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يقوم وزير التجارة سسعيد جلب،
لن - -ت - -اج
غ - -دا ،ب - -زي - -ارة م - -ع - -رضس ا إ
ال-وط-ن-ي «م-ن-ت-وج ب-لدي» ‘ ط-ب-ع-ته
اÿامسس - -ة اŸزم- -ع ع- -ق- -ده ‘ ال- -فÎة
اŸمتدة من  ١١إا ١٩ ¤أافريل بقصسر
اŸع- - - -ارضس «اŸدي- - - -ن- - - -ة ا÷دي- - - -دة»
ب-وه-ران ،وذلك اب-ت-داًء م-ن السس-اع-ة
الـ  ٠٩ : ٠٠صسباحا.

ملتقى جهوي للهيئة
ألعليا أŸسضتقلّة
Ÿرأقبة أ’نتخابات
ت -ن ّ-ظ -م ال -ه -ي -ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة
Ÿراق-ب-ة الن-ت-خ-اب-ات ،ال-ي-وم ،م-ل-ت-قى
جهويا يتناول مواضسيع تتعلق بتقييم
لدوات الرقابية ،التزامات
العمل با أ
أاعضس -اء ال -ه -ي -ئ -ة ،وم -ن -ه -ج-ي-ة إاع-داد
لوراسس-ي
ال -ت -ق -اري -ر وذلك ب -ف -ن-دق ا أ
اب - -ت - -داء م - -ن السس- -اع- -ة الـ ٠٩ : ٠٠
صسباحا.

ألّطبعة  11لأÓيام
ألعلمية وألّتقنية
لسضوناطرأك

١76١6

إأعـــــــــــÓن
لكشساك ،والقراء الكرام عن وضسع
تعلم جريدة «الشسعب» كافة اŸوزع ،Úأاصسحاب ا أ
ّ
ّ
رق -م ه-ات-ف-ي ج-دي-د –ت تصس-رف-ه-م  ٠2١73853٩ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشسغالتهم ،فيما يتعلق
بتذبذب توزيع الصسحيفة أاو عدم وصسولها إا ¤مناطقهم.
وعليه ،فإانها تضسع هذا اÿط الهاتفي لسستقبال طلباتهم واقÎاحاتهم.

يشس- -رف وزي- -ر ال- -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹
والبحث العلمي طاهر حجار ،اليوم،
لبواب اŸفتوحة على ا÷امعة
على ا أ
ل- -ف- -ائ -دة ال -ت -لم -ي -ذ اŸق -ب -ل Úع -ل -ى
اج-ت-ي-از ام-ت-ح-ان شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا
لسس- - -ن- - -ة  ،2٠١8وذلك ب- - -اŸك- - -ت- - -ب- - -ة
ء من السساعة
الوطنية للحامة ابتدا ً
الـ  ٠8 : 3٠صسباحا.

ندوة حول وأقع
أأ’مازيغية ‘ أ÷زأئر

...ويقوم بزيارة عمل وتفّقد
إأ ¤أ÷زأئر ألعاصضمة
ك -م -ا ي -ق -وم ال -وزي -ر غ-دا ،ب-زي-ارة
ع- -م -ل وت -ف -ق -د ل -ع -دد م -ن اŸشس -اري -ع
القطاعية ‘ طور ال‚از على غرار
الق- -ام- -ة ا÷ام -ع -ي -ة ب -ب -اب ال -زوار،
ومشس - - - -روع ب - - - -ن - - - -اء  8٠٠٠مقعد
ب -ي -داغ -وج -ي ب -ج -ام -ع -ة ب -وزري -ع -ة،
ومشسروع  2٠أالف مقعد بيداغوجي
ب -اŸع -اŸة وإاق-ام-ة ج-ام-ع-ي-ة ب-اŸدي-ن-ة
ا÷ديدة.

ين ّ
لمة ،اليوم ،ندوة –ت
ظم ›لسس ا أ
لم -ازي -غ -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر،
ع- -ن- -وان «واق- -ع ا أ
Œذر ‘ اŸاضس- -ي وره- -ان- -ات اŸسس- -ت- -ق -ب -ل»،
وذلك ابتداءً من السساعة ٠٩ : ٠٠صسباحا.
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يوم درأسضي حول «أإ’سضرأء
وأŸعرأج ب Úألقرآأن وألعلم»

وفد نوأب ألكتلة
ألŸÈانية لـ «تاج»
يزوز سضعيدة

ين ّ
لسسلمي لبومرداسس ،غدا،
ظم اŸركز الّثقا‘ ا إ
لسس -راء واŸع -راج ب Úال -ق-رآان
ي -وم -ا دراسس -ي -ا ح -ول «ا إ
وال-ع-ل-م» ،ب-حضس-ور دك-ات-رة وﬂتصس ،Úوذلك Ãق-ره
ابتداء من السساعة الـ  ٠٩ : ٠٠صسباحا.

تن ّ
ظم مؤوسسسسة سسوناطراك أايام ١6
و ١٩أاف- -ري- -ل ا÷اري ،ال- -ط -ب -ع -ة ١١
لي-ام ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-مجمع
ل -أ
حول موضسوع البتكار والشسراكة ‘
السس-ي-اق ال-ع-اŸي ل-لن-ت-ق-ال ال-طاقوي،
وذلك Ãركز التفاقيات بوهران.

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ريات
اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية ،غدا ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم
 ،25١ح -ول م -وضس -وع «ال -دور السسÎات -ي-ج-ي ال-ذي ل-ع-ب-ه ال-ري-ف
ا÷زائري ‘ “ركز الثورة التحريرية ،وذلك بقسسمة اÛاهدين
بالعاشسور ابتداء من السساعة  ١٠ : ٠٠زوال .

ألعدد  172من ح ّصضة
موعد مع ألتاريخ

ي - -ق- -وم وف- -د م- -ن ن- -واب ال- -ك- -ت- -ل- -ة
الŸÈانية ◊زب Œمع أامل ا÷زائر
ب- -رئ- -اسس -ة مصس -ط -ف -ى ن -واسس -ة ،ال -ي -وم
وغ -دا ،ب -زي -ارة م -ي-دان-ي-ة إا ¤ولي-ة
سسعيدة.
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‘ كلمة القاها ‘ اليوم العاŸي للعيشس معا ‘ سسÓم ،مسساهل:

الرئيسس بؤتفليقة وضسع اسسÎاتيجية شساملة ومصسا◊ة أامة ›روحة»
أاك - -د وزي- -ر الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ,ع- -ب- -د
ال-ق-ادر مسس-اه-ل ,أامسس ال-ثÓ-ث-اء ب-باريسس أان
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-فليقة
وضسع منذ انتخابه سسنة  1999اسسÎاتيجية
لرهاب
شساملة تهدف إا ¤ا◊د «نهائيا» من ا إ
ومصسا◊ة أامة «›روحة».
وصسرح مسساهل ‘ كلمة أالقاها Ãناسسبة «اليوم
العاŸي للعيشس معا ‘ سسÓم» أامام اŸشسارك‘ Ú
الدورة ال 204للمجلسس التنفيذي Ÿنظمة األ·
اŸت-ح-دة ل-لÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م وال-ث-قافة (يونسسكو) أان
«( )...رئيسس ا÷مهورية ,عبد العزيز بوتفليقة,
ب- -اشس- -ر م -ن -ذ ان -ت -خ -اب -ه سس -ن -ة  ‘ ,1999وضس- - - - - -ع
اسسÎاتيجية شساملة تهدف ‘ آان واحد إا ¤وضسع
Óره-اب ومصس-ا◊ة أام-ة ›روح-ة».
ح -د ن -ه -ائ -ي ل  -إ
 ·ÓاŸت -ح-دة ق-د
ي -ذك -ر أان ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
صسادقت على الÓئحة Ã 130/72بادرة من ا÷زائر
تقر خÓلها يوم  16مايو من كل سسنة يوما عاŸيا
للعيشس معا ‘ سسÓم .وذكر الوزير ‘ هذا السسياق
ب»خ-ط-اب ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ت-اري-خ-ي اŸتميز
باإلنسسانية والتسسامح» الذي أالقاه ‘ اليونسسكو منذ
ثÓ- -ث- -ة عشس- -ر سس- -ن -ة أاث -ن -اء ن -دوة ح -ول ا◊وار بÚ
ا◊ضسارات.و قال السسيد مسساهل «‘ الوقت الذي
كان أاصسحاب األفكار التشساؤومية يسسعون إا ¤اعتماد
ن- -ظ- -ري- -ة ن- -زاع وشس- -يك ب Úا◊ضس- -ارة ال -غ -رب -ي -ة و
ا◊ضس -ارة اإلسس Ó-م-ي-ة وي-ت-وق-ع-ون ن-ه-اي-ة ال-ت-اري-خ,
فضسل رئيسس ا÷مهورية تصسور عا ⁄يسس Òبخطى
ثابتة نحو السسعادة علما ّ أان هذه السسعادة +حلمنا
جميعا تعتمد على قدرتنا على تفهم اآلخر وقبوله
بكل ما فيه من تنوع Áكن أان يخدم البشسرية و
Óنسس-ان-ي-ة ج-م-ع-اء» .وأاوضس-ح
يشس -ك -ل مصس-در رق-ي ل -إ
الوزير أان «هذه هي نظرة›تمع متسسامح ومتفتح
متأاصسل ‘ تاريخه و‘ نفسس الوقت متجه نحو
ا◊داثة التي أاراد الرئيسس أان يجعلها حقيقة ‘
ا÷زائر ,هدف صسعب –قيقه و ا÷زائر قد
بدأات للتو ‘ اÿروج من مأاسساة خلفت لها الكثÒ
م- -ن ا÷راح».وأاب- -رز السس- -ي- -د مسس- -اه- -ل أان -ه خ Ó-ل
العشسرية السسوداء «كان ل بد من مواجهة اإلرهاب
البشسع دون مبالة اÛتمع الدو‹ ,اإلرهاب الذي
ك-ان ه-دف-ه ال-وح-ي-د –ط-ي-م ال-دول-ة وم-ؤوسسسس-ات-ه-ا
حيث ارتكب أاسسوء األعمال الهمجية ضسد السسكان
واسستهدف النسساء على سسبيل األولوية و اŸفكرين
وأاع - - -وان ال - - -دول- - -ة وه- - -دم اŸنشس- - -آات واŸدارسس
والبنايات العمومية وحتى ﬁاصسيل الفÓح.»Ú
وق -ال ال -وزي -ر ,إان «ال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ي ع-اشس-ه-ا وط-ن-ي
ا÷زائ -ر ومسس -اره -ا الصس -عب م -ن -ذ اŸأاسس -اة ال -ت-ي
عرفها منذ ثÓثة عقود زادت من عزÁة ا÷زائر
التي أاضسحت أاقوى من أاي وقت مضسى ومتصسا◊ة
م -ع ن -فسس -ه -ا وع -ازم -ة ع-ل-ى ط-ي صس-ف-ح-ة اŸاضس-ي
والدخول ‘ مرحلة جديدة من التاريخ أال وهي
العيشس معا ‘ سسÓم» .وتابع الوزير يقول «لقد هزم
اإلرهاب بفضسل صسمود الشسعب ا÷زائري اÛند
والتفافه حول قوى األمن بقيادة ا÷يشس الوطني

اŸم -ل -ك -ة اŸغ -رب -ي -ة أاو ت-ونسس ال-ت-ف-اوضس م-ع
فرنسسا حول اسستقÓل ا÷زائر»» .وكان األمÚ
 ·ÓاŸتحدة قد دعا طر‘ النزاع,
العام ل أ
اŸغ-رب وج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و إا ¤اسس-ت-ئ-ن-اف
اŸفاوضسات اŸباشسرة بدون شسروط مسسبقة
ب -غ -ي -ة ال -ت -وصس-ل إا ¤ح-ل ع-ادل ودائ-م ي-ق-ب-ل-ه
الطرفان وÁكن الشسعب الصسحراوي من تقرير
مصسÒه.
الشس -ع -ب -ي وب -ع -د ت -ق -د Ëال -ع-دي-د م-ن ال-تضس-ح-ي-ات
ا÷سسام» ,مشسÒا إا ¤أان «هذه الظاهرة البشسعة
لزالت رهيبة وÁكن لها ‘ أاي وقت أان تظهر
›ددا وتسستأانف عملها القتا‹ والتخريبي».

...تسسؤية النزاع ‘ الصسحراء
الغربية :ليسس هناك بديل للتفاوضس
أاكد وزير الشسؤوون اÿارجية ,عبد القادر
مسساهل امسس الثÓثاء بأانه ليسس هناك بديل
للتفاوضس ب ÚاŸغرب وجبهة البوليسساريو من
أاجل تسسوية النزاع ‘ الصسحراء الغربية.وقال
مسساهل ‘ حوار خصس به قناة فرانسس 24
الفرنسسية «هناك أاول تقرير األم Úالعام
 ·ÓاŸتحدة حول الصسحراء الغربية ونحن
ل أ
عشسية دراسسته من قبل ›لسس األمن وقد
قدم األم Úالعام توصسيات على أاسساسس تقرير
اŸه -م -ة ال -ت -ي أاوك -ل -ه -ا إا ¤ال -رئ -يسس األŸاÊ
السسابق ,هورسست كوهلر ومن هذا اŸنطلق
ال -ك -ل ي -ج -م -ع ع -ل -ى أان -ه ل -يسس ه -ن -اك ب-دي-ل
ل -ل-ت-ف-اوضس ب Úج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و واŸغ-رب
وعلى ضسرورة اسستئناف هذه اŸفاوضسات».
وأاضساف رئيسس الدبلوماسسية ا÷زائرية «اآلن
عندما تقولون ان «ا÷زائر تدعم الشسعب
الصس-ح-راوي» ل-ق-د أاج-ب-ن-ا ب-ال-ق-ول ان ا÷زائ-ر
تدعم مبدأا تقرير اŸصس Òوا◊قوق الشسرعية
للشسعب الصسحراوي وهذا موقف ثابت» .وعن
سسؤوال حول «مشساركة ا÷زائر ‘ اŸفاوضسات
ب ÚاŸغ- -رب وج- -ب -ه -ة ال -ب -ول -يسس -اري -و» صس -رح
مسساهل قائ« Óعندما كانت ا÷زائر ‘ حرب
من أاجل اسستقÓلها فإانها حظيت واسستفادت
م-ن مسس-ان-دة األشس-ق-اء اŸغ-رب-ي Úوال-ت-ونسسيÚ
وم-ن دع-م-ه-م ال-دب-ل-وم-اسس-ي وال-ل-وجيسستي بل
وكان هناك حديث عن جيشس ا◊دود بحيث
كانت لدينا عناصسر مسسلحة ‘ اŸغرب و‘
تونسس ومع ذلك  ⁄يرد أابدا القول بأانه «على

يقوم بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر

...ا÷زائر تعطي مؤافقتها
للفاتيكان من أاجل تطؤيب
رهبان تيبحÒين
أاع -ل -ن وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ,ع-ب-د ال-ق-ادر
مسساهل أان ا÷زائر أاعطت موافقتها للفاتيكان من
أاجل تطويب الرهبان السسبعة اŸغتال Úسسنة 1996
م-ن ق-ب-ل ج-م-اع-ة إاره-اب-ي-ة ‘ ت-ي-ب-حÒي-ن (اŸدية)
وذلك «خÓل األشسهر أاو األسسابيع القادمة بوهران».
وصس -رح مسس -اه -ل ل -ق -ن-اة ف-رانسس  24ع-ل-ى ه-امشس
الزيارة التي يقوم بها ا ¤فرنسسا أان «ا÷زائر
أاعطت موافقتها للفاتيكان من أاجل تطويب هؤولء
الرهبان و” تبليغ ذلك للفاتيكان» ,معلنا ان هذا
التطويب «سسيتم خÓل األشسهر أاو األسسابيع القادمة
ب -وه -ران» .وب -ع -د ال -ت-أاك-ي-د أان «ا÷زائ-ر ل ت-خشس-ى
ا◊قيقة» أاوضسح مسساهل بان «ا÷ميع يعلم ظروف
اغتيالهم ,الفرنسسيون يعلمون و ا÷زائريون كذلك»
م -ذك -را ب -أان «ال -ت -ع -اون ب Úاألج -ه -زة ال -قضس -ائ -ي-ة
ا÷زائ -ري -ة و ال -ف -رنسس -ي -ة ك -ان ت -ام-ا وع-م-ل-ن-ا ب-ك-ل
شس-ف-اف-ي-ة».وك-ان ال-ف-ات-ي-ك-ان ق-د أاصسدر مرسسوما ‘
شسهر يناير يرفع ا ¤مصسف شسهداء الرهبان السسبعة
اŸغتال Úسسنة  1996من قبل جماعة إارهابية ‘
ديرهم بسسيدة األطلسس بتيبحÒين ( 80كلم جنوب
غرب ا÷زائر العاصسمة) “هيدا لتطويبهم .و يعد
الرهبان الفرنسسيون السسبعة جزء من ›موعة تضسم
تسسعة عشسر شسهيدا قتلوا على أايادي الرهاب ما
ب 1994 Úو  1996منهم أاسسقف وهران السسابق بيار
كÓفÒي و الذين يجري تطويبهم ,حسسب نفسس
اŸرسسوم .و ‘ سسياق آاخر ,صسرح مسساهل أان رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة ,ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة باشسر عمÓ
جبارا من أاجل إاعادة البناء على اŸسستوى الوطني
وه- -و ال- -ع -م -ل ال -ذي أاع -ط -ى ث -م -اره» ,مشسÒا إا¤
أان»صس -ورة ج -زائ -ر ال -ي -وم ل -يسست ه -ي ن-فسس صس-ورة
ال -تسس -ع -ي -ن -ات» .و ت -اب -ع وزي -ر اÿارج-ي-ة ق-ائ Ó-أان
«ا÷زائر اليوم هادئة و مطمئنة و متصسا◊ة مع
ذاتها و مع حاضسرها و تاريخها .إانها بلد مسستقر و
آامن يخوضس تنمية اقتصسادية» ,مضسيفا أان «هذا
اŸسسار يجب ان تسستمر» .و من جهة أاخرى ,أاكد
مسساهل أان «الرئيسس بوتفليقة يقوم Ãهامه بصسفة
عادية جدا.

أاويحيى يسستقبل اأ’م Úالعام لإ–Óاد اإ’فريقي للÈيد

لول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى ،أامسس،
اسس-ت-ق-ب-ل ال-وزي-ر ا أ
لفريقي
لم Úالعام ل–Óاد ا إ
با÷زائر العاصسمة ا أ
ل-لÈي-د ي-ونسس جÈي-ن ،ال-ذي ي-ق-وم ب-زي-ارة عمل
إا ¤ا÷زائ -ر ‘ إاط -ار إان -ع -ق -اد ال -دورة  37العادية
لف -ري -ق-ي ل-لÈي-د ،حسس-ب-م-ا
Ûلسس إادارة ال–اد ا إ
لول.
أاكده بيان Ÿصسالح الوزير ا أ
وج- - -رى ال- - -ل- - -ق- - -اء ب- - -حضس- - -ور وزي- - -رة الÈي- - -د
واŸواصسÓت والتكنولوجيات والرقمي هدى إاÁان
فرعون ،يضسيف البيان.
و–تضسن ا÷زائر من  7إا 12 ¤أافريل ،الدورة
ال-ع-ادي-ة الـÛ 37لسس إادارة ال–اد اإلف - -ري - -ق- -ي
للÈيد ،بناء على مذكرة تفاهم موقع عليها ‘ 18
يناير الفارط من قبل فرعون واألم Úالعام ل–Óاد
اإلفريقي للÈيد.

وم- -ن اŸزم- -ع أان يصس- -ادق ه -ذا اÛلسس ال -ذي
ينعقد ألول مرة با÷زائر ،على تقرير الدورة 36
التي انعقدت من  8إا 10 ¤ماي  2017بنÒوبي
بكينيا.

كما يرتقب أان يوافق على تقارير وتوصسيات
ال-ل-ج-ان اإلداري-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة و–دي-د م-وضس-وع اليوم
الفريقي للÈيد لسسنة .2019
وعلى هامشس اجتماع اÛلسس ،سسينعقد اليوم
األرب -ع -اء م -ن -ت -دى ه-ي-ئ-ات الضس-ب-ط الÈي-دي ال-ذي
سس- -ت -خصسصس أاشس -غ -ال -ه Ÿوضس -وع ضس -ب -ط اÿدم -ات
اŸالية الÈيدية.
وسس- -يسس -م -ح ه -ذا اŸن -ت -دى ب -ت -ق -اسس -م اÈÿات
واŸمارسسات ذات الصسلة بالنظم القانونية واŸالية
لسس -ل -ط -ات الضس -ب -ط فضس  Ó-ع-ن ت-نسس-ي-ق سس-ي-اسس-ات
الضسبط بإافريقيا ‘ ›ال الÈيد.
ويعد ال–اد اإلفريقي للÈيد هيئة متخصسصسة
ل–Óاد اإلفريقي مكلفة بتنسسيق نشساطات تطوير
اÿدمات الÈيدية ‘ إافريقيا.

انطÓق أاشسغال الّدورة Û 37لسس إادارة ا’–اد اإ’فريقي للÈيد
انطلقت أاشسغال الدورة Û 37لسس إادارة
ال–اد اإلف -ري -ق -ي ل -لÈي -د ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر
العاصسمة بحضسور وزيرة الÈيد واŸواصسÓت
والتكنولوجيات والرقمي هدى إاÁان فرعون.
وي -أات -ي ت-ن-ظ-ي-م ه-ذا اÛلسس ال-ذي ي-ع-ق-د

ألول م -رة ب -ا÷زائ -ر ع -قب م -ذك -رة ال-ت-ف-اه-م
اŸوقع عليها ‘  18يناير الفارط من قبل
ف- -رع- -ون واألم Úال -ع -ام ل –Ó-اد اإلف -ري -ق -ي
للÈيد ،يونسس جÈين.
ويتو› ¤لسس اإلدارة هذا ،الذي ينعقد

اكد وزراء اŸالية العرب ‘ ختام دورة ›لسسهم العادية التاسسعة
التي جرت ‘ جلسسة مغلقة اليوم الثÓثاء Ãنطقة البحر اŸيت
باألردن على اهمية اÙافظة على السستقرار القتصسادي ‘ دعم
جهود –قيق ‰وا أاك Ìشسمول ‘ اŸنطقة العربية .وناقشس الوزراء
العرب Ãشساركة وزير اŸالية عبد الرحمان راوية الذي ترأاسس وفد
ا÷زائر ‘ الجتماع السسنوي ال 47للهيئات اŸالية العربية قضسايا
إاصسÓح منظومة الجور ‘ الدول العربية و ضسرورة ربط اŸكافآات
والرواتب باألداء وتقوية الطار اŸؤوسسسسي Ãا ‘ ذلك ادارة اŸوارد
البشسرية لتكون متناسسقة مع سسياسسات التشسغيل .وبخصسوصس مشساركة
القطاع اÿاصس ‘ السستثمارات العمومية ,اكد ›لسس الوزراء
اŸالية العرب على اهمية تعزيز هذه الشسراكة لتقوية مسساهمة
ال -ق -ط -اع اÿاصس ‘ الق -تصس -اد وت -وف Òف -رصس إاضس -اف -ي -ة ل -ت-م-وي-ل
اŸشساريع اŸتعلقة بالبنى التحتية  .وناقشس الوزراء ايضسا  -حسسب
البيان اÿتامي -واقع سسياسسات الدعم ‘ الدول العربية ونوهوا

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

سسنويا« ،تسسي Òشسؤوون ال–اد ‘ الفÎات ما
ب Úمؤو“رات اŸندوب ÚاŸفوضس .»Úويٌدعم
عمل اÛلسس أاعمال اللجان اإلدارية والتقنية
ال -ت -ي ت -ع -ن -ى ب -تشس -ك-ي-ل-ة واسس-ع-ة م-ن ا÷وانب
اŸرتبطة باÿدمات الÈيدية.

لرهاب
أاشساد بتجربة ا÷زائر ‘ مكافحة ا إ

نائب رئيسس ›لسس الشّسيؤخ ÷مهؤرية التشسيك يصسفها بـ «الّرائدة»

أاشس - - -اد ن - - -ائب رئ - - -يسس ›لسس الشس - - -ي - - -وخ
÷م - -ه- -وري- -ة ال- -تشس- -يك اي- -ف- -و ب- -اريك أامسس
ال -ث Ó-ث-اء ب-ال-ت-ج-رب-ة «ال-رائ-دة» ل-ل-ج-زائ-ر ‘
لرهاب داعيا العا ⁄أاجمع
›ال مكافحة ا إ
إا ¤السس -ت -ل -ه -ام م -ن-ه-ا ،حسسب م-ا أاورده ب-ي-ان
لمة.
Ûلسس ا أ
ونّوه نائب رئيسس ›لسس الشسيوخ التشسيكي لدى
اسستقباله من طرف رئيسس ›لسس األمة عبد القادر
ب- -ن صس- -ال -ح Ãق -ر اÛلسس بـ «ال -ن -ج -اح -ات ال -ت -ي
ح -ق -ق -ت -ه -ا ا÷زائ -ر ‘ ج -م -ي -ع اÛالت خ -اصس-ة
ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-وضس-ع األم-ن-ي ب-فضس-ل ان-ت-ه-اج سس-ي-اسس-ة
اŸصسا◊ة الوطنية» مشسÒا إا ¤أان ا÷زائر «“تلك
Œربة رائدة ‘ ›ال مكافحة الرهاب Áكن
للعا ⁄أاجمع أان يسستلهم منها».
بدوره قّدم بن صسالح عرضسا حول «اإلصسÓحات
ا÷ذري -ة ال -ت -ي ع -رف -ت-ه-ا ا÷زائ-ر ‘ ظ-ل ال-ق-ي-ادة
ال-رشس-ي-دة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د ع-ب-د ال-عزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة وع -ل-ى رأاسس-ه-ا سس-ي-اسس-ة ال-وئ-ام اŸدÊ

واŸصس -ا◊ة ال -وط-ن-ي-ة ال-ت-ي سس-م-حت ب-ع-ودة األم-ن
والسس -ت -ق -رار م -ا ن -أاى ب-ا÷زائ-ر ع-ن ت-داع-ي-ات م-ا
يسسمى بالربيع العربي».
وق- -د شس ّ -ك -ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -ذي حضس -ره سس -فÒ
جمهورية التشسيك با÷زائر «فرصسة لبحث سسبل
تدعيم العÓقات القتصسادية والتجارية ب Úالبلدين
والرتقاء بها إا ¤مسستوى جودة العÓقات السسياسسية
وال-ت-اري-خ-ي-ة و‘ إاط-ار اإلصسÓ-ح-ات ال-ع-م-يقة التي
عرفها البلدان ‘ العقدين األخÒين».
وع-ل-ى صس-ع-ي-د ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ،أا ّك-د الّ-طرفان
«حرصسهما على تسسخ Òا÷هود الŸÈانية Ÿرافقة
حكومتي البلدين من اأجل تنويع التبادل والتعاون
التجاري والقتصسادي خاصسة ‘ ›الت الفÓحة
الدفاع الÎبية التعليم والثقافة».
و‘ األخ ،Òاّت- -ف- -ق ال ّ-ط -رف -ان ع -ل -ى «ت -ط -وي -ر
العÓقات ب ÚبرŸا Êالبلدين عن طريق تبادل
الوفود والزيارات وتنسسيق اŸواقف ‘ اÙافل
الŸÈانية الدولية».

...ويبدي اسستعداد بÓده لÎقية عÓقاتها مع ا÷زائر لدى اسستقباله من طرف بؤحجة

«الشسعب» اسس -ت-ق-ب-ل رئ-يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال -وط-ن-ي ،السس-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،أامسس ال-ثÓ-ث-اءÃ ،ق-ر
اÛلسس وفدا ً برŸانيا يقوده نائب رئيسس ›لسس
الشسيوخ التشسيكي السسيد إايفو باريك .وقد سسمح هذا
الّلقاء باسستعراضس واقع العÓقات التاريخية التي
Œمع البلدين وبحث سسبل الرتقاء بها على جميع
األصس - -ع - -دة .وق- -د دع- -ا رئ- -يسس اÛلسس ‘ ،ه- -ذا
السسياق ،إا ¤العمل على تعزيز عÓقات التعاون
أاسسوة Ãا كانت عليه قبل ،موؤّكدا ضسرورة توسسيعها
لتشسمل مزيدا من اÛالت خاصسة وأان ا÷زائر،
التي ضسمنت اسستقرارها –ت قيادة فخامة رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-فليقة ،عازمة
ح-ال-ي-ا ع-ل-ى ت-ن-وي-ع م-وارد اق-تصس-اده-ا خ-ارج قطاع
اÙروقات.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أا ّك- -د اي- -ف- -و ب -اريك أان ا÷زائ -ر
والتشسيك تربطهما عÓقة تاريخية وصسداقة جيّدة
ج- -دا ً .وق- -د أاب- -دى اسس -ت -ع -داد ب Ó-ده لÎق -ي -ة ه -ذه
العÓقات إا ¤أاعلى مسستوى ،مثنيا ‘ ،ذات السسياق،
على جهود ا÷زائر ‘ مكافحة اإلرهاب ودورها
الذي تلعبه اقليميًا ودوليًا ،لسسيما ‘ حل النزاعات
بالطرق السسلمية.
وبعدما اسستعرضس الطرفان التشسكيلة السسياسسة
لŸÈا Êالبلدين ،أاّكدا دور الدبلوماسسية الŸÈانية
‘ تقريب الرؤوى ب Úالشسعوب والبلدان .و‘ سسياق
متقارب ،أابرز رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني ما
حققته الصسÓحات السسياسسية ‘ ا÷زائر لسسيما

ع -ل -ى صس -ع -ي -د ت -ع -زي -ز ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة وت-ط-وي-ر
اŸن -ظ -وم -ة ال -ق -ان-ون-ي-ة ‘ اÛالت الق-تصس-ادي-ة
وحتى السسياسسية لتواكب ﬂتلف التحولت.
و”ّ الت -ف -اق ‘ األخ ،Òع -ل -ى ضس -رورة ت -رك -ي-ز
ال - -ت - -ع - -اون لسس - -ي - -م - -ا ‘ اÛالت الق- -تصس- -ادي
السس-ي-اح-ي-ة ،وال-فÓ-ح-ي-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رقيتها ا¤
أاع -ل -ى اŸسس -ت -وي -ات .وق -د أاع -ل-ن رئ-يسس اÛلسس،
ب -اŸن -اسس -ب -ة ،ع -ن ق -رب ت -نصس -يب ÷ن -ة الصس -داق-ة
ا÷زائر التشسيك لتسسهم بدورها ‘ –قيق هذه
الغاية .حضسر اللقاء ،نائب رئيسس اÛلسس الشسعبي
الوطني ،السسيد ﬁمد أابى اسسماعيل ،وكذا رئيسس
÷نة الشسؤوون اÿارجية والتعاون وا÷الية السسيد
عبد ا◊ميد سسي عفيف ،باإلضسافة إا ¤سسفÒي
البلدين.

لدى اسستقباله من طرف بوحجة ،كاي جهرين:

الŸÈان ا’Ÿا Êمسستعد لتعزيز التعاون مع ا÷زائر ‘ ›ا’ت التعليم و التكؤين
عّبر رئيسس الوفد الŸÈا ÊالأŸا ,Êكاي جهرين,
امسس ال -ث Ó-ث -اء ,ع-ن اسس-ت-ع-داد ال-ب-ون-دسس-ت-اغ ل»ت-ع-زي-ز»
العÓقات ب Úالهيئت ÚالŸÈانيت Úع Èبحث فرصس
التكوين Ãا ّÁكن ا÷زائر من السستفادة من برنامج
اŸنح الŸÈانية األŸانية ومن Œربة أاŸانيا ‘ التكوين
اŸه -ن -ي وال -ت -ع -ل-ي-م .ول-دى اسس-ت-ق-ب-ال-ه م-ن ط-رف رئ-يسس
اÛلسس الشس -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي ,السس-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ,ت-ط-رق
السسيد جهرين ,إا ¤إامكانية –ديد مقÎحات جديدة
للتعاون اŸسستقبلي ب Úا÷زائر و أاŸانيا ‘ اÛال
الŸÈا ,Êيشس Òبيان للمجلسس .و‘ هذا اÿصسوصس,
أاكد ال ّسسيد بوحجة غنى الÎكيبة الشسبانية ‘ اÛتمع
ا÷زائري وأاهمية إاقامة مشساريع تكوين لصسا◊ها حتى
تسستفيد كما قال من التجربة الأŸانية وقدراتها العلمية
الكبÒة ‘ ›ال التكوين اŸهني و‘ ›ال التكوين
لصس- -ال- -ح م- -وظ -ف -ي الŸÈا Êوب -األخصس ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق
ب»اسستعمال التقنيات والتكنولوجيات ا◊ديثة وأايضسا ‘
›ال ال -تشس -ري -ع ب -ك-ل ف-روع-ه» ,يضس-ي-ف ذات اŸصس-در.
وباŸناسسبة ,أاعلن رئيسس اÛلسس عن قرب تنصسيب

÷ن -ة الصس -داق -ة ا÷زائ -ري -ة-األŸان -ي -ة ال -ت -ي سس -ت-ك-ون
«وسس -ي -ط -ا ‘ ت -ف-ع-ي-ل ›الت ال-ت-ع-اون م-ن خÓ-ل أادوار
الŸÈاني ÚاŸنفتحة على ﬂتلف اÛالت اŸعززة
ل -ع Ó-ق -ات الشس-ع-ب ÚواŸكّ-م-ل-ة Ÿا ي-ج-رى ‘ مسس-ت-وي-ات
أاخرى» .كما تناول الطرفان خÓل الّلقاء سسبل تعزيز
الصسلة ب ÚاÛلسس الشسعبي الوطني والبوندسستاغ ‘
إاطار العÓقات «اŸميزة» التي تربط ا÷زائر وأاŸانيا
وا◊رصس ع -ل -ى ت-رق-ي-ت-ه-ا ل-تشس-م-ل ›الت أاخ-رى خ-ارج
التعاون القتصسادي .و‘ هذا اإلطار ,اسستعرضس ال ّسسيد
بوحجة ما –قق ‘ إاطار الصسÓحات السسياسسية –ت
قيادة رئيسس ا÷مهورية ,عبد العزيز بوتفليقة ,على
صسعيد «تعزيز وحدة الهوية الوطنية واللغوية وتعزيز
مكاسسب وحقوق اŸرأاة ‘ التمثيل السسياسسي والتواجد
ال -ت -ن -ف -ي -ذي واإلداري» ,اإضس -اف -ة إا ¤م-ا –ق-ق ‘ ب-ن-ي-ة
اŸن -ظ -وم -ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ◊ق-وق اإلنسس-ان وا◊ري-ات و‘
تفعيل مسسار التنويع القتصسادي خارج اÙروقات و‘
اÛالت الثقافية والجتماعية.

وزير الصسحة يسستقبل وفدا عن الشّسركة اأ’مريكية فاريان

اسس- - -ت - -ق - -ب - -ل وزي - -ر الصس - -ح - -ة والسس - -ك - -ان وإاصس Ó- -ح
اŸسستشسفياتﬂ ،تار حسسبÓوي ،أامسس ،با÷زائر وفدا
عن الشسركة األمريكية «فاريان ميديكال سسيسستم» يقوده
السسيد نبيل الياسس رومانوسس ،حسسبما جاء ‘ بيان لوزارة
الصسحة.
وأاوضسح نفسس اŸصسدر أان اÙادثات ب ÚالطرفÚ
سسمحت «بتسسجيل التطور اŸعت Èلعرضس العÓج باألشسعة
‘ ا÷زائ -ر .ال -ذي تضس -اع -ف ب -أارب -ع م -رات ‘ ال-ق-ط-اع
العمومي وحده منذ .»2014
و‘ هذا السسياق ،قّدم ‡ثلو شسركة «فاريان ميديكال

‘ دعم النمو بالدول العربية

وزراء اŸالية العرب يؤؤكدون من اْ’ردن على اهمية ا’سستقرار ا’قتصسادي
بالدراسسة التي قام بها صسندوق النقد العربي وما جاء فيها من
ت -وصس -ي -ات Ãا ف -ي -ه -ا ا÷وانب اŸرت -ب -ط-ة ب-واق-ع سس-ي-اسس-ات ال-دع-م
ا◊ك-وم-ي ل-ل-ب-ل-دان ال-ع-رب-ي-ة والŒاه ال-ع-ام ل-ت-ط-وره-ا وان-ع-كاسساتها
القتصسادية .وشسكلت العÓقات التي تربط ›لسس وزراء اŸالية
العرب واŸؤوسسسسات اŸالية الدولية على ضسوء األوضساع والتطورات
التي تشسهدها اŸنطقة العربية وتداعياتها القتصسادية والجتماعية
ي ﬁور نقاشسات الوزراء الذين أاكدوا على اهمية زيادة مسساهمة
ه -ذه اŸؤوسسسس -ات ‘ دع -م ال -دول ال -ع-رب-ي-ة Ÿسس-اع-دت-ه-ا ‘ خ-ط-ط
اإلصسÓح القتصسادي والهيكلي من اجل –قيق تنمية اقتصسادية
مسستدامة وشساملة .كما دعا اÛلسس ا« ¤اهمية مسساعدة الدول
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العربية التي عانت من الصسراعات ‘ تصسميم وتنفيذ اسسÎاتيجيات
دعم التعا‘ وإاعادة اإلعمار» منوها ‘ الخ Òبتعاون اŸؤوسسسسات
اإلقليمية والدولية ‘ اطار اŸبادرة اإلقليمية لتعزيز الشسمول اŸا‹
‘ الدول العربية Ÿايكتسسبه  -كما اكد وزراء اŸالية العرب -من «
اهمية ‘ –ديات البطالة للشسباب» .وكانت الجتماعات السسنوية
للمؤوسسسسات اŸالية العربية قد عقدت امسس الثÓثاء Ãنطقة البحر
اŸيت باألردن Ãشساركة وزير اŸالية ,عبد الرحمان راوية ,الذي
ترأاسس الدورة ال Ÿ 41ؤو“ر ﬁافظي صسندوق النقد العربي ا¤
جانب مشساركته على هامشس هذه الجتماعات ‘ اشسغال الجتماع
التاسسع Ûلسس وزراء اŸالية العرب .كما شسارك وزير اŸالية ‘

سس- -يسس- -ت- -ام» ع- -رضس- -ا ع- -ن ت- -ط- -ب- -ي- -ق أاح- -ك -ام الشس -راك -ة
السسÎات -ي -ج -ي-ة ال-ق-ائ-م-ة م-ع وزارة الصس-ح-ة ل سس-ي-م-ا ‘
›ال التكوين واÿدمة ما بعد البيع والصسيانة».
ي -ذك -ر أاّن -ه ‘ إاط -ار اıط -ط ال -وط -ن -ي Ÿك -اف -ح-ة
السسرطان الذي بادر به رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،أابرمت وزارة الصسحة «شسراكت ÚاسسÎاتيجيتÚ
مع أاهم اŸمون ÚالعاŸي Úبتجهيزات العÓج باألشسعة
(شسركة فاريان وشسركة اليكتا السسويدية) من أاجل Œهيز
اŸراكز ا÷ديدة Ÿكافحة السسرطان وضسمان التكوين
والصسيانة ‘ ا÷زائر» ،يضسيف بيان وزارة الصسحة.

الجتماع الثامن Ûلسس تسسي Òا◊سساب اÿاصس لتمويل مشساريع
اŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة التابعة للقطاع اÿاصس ‘ البلدان
العربيةو الذي انشسئ خÓل قمة رؤوسساء البلدان العربية حول التنمية
القتصسادية والجتماعية العربيةÃ ,بادرة من ام Òدولة الكويت.
وكان للسسيد راوية ايضسا لقاءات مع عدد من مسسؤوو‹ اŸؤوسسسسات
اŸالية العربية والدولية والقليمية وكذا مع البعضس من نظراءه من
الدول العربية .وناقشست الجتماعات التي نظمها الصسندوق العربي
‰Óاء القتصسادي والجتماعي القرارات العادية التي اتخذتها
ل إ
ال-ه-ي-ئ-ات اŸال-ي-ة واÿط-ط السس-ن-وي-ة واŸي-زان-ي-ة ال-ع-م-وم-ية واقرار
الÈامج التي سستنفذها هذه الهيئات .وتضسم الهيئات اŸالية إا¤
‰Óاء القتصسادي والجتماعيي اŸؤوسسسسة
جانب الصسندوق العربي ل إ
ال -ع -رب -ي -ة لضس -م-ان السس-ت-ث-م-ار وت-أام Úالصس-ادرات-ي وصس-ن-دوق ال-ن-ق-د
ال-ع-رب-ي-ي واŸصس-رف ال-ع-رب-ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة الق-تصس-ادي-ة ‘ أاف-ري-ق-ي اي
والهيئة العربية لÓسستثمار واإل‰اء الزراعي.
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لدى افتتاحه اŸلتقى الّدو‹ حول اŸذهب اŸالكي ،عيسصى من ع Úالدفلى:

مرجعية ا÷زائر خطّ أاحمر والطّوائف مآالها الفشسل

لمريكّيÚ
لمريكي سصاده التّفاهم ‘ انتظار لقاء سصبتم Èمع اŸسصلم Úا أ
الّلقاء ا أ
لوق-اف
شص ّ-دد وزي -ر الّشص -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
ﬁمد عيسصى لدى افتتاحه للملتقى الدو‹
ل-ل-م-ذهب اŸال-ك-ي ‘ ط-ب-ع-ت-ه ال-راب-عة عشصرة
ال -ذي –تضص-ن-ه ع Úال-دف-ل-ى ،ع-ل-ى ضص-رورة
لع Ó-م -ي -ة ب -ك -ل
ت- -وظ -ي -ف ك -ل ال -ط -اق -ات ا إ
مشص -ارب -ه -ا وال -وسص -ائ -ط الج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل-رد
والوقوف ضصد الفرق والطوائف التي –مل
ف-ك-را هّ-دام-ا يسص-ت-ه-دف الشص-عب ا÷زائري ‘
م-رج-ع-ي-ت-ه ،ال-ت-ي اع-تÈه-ا خ-طرا أاحمرا ⁄
ت- -ن -ل م -ن -ه اŸآاسص -ي واÙن ال -ت -ى تصص -دى ل -ه -ا
بشصجاعة.

ع Úالدفلى :و  .ي  .أاعرايبي
كشسف عيسسى أامام ‡ثل  13دولة مشساركة ‘
اŸل -ت -ق -ى ال -دو‹ Ãا ف -ي -ه -ا ال -ف -ق-ه-اء وال-دارسسÚ
واıتصس Úب -ا÷ام -ع -ات وال -زواي -ا واŸع -اه-د ،أاّن
الهجمة التي تبثها الطوائف وجدت وقاية وتصسدي
من طرف الشسعب حفاظا على مرجعيته ودينه،
مطالبا ‘ ذات السسياق رجال اإ’عÓم وأاصسحاب
الوسسائط ا’جتماعية بالوقوف صسفا واحدا ضسد
هذه ا÷ماعات ،ومن يقف وراءها لزعزعة القناعة
ال -ت -ي ت -رسّس -خت ‘ ن -فسض ا÷زائ-ري Úم-ن-ذ ال-ع-ه-د
الÈبري.
واع- - -ت Èال- - -وزي- - -ر أاّن ا’Œاه اŸق - -اصس - -دي ‘
اŸذهب اŸال - -ك- -ي فضس- -اء ع- -رف ّŒذره ب- -ال- -دول
اŸغ- -ارب- -ي- -ة رغ -م ﬁاو’ت اج -ت -ث -اث -ه م -ن ط -رف
اŸسستعمر الغاشسم الذي حارب اŸدارسض القرآانية
والزوايا  ،لذا فاإ’عتماد على أابعاده اŸقاصسدية
ي-ع-د م-ن اأ’صس-ل ال-ذي ي-ن-ب-غ-ي ات-ب-اع-ه ‘ م-ذه-ب-ن-ا
ومرجعيتنا.
من جانب آاخرّ– ،دث ذات اŸسسؤوول اأ’ول عن

ال-ق-ط-اع ع-ن ال-ل-ق-اءات م-ع ال-ف-ري-ق Úاأ’م-ري-ك-ي،Ú
اأ’ول يتكون من  21عسسكريا ” التحادث معهم
حول قضسايا مطروحة ،ولقيت ارتياح مسسؤووليهم
حسسب التقرير اŸنجز من طرفهم ،أاما اللقاء الثاÊ
فهو مÈمج خÓل شسهر سسبتم Èمع وفد آاخر من
العلماء اŸسسلم Úاأ’مريكي ،Úحسسب قوله.

تفعيل اÛتمع الفقهي و١٠٠
مليون دج لطبع البحوث والّدراسسات
و‘ سسياق تفعيل اÛمع الفقهي بالتنسسيق مع
اÛلسض اإ’سس Ó-م -ي اأ’ع -ل -ى ،ال -ذي سس-يشس-رع ف-ي-ه
خ Ó-ل اأ’سس-اب-ي-ع ال-ق-ادم-ة أاك-د ال-وزي-ر ن-فسس-ه ع-ل-ى
تخصسيصض  100مليون دج لطبع البحوث والدراسسات
اÿاصسة بهذه العملية الكÈى ،يقول عيسسى.

أاما بخصسوصض اŸداخÓت التي تف ّضسل بتقدÁها
جمع من الدكاترة من بينهم الشسيخ صسالح بن عبد
الله بن ﬁمد بن حميد عضسو هيئة كبار العلماء
باŸملكة العربية السسعودية والدكتور الشسيخ أاحمد
ن - -ور سس - -ي - -ف رئ - -يسض م- -رك- -ز راشس- -د ب- -ن سس- -ع- -ي- -د
اإ’سسÓ-م-ي م-ن اإ’م-ارات ال-ع-رب-ي-ة اŸت-ح-دة ،وك-ذا
‡ثل مفتي ا÷مهورية العربية اŸصسرية والدكتور
ﬁمد توفيق رمضسان البوطي ،فقد انصسبت حول
تاريخ ا÷زائر وبطو’تها ومرجعيتها التي  ⁄تنحاز
عنها بالنموذج الذي ينبعي اإ’فتخار به.
من جهة أاخرى ،تناولت اŸداخÓت التي لقيت
ن- -ق- -اشس- -ا ب Úأاوسس- -اط ا◊ضس- -ور ،مسس -ائ -ل ع -دي -دة
“حورت حول ا’جتهاد اŸعاصسر وب ÚاŸصسادر
واŸق - - -اصس- - -د وا’Œاه اŸق- - -اصس- - -دي ‘ اŸذهب
اŸالكي من خÓل مدارك اأ’حكام ،كما بر›ت
مداخÓت قّيمة ع ÈالÈنامج اŸسسطّر.

أاّكد من تيزي وزو أانّ اŸياه اŸصصّفاة  ٤٠٠مليون م / ٣السصنة و ٦٠٠آافاق ٢٠٢٠

السستثمارات التي حّققتها الدولة جعلت ا÷زائر ‘ وضسعية مريحة
مّكنت السصتثمارات التي حّققتها الدولة
للفية الثانية من جعل ا÷زائر
منذ مطلع ا أ
‘ وضص - - -ع م - - -ري - - -ح ‘ ›ال ال- - -ت- - -زود ب- - -اŸاء
الشص -روب ،حسص -ب -م -ا أاّك-ده أاول أامسس الث-نÚ
وزير اŸوارد اŸائية حسص Úنسصيب.
وأاشسار نسسيب الذي شسرع يوم اأ’حد ‘ زيارة
ت- -دوم ي- -وم Úإا ¤و’ي- -ة ت- -ي- -زي وزو أان -ه «ب -فضس -ل
ا’سستثمارات التي أا‚زت منذ بداية اأ’لفية الثانية
بعنوان اıطط الوطني للماء ” إا‚از  85سسدا
كبÒا وﬁ 11طة –لية مياه كبÒة» ،مضسيفا أاّن
«مسساهمة –لية اŸياه ‘ التزويد باŸاء الشسروب
‡ا
سستتجاوز ابتداًء من  2020نسسبة  ‘ 25اŸائة ّ
سسيجعل ا÷زائر من أاوائل الدول ‘ العا ⁄التي
تسستع Úبهذا القدر من مياه التحلية».
وأاضساف الوزير أاّن «الّلجوء لتحلية ماء البحر
اŸندرج ‘ إاطار اسسÎاتيجية تأام Úإانتاج اŸاء
الشسروب ،إاضسافة إا ¤برامج أاخرى لتنويع اŸوارد
التي تعرقل تعبئة اŸياه السسطحية وا÷وفية وكذا
اŸسستخرجة من تصسفية اŸياه اŸسستعملة».
وذّكر الوزير أاّن «اŸياه اŸصسفاة تقدر حاليا
بأاك Ìمن  ٤00مليون م Îمكعب ‘ السسنة وسستجاوز
‘ آافاق  2020ما قدره  600مليون م Îمكعب ‘
السسنة بعد إا“ام ﬁطات التصسفية قيد اإ’‚از أاو
اŸقرر اسستÓمها ’حقا» ،مضسيفا أان «هذا اŸورد
سسيثمن باسستخدامه ‘ السسقي».

