز بوباكير وعبد الله حمادي وكفاح جرار وخالد
سساحلي وعاشسور فني ومحمد لمين بن ربيع وسسليمان
جوادي واليامين بن تومي وغنية كبير .سسيحضسر حفل
الف -ت -ت -اح ،ب -حسسب ال -ق -ائ -م -ي-ن ع-ل-ى ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة،
السس -ل -ط -ات ال -م -ح -ل -ي -ة وب -عضض الشس -خصس -ي -ات الأدب -ي -ة
والإعÓ-م-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ف-ري-دة ب-ل-قسس-ام وال-ط-فل بطل
تحدي القراءة العربية بدبي  2016محمد عبد الله فرح
جلود ،كما سسيتم خÓل المعرضض تكريم شسخصسيات
اأدبية وتم في هذه الطبعة إاختيار اسسمين ويتعلق
األمر بكل من عبد الرزاق بوكبة ومبروك دريدي.

تشسجع اليونسسكو الدول األعضساء على القيام بدور نشسط في الحتفال باليوم العالمي للشسعر،
«سسواء على المسستويين المحلي والقطري ،وبالمشساركة اإليجابية للجان الوطنية والمنظمات غير
الحكومية والمؤوسسسسات المعنية الخاصسة منها والعامة مثل :المدارسض والبلديات والمجمعات
الشسعرية ،والمتاحف والرابطات الثقافية ،ودور النشسر ،والسسلطات المحلية وغيرها».
ولعل من الملفت لÓنتباه تركيز المنظمة الدولية على دور اإلعÓم والصسورة التي يعكسسها هذا
األخير عن الشسعر ،حيث أاوصسى اإلعÓن بضسرورة رسسم صسورة جذابة للشسعر في وسسائل اإلعÓم
بحيث ل ينظر إالى الشسعر بعد ذلك كونه شسك Óقديما من أاشسكال الفن.
جاء في توصسيات الجتماع الخاصض الذي نظم في  26مارسض  1999في مقر اليونسسكو :ل يزال
يوجد اتجاه لدى وسسائل اإلعÓم والجمهور العريضض عموما يجنح إالى عدم أاخذ الشساعر على
محمل الجد ،لذلك يصسبح من المفيد التحرك لÓنعتاق من هذا الوضسع لكي ينبذ هذا التصسور
ويأاخذ الشسعر مكانه الصسحيح في المجتمع» .ويتبين من هذا الكÓم الصسريح والمباشسر أان
ÓعÓم دورا محوريا في النهوضض بالشسعر وإايصسال كلمة الشسعراء في صسورة نظيفة جذابة تشسجع
لإ

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

17

لربعاء  21مارسض  2018م
اأ

العـ ـدد

الموافق لـ  03رجب  1439هـ

17598

ا◊رفية زهرة إاحدادن

تغزل من الصسوف –فا فنية تروي تفاصسيلها
حكاية امرأاة تشسبّعت ثقافة اŸنطقة التي
ترعرعت فيها ،ويعكسص إاتقانها للحرفة التي
تشسّربتها حتى الثّمالة إاصسرار جزائرية على
إابقاء اŸوروث الثقا‘ ‘ صسناعة الزربية
لجيال القادمة .زهرة إاحدادن واحدة من
ل أ
ا◊رفيات اللّئي وضسعن على عاتقهن مهمة
لجيال
نقل أاسساسسيات الصسناعة التقليدية ل أ
القادمة ،سسنتعّرف اليوم عليها عن قرب ‘
صسفحة «القوة الناعمة».

بورتريه :فتيحة ــ ك
هي امرأاة ولدت ‘ أاعا‹ جبال جرجرة الشّشاﬂة
ششموخ هذه األمة بولية تيزي وزو وسشط عائلة اŸرأاة
فيها اÙور الذي يعطي األسشرة توازنها واسشتقرارها،
ومع أاول قطرات حليب ششربها تششّربت معها صشوت
«اŸنسشج» ،الذي كانت والدتها Îﬁفة ‘ صشناعة
الزربية ،فكانت تضشع طفلتها الصشغÒة ‘ حجرها
وت- -ب- -دأا ‘ صش- -ن -اع -ة –ف -ت -ه -ا
ال- -ف- -ن- -ي -ة ،وح -ت -ى خ -ط -وات -ه -ا
وعÌات -ه -ا األو ¤ك -انت وسش-ط
الصشوف و»اŸنسشج» ،ومع مرور
الزمن أاصشبحت جزءاً ل يتجّزأا
م - -ن شش - -خصش - -ه - -ا ،ف - -أات - -ق- -نت
صشناعتها وهي ما تزال ‘ 13
من العمر ،فابنة السشيدة التي
تركت وراءها زربية خاصشة بها
م- - -ا زالت ت - -ل - -ق - -ى رواج - -ا ‘
اŸنطقة هي زربية «تاسشعديت
آايث حمو (حامي)» ل بد لها أان تتقن حياكتها منذ
نعومة أاظافرها.
ك -انت «زه -رة» تسش -ت-ع-م-ل ك-م-ا ال-نسش-اء ‘ م-ن-ط-ق-ة
القبائل الصشوف الطبيعي ◊ياكته ،و“ششط الصشوف
وتغزله بأادوات تقليدية ،أاما األلوان فتعطيها تنوعها
وإاشش-راق-ه-ا م-ن ال-ط-ب-ي-ع-ة ب-اسش-ت-ع-م-ال ج-ذوع األششجار

امراأة –يك أاناملها هوّية أامّة

وأاوراق األعشش- - -اب ،وقشش- - -ور ال- - -رم- - -ان وأان- - -واع م- - -ن
اŸعادن ،حيث تغمر خيوط الصشوف ‘ اŸاء اŸلون
اŸغلي ،وتÎك لبعضض الوقت ثم تسشحب من اŸاء
وتÎك ل -ت -ج -ف –ت أاشش -ع -ة الشش -مسض ق -ب -ل ال -ب-دء ‘
اسشتعمالها ◊ياكة الزربية على اŸنسشج اليدوي ،الذي
يتطّلب دّقة متناهية ‘ وضشعه حتى تنسشج الزخارف
بشش -ك -ل م -تسش -اٍو ،وجّسش -دت «زه -رة» ه -م -زة وصش -ل م-ع
األجداد فكانت الزربية التي ورثها األجداد بششكل
م -ت -واصش -ل إا ¤األب -ن -اء ا◊ل -ق -ة ال -ت-ي ت-رب-ط ا◊اضش-ر
باŸاضشي واŸاضشي باŸسشتقبل ‘ ،معادلة ل يعرف
ح ّ-ل -ه -ا إال شش -خصض تشش ّ-ب -ع ب -ال -ه -وي -ة ال -ث -ق -اف -ي-ة ب-ك-ل
تفاصشيلها.
بعد سشنوات من العمل ‘ هذه ا◊رفة التقليدية،
فّكرت «زهرة» ‘ إاعطاء أابجديات صشناعة الزربية
التقليدية إا ¤الفتيات األخريات ،فانطلقت ‘ 1995
‘ مرحلة جديدة من حياتها أال وهي تعليم وتكوين
الراغبات ‘ تعلم ا◊رفة ،وألنّ اŸنطقة ﬁافظة
اختارت لنفسشها طريقة ششاقة ل يقدر عليها إال من
كان يؤومن أاّنه يؤوّدي رسشالة ثقافية اŒاه بلده ،لذلك
كانت تتنّقل من عرشض إا ¤آاخر ‘ ولية تيزي وزو،
وك - -انت ت- -ب- -ق- -ى ‘ ك- -ل
واح -د م-ن-ه-ا م-ن خ-مسض
إا ¤سشت سش - - - - - -ن - - - - - -وات
تعطيهن خÓلها كل ما
ت- -ع- -رف- -ه ع -ن صش -ن -اع -ة
ال -زراب -ي ،وع -ن ال-رم-وز
ال -ت-ي –م-ل ال-ك-ث Òم-ن
اŸعا Êوالتفاصشيل عن
حياة اŸنطقة،
وÃجّ-رد إات-ق-ان-ه-ن لها
تششد الرحال إا ¤عرشض
آاخر ،كانت تتنّقل مع أاسشرتها وأالتها فقط لتبقى هذه
ا◊رفة حّية تتوارثها األجيال جي Óبعد جيل.
العمل الدؤووب أاّهل زهرة إاحدادن ألن تكون أاسشتاذة
مكّونة ‘ مراكز التوين اŸهني ،حيث كانت تششرف
على تعليم اŸتكون Úا÷انب Úالنظري والتطبيقي ‘
صشناعة الزربية ،خاصشة فيما يتعلق بالرموز التي ترسشم

الّزربية الّتقليدية كتاب 5000
سشنة ’ يتقن رموزها إا’ّ ال ّضشالعون
‘ صشناعتها

على الزربية ألنها ليسشت ›رد رسشومات فقط بل هي
أاك Èمن ذلك “اما ومغايرة كليا لهذا اŸعنى ،فعلى
اختÓفها هي حروب أابجدية تروي تفاصشيل حياة
األجداد ،وتصشف بدقة معيششتهم أاما أالوانها فكانت
من وحي الطبيعة التي كانوا متواجدين فيها ،فكل
رمز هو معنى ◊ياة ،لذلك تتطّلب حياكة الزرابي
م-وه-ب-ة وحّ-ب-ا ح-ت-ى تسش-ت-ط-ي-ع ال-ف-ت-اة ح-ف-ظ م-ع-ان-يها
ودللت-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ل يسش-ت-ط-ي-ع ترجمتها سشوى
ال ّضشالع Úواıت ّصش Úصشناعة الزرابي.
و‘ هذا الصشدد ،قالت زهرة إاحدادن إانّ الزربية
التقليدية تقاوم الندثار مع قلة صشانعيها ،لذلك طلبت
من الدولة دعم هذا اŸوروث الثقا‘ خاصشة بتوفÒ

للسسيدات فقط

على الرغم من اتباع حمية معuينة ،قد
يفششل البعضض ‘ خسشارة الوزن! نقuدم
‘ اآلتي› ،موعة من نصشائح إلبقاء
هرمونات التحّكم بالوزن متوازنة.
م -ن ب Úال -ه -رم -ون -ات اŸسش -ؤوول-ة ع-ن
زيادة الوزن
^ ه -رم -ون ال -غ -دة ال -درق-ي-ة :هو
اŸسشؤوول الرئيسض عن عمليsات األيضض،
فعند كسشل الغدة الدرقية يزيد الوزن
بششكل ملحوظ.
^ هرمون ا÷وع أاو الـ «غريل:»Ú
ُي- -ح u-ف -ز الشش -ه -ي -ة ،وي -زي -د م -ن ت -رسtش -ب
الدهون .يفرز من اŸعدة أاسشاسًشا ،كما
ي-ف-رز ك-م صش-غ Òم-ن-ه ب-واسش-ط-ة األم-ع-اء
ال- -دق- -ي- -ق- -ة وال- -دم- -اغ وال -ب -ن -ك -ري -اسض.
مسشتويات الـ «غريل »Úالعالية ‘ ›رى
الدم قد تزيد الوزن ،علًما بأاsن األفراد
ال -ذي -ن ي -ع -ان -ون م -ن ال -ب-دان-ة ،ه-م أاكÌ
حسشاسشيsة لهذا الهرمون.
^ ه -رم -ون الـ «ك-ورت-ي-زول» :هو
الهرمون الذي تنتجه الغدد الكظرية،
وي-ف-رز ع-ن-د الشش-ع-ور ب-الك-ت-ئ-اب والقلق
والعصشبيsة واأل ،⁄ووظيفته هي تنظيم
وت -ع-ب-ئ-ة ال-ط-اق-ة .ف-ع-ن-د ال-ت-وت-ر ،ت-زداد
نسش- - -ب- - -ة إاف- - -راز الـ «ك- - -ورت- - -ي - -زول» والـ
«إانسشول ،»Úما يزيد من ترسtشب الدهون
وُيحuفز نضشوج اÓÿيا الدهنية.

