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صصحــــــــــة علــــى الŸÈـــان
خـــÓل عــرضض مشصـــــــــروع قانــــــــون ال ّ

بوحجة :الدولة حريصسة على بناء منظومة صسّحية متطورة ومتوازنة
^ حسسبÓوي ’ :تراجـع عن ›انية العـÓج وإاجبارية اÿدمـة اŸدني ـة
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من يحمي العروضض البهلوانية ‘ غياب اŸدارسض وال ّضصوابط؟

بـــــدوي :

فن يتأارجح ب Úثنائية «ا’رŒالية
والتّهريج» والّطفل ا÷مه ـور رقم ١

^ دخÓء اعتلوا الّركح والفرجة ’ تعّوضس بالفشسل
نظمتها مدرسصة بن زيوشض العمري بÈج بوعريريج :
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علـى ا÷زائـري Úا◊ف ـاظ
علـ ـ ـى اŸكتسسب ـات اأ’منيـة
والتنموي ـ ـة اÙقق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
Ÿرافقة مÎشصحي امتحانات شصهادتي
التعليم اŸتوسصط والبكالوريا لسصنة 201٨
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ا’ثن ٢٣ Úأافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٧ششعبان  ١٤٣٩هـ

نسسيب ‘ ألعاصسمة

عيسسى يشسرف على أفتتاح
ملتقى ألتّعليم ألقرآأÊ

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
ي - -ق - -وم وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة حسسÚ
نسس- -يب ،غ- -دا ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -فّ- -ق -د
Ÿشساريع القطاع بولية ا÷زائر.

يوسسفي يÎأّسس أشسغال
أجتماع ‡ثّلي ألهيئات
أÙلية لدعم أŸؤوسّسسسات

١٧٦٢٦

سسفارة فلسسط– Úيي ألّذكرى 30
لسستشسهاد أم Òألشّسهدأء
تشس-رف سس-ف-ارة دول-ة ف-لسس-ط Úوب-الّ-ت-نسس-ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ة مشس-عل الشسهيد،
وال–اد ال-وط-ن-ي ل-لّ-ن-سس-اء ا÷زائ-ري-ات ع-ل-ى إاح-ي-اء الّذكرى  ٣٠لسستشسهاد
ÓسسÒ
أام Òالشّس -ه -داء ال -ق -ائ -د خ -ل -ي -ل ال -وزي -ر أاب -و ج -ه -اد وال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل -أ
الفلسسطيني ،وذلك يوم الثÓثاء  ٢4أافريل على السساعة  ١٥:٠٠زول Ãقر
السسفارة بع Úالله دا‹ براهيم.

ملتقى حول أل ّصسناعات ألتّحويلية ‘ أ÷زأئر
يÎأاّسس وزير ال ّصسناعة يوسسف يوسسفي،
غ-دا ،أاشس-غ-ال اج-ت-م-اع الّ-ت-ق-ي-ي-م وال-ت-وج-يه
وت -ك-وي-ن ‡ث-ل-ي م-راك-ز ال-تسس-ي Òومشس-ات-ل
اŸؤوسّسسسات اŸنظّم من طرف اŸديرية العامة
ل -ل -م -ؤوسسسس -ات الصس-غÒة واŸت-وسس-ط-ة ،وذلك
ع- -ل- -ى السس -اع -ة ال -ث -ام -ن -ة صس -ب -اح -ا Ãع -ه -د
لنتاجية والتطوير الصسناعي.
ا إ

دورة أألبطال ألوطنية
ألعسسكرية لكرة ألسسلة
ت -ن ّ-ظ -م اŸدي -ري -ة ا÷ه-وي-ة لÓ-تصس-ال
لعÓم والتوجيه الناحية العسسكرية
وا إ
لب - - -ط - - -ال ال - - -وط - - -ن- - -ي- - -ة
لو ،¤دورة ا أ
ا أ
ال-عسس-ك-ري-ة ل-ك-رة السسلة ،اŸقّرر تنظميها
من  ٢٣إا ٢٥ ¤أافريل ا÷اري على مسستوى
ال -ق -اع -ة اŸت -ع -ددة ال -ري -اضس -ات ال -ت-اب-ع-ة
ل -ل -م -ركب ال -ري -اضس -ي ا÷ه -وي ال -ن -اح -ي-ة
لو ¤البليدة طريق الشسفة،
العسسكرية ا أ
بحيث تنظم مراسسم الفتتاح اليوم على
السساعة الثامنة صسباحا.

ألّطبعة أألو ¤لصسالون
أ÷زأئر للّتعليم
ء من يوم السسبت  ٢8أافريل
تنظّم ابتدا ً
ا÷اري ،ال ّ
لو ¤لصسالون ا÷زائر
طبعة ا أ
ل -ل ّ-ت -ع -ل -ي -م ح -ل -ول وم -ق-ارب-ات ،م-ن-ت-ج-ات
وخ- -دم- -ات –ت شس- -ع -ار «...ع -ل -ى شس -رف
اŸعّ- - -ل - -م» ،وذلك اب - -ت - -داًء م - -ن الّسس - -اع - -ة
الّ- -ت- -اسس- -ع -ة صس -ب -اح -ا إا ¤غ -اي -ة الّسس -اع -ة
اÿامسس -ة مسس -اًء ب -ق-اع-ة اŸن-اسس-ب-ات بÈج
الكيفان بالعاصسمة.

ه ـ ـّزة أرضسي ـ ـ ـ ـة
بقوة  3,3درجات بباتنة
سسّ- - -ج- - -لت ،أامسس ‘ ،ح- - -دود السس - -اع - -ة
منتصسف النهار و ٥٦دقيقة هزة أارضسية
ب -ل -غت شس -دت -ه-ا  ٣,٣درج -ات ع -ل -ى سس -ل-م
ريشس Îب -ولي -ة ب-ات-ن-ة ،حسسب م-ا أاف-اد ب-ه
ب - -ي - -ان Ÿرك - -ز ال - -ب - -حث ‘ ع - -ل - -م ال - -ف- -لك
والفيزياء الفلكية وا÷يوفيزياء.
وأاوضس -ح اŸصس -در ذات-ه أان م-رك-ز ال-ه-زة
قد حدد على بعد  ٧كلم شسمال منطقة
سسفيان بنفسس الولية.

تنظّم كلية العلوم القتصسادية وعلوم الّتسسي Òبالتعاون مع  ÈﬂالعوŸة
صسناعات التحويلية ‘
والسسياسسات القتصسادية ،اليوم ،ملتقى وطنيا حول ال ّ
ا÷زائر :الفرصس والتحديات  ،٢٠١8بدا‹ إابراهيم  -اŸكتبة -

لقاء موسّسع ÷مع شسهادأت أÛاهدين

ينظّم اŸتحف الوطني للمجاهد وع Èكل مديريات اÛاهدين الولئية،
اليوم ،اللّقاء اŸوسّسع رقم ÷ ٢٥4مع شسهادات اÛاهدين ،وذلك Ãقر قسسمة
صسصس الّلقاء حول
اÛاهدين بالعاشسور على السساعة  ١٠.٠٠صسباحا ،وقد خ ّ
«ك-ي-ف أاجÈت ويÓ-ت ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وقسس-اوات-ه-ا اÛاهدين على أاكل
لعشساب وشسرب ما تبّقى من سسوائلهم؟».
ا أ

ندوة صسحفية حول أŸهرجان ألثّقا‘
أألوروبي 19

لدارة والمالية
ا إ

ت- -ن ّ-ظ -م وزارة ال -ف Ó-ح -ة وال ّ-ت -ن -م -ي -ة
الّ-ري-ف-ي-ة والّصس-ي-د ال-ب-حري– ،ت رعاية
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ال -ي -وم ،ا÷لسس -ات
الوطنية للفÓحة –ت شسعار «الفÓحة
‘ خ- -دم- -ة الّسس- -ي- -ادة ال- -وط -ن -ي -ة» ،وذلك
باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف
رحال بنادي الصسنوبر.

أŸلتقى ألوطني حول أّتصسال أألزمات
لع Ó-م
ي- -نّ- -ظ- -م قسس- -م التصس -ال ب -ك -ل -ي -ة ع -ل -وم ا إ
والتصس -ال ،غ -دا ،اŸل -ت -ق -ى ال -وط -ن -ي ال-راب-ع ب-ع-ن-وان
لزم-ات ،رسس-م السس-ي-اسس-ات وات-خ-اذ القرار»،
«اّت-صس-ال ا أ
وذلك على ال ّسساعة  ٠9:٠٠صسباحا Ãقر الكلية بÍ
عكنون.

أألّيام أÿامسسة للمركز
ألسستشسفائي أ÷امعي

ألّذكرى  44لتأاسسيسس جامعة هوأري
بومدين للعلوم وألّتكنولوجيا

ت- -ت- -واصس- -ل ب -ج -ام -ع -ة ه -واري ب -وم -دي -ن ل -ل -ع -ل -وم
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،سس-لسس-لة التظاهرات البيداغوجية
وال-ع-ل-م-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة والرياضسية على مدار أاسسبوع
من  ٢٢إا ٢٦ ¤أافريل ا÷اري– ،ت شسعار «ا÷امعة،
الّ-رق-م-ن-ة والّ-ت-سس-ي Òالّ-رشسيد»Ã ،ناسسبة الذكرى 44
لتأاسسيسسها.

تعرضس Œربتها
دو»
«أوريقية أŸقاولتية
‘ تركار ألّتكنولوجي
وألبت
ك ‘ ال-ط-بعة

تن ّ
لّيام اÿامسسة
صسحة ا أ
ظم وزارة ال ّ
ل-ل-م-رك-ز السس-تشس-ف-ائ-ي ا÷ام-ع-ي ن-ف-يسس-ة
ح- - -م- - -ود ب- - -حسس Úداي ،ح - -ول م - -وضس - -وع
«الق-ت-ن-اءات ا÷دي-دة وت-طوير خدمات
الّرعاية والسستكشساف» ،التي تقام يومي
 ٢٥و ٢٦أافريل ا÷اري على مسستوى قصسر
ال ّ-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-اء ،ح-يث سس-ي-ك-ون
لربعاء  ٢٥أافريل ا÷اري
الفتتاح يوم ا أ
ء من ال ّسساعة الثّامنة صسباحا.
ابتدا ً

ندوة صسحفية لسسلطة ضسبط
ألÈيد

ماضسي ‘ ندوة صسحفية

«نتيكسسيسس» تعلن عن أّول
بنك متنّقل ‘ أ÷زأئر ‘
ندوة صسحفية

دورة تكوينية ‘ ›ال حماية
وترقية ألطّفولة لفائدة ألإعÓميÚ

منتدى جريدة «ألوسسط»

أŸهرجان ألثّقا‘ ألدو‹ للّرقصس أŸعاصسر

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

أ÷لسسات ألوطنية للفÓحة
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السساعة الثامنة والنصسف صسباحا.
يسس -تضس -ي -ف م -ن -ت-دى ج-ري-دة «ال-وسس-ط» ،ال-ي-وم ،رئ-يسس اŸك-تب
ÓسسÓ-ك اŸشسÎك-ة وال-ع-م-ال اŸه-ن-يÚ
ال -وط-ن-ي ل-ل-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
لعÓن عن
للÎبية الوطنية ،علي بحاريŸ ،ناقشسة موضسوع «ا إ
ينظّم الديوان الوطني للثقافة وا إ
لعÓم ،بالتنسسيق مع وزا
مسستجدات هاّمة» تخصس هذه الفئة ،وذلك على ال ّسساعة
رة الثقافة ‘ إاطار اŸهرجان الثقا‘ الدو‹
للرقصس اŸعاصسر «“اهي» عرضسا فنيا،
و
ذ
ل
ك
ي
و
م
ا
أ
لحد  ٢9أا
 ١١صسباحا.
فريل ا÷اري على السساعة السسادسسة مسساًء
بقاعة اŸوقار.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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إاثر ‚اح “رين جزائري -أاوروبي

حول التعاون والششراكة القتصشادية الثنائية

أاويحيى يهنئ لهبÒي وأافراد ا◊ماية اŸدنية
لول اح-م-د اوي-ح-ي-ى،أامسس ،اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ية العقيد مصشطفى
ه-ن-أا ال-وزي-ر ا أ
لوروبي Ùاكاة زلزال مهول والذي نظم ‘ ولية
لهبÒي على ‚اح التمرين ا÷زائري -ا أ
لسشبوع ا÷اري وعرف مششاركة رجال مطافئ من دول فرنسشا وايطاليا
البويرة ‘ نهاية ا أ
والÈتغال واسشبانيا وبولونيا ،إاضشافة إا ¤ا÷زائر وتونسس.
وقال ألوزير أأ’ول ‘ بيان تلقت «ألشضعب» نسضخة منه ،أأمسسﬂ ،اطبا قيادة أ◊ماية أŸدنية «أأتقدم
إأليكم بأاحر ألتها Êعلى ألنجاح ألتام لهذأ أ◊دث ألهام ألذي يقدم صضورة جزأئر كادحة وكفؤوة وتفي
Ãسضؤووليتها أإ’نسضانية بشضرف» ،مؤوكدأ أأن رجال أ◊ماية أŸدنية أدو عملهم بتأالق وشضرف.

أاويحيى يسشتقبل حاكم منطقة سشفÒدلوفسشك

’ول ,أأحمد أأويحيى ،أأمسس،
أسضتقبل ألوزير أ أ
با÷زأئر ألعاصضمة وفدأ من جمهورية روسضيا
أل----ف----ي----درأل----ي----ة يÎأأسض----ه ح----اك---م م---ن---ط---ق---ة
سض-فÒدل-وفسضك ,أأي-ف-ج-ي-ن-ي ك-وي-ف-اتشضيف ألذي
ي---ق---وم ب---زي---ارة إأ ¤أ÷زأئ--ر ‘ إأط--ار ألÎوي--ج

لÎشضح مدينة إأيكاتÁÒبورغ لتنظيم أŸعرضس
ألدو‹  2025حسضبما أفاد به بيان Ÿصضالح
’ول.
ألوزير أ أ
وج- -رى أل- -ل- -ق- -اء ب- -حضض- -ور وزي- -ر ألسض- -ي -اح -ة
وألصضناعات ألتقليدية ,عبد ألقادر بن مسضعود .

بن غÈيت تسشتقبل سشف Òروسشيا با÷زائر

اسشتعرضشت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت ،أامسسÃ ،قر دائرتها
الوزارية سشبل تطوير التعاون ‘ اÛال الÎبوي مع سشف Òجمهورية روسشيا
الفيدرالية با÷زائري ايغور بييÓييف حسشب ما أاورده أامسس بيان للوزارة.
وأأوضضح ألبيان أأن أللقاء “حور حول «سضبل تطوير ألتعاون ألثنائي ب Úألبلدين ‘
أŸيدأن ألÎبوي ،سضيما تلك أŸتعلقة بالنشضاطات ألفنية وألثقافية وألرياضضية».
كما –ادث ألطرفان حول «أمكانية إأرسضاء توأأمة ب ÚأŸؤوسضسضات ألÎبوية».

تندرج ‘ إاطار تواصشل ا◊وار والتعاون الثنائي

نائب وزير الششؤوون اÿارجية اليونا ‘ Êزيارة اليوم إا ¤ا÷زائر
يقوم نائب وزير ألشضؤوون أÿارجية أليونا Êجورج
كاتروغكالوسس  ،بزيارة إأ ¤أ÷زأئر ‘ إأطار أŸشضاورأت
ألسضياسضية أ÷زأئرية-أليونانية ,حسضبما أأفاد به بيان
لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية.

توأصضل أ◊وأر وألتعاون ألثنائي سضيما –ضضÒأ للجنة
أıتلطة أŸقبلة ب Úألبلدين».
وحسضب ألبيان سضيكون لنائب وزير ألشضؤوون أÿارجية
أليونا Êلقاء Ãسضؤوول Úجزأئري Úآأخرين.

تعقد من  ٢3إا ٢7 ¤ابريل بسشÎاسشبورغ

ا÷زائر تششارك ‘ أاششغال اŸرحلة الثانية للدورة العادية للجمعية الŸÈانية Ûلسض أاوروبا

تشضارك أ÷زأئر ‘ ألفÎة أŸمتدة ما ب 23 Úو
 27أأفريل أ÷اري Ãدينة سضÎأسضبورغ (فرنسضا) ‘
أأشض -غ -ال أŸرح -ل -ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ل-دورة أل-ع-ادي-ة 2018
للجمعية ألŸÈانية Ûلسس أأوروبا حسضب ما أأورده
أأمسس ،بيان Ûلسس أ’أمة .ويتضضمن جدول أأعمال
ألدورة حسضب ذأت أŸصضدر مناقشضة عدة موأضضيع

م-ن ب-ي-ن-ه-ا «أل-ت-غÒأت أŸن-اخ-ي-ة وت-ن-ف-ي-ذ أت-فاقية
ب - -اريسس “وي - -ل أ÷م- -اع- -ة أ’ره- -اب- -ي- -ة «دأعشس»
ألدروسس أŸسضتخلصضة وأ’أوضضاع ‘ ليبيا وﬁاربة
أ÷رÁة أŸنظمة وكذأ أإدماج “ك Úوحماية
أ’أطفال أŸهاجرين عن طريق ألتعليم أ’جباري».
ويتشضكل ألوفد أ÷زأئري من عضضوي ›لسس

أ’أمة رشضيد بوغربال ويوسضف بوتخيل.
كما يشضارك وفد برŸا Êعن أÛلسس ألشضعبي
ألوطني ‘ أأشضغال أ÷زء ألثا Êمن ألدورة ألعادية
 2018للجمعية ألŸÈانية Ûلسس أأوروبا بوفد
ي-تشض-ك-ل م-ن أل-ن-ائ-ب Úشض-ي-خ-اوي ح-وري-ة وسضليماÊ
عبد ألقادر.

أاشش- -ادت رئ- -يسش- -ة ال–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -م -رأاة
لسش-رى
ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة ورئ-يسش-ة م-ن-ظ-م-ة ا أ
وا÷رحى ,اŸناضشلة انتصشار الوزير ,أامسس,
ب-ال-عÓ-ق-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-تي تربط الششعبÚ
ا÷زائ -ري وال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي وب-دع-م ا÷زائ-ر
اŸطلق ووقوفها الدائم إا ¤جانب فلسشط,Ú
معربة عن اعتزازها بالزيارة التي تقوم بها
إا ¤ا÷زائر ولقاءاتها مع عديد الششخصشيات
ومنظمات اÛتمع اŸد.Ê
وق -الت ,أن -تصض -ار أل -وزي -ر (أأرم -ل -ة ألشض-ه-ي-د أأب-و
ج -ه -اد ,أŸسض -ؤوول و أل -ق -ي -ادي ألسض -اب -ق Ãن-ظ-م-ة
ألتحرير ألفلسضطينية) -خÓل أسضتقبالها من طرف
أأ’م Úأل - -ع - -ام ل –Ó- -اد أل - -وط - -ن - -ي ل - -ل- -فÓ- -حÚ
أ÷زأئ- -ريﬁ ,Úم -د ع -ل -ي -وي ,ب -حضض -ور ألسض -فÒ
أل -ف -لسض-ط-ي-ن-ي ب-ا÷زأئ-ر ,ل-ؤوي ع-يسض-ى ,وأأ’م-ي-ن-ة
ألعامة ل–Óاد ألوطني للنسضاء أ÷زأئريات ,نورية
ح -فصض -ي -إأن «أ÷زأئ -ر  ⁄ت -ت -أاخ-ر ي-وم-ا ع-ن دع-م
ألشضعب ألفلسضطيني وقضضيته ألعادلة ,وألرأحل أأبو
جهاد كان من أ’وأئل ألذين قدموأ إأ ¤أ÷زأئر
بعدما فتحت مكتب فلسضط Úسضنة .»1963
وأأشضادت ‘ ,ذأت ألسضياق ,بالعÓقة ألتاريخية
أل -ت -ي ت-رب-ط ألشض-ع-ب Úأ÷زأئ-ري وأل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي,
معربة عن أعتزأزها بزيارتها إأ ¤أ÷زأئر ‘-
إأطار إأحياء ذكرى وفاة زوجها ألشضهيد أأبو جهاد
ألذي مضضى  30سضنة على أغتياله من قبل أŸوسضاد
أ’سض- -رأئ- -ي- -ل- -ي -ول- -ق- -ائ- -ه -ا ع -دي -د ألشض -خصض -ي -ات
وأسضتقبالها من طرف منظمات أÛتمع أŸد.Ê
وأسضتعرضضت أنتصضار ,خÓل أللقاء ,نضضال أŸرأأة
أل- -ف- -لسض -ط -ي -ن -ي -ة وصض -م -وده -ا ‘ وج -ه أ’ح -ت Ó-ل
أ’سضرأئيلي ,وسضعيها لتحقيق أ◊رية وأ’سضتقÓل,
وأأشضارت إأ ¤أأن أŸرأأة ‘ فلسضط Úهي أأم وزوجة
وأبنة ألشضهيد ,وهي ألتي عانت و’ تزأل تعا Êمن
وي Ó-ت أ’ح -ت Ó-ل أل -ذي ي-ق-ت-ل أأب-ن-اءه-ا وي-غ-تصضب
أأرضضها ,مذكرة بوجود  13فتاة قاصضر ‘ ألسضجون
أ’سض -رأئ -ي -ل -ي -ة أأم -ث -ال ع -ه -د أل -ت -م -ي -م -ي وغÒه-ا.
وصضرحت ,أنتصضار ألوزير ,لوأأج ,أأنه إأضضافة إأ¤
نضض -ال -ه -ا ‘ وج -ه أ’ح -ت Ó-ل أ’سض -رأئ -ي -ل -ي ,ف-إان
«أŸرأأة أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة ت-ك-اف-ح دأخ-ل-ي-ا لسض-ن قوأنÚ
–مي حقوقها وترسضخ Ÿكانتها ‘ أÛتمع»,
موضضحة أأن أ’–اد ألعام للمرأأة ألفلسضطينية يسضعى
لتوحيد ألقوأن Úأÿاصضة باŸرأأة ‘ فلسضط Úوألتي
تختلف ب Úغزة وألضضفة ألغربية ومناطق أأخرى,
Ãا يضضمن كامل حقوق ألفلسضطينيات ,كما نوهت
بوصضول أŸرأأة
ألفلسضطينية إأ ¤مناصضب هامة بفضضل إأصضرأرها
وع- -زÁت- -ه- -ا أل- -ف- -ذة ,ب- -ح- -يث “ث- -ل  20باŸائة
ب -اÛلسس أل-تشض-ري-ع-ي وتسض-ع-ى ل-ل-وصض-ول إأ ¤نسض-ب-ة
“ثيل  30باŸائة ‘ أÛلسس ألوطني ألقادم.
وع -ل -ى صض -ع -ي -د أل -ت -ط-ورأت أÿاصض-ة ب-ال-قضض-ي-ة

أل -ف -لسض -ط -ي -ن-ي-ة ,أأدأنت أŸسض-ؤوول-ة أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة,
أŸع - -روف - -ة أأيضض- -ا ب- -اسض- -م أأم ج- -ه- -اد« ,أŸؤوأم- -رة
أأ’م -ري -ك -ي -ة» أŒاه أل-ق-دسس ,وق-رأرأت وأشض-ن-ط-ن
بنقل ألسضفارة أأ’مريكية إأ ¤ألقدسس ,ووصضفتها
ب»أ÷رÁة» ‘ حق ألشضعب ألفلسضطيني وقضضيته
ألعادلة ,مشضÒة إأ– ¤ركات أ÷انب ألفلسضطيني
ب- -ق -ي -ادة أل -رئ -يسسﬁ ,م -ود ع -ب -اسسŸ ,ن -ع ه -ذه
«أ÷رÁة» ,ومشض -ددة ع -ل -ى أأن أل -ق -دسس «سض-ت-ب-ق-ى
دأئما وأأبدأ عاصضمة لفلسضط.»Ú
و‘ ألذكرى ألثÓث’ Úغتيال زوجها (ألشضهيد
أأب- -و ج- -ه- -اد) ,أأوضض- -حت أأن أل- -ق- -ائ- -د أل -عسض -ك -ري
أ’سضرأئيلي أعÎف أأخÒأ قبل سضنة بإاطÓقه آ’خر
رصضاصضة على أأبو جهاد ,ليؤوكد للعا ⁄أıططات
أ’سضرأئيلية أإ’جرأمية ’غتيال ألفلسضطيني .Úكما
أأشض- -ارت إأ ¤أأن ج- -م- -ي- -ع أل- -ق -رأءأت ت -ؤوك -د ت -ورط
أŸوسض-اد ‘ أغ-ت-ي-ال أل-ب-احث أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ,فادي
ﬁمد ألبطشس ‘ ,ماليزيا ليضضاف إأ ¤عشضرأت
ألقيادأت ألفلسضطينية ألتي أغتيلت ‘ أÿارج .من
جانبه ,جدد عليوي ,ألتأاكيد على موقف أ÷زأئر
أل- -ث- -ابت أŒاه أل -قضض -ي -ة أل -ف -لسض -ط -ي -ن -ي -ة ,ودع -م
أ÷زأئري Úوتضضامنهم مع أأ’سضرى ,كما حذر من
ﬁاو’ت بث ألتفرقة ‘ صضفوف ألفلسضطيني,Ú
دأع -ي -ا إأŒ ¤اوز أÓÿف -ات وأل -ع -م -ل ع-ل-ى إأع-ادة
ب -عضس أل -قضض -ي-ة أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة م-ن ج-دي-د ‘ ظ-ل
ﬁاو’ت تهميشضها وإأبقائها ‘ ألظل.
وأأضضاف ,أأن أ–اد ألفÓح Úأ÷زأئري ,Úكان
دأئما إأ ¤جانب ألفÓح Úألفلسضطيني ,Úوحرصس
على تقد Ëألدعم أŸعنوي وأŸادي لهم ‘ ظل
أ◊صض - -ار أل - -ذي ي- -ف- -رضض- -ه ع- -ل- -ي- -ه- -م أ’ح- -تÓ- -ل
أ’سضرأئيلي ,وبالرغم من ألعقبات ألتي كانت وما

تزأل موجودة ,وذلك أنطÓقا من «حبنا ودعمنا
لفلسضط »Úو «وقوف أ÷زأئر إأ ¤جانب ألشضعوب
أŸضضطهدة».
ك- -م- -ا أأشض- -اد أأ’م Úأل- -ع- -ام ل–Ó- -اد أل- -وط- -ن- -ي
ل- - -ل- - -فÓ- - -ح Úأ÷زأئ- - -ري ,Úبصض - -م - -ود ألشض - -ب - -اب
ألفلسضطيني أأمام أ’نتهاكات أ’سضرأئيلية ,وبدفاع
ألفلسضطيني Úبجميع فئاتهم وأأعمارهم عن شضرفهم
ووطنهم.
وخÓل ذأت أللقاء ,أأكدت حفصضي لوأأج ,أأن
أ–اد ألنسضاء أ÷زأئريات ,يحرصس دأئما على
إأيصضال صضوت أŸرأأة ألفلسضطينية ورفع أنشضغا’تها,
ويدأفع عنها ‘ جميع أÙافل ألدولية ,مشضÒة
إأ ¤دفاعه عن حق ألفلسضطينيات ‘ أ◊ياة ألكرÁة
·Ó
ع- -ل -ى أأرضض -ه -ن ‘ ل -ق -اء م -ع أأ’م Úأل -ع -ام ل  -أ
أŸتحدة على هامشس ألدورة أل◊ 62قوق أŸرأأة
بنيويورك.
وأأضض -افت ب -وج -ود ع Ó-ق -ات ث -ن -ائ -ي-ة ب Úأ–اد
ألنسضاء أ÷زأئريات ونظÒه ألفلسضطيني ,أنطÓقا
من رأبط أأ’خوة وألتضضامن مع فلسضط Úألشضقيقة,
معلنة عن تنظيم لقاء ب Úأإ’طارأت ألنسضوية ,غدأ
أ’ثن ,Úسضيتم خÓله توقيع أتفاقية مع أ’–اد
ألعام للمرأأة ألفلسضطينية ,تشضمل ألعÓقات ألثنائية
و «سضبل دعم أŸرأأة ألفلسضطينية ‘ ظل ألتحو’ت
أ÷ارية.»...
ي -ذك-ر أأن خ-ل-ي-ل أل-وزي-ر (أأب-و ج-ه-اد) ,م-ه-ن-دسس
أأطفال أ◊جارة ,ويصضفه ألفلسضطينيون ب»أأمÒ
ألشض -ه -دأء» ,أغ -ت -ي -ل ع -ل -ى ي -د ع-ن-اصض-ر م-ن ج-ه-از
أŸوسضاد أ’سضرأئيلي ‘  16أأبريل  ,1988بتونسس,
ب -ع-دم-ا شض-ع-ر أ’ح-تÓ-ل أإ’سض-رأئ-ي-ل-ي ب-خ-ط-ورة م-ا
يحمله من أأفكار وبعد تنفيذه عدة عمليات ضضده.

اŸناضشلة انتصشار الوزير تششيد بدعم ا÷زائر اŸطلق ووقوفها إا ¤جانب فلسشطÚ

Œديد ا’تفاق حول التعاون ‘ ›ال العلوم و التكنولوجيا

ت- - -وق - -ع أ÷زأئ - -ر وأل - -و’ي - -ات أŸت - -ح - -دة
أأ’م-ري-ك-ي-ة ،أل-ي-وم ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة ع-لى
أ’تفاق أŸتعلق بتعديل و “ديد أ’تفاق حول
أل -ت -ع -اون ‘ ›ال أل -ع -ل -وم وأل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا,
حسضبما أأشضار أليه ،أمسس ،بيان لوزأرة ألتعليم
ألعا‹ وألبحث ألعلمي.
وأأوضضح ذأت أŸصضدر أن أ’تفاق سضيوقعه
كل من وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي
ألطاهر حجار وألسضف Òأأ’مريكي با÷زأئر
جون ب .ديسضروشضر.
وخلصس ألبيان ذأته أ ¤أن أ’تفاق يهدف
خ- -اصض- -ة أ« ¤ت -ع -زي -ز أل -ق -درأت أل -ع -ل -م -ي -ة و
ألتكنولوجية للبلدين و توسضيع ألعÓقات بÚ
أ’سضرت Úألعلميت Úلك Óألبلدين و ‘ منطقة
أŸغرب ألعربي و كذلك ترقية ألتعاون ألعلمي

و ألتكنولوجي أ’هدأف سضلمية ‘ أÛا’ت
ألتي تعود بالفائدة أŸتبادلة عليهما».

ن- -اقششت ÷ن- -ة الÎب -ي -ة وال -ت -ك -وي -ن
وال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي
لم - -ة
والشش- - -ؤوون ال - -دي - -ن - -ي - -ةÛ ,لسس ا أ
ب-رئ-اسش-ة ﬁم-د ع-م-ارة ,رئيسس اللجنة،
أامسس،ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع- -اصش- -م- -ة مشش- -روع
القانون الذي يحدد القواعد اŸطبقة ‘
›ال ال -ت-م-ه Úم-ن اج-ل اع-داد ت-ق-ري-ر
ح -ول مشش -روع ه-ذا ال-ق-ان-ون ل-ع-رضش-ه ‘
ا÷لسشة العامة لحقا.
وأأوضضح بيان من ›لسس أ’مة أأن أللجنة
أسض -ت -م -عت خÓ-ل ه-ذأ أ’ج-ت-م-اع أ« ¤ع-رضس
قدمه وزير ألتكوين وألتعليم أŸهني Úبحضضور

وزي -ر أل -ع Ó-ق -ات م -ع ألŸÈان ﬁج -وب ب -دة
ح- -ول مشض- -روع أل- -ق- -ان- -ون أÙدد أل- -ق -وأع -د
أŸطبقة ‘ ›ال ألتمه. »Ú
وقد دأر «نقاشس ثري» ‘ هذأ أ’جتماع
يضضيف ذأت ألبيان -حيث «أسضتمع فيه ‡ثل
أ◊كومة أ ¤ما طرحه أأعضضاء أللجنة من
أأسضئلة ومÓحظات حول أ’حكام ألتي تضضمنها
مشض -روع أل -ق -ان -ون وأج -اب ع-ل-ي-ه-ا Ãزي-د م-ن
ألشضرح وألتوضضيح «.
وي -ن -درج ه -ذأ أ’ج -ت -م -اع ك -م -ا أأك-ده ب-ي-ان
أÛلسس ‘ أطار «أعدأد أللجنة تقريرأ حول
أŸشضروع لعرضضه ’حقا ‘ أ÷لسضة ألعامة».

مناقششة مششروع القانون اÙدد لقواعد التمهÚ

امكانية تطوير ششراكات و دعم تقني ‘ ﬂتلف اÛالت

راوية يواصشل مششاركته ‘ اجتماعات صشندوق النقد
الدو‹ و البنك العاŸي
يوأصضل وزير أŸالية عبد ألرحمن رأوية
أأمسس مشض -ارك -ت -ه ‘ أ’ج -ت -م-اع-ات أل-رب-ي-ع-ي-ة
Ûم -وع -ة أل -ب -نك أل -ع-اŸي وصض-ن-دوق أل-ن-ق-د
ألدو‹ بعد أن شضارك أمسس ألسضبت ‘ ÷نة
أل-ت-ن-م-ي-ة ب-ال-ب-نك أل-ع-اŸي .ك-م-ا حضض-ر ألوزير
أأمسس أأ’ول أجتماع أللجنة ألنقدية وأŸالية
أل -دول -ي -ة لصض-ن-دوق أل-ن-ق-د أل-دو‹ أ ¤ج-انب
ﬁافظ بنك أ÷زأئر ألسضيد ﬁمد لوكال .و
تضض -م أل -ل -ج -ن -ة أل -ن -ق -دي -ة و أŸال -ي -ة أل-دول-ي-ة
لصض -ن -دوق أل -ن -ق -د أل-دو‹ أل-ت-ي أصض-ب-حت أدأة
أسض -اسض -ي -ة ل -ل -ت -وج -ي -ه أ’سضÎأت -ي-ج-ي أ’شض-غ-ال
وسض -ي -اسض -ات صض-ن-دوق أل-ن-ق-د أل-دو‹  24بلدأ
عضضوأ من بينهم أ÷زأئر ‡ثلة Ãحافظ بنك
أ÷زأئر .وأكد أجتماع أللجنة على ضضرورة
م -وأصض -ل -ة صض -ن -دوق أل -ن -ق -د أل -دو‹ ت -رق -ي -ت-ه
’سض- -ت- -ق- -رأر أل- -ن- -ظ -ام أŸا‹ أل -دو‹ وأي Ó-ء
أه -ت-م-ام خ-اصس ب-ال-ق-درة ع-ل-ى –م-ل أل-دي-ون
بالنسضبة لبعضس ألدول .أما فيما يخصس أجتماع

ما تعلق بإاحتتاب التششدد والوقاية منه

ا÷زائر تعرضض Œربتها على أائمة أامريكي› ‘ Úال اجتثاث التششدد والوقاية منه
لوقاف
أاك-د وزي-ر الشش-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
ﬁمد عيسشى ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة,
أان زيارة وفد من أائمة الوليات اŸتحدة
لم-ري-ك-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ر ه-ي فرصشة «لعرضس
ا أ
ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ›ال اج -ت -ث-اث
التششدد والوقاية منه».
وق- -ال ﬁم- -د ع- -يسض- -ى ‘ ,تصض- -ري- -ح ع- -قب
أسض-ت-ق-ب-ال-ه ل-وف-د م-ن أأئ-م-ة و’ي-ة ك-ال-ي-ف-ورنيا أأن
زيارة ألقائم Úعلى ألشضؤوون ألدينية بالو’يات
أŸتحدة أأ’مريكية «تندرج ‘ إأطار Œسضيد
أ’ت- -ف -اق أÈŸم ب Úأل -وزأرة ووك -ي -ل أÿارج -ي -ة

ألصضناعي أأك Ìمع أليابان ’ سضيما ‘ قطاعات
أ’ل -كÎون -يك وأ◊دي -د وألصض -لب وأل -ك -ي -م-ي-اء
وألنسضيج وألصضناعة ألصضيد’نية وأŸناولة.
وق -ال أأن أ÷زأئ-ر وأل-ي-اب-ان ي-ت-وف-رأن ع-ل-ى
ق- -درأت ه- -ام- -ة ل -ت -ط -وي -ر ألشض -رأك -ة ‘ ه -ذه
أÛا’ت دأع -ي -ا أŸؤوسضسض -ات أل -ي -اب -ان-ي-ة إأ¤
أ’سض -ت -ث -م -ار ‘ أ÷زأئ-ر حسضب أل-ب-ي-ان .وم-ن
جهته ،ع Èألسضف Òأليابا Êعن إأرأدة بلده ‘
ت- -ط- -وي- -ر شض- -رأك- -ات م- -ع أ÷زأئ -ر مشضÒأ أإ¤
أه- -ت- -م- -ام أŸؤوسضسض- -ات أل- -ي- -اب- -ان -ي -ة ب -السض -وق
أ÷زأئرية.