تخصسيصس  2مليار دج لتحسسÚ
الّتزويد باŸاء الشّسروب
بـ  49بلدية بتيزي وزو
ب - -خصس - -وصض و’ي - -ة ت - -ي- -زي وزو ،ذك- -ر ال- -وزي- -ر
بتخصسيصض غÓف ما‹ يقّدر بـ  3مÓي Òدج بهدف

قال أان باب ا◊وار يبقى مفتوحا للبحث عن ا◊لول

حسسبÓوي يلتقي ‡ثلي األطباء اŸقيمÚ

اج -ت -م -ع وزي -ر الصص -ح -ة والسص-ك-ان
لسص- -ت- -اذ
وإاصص Ó- -ح اŸسص- -تشص- -ف- -ي- -ات ا أ
ﬂت -ار حسص -ب Ó-وي ب -ع -د ظ-ه-ر امسس
با÷زائر العاصصمة Ãمثلي الطباء
اŸقيم Úالذين دخلوا ‘ اضصراب منذ
نوفم ÈاŸاضصي.
وسسيعكف الطرفان خÓل هذا اللقاء
على دراسسة اقÎاحات جديدة Ÿطالب
ا’ط- - -ب- - -اء اŸق - -ي - -م Úال - -ذي - -ن رفضس - -وا
ا’قÎاحات التي تقدمت بها الوزارة ‘
إاج- -ت- -م- -اع ال -ف -ا— اب -ري -ل  2018وقرروا
مواصسلة ا’ضسراب ,حسسب ما علم لدى
التنسسيقية اŸسستقلة لÓطباء اŸقيمÚ
ا÷زائري( Úكامرا).
وقد أاعلن وزير الصسحة منذ اللقاء
’خ Òالذي جمعه بهذا السسلك بأان باب
اأ
ا◊وار يبقى مفتوحا للبحث عن ا◊لول
ح-ول ب-عضض ال-ن-ق-اط ال-ت-ي «ب-ق-يت ع-ال-ق-ة
’قÎاحات التي قدمتها الوزارة» .
رغم ا إ
’ط-ب-اء اŸضس-رب-ون ق-د ق-اط-عوا
وك-ان ا أ
ام -ت -ح -ان -ات شس -ه -ادة ال-دراسس-ات ال-ط-ب-ي-ة
اŸتخصسصسة التي تأاتي ‘ نهاية التكوين
التخصسصسي والتي كانت قد حددتها وزارة

ت -دع -ي -م و–سس Úال -ت -زوي -د ب -اŸاء الشس -روب ع -ل-ى
اŸسس-ت-وى اÙل-ي ،وك-ذا ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ب-ل-دي-ات التي
تعا Êعجزا.
وأاّكد نسسيب أان خارطة الطريق التي سسطرها
قطاع اŸياه لفائدة هذه الو’ية تهدف ا ¤ضسمان
تزويد باŸاء الشسروب يوميا Ûمل  ٤٩و’ية التي
تعا Êمن عجز.
” تسسط Òهذا الÈنامج وفقا لفÎت Úزمن،Ú
و ّ
حيث سستزود  15بلدية باŸاء الشسروب يوميا قبل
موسسم الصسيف لسسنة  ،2018بينما سستمتد الفÎة
ال-ث-ان-ي-ة ا ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة  ،2018وسس-تسس-م-ح بضس-مان
تزويد يومي باŸاء الشسروب لفائدة البلديات 3٤
اŸتبقية.
وب- -خصس -وصض تسس -ي Òه -ذا اŸورد وك -ذا ال -رب -ط
بشسبكة توزيع اŸياه ،أاعلن نسسيب عن توظيف وكالة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -ي-اه ل-و’ي-ة ت-ي-زي وزو لـ  120عونا
يضسمون أاسساسسا مراقبي الشسبكة وذلك ع Èالبلديات
التي تعرف اضسطرابات ،مذكرا بتعبئة موارد مالية
للتكفل بديون وكالة ا÷زائرية للمياه لدى سسونلغاز
وكذا البلديات.
وسس - -تضس - -اف ه - -ذه ال- -ت- -داب Òا ¤ال- -ل- -ج- -وء ا¤
اŸؤوسسسسة اŸصسغرة منها  20مؤوسسسسة تنشسط ‘
ه -ذا اÛال ب -ت -ي -زي وزو ب -ه -دف مسس-اع-دة وك-ال-ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ‘ ع-م-ل-ي-ات الÎم-يم وا’صسÓح
وتدخÓت اخرى على شسبكة الوكالة.

ن ملف منحة اŸعاق مفتوح للنّقاشس ،الدالية من تندوف:
أاّكدت أا ّ

ضسرورة تدعيم اŸراكز البيداغوجية بوسسائل تكنولوجيات اإلعÓم والّتصسال

أاّك- -دت غ- -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة وزي -رة
لسصرة وقضصايا
التضصامن الوطني وا أ
اŸرأاة أامسس من تندوف ،على إاعطاء
«ع-ن-اي-ة خ-اصص-ة» ل-ولي-ات ا÷ن-وب
لع- -ت- -ب- -ارات ع- -دة ،م -ؤوك -دة ع -ل -ى
ضصرورة مواكبة إاطارات القطاع ‘
ه-ذه اŸن-اط-ق ل-ل-ت-طور التكنولوجي
وال - -ت - -ق- -ن- -ي- -ات ا◊دي- -ث- -ة ‘ ›ال
ال- -ت- -ع -ل -ي -م اŸت -خصصصس ،داع -ي ً-ة إا¤
ضص- -رورة إادخ- -ال ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات
العÓ- - - - -م والتصص - - - -ال ‘ اŸراك - - - -ز
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة م -ع ال -ع -م -ل ع -ل-ى
ضص - -رورة اسص - -ت- -ف- -ادة أاط- -ف- -ال ه- -ذه
اŸراك -ز م -ن -ه -ا ح -ت -ى ت -واكب م -ا ه -و
ح- - -اصص- - -ل ‘ ب- - -اق- - -ي دول ال - -ع - -ا،⁄
وأاضص -افت ال-وزي-رة ع-ل-ى أان-ه ي-ج-ري
ح -ال-يً-ا ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل دم-ج ع-م-ال
اŸراك -ز ال -ب -ي -داغ -وج-ي-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة
التكوين اŸسصتمر.

تندوف :عويشس علي
من جهة أاخرى ،أاّكدت ضسيفة الو’ية أاّن الوصسول
إا ¤اأ’هداف اŸسس ّ
طرة من طرف القطاع ’ Áكن
أان يتحّقق بدون تكوين مسستمر ووسسائل لوجسستية
ب -ه -دف ال -وصس -ول ‘ ال -ن-ه-اي-ة ا ¤إادم-اج ف-ئ-ة ذوي
القدرات اÿاصسة ‘ الوسسط ا’جتماعي« ،وهو ما
عملنا من أاجله من خÓل التوقيع على اتفاقية مع
وزارة ال- -فÓ- -ح- -ة م- -ن أاج- -ل ال- -ت -ك -ف -ل ب -ف -ئ -ة ذوي
ا’حتياجات اÿاصسة فوق سسن  18سسنة من حاملي
شس -ه -ادات ل -ه -ا ع Ó-ق -ة ب -ق -ط -اع ال -فÓ-ح-ة وت-رب-ي-ة
ا◊يوانات».
و‘ معرضض رّدها على سسؤوال لـ «الشسعب» حول
م -ن -ح -ة ذوي ا’ح -ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة ،أاّك-دت وزي-رة
التضسامن الوطني واأ’سسرة وقضسايا اŸرأاة أان هذا
اŸلف هو مطلب شسرعي «مفتوح للنقاشض» ،ولكن
الظرف اŸا‹ ا◊ا‹ ’ يسسمح بإاعادة النظر ‘
مبلغ اŸنحة ،وأاعربت الوزيرة عن أاملها ‘ إامكانية
إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ ق -ي -م -ة اŸن -ح-ة ‘ ح-ال –سس-ن
الظروف ا’قتصسادية للبÓد ،مؤوكدةً على مواصسلة
›ه-ودات ال-دول-ة ‘ م-ن-ح ال-ت-غ-ط-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وت -خ -ف -يضس -ات ‘ تسس -عÒة ال -ن -ق -ل ،ب -اإ’ضس-اف-ة ا¤
مسساعدات عينية تصسل تباعاً Ÿسستحقيها.
ك- -م- -ا ع- -اي- -نت ال- -وزي- -رة اŸرك- -ز ال- -ن- -فسس -ي
Óطفال اŸعاق Úذهنياً ،كما تفّقدت
البيداغوجي ل أ
القسسم اŸدمج Ãدرسسة «أاﬁمد يزيد» أاين أاكدت
ع - -ل - -ى أان م - -ث - -ل ه - -ذه اأ’قسس- -ام اÿاصس- -ة –ت- -اج
ا« ¤سس -ي -اسس -ة خ -اصس -ة» م -ن اأج-ل ت-أاه-ي-ل اأ’ط-ف-ال
اŸسسجل ‘ Úهذه اأ’قسسام وإاعادة إادماجهم ‘
اÛتمع ،مؤوّكدةً على ضسرورة العمل بجدية أاكÈ
م -ن أاج -ل ت -وف Òال -ك -ت -اب اŸدرسس -ي Ãا ي-ت-ن-اسسب
ومؤوهÓت هؤو’ء اأ’طفال.

اّتفاقية تعاون ب Úغرفة
ال ّصسناعة و«لو‚ام»
ع -ل -ى ه -امشض زي -ارة وزي -رة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي
واأ’سس -رة وقضس -اي -ا اŸرأاة ل -و’ي -ة ت -ن-دوف ”ّ ،ي-وم
أامسض ال -ت -وق -ي -ع ع -ل-ى ات-ف-اق-ي-ة ت-ع-اون ب Úال-وك-ال-ة
الوطنية لتسسي Òالقرضض اŸصسغر وغرفة الصسناعة
التقليدية وا◊رف بحضسور وزيرة التضسامن الوطني
واأ’سس - -رة و قضس - -اي- -ا اŸرأاة ووا‹ ت- -ن- -دوف ،وق- -د
ت- - -ط- - -رقت ب- - -ن- - -ود ه- - -ذه ا’ت- - -ف- - -اق- - -ي- - -ة ال- - -ت- - -ي
– ّصس -لت «الشس -عب» ع-ل-ى نسس-خ-ة م-ن-ه-ا ا ¤ت-ف-ع-ي-ل

ال-ع-م-ل اŸشسÎك وت-ب-ادل ا’م-ك-ان-ي-ات ب-غ-ي-ة ترقية
الصسناعة التقليدية بالو’ية.
و‘ ه- -ذا ا’ط- -ار ،أاّك- -د روم -اﬁ Êم -د م -دي -ر
الوكالة الو’ئية لتسسي Òالقرضض اŸصسغر بتندوف،
أان مثل هذه ا’تفاقيات تعمل بشسكل كب Òعلى
–ق- -ي- -ق أاه- -داف ال- -وك- -ال- -ة م- -ن خ Ó-ل ان -خ -راط
ا◊رفي Úالصسغار ‘ نشساطات “ّكنهم من خلق
م -ؤوسسسس-ات-ه-م اÿاصس-ة ف-ي-ت-ح-ول ا◊ر‘ ب-ذلك م-ن
طالب عمل ا ¤رب العمل يسساعد ‘ خلق مناصسب
شسغل للشسباب.

إانشساء أاّول شسبكة مقاولتية
بتندوف
ع -ل -ى ه -امشض م -ع -رضض م -ن -ت -وج -ات الصس -ن -اع-ة
التقليدية اŸنظّم من طرف الوكالة الو’ئية لتسسيÒ
القرضض اŸصسغر Ãناسسبة زيارة وزيرة التضسامن
الوطني واأ’سسرة و قضسايا اŸرأاة لو’ية تندوف” ،
ا’ع Ó-ن ع -ن إانشس -اء أاول شس-ب-ك-ة م-ق-او’ت-ي-ة وق-فت
عندها وزيرة التضسامن الوطني واأ’سسرة وقضسايا
اŸرأاة ،هذه الشسبكة التي تشسرف على متابعتها
إاطار من الوكالة تهدف ا ¤توحيد جهود ›موعة
من ا◊رفي Úوصسهرها ‘ بوتقة واحدة ،وهو ما
أاّكدته «مو’ي شسريفة» إاطار بالوكالة واŸشسرفة
على متابعة ملف تأاسسيسض شسبكة اŸقاو’تية.
وأاوضسحت مو’ي أان بعد اŸنطقة عن مصسادر
التمويل ونقصض ا’مكانيات اÙلية عند عدد من
ا◊رف-ي Úدف-ع ب-ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-تسس-ي Òال-قرضض
اŸصسغر ا ¤تشسكيل أاول شسبكة للمقاو’تية ،والتي
جمعت ب› Úموعة من النسساء Áتهن اÿياطة
واŸسستفيدات من جهاز القرضض اŸصسغر ،مؤوكدةً
أان الشسبكة اŸقاو’تية سستتيح لهن فرصسة التسسويق
ا’ل -كÎوŸ Êن-ت-وج-ات-ه-م وا◊صس-ول ع-ل-ى م-وردي-ن
بأاقل تكاليف مسستقب ً
 Óعن طريق إادخال مواقع
التواصسل ا’جتماعي ‘ التعريف Ãنتوجاتهم.
و‘ خ -ت -ام زي -ارت-ه-ا ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ،أاشس-رفت وزي-رة
ال -تضس -ام-ن ال-وط-ن-ي واأ’سس-رة وقضس-اي-ا اŸرأاة ع-ل-ى
ت -وزي -ع شس -ه -ادات ت -أاه -ي -ل وصس -ك -وك ب -ن -ك -ي-ة ع-ل-ى
اŸسستفيدين من الوكالة الوطنية لتسسي Òالقرضض
اŸصسغر ،كما أاشسرفت على توزيع ›موعة من
أاجهزة قياسض نسسبة السسكر ‘ الدم على جمعية
مرضسى السسكري بالو’ية.

اعتÈت اÛتمع اŸد Êشصريكا فّعال ‘ الّتحّول القتصصادي للبيئة

زرواطي تكشسف من بومرداسس عن مشسروع للتّسسليم الّطاقوي لتثم Úالّنفايات
كشص -فت أامسس وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط-اق-ات
اŸت- -ج- -ددة ف- -اط -م -ة ال -زه -راء زرواط -ي م -ن
ب- -وم- -رداسس« ،ع- -ن الشص- -روع ق- -ري -ب -ا ‘ ا‚از
مشص -روع ضص -خ -م ل -ل -تسص -ل-ي-م ال-ط-اق-وي خ-اصس
ب -ت -ث -م Úال -ن-ف-اي-ات ب-ع-د أان ح-ظ-ي Ãواف-ق-ة
لول أاحمد أاويحيى وهو ﬂصصصس
الوزير ا أ
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر ال- -كÈى ال- -ت- -ي تشص- -م- -ل ك- -ل م -ن
العاصصمة ،تيبازة ،البليدة وبومرداسس ،كما
سص -ي -ع -ط -ي ب-ع-دا اسص-ت-ث-م-اري-ا ج-دي-دا ‘ إاط-ار
ال-رسص-ك-ل-ة خ-ارج ق-ط-اع اÙروق-ات ل-ل-وصصول
إا ¤أاه- -داف ال- -ت -ن -م -ي -ة اŸسص -ت -دام -ة و–دي
«صصفر نفايات» مطلع سصنة .٢٠٣5

بومرداسس :ز ــ كمال
ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي خÓ-ل
الفÎة اŸمتدة ب 18 Úمارسض و 12أابريل.
وت -ت -م -ح -ور م -ط -الب ا’ط -ب -اء اŸق -ي -مÚ
واŸق -در ع -دده -م ب -ن -ح-و  15أال- -ف عÈ
الÎاب ال- -وط- -ن- -ي ح- -ول ال- -غ -اء ال -ط -اب -ع
ا’لزامي للخدمة اŸدنية وحق ا’عفاء
من اÿدمة العسسكرية و ضسمان تكوين
ب -ي-داغ-وج-ي م-ن-اسسب وم-راج-ع-ة ال-ق-ان-ون
ا’سساسسي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اعتÈت وزيرة البيئة ‘ مسستهل حديثها عن
اŸشس- -روع ا÷دي- -د ال- -ذي “خضض ع- -ن ت -وصس -ي -ات
الصس- -ال- -ون ال- -دو‹ اأ’خ Òل- -ل- -ب- -ي- -ئ- -ة وال- -ط- -اق- -ات
اŸت -ج ّ-ددة» ،أان -ه ي -دخ -ل ‘ إاط -ار ب -رن-ام-ج رئ-يسض
ا÷مهورية الهادف إا– ¤سس Úاإ’طار اŸعيشسي
للمواطن التي تعت Èمن اأ’ولويات وتثم Úالنفايات
‘ اÛال ا’قتصسادي وتشسجيع ا’سستثمارات ‘
ه- -ذا اŸي -دان اÿصسب ك -م -ورد ب -دي -ل ع -ن ق -ط -اع
اÙروق -ات وال -ع -م -ل ع -ل -ى م -ع -ا÷ة ا’خ-ت’Ó-ت
اŸوجودة ‘ القطاع.
وأاوضسحت زرواطي «أانّ اŸركب ا÷ديد الذي
انتهت به الدراسسة من طرف مكتب دراسسات كوري

وك - - - - -ذا ال - - - - -غ Ó- - - - -ف اŸا‹
اıصسصض ل -ل -ع -م -ل -ي -ة ي -ع-م-ل
ب-وسس-ائ-ل ت-ك-ن-ول-وج-ية متطورة
ل-ل-ت-ث-م Úال-ط-اق-وي ل-ل-ن-ف-ايات
ح -ت -ى ن -خ -رج بصس-ف-ر ن-ف-اي-ات
ب- - -ال- - -نسس- - -ب- - -ة ل- - -ه- - -ذه اŸدن
اŸسس-ت-ه-دف-ة وف-ق-ا ’ل-تزامات
الشس - -ريك ال - -دو‹ ال- -ق- -اضس- -ي
بالدخول مباشسرة ‘ اŸرحلة
العملية والعمل على تخفيضض
نسس- -ب- -ة ال- -ن- -ف- -اي- -ات “اشس- -ي -ا
وأاه- -داف خ- -ط- -ة ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة
اŸسستدامة».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،شسّ-ددت
وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال- -ط -اق -ات
اŸتجددة «على أاهمية إاشسراك اŸواطن ‘ هذه
ا’سسÎات -ي -ج -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ‘ شس -ق -ي -ه -ا اŸرت -ب-ط
ب-ا’سس-ت-ث-م-ار وت-ث-م Úال-ن-ف-اي-ات Ãخ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا
وح -ت -م-ي-ة ت-ك-ث-ي-ف ع-م-ل-ي-ات ال-ت-حسس-يسض وال-ت-وع-ي-ة
بواجب ا◊فاظ على البيئة ،مؤوكدة بالقول« :نحن
حاليا بواسسطة هذا الدعم الكب Òمن قبل الدولة
Óهداف اŸسسطرة ،لكن
سسنصسل ‘ أاسسرع وقت ل أ
هذا يتطلب أايضسا جهودا معتÈة إ’قناع اŸواطن
وإاشس-راك-ه ‘ ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة وإاق-ن-اع-ه ب-أان-ه ع-نصس-را
أاسس-اسس-ي-ا ‘ أاي ع-م-ل-ي-ة اسس-ت-ث-م-اري-ة وب-ل-وغ ال-تحول
ا’قتصسادي الذي يجب أان يرافقه –و’ اجتماعيا
وسسلوكا حضسريا لتثم Úوحماية اÙيط..

يذكر ‘ اأ’خ Òأان وزيرة
ال -ب -ي -ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
ف -اط-م-ة ال-زه-راء زرواط-ي ق-د
توّقفت أامسض ‘ زيارة التفقد
واŸعاينة التي قادتها إا ¤و’ية
ب -وم -رداسض ع -ل -ى واق -ع ق -ط-اع
البيئة بالو’ية وأاهم اŸشساريع
ال- -ت -ي ت -دع -مت ب -ه -ا ‘ ›ال
ت -ث -م Úال -ن -ف -اي -ات وال -رسس-ك-ل-ة
ا’قتصسادية منها مشسروع ا‚از
م -رك -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي ال -ث-اÊ
Ãن -ط -ق -ة «زع -ات -رة» ب -ب -ل -دي -ة
زموري اŸنتظر تسسليمه نهاية
السس - - -ن - - -ة ،وه- - -و ﬂصسصض لـ 6
بلديات من ا÷هة الشسرقية ،ثم
مركز الردم التقني بقورصسو الذي يشسهد ضسغطا
ره -ي -ب-ا ،وه-و ي-ع-م-ل ف-وق ط-اق-ت-ه اŸع-ه-ودة .وه-ن-ا
وعدت وزير البيئة «بتخفيف الضسغط ووقف عملية
ا’سس -ت-غÓ-ل م-ن ط-رف ب-ل-دي-ات شس-رق ال-ع-اصس-م-ة»،
إاضسافة إا ¤زيارة ميدانية لوحدة رسسكلة الزيوت
اŸسستعملة باŸنطقة الصسناعية أ’و’د موسسى مع
ت -ن -ظ -ي -م ل -ق -اء م -ع ال -ف -اع -ل ‘ Úح -م -اي -ة ال -ب -ي-ئ-ة
ببومرداسض ،وقبلها كان للوزيرة لقاء مع سسكان قرية
«تيزة» ببلدية عمال التي توجت مؤوخرا Ãسسابقة
«توب فيÓج» ،حيث وعدتهم بدعم اŸكتبة اÙلية
بحصسة من الكتب ،خاصسة تلك التي تعنى Ãوضسوع
البيئة وحماية اÙيط.
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ألربعاء  11أفريل  2018م
ألموأفق لـ  24رجب  1439هـ

الّناطق الّرسصمي لنقابة «كناباسصت» مسصعؤد بؤديبة لـ «الشصعب»:

إالغاء العتبة تصشريح ششكلي وطرح ضشّيق للمسشائل البيداغوجية
قالت نقابة اÛلسس الؤطني اŸسصتقل
Ÿسص-ت-خ-دم-ي ال-ت-دريسس ل-ل-ق-ط-اع ثÓ-ثي
لط-ؤار» ك-ن-اب-اسصت» ع-ل-ى لسصان الناطق
ا أ
ال - -رسص - -م - -ي مسص - -ع - -ؤد ب - -ؤدي - -ب - -ة بشص - -ان
لم- -ت -ح -ان -ات
السص- -ت- -ع- -دادات اÿاصص- -ة إ
شصهادة البكالؤريا  ،2018أان القؤل بإالغاء
ال -ع -ت -ب -ة ه -ؤ م -غ -ال -ط-ة وضص-ي-ق ‘ ط-رح
اŸسصائل البيداغؤجية ،مشصÒا إا ¤عدم
–دي-ده-ا ع-ل-ن-ا ك-ؤن-ه-ا م-ؤج-ؤدة سص-ن-ؤي-ا
وه-ي م-قÎح ت-ق-ن-ي م-ن ال-ل-ج-ن-ة اŸكلفة
بدراسصة تقد ËالÈنامج.

خالدة بن تركي
وأوضض-ح أل-ن-اط-ق أل-رسض-م-ي ل-ن-ق-ابة كنابسضت
«مسضعود بوديبة» أن ألعتبة ل Áكن أ◊ديث أو
أإلعÓن عنها قبل أمتحان شضهادة ألبكالوريا
بالنظر إأ ¤أألسضئلة ألتي سضتكون من ألدروسس
أل -ت-ي سض-ب-ق وأن دّرسض-وه-ا Ãؤوسضسض-ات-ه-م خÓ-ل
أŸوسضم ألدرأسضي وأ ¤غاية آأخر درسس ‘
ألÈن- -ام- -ج ،وأ◊ديث ع- -ن- -ه -ا ›رد تصض -ري -ح
شضكلي بعيدأ عن أŸصضدأقية.
ودع -ا ب -ودي -ب -ة أل -ت Ó-م -ي -ذ أŸق -ب -ل Úع-ل-ى

أم-ت-ح-ان شض-ه-ادة أل-ب-ك-ال-وريا  2018بالجتهاد
وألعمل بعيد عن أي توترأت من شضانها أن تؤوثر
سضلبا على مردودهم ألدرأسضي أو على نتائجهم
‘ ألمتحان أŸصضÒي مثمنا ‘ ذأت ألسضياق
ألنتائج ألتي أنتهى بها ﬁضضر ألجتماع ،ألذي
” ألتوقيع عليه مع وزيرة ألÎبية نورية بن

غÈيط وأنتهى باŸوأفقة على Œسضيد جل
أللتزأمات ومطالب ألنقابة ألتي جاء بناءأ
عليها تعليق أإلضضرأب.
وقال ألناطق ألرسضمي لـ «كنابسضت» أن حوأر
ألشضريك ألجتماعي مع ألوزأرة دليل على أن
مسضؤوو‹ ألقطاع أدركو أن أ◊وأر هو ألسضبيل
أل- -وح- -ي- -د ◊ل أŸشض -اك -ل أŸط -روح -ة ول -يسس
أ◊وأر ألشضكلي ألذي ل يحل أي مشضاكل.
وأشضار أŸتحدث إأ ¤تعليمة وزيرة ألÎبية
بشضان ألشضبكة ألسضتدللية أ÷ديدة للمرتبات
ألتي “ت بصضفة فجائية دون إأشضرأكهم وألتي
حددت من خÓلها نظام دفع روأتب أألسضÓك
أÿاصضة بالÎبية ألوطنية أŸنصضوصس عليها ‘
أŸرسضوم ألتنفيذي رقم  315 - 08أŸؤورخ ‘
 11أكتوبر  ،2008أŸعدل وأŸتمم باŸرسضوم
ألتنفيذي رقم  240 - 12ألذي يضضع أيضضا
موضضع ألتنفيذŸ ،رسضوم ألرئاسضي رقم - 14
 266أŸؤورخ ‘  28سضبتم ،2014 ÈأŸعدل
وأŸتمم للمرسضوم ألرئاسضي رقم  304-07ألذي
يحدد ألشضبكة أإلسضتدللية Ÿرتبات أŸوظفÚ
ونظام دفع روأتبهم ،مطالبا ‘ ذأت ألسضياق
باسضتفادة أ÷ميع من رتبة إأضضافية.

تهدف إا ¤الّتحسصيسس وكيفية تشصخيصس اŸرضس

افتتاح الّطبعة اأ’و ¤لأّÓيام التّحسشيسشية لÓأرطوفونيا بالدار البيضشاء
ن ّ
لحمر
ظمت الّلجنة اÙلية للهÓل ا أ
ا÷زائ- -ري ل- -ل- -دار ال- -ب- -يضص- -اء ب- -رئ -اسص -ة
ال -دك-ت-ؤر ك-م-ال ب-ؤرويسس م-ع ا÷م-ع-ي-ة
Óرطؤفؤنيا ورئيسس اÛلسس
الؤطنية ل أ
الشص-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ل-ل-دار ال-ب-يضصاء حميد
ي -رب -ؤد وأاعضص -اء اÛلسس ال -ب-ل-دي أاب-ؤاب
Óي -ام ال -ت-حسص-يسص-ي-ة
لو ¤ل  -أ
ال -ط -ب -ع -ة ا أ
Óرطؤفؤنيا التي تهدف إا– ¤سصيسس
ل أ
وكيفية تشصخيصس اŸرضس.

لحمر أ÷زأئري
أللجنة أÙلية للهÓل أ أ
ل -ل -دأر أل -ب -يضض -اء وب-حضض-ور رئ-يسس أÛلسس
ألشضعبي ألبلدي حميد يربود ،أن ألهدف من
لولياء وإأرشضادهم
ليام هو –سضيسس أ أ
هذه أ أ
‘ ك- -ي -ف -ي -ة تشض -خ -يصس أŸصض -اب Úب -إاع -اق -ة

لسض -ب-اب وأل-ع-ن-اي-ة
أل -ن -ط -ق ،م -ه -م -ا ك -انت أ أ
وألتكفل بهم ومتابعتهم طبيا ونفسضيا.
وأّك -د أل -دك -ت -ور ب -ورويسس ،أن أل-ت-ظ-اه-رة
لو ¤من نوعها للتعريف باŸرضس
تعت Èأ أ
لولياء وكيفية ألتشضخيصس
لدى أ أ

مرتقبا اأن يعرف اŸؤسصم القادم لل ّسصياحة ال ّصصحراوية انتعاشصا أاكÈ

اŸدير العام للوكالة السشياحية «أاكار أاكار» يكششف عن تنظيم فوروم دو‹ للّترويج لل ّسشياحة ال ّصشحراوية

أاّك-د اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ؤك-ال-ة ل-لسص-ي-احية
«أاك -ار أاك -ار» ﬁم -د زون -ق -ا ع -ن ان -ه م -ن
اŸرت - -قب تسص - -ج - -ي - -ل ان - -ت- -ع- -اشس أاك‘ È
السص- -ب- -اح -ة الصص -ح -راوي -ة ه Ó-ل اŸؤسص -م
ال-ق-ادم ك-اشص-ف-ا ع-ن مسص-اع-ي لسصÎج-اع
من  ٪ 5إا ٪ 10 ¤من ا÷زائري Úالذين
ي - -فضص- -ل- -ؤن ال- -ذه- -اب إا ¤اÿارج قصص- -د
السصياحة.

صصونيا طبة
وأضض -اف أŸدي -ر أل -ع -ام ل -ل -وك -ال -ة ‘ ن-دوة
صضحفية نشضطها أمسس ،بفندق أألورأسضي أن
تنظيم ألفوروم ألدو‹ لتمÔأسضت يهدف إأ¤
ألÎويج للسضياحة ألصضحرأوية وأسضتقطاب أكÈ
عدد من ألسضياح أألجانب خاصضة وأن ألدولة
تسض- -ه- -ر ح- -ال- -ي- -ا ع- -ل- -ى تشض- -ج- -ي- -ع أل- -وك -الت
وأŸسض -ت -ث -م -ري-ن ‘ ›ال ألسض-ي-اح-ة ل-ت-ط-وي-ر
ألقطاع.
وقال زونقا أن ألسضياحة ألصضحرأوية عرفت
أنتعاشضا بعد فÎة من ألركود بسضبب أألزمة
أألمنية ألتي تعرضضت لها ألدول أÛاورة وهو
م -ا أّث -ر سض -ل -ب -ا ع -ل-ى ألسض-ي-اح-ة ‘ ألصض-ح-رأء،
موضضحا أّن ‘ سضنوأت ماضضية كانت “Ôأسضت
تسضتقبل  2800سضائح ‘ أألسضبوع.
و‘ ذأت ألسضياق ،أّكد أّن عدد كب Òمن
أل -وك -الت ألسض -ي-اح-ي-ة أغ-ل-قت ب-ع-د أن وصض-لت
أألزم -ة إأ ¤ح -د ع -دم أسض -ت -ق -ب -ال ول سض -ائ -ح،
مشضÒأ إأ ¤أن عدد ألوكالت ألتي ما تزأل ‘
أÿدمة ‘ “Ôأسضت يقدر بـ  5من  136وكالة

‘ لقاء جمع رجال أاعمال جزائرّي Úوبؤلؤنيّ:Ú

بولونيا تسشعى لÓسشتثمار بقّوة ‘ ا÷زائر

ب- - -حث رج- - -ال أاع- - -م - -ال ج - -زائ - -ريÚ
ون- -ظ- -رائ -ه -م ب -ؤل -ؤن ّ-ي  ،Ú-أامسس ،ف -رصس
التعاون ‘ اÛال القتصصادي نحؤ إانشصاء
شص - -راك - -ات ﬂت - -ل - -ط - -ة ،ت - -ع - -كسس إارادة
البلدين ،لرفع مسصتؤى التبادل التجاري
الذي  ⁄يتجاوز  600مليؤن دولر سصنة
.2017

جÓل بوطي
رغم أنّ ألعÓقة قوية ب Úأ÷زأئر وبولونيا
‘ أ÷انب ألسض -ي -اسض -ي إأل أن سض -ف Òب -ول -ون -ي-ا
با÷زأئر «ويتلد سضÈيدوويزد» ،قال أنها تبقى
‘ أÛال أإلق- - - -تصض- - - -ادي دون أŸسض - - -ت - - -وى
أŸطلوب ‘ ،ظل وجود رغبة جاﬁة من
طرف رجال أعمال ألبلدين لتعزيز وتطوير
أل -ت -ع -اون ألق -تصض -ادي وت -وسض -ي -ع-ه ن-ح-و آأف-اق
وأعدة.
وأوضضح ألسضف« Òويتلد»
‘ ك- -ل- -م- -ة ل -ه خ Ó-ل ي -وم
أعمال جزأئري  -بولوÊ
نظمته ألغرفة أ÷زأئرية
للتجارة وألصضناعة ،أمسسÃ ،قرها بالعاصضمة
أن مسضتوى ألسضتثمارأت أŸسضجلة تبقى دون
تطلعات ألبلدين ،مبديا رغبة بÓده ألقوية ‘
ولوج ألسضوق أ÷زأئرية ألتي قال أنها وأعدة
لرجال أألعمال ألبولوني ،Úمؤوكدأ أن مناخ
أألع -م -ال ج -ي -د رغ -م وج-ود ب-عضس أل-ع-رأق-ي-ل
وأل -تشض -ري-ع-ات ‘ ›ال ألسض-ت-ث-م-ار أألج-ن-ب-ي
على غرأر قاعدة .49 / 51
‘ أŸقابل أوضضح ألدبلوماسضي ألبولو Êأن
بÓ- -ده ت- -ت- -ف- -ه- -م أل- -وضض -ع
ألق- -تصض- -ادي أ÷زأئ- -ري،
أل-ذي ج-اء ظ-رف-ي-ا ن-ت-يجة
أألزم -ة أŸال -ي-ة أل-ت-ي “ر
ب-ه-ا إأث-ر ت-دأع-ي-ات ترأجع
أسض - -ع - -ار أÙروق- -ات ‘
ألسضوق ألعاŸية ،موضضحا
أن بولونيا تتطلع مسضتقبÓ
أن تÎأجع أ÷زأئر عن بعضس ألتشضريعات ألتي
تقف عائقا أمام رجال أألعمال ألبولوني.Ú
وأع -ت Èألسض -ف Òأل -ب -ول-و Êأ÷زأئ-ر شض-ريك
مهم وأسضÎأتيجي ‘ منطقة شضمال إأفريقيا،
وقال «إأنها “ثل بالنسضبة لنا نافذة وطريق
مفتوح لولوج ألقارة أإلفريقية ‘ أŸسضتقبل»،
م -ؤوك -دأ أن أل -ق -ط -اع -ات أل -ت -ي يسض -ع -ى رج-ال
أألعمال ألبولوني Úألسضتثمار فيها هي قطاع
ألفÓحة ألذي يعت Èأهم ألقطاعات ‘ بÓده
سضيما ‘ زرأعة أÿضضر وألفوأكه ،إأضضافة إأ¤
ألصضناعة أŸيكانيكية.
وأكد ألسضف Òأن أ÷زأئر تضضطلع بدور مهم
‘ أسضتقرأر منطقة شضمال إأفريقيا من خÓل

دورها ‘ ﬁاربة ألإرهاب وأ÷رÁة ألعابر
ل -ل -ح -دود ،وم -ك -اف-ح-ة أıدرأت ،وم-وأج-ه-ة
ألهجرة غ Òألشضرعية ألتي تعرف تناميا كبÒأ
‘ أآلونة أألخÒة ،مشضيدأ بدورها ‘ أسضتقرأر
ألوضضع ‘ ما‹ ،وأŸسضاعي أ◊ثيثة ◊لحلة
ألوضضع ‘ ليبيا ،مثمنا هذه أ÷هود ألتي Œعل
م - -ن - -ه - -ا م - -ن- -ط- -ق- -ة ج- -ذب أسض- -ت- -ث- -م- -اري ،و
رق -ع -ة أسض -ت -ق -رأر شض -ام-ل-ة تشض-ج-ع ع-ل-ى ول-وج
أألسض -وأق وإأي-ج-اد شض-رأك-ات ث-ن-ائ-ي-ة ب Úرج-ال
أعمال ألبلدين.
من جهتها ،دعت أŸديرة ألعامة للغرفة
أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-ت-ج-ارة وألصض-ن-اع-ة ب-ه-لول وهيبة
رجال أألعمال ألبولوني Úإأ ¤أإلسضتثمار ‘
أ÷زأئر وألسضتفادة من فضضاء أألعمال ألذي
ي-ت-وف-ر ع-ل-ى إأي-ج-اب-ي-ات ع-دي-دة ،و‘ ﬂت-لف
ألقطاعات وأÛالت ،مشضÒة إأ ¤أن حجم
أŸب -ادلت أل -ت -ج -اري -ة بÚ
أ÷زأئ - -ر وب - -ول- -ون- -ي- -ا غÒ
كاف ،حيث أنه  ⁄يتجاوز
 600م -ل -ي -ون دولر خÓ-ل
سض-ن-ة  ،2017ك- -م -ا أن -ه غÒ
م-ت-وأزن ب-ارت-ف-اع أل-وأردأت
أ÷زأئرية على حسضاب ألصضادرأت.
و‘ ه- -ذأ ألصض- -دد ب -ل -غت ح -ج -م أل -وأردأت
أ÷زأئرية خÓل سضنة  460 2018مليون دولر،
‘ ح Úسضجلت  ⁄تتجاوز ألصضادرأت نحو
بولونيا  22مليون دولر ،وهي مؤوشضرأت قالت
بهلول إأنها ضضعيفة ول تعكسس إأرأدة ألبلدين
ألقوية لتعزيز ألتعاون ألقتصضادي وألتجاري
‘ ﬂتلف أÛالت ،موضضحة أن ألهدف من
لقاء أألعمال ب Úرجال ألبلدين هو فرصضة
إلنشض- -اء شض- -رأك- -ة ق -وي -ة ‘
قطاعات تعود بالربح على
ألطرف.Ú
وكشضفت بهلول عن لقاء
أع - -م - -ال ي - -وم  23أفريل
أ÷اري ب -ال -ع -اصض -م-ة يضض-م
وف- - -دأ ك- - -بÒأ م - -ن رج - -ال
أألع-م-ال أل-ب-ول-ون-ي Úي-ت-ط-ل-ع-ون ل-ل-تعرف على
أإلمكانيات أŸتاحة ،وهو لقاء تشضرف عليه
ألغرفة أ÷زأئرية للتجارة وألصضناعة بهدف
إأي-ج-اد أرضض-ي-ة شض-ام-ل-ة ل-رف-ع مسض-ت-وى ألتعاون
ألقتصضادي.
وخ Ó-ل ي -وم أألع -م -ال ع-رضضت م-ؤوسضسض-ات
أقتصضادية بولونية فرصس تعاونها مع ألطرف
أ÷زأئ - -ري ‘ ›الت أÿضض - -ر وأل- -ف- -وأك- -ه،
وإأن- -ت- -اج أ◊ل- -يب وألشض- -ك- -ولط -ة وأل -ط -اق -ات
أŸتجددة ،حيث أبدى رجال أعمال ألبلدين
رغبة كبÒة ‘ ألسضتثمار ،وأكد رجال أعمال
جزأئري Úطموحهم ‘ ألتوجه نحو ألسضوق
ألبولونية وأنشضاء قوأعد Œارية مزدوجة.

إارادة ثنائية لرفع مسشتوى
التّعاون ا’قتصشادي

مسشتوى اŸباد’ت الّتجارية
 ⁄يتجاوز  600مليون
دو’ر ‘ 2017

خالدة بن تركي
شضارك ،أمسس ،رئيسس أÛلسس ألشضعبي
ألبلدي للدأر ألبيضضاء ،حميد يربود ،رفقة
لو¤
أعضضاء أÛلسس ‘ أفتتاح ألطبعة أ أ
Óرط-وف-ون-ي-ا أل-ت-ي
Óي -ام أل -ت -حسض -يسض -ي -ة ل  -أ
ل -أ
لح-مر
ن-ظ-م-ت-ه-ا أل-ل-ج-ن-ة أÙل-ي-ة ل-ل-هÓ-ل أ أ
أ÷زأئ-ري ل-ل-دأر أل-ب-يضض-اء ب-رئ-اسض-ة ألدكتور
ك- -م -ال ب -ورويسس ،م -ع أ÷م -ع -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة
Óرطوفونيا.
ل أ
وق -ال أل-دك-ت-ور خÓ-ل أف-ت-ت-اح-ه أل-ط-ب-ع-ة
Óي -ام أل -ت -حسض-يسض-ي-ة لÓ-رط-وف-ون-ي-ا
لو ¤ل  -أ
أأ
بالتنسضيق مع بلدية ألدأر ألبيضضاء وأ÷معية
لمرأضس ألÎيزوميا ،و–ت رعاية
ألوطنية أ

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

ألعدد
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علما أن وكالة أتاكور أسضتقبلت هذه ألسضنة 600
سضائح جزأئري و 160أجنبي.
وأفاد أن ألسضياحة ‘ ألصضحرأء ل –تاج
إأ ¤مرأفق وهياكل سضياحية وفنادق ضضخمة،
وإأ‰ا أغلبية ألسضياح خاصضة أألجانب يفضضلون
ألق- -ام- -ة ‘ أÿي- -ام ل Ó-سض -ت -م -ت -اع ب -األج -وأء
ألتقليدية ألتي “يز أŸنطقة ،إأل أن أŸشضكل
ألذي يعÎضس ألسضياح أألجانب يكمن على حد
تعبÒه ‘ صضعوبة أ◊صضول على ألتأاشضÒأت
للدخول إأ ¤أ÷زأئر.
وكشض -ف ذأت أŸت -ح -دث ع -ن ت -خ -ف -يضض-ات
أطلقتها شضركة أÿطوط أ÷وية أ÷زأئرية ‘
تذأكر ألرحÓت وصضلت إأ % 50 ¤وعروضس
أسض -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ت -ق -دم -ه -ا أل-وك-الت ألسض-ي-اح-ي-ة
أŸت- -وأج- -دة ‘ ألصض- -ح -رأء ل -ل -تسض -ه -ي -ل ع -ل -ى
أ÷زأئري Úألذهاب إأ ¤ألصضحرأء لكتشضاف
صص -ادق ›لسس مسص -اه -م -ات ال -دول-ة
مؤؤخرا على عدة قرارات ترمي إا¤
إاع -ادة ب -عث م -ركب ا◊ج -ار لصص -ن-اع-ة
ا◊دي- - -د والصص- - -لب ،حسصب م- - -ا ج - -اء،
لو.¤
أامسس ‘ ،بيان للؤزارة ا أ
وأوضض -ح أل -ب -ي -ان أّن أÛلسس ق-د أع-ط-ى
ألضضوء أألخضضر إلعادة جدولة ديون أŸركب
على أŸدى ألطويل وألتي تقدر بـ  122مليار
دي- -ن- -ار إأ ¤ج- -انب أŸوأف- -ق- -ة ع -ل -ى إأع -ادة
تنظيمه.
ك -م -ا سض -يسض -ت -ف -ي-د أŸركب  -حسضب ذأت
أŸصضدر  -من غÓف ما‹ إأضضا‘ لعصضرنته
يقدر بـ  23مليار دينار ،وسضيزّود بإامكانيات

جمال ألصضحرأء ومناظرها أÓÿبة ،مشضÒأ
إأ ¤أن أŸوأقع ألسضياحية ألتي أغلقت ‘ وقت
سضابق ” إأعادة فتحها ›ددأ.
وأوضض -ح زون -ق -ا أن أŸن -ت -دى أل-دو‹ أل-ذي
سض -ت -ج-رى ف-ع-ال-ي-ات-ه م-ن  18إأ 21 ¤أفريل
سضيعرف عدة نشضاطات تهدف إأ ¤ألÎويج إأ¤
ألسضياحة ألصضحرأوية كالقرية ألÌأثية وجولة
سضياحية ‘ منطقة ألهقار ويوم درأسضي سضيتم
م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا م -ن -اقشض -ة وأق -ع ألسض -ي -اح -ة ‘
أ÷زأئر.
وأعطت إأرأدة أ◊كومة ‘ ألنهوضس بقطاع
ألسضياحة وألÎويج للوجهة ألدأخلية دفعا قويا
ل -ل-وك-الت ألسض-ي-اح-ي-ة خ-اصض-ة ب-ا÷ن-وب ل-ب-ذل
›هودأت أك÷ Èلب أك Èعدد من ألسضياح
جزأئري Úوأجانب ،متوقعا أن يسضجل أŸوسضم
ألقادم ‚احا أك Èمن هذه ألسضنة.

‘ إاطار تسصهيل البيع بالّتقسصيط للمسصتهلك

ششراكة ب« Úبومار كمبا »Êومصشرف ال ّسشÓم بصشيغة «تيسشي»Ò
أاعلن اŸسصؤؤول التجاري ّÛمع «بؤمار
ك- - -م- - -ب- - -ا »Êع - -ن شص - -راك - -ة ب« ÚسصËÎ
سص -يسص -ت -ي -م» ومصص -رف السص Ó-م ،بصص-ي-غ-ة
ال-ب-ي-ع ب-ال-ت-قسص-ي-ط «تيسص »Òوفقا Ÿبادئ
لسص Ó-م -ي -ة ،ووضص -ع -ه –ت
الشص -ري -ع -ة ا إ
تصص- -رف ال -زب -ائ -ن ال -راغ -ب ‘ Úاق -ت -ن -اء
لج-ه-زة ال-ت-ل-ف-از
ال -تشص -ك -ي-ل-ة اŸت-ن-ؤع-ة أ
التي تقÎحها.

حياة كبياشش
” أإلعÓ- -ن ع- -ن ه- -ذأ أŸن- -ت -وج أ÷دي -د،
ّ
أمسس ،خ Ó-ل ع -م -ل -ي-ة ت-دشض ÚأŸق-ر أ÷دي-د
لشضركة «سضتور سضتÒم سضيسضتم» باألبيار ،حيث
ق ّ-دم أŸسض -ؤوول أل -ت -ج -اري ع -رضس ،شض -رح م-ن
خÓله مرأحل كيفية أقتناء أجهزة ألتلفاز من
ﬂت-ل-ف أألح-ج-ام وأل-تشض-ك-يÓ-ت ،أŸصض-نوعة
ب-أاح-دث أل-ت-ق-ن-ي-ات أل-ت-ي ت-وفرها ألتكنولوجيا

صصلب
إ
لعادة بعث مركب ا◊جار لصصناعة ا◊ديد وال ّ

ششراكة مع ›ّمع إاماراتي وإاعادة جدولة الّديون

ذأت -ي -ة ل -ت -ول -ي -د أل -ك -ه -رب -اء وأŸي -اه أŸع -اد
معا÷تها.
ك -م -ا أع -ط -ى أÛلسس م -وأف -ق -ت-ه ل-ع-ق-د
شضرأكة صضناعية ‘ إأطار قاعدة % 49 / 51
ب Úم- -ركب أ◊ج- -ار وأÛم- -ع ألم- -ارأت- -ي
«أمارأت دزأير» ،حيث سضيتم أسضتثمار 160
م -ل -ي -ار دي -ن -ار م -ن أج -ل إأ‚از م -ن -ت -وج -ات
حديدية جديدة.