فّعلي هرمونات إاحراق الّدهون ÿسشارة الوزن

^ هرمون الـ «إاسسÎوج :»ÚتعاÊ
ال- -نسش- -اء ق- -ب- -ل ان- -ق- -ط -اع ال -ط -مث م -ن
مسش - - -ت- - -وي- - -ات م- - -ن- - -خ- - -فضش- - -ة م- - -ن الـ
«إاسشÎوج ،»Úما يحtد من اإلباضشة‘ .
هذه ا◊ال ،ومن أاجل ا◊صشول على
إام- - -دادات ك- - -اف - -ي - -ة م - -ن ه - -رم - -ون الـ
«إاسشÎوج ،»Úيبدأا ا÷سشم بالبحث عن
خÓيا أاخرى تنتج هذا الهرمون .ومن
ب Úه -ذه اŸصش -ادر :اÓÿي -ا ال-ده-ن-ي-ة،
و‘ هذا اإلطار ،يحuول ا÷سشم مصشادر
ال-ط-اق-ة اŸت-اح-ة إا ¤ال-ده-ون ل-ت-ج-ديد
مسشتويات الغلوكوز ،وهذا بدوره يؤودي
إا ¤زيادة الوزن ،وخصشوصًشا ‘ ا÷زء
السشفلي منه.
^ الـ «إانسس - - -ول :»Úه-رم-ون ي-ف-رزه
ال- -ب- -ن- -ك- -ري- -اسض وُي- -سش- -اع- -د ‘ ن- -ق -ل الـ
«ج -ل -وك-وز» إا ¤اÓÿي-ا؛ لسش-ت-خ-دام-ه-ا
كطاقة أاو لتخزينها كدهن ،ما ُيسشاهم
‘ ا◊فاظ على مسشتويات الـ «جلوكوز»
‘ الدم .علًما بأان sاسشتهÓك األطعمة
ŸحÓsة صشناعيvا
Ÿصشsنعة واŸششروبات ا ُ
اُ
واألط- -ع- -م- -ة غ Òالصش- -حs- -ي- -ة ي -ق -ود إا¤
م -ق -اوم -ة الـ»إانسش -ول ‘ »Úا÷سش -م .و‘
هذه ا◊الُ ،تصشبح خÓيا العضشÓت غÒ
قادرة على التعtرف إا ¤الـ «إانسشول،»Ú
ليبقى الـ «جلوكوز» ‘ ›رى الدم ،ما
ي-رف-ع مسش-ت-وي-ات السش-ك-ر ف-ي-ه ،وب-ال-تا‹

الشّشهيدة مليكة قايد...بطلة معركة ا÷زائر

ولدت الشّشهيدة مليكة با÷زائر العاصشمة ببلكور ‘ سشنة  24أاوت ،1933
والتحقت باŸدرسشة اإلبتدائية سشنة  1939بالعاصشمة ثم بÈج بوعريريج سشنة
 ،1942و‘  1947نالت ششهادة التعليم البتدائي و‘ ّ – 1953صشلت على دبلوم ‘
التمريضض.
مليكة قايد ششهيدة جزائرية من أاهم عناصشر الثورة ا÷زائرية ،وكان لها فضشل
كب ‘ Òتفج Òا◊رب ا÷زائرية ،كما كان لها دور كب ‘ Òتنظيم اŸظاهرات
وتعليم اÛاهدين وعملت ‘ ا◊رب كطبيبة ،كانت من أاهم النسشاء ‘ تسشيÒ
اÿط -ط ورسش -م -ه -ا وت -ن -ف -ي -ذه -ا ،وق -د ك -انت م -ك ّ-ل -ف -ة بصش -ن-اع-ة ال-ق-ن-اب-ل ،و‘
سشنوات النفجارات كانت من أاهم النسشاء ‘ زراعة القنابل با÷زائر العاصشمة
والقصشبة برفقة ياسشف سشعدي والعربي بن مهيدي وبرفقة حسشيبة بن بوعلي
وغÒه- -م ،و‘ سش- -ن -ة  1956ب -دأا نشش -اط -ه -ا ب -الÈوز ‘ زراع-ة ال-ق-ن-اب-ل وتسش-يÒ
اÿطط..إالخ ،وأاصشبحت اŸطاردة رقم  1من طرف السشلطات السشتعمارية.

يزيد الوزن.
^ الـ «ب- - - - - - -روجسسÎون» :يرجع
ان- -خ -ف -اضض مسش -ت -وى الÈوجسشÎون إا¤
ان -ق -ط-اع ال-ط-مث ،واإلج-ه-اد ،أاو ت-ن-اول
األغ -ذي -ة ا◊اوي -ة اŸضش -ادات ا◊ي -وي-ة
والهرمونات ،التي من ششأانها أان تزيد
الوزن.

كيفsية تفعيل هرمونات إاحراق الّدهون

^ ال -ت -ق -ل -ي-ل م-ن اسش-ت-هÓ-ك اŸل-ح ‘
ال- - -وج - -ب - -ات ق - -در اŸسش - -ت - -ط - -اع ،م - -ع
السش -ت-ع-اضش-ة ع-ن-ه ب-اŸنu-ك-ه-ات األخ-رى

الطبيعsية ،مثل :النعناع والقرفة .فاŸلح
يتسشبsب ‘ حبسض السشوائل ‘ ا÷سشم.
^ tŒن- -ب ت- -ن -اول األط -ع -م -ة ال -غ -ن -ي -ة
بالكربوهيدرات ،فهي تؤوثر سشلبًا على
ع -م -ل -ي -ة خسش-ارة ال-وزن؛ إاذ ت-ع-م-ل ع-ل-ى
تخزين الطاقة عوضًشا عن إاحراقها.
^ ششرب عصشائر اÿضشروات والفواكه
Ÿع s-دة م -ن-زلv-ي-ا ،ف-ه-ي غ-نs-ي-ة ب-األل-ي-اف
اُ
وُت -سش -اع-د ‘ ال-ت-خسش-يسض .واألشش-خ-اصض
الذين يعانون ارتفاع نسشبة السشكر ‘
ال -دمُ ،ي -نصش -ح -ون ب -ت -ن -اول السش -ب -ان-خ أاو
البقدونسض أاو الكرفسض ،وُيمكن –لية
هذه العصشائر بالتفاح أاو الششمندر.
^ زيادة تناول اÿضشروات وا◊بوب
‘ ا◊م- -ي- -ة ،ف- -ه- -ي غ- -نs- -ي -ة ب -األل -ي -اف
والفوائد.
عند اتخاذ قرار البدء بخسشارة الوزن،
ي- -جب إادراك ك- -ي- -فs- -ي -ة ت -دريب ا÷سش -م
والعقل على ا◊uد من الششهية ،خصشوصًشا
بعد السشابعة مسشاًء .ولذاُ ،ينصشح بتناول
الوجبة األخÒة أاي العششاء ب Úاÿامسشة
أاو السشادسشة مسشاًء كحد أاقصشى ،فضشًÓ
عن اسشتبدال ششاي األعششاب أاو اŸاء مع
ال - -ل - -ي - -م - -ون ا◊امضض ب - -اŸشش - -روب- -ات
السش- -ك- -ري- -ة ،وت- -ن- -اول ال -ط -ع -ام ب -ب -طء،
والتوtقف فوًرا عن الطعام حال الششعور
بالششبع.

‘ سشنة  1956بدأات التفجÒات ‘ ا÷زائر
العاصشمة و‘ كامل أانحاء ا÷زائر ،كان Ÿليكة
قايد سشنة  1956دور ‘ انفجارات العاصشمة،
واششتهرت ‘ تفجÒات  5ديسشم Èبحي القصشبة
ال -ع -ت-ي-ق-ة ،ح-يث أاصش-ب-حت م-ن أاك Ìنسش-اء ال-ث-ورة
التحريرية مطاردة من قبل ا÷يشض.
كما كانت قائدة جمعية النسشاء للثورة التحررية
با÷زائر ‘ تنظيم اÿطط وتسشيÒها ،ودراسشة
األماكن اŸتواجدة با÷زائر لوضشع القنابل ونقل
األخبار ،كما كان Ÿليكة قايد دور كب ،Òإا ¤أان
اكتششف أامرها سشنة .1957
‘  20جوان Ã 1958ششدال ولية البويرة ح Úكانت تعالج بعضض اŸرضشى
اكتششف أامر بعضض اÛاهدين ،حيث قام ا÷يشض الفرنسشي برمي قنبلة ‘
اŸنزل الذي كانت فيه مليكة قايد ،فاسشتششهدت هي واÛاهدين الذين كانوا
معها ،ودفنت ‘ مقÈة العالية Ãربّع الشّشهداء بباب الزوار.

اŸواد األول- -ي -ة لصش -ن -اع -ت -ه -ا ك -ا◊ل -ف -ة وك -ذا اآللت،
واقÎحت أايضشا تخصشيصض مراكز تكوين مهني خاصشة
بالصشناعات التقليدية فقط ،أاما التكنوجيات ا◊ديثة
وا◊رف األخرى فيجب إادراجها ‘ مراكز تكوين
أاخ-رى ،ح-ت-ى نسش-اه-م ‘ إاق-ب-ال ال-ط-ل-ب-ة ع-ل-ي-ه-ا ألن-ه-ا
صشناعة يجب اÙافظة عليها.
‡ن ي -ت -حّصش-ل-ون ع-ل-ى
ولح -ظت أايضش -ا أاّن ال -ب -عضض ّ
ششهادة التأاهيل اŸهني ‘ النششاطات اÿاصشة بالغرفة
الصش -ن -اع -ي -ة ه -م ي -د غ Òم-ؤوّه-ل-ة ،م-ا أاّث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى
الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-م-وم-ا ،ل-ذلك ع-ل-ي-ه-م اج-ت-ي-از
امتحان على يد أاسشتاذ مكون لضشمان تأاهليه فيها ،و‘
ن- -فسض السش- -ي- -اق ق ّ-دمت زه -رة إاح -دادن شش -ك -ره -ا إا¤
فدرالية ا◊رفي Úوالصشناعات التقليدية التي تششرف
على الكث Òمن اŸعارضض التي تعطي ا◊رفي Úفرصشة
ل -تسش -وي-ق م-ن-ت-وج-ات-ه-م ،وت-ع-ري-ف ا÷م-ه-ور ع-ن ق-رب
با◊رف اليدوية على اختÓف أانواعها.
ا◊رفية زهرة إاحدادن اليوم تركت حياكة صشناعة
ال -زراب -ي بسش -بب إاصش-اب-ة سش-ب-ع-ة م-ن ف-ق-رات ع-م-وده-ا
الفقري بسشبب اÛهود الذي بذلته طوال السشنوات
اŸاضشية ‘ حياكتها ،ولكنها  ⁄تÎك التعليم والتكوين
ألّن -ه -ا ل ت -ري -د Ÿوروث ث -ق -ا‘ وحضش -اري ك -ال-زرب-ي-ة
التقليدية عمره خمسشة آالف سشنة أان يندثر ،وطبعا
أامثالها تششّربوا الصشناعة التقليدية يعجزون عن البقاء
بعيدا عنها ،لذلك هي اليوم –يك ا÷بة القبائلية بكل
أانواعها وأالوانها لتسشاهم ‘ إابقائها موروثا ثقافيا
يقاوم الزمن.