لمريكي با÷زائر
سشيوقعه كل من حجار والسشف Òا أ

اسشتعرضشت سشبل تطوير التعاون ‘ اÛال الÎبوي

خÓل هذه ألزيارة سضيسضتقبل كاتروغكالوسس من قبل
وزير ألشضؤوون أÿارجية عبد ألقادر مسضاهل.
كما سضتجمعه ‘ إأطار هذه ألزيارة ﬁادثات مع
أأ’م Úألعام لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية «تندرج ‘ إأطار

يوسشفي يتحادث مع السشف Òاليابا Êا÷ديد
أسضتقبل وزير ألصضناعة وأŸناجم يوسضف
يوسضفي أأمسس أأ’حد با÷زأئر ألعاصضمة سضفÒ
أليابان أ÷ديد ،كازويا أأوغاوأ ألذي تطرق
معه إأ ¤سضبل ووسضائل تعزيز ألتعاون ألشضرأكة
أ’قتصضادية ب Úألبلدين ،حسضب بيان للوزأرة.
وأسض- -ت -ع -رضس أل -ط -رف -ان خ Ó-ل ه -ذأ أل -ل -ق -اء
أل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن -ائ -ي -ة أل -ق -ائ-م-ة ب Úأ÷زأئ-ر
وأل- -ي- -اب -ان ’ سض -ي -م -ا ‘ أÛال أ’ق -تصض -ادي
ووسض- -ائ- -ل وسض- -ب- -ل ت- -ع- -زي- -زه -ا ،يضض -ي -ف ذأت
أŸصضدر .و‘ هذأ أإ’طار ،أأعرب يوسضفي عن
رغبة أ÷زأئر ‘ تعزيز ألشضرأكة وأ’سضتثمار

–سشبا لÎششح مدينته للمعرضس الدو‹ ٢٠٢٥
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أأ’مريكية شضهر فÈأير  2016وسضتكون فرصضة
ل -ع-رضس أل-ت-ج-رب-ة أ÷زأئ-ري-ة ‘ ›ال أج-ت-ث-اث
ألتشضدد وألوقاية منه».
و‘ هذأ أإ’طار سضيتم أأضضاف ألوزير عرضس
ألتجربة أ÷زأئرية على ألوفد أأ’مريكي ‘
›ال أŸصضا◊ة ألوطنية ألتي منحت ألفرصضة
ÓسضÓم,
كما قال »إ’ظهار ألصضورة أ◊قيقية ل إ
تÈئته من كل أأ’عمال أإ’رهابية وكذأ حماية
أأبنائها وتلقينهم أŸرجعية ألدينية أŸعتدلة».
وأأضضاف أأن هذه ألتجربة «ينبغي أن تسضتفيد
م -ن -ه -ا أ÷ال -ي -ة أŸسض -ل-م-ة ب-ال-و’ي-ات أŸت-ح-دة

أأ’مريكية».
ومن جانبه ,ثمن سضف Òألو’يات أŸتحدة
أأ’مريكية ,جون ديروشضر ,هذه ألتجربة ألتي
«سض -ت -ت -ب -ع -ه-ا زي-ارأت ‡اث-ل-ة ل-وف-ود م-ن و’ي-ات
أأمريكية أأخرى ‘ أŸسضتقبل» ,أ’نها سضتمكن
م -ن «أل -ت -ع -ل -م م -ن أل -ت -ج -رب -ة أ÷زأئ -ري -ة وك -ذأ
ألعكسس».
وم-ن أŸن-ت-ظ-ر أأن ي-ت-ن-ق-ل أل-وف-د أ’م-ري-كي,
أŸتكون من سضبعة أأئمة أ ¤عدة و’يات من
ألوطن خÓل هذه ألزيارة ألتي سضتدوم أ ¤غاية
 30من ألشضهر أ÷اري.

÷نة ألتنمية فقد جدد وزرأء أŸالية ألتأاكيد
على ألهدف أŸزدوج أŸتمثل ‘ ألقضضاء على
ألفقر وترقية رفاهية مشضÎكة .كما صضادقت
÷نة ألتنمية خÓل هذأ أ’جتماع على برنامج
ÓصضÓحات يتضضمن زيادة ‘ رأسس أŸال
ل إ
ب-ق-يمة  13م -ل -ي -ار دو’ر م-ن أج-ل أل-رف-ع م-ن
م- - -وأرد أل- - -ب - -نك أل - -ع - -اŸي وأ’سض - -ت - -ج - -اب - -ة
لÓ-ح-ت-ي-اج-ات أŸال-ي-ة أ’عضض-ائ-ه .وق-د أجرى
وزي -ر أŸال -ي -ة ع -ل -ى ه -امشس ه -ذه أل -ل -ق -اءأت
ﬁادث- -ات م- -ع ن- -ظ -رأئ -ه م -ن ب -ل -دأن أخ -رى
“ح -ورت ح -ول ألسض -ب -ل وأل -وسض -ائ -ل أل -ك-ف-ي-ل-ة
ب-ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي وك-ذلك ت-رق-ي-ة ‰و
مسضتد Ëوشضامل .وتوجت لقاءأت ألوزير مع
عديد مسضؤوو‹ أŸؤوسضسضات أŸالية وألبنكية
ببحث أمكانية تطوير شضرأكات ودعم تقني ‘
ﬂتلف أÛا’ت .كما أكد رأوية خÓل هذه
أللقاءأت على أهمية نقل أŸهارأت ألتي تظل
جوهرية من أجل تطوير رأسس أŸال ألبشضري
ألذي يعد أهم ثروة للبلدأن.
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صشحة ،حسشبÓوي:
رافع Ÿششروع قانون ال ّ

’ تراجع عن ›انية العÓج وإاجبارية اÿدمة اŸدنية
إامكانية تفويضس مهمة اÿدمة العمومية لل ّصشحة لصشالح الهياكل اÿاصشة

اع -ت Èوزي -ر الصش -ح -ة والسش -ك-ان وإاصشÓ-ح
اŸسش -تشش -ف -ي -اتﬂ ،ت -ار حسش -بÓ-وي ،مشش-روع
القانون اŸتعلق بال ّصشحة «مششروعا توافقيا»،
ل أاهم رسشالة مّررها لدى عرضشه ،أامسس،
ولع ّ
أام-ام ن-واب اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،تأاكيد
لج-ب-اري
›ان -ي -ة ال -ع Ó-ج ،وك -ذا ال -ط -اب -ع ا إ
ل -ل -خ -دم -ة اŸدن -ي -ة ،ع-ل-ى أان ت-ت-و ¤ال-دول-ة
توف Òكل الششروط والوسشائل الضشرورية.

فريال بوششوية
ا÷لسص -ة ال -ع -ل -ن -ي-ة ل-ل-م-ج-لسش الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
ا›ÈŸة ،أامسش ،والتي ترأاسصها رئيسش اÛلسش
السص-ع-ي-د ب-وح-ج-ة ⁄ ،ت-ك-ن اسص-ت-ث-ن-ائ-ية ،لكنها كانت
’ف-ت-ة ،ك-ون اأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق Ãشص-روع ق-ان-ون الصص-ح-ة
الذي ” ايداعه ،نهاية العام  ،2016إا’ أانه ⁄
يعرضش و ⁄يناقشش و” تأاجيله ،ليعرضش ،أامسش ،من
ق -ب -ل ال -وزي-ر ﬂت-ار حسص-بÓ-وي ‘ ،ق-اع-ة سص-ج-لت
حضصورا ‡يزا ،مقارنة با÷لسصات السصابقة التي
تسصجل عادة غيابا ’فتا Ÿمثلي الشصعب.
حرصش الوزير ‘ بداية كلمته ،على لفت النظر
ا ¤أان «التغÒات العميقة التي م ّسصت كافة نشصاطات
ا◊ياة السصياسصية وا’قتصصادية وا’جتماعية ،أاثبتت
ﬁدودي- -ة ال- -ق- -ان -ون اŸؤورخ ‘  16ف-ي-فري 1985
اŸتعلق بحماية الصصحة وترقيتها» ،وأاك Ìمن ذلك
ب -ات «يشص -ك -ل ع -ائ -ق -ا ح -ق-ي-ق-ي-ا ي-ح-ول دون “كÚ
اŸن -ظ -وم-ة الصص-ح-ي-ة م-ن –ق-ي-ق أاه-داف ال-ت-غ-يÒ
اŸسصطرة واŸرجوة» ،وفق ما جزم به الوزير.
راف -ع ذات اŸسص -ؤوول Ÿشص -روع ال -ق-ان-ون ،ع-ل-ى
اع -ت -ب-ار أان-ه ي-كّ-رسش ال-ت-زام-ات ا÷زائ-ر «Ãج-ان-ي-ة
اÿدمات الصصحية ،وتلك اŸتعلقة بحماية اأ’سصرة،
وضص -م -ان صص -ح-ة اŸواط-ن Úال-ذي-ن ه-م ‘ وضص-ع-ي-ة
اسصتحالة القيام بعمل» ،كما أان ا÷زائر حرصصت من
خÓله على تكريسش مبدأا ا◊ق ‘ الصصحة كحق
Óنسصان ،مبدأا مكرسش ‘ الدسصتور ،الذي
أاسصاسصي ل إ
يؤوكد «بوضصوح التزام الدولة بضصمان ا◊ق ‘ حماية
صصحية لكل اŸواطن ،Úوضصمان الوقاية ومكافحة
اأ’مراضش الوبائية واŸتوطنة».
القانون الذي يجسصد اإ’صصÓحات التي بادرت
بها الدولة ‘ القطاع ،يراعي مبادئ جوهرية يأاتي
‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ›ان -ي -ة ال-عÓ-ج-ات ،ال-ت-ي تشص-ك-ل،
ب -حسصب ال-وزي-ر «م-كسص-ب-ا أاسص-اسص-ي-ا ل-ل-م-واط-ن ي-جب
ا◊فاظ عليه ،عم Óبالتزامات رئيسش ا÷مهورية»،
ويضصاف ا ¤ذلك «ضصمان حصصول كل اŸواطنÚ
على العÓجات من طرف الدولة ،وكذا ضصمان «كل
ح -ق -وق اŸريضش ع -ل -ى ج -م -ي -ع اأ’صص -ع -دة و‘ ك -ل
ا◊ا’ت».
اسصتنادا إا ¤الوزير حسصبÓوي ،فإان القانون
يراعي «تقليصش الفوارق ب ÚاŸناطق ‘ ›ال
ا◊صصول على اÿدمات الصصحية ،عن طريق توزيع
عادل للموارد البشصرية واŸادية ،وفق ما تقتضصيه
ا’ح-ت-ي-اج-ات الصص-ح-ي-ة ا◊ق-ي-قية للمواطن ،»Úكما
يكّرسش «حق اŸواطن ‘ إاعÓمه بحالته الصصحية،
وا◊ق ‘ ا◊صصول على طبيب مرجعي عام من
القطاع العام أاو اÿاصش» ،وكذا حيازة ملف طبي
مّوحد ،وباŸقابل يلزم اŸرضصى وأاقاربهم باحÎام
مهنيي الصصحة ،وبا’بتعاد عن كافة أاشصكال العنف.

اÿدمة اŸدنية التي كانت ﬁل جدال كب،Ò
حسص -م ال -ق -ان -ون ‘ صص -ي -غ-ت-ه ا÷دي-دة ‘ ط-اب-ع-ه-ا
ا’جباري ،الذي  ⁄يكن ﬁل مراجعة أاو تغي،Ò
وذلك من أاجل تقليصش الفوارق ‘ ›ال ا◊صصول
ع-ل-ى اÿدم-ات الصص-ح-ي-ة ال-وق-ائ-ي-ة وال-عÓجية‘ ،
اŸن-اط-ق ذات ال-ت-غ-ط-ي-ة الصص-ح-ي-ة الضص-عيفة ،وذلك
Œسص -ي-دا ل-ل-دور ا’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-دول-ة ال-ت-ي تضص-م-ن
ا◊صص-ول ع-ل-ى ا◊ق-وق اأ’سص-اسص-ي-ة اŸكّ-رسص-ة ع-ل-ى
أاسصاسش التضصامن الوطني.

وضسع آاليات التعاقد ب ÚاŸؤوسسسسات
العمومية لل ّصسحة لتنويع التمويل
ي-عّ-ول ع-ل-ى ال-ق-ان-ون ‘ «ارسص-اء م-ب-دأا ال-ت-ك-ام-ل
الفعلي ب Úالقطاع Úالعام واÿاصش للصصحة‘ ،
اط -ار م -ن -ظ -وم -ة صص -ح -ي -ة شص -ام-ل-ة» ،م-ب-داأ  ⁄ي-رق
للمعارضصة التي انتقدته بشصدة على لسصان نوابها،
الذين عÈوا عن رفضصهم للمسصأالة ،وفيما يخصش
شصق التمويل ،أاوضصح الوزير أانه ’ Áكن أان يقتصصر
على الدولة ‘ اŸرحلة الراهنة ،ويقتضصي ايجاد
آاليات أاخرى لتنويع مصصادر التمويل ،دون اŸسصاسش
باÛانية.
من ب Úاآ’ليات ا÷ديدة التي يقÎحها مشصروع
نصش القانون« ،وضصع آاليات التعاقد ب ÚاŸؤوسصسصات
العمومية للصصحة ،وﬂتلف ا÷هات اŸمولة بينها
صص -ن -ادي-ق ال-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وا’ق-تصص-ادي-ة،
والتعاضصديات ،على أان –دد اÿريطة الصصحية
التي تشصكل اıطط التوجيهي لل ّصصحة« ،مقاييسش
ال -ت -غ -ط-ي-ة الصص-ح-ي-ة وال-وسص-ائ-ل ال-واجب ت-ع-ب-ئ-ت-ه-ا،
لضصمان توزيع عادل للعÓجات الصصحية.
كما ” ادراج ﬂطط التنظيم الصصحي ،ومسصار
اŸريضش وتسص- -لسص- -ل عÓ- -ج- -ه ،وسص- -ي- -ت- -م Ãوج- -ب -ه
«اسصتحداث مؤوسصسصة ا’عانة الطبية اŸسصتعجلة،
التي توكل لها مهمة تنظيم وتوسصيع شصبكة ا’عانة
ال-ط-ب-ي-ة اŸسص-ت-ع-ج-ل-ة ب-ك-ل ال-و’ي-ات» ،ك-م-ا ي-كرسش
«ا’سصتشصفاء والعÓج ‘ اŸنزل» ،وارسصاء «شصبكات
ال -ع Ó-ج اŸت -خّصص-صص-ة ،م-ع ت-أاسص-يسش م-ب-دأا ال-ت-ع-اون
والتكامل ب ÚاŸؤوسصسصات العمومية ،وبينها وبÚ
اŸؤوسصسص- -ات اÿاصص -ة ،وف -ق دف Îشص -روط يضص -م -ن

›انية العÓج».
وفتح القانون ا÷ديد ‘ ،حال افتك تأاشصÒة
ال -ق -ب -ول م -ن ق -ب -ل ال -ن -واب ‘ ج -لسص -ة اŸصص -ادق -ة
اŸقررة ،يوم  30أافريل ا÷اري« ،امكانية تفويضش
م-ه-م-ة اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لصص-ح-ة لصصالح الهياكل
اÿاصصة للصصحة ،وذلك على أاسصاسش دف Îشصروط
يضصمن الشصفافية وحصصول اŸريضش على اÿدمات
‘ اطار الدفع عن الغ ،»Òكما أادرج قانون أاسصاسصي
جديد للمؤوسصسصات العمومية للصصحة يكرسش تسصيÒا
مرنا ،من خÓل تسصي Òخاصش بطابع صصحي.

بوحجة :الدولة حريصسة على بناء
منظومة صسّحية متطورة ومتوازنة
نّ-ب-ه رئ-يسش اÛلسش الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي السص-ع-ي-د
ب- -وح- -ج- -ة ا ¤أان ال -دول -ة ت -راع -ي م -ن خ Ó-ل نصش
القانون «بناء منظومة صصحية متطورة ومتوازنة»،
وك -ذا ا’سص -ت-ج-اب-ة آ’م-ال اŸواط-ن ،وال-ت-ج-اوب م-ع
انشص -غ-ا’ت م-ه-ن-ي-ي الصص-ح-ة ‘ ت-وف Òاط-ار م-ه-ن-ي
مÓئم ،جازما بأان «»اإ’صصÓحات التي بادر بها
رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة ،شص -م -لت م -راج -ع -ة ال -ت-ن-ظ-ي-م
وال -تشص -ري -ع اŸت -ع -ل -ق Úب -الصص-ح-ة والسص-ك-ان ،وب-ن-اء
الهياكل واŸنشصآات تكرسش قناعاته».
أاكد رئيسش اÛلسش الشصعبي الوطني ‘ ،كلمة
مقتضصبة أالقاها ،أامسش ،لدى ترؤوسصه أاشصغال ا÷لسصة
ال -ع -ل -ن -ي -ة اّıصص -صص-ة ،ل-ع-رضش وم-ن-اقشص-ة مشص-روع
ال -ق -ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-الّصص-ح-ة ،أاه-م-ي-ة اأ’خ Òوه-ذا
«ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤اŸك -ان -ة واأ’ول -وي -ة ال -ت -ي تشص -ك-ل-ه-ا
اŸنظومة الصصحية ‘ بÓدنا» ،سصواء ـ أاضصاف يقول
ـ «م- -ن ح- -يث حضص -وره -ا ال -ق -وي ‘ ن -ظ -ام ال -ق -ي -م
السصياسصية ،أاو من حيث تصصّدرها السصياسصات العامة
للدولة ا÷زائرية».
ذكر بوحجة ،بأان النظام الصصحي ‘ ا÷زائر
طاŸا بني على مكاسصب حقيقية ،بينها ›انية
العÓج ،والوقاية ال ّصصحية ،وال ّصصحة ا÷وارية ،وطب
ال -ع -م -ل والّصص-ح-ة اŸدرسص-ي-ة ،والّصص-ح-ة ال-ري-اضص-ي-ة
وال-عسص-ك-ري-ة ،وب-ن-اء ه-ي-اك-ل م-ت-خّصص-صصة ،ما يضصمن
تغطية صّصحية وحماية اجتماعية لكل الفئات‘ ،
كل ربوع الوطن.

اŸعارضسة تطالب بسسحب القانون  ..وتنتقد الدمج ب Úالقطاع Úالعمومي واÿاصص

فريال بوششوية
بعدما اسصتغرق  4اأشصهر كاملة على مسصتوى
÷ن -ة الّصص -ح -ة والشص-وؤون ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ع-م-ل
والتكوين اŸهني ،باÛلسش الشصعبي الوطني،
” ،اأمسش ،ع -رضش مشص -روع ال -ق -ان -ون اŸت -ع -ل -ق
بالصصحة من قبل الوزير حسصبÓوي ،حيث لقي
اه- -ت- -م -ام ‡ث -ل -ي الشص -عب ،ب -ع -دد ال -ت -دخ Ó-ت
اŸسصجلة الذي بلغ  194تدخل.
كما كان متوقعا ،لقي انتقادا شصديدا من
قبل اŸعارضصة ’سصيما منها ،ا’–اد من اأجل
ال-ن-هضص-ة وال-ع-دال-ة وال-ب-ن-اء ،وك-ذا ح-زب العمال

توقيع اتفاقية إاطار لتسشهيل وصشول األششخاصس اŸعّوق Úإا ¤اÙيط اŸبني

الدالية :رفع ا◊واجز وتذليلها أامام ذوي ا’حتياجات لتسسهيل اندماجهم
طمار:تكييف سسكنات «عدل»و التسساهمي وفق ما يناسسب اŸعاق

لسشرة
قامت وزيرة التضشامن الوطني وا أ
وقضشايا اŸرأاة ،أامسس ،غنية الدالية بتوقيع
اتفاقية إاطار للتعاون ب Úوزارتها ووزارة
السشكن والعمران واŸدينة لتسشهيل وصشول
لشش - -خ - -اصس اŸع - -وق Úإا ¤اÙي- -ط اŸب- -ن- -ي
ا أ
وال- - -ت- - -ج- - -ه- - -ي- - -زات اŸف- - -ت - -وح - -ة و–دي - -د
الح- -ت- -ي -اج -ات اÿاصش -ة Ãج -ال ت -ك -ي -ي -ف
السش-ك-ن-ات خ-اصش-ة الجتماعية التسشاهمية
لي -ج -ار «ع -دل» ال -ت -ي
وسش -ك -ن -ات ال -ب -ي -ع ب -ا إ
عرفت توزيع مفاتيح على بعضس اŸعاق،Ú
ح-يث أاع-ط-يت ل-ه-ا ط-ب-ي-عة خاصشة تتناسشب
واحتياجاتهم.

خالدة بن تركي
تصشوير :عباسس تيليوة

فيما ثّمن نواب اŸوالة اÛانية واجبارية اÿدمة اŸدنية

ت- -ب- -اي -نت اآراء ن -واب اÛلسس الشش -ع -ب -ي
ال - -وط - -ن - -ي ب - -خصش - -وصس مشش - -روع ق- -ان- -ون
الصش -ح -ة ،وان ت -ق -اعسش -وا ‘ ان -ت -ق -اد واق-ع
ال- -ت -ك -ف -ل ب -اŸرضش -ى واŸشش -اك -ل ال -ق -ائ -م -ة
لسش -ي-م-ا م-ن-ه-ا ت-ع-ط-ل الأج-ه-زة ال-ط-ب-ي-ة،
رغ-م اŸي-زان-ي-ات ال-ك-بÒة ال-ت-ي رصش-دت-ه-ا
ال - -دول- -ة ل- -ل- -ق- -ط- -اع ،واإذا ك- -انت اأح- -زاب
اŸوالة اسش- -ت- -حسش- -نت ال -ط -اب -ع الإج -ب -اري
ل-ل-خ-دم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،وت-ك-ريسس ›ان-ي-ة
ال -ع Ó-ج ،ف -اإن الأح -زاب اÙسش -وب -ة ع -ل -ى
اŸعارضشة انتقدته بششدة ،و ⁄تتوان ‘
اŸط- -ال- -ب- -ة بسش- -ح- -ب -ه ،م -ث -ل -م -ا ه -و الشش -اأن
بالنسشبة ◊زب العمال.

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

ال-ذي ان-ت-ق-د بشص-دة ال-نصش ال-ق-ان-و ،Êف-ب-م-ج-رد
اسصتكمال العرضش والشصروع ‘ قراءة ملخصش
التقرير التمهيدي من قبل مقررة اللجنة ،تنقل
النائب رمضصان تعزيبت اإ ¤الفضصاء اıصصصش
لÓإعÓمي ،Úلدعوتهم اإ ¤نقل تصصريحه ونقل
صصور ا’حتجاج ‘ بهو القاعة ،الذي شصارك
فيه نواب ا◊زب فقط رافع’ Úفتات رافضصة
للقانون.
‘ تصص- -ري- -ح اأد ¤ب- -ه ب- -اŸن- -اسص- -ب -ة ،وصص -ف
القانون باÛحف ،منتقدا بشصدة «الدمج بÚ
ال -ق -ط -اع Úال -ع -ام واÿاصش» ،م -ط -ال -ب-ا رئ-يسش
ا÷مهورية بسصحب مشصروع القانون ،واعت‘ È
السصياق باأنه «“هيد ’سصتعمال القطاع اÿاصش
ل-ل-م-وؤسصسص-ات ال-ط-ب-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع ال-عام»،
وبالنسصبة له فاإن «الصصحة ليسصت سصلعة ،واإ‰ا
ح -ق سص -ي -اسص -ي» ،م -ع-ي-ب-ا ع-ل-ى ال-ق-ط-اع اÿاصش
التعامل مع اŸرضصى على اأسصاسش اأنهم زبائن.
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ن-ائب ÿضص-ر ب-ن خÓ-ف ع-ن
ا’–اد من اأجل النهضصة والعدالة والبناء ،فاإن
القانون بعينه يكّرسش «توجها واضصحا لتفكيك
اŸوؤسصسص-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،وخ-وصصصص-ت-ها التدريجية
–ت غطاء الشصراكة» ،وتسصاءل زميله عن نفسش
ال -ت -ك -ت -ل ،سص -ل -ي -م -ان شص -ن -ان ،ع -ن ه -ل ال-ظ-رف
اŸناسصب لعرضش القانون ،معتÈا تهدئة القطاع
اأولوية واأن ا’أرجح تاأجيل القانون ،فيما تسصاءل
ن -ائب ح -رك -ة ›ت -م -ع السص -ل -م ال -ن -ائبÿ ،ضص-ر

ب -راه -ي -م -ي ،ع -ن مصص Òال -ف -ئ -ات غ ÒاŸوؤم-ن-ة
والبطال Úوالشصباب.
من جهته ،النائب صصÓح الدين دخيلي عن
ال -ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ،ث-م-ن مشص-روع
القانون ،مذكرا باأنه الثالث من نوعه ‘ تاريخ
ا÷زائر اŸسصتقلة ،وبراأيه كان ’ بد من تقييم
ال- -ق -ان -ون السص -اري ،وت -ق -اط -ع م -ع زم -ي -ل -ه ع -ن
«حمسش» ‘ التسصاوؤل حول كيفية –ديد الفئات
الهشصة اŸعنية بالعÓج اÛا Êاأي التي تتكفل
بها الدولة ،علما اأنه ا ¤اليوم توجد صصعوبة ‘
–ديد اŸسصتفيدين من قفة رمضصان.
ذهب النائب بن يوسصف زوا‹ عن Œمع اأمل
ا÷زائر ـ تاج ‘ نفسش ا’Œاه ،مثمنا تكريسصه
مبداأ ›انية العÓج ،ا’ اأن ذلك Á ⁄نعه من
ال -ت-وق-ف ع-ن-د ب-عضش ا’شص-ك-ا’ت ،م-ن-ه-ا غ-ي-اب
اıتصص Úوتعطل ا’أجهزة ،وا’أخطاء الطبية،
رغم اŸيزانية التي ترصصدها الدولة للقطاع،
وث -م -ن ال -ن -ائب ع -ن «ا’أرن-دي» ع-ب-د ال-رح-م-ان
يحيي ا’بقاء على اÿدمة اŸدنية ،لكن ’بد،
ب -حسص -ب -ه م -ن اع -ادة ال -ن -ظ -ر ف -ي-ه-ا م-ع ت-ف-ادي
«التصصحر الطبي».
وبدورها توقفت النائب هندية مروا Êعن
ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ع-ن-د ال-ن-قاط
ا’يجابية التي تعد مكسصبا للمريضش و–سصب
ل-لسص-ي-اسص-ة الصص-ح-ي-ة اŸن-ت-ه-ج-ة ،و‘ م-ق-دم-ت-ها
›انية العÓج.
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ق -الت وزي -رة ال -تضص -ام -ن ال -وط -ن -ي واأ’سص-رة وقضص-اي-ا
اŸرأاة ،غنية الدالية ،أامسش ،خÓل إاشصرافها على مراسصم
توقيع اتفاقية إاطار بينها وب Úوزير السصكن والعمران
واŸدينة ،عبد الوحيد طمار ،باŸركز الوطني لتكوين
اŸوظف Úاıتصص Úببئرخادم ،أان اتفاقية اإ’طار بÚ
الوزارت Úتهدف لرفع ا◊واجز أامام ذوي ا’حتياجات
اÿاصص- -ة و“ك- -ي- -ن- -ه- -م م- -ن ال- -وصص- -ول إا ¤ك -ل اŸراف -ق
واÿدمات واŸشصاركة ‘ نشصاطات اÛتمع اıتلفة
وهو ما –رصش عليه ÷نة تسصهيل وصصول اأ’شصخاصش
اŸعوق Úإا ¤اÙيط اŸادي التي أانشصئت سصنة .2006
أاكد وزير السصكن والعمران ،أامسش ،خÓل حضصوره
م-راسص-م ت-وق-ي-ع ات-ف-اق-ي-ة إاط-ار ال-ت-ع-اون ل-تسص-ه-ي-ل وصص-ول
اأ’شصخاصش اŸعوق Úإا ¤اÙيط اŸادي «أان هذه الفئة
–ظى بعناية كبÒة من اÛتمع ورئيسش ا÷مهورية،
وذلك من خÓل ﬂطط عمل ا◊كومة الذي يعطي
عناية تليق بهم ،مشصددا على أاصصحاب اŸشصاريع تهيئة
ظروف وصصول هذه الفئة إا ¤سصكناتها التي يجب أان
تكون مزودة بجميع اŸرافق.
أاشصادت ،الدالية ،بالقانون اŸؤورخ ‘ ماي 2002
الذي يؤوكد على حماية اأ’شصخاصش اŸعاق Úوترقيتهم
الذي يضصمن ‘ مادته الـ  30إالزامية إازالة ا◊واجز التي
Óشصخاصش اŸعوق Úبهدف تشصجيع
تعيق ا◊ياة اليومية ل أ
اندماجهم ‘ ا◊ياة ا’جتماعية ،مشصددة على ضصرورة
تكييف اŸبا Êووسصائل وهياكل النقل ،وفق ما يتÓءم
واأ’شصخاصش اŸعوق Úووفق ما تؤوكده اŸادة  16من
اŸرسصوم التنفيذي  455-06اŸؤورخ ‘ ديسصم2006 È
الذي يحدد كيفيات تسصهيل وصصول اŸعاق Úللمحيط
اŸادي وا’جتماعي.
أاشصارت ،غنية الدالية ،إا ¤القرار الصصادر ‘ سصبتمÈ
 2010ال- -ذي ي- -ح- -دد تشص -ك -ي -ل -ة ÷ن -ة تسص -ه -ي -ل وصص -ول
اأ’شصخاصش اŸعاق Úإا ¤اÙيط اŸادي وا’جتماعي
وا’قتصصادي والثقا‘ وتنظيمها وسصÒها ليتبعه القانون
الصصادر ‘  2011الذي يحدد اŸقاييسش التقنية لتسصهيل
وصص - -ول اأ’شص - -خ - -اصش اŸع- -وق Úإا ¤اÙي- -ط اŸب- -ن- -ي
وال-ت-ج-ه-ي-زات اŸف-ت-وح-ة ل-ل-ج-م-ه-ور ح-يث أاع-يد تنشصيط
اللجنة اŸشصكلة من ‡ 16ث Óعن القطاعات الوزارية،
Ãناسصبة ا’حتفال باليوم العاŸي ◊قوق اإ’نسصان لتباشصر
أاشصغالها ضصمن ÷ 3ان فرعية تتكفل بتسصهيل الوصصول
إا ¤الهياكل اأ’سصاسصية.

أاضصافت اŸسصؤوولة اأ’و ¤على قطاع التضصامن ،أان
اللجنة خصصصصت ‘ إاحدى دوراتها لسصنة  2016للملتقى
ال -دو‹ اŸن -ظ -م م -ن ط -رف وزارة ال -تضص -ام -ن ال -وط -ن -ي
واأ’سصرة وقضصايا اŸرأاة بالتعاون مع ا’–اد اأ’وروبي
حول تسصهيل وصصول اأ’شصخاصش اŸعوق– Úت شصعار
«تسص-ه-ي-ل وصص-ول اأ’شص-خ-اصش اŸع-وق Úقضص-ي-ة ا÷م-ي-ع»،
وه-ي ال-ت-ج-رب-ة ال-ف-ري-دة ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا وك-ال-ة ال-ت-نمية
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع ‘ ا‚از فضص-اءات سصهلة
Óشص -خ -اصش اŸع-وق ،Úب-اإ’ضص-اف-ة إا“ ¤وي-ل
ال -وصص -ول ل  -أ
Óشصخاصش ذوي
مشصروع اŸدينة النموذجية الصصديقة ل أ
اإ’عاقة ببلدية ا÷زائر الوسصطى.
أاكدت الدالية على توسصيع دائرة الوصصول التي ’
ي -جب -ب -حسص -ب -ه-ا -أان ت-ق-تصص-ر ع-ل-ى ت-خ-ف-يضش مسص-ت-وى
اأ’رصصفة أاو وضصع اŸمرات ،إاذ  ⁄تكملها تهيئة ﬁطات
ال -ن -ق -ل ووسص -ائ -ل -ه ،ب -ا’ضص -اف-ة إا ¤ضص-رورة ال-وصص-ول اإ¤
اإ’دارات واأ’سصواق واŸسصاجد مع ضصرورة إاخراج اŸعاق
من عزلته باÿروج والÎويح عن النفسش ‘ اÓŸعب
وا◊دائق ،مشصÒة إا ¤ضصرورة رقمنة القطاع لتوسصيع
ا’سصتعمال البيداغوجي ıتلف الوسصائل الرقمية.

ا’تفاقية –ّدد التزامات اأ’طراف الوصّسية
يشصار إا ¤أان اتفاقية اإ’طار وقعت ب Úالوزارت Úمن
أاج - -ل –دي - -د ال - -ت - -زام - -ات ك Ó- -ال- -ط- -رف Úم- -ن ح- -يث
ا’ح -ت -ي -اج -ات ‘ ›ال ت -ك -ي -ي -ف السص -ك -ن -ات وال -ف -ئ-ات
اŸسصتهدفة وتنظيم ملتقيات علمية وحمÓت توعوية
حول موضصوع تسصهيل الوصصول.
تلزم اتفاقية اإ’طار وزارة التضصامن ،ضصمان التكوين
اŸت- -واصص- -ل Ãا ‘ ذلك دورات الÎبصش ال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق- -ي
والتشصجيع على إانشصاء نشصاطات مصصغرة متخصصصصة ‘
›ال تسصهيل الوصصول وتكييف اŸبا Êعن طريق جهاز
ال- -ق- -رضش اŸصص- -غ- -ر واŸسص -اه -م -ة ‘ ت -ه -ي -ئ -ة اÙي -ط
اÿارج- -يÃ ،ا يسص- -م- -ح ب- -وصص -ول اŸع -اق ‘ Úاأ’ح -ي -اء
ال -ف -قÒة وال -ن -ائ -ي -ة ع -ن ط -ري -ق أاج -ه-زة وك-ال-ة ال-ت-ن-م-ي-ة
ا’جتماعية.
وهو ما يلزم وزارة السصكن والعمران واŸدينة كذلك
وضصع إاجراءات وآاليات ’حÎام تطبيق اŸقاييسش التقنية
لتسصهيل وصصول اأ’شصخاصش اŸعوق Úإا ¤اÙيط اŸبني
وال-ت-ج-ه-ي-زات اŸف-ت-وح-ة ل-ل-ج-م-ه-ور م-ع ضص-م-ان سص-كنات
Óشصخاصش اŸعوق Úأاو اŸكلف Úبهم مع “كينهم
مكيفة ل أ
من ا◊صصول على السصكنات الواقعة ‘ اŸسصتوى اأ’ول
من البنايات.

‘ اجتماع مع اللجنة اŸششÎكة متعددة القطاعات لتنظيم عملية ا◊ج ،زعÓن:

اتفاق مبدئي مع هيئة الطÒان اŸد Êالسسعودي حول الÈنامج ا÷ديد للرحÓت

لشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل
اع-ل-ن وزي-ر ا أ
ع -ب -د ال -غ -ن -ي زعÓ-ن  ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ع-ن
التوصشل إا ¤اتفاق مبدئي مع هيئة الطÒان
اŸد Êالسش- -ع- -ودي ح- -ول الÈن -ام -ج ا÷دي -د
للرحÓت ا÷وية اıصشصشة لنقل ا◊جاج ‘
ه -ذا اŸوسش -م -ي وال -ذي سش -ي -م -ك -ن م-ن ت-ف-ادي
مشش- -ك- -ل “دي- -د إاق- -ام- -ة ا◊ج- -اج ب- -ال -ب -ق -اع
اŸقدسشة إا 40 ¤يوما.
وصصرح زعÓن على هامشش اجتماع مع اللجنة
اŸشصÎكة متعددة القطاعات لتنظيم عملية ا◊ج
بأانه «” إاجراء اتصصا’ت مع هيئة الطÒان اŸدÊ
السصعودي أافضصت إا ¤حل الكث Òمن اŸشصاكل ومن
أابرزها مشصكلة “ديد فÎة اقامة ا◊جاج إا40 ¤
يوما» .وأاضصاف بأانه «بفضصل تدخل جميع ا÷هات
اŸعنية وتضصافر جهودها ” Œاوز هذا اŸشصكل
وب -ال -ت -ا‹ ال -رج -وع إا ¤ال -فÎة ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة إ’ق-ام-ة
ا◊جاج (اŸقدرة بحوا‹ شصهر)».
وشصارك ‘ هذا ا’جتماع الذي ترأاسصه وزير
اأ’شصغال العمومية والنقل ‡ثلو وزارات الشصؤوون
الدينية و اأ’وقاف والداخلية والسصياحة والديوان
ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-ج وال-ع-م-رة وشص-رك-ة اÿطوط ا÷وية
ا÷زائرية .وخÓل هذا اللقاء جرى التنسصيق بÚ
ﬂتلف اأ’طراف قصصد وضصع الÎتيبات الضصرورية
للشصروع ‘ بيع تذاكر الرحÓت ا÷وية للحج قريبا،
حسصب زعÓن الذي اكد بأان «النقل يعت Èحلقة
رئيسصية ‘ تنظيم ا◊ج ،يحظى Ãتابعة مسصتمرة
لضص -م -ان ال -ت-ن-ق-ل إا ¤ال-ب-ق-اع اŸق-دسص-ة ‘ احسص-ن
الظروف ودون مشصاكل تذكر».
من جهته أاوضصح اŸدير العام للخطوط ا÷وية
ا÷زائرية بخوشش عÓشش بأان الشصركة قامت بتبليغ
ب -رن -ام -ج ال-رحÓ-ت ل-ل-طÒان اŸد Êالسص-ع-ودي ‘
الفا— من مارسش اŸاضصي غ Òأان هذه اأ’خÒة
طلبت مراجعته.
وأاب - -دت ه - -ي - -ئ - -ة ال - -طÒان اŸد Êالسص - -ع- -ودي
موافقتها اŸبدئية بخصصوصش الÈنامج اŸعدل ‘

انتظار اŸوافقة النهائية التي سصتصصدر بغضصون 15
يوماي يضصيف اŸدير العام.
وبعد اعتماد الÈنامج ا÷ديد بصصفة نهائية،
سصيتم الشصروع ‘ بيع تذاكر السصفر إا ¤البقاع
اŸقدسصة على مسصتوى شصبابيك اÿطوط ا÷وية
ا÷زائرية .وطمأان من جانبه اŸدير العام للديوان
الوطني للحج والعمرة يوسصف عزوزة بأان موسصم
ا◊ج اŸقبل سصيكون «ناجحا جدا بحيث سصيتم
اعتماد اسصلوب ‘ التنظيم يسصمح Ãعا÷ة كل
ا’خت’Óت اŸسصجلة اŸوسصم اŸاضصي».
وعن اجتماع اليوم اعت Èبأان هذا اللقاء كان
«جد مثمر ” ،خÓله تذليل كل الصصعاب» مشصÒا
إا ¤اهمية قطاع النقل الذي يعد «العمود الفقري»
‘ تنظيم عملية ا◊ج بالنظر لدوره اأ’سصاسصي ‘
تنظيم الرحÓت وتوزيعها على الوكا’ت والتعاقد
‘ ﬂتلف اÿدمات ‘ البقاع اŸقدسصة والتقدم
بطلبات التأاشصÒة.
وكشصف ‡ثل وزارة السصياحة ‘ هذا ا’جتماع
مصصطفى ’راشصيشش ،بأان حوا‹  42وكالة سصياحة
وأاسصفار (Ãا فيها الوكالتان العموميتان) سصتشصارك
‘ تنظيم عملية ا◊ج إا ¤جانب البعثة الرسصمية.
واعت Èأان برنامج الرحÓت من أابرز هواجسش
ال-وك-ا’ت السص-ي-اح-ي-ة اŸن-ظ-م-ة ب-ال-ن-ظ-ر لتأاثÒه ‘
تسص-وي-ق م-ن-ت-ج-ات-ه-م-ا وب-ال-ت-ا‹ ال-ت-حكم ‘ مسصتوى
اŸبيعات.
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دعا الولة إا ¤تعزيز فرصس السصتثمار وﬁاربة البÒوقراطية بدوي يؤوكد من باتنة:

على ا÷زائري Úا◊فاظ على اŸكتسضبات اأ’منية والتنموية التي –ققت
أاك- - - - - - - - -د ،أامسس ،وزي- - - - - - - - -ر
ال- - -داخ - -ل - -ي - -ة وا÷م - -اع - -ات
اÙلية والتهيئة العمرانية،
ب - - -أان- - -ه ع- - -ل- - -ى ا÷زائ- - -ريÚ
ل‚ازات
الف- - - -ت- - - -خ- - - -ار ب - - -ا إ
ال- -ت- -ن- -م- -وي- -ة ال- -كÈى ال- -ت -ي
ح- -ق- -ق- -ت- -ه- -ا ا÷زائ -ر ب -فضص -ل
م- -ي- -ث- -اق السص- -ل- -م واŸصص -ا◊ة
ال -وط -ن -ي -ة ال -ت -ي ب -ادر ب -ه -م -ا
رئ - -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة ،وزكاهما
الشص - - -عب ا÷زائ - - -ري ،مشصÒا
إا ¤ان -ه ي -جب ع -ل -ى اÛت -م-ع
ا÷زائ - -ري ب - -ك - -ل أاط - -ي - -اف- -ه
وف-ئ-ات-ه ت-ث-م ÚاŸكاسصب التي
” –ق -ي -ق -ه -ا ،ب -ع -د اŸرح-ل-ة
الصصعبة لتي عاشصتها ا÷زائر
خÓل العشصرية ال ّسصوداء.
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وأضس- -اف أل- -وزي- -ر ب -أان -ه ع -ل -ى
أŸوأط -ن أن ي -ع -ي ج-ه-ود أل-دول-ة
أ÷زأئ - -ري - -ة ‘ –ق - -ي- -ق أأ’م- -ن
وأ’سس-ت-ق-رأر وألسس-ك-ي-ن-ة ألعمومية
أل - -ت - -ي ت - -ع - -ت Èأول- -وي- -ة أل- -دول- -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة ب- -رم -ت -ه -ا وأل -ع -م -ود
أأ’سساسص ‘ بث روح ألتنمية ألتي
وف - -رت ل - -ل - -م - -وأط- -ن أ÷زأئ- -ري
ظروف ألعيشص ألكر.Ë
تصس- -ري- -ح أل- -وزي -ر ج -اء خ Ó-ل
أليوم ألثا Êمن زيارته لعاصسمة
أ’ورأسص باتنة،ألتي تفقد خÓلها
عديد أŸشساريع ألتنموية ألهامة
Ãختلف ألقطاعات ،حيث أعرب
أع- - - -ي - - -ان و’ي - - -ة أ’ورأسص ع - - -ن
أمتنانهم ألكب Òللرئيسص بوتفليقة
بعد تكرÁه دأع Úإأياه Ÿوأصسلة
مسسÒة أل -ب -ن -اء وأل -تشس -ي -ي -د أل -ت -ي
أط-ل-ق-ه-ا سس-نة 1999م-ن-ذ أعتÓئه
سسدة أ◊كم با÷زأئر.