وب-ن-اًء ع-ل-ى تصض-ري-ح-ات وزي-ر ألصض-ن-اع-ة،
ي- -وسض -ف ي -وسض -ف -ي م -ؤوخ -رأ ،سض -ي -وّج -ه ه -ذأ
ألسضتثمار بصضفة خاصضة أإ ¤تنفيذ أŸرحلة
ألثانية لعملية إأعادة تأاهيل مركب أ◊جار
ب -غ -ي -ة إأن -ت-اج أن-وأع ج-دي-دة م-ن أŸوأد م-ث-ل
أŸعادن أÿاصضة وأألنابيب بدون تلحيم.
للتذك ،Òفإان أÛمع أ÷زأئري «أميتال»
كان قد أسضتعاد خÓل شضهر أوت من سضنة

أ◊دي - -ث - -ة وك - -ذأ حسضب أŸع - -اي Òأل- -دول- -ي- -ة
أŸطلوبة.
ت -دخ -ل ه -ذه ألصض -ي -غ -ة ‘ إأط -ار أل-تسض-ه-ي-ل
للزبون للشضرأء بالتقسضيط ،ولذلك ” وضضع ‘
متناول أŸسضتهلك هذه ألصضيغة ،وفق شضروط
ﬁددة منها أن ل يقل عمره عن  20سضنة ول
يتجاوز ألـ  65عاما ،وذو دخل ثابت ومنتظم،
كما يتع Úعليه –رير طلب ألشضرأء وتقدÁه
إأ ¤مسضتشضار ألزبائن ألذي يقوم بإابÓغه عن
أŸلف ألوأجب تقدÁه لÓسضتفادة من هذأ
ألعرضس ،مؤوكدأ أن درأسضة أŸلف يتم ‘ أجل
أقصضاه  48سضاعة.
وهناك  12تشضكيلة أجهزة ألتلفاز «سضËÎ
سض -يسض -ت -ي -م» أل -ت-ي يÎأوح ح-ج-م-ه-ا م-ا ب32 Ú
بوصضة إأ 62 ¤بوصضة ،وسضيتم صضناعة تلفاز
بحجم أك Èيصضل إأ 98 ¤بوصضة ،كما أعلن ذأت
أŸتحدث عن عرضس تشضكيلة جديدة لهوأتف
«سضمارت فون» شضهر ماي أŸقبل.
 2016حصض-اصض-ه ألج-ت-م-اع-ي-ة م-ن أÛمع
ألدو‹ «أرسضيلور ميتال» ،وألذي كان يحوز
على  % 49من حصضصس مركب أ◊جار.
ويرجع فسضخ ألعقد مع ›مع «أرسضيلور
ميتال» إأ ¤ترأجع ألنتاج ألسضنوي للمركب
إأ 300 ¤ألف طن وبعد أسضÎجاع ألدولة
ل- -ل- -م- -ركب ع- -ن ط- -ري -ق أÛم -ع أل -وط -ن -ي
«أميتال» ” إأطÓق ﬂطط إلعادة تأاهيله
وعصض -رن -ت -ه وأل -ذي سض-م-ح ب-رف-ع مسض-ت-وي-ات
ألن -ت -اج إأ 1 ، 2 ¤م-ل-ي-ون ط-ن سض-ن-ويا من
أ◊ديد أŸسضال.
ويّÎبع مركب أ◊جار على مسضاحة 840
هكتار ،ويشضغل قرأبة  5000عامل.
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العملية تسصاهم فيها وزارة التّضصامن ،الو’ية والبلديات

 07مÓي Òلعملية قّفة رمضشان بÈج بوعريريج والوا‹ يأامر بتطه Òالقوائم

خ ّصشصشت و’ية برج بوعريريج ما يقارب 07
مÓيير سشنتيم لعملية قفة رمضشان بمسشاهمة من
وزارة التضشامن الوطني واأ’سشرة وميزانية الو’ية،
ب -اإ’ضش -اف-ة إال-ى مسش-اه-م-ة ك-ل ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة ،34
بحيث خ ّصشصشت وزارة التضشامن مبلغا تجاوز 1 . 6
مليار سشنتيم ،وخ ّصشصشت و’ية برج بوعريريج 01
مليار سشنتيم فيما بلغ إاجمالي ما خصشصشته البلديات
أاكثر من  4 . 3مليار سشنتيم ،منها  1 . 9مليار خاصشة

ببلدية برج بوعريريج لوحدها.
ومّما يميز عملية قفة رمضشان هذه السشنة هو اأ’مر
ال -ذي وّج -ه -ه وال -ي و’ي -ة ب -رج ب -وع -ري-ري-ج صش-ال-ح
العفاني إالى مديرية النششاط اإ’جتماعي ومديرية
اإ’دارة ال -م -ح -ل -ي -ة ب -ال -ت -نسش-ي-ق وال-ع-م-ل  ،م-ن أاج-ل
التحضشير إ’قتناء مكونات قفة رمضشان التي سشتوّزع
على المعوّزين خÓل الششهر الفضشيل.

وقّرر الوالي أان تكون مديرية النششاط اإ’جتماعي
هي المششرفة على عملية ا’قتناء كما هو معمول
به ،وخÓفا لما كان يتم في السشنوات الماضشية ببرج
ب -وع -ري -ري -ج أاي -ن ت -ت-م ع-م-ل-ي-ة اإ’ق-ت-ن-اء م-ن ط-رف
البلديات ،وهو ما تسشبّب في الكثير من المششاكل
سشواء من ناحية توحيد القفة أاو التجاوزات التي
تسشجل من حين آ’خر في نوعية المكونات والمواد
ال -غ -ذائ -ي -ة ،ب -اإ’ضش -اف -ة إال -ى ت -ج -اوزات أاخ-رى ف-ي
عمليات منح صشفقات ا’قتناء واختيار الممّونين.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ت- -واصش- -ل م- -دي- -ري- -ة ال- -نشش -اط
ا’ج -ت-م-اع-ي ع-م-ل-ي-ات اسش-ت-ق-ب-ال م-ل-ف-ات م-ط-اع-م
رمضش -ان وع -م -ل -ي -ات ال -ت -ط -ه -ي -ر ال-واسش-ع-ة ل-ق-وائ-م
المسشتفيدين من قفة رمضشان ،حيث تمّ حذف أاكثر
من  3000اسشم لحد اآ’ن ،والعملية متواصشلة بعد
ال -حصش -ول ع -ل -ى ال -ق -وائ-م ال-ت-ي تّ-م إاع-داده-ا ع-ل-ى
مسش -ت -وى ال -ب -ل -دي -ات ،وت -ع -ت -م -د م -دي-ري-ة ال-نشش-اط
اإ’جتماعي في ذلك على الخÓيا الجوارية التابعة
لها المنتششرة عبر البلديات ،والتي تعكف على
ت -ح -ق -ي -ق-ات م-عّ-م-ق-ة ف-ي ك-ل اأ’سش-م-اء ال-م-ق-ت-رح-ة
Óسشتفادة.
ل إ
وبخصشوصس مطاعم رمضشان التي يقبل المحسشنون
والمتطّوعون على فتحها في ششهر رمضشان ،أاعلنت
م -دي -ري-ة ال-نشش-اط اإ’ج-ت-م-اع-ي ع-ن اإ’ن-طÓ-ق ف-ي
اسشتقبال الملفات لتتم دراسشتها في الوقت المناسشب
وت -ت -م ال -م -ع -اي -ن-ة م-ن ط-رف ل-ج-ن-ة م-خ-تصش-ة ح-ول
م-ط-اب-ق-ة ال-م-ط-اع-م ال-م-ق-ت-رح-ة ل-م-ع-ايير السشÓمة
والصشحة والتنظيم ،قبل أان تمنح الرخصس من طرف
والي الو’ية.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

ناŒة عن تراكمات منجمي «’ديك» بالعابد و«’جيكو» باŸغرب

نفايات عمرها  50سشنة تهّدد سشكان مناطق العابد والبويهي

ط-الب سص-ك-ان م-ن-اط-ق ال-عابد،
ال- -ب- -وي -ه -ي ،او’د ع -ب -د السص Ó-م
وم-ن-ط-ق-ة مسص-ي-ون ج-ن-وب غ-رب
دائرة سصيدي ا÷ي ‹Óالواقعة
على بعد  110كلم جنوب غرب
ت -ل -مسص -ان م -ن السص -ل -ط-ات ال-ع-ل-ي-ا
ل - -ل - -ب Ó- -د ال - -ت - -دخ- -ل ال- -ع- -اج- -ل
’ن - -ق - -اذه - -م م - -ن خ - -ط - -ر م- -ادة
إ
’م -ي -ونت اŸن -ب -ع -ث -ة م -ن ب -ق-اي-ا
ا أ

«’ديك» م - - -ن - - -ج - - -م ال - - -ع - - -اب - - -د
با÷زائر ومنجم ’جيكو الواقع
Ãن -ط-ق-ة سص-ي-دي ب-وب-ك-ر ج-ن-وب
وج- - - - -دة ب- - - - -اŸغ - - - -رب ،واÙاذي
ل-ل-ت-ج-معات السصكانية ،و’ يبعد
’متار.
عنها سصوى بعضس ا أ

وأاشش -ار السش -ك -ان ف -ي رسش -ال -ة إال-ى
وزيرة البيئة يطالبونها بالتدخل
العاجل لوقف هذه الكارثة التي

يزيد عمرها عن  50سشنة ،والتي
أاهلكت الحرث والنسشل وتسشبّبت
في إاصشابة ما يزيد عن  50بالمائة
م - - - -ن السش - - - -ك - - - -ان ب- - - -أام- - - -راضس
مختلفة ،والتي تسشّببها ذرات هذه
ال -م-ادة السش-ام-ة ال-ت-ي ت-ن-ب-عث م-ن
رك-ام ب-ق-اي-ا ال-مصش-ن-ع-ي-ن م-ع أاولى
نسشمات الرياح أاو التي تجرفها
اأ’مطار ،ما ينجم عنه إاصشابات
ب - -أام- -راضس ال- -ع- -ي- -ون ،اأ’م- -راضس
الصش-دري-ة (السش-ي-ل-يكوز) باإ’ضشافة
إال - -ى أام- -راضس ضش- -ي- -ق ال- -ت- -ن- -فسس
واأ’مراضس الجلدية والحسشاسشية.
من جانب آاخر قضشت هذه المادة
ع- -ل- -ى اإ’ن -ت -اج ال -ف Ó-ح -ي ب -ه -ذه
ال -م -ن -ط -ق -ة ،ح -يث ت-تسشّ-ب-ب ه-ذه
ال - -م - -ادة ف - -ي إاح - -راق ال - -ن - -ب- -ات
وإاضش -ع-اف اأ’شش-ج-ار ال-م-ث-م-رة م-ا
أاصش-ب-ح ي-هّ-دد ب-تصش-ح-ر ال-م-ن-ط-ق-ة
وه -ج -رة أاه -ل-ه-ا ه-رب-ا م-ن خ-ط-ر
الموت بهذه المادة التي تنبعث
من مواقع واقعة بالتراب الوطني
وأاخرى بالتراب المغربي ،والتي
يسشتوجب نقلها أاو ردمها لتفادي
أاي ارتفاع جديد أ’مراضس هذا
ال -خ -ط -ر ،خ-اصش-ة ب-ع-دم-ا وصش-لت

تأاثيراتها إالى غاية المياه الجوفية
ال-ت-ي كشش-فت ال-ت-ح-ال-ي-ل أان-ها غير
صشالحة للششرب ،و’ السشقي بفعل
احتوائها على مكونات خطيرة ’
تصش -ل -ح ل -لشش-رب و’ ل-ل-غسش-ي-ل ،و’
للسشقي بحكم احتوائها على مواد
صشلبة وأاخرى مششعة.
وأاشش- -ارت رسش -ال -ة السش -ك -ان ال -ت -ي
ت -ل ّ-ق -ت «الشش -عب» نسش-خ-ة م-ن-ه أاّن
ال-خ-ط-ر ي-تضش-اع-ف م-ن سش-ن-ة إال-ى
أاخ -رى ،وع -دد الضش -ح -اي-ا ي-رت-ف-ع
وأاغ-ل-ب-ه-م م-ن ف-ق-راء ال-م-والين أاو
الفÓحين الذين ’ يملكون قوت
ي -وم -ه -م ،ف -م -ا ب -الك ب -مصش-اري-ف
العÓج ،خاصشة في ظل غياب أاي
تكفل صشحي بالمنطقة التي تغيب
فيها أادنى العيادات بفعل تأاخر
أاشش - -غ - -ال ال- -ع- -ي- -ادة ال- -م- -ت- -ع- -ددة
الخدمات بالبويهي ،اأ’مر الذي
يسش-ت-وجب ال-ت-دخ-ل ل-ل-ح-ماية قبل
ت- -ف -اق -م ال -خ -ط -ر وارت -ف -اع ع -دد
الضش -ح -اي -ا ال -ذي ي -زي-د م-ن سش-ن-ة
أ’خرى.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

بسصبب الّروائح الكريهة واّıلفات ا◊يوانية

قاطنو حي «بحرارة» يطالبون بتحويل سشوق اŸاششية Ãدينة ا÷لفة

اشصتكى سصكان حي «بحرارة» الواقعة
وسص -ط م-دي-ن-ة ا÷ل-ف-ة ،م-ن وج-ود سص-وق
اŸواشصي ‘ مناطقهم Ÿا يسصببه من روائح
ك- -ري- -ه- -ة وﬂاط- -ر صص -ح -ي -ة› ،ددي -ن
مطالبهم بنقل السصوق بعيدا عن الكتل
السصكنية.

وأاكد مواطنون في حديثهم لجريدة «الششعب» ،أان
هذا السشوق المجاور لسشكناتهم يؤودي إالى انتششار
الحششرات والقوارضس ،التي تهدد بنششر اأ’مراضس،
فضش Óعن الروائح الكريهة التي تؤوذيهم’ ،فتين إالى

أان حظائر المواششي أاصشبحت تحاصشر عمارتهم،
بششكل يتناقضس مع أاية معايير بيئية أاو صشحية.
وب -حسشب سش -ك -ان ال -ح-ي ف-ه-م ي-ع-ان-ون م-ن ال-روائ-ح
الكريهة المنبعثة منه ،ففي حالة اششتداد الرياح -
يقول السشكان -تأاتيهم رائحة كريهة ’ تطاق من
السش- -وق ،تصش- -يب اأ’ط- -ف -ال وال -نسش -اء وك -ب -ار السش -ن
باأ’مراضس ،فضش Óعن تلوث الجو بسشبب رائحة
الروث والسشماد ،والتي تكون صشعبة على اأ’طفال
وك -ب -ار السش -ن خ-اصش-ة ال-مصش-اب-ي-ن ب-ال-رب-و وأام-راضس
الصشدر والقلب.
ودعا السشكان إالى نقل السشوق إالى مكان آاخر يكون

بعيدا عن الكتلة السشكنية على حياتهم وعلى البيئة
ن -ق -ي -ة م -ن ال -ت -ل -وث وان -ب -ع -اث ال -روائ -ح ال -ك -ري-ه-ة
والحششرات والقوارضس والذباب ،هذا وقد طالب
سشكان الحي ،المسشؤوول اأ’ول للو’ية ،بترحيل سشوق
المواششي والحظائر المنتششرة بين اأ’حياء السشكنية،
ل -م -ا تسش ّ-ب -ب -ه م -ن روائ-ح ك-ري-ه-ة وت-ك-اث-ر ل-ل-ب-ع-وضس
Óمراضس وتلوث
والحششرات والقوارضس المسشببة ل أ
البيئة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

قصصد ا◊فاظ على ميدان العدو

جمعيات ﬁلية ببلدية برهوم تطالب بتحويل مششروع اسشتثمار خاصص

ط- -ال- -بت  16ج -م -ع-ي-ة ﬁل-ي-ة م-ع-ت-م-دة
ب -ب -ل -دي -ة ب -ره -وم ‘ اŸسص-ي-ل-ة خÓ-ل ال-وق-ف-ة
ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة السص-ل-مية التي نّظمتها صصباح
أامسس Ãح- -اذاة ال- -ط- -ري- -ق ال -وط -ن -ي رق -م 40
’ربع Úالشصما‹ ،بضصرورة
وبالضصبط بحي ا أ
إال -غ -اء ق -رار م -ن -ح ج -زء م -ن مضص -م -ار ال -ع-دو
اıصصصس ÷ميع الرياضصات على غرار العدو
لشص- -رك- -ة «ك- -ر ËانÎن- -اشص- -ي- -ون- -ال» Ÿال- -ك -ه -ا
اŸسصتثمر.
جون خÓل الوقفة ا’حتجاجية ششعارات
رفع المحت ّ
ت-نّ-دد ب-م-ا أاسش-م-وه ب-ن-هب ال-ع-ق-ار ب-اسش-م ا’سش-تثمار،
ومحاولة ا’سشتيÓء على ميدان العدو الذي يعتبر

حسشبهم المتنّفسس الوحيد الذي يقصشده العديد من
ششباب البلدية من أاجل ممارسشة رياضشة العدو أاو
رياضشات أاخرى ،خاصشة وأانهم قاموا في وقت سشابق
بغرسس اأ’ششجار على حوافه منذ أاكثر من خمسس
سشنوات كاملة ،وبرمجوا رفقة السشلطات المحلية
حمÓت نظافة وتششجير واسشعة جعلته محيطا
أاخضش -را .وط -ال -بت ال -م -ح -ت -ج -ون م -ن ال-ج-م-ع-ي-ات
السشلطات المعنية وعلى رأاسشها والي الو’ية التدخل
العاجل والعدول عن قرار المنح وحماية المضشمار
وت -ح -وي -ل ا’سش -ت-ث-م-ار إال-ى م-ك-ان آاخ-ر أاو ت-ق-ل-يصس
ال-مسش-اح-ة ال-م-خصشصش-ة لÓ-سش-ت-ث-م-ار ب-ت-ح-ي-يد مكان
المضشمار عن ا’سشتثمار.

من جانبه المسشتثمر «رزيق احمد» في اتصشال مع
«الششعب» ،أاّكد أاّنه حصشل على ا’سشتثمار وفق ما
يمليه القانون الجزائري لحصشول أاي مسشتثمر على
مشش -روع اسش -ت -ث -م -اري ،مشش -ي -را إال -ى أاّن السش -ل -ط-ات
ال-قضش-ائ-ي-ة ح-ك-مت لصش-ال-ح-ه ف-ي م-ا ي-خصس ت-مرير
أانبوب الماء باأ’رضشية المخصشصشة لÓسشتثمار ،وتم
ت -ح -وي -ل اأ’ن -ب -وب إال -ى م -ك -ان آاخ -ر وفضس ال -ن-زاع،
وتسشاءل المتحدث عن الدور الذي من المفروضس
أان تلعبه الجمعيات والذي أانششئت أ’جله.

اŸسسيلة :عامر ناجح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إاحصشاء  22أالف عرضص عمل مقابل  6200طلب عمل مودع

أاوصصى اŸشصاركون خÓل اختتام فعاليات
الطبعة الثالثة من الصصالون ا÷هوي للشصغل
واŸق-او’ت-ي-ة اŸن-ظ-م ،م-ؤوخ-را ،ب-دار الثقافة
ه -واري ب -وم -دي-ن سص-ط-ي-ف م-ن ط-رف اŸع-ه-د
الدو‹ للتسصي Òوإادارة ا’أعمال و 24هيئة
خاصصة وعمومية ،بضصرورة مواصصلة تنظيم
هذا الصصالون الذي اعتÈوه جسصرا مباشصرا
لتوظيف الشصباب طالبي العمل ،بالنظر إا¤
ف -ع -ال -ي -ت -ه ال-ت-ي أاب-ان ع-ن-ه-ا م-ن خÓ-ل وضص-ع
اŸؤوسصسص-ات ع-ارضص-ي ال-ع-م-ل والشص-ب-اب ط-البي
العمل وجها لوجه ‘ حوار مباشصر دون أاي
وسصاطة.

سسطيف :نور الدين بوطغان
وفاقت بعدد معتبر عروضس العمل المطروحة من
المؤوسشسشات المششاركة في هذه التظاهرة ،طلبات
العمل المودعة من الششباب ،حيث أاحصشى القائمون
على الصشالون أازيد من  22أالف عرضس عمل مقابل
جمع  6200سشيرة ذاتية وتوظيف مباششر لـ 112
ششاب خÓل فعاليات الصشالون ،في انتظار معالجة
كافة الطلبات المودعة.
وأاوضش -ح ي -ح -ي-اوي ال-م-دي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-ع-ه-د ال-دول-ي
لتسشيير وإادارة اأ’عمال (أام  -بي  -إا) سشطيف الهيئة
المبادرة بتنظيم هذه الطبعة ،أان عروضس العمل
المباششرة التي طرحتها المؤوسشسشات المششاركة في
الصشالون على غرار مؤوسشسشة براند سشيفيتال التي
ع- -رضشت  8500م -نصشب ع -م -ل ،وم-ؤوسشسش-ة ت-رك-يب
مختلف المركبات معزوز  2100منصشب ،ومؤوسشسشة
كنديا  800منصشب ،وإايريسس للعجÓت  1200منصشب

وم -ؤوسشسش -ة زواوي ب -ان -و سش -ان -دوي-تشس  180منصشب
وفاديركو  230وسشافسشار  920ومجموعة خنفري
 800منصشب ،بمجموع  22أالف منصشب عمل ،يعد
سشابقة قلي Óما تحدث حيث تجاوز عدد مناصشب
العمل المعروضشة بكثير نظيرتها من مناصشب العمل
المطلوبة.
اعتبر المششاركون الصشالون فرصشة سشانحة لحاملي
ال -مشش -اري -ع ل -ت -جسش-ي-د أاف-ك-اره-م وإانشش-اء م-ق-او’ت
صشغيرة ،حيث اجتمعت كل المكونات في فضشاءات
دار ال -ث -ق -اف -ة م -ن ح -ام-ل-ي أاف-ك-ار وأاج-ه-زة ال-دع-م
ال -ع -م -وم -ي -ة (أاونسش -اج  -ك -ن-اك  -أاون-ج-ام  -آان-ام)،
باإ’ضشافة إالى  19مؤوسشسشة ناششئة (نموذج ناجح)
ل -تشش -ج -ي -ع الشش -ب -اب ع -ل -ى اإ’ن-طÓ-ق ف-ي ت-جسش-ي-د
مششاريعه دون أاي تخوف.
وأاّك -د ذات ال -م -ت -ح -دث ،أاّن ال -ه -دف ال-م-نشش-ود م-ن
ال- -ط- -ب -ع -ة ال -ث -ال -ث -ة ل -لصش -ال -ون ال -ج -ه -وي ل -لشش -غ -ل
وال-م-ق-او’ت-ي-ة ال-م-ت-م-ث-ل ف-ي ت-نصش-يب  3000طالب
عمل ،ومرافقة  300مؤوسشسشة ناششئة خÓل سشنة
 2018قد برزت بوادر تحقيقه ،في أاقرب وقت،
مششيرا إالى أان  300ششاب حامل مششروع إ’نششاء
مقاولة صشغيرة سشيششرع في تكوينهم خÓل اأ’يام
القليلة القادمة ببرنامج تكويني أامريكي من جامعة
ت-ي-كسش-اسس م-يسش-وري ح-ول ال-م-ق-اول-ت-ي-ة بحجم 180
سشاعة.

جدير بالذكر أانّ ال ّصشالون باإ’ضشافة إالى توفيره 22
أالف عرضس عمل ،من خÓل أاكثر من  50جناحا
لمؤوسشسشات إاقتصشادية كبرى ،فقد تّم خÓله وتحت
شش -ع -ار «ن -م-وذج ج-دي-د إ’نشش-اء م-ق-او’ت صش-غ-ي-رة»
و»غدا مقاولتي» إالقاء أاكثر من  20تدخل ،وإاقامة
ع -دي -د ال -ورشش -ات أاّط -ره-ا خ-ب-راء وم-خ-تّصش-ون ف-ي
المجال حول عالم الشّشغل والمقاو’تية.

’ول
’من تسصّجل ارتفاعا كبÒا ‘ قضصايا اıدرات خÓل الّثÓثي ا أ
مصصالح ا أ

الوقاية وانعكاسشاتها ﬁور يوم –سشيسشي بسشيدي بلعباسص

ن ّ- -ظ - -مت اÿل - -ي- -ة ال- -و’ئ- -ي- -ة ل- -ل- -نشص- -اط
’ج-ت-م-اع-ي Ÿسص-ت-خ-دم-ي ا÷ماعات اÙلية
ا إ
Ãقر و’ية سصيدي بلعباسس يوم ÚإاعÓميÚ
–سص- -يسص- -ي Úح- -ول ال- -وق -اي -ة م -ن اıدرات
وانعكاسصاتها السصلبية على اسصتقرار اÛتمع
–ت شص- -ع- -ار «اıدرات آاف- -ة ›ت -م -ع ودم -ار
ع-ائ-ل-ة» ،ح-يث ي-ت-م ب-اŸن-اسصبة إاقامة معرضس
Óحصص -ائ -ي -ات ıت -ل -ف
ب- -الصص- -ور وع- -رضس ل - -إ
’منية والهيئات اŸعنية إا ¤جانب
اŸصصالح ا أ
ت - -ق- -دﬁ Ëاضص- -رات م- -ت- -خّصص- -صص- -ة وأاخ- -رى
توعوية.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو
وتضشّمن البرنامج محاضشرات تمحورت حول آافة
المخدرات على الفرد والمجتمع ودور اأ’من في
مكافحة اآ’فة ،وكذا دور خÓيا اإ’صشغاء والوقاية
في مؤوسشسشات الششباب ،باإ’ضشافة إالى دور الخطاب
ال -مسش-ج-دي ف-ي م-ج-اب-ه-ة ه-ذه اآ’ف-ة وسش-ب-ل عÓ-ج
ال -م -دم-ن-ي-ن ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-م-راك-ز ال-م-ت-خصشصش-ة،
ت -ع-اقب ع-ل-ى ت-نشش-ي-ط-ه-ا م-خ-تصش-ون م-ن ال-مصش-ال-ح
اأ’منية وأاخصشائيون في علم النفسس وأاطباء وأائمة.
وحسشب بششير عمراني رئيسس الخلية فإانّ الهدف
م-ن ت-ن-ظ-ي-م ال-ي-وم الّ-ت-حسش-يسش-ي ي-ك-م-ن ف-ي التوعية
بأاخطار هذه اآ’فة وكذا المسشاهمة مع مديرية
الصشحة والمركز الو’ئي للتبرع بالدم للقيام بحملة
تبرع لفائدة جميع موظفي الو’ية.
وعن أاسشباب اسشتفحال الظاهرة ونتائجها ،أاّكدت
اأ’خصش -ائ -ي -ة ال -ن-فسش-ان-ي-ة سش-ع-اد ب-وري م-مّ-ث-ل-ة ع-ن

مديرية النششاط اإ’جتماعي ،أاّن الظاهرة ونظر
لحجم خطورتها على الششباب والمجتمع تتطلّب
تظافر كل الجهود للحد منها ،ولحماية الشّشباب
Óفة أ’سشباب كثيرة تكون
الذين يقعون ضشحايا ل آ
اج -ت -م -اع -ي -ة ب -ال -درج -ة اأ’ول -ى ك-ال-طÓ-ق ،ال-ف-ق-ر
وغيرها.
من جهته ،أاّكد الششيخ محمد مهداوي إامام مسشجد
«أاحد» على دور التربية اإ’يمانية المبنية على قيم
اإ’سشÓم ،والتي تكون عام Óأاسشاسشيا في الوقاية من
اآ’ف -ة ب-اع-ت-ب-ار أان شش-م-ول-ي-ة اإ’سشÓ-م ف-ي م-ع-ال-ج-ة
الظاهرة تضشم عديد المقاربات من خÓل الوقاية
ثم العÓج ،حيث يجب التفريق حسشبه بين الضشحايا
وال -م -ج-رم-ي-ن أ’ّن اإ’سشÓ-م ت-ع-ام-ل م-ع ه-ذه ال-ف-ئ-ة
كمبتلين وجب مسشاندتهم لتخ ّ
طي البÓء.
وع -رضشت ف -رق -ة م -ك -اف -ح -ة ال -م -خ -درات ال-ت-اب-ع-ة
لمصشالح أامن سشيدي بلعباسس إاحصشائياتها المتعلقة
بالثÓثي ا’ول من السشنة الجارية ،حيث سشجّلت 90
قضشية تّم على إاثرها توقيف  176متورطا وحجز ما
ي-ق-ارب  14ك -ل-غ م-ن ال-ك-ي-ف ال-م-ع-ال-ج و 12غ م -ن
الكوكايين ،وما يزيد عن  1400قرصس مهلوسس ،هي
أارق-ام م-رت-ف-ع-ة م-ق-ارن-ة ب-ن-فسس ال-ف-ت-رة م-ن السش-ن-ة
الماضشية .
من جهتها ،قامت مصشالح الدرك الوطني بتفكيك
 30ششبكة مخت ّصشة في ترويج المخدرات خÓل سشنة
 ،2017كما عالجت  81قضشية خاصشة بالمتاجرة
بالمخدرات توّرط فيها  178ششخصس ،ومّكنت من
حجز  1168كلغ من الكيف المعالج و 912قرصس
مهلوسس.

الوقاية من اّıدرات

حملة –سشيسشية لفائدة مسشتخدمي ا÷ماعات اÙلية

تنظّم اليوم مصصلحة النشصاط ا’جتماعي
Ÿوظفي ا÷ماعات اÙلية لو’ية خنشصلة،
–ت ال -رع -اي -ة السص -ام-ي-ة ل-وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-رانية،
ي -وم -ا إاع Ó-م -ي -ا –سص-يسص-ي-ا ل-ل-وق-اي-ة م-ن آاف-ة
اıدرات ل -ف -ائ -دة مسص -ت -خ -دم -ي ا÷م -اع-ات
اÙلية.
ال-ي-وم ال-ت-حسش-يسش-ي سش-ت-ح-تضش-ن-ه قاعة ا’جتماعات
الكبرى للو’ية ،تحت ششعار «الوقاية من المخدرات

وان-ع-ك-اسش-ات-ه-ا السش-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى اسش-ت-ق-رار ال-م-ج-تمع،
ال -م -خ -درات آاف -ة م -ج -ت -م -ع ودم -ار ع-ائ-ل-ة» ،وذلك
بالتنسشيق مع اأ’طراف الفاعلة في هذا المجال من
ششرطة ودرك ومديريات الصشحة والسشكان ،النششاط
ا’جتماعي ،الششؤوون الدينية واأ’وقاف وجمعيات
وغيرها.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

»æWh

ألثÓثاء  11أفريل  2٠18م
ألمؤأفق لـ  2٤رجب  1٤39هـ

بعد سشنوات من اŸعاناة ببلدية بني راششد الّريفية

مشساريـ ـع الغ ـ ـاز واإلعانـ ـات الّريفي ـ ـة و–سسـ ـ ـ Úظ ـ ـروف
التّم ـ ـدرسص تثـ ـ ـ Òارتيـ ـ ـاح ال ّسسك ـ ـ ـان وا÷معيـ ـ ـات

حّققت بلدية بني راششد الّريفية قفزة نوعية ‘ ›ال Œسشيد اŸششاريع التنموية التي كانت ‘ وقت سشابق إاحدى اŸطالب التي طاŸا رفعها
’صشلية
السشكان كربط اŸنطقة بالغاز الطبيعي وتوف Òالسشكن الريفي لفائدة أاك Ìمن  1800إاعانة قصشد ضشمان اسشتقرار هؤو’ء Ãناطقهم ا أ
تضشاف لها مششاريع سشكنية جارية لتغطية النقائصش اŸسشجلة.
أل- -ل- -ه ب- -ن م- -نصس- -ؤر ل -م -ط -الب ألسس -ك -ان خ -اصس -ة
ألمحرومين منهم ،يقؤل رئيسس ألدأئرة.
أما بشسأان عملية ألتزود بالغاز ألطبيعي ،فقد
خ ّصسصست ألسسلطات ألؤ’ئية عملية كبرى سسمحت
ب -إايصس -ال ه -ذه أل-م-ادة ألضس-روري-ة وأل-ح-ي-ؤي-ة إأل-ى
أعالي منطقة بني رأشسد ،ألتي تخلّصست نهائيا
من قسساوة ألبرودة وألظروف ألمناخية ألصسعبة
ألمعروفة بها ،وألتي طالما أشستكى منها سسكان
ألناحية خاصسة ألمجمعات ألسسكانية كالؤقايات
وأو’د أحمد وألشسرأقة وألغليات وأو’د سسليمان،
في أنتظار وصسؤل هذه ألمادة إألى ألمجّمعات
ألسسكانية أأ’خرى كنفؤسسة .هذه ألعملية ألكبرى
ألتي تحققت ضسمن ألبرأمج ألتي أقّرها فخامة
رئيسس ألجمهؤرية ،وألتي لقيت أسستحسسان أبناء
ألبلدية ،يقؤل مسسؤؤول ألدأئرة.
ومن جانب آأخر ،تحّدث ألمتمدرسسؤن بفخر عن
أل- -ت- -حسس- -ن أل- -ك- -ب- -ي- -ر ف- -ي ظ- -روف أل- -ت- -م -درسس
وأإ’م-ك-ان-ي-ات أل-م-ت-ؤف-رة ب-هذأ ألخصسؤصس كالنقل
ألمدرسسي ،وتؤفر ألحجرأت ألتي ألغت ظاهرة
وأدي ألفضسة حسسب تصسريحات ألتي أسستقيناها
أ’كتظاظ بالؤسسط ألمدرسسي وتمكين ألتÓميذ
من عدة مؤأقع من إأقليم ألبلدية ألؤأقعة على
أل-م-ع-اي-ن-ة أل-م-ي-دأن-ي-ة ل-ع-دة م-ؤأقع سسكنية بترأب
من أإ’طعام بمؤؤسسسساتهم.
سسلسسلة جبال ألظهرة ألتي ترتفع عن سسطح ألبحر
ب -ل -دي -ة ب -ن -ي رأشس -د أل -ت -ي ع -انت ف -ي ألسس -ن -ؤأت
وفي هذأ ألشسأان ،أوضسح برحمة بلزرق أّن عمليات
بأاكثر من  ٦5٠متر.
ر
ألمنصسرمة من مخلفات ألزلزأل  198٠ثم تدهؤ
أل- -ت- -رم -ي -م وألصس -ي -ان -ة ق -د مّسس -ت أل -م -ؤؤسّس -سس -ات
وبخصسؤصس هذأ ألّنمط من أل ّسسكنات ووضسعيته
ة
ي
ألؤضسع أأ’مني جرأء دمؤية ألجماعات أإ’رهاب
ألمتدهؤرة مع تؤفير ألتدفئة بالحجرأت ،يقؤل
ألحالية ،أّكد لنا رئيسس ألدأئرة برحمة بلزرق أنّ
ن
أ
أل -ت -ي أّث -رت ع -ل -ى أل -نشس -اط أل-ت-ن-م-ؤي ،ت-ؤؤّك-د ّ
ذأت ألمسسؤؤول ألذي نّؤه بتعاون ألمجتمع ألمدني
ت -ف ّ-ه -م ألّسس -ل-ط-ات أل-ؤ’ئ-ي-ة ’نشس-غ-ا’ت ألسس-ك-ان
ف
يؤميات ألسسكان عرفت تحّؤ’ كبيرأ في ألظّرو
وألجمعيات ورؤوسساء أ’حياء مع مصسالح ألدأئرة
مّكنتنا من أ’سستفادة من حصسصس سسكنية فاقت
ر
س
ص
ألمعيشسية يقؤل أبناء قرية أو’د أحمد وألعن
وألمنتخبين ،ألذين أبانؤأ عن متابعتهم ألميدأنية
 18٠٠إأع -ان-ة تّ-م إأن-ج-ازه-ا ك-ل-ي-ا ضس-م-ن أل-ب-رأم-ج
وألشس- -رأق- -ة وأو’د ب- -ن ي- -ؤسس- -ف ،وغ -ي -ره -ا م -ن
ل-ل-مشس-اري-ع وإأصس-غ-ائ-ه-م ’نشس-غ-ا’ت ألسسكان ،مّما
ألمخصسصسة للمنطقة إألى غاية حد ألسساعة ،حيث
أل -م -دأشس -ر أل -ت -ي أسس -ت -ف -ادت ب -نسس -ب-ة ك-ب-ي-رة م-ن
خلق أنسسجاما قؤيا بين ألسسكان ومنتخبيهم بهذه
تتأاّهب ألمصسالح ألمعنية لتؤزيع  ٦٠وحدة سسكنية
أإ’عانات ألريفية ألتي أخرجت هؤؤ’ء من دهاليز
ألبلدية ألريفية بإاقليم ألؤ’ية ،وألتي وعد ألؤألي
ذأت أل-ط-اب-ع أإ’ج-ت-م-اع-ي خÓ-ل ه-ذه ألصس-ائ-فة،
ألبناءأت ألطؤبية وألفقر وألحرمان من متطلبات
ب-م-ن-ح-ه-ا مشس-اري-ع ت-ن-م-ؤي-ة أخ-رى ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى
فيما تعرف حصسة أخرى من  1٦٠مسسكنا من
ألحياة ألكريمة ،يشسير محدثؤنا بعين ألمكان.
جلة ،حسسب ذأت ألمصسدر.
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نفسس ألنمط وتيرة سسريعة في أإ’نجاز ،حسسب
ّ
ة
ر
ئ
أ
فيما تزأل طلبات أخرى على طاولة رئيسس د
ألمصسدر نفسسه ألذي أثنى على تفّهم ألؤألي عبد

الشسلف :و  -ي  -أاعرايبي

فتح العديد من اŸنشسآات الصسحية ع Èالؤلية «قريبا» بسسؤق أاهراسص
ألسس- -ك -ري ودأء ألضس -غ -ط أل -دم -ؤي
وحمÓت للتربع بالدم.
وب- -ال- -ت- -ؤأزي م- -ع ذلك ،أح- -تضس -نت
سساحة «أ’سستقÓل» بؤسسط ألمدينة
أبؤأبا مفتؤحة على قطاع ألصسحة
تضس ّ- - -م- - -نت أج- - -ن- - -ح- - -ة خ- - -اصس- - -ة
بالمؤؤسّسسسات أ’سستشسفائية وألهÓل
أأ’ح- -م- -ر أل -ج -زأئ -ري وأل -ح -م -اي -ة
ألمدنية.

أاف -اد م -دي -ر الصش -ح-ة ل-و’ي-ة سش-وق
أاه -راسش ع -م-ر ب-ن ت-وات-ي ع-ل-ى ه-امشش
اف -ت -ت -اح أاشش -غ-ال ل-ق-اء دراسش-ي ي-ن-درج
ضش -م -ن إاح -ي -اء ال -ي-وم ال-ع-اŸي ل-لصش-ح-ة
–ت شش - -ع - -ار «الصش - -ح- -ة ل- -ل- -ج- -م- -ي- -ع»،
’ق-ل-ي-م-ي
’ع Ó-م ا إ
اح -تضش -ن -ه م -رك -ز ا إ
ل- -ل -ج -يشش ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ب -وسش -ط
اŸدي- -ن- -ة ب- -إاشش -راف م -ن وا‹ ال -و’ي -ة
ع- -ب- -اسش ب- -داوي والسش -ل -ط -ات اŸدن -ي -ة
والعسشكرية ،بأاّنه سشيتم فتح العديد
من اŸنششآات الصشحية قريبا،
من أهّمها عيادة متعددة ألخدمات
ب -م-خ-ط-ط شس-غ-ل أأ’رأضس-ي رق-م ،9
وأخ -رى م -م-اث-ل-ة ب-ب-ل-دي-ة ت-ارق-الت
ب-ع-دم-ا أسس-ت-ك-ملت أشسغال إأنجازها
وهي أآ’ن في مرحلة ألتجهيز.
وسس -ي -ت -م أيضس -ا ت -ح -ؤي -ل مصس -ل -ح -ة
أل -ت -ؤل -ي -د م -ن أل -ع -ي -ادة أل -م-ت-ع-ددة
ألخدمات بتاورة إألى مسستشسفى ٦٠
سس- -ري- -ر ب -ن -فسس أل -م -دي -ن -ة ،وف -ت -ح
مصس -ل -ح -ة لÓ-سس-ت-ع-ج-ا’ت أل-ط-ب-ي-ة
وت -ح -ؤي -ل مصس -ل -ح -ة أأ’ط -ف -ال م-ن
مسستشسفى «أبن رشسد» إألى مركب
أأ’مؤمة وألطفؤلة بعاصسمة ألؤ’ية،
باإ’ضسافة إألى تحؤيل مصسلحة طب
أم- -رأضس أل- -نسس- -اء وأل- -ت- -ؤل- -ي -د م -ن
أل- - - -مسس- - - -تشس- - - -ف- - - -ى أل- - - -ق- - - -دي- - - -م
بسسؤق أهرأسس إألى مركب أأ’مؤمة

وألطفؤلة ،وفقا لذأت ألمصسدر.
وتّم نهاية فيفري أأ’خير فتح كل
من مركب أأ’مؤمة وألطفؤلة (12٠
سسرير) بسسؤق أهرأسس ومسستشسفى
ت - - -اورة بـ  ٦٠سس -ري -ر ،وأشس -ار ذأت
أل - -مسس - -ؤؤول إأل- -ى أّن- -ه تّ- -م م- -ؤؤّخ- -رأ
ب -مسس-تشس-ف-ى «أب-ن رشس-د» ب-ع-اصس-م-ة
أل -ؤ’ي -ة أسس -ت Ó-م أول وح-دة ط-ب-ي-ة
ت -ع -م -ل ب -ال-م-ام-ؤغ-رأف-ي-ا (أل-كشس-ف
أل- -م- -ب- -ك- -ر ع- -ن سس- -رط- -ان أل- -ث -دي
جهة للمؤأطنين سسؤأء
باأ’شسعة) ،مؤ ّ
كانؤأ مرضسى أو مّمن يرغبؤن في
أل -ق -ي -ام ب-ع-م-ل-ي-ة أل-كشس-ف ألصس-ح-ي
أل -م -ب -ك -ر ع -ن ه -ذأ أل-دأء م-ن ب-اب
ألؤقاية.
وب -م -ن-اسس-ب-ة إأح-ي-اء أل-ي-ؤم أل-ع-ال-م-ي
ل -لصس -ح -ة ت ّ-م ت -ن -ظ -ي-م سس-ب-اق ع-ل-ى
أل -ط -ري -ق أن -ط Ó-ق -ا م -ن أل -م -ركب
أل-ري-اضس-ي «ب-اج-ي م-خ-ت-ار» وصس-ؤ’
إأل- -ى م- -ركب أأ’م -ؤم -ة وأل -ط -ف -ؤل -ة
بمشساركة ألرأبطة ألؤ’ئية أ’لعاب
ألقؤى وعمال ألصسحة ،فضس Óعن
ت -ن -ظ-ي-م ح-مÓ-ت ل-م-ت-اب-ع-ة أل-نسس-اء
أل -ح -ؤأم -ل وأل -كشس -ف أل -م-ب-ك-ر ع-ن
سسرطان ألثدي وعنق ألرحم ،إألى
ج -انب أل -كشس -ف أل -م -ب -ك -ر ع -ن دأء

...ومنح تراخيصص البناء
Ÿباشسرة وتثبيت ورشسات 15
مشسروعا اسستثماريا
أف -ادت أل -مصس -ال-ح أل-ؤ’ئ-ي-ة أّن-ه تّ-م
م- -ن- -ح ت- -رأخ -يصس أل -ب -ن -اء ل -ف -ائ -دة
مسس -ت -ث -م -ري -ن ل -م -ب -اشس -رة وت -ث-ب-يت
ورشس - -ات  15مشس-روع-ا أسس-ت-ثماريا
ب- -ؤ’ي -ة سس -ؤق أه -رأسس ،ل -ت -م -ك -ي -ن
أل -مسس -ت -ث -م -رون أل-مسس-ت-ف-ي-دون م-ن
إأقامة سسياج للقطع أأ’رضسية ألتي
سستحتضسن مشساريعهم وألشسروع في
أأ’شس -غ -ال أأ’ول-ى شس-ري-ط-ة أح-ت-رأم
قؤأعد ألتعمير وألبناء.
ك-م-ا تّ-م ت-ح-دي-د م-ه-ل-ة سس-ت-ة أشس-هر
ل-م-ع-اي-ن-ة م-دى ت-ق-دم أأ’شس-غ-ال في
ألمشسروع ألممنؤح ،وفي حال ثبؤت
عدم جدية ألمسستثمر سسيتم إألغاء
أل -ت -رخ -يصس ب -ال -ب -ن-اء م-ب-اشس-رة م-ن
ط- -رف وأل- -ي أل- -ؤ’ي- -ة ويسس -ت -رج -ع
ألعقار.
وت -ت -ن ّ-ؤع أل -مشس -اري -ع أل-ت-ي ح-ظ-يت
ب-ق-رأرأت ت-رأخ-يصس ل-ل-ب-ن-اء لتشسمل
ك -ل م -ن م-رك-ز ت-ج-اري ون-زل ع-ل-ى
ألطريق (مؤتال) ومركب سسياحي،
وذلك ب - -ب - -ل- -دي- -ات سس- -ؤق أه- -رأسس

وسس - -درأت - -ة وم - -دأوروشس ،وك- -ذلك
مشساريع ذأت طابع أقتصسادي على
غ- -رأر وح- -دة إ’ن- -ت -اج أل -ب -ط -اطسس
أل- -ج- -اه- -زة ووح- -دة إ’ن- -ت- -اج م -ؤأد
أل -ت-ن-ظ-ي-ف وأخ-رى ل-ت-ع-ب-ئ-ة أل-م-ي-اه
ألمعدنية وألمشسروبات ألغازية غير
أل-ك-ح-ؤل-ي-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إأل-ى م-خبزة
صس -ن-اع-ي-ة ووح-دة ل-ت-غ-ل-ي-ف أل-م-ؤأد
ألغذأئية.
ويتعلق أأ’مر كذلك بؤحدة لصسناعة
أنابيب ألغاز وألماء وإأعادة تهيئة
لؤحدة إأنتاج ألحليب ،وكذأ إأعادة
تهيئة لؤحدة تبريد وتخزين ألمؤأد
ألغذأئية .وفقا لذأت ألمصسالح.
ك- -م- -ا ت ّ-م م -ؤؤّخ -رأ إأنشس -اء م -ن -اط -ق
نشس -اط -ات ع -ب -ر ب -ل -دي -ات م-ق-رأت
أل - -دوأئ - -ر وع - -دده - -ا  1٠دوأئر،
ب-اإ’ضس-اف-ة إأل-ى ألشس-روع ف-ي ت-ه-ي-ئ-ة
خ-مسس م-ن-اط-ق نشس-اط-ات ب-بلديات
ب- -ئ- -ر ب- -ؤح- -ؤشس ووأدي أل -ك -ب -اريت
وسسيدي فرج ولحدأدة وألمرأهنة،
وألشسروع في إأعادة تأاهيل ألمنطقة
ألصس -ن-اع-ي-ة ب-م-دأوروشس أل-م-ت-رّب-ع-ة
على  22٠هكتارأ.
يذكر أّنه تّم مطلع مارسس أأ’خير
ت -ؤج-ي-ه  111إأع-ذأرأ ل-مسس-ت-ثمرين
خ - -ؤأصس ف- -ي ع- -دي- -د ق- -ط- -اع- -ات
ألنشساط تقاعسسؤأ ولم يشسرعؤأ بعد
ف -ي ت -جسس -ي -د مشس -اري -ع -ه -م ،وه -ي
أ’عتذأرأت ألتي تخصس مسستثمرين
ح -اصس -ل-ي-ن ع-ل-ى رخصس أل-ب-ن-اء ول-م
ينطلقؤأ في أأ’شسغال ،وألذين لم
ي-ت-قّ-دم-ؤأ ’سس-ت-خ-رأج رخصس ألبناء
وك-ذأ أل-مسس-ت-ث-م-ري-ن أل-ذي-ن أودعؤأ
م- -ل- -ف- -ات أل- -رخصس -ة ول -م ي -رف -ع -ؤأ
ألتحفظات ألتقنية ألمطلؤبة.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’طوار بإاسشمه
بعد تسشمية اŸدرسشة اŸتعّددة ا أ

وا‹ تلمسسـ ـان يعيـ ـد الشّسهيـ ـد «القمـ ـرة»
إا ¤مسسق ـ ـط رأاسسـ ـه بالبؤيهـ ـي

أاشش -رف وا‹ و’ي -ة ت -ل -مسش -ان ع -ل-ي ب-ن
ع -يشش Ãع -ي -ة السش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة واع -ي-ان
م-ن-ط-ق-ة ع-رشش أاو’د ان-ه-ار ،وبÎخ-يصش م-ن
وزارة اÛاه- -دي- -ن ع- -ل -ى تسش -م -ي -ة اŸدرسش -ة
اŸت -ع -ددة ا’ط-وار ب-ب-ل-دي-ة ال-ب-وي-ه-ي أاقصش-ى
ج-ن-وب غ-رب ت-ل-مسش-ان ب-اسش-م الشش-ه-ي-د ل-زعر
منور اŸدعو باسشم القمرة ثوريا ‘ احتفال
ضشخم ضشمّ كافة ›اهدي اŸنطقة وعرشش
أاو’د نهار اŸنتششر اقصشى جنوب تلمسشان.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
وأشسار وألي ألؤ’ية في مدأخلته أن هذه
ألعملية تدخل ضسمن ألمحافظة على ألتاريخ
أل -ؤط-ن-ي وصس-ن-اع-ه أل-ذي-ن ب-فضس-ل ج-ه-اده-م

وتضسحياتهم بلغنا هذه ألمسستؤيات ،مشسيرأ
في تدّخله أّنه «إأذأ كان ألمجاهدون قامؤأ
بالثؤرة ألتحريرية ،فإاّنه يقع على عاتقنا
أل-ي-ؤم أل-ق-ي-ام ب-ث-ؤرة أل-ب-ن-اء وأل-تشس-ي-يد ودعم
أل -ت -ن -م -ي -ة» ،م -ؤؤّك -دأ أّن -ه ي -ع -م -ل ع-ل-ى دع-م
ألمنطقة بمشساريع كبرى من شسأانها تحسسين
أل-مسس-ت-ؤى أل-م-ع-يشس-ي لسس-ك-ان ه-ذه ألمنطقة
ألسسهبية ألحدودية.
وشسهد أ’حتفال تقديم مدأخÓت أ’سساتذة
م-خ-تّصس-ي-ن ح-ؤل ت-اري-خ أل-م-ن-ط-ق-ة وألشسهيد
وأل -م -ع-ارك أل-ت-ي شس-ارك ف-ي-ه-ا ،زي-ادة ع-ل-ى
تنظيم مدأخÓت لرفقاء ألشّسهيد ومعرضسا
لل ّصسؤر وألؤثائق وبعضس ألدرأسسات ألتي تؤؤّرخ
للمنطقة.