كرسست حياتها للدفاع عن
لشسخاصص اŸعاقÚ
ا أ

رحيل بوبرقوت بعد
صشراع مع اŸرضض
رحت
رئيسشة
ا÷معية
الوطنية
Ÿسشاندة
األششخاصض
اŸعاقÚ
«الÈكة»
السشيدة
فلورة
بوبرقوت ،
ب-ع-د صش-راع
مع اŸرضض
وهي التي
كرسشت حياتها للدفاع عن األششخاصض اŸعاقÚ
واŸراف -ع -ة ع -ن -ه -م ‘ ك -ل اÙاف -ل ال -وط-ن-ي-ة
لف -ت -ك -اك ح -ق -وق -ه -م ‘ ،ظ -ل غ-ي-اب ال-ت-ك-ف-ل
ال -ن -فسش -ي والج -ت-م-اع-ي ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة وصش-ع-وب-ة
ان -خ -راط-ه-م ‘ ال-وسش-ط اŸدرسش-ي ،م-ن خÓ-ل
العمليات التوعوية دون اأن ننسشى ›هوداتها ‘
›ال ال -ت -حسش-يسض ع Èال-ط-رق وع-ل-ى مسش-ت-وى
اŸدارسض Ãخاطر حوادث اŸرور التي تسشبب
‘ ال- -ك- -ث Òم- -ن األح -ي -ان اإلع -اق -ة ،وﬁاول -ة
ترسشيخ ثقافة الحتياط وا◊ذر لدى سشائقي
السش- -ي -ارات ف -نشش -اط -ه -ا دائ -م ع -ل -ى اŸسش -ت -وى
الوطني.
م-ن-ذ اإنشش-اء ا÷م-ع-ي-ة سش-ن-ة  ،1999وال-ف-قيدة
تسشعى إلدماج هذه الششريحة من ›تمعنا ‘
ا◊ياة إا ¤جانب األششخاصض العادي Úوتعريفهم
ب -ح -ق -وق-ه-م وت-ع-زي-ز ث-ق-ت-ه-م ب-ال-ن-فسض ل-ت-ف-جÒ
مهاراتهم ،ومطالبة السشلطات اÙلية بتسشهيل
تنقلهم ‘ األماكن العمومية ،وموازاة مع ذلك
كانت تطرق باب كل مؤوسشسشة وطنية أاو أاجنبية
واÙسشنŸ Úنح مسشاعدات للتكفل بتمدرسض
اŸع -اق .Úف -ك -م ك -انت اŸرح -وم -ة ب -وب -رق-وت
متواضشعة ومتسشاﬁة وتسشاعد كل من يطلب
ال -دع -م ،اسش -تضش -ف-ن-اه-ا ب-ج-ري-دة»الشش-عب» و⁄
ت-ب-خ-ل ‘ ال-رد ع-ن اأسش-ئ-ل-ت-ن-ا ك-ل-م-ا اتصش-ل-ن-ا بها
هاتفيا ،وهمها الوحيد هو فئة اŸعاق .Úفرحم
الله الفقيدة ونأامل أان يواصشل أاعضشاء ا÷معية
نفسض نششاط اŸرحومة.

سس.بوعموششة
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رابح ماجر:

أإحـ ـÎم كـ ـل إإلنتق ـ ـادإت ..لكـن قائمة
إلÓع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب Úمدروسصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة جيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدإ
اأكد مدرب اŸنتخب الوطني لكرة القدم ،رابح ماجر ،اأن قائمة الÓعب Úالتي وضسعها –سسبا للمبارات Úالوديت Úاأمام
تنزانيا واإيران« ،كانت مدروسسة جيدا» مفيدا انه يبقى يحÎم ا’آراء التي تنتقده حول هذه اÿيارات التي اتخذها
رفقة طاقمه الفني.

صس -رح م -اج -ر ل -ل -م-وق-ع ال-رسس-م-ي
ل–Óادية ا÷زائرية لكرة القدم
(ال- -ف- -اف) أان «ال- -ق- -ائ- -م- -ة ال- -ت- -ي
وضس-ع-ن-اه-ا رف-ق-ة ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
كانت مدروسسة كما ينبغي .لكني
أاب - -ق - -ى أاحÎم ك - -ل اآ’راء ال - -ت - -ي
تنتقد Êحول هذه اÿيارات».
ووج -ه م -اج-ر ال-دع-وة لـ’ 24عبا
ل -ل -مشس-ارك-ة ‘ ت-ربصس –ضسÒي،
الذي انطلق يوم ا’ثن ÚباŸركز
ال -ف -ن-ي ال-وط-ن-ي بسس-ي-دي م-وسس-ى
(ا÷زائر)– ،سسبا لوديتي تنزانيا
( 22م- -ارسس) Ãل- -عب  5جويلية
وإايران ( 27مارسس) Ãدينة غراز
النمسساوية.
وت- -ع -رضس ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ا¤
ان- -ت- -ق -ادات واسس -ع -ة بسس -بب ه -ذه
ال- -ق -ائ -م -ة ،ب -اإ’ضس -اف -ة ا ¤ع -دم
اسس-ت-دع-ائ-ه ل-ب-عضس العناصسر التي
باتت تتأالق داخل وخارج الوطن.
ودافع صساحب «الكعب الذهبي»
عن خياراته ‘ فيديو نشسره موقع
الفاف قائ:Ó
«اسستقدمنا ثÓثة حراسس مرمى،
م - -ن ب - -ي - -ن- -ه- -م ف- -وزي شس- -اوشس- -ي
(م -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر) ال-ذي ي-ب-ق-ى
بالنسسبة لنا من أاحسسن ا◊راسس
‘ اف -ري -ق -ي -ا ،أام -ا ع -ب -د ال -ق -ادر
صسا◊ي (شسباب بلوزداد) فهو من
أاحسس - -ن ا◊راسس ‘ ال - -ب - -ط- -ول- -ة
الوطنية .وا◊ارسس الثالث توفيق
موسساوي فهو شساب وصساعد يقوم
بعمل كب Òجدا مع ناديه أاتليتيك

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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كأاسس ا÷مهورية:
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بر›ة لقاء شس.إلقبائل ـ إإ.إلبليدة إلسصبت
إلق ـ ـ ـ ـادم Ãلعـ ـ ـ ـ ـب  ٥جويلي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تقرر اإجراء مباراة
شسبيبة القبائل  -اإ–اد
البليدة ◊سساب الدور
ربع النهائي لكاأسس
ا÷زائر يوم السسبت
اŸقبل Ãلعب  5جويلية
 1962اإبتداء من
السساعة 00ر ،16حسسب
ما اأوردته ا’–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم
(الفاف).

وكانت هذه اŸقابلة مقررة

Ãل -عب أاول ن -وف -م Èب -ت -ي-زي
وزو ،ق -ب -ل ان ت -ت -م ب-ر›ت-ه-ا
باŸلعب اأ’وŸبي بالعاصسمة
ب- -ح- -ج -ة ان اŸل -عب ا’ول ’
يتسسع لـ 20أالف متفرج ،حسسب
م -ا اشسÎط -ت -ه ÷ن -ة ت -ن-ظ-ي-م
كأاسس ا÷زائر التابعة للهيئة
الفيدرالية.
بعد ذلك بأايام ،أاعلنت الفاف
ع -ن ت -أاج -ي -ل آاخ -ر ل -ق -اء م -ن
الدور ربع النهائي ا¤

ت -اري -خ ’ح -ق قصس-د السس-م-اح
ل -لشس -ب -ي -ب -ة ب -اخ -ت -ي -ار م -ل-عب
ي- -ح- -تضس- -ن ه -ذه اŸواج -ه -ة،
لتختار إادارة «الكناري» بعد
أاي - -ام م- -ن ال- -تشس- -اور ال- -ل- -عب
Ãيدان  5جويلية.
ويلتحق الفريق اŸتأاهل من
هذه اŸقابلة ‘ الدور نصسف
ال- -ن- -ه- -ائ -ي ب -ك -ل م -ن أان -دي -ة
م - -ول - -ودي - -ة ا÷زائ- -ر ،ا–اد
بلعباسس وشسباب الزاوية.

’و:¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

مولودية وهرإن Œري تربصصا بتنسس بدإية من إليوم
يتنقل فريق مولودية وهران اليوم اإ ¤تونسس ’إجراء تربصس مغلق بعد
توقف بطولة الرابطة ا’أو ¤لكرة القدم التي ينافسس فيها على مرتبة بÚ
الثÓثة ا’أوائل وذلك قبل سسبع جو’ت عن نهايتها.

بارادو».
وأاضساف« :أاما فيما يخصس إاسسÓم
سس-ل-ي-م-ا( Êن-ي-وك-اسس-ل  /ا‚لÎا)،
فقد اسستدعيناه لكي نبقي على
ن -فسس ال -روح ا÷م -اع-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق
ال -وط-ن-ي ول-ك-ي ي-ب-ق-ى ق-ري-ب-ا م-ن
اŸن- -افسس- -ة و’ ي- -ف- -ق- -د ق- -درات -ه
البدنية والفنية بالنظر إا ¤الدور
الكب Òالذي يقوم به ‘ الفريق
ال- -وط -ن -ي .سسÔى ت -ط -ور ح -ال -ت -ه
الصس -ح -ي -ة ،ف -ف -ي ح -ال –سس -ن-ه-ا
فسس -يشس-ارك ‘ ال-ل-ق-اءي-ن ال-وديÚ
وإا’ ف- -ل- -ن ن- -غ- -ام- -ر Ãسس -ت -ق -ب -ل -ه
الكروي».

كما برر ماجر خياراته حول بقية
العناصسر اŸدعوة لهذا اŸعسسكر
بأانه اسستقدم «’عب Úاثن ‘ Úكل
منصسب».
وكشس- - -ف اŸدرب ال- - -وط- - -ن - -ي أان
ال- -ث -ن -ائ -ي ري -اضس ﬁرز وي -اسسÚ
ب-راه-ي-م-ي ي-ت-درب-ان ع-ل-ى ان-ف-راد
بسسبب إاصسابة عضسلية خفيفة لكن
«’ خوف عليهما .حتى سسليماÊ
يتدرب على انفراد بسسبب ابتعاده
عن اŸيادين أ’نه  ⁄يتعاف كليا
من ا’صسابة».
م - - -ن ج- - -ه- - -ة أاخ- - -رى ،أاخ‚ Èم
«اÿضسر» سسنوات الثمانينيات أان

اÙضس-ر ال-ب-د Êا◊ا‹ ل-ل-ن-خ-ب-ة
ال -وط-ن-ي-ة ،نصس-ر ال-دي-ن شس-ري-ف-ي،
«سسيواصسل العمل معنا ولن يبقى
هنا بشسكل مؤوقت» .كما ” تدعيم
ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة للفريق الوطني
Ãدرب ث -ان ل -ل -ح -راسس وي -ت -ع -ل-ق
اأ’م -ر ب -ال -دو‹ السس -اب -ق ل -ون-اسس
ق -اواوي ال -ذي سس -ي -ع -م -ل ب -رف-ق-ة
اﬁمد حنيشساد.
واختتم الناخب الوطني« :نحتاج
ا ¤دع -م ا’نصس -ار خ Ó-ل م -ب-اراة
تنزانيا والÓعبون سسيقدمون كل
م -ا ‘ وسس -ع -ه-م إ’سس-ع-اد ا’نصس-ار
خÓل هات Úالوديت.»Ú

إا–ــــــاد بلعبــــــاسس:

بـ ـ ـ ـوإدر أإزم ـ ـ ـة جديـ ـ ـدة تلـ ـ ـ ـوح ‘ إألف ـ ـ ـ ـ ـ ـق
هدد اŸدير العام ’–اد بلعباسس قدور بن عياد أامسس با’سستقالة من منصسبه كرد فعل منه على ما وصسفه بتجاهل
’و ¤الذي يواجه مشساكل كثÒة ،حسسب ما اسستفيد من اŸعني.
بقية اŸسسÒين لشسؤوون النادي الناشسط ‘ الرابطة ا أ
وأاوضس -ح ب -ن ع-ي-اد ب-أان-ه ل-ن ي-ك-ون
ب -وسس -ع-ه ال-وف-اء ب-ال-ت-زام-ات-ه Œاه
الÓعب Úالذين وعدهم بتسسوية
وضس -ع -ي-ت-ه-م اŸال-ي-ة خÓ-ل اأ’ي-ام
ال -ق -ل -ي -ل -ة اŸق-ب-ل-ة ب-ع-دم-ا رفضس
أاغ -ل -ب -ي-ة اŸسس-اه-م ‘ Úالشس-رك-ة
ال-ري-اضس-ي-ة ل-ل-ن-ادي اŸسساهمة ‘
ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ب -اسس -ت-ث-ن-اء رج-ل
اأ’عمال عكاشسة حسسناوي« ،الذي
ب- -دون- -ه ك -انت أام -ور ا’–اد أاكÌ
سسوءا» ،على حد تعبÒه.
وتأاسسف نفسس اŸسسؤوول إ’خفاق
ك- -ل ﬁاو’ت- -ه ‘ إاق- -ن -اع ‡ولÚ
جدد با’لتحاق بالنادي سسواء من
داخل مدينة سسيدي بلعباسس أاو
خارجها ‘ ،ظل اأ’زمة اŸالية وفضس Óعن ذلك ،يتع Úعلى الصسعبة من اأجل Œنيب اأبناء ب -ل -ع -ب-اسس م-ن اأن ت-تسس-بب ه-ذه
اÿان -ق -ة ال -ت -ي Áر ب-ه-ا ف-ري-ق-ه ،اإدارة ا’–اد ،يضسيف بن عياد ،سسيدي بلعباسس عقوبات اأخرى اŸع- -ط -ي -ات ‘ اأزم -ة ج -دي -دة
وال- -ت- -ي زاده -ا صس -ع -وب -ة Œم -ي -د تسس- - - - - -دي - - - - -د دي - - - - -ون ا’–اد من طرف ا’–اد الدو‹ للعبة ب -ال -ن -ادي ال -ذي ب -داأ يسس -ت -ع-ي-د
ا◊سساب البنكي للنادي بأامر من ا÷زائ -ري ل -ك-رة ال-ق-دم ،ال-ذي الذي كان قد حكم بخصسم سست اأنفاسسه بعد ابتعاده موؤخرا عن
العدالة التي ÷أا إاليها كث Òمن ت -ك -ف -ل ب -تسس -دي -د مسس -ت-ح-ق-ات نقاط من رصسيدهم ‘ البطولة م -ن -ط -ق -ة اÿط -ر وت -اأه -ل-ه اإ¤
ال -دائ -ن Úوم -ن ب -ي -ن -ه -م ’ع -ب -ون الÓعب الكونغو‹ السسابق ‘ اÙلية مطلع العام ا÷اري .نصسف نهائي كاأسس ا÷مهورية
ال-ف-ري-ق ج-يسس-ي م-اي-ال بالعملة وي -خشس -ى اŸدي-ر ال-ع-ام ’–اد لثالث مرة على التوا‹.
سسابقون ‘ تشسكيلة ‘‘اŸكرة‘‘.

كرة السسلة :الدور ربع النهائي لكأاسس ا÷زائر

موإجهـ ـ ـ ـات وإع ـ ـدة ‘ إلÈنام ـ ـ ـج

فرزت قرعة الدور ربع النهائي لكأاسس
ا÷زائر ‘ كرة السسلة (رجال) عن العديد
من اŸواجهات الواعدة واŸثÒة اŸقررة
‘  13و 14أافريل اŸقبل على غرار ا–اد
سسطيف  -نادي اسسطاوا‹ ونصسر حسسÚ
داي  -أاوŸبي برج بوعريريج.
القرعة ،التي سسحبت أامسس الثÓثاء Ãقر
ا’–ادية ا÷زائرية لكرة السسلة ،وضسعت
شس-ب-اب ال-دار ال-ب-يضس-اء اح-د اخ-تصساصسيي
اŸنافسسة الشسعبية ‘ مواجهة ربيع العلمة
‘ ح Úان إا–اد برج بوعريريج الذي
ك -ان م -ع -ف -ي-ا م-ن ال-دور ا’ول فسس-ي-واج-ه
اŸت - -أاه- -ل م- -ن اŸواج- -ه- -ة ب ÚاÛم- -ع
الرياضسي البÎو‹ ووداد بوفاريك التي

ت- -وق- -فت ي- -وم ا÷م- -ع -ة ب -ق -اع -ة ح -رشس -ة
(ا÷زائر) ‘ الربع الثالث وكانت النتيجة
لصس - -ال - -ح اÛم - -ع  44-60ب -ق -رار م -ن
اÙاف - -ظ ال - -ت - -ق - -ن - -ي بسس - -بب اأ’ج- -واء
اŸشسحونة اÙيطة بها.

برنامج مقابÓت الدور ربع
النهائي ( 13و 14أافريل )2018
إا–اد سسطيف  -نادي اسسطاوا‹
نصسر حسس Úداي  -أاوŸبي برج بوعريريج
إا–اد برج بوعريريج  -الفائز من مباراة
اÛمع البÎو‹  /وداد بوفاريك
شسباب الدار البيضساء  -ربيع العلمة.

وي -ب -اشس -ر «ا◊م -راوة» ت -ربصس-ه-م
Ãدينة قمرت Ãعنويات مرتفعة
بعد الفوز العريضس الذي سسجلوه
السس -بت ال -ف -ارط أام -ام ضس -ي-ف-ه-م
ا–اد بسس - -ك- -رة (◊ )0-5سس- -اب
ا÷ول - -ة الـ 23م - -ن البطولة،
والذي ثأاروا بفضسله ÿسسارتهم
ال-ق-اسس-ي-ة ق-ب-ل ذلك ب-أارب-ع-ة أاي-ام
على ميدان مولودية ا÷زائر
برباعية نظيفة.
ويغيب عن سسفرية تونسس ’عب
واح- -د ف- -ق- -ط ،وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر
ب - - - -اŸداف- - - -ع اأ’وسس- - - -ط زي- - - -ن
ال-ع-اب-دي-ن سس-ب-اح ،ال-ذي ع-اودت-ه
اإ’صسابة بعدما كانت قد حرمته
م - - -ن اŸب - - -ارات ÚالسسابقتÚ
لفريقه.
ورغم أان مدرب اŸولودية ،معز
ب- -وع -ك -از ،م -رت -اح ل›Èة ه -ذا
الÎبصس ،إا’ أانه
ب -اŸق -اب -ل م -ت -خ -وف م -ن ت -أاثÒ
التوقف ا÷ديد للمنافسسة على
أاشس- -ب- -ال -ه ،ب -ع -دم -ا دف -ع ال -ث -م -ن
ب -اه-ظ-ا خÓ-ل ال-ت-وق-ف السس-اب-ق
بدليل الهزÁة الثقيلة التي مني

ب -ه -ا ف-ري-ق-ه ب-ال-ع-اصس-م-ة أامام
اŸولودية اÙلية برسسم ا÷ولة
الـ ،22حسسب ما صسرح به لـ«واج».
ول - -ع- -ل م- -ا ي- -زي- -د م- -ن ﬂاوف
التقني التونسسي هو أان أاشسباله
سس-ي-ك-ون-ون أام-ام ام-ت-ح-ان صس-عب
عند اسستئناف اŸنافسسة يوم 31
م -ارسس ح-يث سس-ي-ح-ل-ون ضس-ي-وف-ا
ع- -ل- -ى وف -اق سس -ط -ي -ف ‘ ق -م -ة
ا÷ول -ة الـ .24و–سس-ب-ا لهذا
اŸوعد ،قرر بوعكاز بأان يتنقل
ف -ري -ق -ه إا ¤ع -اصس -م -ة ال-هضس-اب
العليا مباشسرة من تونسس ،حيث

سس-ي-واصس-ل م-ع ’ع-ب-ي-ه ال-تحضسÒ
Ÿباراة الوفاق بع ÚاŸكان،
أام ‘ Óالعودة بنتيجة إايجابية
تبقي حظوظهم ‘ سسباق اللقب،
ع-ل-م-ا وأان-ه-م ي-ح-ت-لون اŸرتبة
ال -ث -ان-ي-ة ب-ف-ارق أارب-ع ن-ق-اط ع-ن
اŸتصسدر ،شسباب قسسنطينة.
وك- -انت اŸول -ودي -ة ق -د خسس -رت
ع -ل -ى م-ي-دان-ه-ا م-ب-اراة ال-ذه-اب
أامام وفاق سسطيف (،)1-2
وه - -و م- -ا سس- -ي- -زي- -د ‘ –ف- -ي- -ز
’ع -ب -ي-ه-ا ع-ل-ى ال-ث-أار أ’ن-فسس-ه-م،
حسسب بوعكاز دائما.

البطولة العربية للرياضسات الشسراعية:

مشصاركة إ÷زإئر بـ( )٥عناصصر ‘ موعد إلبحرين

تشسارك ا÷زائر بخمسسة عناصسر من بينهم
فتات ‘ Úالبطولة العربية  2018للشسراع
’ختصساصسي ’زير راديال و’زير سستاندار،
واŸقررة من  27إا 31 ¤مارسس بالبحرين،
حسسبما أاعلنت عنه ا’–ادية ا÷زائرية
للرياضسة أامسس.
و–سسبا لهذا اŸوعد ،يخوضس الفريق الوطني
تربصسا –ضسÒيا من  19إا 24 ¤مارسس ا◊ا‹
«والذي يسسمح ايضسا با’سستعداد ا÷يد أ’لعاب
البحر اŸتوسسط» تضسيف الهيئة ‘ بيان لها.
وخ Ó-ل فÎة ال -ع -ط -ل -ة ال -دراسس -ي -ة ،تسس-ت-ف-ي-د
ﬂت -ل -ف اŸن -ت -خ -ب -ات ال -وط-ن-ي-ة ل-لشس-راع م-ن
تربصسات –ضسÒية –سسبا للمنافسسات الدولية
اŸقبلة ،من بينها اأ’لعاب اإ’فريقية للشسباب
واأ’لعاب اأ’وŸبية للشسباب والبطولة العربية

وأال- -ع- -اب ال- -ب- -ح- -ر اŸت- -وسس- -ط ،حسسب ن- -فسس
اŸصسدر.
وŒري م -ن -ت -خ -ب -ات ’زي-ر  4.7وب-يك ت-ي-كنو
تربصسا من  19إا 30 ¤مارسس لتحضس Òكل من
اأ’لعاب ا’فريقية للشسباب  2018 -با÷زائر
وأاوŸبياد الشسباب  2018 -باأ’رجنت.Ú
وت -خ -وضس اخ-تصس-اصس-ات ’زي-ر رادي-ال و’زي-ر
سس -ت -ان -دار م-عسس-ك-را م-ن  19ا 24 ¤مارسس
ا◊ا‹ –ضسÒا للبطولة العربية وأالعاب البحر
اŸت- -وسس- -ط اŸق- -ررة شس- -ه- -ر ج- -وان اŸق- -ب- -ل
بتاراغونا ا’سسبانية.
كما سسيدخل اŸنتخب الوطني ’ختصساصس «ار
Óن -اث ،اŸع -ن -ي ب -أال-ع-اب ال-ب-ح-ر
اسس اكسس» ل  -إ
اŸتوسسط ،تربصسا مغلقا من  26إا 30 ¤مارسس
اسستعدادا لهذا اŸوعد الدو‹ الهام.

حسسب تقارير إاعÓمية:

باري ـ ـسس سص ـ ـان جÒمـ ـان يسصعـ ـى للتعاقـ ـد مـع زيدإن

تسسعى إادارة نادي باريسس سسان جÒمان الفرنسسي للتعاقد
مع اŸدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان ،خÓل
فÎة ا’نتقا’ت الصسيفية حسسبما أافادته تقارير إاعÓمية
اسسبانية.
وكشسف برنامج (الشسرنغويتو) اإ’سسبا Êالتلفزيو ÊالشسهÒ
أان «إادارة باريسس سسان جÒمان تعتقد أان زيدان اÿيار
اŸناسسب لقيادة الفريق ‘ اŸوسسم اŸقبل ،ومسستعدة
لتقد Ëشسيك على بياضس Ÿدرب ريال مدريد من أاجل

إاقناعه بقيادة متصسدر الدوري الفرنسسي».
وأاضساف الÈنامج أان رئيسس باريسس سسان جÒمان يريد أان
يصسبح زيدان صساحب أاعلى راتب ب Úمدربي العا ،⁄حال
توقيعه للنادي الباريسسي .ولفت إا ¤أان زيدان  ⁄يحسسم
مسستقلبه بعد مع ريال مدريد ،ويؤوجل كل شسيء لنهاية
اŸوسسم.
وختم نفسس اŸصسدر يقول أان بعضسا من مسسؤوو‹ الفريق
اŸلكي يريدون اسستمراره ‘ الفريق اŸوسسم اŸقبل.