رفع التجميد عن عدة مشضاريع
تنموية بالو’ية

وخÓل تدشسينه ببلدية أريسص
ﬁط-ة ل-تصس-ف-ي-ة وم-ع-ا÷ة أŸياه
أŸسستعملة كشسف بدوي عن رفع
ألتجميد عن توسسعة هذه أÙطة
ألهامة نزو’ عند طلب وأ‹ باتنة
عبد أÿالق صسيودة ألذي أطلعه
ع-ل-ى أل-وضس-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
بالو’ية خÓل كل نقطة توقف
بها.
وأع- -ط- -ى ب- -دوي ت- -ع- -ل- -ي -م -ات
صسارمة للجهات أŸعنية بوجوب
أإ’سسرأع ‘ إأ“ام أشسغال ألتوسسعة
أل -ت -ي خصس -ه -ا ب-غÓ-ف م-ا‹ ه-ام
ي -ق -در بـ 300م -ل -ي -ون دج ،ح -يث
سستسسمح هذه ألعملية  -حسسبه -
ب- -ال- -رف- -ع م -ن ط -اق -ة أل -ك -م -ي -ات
أŸوج - -ه - -ة لسس - -ق - -ي مسس - -اح- -ات
فÓحية بضسفاف ألوأدي أأ’بيضص
ألذي عانى لسسنوأت من ألتلوث.
ويسس- -ت- -ف -ي -د ح -ال -ي -ا م -ن ه -ذه
أÙطة  7أ’ف نسسمة ‘ ،حÚ
ينتظر أن تقدر طاقة أسستيعابها
بعد أسستÓم أŸشسروع ألهام بـ63
ألف نسسمة وذلك بهدف ألتكفل
أ÷دي بانشسغا’ت ألسساكنة وخلق
دي- -ن- -ام- -ي- -ك- -ي- -ة ج -دي -دة ت -ت Ó-ءم
وت- -ط- -ل -ع -ات ف Ó-ح -ي أŸن -ط -ق -ة
أŸشس -ه -ورة ب -ع-دة شس-عب فÓ-ح-ي-ة
على غرأر فاكهة ألتفاح يضسيف
ألوزير.
وأضس- -اف ‡ث- -ل أ◊ك- -وم -ة أن
ه- -ذأ ألÈن- -ام- -ج أإ’ضس -ا‘ أل -ه -ام
سس -ي-ت-ك-ف-ل ب-ه صس-ن-دوق أل-تضس-ام-ن
أÿاصص ب- -ا÷م- -اع- -ات أÙل- -ي -ة
ووج- - -د أسس- - -اسس- - -ا حسسب ب- - -دوي
Ÿسساعدة ألبلديات على إأ‚از
مشساريع تنموية تعود بالنفع على
أŸوأطن وتعزز ألتنمية أ÷وأرية
ت- -ن- -ف- -ي- -ذأ ل- -ت- -وج- -ي- -ه -ات رئ -يسص
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
‘ هذأ أÛال.
ويعت Èمشسروع ﬁطة تصسفية
أŸياه أŸسستعملة بأاريسص من بÚ
أه -م أŸشس -اري -ع أل -ت -ي أسس-ت-ف-ادت

م- -ن- -ه- -ا أŸن- -ط -ق -ة ‘ ألسس -ن -وأت
أأ’خÒة وأŸن- - - -ج- - - -زة ‘ إأط - - -ار
ألÈنامج أŸركزي لوزأرة أŸوأرد
أŸائية.
وببلدية أريسص دأئما قرر وزير
أل -دأخ -ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأنية منح برنامج
خ-اصص ل-ل-و’ي-ة ل-ت-غ-طية ألنقائصص
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ك-ه-رب-اء أل-ري-فية ‘
إأط - - -ار صس- - -ن- - -دوق أل- - -تضس- - -ام- - -ن
ل- -ل- -ج -م -اع -ات أÙل -ي -ة ت -غ -ط -ي
أ◊اج -ات أل -ق -اع-دي-ة ل-ل-م-وأط-ن،
وقد جاء هذأ ألقرأر عقب ِإأطÓع
ألسسيد وأ‹ ألو’ية معا‹ ألوزير
ع-ل-ى ج-م-ل-ة أŸشس-اك-ل وأل-نقائصص
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ك -ه-رب-اء أل-ري-ف-ي-ة
ب-ال-و’ي-ة ح-رصس-ا م-ن-ه ع-ل-ى ت-بليغ
Óدأرة
صس- - - - -وت أŸوأط - - - -ن Úل  - - - -إ
أŸركزية.

حصضصص سضكنية إاضضافية بكل
الصضيغ تنفيذا لÈنامج
الرئيسص
ك- -م- -ا أشس -رف أŸسس -ؤوول أأ’ول
على قطاع ألدأخلية وأ÷ماعات
أÙلية على تدشس Úمشسروع 388
وح- -دة سس- -ك- -ن- -ي- -ة ت -رق -وي -ة ح -رة
مرفوقة بـŒ Óﬁ 96اريا ببلدية
أريسص ،مؤوكدأ على ضسرورة دعم
هذه ألصسيغة ألسسكنية وكذأ صسيغة
ألسس -ك -ن ألÎق -وي أŸدع -م ن-ظ-رأ
ل- - -دوره - -م - -ا أŸه - -م ‘ إأح - -دأث
أل -ت -وأزن ل -دى ط -ال -ب -ي ألسس -ك-ن و
إأعطاء فرصسة للموأطن Úألذين ’
Áك -ن -ه -م أإ’سس-ت-ف-ادة م-ن ألسس-ك-ن
أ’ج-ت-م-اع-ي ،وأضس-اف أل-وزي-ر أن
أل- -ه- -دف أأ’سس- -اسس- -ي وأل- -ن -ه -ائ -ي
لÈنامج فخامة رئيسص أ÷مهورية
هو خلق سسوق عقارية يجد من
خ Ó- -ل - -ه - -ا ج - -م - -ي - -ع أŸوأط- -نÚ
Ãختلف فئاتهم مكانهم وبالتا‹
حصس- -ول- -ه -م ع -ل -ى ألسس -ك -ن أل -ذي
يناسسبهم.
وأشس- -ار أل- -وزي- -ر أل- -ذي ت -ل -ق -ى
شس - -روح - -ات ح- -ول وأق- -ع ق- -ط- -اع
ألسس- -ك- -ن ب- -ال- -و’ي- -ة ،أن أ÷زأئ -ر
Óي-ادي وأÈÿة
ب -ح-اج-ة م-اسس-ة ل -أ
أ÷زأئ - -ري - -ة ‘ ›ال أل - -ب - -ن - -اء،
خ- - -اصس- - -ة ب - -ع - -د ت - -وف - -ر ف - -رصص
أ’سس - -ت - -ث - -م - -ار ‘ ه- -ذأ أÛال،
بالتنسسيق وألتعاون مع أŸقاو’ت
أل - -ع - -م- -وم- -ي- -ة وأÿاصس- -ة إ’‚اح
ألÈأمج ألسسكنية أ›ÈŸة وبناء
مدن وأحياء Ãوأصسفات عمرأنية
تتماشسى وطبيعة أŸنطقة.
ب - -دوي أل- -ذي ك- -ان م- -رف- -وق- -ا
Ãن- -ت- -خ -ب -ي أل -و’ي -ة ‘ ألŸÈان
ب -غ -رف -ت -ي -ه وألسس -ل -ط-ات أŸدن-ي-ة
وأأ’منية وألعسسكرية أشسرف على
توقيع أتفاقية ب Úرئيسص بلدية
أريسص وشسركة ألÎقية ألعقارية بن
بÓط ،تقوم Ãقتضساها بدرأسسة
وأ‚از مشس -روع -ي ب -ن -اء م-درسس-ة
أب- -ت- -دأئ- -ي- -ة ‰ط ““ب““ ومسس- -ج -د
ب- -أاريسص ‘ إأط- -ار أل -تضس -ام -ن بÚ
رجال أŸال وأأ’عمال ومؤوسسسسات

ألدولة.
وببلدية أŸعذر أعطى بدوي
إأشس -ارة أن -ط Ó-ق أشس -غ -ال ت -ه -ي -ئ-ة
م- -ن- -ط -ق -ة أل -نشس -اط -ات أ÷دي -دة
أŸع- -ذر  ،2أŸم- -ول- -ة م -ن ط -رف
صس- -ن- -دوق ألضس- -م- -ان وأل -تضس -ام -ن
للجماعات أÙلية بغÓف ما‹
ق -دره  655م-ل-ي-ون دج ،ق-رر ب-ع-د
ت -ف -ق -ده ل -ه -ا أل -ت-ك-ف-ل ب-ا‚از 36
مسستودعا تقدر تكلفة كل مسستودع
ب  26 Ú- -ع -ل -ى  28م -ل-ي-ون دج،
ل-ت-أاجÒه-ا ل-لشس-ب-اب م-ن خ-ري-ج-ي
أ÷امعات ومعاهد ألتكوين ،حتى
يحققوأ فيها ﬂتلف نشساطاتهم
ألتجارية ،كما أفاد ذأت أŸسسؤوول
بأان هذه أŸسستودعات سستسسÒها
ألوكالة ألو’ئية للتهيئة وأ◊فظ
أل -ع -ق -اري –ت إأشس-رأف أل-ب-ل-دي-ة
أل-ت-ي سس-تسس-ت-ف-ي-د م-ن ج-زء معتÈ
م -ن أŸدأخ-ي-ل أل-ت-ي سس-ت-حصس-ل-ه-ا
هذه أŸسستودعات.
و‘ حال ‚اح هذه ألتجربة
ع -ل -ى مسس -ت -وى و’ي -ة ب -ات -ن-ة أك-د
بدوي تعميمها على كل و’يات
ألوطن بعد عقد ملتقى تنسسيقي
ب Úوزأرت -ي أل -دأخ -ل -ي -ة وأل -ع -م-ل
بعاصسمة أأ’ورأسص باتنة.

أاعيان اأ’وراسص يدعون
الرئيسص ’سضتكمال اŸسضÒة
وع-ل-ى ه-امشص م-ع-اي-ن-ت-ه لسسوق
أ÷ملة قودة بذرأع صسباح ببلدية
ت -ازولت ،أل -ذي ي-وف-ر  80منصسب
ع-م-ل ،أسس-ت-حسس-ن وزي-ر أل-دأخ-لية
ه - -ذه أŸب- -ادرة أل- -ت- -ي وصس- -ف- -ه- -ا
ب -ا÷ي -دة أ’ن و’ي -ة ب -ات -ن-ة ك-انت
سس -ب -اق -ة ‘ أ’سس -ت -ث -م -ار ‘ ه-ذأ
أل - -ق - -ط - -اع أÿدم - -ات - -ي أÿاصص
ب -أاسس -وأق أ÷م -ل -ة ،ك-م-ا دع-ا ذأت
أŸسس- - -ؤوول إأ ¤ت- - -ع- - -م - -ي - -م ه - -ذأ
أ’سستثمار ذي ألطابع أÿدماتي
وطنيا حتى ترتفع نسسبة أندماجه
‘ أ’قتصساد ألوطني.
وأشس -ار أل -وزي -ر خ Ó-ل زي -ارت-ه
Ÿنطقة ألنشساطات بتازولت على
أن أل- - -تسس- - -ه- - -يÓ- - -ت أŸق- - -دم - -ة
ل - -ل - -مسس - -ت- -ث- -م- -ري- -ن وأŸرأف- -ق- -ة
أŸسستمرة لهم من قبل ألسسلطات
ألعمومية حتمية ’ خيار تطبيقا
ل -ت -وج -ي -ه -ات رئ -يسص أ÷م-ه-وري-ة
أل - -ذي تسس- -ه- -ر أ◊ك- -وم- -ة ع- -ل- -ى
تنفيذها.
ك -م -ا ح-ظ-ي م-ل-ف أ’سس-ت-ث-م-ار
أÿاصص ب -ح-ي-ز ك-ب Òم-ن أه-ت-م-ام
ألوزير خÓل زيارته لباتنة ،حيث
أكد أن إأرأدة رجال أأ’عمال من
شسأانها أن ترفع سسقف أ’سستثمار
خصس- -وصس- -ا وأن ق- -ان- -ون أŸال- -ي- -ة
أ÷ديد للسسنة أ◊الية  2018مuكن
أÿوأصص من إأنشساء مناطق نشساط
خاصسة بهم ووضسعها –ت تصسرف
أŸسستثمرين ،كما وضسح أن هذه
أإ’جرأءأت وألتسسهيÓت ألتي تنم
ع -ن رؤوي -ة وت -وج -ه ج -دي-دي-ن م-ن
شسأانها أن تعيد توظيف أŸوأرد
أŸادي- -ة وأل- -بشس- -ري- -ة ل- -ل -ن -ه -وضص

با’قتصساد ألوطني و دفع عجلة
ألتنمية جاء تصسريح بدوي خÓل
تدشسينه لعدة مشساريع أسستثمارية
Óج-ر
ه -ام-ة ع-ل-ى غ-رأر مصس-ن-ع ل -آ
بتازولت؛ بطاقة إأنتاج  250ألف
طن سسنوياً و  2500منصسب عمل
م-ب-اشس-ر،و ت-دشس Úوح-دة صس-ن-اع-ة
ب Ó-ط ألسسÒأم -يك ب-ط-اق-ة إأن-ت-اج
 350ألف طن سسنويًا و 425منصسب
ع-م-ل م-ب-اشسر و 150م -نصسب غÒ
مباشسر ،و وحدة رسسكلة وإأعادة
تدوير ألبÓسستيك سستسسمح بإانتاج
 35أل -ف ط -ن سس -ن -وي-ا إأ ¤ج-انب
خ-ل-ق  150م-نصسب ع-م-ل م-ب-اشسر
و 80منصسب عمل غ Òمباشسر.

ا’سضتثمار حجر الزاوية ‘
التنمية اÙلية ا÷وارية
وذك -ر أل -وزي -ر ‘ ه -ذأ ألصس-دد
بأانه يجب أن تكون هناك شسرأكة
حقيقية ب Úألسسلطات ألعمومية
وألسس - -ل- -ط- -ات أÙل- -ي- -ة ورج- -ال
أأ’ع -م -ال وأŸسس-ت-ث-م-ري-ن خ-اصس-ة
ع -ن -دم -ا ي -ت -ع -ل -ق أأ’م -ر ب -ت-وطÚ
مشس -اري -ع ت -ن -ت -ج م -وأد مسس -ت -وردة
م -ؤوك -دأ أن -ه ح -ان أل -وقت ل -ي-ك-ون
أ÷انب أ’ق-تصس-ادي وأ’سس-ت-ث-م-ار
أŸت -ع-ل-ق ب-خ-ل-ق ألÌوة وم-ن-اصسب
ألشس- -غ- -ل أول- -وي- -ة أل- -ب- -ل- -دي- -ة ك- -ل
أ÷ماعات أÙلية.
و‘ ق -ط -اع أ’سس -ت-ث-م-ار دأئ-م-ا
وضس- -ع أل- -وزي- -ر ح- -ج- -ر أأ’سس- -اسص
’‚از وحدة إأنتاج ألباريت من
ق-ب-ل ألشس-رك-ة أل-وط-ن-ي-ة Ÿن-تجات
أل -ت-ع-دي-ن غ Òأ◊دي-دي-ة وأŸوأد
أŸف - -ي - -دة› ،م- -وع- -ة م- -ن- -اج- -م
أ÷زأئر منال ،مع ألعلم أن هذه
ألوحدة سستنطلق ‘ أإ’نتاج مع
نهاية سسنة  2018وسستسسمح بإانتاج
 3آأ’ف طن سسنويا وتوف340 Ò
منصسب عملŒ ،در أإ’شسارة إأ¤
أن هذأ أŸصسنع ألهائل سسيمكن
أ÷زأئر من ألتوقف ألنهائي عن
أسستÒأد هذه أŸادة أأ’ولية ألتي
تسس -ت -خ -دم ‘ أسس-ت-خ-رأج أل-بÎول
مكلفة بذلك خزينة ألدولة مبالغ
كبÒة.
و‘ إأط-ار تشس-ج-ي-ع أ’سس-ت-ث-م-ار
أل -ف Ó-ح -ي ،أشس -رف أل -وزي-ر ع-ل-ى
أن- - -طÓ- - -ق أشس - -غ - -ال أ’م - -ت - -ي - -از
Ùي- -ط ÚفÓ- -ح- -يÃ Úسس- -اح- -ة
 1650ه-ك-ت-ار ب-ب-ل-دي-ة أم-دوك-ال
ج -ن -وب أل -و’ي -ة ،م-دشس-ن-ا م-رك-ب-ا
ل -ل -دوأج -ن إ’ن -ت-اج أل-ب-يضص بـ 250
ألف بيضسة ‘ أليوم ببلدية بيطام،
ح- - -يث دع- - -ا أل - -وزي - -ر إأ ¤أي Ó- -ء
أل- -فÓ- -ح- -ة أه- -م- -ي -ة كÈى أ’ن -ه -ا
مسستقبل أ÷زأئر ألوأعد.
وأسس- -ت- -غ- -ل وزي- -ر أل- -دأخ- -ل- -ي -ة
وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة
ألعمرأنية فرصسة توأجده بباتنة،
لتقد Ëوأجب ألعزأء أ’سسرة أحد
شس -ه -دأء ح -ادث -ة –ط-م أل-ط-ائ-رة
ألعسسكرية ببوفاريك و’ية ألبليدة
وي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر ب-الشس-ه-ي-د أل-ط-ي-ار
ألرأئد رضسا فلوسسي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دعم كامل للقطاع وللمسضتثمرين ‘ سضوق تدوير النفايات

أاك- -دت وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة وال -ط -اق -ات
اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة ال -زه-راء زرواط-ي،
أامسس ،ب -بشص -ار دع -م ق -ط -اع -ه-ا ‘‘ال-ك-ام-ل‘‘
لسصتثمار ‘ سصوق تدوير
للراغب ‘ Úا إ
النفايات وغÒها من اŸهن اÿضصراء.
وقالت ألوزيرة لدى تفقدها Ÿركز ما بÚ
ألبلديات للردم ألتقني ببشسار ““إأننا ندعم كل
عملية أسستثمار عمومي أو خاصص سسيما من
قبل ألشسباب ‘ سسوق تدوير ألنفايات وغÒها
م- -ن أŸه- -ن أÿضس -رأء م -ن أج -ل أسس -ت -ح -دأث
إأقتصساد أخضسر حقيقي ‘ ﬂتلف مناطق
ألوطن““.
ولدى معاينتها لبعضص هياكل ذأت أŸنشسأاة
أل -ب-ي-ئ-ي-ة شس-ددت وزي-رة أل-ق-ط-اع ع-ل-ى أه-م-ي-ة
Œسس -ي -د ب-دأخ-ل-ه-ا مشس-روع إأنشس-اء وح-دة آأل-ي-ة
Ÿعا÷ة ألنفايات ‘ إأطار عملية تدويرها.
وي -ه -دف ه -ذأ أŸشس -روع أŸقÎح م-ن ق-ب-ل
مديريتي أŸركز وقطاع ألبيئة بالو’ية إأ¤
تزويد مركز ألردم ألتقني ما ب Úألبلديات
ب -بشس -ار ب-وح-دة إأق-تصس-ادي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ‘ إأط-ار
نشساط تدوير ألنفاياتي حسسبما ذكر مسسؤوولو
ألهيئت. Ú
وي -ت -م ح -ال -ي -ا نشس -اط م -ع -ا÷ة وأسسÎج -اع
أل -ن -ف -اي -ات ي -دوي-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ذأت أŸرك-ز
(39ر 178ط -ن م-ن أل-ن-ف-اي-ات أŸسسÎج-ع-ة ‘
 )2017فيما ” ‘ نفسص ألسسنة نقل نحو
 40.000طن من ﬂتلف ألنفايات بوأسسطة
سس-لسس-ل-ة أ÷م-ع أŸت-ن-ق-ل-ة ل-لمؤوسسسسة ألعمومية
أÙل- -ي- -ة ““ سس- -اورة نت““ ع Èب -ل -دي -ت -ي بشس -ار
وألقنادسسة.
وتطلب ذأت أŸركز ألذي يغطي مسساحة
 30هكتارأ أسستثمارأ عموميا تفوق قيمته 450
مليون دج (إأ‚از وŒهيز) ووضسع حيز أÿدمة
‘  2016ح -يث سس-ي-وف-ر ب-وأسس-ط-ة أدرأج-ه
أأ’ربعة بطاقة  500.000م Îمكعب لكل وأحد
منها طاقة تسسي Òمد›ة يوميا خÓل 20
سسنة أŸقبلة أك Ìمن  300طن من ألنفايات
من بلديتي بشسار وألقنادسسة حسسب مسسؤوو‹
هذه أŸنشسأاة.
وقامت وزيرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة
إأثر ذلك بتدشس Úمرصسد مرأقبة نوعية ألهوأء
ألذي تطلب إأ‚ازه وŒهيزه غÓفا ماليا قدره
 120مليون دج.
ويهدف هذأ ألهيكل ألبيئي أ÷ديد أŸزود
بتجهيزأت حديثة تسستجيب للمعاي Òألدولية
‘ ›ال مرأقبة ألهوأء إأ ¤وضسع ‘ هذه
أŸنطقة وسسائل تقنية وبشسرية Ÿرأقبة نوعية

ألهوأء وأثره على ألصسحة وألبيئة مثلما ذكرت
ألوزيرة.
““ك -م -ا سس -ي -ك -ون ل -ه م -ه -م -ة ت -ع -زي-ز وإأث-رأء
أŸعارف ألعلمية ‘ هذأ أÛال وسسيشسكل
Óتصس -ال وإأع Ó-م أ÷م -ه -ور وأل -ه -ي -اك -ل
أدأة ل  -إ
ألعمومية حول وضسعية ألهوأء سسوأء باŸنطقة
أو بالوطن““ مثلما أضسافت ألسسيدة زروأطي.
وت-ف-ق-دت أل-وزي-رة مشس-روع إأ‚از م-ف-تشس-ي-ة
ج-ه-وي-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة ب-بشس-ار م-ع-رب-ة عن أعÎأضسها
ل -وضس -ع -ي -ة ورشس -ت -ه ل-ع-دم ت-ك-ي-ي-ف تصس-م-ي-م-ه-ا
أل- -ه -ن -دسس -ي وم -رأف -ق -ه -ا م -ع أÿصس -وصس -ي -ات
أŸناخية وألطبيعية للمنطقة وهو أأ’مر ألذي
دفعها إأ ¤توجيه تعليمات ““صسارمة““ لتدأرك
ب- -عضص ن- -ق -ائصص ورشس -ة ه -ذأ أŸشس -روع أل -ذي
تطلب أسستثمارأ قطاعيا قدره  45مليون دج
إ’‚ازه.
وكانت وزيرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة
ت -ف -ق -دت أمسس -ي-ة ألسس-بت شس-ط-رأ م-ن مشس-روع
Óنارة ألعمومية تعتمد على
إأ‚از شسبكة ل إ
نظام ألكهروضسوئي (طاقة شسمسسية).
وي -رم -ي أŸشس -روع ‘ م -رح -ل-ت-ه أأ’و ¤أإ¤
إأ‚از  232نقطة ببلدية بشسار من هذأ ألنظام
Óن-ارة أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ذي ي-ع-ت-مد على ألطاقة
ل -إ
ألشس-مسس-ي-ة ق-ب-ل ت-وسس-ي-ع-ه-ا وي-ت-وخى منه أيضسا
أقتصساد أŸوأرد أŸالية ألبلدية مثلما أوضسح
مسس -ؤوول -و أŸؤوسسسس -ة أل -ع-م-وم-ي-ة ““سس-اورة ن-ور““
أŸشسرفة على أŸشسروع.
كما عاينت زروأطي حديقة مدينة بشسار
ألتي توشسك أأ’شسغال بها على نهايتها حيث
يرتقب تدشسينها ‘  8مايو ألقادم.
وأختتمت ألوزيرة زيارتها إأ ¤و’ية بشسار
بعقد لقاء مع أ◊ركة أ÷معوية أÙلية ”
خÓلها درأسسة ومناقشسة عديد أŸسسائل ذأت
ألصسلة بأاهمية مشساركة أ◊ركة أ÷معوية ‘
حماية ألبيئة.

لنتاج الوطني ،بوعزغي :
بهدف ترقية القطاع والرفع من ا إ

ضضرورة تسضوية مشضكل العقار الفÓحي

أاكد وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصص - -ي - -دزال - -ب - -ح - -ري ،ع - -ب - -د ال- -ق- -ادر
ب-وع-زغ-ي ،أامسس ،ع-ل-ى ضص-رورة تسص-وي-ة
مشص -ك-ل ال-ع-ق-ار ال-فÓ-ح-ي وذلك ب-ه-دف
ت- -رق- -ي- -ة ال- -ق- -ط- -اع وعصص- -رن- -ت- -ه وه -ذا
لراضص- -ي الصص- -ا◊ة
ب - -اسص - -ت - -غÓ- -ل ك- -ل ا أ
للزراعة خصصوصصا غ ÒاŸسصتغلة منها.
وأك - -د أل - -وزي - -ر أم - -ام إأط - -ارأت أل- -ق- -ط- -اع
وألفاعل Úأ’سساسسي ‘ Úهذأ أÛال خÓل
ج-لسس-ة أخ-ت-ت-ام أشس-غ-ال أل-ورشس-ات أل-ت-حضس-ري-ة
للجلسسات ألوطنية للفÓحة أنه ““من ألضسروري
Óرأضسي ألصسا◊ة للزرأعة غÒ
إأيجاد حل ل أ
أŸسستغلة ،سسيما أأ’رأضسي ألتابعة للخوأصص““
وهذأ لÎقية ألقطاع وعصسرنته وكذأ ألرفع من
أإ’نتاج ألفÓحي ألوطني.
وتبلغ أŸسساحة ألفÓحية أإ’جمالية ألقابلة
لÓسستغÓل با÷زأئر 5ر 8مليون هكتار ،من
ضس-م-ن-ه-ا 7ر 5م -ل -ي -ون ه -ك -ت-ار أرأضص ت-اب-ع-ة
للخوأصص و8ر 2مليون هكتار أمÓك للدولة،
توجد حاليا 1ر 3مليون هكتار أي  ٪36غÒ
مسستغلة ،حسسب إأحصسائيات وزأرة ألفÓحة.
وبخصسوصص أإ’نتاج ألفÓحي قال بوعزغي
أن أإ’نتاج ألوطني يقارب  3.000مليار دينار
(ح -وأ‹  30م- -ل- -ي- -ار دو’ر) ‘ ح ⁄ Úي -ك -ن
يتجاوز  350مليون دينار ‘ سسنة .2000
كما يسساهم هذ أ’نتاج ،يضسيف ألوزير ‘
سسد  ٪70من أ◊اجيات ألوطنية وأŸسساهمة
‘ ألنا œأÙلي أÿام بنسسبة  ،٪12ما يعني
حسسبه ““تقدما كبÒأ بفضسل ألسسياسسة ألعمومية
لدعم وتشسجيع ألقطاع ألفÓحي““.
و‘ هذأ ألصسدد ،أكد ألوزير أن ألفÓحة
ألعصسرية يجب أن تعتمد على ألسسقي وبالتا‹
ي - -جب ب- -ل- -وغ ه- -دف  2م -ل -ي-و Êه-ك-ت-ار م-ن
أŸسساحات أŸسسقية ،مشسÒأ إأ ¤أن أ÷زأئر
بلغت إأنتاج زرأعي وطني يقارب  3.000مليار
دي -ن-ار بـ3ر 1م -ل-ي-ون ه-ك-ت-ار م-ن أŸسس-اح-ات
أŸسسقية ،وأن بلوغ هدف  2مليون هكتار من

أŸسساحات أŸسسقية سسيسسمح بسسد أ◊اجيات
ألوطنية بنسسبة  ٪100وتوجيه ألفائضص نحو
ألتصسدير.
‘ ه -ذأ ألصس -دد دع -ا أل -وزي -ر أŸت -ع -ام-لÚ
أ’ق - - -تصس - - -ادي Úإأ ¤أ’سس- - -ت- - -ث- - -م- - -ار أك‘ Ì
ألصس -ن -اع -ات أل -ت -ح -وي -ل -ي-ة ب-ه-دف رف-ع ح-ج-م
ألتصسدير ،مشسÒأ أن أ÷زأئر بلغت أ’كتفاء
ألذأتي ‘ ألعديد من أŸنتجات ألفÓحية وأن
غياب ألصسناعات ألتحويلية حال بدون إأمكانية
أسستغÓل ألفائضص ‘ ألتصسدير.
كما أكد وزير ألفÓحة على أهمية تثمÚ
أأ’رأضسي ألغابية وأسستغÓلها قصسد أŸسساهمة
‘ ألتنمية أ’قتصسادية ،وكذأ ضسرورة تطوير
ألتكوين وألبحث ‘ أÛال ألفÓحي بهدف
أسستغÓل أمثل للقدرأت ألزرأعية ألوطنية.
وبخصسوصص تنمية أنشسطة ألصسيد ألبحري
وت -رب -ي -ة أŸائ -ي-ات ،دع-ا أل-وزي-ر أل-ف-اع-ل‘ Ú
ألقطاع إأ ¤أŸزيد من أ÷هود لتطوير هذه
ألشسعبة وألرفع من مردودها لسسد أ◊اجيات
أل -وط -ن -ي -ة ،مشسÒأ ك-ذلك إأ ¤ضس-رورة ت-ط-وي-ر
ألصس -ن -اع -ة أل -ت-ح-وي-ل-ي-ة ‘ ه-ذأ أÛال ب-غ-ي-ة
تطوير ألتصسدير.
وعلى هامشص أ÷لسسة ،و‘ رده على سسؤوأل
صسحفي حول أسستÒأد أللحوم أ◊مرأء من
ف- -رنسس -ا ،أك -د ب -وع -زغ -ي أن ““أغ -لب أل -ل -ح -وم
أŸسستهلكة على أŸسستوى ألوطني هي منتجة
ﬁليا ،أما ألباقي فيتم أسستÒأده من عدة دول
وليسص من فرنسسا فقط““.
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أعلن عن فتح أسضوأق خاصضة باŸنتج ÚوألفÓح ÚخÓل شضهر رمضضان

جÓب :اسصتÒاد اللحوم ا◊مراء يخضصع لدف Îشصروط صصارم

أكد وزير ألتجارة ﬁمد جÓب،أمسس ،أن
إأسضتÒأد أللحوم ل يتعلق بالبلد أŸورد للّحم
ب -ل ي-ت-ع-ل-ق ب-احÎأم دف Îألشض-روط ألصض-ارم
م -ن ق -ب -ل أŸسض -ت -وردي -ن ،م -ؤوك -دأ أن أل -ل -ح-وم
سض- -ت -خضض -ع ل -رق -اب -ة شض -دي -دة ق -ب -ل دخ -ول -ه -ا
بالتنسضيق مع مصضالح ألفÓحة ‘ ،ح Úطمأان
أŸوأط- -ن ÚخÓ- -ل شض- -ه -ر رمضض -ان ب -أان ت -ك -ون
لسض -ع-ار ‘ أŸت-ن-اول م-ن ف-ت-ح أسض-وأق خ-اصض-ة
أ أ
بالفÓح ÚوأŸنتج.Ú

جÓل بوطي
تصسوير :عباسش تيليوة
أأوضصح جÓب أأن ملف أسصتÒأد أللحوم يخضصع
ل -ل -ج -ن -ة خ -اصص -ة ع -ل-ى مسص-ت-وى مصص-ا◊ه أل-وزأري-ة
وتشصرف باأ’سصاسس على مرأقبة أللحوم أŸسصتوردة
طبقا لدف Îألشصروط ألذي حددته ألوزأرة ،مؤوكدأ
أأن أŸسصأالة ’ تتعلق Ãصصدر أللحوم بقدر ما تخضصع
ل - -ل - -رق- -اب- -ة وأحÎأم دف Îألشص- -روط أÿاصس وذلك
ب -ال -ت -نسص -ي-ق م-ع مصص-ال-ح وزأرة أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة
ألريفية.
و‘ سصياق آأخر أأشصار جÓب ‘ كلمة له خÓل
ل- -ق- -ائ- -ه ،أأمسس ،م- -ع ‡ث- -ل- -ي أل- -ق- -ط- -اع ،ب- -ق- -اع- -ة

أÙاضص-رأت ب-قصص-ر أŸع-ارضس ألصص-ن-وب-ر أل-ب-ح-ري
بالعاصصمة أنه أتخذ جملة من أإ’جرأءأت لضصمان
أسصتقرأر أأسصعار أŸوأد ألغذأئية وأÿضصر وألفوأكه
خÓل شصهر ضصمان أŸبارك ،مؤوكدأ تنصصيب ÷ان
خاصصة Ÿتابعة أأسصوأق أ÷ملة وألتجزئة طيلة أأيام
ألشص -ه-ر ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-ف-تشص-ي أل-وزأرة ع Èك-ام-ل
ألو’يات.
ولضص-م-ان أسص-ت-ق-رأر أأ’سص-ع-ار ب-اأ’سص-وأق كشص-ف
وزير ألتجارة عن توف Òأأسصوأق خاصصة للمنتج Úو
أل -فÓ-ح Úل-ب-ي-ع م-ن-ت-ج-ات-ه-م م-ب-اشص-رة ل-ل-م-وأط-ن،Ú
بالو’يات وذلك تفاديا ’رتفاع أأ’سصعار عن طريق
أŸضصاربة أأو ألبيع ‘ أأ’سصوأق أŸوأزية ،مشصددأ
على ضصرورة أ’حتكام للقانون فيما يتعلق برقابة
ألتجار وقمع ألغشس ،مشصÒأ إأ ¤أأن مصصالح ألرقابة
سصتعزز توأجدها ع Èكامل نقاط ألبيع.
ك- -م- -ا شص- -دد ج Ó-ب أأم -ام أإ’ط -ارأت أŸرك -زي -ة
بالقطاع و‡ثلي مصصا◊ه على مسصتوى ألو’يات
على أحÎأم رقابة ألسصلع ومسصار شصفافية حركة
أل-بضص-ائ-ع ع-ن ط-ري-ق رق-اب-ة أل-ف-وت-رة ع-ل-ى مسص-توى
أŸنتج ÚوأŸوزع ‘ Úمرحلة ألبيع با÷ملة ،كما
أأك -د ع -ل -ى ضص -رورة رق-اب-ة غ-رف أل-تÈي-د م-ن أج-ل
ﬁارب -ة أل -ت -خ -زي -ن أل -ذي ل -ه أأغ-رأضس أح-ت-ك-اري-ة،
وأحÎأم وأجب إأع Ó- -م أŸسص - -ت - -ه - -لك ب - -ا’أسص- -ع- -ار
وألتعريفات.
وطالب وزير ألتجارة من ÷ان ألرقابة بتشصديد

م -رأق -ب -ة وح-دأت إأن-ت-اج أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة م-ن أج-ل
ألتأاكيد من شصروط ألصصنع وأحÎأم وأجبات ألرقابة
أل -ذأت -ي -ة وق -وأع -د ألصص -ح -ة ،مضص-ي-ف-ا أأن إأج-رأءأت
ألرقابة أ÷ديدة خÓل شصهر رمضصان سصتعزز دور
÷ان ألتفتيشس على مسصتوى كل و’يات أ÷مهورية،
مشص -ددأ ع -ل -ى رق -اب -ة أŸط -اب -ق-ة ◊م-و’ت أŸوأد
ألغذأئية أŸسصتوردة على مسصتوى أ◊دود من أجل
ضصمان مطابقتها للمعاي Òألتنظيمية ألتي تتميز
بها.
‘ هذأ أإ’طار أأمر جÓب ÷ان ألرقابة بتابعة
ألنشصاطات ألتجارية وأŸوأد أ◊سصاسصة أŸتدأولة
‘ ألسص - -وق◊ ،م - -اي - -ة أŸسص- -ت- -ه- -لك م- -ن أأخ- -ط- -ار
ألتسصممات ألغذأئية طيلة ألشصهر أŸبارك ‘ ،حÚ
أأكد أأن قرأبة  8آأ’ف عون أمن سصيجندون Ÿتابعة
أأ’سصوأق ‘ أŸيدأن ،حيث ” توف Òكل أإ’مكانيات
أŸادي- -ة وأل -بشص -ري -ة لضص -م -ان أسص -ت -م -رأري -ة نشص -اط
أأ’سصوأق طيلة ألشصهر ألفضصيل.
وتشصمل أإ’جرأءأت ألتي أتخذتها ألوزأرة حسصب
وزير ألقطاع إأ ¤ما بعد شصهر رمضصان من خÓل
ضصمان أŸدأومة أأيام عيد ألفطر ،وأأمر أÿبازين
وألتجار بضصمان أŸدأومة طيلة ثÓثة أأيام أبتدأء
م - -ن أأول أأي - -ام أل- -ع- -ي- -د ،ل- -ت- -وف Òخ- -دم- -ة دأئ- -م- -ة
للمسصتهلك ،ÚمشصÒأ إأ ¤أأن نظام أ’تصصال يعرف
تطورأ جديدأ دأخل أŸصصالح أŸركزية Ÿتابعة كل
أ’ختÓل ألذي Áكن أأن يحدث ‘ أŸيدأن.