–ت ششعار «تعّرف على مششكلتي للحد من صشعوبتي»

اŸلتقى األول حؤل صسعؤبات التّعلم يتؤاصسل اليؤم بالقليعة
ت-ت-واصش-ل ال-ي-وم ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ق-ل-يعة
’ول ح -ول
ف- -ع- -ال- -ي- -ات اŸل- -ت- -ق- -ى ال- -و’ئ- -ي ا أ
صش-ع-وب-ات ال-ت-ع-ل-م ل-ف-ائ-دة م-ع-ل-م-ي السش-ن-وات
ال-ث-ال-ث-ة وال-راب-ع-ة اب-ت-دائ-ي ب-ت-ن-ظ-ي-م ثÓث
ورششات ،يتم من خÓلها تششخيصش اŸعوقات
’سشاسشية حول صشعوبة التكلم لدى الطفل.
ا أ

القليعة :عÓء ملزي

ومن ألمرتقب بأان يشسهد أليؤم ألثاني من
أل-م-ل-ت-ق-ى ت-ن-ظ-ي-م ورشس-ات تقنية متخصسصسة
ي -ؤؤّط-ره-ا أسس-ات-ذة ج-ام-عّ-ي-ؤن م-ن ج-ام-ع-ات
ألعاصسمة ،ألمدية ،ألبليدة وخميسس مليانة
إأضس-اف-ة إأل-ى أل-م-رك-ز أل-ج-ام-ع-ي ل-ت-ي-بازة يتم
أل-ت-عّ-رضس م-ن خÓ-ل-ه-ا أل-ى تشس-خ-يصس عسس-ر
ألقرأءة وعرضس أ’سسترأتيجيات ألعÓجية،
و’سس-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه ب-اسس-ت-عمال أأ’لعاب
وه-ي أل-ط-ري-ق-ة أل-م-ث-ل-ى ل-ت-مكين ألطفل من
ألتأاقلم بسسرعة مع ما يطلب منه.
ويشسمل برنامج ورشسات أليؤم أيضسا عÓقة
صسعؤبة ألتعلم بالتحصسيل ألدرأسسي ،وقالت
مصس -ادرن -ا ب -أاّن ب -رن-ام-ج أل-م-ل-ت-ق-ى ي-تضس-م-ن
تشسكيل ثÓث ورشسات تتعلق بكل من عسسر
ألقرأءة
وعسسر ألتعلم وإأيجاد صسعؤبات في ألحسساب،
فيما قّدمت يؤم أمسس مدأخÓت عامة حؤل
ذأت ألمؤضسؤع بحضسؤر عدد من ألمدعؤين
ألمعنيين بشسكل مباشسر بهذأ ألمؤضسؤع.
وف- -ي ألسس- -ي- -اق ذأت -ه ،أشس -ارت أأ’خصس -ائ -ي -ة

ألنفسسانية بؤحدة ألكشسف وألمتابعة لمدرسسة
بن هني بشسير بالقليعة عباسسي عائشسة إألى
كؤن ألهدف ألرئيسس من ألملتقى يسستهدف
معلمي ألمرحلتين ألثالثة وألرأبعة أبتدأئي،
بحيث تّمت دعؤة زهاء  25٠معلما ومديرأ
م-ن م-خ-ت-ل-ف أل-م-دأرسس أ’ب-ت-دأئ-ي-ة ل-ل-ج-هة
ألشس -رق -ي -ة ل -ؤ’ي -ة ت -ي -ب -ازة ل Ó-سس-ت-ف-ادة م-ن
تؤجيهات أأ’سساتذة ألجامعيين ألمختصسين
ف -ي تشس -خ -يصس صس-ع-ؤب-ات أل-ت-ع-ل-م أل-ن-م-ائ-ي-ة
وصس-ع-ؤب-ة عسس-ر أل-ق-رأءة وصس-ع-ؤب-ة أل-ك-ت-اب-ة،
إأضس -اف -ة إأل -ى صس -ع -ؤب -ة أل -حسس -اب ب -ال -نسس-ب-ة
للتÓميذ ألذين يحؤزون على ذكاء عادي أو
متؤسسط بعيدأ عن حا’ت ألتأاخر ألذهني،
بحيث يجد ألعديد من ألتÓميذ صسعؤبات
ج ّ-م -ة ف -ي أل -حسس -اب م -ث  Ó-ف-ي ح-ي-ن أّن-ه-م
ي-ت-ق-ن-ؤن أل-ق-رأءة وأل-ك-ت-اب-ة ،وتبقى ألحا’ت
أل- -ع -كسس -ي -ة ك -ث -ي -رة أ’ن -تشس -ار ف -ي أل -ؤسس -ط
ألمدرسسي بشسكل متفاوت.
وج -اءت ف -ك-رة أل-م-ل-ت-ق-ى ل-ح-ل-ح-ل-ة م-عضس-ل-ة
أن-تشس-ار صس-ع-ؤب-ات أل-ت-ع-ل-م ل-دى أل-تÓمذ في
أل -ؤسس -ط أل -م -درسس -ي ،وف -ق -ا ل -م Ó-ح -ظ -ات
أأ’خصسائيّين ألنّفسسانّيين ألتابعين لؤحدأت
أل-كشس-ف وأل-م-ت-اب-ع-ة خÓ-ل ح-مÓت ألكشسف
أل -ت -ي أج -ريت ع -ل -ى م -دأر أل-فصس-ل-ي-ن أأ’ول
وأل -ث -ان -ي م -ن ألسس-ن-ة أل-ج-اري-ة ،إأضس-اف-ة إأل-ى
أل -م Ó-ح-ظ-ة ذأت-ه-ا أل-ت-ي تّ-م ت-دأول-ه-ا خÓ-ل
ألسسنؤأت ألماضسية.

أاك Ìمن  2مليار دينار إل‚از  95مشسروعا تنمؤيا ببلديات خنشسلة

اسش -ت-ف-ادت و’ي-ة خ-نشش-ل-ة ل-لسش-ن-ة اŸال-ي-ة
ا÷ارية ،حسشب تقرير رسشمي ،من ميزانية
ت-تجاوز  2م-ل-ي-ار دي-ن-ار م-ن وزارة الداخلية
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-رانية،
خ-اصش-ة ب-اŸشش-اري-ع ال-تنموية للبلديات ضشمن
الÈنامج البلدي للتنمية «بي.سشي.دي».

إألى  95مشسروع مؤزعة على كل ألبلديات
حسسب أل -ح -اج -ة وأل-ن-ق-ائصس وأ’ح-ت-ي-اج-ات
Óولؤيات.
ألمسسجّلة وألمطلؤبة ووفقا ل أ
طبيعة ألمشساريع ألمختارة وألمقسسمة على
أل -ب -ل -دي -ات ،ت -ت -ن -ؤع ب-ي-ن مشس-اري-ع ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة
ألعمرأنية وأخرى للتطهير وأنجاز شسبكات
ت- -ؤزي- -ع أل -م -ي -اه ألصس -ال -ح -ة ل -لشس -رب ،إأن -ارة
عمؤمية وغيرها من ألمشساريع ألمندرجة
ضس -م -ن إأط -ار ه -ذأ أل -ب -رن -ام -ج أل-رأم-ي إأل-ى
ت-حسس-ي-ن أل-ح-ي-اة أل-ي-ؤم-ي-ة للمؤأطنين وتلبية
أح-ت-ي-اج-ات-ه م-ن أل-خ-دم-ات ألعمؤمية دأخل
أقليم ألبلدية.

تعّهد وا‹ ميلة احمودة احمد زين الدين على
ه -امشش م -ن -اقشش -ة أاعضش -اء اÛلسش الشش -ع-ب-ي ال-و’ئ-ي
Ÿل- -ف ق- -ط -اع الÎب -ي -ة ،ب -أان ي -ك -ون رب -ط اŸؤوسشسش -ات
الÎب-وي-ة خ-اصش-ة م-ن-ه-ا اŸدارسش ا’ب-ت-دائ-ية بششبكة
’ششارة من
ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي م-ن أاول-وي-ات-ه ،ب-إاعطاء ا إ
إاحدى اŸدارسش.

بالشسركة ألباكسستانية ألمكلفة بهذأ ألمشسروع،
مشس -ي -رأ إأل -ى أّن أأ’شس-غ-ال ف-ي ك-ل-ت-ا أل-ح-ال-ت-ي-ن
سستسستأانف قريبا بعدما أصسبحت قنؤأت ضسغط
 12ب-ؤصس-ة م-ت-ؤف-رة م-ح-ل-ي-ا ،ب-ع-دم-ا ك-ان ي-ت-م
أسستيرأدها من ألخارج.
ذأت أل -مصس -در أضس -اف ب -أاّن ح -اج -ة أل -مشس-روع
سسالف ألذكر من هذه ألقنؤأت ،يقّدر بـ 15
كيلؤمترأ طؤليا ،كما يتضسّمن هذأ ألمشسروع
إأنجاز  13محطة تؤزيع ،مشسيرأ إألى أّنه حال
أ’ن -ت -ه-اء م-ن ه-ذأ أل-مشس-روع ،سس-ت-رت-ف-ع نسس-ب-ة
ألتغطية بغاز ألمدينة لبلديات ألؤ’ية من ، ٠٧
 ،٦٤إأل - -ى  1٠٠ب-ال-مائة ،و 83ب-ال-مائة بالنسسبة
لربط ألسسكان.
وتعّهد ألؤألي بمؤأصسلة ألمجهؤد لتمديد شسبكة
غ-از أل-م-دي-ن-ة ل-م-ع-ظ-م أل-ت-ج-م-ع-ات ألسس-ك-ن-ية،
وتسس -دي-د ن-ف-ق-ات ذلك ع-ل-ى حسس-اب م-ي-زأن-ي-ة
ألؤ’ية ،بالتنسسيق مع ألمجلسس ألشسعبي ألؤ’ئي
في ضسبط ألتجمعات ذأت أأ’ولؤية في ظل
غياب برنامج مركزي حتى أآ’ن في أنتظار
جديد هذأ ألعام بالنسسبة للقطاع.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
وق -د ت ّ-م ف -ي ه-ذأ أإ’ط-ار ب-ع-د أج-ت-م-اع-ات
مرأطؤنية مع رؤوسساء ألبلديات  21بخنشسلة
وأل-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ودرأسس-ة أحتياجات كل
جماعة محلية بلدية ،تقسسيم ألمبلغ ألمذكؤر

وا‹ ميل ـة يتعه ـّد برب ـط اŸؤؤسّسسس ـات الّتربؤية والبلديات بشسبكة الغاز الّطبيعي
ميلةﬁ :مد بوسسبتة

وأعاب في هذأ ألسسياق على رؤوسساء ألبلديات
أل-مسس-ؤؤول-ي-ن ع-ن أل-ع-م-ل-ي-ة ع-دم م-بادرتهم إألى
ربط ألمدأرسس بشسبكة تؤزيع ألغاز ،من خÓل
ت-خ-ل-ي-ه-م ع-ن إأن-ج-از أل-ت-رك-ي-ب-ة أل-دأخلية للغاز
بالمؤؤسسسسات ألتربؤية ،رغم أّن قناة ألغاز تمر
بمحاذأة ألمدرسسة إأن لم تكن مثبتة بجدأرها.
وعن أمكانية إأسسناد مهّمة مؤأصسلة أشسغال
مشسروع تمديد قنؤأت جر غاز ألمدينة نحؤ
ب -ل -دي -ات ألشس -ري -ط ألشس-م-ال-ي ل-ل-ؤ’ي-ة لشس-رك-ة
وطنية ،قال ألؤألي إأنّ وزأرة ألطاقة تعكف
حاليا على درأسسة هذه ألقضسية ،وألتي سستسسفر
إأن ت -ح ّ-ق-قت ع-ن فسس-خ أل-ع-ق-د أل-ذي ي-رب-ط-ه-ا

أأ’ربعاء  11أفريل  2018م
ألموأفق لـ  24رجب  1439هـ

من مراسسلينا

مششاريع مد›ة بالنعامة لوقف زحف الرمال

 ٧٢٠أالف ششجÒة ،مصشدات الرياح وإاعادة إانبات «القطعة»
’عتبار للغطاء النباتي الرعوي ‘ اŸناطق السشهبية وتكثيف عمليات
تعيد برامج مكافحة التصشحر بو’ية النعامة ا إ
التششج Òباعتبار ذلك أاولوية ملحة ’ سشيما باŸناطق ا÷نوبية التي تششهد زحفا مسشتمرا للرمال.

النعامة :حاج ابراهيم
أدى –سسن معد’ت تسساقط أأ’مطار ‘
ألسسنت Úأأ’خÒت Úبا÷هة أ ¤ألشسروع ‘
ع -م -ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة وت-أاه-ي-ل م-ن-اب-ع أ◊ل-ف-اء عÈ
مسس -اح-ة إأج-م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ  418أل-ف ه-كتار
ب -ع -دة م -ن -اط -ق ،ك -م-ا أط-ل-قت ع-دة درأسس-ات
ميدأنية ،من بينها جمع أŸعلومات وإأجرأء
Œارب م -ي -دأن -ي -ة Ãشس -ارك -ة أخصس-ائ-ي Úم-ن
ج -ام -ع -ة م -ون-ب-ول-ي-ي-ي (ف-رنسس-ا) ،ح-ول ب-عضض
أل-ت-ق-ن-ي-ات أ◊دي-ث-ة أŸسس-ت-ع-م-ل-ة ‘ مكافحة
ألتصسحر وتثبيت ألكثبان ألرملية ،كما جاء ‘
تصس -ري -ح -ات مسس -ؤوو‹ أل -ق -ط-اع-ات أŸع-ن-ي-ة
بÈأم -ج م -ك -اف -ح-ة أل-تصس-ح-ر .وتسس-اه-م ه-ذه
أأ’ب -ح -اث أل -ع -ل -م -ي -ة ‘ ت -وج -ي-ه أل-ت-دخÓ-ت
و–دي -د أأ’شس-غ-ال ،وف-ق-ا ل-ب-ي-ان-ات وخ-رأئ-ط
ع -ل -م -ي-ة دق-ي-ق-ة ووأضس-ح-ة ت-ب Úأل-ت-غÒأت ‘
ظوأهر أ÷فاف وألتصسحر باŸناطق ألسسهبية
للهضساب ألعليا.
Áكن أسستعمال ألتجارب ألعلمية أيضسا ‘
أختيار أŸشساريع أŸناسسبة إ’‚ازها ‘ إأطار
ب- -رأم -ج أل -تشس -ج Òأل -غ -اب -ي وﬁارب -ة زح -ف
ألرمال .و” خÓل ألسسنوأت أأ’خÒة تنسسيق
أ÷ه- -ود بﬂ Úت- -ل- -ف أل- -ف- -اع- -لﬁ Úل- -ي -ا (
أŸصس -ال -ح أل -ف Ó-ح -ي -ة وﬁاف -ظ -ة أل -غ -اب -ات
وﬁافظة تنمية ألسسهوب وألغرفة ألفÓحية
وأŸه - -ن - -ي Úوف - -ي- -درأل- -ي- -ة أŸرب Úوأإ’–اد
أÙلي للفÓح ) Úمن أجل أŸسساعدة ‘
أتخاذ ألقرأرأت و–ديد أأ’نشسطة ألتي ينبغي

ألقيام بها ‘ إأطار مشساريع مكافحة ألتصسحر
ع Èع -دة م -ن -اط -ق م -ع -ن-ي-ة ب-ال-ظ-اه-رة ع-ل-ى
مسس -ت -وى أل -و’ي -ة ،ويسس -ع -ى أل -ق-ط-اع ج-اه-دأ
◊ماية ألتجمعات ألسسكانية للبلديات ألكÈى
من زحف ألرمال جرأء وجود منافذ وأروقة
–ولت إأ ¤م -ن -اط -ق م -ه-ددة ب-ال-تصس-ح-ر عÈ
مسس -اح -ة إأج -م -ال-ي-ة ت-ق-در بـ  36أل-ف ه-ك-تار
غطتها ألرمال بكثافة بعد أن زحفت ألكثبان
نحو مرأٍع عشسبية أصسبحت أليوم هشسة وغÒ
منتجة وتتوزع على عدة جهات من ألو’ية،
ومن أجل تطويق خطر ألتصسحر ” تخصسيصض
أغلفة مالية ‘ حدود  142مليون دج ،ضسمن
ب- -رن- -ام- -ج ألسس- -ن- -ة أ÷اري -ة إ’‚از مشس -اري -ع
م-ك-اف-ح-ة أل-تصس-ح-ر ،م-ن-ها  45أل -ف شس-جÒة
م -وج-ه-ة ◊مÓ-ت أل-تشس-ج Òوح-م-اي-ة شس-ب-ك-ة
ألطرقات ألوطنية وألو’ئية ،فضس Óعن أقتناء
مصسدأت ألرياح وأأ’شسجار أŸثمرة أŸوجهة
◊م-اي-ة م-ن-اط-ق أ’سس-تصسÓ-ح أل-فÓ-حي .و‘
إأط -ار ت -ط -ب -ي -ق آأل -ي -ات أ◊ف -اظ ع -ل-ى ألÌوة
ألغابية وتنفيذ برأمج إأعادة ألغطاء ألنباتي
للمسساحات ألسسهبية وألرعوية ألتي تفوق 2.2
مليون هكتار على مسستوى ألو’ية فقد ” بÚ
سسنتي  2005و 2016تثبيت  877هكتار من
ألكثبان ألرملية وأزيد من  600هكتار دأخل
أŸسس -اح -ات أل -غ -اب -ي-ة أŸت-ل-ف-ة ،ب-حسسب ذأت
أŸصس -در ،وق -د م -ك -نت مشس -اري -ع م -ك -اف -ح -ة
أل- -تصس -ح -ر م -ن غ -رسض شس -جÒأت ع1.895 È
هكتار Ãعدل  600هكتار ‘ كل سسنة ،أي
غرسض ما ›موعه  720ألف شسجÒة غابية
لتضساف إأ 3 ¤آأ’ف هكتار من أشسرطة ألسسد

’خضسر ألتي “ت صسيانتها وإأعادة إأنعاشسها.
أأ
‘ نفسض ألسسياق ،بر›ت مصسالح ﬁافظة
ألغابات عمليات ألصسيانة للمسساحات ألغابية،
Ãعدل  2.000هكتار سسنويا طيلة أÿماسسي
أ÷اري ،إأضس - -اف - -ة إأ 30 ¤أل -ف م Îم -ك-عب
لتصسحيح أÛاري أŸائية ◊ماية ألÎبة من
’‚رأف وفتح  53كلم من أŸسسالك ألريفية
أإ
ووضس -ع  80ك -ل -م م-ن مصس-دأت ل-ل-ري-اح دأخ-ل
’ودية،
أÙي-ط-ات أل-فÓ-ح-ي-ة وع-ل-ى ح-افة أ أ
’نبات
’Œاه “سض عملية إأعادة أ إ
و‘ نفسض أ إ
لشس -جÒة أل -ق -ط -ف -ة ل -ل-م-وسس-م أ÷اري غ-رسض
مسساحة  350هكتار ،كما أوضسحت أÙافظة
ألسس-ام-ي-ة ل-ت-ن-م-ي-ة ألسس-ه-وب ب-ال-ن-عامة ،وكانت
أŸصسالح ذأتها ،قد جسسدت مشساريع ‡اثلة،
مكنت من غرسض ع Èمسساحة إأجمالية تفوق
 13ألف هكتار من هذه ألنبتة.
’عادة
يضساف إأ ¤ذلك أشسغال أخرى جارية إ
’ع-ت-ب-ار ل-ل-غ-ط-اء أل-ن-ب-ات-ي أŸهدد بالتصسحر
أإ
’ي-ك-ول-وج-ي-ة
’ن -ظ -م-ة أ إ
أل -ذي أدى إأ ¤زوأل أ أ
أŸنتجة ،من بينها مشساريع جديدة سسجلت ‘
’خÒت ،Úإأضسافة إأ ¤توسسيع
غضسون ألسسنت Úأ أ
’شس- -ج- -ار أŸث- -م- -رة وت- -ه- -ي- -ئ- -ة
مسس - -اح- -ات أ أ
أŸسس-اح-ات أÙم-ي-ة وت-وف Òن-ق-اط وي-ن-ابيع
’عÓف وتوف ÒأŸاء
أŸياه أŸوجهة لسسقي أ أ
ل -ل -ق -ط -ع -ان ون -ق -اط أخ -رى ل -ت-ج-م-ي-ع أŸي-اه
ألسسطحية.
سس -ت -مسض ه -ذه أŸشس -اري -ع ت -زوي -د م-رب-ي
أŸنطقة بالكهرباء ،وذلك عن طريق ألطاقة
ألشس -مسس-ي-ة وت-وصس-ي-ل Œم-ع-ات أل-ب-دو أل-رح-ل
Ãياه ألشسرب ومياه ألسسقي وألطرقات بهدف
’ج-ت-م-اعية
’ق-تصس-ادي-ة وأ إ
–سس Úأل-ظ-روف أ إ
للسسكان.
م- -ن ج- -ه -ت -ه -ا ،أك -دت م -دي -ري -ة أŸصس -ال -ح
ألفÓحية أن ألبلديات أ÷نوبية للو’ية ألتي
ت -ت -م -ي-ز ب-ط-اب-ع-ه-ا ألصس-ح-رأوي ،ع-رفت م-ن-ذ
’ن ،غرسض حوأ‹  60ألف
سسنوأت وإأ ¤حد أ آ
فسس -ي -ل-ة ن-خ-ي-ل و  1.600ه-ك-ت-ار م-ن أشس-جار
ألزيتون ‘ إأطار جهود مكافحة ألتصسحر،
ع Èب -ل -دي-ات ،عسس-ل-ة وم-غ-رأر وج-ن Úب-ورزق
وت -ي -وت ،وي -ت-وأصس-ل غ-رسض ه-ذأ ألصس-ن-ف م-ن
ألشسجÒأت وتكثيفها ضسمن برأمج مسستقبلية
ل -زي -ادة إأن -ت -اج أل-ت-م-ور وأل-زي-ت-ون ومشس-ت-ق-ات-ه
و–سس Úمدأخيل ألفÓح ÚأŸوزع ÚعÈ
ألوأحات وألبسسات Úوألضسايات.

خنششلة بدون أاسشواق جوارية للخضشر والفواكه

رئيسس البلدية يعد بـ  ٤جديدة وترميم القدÁة

اسسكندر ◊جازي
’سشواق
تنعدم بعاصشمة الو’ية خنششلة ا أ
اŸغطاة اÿاصشة ببيع اÿضشر والفواكه ،بعد
غلق السشوق اŸغطى الوحيد ،الواقعة بقلب
وسش- -ط اŸدي- -ن- -ة بشش- -ارع ع -ب -د ا◊م -ي -د اب -ن
باديسض ⁄ ،يتم بعدها فتح أاي سشوق لهذا
ال -غ -رضض ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن تشش -ي -ي -د ع-دي-د
الهياكل التجارية وزيادة النمو الدÁغرا‘
والعمرا ÊباŸدينة.
رغم تشسييد ألسسوق أŸغطاة ألوأقعة ورأء
أŸكتبة أ÷امعية سسابقا من طرف مديرية
أإ’دأرة أÙل- -ي- -ة ÿنشس- -ل- -ة ب- -دأي- -ة أأ’ل -ف -ي -ة
أ÷ارية ،على أسساسض تخصسيصض جناح كبÒ
منه لتجارة أÿضسر وألفوأكه لفائدة ألعائÓت،
إأ’ أن أصس- - -ح- - -اب أÓÙت أل- - -ذي- - -ن ف - -ازوأ
باŸزأيدة أÿاصسة بكرأئها خ ّصسصسوها لتجارة

أأ’ل- - -بسس- - -ة وأأ’ح - -ذي - -ة وأ’ف - -رشس - -ة وأأ’وأÊ
أŸنزلية.
كما أن بعضض أŸنتخب Úألسسابق Úعملوأ
ع -ل -ى تشس -ي -ي -د ألسس -وق أŸغ -ط -اة أŸت -وأج -دة
ب-ط-ري-ق أنسس-ي-غ-ة ب-اıرج أ÷ن-وب-ي ل-ل-مدينة
لتخصسيصسها لتجارة أÿضسر وألفوأكه ،إأ’ أنه
ح- -ول ك -ذلك إأ ¤أغ -رأضض أخ -رى ب -ع -د إأ“ام
أ‚ازه قبل عدة سسنوأت.
أمام هذأ ألوضسع ألقائم ألذي زأد من تريف
عاصسمة ألو’ية وفوضسويتها ،تعتمد ألعائÓت
ع -ل -ى شس -رأء أÿضس -ر وأل -ف -وأك -ه م -ن أل -ب -اع-ة
أŸت -ج-ول Úأوم-ن أÙا’ت أل-ف-ردي-ة أل-ق-ارة،
وكذأ من أأ’سسوأق أŸفتوحة وسسط ألطريق
وأأ’رصس- -ف- -ة ب -أاح -ي -اء أ◊سس -ن -اوي ،أÙط -ة،
بوزيان ومن ألسسوق أأ’سسبوعي ،يوم ألثÓثاء.
ه- -ذأ ‘ أل- -وقت أل- -ذي ت -ل -ج -أا ف -ي -ه ع -دي -د
ألعائÓت أŸيسسورة أ◊ال للتنقل إأ ¤مدينة
ع Úأل- -ب- -يضس -اء ب -أام أل -ب -وأق -ي ع -ل -ى ب -ع -د 50

كيلومÎأ من عاصسمة ألو’ية ،لشسرأء أÿضسر
وأل -ف -وأك -ه أسس -ب -وع -ي -ا م-ن أأ’سس-وأق أŸغ-ط-اة
ه -ن -اك ،ع -ل -م -ا وأن أأ’سس -ع-ار ب-ه-ا م-ن-خ-فضس-ة
مقارنة بأاسسعارها بو’ية خنشسلة ،إأضسافة إأ¤
ت -ن -وع أل -ع -رضض ع -ل -ى أسس -اسض وج -ود ت -ن-ظ-ي-م
وأع -رأف وم -ن -افسس -ة شس -ري -ف-ة ل-ه-ذه أل-ت-ج-ارة
هناك.
ي -رج -ع أل -ت -ج -ار أرت -ف-اع أأ’سس-ع-ار ب-خ-نشس-ل-ة
م- -ق- -ارن- -ة ب- -اŸدن أÛاورة إأ ¤أ’ح- -ت- -ك- -ار
أ◊اصسل ‘ هذه ألتجارة من جهة وفوضسى
تسس-يÒه-ا م-ن ج-ه-ة ث-ان-ي-ة ،ف-ب-اع-ة أل-ط-او’ت
أŸتنقلة مث Óيشسجعون بقاء ألوضسع هكذأ،
كونهم من جهة ’ Áتلكون سسجŒ Óاريا و’
يسس -ددون ألضس -رأئب و’ مصس -اري-ف أل-ك-ه-رب-اء
وأŸي -اه وأإ’ي -ج -ار ،ويسس -ه -ل أل -غشض ‘ أŸوأد
أŸعروضسة فوجود أسسوأق مغطاة من شسأانه
تنظيم هذه ألتجارة وخلق منافسسة شسريفة
لصس-ال-ح أŸسس-ت-ه-لك و–دي-د أل-ب-ائ-ع أل-غشساشض
بسسهولة.
وأتصسلت «ألشسعب» برئيسض أÛلسض ألشسعبي
ألبلدي بخنشسلة لÓسستفسسار عن أسسباب عدم
أسستغÓل أأ’سسوأق أŸشسيدة ‘ هذأ أإ’طار،
وإأهمال ألسسوق ألقدÁة ،فكشسف لنا أن ألسسوق
أل -ق -دÁة أŸت -وأج -دة ب -ق -لب أŸدي-ن-ة سس-ي-ت-م
ت -رم -ي -م -ه -ا م -ن م-ي-زأن-ي-ة ألسس-ن-ة أ÷اري-ة م-ع
أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ط -اب -ع-ه أل-ع-م-رأ Êوشس-ك-ل-ه
ليسستفاد منه سسكان أحياء وسسط أŸدينة.
أضساف ‘ هذأ ألصسدد ،أن مصسالح ألبلدية
تعكف على إأعدأد دف Îشسروط لكرأء أربع
أسسوأق مغطاة خÓل ألسسنة أ÷ارية عن طريق
أŸزأيدة ألعلنية ،وهي أسسوأق تابعة للبلدية
ث Ó-ث م -ن -ه -ا م-ن-ج-زة ق-ب-ل ع-دة سس-ن-وأت دون
أسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا ب-أاح-ي-اء ط-ري-ق ب-ات-ن-ة ،أŸدي-ن-ة
أ÷دي -دة ،ت -ي-كسس-اسض ،وسس-وق ط-ري-ق أنسس-ي-غ-ة
لتخصسيصسها لتجارة أÿضسر وألفوأكه لصسالح
سسكان أأ’حياء أŸوجودة بها.
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’جراءات ◊ماية البيئة بورقلة
اتخاذ كل ا إ

دعوة إا ¤تنسشيق ا÷هود ب ÚاŸواطن
وفعاليات اÛتمع اŸدÊ

ت-ع-رف ال-واج-ه-ات ال-ع-ام-ة لشش-وارع ورق-ل-ة ت-ط-ورا م-ل-ح-وظا من
حيث ا’عتناء بنظافة اÙيط العام ،الناجم عن تنامي واضشح ‘
ث-ق-اف-ة ال-وع-ي ال-ب-ي-ئ-ي ب Úأاوسش-اط ف-ع-ال-يات اÛتمع اŸد Êالتي
أاضش -ح -ى إاط Ó-ق ح -مÓ-ت ل-ن-ظ-اف-ة الشش-وارع ت-ق-ل-ي-دا ت-ت-مسشك ب-ه
وبششكل دوري ،هذا فضش Óعن الدعم والتششجيع الذي تتلقاه من
قبل السشلطات اÙلية ومن طرف وا‹ الو’ية ششخصشيا من أاجل
مضش -اع -ف -ة اÛه -ودات ‘ ه-ذا ا÷انب ،ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن تسش-ج-ي-ل
بعضض النقائصض التي  ⁄ترق بعد إا ¤مسشتوى التطلعات اŸنششودة
والتي تتطلب اŸزيد من اŸسشاعي من أاجل –قيقها.

ورقلة :إاÁان كا‘
تعالت ألعديد من أأ’صسوأت أŸطالبة بضسرورة تكاتف وتنسسيق
أ÷ه -ود ب ÚأŸوأط -ن أÙل -ي وف -ع -ال -ي -ات أÛت -م -ع أŸد Êوك-ذأ
أ÷هات أŸعنية من أجل أŸسساهمة ‘ تهيئة ألعديد من أأ’ماكن
ألعمومية ألتي تعد وأجهات هامة لعاصسمة ألو’ية ،وذلك سسعيا
إ’ضسفاء طابع جما‹ على ألوجه ألعام للمدينة وأ◊فاظ على نظافة
أÙيط ،خصسوصسا مع أقÎأب فصسل ألصسيف ،وبفعل أسستÓم عدد
من أŸشساريع على غرأر خط ترأموأي ألذي سساهم ‘ إأضسفاء طابع
جما‹ وعصسري للمدينة.
مثلت خطوة إأعادة بعث أ◊ديقة ألÎفيهية باÿفجي بقرأر من
ألوأ‹ عبد ألقادر جÓوي أحد أŸبادرأت ألهامة وألتي جاءت تلبية
’نشسغال هام ظل يطالب به أŸوأطن أÙلي منذ سسنوأت ،خاصسة
وأن ذأت أ◊ديقة بقيت مهملة Ÿدة طويلة‡ ،ا أدى إأ ¤ترأجع
وضسع أÙيط ألعام فيها وقد أوكلت مهمة إأعادة تهيئتها من جديد
لتفتح أبوأبها للموأطن أÙلي قريبا إأ ¤بلدية ورقلة.
كما أطلقت من جهتها مصسالح بلدية ورقلة أإيذأنا بدخول فصسل
أ◊ر حملة وأسسعة Ÿكافحة أ◊شسرأت ألضسارة باسستخدأم أŸبيدأت
بكل أحياء ألبلدية ،حيث يضسمن ألÈنامج أأ’سسبوعي لنشساط فرقة
مكافحة أ◊شسرأت معا÷ة عدد من أŸناطق ،وفق جدول أسسبوعي
يشسمل أحياء  460مسسكن 750 ،مسسكن 324 ،مسسكن ،سسيدي عمرأن،
سسيدي عبد ألقادر ،سسعيد عتبة ألشسرقية ،سسعيد عتبة ألغربية ،بور
ألهايشسة ،حاسسي ميلود ،بالة ،سسيدي بن سساسسي ،حي باحميد ،إأفري،
’سس -ي -ل -يسض ،أل -قصس -ر وح -ي ب -وزي -د ،ب -اإ’ضس -اف-ة إأ ¤أÿن-دق أل-ك-بÒ
ببامنديل ،وهي حملة أسستباقية من أجل أ◊د من أنتشسار أ◊شسرأت
ألضس -ارة وم -ن شس -أان -ه-ا أŸسس-اه-م-ة ‘ أل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن م-ع-دل ح-ا’ت
ألتسسمم ألعقربي وغÒها.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى’ ،ب- -د م- -ن أإ’شس- -ارة إأ ¤أن «ألشس- -عب» وخ Ó-ل
أسستطÓعها آ’رأء عدد من أŸوأطن Úأجمع ألكثÒون على أن بعضض
أأ’حياء بورقلة وألوجهات ألتي تسستقطب يوميا عددأ غﬁ Òدود
من أŸارة وألزوأر على غرأر شسارع شسيغيفارأ وبعضض زوأيا سسوق
أ◊جر مازألت تسستدعي نهضسة حقيقية على ألرغم من مÓحظة
–سسن نسسبي فيها ،إأ’ أنها ‘ حاجة إأ ¤تدعيم مسساعي أÙافظة
على أÙيط ألعام ومعاي Òألبيئة ألنظيفة فيها ،وتكثيف أ÷هود من
أجل تأاهيلها إأ ¤وأجهات جمالية ،أنطÓقا من توعية أصسحاب
أÓÙت أŸتوأجدة بضسرورة أ’لتزأم بشسروط ألنظافة ‘ أÙيط،
وذلك نظرأ للعديد من أŸقومات ألتي تتوفر عليها هذه ألوأجهات،
خاصسة وأنها من ألشسوأرع ألتي تسستقطب آأ’ف أŸوأطن Úيوميا
وبشسكل متوأصسل ،هذأ عدأ ألزوأر من خارج أŸدينة ومن خارج
ألوطن أحيانا.
Œدر أإ’شسارة ‘ هذأ ألسسياق إأ ¤أن بعضض أأ’حياء وسسط عاصسمة
أل -و’ي -ة ورق -ل -ة تشس -ت -ك -ي خ Ó-ل أل -فÎة أأ’خÒة م -ن مشس-ك-ل ت-رأك-م
ألنفايات وقد تسسبب ذلك ‘ ترأجع نظافة ﬁيطها ،حيث أكد عدد
من أŸوأطن Úألقاطن Úبها أسستياءهم من هذأ ألوضسع ألذي قد
ينجر عنه كث Òمن أıاطر ألبيئية وألصسحية وتكاثر للحشسرأت
ألضسارة خاصسة ونحن على أبوأب فصسل ألصسيف ،هذأ فضس Óعن
بعضض أشسغال أ◊فر ‘ ألشسبكات أıتلفة ومشسكل تسسرب مياه
ألصسرف ألصسحي ألذي عانت منه بعضض أأ’حياء أأ’خرى ،منذ مدة
وقد بادرت من جهتها مصسالح ألو’ية إأ ¤إأيجاد حل مبدئي ،كما ”
أإ’عÓن عنه سسابقا من أجل حل أŸشسكل وŒاوزه.

األربعاء  11أافريل  2018م
الموافق لـ  24رجب  1439هـ

من مراسسلينا

لحياء تعا Êمن تدهور عام للمحيط والبيئة
عديد ا أ
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صسفقات عمومية عالقة ومشساريع التهيئة متوقفة بسسيدي بلعباسس
لحياء بوسصط مدينة سصيدي بلعباسس تدهورا بيئيا كبÒا ،خاصصة
تشصهد العديد من ا أ
بالحياء السصكنية ا÷ديدة ،كحي ا÷زيرة ،حي بومليك ا÷ديد وغÒه من الحياء القدÁة
ك -ح -ي سص -ي -دي ا÷ي  ،‹Ó-ب-ن ح-م-ودة والسص-وري-ك-ور ،فضص Ó-ع-ن ال-ن-ق-ائصس اŸسص-ج-ل-ة ‘ ال-ت-ه-ي-ئ-ة
لمر الذي ضصاعف من تدهور اÙيط بشصكل عام.
ا◊ضصرية ا أ

األغواط :موسسى بوغراب

بلعباسس:غ شسعدو
ب - -اشش- -رت مصش- -ال- -ح ال- -دائ- -رة
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م-ع ب-عضص الشش-رك-اء
ك - -وح - -دة ال - -دي - -وان ال - -وط- -ن- -ي
ل -ل -ت -ط -ه ،Òم-ؤوسشسش-ة ن-ظ-ي-ف-ك-م،
ال- -ق- -ي -ام ب -ح -م Ó-ت ل -ت -ن -ظ -ي -ف
التجمعات السشكنية ،حيث كانت
ال- -ب -داي -ة ب -ح -ي ا÷زي -رة ال -ذي
ت -ده-ور ﬁي-ط-ه ال-ب-ي-ئ-ي بشش-ك-ل
ملفت على الرغم من حداثته،
وسش-تسش-ت-م-ر ا◊مÓ-ت التنظيفية
ل -تشش -م -ل ع -دي -د األح -ي -اء ع -ل -ى
مسش-ت-وى ال-ب-ل-دي-ة وف-ق الÈن-امج
اŸسش-ط-ر .وق-د ج-اءت ال-ع-م-ل-ي-ة
ب- -ع- -د تسش- -ج- -ي -ل ذات اŸصش -ال -ح
ل-ت-ده-ور ع-ام ل-ل-م-ح-ي-ط وال-ب-يئة
ب-إاق-ل-ي-م ال-ب-ل-دية ،بسشبب تقاعسص
مصش-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ‘ م-ه-ام-ها ‘
ت-ه-ي-ئ-ة اÙي-ط وت-ن-ظ-يفه ،على
ال -رغ -م م -ن ت -خصش -يصص أارصش -دة
م-ال-ي-ة ق-وامها  15م-ل-يار سشنتيم
ل-لصش-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة اŸت-علقة
Ãششاريع التهيئة ،إال أان تقاعسص

مصش-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ‘ ت-ن-ف-يذ هذه
الصش-ف-ق-ات ح-رم ع-دي-د األح-ي-اء
م- -ن ه -ذه اŸشش -اري -ع ال -ت -ي م -ن
ششأانها رفع الغ Íعن اŸواطن
واŸسش- -اه -م -ة ‘ خ -ل -ق أارضش -ي -ة
تسش- -اع- -د ع- -ل -ى إاظ -ه -ار ال -وج -ه
Óحياء .حيث كششفت
ا÷ما‹ ل أ
األم -ط -ار األخÒة اŸتسش -اق -ط -ة
عن العديد من العيوب بالطرق
الرئيسشية والفرعية Ãا ‘ ذلك
األرصشفة والبالوعات التي تششهد
ت -ده -ورا ك -بÒا م -ا أاّث -ر وبشش -ك-ل
كب Òعلى حركة السش Òللمركبات
واŸششاة على حّد سشواء ،ودفع
Ãصشالح البلدية إا ¤إاتخاذ حلول
ترقيعية إاذ ششرعت منذ اسشابيع
‘ تزفيت وترقيع بعضص النقاط
وا◊فر على مسشتوى الطرقات
وإاصش Ó-ح ل-ل-ب-ال-وع-ات واÛاري
اŸتضشررة من التسشاقطات.
وم -ن ج -ه-ت-ه-ا ق-امت م-دي-ري-ة
البيئة وبهدف تدارك النقائصص
اŸسش -ج -ل -ة ‘ تسش-ي Òال-ن-ف-اي-ات
اŸنزلية بتسشجيل عملية إل‚از

صصيد التونة ا◊مراء

 7سسفن جاهزة للمشساركة ‘ ا◊ملة قريبا بتيبازة

يرتقب بأان تشصارك  7سصفن
صصيد من ا◊جم الكب Òمن
ولية تيبازة ‘ ا◊ملة
الوطنية لصصيد الطونة
ا◊مراء خÓل شصهر ماي أاو
جوان القادم ،Úحسصب ما
علمناه من مديرية الصصيد
البحري تربية اŸائيات.

تيبازة :عÓء ملزي
وحسشب مصشدرنا دائما فقد
” اق -ت -ن -اء إاح -دى ه-ذه السش-ف-ن
ّ
مؤوخرا لتدعيم أاسشطول الصشيد
اÙل -ي وه -ي سش -ف -ي-ن-ة ›ه-زة
Ãخ- -ت -ل -ف اŸع -دات ال -ت -ق -ن -ي -ة
وال -ل -وج -يسش -ت -ك -ي -ة ال -ت -ي “ك -ن
الصشيادين من أاداء مهامهم ‘
ظروف مريحة مع الششارة ا¤
ك- - - -ون ال- - - -قسش- - - -ط األك Èم- - - -ن
األسش -ط -ول اŸشش -ارك ‘ ح-م-ل-ة
صشيد الطونة ينحدر من ولية
ت -ي -ب -ازة .واشش-ار مصش-درن-ا أايضش-ا
ا ¤ك - -ون حصش - -ة ا÷زائ - -ر م- -ن
ال - -ط - -ون - -ة ا◊م - -راء ب - -ح- -وضص
اŸت-وسش-ط ارت-ف-عت ه-ذه السش-ن-ة
بـ 103ط -ن م -ق -ارن -ة م -ع ال-ع-ام
اŸنصش- - -رم ح– ”ّ Úدي - -ده - -ا
بـ 1046طن ومن اŸرتقب بأان
تصشل هذه ا◊صشة حدود 1445
طن خÓل العام اŸقبل و1655

العدد

لغواط
حي  ٣٣٠سصكن با أ

’ تهيئة و’ إانارة عمومية

حفرة ثانية Ãركز الردم التقني
للنفايات لتخفيف الضشغط على
ا◊فرة األو ¤التي أاضشحت ل
تسش-ت-وعب ك-م-ي-ة ال-ن-ف-اي-ات ال-تي
يسشتقبلها اŸركز والتي قاربت
 250ط -ن ي -وم -ي-ا ،ك-م-ا ت-ن-ت-ظ-ر
اŸدي -ري -ة اسش -ت -يÓ-م مشش-روعÚ
ه -ام Úاألول ي -ت -م -ث -ل ‘ م-رك-ز
فرز النفايات ‘ إاطار الششراكة
ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة ا÷زائ-رية «مششروع
أاج -ي -د» ووح-دة ل-ف-رز ال-ن-ف-اي-ات
العضشوية و–ويلها لسشماد وهو
اŸششروع الذي تتمحور أاهدافه
ال- -رئ- -يسش -ي -ة ح -ول إا‚از م -رك -ز
لتثم Úالنفايات اÿضشراء على
مسش -ت -وى م -رك -ز ال -ردم ال -ت -ق-ن-ي
للنفايات بالتنسشيق مع مؤوسشسشة
نظيف كم ،على أان يتّم –ويل
النفايات العضشوية من ﬂلفات
األسشواق كسشوق ا÷ملة للخضشر
وال -ف-واك-ه وك-ذا ﬂل-ف-ات ب-ق-اي-ا
األشش-ج-ار و–وي-ل-ه-ا إا ¤أاسش-مدة
عضشوية ،هذا وسشيتم تنظيم أايام
دراسشية –سشيسشية لفائدة عمال
م -رك -ز ال -ردم وع -م -ال م -ؤوسشسش-ة
نظيف كم بهدف تتبع العمليات
اÿاصش- -ة ب- -اŸشش- -روع Úوÿل -ق
ت -ن -اسش -ق ‘ ال -ع -م-ل وك-ذا إا‚اح
اŸشش - -روع ب - -داي - -ة م - -ن ج - -م- -ع
ال- -ن- -ف- -اي- -ات اÿضش- -راء وح- -ت- -ى
–ويلها إا ¤سشماد عضشوي ،هذا
وت- -ب -ق -ى مسش -اه -م -ة ج -م -ع -ي -ات
الح- - -ي- - -اء واÛت- - -م- - -ع اŸدÊ
ا◊لقة األهم ‘ ا◊فاظ على
ال- -ب- -ي -ئ -ة واŸشش -ارك -ة ‘ تسش -يÒ
ال- -ن -ف -اي -ات اŸن -زل -ي -ة ح -يث أان
اإلسشÎاتيجية ا÷ديدة اÿاصشة
بجمع وتسشي Òالنفايات اŸنزلية
ت- - - -ع - - -ت ÈاŸواط - - -ن ﬁوره - - -ا
األسشاسشي وششريكها الفعال.
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اشصتكى سصكان حي  ٣٣٠سصكن Ãدينة الغواط ،عن تذمرهم Ÿا آالت إاليه اوضصاعهم
ج -راء ت -ف -اق -م اŸشص -اك -ل وع -ج -ز السص -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ع -ن ح -ل -ه -ا رغ-م ك-ل ال-ن-داءات
لذان الصص-اغ-ي-ة ،وغ-ي-اب ال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضص-ري-ة وت-ده-ور
واŸراسص Ó-ت ال -ت -ي  ⁄ت -ل-ق ا أ
وضص-ع-ي-ة شص-ب-ك-ة الصص-رف الصص-ح-ي ،م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ن-اشص-دون ا÷ه-ات ال-وصص-ي-ة بضصرورة
لصصÓح ما يجب اصصÓحه Ãا يضصمن –سص Úظروفهم اŸعيشصية.
التدخل إ
وأاششار سشكان ا◊ي ‘ حديثهم ÷ريدة «الششعب» ،ا ¤ان موقع العمارات اŸتواجدة على
م -ق -رب -ة م -ن م -رك -ز الشش -رط -ة ،ي -خ -ل -و “ام -ا م-ن األرصش-ف-ة او أاي ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة ع-ل-ى م-داخ-ل
العمارات‡ ،ا صشّعب من مهمة تنقل اŸواطن ،Úلسشيما خÓل الفÎة الششتوية التي تتحّول فيها
اŸمرات ا ¤برك ومسشتنقعات مائية يصشعب اجتيازها من قبل الطفال .مذكرين ان حيّهم
اسشتفاد سشابقا من عملية لعادة اإلعتبار لهذا الششطر األسشاسشي ،غ Òان اŸقاولة اŸكلفة
باŸششروع ⁄ .تقم بواجبها واقتصشر عملها على جهة من دون الخرى ألسشباب غ Òمعرروفة
و›حفة ‘ حقهم،طارح ÚعÓمة اسشتفهام حول اأحقية هؤولء من هذه اإلسشتفادة الغامضشة.
أاضشف ا ¤ذلك يقول سشكان حي  330مسشكن ،ان اŸسشاحة اÙاذية من مقر مركز الششرطة والتي
بامكانها ان تسشتغل كفضشاء للتششج Òاو لعب الطفال .مهملة “اما و–ّولت ا ¤حفر وتراكم
للحجارة والتربة التي اثرت بالسشلب على ا◊ياة اإلعتيادية للسشكان ،وباÿصشوصص ابناءهم الذين
ل يجدون اماكن للعب سشوى الطرقات اÛاروة وما تششكله هذه األخÒة من خطورة  ،لسشيما ‘
Óنارة العمومية رغم تواجد ملعب اسشمنتي وسشط ا◊ي بإامكانه ان يتحّول ـ
ظل النقصص الكب Òل إ
حسشبهم ـ ا ¤ملعب معششوشص مثلما هو حاصشل ببقية الحياء التي اسشتفادت من مÓعب مهيئة.
آامل Úان Œد صشرختهم اسشتجابة من قبل ا÷هات الوصشية وعلى راأسشها وا‹ الولية.