سسعيــــدة

إجرإء إلبطولة إ÷هوية للكارإتي دو ما ب Úمصصالح شصرطة إلغرب

انطلقت أامسس ،منافسسة البطولة ا÷هوية لرياضسة
الكاراتي دو ما ب Úمصسالح الشسرطة لناحية الغرب،
بقاعة حمادة احمد ،بحي البدر Ãدينة سسعيدة
–ت إاشس - - - -راف اŸف- - - -تشس ا÷ه- - - -وي لشس- - - -رط- - - -ة
الغربﬁ ،ند السسعيد ومراقب الشسرطة رئيسس
اأ’من الو’ئي عيسسى بلقشساير ،بحضسور سسلطات
و’ية سسعيدة يتقدمهم وا‹ الو’ية.
ف -ع -ل -ي -ات ال -ب -ط -ول -ة ال -ت-ي حسسب م-ا وق-فت ع-ل-ي-ه
«الشس -عب» Œرى ع -ل -ى م -دار ي -ومÃ Úشس -ارك -ة 11
و’ي -ة ب -ا÷ه -ة ال -غ -رب-ي-ة ي-ت-ن-افسس ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا 128
ري -اضس -ي م -ن اأ’م -ن ال -وط -ن -ي م -ن ب-ي-ن-ه-م  17من
السس-ي-دات م-ن ﬂت-ل-ف اŸصس-ال-ح اأ’م-ن-ي-ة ال-ت-ابعÚ

ل -ن -اح -ي-ة شس-رط-ة ال-غ-رب ‘ ،ت-خصسصس ك-ات-ا ف-ردي
وكوميتي جماعي وفردي ،على أان يتأاهل اصسحاب
اŸراتب اأ’و ¤مباشسرة إا ¤البطولة الوطنية ‘
رياضسة الكراتي دو اŸقرر تنظيمها يومي  8و9
شسهر ماي اŸقبل بو’ية بسسكرة.
اŸن -افسس -ة ال -ري -اضس -ي-ة ‘ ذات ال-ت-خصسصس ،حسسب
كلمة اŸفتشس ا÷هوي لشسرطة الغرب ،تعكسس على
Óمن الوطني حول ترقية
حرصس اŸدير العام ل أ
اŸمارسسة الرياضسية ‘ جهاز الشسرطة التي تعد
إاحدى اŸهارات اأ’سساسسية على تسسعى اŸديرية
Óمن الوطني على ترقيتها.
العامة ل أ

سسعيدة :ج .علي

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إألربغاء  ٢١مارسس  ٢٠١٨م
إلموإفق لـ  ٠٣رجب ١٤٣٩

إلعدد
١٧٥٩٨

هام جدا

ا’سستعجال ‘ ا’قبال على الله وفعل ا Òÿأامر مُرغّب فيه

وإل -ي -وم إآلخ -ر وي -ق -ط-ع-ون ل-ي-ل-ه-م ‘
إلصسلة وإلسسجود لرب إلعا ÚŸوهذإ
إل- -ذي أإه -ل -ه -م أإن ي -ك -ون -وإ م -ن أإه -ل
إلصس-لح وإلصس-ا◊ Úف-ق-ال سس-ب-حانه:
{áeGC ÜÉàµdG πgGC øe AGƒ°S Gƒ°ù«d
π«∏dG AÉfGC ¬∏dG äÉjGC ¿ƒ∏àj áªFÉb
¬˘∏˘dÉ˘H ¿ƒ˘æ˘eƒD˘j ¿hó˘˘é˘˘°ùj º˘˘gh
±hô©ŸÉH ¿hôeÉC˘jh ô˘N’BG Ωƒ˘«˘dGh
¿ƒYQÉ°ùjh ôµæŸG ø˘Y ¿ƒ˘¡˘æ˘jh
‘ ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ∂F’hGCh äGÒÿG
 .}Ú◊É°üdGسسورة آإل عمرإن.
ف- -اŸب- -ادرة إإ ¤إ Òÿوف -ع -ل -ه أإم -ر
جبه
ح ُ
جميل ومهم قبل أإن يأاتي ما َي ْ
خاصسة إŸوت بعدها يبحث إلنسسان
عن طريق للخ Òمن أإجل فعله فلن
يصسيبه.
 ٢ـ و‘ إآلي - -ت Úك - -ذلك دع - -وة إإ¤
إسستغلل فÎة إلشسباب مرضساة لله رّب
إل- -ع -ا ،ÚŸوإع -ت -ب -ار أإن ه -ذه إل -فÎة
ل - -يسست ل - -ل - -عب وإل - -ل - -ه - -و إل- -ف- -ج- -ور
وإلنحلل ،وإإ‰ا هي للبناء وقيادة
إŸشساريع إÒÿية إلتي –فظ إألمة
وتعيد لها ›دها وكرإمتها ،وهذإ
يدل على أإن إإلسسلم يهتم بفÎة

إلشسباب ،وأإن إلرسسل وإألنبياء كلهم
كانوإ شسبابا ‘ عمر إلزهور قادوإ
إأل· ودعوإ إإ ¤إلتوحيد وفعل إÒÿ
وإلبتعاد عن فعل إلشسر ،ولقد كان
إبرإهيم عليه إلسسلم شسابا ح Úصسرخ
‘ وجه إلباطل وقاوم إلشسّر وأإهله
وك ّسسر عنوإنه فقال تعا ¤على لسسان
إلكفار وهم يسسأالون عن إلذي ح ّ
طم
إألصس- - -ن- - -ام≈˘à˘a É˘æ˘©˘ª˘˘°S É˘˘fGE{ :
.}º«gGôHGE ¬d ∫É≤j ºgôcòj
Ÿا دإفعوإ عن إ◊ّق
وأإهل إلكهف ّ
ونصس - -روإ إŸظ - -ل- -وم ودف- -ع- -وإ إلشسّ- -ر
وق -اوم-وه ه-ل ك-ان-وإ إإل شس-ب-اب-ا ف-ق-ال
سسبحانه فيهمGƒæeGB á«àa º¡fGE{ :
 ،}ióg º˘gÉ˘fORh º˘¡˘Hô˘Hسس - - -ورة
إلكهف.
ف -م -رح -ل -ة إلشس -ب -اب ه -ي إŸرح -ل-ة
لنسسان فعليه أإن يعجل فيها
إلذهبية ل إ
لرّبه حتى يرضسى عنه.
 ٣ـ ومنها كذلك دعوة إإ ¤إلطموح
وإلهّمة إلعالية وإلÎفع عن إلصسغائر
وإلسسفاسسف ،فتكون همة إŸسسلم ‘
ظلمات إلعلم سسريعة فورية ل
مÎإخ- -ي- -ة ألن -ه ه -و إل -ذي

’ خ ‘ Òقوم ’ ينصسحون و’ يتناصسحون و’ يقبلون النصسيحة

ي -ق -ول ع-ل-ي-ه إلصس-لة وإلسس-لم« :إل-دي-ن
إلنصسيحة» وهذه إللفظة تدل على أإهمية
إلنصسيحة ‘ إلسسلم ،وهي أإمر نحتاج
إإليه ‘ هذإ إلزمان إلذي أإصساب كثÒمن
إلناسس فيه إلغبشس وإلعمسس وحتى إلعمي
عن إإدرإك إ◊قيقة وقول إ◊ق ،وإألمر
باŸعروف وإلنهي عن إŸنكر.
وإل -نصس -ي -ح -ة ت -ك -ون ÷م-ي-ع إŸسس-ل-مÚ
ك-بÒه-م وصس-غÒه-م وع-اŸه-م وج-اه-ل-ه-م
وح -اك -م -ه -م وﬁك -وم -ه-م ،ول ي-رده-ا إإل
م- -رت -اب ج -ه -ول ،ول -ه -ذإ ق -ال ع -م -ر ب -ن
إÿطاب لقومه قدÁا «ل خ ‘ Òقوم ل
يتناصسحون ول يقبلون إلنصسيحة ،وقال
كذلك ل خ Òفيكم إإن  ⁄تقولها ول خÒ
فينا إإن  ⁄نسسمعها ،ألن إلنصسيحة كنز
ع -ظ -ي -م ي -ن -ج -ي صس-اح-ب-ه م-ن إل-وق-وع ‘
إألخطاء إلتي تقضسي عليه.
وللنصسيحة آإدإب يجب على إلناصسح أإن
يلتزم بها ومنه أإن تكون ‘ إلسسّر ل ‘
إلعلنية وأإن تكون تلميحا ل تصسريحا
وعامة ل خاصسة ،كما كان يقّدمها رسسول
إلله ـ صسلى إلله عليه وسسلم ـ فكان يقول
إإذإ رأإى أإمرإ شسغله يسستحق إŸعا÷ة» ،ما
بال أإقوإم فعلوإ كذإ وكذإ..؛ و ⁄يحّدد
إلقوم و ⁄يشسر إإليه بالبيان.
إإن هناك أإقوإما ل يقبلون إلنصسيحة
إلعامة ‘ إŸسساجد حيث يعقتدون أإن
إإلمام أإو إلوإعظ إإذإ تعّرضس إإ ¤موضسوع
م- -ا ،ي- -ع- -ال -ج مشس -ك -ل -ة م -وج -ودة ‘ ذلك
إلشسخصس ظنّ أإن إألمر عليه ،ورÃا قاطع
إŸسسجد وعادى إإلمام وهذإ سسلوك ل
يليق إإل بإانسسان ل يريد لنفسسه إلصسلح
ويرضسى لها إإلعوجاج مع إعتقاده أإنه ‘
إل -ط -ري -ق إلصس -ح -ي-ح ،وه-ذإ إلصس-ن-ف م-ن
إلناسس –ّدث عنه إلقرآإن وإعتÈه من
أإضسل إلناسس أإعمال ،حيث يظنون أإنهم

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسش .وشسكرا

إاعداد :عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام خطيب Ãسسجد البشس Òاإ’براهيمي
شسـارع الشسهـداء