زما‹ ين ّصصب اÛلسس الوطني للتعاضصدية ا’جتماعية للفÎة 2022-2018

” ،أأمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة تنصصيب أÛلسس
أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-اضص-دي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-فÎة -2018
 ،2022وألذي يعتÃ Èثابة جهاز أسصتشصاري ‘ هذأ
أÛال.
أأشص -رف وزي -ر أل -ع -م-ل وأل-تشص-غ-ي-ل وألضص-م-ان
أ’ج- -ت -م -اع -ي ،م -رأد زم -ا‹ ،ع -ل -ى ت -نصص -يب ه -ذأ
أÛلسس أل -ذي ي -ت-و ¤م-ه-م-ة ““ت-ق-د Ëأ’قÎأح-ات
ألعملية ‘ ›ال ألتعاضصديات أ’جتماعية وÁكن
ألّلجوء إأليه لÓسصتشصارة ‘ كل أŸسصائل أŸتعلقة
بهذأ أÛال ،أ ¤جانب أجرأء –قيقات ودرأسصات
‘ كل ما يتعلق بتسصي Òهذه ألتعاضصديات““.
يتشصكل أÛلسس من ‡ثل Úعن عدة قطاعات
على غرأر ألضصمان أ’جتماعي وأŸالية وألدأخلية
وأ÷ماعات أÙلية وأل ّصصحة وألتضصامن ألوطني
وأÛلسس أل- -وط- -ن- -ي أ’ق- -تصص- -ادي وأ’ج -ت -م -اع -ي
وألتعاضصديات أ’جتماعية ومنظمات نقابية للعمال
أأ’ك“ Ìثي Óعلى أŸسصتوى ألوطني.
‘ هذأ ألصصدد ،ذكر زما‹ أأن ألوزأرة –صصي
ح-ال-يا  29ت -ع-اضص-دي-ة ت-نشص-ط ‘ أŸي-دأن وتضص-م-ن
أل-ت-غ-ط-ي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ““أل-ت-ك-م-ي-لية““ لفائدة حوأ‹
مليون منخرط ،وهو ما Áثل كما قال ““تقريبا ٪ 8
م -ن أل -ع-دد أ’ج-م-ا‹ ل-ل-م-ؤوم-ن ل-ه-م أج-ت-م-اع-ي-ا ‘
منظومة ألضصمان أ’جتماعي““.
دعا ألوزير باŸناسصبة أ ¤ألعمل من أأجل ““رفع

عدد أŸنخرط ‘ Úهذه ألتعاضصديات أ’جتماعية
لتمك Úألعمال أŸؤومن Úلهم أجتماعيا با’سصتفادة
من مزأيا هذه ألتعاضصديات أ’جتماعية ،سصيما تلك
أŸنصص -وصس ع -ل -ي -ه -ا ‘ أأح -ك -ام أل -ق -ان -ون أ÷دي-د
أŸنظم لهذه ألتعاضصديات““.
حث زما‹ أأعضصاء أÛلسس ألوطني للتعاضصدية

أ’جتماعية على ألعمل من أأجل ““ألصصلح وتصصفية
أ÷و دأخل بعضس ألتعاضصديات ألتي تعيشس مشصاكل
أأثرت على أأدأئها وسص Òعملها““ ،مؤوكدأ أأن قطاع
ألعمل يسصهر بدوره على ““مرأفقة هذه ألتعاضصديات
أ’جتماعية لÎقيتها وجعلها تسصاهم بصصفة أأك‘ È
Œسص -ي -د ألسص -ي -اسص -ة أل-وط-ن-ي-ة أل-رأم-ي-ة أ ¤ت-ط-وي-ر
أ◊ماية أ’جتماعية““.
أأوضصح ألوزير أأن نظام ألتعاضصدية أ’جتماعية
ألذي يقوم على أ’نخرأط ألطوعي يعت ÈمكمÓ
للضصمان أ’جتماعي ‘ أطار أŸنظومة ألوطنية
للحماية أ’جتماعية وأŸتضصمن عدة أأدأءأت من
ب- -ي- -ن- -ه- -ا أل- -ت- -أام Úع- -ن أŸرضس وح -وأدث أل -ع -م -ل
وأأ’م -رأضس أŸه -ن -ي-ة ،,عÓ-وة ع-ل-ى أأدأءأت أأخ-رى
ذأت طابع أجتماعي.
أأضص- -اف زم -ا‹ أأن أأ’دأءأت أ’ضص -اف -ي -ة أل -ت -ي
تضصمنها ألتعاضصدية أ’جتماعية سصتسصمح باسصتكمال
أل-ت-ع-ويضص-ات أل-ت-ي يضص-م-ن-ه-ا ألضص-م-ان أ’ج-تماعي،
مÈزأ أأن أŸنخرط ‘ Úألتعاضصديات Áكن لهم
أ’سص- -ت- -ف- -ادة أأيضص- -ا م- -ن م- -زأي -ا ن -ظ -ام أل -ب -ط -اق -ة
أ’لكÎونية (ألشصفاء) للمؤومن لهم أجتماعيا ونظام
ألدفع من قبل ألغ ،ÒعÓوة على أ’سصتفادة من
““ألتقاعد ألتكميلي““ عند بلوغ سصن ألتقاعد‡ ،ا
سصيسصمح مثلما قال بـ ““–سص Úألقدرة ألشصرأئية
لهذه ألفئة من أÛتمع““.

«أ÷كسس”” –تضضن لقاءً مصضغرأ لرجال أعمال جزأئري ÚورومانيÚ

إاقامة شصراكة ‘ عدة ›ا’ت ..منها الصصناعات الغذائية
أل -ت -ق -ى ،أمسسÃ ،ق -ر أل -وك -ال -ة أل-وط-ن-ي-ة
لÎق-ي-ة أل-ت-ج-ارة أÿارج-ي-ة ””أ÷كسس”” وفد
لع-م-ال أ÷زأئ-ري Úب-ن-ظ-رأئ-ه-م
م-ن رج-ال أ أ
لقامة شضرأكة ‘ عدة ميادين،
ألروماني Úإ
منها ألصضناعات ألغذأئية ،ألبناءأت أŸعدنية
وإأنتاج ألطاقة ،من خÓل ألطاقة أŸوجودة
لرضس.
بباطن أ أ

حياة كبياشش
أأكد حسص Úبوبطينة ،أأ’م Úألعام ،لـ ““أأ÷كسس““

‘ تصصريح لـ ““ألشصعب ““على ألهامشس ،على أأهمية
مثل هذه ألعÓقات ألثنائية ألتي Œمع رجال أأعمال
أل- -ب- -ل -دي -ن ،ل -نسص -ج ع Ó-ق -ات شص -رأك -ة م -ث -م -رة بÚ
أŸؤوسصسصات أ÷زأئرية ونظÒتهاألرومانية.
ذكر بوبطينة أأن أأهم ›ا’ت ألشصرأكة ألتي
يرغب رجال أ’عمال أ÷زأئري Úأ’سصتفادة من
خÈة أل -روم -ان -ي Úف -ي -ه -ا ،ت -ت -م -ث -ل ‘ ألصص-ن-اع-ات
ألغذأئية ،ألبناءأت أŸعدنية ،تربية أ’بقار وإأنتاج
أللّحوم أ◊مرأء ،وكذأ ألتكنولوجيا أŸسصتعملة ‘
أسصتخرأج ألطاقة من أسصتغÓل أ◊رأرة أŸوجودة
‘ باطن أأ’رضس.
ول- -فت ‘ ه- -ذأ ألصص- -دد ،أ ¤أن ه- -ذأ أل ّ-ل -ق -اء

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

““أّ Ÿصص -غ -ر““ م -ن ت -ن -ظ -ي -م م -ن -ت -دى رج-ال أ’ع-م-ال
““أفسص-ي-و““ ب-ال-ت-ع-اون م-ع غ-رف-ة أل-ت-ج-ارة وألصص-ن-اع-ة
أ÷زأئ -ري -ة ب -ف -رنسص -ا ،مضص -ي-ف-ا أن رج-ال أ’ع-م-ال
أل -روم -ان-ي Úسص-ي-ق-وم-ون خÓ-ل ت-وأج-ده-م ب-بÓ-دن-ا
بزيارة بعضس و’يات ألوطن ،حيث ثاﬁ Êطة لهم
ب -ع -د أل -ع -اصص -م -ة ه -ي و’ي -ة ع Úأل -دف -ل -ى ،ح-يث
سصيلتقوأ هناك بنظرأئهم أ÷زأئري.Ú
يذكر أأن حجم ألتباد’ت ألتجارية ب Úأ÷زأئر
و رومانيا ’ يتعدى  500مليون دو’ر ألوقت أ◊ا‹،
كما تعّد أ÷زأئر سصوقا هامة بالنسصبة لرومانيا،
وهو ما أأكده وزير أÿارجية لهذأ ألبلد لدى زيارته
للجزأئر ألشصهر أŸاضصي.

ألعدد
17٦2٦

أك Ìمن  30دولة وهيئة إأسضÓمية مشضاركة
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مؤو“ر دو‹ لبحث طرق تدريسس الÎبية اإ’سصÓمية ‘ اŸناهج الرسصمية
«ت- - - - -دريسس ألÎب- - - - -ي - - - -ة
لسض Ó- -م - -ي - -ة ‘ أŸؤوسضسض - -ات
أ إ
ألرسضمية نحو فاعلية ‘ ظل
أل -ت -ح -ولت أل-ع-اŸي-ة”” ره-ان
رف -عت شض -ع -اره أ÷زأئ -ر م -ن
لسض Ó- - - -م ‘
أج - - - -ل وضض - - - -ع أ إ
مكانته أ◊قيقية بعد روأج
أل-ك-ث Òم-ن أŸغ-ال-ط-ات أل-تي
أبعدته عن جوهره وجعلته
‘ ن -ظ -ر أل -ك -ثÒي -ن مصض -ن-ع-ا
Óره - - -اب و أل - - -ت - - -ف - - -كÒ
ل - - - -إ
أŸتطرف ،وبغية تنقيته من
ألشض -وأئب أل -ت -ي ح ّ-ول-ت-ه إأ¤
دي - - - - -ن غ- - - - -ريب ‘ أرضض- - - - -ه
سض -ت-ج-ت-م-ع أك Ìم-ن ثÓ-ثÚ
دول -ة و ه -ي -ئ -ة إأسض Ó-م-ي-ة ‘
م -ؤو“ر دو‹ سض -ي-ع-ق-د ع-ل-ى
م- - - -دأر ي - - -وم Úب - - -ف - - -ن - - -دق
لورأسض - -ي –ت أل - -رع- -اي- -ة
أ أ
ألسض -ام -ي -ة ل -ف -خ -ام -ة رئ-يسس
أ÷م- -ه -وري -ة ألسض -ي -د ع -ب -د
أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة و م -ن
لسضÓ-م-ي
ت -ن -ظ -ي -م أÛلسس أ إ
لعلى.
أ أ

فتيحة كلواز
تصسوير :فواز بوطارن
‘ ن -دوة صص -ح -ف-ي-ة نشص-ط-ه-ا،
أأمسس ،ب -وع -ب -د أل -ل-ه غÓ-م أل-ل-ه،
رئ - - -يسس أÛلسس أإ’سص Ó- - -م - - -ي
أأ’ع - -ل - -ى ‘ ،إأط - -ار أل- -ت- -حضصÒ
للمؤو“ر ألدو‹ ““ تدريسس ألÎبية
أإ’سصÓ- - -م- - -ي- - -ة ‘ أŸؤوسصسص- - -ات
أل -رسص-م-ي-ة ن-ح-و ف-اع-ل-ي-ة ‘ ظ-ل
أل-ت-حّ-و’ت أل-ع-اŸية““ ،أسصتعرضس
أأهم أÙاور ألتي سصتكون ﬁل
ن -ق -اشس م -ن ط -رف أŸشص -ارك،Ú
على أختÓف جنسصياتهم ولعّل
أأه- - -م- - -ه - -ا م - -ف - -ه - -وم ألÎب - -ي - -ة
أإ’سص Ó-م -ي-ة ،وك-ذأ وق-ع ت-دريسس
ه- - - - -ذه أŸادة ‘ أŸؤوسصسص- - - - -ات
ألرسصمية ‘ ألبلدأن أإ’سصÓمية
وغ Òأإ’سصÓ- - -م- - -ي- - -ة وط- - -ب - -ع - -ا
أŸع ّ-وق -ات أل -ت -ي ت -وأج -ه -ه -ا ‘
أل- -ع -م -ل -ي -ة ألÎب -وي -ة ك -ال -ذأت -ي -ة
وأŸوضص -وع -ي -ة وأل -دي-دأك-ت-ي-ك-ي-ة
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸق-ررأت ،أŸن-اهج
وأŸضصام.Ú
أأم - -ا ﬁور أأف - -اق ت - -ط - -وي - -ر

ت -دريسس ه -ذه أŸادة أأ’سص -اسص-ي-ة
‘ ألدول أإ’سصÓمية فسصيعطي
أŸشص -ارك -ون ن -ظ -رت-ه-م ‘ سص-ب-ل
أل -ت-ج-دي-د وأ’صصÓ-ح ‘ ألÎب-ي-ة
أل- -دي- -ن- -ي- -ة ،م- -ع ألÎك- -ي -ز ع -ل -ى
أŸن- -ه- -ج- -ي -ات أل -ب -ي -دأغ -وج -ي -ة
أŸع -اصص -رة و م -ف -ه -وم““م -وأط-ن-ة
أŸسصلم““ ،وكذأ ألقيم أإ’نسصانية
ÓسصÓم.
ل إ
م - -ن خ Ó- -ل ه- -ذأ أŸؤو“ر
سصتقدم أأك Ìمن  30دولة و هيئة
رسص-م-ي-ة ب-رن-ام-ج ت-ع-ل-ي-م ألÎب-ي-ة
أإ’سصÓمية فيها و طريقة تلقÚ
ألناشصئة للتعاليم أإ’سصÓمية ،وفق
م-ب-ادئ ب-ي-دأغ-وج-ي-ة ت ّسص-هل على
أŸتمدرسص Úتعلمها دون خلط
‘ أŸف- -اه- -ي- -م ،م- -ا ي- -ج -ع -ل -ه -م
يتقّربون من أ÷وهر أ◊قيقي
Óسص Ó-م و ت-ع-ال-ي-م-ه أل ّسص-م-ح-ة،
ل -إ
ب - - - - - - -حسصب رئ- - - - - - -يسس أÛلسس
أإ’سصÓ- - -م- - -ي أأ’ع- - -ل- - -ى ،ح - -يث
سصيعكف أŸشصاركون من باحثÚ
‘ علوم ألÎبية و أأكادÁي Úمن
ﬂاب -ر أل -ب -حث و م -ف -تشص Úم-ن
قطاع ألÎبية إأ ¤جانب أأعضصاء
هيئات صصياغة ألÈأمج ألÎبوية
على إأبرأز أÛهودأت أŸبذولة
‘ هذأ أإ’طار ،كٌل وفق Œربته
أÿاصصة ‘ ألدولة ألتي Áثلها.
وخ Ó-ل إأج -اب -ت -ه ع-ن أأسص-ئ-ل-ة
ألصص- -ح- -اف -ي ،Úذ ّك -ر غ Ó-م أل -ل -ه
بالتشصويه و أ’نحرأف عن تعاليم
أل -ف-ك-ر ألصص-ح-ي-ح ل-ل-عÓ-م-ة ع-ب-د
أ◊ميد أبن باديسس و أŸذهب
أŸال- -ك- -ي بسص- -بب أÿل -ط أل -ذي
وق -ع ،ب -ع-د أسص-ت-ق-دأم م-ع-ل-م Úو
أأسصاتذة من  75جنسصية لتعليم
أ÷زأئ- -ري ‘ Úإأط- -ار أن- -ف- -ت -اح
أŸدرسص- - -ة أ÷زأئ- - -ري- - -ة غ- - -دأة
أ’سص -ت-قÓ-ل ،م-ا خ-ل-ق ن-وع-ا م-ن
أل- -تصص- -ادم ب Úم -ا ت -رب -ى ع -ل -ي -ه

أÛتمع منذ قرون من ألزمن و
ما ” تلقينه إأياه من طرف تلك
أ÷نسصيات ما أأدى إأ ¤ظهور آأرأء
وتوجهات تتناقضس مع ألوطنية
أ÷زأئ- - - -ري- - - -ة ،خ- - - -اصص - - -ة و أأن
أ÷زأئ- -ري Úأسص- -ت- -ط -اع -وأ رغ -م
سص -ن -وأت أ’سص -ت -ع -م -ار أل -ط-وي-ل-ة
ألثبات على أŸبادئ ألصصحيحة
ÓسصÓ- -م ،م -ن خ Ó-ل أŸذهب
ل - -إ
أŸال - -ك - -ي ،وه - -و أأ’م - -ر أل - -ذي
ح-رصس رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ل-ى
توضصيحه من خÓل رسصالته ‘
يوم ألعلم.
ق - - - -ال رئ - - - -يسس أÛلسس
أإ’سص Ó-م -ي أأ’ع -ل -ى أأن أŸؤو“ر
أل -دو‹ سص -ت -ت ّ-وج أأشص -غ-ال-ه ب-ب-ي-ان
أ÷زأئر ،يدعو فيه أŸشصاركون
إأ ¤ألتفاهم وألوحدة من أجل
تنقية أإ’سصÓم من كل ألشصوأئب
ألتي شصّوهت صصورته ‘ ألعا،⁄
خ - -اصص- -ة م- -ن ت- -لك أŸف- -اه- -ي- -م
أŸغلوطة ألتي طرأأت عليه ‘
زمن ألتيارأت ألدخيلة ،ألباحثة
عن تنفيذ سصياسصاتها ألظÓمية
وأل-ع-دوأن-ي-ة ب-اسص-ت-عمال أإ’سصÓم
م -ا م ّسس ب -ت -ع -ال-ي-م-ه أ◊ق-ي-ق-ي-ة،
مؤوكدأ ‘ ذأت ألوقت أأنها ُتغذي
ت -ي -ار أ’سص Ó-م -وف-ب-ي-ا أŸوج-ود
حاليا ‘ ﬂتلف ألدول ألغربية
ألذي هو أنعكاسس ضصمني لعدم
رضصاها عن أنتشصار دين أإ’سصÓم
فيها وعدم قبولها مسصعى بعضس
ألدول أإ’سصÓمية ’سصتقÓلها.
أأخÒأ ،ي - - - -ذك- - - -ر أأن أŸؤو“ر
أل - - -دو‹ ي- - -ن- - -ظ- - -م- - -ه أÛلسس
أإ’سص Ó-م -ي أأ’ع -ل -ى ب -ال -ت-نسص-ي-ق
أل - -ع - -ل- -م- -ي ،م- -ع وزأرة ألÎب- -ي- -ة
ألوطنية ووزأرة ألشصؤوون ألدينية
و أأ’وقاف ،وزأرة ألÎبية ومركز
أل- - -ب - -حث ‘ أأ’نÎب - -ول - -وج - -ي - -ا
أ’جتماعية.

تصصميم نظام وطني لتوحيد وتقييم إا‚ازات
التÓميذ ﬁور لقاء بوزارة الÎبية
شص ّ -ك -ل تصص -م-ي-م ن-ظ-ام وط-ن-ي ل-ت-وح-ي-د وت-ق-ي-ي-م
إأ‚ازأت ألتÓميذ ﬁور ألّلقاء ألذي جمع وزيرة
ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت بإاطارأت ألقطاع،
بحسصب ما أأورده بيان للوزأرة.
أأوضصح نفسس أŸصصدر أأنه ” ألÎكيز من خÓل
ألتدخÓت على ““إأعطاء Ùة عامة عن ألقضصايا
ذأت ألصصلة بالبدأئل ألتعليمية وألÎبوية ألتي ”
تصصميمها وإأعدأدها إأ ¤حد أآ’ن من قبل ألهيئات
وإأطارأت وزأرة ألÎبية ألوطنية ،وذلك عقب عدة
–ق -ي -ق-ات ومشص-اورأت م-ع  ‘Îﬁق-ط-اع ألÎب-ي-ة
وشص - -رك- -ائ- -ه ،فضص Ó- -ع- -ن أل- -ل- -ق- -اءأت أل- -ع- -ل- -م- -ي- -ة
وألبيدأغوجية ألتي أنعقدت عﬂ Èتلف ألو’يات

(سصعيدة بسصكرة غردأية عنابة)““.
ت- -ن- -اولت أŸن -اقشص -ات أأيضص -ا ““وسص -ائ -ل إأع -ادة
ألصص -ي-اغ-ة ıت-ل-ف م-رج-ع-ي-ات أل-ت-ع-ل-ي-م وأل-ت-ع-ل-م،
أن- -طÓ- -ق- -ا م- -ن م -ؤوشص -رأت أ÷ودة أأي أŸرج -ع -ي -ة
ألوطنية للتعلمات وألتقييمات““ ،كما ” ““ألتعرف
على برنامج ألعمل أŸقبل وعلى –ديد أŸهمات
وأل-ه-ي-اك-ل أل-ت-ي سص-ت-ه-ت-م Ãخ-ت-لف عناصصر ألتنظيم
أ◊ا‹““.
كانت ألندوة فرصصة لعرضس ““ﬂتلف ألوثائق
ق- -ي- -د أإ’ع- -دأد ‘ شص -ك -ل أŸرج -ع -ي -ات أل -ع -ام -ة و
أŸرج -ع -ي -ات أÿاصص -ة ب-ك-ل م-ادة دف Îأل-ت-ع-ل-م-ات
وأŸوأرد أŸنهجية وألبيدأغوجية.

Ÿرأفقة مÎشضحي أمتحانات شضهادتي ألتعليم أŸتوسضط
وألبكالوريا لسضنة 2018

«ليكول”” ُتطلق أارضصية تعليمية للدعم اŸدرسصي ع Èاأ’نÎنيت
أع -ل -نت شض-رك-ة ””ل-ي-ك-ول م-ب-اشض-ر”” ،ع-ن بث
حصضصس م- - - -رأج - - -ع - - -ة و–ضض› Òان - - -ي - - -ة،
ÎŸشض- -ح -ي أم -ت -ح -ان -ات شض -ه -ادت -ي أل -ت -ع -ل -ي -م
أŸت -وسض -ط وأل -ب -ك -ال -وري -ا لسض -ن -ة  2018عÈ
لول م- - -رة ،وه- - -ذأ Ÿرأف- - -ق- - -ة
لنÎن- - -يت و أ
أ أ
تÓميذ أقسضام ألمتحان ومّد يد أŸسضاعدة
لهم من أجل تعليم أفضضل ،نظرأ لÓضضطرأب
ألذي عرفه قطاع ألÎبية وألتعليم ،خÓل
هذه ألسضنة ،وتعت Èهذه ألعملية أك Èوأول
عملية دعم مدرسضي ›انية على مسضتوى
ألوطن.

سسهام بوعموشسة
‘ هذأ ألصصدد ،أأكد بيان شصركة ليكول مباشصر
ألذي تسصلمت جريدة ““ألشصعب““ نسصخة منه ،أأن
دروسس ألدعم أŸقدمة ›انا متوأفقة مع برنامج
وزأرة ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ،وم-وج-ه-ة ل-تÓ-م-يذ أأقسصام
ألسصنة ألرأبعة متوسصط ،شصهادة ألتعليم أŸتوسصط
لسصنة  ،2018وتÓميذ أأقسصام ألسصنة ألثالثة ثانوي
بكالوريا .2018
أأوضصح ذأت أŸصصدر أأن ““ليكول مباشصر““ خاصس

بالتحضص ÒوأŸرأجعة سصيبث ،أبتدأء من ألفا— ماي
ألدأخل إأ ¤غاية  14جوأن  ،2018بحيث يشصمل
أŸوأد أل -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة أآ’ت -ي -ة :أل-ري-اضص-ي-ات ،أل-ع-ل-وم
أل-ف-ي-زي-ائ-ي-ة وأل-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ،أل-ع-ل-وم ألطبيعية ،ألّلغة
ألعربية ،ألّلغة ألفرنسصية ،ألّلغة أ’‚ليزية ،وسصتكون
أŸوأضصيع ألنموذجية أأ’و ¤لÓمتحانات متّوفرة،
ب- -دأي -ة م -ن ي -وم  27أأف -ري-ل وÁك-ن –م-ي-ل-ه-ا م-ن
أŸوقع.
Likoul.dz/ Live .
وأأضصاف ذأت ألبيان ،أأن كل حصصة تبث سصاعة
وأحدة ،بحسصب جدول ألتوقيت أŸعد من طرف
أللجنة ألبيدأغوجية ““ليكول أ÷زأئر““ ،وموأزأة مع
ذلك يشص- -رف م- -ب- -اشص- -رة ع- -ل- -ى ح- -ل -ول أŸوأضص -ي -ع
أل-ن-م-وذج-ي-ة ،أل-ت-ط-ب-ي-ق-ات ،أŸرأج-ع-ة وأل-ت-حضص،Ò
أأسصاتذة أللجنة ألبيدأغوجية ““ليكول““ ،وباسصتغÓل
وسص-ائ-ل أل-ت-وأصص-ل أل-ت-ف-اع-ل-ي-ة أÎŸشص-حون Áكنهم
طرح أأسصئلتهم على أأ’سصاتذة على مدأر سصاعة ألبث
أŸب- - -اشص- - -ر ،مشصÒأ إأ ¤أأن أ◊صصصس ت- - -بث ع - -ل - -ى
أŸب -اشص -ر م -ن م-وق-ع ““ل-ي-ك-ول أ÷زأئ-ر““ ،و‘ ن-فسس
أل- -وقت ع Èشص- -ب- -ك- -ات أل- -ت- -وأصص- -ل أ’ج- -ت- -م- -اع -ي
ألفايسصبوك وأليوتيوب.
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بعد –ي Úقوأئم أŸسصتفيدين

تخصشيصص  73أالف قفة لششهر رمضشان باŸسشيلة

أن -ط -ل -قت ألسص -ل -ط -ات أل-و’ئ-ي-ة ب-اŸسص-ي-ل-ة
Ãع- -ي- -ة م- -دي- -ري- -ة أل- -نشص- -اط أ’ج -ت -م -اع -ي
وﬂتلف ألبلديات ،مع بدأية شصهر رجب‘ ،
ألتحضص Òللعملية ألتضصامنية ألكبÒة لشصهر
رمضص- -ان أل- -ك- -ر ،Ëم -ن خ Ó-ل –ي Úق -وأئ -م
أŸسص -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ق -ف-ة رمضص-ان وأسص-ت-ق-ب-ال
م -ل-ف-ات أ◊صص-ول ع-ل-ى رخصش ف-ت-ح م-ط-اع-م
’فطار ع Èألعديد من نقاط ألو’ية.
أ إ

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاك -د م -دي -ر ال -نشض -اط ا’ج -ت-م-اع-ي ،ع-ب-د ال-ح-م-ي-د
نواصضرية ،خÓل ا’جتماع الموسضع للهيئة التنفيذية
الذي أاشضرف عليه والي الو’ية ،حاج مقداد ،بحر
اأ’سضبوع المنقضضي ،تراجع عدد المسضتفيدين من
قفة رمضضان للسضنة الجارية عن السضنة الماضضية
بـ 1300مسضتفيد ،بعد ان تم تخصضيصص هاته السضنة
 73أالف قفة بغÓف مالي إاجمالي يقدر بـ 27مليار
سضنتيم ،على أان تنطلق عملية التوزيع ،قبل شضهر
رمضضان بـ  15يوما.
أاضضاف المتحدث أان مختلف المصضالح المختصضة،
انطلقت في عملية اسضتقبال الملفات المتعلقة بمنح
رخصص فتح مطاعم اإ’فطار والتي سضجلت ،بحسضبه،
 24طلبا لفتح مطاعم اإ’فطار ’سضتقبال المعوزين
وعابري السضبيل وهي في ارتفاع مسضتمر ،وفي ذات
السضياق أامر والي الو’ية ،حاج مقداد ،بضضرورة
ت -ط -ه -ي -ر ق -وائ -م ال-مسض-ت-ف-ي-دي-ن بصض-ف-ة دوري-ة م-ن
ا’ن -ت -ه-ازي-ي-ن ،وك-ذا م-ن ال-مسض-ت-ف-ي-دي-ن ع-ن ط-ري-ق
الجمعيات التي اشضتكى منها رؤوسضاء البلديات والتي
وت-ف-رضص ،ب-حسض-ب-ه-م ،ق-وائ-م ع-ل-ى رؤوسض-اء ال-بلديات
ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ان -ه ل -يسص ل -ت-وج-ه-ه-ا أاي عÓ-ق-ة
بالعملية التضضامنية.
من جانب آاخر ،حمل العديد من رؤوسضاء البلديات
على عاتقهم إاعداد العدة للتحضضير لقفة رمضضان
وتوزيعها على مسضتحقيها قبل شضهر رمضضان ليتسضنى

ألصصالون ألو’ئي للتشصغيل ‘ خدمة ألشصباب وألتنمية أÙلية با÷لفة

اتفاقيات ب Úششباب «أاونسشاج» وقطاعات تنفيذية

أح - -تضص - -نت دأر أل - -ث- -ق- -اف- -ة «أب- -ن رشص- -د»
ب- -ا÷ل- -ف- -ة ،ف- -ع- -ال- -ي- -ات ألصص- -ال- -ون أل -و’ئ -ي
ل -ل -تشص -غ -ي -ل وأŸق -او’ت -ي -ة ،وأل -ذي ن-ظ-م-ت-ه
م-دي-ري-ة أل-تشص-غ-ي-ل ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع أل-ه-ي-ئات
أل -دأع -م -ة ل -ل-تشص-غ-ي-ل «أل-ك-ن-اك» ،ل-ونسص-اج»،
«ل- -و‚ام» ،وك- -ذأ أŸدي- -ري -ات أل -ت -ن -ف -ي -ذي -ة
’ل-ي-ات وأل-دأع-مة لها
أŸسص-ت-ف-ي-دة م-ن ه-ذه أ آ
م -ث -ل دي -وأن ألÎق -ي -ة وأل -تسص-ي Òأل-ع-ق-اري،
م-دي-ري-ة ألسص-ك-ن ،م-دي-رية ألفÓحة وقطاع
ألتكوين أŸهني.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

لهم اسضتهÓكها في موعدها على الرغم من تراجع
عددها في العديد من البلديات ،بسضبب التقشضف،
ففي بلدية المعاريف على سضبيل المثال خصضصضت
بلدية المعاريف  200قفة بمبلغ إاجمالي يقدر بـ
 100مليون سضنتيم ويعتبر هذا المبلغ غير كاف،
مقارنة بعدد المعوزين بالبلدية والذين يقدر بأاكثر
م - -ن  1200م -ع -وز .ف -ي ان -ت -ظ -ار إاع -ان -ات ب -عضص
ال-م-ؤوسضسض-ات ال-ت-ج-اري-ة ل-ل-مسض-اه-م-ة في زيادة عدد
ق -ف -ف رمضض -ان ،وف -ي ذات السض-ي-اق أاع-دت ب-ب-ل-دي-ة
برهوم ،بحسضب ما أاكد رئيسص المجلسص الشضعبي
البلدي عيسضى مرزوقي  400قفة لشضهر رمضضان من
م -ي -زان -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة ف -ي ان -ت -ظ-ار إاع-ان-ات ال-و’ي-ة
والمحسضنين .مشضيرا إالى أان عملية التوزيع سضوف
تنطلق في الخامسص والعشضرون من الشضهر الجاري،
بعد المرور بالشضروط القانونية التي يفرضضها دفتر
الشضروط ،انطÓقا من رقابة المديرية التجارية في
م -ا ي -خصص السض -ل -ع م -ن ن -اح -ي -ة ال -ن -وع -ي -ة وت -اري -خ
الصض Ó-ح -ي -ة وغ -ي -ره-ا م-ن اأ’م-ور ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-ت-ي
فرضضتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

واعتبر المتحدث أان عدد القفف ليسص كاف تماما
في ظل تواجد أاكثر من  1300معوز على مسضتوى
البلدية ،خاصضة وان السضنة الماضضية تم فيها توزيع
 1000قفة على المعوزين والفقراء وقد تراجعت
للسضنة الجارية.
في حين خصضصضت بلدية الشضÓل هي اأ’خرى حصضة
مالية لقفة رمضضان تقدر بـ 100مليون سضنتيم ما
ي- -ع -ادل  200ق- -ف- -ة سض- -وف ت -وزع ع -ل -ى ال -ف -ق -راء
والمعوزين ،على أان يتم تدعيمها بقفف أاخرى من
قبل الشضركات الناشضطة بالمنطقة وتبقى الحصضة
غير كافية نظرا لبعضص التقديرات التي تحصضي
أازيد من  500محتاج ومعوز.
من ذات الجانب يتخوف من ينتظرون ا’سضتفادة
م -ن ق -ف -ة رمضض -ان ع -ل -ى رغ -م م-ن دف-ت-ر الشض-روط
الصضارم الذي فرضضته وزارة الداخلية والجماعات
المحلية في ما يخصص الرقابة على قفة رمضضان من
أان ت- -ح- -م- -ل م- -واد ردي- -ئ -ة أاو ق -رب ن -ه -اي -ة ت -اري -خ
صضÓحياتها ،أاو تحمل مواد سضريعة التلف.

إأسصتنفار Ãديريتي ألتجارة بلعباسش و“وشصنت

حناء وأاحمر ششفاه يسشببان ا◊روق والطفح ا÷لدي
باشصرت مديريتي ألتجارة لو’ية تلمسصان وع“ Úوشصنت حملة وأسصعة Ÿرأقبة أسصوأق ألو’يت ،Úبحثا عن نوع من أ◊ناء ألسصودأء خطÒة
وأحمر شصفاه كب ،Òتب Úأن أسصتعمالهم من قبل ألنسصاء تسصبب ‘ تورم وحروق ‘ أعضصائهم وشصفاههم ما يؤودي إأ ¤سصرطان أ÷لد.
العملية جاءت بناء على تعليمة من وزارة التجارة تشضكيل  04فرق مراقبة التي جابت كافة محÓت كافة اأ’سضواق ،لكن لحد اآ’ن لم يتم تسضجيل أاي أاثر
تؤوكد ظهور هذه المادتين الخطيرتين في بعضص وأاسضواق الو’ية ،لكن لحد اآ’ن لم تسضجل أاي وجود لهذه المواد ،كما ان الو’ية لم تسضجل أاي حادث من
اأ’سضواق وتسضببها في حوادث خطيرة ،اأ’مر الذي لهذه المادة بأاسضواق الو’ية ،كما أان المنطقة لم ضضحايا هذه المواد التي تباع بطرق غير شضرعية
في اأ’سضواق وعلى قارعة الطريق.
خلق هلعا في صضفوف المجتمع بفعل احتوائهما تسضجل أاية حوادث لتأاثيرات هذه المواد.
ما تزال التحقيقات جارية والبحث مسضتمر على
في حين كشضف مدير التجارة بو’ية تلمسضان ،أاعمر
على مواد خطيرة جدا ومسضرطنة.
«الشض -عب» اتصض -لت ب -م -دي -ر ال -ت -ج -ارة ل -و’ي -ة ع-ي-ن هÓ-ي-ل-ي-ان ،إان ه-ذه ال-م-ن-ت-ج-ات ل-يسضت أاصض-ل-ي-ة وان هذه الحناء التي بلغ عدد ضضحاياه  60ضضحية على
ت -م -وشض -نت ع -ب -د ال -رح -م-ن ق-ي-ج-ي ،وال-ذي أاك-د أان الحناء السضوداء ُهربت من ليبيا وهي تحمل في ال -مسض -ت -وى ال -وط -ن -ي وتسض-بب ت-ف-رط-ح وح-روق م-ن
مصض -ال -ح-ه ت-ل-قت ت-ع-ل-ي-م-ة ال-وزارة وب-اشض-رت ح-م-ل-ة تكوينها مواد خطيرة ،مشضيرا انه تلقى التعليمة من الدرجة الثالثة ،في حين أان أاحمر الشضفاه يسضبب
تفتيشص عن هذه المنتجات الخطيرة عن طريق الوزارة وجند  40فريقا للمراقبة ما تزال تجوب تفرطح لجلد الفم ومعه حروق خطيرة.