ﬂتصصرات جيجل

 34مليار سسنتيم لتجديد شسبكات صسرف اŸياه
وتعبيد الطرقات
جيجل :خالد العيفة
تششهد بلدية جيجل ‘ اآلونة األخÒة فتح ورششات عديدة لتجديد ششبكات صشرف اŸياه
” تخصشيصص غÓف ما‹ يقدر بـ  34مليار سشنتيم لـ  14عملية م ّسشت
وتعبيد الطرقات ،حيث ّ
 07أاحياء ع Èالبلدية ويتعلّق األمر بحي بوالريب ا÷وهر ،زيغود يوسشف ،ششارع عبد ا◊ميد
بن باديسص ،ششارع ششابي اŸكي ،ششارع اإلخوة بوقطة ،حي الرابطة باإلضشافة إا ¤الطريق
الولئي رقم  151الرابط ب ÚالزبÒية ،وبني أاحمد.
وتعت Èعملية Œديد ششبكات صشرف اŸياه أاك Ìمن ضشرورية من أاجل ا◊ماية من
الفيضشانات واهÎاء الطرقات ،حيث توششك العملية على النتهاء لÓنتقال بعد ذلك إا¤
أاششغال التعبيد ووضشع اÿرسشانة اŸزفتة.
وخÓل زيارته األخÒة ،إا› ¤مل هذه الورششات ،أالح وا‹ الولية على ضشرورة تقليصص
Óششغال من أاجل النتهاء منها قبل حلول موسشم
آاجال اإل‚از ،إاعداد ﬂططات دقيقة ل أ
الصشطياف القادم.

 25مليون دينار لتهيئة قاعة السسينما  20أاوت
ط -ن خ Ó-ل ال -ع -ام  ،2020وف-ق-ا
ل -ن -ت -ائ -ج اŸف -اوضش -ات ال-عسشÒة
ال -ت -ي ق -امت ب -ه -ا وزارة الصش-ي-د
البحري وتربية اŸائيات بداية
م- -ارسص اŸنصش -رم م -ع ال -ل -ج -ن -ة
ال- -دول- -ي- -ة ل- -ل- -ط- -ون- -ة ا◊م- -راء
باسشبانيا وهي اŸفاوضشات التي
اسشفرت عن رفع حصشة ا÷زائر
من هذه اŸادة سشنويا وبأاقسشاط
م- -ت- -ف- -اوت- -ة وف -ق -ا ل -ل -ت -ط -ورات
ا◊اصش- -ل- -ة ب- -ب Ó-دن -ا م -ن ح -يث
ج- -اه -زي -ة األسش -ط -ول وام -ت -داد
السشاحل وعّدة اعتبارات تقنية
أاخرى.
Œدر الششارة إا ¤كون حصشة
ا÷زائ -ر م -ن ال -ط -ون-ة ا◊م-راء
ب -ح -وضص اŸت-وسش-ط  ⁄ت-ت-ج-اوز

حدود  243طن سشنة  2014و370
طن سشنة  2015و 460طن سشنة
 2016لتقفز إا 1046 ¤طن سشنة
 ،2017كما Œدر الششارة أايضشا
ا ¤كون هذا النمط من السشمك
ي - -ح ّ- -ول م - -ب - -اشش- -رة ا ¤ت- -ونسص
الشش -ق -ي -ق -ة ع -ل -ى شش -اك -ل -ة خ -ام
كصش- -ادرات خ- -ارج اÙروق- -ات
ب-ح-يث ي-تّ-م ج-لب ع-م-ل-ة صش-ع-ب-ة
ل- -ل -خ -زي -ن -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ،إال أان
اسش -ت -اءت م -ن -ه ع ّ-دة ج -م -ع-ي-ات
م -ه -ت -م -ة ب -اŸوضش -وع ه-و ت-أاخ-ر
ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ب-ا÷زائ-ر ‘
ت -وف -ي Òال-فضش-اءات وال-ت-ق-ن-ي-ات
ال- -ت- -ي “ك- -ن م- -ن ت- -ث -م Úه -ذا
السش-مك وتصش-دي-ره ج-اه-زا ن-حو
البلدان اŸسشتهلة له.

”
بلغت أاششغال إاعادة تهيئة قاعة السشينما  20أاوت ببلدية جيجل نسشبة  85باŸئة ،حيث ّ
تخصشيصص غÓف ما‹ يقدرر بـ  25مليون دينار جزائري ،ومن اŸنتظر أان تنتهي األششغال
خÓل ششهر جويلية من السشنة ا÷ارية.
خÓل زيارته لورششة األششغال ،أاكد بشش Òفار وا‹ ولية ،إا ¤ضشرورة تثم Úهذا اŸرفق
من طرف بلدية جيجل من أاجل ضشمان مداخيل جديدة ،وتفعيل ا◊ركة السشينمائية
باŸنطقة.

أامن الو’ية يجمع  199كيسس من الدم
جمعت مصشالح امن الولية 199 ،كيسص من الدم ،باختتام حملة التÈع بالدم وسشط قوات
” تنظيمها على مسشتوى سشاحة مقر األمن ا◊ضشري األول وسشط مدينة
الششرطة ،والتي ّ
جيجل ،وكذا على مسشتوى أامن دائرتي الطاه ÒواŸيلية ،حيث دامت هذه ا◊ملة مدة ثÓثة
أايام ،والتي عرفت مششاركة عدد معت Èمن قوات الششرطة من ﬂتلف الرتب واŸصشالح بأامن
الولية.
وسشيتم توجيه هذه الكمية من اŸادة ا◊يوية ،لتدعيم ﬂزون مراكز حقن الدم بالولية
ل-ف-ائ-دة اŸرضش-ى ب-اŸسش-تشش-ف-ي-ات ،ه-ذا وج-اءت ه-ذه ا◊م-ل-ة ضش-م-ن اŸب-ادرات اإلنسش-ان-ي-ة
Óمن الوطني الرامية إا ¤تعزيز قيم التضشامن
والنششاطات التضشامنية للمديرية العامة ل أ
والتآازر ب ÚاŸواطن Úوششرطتهم.

الدبلومـاسسي
لربعاء  ١١افريل  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٤رجب  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٦١٦
ا أ

كلمة العدد

مسضاحة األمل تضضيق
فضشيلة دفوسس
مازالت معركة الكبار التي يخوضضونها بالوكالة ‘
سضوريا  ⁄تنته بعد ،ومازال ليل هذه الّدولة التي
ت-ت-ج-اذب-ه-ا الّ-دول م-ن-د سض-ب-ع سض-ن-وات ،ط-وي Ó-و’
ضضوء ‘ اأ’فق ،فالصضراع ب Úاأ’طراف اÿارجية
ال-ت-ي –ّرك اÛم-وع-ات اŸسضّ-ل-ح-ة واإ’ره-اب-ي-ة
هناك كالبيادق ⁄ ،يحسضم ÷هة معّينة ،لهذا نرى
ه -ذا ال ّ-ت -صض -ع -ي -د ال -ذي ي -ن -ذر Ãزي-د م-ن ال-ت-أاّزم
واإ’نسضداد ،ما يعني أان نهاية ا◊رب ‘ بÓد
الشضام لن تكون غدا ،و ما قد يعتÈه البعضض
مؤوشضرات انفراج تظهر ب Úالفينة و اأ’خرى ،
ماهي ‘ واقع اأ’مر غ Òأاضضغاث أاحÓم ،أ’ن
الواقع على اأ’رضض يعكسض غ Òذلك ،فا’قتتال
والّتدم Òوالتشضريد مسضتمّر ،واŸتكالب Úعلى
سضوريا مصضّرون على مواصضلة مهّمتهم التدمÒية
حتى النهاية ،وكّلما بزغت إاشضراقة ‘ اأ’فق ،إا’
ب مزيد من الزيت على
وسضارع زبانية ا◊رب لصض ّ
النار لتلهب أاك Ìو–رق اŸزيد من أاحÓم وآامال
السضوري.Ú
لقد عرفت اأ’زمة السضورية ‘ اأ’شضهر اأ’خÒة
مسضتجدات وتطورات كثÒة ،حيث بات اŸيدان
لصضالح النظام وحلفائه ،وحتى العا ⁄غّير لغته
Œاه هذه اŸعضضلة ،فبينما كان يرافع للخيار
العسضكري دون غÒه ،ويصضّر على اسضقاط الّنظام
بأاي ثمن ،أاصضبح يشضّدد على ا◊ّل السضلمي دون
إاشضÎاط رحيل اأ’سضد.
وق -د دف -ع -ت-ن-ا ه-ذه اŸسض-ت-جّ-دات لÓ-ع-ت-ق-اد ب-أان
سضاعة ا’نفراج قد حلّت ،خاصّضة بعدما انهزمت
اŸعارضضة اŸسضلّحة هناك شضّر هزÁة ،وأاصضبحت
ت -ق -ايضض م -ن أاج-ل سضÓ-م-ة م-ق-ات-ل-ي-ه-ا ،وت-وسّض-عت
مسض-اح-ة اأ’م-ل ب-ع-دم-ا أاع-ل-ن ال-رئ-يسض اأ’م-ري-ك-ي
دونالد ترامب عزمه سضحب قواته من سضوريا ،لكن
فجأاة –ّول اأ’مل ا ¤كابوسض ،واختلطت اأ’وراق
Óزمة
من جديد ،وبدا أانّ منعطفا جديدا أاريد ل أ
السضورية أان تسض Òفيه ،لتعود اŸعضضلة إا ¤اŸربّع
اأ’ول ب- -ع -دم -ا ق ّ-رر ت -رامب ال -ب -ق -اء ال -عسض -ك -ري
”
اأ’مريكي هناك ،وليت اأ’مر توّقف هنا ،بل ّ
ارت- -ك- -اب ج- -رÁة م -رّوع -ة ‘ دÁا ب -اسض -ت -خ -دام
ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي ،ل-ت-ل-ق-ى ال-ت-ه-م-ة ج-زاف-ا ع-لى النظام
السضوري ،كما جرت العادة ،لكن هذه اّŸرة مع
تصضعيد غربي غ Òمسضبوق ،ومع مؤوشضرات ’ نرى
مﬁÓها سضارة.
ال- -وضض- -ع ‘ سض- -وري -ا ي -ع -ود ل -ل -ت -أاّزم أاك ،Ìط -ب -ع -ا
فاŸعركة العبثية ب ÚاŸتحارب Úا◊قيقي⁄ Ú
–سضم بعد ،واأ’كيد أاّن اŸنتصضر ‘ الّنهاية لن
يكون الشضعب ال ّسضوري ،أ’نه اÿاسضر ا’ك Èبعد أان
ت -دّم -رت ب Ó-ده ،وت -ف ّ-رقت وح -دت -ه ،واسض -ت -ق ّ-رت
الشضياط Úب Úجنباته.
اŸعضضلة السضورية تدخل عامها الثامن وا◊ّل
ك-م-ا أاراه ب-ي-د اŸت-ك-ال-ب Úع-ل-ي-ه-ا ،ال-ذي-ن ي-ت-غّ-نون
ب -الّسض Ó-م ج -ه -را ،وي-ؤوّج-ج-ون ا◊رب سضّ-را ،ل-ه-ذا
فالنÒان التي تلتهم بÓد الشضام لن يطفئها غÒ
هؤو’ء ،وأاعتقد بأاّن السضوري ،Úحتى الذين باعوا
أان -فسض -ه-م ل-لشض-ي-اط ⁄ ،Úي-ك-ون-وا غ Òوق-ود ل-ه-ذه
ا◊رب ال- -ت- -ي ’ ه -دف ل -ه -ا غ Òت -دم Òسض -وري -ا
وإاعادتها عهودا ا ¤الوراء حتى يهنأا ويهدأا بال
ال -ك -ي-ان الصض-ه-ي-و Êال-ذي ’ أاتصضّ-وره ب-ع-ي-دا عّ-م-ا
يجري ‘ بÓد الشضام وباقي البلدان العربية.
ويبقى ‘ اأ’خ Òالتأاكيد ،بأانه لكّل بداية نهاية،
وا◊رب على سضوريا سضتنتهي حتما ،لكن ليسض ‘
الغد القريب ،بل عندما يتّفق الكبار على اقتسضام
الكعكة.

لنصضنع من النكبة يوما

لإلنتصضار
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ُيواجه انتصشارات البوليسشاريو باأوراق مسشتهلكة

اŸغرب يسضتنزف
ذاته من أاجل وهم
اإطالـ ـ ـة الحتـ ـ ـلل

يفري بن زرقة لـ«الششعب»:

التقرير السضنوي Ûلسس األمن
يث ﬂ Òـ ـاوف دول ـ ـة اإلحتـ ـ ـلل

ا◊ّل ‘ جلوسس
اŸغرب إا ¤طاولة
اŸف ـ ـ ـ ـ ـاوضض ـ ـ ـ ـات
مع البوليسضـ ـ ـاريـ ـو
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ُيوأجه أنتصسارأت ألبوليسساريو بأاورأق مسستهلكة

لنصسنع من النكبة يوما لإÓنتصسار

اŸغرب يسستنزف ذاته من اأجل وهم إاطالة ا’حتÓل
هذيان سسياسسي
وعقدة التعنت

جمال أوكيلي
سسقط اŸغرب ‘ مطبّ خيار سسياسسي فاشسل وﬁدود األفق
ع -ن -دم -ا أاخ -ذ يسس ّ-ل -ي ن -فسس-ه ب-اجÎار «الÓ-ءات» و»ال-تصس-لب»
و»التشسّدد» اŸصسحوبة بحالة نفسسية يائسسة وصسلت إا ¤حّد
ال -ه -يسس -تÒي -ا وال -ه -ذي -ان وال Ó-وع -ي وا÷ن -ون Œاه ال -قضس-ي-ة
الصس -ح -راوي -ة ال -ع -ادل -ة اŸوج-ودة ل-دى األ· اŸت-ح-دة قصس-د
البحث عن الصسيغة اŸقبولة التي أاقرتها الشسرعية الدولية
اسستنادا إا ¤اللوائح الداعية إا ¤تقرير مصس Òشسعب يرزح
–ت ن ÒاحتÓل غاشسم ،ووحشسي منذ ٤٠سسنة.
عاد اŸسسؤوولون اŸغاربة إا ¤طروحات Œاوزها الزمن و⁄
تعد صسا◊ة ‘ الوقت الراهن تتناقضض “اما مع ا◊يوية
ا÷ديدة التي جاء بها كوهلر العازم على الغوصض ‘ عمق
اŸل -ف الصس -ح -راوي وع -دم السس -ت -م -اع إا ¤ك -ل ت -لك الضس-ج-ة
اŸفتعلة التي ترمي إا ¤التشسويشض على مسساعيه ا◊ميدة
و–ركاته اÒÿة ونواياه ا◊سسنة التي ل تخرج عن أاطر ما
حّدده له ›لسض األمن أاي مطالبة كل األطراف اŸعنية
بالنصسياع إا ¤ما ”ّ إاقراره ‘ هذا الشسأان والرسسالة هنا
موجهة إا ¤اŸغرب للعدول عن كل مناوراته ا◊الية التي تعّد
Œنبا على ا◊ل اŸرتقب وتعديا على اŸهمة التي ُكّلف بها
اŸبعوث األ‡ي.
كل هذه الشسطحات للمغرب ‘ الوقت الراهن إا‰ا يراد من
ورائها ضسرب ا÷هود اŸبذولة ونسسفها ونفهم جيدا ما يريد
قوله ‘ غضسون األيام القادمة وهو نفسض الكÓم الذي قيل عن
اŸبعوث Úاأل‡ي Úالسسابق Úالذين وصسفهم الشسخصسيات غÒ
اŸرغوب فيها موالية ÷هات أاخرى ومنعهم حتى من دخول
اŸغرب.
ه -ذه ال -ذه -ن -ي -ة اŸزاج-ي-ة وغ ÒاŸسس-ؤوول-ة ت-ط-ف-و ال-ي-وم إا¤
السس -ط -ح م -ن ج -دي -د ل -ت -ق -ف ح -ج -ر عÌة وح-اج-زا أام-ام ك-ل
اŸبادرات اŸتخذة للخروج من حالة النسسداد الذي ÷أا
إاليها هذا البلد عمدا للحفاظ على الوضسع القائم والسستفادة
من مزاياه ربحا للوقت.
اليوم الرد ا◊اسسم وا÷واب الشسا‘ سسيكون من قبل األ·
اŸتحّدة وفق رؤوية سسديدة ونظرة حكيمة مرجعيتها اللوائح
الصسادرة عن ›لسض األمن ،وتوصسيات ال–اد الفريقي التي
أاكدت على اŸفاوضسات اŸباشسرة ب Úطر‘ النزاع (اŸغرب
وجبهة البوليزاريو) والسسماح للمبعوث السسامي شسيسسانو بزيارة
مدينة العيون لÓطÓع على أاوضساع الصسحراوي Úاإلنسسانية.
ولن تسسكت اÛموعة الدولية هذه اŸرة عن أاي حماقة
يرتكبها اŸغرب ونعني بذلك –ديه وتعديه على القرارات
األ‡ية وهو يدرك ذلك جيدا أان أاقدم على زلّت أاخرى كما
ك- -ان األم- -ر ‘ السس- -اب- -ق ح Úع- -ان- -ى اŸب- -ع -وث -ون األ‡ي -ون
ضسغوطات رهيبة من مسسؤوو‹ هذا البلد بدرجة ل توصسف.
ما تتداوله األقÓم اŸأاجورة عن ا÷زائر ،لن نسسكن عنه أابدا
ألنها أاقوال مبنية على مغالطات فادحة ل تغتفر لكل من
ي-ق-ف وراءه-ا ع-ن-دم-ا أاط-ل-ق-وا ال-ع-ن-ان لت-ه-ام-ات ب-اط-لة ضسد
ا÷زائر ل تعدو ول –صسى وذهب أاحد الغÓة اŸتطرفÚ
سس -ي -اسس -ي -ا إا ¤اسس -ت -ع -م -ال ع -ب -ارات ل ت -ل-ي-ق ب-ت-ات-ا وي-ت-ح-م-ل
مسسؤووليتها ،منها ا÷زائر تلعب بالنار
«هذا التأاجيج اŸفضسوح إا‰ا ينمّ على اŸسستوى اŸنحط من
غ -ي -اب ال-ع-ق-ل ال-راج-ح ‘ ال-ظ-روف ال-عصس-ي-ب-ة ال-ت-ي Áر ب-ه-ا
اŸغرب جراء الحتجاجات الشسعبية على أاك Ìمن جبهة وما
عليه اليوم إال ايجاد اŸشسجب الذي يعلّق عليه كل متاعبه
الجتماعية.
وقد أاخطأا اÿطاب السسياسسي اŸغربي خطأا اسسÎاتيجيا
عندما فتح هذا اŸلف Œاه ا÷زائرŸ .اذا ،ألن القضسية
الصسحراوية  ⁄تبدأا اليوم بل تعود إا ¤أاك Ìمن  ٤٠سسنة فما
عليهم إال العودة إا ¤األرشسيف األ‡ي لكتشساف ذلك ول
يوجد ‘ هذا العا ⁄من يقع ‘ الفخ اŸغربي بادعائه بأان
مشسكل جزائري ـ مغربي ،إال مروجوه من اŸغاربة الذين
أارادوا إايهام الرأاي العام بهذا الطرح البعيد كل البعد عن
الواقع للتغطية عن قضسايا داخلية توشسك أان تهّز اسستقرار هذا
البلد.
ن -فسض ال -ط-روح-ات ال-ت-ي ك-انت ‘ م-ن-تصس-ف السس-ب-ع-ي-ن-ات م-ع
مسسÒة «العار والدمار» تتكرر اليوم .ما أاشسبه اليوم بالبارحة،
Óسسف باألكاذيب واألباطيل ،وشسحن الناسض فماذا يعني
لكن ل أ
اللقاء الذي جرى ‘ العيون اÙتلة؟
والذي كان Ãثابة مرافعة ضسد ا÷زائر ألناسض التقوا هناك
لتشسويه ا◊قائق السساطعة اŸوجودة ‘ اŸيدان ومآال هذا
السستقطاب اŸكشسوف الفشسل الذريع والسسقوط ا◊ر ،كما
ك- -ان ذلك ‘ السس- -اب- -ق ،ألن اŸغ- -رب ل ي- -ف- -ق -ه ‘ اŸواق -ف
اŸبدئية ا÷زائرية الثابتة ول يعرف قوة الÓئحة ١٥ / ١٤
حول تقرير مصس Òالشسعوب اŸسستعمرة.

صسارت ألتحركات ألدبلوماسسية للمملكة أŸغربية ‘ ملف ألصسحرأء ألغربية ،مبتذلة ،بشسكل
’ورأق أل-ت-ي ط-اŸا رأه-نت ع-ل-ي-ه-ا ل-تصس-ف-ي-ة أل-قضس-ي-ة وإأطالة أمد
ي-ؤوك-د أسس-ت-هÓ-ك-ه-ا ل-ك-اف-ة أ أ
’رضض أشسياء أخرى.
أسستعمارها للدولة ألصسحرأوية ،بينما تؤوكد ألوقائع على أ أ
وظّن أان فصسول خطته اكتملت بلعب دور حصسان
حمزة ﬁصسول
طروادة داخل ال–اد اإلفريقي ،بعد النضسمام
‘ فيفري من السسنة اŸاضسية ،أاعلن اŸغرب وبأامر إاليه ونيل عضسوية ›لسض السسلم واألمن اإلفريقي،
م -ن اŸلك ﬁم -د السس -ادسض سس -حب ق -وات-ه بشس-ك-ل وﬁاولة بث الفرقة ب Úأاعضسائه وتغي Òمبادئه
أاح -ادي ا÷انب م -ن م -ن -ط-ق-ة ال-ك-رك-رات ،ت-ن-ف-ي-ذا Œاه قضسايا التحّرر.
 ·ÓاŸت- - - -ح- - - -دة ‘ النهاية  ⁄تنفع اŸليارات التي أانفقها اŸغرب
ل - - - -ط- - - -لب األم Úال- - - -ع- - - -ام ل - - - -أ
أانطونيوغوتÒسض ،والظهور ‘ ثوب «الطرف األك ‘ Ìشس -يء ،ف -ق -د ان-ت-هت ع-ريضس-ة ط-رد ا÷م-ه-وري-ة
ال -ع -رب -ي -ة ال -دÁق-راط-ي-ة الصس-ح-راوي-ة م-ن ال–اد
تعق.»Ó
و‘ مطلع أافريل ا÷اري ،تقدم اŸغرب بشسكوى اإلفريقي إا ¤سسلّة اŸهمÓت ،وباءت كل ﬁاولت
 ·ÓاŸت -ح -دة ي -ت-ه-م ف-ي-ه-ا ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و م-ن-ع مشس-ارك-ة ال-ب-ع-ث-ة الصس-ح-راوي-ة ‘ اج-ت-م-اع-ات
ل -أ
بالتوغل عسسكريا ‘ اŸنطقة العازلة ،وسسلم وزير الشسراكة بالفشسل الذريع ،وجلسض اŸلك اŸغربي
خ -ارج -ي -ت -ه ن -اصس -ر ب -وري-ط-ة رسس-ال-ة ب-اسس-م اŸلك ،والرئيسض الصسحراوي ﬁمد السسادسض ‘ القاعة
Óم Úالعام األ‡ي ،يهاجم فيها ا÷زائر ويطالب ذات -ه -ا ك -ل Áث -ل دول -ت -ه ‘ ال -ق -م -ة اإلف -ري -ق -ي -ة -
ل أ
األوروبية بالعاصسمة اإليفوارية أابيدجان.
بإاقحامها ‘ اŸفاوضسات اŸباشسرة.
جاء رّد األ· اŸتحدة على مزاعم اŸغرب بتأاكيد ورÃا كان معدو السسÎاتيجية ا÷ديدة ،يعتقدون
الناطق الرسسمي باسسم الهيئة سستيفان دوجاريك أان أان ان- -ف -اق ك -ل ت -لك األم -وال Áك -ن ت -ع -ويضس -ه م -ن
«ب- -ع- -ث- -ة األ· اŸت- -ح- -دة ‘ الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة صس -ادرات الÌوات ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة ل-لصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
(م -ي -ن-ورسس-و)  ⁄ت-ل-ح-ظ أاي-ة –رك-ات عسس-ك-ري-ة ‘ وخ-اصس-ة ال-ف-وسس-ف-ات واŸورد الصس-ي-دي-ة وال-زراعية
والرحÓت ا÷وية.
اŸنطقة شسمال شسرق الصسحراء».
وقال دوجاريك ⁄« ،يلحظ زمÓؤونا ‘ بعثة األ· غ Òأان اŸغرب بات مطالبا بإايجاد صسيغة أاخرى
إلبرام اتفاق الشسراكة مع ال–اد األوروبي بدءا من
اŸتحدة أاي –ركات لعناصسر عسسكرية ‘ شسمال
شس-رق اŸن-ط-ق-ة ،وم-ي-ن-ورسس-و مسس-ت-م-رة ‘ م-راق-ب-ة جوان اŸقبل ،نظرا لتأاكيد ﬁكمة العدل األوروبية
ع -ل -ى م -رت Úع -دم سس -ري -ان الت -ف -اق ع -ل -ى اŸي -اه
الوضسع عن كثب».
أام -ا غ -وتÒسض ،ف  Ó-ي -ب-دو أان-ه أاع-ار أادن-ى اه-ت-م-ام القليمية واألراضسي التابعة للصسحراء الغربية.
Ÿط-الب ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة اŸغ-رب-ي-ة بشس-أان اسس-تئناف وتسس Òإاجراءات قانونية Ÿنع الرحÓت ا÷وية من
العملية التفاوضسية وإاقحام طرف آاخر فيها ،ففي م -ط -ارات األراضس -ي اÙت -ل -ة ب -اŒاه دول ال–اد
تقريره األخÛ Òلسض األمن أاكد «على بعث مسسار األوروبي ‘ الŒاه الصسحيح.
اŸفاوضسات ب Úطر‘ النزاع بنية حسسنة ودون وب- -ات اŸغ- -رب ﬁاصس- -ر ع- -ل- -ى أاك Ìم- -ن ج- -ه- -ة،
شسروط مسسبقة من أاجل التوصّسل إا ¤حل عادل ف-اŸن-ظ-م-ات ا◊ق-وق-ي-ة ال-دول-ي-ة ت-نّ-دد ب-اسس-ت-مرار
ودائ -م وم -ق -ب -ول م -ن ا÷ان -ب Úل-ل-ن-زاع ب-الصس-ح-راء بانتهاكاته ◊قوق اإلنسسان خاصسة قضسية معتقلي
ال-غ-رب-ي-ة ال-ق-اضس-ي ب-ت-ق-ري-ر مصس Òشس-عب الصسحراء ›م -وع -ة اك -د Ëازيك والصس -ف ال -ط Ó-ب-ي بسس-بب
األحكام ا÷ائرة التي طالتهم بعد ﬁاكمة شسبيهة
الغربية».
و‘ رسسالة التعزية التي بعث بها لرئيسض ا÷مهورية Ãسسرحية.
الصس -ح -راوي -ة ،األم Úال -ع -ام ÷ب -ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ،وال–اد اإلف -ري -ق -ي يصس ّ-ر ع -ل-ى إاي-ف-اد ب-ع-ث-ت-ه إا¤
ابراهيم غا‹ ،إاثر وفاة الدبلوماسسي الصسحراوي العيون اÙتلة والعمل بجانب اŸينورسسو ،حيث
أاحمد البخاري ،قال غوتÒسض «‘ ◊ظة ا◊زن جّدد ‘ قمته العادية ‘  2٨و 29جانفي 2٠١٨
هذه ،فإانني أاود أان أاجدد التزام األ· اŸتحدة بأاديسض أابابا طلب السسماح لذات البعثة بالعودة إا¤
باŸسساعدة على إانهاء النزاع على الصسحراء الغربية العيون.
ال -ذي ط -ال أام -ده ،م -ن خ Ó-ل تسس -ه -ي -ل ال -ع -م -ل -ي -ة
التصسدير واŸناورة الفاشسلة
ال -ت -ف -اوضس -ي -ة ال-ت-ي ب-دأاه-ا ›لسض األم-ن م-ن أاج-ل صسار التداول ب Úالتهدئة والهجوم ،سسلوكا متوقعا
ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-ال-ت-وصس-ل إا ¤حّ-ل سس-ي-اسس-ي م-قبول لدى وم-ب-ت-ذل ل-دى ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة اŸغ-رب-ي-ة ،ت-ل-جأا لكل
ال -ط-رف Úي-ك-ف-ل ت-ق-ري-ر اŸصس Òلشس-عب الصس-ح-راء منهما وفق امÓءات الظرف الداخلي واÿارجي.
الغربية».
وال-ت-ل-وي-ح ه-ذه اŸرة ب-اسس-ت-خ-دام ال-ق-وة ال-عسسكرية
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ورسسخ ت
ضس-د ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و وت-ب-ن-ي خ-ط-اب ال-ت-ه-ديد
ل -دي -ه -ا خ -ارط -ة ط -ري-ق واح-دة ت-ت-م-ث-ل ‘ «“ك Úوالوعيد ،ماهو إال طريقة تقليدية تلجأا إاليها كل
الشس -عب الصس -ح -راوي م -ن ت -ق-ري-ر مصسÒه ع Èح-ل دول-ة ل-ل-ق-ف-ز ع-ل-ى أازم-ات-ه-ا ال-داخ-لية اŸسستعصسية،
سس -ل-م-ي وسس-ي-اسس-ي» ،ع Èت-ن-ظ-ي-م السس-ت-ف-ت-اء ال-ذي فالحتجاجات اليومية تهّز اŸدن اŸغربية منذ
ن ّصست عليها ﬂتلف اŸقررات الدولية.
سس -ن -ت ،Úوا◊ك -وم -ات اŸت-ع-اق-ب-ة فشس-لت ‘ إاق-ن-اع
لكن اŸغرب الذي خان اŸواثيق التي وقع عليها اŸتظاهرين ‘ جرادة والريف وغÒها من اŸدن
منذ تاريخ وقف إاطÓق النار سسنة  ،١99١يريد لتعليق الحتجاجات ولو ليوم واحد وكل جهودها
ا◊ف -اظ ع -ل -ى اح -ت Ó-ل -ه ل  -أ
Óراضس -ي الصس -ح -راوي-ة باءت بالفشسل.
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م -ت-خ-ف-ي-ا وراء ال-ف-ي-ت-و ال-ف-رن
الف Ó-سض ا◊ك-وم-ي ،ع-وضس-ت-ه اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة
الدو‹ والقيام بتحركات يائسسة.
باعتماد القبضسة ا◊ديدية Ÿواجهة اŸتظاهرين
السس -ل-م-ي Úوال-زج ب-ال-نشس-ط-اء ‘ السس-ج-ون وت-وج-ي-ه
فاتورة باهظة من أاجل الوهم
تبنى اŸغرب منذ سسنة  ،2٠١٥اسسÎاتيجية توصسف اتهامات تصسل عقوباتها إا ¤حّد اإلعدام.
بـ «الهجومية» ،للحفاظ على مكانته ‘ العا ⁄كقوة وليسض مفاجئا أان يسستخدم اŸغرب أامام ورطته
هذه ،ورقة التلويح با◊رب على البوليسساريو إللهاء
«احتÓل غاشسم».
السسÎاتيجية ا÷ديدة ÷أات إاليها الدبلوماسسية ال-رأاي ال-ع-ام ال-داخ-ل-ي وال-ت-نصس-ل م-ن اŸسس-ؤوول-ي-ات
 ·ÓاŸتحدة اŸلقاة على عاتقه.
اŸغربية عقب زيارة األم Úالعام ل أ
السس - -اب - -ق ب - -ان ك - -ي - -م - -ون ıي - -م- -ات الÓ- -ج- -ئ ÚوباŸوازاة مع ذلك ،ل Œد الدبلوماسسية اŸغربية
الصسحراوي ،Úأاين صسّرح أانه «يتفهم غضسب الشسعب من سسبيل لتقز Ëجبهة البوليسساريو ،سسوى إاقحام
الصس -ح -راوي بسس -بب اح -ت Ó-ل أارضس -ه» ،وق-ال أايضس-ا ا÷زائر ‘ النزاع ،رغم أان ا÷زائر وموريتانيا
«ج -ئت ألل -فت أان -ظ-ار ال-ع-اŸ ⁄ع-ان-اة ه-ذا الشس-عب تتمتعان بصسفة مÓحظ ل أاك Ìول أاقل.
وأامام مسساعي اŸبعوث األ‡ي ا÷ديد للصسحراء
اŸنسسي».
اسستشسعرت اŸملكة اŸغربية حينها مدى اكتسساب ال -غ -رب -ي -ة ه -ورسست ك -وه -ل -ر إلط Ó-ق اŸف-اوضس-ات
ال -قضس -ي-ة الصس-ح-راوي-ة ل-لشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة ،وب-دأات اŸب -اشس -رة ،ت -ن -ف -ي -ذا ل -ق-رار ›لسض األم-ن ال-دو‹
تسسلك سسلوك اŸسستعمرات التقليدية بطرد اŸكون وت -وصس -ي -ات األم Úال -ع -ام األ‡ي ،ي -ري -د اŸغ -رب
السسياسسي واإلداري لبعثة اŸينورسسو ،وتخصسيصض اÿروج ع -ن ال -نصض م -ن خ Ó-ل اŸط -ال-ب-ة ب-دخ-ول
أام -وال ط -ائ -ل -ة ل-ت-ف-ع-ي-ل دور ال-ل-وب-ي-ات ‘ ﬂت-ل-ف طرف ثالث ل عÓقة له بالقضسية ‘ اŸفاوضسات
وهي ›رد عقبة واهية يضسعها لتخوفه الشسديد
اŸنصسات الدولية.
أاول م- - -ا ق - -ام ب - -ه اŸلك ﬁم - -د السس - -ادسض ،ك - -ان من العودة إا ¤طاولة التفاوضض.
مضس-اع-ف-ة السس-خ-اء Œاه ف-رنسس-ا ال-راع-ي ال-رسس-م-ي وت -ؤوك -د ال -وق -ائ -ع ع -ل -ى األرضض ،أان اŸغ-رب ي-ق-وم
Óراضس-ي الصس-ح-راوي-ة ،وإاج-راء جولت باسستنزاف ذاتي ،لن يجديه نفعا ،فهو ‘ النهاية ل
لح-تÓ-ل-ه ل -أ
مكوكية لدول القارة اإلفريقية ظاهرها اقتصسادي يقوم سسوى بربح مزيد من الوقت ،بينما –ّقق
وباطنها دبلوماسسي لتغي ÒاŸواقف الثابتة Œاه ا÷مهورية الصسحراوية العضسو اŸؤوسسسض ل–Óاد
اإلفريقي انتصسارات على أاك Ìمن صسعيد.
اسستعماره للصسحراء الغربية.

سسعيد بن عياد

يفري بن زرقة عضسو ÷نة مسساندة
ألقضسية ألصسحرأوية لـ«ألشسعب»:

التقرير السسنوي Ûلسس اأ’من يثﬂ Òاوف دولة اإ’حتÓل
أعت Èألسسيد يفري بن زرقة ،عضسو أللجنة أ÷زأئرية Ÿسساندة ألشسعب ألصسحرأوي ،أن أ◊ملة ألتي يقودها أŸغرب ضسّد أ÷زأئر
موأصس Óسسياسسة ألهروب أ ¤أ’مام ،هي خطة قدÁة يريد تسسويقها للرأي ألعام أŸغربي وألدو‹ ،كما أنها أنعكاسض Ÿا يتخبّط فيه من
أحتقان أجتماعي ومشساكل دأخلية ،وكذأ ألضسغوط ألتي –اصسره من أÿارج ألذي يطالبه بحل عادل للقضسية ألصسحرأوية ،وبذلك
’مام.
’مثل لشسغل ألرأي ألعام أŸغربي وألدو‹ وألهروب إأ ¤أ أ
’سسÎأتيجية أ أ
فهو ‘ كل مرة يدأب على أنتهاج أ إ
ال-ن-ب-ي-ل-ة م-ن-ذ اسس-ت-قÓ-ل-ه-ا وب-دف-اعها عن حقوق تعلّق بتهديدات اŸغرب باŸواجهة العسسكرية
إأÁان كا‘
ضس -د ج -ب -ه -ة ال -ب -ول-يسس-اري-و ل-ن ي-زع-زع صس-ف-وف
الشسعوب ‘ تقرير مصسÒها.
أاوضسح بن زرقة أان سسياسسة تلفيق التهم للجزائر وه -ن -ا ت -وق -ف ﬁدث -ن -ا ع-ن-د ال-ت-ه-دي-دات ال-ت-ي اŸناضسل Úالصسحراوي Úالذين لن يدخروا أاي
ج- - -ه- - -د ل - -ل - -دف - -اع ع - -ن
 ⁄تعد غريبة على اŸغرب ،إال أانه من الغريب أاط -ل -ق -ه -ا اŸغ -رب ضس -د
أاراضس-ي-ه-م ألن اسس-تشس-ه-اد
أان يطالب ا÷زائر باŸشساركة ‘ اŸفاوضسات ا÷زائ- - - -ر وج- - - -ب- - - -ه- - - -ة
صس- -ح- -راوي واح- -د أام -ام
دون أان يطالب دولة أاخرى غÒها على الرغم ال -ب -ول -يسس-اري-و ع-ل-ى حّ-د
قوات الحتÓل اŸغربي
من أانها ليسست الدولة الوحيدة ‘ العا ⁄التي سسواء ،أاين أاكد أان األ·
لن يؤودي إال إا ¤تعويضسه
تدّعم حّق الصسحراوي ‘ Úتقرير مصسÒهم ‘ ،اŸتحدة وكل اŸنظمات
بأالف مناضسل آاخر.
ح Úأانه ل فائدة من إاقحام ا÷زائر ‘ مثل ال- -دول- -ي- -ة اıتصس -ة ‘
وع- -رج ب- -ن زرق- -ة ع- -ل- -ى
ه -ك -ذا صس -راع ل ي -ع -ن -ي إال ال -ط-رف ÚاŸع-ن-ي Úاألم-ن ال-عسس-ك-ري م-تفقة
اتهامات اŸغرب ÷بهة
ب -ال -ن -زاع وه -م -ا اŸغ-رب وج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ،على ثقل مكانة ا÷زائر
ال-ب-ول-يسس-اري-و ال-ت-ي ت-عّ-ب-ر
مضسيفا أان ما قاله وزير اÿارجية ا÷زائري ك- - -ق- - -وة إاق- - -ل- - -ي- - -م - -ي - -ة،
عبد القادر مسساهل كان ‘ الواقع ردا ‘ ﬁله دبلوماسسية وعسسكرية ،وأانها أاك Èمن الرد على كما أاوضسح عن أاجندة معروفة يعتمدها اŸغرب
عندما أاكد أان ا÷زائر دولة معروفة Ãواقفها هكذا تهديدات ،موضسحا ‘ سسياق آاخر أان ما ك -ل سس -ن -ة وب -اقÎاب م -وع -د ال -ت -ق -ري-ر السس-ن-وي

ا◊ّل ‘ جلوسس اŸغرب
إا ¤طاولة اŸفاوضسات
مـ ـ ـع البوليسسـ ـ ـاريـ ـو

Ûلسض األم- -ن ،ح- -يث ي- -ب- -دأا ب- -إاث -ارة ال -ب -ل -ب -ل -ة
وال -دخ -ول ‘ م -ع -ارك إاع Ó-م -ي -ة و‘ ات-ه-ام-ات
للجÒان وجبهة البوليسساريو والذي ليسض هناك
جواب له أافضسل من جواب األ· اŸتحدة التي
أاكدت أان بعثة اŸينورسسو  ⁄تلحظ أاي –رك
لعناصسر جبهة البوليسساريو ‘ اŸنطقة العازلة.
و‘ معرضض حديثه ،أاشسار يفري بن زرقة ،أان كل
م -ا ي -ق -وم ب -ه اŸغ -رب ه -و ت -خّ-وف ورعب ل-ق-وة
م -وق -ف ال -قضس-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ،خ-اصس-ة ب-ع-د م-ا
ح ّ -ق -ق -ت -ه م -ن ان -تصس -ارات ك -بÒة ع -ل -ى السس-اح-ة
الدبلوماسسية الدولية ،من بينها ثÓث انتصسارات
كÈى ،أاولها عودة اŸغرب ل–Óاد اإلفريقي
وه -وال -ق -رار ال-ذي أاح-ب-ط ك-ل مسس-اع-ي اŸغ-رب
ال -ه -ادف -ة إا ¤إاقصس -اء ال-دول-ة الصس-ح-راوي-ة وه-ي
عضسو مؤوسسسض فيه ،فكان انضسمام اŸغرب من

ج -دي -د ل –Ó-اد اإلف-ري-ق-ي ب-دون شس-روط ،وق-د
كانت هذه اÿطوة Ãثابة اعÎاف با÷مهورية
ال-ع-رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة م-ن ط-رف
اÙت- -ل وه -ذا م -كسسب ت -اري -خ -ي ه -ام لصس -ال -ح
البوليسساريو ،كما “ثل النتصسار الثا ‘ Êقرار
ﬁك -م -ة ال -ع -دل األوروب -ي -ة ال -ذي أاغ -ل -ق ك -اف -ة
األبواب أامام اŸغرب وحتى بالنسسبة ◊لفائه ‘
أاوروبا ،وأاقّر أانه ل سسيادة للمغرب على األراضسي
الصس -ح -راوي -ة وب -أان ال -ب -ول -يسس -اري -و ه-ي اŸم-ث-ل
ال-وح-ي-د والشس-رع-ي ل-لشس-عب الصس-ح-راوي ،وق-رار
اÙكمة األوروبية يقضسي بأان من حقّ الشسعب
الصسحراوي تقرير مصسÒه ،أاما النتصسار الكبÒ
الذي جاء به مبعوث األ· اŸتحدة ‘ اŸنطقة
هورسست كوهلر فهو تأاكيد األ· اŸتحدة على
أان النزاع ‘ الصسحراء الغربية طال أامده ولبد
من اسستفتاء الشسعب الصسحراوي لتقرير مصسÒه.
وفيما يخصض مسستقبل القضسية الصسحراوية  ،ذكر
بن زرقة أانه من اŸهم التأاكيد على أان الكث Òمن
اŸؤوشس -رات ال-واق-ع-ي-ة ت-ؤوك-د ع-ل-ى أان ان-تصس-ارات
كبÒة ‘ صسالح الشسعب الصسحراوي وهي ترعب
اŸغرب ،كما أان هذا األخ Òليسض لديه حل آاخر
سسوى العودة وا÷لوسض إا ¤طاولة ا◊وار مع
جبهة البوليسساريو ،ومن الضسروري التأاكيد على
ال -دور ال -ه -ام ال-ذي سس-ي-ل-ع-ب-ه ال–اد اإلف-ري-ق-ي
والقانون الدو‹ ‘ القضسية الصسحراوية الذي
ي -ل -ق -ي الشس -عب الصس -ح-راوي ك-ل أام-ال-ه ع-ل-ي-ه-م-ا
لسستعادة حّقه اŸشسروع.