ي- -ق -ول ت -ع -اø˘Y ∂∏˘é˘YGC É˘eh{ :¤
≈∏Y A’hGC ºg ∫É˘b ≈˘°Sƒ˘eÉ˘j ∂eƒ˘b
،}≈˘°VÎd ÜqQ ∂«˘dGE â∏˘é˘Yh …ô˘˘KGC
سسورة طه.
إإّن هات Úإآليت Úتتحدثان عن عدد
م-ن إل-ن-ق-اط إل-ت-ي تسس-ت-دع-ي إل-ع-ج-لة
وإل -ف -وري -ة ،وإلب -ت -ع-اد ع-ن إلÎإخ-ي،
وف - -ي- -ه- -ا دع- -وة إإ ¤إلل- -ت- -زإم ب- -ذلك
لنسس-ان ي-ح-فزه
ب-اع-ت-ب-ار أإن-ه م-ف-ي-د ل -إ
على نيل رضسوإن إلله تعا ،¤ومن هذه
إلنقاط إلتي تدعو إإليها هاتان إآليتان
ع- -ل -ى لسس -ان م -وسس -ى ع -ل -ي -ه إلسس -لم
مايأاتي:
 ١ـ إإن ‘ إآلية دعوة إإ ¤إŸسسارعة
إإ ¤إ ‘ Òÿكل شسيء وعدم ترك
أإب- -وإب إ Òÿوع- -دم إسس- -ت- -غ- -لل- -ه -ا،
وإ Òÿأإمر ﬁبّب للنفسس وإلناسس،
ولقد أإمر به إلله تعا ¤ودعا إإليه مرة
–ت ع - -ن - -وإن إŸسس - -ارع - -ة ف - -ق- -ال:
{ }..IôØ¨e ¤GE GƒYQÉ°Shسسورة آإل
عمرإن .ومرة –ت عنوإن إŸسسابقة
ف -ق -ال}..IôØ¨e ¤GE Gƒ˘≤˘HÉ˘°Sh{ :
سسورة إ◊ديد.
ولقد حثّ عليه نبي إإلسسلم كذلك،
وإع -تÈه ب -اب -ا وسس -دإ م-ن-ي-ع-ا ‘ وج-ه
إلف ÏوإŸصسائب وإŸنغصسات فقال
ع - -ل - -ي - -ه إلصس- -لة وإلسس- -لم« ،ب- -ادروإ
ب -األع -م -ال إلصس -ا◊ة فسس-ت-ك-ون ف-ت-ن-ا
ك -ق -ط -ع إل -ل -ي-ل إŸظ-ل-م» ،إŸع-ن-ي أإن
إŸسسلم عليه أإن يسستغل أإوقات إÒÿ
فيزرع فيها حتى يحصسد خÒها فقد
يحجبه عن ذلك ما يعرضس له من
إŸعوقات وإلف ÏإŸضسلة إŸثبطة.
ولدعوته سسبحانه لسستغلل إÒÿ
فقد مدح عباده إلصسا◊ Úمن أإهل
إلكتاب وبّيـن أإن منهم من يعمل إÒÿ
ويسسابق إإليه ذلك أإنهم يؤومنون بالله
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يفعلون إ Òÿوهم
ليسسوإ كذلك فقال
سس- -ب -ح -ان -هπb{ :
º˘µ˘Ä˘˘Ñ˘˘æ˘˘f π˘˘g
’É˘ª˘YGC ø˘jô˘°ùN’CÉ˘˘H
‘ º¡˘«˘©˘°S πq˘°V ø˘jò˘dG
º¡fGC ¿ƒÑ°ùë˘j º˘gh É˘«˘fó˘dG IÉ˘«◊G
.}É©æ°U ¿ƒæ°ùëj
ألن إألصسل ‘ إŸسسلم إإذإ رأإى ‘ نفسسه
عيبا أإو بينه له أإحد إلناسس فعليه أإن يغّير
ما بنفسسه ويقبل إلنصسيحة بشسكل ذلك
إل- -ذي قّ- -دم -ه ل -ه ورح -م إل -ل -ه ع -م -ر ب -ن
إÿطاب إلذي كان يقول «رحم إلله إمرئا
أإه -دى إإّ‹ ع -ي -وب -ي» ألن ب -ت -ب -ي-ان
إل -ع -ي -وب وت -ق -د Ëإل -نصس-ائ-ح
يسستقيم إلنسسان ويقلّل من
مسس-ت-وى أإخ-ط-ائ-ه وي-ع-مل
ع- -ل- -ى أإن ي- -ك- -ون دإئ- -م- -ا
صس -ا◊ا وذلك Ãرإق -ب-ة
أإفعاله ووزن أإقوإله ،أإما
إلذي ل يقبل إلنصسيحة،
فإان إلشسيطان سسيكون له
ق -ري -ن-ا وب-ئسس إل-ق-ري-ن ه-و،
وب -ال -ت -ا‹ ي -فسس-د م-ن ح-يث
يظن أإنه يصسلح ويضسّر من
حيث يظن أإّنه ينفع.
ف-ع-ل-ي-ن-ا ب-ق-ب-ول إل-نصس-ي-حة
وإل -ع -م -ل ب-ه-ا ول ي-ن-ب-غ-ي أإن
نشسك أإن إل -ن -اصس -ح ي -ع -ن -ي -ن-ا
لشسخصسنا فهو قد ل ُيلقي
لك بال وإإ‰ا ينصسح بالعموم
وك -ل وإح -د م -ن إلسس-ام-عÚ
ي -ق -يسس إل -نصس -ي -ح -ة ع -ل -ى
نفسسه ويحاول إإصسلح ما
فسس-د م-ن سس-ل-وك-ه وأإف-عاله
وأإقوإله.

يبصسره ويهديه .أإما إلهمة فهي إلتي
ُتّرقيه وتبلغه معا‹ إألمور كماقال
إب -ن إل -ق -ي -م «لب-د ل-لسس-الك م-ن هّ-م-ة
ُتّرقيه وعلم ُيبصسره ويهديه».
 ٤ـ وفيهما كذلك دعوة إإ ¤إسستغلل
إلوقت وإÙافظة عليه وكل ذلك من
أإجل إإرضساء إلله تعا ،¤ألن إلوقت هو
إ◊ي- -اة وه- -و إ÷زء إŸه- -م ‘ ح -ي -اة
إإلنسس - -ان وع - -م - -ر إإلنسس- -ان ،ول- -ذلك
فضسياع جزء منه هو ضسياع ◊ياته
كلها يقول إلشساعر:
إانا لنفرح باأ’يام تقطعها
وكل يوم مضسى جزء من العمر
ولقد أإخ Èإلله تعا ‘ ¤إلقرآإن أإن
إلوقت هو حياة إإلنسسان وميزإن
ريحه وخسسرإنه فقال وقد أإقسسم به
{،}ô°ùN »Ød ¿É°ùf’EG ¿GE ô°ü©dGh
سسورة إلعصسر.
ولذلك إعت Èإلنبي ـ صسلى إلله عليه
وسس - -ل - -م ـ أإن إإلنسس- -ان سس- -يسس- -أال ي- -وم
إلقيامة عن عمره فيما أإفناه ،وأإنه
م- -ن إل -ن -ع -م إŸغ -ب -ون ف -ي -ه -ا ف -ق -ال:
«نعمتان مغبون فيهما كث Òمن إلناسس
إلصسحة وإلفرإغ».
ف-اŸسس-ل-م ي-ن-ظ-م وق-ت-ه ويسس-تغله ‘
ط- -اع -ة إل -ل -ه ع -م -ل ،ي -ق -ول م -وسس -ى
{.}≈°VÎd ÜqQ ∂«dGE â∏éYh
إإن هات ÚإآليتÁ Úكننا إعتبارهما
Ãثابة إŸيزإن وإلطريق إلذي يتخذه
إŸسس-ل-م ل-ت-ن-ظ-ي-م ح-ي-ات-ه وت-ط-وي-ره-ا
ب -اسس -ت -غ -لل إل -ق-درإت إل-ك-ام-ن-ة ف-ي-ه
وت -رك إل -كسس -ل وإÿم -ول وإلع-ت-م-اد
على إآلخرين وإإهدإر إلوقت وإلصسحة
‘ غ Òطاعة إلله ونفع عباد إلله ‘
إ« Òÿوع- -ج- -لت إإل -يك رب» لÎضس -ى
هي شسعار إŸسسلم إلطموح ذي إلهّمة
إلعالية.

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
ó«ÛG

ورد ه- -ذإ إلسس- -م ‘ إل- -ق -رآإن
م -رت Úم -ن -ه -م -ا ق -ول -ه ت -ع -ا:¤
{hP OhOƒ˘˘dG Qƒ˘˘Ø˘˘¨˘˘dG ƒ˘˘gh
 ،}ó˘«ÛG ¢Tô˘˘©˘˘dGسس - - - - -ورة
إلÈوج .وه - -و ي - -ع- -ن- -ي إل- -ك- -بÒ
إلعظيم إ÷ليل وهو إŸوصسوف بصسفات إÛد وإلكÈياء
وإلعظمة وإ÷لل إلذي هو أإك Èمن كل شسيء وأإعظم من
كل شسيء وإأجل وأإعلى ،وهو إلشسريف ذإته إ÷ميل أإفعاله
إلذي إنفرد بالشسرف إلكامل وإŸلك إلوإسسع منذ إألزل.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال سسهل التسسÎي :من أاكل ا◊رام عصست
جوارحه شساء أام أابى علم أاو  ⁄يعلم ،ومن
كانت طعمته ح ’Óأاطاعته جوارحه
ووفقت للخÒات.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى

رحمة الله سسبقت غضسبه
عن أابي هريرة أان النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم
قالŸ« :ا خلق الله اÿلق كتب ‘ كتابه ،فهو
عنده فوق العرشش إان رحمتي تغلب
غضسبي» ،رواه البخاري ومسسلم.

سسلوك ‘ اŸيزان

’ول
’ذان ا أ
سش :متى نصسلي صسÓة الفجر؟ هل ‘ ا آ
’ذان الثاÊ؟
أام ا أ
ج :صسلة إلفجر سسنّة مؤوكدة وتسسمى برغيبة إلفجر وهي
تصسلى بعد إآلذإن إلثا Êإلذي يقول فيه إŸؤوذن إلصسلة
خ Òمن إلنوم ،ويسستمر وقتها إإ ¤إلزوإل أإو عند دخول
صسلة إلظهر ،وهي ليسست صسلة إلصسبح إلتي تصسلى جماعة
ويسستحسسن إأن تصسلى صسلة إلفجر ‘ إŸنزل عمل بالسسّنة
فيقرإأ فيه بالفا–ة وإإلخلصس ‘ إلركعة إألو ¤وإلفا–ة
وإلكافرون ‘ إلركعة إلثانية.

تخّطي الرقاب  ...سسطو على حقوق الغÒ

تخطي إلرقاب ‘ إŸسسجد سسلوك نهى عنه إلنبي ـ صسلى إلله عليه وسسلم ـ حينما
رأإى رجل يقفز على إإخوإنه إŸصسل Úفقال له «أإجلسس فقد أإذيت وآإنيت» ،فهذإ
سسلوك نهى عنه ـ عليه إلصسلة وإلسسلم ـ ،وهو يتكّرر ب Úإلناسس ‘ هذإ إلزمان
و‘ أإغلب إŸسساجد يوجد من يؤوذي إإخوإنه إŸصسل Úفيتخطى رقابهم ورÃا دخل
معهم ‘ موإجهات لفظية ونظرإت غريبة مسستهجنة لهذإ إلسسلوك إŸشس ÚوإلكثÒ
من إلناسس يسستعمل هذإ إألسسلوب رغبا ‘ إ◊صسول على أإجر إلصسف إألول وأإجره
ل يجب أإن يكون على حسساب مصسادرة حّق إآلخرين إإذ كيف Áكن إأن يكون لك
إ◊ق أإمام رجال سسبقوك إإ ¤إŸسسجد ورإبطوإ فيه ينتظرون إلصسلة إلقادمة إأو
يسستمعون إإ ¤درسس علمي أإو موعظة ثم تأاتي أإنت ‘ آإخر إ◊صسة وتتخطى إلناسس
وتسسطو على مكان ‘ إلصسف إألول بحجة أإنهم جلسسوإ ‘ إآلخر أإو أإن إŸكان
لمام أإو للمصسل Úفنضسيع
فارغا ،من إألدب أإن ل نسسلك سسلوكا يسسبب إإحرإجا ل إ
أإجر إلصسلة وقدوم إŸسسجد بهذإ إلسسلوك إلذي ل يليق.
ولقد حّذر إلنبي ـ صسلى إلله عليه وسسلم ـ من إلتدإبر ب Úإلناسس حتى ‘
إÛالسس وإإعطاء إŸسسلم ظهره ألخيه إŸسسلم.
ف -ق -ال ع -ل -ي -ه إلصس-لة وإلسس-لم« :ف-ل ت-دإب-روإ»،
وعليه فإان هذإ إلسسلوك يعّد غ Òسسليم ،فعلينا أإن
نحÎم بعضسنا بعضسا ول ينبغي أإن نسسطوإ على
حقوق بعضسنا إلبعضس.

حكمة العدد

من اشسÎى ما ’ يحتاج إاليه
يوشسك أان يبيع ما يحتاج إاليه.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصشÓة

^  21م- -ارسس  :1٨٧1مصش -ادرة أم Ó-ك ع-ائ-ل-ة
«أŸقرأ »Êألثائرة من قبل ألقوأت ألفرنسشية.
^  21مارسس  :1955منح رئيسس أ◊كومة
أل -ف -رنسش -ي -ة إأدغ -ار ف -ور ك -اف -ة صشÓ-ح-ي-ات
ألقمع للحاكم ألعام جاك سشوسشتال للقضشاء على
ألثورة أ÷زأئرية.