تدأولها من روأد ألفايسصبوك وجمعيات أŸدينة

فتح –قيق ‘ –ّول حدائق منجزة باÓŸي Òإا ¤مراعي أاغنام Ãغنية

أمر وأ‹ و’ية تلمسصان –قيقات معمقة
‘ قضص -ي -ة أسص -ت -غ Ó-ل أ◊دي -ق -ة أل -ع -م-وم-ي-ة
«ألشص -ه -ي -د ط -الب» أŸوج-ودة ب-وسص-ط م-دي-ن-ة
مغنية وألعديد من مفÎق طرق أŸدينة من
’غنام نهارأ جهارأ دون تدخل
طرف رعاة أ أ
م - -ن أي سص- -ل- -ط- -ة أم- -ن- -ي- -ة ك- -انت وإأدأري- -ة أو
منتخبة.
القضضية التي فجرتها رسضائل الجمعيات ودعمتها
بصضور تخصص الرعي العشضوائي وسضط الحديقة
ال -ع-م-وم-ي-ة وم-جسض-م-ات م-ف-ت-رق ال-ط-رق ب-وسض-ط
ال -م -دي -ن -ة وال -ت -ي فضض -ح -ت -ه -ا م -واق -ع ال-ت-واصض-ل
ا’جتماعي والتي عجلت بطلب التدخل ،خاصضة

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

في يخصص الحديقة العمومية الواقعة بالشضارع
الرئيسضي للمدينة و’ تبعد عن مقر كتيبة الدرك
الوطني ،اإ’ باأمتار والتي تحمل اسضم الشضهيد
«طالب».
خضضعت هذه الحديقة للترميم بغÓف مالي
تجاوز الـ 15مليار سضنتيم ،لتتحول اإلى مرعى
ل Ó-أغ -ن -ام ،ه-ذا وتسض-اءلت ال-ج-م-ع-ي-ات اإذا ك-انت
سضلطات مغنية قد حولت مبلغ مالي هام اإلى
ال-م-ق-ب-رة ال-مسض-ي-ح-ي-ة ل-ت-ك-ون ح-دي-قة للترفيه اأو
مرعى لÓأغنام ،وزادت الفضضائح توسضعا بعدما
تناقل رواد شضبكة التواصضل ا’جتماعي صضورة
ا’أغنام وهي ترعى وسضط الحديقة وفي مفترق

نظمتها مدرسصة بن زيوشش ألعمري أ’بتدأئية بÈج بوعريريج:

تÓميذ «كهول» يلتقون معلميهم ‘ ا’بتدائي بعد  47سشنة
‘ مبادرة فريدة من نوعها ،ألتقى ألتÓميذ Ãعلميهم ‘ أ’بتدأئي بعد  47سصنة من ألفرأق Ãدرسصة بن زيوشش ألعمري Ãدينة برج
’حضصان وألدموع ،فكان سصرد ألذكريات وألتقاط ألصصور وتبادل أرقام ألهاتف ب ÚتÓميذ
بوعريريج ‘ ،جو خيا‹ مليء بالشصوق وأ◊ن Úوأ أ
كهول ومعلمŒ Úاوزوأ سصن ألثمان Úوحتى سصن ألتسصع.Ú

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
جاءت المبادرة من مدير المدرسضة عبد الحفيظ بلميلود مع بعضص التÓميذ
القدامى والمعلمين الذين رفعوا التحدي ونظموا هذه التظاهرة التي كانت
مناسضبة للقاء والحنين ،كما كانت مناسضبة للعرفان والتقدير ،أاين تم تكريم 05
مدراء مروا على المؤوسضسضة منذ سضنة  ،1973منهم  03فارقوا الحياة وتم تكريم
عائÓتهم ،باإ’ضضافة إالى تكريم عائلة الشضهيد بن زيوشص العمري الذي تحمل
المدرسضة إاسضمه الممثلة في شضقيقه.
من المبادرات الجميلة التي تخللت ا’حتفالية التي كانت في سضاحة المدرسضة،
هو فتح أارشضيف المؤوسضسضة أامام التÓميذ للتنقيب فيه واإ’طÓع على كراريسص
المناداة وكراريسص المعلمين ،أاين راح التÓميذ بشضوق كبير يلتقطون صضور
اأ’رشض -ي -ف ال -ذي ي-ع-ود أ’ك-ث-ر م-ن  40سض-ن-ة ،ك-م-ا ت-مت إاق-ام-ة م-ع-رضص ل-لصض-ور
Óقسضام منذ سضنوات السضبعينيات والذي شضد الحضضور الذين راحوا
الجماعية ل أ
يبحثون في ذكريات طفولتهم بشضغف كبير.
من أاجمل المبادرات التي رافقت تكريم أاكبر معلم مر على المدرسضة ويتعلق
اأ’مر بعبد القادر ثابتي صضاحب  94سضنة ،اجتمع في القسضم الذي كان يدرسص
فيه رفقة تÓميذه الذين تجاوزوا العقد الخامسص من العمر وهم إاطارات
وأاطباء وقام بإالقاء درسص عليهم بعد أان دون تاريخ  21أافريل  1974على
السضبورة.

يعتبر الصضالون مسضاهمة فعالة لفتح قنوات تواصضل
بين الشضباب الباحث عن عمل ومختلف مؤوسضسضات
وشضركات و’ية الجلفة ،حيث يعتبر بمثابة فضضاء
يلتقي فيه الشضباب الباحث عن عمل مع جملة من
مؤوسضسضات و’ية الجلفة ،عمومية كانت أاو خاصضة
للتعرف على طبيعة هذه الشضركات وكذا عروضص
ال -ع -م -ل ال -م-ت-وف-رة ب-ه-ا ،واح-ت-ي-اج-ات-ه-ا ال-وظ-ي-ف-ي-ة
مسضتقب.Ó
شضارك في الصضالون الو’ئي أاكثر من  74مؤوسضسضة
مصضغرة ،تم عرضص اأ’عمال التي انجزت ،كما تم
إاقامة ورشضات تكوينية لفائدة الشضباب ،تحت عنوان
كيفية البحث عن العمل وتم خÓل الصضالون عقد
ثÓث اتفاقيات ،اأ’ولى بين مدير السضكن ومقاولون
شضباب من أاجل التهيئة الخارجية لمشضاريع السضكن
والثانية بين مدير ديوان الترقية والتسضيير العقاري
ب-ال-ج-ل-ف-ة م-ع م-ق-اول-ي-ن شض-ب-اب وال-ث-ال-ث-ة ب-ين مدير
 cnacمع مدير التكوين المهني من أاجل تكوين
البطالين.
كان الصضالون فرصضة لتوقيع اتفاقيات منوعة بين
القطاعات التنفيذية وبينها وبين الشضباب المسضتفيد
من آاليات دعم الشضباب والشضغل ،حيث وقع قطاع
السضكن اتفاقيات عمل مع شضباب مقاول مسضتفيد
م -ن مشض -اري-ع  ANSEJأ’شض-غ-ال ت-ه-ي-ئة خارجية
ضض -م -ن ق -رارات ال -ح -ك -وم -ة ب-ت-خصض-يصص  %20م - -ن
ال-مشض-اري-ع ل-ف-ئ-ة الشض-ب-اب ال-م-ق-اول ،ووق-ع OPGI
ات-ف-اق-ي-ات م-ع شض-ب-اب م-ق-اول آاخ-ري-ن ضض-م-ن ن-فسص
اإ’ط-ار ،وم-ن ج-ه-ت-ه وق-ع ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي
ات -ف -اق -ي -ة ت -ك -وي-ن ل-لشض-ب-اب ال-ب-ط-ال م-ع الصض-ن-دوق
الوطني للتأامين على البطالة.
ك -م -ا ث-م-ن ال-ع-دي-د م-ن الشض-ب-اب ت-ن-ظ-ي-م م-ث-ل ه-ذه

...اŸياه القذرة ُتهدد سشكان حي
«بربيح » بكارثة بيئية
يشض-ت-ك-ي سض-ك-ان ح-ي «ب-رب-ي-ح» ب-و’ي-ة ال-ج-ل-ف-ة ،من
ت- -دف- -ق ق- -ن- -وات الصض -رف الصض -ح -ي ب -ي -ن م -داخ -ل
العمارات ،ما يهددهم بكارثة بيئية بسضبب التلوث
الحاصضل الذي يفرضص نفسضه عليهم ،والتي لم يتم
تجديدها منذ سضنوات في مضضاعفة معاناة سضكان
ال -ح-ي ،بسض-بب ان-ب-ع-اث ال-روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة وان-تشض-ار
الحشضرات الضضارة والجرذان التي ترافق يوميات
المواطنين.
ي-ن-اشض-د سض-ك-ان ال-ح-ي ال-ج-ه-ات ال-م-ع-نية بالتدخل
ال-ع-اج-ل ’ن-تشض-ال-ه-م م-ن ال-وضض-ع-ي-ة ال-ت-ي ت-راف-ق-هم
وإاصض Ó-ح اأ’م -ر ال -ق -ائ -م ب -إاصضÓ-ح ق-ن-وات الصض-رف
الصض-ح-ي وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ،وت-خ-ل-يصص الحي من الروائح
الكريهة التي ترافقه وتلوثه.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ،أاب -دى سض -ك -ان ال -ح-ي ت-خ-وف-ه-م م-ن
اسضتمرار الوضضع على حاله وذلك مع إاقتراب موسضم
اإ’صض -ط -ي -اف وال -ح -ر الشض -دي -د ال -ذي ي -تسض-بب ف-ي
إاصض -اب -ت-ه-م ب-أام-راضص ت-ن-فسض-ي-ة وال-حسض-اسض-ي-ة ب-ف-ع-ل
الروائح التي يسضتنشضقها القاطنون والتي يكون أاول
ضض -ح -اي -اه-ا اأ’ط-ف-ال .اشض-ت-ك-ى أاح-د السض-ك-ان «ب-ن
عطية محمد» لجريدة «الشضعب» أانه يجد نفسضه
مجبرا على تحمل مصضاريف العÓج وشضراء اأ’دوية
بأاثمان باهظة ،ولعل مازاد الوضضع سضوءا هو الحالة
التي ’ يمكن وصضفها إا’ بالكارثية.
عبر كثير من سضكان الحي الذين أاكدوا أانهم ناشضدوا
المصضالح المعنية في كثير من المرات التدخل
لتهيئة الحي وإاعادة إاصضÓح القنوات التي أاصضبحت
غير صضالحة والتي سضتؤودي ’ محالة إالى حدوث
كارثة بيئية إاذا بقي اأ’مر على حاله ،خاصضة في
ظ -ل ان -تشض -ار اأ’م -راضص ال -م-زم-ن-ة وسض-ط اأ’ط-ف-ال
الصضغار ،إاضضافة إالى تخوفهم من إانتشضار اأ’وبئة
وإاصض-اب-ت-ه-م ب-م-خ-ت-ل-ف اأ’م-راضص ال-ت-ي ت-ت-ن-ق-ل عبر
قنوات الصضرف الصضحي والتلوث.

اسشتمرار إاضشراب عمال ميناء الغزوات يحجز 03
سشفن للبضشائع ‘ اŸياه اإ’قليمية
أسصتمر ،نهار أمسش ،عمال ميناء ‘ شصل حركة
أŸي- -ن -اء وح -ج -ز  03سص -ف -ن ب -ح -ري -ة دأخ -ل أŸي -اه
’ق- - -ل- - -ي- - -م- - -ي- - -ة ،ح- - -يث م- - -ا ت- - -زأل أل- - -ب- - -اخ - -رة
أ إ
«ﬁ »opshambourgت-ج-زة دأخ-ل أŸي-ن-اء ب-عدما
قامت بإانزأل  207حاوية بضصائع وقامت بتحميل
 07حاويات ‡تلئة و 180حاوية فارغة ،فيما ما
تزأل باخرة أخرى ﬁملة بحوأ‹  26ألف طن
’قليمية ،وتقوم
من أ◊بوب ﬁتجزة ‘ أŸياه أ إ
أخرى بإافرأغ شصحنتها من ألقمح بـ  26ألف دون
ألسصماح لها باŸغادرة.

من جانب آاخر ،ما تزال سضفينة ثالثة محملة بـ400
طن من الخروب راسضية في المياه اإ’قليمية بفعل
رفضص إادخالها من قبل عمال الميناء الذين دخلوا
في إاضضراب ،منذ نهار أاول أامسص ،ما كلف الميناء
خسضائر كبيرة ،ولحسضن الحظ فقد سضمح العمال

لسضفينة نقل الركاب بدخول الميناء وانزال الحمولة
م -ن ال -رك -اب وال -بضض -ائ -ع والسض -ي-ارات ،ن-ه-ار أامسص،
وإاعادة المغادرة في نفسص اليوم بعد عملية الشضحن
وت -م إادخ -ال ه -ذه ال -م -ب -ادرة ضض -م -ن ال -ح -د اأ’دن-ى
للخدمات.
فشضلت كل المسضاعي في اللقاء مع المدير الذي
ت-مسضك ب-ع-دم اع-ت-راف-ه ب-ن-ق-اب-ة ال-م-ؤوسضسض-ة ورئ-يسص
فرعها بحضضور مصضالح اأ’من وممثلي العمال ما
زاد م -ن ال -ت -ع -نت وا’ضض -راب ال -ذي أاوق-ف دوال-يب
العمل بالميناء إالى حد كتابة هذه اأ’سضطر.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،ق -امت إادارة ال -م -ي -ن -اء ب-رف-ع دع-وى
اسض -ت -ع-ج-ال-ي-ة أام-ام م-ح-ك-م-ة ال-غ-زوات ل-ل-ط-ع-ن ف-ي
شض -رع -ي -ة ا’ضض -راب ح -يث ب -رم -جت ال -ج -لسض-ة إال-ى
منتصضف نهار اليوم ،هذا وقد تمسضك عمال الميناء
بمطالبهم ا’جتماعية والتفوا حول أامين نقابتهم
رافضضين أاي مسضاومة ،ما أادى إالى تعطل الحركية
البحرية بالميناء وحجز بواخر لمدة  03أايام وما
صضاحبها من خسضائر.

من أجل تصصنيف جزيرة «أŸطا» كمحمية بحرية بسصكيكدة

يوم دراسشي باŸعهد التكنولوجي للصشيد البحري بالقل

كشص -فت م -دي -ري -ة ألصص -ي -د أل -ب -ح -ري وت -رب-ي-ة
أŸائيات بو’ية سصكيكدة ،عن تنسصيقها مع خÈأء
’وروب- -ي ،م -ن أج -ل إأع -دأد
ب-رن-ام-ج «دي-فيكو  »2أ أ
درأسصة ميدأنية بغرضش تصصنيف جزيرة «أŸطا»
ألوأقعة ‘ أ÷هة ألغربية للو’ية بالتحديد بÚ
بلديتي ألقل وكركرة ،كمحمية بحرية من أجل
’يكولوجي بها من خÓل
أ◊فاظ على ألتنوع أ إ
حماية أ◊يوأنات وألنباتات ألبحرية.

سسكيكدة :خالد العيفة

وعبر الحضضور عن اسضتحسضانهم الكبير للمبادرة التي لم تخطر ببالهم ولم يكونوا
يتخيلون أان يلتقوا يوما ما بتÓميذهم بعد أاكثر من  04عقود من الزمن ،وتمنى
الكثير من المعلمين والتÓميذ السضابقين أان تعمم المبادرة على المؤوسضسضات
التربوية لتغرسص في النشصء روح الحب و الصضداقة و العرفان .

التظاهرات التي تتيح لهم فرصضة الحصضول على
م -نصضب ع -م -ل وك -ذا رب -ط عÓ-ق-ات م-ع أاشض-خ-اصص
يسض -اع -دون -ه-م ع-ل-ى إانشض-اء م-ؤوسضسض-ات-ه-م ال-خ-اصض-ة،
م-ب-دي-ن أام-ل-ه-م ف-ي ت-ن-ظ-ي-م م-ث-ل ه-ذه ال-ت-ظاهرات
بشضكل دوري.

’دأرة –يل ألفرع ألنقابي وألعمال على أÙكمة أ’سصتعجالية
أ إ

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
ال -ط -رق م -ط -م -ئ -ن -ة و’ اأح -د ت -دخ -ل ،م -ا ج -ع-ل
المسضوؤول ا’أول عن الو’ية يتدخل لفتح تحقيق
في هذه الفضضيحة التي هزت عاصضمة الحدود
الغربية.
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ل-ه-ذا ال-مسض-ع-ى ن-ظ-مت ه-ذه ا’أخ-ي-رة ب-المعهد
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ل-لصض-ي-د ال-ب-ح-ري وتربية المائيات
بالقل ،يوم دراسضي اأشضرف عليه ثÓثة خبراء من
ت-ونسص ،السض-ن-ي-غ-ال واإسض-ب-ان-ي-ا ،تمحورت اأشضغاله،
ح -ول ال-ط-رق وال-خ-ط-وات ال-واجب ات-ب-اع-ه-ا م-ن
اأجل تصضنيف جزيرة «المطا» الواقعة في الجهة
الغربية للو’ية ،محمية بحرية من اأجل الحفاظ
على التنوع ا’يكولوجي بها.
ي -ت -اأت -ى ذلك م -ن خ Ó-ل ح -م -اي -ة ال -ح -ي-وان-ات
والنباتات البحرية على غرار الشضعاب المرجانية
التي تتعرضص لÓسضتنزاف نتيجة عمليات النهب
وا’سضتغÓل العشضوائي وحتى اأنواع اأخرى من
ال -ن -ب -ات -ات ال -ب -ري -ة وال -ط -ي -ور ،وا’رت -ق-اء ب-ه-ذه
المحمية في المجال التنموي من خÓل القيام

ب -ع-م-ل-ي-ات اسض-ت-زراع لÓ-أن-واع ال-ت-ي ب-اتت م-ه-ددة
با’نقراضص للحفاظ على التوازن ا’إيكولوجي
ب- -ه- -ا ،وذلك ب- -مشض- -ارك- -ة واسض- -ع- -ة م- -ن م -م -ث -ل -ي
الجمعيات المهنية وجمعيات مختصضة في الشضاأن
البيئي.
ينتظر اأن يتم عرضص نتائج الدراسضة التي قام
بها الخبراء بالتنسضيق مع نظرائهم من الجزائر
م - -ن خÓ- -ل م- -ج- -م- -وع- -ة ا’آراء وا’ق- -ت- -راح- -ات
المقدمة ،وكذا ورشضات العمل التي شضهدها اليوم
التكويني ،التي ركزت على الدراسضة ا’جتماعية
وا’قتصضادية للمنطقة على ممثل وزارة الصضيد
البحري وتربية المائيات ،بحسضب ما اأوضضحه
حسضين بوصضبيع مدير الصضيد البحري للو’ية،
وذلك خ Ó-ل ا’ج-ت-م-اع ال-م-ق-ب-ل ل-ل-خ-روج ب-ق-رار
حول مصضير جزيرة «المطا».
اأضضاف مدير القطاع «ان برنامج ديفيكو 2
الممتد على سضنتين  2018 – 2017ممّول من قبل
ا’تحاد ا’أوروبي بقيمة  15مليون اأورو ،ويهدف
اإلى تعزيز التنوع ا’قتصضادي للجزائر من خÓل
التنمية المسضتدامة وتحسضين ا’أداء ا’قتصضادي
لقطاع الصضيد البحري وتربية المائيات ،حيث
اقترح تشضجيع المبادرات المحلية على مسضتوى
ثÓث و’يات نموذجية وهي سضكيكدة ،سضطيف
وعين تموشضنت».

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

»æWh

أإلثنين  23أفريل  2018م
ألموأفق لـ  07شسعبان  1439هـ

‘ إأحتفائية حضضرها أبناء أ◊زب:

قياديو اأ’فÓن ُيهدون رئيسس ا÷مهورية حصسانا عربيا أاصسي Óبا÷لفة
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سضكان ألشضريط أ◊دودي يشضيدون بالتعاون ألصضحي أ÷زأئري ألتونسضي

أاعداد غفÒة تقبل على إاجراء فحوصسات متخصسصسة ببلدية ا◊دادة

خلقت ألقافلة ألصضحية أŸشضÎكة أ÷زأئرية
 ألتونسضية ألتي حطت رحالها ببلدية أ◊دأدةلخÒة ألتي
أرتياحا كبÒأ ب ÚأŸوأطن ،Úهاته أ أ
أسض -ت -ق -ط-بت أع-دأدأ غ-فÒة م-ن أŸوأط-ن Úأل-ذي-ن
تقدموأ بكÌة لتلقي فحوصضات طبية ‘ عديد
ألتخصضصضات.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
وه-ي أل-ق-اف-ل-ة أل-ث-ان-ي-ة ،ب-ع-د أل-ق-اف-ل-ة أل-ت-ي خ-لدت
أحدأث سساقية سسيدي يوسسف ،وألتي تندرج في
إأطار تنفيذ نشساطات ألتعاون ألعسسكري ألجزأئري
ألتونسسي في مجال ألصسحة ألعسسكرية لسسنة ،2018ألبعثة ألطبية ألعسسكرية ألجزأئرية ألتونسسية تضسم
 32ط -ب -ي -ب -ا م -خ-تصس-ا ج-زأئ-ري-ا  -ت-ونسس-ي-ا ف-ي 15
تخصسصص وذلك لتقديم فحوصسات وخدمات صسحية
لموأطني هذه ألبلدة ألحدودية ألتي تقتصسر ألهياكل
ألصسحية ألموجودة بها سسوى على عيادة متعددة
ألخدمات ،كما تم تقديم أدوية بالمجال إألى أزيد
من  3800فحصص طبي.

ح-ددت أل-ق-اف-ل-ة أل-ع-دي-د م-ن أل-ن-ق-اط أل-م-خصسصس-ة
ل -ل-ت-دأوي ع-ل-ى غ-رأر م-ق-ر دأر ألضس-ي-اف-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة
وألعيادة ألمتعددة ألخدمات وألمركز ألجتماعي
للهÓل أألحمر ألجزأئري توأفدأ كبيرأ من طرف
موأطني هذه ألبلدة وحتى ألبلديات ألمجاورة على
م-خ-ت-ل-ف أل-مصس-ال-ح وأألج-ن-ح-ة وأل-خ-ي-م أل-ت-ي تضسم
ف- -ح- -وصس- -ات م- -ت -خصسصس -ة ف -ي ك -ل م -ن أألم -رأضص
ألسس -رط -ان -ي -ة وأألم -رأضص أل -ت -ن -فسس -ي -ة وأألم -رأضص
أل -ج -ل -دي -ة وأألم -رأضص ألصس -دري-ة وأم-رأضص أل-ق-لب
وألسس -ك -ري وطب أألسس -ن -ان وأل -ط -ف -ول -ة وأألم -وم -ة
وأمرأضص ألعيون وأألنف.
ولضس -م -ان ن -ج -اح ه-ذه أل-ق-اف-ل-ة ت-م تسس-خ-ي-ر ع-دي-د
أل -م -ع -دأت وأألج -ه -زة أل -ط-ب-ي-ة ج-د ح-دي-ث-ة وخ-ي-م
لسستقبال ألموأطنين من ألمرضسى وتوجيههم نحو
ألخ -تصس-اصص أل-م-ط-ل-وب إأل-ى ج-انب ت-وزي-ع أألدوي-ة
بالمجان ،كما تم تنصسيب وحدة للكشسف ألمبكر عن
سسرطان ألثدي وكذأ ورشسة تحسسيسسية حول هذأ
ألدأء لدعوة ألنسساء إألى أهمية ألكشسف ألمبكر عن
هذأ ألدأء.

لضضمان تغطية باŸاء ألشضروب خÓل صضيف 2018

برنامـج اسستعجا‹ إ’‚از  17بئرا عميقة بسسوق أاهراسس
لفÓن بولية أ÷لفة ،حصضان عربي أصضيل لرئيسس أ÷مهورية «عبد ألعزيز بوتفليقة» نظ Òإأ‚ازأته
أهدى عدد من مناضضلي حزب أ أ
ألتي قدمها للشضعب أ÷زأئري طيلة حكمه منذ سضنة  ‘ ،1999أحتفالية على شضرف ألرئيسس ،شضارك فيها عدد من أŸناضضل Úو ألقيادي.Ú

ا÷لفة :موسسى بوغراب
ÓفÓن «جمال ولد عباسص»،
أسستلم أألمين ألعام ل أ
ألحصسان ألمهدى لرئيسص ألجمهورية ،مؤوكدأ موقف
ح- -زب- -ه أل- -دأع- -م لسس- -ت- -م- -رأري- -ة ب -رن -ام -ج رئ -يسص
ألجمهورية من أجل أسستكمال مجهودأت ألتنمية،
ح-يث خÓ-ل أج-ت-م-اع-ه أل-ج-ه-وي ب-م-نتخبي وليات

ألهضساب ألعليا بالمسسرح ألجهوي بمدينة ألجلفة،
أّن طموح ألمجتمعين من مناضسلي أألفÓن هو من
أجل عهدة خامسسة.
وأوضسح ولد عباسص أن ألموأفقة أألولى وأألخيرة
سس-ت-ك-ون ل-ل-رئ-يسص «ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-فليقة» ،بعدما
أبلغه برغبة  700ألف طلب إلعادة ترشسحه في
جم  -حسسبه  -من
موأصسلته قيادة ألبÓد ،وهو ما تر ّ
خÓل ألجمع ألحاشسد وألغفير ألذي أسستقبل به من

طرف أهالي سسكان ألولية ،في رسسالة دعم وأضسحة
لشسخصص أألمين ألعام للتشسكيلة ألسسياسسية أألولى في
ألبÓد.
وأضساف ولد عباسص ،أنّ ألجزأئر ما تزأل بخيرٍ
ب -فضس -ل شس-ب-اب-ه-ا وج-يشس-ه-ا ،مشس-يً-رأ إأل-ى أّن شس-ه-دأء
ألوأجب كانوأ كّلهم من ألشسعب ألجزأئري ألبسسيط
ألذي يضسحي من أجل بÓده.

لفريقية بوهرأن
خÓل أŸوؤ“ر 18للجمعية أ إ

تثبيت اآ’زوت ا÷وي ...مهمة بيئية واقتصسادية
ت- -ت- -وأصض -ل ب -ع -اصض -م -ة أل -غ -رب أ÷زأئ -ري
وه-رأن ل-ل-ي-وم أل-ث-ا Êع-ل-ى أل-ت-وأ‹ ف-عاليات
لفريقية لتثبيت
أ-Ÿؤو“-ر ألـ 18ل-ل-ج-م-ع-ية أ إ
لزوت أ÷وي وأل -ذي سض -ت -وأصض-ل ف-ع-ال-ي-ات-ه
أ أ
إأ ¤غاية  24أبريل  2018بفندق نيو بيتشس،
لم- -ن أل- -غ- -ذأئ -ي ‘ إأف -ري -ق -ي -ا
–ت شض- -ع- -ار «أ أ
وألتنمية أŸسضتدأمة» وذلك Ãشضاركة معظم
لفريقية إأضضافة إأ ¤بعضس ألعلماء
ألدول أ إ
لورب - -ي Úع - -ل - -ى غ - -رأر ف - -رنسض- -ا
وأÈÿأء أ أ
وأسضبانيا وفلندأ وأÛر.
ينظم ألمؤوتمر ألثامن عشسر «للجمعية أإلفريقية
لتثبيت أألزوت ألجوي تحت ألرعاية ألسسامية لوزير
أل- -ت- -ع- -ل- -ي -م أل -ع -ال -ي وأل -ب -حث أل -ع -ل -م -ي ،وم -خ -ب -ر
أل-ب-ي-وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وت-حسسين ألنبات « » LBRAP
ألتابع لجامعة أحمد بن بلة وهرأن  1من خÓل
تنشسيط ألعديد من ألمحاضسرأت وعقد أجتماعات
وم-وأئ-د مسس-ت-دي-رة وح-ل-ق-ات ع-م-ل وم-ق-ابÓ-ت بين
مختلف ألجهات ألفاعلة في ألمجال من (باحثين
وكÓب وشسركاء أجتماعيين وأقتصساديين.)...
وسس-ي-ت-م م-ن-اقشس-ة ع-دي-د أل-م-وأضس-ي-ع أب-رزها وإأدأرة
ألنظم أإليكولوجية للتنمية ألمسستدأمة مع ضسمان
أألمن ألغذأئي لسسكان عددهم في تزأيد مسستمر،
وكذأ عرضص أهم مسستجدأت ألمثبتون ألنيتروجين
وأبرز أألنشسطة ألوطنية وألدولية في ألتعليم ألعالي
وأل-ب-ح-وث أل-م-ت-ع-ل-ق-ة أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-تطبيقات أإلنتاج
وألتكنولوجيا ألحية للنظم ألبيولوجية.

ع- -رفت ه- -ذه أل- -ت- -ظ- -اه- -رة أل- -ع -ل -م -ي -ة أل -رف -ي -ع -ة
مشس -ارك -ة ب -اح -ث -ون م-ن أف-ري-ق-ي-ا وأوروب-ا ،ب-ه-دف
أل -ب -حث ع -ن أفضس -ل أل -ط-رق ل-ت-غ-ي-ي-ر ن-ظ-م أإلن-ت-اج
أل-زرأع-ي ن-ح-و أل-م-م-ارسس-ات أل-مسس-تدأمة وألنهوضص
بجودة أإلنتاج وألحفاظ على إأنتاجية ألتربة على
أل - -م - -دى أل - -ط - -وي - -ل وضس - -م - -ان دم - -ج وأع - -ت - -م- -اد
ألع- -ت- -ب- -ارأت أل- -ب -ي -ئ -ي -ة ،أن -ط Ó-ق -ا م -ن تشس -ج -ي -ع
زرأع -ة أل -ب -ق -ول -ي -ات بشس-ك-ل ع-ام ،خصس-وصس-ا بسس-بب
ق -درت -ه -ا ع-ل-ى ت-ث-ب-يت أل-ن-ي-ت-روج-ي-ن أل-م-وج-ود ف-ي
ألغÓف ألجوي للتربة.
وأعتبر ألمشساركون أنّ «أآلزوت» هو مغذ ضسروري
لنمو ألنباتات ،لكن ألعديد من ألنباتات ،بما فيها
ألحبوب غير قادرة على تثبيته على شسكل غازي،
فهي تمتصسه على شسكل نترأت متوأجدة باألرضص،
بفضسل ألبكتريات وألفطريات ،لكن بعضص ألنباتات
مثل ألبقوليات ،وجدت طريقة لتوظيف ألبكتريا
Óزوت ب-إاي-وأئ-ه-ا ف-ي ع-ق-ده-ا أل-ج-ذرية.
أل-م-ث-ب-ت-ة ل -آ
وبالعودة إألى ما توصسلت إأليه أألبحاث ألتي طورها
أل- -ف- -ري- -ق أل- -ذي ي- -ق -وده أل -ب -احث إأدوأرد ك -وك -ي -ن،
ب - - -اسس- - -ت- - -ع- - -م- - -ال ب- - -ك- - -ت- - -ي- - -ري- - -ا ق- - -ادرة ع- - -ل- - -ى
أسستغÓل أآلزوت ألجوي ،هذه ألبكتيريا وجدت في
قصسب ألسسكر ،وهي قادرة على ألتغلغل دأخل خÓيا
ألنبتة ،وحسسب نفسص ألدرأسسة ،فهذأ ألكائن ألدقيق
قد يقوم بنفسص أألمر مع أغلب ألنباتات ألمزروعة،
وبالتالي يمكن تطبيق هذه ألطريقة تقريبا على
جميع ألنباتات ذأت ألنفع ألفÓحي في ألعالم،

وتفادي أسستعمال أألسسمدة ألكيماوية .مع ألعلم أنّ
أصس-ح-اب ه-ذه أل-ت-ق-ن-ي-ة أل-ت-ي أط-ل-ق ع-ل-ي-ها أآلزوت
ألمثبت يعتبرون أللجوء إألى ألسسمدة ضسروريا
لتعويضص ألكمية ألمحدودة من أآلزوت ألمعدني في
ألتربة ،كما أعتبروأ أنّ أألسسمدة مغذيات للنباتات،
لكنها تسستهلك أيضسا من طرف ألكائنات ألدقيقة (
ألبكتيريا وألفطريات على حد سسوأء) ،وبذلك ،هي
تسسهم في إأنتاج موأد عضسوية تطلق عند موتها
كمية من أألزوت على شسكل نترأت ،هذه أألخيرة
أل -ت -ي ت -ذوب ت -م -ام -ا ف -ي أل -م -اء ،ت -تسس -رب وت -ل-وث
ألفرشسات ألمائية.
وعلى هذأ أألسساسص تطّرق عدد من ألمشساركين إألى
ألنتائج أإلسسترأتيجية وألمزأيا ألممكن أن تحققها
ه-ذه أل-ط-ري-ق-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع أل-زرأع-ات أل-فÓ-ح-ية،
معتبرين أنها ثورة على جميع ألممارسسات ،أنطÓقا
من ألحد من تلوث ألتربة بالنترأت وألمبيدأت ،ألتي
تعد حاليا ألسسبب ألرئيسسي لتلوث ألخزأنات ألكبرى
للمياه ألجوفية ،إأضسافة إألى تعزيز أسستقرأر ألتربة.
ك -م -ا أك -دوأ ع -ل -ى ضس -رورة ألع -ت -رأف ب-ال-م-ل-وث-ات
أل-م-دم-رة ل-ل-ب-ي-ئ-ة وأل-م-وأرد أل-ط-ب-يعية وألحد منها،
دأعين إألى تطوير ألبحوث وألبتكارأت ألمتعلقة
بالكائنات ألحية ألدقيقة وتطبيقاتها ألتكنولوجية
ألحيوية وإأعطاء قيمة مضسافة للزرأعة ألمسستدأمة
ألتي تحترم ألبيئة وألنظم أإليكولوجية في أفريقيا،
م -ن أج-ل «أألم-ن أل-غ-ذأئ-ي ف-ي إأف-ري-ق-ي-ا وأل-ت-ن-م-ي-ة
ألمسستدأمة» ،وهو شسعار هذه ألدورة.

ألطاقات أŸتجددة هي أ◊ل:

أاك Ìمن 700عملية تنقيب باسستعمال اŸازوت تهدد سسد بني هارون
كشض -ف إأط -ار مسض -ؤوول Ãدي -ري-ة أل-ري ل-ولي-ة
م-ي-ل-ة خÓ-ل م-دأخ-ل-ت-ه ‘ أف-ت-ت-اح ف-ع-اليات أليوم
أل- -درأسض- -ي ح- -ول «أل- -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة و أث -ره -ا
ألق -تصض -ادي وأل -ب -ي -ئ-ي» ع-ن وج-ود أك Ìم-ن 700
ت-ن-ق-يب خ-اصس ب-ال-ري أل-فÓ-ح-ي ب-ال-ولي-ة يشض-غل
باŸازوت ،وهو ما يؤوثر سضلبا على ألبيئة وأÙيط،
خاصضة وأن سضد بني هارون هو ألوجهة ألنهائية
ل- -ه- -ذه ألسض- -ت- -ع- -م- -الت ب- -الضض- -اف- -ة إأ ¤أل- -رم- -ي
أل -عشض -وأئ -ي ل -ل -فضضÓ-ت أÓŸح-ظ ع Èع-دة ن-ق-اط
على مسضتوى ›رى ألسضد.
وأوضس -ح وأل -ي م -ي -ل -ة ب -ال -م -ن-اسس-ب-ة أن ألسس-ت-هÓ-ك
أل -م-ف-رط ف-ي أل-ط-اق-ة أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ي-ك-ل-ف خ-زي-ن-ة
ألبلديات وألدولة عموما أموأل طائلة من ناحية
أل-ت-ك-ل-ف-ة ،ك-م-ا ي-خ-ل-ف ت-أاث-ي-رأت سس-ل-بية أخرى على

ألمحيط ،دأعيا رؤوسساء ألمجالسص ألبلدية للتوجه
ن -ح -و أل-ط-اق-ات أل-م-ت-ج-ددة ف-ي أإلن-ارة أل-ع-م-وم-ي-ة
وألمدأرسص ألبتدأئية وألمسساجد وغيرها ،لتخفيف
أألعباء على ميزأنية ألبلديات ألتي أغلبها يعاني
من ضسعف ألميزأنية ،كما يسساهم ذلك في ألحفاظ
على ألبيئة وألمحيط.
كما شسدد على ضسرورة وضسع إأسسترأتيجية محكمة
لتصسفية ألمياه ألقذرة ومنعها من ألوصسول إألى سسد
ب -ن -ي ه -ارون أل -ذي ي -م-ون  6ولي-ات ك-ام-ل-ة ب-مياه
ألشسرب.
ألمختصص في ألطاقات ألمتجددة أألسستاذ مهدي
خرفي ركز في مدأخلته على حتمية ألتوجه إألى
أل-ط-اق-ات أل-م-ت-ج-ددة ن-ظ-رأ أله-م-ي-تها ألقتصسادية
وأإلي -ك -ول -وج-ي-ة ،م-ح-ذرأ م-ن أل-خ-ط-ر أل-ن-اج-م ع-ن

ألسس-ت-ع-م-ال أل-ط-اق-وي أل-ك-ه-رب-ائ-ي ل سسيما ألتلوث
ألبيئي.
ودع- -ا خ- -رف- -ي إأل- -ى ضس- -رورة ت- -حسس -يسص و ت -وع -ي -ة
ألموأطنين من جهة وإأقناع ألجماعات ألمحلية من
ج-ه-ة أخ-رى لسس-ت-ع-م-ال أل-ط-اق-ات أل-ب-دي-ل-ة ألتي ل
تكلف كثيرأ وليسص لها تأاثيرأت على ألبيئة .كما
ت -أاسس-ف ذأت أل-م-ت-دخ-ل ل-ع-دم مسس-اي-رة أل-م-ن-ظ-وم-ة
ألبنكية لتوجهات ألحكومة في هذأ ألمجال مطالبا
أل -ب-ن-وك ب-ال-ت-ك-ي-ف م-ع أل-ت-وصس-ي-ات أل-ج-دي-دة أل-ت-ي
أقرتها ألدولة في مجال حماية ألبيئة وأسستعمال
ألطاقة ألبديلة.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

تسسخ 64 Òمركزا ’جتياز مادتي الÎبية التشسكيلية واŸوسسيقى باŸدية

أن-ط-ل-قت صض-ب-ي-ح-ة أمسس أم-ت-ح-ان-ات شض-ه-ادة أل-تعليم أŸتوسضط ‘
م-ادت-ي ألÎب-ي-ة أل-تشض-ك-ي-ل-ي-ة وأŸوسض-ي-ق-ي-ة ب-ولي-ة أŸدي-ة ل-ف-ائ-دة
 12222تلميذ وتلميذه ع 64 Èمركز.