أاحدثت اŸظاهرات التي يعّبر من خÓلها الشسعب الفلسسطيني ‘ غزة
باألخصض ،وبعضض اŸبادرات اÙدودة ‘ الضسفة الغربية ،صسدمة لدى
أاجهزة الكيان اإلسسرائيلي الغاشسم الذي أاصسبح يعيشض كل يوم جمعة كابوسض
ا◊قيقة التاريخية ،التي تؤوكد أانه اغتصسب الأرضض وشسّرد شسعبها ويسستعمل
اإلرهاب Ùاولة كسسر روح اŸقاومة.
مظاهرات العجÓت اŸطاطية أاعادت القضسية الفلسسطينية إا ¤الصسدارة
‘ اŸشسهد الدو‹ بعد أان كادت أان تغطي عليها اضسطرابات ما يسسمى»
الربيع العربي» ا◊امل للخراب والف Ïوضسياع موارد الشسعوب لصسالح قوى
عاŸية تصسنع القرار الدو‹ بنفوذها وجÈوتها ول تÎك ›ال للبلدان
الناشسئة لتسساهم ‘ صسياغة نظام دو‹ جديد يقوم على سسلطة القانون
الدو‹.
هذا األخ Òل يزال عاجزا عن Œسسيد أاحكامه ومعاهداته وأانظمته ‘
معا÷ة قضسايا دولية تتعلّق بتصسفية السستعمار و“ك Úشسعوب من تقرير
اŸصس Òالذي تكلفه مواثيق األ· اŸتحدة.
لقد سساير الشسعب الفلسسطيني من خÓل قيادته الشسرعية طيلة ﬂتلف
اŸراحل اÿيار الدبلوماسسي وانحاز للشسرعية الدولية من أاجل “كينه من
ا‚از أاه -داف -ه السس -ي -اسس -ي -ة والق-تصس-ادي-ة ع-ن ط-ري-ق اسسÎج-اع ح-ق-وق-ه
الشسرعية بضسمانات من األ· اŸتحدة وباألخصض القوى الدولية الفاعلة
التي رعت اŸفاوضسات ب Úالفلسسطيني Úواإلسسرائيلي ،Úغ Òأانه تف ّ
طن
وبشسكل واضسح أانه راح مرة أاخرى ضسحية خديعة دولية ل تقلّ مكرا
وخطرا عن Œارب سسابقة تن ّصسل فيها كبار العا ⁄بقيادة أامريكا من
Œرأا على
التزاماتها ،لتخرج للعا ⁄بقرار  ⁄يسسبق لرئيسض أامريكي أان ّ
اتخاذه بعد أان أاعلن دونالد ترامب بنقل سسفارة بÓده إا ¤القدسض ،ضساربا
بالتاريخ واŸعاهدات ومواقف بÓده عرضض ا◊ائط ،متجاوزا األعراف
الدولية وغ Òآابه Ãعاناة الشسعب الفلسسطيني وتطلّعاته اŸشسروعة ‘ نيل
حقوقه –ت مظلة األ· اŸتحدة .وطبيعي أان يجد الكيان اÙتل
الظرف مواتيا لÒفع من وتÒة جرائمه التي تقع –ت طائلة القانون
الدو‹ وا÷نائية الدولية ،فيسستبيح ›ددا العّزل دون أادنى “ييز ودون
أان يتحّرك الضسم Òاإلنسسا ÊالعاŸي الواقع –ت تأاث Òفادح للدعاية
الصسهيونية وأادواتها ع Èالعا ،⁄مسستفيدا من مناخ تراجع فيه معيار حّق
الشسعوب اŸسستضسعفة لصسالح قوى ل مكان للقيم لديها تسسعى بكل الوسسائل
لتكريسض الهيمنة بكافة الطرق Ãا فيها التغطية على جرائم مثل التي
ي -رت -ك-ب-ه-ا ج-يشض الح-تÓ-ل اإلسس-رائ-ي-ل-ي ،ه-ذا األخ ⁄ Òي-ج-د م-ن خ-ي-ار
للتغطية على جرائمه البشسعة سسوى أان يسستهدف بالرصساصض كل ما يعتقد
أانه مصسدر خطر مثل اŸصسورين الصسحفي Úالذين –ولوا ‘ خضسم
تطورات األحداث التي تؤوجج وتهيئ ليوم النكبة ‘ منتصسف شسهر ماي
القادم ،إا ¤هدف ‘ مرمى نÒان القناصسة .ومن الطبيعي أان يخشسى
اÛرم من أان تلتقط صسورة تنقل للرأاي العام العاŸي تفاصسيل جرÁته
وكأانه أاصسبح يخاف من الصسورة أاك Ìمن الكلمة.
بالفعل –ولت الصسورة Ãختلف أاشسكالها إا ¤سسÓح يدّوي داخل منظومة
ال-ك-ي-ان اإلسس-رائ-ي-ل-ي ،وي-ف-ع-ل م-ف-ع-ول-ه أاك Ìم-ن السسÓ-ح ال-ت-ق-ليدي ،حيث
يكشسف مدى تورط جيوشسه ‘ أاوحال ا÷رÁة ضسد اإلنسسانية مسستفيدا
من صسمت وتواطؤو دولي ⁄ Úيعد ‡كنا Œاهله بعد أان اسستنهضض الشسعب
الفلسسطيني العزÁة متقدما بثقة على درب اسسÎجاع ا◊رية وكسسر قيود
الحتقار والعبودية مثلما باغتت به الطفلة الباسسلة عهد التميميŸ ،ا
جهت Ãا “لك من إارادة صسفعة إا ¤عسسكري صسهيو Êأاسسقطت به
و ّ
«كÈياء» اÛرم لتوّقع اسستئناف النضسال السسلمي بعد أان أادرك أاصسحاب
القضسية أان كل ما يجري منذ الربيع اŸزعوم من ضسرب لدول ،ونشسر
للفوضسى يسستهدف القضسية الفلسسطينية.
ب رياح صسراعات داخلية
لكن حتى ل تذهب كل تلك التضسحيات ‘ مه ّ
تغذيها ارتباطات خاطئة مع مراكز نفوذ إاقليمية ودولية يتحمل ،قادة
اŸنظمات الفلسسطينية ‘ غزة والضسفة الغربية وخاصسة السسلطة الوطنية
وحركة حماسض مسسؤوولية سسوف يحكم عليها التاريخ ‘ فهم دقيق ونوعي
للتطلعات الفلسسطينية والتوجه بسسرعة إاŒ ¤اوز خÓفات لها عÓقة
بالسسلطة وا◊كم إا ¤مرحلة التعب Òعن جوهر القضسية التي ظلمها
التاريخ والقانون الدو‹ وهمشسها الضسم Òاإلنسسا Êوطعنها غدرا ذوو
القربى ،ورد ا÷ميل للشسعب الفلسسطيني ‘ يوم النكبة ليتحّول اإ ¤يوم
النتصسار الذي يبدأا بانتصسار على الذات يليه انتصسار كب Òعلى العدو
اŸتعجرف.

من قصسر ألرئاسسة إأ ¤ألزنزأنة

زعماء يعصسف بهم الفسساد
’خÒة ،تتمثل ‘ مÓحقة
ظاهرة مقيتة نقف على أطوأرها ‘ ألسسنوأت أ’خÒة ،وأشستّدت حّدتها ‘ أّŸدة أ أ
بعضض رؤوسساء ألدول وأ◊كومات بتهمة ألفسساد وألزّج بهم ‘ ألسسجن.
ظاهرة ألفسساد ألتي أصسبحت تسستشسري ‘ ألعا ⁄كالوباء ألفتاك ،بقدر ما أصسبحت تث Òألقلق من تنامي لصسوصض
ألÌوأت وأسستفحال أسستغال كبار أŸسسؤوول Úمناصسبهم ونفوذهم Ÿلء جيوبهم دون مبا’ة بإافقار شسعوبهم ،فهي من
ناحية ثانية تعكسض سسلوكا تقوÁيا ’بّد منه ،وأسستفاقة حتمية Ÿعاقبة من يخون ألق َسسم وألعهد ألذي قطعه على
نفسسه بحماية مصسالح بÓده وشسعبه ،ثم يهدرها بالنهب وألتبذير وألّرشسى.
أاثناء اعتقاله.
فضسيلة دفوسض
وإا ¤نفسض اŸصس ،Òقادت تهم الفسساد واسستغÓل النفوذ رئيسسة
قبل يوم Úشسهدنا رئيسض الÈازيل األسسبق «لول دا سسيلفيا» ك -وري -ا ا÷ن-وب-ي-ة ،ح-يث ان-ت-ه-ى ب-ه-ا اŸط-اف ‘ السس-ج-ن ،ل-ك-ن
الذي غادر السسلطة قبل ثما Êسسنوات بشسعبية قياسسية ،ينتقل بعقوبة مضساعفة عن تلك التي صسدرت ‘ حقها لول ،إاذ قضست
بنفسسه ا ¤السسجن ليمضسي هناك  ١2سسنة بتهمة تلقي شسقة اÙكمة بسسجن بارك غيون هاي بالسسجن  2٤عاما وأالزمتها
فخمة على الشساطئ من شسركة بناء لقاء امتيازات ‘ مناقصسات بدفع غرامة قيمتها نحو ١7مليون دولر بعد إادانتها باسستخدام
ن -ف -وذه -ا إلج -ب -ار شس -رك -ات كÈى ،م -ث -ل ع-مÓ-ق ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
عامة.
والمتياز الوحيد الذي حظي به لول « 72عاما» وهو يتجه إا ¤سسامسسونغ وسسلسسلة التجزئة لوتي ،على إابرام صسفقات ضسخمة
مسستقّره ا÷ديد ،أان القاضسى سسÒجيومورو ،منحه حقّ تقد Ëودفع تÈعات Ÿؤوسسسسات تديرها صسديقتها شسوي سسون سسيل.
وتضسمنت التهامات أايضسا إاجبار بارك العديد من الشسركات
نفسسه طواعية إا ¤الشسرطة ،و ⁄يعط اإلذن باسستخدام األصسفاد
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على منح هدايا لشسوي وابنتها.
إاضس -اف -ة إا ¤ذلك ،أادُ ي -نت ال -رئ-يسس-ة السس-اب-ق-ة ل-ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة
بتسسريب معلومات سسرية رئاسسية لصسديقتها.
وبينما اتضسح مصس Òلول وهاي ،وهما اآلن يعيشسان أاو ¤أايامهما
‘ وحشس -ة األسس -ر والح -ت -ج-از ،يّ Îق-ب رئ-يسض ج-ن-وب اف-ري-ق-ي-ا
السس -اب -ق ج-اك-وب زوم-ا ك-ل-م-ة ال-قضس-اء ،ح-يث م-ث-ل ي-وم ا÷م-ع-ة

اŸاضسي أامام اÙكمة Ÿواجهة سستة عشسر اتهاما بالكسسب غÒ
اŸشسروع تعود إا ¤ما قبل توليه السسلطة.
ويشستبه بأان زوما ،الذي ينادي بÈاءته ،تلقى رشسى عندما كان
«وزيًرا» ‘ حكومة اإلقليم ثم نائًبا للرئيسض ،من اÛموعة
الفرنسسية تاليسض ‘ إاطار عقد لشسراء أاسسلحة بقيمة  ٤مليارات
يوروأابرم ‘ .١999

ومن قضسايا الفسساد التي هّزت الرأاي العام العاŸي قبل أايام،
جّر الرئيسض الفرنسسي السسابق نيكول سساركوزي ،إاﬁ ¤كمة
السستئناف بتهمة الفسساد واسستغÓل النفوذ على خلفية فضسيحة
تلقيه أاموال من الرئيسض الليبي السسابق معمر القذا‘ لتمويل
حملته النتخابية عام  ،،2٠٠7وتو ¤بعدها رئاسسة فرنسسا خلفا
للرئيسض جاك شسÒاك ،حتى  ،2٠١2وقد وجه اتهام رسسمي
لسساركوزي ليحاكم لحقا.
وا ¤نفسض اŸآال Áضسي رئيسض وزراء الكيان الصسهيو Êالغاصسب
بنيام Úنتنياهو ،الذي يتو ¤رئاسسة الوزراء ‘ إاسسرائيل لرابع
فÎة ،وي-خضس-ع ل-ت-ح-ق-ي-ق Úج-ن-ائ-ي ،Úوق-دمت الشس-رط-ة ت-وصسية
رسسمية إا ¤القضساء ‘ فيفري اŸاضسي Ùاكمته بتهمة الرشسوة
وخيانة األمانة ،مع العلم ان زوجته متورطة أايضسا.
والرئيسسة الوحيدة التي خرجت بأاقل اÿسسائر من هذه الزوبعة،
ه -ي رئ -يسس -ة الÈازي -ل السس-اب-ق-ة ،دي-ل-م-ا روسس-ي-ف ،ال-ت-ي ات-ه-مت
بالفسساد دون أان يصسل بها األمر ا ¤السسجن ،لكنها خسسرت
منصسبها كرئيسض.
‘ الواقع قد ل يّتسسع هذا ا◊ّيز لسسرد قائمة الرؤوسساء الذين
إانتهى بهم األمر إاما ‘ السسجن ،أاو أامام اÙاكم ،والظاهرة
بالفعل ﬂيفة ،ألنها تعكسض اسستشسراء الفسساد بشسكل مفزع ‘ كّل
رب -وع ال -ع -ا ،⁄م-ا يسس-ت-دع-ي إاطÓ-ق ح-رب ح-ق-ي-ق-ي-ة تسس-ت-ه-دف
لصسوصض الÌوة ومسستغلي النفوذ مهما بلغت مناصسبهم.

ثقافة

اأ’ربعاء  ١١أافريل  ٢٠١8م
الموافق لـ  ٢٤رجب  ١٤3٩هـ

«السسليل» عرضس فني ‘ القمة بدار ا’أوبرا بوعÓم بسسايح

 75دقيقة ›دت بطولت ا÷يشض ‘ بناء ا÷زائر اŸسستقلة

«السس-ل-ي-ل» ،سس-اع-ة ونصس-ف ع-ل-قت ف-ي-ه-ا ح-ن-اج-ر ا◊ضس-ور و رسس-خت
لذاكرة مفصسلية من تاريخ ا÷زائر ،..صسيحات و أاهاليل من على صسرح
’بدان تقشسعر و ا’نفاسس –بسس ،والعيون شساردة
’وبرا جعلت ا أ
دار ا أ
وراء كل حركة أاداها رجا’ت العرضس :لوحات فنية ونصسوصس إامتزجت
’مسس القريبŸ ،ن عايشسوها عن
بروح الوطنية واسستذكار ◊ظات ،ا أ
قرب وتأاريخ لهذه الذاكرة ا◊اضسرة ‘ تاريخ ا÷زائر لتكون ملحمة
ع -ن-وان-ه-ا :ال-وف-اء Ÿب-ادئ ن-وف-م Èو ورق-ة ط-ري-ق ل-ل-ج-ي-ل ا÷دي-د ح-ت-ى
يقÎب أاك Ìمن تضسحيات أابناء وطنه...

»æe É«°SGB :GôHh’CG QGO

إاعتراف فني ملحمي من النخبة المثقفة أ’فراد الجيشس الوطني الشسعبي نظير
إاسسهامهم الكبير في خدمة الفرد والمجتمع والدولة ،جسسدته في عمل أاوبيرا
ضسخم شسهدته ،أاول أامسس ،دار ا’وبرا بوعÓم بسسايح ،جلب ا’هتمام وصسنع
الفرجة وسسط الحاضسرين الذين تفاعلوا بقوة أامام هذا المزيج بين الرصساصس
وقلم الرصساصس..
ملحمة جسسدت عÓقة تاريخية حتمية بين الجيشس الوطني الشسعبي وجيشس
التحرير الوطني ،فاأ’ول سسليل الثاني ،ولطالما كان الثاني عنوان اأ’ول وقدوته
ومرجعيته ..وإان كان المشسهد الفني قد اهتزت له المشساعر لعظمته ،إا’ انه
Óمة
يبقى عم Óخجو’ أامام عظمة ما قدمته هذه المؤوسسسسة العسسكرية ل أ
الجزائرية ،خصسوصسا في العقدين اأ’خيرين حيث انتقل نقÓت كبيرة في
ا’حترافية والعصسرنة والتطور.
فالعمل أابرز أاهم إاسسهامات جنود الخدمة الوطنية في مختلف مناحي التنمية
وتضسحياتهم الجسسام فكانت البداية بلوحة إانشساء الوحدة اإ’فريقية ،شسريان
الحياة ا’قتصسادية من الجزائر الى مالي والنيجر ،مرورا بصسحرائنا الشساسسعة،
لغواط ،غرداية وعين صسالح ،ليرسسم بعدها أاكثر من  ١٢٠فنان لوحة خضسراء
عكسست اإ’سسهامات الكبيرة في الثورة الزراعية ،مّعرجين عن السسد اأ’خضسر
وكذا إانشساء  ١٠٠٠قرية فÓحية.
التضسحيات كانت كبيرة فمن انقد ضسحايا زلزال اأ’صسنام وفيضسانات باب
الوادي مع صسون وحدة اأ’مة الجزائرية واسسترجاع أامنها واسستقرارها من
خفافيشس الظÓم ،إابان العشسرية السسوداء .
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي وفي كلمة افتتاحية ،أاكد أان «هذا العمل يعد
بمثابة هدية بسسيطة من المثقف الى أاخيه الجندي هو اعتراف وعرفان نظير
إاسسهامهم الكبير في خدمة الوطن ».و «وردة شسكر وزهرة عرفان قد ’ تكفي»،
يضسيف ميهوبي قائ:Ó
« لتعبر عن إامتنان المثقف لهذه المؤوسسسسة العظيمة التي غرسست لنا بذرة
ا’سستقÓل ..سسقتها وتعهدتها لتكبر اليوم وطنا كامل السسيادة والحرية».
هو نتاج طبيعي ،يقول« :للمنظومة اأ’مة الذي شسكل عناصسر الجيشس فيها أاهم
أاسسسس-ه-ا ف-ك-ان م-ن ب-ي-ن أاول-وي-ات-ه-م ح-م-اي-ة ال-ه-وي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ب-ح-م-اية تراثها
وموروثها الثقافي لتتعداها الى حماية الشسخصسية الثقافية».
ونحن إاذ نحيي ،يقول ميهوبي« :رفقة إاخواننا أافراد الجيشس الوطني الشسعبي

الذكرى الخمسسين لدخول مرسسوم الخدمة الوطنية حيز التنفيذ ،فإاننا نسستفز
ونحرك من خÓل هذه ا’وبيرات ذاكرة اأ’جيال التي مرت على هذه التجربة
ال-وط-ن-ي-ة ال-م-ت-م-ي-زة وال-م-ث-ي-رة ف-م-ن خÓ-ل ال-خ-دم-ة ال-وط-نية ارتفعت اأ’سسوار
وامتدت الطرقات واخضسرت الصسحراء».
من خÓلها أايضسا اسستطرد ميهوبي« :التقى الجزائريون في وجدان إانسساني
مشسترك ،فشسكل لهم هذا الحدث محطة هامة غّذت في أانفسسهم قيم الوطنية
ومبادئ ا’لتزام والوفاء وتغليب المصسلحة العليا للبÓد ولعل انتصسار الجزائر
على التحديات الخطيرة التي واجهتها يعود بالدرجة اأ’ولى الى حقنة المناعة
التي تلقاها هوؤ’ء الشسباب أاثناء فترة أادائهم لواجب الخدمة الوطنية».
المناسسبة هي فرصسة ،يقول وزير الثقافة« :إ’براز أاهم اإ’سسهامات المقدمة من
طرف جنود الخدمة الوطنية في مختلف مناحي التنمية وهو تحية للجيشس
الوطني بكل قياداته وأافراده ،وهو فرصسة للتّرحم على شسهداء هذا الواجب
وتذكر نضسا’ت أاحيائه».

وقفة تخليد ألبطال معركة البناء
من جهته ،أاكد مدير اإ’يصسال واإ’عÓم والتوجيه للجيشس الوطني الشسعبي اللواء
بوعÓم مادي في كلمته بالمناسسبة« :أان الجزائر عامة والجيشس الوطني خاصسة
يحتفÓن في هذا اأ’سسبوع ،بمرور  5٠سسنة على تأاسسيسس الخدمة الوطنية ،هذه
الّلبنة المتينة واأ’سساسس الصسلب الذي أاقرته القيادة العليا في ذلك الوقت من
أاجل تحقيق التنمية الشساملة للبÓد الى جانب تعزيز صسون الجيشس الوطني
الشسعبي لحماية الوطن».
هي مناسسبة وقف حيالها اللواء مادي باسسم الفريق احمد قايد صسالح  ،نائب
وزي -ر ال -دف-اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسس أارك-ان ال-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي وق-ف-ة ت-ق-دي-ر
واحترام لكل أابطال الجزائر ممن خاضسوا هذه التجربة الناجحة وسساهموا
وشساركوا في تشسييد وبناء الجزائر المسستقلة ودافعوا عن الوطن ولعل أاهم
رصسيد لهذه الخدمة ،هي تعميق أاواصسل المواطن بين أابناء الشسعب الواحد
وتثمين عÓقات التضسامن واأ’خوة.
 5٠سسنة تمر على تأاسسيسس الخدمة الوطنية ،وهي فرصسة يقول اللواء ماضسي:
Óداء والتمّعن في مسسيرة الرجال
«نقف فيها وقفة تخليد للحدث وتقييم ل أ
الذين كانوا خير خلف لخير سسلف 5٠ ،سسنة من العطاء أارادت من خÓلها وزارة
الثقافة أان تشسارك فيها من خÓل هذا العمل الفني الرائع الذي تثمنه القيادة
العليا للجيشس الوطني الشسعبي».
من جهته ،وبعد أان عّرج في تصسريح لـ»الشسعب» ،على أاهم اللوحات الفنية التي
تم تجسسيدها بغية ابراز مختلف اسسهامات الجيشس الوطني الشسعبي في بناء
الجزائر المسستقلة« ،أاكد مخرج العمل ا’وبرالي «السسليل» فوزي بن براهم أان «
العمل كان بمثابة تحية وتقدير للجيشس الوطني الشسعبي بكل قيادته وأافراده
وهو فرصسة لنترحم على شسهداء هذا الواجب ونذكر نضسا’ت أاحيائه».
أاما كاتب السسيناريو رابح ظريف ،اعتبر بدوره هذا العمل الفني بمثابة «هدية
من المثقف الى الجندي فكÓهما يجمعهما الرصساصس ،فهذا يحارب بقلم
الرصساصس واأ’خر برصساصس .فالملحمة تسسرد  5٠سسنة من الخدمة الوطنية،
عكسست معها مسسيرة الجزائر المسستقلة».

تثمينا للÎاث بشسمال إاليزي

نحـ ـو توسسي ـ ـع إاقليـ ـم ا◊ظ ـ ـÒة الثقافيـ ـة للتاسسيلـ ـي
تبذل ›هودات حثيثة لتوسسيع إاقليم
ا◊ظÒة الثقافية للتاسسيلي ،بو’ية إايليزي
ل -تشس-م-ل ب-ل-دي-ات شس-م-ال ال-و’ي-ة ،وذلك م-ن
أاج -ل ح-م-اي-ة وت-ث-م ÚالÎاث ال-ث-ق-ا‘ اŸادي
والÓمادي بهذه ا÷ماعات اÙلية ،بحسسب
م -ا صس-رح ب-ه ،أامسس ،ل-دى مسس-ؤوو‹ م-دي-ري-ة
الثقافة بالو’ية.
ت-مسس ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-م اإق-ت-راح-ه-ا منذ
 ٢٠٠٩م-ن ط-رف دي-وان ال-ح-ظ-ي-رة ال-ث-ق-اف-ي-ة
للتاسسيلي كل من مناطق شسمال بلديات اإيليزي
واإن اأميناسس وبرج عمر اإدريسس على مسساحة
اإجمالية قوامها  73 . ٢٤3كلم مربع لتضساف
ب -ذلك اإل -ى ال -مسس -اح -ة ال -ح -ال -ي -ة ل -ل -ح -ظ -ي-رة
والمقدرة بـ  ١38 . ٠٠٠كلم مربع حيث يسستغل
حاليا اإقليم الحظيرة نسسبة  ٪ 5٠من تراب
ال -و’ي -ة ،وال -ذي يضس -م ب -ل -دي -ات ج -انت وب-رج
ال -ح -واسس وج -ن -وب ب -ل -دي -ة اإي -ل -ي -زي ،ب-حسسب
تصس -ري -ح -ات م -دي -ر ال -ق -ط -اع ع -ب -د ال -ح-م-ي-د
مرسسلي.
رسسمت حدود توسسيع اإقليم الحظيرة الثقافية
للتاسسيلي من الجهة الشسرقية للحدود الليبية،
وم-ن ال-ج-ه-ة الشس-م-ال-ي-ة ع-ل-ى مسس-توى الطريق
الوطني رقم ( )3في شسقه الرابط بين حاسسي
بلقبور ( برج عمر اإدريسس) ومنطقة الغار (اإن
اأميناسس ) ،مرورا بالتجمع السسكاني اأوهانت.

تشسمل ذات العملية من الجهة الغربية حدود
و’ية تمنراسست والحظيرة الثقافية لÓأهقار،
وم -ن ال -ج -ه -ة ال -ج -ن -وب -ي -ة ال -ح -دود ال -ح -ال-ي-ة
للحظيرة الثقافية للتاسسيلي.
ينتظر اأن يتم ضسمن هذا المشسروع اإنجاز
نيابة للحظيرة الثقافية للتاسسيلي على مسستوى
بلدية برج عمر اإدريسس ( 7٠٠كلم شسمال مقر
الو’ية) ،وذلك من اأجل تثمين وحماية التراث
الثقافي المتواجد بهذه المنطقة والذي يعتبر
اإضس-اف-ة «ح-ق-ي-ق-ي-ة «ل-ل-زخ-م ال-ت-راث-ي ل-م-نطقة
التاسسيلي اأزجر ،كما ذكر من جهته ،مدير

ن ـدة الثقافية

األج

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

ديوان الحظيرة الثقافية للتاسسيلي اأسسكوكافي
الشسيخ.
تهدف عملية توسسيع اإقليم اأكبر متحف على
الهواء الطلق في العالم اأسساسسا اإلى ا’إهتمام
ب -ال -ت-ن-وع ال-ب-ي-ول-وج-ي الصس-ح-راوي وا’إه-ت-م-ام
ب -ق -اط-ن-ي ه-ذه ال-م-ن-اط-ق ومسس-اع-دت-ه-م ع-ل-ى
ا’إسستقرار بها ،اإضسافة اإلى المحافظة على
ال -ت -ن -وع ال -ث -ق -اف -ي وال -ط -ب-ي-ع-ي وم-ن-ه ح-م-اي-ة
ال-م-وروث ال-ث-ق-اف-ي وت-ث-م-ي-ن-ه وال-ترويج له بما
يمكنه اأن يكون عام Óمسستقطبا للسسياح.

ندوة حول السسرد عند ا÷احظ با÷لفة

العدد
١7٦١٦
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أاكدت على ضسرورة احÎام القانون ا÷زائري

وزارة الثقافة تنفي منعها عرضض «ديودونيه»
أاكدت وزارة الثقافة ‘ ،بيان تلقت «الشسعب» نسسخة منه ،أانها “ ⁄نع عرضس الفكاهي
’م-ر ’ ي-ع-دو ع-ن ك-ون-ه سس-ه-را وح-رصس-ا «ع-ل-ى احÎام
ال -ف-رنسس-ي دي-ودون-ي-ه ب-ا÷زائ-ر ،وأان ا أ
القوان ÚاŸعمول بها ‘ تنظيم العروضس الفنية با÷زائر» .وجاء بيان الوزارة رّدا على ما
’عÓم حول تنظيم عرضس با÷زائر للفكاهي ديودونيه ،الذي تقول
تداولته بعضس وسسائل ا إ
الوزارة إانه أاعلن عن عرضسه دون احÎام ﬂتلف اŸراحل القانونية اŸعمول بها با÷زائر.

ìGôaGE áeÉ°SGC

قدمت وزارة الثقافة ،في بيان لها ،مجموعة من
التوضسيحات ،عقب ما تم تداوله حول مشسروع
«ال-ع-رضس ال-ف-ن-ي ل-ل-ف-ك-اه-ي ال-ف-رنسس-ي دي-ودونيه
 Dieudonnéبالجزائر .وقالت الوزارة إانها
ت -ل -قت م -ن سس -ف -ارة ال -ج -زائ -ر ب-ب-اريسس ،ف-ي ٢7
فيفري الفارط ،مراسسلة جاء فيها بأان الفنان
الفرنسسي ديودونيه سسيقدم عرضسا فنيا سساخرا
بعنوان« :الحرب  »La Guerreيوم  ٢5مارسس
 ،٢٠١8وذلك دون تحديد القاعة التي سستحتضسن
العرضس ،وهذا اأ’خير هو من تنظيم وكالة Les
 productions la Plumeومقرها بفرنسسا،
وال -ت -ي ت -ط -لب ف -ي ن-فسس ال-وقت م-واف-ق-ة وزارة
الثقافة على تنظيم هذا الحفل.
ويضسيف البيان بأان وزارة الثقافة قامت في ٢١
م- - -ارسس  ٢٠١8ب-م-راسس-ل-ة السس-ف-ارة ال-ج-زائ-ري-ة
بفرنسسا ،تعلمها بأانه «’ يمكن الموافقة على
ه -ذا ال -ط -لب ل -م -خ -ال -ف -ت -ه ال -تشس -ري -ع ال -وط -ن-ي
ال -ج-زائ-ري ال-ذي ي-قضس-ي بضس-رورة ال-ت-ع-ام-ل م-ع
وك -ال -ة ج -زائ -ري -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م ال -ع -روضس ال -ف -ن-ي-ة
وال -ث -ق -اف -ي -ة» ،ك -م -ا أان «ل-ج-وء ه-ذا ال-ف-ن-ان إال-ى
اإ’ع Ó-ن ع -ن ت -ن -ظ -ي -م ال -ح-ف-ل ب-ال-ج-زائ-ر وب-ي-ع
ال-ت-ذاك-ر اإ’ل-ك-ت-رون-ي-ة ب-ال-ع-ملة الصسعبة دون علم
السسلطات الجزائرية المختصسة أامٌر غير قانوني،
وهو ما يسستدعي من مؤوسسسسة اأ’وبرا اللجوء إالى
العدالة ،كون جهة وهميّة اسستخدمت اسسمها في
اإ’عÓن عن حفل وهمي انجّرت عنه تبعات
مالّية ،ومسساسس بسسمعتها» ،بحسسب البيان.
اعتبرت وزارة الثقافة بأانه جدير بالمÓحظة
كون «الفنان ديودونيه كان قد أاعلن عن عرضسه
دون أان يتم احترام مختلف المراحل القانونية
المعمول بها بالجزائر ،حيث لم يتقدم بطلبه عن
ط-ري-ق وك-ال-ة خ-اضس-ع-ة ل-ل-ق-ان-ون ال-ج-زائ-ري ولم
يسس-ت-أاج-ر ق-اع-ة ل-ل-ع-رضس ،واك-ت-ف-ى ب-اإ’بÓغ عبر
وسسائل التواصسل ا’جتماعي أان عرضسه سسينظم
في قاعة اأ’وبرا ،دون علم مسسؤووليها ،وانطلق
ف -ي ب -ي-ع ال-ت-ذاك-ر ب-ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ع-ن ط-ري-ق
صس- -ف- -ح- -ة ف- -ي م -وق -ع ال -ت -واصس -ل ا’ج -ت -م -اع -ي
فايسسبوك ،متجاه Óكل التنظيمات واإ’جراءات

القانونية المعمول بها».
قالت وزارة الثقافة ،إانها لم تتأاخر عن «اإ’عÓن
عن اسستغرابها ودهشستها لما تم اإ’عÓن عليه
خاصسة بعد اقتراح بيع تذاكر العرضس دون ذكر
أاي هيئة جزائرية يكون قد تعامل معها ،وأاكثر
من هذا يواصسل الفنان ديودونيه إابÓغ جمهوره
بأان يحافظ على أاماكنه أ’ّنه سسيأاتي إالى الجزائر
( )..وكان عليه أان يحترم القانون أاّو’ ،وعدم
اع -ت -م -اد أاسس-ل-وب ال-ت-أاث-ي-ر اإ’عÓ-م-ي» .وأاضس-اف
البيان بأانه «وإالى يومنا هذا فإان وزارة الثقافة ’
زالت ت -ن -ت -ظ -ر ت-وضس-ي-ح-ات م-ن صس-احب ت-ن-ظ-ي-م
العرضس».
ُيذكر أان الفكاهي الفرنسسي ديودونيه متهم في
فرنسسا بمعاداة السسامية ،وهو ما نتج عنه منع
عروضسه ومقاطعة وسسائل اإ’عÓم له .إا’ أان بيان
وزارة الثقافة لم يأات تماما على ذكر المواقف
السسياسسية لهذا الفكاهي ،وأاصسّر على أان المسسأالة
ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة و’ ت-زي-د ع-ن ك-ون-ه-ا ت-ت-ع-ل-ق باحترام
ال- -ق- -ان- -ون ال- -ج- -زائ- -ري ال -م -ن -ظ -م ل -م -ث -ل ه -ذه
التظاهرات الثقافية.من أاجل ذلك ،تفرع اليوم
ال - -دراسس - -ي إال - -ى م - -ح- -اور ك- -ان أاول- -ه- -ا اإ’ط- -ار
ال-م-ف-اه-ي-م-ي وسس-وسس-ي-ول-وج-ي-ا ال-نخب السسياسسية
ال -م -غ-ارب-ي-ة ،وت-نضس-وي ت-ح-ت-ه م-داخÓ-ت م-ن-ه-ا:
«القبلية المغاربية من الفرد إالى الدولة كثنائية
محورية في المعادلة السسياسسية» للدكتور ميلود
حاج عامر ،والمداخلة الثنائية «النخبة الليبية
بعد ا’نتفاضسة :بين الموروث القبلي وحتمية
المأاسسسسة في بناء الدولة الليبية» ،للدكتورة نور
الهدى بن بتقة والباحث نور الدين لعراجي ،اأما
أا .ن- -اصس- -ر ال- -دي- -ن ب -اق -ي م -ن ج -ام -ع -ة ال -ب -يضس
فسس -ي -ت -ط -رق إال -ى «ط -ب -ي -ع-ة ال-ن-خ-ب-ة السس-ي-اسس-ي-ة
الجزائرية :دراسسة في أاثر الخلفيات ا’جتماعية
على سسلوكها السسياسسي».
أام-ا ال-م-ح-ور ال-ث-ان-ي ف-ي-ت-ع-ل-ق بالنخب السسياسسية
ال -م-غ-ارب-ي-ة ب-ي-ن ال-قضس-اي-ا الُ-ق-ط-ري-ة وال-مشس-روع
التكاملي المغاربي ،فيما يتطرق المحور الثالث
إالى النخب السسياسسية المغاربية ومسستقبل اتحاد
المغرب العربي.

اŸدرسسة الوطنية العليا للعلوم السسياسسية،

النخبة السسياسسية اŸغاربية ‘ يوم دراسسي
بالتعاون مع فرقة البحث «أاثر التحو
’ت في المنطقة المغاربية على اتحاد
المغرب العربي» ،تنظم المدرسسة الوطنية
ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ية ،اليوم اأ’ربعاء،
يوما دراسسيا حول «النخبة السسياسسية في
دول المغرب العربي :الطبيعة والدور».
ويطرح اليوم الدراسسي إاشسكالية تتمحور
ح -ول دور وت -وج -ه -ات ال-ن-خب السس-ي-اسس-ي-ة
تجاه التجربة التكاملية المغاربية ،في ظل
التحّو’ت والتطورات السسياسسية واأ’منية
وا’قتصسادية التي تعرفها المنطقة.
ت -رى دي-ب-اج-ة ال-ي-وم ال-دراسس-ي أان ط-ب-ي-ع-ة

وأادوار ال- -ن -خب السس -ي -اسس -ي -ة ال -م -غ -ارب -ي -ة
اختلفت في كل مرحلة من مراحل تاريخ
ال-م-ن-ط-ق-ة ،وت-راوح ب-ي-ن ال-واجب ال-وط-ن-ي
والمسساهمة في بناء نموذج لدولة مغاربية
مسستقرة سسياسسيا واجتماعيا .ويأاتي هذا
اليوم الدراسسي لمحاولة البحث عن دور
وأاهمية النخب السسياسسية ،ومدى إادراكها
ووع -ي -ه -ا ب -أاه -م -ي -ة ال -ت-ج-رب-ة ال-ت-ك-ام-ل-ي-ة
المغاربية.
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فيلمان جزائريان Ãهرجان تنغ ÒاŸغربي

تن ّ
ظم الرابطة الوطنية للسسرد ،التابعة ’تحاد الكّتاب الجزائريين يوم السسبت  ١٤أافريل الجاري،
بمكتبة نورة بن يعقوب بحاسسي بحبح بالجلفة ،ندوة ثقافية ينشسطها بداية من السساعة ١٤ . ٠٠
زوا’ ،اأ’سستاذ عامر بومقواسس ،الندوة تحت عنوان« :نزهة المÓحظ في أاسسلوب السسرد عند
الجاحظ» ،القصسة نموذجا.

معرضض تشسكيل ـ ـي باŸعهـ ـد الفرنسسي بالعاصسمـ ـة

تشسارك الجزئر بداية من اليوم بفيلم صسوت الصسمت :للمخرج بوبكر سسلمان وفيلم «قصسة نظرة» للمخرج عماد
الدين بن عمورة إالى جانب  ١١دولة في مهرجان تنغير الدولي للسسينما الذي تقام طبعته بالمغرب تحت شسعار
«سسينما الشسباب سسحر اإ’بداع المتجّدد».
يتواصسل المهرجان الذي تنظمه جمعية فن شسباب ب Óحدود المغربية إالى غاية  ١٤اأفريل الجاري مع السسينما
السسينغالية .كضسيف شسرف.

أاوبريت السسليل بدار األوبرا

يحتضسن المعهد الفرنسسي بالجزائر العاصسمة من  ١٢إالى  ١٤من الشسهر الجاري ،معرضسا للفن
التشسكيلي للفنانة الكسسندرا روسسوبولوسس ،يحمل عنوان Venue-Revenue

بمناسسبة الذكرى الخمسسين لتأاسسيسس الخدمة الوطنية تعرضس دار اأ’وبرا بوعÓم بسسايح ،الليلة
وللمرة الثانية على التوالي ،بداية من السساعة٠٠: ١٩أاوبريت «السسليل» التي تروي مراحل تطّور
الخدمة الوطنية بالجزائر.

إاعداد :فتيحة كلواز

األربعاء  11أافريل  2018م
الموافق لـ  24رجب  14٣9هـ
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سصهـــام رحمانيـــة

ألغطّاسشـ ـ ـة ألتـ ـ ـي تعي ـ ـشش حلمه ـ ـا – ـ ـت أ Ÿـ ـ ـاء
هي سصّيدة ج ّسصدت إاصصرار اŸرأاة وقّوتها ‘ –قيق حلمها حتى وإان كان متفّردا  ⁄يتعّود عليه اÛتمع ،هي امرأاة اسصتطاعت أان “لك داخلها
لخر ول Œد سصعادتها إا ّ
ل ‘ سصعادة غÒها .سصهام رحمانية
لنسصانية ومعانيها ،هي امرأاة ل ترى نفسصها إال ‘ ا آ
روحا تتسصامى ‘ أارقى صصور ا إ
غطّاسصة تعيشش حلمها بالغوصش ‘ أاعماق البحر لتتكشصف أامامها أاسصراره اÿفية ومعاŸه السصاحرة ،سصنتعّرف عليها اليوم لتكون اŸرادف
ا◊قيقي للقوة الناعمة.

بورتريه :فتيحة كلواز

سشهام«...كوسشتو» وألبحر
في لحظات ميÓدها األولى اسستنشسقت سسهام هواء البحر للمحروسسة التي كانت
دائ-م-ا ع-روسس ال-ب-ح-ر ال-م-ت-وسس-ط ،وم-ع خ-ط-وات-ه-ا األول-ى ت-ع-ودت ه-ذه ال-طفلة
الذهاب الى جدتها بعين طاية أاي كان البحر حبها األكبر ومتعتها التي ل تنقطع
سسوى بمناداة الهل لها نهاية اليوم للعودة الى المنزل ،أاسسرت مياهه الزرقاء
داخلها وجعلت قلبها معلقا بأاسسرار البحر وأاعماقه السساحرة ،ولعلّ تعلقها في
صسغرها باألفÓم الوثائقية للمسستكشسف «جاك إايف كوسستو» ،الذي كّرسس حياته
لدراسسة البحار والمحيطات وبما فيهما من أاشسكال الحياة ترجمة فعلية لهذا
الهوسس بالبحر ،ومن خÓله تعّرفت على الغوصس البحري الذي يغوصس باإلنسسان
إالى أاعماق البحر المظلمة لتتكشسف أامامه حياة أاخرى وعالم آاخر تعيشس فيه
الكثير من الكائنات الحية.
تدّرجت ودرسست حتى تحصسلت على شسهادة البكالوريا وتلتحق بجامعة هواري
بومدين بباب الزوار تحصسصس هندسسة ميكانيكية ،لم تمنعها دراسستها من مزاولة
الهواية التي تحبها ،فقد التحقت بنادي للغوصس البحري في «تامنفوسست» ببرج
البحري في جوان  1998لتتحصسل في سسبتمبر من نفسس السسنة على شسهادة
غواصس من الدرجة األولى ،ومنذ تلك اللحظة بدأات بممارسسة هوايتها بصسفة
دائ -م -ة دون إاه -م -ال لل-ت-زام-ات-ه-ا ات-ج-اه دراسس-ت-ه-ا ،ح-يث ت-خّ-رجت ب-ن-ج-اح ف-ي
تخصسصسها ،وبالموازاة اسستطاعت الرتقاء الى غواصس درجة الثانية.
التحقت بإاحدى المصسانع في المنطقة الصسناعية بواد السسمار أاين كانت تعمل
في مجال تخ ّصسصسها ولمدة سسنتين عملت بجد دون البتعاد عن الهواية التي
تعطيها الراحة والسسعادة لتغّير مكان عملها ،وتلتحق بشسركة مختلطة فرنسسية
جزائرية مّكنتها من خÓل رحÓتها إالى مختلف وليات الوطن التعرف عن
قرب عن واقع الغوصس البحري في الجزائر ،خاصسة وأاّنها هواية كانت غالبا ما
ترتبط بالجمعيات ما جعل الغوصس البحري مرتبط بشسروط معينة ،وكذا الطلب
الموجود على هذه الهواية ،كما شسكلت رحÓتها إالى جنوب أاوروبا ومصسر وجزر
القمر أارضسية مقارنة بين الغوصس في تلك الدول وفي الجزائر ،األمر الذي حّول
الهواية داخلها إالى فكرة في تشسكيل جمعية للغوصس البحري ،ولكن الظروف
التي حالت دون تحقيقها على أارضس الواقع بسسبب ظروف شسخصسية ومهنية
ألصسدقائها الذين اتفقوا معها على تأاسسيسسها.
وألّن سسهام من الّنوع الذي ل يسستسسلم عندما يؤومن لفكرة ،قّررت إانشساء نادي

خاصس للغوصس البحري ،فكان مشسروعها الخاصس الذي انطلقت في تحقيقه بكل
ق -وت -ه -ا ،وح -ت -ى ت -ت-مّ-ك-ن م-ن ال-حصس-ول ع-ل-ى دع-م م-ن وك-ال-ة «أاونسس-اج» قّ-دمت
اسستقالتها من الشسركة المختلطة في  2006وبدأات في رحلة تحضسير الملف
للحصسول على الموافقة ،وبالفعل اسستطاع مشسروعها كسسب قبول وكالة دعم
الشس-ب-اب رغ-م أاّن-ه-ا أاي-ن-م-ا ت-ذهب لسس-ت-خ-راج وث-ي-ق-ة ي-نصس-ح-ه-ا اإلداري ب-ت-غ-ي-ير
المشسروع إالى قاعة حÓقة ،قاعة حفÓت ،خياطة أاو أاي تخ ّصسصس يحصسر المرأاة
في مجال معين ول يتقّبلها في آاخر ،رغم كل العراقيل التي واجهتها «سسهام» في
طريق تحقيق مشسروعها خاصسة وأاّن اإلجراءات الدارية في تلك الفترة كانت
مضسنية مقارنة بما هي عليه اليوم لم تسستسسلم «سسهام» التي وصسفت السسنتين بين
 2006و 2008بالكابوسس الحقيقي ،ولكن أامثالها يملكون إاصسرارا يذيب ال ّصسخر
ألن الرادة غالبا ما تصسنع المعجزات.

...2008أ◊لم يتحّقق

وفي  16ماي  2008كان ميÓد نادي» ديكا بالم» للغوصس البحري الذي انطلق
بمعّدات محدودة هي قارب ،سسيارة ،و 8قارورات أاوكسسجين ولكن «سسهام» كانت
أاكبر ميزة سستجعله ينجح ألّنها الفارق الذي يعطي قيمة لكل ما يكون مرتبطا
بها ،وهكذا انطلقت هذه المرأاة التي أاخذت من البحر قوته وسسحره في ناديها
الذي أاخذ على عاتقه إاعطاء كل منتسسب له أاو كل من جاءه جرعة من السسعادة
هي بالنسسبة لـ «سسهام» أاعظم إانجاز تحّققه ألّن غرسس هذا الشسعور داخل إانسسان
Óخر
مهمة صسعبة ل يحسسنها ،إال من ملك داخله سسر النسسان وتسسامحه وحبه ل آ
ونكران للذات.
«حقيقة البداية لم تكن سسهلة» كما قالت سسهام رحمانية ،ولكن مع مرور
السسنوات اسستطاعت توسسيع قدرات النادي الذي أاصسبح يملك قاربان و 40قارورة
أاوكسسيجين ،كل ذلك بفضسل العمل المتواصسل والجهود المبذولة من طرف
الجميع ،الذين شسّكلوا في تناغم كامل فريق كله للفرد والفرد للجميع ،ما أاعطى
نادي «ديكا بالم» سسمعة طيبة جعلت الكثير من الشسباب رجال ونسساء يلتحقون به
بغية التكوين في الغطسس ،حيث يقوم النادي بتكوين  100غ ّ
طاسس درجة أاولى
سسنويا.
ب-ال-ف-ع-ل اسس-ت-ط-اعت «سس-ه-ام» اسس-ت-ق-ط-اب ال-ك-ث-ي-ري-ن مّمن يسستهويهم الولوج إالى
أاعماق البحر ،فكانت قبلة كثيرين ومن مختلف األعمار والشّسرائح ،فكانت
تجمع بين النقيضسين سسواء كانت متشسّددين أاو متحّررين فالجميع عندها يجد
ضسالته ألن سسحر البحر وأاعماقه ل تفرق بين هذا وذاك ،لكنها طوال مسسيرتها
في نادي «ديكا بالم» بقيت «سسهام» اإلنسسان قبل كل شسيء الغوصس عندها متعة
يجب أان يعيشسها الجميع ،وألّنها ل تسستطيع تجاوز رغبة من يحب ذلك ،حققت
حلم الغوصس لشساب صسغير ل يتجاوز سسنه  17سسنة ،حيث قامت بمسساعدته على
الغوصس في البحر بعد طلب موافقة والديه والطبيب طبعا ،في زيارة إلحدى
المدارسس لمدرسسة األلواح الشسراعية بـ «تامنفوسست» ،الذي عّبر عن سسعادته عند
خروجه من البحر لسسهام رحمانية بقوله« :سسينيما تحت الماء» ،هي كلمات
بسسيطة وعفوية لمكفوف منحته هذه الغطاسسة الفرصسة ليعيشس تجربة الغوصس
وإان حرم من نعمة البصسر ،لحظة تصسفها سسهام بأانها من أاسسعد الْلحظات التي
عاشستها في حياتها.

«منح أل ّسشعادة لآلخرين أأهم إأ‚ازأتي»
ومن الّتجارب التي بقيت محفورة في ذاكرتها اأيضسا غوصس عائلة كاملة
الأب ،الأم والأبناء تحت الماء ليحّققوا بذلك اأمنية جمعتهم في تحقيقها
«سسهام» ،كذلك طلب اأحد الزبائن من النادي تحقيق رغبته المتمثلة في
خطبة الفتاة التي يحبها تحت الماء ،وبالفعل اسستطاعت سسهام جعل هذا
الحلم حقيقة خاصسة بتقديم خاتم الخطوبة لخطيبته في مكان لم يتعّودا
عليه فكانت لحظة راسسخة ل تنسسى وسسعادة ل توصسف ،ومن بين ما تتذّكره
سسهام في رحلتها مع الغوصس تقديمها المسساعدة لأحد الصسيادين في

أأجم ـ ـل ما قي ـ ـل ‘ أ Ÿـ ـ ـرأأة
لن - -ث - -ى قّ- -وة ت- -حّ- -م- -ل ت- -ذه- -ل
ل --أ
الّرجال!
صصعاب..
تتحّمل ال ّ
وتتحّمل الهموم عندما تحمل
معها ال ّسصعادة والحب
..تبتسصم

عندما تريد أان تصصرخ!
وتغّني
عندما تريد أان تبكي!
وتبكي عندما تكون سصعيدة!
وتضص -حك ع-ن-دم-ا ت-ك-ون
خائفة!