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

لربعاء  0٣رجب  1٤٣9هـ ألموأفق لـ  21مارسس  201٨م
أ أ

ا’عتماد على تكوين أافراد مؤوهل ‘ Úمنظومة سضÓح مدفعية اŸيدان
نظم مركز ألتدريب Ÿدفعية أŸيدأن ألششهيد ““علي بن ألنوي““ ببوسشعادة،
صشباح أأمسس ‘ ،أإطار تنفيذ ﬂطط ألتصشال ألقطاعي لقيادة ألقوأت ألÈية
للعام أ÷اري ،ألرأمية أإ ¤تعزيز رباط جيشس -أأمة ،أأبوأبا مفتوحة ليوم
وأحد على مركز ألتدريب قصشد تعريف أ÷مهور على ألأسشاليب وألوسشائل
أŸعتمدة ‘ تكوين ألفرد ألعسشكري Ÿدفعية أŸيدأن.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاشصار اŸقدم يزيد اŸناصصري قائد مركز
التدريب Ÿدفعية اŸيدان بالناحية العسصكرية

ا◊ديث عن الÎبصصات بهدف تكوين أافراد
م -ؤوه -ل Úق -ادري -ن ع -ل -ى ال -ع -م -ل ‘ ﬂت -ل -ف
منظومات سصÓح مدفعية اŸيدان ومتطلبات
اŸعركة الÈية.
‘ ح Úاع- -ت Èي -زي -د اŸن -اصص -ري ط -ب -ي -ع -ة
ال-ت-ك-وي-ن اŸت-وف-ر وال-ب-ي-داغ-وج-ي-ا اŸسصتعملة
وقدرة التكييف اŸركز مع مسصتوى احتياجات
اÎŸبصص Úد’’ت ‘ التحضص Òالعملياتي ‘
م- -ع- -ظ -م وح -دات اŸدف -ع -ي -ة ب -ه -دف ت -ل -قÚ
اÎŸبصص ÚاŸعارف الضصرورية بالتأاهيل ‘
اÛال الفردي وا÷ماعي.
وخ-ت-م اŸت-ح-دث ك-ل-م-ت-ه ب-ال-ت-نويه إا ¤سصعي
ق- -ي- -ادة م- -رك -ز ال -ت -دريب Ÿدف -ع -ي -ة اŸي -دان
ب- -ال- -ن- -اح -ي -ة ال -عسص -ك -ري -ة اأ’و ¤إا ¤ت -ط -وي -ر
أاسص- -اسص -ي -ات ال -ت -دريب واسص -ت -غ Ó-ل ال -وسص -ائ -ل
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة اŸت -اح -ة وال-ب-حث ع-ن أا‚ع
ال -ط -رق واأ’سص-ال-يب واŸن-اه-ج اŸع-ت-م-دة م-ن
أاجل مواكبة التطور السصريع ıتلف اأ’سصلحة
وان- -ت- -ه- -اج مسص- -ار ا’حÎاف- -ي -ة وال -ت -ح -ك -م ‘
التكنولوجيا ا◊ديثة.

قامت بها مفارز أ÷يشس وألدرك ‘ عدة وليات

ت ـ ـ ـوقيف  3مه ـ ـ ـرب Úوحجـ ـ ـ ـز أاجهـ ـ ـزة كشضـ ـ ـف اŸع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادن
«ألششعب““ ‘ -إاط- - -ار ﬁارب - -ة ا÷رÁة
اŸن-ظ-م-ة ،أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشض ال-وطني
الشص -ع-ب-ي ،ي-وم  19م -ارسض  ،2018ب -ك -ل م-ن
“Ôاسصت وبرج باجي ﬂتار/ن.ع ،6.ثÓثة
( )03م- -ه- -رب Úوح- -ج -زت ( )1100ل Îم- - - -ن

ال-وق-ود و( )03أاج -ه -زة كشص -ف ع -ن اŸع -ادن
و( )03م-ول-دات ك-ه-رب-ائ-ي-ة وم-ط-رق-ت-ي ()02
ضصغط.
فيما أاوقفت مفرزة أاخرى بالوادي/ن.ع،4.
م-ه-ربا ( )01ع-ل-ى م Ïسص-ي-ارة ن-ف-ع-ي-ة ُم-ح-م-لة

بـ( )20قنطارا من مادة التبغ.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشض
ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي وع-ن-اصص-ر الدرك الوطني
( )30م -ه -اج -را غ Òشص -رع -ي م-ن ج-نسص-ي-ات
ﬂتلفة بكل من بشصار وأادرار وغرداية.

حجـــــز كميــــة معـــــتÈة مــــن أŸششروبــــات ألكحوليـــة

الشضرطـ ـ ـة توقف سضارق Úت ـ ـورطا ‘ قضضاي ـ ـا متع ـ ـددة بعـ ـ Úوسضـ ـارة

“ك- -ن ،ن- -ه- -ار أامسض ،ع -ن -اصص -ر ف -رق -ة الشص -رط -ة
القضصائية بأامن دائرة ع Úوسصارة و’ية ا÷لفة ،من
معاجلة قضصيتﬂ Úتلفت Úمتعلقت Úبحجز كمية
من اŸشصروبات الكحولية ﬁلية وأاجنبية الصصنع
كانت موجهة للبيع ‘ الوسصط ا◊ضصري ،وتوقيف
سصارق ‘ Úحالة تلبسض بسصرقة بعضض اÛوهرات
ع -ن ط -ري -ق اÿط -ف م-ن داخ-ل م-رك-ب-ة ،ح-ي-ث-ي-ات
القضصية اأ’و ¤حسصبما أافادت به مصصادر ““الشصعب““
تعود إا ¤تلقي ذات العناصصر Ÿعلومات جد مؤوكدة،
مفادها قدوم سصيارة من إاحدى اŸدن اÛاورة
ﬁم-ل-ة ب-ك-م-ي-ة م-ن اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ولية لغرضض
بيعها Ãدينة ع Úوسصارة ،أاين ” بعد التأاكد من
صصحة اŸعلومات نصصب كمﬁ Úكم أافضصى إا¤

توقيف اŸركبة التي كانت ﬁملة بكمية معتÈة من
اŸشصروبات الكحولية قدر عددها بـ 756:وحدة
مشص -روب ك -ح -و‹ م-ن ﬂت-ل-ف اأ’ن-واع واأ’ح-ج-ام،
أاج-ن-ب-ي-ة وﬁل-ي-ة الصص-ن-ع ،م-ع ت-وق-ي-ف سص-ائقها بعد
تركه للمركبة وﬁاولته اليائسصة للفرار ،كما “كنت
ذات ال -ع -ن -اصص -ر خ Ó-ل ال -ت-ح-ق-ي-ق ‘ ال-قضص-ي-ة م-ن
ت -وق -ي -ف ث Ó-ث -ة مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م آاخ-ري-ن ع-ل-ى صص-ل-ة
بالقضصية ،أاما عن وقائع القضصية الثانية فجاءت
على إاثر دوريات روتينية لعناصصر فرقة الشصرطة
ال -قضص-ائ-ي-ة ل-ذات أام-ن ال-دائ-رة م-ن أاج-ل م-ك-اف-ح-ة
ا÷رÁة ‘ الوسصط ا◊ضصري ،أاين لفت انتباههم
شصخصض يركضض بطريقة ملفتة لÓنتباه ،ليتم توقيفه
حيث تب Úانه قام بفعل السصرقة باÿطف من داخل

مركبة اسصتهدف وشصريكه الثا Êالذي ” توقيفه
’حقًا ،حقيبة يدوية ملك إ’حدى السصيدات بها
بعضض اÛوهرات وبعد اسصتفاء إاجراءات التحقيق
‘ ال -قضص -ي -ت ،Úق -دم اŸشص -ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا أام-ام وك-ي-ل
ا÷م- -ه- -وري- -ة ل- -دى ﬁك- -م- -ة ع Úوسص- -ارة ،وف- -ق ً-ا
إ’جراءات اŸثول الفوري ،أاين أامر بوضصع اŸشصتبه
ف- -ي- -ه -م اأ’رب -ع -ة ‘ ال -قضص -ي -ة اأ’و ¤ره -ن ا◊بسض
اŸؤوقت ،أاما اŸشصتبه فيهما ‘ القضصية الثانية،
فقد أاصصدر ضصدهما حكماً بخمسض سصنوات حبسض
نافذة وغرامية مالية قدرها مائة أالف دج لكل
منهما.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

–سشبــــــا لوديتـــــي تنزأنيـــــا وإأيــــــــرأن

ت ـ ـربصص اÿـ ـضضر ينطلـ ـق بسضي ـ ـدي م ـ ـوسضى وا÷اهزيـ ـ ـة بوجه مشضرف
أأجرى ،عششية أأمسس ،أŸنتخب ألوطني لكرة ألقدم أأول حصشة تدريبية لهم Ãركز –ضش ÒأŸنتخبات ألوطنية بسشيدي
موسشى –سشبا للموأجهت Úألوديت Úضشد أŸنتخب ألتنزأ Êيوم أÿميسس أŸقبل Ãلعب  5جويلية ألأوŸبي وضشد
أŸنتخب ألإيرأ Êيوم ألثÓثاء أŸقبل Ãدينة ““غرأز““ ألنمسشاوية– ،ضشÒأ للتصشفيات أŸوؤهلة لكاأسس أأ· أإفريقيا
أŸزمع أإجرأوؤها مطلع  2019بالكامÒون.
التنزا Êللمرة الثانية على التوا‹ بعدما حمل شصارة
أام -ا اŸداف -ع اÙوري ““سص -ع -ي -د ب -ل -ك -ا’م““ ال-ع-ائ-د
القيادة ضصد منتخب إافريقيا الوسصطى.
للمنتخب بعد سصنوات من الغياب ،أاعرب عن سصعادته
وأاب-دت ال-ع-ن-اصص-ر ال-وط-ن-ي-ة سص-ع-ادت-ه-ا ب-ال-ت-واجد ‘ موضصحا بأان الضصغط اإ’عÓمي ’ يبا‹ به وأانه سصيعمل
ا◊صصة التدريبية التي أاشصرف عليها الناخب الوطني
تربصض اÿضصر ،حيث أاكد العائد من اإ’صصابة ““العربي على العودة Ÿسصتواه ‘ أاقرب اآ’جال ’““ ،أاريد الدخول
““راب -ح م -اج -ر““ Ãرك -ز –ضص ÒاŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة
هÓل سصودا ““Êا◊اضصر ‘ أاول تربصض له مع اŸنتخب ‘ التفاصصيل ،هناك من قال إان بلكا’م ’عب غاب
بسصيدي موسصى ،عرفت حضصور ’ 23عبا وسصط غياب
–ت ق -ي -ادة ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي ا÷دي -د ع-ن سص-ع-ادت-ه ع -ن اŸن -افسص-ة Ÿوسص-م ب-أاك-م-ل-ه ،أان-ا ه-ن-ا وأاع-م-ل اآ’ن
‚م ن- -ادي ب- -ورت- -و وم- -دل- -ل أانصص- -ار اÿضص -ر ““ي -اسصÚ
بالتواجد ‘ سصيدي موسصى““ ،سصعيد بعودتي للمنتخب أاحمل أالوان الشصبيبة أاعرف قدراتي جيدا ،لدي اÈÿة
براهيمي““ الذي تعرضض إ’صصابة ‘ آاخر لقاء له مع
خاصصة أانها اŸرة اأ’و– ¤ت قيادة الطاقم الفني لتسصي Òهذه الفÎة وأاعمل بكل قوة ‘ التدريبات أ’كون
فريقه برسصم مباريات الÒÁÈا ليغا ،وهو ما يؤوكد بأانه
ا÷دي -د ،وسص -ع -ي -د ب-رؤوي-ة زمÓ-ئ-ي ال-ذي-ن اف-ت-ق-دت-ه-م ‘ اŸسصتوى مع فريقي واآ’ن مع اŸنتخب الوطني““.
سصيغيب عن اللقاء اأ’ول ضصد اŸنتخب التنزا ،Êفيما
كثÒا““ ،موضصحا أان إاصصابته من اŸاضصي وهو جاهز
وبخصصوصض الثقة التي وضصعها فيه الناخب الوطني
سص-ي-ع-م-ل ا÷ه-از ال-ف-ن-ي ل-ل-خضص-ر ع-ل-ى إاع-ادة ت-أاه-ي-ل-ه
ÿوضض اللقاءين الودي““ ،Úإاصصابتي من اŸاضصي ،بدنيا الذي أاعاده للمنتخب قال ““Ãا أا Êهنا ‘ الÎبصض هذا
ل-ل-م-واج-ه-ة ال-ث-ان-ي-ة ضص-د اŸن-ت-خب اإ’ي-را ،Êوع-رفت
أان- -ا ‘ ال- -ق- -م- -ة أ’ ⁄ Êأات- -وق- -ف سص- -وى أاسص- -ب- -وع ع -ن يعني أان اŸدرب الوطني يعرف جيدا إامكاناتي ويثق
ا◊صصة انفراد الناخب الوطني ““رابح ماجر““ بنجم
التدريبات ،عدت للمنافسصة حيث لعبت مؤوخرا تسصع ‘ Úشصخصصي وهذا اأ’مر يشصرفني ويحفز Êأاك Ìعلى
اÿضصر ““رياضض ﬁرز““ أ’زيد من  30دقيقة ،وقد يكون
دقيقة ،وسصنعمل على اسصتغÓل اŸواجهت Úالوديت Úالعمل وعلى بذل اŸزيد أ’كون دائما هنا ،وهو أامر
اŸسصؤوول اأ’ول على العارضصة الفنية عاد للحديث معه
من أاجل –قيق انسصجام أاك Ìبيننا وترك صصفحة كذلك يؤوكد بأا Êأادخل ضصمن ﬂططاته اŸسصتقبلية““.
حول قضصية ابتعاده عن اŸنافسصة مع فريقه ليسصÎ
الهزائم خلفنا““ ،وبخصصوصض احتمال شصغله Ÿنصصب
Óشصارة ،عرفت ا◊صصة التدريبية تواجد الوافد
لإ
سصيتي والضصجة اإ’عÓمية الكبÒة التي ’حقته .كما
مهاجم صصريح““ ،أاجد راحتي على الرواق اأ’يسصر لكن ا÷ديد على الطاقم الفني للخضصر مدرب ا◊راسض
ب -دا ل -ن -ا ب -أان -ه ي -ج-اذب-ه أاط-راف ا◊ديث ع-ن ا÷انب
إان احتاجني اŸدرب كمهاجم صصريح فأانا هنا أ’لبي ““لوناسض قاواوي““ الذي عمل رفقة ““ﬁمد حنيشصاد““
التقني Ãا أانه كان يشصرح له بعضض اأ’مور التقنية ،وهو
رغبته““.
على Œهيز ا◊راسض الثÓثة للمنتخب.
ما يوحي بأانه قد يكون قائد اÿضصر أامام اŸنتخب