أسستنادأ لبيان أإعÓمي لمديرية ألتربية بهذه ألولية فان هذه
أل -م-دي-ري-ة سس-خ-رت  36م -رك -ز أم-ت-ح-ان خ-اصص ب-م-ادة أل-ت-رب-ي-ة
ألتشسكيلية لنحو  4936ممتحن وممتحنه في حين تم تسسخير 28

مركز أمتحان في مادة ألتربية ألموسسيقيه لنحو  7283مترشسح
ومترشسحه.

اŸدية :علي ملياÊ

أع -ط -يت ب -ب -ل -دي -ة ت-اورة إأشض-ارة أن-طÓ-ق
ل‚از  17بئرأ
ألÈن - -ام- -ج ألسض- -ت- -ع- -ج- -ا‹ إ
عميقة وذلك لضضمان تزويد يومي Ÿوأطني
أل -ولي -ة Ãي-اه ألشض-رب خÓ-ل صض-ي-ف ،2018
وذلك –ت إأشض - -رأف وأ‹ أل- -ولي- -ة ع- -ب- -اسس
ب -دأوي رف -ق -ة سض -ل -ط-ات م-دن-ي-ة وعسض-ك-ري-ة
وع- -دد م- -ن مسض- -ؤوو‹ ق- -ط- -اع أŸوأرد أŸائ- -ي -ة
ومؤوسضسضة «أ÷زأئرية للمياه».

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
وخصسصص للبرنامج غÓف مالي بـ 200مليون د.ج
ل-ح-ف-ر وت-ه-يئة  17ب-ئ-رأ ع-م-ي-ق-ة ع-ب-ر أل-ع-دي-د من
بلديات ألولية على غرأر تاورة ومدأوروشص فضسÓ
عن تجديد قناة جر ألمياه ألشسروب من محطة
تجميع مياه أآلبار ألرتوأزية بمدينة تاورة إألى غاية
خزأن ألمياه «قادري» بعاصسمة ألولية وذلك على
مسس-اف-ة  6ك-ل-م إلزأل-ة أل-ن-ق-اط ألسس-ودأء وتسس-رب-ات
ألمياه على طول هذه ألشسبكة وشسبكات أخرى.
وب-ب-ل-دي-ة م-دأوروشص سس-ي-ت-م إأن-جاز  4آأب -ار و 3آأبار
بمدينة سسوق أهرأسص وبئرين ببلدية تاورة فيما
ت -ت -وزع أآلب -ار أل -م -ت -ب -ق -ي -ة ع -ل -ى ب -ل -دي -ات ك-ل م-ن
ألمشسروحة وسسدرأتة وألمشسروحة وتارقالت وأولد

أدريسص ول- -خضس -ارة وسس -اف -ل أل -وي -دأن ول -ح -ن -انشس -ة
وألمرأهنة ،مع أسسناد تنفيذ هذأ ألبرنامج إألى 3
مؤوسسسسات وطنية وشسركة صسينية وبالمناسسبة دعا
وألي ألولية ألقائمين على مؤوسسسسات إأنجاز هذه
أآلبار إألى ألتسسريع في وتيرة أإلنجاز لسستكمال
أألشسغال قبل رمضسان وذلك من أجل ضسمان تزود
يومي لسسكان كامل بلديات ألولية بالمياه ألصسالحة
للشسرب خÓل ألصسائفة ألمقبلة.
وشسرع مؤوخرأ في تزويد عاصسمة ألولية من ألمياه
ألجوفية لمدينة تاورة باإلضسافة إألى رفع طاقة
ألضسخ بعد أسستبدأل وتجديد مضسخات فضس Óعن
ألشسروع في عملية إأعادة تأاهيل شسطر من شسبكة
توزيع ألمياه من تاورة إألى مدينة سسوق أهرأسص
وذلك على مسسافة  2,5كلم من طرف مديرية
ألموأرد ألمائية.
هذأ وتعاني ولية سسوق أهرأسص منذ ألصسائفة
ألماضسية من أزمة تزود بالمياه خانقة وصسلت إألى
مرة كل أسسبوع ،بسسبب تدني منسسوب مياه سسد عين
ألدألية ألذي وصسل منسسوبه حاليا إألى  8مÓيين متر
مكعب من طاقة تخزينية بـ 76مليون متر مكعب
وأنتشسار نقاط كثيرة لتسسربات ألمياه عبر قنوأت
جلب ألمياه.

تعزير ورشسات مشسروعي قطاع العدالة بخنشسلة بالعمال ’سستÓمهما ‘ أاقرب اآ’جال

لشض - -غ - -ال Ãشض - -روع- -ي
Œاوزت نسض - -ب - -ة أ أ
أÙك- -م- -ة ألب- -ت -دأئ -ي -ة وأÛلسس أل -قضض -ائ -ي
ب- -ع- -اصض- -م- -ة أل- -ولي -ة خ -نشض -ل -ة 80 ،و٪55
عل ألتوأ‹ بوتÒة إأ‚از متوسضطة منذ
لشض -غ -ال ب -ه -م-ا سض-ن-ة  2015بعدما
أن -ط Ó-ق أ أ
أسضتفادت بهما ألولية ‘ إأطار تعزيز هياكل
ق- -ط- -اع أل- -ع -دأل -ة ل -ت -خ -ف -ي -ف أل -عبء ع -ل -ى
أŸتقاضض.Ú

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
وأل -ي أل -ولي -ة ك -م -ال ن -ويصس -ر ،أم -ر خÓ-ل زي-ارة
ت-ف-ق-دي-ة ل-ل-مشس-روع-ي-ن ألمذكورين بقلب ألمدينة
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ج-لسص وب-ال-م-دينة ألجديدة بالنسسبة
للمحكمة ،بضسرورة ألعمل على تسسريع ألأشسغال
بورأشسات ألمشسروعين بما يسسمح باسستÓمهما في
أق -رب وقت م -م -ك -ن م -ن أج -ل ووضس -ع -ه -م-ا ح-ي-ز
ألخدمة لصسالح موأطني ألولية.
وق -دم ذأت أل -مسس -وؤول ،خ Ó-ل وق -وف -ه ب -ورشس -ات
مشسروع ألمجلسص توجيهات وتعليمات أإلى مدير
أل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ع-م-ومية ومقولة ألنجاز ألمتمثلة

ف- -ي م- -وؤسسسس- -ة كشس- -رود ب -ت -ع -زي -ر أل -مشس -روع -ي -ن
ب -مضس-اع-ف-ة ع-دد أل-ع-م-ال ،م-ع أإل-زأم-ي-ة أل-ت-ق-ي-ي-د
ب -ال -ج-انب أل-ع-م-رأن-ي وأل-ج-م-ال-ي وأل-ب-ي-ئ-ي دأخ-ل
وخ-ارج م-ح-ي-ط أل-مشس-روع وأل-ت-ه-ي-ئ-ة وأل-خ-ارج-ية
للمنشساة بالمسساحات ألخضسرأء.
مشسروع ألمجلسص ألقضسائي ،أنطلق نهاية سسنة
 2015بعدما تم منح ألصسفقة بالترأضسي لموؤسسسسة
كشسروع ألعمومية بمبلغ مالي تجاوز ألـ 2 . 5مليار
دينار ،على مسساحة  2000متر مربع ،وهذأ لعدم
جدوى ألصسفقة ألمعلنة مرتين من طرف مديرية
ألتجهيزأت ألعمومية للولية وبعد أإعادة تقييم
ألمشسروع.
ي -ذك -ر أن أل -م -ج -لسص أل -قضس -ائ -ي أل -ح -ال -ي أل -ذي
يحتضسنه بناية قديمة بالمحكمة ألبتدأئية وسسط
ألمدينة بعد أإعادة تهيئتها ،كان قد دشسن من
طرف وزير ألعدل حافظ ألأختام ألطيب لوح
ب-ت-اري-خ  18ج-ان-ف-ي  ،2016ك -م -ب -ن -ى م-وؤقت ف-ي
أنتظار أسستÓم ألمجلسص ألجديد ،أنهى معاناة
ألمتقاضسين بولية خنشسلة ألتي كانت قبل ذلك
قضسائيا تابعة لمجلسص قضساء أم ألبوأقي.

خصضصس لها غÓف ما‹ بـ15مليارسضنتيم قابلة للزيادة

وا‹ تلمسسان يعطي انطÓقة أاشسغال إاعادة ا’عتبار لشسوارع اŸدينة القدÁة
أشض- - - - - - - -رف وأ‹ ولي - - - - - - -ة
تلمسضان علي بن يعيشس على
إأطÓق أشضغال إأعادة ألعتبار
Óح- -ي- -اء أل -ق -دÁة ب -وسض -ط
ل - -أ
ت-ل-مسض-ان ع-ل-ى غ-رأر ح-ي ب-اب
أ◊دي- - -د  -شض- - -ارع م - -ع - -رك - -ة
فÓوسضن  -شضارع ألرأئد جابر
 شضارع فاسس ،وسضط أŸدينة،أل - - -ق - - -يصض - - -ري - - -ة وألشض - - -وأرع
أÙي-ط-ة ب-السض-وق أŸغ-طاة ...
إأل-خ ،أل-ت-ي ت-ع-د ن-قطة سضودأء
م -ن -ذ أك Ìم-ن  20سض-نة بفعل
لنابيب بها
لهÎأء ﬂتلف أ أ
إ
وأل -ت-ي صض-ارت ت-ه-دد ب-ك-ارث-ة
بشضرية.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
وكمرحلة أولى سسيتم إأعادة تأاهيل
وت-ج-دي-د ق-ن-وأت أل-م-ي-اه ألصسالحة
ل -لشس -رب وألصس -رف ألصس-ح-ي أل-ت-ي
تعود إألى سسنة  1923مع تجديد

شس-ب-ك-ات أل-غ-از وأل-ك-ه-رب-اء قبل أن
يتم تزفيت كل أألحياء ألمذكورة
بعد نهاية ألشسغال ،حيث خصسصص
ل- -ذلك غÓ- -ف م -ال -ي ي -ق -در بـ15
مليار سسنتيم وهو قابل لÓرتفاع
حسسب وضس -ع -ي-ة أألشس-غ-ال ،خ-اصس-ة
ب -ع -د أك -تشس -اف م-ن-اط-ق م-ه-ت-رئ-ة
مهددة بالنهيار وألتي تسستوجب

ترميما خاصسا ،هذأ وقد طلب
أل-مسس-ؤوول أألول ل-ل-ولي-ة م-وأط-ن-ي
أألح- - -ي - -اء أل - -م - -ذك - -ورة ألصس - -ب - -ر
ومسس - -اع - -دة ألشس- -رك- -ة أل- -ولئ- -ي- -ة
للقيام
SOGERHWIT
ب- -األشس- -غ- -ال ل- -ي Ó- -ن- -ه- -ارأ ط -ي -ل -ة
ألشسهرين ألقادمين لضسمان أنتهاء
ألعملية قبل بدأية ألصسيف.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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تتوفر على  ٧مراكز للتطهÒ

تبسسة  ..من هنا وهناك

اÿدمات البيئية ماتزال ضسعيفة بسسكيكدة
تتميز الوضضعية ا◊الية للتطه Òوحماية البيئة بسضكيكدة ،بربط الشضبكات بنسضبة  ،٪ 85،34وﬁطة واحدة لتصضفية اŸياه
اŸسضتعملة ،بطاقة إانتاج  230أالف معدل سضكا Êما يعادل  46أالف م Îمكعب يوميا ،وبعدد ﬁطات الرفع تصضل إاﬁ 19 ¤طة ،ويبلغ
طول شضبكات الصضرف الصضحي  128٧كلم ،وحسضب العديد من اŸصضالح البلدية ،فإان شضبكة الصضرف الصضحي توجد مقاطع بها ‘ حالة سضيئة
ومهÎئة تتطّلب الصضيانة والتجديد،
اŸياه اŸلوثة للمجمع ا◊ضسري فلفلة ،سسيمسس
” رصسد غÓف ما‹
بلديتي فلفلة وسسكيكدة ،و ّ
إاجما‹ قدر بـ  2.50مليار دج ،ليبقى مشسروع
إا‚از تهيئة وادي السسيال التابع لبلدية القل على
ط -ول  1.5ك -ل -م ،وال -ذي رصس -د ل -ه غÓ-ف م-ا‹
إاجما‹ قدره  200مليون دج› ،مدا.
وقد اقÎاح تسسجيل الشسطر اأ’ول من مشسروع
ح - -م - -اي - -ة شس- -ارع ‡رات « 20أاوت  »55م- - -ن
الفيضسانات من قبل الو’ية ،كعملية اسستعجالية
‘ إاط -ار ب -رن -ام -ج الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل-م-ي-اه
◊سساب سسنة  ،2018بعد رصسد مبلغ  560مليون
دج ،ف -ي -م -ا أاسس -ن -دت دراسس -ة إاع-ادة رد ا’ع-ت-ب-ار
لشس -ب -ك -ات ال -ت -ط -ه Òع Èسس -ك -ي -ك-دة إا ¤م-ك-تب
ال -دراسس -ات ال -ف -رنسس -ي– ،ت إاشس -راف ال -دي-وان
الوطني للتطه ،Òوقد انتهت منذ فÎة طويلة،
زيادة إا ¤اقÎاح إا‚از ربط اŸياه اŸسستعملة
Ãحطات التصسفية للتجمعات ا◊ضسرية بكل من
دوائ- -ر ال- -ق -ل“ ،ال -وسس ،أام ال -ط -وب ،ا◊روشس،
رمضسان جمال ،عزابة ،سسيدي مزغيشس ،عÚ
واŸقدر عددها بتسسع عمليات ،فتخصس مشسروع
áØ«©dG ódÉN :Ióµ«µ°S
قشسرة.
إا‚از ﬁطة تطهÃ Òدينة سسكيكدة Ãبلغ ما‹
ورغ -م ت -وف -ر ال -و’ي -ة ع -ل-ى خ-دم-ات ال-دي-وان
قدره  2.9مليار دج ،إا ¤جانب ﬁطة تطهÒ
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه Òال-ذي ي-ت-وف-ر على  07مراكز
” ا‚از  08دراسسات خاصسة
لنفسس الغرضس ّ
على مسستوى العربي بن مهيدي بغÓف ما‹
ل -ل-ت-ط-ه Òع Èإاق-ل-ي-م ال-و’ي-ة ،ع-ل-ى مسس-ت-وى 36
Ãحطات تصسفية اŸياه اŸسستعملة للتجمعات
قدر بـ 850مليون دج ،إاضسافة إا ¤مشسروع تهيئة
بلدية ،التي أامضست على اتفاقية –ويل شسبكات
السسكانية ع Èالو’ية ،وأا‚زت تهيئة  30واديا
شس -ع -ب-ة صس-ال-ح ب-وال-ك-روة ب-غÓ-ف م-ا‹ ق-دره 80
التطه Òللديوان عن طريق إارسسال فرق تدخل
وشس -ع -ب -ة ع Èال -و’ي-ة ◊م-اي-ة اŸدن م-ن خ-ط-ر
م- -ل -ي -ون دج ،ن -اه -يك ع -ن مشس -روع رب -ط اŸي -اه
من أاقرب مركز تابع لها حسسب الطلب ،إا’ أان
الفيضسانات.
اŸسس -ت -ع -م -ل -ة وم -ي -اه اأ’م -ط-ار Ãخ-ط-ط شس-غ-ل
خدمات هذا اأ’خ Òغ Òكافية لتغطية هذه
خصسصس ل -لÈن -ام -ج ا’سس-ت-ث-م-اري اŸسس-ج-ل ‘
اأ’راضس -ي ع -ل -ى مسس-ت-وى ح-ي ب-وع-ب-از إا ¤غ-اي-ة
ال- -ب- -ل -دي -ات ،ن -ظ -را ل -ن -قصس ال -وسس -ائ -ل اŸادي -ة
إاطار التطه Òوحماية البيئة بسسكيكدة ،غÓف
ﬁط -ة ال -رف -ع ال -رئ -يسس -ي -ة Ãدي -ن -ة سس -ك-ي-ك-دة،
واŸوارد البشسرية اŸسستخدمة أاثناء التدخÓت
،
ما‹ قدره  9.964مليار دج ،إ’‚از  15عملية
ُخ ّ-صس -صس ل -ه غ Ó-ف م -ا‹ إاج -م -ا‹ ق-در بـ 200
على شسبكة التطه.Ò
،
م-ن-ه-ا أارب-ع ع-م-ل-ي-ات م-ن-ت-ه-ي-ة وم›Èة ل-ل-غ-ل-ق
م- -ل- -ي- -ون دج ،إاضس- -اف -ة إا ¤مشس -روع رب -ط اŸي -اه
وتبقى ﬁطات الرفع التي  ⁄يتمّ –ويلها
وتتعلّق بإاعادة تأاهيل شسبكات التطه ÒاŸتضسّررة
اŸلوثة ومياه اأ’مطار ıطط شسغل اأ’راضسي
لفائدة الديوان الوطني للتطه Òمن طرف بلدية
جراء الفيضسانات التي شسهدتها بلدية “الوسس
Ãنطقة مسسيون Ãحطة الرفع اŸتواجدة بحي
سسكيكدة ،ومديرية اŸوارد اŸائية لوجود بعضس
ل
بغÓف ما‹ إاجما‹ قدره  34مليون دج ،وتشسم
 700مسسكن ،بغÓف ما‹ قدر بـ  200مليون دج.
ال -ت -ح-ف-ظ-ات ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا غ Òم-رب-وط-ة ب-ال-ت-ي-ار
ى
هذه العمليات ربط شسبكة اŸياه اŸسستعملة عل
ك-م-ا اسس-ت-ف-ادت ال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-انية الواقعة
الكهربائي ،وعدم وجود مقر خاصس للحراسسة،
مسس -ت -وى ب -ل -دي -ات ال -و’ي -ة ،ا◊دائ -ق وح-م-ادي
بدوائر ا◊روشس ،أام الطوب ،عزابة“ ،الوسس،
اأ’مر الذي كّرسس الوضسعية الكارثية من تدفق
كرومةÃ ،حطة التطه ‘ Òسسكيكدة ،بغÓف
وسسيدي مزغيشس من دراسسة ما قبل اŸشسروع،
اŸي -اه ال -ق -ذرة ◊ي ل -وك -ي -ل تصسّب م -ب-اشس-رة ‘
ع
ما‹ قدره  1.480مليار دج ،إاضسافة إا ¤مشسرو
قصسد إا‚از ﬁطة تصسفية اŸياه اŸلوثة على
ال- -ب- -ح- -ر ،ون- -فسس ال -وضس -ع -ي -ة ت -ع -رف -ه -ا ﬁط -ة
ط
ربط اŸياه اŸسستعملة ومياه اأ’مطار ıط
مسستواها ،بغÓف ما‹ إاجما‹ قدره  150مليون
بوعباز 2،1أاين تصسبّ مباشسرة ‘ شساطئ ليلو،
شسغل اأ’راضسي الزفزافÃ ،حطة الرفع بحي
دج ،إاضسافة إا ¤اسستفادة  17بلدية من إا‚از
إاضسافة إاﬁ ¤طة الرفع ببومعيزة ببلدية بن
مرج الديب ‘ مدينة سسكيكدة ،بغÓف ما‹
مشس -روع ح -م -اي -ت -ه -ا م -ن ال -ف -يضس-ان-ات ،خصسصس
عزوز اŸتواجدة داخل اÙيط العمرا ،Êالتي
قدره  120مليون دج ،وكذا مشسروع إا‚از تهيئة
للشسطر اأ’ول منه غÓف ما‹ قدره  1.35مليار
ت- -وج- -د ‘ ح- -ال- -ة ك -ارث -ي -ة ’ تسس -ت -وعب اŸي -اه
شسعبة مرج الديب Ãبلغ ما‹ قدره  200مليون
دج ،بينما ُخصسصس للشسطر الثا Êالذي سسيمسس
اŸسس -ت-ع-م-ل-ة وك-ذا م-ي-اه اŸؤوسسسس-ات الصس-ن-اع-ي-ة
دج.
أايضسا  16بلدية ،غÓف ما‹ آاخر بلغ  700مليون
اŸت -واج -دة ب -اإ’ق -ل -ي -م وال -ت-ي ت-ؤوث-ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى
أام- -ا ال- -ع- -م -ل -ي -ات ال -ت -ي ه -ي ‘ ط -ور اإ’‚از
دج ،زيادة على مشسروع إا‚از ﬁطة تصسفية
اÙيط.

سضتخفف الضضغط عن مسضتشضفى خراطة

فتح مصسلحة اسستعجا’ت جديدة بآايت سسماعيل

»eÉgƒJ …ƒædG øH :ájÉéH
ت -دع -مت م -ؤوسضسض -ة الصض -ح -ة
ا÷واري - - -ة ب - - -ب - - -ل- - -دي- - -ة آايت
سض-م-اع-ي-لÃ ،صض-ل-ح-ة ج-دي-دة
لسضتعجا’ت الطبية مؤوطرة
ل إ
Ãوارد بشض - - - -ري - - - -ة و›ه- - - -زة
ب -اŸع -دات اŸادي-ة الضض-روري-ة،
ح- -يث م- -ن شض- -أان- -ه- -ا ت -خ -ف -ي -ف
الضض- - -غ- - -ط ع- - -ن مسض- - -تشض - -ف - -ى

خ-راط-ة ،وال-ت-ق-ل-ي-ل من تنقل
’ّم.
اŸواطن Úإا ¤الو’ية ا أ
وج - -اء ه- -ذا ال- -ق- -طب الصس- -ح- -ي
ب -حسسب ال-دك-ت-ور ح-م-يسس-ي ،قصس-د
تعزيز مسستوى اÿدمات ،وذلك ‘
إاط- -ار إاع- -ادة ت- -أاه- -ي- -ل ال- -ه- -ي- -اك -ل
واŸؤوسسسس -ات ال -ع -م -وم-ي-ة ل-لصس-ح-ة
ا÷واري- -ة ،ب- -ت- -زوي- -ده -ا ب -أاج -ه -زة
وم -ع -دات ج-دي-دة ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف ع-ن
اŸرضس - - -ى عبء ال - - -ت - - -ن- - -ق- - -ل إا¤
اŸسس - -تشس - -ف - -ي- -ات ،ح- -يث يسس- -ع- -ى

مسس-ؤوول-و ق-ط-اع الصس-ح-ة ل-ت-جسس-ي-د
ع- -دي -د اŸنشس -آات الصس -ح -ي -ة ،ذات
اŸقاييسس العاŸية اŸتوفرة على
أاحدث التجهيزات الطبية.
مشسÒا أان قطاع الصسحة ببجاية،
ع- -رف –سس- -ن- -ا م -ل -ح -وظ -ا ،وذلك
ب- -فضس- -ل ا÷ه -ود اŸضس -ن -ي -ة ع -ل -ى
مسس-ت-وى اŸؤوسسسس-ات ا’سس-تشسفائية
اŸوزعة على تراب الو’ية ،حيث
” ف -ت -ح ه -ي -اك -ل صس -ح-ي-ة ج-دي-دة
ّ
وتعزيزها باŸسستخدم Úالطبي،Ú
وك- - -ذا إاع - -ادة ت - -أاه - -ي - -ل اÿدم - -ة
العمومية للصسحة ‘ ،إاطار برنامج
مدّعم باجتماعات تنسسيقية وخ ّ
طة
ﬁكمة ومتابعة اŸرافق الصسحية
اÿاصس -ة ب-ال-و’ي-ة ،ب-ه-دف –سسÚ
اÿدم -ات ال -ع Ó-ج -ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف
الهياكل الصسحية العمومية ،وإاعادة
ت -ن -ظ -ي -م مصس -ال -ح ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت،
وذلك قصسد التمك Úمن التسسيÒ
ال -ف -ع -ال ل -ت -دف -ق اŸرضس -ى ،وك -ذا
تسس -ي Òال -ف -رز وال -ت -ك -ف -ل ب-ح-ا’ت
ال-ط-وارئ ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ف-ي-ها حياة
اŸرضسى على نوعية اÿدمات ،ما
سس -اه -م ‘ إاع -ط -اء دف -ع -ة ج-دي-دة
ودي -ن-ام-ي-ك-ي-ة ل-ل-ت-حسس ÚاŸسس-ت-م-ر
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للخدمات العÓجية.
مضسيفا أاّنه من ب Úاإ’جراءات
اŸتخذة من قبل مديرية الصسحة
والسس -ك -ان ل -ل -و’ي -ة ،وال -رام-ي-ة إا¤
ا’سس-ت-ج-اب-ة ل-ت-ط-ل-عات اŸواطن،Ú
أاّن اأ’ولية “ثلت ‘ –سس Úنوعية
ا’سس- -ت- -ق- -ب- -ال ،ح- -يث ّ” ت- -ك- -وي -ن
اأ’ع- - - - -وان اıصسصس Úل - - - -ه - - - -ذه
اÿدم - - -ة ،وك - - -ذا اسس - - -ت- - -ع- - -م- - -ال
التكنولوجيا اŸعلوماتية اŸرضسى
اŸت -واف-دي-ن ي-وم-ي-ا ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
ال -ه -ي -اك -ل ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤اع-ت-م-اد
تعليق اŸلصسقات لتوصسيل ﬂتلف
اŸع - - -ل - - -وم - - -ات ل- - -ل- - -م- - -واط- - -نÚ
اŸسستخدم.Ú
ومن جهتهم ،ثّمن ‡ثلو السسكان
ه -ذا اإ’‚از ،خ-اصس-ة أاّن-ه-م ع-ان-وا
ك - -ثÒا ‘ اŸاضس- -ي ال- -ق- -ريب م- -ن
نقصس مثل هذه الهياكل الصسحية،
وهو ما من شسأانه أان يخّفف من
ال- -ع- -ج- -ز ال- -ذي ي- -ع- -ان- -ي -ه ح -ال -ي -ا
اŸسس- -تشس- -ف- -ى ،وذلك ب- -ع- -د ت -وفÒ
خ -دم -ات ط -ب -ي -ة ن-وع-ي-ة وسس-ري-ع-ة
÷ميع مرضسى اŸنطقة ،وتسسخÒ
الطاقم الطبي والشسبه الطبي من
أاجل تكفل أامثل للوافدين.

الشسروع ‘ ا‚از جسسر بحي «اŸيزاب »3

ك العزلة عن سسكان حي «اŸيزاب  ،»3أاشسرف
بغرضس ف ّ
وا‹ الو’يةÃ ،عية رئيسس اÛلسس الشسعبي الو’ئي ورئيسس
اÛلسس الشسعبي لبلدية تبسسة ومدير اأ’شسغال العمومية
بالو’ية على إاعطاء إاشسارة ا’نطÓق ‘ إا‚از جسسر يربط
«حي اŸيزاب  3بحي اŸيزاب  »2بطول ثمانية وثÓثÚ
مÎا « »38وعرضس سسبعة اأمتار « « 07بغÓف ما‹ قدره
« 6.5مليار سسنتيم» ،ويأاتي ‘ إاطار اıطط البلدي للتنمية
أاوكلت مهمة ا‚ازه إا ¤شسركة «الدراسسات وإا‚از اŸنشسآات
الفنية للشسرق  -سسÒو آاسست  ،»-فيما حّددت مدة اأ’شسغال
بـ 05أاشسهر.
واسستبشسرا سسكان ا◊ي لهذه اÿطوة من أاجل التخفيف
م -ن م -ع -ان -ات -ه -م ورب -ط -ه -م ب -اأ’ح-ي-اء اأ’خ-رى ل-درء خ-ط-ر
الفيضسانات عن ﬁيطهم ،ومن جهته وا‹ الو’ية شسّدد على
اŸق -اول -ة اŸع -ن -ي -ة بضس -رورة تسس -ل -ي -م اŸشس -روع ‘ آاج -ال-ه
التعاقدية اÙددة.

الفÓحة ،الÎبية والسسكن بدورة اÛلسس
الو’ئي
ع -رفت دورة ل-ل-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ب-ت-بسس-ة ،دراسس-ة
ملفات قطاعات الفÓحة الÎبية والسسكن ،على مدار 03
اأيام كاملة ،حيث تناول أاعضساء اÛلسس الو’ئي ا÷هاز
ال-ت-ن-ف-ي-ذي Ãراف-ق-ة م-ن ال-وا‹ اŸل-ف-ات ال-ثÓ-ث-ة بالعرضس
واŸن -اقشس -ة واإ’ث -راء ،وت ّ-وجت ال -دورة ب -ت -وصس -ي -ات ه -ام -ة
سستسساهم حتما ‘ إايجاد ا◊لول الناجعة لبعضس العراقيل
التي Œابه هذه القطاعات ا◊سساسسة بهدف السس Òا◊سسن
واإ’يجابي لها.
وا‹ و’ية السسيد عطالله مو’تي ،وضسمن تداخÓته رافع
لصسالح برنا›ه التنموي وآافاقه اŸسستقبلية معرجا على
جميع القطاعات متناو’ بالشسرح والتشسريح أاهمها ،مؤوكدا
حرصسه على العمل على إانهاء الÈامج ا÷ارية إا‚ازها على
مسستوى الو’ية واإغÓق جميع العمليات وإالزام اŸتعاقدين
على احÎام الشسروط التعاقدية اÿاصسة باŸدة ونوعية
ا’‚از وأاجال التسسليم ،كذا ا◊رصس على متابعة الÈامج
اŸسستعجلة ‘ قطاع السسكن بجميع صسيغه
«السس-ك-ن ال-ع-م-وم-ي ا’ي-ج-اري ،ال-ت-حصس-يصس ا’ج-تماعية،
السس-ك-ن ال-ري-ف-ي ،صس-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار .السس-ك-ن الÎقوي
اŸدعم ،كذا ملف قانون .»15 / 08

معا÷ة وضسعية  ١٦٠٠مسسكن  ⁄تنطلق
كشسف وا‹ تبسسة ،بأان اŸصسالح اŸعنية بالدوائر قد تلقت
 53األف طلب سسكن ‘ ﬂتلف الصسيغ ،مؤوكدا على العمل
على تصسفية هذه اŸلفات ،وغربلتها للوصسول مع نهاية
السسنة إا ¤حدود  40أالف طلب ،وذلك بعد دراسسة هذه
اŸلفات ،وتصسفيتها ،وإاعادة توجيه بعضسها ،وشسطب بعضسها
اآ’خر ’سستفادة أاصسحابها سسابقا.
موضسحا أان قطاع السسكن بالو’ية يعرف تأاخرا كبÒا،
بحيث اإن العديد من العمليات  ⁄يشسرع ‘ إا‚ازها بالرغم
من انتمائها لÈامج قدÁة ،وأاشسار إا ¤أان التأاخر أاملته عدة
مÈرات ،بعضسها موضسوعي ،وبعضسها اآ’خر غ Òمنطقي،
مضسيفا ‘ اإ’طار نفسسه بأان  100عملية كانت ‘ حالة
جمود بسسبب عدم ا’نطÓق ،أاو بسسبب فسسخ العقود ،أاو
اŸشساكل اŸالية ‘ ،مقابل  150عملية أاخرى دخلت مرحلة
اإ’سسناد اأو اإ’‚از.
و‘ السس- -ي- -اق ذات- -ه ،اأوضس -ح اŸسس -ؤوول اأ’ول ع -ن ا÷ه -از
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ب-ت-بسس-ة ،أان-ه ’زالت ا÷ه-ود م-ت-واصس-ل-ة ◊ل-ح-ل-ة
وضسعية  1600وحدة سسكنية أاخرى  ⁄تنطلق.

áØ«©dG .ñ :á°ùÑJ

اإلثنين  ٢٣أافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ ٠٧ششعبان  ١٤٣٩هـ

äÉªgÉ°ùe

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

العدد
١٧٦٢٦
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تداعيات سسقوط نظام معمر القذا‘ على األمن القومي ا÷زائري

د  :نور الهدى بن بتقة
الباحث  :نورالدين لعراجي

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة

٢

ثانيا :العقيدة األمنية
ا÷زائرية:
 /1ت -ع-ري-ف ال-ع-ق-ي-دة
لم -ن -ي -ة ا÷زائ -ري -ة :ه-ي
ا أ
لراء،
›م- - - - - - - - - -وع - - - - - - - - -ة ا آ
الع-ت-ق-ادات واŸب-ادئ ال-ت-ي
تشش-ك-ل ن-ظ-ام-ا فكريا Ÿسشأالة
لم -ن ‘ ال -دول -ة ،وال -دول
ا أ
ت -ت-ب-ن-اه-ا ع-ن-د ت-ع-ام-ل-ه-ا م-ع
ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-واج-هها،
وÃع - -ن - -ى آاخ - -ر ه- -ي الداة
ال - -ت - -ي ب - -إام - -ك - -ان ال - -دول- -ة
اسش- -ت- -ع- -م- -ال- -ه- -ا ل- -ت- -ع- -ري -ف
لخطار والتهديدات التي
ا أ
“سس بأامنها .ومنه العقيدة
لم-ن-ي-ة ه-ي اŸق-ارب-ة ال-تي
ا أ
م-ن خÓ-ل-ه-ا ت-ت-م-ك-ن لدولة
م- -ن ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أام- -ن -ه -ا
عمليا ،ويكون مصشدرها إاما
ال - -ن - -ظ - -ري - -ات اŸط - -روح- -ة
وت -ت -ب -ن -اه -ا ال -دول-ة ،أاو م-ن
خÓل اليديولوجية التي
–دد ال - -ت- -وج- -ه ال- -ف- -ك- -ري
للنظام السشياسشي الذي يتم
من خÓله تفسش Òالواقع.
ي-ع-رف-ه-ا ال-ل-واء ال-رك-ن
ﬁم - - -د ج - - -م - - -ال ال- - -دي- - -ن
ﬁف- - - -وظ ““ :السش- - - -ي - - -اسش - - -ة
ال-عسش-ك-ري-ة اŸرسش-وم-ة ال-تي
ت -ع Èع -ن وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر
ال -رسش -م -ي-ة ل-ل-دول-ة ‘ أام-ور
الصشراع اŸسشلح ،وتششمل كل
م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ط-ب-ي-عة ا◊رب
وغ -اي -ت -ه -ا وط -رق إادارت -ه-ا،
لسشسس ا÷وه- - - - - - -ري- - - - - - -ة
وا أ
لع - -داد ال- -بÓ- -د وال- -ق- -وات
إ
اŸسشلحة للحرب““.

مسشــ
ا
ه
ل تلز مات
:
م
م اإ
قا
ل اأصشحـ لت
ابها

إان العقيدة األمنية مهمة انطÓقا من
أان -ه -ا دل -ي -ل ي -وج-ه وُي-قu-رر عÈه-ا ال-ق-ادة،
السشياسشة األمنية للدولة ببعدها الداخلي
واÿارجي ،ومن هنا نششأات العÓقة بÚ
العقيدة األمنية والسشياسشة اÿارجية ،إاذ
يÓحظ تنامي تأاث Òالعقيدة األمنية على
ت-وج-ه-ات السش-ي-اسش-ة اÿارج-ية ،باعتبارها
“ث- -ل ›م- -وع -ة اŸب -ادئ ال -ت -ي تسش -اع -د
السش -اسش -ة والسشÎات -ي -ج -ي Úع-ل-ى ت-ع-ري-ف
اŸصشالح ا÷يوسشياسشية لدولتهم ،و–ديد
األول -وي -ات م -ن -ه -ا ،ك -م -ا تسش-اع-ده-ا ع-ل-ى
–دي -د أاه -م ال -ت -ه -دي -دات وال -ت -ح -دي-ات،
البارزة والكامنة التي تواجه أامنها على
اŸسش-ت-وي-ات ال-زم-ن-ي-ة اıت-ل-ف-ة ومن هنا
Áك-ن ال-ق-ول أان ال-ع-ق-ي-دة األم-ن-ي-ة Ãث-اب-ة
اإلط -ار ال -ن -ظ -ري ،ال -ذي م -ن خÓ-ل-ه ي-ت-م
–دي- -د األه- -داف األم- -ن -ي -ة ل -ل -دول -ة‘ ،
م-واج-ه-ة ال-ت-ه-دي-دات ال-ت-ي “سس وحدتها
الÎابية وسشيادتها.