ألشّشهيدة روأم فطوم
ولدت الشّصهيدة روام فطوم سصنة  1943بالزعفران ابنة زيان وزينب
التحقت بصصفوف الثورة (المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني)
لولى المنطقة الثانية للولية
بصصفة مسصبّلة سصنة  1959بالناحية ا أ
السص -ادسص -ة ،قّ-دمت الّشص-ه-ي-دة ع-دة مسص-اع-دات إال-ى ال-ج-ن-ود م-ن-ه-ا ج-م-ع
المؤوونة وال ّسصلح إالى المجاهدين واسصتشصهدت سصنة .1961

عرضس البحر بعد تع ّ
طل محرك قاربه باإعادته اإلى شساطئ «سسيركوف» دون
اأضس -رار ،الأم -ر ال -ذي ج -ع -ل م -ن -ه-ا ك-م-ا ق-الت «ح-ديث ال-ج-م-ي-ع» ف-ي ت-لك
المنطقة.
وهنا فتحت «سسهام» قوسسا لتقول اإّن المراأة غالبا ما يضسعها المجتمع في
اإطار معين ل يخرج عن الحÓقة ،الخياطة ،الطبخ اأو اأي مهن اأخرى
يجعلها المجتمع لصسيقة بالمراأة ،فلو كان من قدم المسساعدة للصسياد رجÓ
لما صسنع الحدث ولكن ولأّنها امراأة كان اأمرا غير طبيعي وغير عادي،
ولكن ل يعني ذلك السستسسÓم لتلك الصسورة النمطية للمجتمع بل عليها األّ
تسستسسلم لأّنها المعنية بتغيير هذه الّذهنيات ،فالمراأة يمكنها وبمقدورها
الخروج من تلك المهن النمطية والصسورة التي يحتفظ بها المجتمع في
ذاكرته رغم كل التطور الذي عرفته في السسنوات الماضسية.
كل هذا النجاح حّققته سسهام مع رفاق لم يتركوها يوما لأّنهم اآمنوا
ب-ح-ل-م-ه-ا ،وك-ان-وا ال-ظ-ه-ر ال-ذي تسس-ت-ن-د ع-ل-ي-ه ط-وال ال-ط-ريق الذي سسارته
لتحقيق حلمها ،ولعل ما شسّدني اإليها اأثناء حديثي اإليها هو اسستعمالها
لضسمير الجمع دون اسستعمال ضسمير المتكلم «اأنا» اإل نادرا ،المر الذي
اسستفّزني لسسوؤالها عن السسبب فاأجابت اأّنها ل ترى نفسسها ناجحة في
م -ج -ال -ه -ا دون مسس -اع-دة وال-دي-ه-ا ،الّ-ل -ذي-ن سس-ان-داه-ا م-ع-ن-وي-ا وم-ادي-ا ف-ي
مشس -واره -ا ف -ي ال -غ-وصس ال-ب-ح-ري ال-ذي اأت-م ال-عشس-ري-ن سس-ن-ة ،ول-م يسس-ت-ط-ع
مشسروعها اأن يرى النور دون مسساندة الأصسدقاء لها خاصسة في السسنتين
اللّتين كانتا مخاضسا عسسيرا انتهى بتحقيق مشسروع نادي الغوصس على
اأرضس الواقع ،ولن تكون «سسهام» اليوم دون تفّهم ومسساعدة زوجها لها،
وحّثها على مواصسلة مسسيرة الّتميز.
قالت «سسهام» اإّنها كانت تتمنّى اأن تكون قائدة طائرة ولكن والدها رفضس
حينها ولكنها اليوم  -كما قالت  -تطير تحت الماء بحرية في اأفق ل
حدود له ،تعيشس في لحظة تغوصس فيه الحلم.

لتعلـ ـ ـم فقـ ـ ـ ـط؟؟

لسصود لفتاة جزائرية من
لبيضش وا أ
الصصورة با أ
لح-داب ـ ب-ال-ج-ل-ف-ة ،ف-أاثناء
م-ن-ط-ق-ة ـ ب-وي-رة ا أ
لسص -ت -ع -م -ار ال -ف -رنسص -ي ل -ل -ج -زائ -ر ف-ي ب-داي-ة
ا إ
ال -خ -مسص-ي-ن-ي-ات أارغ-مت السص-ل-ط-ات ال-ف-رنسص-ي-ة
الفتيات على أاخذ الصصور لهن بحجة اسصتعمالها
في إاسصتخراج بطاقة التعريف ولكن الحقيقة
أان السص -بب ك -ان اسص -ت-ف-زاز ال-ج-زائ-ري-ي-ن ي-ق-ول
العسصكري الذي أاخذ الصصورة إان نظرتها كانت
لسصتعمار الذي يمثله
تجعله يشصعر بدناءة ا إ
وأانها أارهقته نفسصيا..
نفسش العسصكري المتقاعد عاد سصنة  ٢٠٠4إالى
ال-ج-زائ-ر إال-ى ال-م-ن-ط-ق-ة ل-ي-ب-حث ع-ن صص-اح-ب-ة
الصصورة ليجدها أاعادت غطاء رأاسصها وحولها
لح-ف-اد ..رغ-م ك-ل
لب-ن-اء وا أ
م -ج -م -وع -ة م -ن ا أ
ال-فضص-اع-ة السص-ت-ع-م-اري-ة ب-ك-ل م-ا ت-حمله هذه
الكلمة من معنى ورغم كم الحقد والكراهية
ضص -د ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،ورغ-م م-ح-اول-ة ال-مسص-ت-ب-د
لسصلمية والعربية
الفرنسصي طمسش الهوية ا إ
للشصعب الجزائري ،غير أانه من حيث أاراد أان يفسصد ودون قصصد منه قام بتخليد وتوثيق العادات والتقاليد الجزائرية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ناصصر بشّصوشس – مسصاعد مدرب إا–اد ا◊راشس لـ «الشصعب»:

«  ⁄نضشمن البقاء بعد والفوز على تاجنانت سشيمّهد لنا الطريق لتحقيق ذلك»
أاكد ناصصر بشصوشس ،مسصاعد مدرب ا–اد ا◊راشس ‘ حوار لـ «الشصعب» ان الفريق  ⁄يضصمن البقاء بعد و الفوز على دفاع تاجنانت سصيمهد الطريق «للصصفراء»
لتحقيق ذلك ،خاصصة ان رصصيدها من النقاط سصÒتفع .

حاوره :عمار حميسصي
كششف بششوشس أن هدف أ÷هاز ألفني هو أ◊فاظ على
ديناميكية ألنتائج أ’يجابية ألتي بدأت بعد أÿسشارة أمام
ألبليدة من خÓل ألفوز على نادي بارأدو و أفتكاك نقطة
ثمينة من أمام نصشر حسش Úدأي .
أعÎف بششوشس بتأاثر ألÓعب Úبالضشغط أŸفروضس عليهم
بسش-بب وضش-ع-ي-ة أل-ف-ري-ق أل-ت-ي ج-ع-لت أ÷م-ي-ع ي-رك-ز ع-ل-ى
ألنتائج ،وهو أ’مر ألذي أضشطر أ÷هاز ألفني أ ¤أللجوء
◊لول ترقيعية ‘ أنتظار نهاية أŸوسشم .
(الشص-عب) :ا÷م-ي-ع يّ-رشص-ح ال-ف-ري-ق لضصمان البقاء،
بعد الفوز على بارادو و التعادل أامام النصصرية؟
بشصوشس –  ⁄نضشمن ألبقاء بعد ،رغم ألنتائج أ’يجابية
أل-ت-ي ح-ق-ق-ن-اه-ا وه-ذأ بسش-بب وضش-ع-ي-ة أل-ف-ري-ق ‘ أسش-ف-ل
ألÎتيب ،لكن ألفوز على دفاع تاجنانت ‘ أ÷ولة أŸقبلة
أك Ìمن ضشروري ،أ’نه سشيمهد لنا ألطريق من أجل –قيق
هدف ضشمان ألبقاء و علينا ألتششبث با’مل أ ¤آأخر جولة
Ãا أن ضشمان ألبقاء لن يكون ‘ أ÷ولة أŸقبلة أو ألتي
تليها أ’ن أ’ندية أŸتوأجدة معنا نعيشس معها فÎة تبادل
للمرأتب ح Úنفوز نحن أو ننهزم و ألعكسس فكل فريق
ينتظر تع Ìأآ’خر من أجل أخذ مرتبته و علينا ألفوز على
تاجنانت و تفادي ألتع ‘ Ìأ÷و’ت أŸتبقية ،خاصشة أذأ
كانت نتائج أŸنافسش ‘ Úغ Òصشا◊نا’ ،ن ألتع Ìو فوز
ألفرق أ’خرى معناه ألعودة من جديد أ ¤دأئرة أ’ندية
أŸه -ددة ب -السش -ق -وط ل -ه -ذأ ف-اŸأام-وري-ة ل-ن ت-ك-ون سش-ه-ل-ة
بالعكسس هي صشعبة و على أ÷ميع ،و من يضشمن ألبقاء
سشيكون مطالبا برفع –دٍ كب Òلتحقيق ذلك خاصشة بعد
ت -ق -لصس دأئ -رة أ’ن-دي-ة أŸه-ددة ب-ال-ن-زول ،ع-قب أل-ن-ت-ائ-ج
أ’يجابية ألتي حققها فريق ششبيبة ألقبائل .

@ بعد هزÁة البليدة ،شصاهدنا فريقا آاخر ،ما هو
السصبب؟
@@ ’ يوجد سشبب وأضشح كل ما ‘ أأ’مر أن أ÷ميع أحسس
باÿطر من ’عب Úو جهاز فني و حتى أنصشار فخÓل
أŸوأجهات أŸاضشية  ⁄يكن أ◊ضشور أ÷ماهÒي كبÒأ
لكن ‘ مبارأة بارأدو أŸلعب كان مكتظا عن آأخره و نفسس
أ’مر ،أمام نصشر حسش Úدأي ،أين تنقل عدد كب Òمن
أ’نصشار أ ¤أŸلعب Ÿسشاندة ألفريق و لعبوأ دورأ كب‘ Ò
–فيز ألÓعب Úألذين هم أيضشا أصشبحوأ مركزين أكÌ
ع-ل-ى أل-ع-م-ل ف-م-ث ’ Ó-ت-وج-د ه-ن-اك مشش-اك-ل غ-ي-اب-ات أو
ت-أاخ-رأت خÓ-ل أل-ت-دري-ب-ات بسش-بب ت-رك-ي-ز ألÓ-ع-ب Úعلى
هدف ألبقاء و حتى أ’دأرة هي أ’خرى ،تقوم بعملها على
أكمل وجه من خÓل توف Òألظروف أÓŸئمة لÓعبÚ
من أجل –قيق هدف ألبقاء و أيضشا تسشهيل تنقل أ’نصشار،
مثلما حدث أمام ألنصشرية ،أين ششاهدنا عددأ كبÒأ من
أنصشار ألفريق ‘ أŸدرجات ‘ صشورة  ⁄يسشبق ‹ أن
ششاهدتها لدرجة أنني تخيلت أن أŸبارأة على ملعبنا .
لضص -اف -ة ال -ت -ي ق ّ-دم -ه -ا اŸدرب ع -زي -ز
@ م- -اه- -ي ا إ
عباسس؟
@@ عزيز عباسس من أŸدرب Úألذين Áتلكون كفاءة كبÒة
و ششخصشيا سشعدت كثÒأ بعدما وقع أختيار أ’دأرة عليه و
حتى خÓل ألعمل معه أ’مر ‡تع وهو يتعامل مع أ÷ميع
بطريقة جيدة ورغم صشرأمته ،لكن ألتيار Áر بينه و بÚ
ألÓعب Úجيدأ أ’نه Áتلك ششخصشية قوية و خÈة كبÒة
كمدرب ،لكن من ألناحية ألفنية ’ أعتقد أن هناك تقدم
كب Òبسشبب ألÎكيز على ألنتائج فاŸدرب ’ يتسشطيع
تطوير مسشتوى فريق و هو يسش Òنحو ألسشقوط أ ¤ألرأبطة
ألثانية و حاليا ألهدف أ’ول هو جمع أك Èعدد من ألنقاط
و أعتقد أن أŸسشتوى سشيكون أفضشل خÓل أŸوسشم أŸقبل

‘ حال أسشتمر معنا’ ،نه سشيكون أمامه متسشع من ألوقت
لتطبيق برنامج عمله.

خÓل نزولهما ضصيفا منتدى يومية «اÛاهد»

معوشس وزوبا يسشتذكران أاّهم ﬁطات فريق جبهة التحرير الوطني
اسصتضصاف ،صصباح أامسس ،منتدى جريدة «اÛاهد» كل من ﬁمد معوشس وعبد ا◊ميد زوبا ،لعبي فريق جبهة التحرير الوطني ،ابان الثورة اŸظفرة،
تطرق خÓلها الثنائي ا ¤تفاصصيل تأاسصيسس هذا الفريق الذي كان له دورا بارزا ‘ التعريف بالثورة التحريرية.

نبيلة بوقرين
عاد بنا معوشس وزوبا لكل أÿطوأت منذ
ت -ك -وي-ن-ه ح-يث ك-انت أŸه-م-ة ج-د صش-ع-ب-ة
بالنظر إأ ¤ألرقابة أŸفروضشة على أغلب
ألÓعب Úألذين كانوأ ينششطون ‘ ألدوري
ألفرنسشي ‘ تلك ألفÎة ورغم ذلك أ’
أنهم وأصشلوأ ألتحدي و“كنوأ من ألوصشول
إأ ¤هدفهم.
ذكر كل من معوشس وزوبا أ÷يل أ◊ا‹
ب- -أاه- -م- -ي -ة أل -ري -اضش -ة ‘ خ -دم -ة أ÷انب
ألسشياسشي من أجل نصشرة ألقضشية ألوطنية
خاصشة أنهم خÓل رحلتهم كانوأ يرفضشون
أل- -ل- -عب ق -ب -ل أن ي -رف -ع أل -ع -ل -م أل -وط -ن -ي
وأ’سش -ت -م -اع ل -ل -نشش -ي -د أ’ن -ه -م-ا م-ن رم-وز
أ÷زأئر ،هذأ ما جعلهم يؤوكدون لكل دول
ألعا ⁄أنهم ينتمون لوطن موجود عكسس ما

كان يزعم أÙتل أŸدمر.
بالتا‹ فإان فريق جبهة ألتحرير ألوطني
ألذي كان يتكون من ’ 32عبا ،بقي منهم
 11عنصشرأ على قيد أ◊ياة فقط مثلوأ

أ÷زأئر أمام  18دولة لعبوأ أثناءها  60لقاًء
رسشميا ،منذ نوفم ،1958 Èعندما كانت
أ’نطÓقة من تونسس أ ¤غاية .. 1962
ليتقلد بعدها عناصشر أÛموعة مهمة

برنارد كازو Êلـ «الشصعب»:

جديدة “ثلت ‘ ضشرورة موأصشلة حمل
أŸششعل لتششريف أأ’لوأن ألوطنية و‚حت
‘ ذلك ب -دل -ي -ل أن ك -ل ت -ت -وي-ج-ات أل-ك-رة
أ÷زأئرية كانت من أ‚ازهم ،بدأية من
أل -ع -اب أل -ب -ح-ر أŸت-وسش-ط  ،1975ع-ن-دم-ا
ح- -ق- -ق- -وأ أŸي- -دأل -ي -ة أل -ذه -ب -ي -ة وت -وألت
أ’‚ازأت حتى سشنة  1990عندما فزنا
باللقب ألقاري ألوحيد.
‘ أ’خ Òط -الب أل -ث -ن -ائ-ي زوب-ا وم-ع-وشس
أ÷يل أ◊ا‹ Ãوأصشلة ألتحدي وألعمل
أ÷اد من أجل تششريف أأ’لوأن ألوطنية ‘
أك ÈأÙافل ألدولية أ’نها جاءت نتيجة
ك- -ف- -اح م- -ري- -ر وتضش- -ح- -ي- -ات جسش- -ام م -ن
أسش Ó-ف -ه-م ،خ-اصش-ة أن-ه-م ح-ال-ي-ا ي-ن-ع-م-ون
با’سشتقرأر وأ◊رية ،مؤوكدين أن أ÷زأئر
“لك شش- -ب- -اب -ا ق -ادرأ ع -ل -ى كسشب ن -ت -ائ -ج
أي-ج-اب-ي-ة مسش-ت-ق-ب Ó-وي-تحلون بروح وطنية
عالية.

سشنلعب مباراة كبÒة أامام ششبيبة القبائل لبلوغ نهائي الكأاسس
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معاقبـ ـ ـ ـ ـ ـة ششاوششـ ـ ـ ـ ـي بـ (  )٥مقابـ ـ ـ ـ ـÓت
سصلطت ÷نة النضصباط عقوبة خمسس ( )5مقابÓت ،على حارسس مولودية ا÷زائر(الرابطة
اÎÙفة الو / ¤موبيليسس ) لكرة القدم ،فوزي شصاوشصي ،منها مقابلة واحدة غ Òنافذة
بسصبب قيامه بتصصرف غ Òرياضصي “ثل ‘ «البصصق على عون ملعب» ،بحسصب ما أاعلنت عنه
رابطة كرة القدم اÎÙفة ع Èموقعها الرسصمي عل شصبكة النÎنت .
أضشاف نفسس أŸصشدر ،أّنه باإ’ضشافة
أ ¤هذه ألعقوبة ،يتع Úعلى فوزي
ششاوششي كذلك دفع غرأمة مالية
تقدر بـ  50 .000دينار.
ومعلوم ،أّن فوزي ششاوششي ،قد برز
سشلبيا ‘ مقابلة ألقمة ألتي جمعت
فريقه بششبيبة ألقبائل بتيزي وزو
( )1–3من خÓل قيامه بتصشرف غÒ
رياضشي “ثل ‘ ألبصشق على وجه
عون ملعب ‘ لقطة غ Òمسشؤوولة
ألتقطتها كامÒأت ألتلفزة ألوطنية.
وب- -ع- -د ه- -ذه ألسش- -ق -ط -ة أŸت -ج -ددة
ل-ل-ح-ارسس أ’ول ل-ل-م-ن-ت-خب أل-وطني،
سشارع حكم أŸقابلة مصشطفى غربال
ب -إاج-ه-ار أل-ب-ط-اق-ة أ◊م-رأء ‘ وج-ه
فوزي ششاوششي .
بهذه ألعقوبة ،سشيغيب ششاوششي على
مقابلة ألدور نصشف نهائي من كأاسس
أ÷زأئر ضشّد ششبيبة ألقبائل أŸقررة،
ي -وم أ÷م -ع -ة أŸق -ب-ل(17 :00سشا)،
Ãلعب ألششهيد حمÓوي بقسشنطينة.
وع -ل -ي -ه ،سش -يسش-ج-ل أب-ن م-دي-ن-ة ب-رج
منايل ،عودته أ ¤أللعب ‘ أŸقابلة
أل -ت -ي سش -تسش -ت -ق-ب-ل ف-ي-ه-ا أŸول-ودي-ة
أل -ع -اصش -م-ي-ة أ–اد ب-ل-ع-ب-اسس ي-وم 27
أفريل أ÷اري ◊سشاب أ÷ولة ألـ 28
من ألبطولة.

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

تقد Ëا÷ولت Úالـ  26و الـ  27بيوم واحد

” تقد Ëأ÷ولت Úألـ  26و ألـ  27من ألرأبطة أ’و ¤لكرة
ألقدم موبيليسس ،أ ¤يوم أ÷معة  20أفريل وألثÓثاء 24
أفريل ،بعد ما كان من أŸقرر أجرأؤوهما ،يومي  21و 25
أفريل بحسشب ما أعلنت عنه ألرأبطة أÎÙفة لكرة
ألقدم على موقعها ألرسشمي.
يأاتي هذأ ألتغي Òبعد أŸششاورأت ألتي جمعت أŸكتب
أŸسش Òل -ل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة ل -ك -رة أل-ق-دم و أل-ط-اق-مÚ
أ’دأري وألفني للمنتخب ألوطني لÓعب ÚأÙلي Úحتى
يتسشنى له ألتحضش ‘ Òأحسشن ألظروف– ،سشبا للمبارأة
ألودية ألتي تقام أمام نظÒه ألسشعودي ،بتاريخ  9ماي
بإاسشبانيا ،يضشيف ذأت أŸصشدر.
بالنسشبة Ÿبارأة مولودية أ÷زأئر– إأ–اد بلعباسس ضشمن
أ÷ولة ألـ  28ألتي كان مقررأ إأجرأؤوها ،يوم  8ماي ،فقد
” أيضشا تقدÁها أ ¤يوم  27أفريل وهو أ’مر كذلك

Ÿبارأة وفاق سشطيف – نصشر حسش Úدأي ” .تقدË
هات ÚأŸبارأت Úحتى يتسشنى لوفاق سشطيف ومولودية
أ÷زأئر إأجرأء أ÷ولة أ’و ¤لدوري ›موعات رأبطة
أبطال إأفريقيا (أÛموعة .)2
برنامج ا÷ولت اŸتبقية:

–أ÷ولة  : 26أ÷معة  20أفريل 2018
–أ÷ولة  : 27ألثÓثاء  24أفريل 2018
–أ÷ولة  : 28لقاءأن متقدمان يوم أ÷معة  27أفريل /
وفاق سشطيف– نصشر حسش Úدأي ومولودية أ÷زأئر–أ–اد
بلعباسس
–أ÷ولة  : 28أ÷معة  4ماي 2018
–أ÷ولة  : 29ألسشبت  12ماي 2018
–أ÷ولة  : 30ألسشبت  19ماي .2018

Ãناسصبة الحتفال Ãرور  75سصنة عن تأاسصيسصه

فريق ششبيبة تيارت يعود إا ¤القسشم الوطني هواة

احتفى أانصصار شصبيبة تيارت Ãرور  75سصنة على
تأاسصيسس فريق الشصبيبة الذي تأاسصسس سصنة
–1943ت تسصمية الشصبيبة الرياضصية اŸسصلمة
لتيارت ،والحتفال كان كذلك Ãناسصبة صصعود
الشصبيبة ا ¤القسصم الوطني هواة .
ششبيبة تيارت ألتي ضشمنت ألصشعود قبيل  4جو’ت من
نهاية بطولة ما ب Úأ÷هات –وسشط– و بفارق  15نقطة
عن أŸطارد ششباب ع“ Úوششنت ألذي أنهزم بعقر دأره
أمام ألزيدورية ،بينما سشحق فريق ألششبيبة ألضشيف ششباب
سشفيزف بثÓثية ’ غبار عليها.
نشش Òأن فريق ششبيبة تيارت  ⁄يتلق أي هزÁة طيلة
أŸوسشم أ◊ا‹ ،حيث فاز ألفريق ‘ جميع أŸباريات ما
عدأ بعضس ألتعاد’ت وقد أعت Èفريق ألششبيبة كأاحسشن
دفاع وأحسشن هجوم ◊د أآ’ن .
أ’حتفالية ششملت جميع أحياء مدينة تيارت وخصشصس
للمناسشبة «طورطة» خاصشة باسشم ألفريق ،أŸدينة غصشت

باŸناصشرين و أÙب ، Úحتى أن مناصشرأ من ألفريق
أŸن -افسس « شش -ب -اب ع“ Úوشش -نت حضش -ر م-ب-ارأة شش-ب-ي-ب-ة
تيارت و ششباب زفيزف و ” تكرÁه ،وهذأ ما تفعله ألروح
ألرياضشية ،و قد سشمعت جميع أأ’غا Êألرياضشية أÿاصشة
ب -ال-ف-ري-ق ب-وسش-ط أŸدي-ن-ة ح-يث حضش-ر رئ-يسس أل-ف-ري-ق و
ألطاقم ألتقني و أŸششجع.Ú
أŸششجعون خÓل أ’حتفال طالبوأ مزيدأ من ألتتويجات
و ألصشعود أ ¤أŸرأتب ألتي تسشتحقها ششبيبة تيارت ألتي
لها فريقا عريقا أ‚ب ألطاهر بن فرحات و كرÁو
ومايدي عدة مدرب ألششبيبة حاليا وغÒهم من أأ’سشماء
ألÓمعة .
ف -ري -ق شش -ب -ي-ب-ة ت-ي-ارت ل-ق-ي دع-م-ا م-ن ط-رف ألسش-ل-ط-ات
أÙلية وعلى رأسشهم وأ‹ ألو’ية ،بن توأتي عبد ألسشÓم،
ألذي زأر ألفريق ‘ ألعديد من أŸرأت وأششرف على
تكرÁه.

بعدما “كن فريقه من الضصرب بقوة ضصد نادي بارادو ‘ الداربي ،اقÎبنا من اŸدرب الفرنسصي «برنارد كازو »Êالذي أاكد لنا بأان فوز فريقه مسصتحق وجاء
لنه جاء بعد  4أايام من الهزÁة الثقيلة ‘ الكÓسصيكو ،ضصد شصبيبة القبائل ،موضصحا بأان هذا
لداء والنتيجة وأاثبت به أاشصباله بأان لديهم شصخصصية قوية أ
با أ
لوŸبي ،عكسس ما يشص Òإاليه البعضس ،كما أاكد بأان هذا الفوز سصيجعل
الفوز يؤوكد بأان اŸولودية Áكنها أان تفوز وتقدم عروضصا راقية خارج ملعب  5جويلية ا أ
فريقه يؤودي مباراة كبÒة ضصد شصبيبة القبائل ‘ نصصف نهائي كأاسس ا÷مهورية ،ا÷معة اŸقبلÃ ،لعب «حمÓوي» بقسصنطينة ،كما –دث عن أامور أاخرى،
‘ هذا ا◊وار:
@ الÓعبون اسصتعادوا الفعالية أامام اŸرمى ،قبل
نصصف نهائي كأاسس ا÷مهورية ؟
@@ ألفعالية كانت ألغائب أأ’ك ‘ ÈألكÓسشيكو أمام ششبيبة
ألقبائل و ⁄نسشدد ولو مرة وأحدة نحو أŸرمى ،كنا غائبÚ
غا‹ معسصكر
‘ أ’سشÎجاع وأمام بارأدو لعبنا على بعد  30مÎأ عن
«الشصعب» :فوز عريضس على نادي بارادو ،قلّصصتم
مرمى أŸنافسس وهو ما جعلنا نضشغط عليه ونخلق ألعديد
به الفارق عن الرائد إا ¤ثÓث نقاط؟
من ألفرصس ألسشانحة للتهديف ،منها خمسشة كاملة زأرت
برنارد كازو :Êفوز مسشتحق بالنتيجة وأأ’دأء ،أعتقد أن
ألششباك ،ألفرق هنا وألÓعبون أدوأ مبارأة كبÒة و“كنوأ
موأجهة فريق بارأدو ليسس سشه Óفما بالك ألتسشجيل عليه
من ألتسشجيل ،وهو أمر جيد قبل مبارأة هامة مثل ألتي
خمسشة أهدأف كاملة ،وهذأ ألفوز جاء ‘ وقته كنت أنتظر
قرر فريق غا‹ معسصكر ،أامسس ،السصتغناء عن خدمات اŸدرب ﬁمد حنكوشس ،بسصبب سصوء النتائج
تنتظرنا أ÷معة أŸقبل أمام ششبيبة ألقبائل ‘ نصشف
ردة فعل ألÓعب Úبعد ألهزÁة أمام ششبيبة ألقبائل ،وجاءت
اŸسصجلة من قبل النادي ‘ بطولة الرابطة الثانية اÎÙفة وتعويضصه مؤوقتا باŸدرب قداوي ﬁمد،
نهائي كأاسس أ÷مهورية.
قوية وفعالة كما كنت أتوقعه ،أثبت ألÓعبون بأانهم Áلكون
بحسصب رئيسس فرع كرة القدم بن همنة ﬁمد.
@ ل-دي-ك-م «ث-أار ك-روي» م-ع شص-ب-ي-ب-ة القبائل ،هذا
ششخصشية قوية ’ ،تنسشوأ بأاننا لعبنا ،يوم ألثÓثاء أŸاضشي،
ذكر بن همنة ﬁمد ‘ تصشريح للصشحافة على هامشس أل-ري-اضش-ي أل-وح-دة أ’ف-ري-ق-ي-ة Ãدي-ن-ة م-عسش-كر «أن إأدأرة
ا÷معة ،كيف ترى اللقاء ؟
وكان لدينا سشباق ضشد ألزمن كي يسشÎجع ألÓعبون جيدأ
حفل أفتتاح ألتصشفيات أ÷هوية للرياضشة أŸكيفة Ÿهنة أل -ف -ري -ق ق -ررت إأن -ه -اء م -ه -ام أŸدرب ح -ن-ك-وشس ﬁم-د
@@ ’ أدري إأن Áكننا أن نسشميها بالثأار ألكروي ،لدينا ثأار
من ألناحية ألبدنية ويكونوأ ‘ أحسشن أحوألهم ‘ هذأ
ع- -ون أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة وتعويضشه مؤوقتا باŸدرب قدأوي ﬁمد».
مع أنفسشنا حتى ’ ‰ر جانبا مثل لقاء ألبطولة ،هي مبارأة
أللقاء ،لعبنا أمام بارأدو وأسشتعدنا قوتنا و“كنا من ألفوز
باŸركب
أضشاف نفسس أŸتحدث «أن إأدأرة ألفريق أضشطرت ’تخاذ
فيها فائز وحيد وفريق وأحد Áكنه ألعبور إأ¤
بنتيجة عريضشة ،كان يجب علينا أن نسشتعيد عقلية ألفوز
قرأر عزل أŸدرب حنكوشس نتيجة سشلسشلة ألنتائج ألسشلبية
ألدور ألنهائي علينا أن نفوز ونبلغ ألنهائي
التصصفيات ا÷هوية لدورة الرياضصات
ونسش -ت-ع-ي-د م-ع-ه-ا ك-ي-ف-ي-ة أسشÎج-اع أل-ك-رة وألضش-غ-ط ع-ل-ى
لفريق ألغا‹ طيلة أŸباريات أأ’ربع أŸاضشية ونزول ترتيبه
للوصشول أ ¤ثا Êأهدأفنا هذأ أŸوسشم،
اŸكيفة Ÿهنة عون ا◊ماية اŸدنية
أŸن -افسس ‘ م -ن -ط -ق -ت-ه ،إأرأدة ألÓ-ع-ب Úصش-ن-عت أل-ف-ارق
‘ بطولة ألقسشم ألوطني ألثا Êإأ ¤مرأتب متدنية تهدد
أآ’ن علينا أن نطوي صشفحة لقاء
وسشمحت لنا من ألفوز بدعم أأ’نصشار ألذي كان قويا وحرر
بقاءه ‘ ألرأبطة ألثانية خÓل أŸوسشم ألرياضشي أŸقبل».
بارأدو بسشرعة ،وعلينا أن نحضشر
ألÓعب ،Úقبل بدأية أللقاء ،وهو ما جعلهم يدخلونه بقوة
قال رئيسس فرع كرة ألقدم لفريق غا‹ معسشكر «أن
أنفسشنا جيدأ بعدما أسشتعدنا
ويسشجلون ،منذ ألبدأية ،وأكدنا للذين يتحدثون هنا وهناك
أŸدرب حنكوشس ﬁمد  ⁄يسشتطع تقد Ëإأضشافة
هويتنا وقِيمنا على أرضشية
بأان أŸولودية ’ تفوز و’ تقدم ألعروضس أ÷ميلة ،إأ’ ‘
ن -وع-ي-ة أ’دأء أل-ف-ري-ق وأصش-ط-دم ب-الÓ-ع-ب Úأل-ذي-ن
أŸيدأن أمام نادي بارأدو
ملعب  5جويلية بأانها قادرة أن تقوم بنفسس ألششيء ‘
إأ ¤آأخر جولة وكل ششيء ‡كن ،كنا بفارق  11نقطة ششهر وتصش -ا◊ن -ا م -ع أنصش -ارن-ا أششرف أŸدير ألعام للحماية أŸدنية ألعقيد مصشطفى لهبÒي ،أمسس ،على أفتتاح ألطبعة ألسشابعة رفضش -وأ ط -ري -ق -ت -ه ‘ أل -تسش -ي Òورفضش -وأ م -ؤوخ-رأ
مÓعب أخرى على غرأر ملعب «عمر حمادي» ببولوغ،Ú
جانفي أŸاضشي أآ’ن نحن بفارق ثÓث نقاط عن ألرأئد أل- - -رأئ- - -ع Úأل- - -ذي- - -ن  ⁄للرياضشات أŸكيفة Ÿهنة عون أ◊ماية أŸدنية ‘ تصشفياتها أ÷هوية ألتي تقام Ãعسشكر Ãششاركة 700منتسشب ألتعامل معه ‡ا جعل أسشتمرأره ‘ ألفريق أمرأ
أهنئ ألÓعب Úعلى أŸردود ألكب Òألذي قدموه ‘ هذأ
لهذأ نؤومن بحظوظنا ،خصشوصشا أن نتائج ششباب قسشنطينة يÎك -ون-ا ‘ ه-ذأ أل-ل-ق-اء÷ ،هاز أ◊ماية أŸدنية من ك Óأ÷نسش Úومن ﬂتلف ألرتب من 17و’ية .تششمل تصشفيات ألدورة  14تخصشصشا مسشتحي .»Óأششار نفسس أŸسشؤوول إأ ¤أن إأدأرة
أللقاء.
‘ ترأجع مسشتمر منذ بدأية مرحلة ألعودة ،سشنتفاوضس رغ -م أل-ه-زÁة أل-ع-ريضش-ة رياضشيا لها عÓقة Ãهنة أعوأن أ◊ماية أŸدنية أŸدنية؛ وتابع ألعقيد لهبÒي مناورأت تطبيقية حول ›ال ألفريق ÷أات إأ ¤خدمات أŸدرب قدأوي ﬁمد
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Óششرأف على ألفريق خÓل أŸباريات أÿمسس
جيدأ ‘ أŸباريات ألباقية وسشندخل أللقاءأت ككل مرة ‘ أل -ك Ó-سش -ي -ك -و ،وب -ع -د عمل وتدخل أÛموعة أ÷وية ‘ عمليات أإ’خÓء وأإ’نقاذ وإأخماد أ◊رأئق ألتي أظهرت مدى جاهزية ل إ
@@ نبقى ‘ ألسشباق على أللقب ما دأمت تتبقى لنا  5بنية ألفوز ،سشنلعب للحصشول على أك Èعدد ‡كن من أل - -ف - -وز ع- -ل- -ى ب- -ارأدو ‘ أÛموعة أ÷وية للحماية أŸدنية وألتنسشيق ألعملياتي أÙكم بﬂ Úتلف ألفرق .كما أششرف ألعقيد أŸت -ب -ق-ي-ة م-ن ع-م-ر أل-ب-ط-ول-ة إ’ن-ق-اذ أل-ف-ري-ق م-ن
جو’ت كاملة قبل نهاية ألبطولة ألوطنية ،عندما نعود إأ ¤ألنقاط سشوأء دأخل أو خارج ألديار ولن ننتظر نتائج بقية أل -ب -ط -ول -ة م -ت -أاك-د م-ن أن-ن-ا مصشطفى لهبÒي على تدشش Úوتسشمية ألوحدة ألثانوية للحماية أŸدنية بسشيق باسشم أÛاهد ألسشقوط إأ ¤ألقسشم أأ’دنى و»هو أمر Áكن –قيقه
ج -دول ل -ق -اءأت أأ’ن-دي-ة سش-ن-ل-عب أرب-ع ل-ق-اءأت ك-ام-ل-ة ‘ ألفرق ،وسشنلعب حظوظنا بقوة على أللقب وسشنؤومن بها سش- -ن- -ؤودي م -ب -ارأة ك -بÒة ضش -د أŸتوفى سشنوسشي عدة أ◊اج عن.Î
بسشهولة ،إأذأ ما تظافرت جهود أ÷ميع من ’عبÚ
ومسشÒين وأنصشار».
ألعاصشمة ولدينا تنقل وحيد إأ ¤تاجنانت سشنلعب حظوظنا إأ ¤نهاية أŸوسشم وبعدها سشنقّيم ألوضشع.
ششبيبة ألقبائل ‘ ألكأاسس.

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس
تصصويرﬁ :مد آأيت قاسصي

تيارت:ع .عمارة

إاقالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرب حنكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوشس

العقيد لهبÒي يششرف عل ـ ـ ـ ـى افتتـ ـ ـاح
منافسشات الطبعة السشابعة Ãعسشكـ ـ ـر

أم أ -Òÿسس.
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اأ’ربعاء  11أافريل  2٠1٨م
الموافق لـ  2٤رجب  1٤٣٩هـ

أاعلنت وزارة الداخلية ‘ إاندونيسسيا
أان -ه -ا سس-تصس-در ه-وي-ة وط-ن-ي-ة ج-دي-دة
لصس- - -ح- - -اب اŸع- - -ت- - -ق- - -دات
ﬂصسصس- - -ة أ
ال- -ق- -دÁة م- -ن غ Òأات- -ب- -اع ال -دي -ان -ات
ال-كÈى اŸع-ت-م-دة ،وذلك ع-م Ó-ب-ق-رار
أاصسدرته اÙكمة الدسستورية.
وسش -يشش -ار ‘ ال -ه -وي -ة اÿاصش -ة إا ¤أان
ح -ام -ل -ه -ا ي -ؤوم -ن ب -وح -دان -ي-ة اإ’ل-ه دون
ت - -خصش - -يصس اسش - -م م - -ع- -ت- -ق- -ده .وتضش- -م
إان -دون -يسش-ي-ا ن-ح-و › 1٩٠م-وع-ة ت-ت-بع
معتقدات قدÁة متوارثة منذ ما قبل
وصشول الديانات الكÈى .وبينما تقدر
ا◊ك- -وم- -ة ع- -دده -م ب -ن -ح -و  1٤٠أالف
شش - -خصس ،ي - -ق - -ول ب - -عضس أات - -ب - -اع ت - -لك
اÛموعات إان عددهم أاك Ìمن ذلك.
‘ ﬁافظة بانيوماسس بإاقليم جاوا

هل زرت باريسض من قبل؟ هل مررت
ب- -جسس- -ر «ن- -اف» ح- -يث «أاق- -ف- -ال ا◊ب»
اŸع- -ل- -ق -ة؟ ح -ت -ى وإان  ⁄ت -زره ،ف -رÃا
سس -م -عت ع -ن -ه ورأايت صس -ورًا ي-ل-ت-ق-ط-ه-ا
العشساق أامامه ،أاورÃا عروسض بفسستانها
لب -يضض تضس -ع وزوج -ه -ا ق -ف  Óً-ي -ح -م-ل
ا أ
لقفال» التي
اسس-م-ي-ه-م-ا ه-ن-اك .هذه «ا أ
التقط لها اŸصسورون آالف اللقطات ‘
سس-اح-ة «ف-اغت» ب-ال-عاصسمة الفرنسسية،
“ت إازال -ت -ه -ا ب-ال-ك-ام-ل ب-حسسب م-ا ذك-ر
›لسض مدينة باريسض.
اأ’سشباب الرئيسشية لهذا القرار هي إان
اأ’ق -ف -ال تشش -وه الÎاث م -ن ن-اح-ي-ة ،أام-ا
السشبب الثا Êفهو من أاجل ا◊فاظ على
سشÓ- -م- -ة السش- -ك- -ان والسش -ي -اح .وب -حسشب
” اسشتبدال
›لسس مدينة باريسس ،فقد ّ
ا÷سشر بآاخر مؤوقت ’ Áكن وضشع أاقفال
ج -دي -دة ع -ل -ي -ه ،وذلك ح -ت -ى ي -ت -م ب-ن-اء
أاسشيجة أاخرى ‘ العام اŸقبل.
وم- -ن- -ذ ال- -ع- -ام  ،2٠15ك - - - - - -ان ›لسس

ال- -ع -اصش -م -ة ال -ف -رنسش -ي -ة ي -واصش -ل وضش -ع
اÿطط إ’زالة اأ’قفال عن العديد من
ا÷سشور ‘ اŸدينة بعد انهيار جزء من
سشياج جسشر الفنون ‘ العام ‘ ،2٠1٤
نهر السش .Úوتكلفت اأ’سشيجة ا÷ديدة
‘ جسشر الفنون وجسشر ’رششيفيه نحو
 5٠٠أالف يورو ،وهي “نع إامكانية تعليق
أاقفال جديدة عليها كونها مصشنوعة من
الزجاج.
” بيع  1٦5دفعة ‡ا
،
2
٠
1
٧
م
ا
ع
ل
و‘ ا
ّ
يسشمى بـ «أاقفال ا◊ب» بعد إازالتها من
جسش -ر ال -ف -ن -ون ‘ م-زاد م-ق-اب-ل أاسش-ع-ار
تراوحت ب Úعدة مئات من اليورو و1٧
أالف يورو .واعتاد العششاق الذهاب إا¤
جسشر «ناف» ووضشع قفل عليه «تخليدا ً
للحب بينهما؛ ثم إالقاء مفتاحه ‘ نهر
السش.Ú
وأاصشبحت أاقفال ا◊ب –ظى بششعبية
ك-بÒة ب-ع-د ال-رواي-ة اإ’سش-ب-ان-ي-ة (أارُ يدك)
ل -ل -ك-اتب اإ’ي-ط-ا‹ ف-ي-دي-ري-ك-وم-وتشش-ي-ا،

ودإعاً لـ «أإقفال إ◊ب» ‘ باريسس..

تقنية Œعل إŸوز أإلذ
ابتكرت ششركة بريطانية ،طريقة ◊فظ مذاق اŸوز
وجعله أاك Ìلذة .وبحسشب ما نقلت صشحيفة «ديلي ميل»،
فإان التقنية تقوم على وضشع اŸوز ‘ حالة “نع إافراز غاز
طبيعي يسشمى «اإ’ثيل ،»Úثم حفظه ‘ حرارة ’ تتعدى
 1٣درجة مئوية ،أاثناء عملية التصشدير.

يزرع إلورود إحتجاجًا على ُحفر إلشسوإرع
‘ بروكسسل
إ’لقاء الضشوء على ما وصشفها با◊الة اÎŸدية للعديد
م-ن شش-وارع ال-ع-اصش-م-ة البلجيكية،
أاخذ رجل من سشكان بروكسشل
ي - - -زرع ال- - -ورود ‘ ح- - -ف- - -ر
الشش-وارع ب-أان-ح-اء اŸدينة،
وي- - - -ح- - - -م- - - -ل أان - - -ط - - -ون
شش-ورم-انسس ح-ق-يبة مليئة
ب -ال -زه -ور وال-ط-م-ي ،و‘
يده إاناء بÓسشتيكي صشغÒ
ل- - -رشس اŸي- - -اه وي- - -ج - -وب
شش - -وارع اŸدي - -ن - -ة ل - -ي - -زرع
الÔجسس الÈي أاو نبتة إابرة
ال -راع -ي ‘ ك -ل ح -ف -رة Áر ب -ه -ا،
متحديًا ‘ بعضس اأ’حيان اŸرور الكثيف للوصشول إا¤
وسشط الششوارع اŸزدحمة.
وقال ششورمانسس ،إان احتجاجه بالزهور حقق بعضس
النجاح بالفعل ،إاذ اقتنع ›لسس بلدية اŸدينة بالتحرك
مششÒا ً إا ¤ا÷انب اآ’خر من الششارع حيث Œري أاعمال
إاصشÓحات.

وال - -ت - -ي نشش- -رت ‘ ال- -ع- -ام  .2٠٠٦و‘
ال- -رواي- -ة ،ي- -خ Èشش -اب صش -دي -ق -ت -ه ع -ن
أاسش-ط-ورة ج-ع-ل-ت-ه-م-ا ي-ث-ب-ت-ان ق-ف Óً-ع-لى
جسش -ر م -ي -ل -ف -ي -و‘ روم -ا ،وب-ع-د إاغÓ-ق
ال -ق -ف -ل ،ق -ام -ا ب -رم -ي اŸف-ت-اح ‘ ن-ه-ر
التي.È

دائ-مً-ا م-ا َيs-ت-ه-م ال-رج-اُل ال-نسس-اَء
ب-أا sن-ه-ن «ن-ك-دي-ات ب-ط-ب-عهن» ،لكن
لن عقول النسساء
تبsين أان هذا أ
أاك Ìنشساطاً من الرجال .إاذ أاظهر
ب- -حٌث ج- -ديٌ- -د أاsن مs - -خ اŸرأاة أاكÌ
نشس -اط ً-ا بشس -ك -ل م -ل -ح-وظ ‘ ع-دة
م -ن -اط -ق ،م -ق -ارن -ة Ãخ ال -رج-ل،
وه -ذا يشس -رح سسs-ر ازدي-اد ت-عt-رضض
لرق
النسساء للقلق والكتئاب وا أ
واضسطرابات الشسهية.
ال-دراسش-ة ال-ت-ي أاج-راه-ا ع-ل-م-اء ‘
كاليفورنيا ،تعtد أاكَ Èدراسشة تصشوير
للمخ حتى اآ’ن ،اإذ قارنت ب٦٤ Ú
أالفًا من الصشور اŸقطعية للمخ ‘ ٩
عيادات طبية ،وحلsلت الفروقَ بÚ
Ÿخ ،Úاأ’نثوي والذكري.
ا ُ
تبsين أاsن مخ النسشاء أاك Ìنششاطاً ‘

ي -واج -ه ك -ل ›ت -م -ع م-عu-م-ر –دي-ات ف-ري-دة م-ن ن-وع-ه-ا ل-ك-ن ‘ ال-ي-اب-ان
تتعامل ا◊كومة مع – ٍ
د  ⁄يكن ‘ حسسبانها ،إانه جرائم كبار السسن.
لك Èعمرًا ‘ العا )%27.3( ⁄من مواطني اليابان بعمر  65عامًا
فالبلد ا أ
فما فوق ،وهي ضسعف النسسبة ‘ الوليات اŸتحدة ،ارتفعت فيه معدلت
الشسكاوى والعتقالت اŸرتبطة بكبار السسن ،والسسيدات منهم –ديدًا،
لخرى.
لتتجاوز جميع اÛموعات السسكانية ا أ
سشيدة من كل  5سشيداٍت تقريبًا ‘ السشجون اليابانية من كبÒات السشن .وجرائمهن
Ÿدانات جرÁتهن سشرقة اŸتاجر.
صشغÒة ‘ اŸعتاد ،فتسشعٌ من كل  1٠سشيدات ا ُ
فلماذا قررت سشيدات ملتزمات بالقانون ‘ مناحي حياتهن اأ’خرى اللجوء إا¤
السشرقات الصشغÒة؟ كانت مهمة العناية بكبار السشن ‘ اليابان تقع على عاتق
العائÓت واÛتمع ،لكن هذا يتغ .Òفمنذ عام  1٩٨٠إا ¤عام  ،2٠15زاد عدد كبار
السشن الذي يعيششون وحدهم أاك Ìمن  ٦مرات ،ليصشل إا ٦ ¤مÓي.Ú
ووجد مسشٌح أاجرته حكومة طوكيو ‘  ،2٠1٧اأن نصشف كبار السشن الذين أاُلقي
القبضس عليهم بسشبب سشرقة اŸتاجر يعيششون وحدهم ،و %٤٠منهم ’ عائلة لديهم
أاو’ يتواصشلون مع أاقاربهم اإ’ نادرا ً .وهؤو’ء يقولون غالباً إاsنهم ليسس لديهم من
يلجأاون إاليه ح Úيحتاجون إا ¤اŸسشاعدة.
وكل النسشاء الÓتي لديهن اأماكن يذه Íإاليها يصشفن إاحسشاسشهن بأانهن غ Òمرئيات.
وغالبًا ما تكون السشيدات العجوزات مهددات اقتصشاديًا.
ف السشيدات بعمر  ٦5عامًا اأو اأك ÈالÓتي يعششن وحدهن
فعلى سشبيل اŸثال ،نصش ُ
يعان Úمن الفقر نسشبًة اإ ¤ششعب اليابان ،مقارنة بـ %2٩من الرجال ،قالت إاحدى
اŸسشجونات:
«مات زوجي العام اŸاضشي .وُ ⁄نرزق بأاطفال ،لذا كنت وحدي “اماً .ذهبت إا¤
متجر أ’ششÎي اÿضشراوات ،ورأايت كيسشًا من ◊م البقر .اأردته لكنني فكرت ‘ أانه
سشيكون عبئاً مادياً ،فأاخذته ورحلت» .و ⁄تؤوسشسس ا◊كومة و’ القطاع اÿاصس
برنا›ًا فعاً’ إ’عادة تأاهيل كبار السشن ،وتكاليف اإبقائهم ‘ السشجون تتزايد سشريعاً.
أاسشهمت التكاليف اŸرتبطة برعاية كبار السشن ‘ زيادة التكاليف الطبية السشنوية
‘ الهيئات اإ’صشÓحية اإ ¤أاك Ìمن  ٦مليارات ِين (اأك Ìمن  5٠مليون دو’ر) ‘
 ،2٠15وهي زيادة بنسشبة  %٨٠عن العقد السشابق .ويع Úالسشجن عماً’ متخصشصشÚ
Ÿسشاعدة اŸسشاج Úاأ’ك Èسشناً ‘ ا’سشتحمام ودخول دورة اŸياه ‘ أاثناء النهار،
لكن السشجان Úيتولون هذه اŸهام ‘ الليل.
Ÿرافق ‘ Úدور
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و‘ بعضس الهيئات ،أاصشبح عمل الضشابط
ُ
رعاية اŸسشن .Úوأاك Ìمن ثلث الضشابطات اإ’صشÓحيات اسشتقلن من أاعمالهن ‘
غضشون  ٣سشنوات.
ومرر الŸÈان اليابا 2٠1٦ ‘ Êقانونًا يسشتهدف ضشمان حصشول كبار السشن ذوي
ا÷رائم اŸتكررة دعماً من أانظمة اÿدمة ا’جتماعية والرفاه ‘ البÓد .ومنذ ذلك
ا◊ ،Úتعاونت مكاتب النيابة العامة والسشجون تعاوناً وثيقاً مع اأ’جهزة ا◊كومية
من أاجل تقد ËاŸسشاعدة التي يحتاجها مرتكبي ا÷رائم من كبار السشن .لكن
اŸششاكل التي تقود هاته النسشوة إا ¤السشعي اإ ¤دخول السشجن تقع بعيدا ً عن متناول
النظام.