ﬁمد فوزي بقاصص

 23°أ÷زأئر

 19°وهرأن

 20°أ÷زأئر

 20°وهرأن

ألثمن  10دج
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مركـــــــز ألتـــــدريب Ÿدفعيــــــة أŸيــــدأن ببوسشعـــــادة

اأ’و““ ¤الشصهيد علي بن النوي““ خÓل الكلمة
التي أالقاها على ا◊ضصور ،على هامشض افتتاح
اأ’بواب اŸفتوحة على اŸركز ،إا ¤أان اŸركز
يعت Èاÿزان ا◊يوي لدعم وحدات اŸدفعية
للجيشض الشصعبي الوطني ،خاصصة وأان اأ’بواب
اŸفتوحة هي تدعيم لÓتصصال ا÷واري من
ضص -م -ان اŸرك -ز ل -ل -ت -ك -وي -ن ال -راق -ي ل-لشص-ب-اب
ا÷زائ - -ري اŸت - -حصص - -ل ع - -ل - -ى اŸسص - -ت- -ويÚ
اŸت-وسص-ط وال-ث-ان-وي ك-رج-ال صص-ف Ãن-ظ-ومة
مدفعية اŸيدان التي كان لها دور ﬁوري ‘
انتصصارات جيشض التحرير الوطني ،ناهيك عن
م -واك-ب-ة ال-ت-ق-دم ‘ ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-عسص-ك-ري-ة
وم -ت -ط -ل-ب-ات اŸع-رك-ة ا◊دي-ث-ة وب-اÿصص-وصض
“ك Úا÷م -ه -ور وع-ل-ى رأاسص-ه-م ف-ئ-ة الشص-ب-اب
و‡ث -ل -و وسص -ائ -ل اإ’ع Ó-م ال -وط -ن-ي-ة م-ن ن-ق-ل
ا◊قائق ميدانيا.
تطرق اŸقدم يزيد ‘ حديثه بالتفصصيل إا¤
وشصروط القبول والتأاهيل اŸتعلق بالدفعات
والشصروط الÓزمة التي يجب أان يتوفر عليها
اŸرشصح ،على غرار اŸسصتوى الدراسصي وكذا

ألفجر05.2٤................:
ألششروق0٦.51..............:
ألظهر12.55.................:
ألعصشر1٦.2٣................:
ألمغرب19.0٤...............:
ألعششـاء20.22..................:

18°

19°

france prix 1

‘ إأطار فعاليات أŸؤو“ر ألعاŸي حول أمن أ◊دود بإاسشبانيا

اللـ ـ ـ ـواء هامـ ـ ـ ـل يدع ـ ـ ـ ـو إا ¤صضياغ ـ ـ ـ ـ ـة
مقاربـ ـة أامني ـ ـة شضامل ـ ـة ومتجانسضـ ـ ـة

«ألششعب““ -ب -اشص-ر ال-ل-واء
ع -ب -د ال -غ -ن -ي ه -ام-ل اŸدي-ر
Óمن الوطني ،رئيسض
العام ل أ
اأ’ف-ري-ب-ول ،م-ه-م-ة ع-م-ل اإ¤
ال-ع-اصص-م-ة اإ’سص-بانية مدريد،
للمشصاركة ‘ أاشصغال اŸؤو“ر
ال- -ع -اŸي ح -ول أام -ن ا◊دود
 ،2018من  20إا 22 ¤مارسض
 ،2018ب- - - -حضص- - - -ور رف - - -ي - - -ع
اŸسصتوى من رؤوسصاء أاجهزة
إان -ف -اذ ال-ق-ان-ون واŸن-ظ-م-ات
اأ’م- -ن -ي -ة ال -دول -ي -ة وشص -رك -اء
أامني.Ú
تأاتي هذه القمة من أاجل
ب-حث آاف-اق ال-ت-ع-اون وت-ع-زي-ز
الشص -راك -ة ب Úأاج -ه -زة إان -ف -اذ
ال-ق-ان-ون وال-ه-يئات ا◊كومية
اŸتخصصصصة ‘ إادارة وتسصيÒ
ا◊دود وال -ف-اع-ل Úاÿواصض
ال - - - - -ن - - - - -اشص- - - - -ط› ‘ Úال
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ثة من
خÓ- -ل ط- -رح رؤوي- -ة م- -وح -دة
وم -نسص -ق -ة ل -رف -ع ال-ت-ح-دي-ات
اŸتعلقة بأامن ا◊دود.
‘ ذات السصياق ،إاسصتعرضض
ه - - -ام - - -ل أاه- - -م اإ’ج- - -راءات
واÿط -وات ال -ت -ي ب -اشص -رت-ه-ا
الشصرطة ا÷زائرية ،إانطÓقا
من رعاية مبادرة إانشصاء آالية
اأ’ف -ري -ب -ول ل -ت -نسص -ي-ق ج-ه-ود
أاج-ه-زة الشص-رط-ة اإ’ف-ري-ق-ية،
وف -ق م -ق -ارب -ة أام -ن -ي -ة ع -ل -ى
اŸسص -ت -وى اإ’ق -ل-ي-م-ي ،ودم-ج
ا◊ل -ول ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة م-ع
ﬂت -ل -ف اŸسص -اع -ي لضص-م-ان

تأام Úشصامل للحدود.
وأاع -ت Èرئ -يسض اأ’ف -ري -ب-ول
ه -ذا ا◊دث ،ق-ي-م-ة مضص-اف-ة
ل - -ب - -ل - -ورة ﬂت- -ل- -ف ا÷ه- -ود
ال -ه-ادف-ة إا ¤ت-رق-ي-ة ال-ت-ع-اون
ب Úالهيئات اأ’منية وﬂتلف
الشصركاء من القطاع اÿاصض
اŸت - - - - - - - - - - - - - - - - - - -خصصصص‘ Ú
ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات اŸت-ق-دم-ة،
وإايجاد حلول فعالة لضصمان
إادارة ﬁكمة للحدود ،منوها
ب- - - -ال- - - -دور اÙوري ال - - -ذي
تضص - -ط- -ل- -ع ب- -ه اŸن- -ظ- -م- -ات
اأ’م -ن-ي-ة ال-دول-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
اأ’ف- - -ري - -ب - -ول ‘ ،ا◊د م - -ن
اسص - -ت - -ف - -ح- -ال ا÷رائ- -م ذات
ال - - -عÓ- - -ق- - -ة ب- - -ا◊دود م- - -ن
ال- - - -ت- - - -ط- - - -رف ،اإ’Œار غÒ
الشص - - - -رع - - - -ي ب - - - -اıدرات

واأ’سص-ل-ح-ة ال-ن-اري-ة ،التهريب
وا÷رائم السصÈانية.
و‘ ختام كلمته ،ذكر اللواء
ه- -ام- -ل ،إال -ت -زام اأ’ف -ري -ب -ول
بأاولوية تكامل ﬂطط العمل
 ،2019-2017م- - - -ع أاه - - -داف
اإ’–اد اإ’فريقي الرامية اإ¤
ال- -وق -اي -ة وم -ك -اف -ح -ة ك -اف -ة
أاشص - -ك - -ال ا÷رÁة ال- -ع- -اب- -رة
ل -ل -ح -دود خصص-وصص-ا ا÷رÁة
اŸن - - - -ظ- - - -م- - - -ة ،وا÷رائ- - - -م
السصÈان - -ي - -ة ،ال - -ه- -ج- -رة غÒ
الشص - - -رع - - -ي - - -ة واŸت- - -اج- - -رة
ب- - - -السص Ó- - -ح ،ع Èضص - - -م - - -ان
التنسصيق الوثيق ب Úالشصركاء
ال- -دول- -ي ‘ Úال- -ن- -ق -اط ذات
ا’ه- - - - -ت- - - - -م- - - - -ام اŸشصÎك،
واŸسص- -اه- -م- -ة ‘ ا◊وك- -م- -ة
الرشصيدة للحدود.

تخصس ألأطفال أŸتمدرسش ÚبÈج بوعريريج

الدرك يطلق مشضروع ““رخصضة الراجل““Ú
لقليمية للدرك
ششرعت أÛموعة أ إ
ألوطني بÈج بوعريريج ،بالششÎأك مع
مديرية ألÎبية ومؤوسشسشة خاصشة‘ ،
إأطÓق مششروع رخصشة ألرأجلÚ
لبتدأئي،
Óطفال أŸتمدرسش ‘ Úألطور أ إ
ل أ
لطفال على
بهدف –فيز وتششجيع أ أ
ضشرورة معرفة وإأحÎأم إأششارأت أŸرور
لطفال آأدأب ألسش ÒرأجلÚ
وتلق Úأ أ
لضشمان أمنهم وسشÓمتهم.

سص -ت -م -ت -د ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ال-ت-ي إان-ط-ل-قت
ب-اŸدرسص-ة اإ’ب-ت-دائ-ي-ة ال-ع-رب-ي التبسصي وسصط
مدينة برج بوعريريج من  18فيفري إا ¤غاية
 16أاف -ري-ل  2018ب-ت-خصص-يصض  05حصصصض،
يسص -ت -ف -ي -د ف -ي -ه-ا اأ’ط-ف-ال اŸت-م-درسص-ون م-ن

دورات ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ب- -ت- -ق- -د Ëك -ل ال -نصص -ائ -ح
واإ’رشصادات ثم يكون اÿتام بإامتحان Áنح
فيه الفائزون رخصصة الراجل Úبشصكل رمزي
–ف- -ي- -زي ÿل- -ق ج -و م -ن اŸن -افسص -ة ه -دف -ه
اإ’سصتفادة من اŸعلومات أ’قصصى حد.
و تهدف اŸبادرة أايضصا إاأ’ى اŸسصاهمة ‘
تطوير التنشصئة اŸرورية وإاشصراكهم ‘ مهمة
الوقاية من تلك ا◊وادث Ÿا –وزه هذه الفئة
من قدرة إاقناع على اأ’سصرة واÙيط مع
ضصمان إانتشصار أاك Èلتلك اŸعلومات والنصصائح
واŸعارف بإاختيار اŸؤوسصسصات الÎبوية التي
تضصم أاغلب اأ’طفال ‘ ﬂتلف اأ’طوار.

برج بوعريريج /حبيبة بن يوسسف

كاريكات /ÒعنÎ