 /٢أاسسسس ،وعوامل تشسكيل
العقيدة األمنية ا÷زائرية:
تبلورت العقيدة األمنية ا÷زائرية
خÓ- -ل السش- -ن- -وات األو ¤م- -ن اسش- -ت -ق Ó-ل
البÓد ،متأاثرة Ãششاكل ا◊دود ،وتششكلت
بفعل ›موعة من العوامل اŸهمة ،وهي:
 /1العامل التاريخي :باعتبار أان
ال -ث -ورة ا÷زائ -ري-ة م-ث-لت ح-ج-ر األسش-اسس
لهذه العقيدة ،فبفعل تاريخها الثوري رأات
ا÷زائر نفسشها قائدة ◊ركات التحرر ‘
العا ،⁄ولهذا “لك أاحقية ‘ الزعامة ‘
م- -ن- -ط- -ق- -ة اŸغ- -رب ال- -ع- -رب -ي .ف -ال -ث -ورة
ا÷زائرية ومبادئها سشاهمت بششكل كبÒ
‘ رسشم اŸششاهد السشياسشية الجتماعية
والق- -تصش- -ادي- -ة ال- -ذي “ي- -زت ب -ه -ا ب -ع -د
السش- -ت- -قÓ- -ل ،وم- -ن خÓ- -ل -ه -ا ” –دي -د
التزاماتها الداخلية وسشياسشتها اÿارجية.
فرغم تغ Òاألوضشاع إال أانها أابقيت على
العامل التاريخي كعامل مؤوثر ‘ سشياسشتها
وعقيدتها.
 /2العامل ا÷غرا‘ :ل يقل أاهمية
على العامل التاريخي ،فا÷زائر تقع ‘
نقطة تقاطع إاسشÎاتيجية مهمة بتوسشطها
لعدة دول مغاربية ،وتقع ماب Úكيان Úهما
ال–اد األوروبي والعمق اإلفريقي .وهذا
م -ا ي-ج-ع-ل-ه-ا ‘ ج-ب-ه-ة م-ن-كشش-ف-ة ت-ت-ط-لب
عقيدة أامنية فعالةŸ ،واجهة التهديدات
اıت-ل-ف-ة ال-ن-اب-ع-ة م-ن ال-دوائ-ر اÙيطة
بها ،من الدائرية الششمالية كمصشدر تهديد
دائم ع Èالتاريخ ،باعتبار أان كل ا◊مÓت
السش- -ت- -ع -م -اري -ة ك -انت م -ن الشش -م -ال ،إا¤
الدائرة ا÷نوبية التي بدأات تهدد أامنها
‘ التسشعينيات من القرن ٢٠م ،انطÓقا
م- -ن ح- -رك- -ات ال- -ت- -م- -رد ‘ شش -م -ال م -ا‹
وال -ن -ي-ج-ر ،وازداد ت-ه-دي-ده-ا ب-ع-د ت-واج-د
اإلرهاب ‘ منطقة السشاحل والصشحراء
–ت مسشمى (القاعدة ‘ بÓد اŸغرب
اإلسشÓمي) ،باإلضشافة إا ¤النقÓب الذي
حدث ‘ ما‹ ‘ ٢٠١٢م ،وإاعÓن دولة
الطوارق (األزواد) .باإلضشافة إا ¤الدائرة
اŸغاربية التي تتميز بخÓفات تاريخية
م - -ع ا÷ار اŸغ - -رب - -ي بسش - -بب ال - -قضش- -ي- -ة
الصشحراوية ،وهو الصشراع الذي سشاهم ‘
ت-ط-وي-ر ال-ع-ق-ي-دة ا÷زائ-ري-ة ،وب-ل ت-طوير
ال-ق-درات ال-دف-اع-ي-ة ل-ل-دول-ة اŸسشتمر إا¤
حد اآلن ‘ إاطار ما سشمي تسشابق التسشلح
‘ م -ن -ط -ق -ة اŸغ -رب ال -ع -رب -ي ،ح-يث ”
تطوير القدرات الÈية وا÷وية وŒهيزها
وذلك ل- -يسس ف- -ق- -ط ب- -ال -نسش -ب -ة ل -ل -دول -تÚ
اŸغ- -ارب- -ي -ت Úوإا‰ا ك -ل ال -دول ال -ع -رب -ي -ة
اŒهت ن -ح -و ت -ع-زي-ز ق-درات-ه-ا ال-دف-اع-ي-ة
خ - -اصش - -ة ‘ إاط - -ار الصش - -راع ال - -ع - -رب - -ي-
اإلسشرائيلي.
Áكن اعتبار أان التنافسس ا◊اد بÚ
ا÷ارت Úا÷زائر واŸغرب ،سشببه أان كÓ
ال -ط -رف Úيسش-ع-ى إا ¤ال-ري-ادة اإلق-ل-ي-م-ي-ة،
ال -ت -ي اع -تÈت -ه -ا ا÷زائ -ر م -ن أاح -ق -ي-ت-ه-ا
بحسشب مبدأا ““ التوازن الطبيعي““ والذي
ي - -ع - -ن- -ي أان م- -ك- -ان- -ة ا÷زائ- -ر وث- -ق- -ل- -ه- -ا

ا÷ي-وسش-ي-اسش-ي ي-ج-عÓ-ن-ها زعيمة اŸغرب
ال-ع-رب-ي ،ن-ظ-را ألن-ه-ا  ⁄ت-وق-ع ات-ف-اق-ي-ات
دفاع مع القوى األجنبية و ⁄تسشمح لها
ب -ال -ت -واج -د ‘ أاراضش -ي -ه -ا ،ع Èإاع-ط-ائ-ه-ا
تسش -ه -ي Ó-ت عسش -ك-ري-ة أاو ق-ب-ول اسش-ت-ق-ب-ال
ق -واع -ده-ا .وأايضش-ا الصش-راع ب Úال-ط-رفÚ
بدأا مع حرب الرمال ‘ أاكتوبر ١٩٦٣م
ال -ت -ي ط -ال -بت ف -ي -ه -ا اŸغ -رب ب -ج-زء م-ن
األراضشي ا÷زائرية ،األمر الذي ترفضشه
ا÷زائ - -ر وت- -ؤوك- -د ع- -ل- -ى ضش- -رورة احÎام
ا◊دود اŸوروثة على السشتعمار.
لي-ديولوجي :ففي
 /3ال-ع-ام-ل ا إ
بداية السشتقÓل ،تبنت ا÷زائر مع عديد
من دول العا ⁄الثالث ،النهج الششÎاكي
اŸضش -اد ل Ó-سش-ت-غÓ-ل والمÈي-ال-ي-ة ،وه-ي
مصشدر مهم لهذه العقيدة لعدة عقود ،ومن
خ Ó-ل -ه-ا ” ت-ب-ن-ي ن-ظ-ام ا◊زب ال-واح-د،
الكفيل بتحقيق الوحدة الوطنية بعد كÌة
النشش -ق -اق -ات ب -ع -د السش -ت -ق Ó-ل ،وأاك-دت
جميع اŸواثيق التي هي Ãثابة دسشاتÒ
الدولة ‘ أاعوام ١٩٦٤م١٩٧٦ ،م١٩٨٦ ،م،
ع -ل -ى ت -ب -ن -ي اÿي -ار الششÎاك -ي ك -ن -ظ -ام
وإاي -دي -ول -وج -ي -ا ب -اع -ت -ب -اره اŸن -ه-ج ال-ذي
ب-إام-ك-ان-ه –ق-ي-ق السش-ت-قÓ-ل ال-تام .فهذا
التوجه سشاهم ‘ –ديد أاهداف ومبادئ
ال-ع-ق-ي-دة األم-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،وم-ن ب-ي-ن-ها
مناصشرة حركات التحرر ‘ العا ،⁄ونصشرة
ال-قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة واع-ت-ب-ار إاسش-رائيل
اŸهدد األول للعا ⁄العربي ،مع العتماد
على قدرات ا÷يشس الوطني ‘ تششييد
وبناء وتنمية البÓد.
م- -ع أاح- -داث أاك- -ت -وب -ر ١٩٨٨م ،ال -ت -ي
شش -ه -دت -ه -ا ا÷زائ -ر ،وان -ه -ي -ار اŸعسش -ك -ر
الششÎاك -ي وأاف -ول إاي -دي-ول-وج-ي-ت-ه ،ل-ت-ح-ل
ﬁل-ه-ا ال-ل-يÈال-ي-ة ،ه-ذه ال-ت-ط-ورات أاثرت
على العقيدة األمنية ا÷زائرية ،حيث ‘
إاط -ار ت -ك -ي -ي -ف -ه -ا م -ع األوضش-اع ا÷دي-دة،
باششرت ‘ إاصشÓحات سشياسشية واقتصشادية
وحتى داخل اŸؤوسشسشة العسشكرية ‘ ،إاطار
التوجه نحو النظام الدÁقراطي بحسشب
م- -ا أاع -ل -ن -ه ال -رئ -يسس ا÷زائ -ري األسش -ب -ق
الششاد‹ بن جديد الذي تو‘ ‘  ٦أاكتوبر
٢٠١٢م ،وت -زام -نت ه -ذه اإلصش Ó-ح-ات م-ع
أازمة العنف (العششرية السشوداء) ‘ بداية
التسشعينيات من القرن ٢٠م ،وهو ما هدد
األمن القومي ا÷زائري حقيقة ،وهو ما
تتطلب إاعادة النظر ‘ هذه العقيدة Ãا
ي - -خ - -دم األوضش- -اع ا÷دي- -دة ،م- -ن خÓ- -ل
الهتمام بجانبي األمن اŸتمثل ‘ Úالقوة
الصش-ل-ب-ة (اسش-ت-خ-دام ال-ق-درات ال-عسش-ك-ري-ة
لسشتتباب األمن ،وهذا ما كان سشائدا ‘
فÎة ا◊رب ال -ب -اردة ب -اع -ت-ب-ار أان ال-دول-ة
تتعرضس لتهديد خارجي عسشكري وبقوة
عسشكرية) ،والقوة اللينة والتي ظهرت بقوة
ب - -ع - -د ا◊رب ال - -ب- -اردة ،ن- -ظ- -را ل- -ت- -ع- -دد

التهديدات التي ل تكون عسشكرية فقط،
ف- -ه- -ن- -اك ت- -ه- -دي- -د ب- -ي- -ئ- -ي ،اق- -تصش- -ادي،
اج -ت -م -اع -ي ،)...وه -ذا ‘ إاط -ار ال -ن-ظ-رة
Óم -ن ال-ت-ي ت-ب-ن-اه ب-اري ب-وزان
ا÷دي -دة ل  -أ
والعديد من اŸفكرين ،والتي ع Èعنها
ب -األم-ن اّŸوسش-ع ال-ت-ي ” ذك-ره-ا سش-اب-ق-ا.
ف-ت-ن-وع ال-ت-ه-دي-دات وŒاوزه-ا ل-لحدود ما
ب -ع -د فÎة ا◊رب ال-ب-اردة ،ت-ت-ط-لب ت-ب-ن-ي
إاسشÎات -ي -ج -ي -ة ت -ع -اون وت -نسش -ي -ق م-ع ع-دة
أاط - - -راف Ùاصش - - -رت - - -ه - - -ا ( اإلره - - -اب،
اıدرات ،ا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة ،ال-ه-ج-رة
غ Òالششرعية.)...
من هنا Áكن القول أان العقيدة األمنية
ا÷زائ -ري -ة ،تشش -ك -لت ان -ط Ó-ق-ا م-ن ع-دة
عوامل سشبق ذكرها وأانها تتحدد من خÓل
شش -ك -ل ال -ت -ه -دي -دات ال -ت-ي ت-واج-ه اأم-ن-ه-ا،
فاÓŸحظ أان اإلطار العام لهذه العقيدة
Óمن( القوة
انتقل من اŸفهوم الضشيق ل أ
Óمن (القوة
الصشلبة) إا ¤اŸفهوم الواسشع ل أ
اللينة) ،وذلك تكيفا مع التحولت ا÷ديدة
التي يششهدها العا ⁄بفعل العوŸة.
لم -ن -ي -ة
 /3أاسشسس ال -ع -ق -ي -دة ا أ
ا÷زائرية:
تأام Úا◊دود وحمايتها.
ا◊ف -اظ ع -ل -ى وح -دة الÎاب ال -وط-ن-ي
وسش Ó- - -م - - -ت - - -ه ‘ ب - - -ع- - -ده الÈي ،ا÷وي
والبحري.
انتهاج اÿيارات العسشكرية الدفاعية،
ورفضس اسش- -ت- -ع- -م- -ال ال- -ق- -وة ال- -عسش -ك -ري -ة
لÓ- -ع- -ت- -داء ع -ل -ى ال -دول احÎام -ا Ÿب -دأا
السشيادة الوطنية لها ولغÒها من الدول.
ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون الق-ل-ي-م-ي والدو‹ Ãا
يحقق األمن والدفاع وترقيتهما.
 /2افرازات سشقوط نظام القذا‘
لمن
لم-ن الق-ل-ي-م-ي ع-امة وا أ
ع-ل-ى ا أ
القومي ا÷زائري خاصشة.
قبل التطرق إا ¤افرازات سشقوط
نظام معمر القذا‘ بعد انتفاضشة ٢٠١١
وتهديدات الوضشع الليبي اŸتأازم سشياسشيا
وأامنيا على ا÷زائرÁ ،كن ادراج:
أاول :م -ف -ه -وم ال -ت -ه -دي -د وت -ب -ي-ان
التهديدات غ Òالتقليدية:
ال- -ت- -ه- -دي- -د ل- -غ- -ة ،ي -ع -ن -ي ا◊اق األذى
والضشرر.
التهديد ‘ مفهومه السشÎاتيجي هو
وصشول تعارضس اŸصشالح والغايات القومية
م -رح-ل-ة يصش-عب ف-ي-ه-ا إاي-ج-اد ح-ل سش-ل-م-ي
ي- -ح- -ق- -ق الم- -ن ‘ أاب- -ع- -اده اıت- -ل- -ف- -ة،
والتهديد قد يكون على اŸسشتوى الفردي،
ا÷ماعي ،القومي ،اإلقليمي اأو الدو‹،
وتتأارجح مصشادره ب Úمصشدر داخلي وآاخر

خارجي ،والتهديد  threatيدخل ضشمن
األمن الصشلب والذي يكون تأاثÒه مباششر
و‘ ا◊ ‘ ،Úح Úال - - - - - - -ت - - - - - - -ح - - - - - - -دي
 challengeيندرج ضشمن األمن الناعم
واŸرت-ب-ط ب-الصش-ع-وب-ات واıاط-ر ال-ت-ي
تؤوثر على اŸدى البعيد أاو اŸتوسشط أاي
دون اسشتخدام القوة العسشكرية أاو التهديد
اŸباششر.
نتيجة التطورات التي ششهدها مفهوم
األمن فإان مفهوم التهديد عرف تطورات
بدوره ،إان كانت القوة العسشكرية والتدخل
األج-ن-ب-ي اŸب-اشش-ر Áث-ل أاسش-اسس ال-ت-ه-ديد
Ãف -ه -وم األم -ن ال -ت -ق -ل-ي-دي ،ف-إان ال-وضش-ع
الدو‹ ما بعد ا◊رب الباردة أافرز العديد
م -ن ال -ت -ه -دي -دات غ Òال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ،ف-ه-ي
تهديدات ل تصشدر من وحدات سشياسشية
ول ت -رت -ك -ز ع -ل -ى ال-ق-وة ال-عسش-ك-ري-ة ال-ت-ي
تنتهجها قوى أاجنبية Œاه دولة أاخرى ،بل
أاصشبحت تهديدات نابعة من فواعل غÒ
دولتية عابرة للحدود يصشعب التنبؤو بها
وب-ح-ج-م ان-تشش-اره-ا وت-ع-ق-يداتها ،كما انها
ن -اب -ع -ة م -ن داخ-ل ال-دول-ة ن-فسش-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة
الضش- -ط- -راب- -ات السش- -ي- -اسش- -ي -ة ،ال -ت -عÌات
الق - -تصش - -ادي - -ة ،واŸعضش Ó- -ت األم - -ن- -ي- -ة
والتحديات الجتماعية.
بحسشب تقرير األ· اŸتحدة ‘ ،١٩٩٩
اŸعنون ““ العوŸة بوجه آاخر““ ” –ديد
Óم -ن ك -ال -ت -ا‹:
ال -ت -ه -دي -دات ا÷دي -دة ل  -أ
األزم - -ات اŸال - -ي - -ة ،ضش - -ع - -ف اŸسش- -ت- -وى
اŸع- -يشش- -ي ،األم- -راضس واألوب- -ئ -ة ،ال -غ -زو
ال- -ث- -ق -ا‘ ،ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،اإلره -اب
الدو‹ ،تأاث Òالتكنولوجية ‘ البيئة ،غياب
المن السشياسشي والجتماعي““.
قد ” –ديد التهديدات غ Òالتقليدية
كالتا‹:
@ تهديدات نابعة عن بروز قوميات
داخل الدول.
@ التهديدات اŸتعلقة بانتهاك حقوق
اإلنسش -ان ك -اإلب -ادة ا÷م -اع -ي -ة وال-ت-ط-هÒ
العرقي.
@ التهديدات البيئية من تلوث ،كوارث،
اضشطرابات مناخية...
@ الهجرة بكل أاششكالها.
ومنه فهي:
@ تهديدات عابرة للحدود ( تتجاوز
اÛال ا÷غرا‘ اŸكا ‘ Êنششاطها).
@ تهديدات من طبيعة غ Òعسشكرية.
@ صشادرة من فواعل غ Òدولتية ،وهذا
م -ا يصش -عب –دي -د م -نشش -أاه -ا وت-أاثÒات-ه-ا
بدقة.
@ ت- -ه -دي -دات ت -ؤوث -ر ع -ل -ى ك -ل ج -م -ي -ع
الفواعل األمنية (الفرد ،اÛتمع ،الدولة،
النظام اإلقليمي والدو‹).

للموضشوع مراجع

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي

لثنين  ٢٣افريل  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٧شسعبان  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٦٢٦
ا أ
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من يحمي العروضس البهلوانية في غيأب المدارسس وال ّضسوابط؟

فن اإ’Áأء يكتسسح اŸسسأرح اÙلية

لشسكال التعبÒية التي Áكن السستعانة بها ‘
يعّد اŸسسرح الصسامت من أاهم ا أ
مسسرح الطفل من أاجل تقد Ëفرجات درامية مثÒةŒ ،ذب اŸشساهدين
بطريقة إابداعية سساحرة ،والسستعراضسات البهلوانية أاو التعب Òالصسامت
شس- -ك -ل مسس -رح -ي ق -د Ëع -رف ل -دى الشس -ع -وب ال -ق -دÁة ك -اŸصس -ريÚ
والياباني Úوالصسيني .Úبيد أانه نشسأا ‘ اŸسسرح اليونا Êللدللة على
التقليد واÙاكاة ،كما عرفه اŸسسرح الروما Êبأانه «تقليدا للطبيعة
لنسسانية ،وكانت عروضسه ‘ البدايات تتضسمن النقد الجتماعي
ا إ
والسسياسسي ،ولعله كان الوسسيلة الفعالة للهروب من ﬂاوف الكلمة
اŸن -ط -وق -ة» .ك -ذلك ح -دي -ث -ا اه-ت-م اŸسس-رح اŸع-اصس-ر ك-ثÒا ب-اŸسس-رح
لي -ج -اب-ي-ة ‘ –ب-يك ال-ف-رج-ة ال-درام-ي-ة.
لدواره ا إ
الصس -امت أ
وقلما ‚د ﬂرجا عاŸيا أاو عربيا  ⁄يهتم بهذا النوع من
اŸسسرح؛ Ÿا له أايضسا من فوائد ‘ تكوين شسخصسية اŸمثل
لÁاء اŸسسرحي
وتأاطÒها فنيا ودراميا .ويعتمد فن ا إ
أاو م-ا ب-ات ي-ع-رف ب-ال-ع-روضض ال-ب-ه-ل-وان-ي-ة ع-لى البعد

كلمة العدد

عرضس
ُيضسحك
وواقع ُيبكي

بقلم :حبيبة غريب

أل-وأن زأه-ي-ة وشش-ع-ر مسش-تعار
و أن - -ف أح - -م - -ر وأب - -تسش- -ام- -ة

اÙلي للعروضض واŸواضسيع التي يتمّ تناولها لتضساف إاليها هالة من الفرجة
التي تعتمد على عناصسر الغرابة واÿروج عن اŸأالوف ‘ وجود مكمÓت
م تأاديتها،
موسسيقية غالبا ما تتماشسى وﬂتلف الوقفات اŸسسرحية التي يت ّ
ويواكب العرضض البهلوا Êأاصسوات التفاعل وعبارات السستهجان التي
ت -ث Òا÷م -ه -ور اŸشس -اه-د وف-ق م-وضس-وع ي-ك-ون م-عّ-د مسس-ب-ق-ا ت-وضس-ع ل-ه
ال-ع-دي-د م-ن اıارج وال-ت-ي ‘ ال-غ-الب ت-ك-ون ه-ك-ذا بصس-ورة ارŒال-ي-ة
تعتمد على اسستحضسار ردود أافعال تث Òعناصسر الغرابة ‘ نفسسية
اŸشساهد ،و‚د الطفل اك Èمن يتفاعل والعروضض البهلوانية على
لن الطفل تكون ردود أافعاله عفوية مباشسرة
عكسض الراشسد ،أ
تسس -ت -ث -ار ب -ح-رك-ات وأاصس-وات وإاÁاءات ي-ق-اب-ل-ه-ا شس-يء م-ن
السس-ت-ه-ج-ان وال-دهشس-ة وال-غ-راب-ة ل-تصس-نع بذلك عناصسر
الفرجة واŸرح.

مرسشومة بالمسشاحيق وهندأم عريضض ،هي ألتفاصشيل ألتي
يتميز بها ألمهرج أوألبهلوأن أوما يسشمى بالعامية «ألكلون»
عندنا أليوم في ألجزأئر .ألظاهرة ألتي أصشبحت موضشة
يمتهنها ألكثير من ألششباب وألششابات وألتي تلقى روأجا
كبيرأ في ألوسشط ألمدرسشي وأ’جتماعي ،يرأد منها فسشحة
للضشحك وألفرجة ،لكن قلي Óما يفكر في محتوى ألرسشالة
أل -ت -ي ت -ح -م -ل -ه -ا ه -ذه ألشش -خصش -ي -ات «أل-ف-ك-اه-ي-ة « و’ ف-ي
أإسش-ق-اط-ات-ه-ا أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ف-لسش-ف-ي-ة وأن-ع-ك-اسش-ات-ها على
ششخصشية ألطفل ألمتلقي.
هل ألحاجة إألى ألفرجة وألضشحك وأسشتقطاب أهتمام أأ’طفال
للششعور بنجاح ألعروضض ألموجهة لهم ،سشبب قوي يلهي ألقائمين
على مششاريع تثقيف وترفيه ألناششئة عن ألنظر عن كثب إألى قيمة
ومحتوى ألعروضض ألتي يقدمها ألبهلوأن وألمهّرج وبالخصشوصض
نوعية ألنصض وألحوأر؟ وهل غياب أ’هتمام بمسشرح حقيقي

سسوق أاهراسض :العيفة سسمÒ

ل -ل-ط-ف-ل وّل-د ف-رأغ-ا ك-ان ’ ب-د م-ن م-ل-ئ-ه ،ح-ت-ى ول-وبشش-خصش-ي-ات
تهريجية ،تفتقد للمهنية وأإ’لمام بما يسشتلزم تقنيات ألممارسشة
أل -مسش-رح-ي-ة ألصش-ح-ي-ح-ة وب-اأ’خصض ب-ك-ل م-ا يّ-ه-م مسش-رح أل-ط-ف-ل
وكيفية ألتعامل معه.
فكون ألطفل متلقيا صشعب أ’رضشاء ،فهو في حاجة لعروضض
ُتنمي عقله وتعّزز تكوينه على ألمبادئ ألسشليمة وألقيم أأ’خÓقية
ألصش-ح-ي-ح-ة ب-ن-فسض أل-ق-در ل-ح-اج-ت-ه ل-فسش-ح-ة م-ن ألمرح وألترفيه
وألضشحك ،وهي مهمة إأن تّو’ها ألمهّرج وألبهلوأن فعليه قطعا أن
’ يعتمد فقط على بهرج أأ’لوأن وألحركات وألنصض أ’رتجالي،
بل هو في حاجة إألى أإ’لمام بعالم ألطفل وأنششغا’ته وتطلعاته،
وك-ذأ م-ح-ي-ط-ه أ’ج-ت-م-اع-ي ل-ت-ك-ون أل-رسش-ال-ة ه-ادف-ة ت-ج-م-ع بين
ألفرجة وتلبية ألحاجة ،وأن يبتعد قدر أإ’مكان عن ألتهريج ،بغية
إأضش-ح-اك أل-ج-م-ه-ور ،وح-ت-ى ’ ت-ن-ط-ب-ق ع-ل-ي-ه أل-م-ق-ول-ة ألشش-عبية:
«يضشحكه ويضشحك عليه».