«عقولنا أإك Ìنشساطاً منكم» ..هذإ كل ما ‘ إألمر!
ع-دة م-ن-اط-ق ،م-ق-ارن-ة ب-ال-رج-ال’ ،
سش -ي -م -ا ‘ قشش -رة ال -ف uصس اأ’م -ام -ي،
اŸسشئول عن الÎكيز والسشيطرة على
ا’ن-دف-اع ،و‘ اŸن-اط-ق ال-ع-اط-ف-ية،
اŸسشؤوولة عن القلق واŸزاج .وهو
م- -ا ُي- -ف uسش- -ر ك- -وَن ال- -نسش- -اء أاق -وى ‘
مسش - -اح - -ات ال - -ت- -ع- -اط- -ف وا◊دسس
وال- -ت- -ع- -اون وال- -ت -ح -ك -م ‘ ال -ن -فسس،
وإاظهار ا’هتمام الÓئق.
كما أاظهرت الدراسشة كذلك تزايد
ت -دف -ق ال -دم ‘ اŸن -اط -ق ا◊وف -ي-ة
أاوال -ع -اط -ف -ي -ة م -ن اŸخ ،م -ا ي -فسش-ر
ج - -زئ - -ي ً- -ا زي - -ادة ت- -عt- -رضس ال- -نسش- -اء
’ضشطرابات القلق واأ’رق وا’كتئاب
واضشطرابات الششهية .وعلى الرغم
م - -ن ذلك ،ف - -ق - -د ك- -انت اŸن- -اط- -ق
اŸسش - -ؤوول - -ة ع- -ن ال- -رؤوي- -ة وم- -راك- -ز

التنسشيق أاك Ìنششاطاً عند الرجال.
ه- -ذه ال- -ن- -ت -ائ -ج تسش -اع -د ‘ ف -ه -م
الفروق ب Úتأاث Òاضشطرابات اŸخ
ب Úال- - -رج- - -ال وال- - -نسش - -اء ،ب - -حسشب
الدراسشة اŸنششورة ‘ دورية «مرضس

قطار يتحرك إ ¤إÿلف  12كيلومًÎإ

–ركت  22عربة قطار مكت ّ
ظة بالركاب
‘ الهند إا ¤اÿلف مسسافة  12كيلومًÎا إاثر
انفصسال القاطرة ،قبل أان يتسسنى إايقافها،
بحسسب ما أافادت وزارة السسكك ا◊ديدية.
وقال جي بي ميششرا ،الناطق باسشم ششركة سشكك
ا◊ديد الوطنية سشمحت جهود الطاقم اŸتنّبه
بتفادي كارثة اليوم» ،مششÒا ً إا ¤أان «ا÷ميع ‘
حالة صشدمة» ‘ الوزارة .وأاوضشح ميششرا أان هذه
ا◊ادثة  ⁄تسشفر عن أاي ضشحية.
وقطعت عربات القطار  12كيلومÎا ً وهي تسشÒ
إا ¤اÿل -ف ،وع -ل -ى م -ت -ن-ه-ا ن-ح-و أال-ف راكب ق-ب-ل
إايقاف حركتها من خÓل وضشع كتل حجار على
سشكة ا◊ديد .ووقعت هذه ا◊ادثة ‘ تيتÓخار
قالت هيئة Ÿكافحة الفسشاد ‘ و’ية أاوديششا الششرقية.
مدعومة من اأ’· اŸتحدة،
إان تسشعة رجال أاعمال ‘
غ -وات -ي -م -ا’ سشÒصش-ف-ون
ط-رقً-ا ،وي-ب-ن-ون م-درسشة
‘ إاطار عقوبة قضشائية
صشدرت عليهم ،أاول من
أامسس ،لدفعهم رششا لنيل
ع -ق -ود ح-ك-وم-ي-ة .ورج-ال
اأ’عمال اŸدانون جزء من
شش -ب -ك -ة فسش -اد كشش -ف -ه -ا ال -ع -ام
اŸاضش- -ي م -ك -تب ا’دع -اء وال -ل -ج -ن -ة
الدولية Ÿكافحة اإ’فÓت من العقاب ‘ غواتيما’،
والتي تدعمها اأ’· اŸتحدة.

1٧٦1٦

سسجون إليابان إلرغيدة
إلوجهة إŸفضسلة للمسسsنات

‘ إإندونيسسيا ..بطاقة هوية ألصسحاب إŸعتقدإت إلقدÁة
ال -وسش -ط -ى ،ت -ع -يشس ع -ائ -ل -ة ب -ن -وك -ل -ي-ن-غ
ﬁتفظة بطقوسس ومعتقدات توارثتها
منذ القرن  15عن جدها .تقول روايات
إان جد العائلة اختلف مع سشÓط Úجاوا
اŸسش -ل -م Úآان-ذاك ف-اع-ت-زل-ه-م وأات-ب-اع-ه
وأاه-ل-ه ‘ ه-ذه ال-ق-ري-ة ،ل-ي-ت-ك-ون ل-دي-هم
معتقد مزجوا فيه ب Úما وصشلهم من
بعضس تعاليم اإ’سشÓم وتقاليد قدÁة.
وقد تث Òالهوية ا÷ديدة جد’ بÚ
أافراد بعضس اÛموعات ،فقد اعتنق
ب- -عضش- -ه- -م اإ’سشÓ- -م أاو اŸسش- -ي- -ح- -ي -ة أاو
غÒه- -م- -ا .ورÃا ي- -وج- -د ‘ ال- -ع- -ائ- -ل -ة
الواحدة من ظلّ ﬁافظا على تقاليد
أاسش- - -رت- - -ه اŸوروث- - -ة ،وآاخ - -ر ال - -ت - -ح - -ق
باŸدارسس ا◊كومية أاو الدينية و ⁄يعد
يششارك ‘ تلك الطقوسس القدÁة.

العدد
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الزهاÁر» .على سشبيل اŸثال ،تزداد
نسشبة اإ’صشابة Ãرضس الزهاÁر بÚ
النسشاء عن الرجال ،وكذلك ا’كتئاب
واضشطراب القلق العام ،بينما تزداد
نسش -ب -ة اإ’صش -اب -ة ب -اضش-ط-راب ن-قصس
ا’ن- - - - -ت- - - - -ب- - - - -اه وف - - - -رط ا◊رك - - - -ة
وا’ضش- -ط- -راب- -ات السش- -ل- -وك- -ي -ة ل -دى
الرجال .هذا ،وقال اŸؤولف الششه،Ò
والطبيب النفسشي دانييل جي أام:Ú
«إان هذه الدراسشة ششديدة اأ’همية
‘ ف -ه-م ال-ف-روق-ات ‘ اضش-ط-راب-ات
اŸخ ب - - -ن - - -اء ع- - -ل- - -ى ا÷نسس ،إاذ إان
ا’خ-تÓ-ف-ات ال-ك-م-ية التي وجدناها
ب Úال -رج -ال وال -نسش -اء م-ه-م-ة ل-ف-ه-م
خ-ط-ر ال-ت-عt-رضس ’ضش-طرابات اŸخ،
وف- - -قً- - -ا ÷نسس اŸريضس ك- - -م- - -رضس
الزهاÁر».

رصسف طرق وبناء مدرسسة عقاب إلرشسوة
‘ «غوإتيمال»

إلقارة إلسسمرإء مهّددة بالنشسطار إ ¤نصسفÚ
شسق صسدع هائل بعرضض  20مًÎا وعمق 15
مًÎا ،وÁت- -د ل- -ع- -دة ك- -ي -ل -ومÎات ،أاراضس -ي
بالقرب من مدينة نÒوبي ‘ كينيا .وتسسبب
‘ ت-خ-ريب ال-ط-ري-ق السس-ري-ع ال-وح-ي-د ال-ذي
لفريقية ،و‘ فقدان أاحد
Áر ‘ اŸدينة ا إ
السسكان اÙليŸ Úنزله.
وفقا ’جتهادات الباحث ،Úيدل هذا الصشدع على
أان إاف-ري-ق-ي-ا ‘ ط-ري-ق-ه-ا لÓ-ن-قسش-ام إا ¤شش-ط-رين.
ب-ي-ن-م-ا ن-ف-ى ال-ب-احث سش-ت-ي-ف-ن ه-ي-كسس م-ن ج-ام-ع-ة
سش -اوث -م -ب -ت -ون واŸت -خصشصس ‘ دراسش -ة الصش-ف-ائ-ح

التكتونية ،اأ’مر قائ ً
 :Óإان تصشّدع اأ’رضشي ‘ كينيا
Óرضس بسشبب اأ’مطار الغزيرة
سشببه هبوط بسشيط ل أ
‘ ششهر مارسس اŸاضشي.
و’ح -ظ ال -ع -ل -م -اء م -ن -ذ ع -دة سش -ن -وات ان-فصش-ال
صشفيحت Úتكتونيت Úاإفريقيت ‘ Úكينيا ،على طول
الفرع الششرقي من الوادي اŸتصشدع الكب ،Òمن
إاث -ي-وب-ي-ا وك-ي-ن-ي-ا وت-ن-زان-ي-ا .وت-ع-ت Èه-ذه ال-ظ-اه-رة
ج-ي-ول-وج-ي-ة ،ام-ت-دت م-ن ال-ب-ح-ر اأ’ح-م-ر إا ¤ن-ه-ر
زمبيزي ،ومع النششاط الÈكا Êوالز’زل ،قد تؤودي
هذه الصشدوع اإ ¤تفكك كامل للقارة السشمراء.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
األربعاء  ١١أافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٤رجب ١٤٣٩
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العـ ـدد١٧٦١٦ :

koutoufcom@gmail.com

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

‘

فالك فال اÒÿ

ا◊مل

ح Úي- -رُزقك ال ّ-ل -ه الصص -دق ل -ن
ت-ه-زمك ُدن-ي-ا ،ل-ن ت-غ-ل-بَك أاوجاع،
سص-ت-ج-ت-از ا◊ي-اة ب-أام-ان ف-ع-ل-يك ب-ال-دعاء
ك الله إاياه.
دوًما أان يرزق َ

الثور

إاذا  ⁄ي -ك -ن ل -ديك شص -ي ً-ئ -ا ت -ع -ط -ي -ه
Óخ-ري-ن ،ف-تصصّ-دق ب-ال-ك-ل-م-ة ال-ط-ي-ب-ة،
ل -آ
والب -تسص -ام -ة الصص -ادق -ة ،وخ -ال-ق ال-ن-اسش
بخلق حسصن.

ا÷وزاء

ياقمري
يا قمري ودي سصÓمي للغربة
Óوطان
و‹ راه غريب مشصتاق ل أ
بلغلوا سصÓم أارضش اÙبة
ا÷زائر أامّنا عز البلدان
Ãدنها بريافها وطن الوجبة
Óلوان
ب غيبها بشصطوطها زينة ل أ
خذ سصÓم مدونها ليك ﬁبة
كل مدينة وناسصها ‘ كل مكان

أأخبار

مثÒة

حفل زفاف وسسط
«الباز’ء وا÷زر»

ف -وج -ئ م -تسص -وق -ون ح Úسص -م-ع-وا عÈ
م -اي -ك -روف -ون م -ت -ج -ر سص -وب -ر م-ارك-يت
ال- -ع- -ب- -ارة ال- -ت- -ال- -ي- -ة« :ع- -ل- -ى ج- -م -ي -ع
اŸتسصّوق Úالنتباه :هناك حفل زفاف
‘ اŸمر »13
وعقد زوجان قرانهما ‘ متجر سصوبر
ماركت وسصط ا÷زر والبازلء اŸعلبة
وضص- -ي- -وف ح- -ف- -ل زف- -اف- -ه- -م- -ا ب -ولي -ة
لم- -ري- -ك -ي -ة .ب -حسصب
ب- -نسص- -ل- -ف- -ان- -ي- -ا ا أ
أاسصوتشصيدبرسش.
ف- -ق- -د ذك- -رت صص- -ح -ي -ف -ة «ف -ا‹ ن -ي -وز
ديسص- -ب- -اتشش» أان لري سص- -بÒي- -ن- -غ (69
ع-ام-ا) وب-ي-ك-ي سصميث ( 61ع-اما) عقدا
لحد ‘ ،متجر ‘ «لوير
قرانهما ،يوم ا أ
ب- -وري- -ل» ،ح- -يث ال- -ت- -ق -ي -ا ق -ب -ل عشص -ر
سصنوات.
وق- -الت سص- -م- -يث إان -ه -ا ك -انت ت -ع -م -ل ‘
اŸت- -ج- -ر ع- -ن- -دم- -ا ج- -اءه- -ا سص- -بÒي- -ن -غ
وأاعطاها قطعة من الورق –مل اسصمه
ورق- -م ه- -ات- -ف- -ه .وق -الت إان -ه ك -ان م -ن
اŸناسصب أان يتزوجا ‘ اŸمر الذي التقيا
فيه.
وق -ال ال -زوج -ان إان -ه -م -ا اخ -ت-ارا ي-وم 1
لنه قريب
أافريل ،وهو أاحد الفصصح ،أ
من تاريخ Úمهم Úآاخرين :سصبÒينغ
ي-ح-ت-ف-ل ب-ع-ي-د م-يÓده ،يوم  2أافريل،
وسص -م -يث –ت -ف -ل ب -ع -ي-د م-يÓ-ده-ا ‘ 3
أافريل.
وق- -ال ال- -ق- -اضص- -ي ال- -ذي أاشص- -رف ع- -ل- -ى
اŸراسص- -م ،إان- -ه أاول ح- -ف- -ل زف -اف ل -ه ‘
م-ت-ج-ر ل-ل-ب-ق-ال-ة .وق-ال جورج ثيمونز
صص-احب اŸت-ج-ر إان-ه سص-ع-ي-د ب-اسص-تضص-افة
الزوج.Ú

لنسص- - -ان وت - -اري - -خ - -ه
إان حضص- - -ارة ا إ
ومسصتقبله ..رهن كلمة صصدق وصصحيفة
صص -دق وشص -ع-ار صص-دق ..ف-ب-ا◊ق ن-ع-يشش،
وليسش باÿبز وحده أابًدا.

^ أان - -ه لصص- -ن- -ع غ- -از
لوكسص-ج÷ Úم-ي-ع ال-بشص-ر على
ا أ
لرضش - - - - Ÿدة  6أاشص -ه -ر ي -ك-ل-ف 38
ا أ
لشص-ج-ار
ت -رل-ي-ون دولر ؟ ..ل-ذلك ا أ
تنتجه ›انا فحافظ عليها.
لشصخاصش
لحÎم والتقدير إا ¤ا أ
كل ا إ
^ أان ال -ب-ع-وضص-ة ل-دي-ه-ا 100ع  Ú-و
اŸك- -ف- -وف Úأ
لن- -ه- -م ي- -ح -ك -م -ون ع -ل -ى 47سصنا3،قلوب 6مشصارط ‘ خرطومها6،
لخ- - - - - - - - -ري - - - - - - - -ن م - - - - - - - -ن خ Ó- - - - - - - -ل أاج - -ن- -ح- -ة ،ج- -ه- -از ح- -راري ..وج- -ه- -از
ا آ
لتحليل الدم ،وفوق هذا كله تقوم
«شص - -خصص - -ي - -ات - -ه- -م»ول- -يسش م- -ن خÓ- -ل
بتخديرك موضصعيا قبل مصّش
مظاهرهم .
دمك بخرطومها؟

^ قيل ◊كيم :إان
فÓن يذكرك بسصوء
ف- - -ق- - -ال :خ- - -ذ Êإا ¤دار
ذلك الشص -خصش غ-ف-ر ال-ل-ه
^ سصتتحقق كل
لنا ولك؛
ت
أاحÓمك إاذا كن
فلما وصصل إا ¤داره طرق الباب
ة
“لك الشصجاع
حتى خرج له ؛
ف -ت -بسص -م ‘ وج -ه -ه ث -م ق -ال ل-ه :ي-ا أاخ-ي هÓ-
Ÿطاردتها.
أاخذت بيدي إا ¤مكان ضصليل ل يرانا فيه
أاحد؟ فلما وصص Óمردغه بطريحة وفرك
^ ا◊ياة كّلها
لرضش وجعل رجله ‘ فمه وعاد
وجهه با أ
Ú
ت
تتلخّصش ‘ كلم
إا ¤ب-ي-ت-ه ح-ت-ى ا◊ك-ي-م ي-ف-ق-د اعصص-ابه
 ...أاهÓ
لخ- - -رى ل- - -يسش
ب Úال - - -ف- - -ي- - -ن- - -ة وا أ
بالضصرورة أان تكون كل حياته
...وداعا...فرفقا Ãا
حكم.
تبقى منا.

حكم وأامثال

IÈ©∏d
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ششغل
عقلـك

السسرطان
ل تكذب ÷ذب الناسش إاليك وكن
صص -ادقً-ا ح-ت-ى ول-و ك-ان الصص-دق ي-ب-ع-ده-م
ع- - -نك ،ف - -الصص - -راح - -ة م - -ع ن - -فسصك وم - -ع
لخرين أاك Èمكسصب.
ا آ

اأ’سسد

❊ هو أاحد الشصهر
اŸيÓدية الثنا عشصر  ،إاذا
نقلت ا◊رف الول منه ا¤
آاخره ،أاصصبح حبة من فاكهة،
واذا شصطبت ا◊رف الول
كام ، Óأاصصبح جمع نفسش
الفاكهة؟ فماهو هذا الشصهر؟

حل العدد السسابق
ال- - - - - -ك- - - - - -رسص - - - - -ي أاو
الطاولة.

كلنا سسنك Èيابشسر

تقول العجوز  ‹ ...ثÓثة أابناء وقد تزوجوا كلهم
..فزرت الكب Òيوما وكان هد‘ أان أابيت عندهم..
و‘ الصصباح طلبت من زوجته أان تأاتيني Ãاء للوضصوء
ف -ت -وضص -أات وصص -ل -يت وسص -ك -بت م -ا ت-ب-ق-ى م-ن اŸاء ع-ل-ى
الفراشش الذي كنت قد ‰ت فيه!!.
فلما جاءتني بشصاي الصصباح ..قلت لها يا ابنتي هذا
حال كبار السصن لقد تبولت على الفراشش؟ ..فهاجت
للفاظ ثم طلبت مني أان
وأاسصمعتني سصي Óمن قبيح ا أ
أاغسصله وأاجففه وأان ل أافعل ذلك مرة أاخرى وإال...
ت-ق-ول ال-ع-ج-وز ت-ظ-اه-رت ب-أا Êأاك-ت-م غ-ي-ظ-ي وغسص-لت
الفراشش وجففته ...
لوسص-ط وف-ع-لت ن-فسش
لب -يت م -ع اب-ن-ي ا أ
ث -م ذه -بت أ
لو¤
الشص- -يء ف- -اغ- -ت- -اظت زوج -ت -ه م -ث -ل م -ا ف -ع -لت ا أ
وأاخÈت اب -ن-ي ف-ل-م ي-زج-ره-ا..ث-م ق-ررت أان أات-رك-ه-م
لبيت مع ابني الصصغÒ
أ
ف-ف-ع-لت ن-فسش م-ا ف-ع-لت ع-ن-د أاخ-وي-ه ف-ل-م-ا ج-اءت-ن-ي
زوج- -ت- -ه بشص- -اي الصص- -ب- -اح وأاخÈت- -ه- -ا ب- -ت- -ب -و‹ ع -ل -ى
الفراشش..قالت ل عليك يا أاماه ،هذا حال كبار السصن
ف -ك -م ت -ب -ول -ن-ا ع-ل-ى ث-ي-اب-ك-م ون-ح-ن صص-غ-ار ث-م أاخ-ذت
الفراشش وغسصلته ثم طيبته فقلت لها يا بنتي إان ‹
صصاحبة أاعطتني مال وطلبت مني أان اشصÎي لها حليا
وأانا ل أاعرف مقاسصها وهي ‘ حجمك هذا فأاعطيني
مقاسش يدك .
ذهبت العجوز إا ¤السصوق واشصÎت ذهبا بكل مالها
حيث كان لها مال كثÒا؛ ثم دعت أابناءها وزوجاتهم
‘ ب -ي -ت -ه-ا وأاخ-رجت ال-ذهب وا◊ل-ي وح-كت ل-ه-م أان-ه-ا
صص -بت اŸاء ع -ل -ى ال -ف -راشش و ⁄ي -ك-ن ت-ب-ول ،ووضص-عت
الذهب ‘ يد زوجة ابنها الأصصغر .وقالت هذه بنتي
التي سصوف أا÷أا إاليها ‘ كÈي ،وأاقضصي باقي عمري
معها؛ فصصعقت الزوجتان وندمتا أاشصد ندم ،ثم قالت

لت - - - - - - -ت - - - - - - -ع - - - - - - -جب!!! إان ⁄
–ذر..سص - -ت - -ت - -ع - -ل - -م ف - -ن - -ون ال - -ك- -ذب
والح -ت -ي -ال ،وسص -ت -ك -ون م -اه -رًا ‘ صص -ن-ع
لق -ن -ع -ة ال -ت -ي ت -ت -خ -ف -ى ب -ه -ا ع -ن أاعÚ
ا أ
الصصادق.Ú

العذراء

بصصدق النوايا يأاتي صصدق العزÁة
ف - -ت - -أات - -ي الع - -م - -ال الصص - -ادق - -ة وت- -كÌ
ال -ط -اع -ات ف -ت -ن -ه-ال ا◊سص-ن-ات ،ذلك ه-و
السصبيل للسصعادة البدية.

اŸيزان

ل «ت- -ك -ذب» م -ن أاج -ل أان Œذب
Óع- -ج- -اب بك ،ول ت -خ -ف م -ن
ال- -ن- -اسش ل - -إ
«الصص -دق» ح -ت -ى وإان ك -ان سص -ي-ب-ع-د ع-نك
لخ-ر
ال-ن-اسش ،الصص-راح-ة م-ع ال-ذات وم-ع ا آ
أاك Èمكسصب.

العقرب

ثÓثة أامور ل يجب أان تضصع لها شصروطا
الصص -دق ف -ه -و ل-يسش مشص-روط ،ومسص-اع-دة
لخرين ف ÓيشصÎط أان تكون Ãقابل،
ا آ
والصصداقة ا◊قيقية فهي ليسصت صصفقة.

القوسس
ل ت -تصص -ن -ع ل -ت -كسصب أاح -د وت-ثÒ
إاع-ج-اب-ه ..ف-ت-غ Òأاسص-ل-وبك وح-تى آارائك
ا◊ق -ي -ق-ي-ة! م-ا أاه-م-ي-ة كسص-ب-ه-م .م-ق-اب-ل
خسصارتك لذاتك ..الصصدق جمال وأانت
جميل بتفردك.

ا÷دي

ل –رصش ع- - - -ل- - - -ى اك- - - -تشص- - - -اف
لفضصل
لخرين أاك Ìمن الÓزم ،ا أ
ا آ
أان ت -ك -ت -ف -ي ب -ا Òÿال -ذي ي -ظ -ه-رون-ه ‘
وج - -هك دائ - -م ً- -ا ،وأات- -رك اÿف- -اي- -ا ل- -رب
العباد.

الدلو

لولده -ا ه-ذا م-ا سص-وف ي-رده ل-ك-م اب-ن-ائ-ك-م ‘ كÈك-م
أ
ف-اسص-ت-ع-دوا ل-ل-ن-دم ه-ذا ال-ي-وم م-ثلما ندمت على تعبي
ع-ل-ي-ك-م ‘ ط-ف-ول-ت-ك-م م-اعدا أاخوكم الصصغ Òسصيعيشش
مسص-ت-ورا وي-ل-ق-ي رب-ه مسص-رورا وه-ذا م-اح-رم-ت-ك-م م-نه
زوجاتكم عندما  ⁄تعلموهن قدر أامكم.….
فضص  Ó-ل أام -را ع -زي -زي ال -ق -ارئ اÎÙم ل ت -نسش أان
تقول معنا« :قل ربي ارحمهما كما ربيا ÊصصغÒا».

لسصنا الوحيدون ‘ هذه ا◊ياة
 ..هناك من يعيشش معنا  ..ويختلف عنا
‘ ك- -ل شص- -يء  ..ف -م -ن ال -واجب ان ن -ف -ه -م
ا◊ياة جيدًا.

ا◊وت

لن يقاسصمك الوجع صصديق ،ولن
يتحمل عنك ا  ⁄حبيب ،ولن يسصهر بد
م- -نك ق- -ريب ،اع Ïب- -ن- -فسصك ،واح- -م -ه -ا،
ودللها و تعطي ا حداث فوق ما تسصتحق.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصضÓة

 ١١أف -ري-ل  :١٨٧٦أن -د’ع أŸق -اوم-ة ب-وأح-ة «أل-ع-ام-ري»
ببسضكرة جنوب أ÷زأئر –ت قيادة ألشضيخ «ﬁمد
بن يحي».
 ١١أف -ري -ل  :١٩٤٧ت-زي-ي-ف شض-ام-ل ’ن-ت-خ-اب-ات
أÛلسش أ÷زأئ- -ري أل- -ذي أنشض- -ئ Ãوجب أل -ق -ان -ون
’سضاسضي سضنة  ،١٩٧٤وأعتقال أك Ìمن نصضف مرشضحي
أ أ
ح-رك-ة أن-تصض-ار أ◊ري-ات أل-دÁق-رأط-ي-ة وأسض-ت-ع-مال ألقوة
’دأرة أ’سضتعمارية.
ضضد ألناخب ÚأŸسضلم Úمن طرف أ إ

ألطقــسش أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

’ربعاء  ٢٤رجب  ١٤٣٩هـ ألموأفق لـ  ١١أفريل  ٢٠١٨م
أ أ

تطبيق اŸقاربة الششاملة واŸتكاملة الرامية إا ¤ترششيد العمل اŸيداÊ
–قيق ألتطور أŸرغوب وأ÷اهزية للتكيف مع طبيعة أŸهام أŸسضندة

أمتÓك ناصضية
ألتمرسش ألقتا‹
وحيازة ألقدرة
ألعسضكرية

وبقية الوحدات والتششكيÓت اŸنتششرة عÈ
إاقليم هذه الناحية ،رفقة ﬂتلف اأ’سشÓك
اأ’منية أاأ’خرى ‘ ›ال تطبيق اŸقاربة
الشش -ام -ل -ة واŸت -ك -ام -ل -ة ال -ت -ي وضش -ع-ن-اه-ا ‘
السشنوات القليلة اŸاضشية ،الرامية إا ¤ترششيد
العمل اŸيدا ÊاŸتعدد اأ’وجه ،طالبا من
جميع اŸعني Úبهذه اŸهمة النبيلة ،مواصشلة
جهودهم وفقا للخطط اŸوضشوعة.
فالنجاعة العملياتية التي نريدها هي تلك
ال -ت-ي ت-ث-م-ر م-ي-دان-ي-ا ‘ ك-اف-ة اÛا’ت م-ن
بينها ›ال مكافحة اإ’رهاب ،وما دمنا نعلم
ي-ق-ي-نً-ا ،ب-أان ال-ت-حضش Òال-ق-ت-ا‹ ه-و أاح-د أاه-م
ال-ع-وام-ل اŸع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا ‘ ›ال اك-تسشاب
ا÷اهزية اŸطلوبة ،فإاننا نلحّ اليوم كما سشبق
ل- -ن -ا اإ’◊اح م -رات وم -رات ع -ل -ى أان ا÷ه -د
اأ’سش -اسش -ي واÙوري ه-و ال-ت-حضش Òال-ق-ت-ا‹
بكل ما يعنيه ذلك من د’’ت وما يسشتوجبه
من متطلبات””.
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أ÷زأئر
أ÷زأئر

ال- -ف- -ري- -ق أاك- -د ع- -ل -ى ضش -رورة
ال-ت-ق-ي-د الصش-ارم ب-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رام-ج
ال- -ت- -حضش Òال -ق -ت -ا‹ ب -اع -ت -ب -اره
البوابة الرئيسشية التي من خÓلها
ي- -ت- -ح- -ق- -ق ال- -ت- -ط- -ور اŸرغ -وب
وا÷اهزية اŸطلوبة«:وما دمنا
نعت Èبأان التحضش Òالقتا‹ هو
ج- -ه- -دن- -ا ال- -رئ- -يسش- -ي وال -دائ -م،
ب- -اع- -ت- -ب- -اره م- -ن ب Úأاح- -د أاه -م
عوامل امتÓك ناصشية التمرسش
القتا‹ وحيازة القدرة العسشكرية
ال-ت-ي ن-نشش-ده-ا ،ف-إان-ن-ا ق-درنا ‘
ا÷يشش الوطني الششعبي ‘ ،ظل ما –ظى
بها قواتنا اŸسشلحة بكافة مكوناتها من عناية
م -ت -م -ي -زة ،م -ن ق -ب -ل ف -خ -ام -ة السش-ي-د رئ-يسش
ا÷مهورية ،القائد اأ’على للقوات اŸسشلحة،
وزير الدفاع الوطني ،قلت قدرنا هذا ا÷انب
حق قدره ومنحناه كقيادة عليا رعاية خاصشة،
عÓ- -وة ع- -ل -ى ال -ع -وام -ل اأ’خ -رى الضش -روري -ة
واŸك -م -ل -ة ل -ه ،ف -ال -ت -حضش Òال -ق-ت-ا‹ Ãع-ن-اه
الششامل واŸتكامل هو البوابة الرئيسشية التي
من خÓلها ومن خÓلها فقط يفتح اÛال
واسش- -ع- -ا أام- -ام –ق- -ي- -ق ال- -ت- -ط- -ور اŸرغ -وب
وا÷اهزية اŸطلوبة وجودة اأ’داء العملياتي
اŸتكيف مع طبيعة اŸهام اŸسشندة””.بدورهم
أاكد أافراد هذه الوحدات لنائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي
أانهم مسشتعدون على الدوام أ’داء مهامهم،
إاÁانا منهم بأانه ليسش هناك أاسشمى و’ أانبل
و’ أاششرف من الدفاع عن الوطن.

 14وهرأن
 15وهرأن

ألثمن  ١٠دج

17616

ألفريق ڤايد صضالح أثناء تفقده ألفرقة ألثامنة أŸدرعة ووحدأتها ألعضضوية ببلعباسش:

« »Ö©°ûdGواصشل الفريق
أاح-م-د ڤ-اي-د صش-ال-ح ن-ائب
وزي- -ر ال- -دف- -اع أال- -وط- -ن -ي
رئ - - - -يسش أارك - - - -ان ا÷يشش
ال -وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي زي-ارت-ه
إا ¤ال -ن -اح -ي -ة ال-عسش-ك-ري-ة
الثانية بوهران ‘ يومها
ال -ث -ا Êب -ت -ف -ت-يشش وت-ف-ق-د
بعضش الوحدات اŸنتششرة
ب-إاق-ل-ي-م القطاع العسشكري
بسش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسش ع -ل-ى
غ- -رار ال -ف -رق -ة ال -ث -ام -ن -ة
اŸدرع - - - -ة وﬂت - - - -ل- - - -ف
وحداتها العضشوية.
‘ البداية ورفقة اللواء
سشعيد باي قائد الناحية
العسشكرية الثانية ،اسشتمع
الفريق إا ¤عرضش ششامل حول هذه الوحدة
الكÈى ومهامها ،ليسشدي بعدها جملة من
ال -ت -وصش -ي -ات ت -ت -ع-ل-ق بضش-رورة ا◊ف-اظ ع-ل-ى
ال -ق -درة ال -ق-ت-ال-ي-ة ل-ل-وح-دات ‘ مسش-ت-وي-ات-ه-ا
العليا .ثم تفقد قام بتفتيشش بعضش الوحدات
اŸرابطة بالقطاع واإ’طÓع عن كثب على
درجة تنفيذ برنامج التحضش Òالقتا‹ ،كما
ع -اي -ن ب -عضش اŸشش -اري -ع ال -ت -ي ه -ي ‘ ط -ور
ا’‚از.
و‘ اجتماع له مع أافراد الوحدات العضشوية
للفرقة ،أالقى الفريق كلمة توجيهية ،ثّمن فيها
اإ’رادة القوية التي –دو جميع اأ’فراد ‘
سشبيل أاداء الواجب الوطني اŸقدسش وتأادية
اŸهام النبيلة اıولة لهم ،مقدرا لهم كّل
التقدير ا÷هد اŸتفا Êالذي يبذلونه«:إانه
و‘ هذا السشياق –ديدا’ ،بد من اإ’ششادة
با÷هود التي تبذلها الفرقة الثامنة اŸدرعة

ألفجر٠٤.5٠................:
ألشضروق٠٦.٢٠..............:
ألظهر١٢.٤٩.................:
ألعصضر١٦.٢٨................:
ألمغرب١٩.٢٢...............:
ألعشضـاء٢٠.٤٤..................:
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بعد أكتشضاف –ركات دأخل أŸنجم وتأاكيدها:

اأ’من يحقق ‘ نهب معدات منجم العابد من قبل ششبكات مغربية
ب -اشش-رت مصش-ال-ح أام-ن و’ي-ة ت-ل-مسش-ان و’ي-ة
ت -ل -مسش -ان –ق-ي-ق-ات م-ع-م-ق-ة ‘ قضش-ي-ة ن-هب
معدات منجم العابد الواقع  90كلم أاقصشى
ج -ن -وب غ -رب و’ي-ة ت-ل-مسش-ان م-ن ق-ب-ل ب-عضش
اŸغ-ارب-ة ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ت-ق-اري-ر أام-ن-ي-ة قدمها
أاعوان حرسش اŸنجم التابع Úللمؤوسشسشة اأ’م
””لينوف  ””E.N.O.FواŸدعمة بتقرير أامني
من قبل عناصشر اÛموعة السشادسشة ◊رسش
ا◊دود Ãنطقة العابد الذين ’حظو خروج
عناصشر مغربية من منطقة .
هذا وقد كلف رئيسش أامن و’ية تلمسشان
رئ -يسش أام -ن دائ -رة ب -ن -ي ب-وسش-ع-ي-د م-ن إاع-داد
ت -ق-ري-ر م-فصش-ل ع-ن ال-قضش-ي-ة ال-ت-ي فضش-ح-ت-ه-ا
اŸصشالح اŸغربية بعدما تو‘ أاحد اŸغاربة
داخل اŸنجم اثر سشقوط آالة عليه وهو ما
أاكدته السشلطات اŸغربية و” نقل خ Èوفاته
من قبل اإ’ذاعة اÙلية لوجدة اŸغربية،
هذا وحسشب نصش التقرير اأ’و‹ للمنجم فإان

ال -ع -دي -د م -ن اŸع -دات ب-ق-يت داخ-ل اŸن-ج-م
بعدما تخلت الششركة الصشينية عن اŸششروع
سشنة  ،2012هذا وقد أاكدت التقارير اأ’منية
ان اŸغاربة قد اسشتولوا على كميات هامة من
اŸعدات ومن اŸعدن الذي يتم تسشويقه هذا
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر إاع -داد ت -ق -ري-ر م-فصش-ل ح-ول
القضشية وبحث سشبل إاعادة اسشتغÓل اŸنجم
الذي ’ يزال يحوي كميات هامة من اŸعدن
اŸه -دد ب -ال -غ -رق ب -اŸي -اه وال -ت -ي سش-ب-ق ل-ع-دة
إاط -ارات م -ت -ق -اع -دة م-ن اŸن-ج-م ان ط-ال-بت
بإاعادة تششغيله بحكم انه يحوي كمية هامة
من اŸعدن من ششأانها ان تسشمح با’سشتغÓل
Ÿدة ت- -ف- -وق الـ 20سش -ن -ة وت -وظ-ف شش-ب-اب ‘
م -رح -ل -ة م -ا ب-ع-د ال-ت-ه-ريب ال-ذي ” Œف-ي-ف
منابعه Ãوجب ﬂطط ’’ مغنية الذي ”
ا’نطÓق ‘ تطبيقه منذ 2016 / 01 / 25
بعد زيارة وزير الداخلية إا ¤مغنية.

تلمسضانﬁ :مد بن ترأر

أمن و’ية بسضكرة

توقيف ششخصش Úبحوزتهما حبوب مهلوسشة

‘ عملية نوعية Ÿفارز أ÷يشش:

ا’رهابي أابو عائششة يسشلم نفسشه بحوزته مسشدسض رششاشض وذخÒة
« ‘ »Ö©°ûdGإاط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة اإ’ره -اب ،سّش -ل -م
إاره- -اب- -ي ن- -فسش- -ه ،أامسش ،ل -لسش -ل -ط -ات ال -عسش -ك -ري -ة
ب-ت-مÔاسشت ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة السش-ادسشة .يتعلق
اأ’مر باŸسشمى ””سش.أاحمد”” ،اŸكنى ””أابو عائششة””،

الذي كان قد التحق با÷ماعات اإ’رهابية سشنة
 .2009اإ’رهابي كان بحوزته مسشدسش ( )01رششاشش
من نوع كÓششنيكوف وأاربع (ﬂ )04ازن ذخÒة
‡لوءة .تأاتي هذه النتائج ‘ سشياق ا÷هود ا◊ثيثة

« ‘ »Ö©°ûdGإاط - -ار م - -ك - -اف- -ح- -ة اإ’ره- -اب
وبفضشل إاسشتغÓل اŸعلومات ،كششفت ودمرت
مفرزة للجيشش الوطني الششعبي ،يوم  09أافريل
 2018بالبويرة/ن.عﬂ ،1.ب - - - - -أاي- - - - -ن ()02
Óرهابي Úيحويان قنبلة ( )01تقليدية الصشنع
ل إ
وك- -م- -ي- -ة م -ن ال -ذخÒة ول -وح -ة ( )01ل-ل-ط-اق-ة
الششمسشية ،باإ’ضشافة إا ¤مواد غذائية وأادوية

وأالبسشة وأاغراضش ﬂتلفة.
و‘ إاط- -ار ﬁارب- -ة ال- -ت- -ه- -ريب وا÷رÁة
اŸنظمة ،ضشبطت مفارز للجيشش الوطني
الشش -ع-ب-ي ب-ت-مÔاسشت/ن.ع ،6.أارب - - - - - -ع ()04
م -رك-ب-ات رب-اع-ي-ة ال-دف-ع و( )2,7ط- -ن م- -ن
اŸواد ال -غ-ذائ-ي-ة و( )1660ل Îم- -ن ال- -وق -ود
ومعدات تنقيب عن الذهب ،فيما ” حجز

التي تبذلها وحدات ا÷يشش الوطني الششعبي ،والتي
ُتؤوكد على مدى يقظة وحرصش قواتنا اŸسشلحة
على تطه ÒالبÓد من آافة ا’رهاب.

 ..تدمﬂ Òبأاين لإلرهابي Úوحجز معدات وذخÒة
( )8,9طن من مادة الششاي اŸوجه للتهريب
بورڤلة/ن.ع 4.و( )1560وحدة من ﬂتلف
اŸشش- -روب- -ات ب -وه -ران/ن.ع.2.م - -ن ج- -ه- -ة
أاخ- -رى ،أاوق -فت م -ف -ارز مششÎك -ة ل -ل -ج -يشش
الوطني الششعبي ( )25مهاجرا غ Òششرعي
م -ن ج -نسش -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م-ن سش-ي-دي
بلعباسش وتلمسشان و“Ôاسشت.

إأثر معلومات وردت مصضالح ألدرك

حجز  375مفرقعة نارية بتيارت
“كن أامسش عناصشر ا’من ا◊ضشري اأ’ول أ’من و’ية تيارت من حجز كمية
معتÈة من اŸفرقعات اÙضشورة ،العملية “ت بناء على معلومات تلقتها
اŸصشالح اŸذكورة مفادها ان اŸدعو ب.ا ذو  32ربيعا يسشتغل Ãحل للحÓقة
لبيع وترويج اŸفرقعات النارية حيث ” حجز  375وحدة للمفرقعات من
ﬂتلف اأ’نواع واأ’حجام والتي كان اŸتهم بصشدد بيعها بطريقة غ Òقانونية،

للمحافظة على ألذأكرة
ألوطنية

وبإاذن من وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة تيارت ” تفتيشش ﬁل ا◊Óقة الذي
يسشتغله اŸتهم و” حجز السشلعة اŸذكورة ،كما ” إاصشدار ششهرين حبسش غÒ
نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 256200دج عن تهمة حيازة ﬁظور اسشتÒادها.

تيارت :ع.عمارة

الششرطة تسشلم معدات ووثائق تاريخية Ÿديرية اÛاهدين بالبيضض

Óمن الوطني
«الششعب”” سشلمت اŸديرية العامة ل أ
أامسش Ãقر أامن و’ية البيضش ،وثائق ومعدات تعود
Ÿرحلة الثورة التحريرية ” ،اكتششافها من قبل
فرق الششرطة القضشائية اıتصشة لششرطة البيضش،
إا ¤م- -دي- -ري- -ة اÛاه- -دي- -ن ب- -ال- -و’ي- -ة ،ب -حضش -ور
السش -ل -ط -ات اÙل -ي-ة ،اأ’سش-رة ال-ث-وري-ة› ،اه-دي-ن
م-ت-ق-اع-دي-ن م-ن صش-ف-وف اأ’م-ن ال-وط-ني ،جمعيات
اÛتمع اŸد Êواأ’سشرة اإ’عÓمية .مراسشم عملية
ال -تسش -ل -ي -م ،اسش -ت -ه -لت ب -دق -ي -ق-ة ت-رح-م ع-ل-ى أارواح

شش -ه -دائ -ن -ا اأ’ب-رار ‘ ،ج-و م-ن اإ’ع-ت-زاز وال-وق-ار،
مسشتذكرين بذلك بطو’ت آابائنا وأامهاتنا ،الذين
وقفوا ‘ وجه الظلم وضشحوا بالنفسش والنفيسش من
أاجل –رير الوطن ،ليقوم ا◊ضشور بزيارة معرضش
أاقيم باŸناسشبة ،تضشمن عرضشا للمكتششفات.
وي-أات-ي ه-ذا ا’ك-تشش-اف ال-ت-اري-خ-ي ال-ن-وعي الذي
قامت به مصشالح أامن و’ية البيضش ،إاثر إاحدى
ع -م -ل -ي -ات -ه -ا الشش -رط -ي -ة اŸي -دان -ي-ة ،ال-ت-ي اث-م-رت
بالوصشول ا ¤وثائق تاريخية (سشجÓت ورسشائل)،
م- -ع -دات ،ب -د’ت عسش -ك -ري -ة ،سش Ó-ح ف -ردي ق -دË

وذخÒة ح -ي -ة ،خ -اصش-ة ب-ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،ك-انت
م -وج-ودة Ãغ-ارة ،ع-ب-ارة ع-ن م-ت-ح-ف ط-ب-ي-ع-ي م-ن
الصش-واع-د وال-ن-وازلÃ ،ن-ط-ق-ة واد ال-غ-ول ،ال-واق-ع-ة
بالبيضش.وŒدر اإ’ششارة ،أان ا’هتمام الكب Òالذي
Óمن الوطني وعلى رأاسشها
توليه اŸديرية العامة ل أ
ال- -ل- -واء ه -ام -ل › ‘،ال ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ذاك -رة
ال -وط -ن -ي -ة وك -ذا اإ’سش -ه -ام ‘ ال -ت-ع-ري-ف ب-رم-وزه-ا
وا’سشتلهام من عÈها ،قصشد تعزيز وترسشيخ روح
ا’ن -ت-م-اء وا’ف-ت-خ-ار ب-ت-اري-خ ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ‘
نفوسش اأ’جيال الصشاعدة.

“ك-نت ،ق-وات الشش-رط-ة ب-ال-ف-رق-ة اŸت-ن-قلة
للششرطة القضشائية ،بأامن و’ية بسشكرة ،من
توقيف ششخصش Úيبلغان من العمر على التوا‹
 22و 23سشنة ،بحوزتهما حبوب مهلوسشة ،وذلك
على م Ïسشيارة من نوع كيا بيكانتو مركونة
بأاحد اأ’حياء ،وبتفتيشش اŸكان ع Ìعلى 15
قرصش مهلوسش ،ليتم تقدÁهم للعدالة بتهمة
بيع وترويج ا◊بوب اŸهلوسشة داخل الوسشط
ا◊ضشري.

...ووضضع حد لعصضابتي أشضرأر
زرعت ألرعب وسضط ألسضكان

‚حت ،مصشالح أامن و’ية بسشكرة ،من وضشع
ح- -د ل- -عصش- -اب- -ت- -ي أاشش- -رار ت- -ت- -ك -ون اأ’و03 ¤
أاشش -خ -اصش م -ت-ورط-ون ‘ ع-دة قضش-اي-ا سش-رق-ة
وخطف وحمل سشÓح ﬁظور وكذا الضشرب

وا÷رح العمدي ،حيث ” تقدÁهم للعدالة
التي أاصشدرت ‘ حقهم أامرا باإ’يداع .كما
“ك- -نت ق- -وات الشش- -رط- -ة ب- -اأ’م -ن ا◊ضش -ري
السش -ادسش م -ن ت -وق -ي-ف  03أاشش-خ-اصش آاخ-رين
تÎاوح أاع -م-اره-م  26و 33سش-ن-ة ع-ل-ى خلفية
تورطهم قي قضشية تكوين جمعية أاششرار مع
ﬁاول -ة سش -رق -ة م -رك -ب -ة ،وق -د “ت ع -م -ل -ي-ة
ال -ت -وق-ي-ف اث-ر ت-ل-ق-ى ق-وات الشش-رط-ة م-ك-اŸة
ه-ات-ف-ي-ة ع-ل-ى ال-رق-م اأ’خضش-ر  48 - 15من
طرف ششخصش يعمل حارسش Ãؤوسشسشة عمومية
م -ف -اده-ا مشش-اه-دت-ه  03أاشش-خ-اصش ي-ح-اولون
سش-رق-ة سش-ي-ارة م-ن ن-وع سش-ي-م-ب-ول ،وب-تقدÁهم
للعدالة صشدر ‘ حق احدهم أامر إايداع فيما
اسشتفاد اثن Úمنهم من الرقابة القضشائية.

كاريكات /ÒعنÎ

بسضكرةŸ :وشضي حمزة