@فن يتأأرجح بين
ثنأئية «ا’رتجألية
والّتهريج» والطّفل
الجمه ـور رقم واحد
@ مسسرح العرائسس..
البدي ـ ـ ـل المقن ـ ـ ـع
الح ـ ـ ـألي للتّهريـ ـج
@ تحضسير ومراقبة
الفقرات والتّكويـ ـن
حتمي ـ ـ ـ ـ ـأت ’ يجب
ا’سسته ـ ـ ـ ـ ـأنة بهـ ـ ـ ـأ
@ البـ ـ ـ ـراءة تعتم ـ ـد
علـ ـ ـ ـ ـى حواسسه ـ ـ ـ ـأ
في الفرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
والمسسرح البهلواني
يأأسسرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأ
@ دخ ـ ـ ـÓء اعتلـ ـ ـ ـوا
الّركـح والفرجـ ـ ـ ـ ـة
’ تعّوضس بألفشسـ ـ ـل
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« أŸمثل أŸسسرحي
م
رزوق سسعيدي»:
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اŸوجهة
رسس
ق سس -ع -ي -دي» ‘ تصس -ري -ح لـ» فيه
يه من الشسباب يرو
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Ÿضسمون الÎبوي
الكوميدي.
ابقة حول العمل
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واسستدل اŸتحدث ‘ هذا ل «باألرضسية اÿصسبة» .ال -ب-ه-ل-وا Êاÿاصض ب-ال-ط-ف-ل« ..ق-ا اŸسسرحي ‘ شسقه
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اŸسسرحي زكرياء
ل اŸعلومة للطفل
ال اŸسسرحية البه
منصسوري فوزي« :أن أŸسسرح أÙلي أŸوجه إأ¤
يتطلب أادق التفاصسيل من خ من خÓل عمل مسسرحي راسسخة ‘ أاذهان الكث »Òمضسيفا لوانية التي لزالت
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أان
أل -ط -ف-ل ي-رت-ك-ز بصس-ورة ك-بÒة ع-ل-ى ألسس-ت-ع-رأضس
اŸسسرحي
تسسلسسل أاحداث العمل صسّعب جدا من حيث اختيار اŸوا «العرضض البهلواÊ
ﬁمد بويشس أسستاذ ومؤولف مسسرحي جزأئري له عّدة مطبوعات نصسّية مسسرحية موّزعة ع Èألوطن ألعربي وباحث ‘ مسسرح وشسرح اŸوجهة للناشسئة».
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اŸسسرح الكوميدي الذي يحوي
ح
ي
م
ؤ
و
ك
د
ا
‘ كÓمه« :أان
لزياء ألغريبة وألتي توحي للطفل أن ألشسخصسية ألتي يشساهدها
أ أ
لحتفالية ،لكن توجّهه لكتابة ألنصس جعله Áيل أك Ìإأ ¤علم ألنفسس وعلم ألجتماع وألفلسسفة وشستى
للدكتور برشسيد ‘ أ إ
شس-خصس-ي-ة Ãواصس-ف-ات خ-اصس-ة ‘
سسعيدة :ج  .علي
ه -ي شس -خصس -ي -ة غ Òم -أال -وف -ة ،وك -ل غ Òم -أال -وف ل-دى أل-ط-ف-ل ه-و أم-ر
لخرى ،وهو صساحب Œربة فريدة ‘ ألطرح بالفصسحى ‘ .هذأ أ◊وأر ،عبّر بويشس عن نظرته ألفريدة للمسسرح
أŸعارف أ أ
اللبسض وغÒها ،كانت متواجدة ‘
م -رغ -وب ي -ع -م -ل ع -ل -ى أل-ت-ف-اع-ل م-ع ﬂت-ل-ف أ÷زئ-ي-ات أل-ت-ي ي-ت-ن-اول-ه-ا
Óجيال ألقادمة على وجه أÿصسوصس.
Óطفال وتأاثره بالفكر ألتسسويقي وأنعكاسسات ذلك على معاي Òأ÷ودة وألتطور ألفكري ل أ
أŸوجّه ل أ
ك-وم-ي-دي-ا (دي لرت-ي) اإلي-ط-ال-ي-ة،
أŸسسرحي ألبهلوأ ،Êولنا ‘ ذلك ألعديد من ألشسخصسيات ألبلهوأنية
بعدها أاخرج اŸهرج منها ليقدم
وهرأن :برأهمية مسسعودة
أادخ - -لت مسس - -رح ال - -ط - -ف - -ل ‘ ا÷زائ - -ر ‘ من ا÷انب التجاري أاول ،ثم العمل على
ألتي كÈت معنا طيلة مرأحل ألعمر مثل «ماما مسسعودة « حتى أننا Ÿا كÈنا  ⁄نسستطع
ع-روضض مسس-ت-ق-ل-ة ،ل-يصس-ب-ح ف-ن قائم
لنه
تناقضسات رهيبة من حيث معطى العرضض تكوين من له عÓقة مباشسرة للطفل ،أ
ألتفريق ب Úوأقع هاته ألشسخصسية هل هي أمرأة أم رجل ،وفع Óهذأ ألندماج
مسستقل بذاته يقدم حتى للكبار ‘ الدول الغربية،
ألوجدأ Êللطفل مع ألشسخصسية أŸسسرحية يخرجه غالبا عن أŸأالوف ،بل يبتعد
«ألشسعب»Œ :اربكم أŸسسرحية تعتمد
ال -رسس -ا‹ وج-ان-ب-ه ال-ن-فسس-ي ‘ ال-ت-ع-ام-ل م-ع ل يعني أابدا أان تلبسض سسروال مزركشسا
على نقيضض ا◊اصسل ‘ ا÷زائر والوطن العربي ،أاين
لزياء ألتي باتت تشسكل جزءأ من
به إأ ¤درجة ألتقمصس وألبحث عن هاته أ أ
ع- -ل- -ى أل- -ط- -رح ب- -ال- -فصس- -ح- -ى ودهشس- -ة
الطفل ،وقد ظهر األمر دون دراسسة مسسبقة لتكون مقبول أامام ما تقدمه للطفل...
لطفال
ﬂزونه ألفكري ،وهذأ ما نرأه ‘ ألعديد من ألعروضس أÿاصسة با أ
ل زال  ⁄يصسبح فن مسستقل بذاته» .وأاضساف الناقد
أاو تنظ Òل أ
ألعرضس ،فماذأ عن ألكتابة للطفل؟
Óمر اإلبداعي فيه واخÎق الكث ‘ Òإأ‚ازك أل- -ب- -ح- -ث- -ي م- -ع أل- -ه- -ي- -ئ- -ة
أين توضسع ورشسات من أجل رسسم مÓمح هاته ألشسخصسيات ألبهلوأنية
قائ« :Óإان هذا الفن ما يزال عندنا مرتبط باŸسسرح
ﬁم -د ب-ويشس :اŒاه -ي ل -ك -ت-اب-ة ال-نصض
م- -ن ّŒار ال- -ف- -ن بصس- -ي -غ -ة ت -ق -د Ëع -روضض ألعربية للمسسرح بالشسارقة ،ترى أنّ
لط-ف-ال» .ي-ب-ق-ى ه-ن-اك أم-ر ،ي-ق-ول أŸت-ح-دث ‘« :غ-اي-ة
ع -ل-ى وج-وه أ أ
Óطفال» كما تطّرق ‘ سسياق
الكوميدي اŸوجه ل أ
ل -أ
جعلني أاميل إا ¤علم الجتماع وعلم النفسض
Óط -ف-ال ،واع-ت-م-د ال-ك-ث Òع-ل-ى ال-ط-ري-ق-ة أل -ب-دي-ل أŸق-ن-ع أ◊ا‹ ل-ل-ت-ه-ري-ج ه-و
لهمية ‘ هاته ألعروضس ألبهلوأنية وهو أنه يجب عليها أن ترتكز
أ أ
حديثه إا ¤شسخصسية اŸهرج ،والغاية من العروضض
وال-ف-لسس-ف-ة ب-ت-ج-ارب ج-دي-دة اع-ت-م-دت فيها
ال -ت -ه -ري -ج -ي -ة ‘ ال -ط -رح وف -ق اŸوسس -ي -ق-ى مسس-رح أل-ع-رأئسس ،م-ا ت-ع-ل-ي-ق-ك-م على
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Óطفال ،والتي ـ حسسبه ـ Œعل البهلوان
اŸقدمة ل أ
على اللغة الشساعرية ‘ الطرح بالفصسحى،
اŸسسروقة أاسساسسا من الكث Òمن ا◊صضصض ذلك؟
لذوأق ألطفل ألتي يجب أن
لفكار ألهادفة مرأعاة للطفل ،أحÎأما أ
وكذأ أللتزأم با أ
ﬁبوبا لديهم ،انطÓقا من البهرجة التي يتزين بها،
وكتبت للطفل بنفسض الطريقة مبتعدا عن
التلفزيونية وأاصسبح النصض كوسسيلة رسسالية @@ ‘ ع -كسس -ي -ة ه -ذا الŒاه ال-ت-ه-ري-ج-ي
لسسفاف وألتسسطيح وكذأ ألبتعاد عن ألتفاهة وألذوق
تكون طبيعية بعيدة عن أ إ
وصسول إاﬁ ¤توى اŸواضسيع الهادفة التي يقدمها.
ال -ل -غ -ة ال -ث -ال -ث-ة ‘ اŸسس-رح ال-ت-ي أاراه-ا ق-د
غ Òم -رغ -وب ف-ي-ه ‘ ال-ط-رح ال-ت-ه-ري-ج-ي يكون مسسرح العرائسض مث Óكبديل تربوي
لننا «يضسيف قائ« Óيجب أن
لخÓق» ،أ
ألهابط وألذي يؤوثر بطريقة سسلبية على أ أ
وأاك -د صس -وي -ل -ح -ي ع-ل-ى ضس-رورة أان ي-ك-ون م-ؤودي دور
ابتعدت كثÒا عن اŸتلقي وخصسوصسا الطفل
واŸت- -ل -ق -ي ال -ط -ف -ل داخ -ل ل -ع -ب -ة ال -ل -عب مهم ‘ اŒاه حركية بناء عقلية سسليمة
لك Ìتأاثرأ
لطفال ألتي تعت Èألفئة أ أ
نكون أك Ìحذرأ ونحن نتعامل مع فئة أ أ
تعرف السساحة الثقافية والفنية بولية “Ôاسست ‘ ،اŸهرج أاو البهلوا Êمسسرحي أاو ‡ارسض للمسسرح ،فÓ
بهاته ألعروضس أŸسسرحية».
ال-ذي ب-دأا ي-ف-ت-ق-د ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ال-فصس-ح-ى
ال -ط -ف -و‹ ب -ع -ي -دا ع -ن ال -ه -دف السس -م-ي ل -ل -ط -ف -ل ووف -ق دروسض ت -رب -وي -ة م -ق -ب-ول-ة
اآلون- -ة األخÒة ع- -ل -ى غ -رار ب -اق -ي ولي -ات ال -وط -ن ،بد له أان يعتمد على تقنيات خاصسة موجهة لفئة
سسوق أهرأسس:
ل-يسس-ت-ع-م-ل ل-ه-ج-ة ه-ج-ي-ن-ة وخ-ل-ي-ط ل-غ-وي ل
Ÿسسرح الطفل الذي هو الهدف الÎبوي.
وب -إا‚از رسس -ائ-ل ه-ادف-ة ،ف-ت-ك-ون ال-دم-ي-ة
محمد ميهوبي:
اق -ت -ح -ام ونشس -اط م -ل -فت ل Ó-ن -ت -ب -اه Ûم -وع -ة م -ن مسستهدفة‡ ،ا يحتم معرفة الطريقة الÓزمة لذلك.
سسم Òألعيفة
ينتمي إاليه...
لخÓ-قي واللفظ
أل ت- -ع -ت -ق -د أن ألسس -تسس -ه -ال أ◊ا‹ رف-ي-ق-ة سس-لسس-ل-ة ل-ل-ب-عث ا أ
ا÷معيات والفرق للعديد من الفنون الثقافية ،خاصسة عّ-رج عضس-و ج-م-ع-ي-ة األضس-واء ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ن-اشسطة ‘
وبحكم تأاثري الكب Òبالنصض اŸفتوح الذي
لثقافة ألطفل ،يجعلنا ندق ناقوسس الÎبوي والدهشسة ‘ التلقي عند الطفل
أاسّسسض له الفيلسسوف اليطا‹ أامÈتو إايكو ‘
أÿط-ر ون-كشس-ف ع-ن أ أ
لسس-ب-اب أل-ت-ي ال- -ذي ي- -حب الك- -تشس- -اف ..و‘ خ Ó-صس -ة
كتابه األثر اŸفتوح أادركت أاّن اللعبة النصسية
أدت إأ ¤هذأ ألوضسع؟
ت -دخ -ل -ي أاق -ول واجب ع -ل -ي -ن -ا ال-ن-ظ-ر إا¤
‘ الفن الرابع لها دورا كبÒا ‘ اسستدراج
@@ أاول إانّ ف - -ق - -دان اÛت - -م - -ع Ÿع- -ن- -ى الÈاءة ب -ع -ي -ون األب -وة ال-ت-ي –اف-ظ ع-ل-ى رئيسس جمعية ألسستار للمسسرح وفنون ألعرضس مكي سسودأ:Ê
اŸتلقي إا ¤ما أاسسميته دهشسة العرضض لغويا ،اجتماعية ل تؤومن باألبعاد الثقافية ‘ بناء العرضض اŸسسرحي والذي قد يعتمد على م- -ك- -ون -ات أاخ Ó-ق -ي -ة وت -رب -وي -ة ورسس -ائ -ل
اŸهرج كممثل لنصض قائم ◊ّد ذاته جعل ت -وج -ي -ه -ي -ة خ -ارج ال -ع -روضض ال -تصس -فÒي-ة
Óجيال القادمة.
وب -ال -ت -ا‹ ت -ك -ون ال -رسس -ال-ة أاسس-ه-ل ب-ك-ث ‘ ÒاŸسستقبل الفكري ل أ
إايصسالها إا ¤العقل الباطن عند الطفل أاو وألن السستثمار ‘ الطفل هو السسبيل إا ¤السستسسهال ا◊ا‹ لثقافة الطفل والذي والتهريجيه التي هو ‘ غنى عنها ،فطفل
عند الكب.Ò
اŸرور بعيدا عن العوŸة الثقافية الرهيبة دف- -ع ال- -ك- -ث Òم- -ن ا÷م- -ع- -ي -ات وال -وج -وه اليوم ‘ حاجة إا ¤سسÓح نصسي يواجه به
ه-ل Áك-ن-ن-ا أل-ي-وم أن نسس-م-ي عروضس ال-ت-ي تسس-ي-ط-ر ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وإادي-ول-وجيا على اŸسسرحية لدق ناقوسض اÿطر ..أاين نسس Òما هو قادم...
أŸه - -رج ‘ أ÷زأئ - -ر مسس- -رح- -ا م- -وج- -ه- -ا العقل البشسري ا◊ديث خصسوصسا ‘ دول بهذا التهريج ..وهل Áكن تبني انتقال
ل - -ل - -ط- -ف- -ل وف- -ق أ أ
لط- -ر أل- -ف- -رج- -وي- -ة العا ⁄الثالث ،فإانه لبد من إاعادة قراءة ما مسسرحي لثقافة الطفل إا ¤أابعاد –ميه
ي- -ع- -ت Èرئ- -يسس ج- -م- -ع- -ي- -ة ألسس- -ت -ار
يؤوهلهم ألداء هذا الدور قد
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وألÎب -وي -ة ،أم ه -و
م -ن اÙي -ط اÿارج -ي الصس -عب ال-ت-أاق-ل-م
يقدم للطفل من زاوية الفن الرابع...
ل- -ل- -مسس- -رح وف- -ن- -ون أل -ع -رضس م -ك -ي
ي - -ؤودي إا ¤ح - -دوث ك- -وارث
ف - -ق - -ط أف - -ق- -د أل- -ف- -ن أل- -رأب- -ع م- -ع- -ن- -اه ما مدى ‚اح ألفن أŸرتبط مع أŸادة معه ..ومن ترك قيادة الطفل مسسرحيا إا¤
سس -ودأ Êأن أل -ت-ط-رق إأ ¤أل-ت-ع-ري-ف
ف -وق اÿشس -ب -ة ،خ -اصس-ة وأان
أ◊قيقي؟
خ -ارج أل -رسس -ال -ة ألÎب -وي -ة ب -ال -نسس-ب-ة من ل عÓقة لهم بأاسسسض الفن الرابع وبعلم
ب-ال-ع-روضس أل-ب-ه-لوأنية يشستمل على
ت-ع-ام-ل-ه-م ي-ك-ون م-ع جمهور
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@@ ‘ قرا
لب- -ع- -اد
ن - -فسض ال - -ط - -ف - -ل خصس- -وصس- -ا وب- -ا أ
لطفال وألفكر ألتسسويقي؟
Ÿسسرح أ أ
ج -ان -ب Úم -ه -م ،Úأول -ه-م-ا شس-خصس-ي-ة
ال -ط-ف-ل ال-ذي يصسّ-ن-ف ع-ل-ى
ا◊ا‹ لب- - -د م- - -ن ال- - -ول - -وج إا ¤ا◊رك - -ي - -ة @@ إان انسسحاب الكاتب واıرج واŸمثل السس -وسس -ي -ول -وج -ي -ا ل -ل-م-ج-ت-م-ع ..ال-تصس-فÒ
أŸهرج وهي شسخصسية تهتم بتقدË
أان -ه ج -م -ه -ور حّسس-اسض ج-دا
السس -وسس -ي -ول -وج -ي -ة اŸراف -ق-ة ل-ه وانسس-ح-اب األكادÁي من لعبة العرضض اŸوجه للطفولة وال-غ-ن-اء وال-ت-ه-ري-ج ل ي-ع-ن-ي ق-ي-ادة ال-طفل
ألتنشسيط أŸسسرحي وتعتمد ‘ ذلك
ولبد من احÎامه واحÎام
لمان...
اŸتلقي النخبوي والعام على حّد سسواء من ج -ع -ل ال -رك-ح م-ف-ت-وح-ا Ÿا اسس-م-اّه اŸت-ل-ق-ي مسسرحيا إا ¤بر ا أ
على أغا Êوألعاب وألتي تدخل ‘
بسساطة تفكÒه وبراءته.
قاعة العروضض اŸسسرحية ،وتزامن هذا مع ا◊ا‹ اŸه -رج ،وه -ذه ال -تسس -م -ي-ة ه-ي ال-ت-ي أارى أانه ،لبد من تدخل الوزارة الوصسية
تصس -ن -ي -ف أل -ع -روضس أل -ب -ه -ل -وأن-ي-ة،
وت- -وق -ف اŸسس -رح -ي م -ك -ي
ال- -ب- -ن- -اء الÎك- -ي- -ب- -ي غ ÒاÛدي ◊رك- -ي -ة
لطار والعمل على تصسفيته
لتقن Úهذا ا إ
وألبهلوأن ألذي يعتمد على ألعاب
سس- -ودا Êع -ن -د واق -ع ف -ن -ون
ألحاجة إألى تكوين أجتماعي الخفة والشسقلبة وغيرها،
أÿف - - -ة وأÿف - - -ة أ÷سس - - -م - - -ي- - -ة ‘
العرضض البهلوانية ‘ بÓدنا
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ﬁمد بوعÓق ﬂتصس ‘ علم ألنفسس ألÎبوي لـ«ألشسعب»:
ألتحرك على ألركح ،وكليهما Áثل
ال-ت-ي أاضس-حت تشس-ك-ل ي-قول:
وفلسسفي ومسسرحي شسامل
شسخصسية ميتة قليلة الكÓم غالبا ما تتواصسل من
ج-زءأ م-ن أل-ف-رج-ة أŸسس-رح-ية ألتي
«ظ -اه -رة ،ن -ظ -را لÓ-ن-تشس-ار
خ Ó-ل ال -ح -رك-ات ال-م-دروسس-ة ،اإلي-م-اءات إليصس-ال
تعتمد على إأتباع قوأعد ألتنشسيط
الكب Òالذي تعرفه العروضض
ألبهلوأن هو إأسسقاط أجتماعي وفلسسفي ل رسسالتها ،أاي من خÓل تغيير المÓمح واسستعمال
وألÎفيه للمتفرج.Ú
ال -ب -ه -ل -وان -ي-ة وبشس-ك-ل واسس-ع
يتماشسى مع ألوأقع في ألجزأئر حاليا ،وهو ال -ج -انب ال -ف -ي -زي -ول -وج -ي ل -لشس -خصض ،ع -ل -ى غ-رار
وعلى الرغم من إايجابية ذلك ،إال أان األمر –ّول إا¤
دخيل على ألمجتمع ألجزأئري ل عÓقة شس- -خصس- -ي -ة «ال -روك -ان» اإلي -ط -ال -ي -ة و»سس -ام -وراي»
لصس -ل -ي ل -ه-ذأ أل-ف-ن أل-ذي اليابانية» .لكن عندنا في الجزائر نرى العكسض ينطلقﬁ ،مد بوعÓق أıتصس ‘ سسيكولوجية اللعب عند األطفال بحيث وضسعها ‘ إاطارها الÎبوي الÎفيهي ي - -ق - -دم ويصس- -ل إا ¤ال- -ه- -دف
ورڤلة :إأÁان كا‘
التمييع ‘ بعضض األحيان كما ذكر ﬁدثنا‡ ،ا أادى إا¤
ل -ه ب -ال -ف -ح -وى أ أ
ي -م -ت -ه -ن -ه أشس -خ -اصس م -ل-م-ون ب-ك-ل ج-وأنب تماما ،يضسيف الممثل والمخرج المسسرحي قائ :Óع- -ل -م أل -ن -فسس ألÎب -وي مسس -تشس -ار ي -ع -د ه -ذا األخ Òوسس -ي -ل -ة ل -ل -ت -ن -ف -يسض ب -إاخضس -اع -ه -ا إا ¤رق -اب -ة مسس -ب-ق-ة ق-ب-ل اŸنشس- - - -ود وال- - - -رسس- - - -ال - - -ة
تقمصض دور البهلوان من قبل أاشسخاصض غ Òمؤوهل Úألداء
أل -م -م-ارسس-ة أل-مسس-رح-ي-ة وم-ط-ل-ع-ي-ن ع-ل-ى «إان كل من يريد من الشسباب أان يمارسض المسسرح ل - -ل- -ت- -وج- -ي- -ه وأ إ
لرشس- -اد أŸدرسس- -ي و–رير الطاقة الزائدة إا ¤جانب كونه التقد ،Ëمن منطلق قاعدة «كل نشساط الصسحيحة Ãا يحّقق النمو
يعّد العرضض البهلوا Êنوع من صسنع الفرجة التي ل تعتمد مثل هذه العروضض ألسسباب Œارية بحتة ،إاذ أاضسحى أاي
أل- -وأق- -ع ألج -ت -م -اع -ي وح -ريصس -ي -ن ع -ل -ى يبدأا بدور المهرج مكتفيا باختيار هندام وأالوان وأŸه -ن -ي ب -ق -ط-اع ألÎب-ي-ة ل-ولي-ة يعت ÈعÓجا ‘ علم النفسض يسستخدمه غﬁ Òضس -ر ف -ه -و خ-ط »Òح-ت-ى ت-ك-ون السسليم لنفسسية الطفل».
ع -ل -ى ال -ق-واع-د اŸسس-رح-ي-ة بشس-ك-ل ك-ب ،Òل-ذلك ه-و م-ن شسخصض ل Áلك أاي خÈة ‘ اÛال يلبسض شسخصسية
ث ب- - -وع Ó- -ق ‘ ه - -ذا
توأصسل ألشسخصسية مع ألطفل وتقديم له ومسساحيق تلفت انتباه األطفال ومسستعم Óحوارات خ -نشس -ل -ة وك -ذأ أخصس -ائ-ي ن-فسس-ا Êال -ن -فسس -ان -ي -ون ‘ ال -ك -ث Òم-ن ا◊الت ف -ك -رت -ه -ا سس -ل -ي -م-ة وه-ادف-ة ‘ وق-ع-ه-ا وح ّ
األع -م -ال اŸسس -رح -ي -ة السس -ه -ل -ة اŸم-ت-ن-ع-ة ،خ-اصس-ة وأان البهلوان ويصسعد على اÿشسبة Ÿواجهة جمهور األطفال
السسياق ،على ضسرورة مراقبة
Óسس-ق-اط-ات بجمعية منشسطي ألشسباب ومرأكز للكشسف عن الضسطرابات النفسسية لدى السسيكولوجي والجتماعي للطفل.
ال-ب-ه-ل-وان م-ن خÓ-ل-ه-ا ي-ت-وّج-ه Ãا ي-ق-دم-ه إا ¤األط-ف-ال الذي يعد جمهورا ل يجب السستهانة به مهما كان صسغر
عرضس يتماشس ووأقع ألمجتمع.
ونصس -وصض م -رت -ج -ل -ة ،غ -ي -ر م-راع-ي ل -إ
الجتماعية والفلسسفية التي قد تنجر عن ذلك ،قضساء ألعطل لولية خنشسلة ،من الطفل».
وب-ال-ت-ا‹ ،ف-ع-ل-ى اŸؤوسسسس-ات ال-ث-ق-اف-ية ن -وع-ي-ة ال-نشس-اط-ات اŸق-دم-ة
والعائÓت الذين يشساركونه ‘ خلق أاجواء ‡تعة على سسنه ،وهو األمر الذي انعكسض على مثل هذه العروضض
وكذلك فقد أاصسبحت الفتيات بدورهن يمتهن هذه قاعدة أن «كل نشساط غﬁ Òضسر وي -ن -درج حسسب ﬁدث-ن-ا ،ف-ن ال-ت-ه-ري-ج وا÷معيات والتعاونيات الثقافية التي للطفل ‘ هذا السسّن ا◊سساسض
التي  ⁄تعد تؤودي أاي فائدة أاو قيمة تربوية وأاخÓقية،
اŸسسرح وذلك بهدف إاسسعاد األطفال.
حبيبة غريب
مسس -ب -ق-ا ف-ه-و خ-ط ،»Òل-يشس-رح ل-ن-ا ضسمن إاطار سسيكولوجية اللعب من حيث تقّدم هذا النوع من النشساط ،أان تقوم م -ن ح -ي -ات -ه ح -ت-ى ي-ك-ون وق-ع ال-نشس-اط
وي-ق-دم ه-ذا ال-ف-ن ل-ل-م-ت-ف-رج ال-ع-دي-د م-ن ال-قيم الÎبوية كما كان يجب أان تكون عليه ،حتى أان الطفل  ⁄يعد
الحرفة».
أاشسار الممثل والمخرج المسسرحي ورئيسض الجمعية واعتبر ميهوبي أان «السستعانة بعروضض البهلوان في ضس-وأب-ط أل-ف-ق-رة ألتهريجية حتى أان- -ه« ،نشس- -اط ن- -فسس- -ي ت- -رب -وي ه -ادف ب -ع-م-ل –ضسÒي ل-ك-ل ف-ق-رة ت-ه-ري-ج-ي-ة اŸفيد ‡تدا طوال حياة الطفل،
والÎف -ي -ه -ي -ة ع Èوسس -ائ -ل ورسس -ائ -ل م -ت -عّ-ددة ك-األغ-ا Êبإامكانه التفريق ب Úا Òÿوالشسر من خÓلها».
الثقافية األمل بوهران محمد ميهوبي أان تفشسي المدارسض هي غلطة كبيرة تقترف اليوم في حق ت -ك -ون سس -ل-ي-م-ة وه-ادف-ة ‘ وق-ع-ه-ا م-ع-روف ي-ع-ود ب-ال-ف-وائ-د ال-دائ-م-ة على بطريقة ‡نهجة مع ضسرورة إاشسراك داع -ي-ا السس-ل-ط-ات اıتصس-ة إا¤
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إالزامية مراعأة سسن الطفل وقدرة تركيزه لدى
ظ -اه -ر ال -ع -روضض ال-ب-ه-ل-وان-ي-ة وشس-خصس-ي-ة ال-م-ه-رج الناشسئة ،كما أان تعليمة الوزارة بأان يفتتح كل عرضض ألسس-ي-ك-ول-وج-ي وألج-تماعي على األطفال والقائم Úبرعايتهم كونه يوفر ﬂتصس Úن -فسس-ان-ي ‘ Úال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ت -ب-ن-ي ال-دراسس-ات ا◊دي-ث-ة ‘
العروضض فيه من فضساءات مغلقة إا ¤سساحات عامة ول
تقد Ëالعرضض
جاءت لملء الفراغ الذي خلّفه إاطار غياب مسسرح مسسرحي أاو فني بفقرة المهرج هي أايضسا منافية أل-ط-ف-ل Ãا يضس-م-ن ّ‰وه أل-نفسسا Êالتسسلية يتفاعل معها األطفال والكبار الÎبوية.
جه إا¤
يسستند حسسب ﬁدثنا فن العروضض البلهوانية إا ¤قوانÚ
هذا اÛال والتي تتو ّ
و‘ تعليقه على مسستوى الهتمام الذي تبديه ا÷هات
ال -ط -ف -ل ال -ذي ي -ع -ت -ب -ر ع -نصس -ر ث -ق -اف-ي م-ه-م ف-ي لتقاليد المسسرح ولفن البهلوان ،فالراحل حديدوان ألسسليم.
ع -ل -ى ح ّ-د السس -واء ،ب -ح-يث ي-ق-وم ب-ه-ذا أاما من ناحية شسخصض اŸهرج وتكوينه ،تنمية اŸهارات العقلية العليا
تضسبطه بل يؤوسسسض له بناء على قواعد ،كما أانه ليسض فنا
اŸسس -ؤوول -ة ل -ه -ذا ال -ن -وع م -ن ال -ف -ن -ون ،ف -ق -د أاّك -د ن-فسض
ال- -دور اŸه- -رج ب- -ه- -دف ج -لب اŸت -ع -ة ق - -ال اŸسس - -تشس - -ار الÎب- -وي «ي- -جب أان ل- -دى األط- -ف -ال م -ن خ Ó-ل
سسه Óإاذ يعد من أارقى فنون الفرجة واŸسسرح التي
ال-م-ج-ت-م-ع .وق-د ج-ع-ل ه-ذا ال-وضس-ع ي-ق-ول «م-ع-ظم مث Óلم يكن يدخل هو األول على الخشسبة ول
اŸت -ح -دث ع -ل-ى أان «ك-ل ف-ن-ان ي-حÎم ن-فسس-ه وج-م-ه-وره
والسس- - -ع- - -ادة ل - - -أ
خنشسلة :أسسكندر ◊جازي
Óط - -ف - -ال م - -ن خ Ó- -ل يخضسع اŸهرج إا ¤شسروط معينة تؤوهله اسس-ت-ع-م-ال اŸع-نى الرمزي
قصسدها جلب ا÷مهور واألطفال –ديدا ،وÁثل أاحد
أاولياء األطفال يتجهون إالى المهّرج وحاليا يعملون الراحل حميمشض الذي يعتبر من مؤوسسسسي هذا
سسيقدم له األحسسن ،فالقضسية بذلك تتعدى اهتمامات
مشس -ارك -ت-ه-م ‘ ف-رح-ت-ه-م ب-السس-ت-م-ت-اع للقيام بهذا النشساط ،خاصسة ما يتعّلق ل-ف-ن ال-ت-ه-ري-ج واŸون-ولوج
ف -ن -ون ال -ع -رضض ال -ت -ي ت -ع Èع -ن إاب -داع شس -خصس -ي ف -ن -ي
في أاعياد الميÓد وحتى في التجارة مع انتشسار الفن في الجزائر».
دول- -ة أاو وزارة ،م- -وضس- -ح- -ا أان ال- -ت- -وج- -ه ال- -ع -ام يشس ّ-ج -ع
ظاهرة «الماسسكوت» التي تسستعمل للترويج لسسلع ويرى ميهوبي أان «غياب النصض وثقافة البهلوان يدرسض علم النفسض ـ حسسب ما أاكده بالعروضض التهريجية اŸتنوعة».
ب -ال -ك -ف -اءة واأله -ل -ي -ة ألداء ه-ذا ال-دور لتحفيز اÿيال لدى
ورياضسي..
اإلبداعات الفنية ول يوجد حجر على أاي منها غ Òأان
معينة في الفضساءات التجارية الكبيرة.وفي األصسل والمهرج في الجزائر في حاجة ماسسة اليوم إالى بوعÓق ـ ‘ تصسريح ÷ريدة «الشسعب» ،ونظرا ◊سساسسية هذا النشساط الثقا‘ ا◊سس - -اسض ،وأاخصض ب - -ال- -ذك- -ر اŸه- -رج الطفل.
وتعتمد قواعد العرضض البهلوا Êعلى احÎام ا÷مهور
عقبة ا÷مهور هي اŸرجحة».
Óمور ،بإاعادة العتبار لمسسرح الطفل «الطفل من عدة جوانب تتعّلق بنموه الفني كونه يقدم إا ¤فئة هشّسة ـ حسسب ال -ه -اوي ال-ذي ي-ت-وّج-ب ع-ل-ي-ه اÿضس-وع
اŸت -اب -ع م -ه -م -ا ك -ان سس -ن -ه ب -ت -ق -د Ëأاداء ج-ي-د ون-وع-ي
ي -ق -ول م -ي -ه -وب -ي ،إان ال-ب-ه-ل-وان شس-خصس-ي-ة ح-زي-ن-ة ،اسستدراك ل أ
وأابرز مكي سسودا ‘ Êمعرضض حديثه أانه «‘ الوقت
ل
يمتهنها في الدول الغربية فنانون شساملون ،غالبا ول-ل-نصس-وصض ال-م-وج-ه-ة ل-ه م-ع السس-ت-ع-ان-ة ب-ف-ق-رات سس - -واء م - -ن ال- -ن- -اح- -ي- -ة ا÷سس- -م- -ي- -ة أاو ذات اŸصسدر ـ ،يسستوجب توفر شسروط لتكوين ورسسكلة بصسفة مسستمرة Ÿا لنب
والتمسسك بضسرورة التدريب القبلي والبتعاد عن األداء
الذي يكون فيه العديد من فرق العرضض اŸسسرحي
ما يكونون متقدمين في العمر وملمين بكل جوانب العرائسض والقوال والبهلوان والمخاطبة المباشسرة النفعالية وكذا الجتماعية والعقلية ،م -ل -زم -ة وم -ع -اي Òمضس -ب -وط -ة ل -ل-ف-ق-رة دوره الÎب -وي ،ي -ؤوه -ل-ه ل-ت-ل-ق-ي م-ع-ارف
الرŒا‹ ،وإان كان دور البهلوان يتطلّب بعضض الرŒال
اÎÙم -ة ج -دا وال -ت -ي ت -قّ-در خصس-وصس-ي-ة ال-ت-ع-ام-ل م-ع
ويتفّرع ضسمن هذا اÛال إا ¤دراسسة التهريجية اŸقدمة من حيث وجوب أاكادÁية توجه وتصسقل موهبته وبذلك
اإليجابي ،إال أان اسستخدام أافراد ليسض لهم من اÈÿة ما
المسسرح والدراما وكذا العديد من تقنيات العاب دون الهاءات».

من يحمي العروضض البهلوانية في غيأب المدارسض وال ّضسوابط؟

لÁاء يكتسسح أŸسسارح أÙلية
فن أ إ

الطفل يعتمد على حواسسه ‘ الفرجة ،واŸسسرح البهلوا Êيأسسره

ا
لعروضض البهلوانية –تأج
اإلŸأم بعأ ⁄الطفل

تقن Úمسسرح الطفل وتصسفيته من ا÷أنب التجأري
مسسرح ألعرأئسس ..ألبديل أŸقنع أ◊ا‹ للتهريج

أŸمثل و ألناقد أŸسسرحي
زكرياء صسويلحي:
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›ال اŸسس-رح وال-ع-روضض ال-ب-ه-ل-وان-ي-ة ب-ال-ولية ،على
ظ-اه-رة «ان-تشس-ار ال-ع-روضض ال-ب-ه-ل-وان-ي-ة التي أاصسبحت
“يز السساحة الثقافية ،مؤوكدا أانها تعرف اجتياح من
طرف دخÓء أاسساؤووا لها ،معتÈينها كالتنشسيط ‘
حفلة ما ،أاو أاهازيج وأاغا ÊوغÒها‡ ،ا جعل الكثÒ
ينظرون إاليه بازدراء ،مسستدل Ãقولة تختصسر قيمة
هذا الفن حسسبه« ،من السسهل أان
تبكي إانسسان لكن من الصسعب أان
تضسحكه».
وأاضس -اف صس-وي-ل-ح-ي ق-ائ« :Ó-إان
بعضض اŸسسؤوول Úوالقائم Úعلى
قطاع الثقافة عن هذا اللون من
الفن الذي يعد ‘ نظرهم نشساط
ع- -ادي سس- -اه- -م- -وا ‘ م -ع -ان -ات -ه،
مشسÒا إا ¤أان «معاناة العروضض
البهلوانية نابعة من معاناة الفن
الرابع هو الآخر الذي وإان عرف
‚احات أاضسحت تÈز للعيان يوما
بعد يوم فهو مازال يفتقد Ÿهنية
وتشسجيع واهتمام أاك Ìمن قبل اŸسسؤوول Úو اŸهنيÚ
واıتصس ،Úفما بالك بلون من أالوانه الذي أاصسبح
عنصسرا بارزا من أاجل ترفيه األطفال ،أاين أاصسبح
اŸهرج يشسارك ‘ كل اŸناسسبات اŸوجهة للطفل
Ãا ‘ ذلك أاعياد اŸيÓد ،وغÒها ‘ ،ظل نقصض
وشس ّ-ح م -ن ط -رف ا÷م -ع -ي -ات وال -ف-رق ال-ن-اشس-ط-ة ‘
اŸسسرح والدراما ‘ إانتاج عروضض مسسرحية موجهة
للطفل».
“Ôأسستﬁ :مد ألصسالح بن حود

«دخÓء اعتلوا الركح
فأأضسروا بأحد الفنون
اŸسسرحية الهأدفة»

البهلوان

عنصسر دخيل
على المجتمع

العروضض البهلوانية فن راق ُمّيع
وحّوله البعضض إا ¤نشسأط Œأري ﬁضض

–ضس Òومراقبة الفقرات التهريجية والتكوين حتميأت ل يجب السستهأنة بهأ

ا÷م -ه -ور بشس -رائ -ح -ه اıت -ل -ف-ة و–Îم سسّ-ن اŸت-ل-ق-ي
وخصسوصسية مواضسيعه‚ ،د أان هناك العديد من الفرق
أايضس -ا ال -ت -ي ل ت -رى ‘ ال -ع-رضض ال-ب-ه-ل-وا Êسس-وى ع-مÓ-
Œاري -ا ﬁضس -ا وم -ع -ظ -م -ه -ا ل ت -ه -ت -م ب-ق-درة الشس-خصض
اŸتقمصض لدور البهلوان على التمّكن من السسيطرة على
تركيز الطفل اŸتلقي والتأاث Òفيه باسستخدام أاسساليب
إاقناعية تراعي سسنه وتسستوعب مسستوى تفكÒه».

ا◊ذر واليقظة مطلوبأن لدى التعأقد مع البهلوان

ول-ت-ف-ادي السس-م-اح ب-اسس-ت-م-رار ع-م-ل-ي-ة ال-تÓ-عب ب-ع-ق-ل-ية
الطفل أاوضسح أانه لبد على اŸؤوسسسسات الÎبوية أان تكون
أاك Ìوعيا Ãسسؤوولياتها إازاء األشسخاصض الذين تتفق معهم
ألداء العروضض أامام األطفال اŸتمدرسس ،Úذلك أان تأاثÒ
ضسعف الن ّصض وعدم قدرة الشسخصض الذي رشّسح من طرف
الفرقة لتقدÁه على اŸسسرح ،خاصسة إاذا  ⁄تكن له
Œارب سسابقة أاو لضسعف مسستواه اللغوي قد يؤودي إا¤
عكسض قيم سسلبية على الطفل اŸتلقي.
م -ن ه -ن-ا ذك-ر أان-ه-م م-ن ج-ه-ت-ه-م ك-ج-م-ع-ي-ة “ث-ل إاح-دى
ف - -ع- -ال- -ي- -ات اÛت- -م- -ع اŸد Êوب- -ن- -اء ع- -ل- -ى الشس- -ع- -ور
Ãسس-ؤوول-ي-ات-ه-م إازاء اÛت-م-ع وال-ط-ف-ل ب-اع-ت-ب-اره ال-ل-ب-نة
األسساسسية لبنائه ،سسيعملون على تقد ËاقÎاح رسسميا
أام -ام م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ل -ولي -ة ورق -ل -ة م-ن أاج-ل ت-ن-ب-ي-ه
اŸؤوسسسسات الÎبوية إا ¤ضسرورة التعامل مع ا÷معيات
اŸع -ت -م -دة م -ن ط -رف ال -دول -ة واŸت -خصسصس-ة ‘ ›ال
اŸسسرح وفنون العرضض لتحديد الفرق القادرة على أاداء
مثل هذه العروضض ،مشسÒا إا ¤أانه قد عمد كرئيسض
جمعية على تأاسسيسض ÷نة ﬂتصسة ‘ اŸسسرح تتو¤
مهمة إاجراء مقابÓت تقييمية Ÿسستوى الفرق الراغبة
‘ تأادية عروضض باŸؤوسسسسات الÎبوية ،فإاذا ”ّ التوصسل
إا ¤أان عمل الفرقة جيد ويسستحق يتم اŸوافقة على
نشساطها ،وإاذا كانت تخصسها بعضض النقائصض يتمّ التكفل
بتأاط Òعناصسرها وعقب التأاكد من جاهزيتها توجّه
” اكتشساف ضسعف
ألداء العروضض أامام األطفال ،أاما إاذا ّ
أادائها فÒفضض طلبها.

‹hO

اإلثنين  ٢٣أافريل  ٢٠١٨م
المؤافق لـ  ٠٧شضعبان  ١4٣٩هـ

غداة انتقاد أامسشÎدام لوضشع حقوق النسشان باŸغرب

مسشÒة حاششدة بهولندا للمطالبة بإاطÓق سشراح معتقلي حراك الريف

ششارك اŸئات من أابناء ا÷الية اŸغربية
اŸق- - - -ي- - - -م - - -ة ب - - -اÿارج أاول أامسش ‘ ،مسشÒة
ح-اشش-دة ب-ه-ول-ن-دا ،وذلك ل-ت-ج-دي-د اŸط-ال-بة
بالسشتجابة Ÿطالب ا◊راك للششعبي ،وعلى
رأاسشها إاطÓق سشراح معتقلي حراك الريف
القابعÃ Úختلف سشجون اŸملكة.

وشضارك مئات من مغاربة المهجر القادمين من
مختلف العؤاصضم األوربية إالى جانب كل من والد
الزفزافي وأامه والبرلمانية الهؤلندية «كاتي بيري»،
في المسضيرة التي دعا إاليها نشضطاء حراك الريف
بالخارج بمدينة دينهاخ الهؤلندية ،وذلك في إاطار
ال-م-ظ-اه-رات الح-ت-ج-اج-ي-ة ال-ت-ي يخؤضضها نشضطاء

القضشاء على  ١5إارهابّيا ‘ ما‹

ال- -ح- -راك ب- -ال- -خ- -ارج ل- -ل- -تضض- -ام -ن م -ع م -ع -ت -ق -ل -ي
الح-ت-ج-اج-ات ب-ال-ري-ف وم-ط-ال-ب-ة ال-دولة المغربية
بالسضتجابة الفؤرية لمطالبهم الجتماعية.
ورف-ع ال-م-ح-تّ-ج-ؤن شض-ع-ارات ولف-ت-ات ي-طالبؤن من
خÓ-ل-ه-ا السض-ل-ط-ات ال-م-غ-رب-ية باإلسضتجابة لمطالب
م -ع -ت -ق -ل-ي ح-راك ال-ري-ف ،مشضّ-ددي-ن ع-ل-ى ضض-رورة
إاط Ó-ق سض -راح ال -م -ع -ت -ق -ل-ي-ن ،ك-م-ا م-ن-حت ال-ك-ل-م-ة
ل-ل-زف-زاف-ي األب ،سض-رد م-ن خÓ-ل-ه-ا ال-م-ع-ان-اة التي
ت-ع-يشض-ه-ا ع-ائÓ-ت ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن م-ع ف-لذات أاكبادهم
المتؤاجدين في السضجؤن المغربية.
وتتزامن هذه المسضيرة اإلحتجاجية مع جدل كبير
ف-ي ال-م-غ-رب سضّ-ب-ب-ت-ه تصض-ري-ح-ات وزي-ر ال-خ-ارج-ي-ة
الهؤلندي أاثناء زيارته الجمعة الى الرباط ،حيث
أاع -رب ه -ذا األخ -ي -ر ف -ي ل -ق -ائ -ه م-ع ك-ل م-ن وزي-ر
الداخلية ووزير العدل عن قلقه بشضأان اإلضضطرابات
التي تشضهدها مدينة الحسضيمة منذ مقتل محسضن
ف -ك-ري داخ-ل ح-اوي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات ،وأايضض-ا ع-ن ق-ل-ق-ه
بشضأان احترام حقؤق النسضان في المملكة.
وق -د اع -ت -ب -رت ال -دب -ل -ؤم -اسض-ي-ة ال-م-غ-رب-ي-ة ه-ذه
التصضريحات تدّخ Óفي شضؤؤونها الداخلية ،وأاوردت
بأان المغرب ليسس بحاجة إالى أان يتلّقى دروسضا أاو أان
يخؤضس في مناقشضات حؤل هذا المؤضضؤع.

مقتل  3أاششخاصص ‘ هجوم لبوكو حرام بنيجÒيا
ن ثÓثة
ذكرت مصشادر متطابقة ،أامسش ،أا ّ
لقل قتلوا ‘ هجوم إارهابي
أاششخاصش على ا أ
داخ-ل مسش-ج-د شش-م-ال شش-رق ن-ي-جÒي-ا ،ششّ-ن-ت-ه
لرهابية.
جماعة بوكو حرام ا إ
وحسضب ذات ال -مصض -ادر ،ف ّ-ج-ر إاره-اب-ي-ان ح-زام-ي-ن
ناسضفين خÓل صضÓة الصضبح في باما بؤلية بؤرنؤ.
وق -ال ب -اب -ا شض-ي-ه-ؤ غ-ؤل-ؤم-ب-ا ،رئ-يسس ح-ك-ؤم-ة ب-ام-ا
المحلية في تصضريح صضحفي إانّ رج Óوامرأاة قاما
ب-ت-ف-ج-ي-ر ن-فسض-ي-ه-م-ا ف-ي مسض-ج-د ب-ي-ن-ما كان الناسس
يصضلؤن ،فقت ÓثÓثة أاشضخاصس.
وأاّكد ضضابط عسضكري في مركز باما التكتم على
هؤيته ،حصضيلة القتلى الثÓثة ،مؤضضحا أان تسضعة
أاشضخاصس قد أاصضيبؤا أايضضا في التفجيرين.
وأاضضاف أانّ «بعضس الجرحى في حالة حرجة ،وقد
نقلؤا الى مايدوغؤري لتلقي عÓج أافضضل».
ووقع هذا العتداء المزدوج فيما بدأا سضكان باما
ال-ذي-ن ه-ج-ره-م ال-ن-زاع م-ع ب-ؤك-ؤ ح-رام اإلره-اب-ي-ة
بالعؤدة إالى منازلهم ،بعد أاربع سضنؤات على تدمير
المسضلحين مدينتهم.
وكان اإلرهابيؤن قد اسضتؤلؤا في سضبتمبر ٢٠١4
ع-ل-ى ب-ام-ا ،ت-ق-اط-ع ال-ط-رق ال-ت-ج-اري ال-ؤاق-ع قرب
ال -ح-دود م-ع ال-ك-ام-ي-رون ،وث-ان-ي م-دي-ن-ة ف-ي ولي-ة
بؤرنؤ ،ويبلغ عدد سضكانها  ٢٧٠الف نسضمة.
في سضياق آاخر ،أاعلن الجيشس المالي عن مقتل ١٥
إاره -اب -ي -ا ف -ي وسض -ط ال -ب Ó-د خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة أام-ن-ي-ة
اسضتهدفت الجماعات اإلرهابية ،والتي أاسضفرت في
المقابل عن مقتل جندي وإاصضابة اثنين بجروح.
وقال الجيشس المالي في بيان له ،إان « ١٥إارهابيا»

هجوم على مركز انتخابي ‘ كابول

كابول :أاعلنت وزارة الصضحة األفغانية مقتل ٣١
م -دن-ي-ا ع-ل-ى األق-ل وإاصض-اب-ة  ٥4آاخ -ري-ن أامسس ف-ي
هجؤم إارهابي اسضتهدف مركزا لتسضجيل الناخبين
في كابؤل ،ويؤؤّكد خطر وقؤع أاعمال عنف بمناسضبة
القتراع الذي سضيجرى في أاكتؤبر المقبل.
جر انتحاري نفسضه عند مدخل المركز ،حيث
وقد ف ّ
كان آاخرون يتسضلّمؤن هؤياتهم قبل التسضجيل في
اللؤائح النتخابية.

قتلؤا ،وأان أاسضلحة اسضتعيدت ودراجات نارية دمرت
خÓل عملية التمشضيط التي جرت الجمعة الماضضي
في غابة تينا بمنطقة مؤبتى وسضط البÓد .وأاضضاف
البيان ذاته ،أان «العملية أاسضفرت أايضضا عن مقتل
جندي وإاصضابة اثنين بجروح».
وشض -ه -دت م -ن -اط -ق وسض-ط م-ال-ي تصض-ع-ي-دا خ-ط-ي-را
ألعمال العنف ،وأاعربت بعثة األمم المتحدة في
م-ال-ي (م-ي-ن-ؤسض-م-ا) ع-ن ق-ل-ق-ه-ا إازاء ت-ده-ؤر ال-ؤضضع
األمني.
بدوره أاكد الؤزير األول المالي سضؤميلؤ بؤباي مايغا
سضعي الحكؤمة إالى إانشضاء «عشضرات النقاط األمنية»

بمختلف مدن الشضمال والؤسضط ،من أاجل «الضضغط
على الجماعات اإلرهابية» الناشضطة في المنطقة.
وي -أات -ي تصض -ري -ح م -اي -غ -ا ،ق -ب-ل أاسض-اب-ي-ع ع-ن إاج-راء
النتخابات الرئاسضية ،والتي تحرصس الحكؤمة على
ت -ؤف -ي -ر ال -ظ-روف األم-ن-ي-ة الÓ-زم-ة إلج-رائ-ه-ا ف-ي
أاحسضن الظروف.
وتعّرضضت قؤات البعثة األممية شضمال مالي على
عدة هجمات إارهابية في األيام القليلة الماضضية،
خّلفت قتلى وجرحى وأاثارت قلق األمم المتحدة
بشضأان الؤضضع األمني في المنطقة.

ا ل م ت ؤ س ض ط  ،م ض ض ي ف ي ن اأ ن ه ذ ا ا ل خ ي ا ر ا لأ خ ي ر
ا ل م ح ت م ل س ض ي ك ؤ ن ر ّد ا ع ل ى « اأ ن ش ض ط ة ر و س ض ي ا
في المنطقة» ،ويتماشضى مع اسضتراتيجية
و ا ش ض -ن -ط -ن ا ل -ج -د ي -د ة ل Ó-أ م -ن ا ل -ق -ؤ م -ي  ،ا ل -ت -ي
ت ر ى ا لأ و ل ؤ ي ة ف ي م ن ا ف س ض ة ر و س ض ي ا و ا ل ص ض ي ن ،
و ل ---ي س س ف---ي م ---ح --ا ر ب --ة ا لإ ر ه --ا ب  ،و ه --ذ ا م --ا
ي ش ض ّ-ج -ع ا ل -ع س ض -ك -ر ي -ي -ن ا لأ م -ر ي -ك -ا ن ع -ل ى ا ت ب ا ع
س ض ل ؤ ك غ ي ر ق ا ب ل ل ل ت ن ب ؤؤ .
و اأ ش ض ا ر ا ل ت ق ر ي ر اإ ل ى اأ ّن ت م د ي د ا ن ت ش ض ا ر ا ل ق ؤ ة
ا ل ب ح ر ي ة ا ل ه ج ؤ م ي ة ا لأ م ر ي ك ي ة ف ي ا ل م ت ؤ س ض ط

س ض ي ك ؤ ن اأ ي ض ض ا ب م ث ا ب ة اإ ن ذ ا ر ل ل ر ئ ي س س ا ل س ض ؤ ر ي
ب ش ض ا ر ا لأ س ض د م ن ا ل ر ئ ي س س ا لأ م ر ي ك ي د و ن ا ل د
ت --ر ا م ب  ،ا ل --ذ ي ه ّ--د د د م ش ض --ق ب ش ض -ن ض ض -ر ب -ا ت
ج ---د ي ---د ة ف ---ي ح ---ا ل ا س ض ---ت --خ --د ا م ا لأ س ض --ل --ح --ة
ا ل ك ي م ي ا ئ ي ة ض ض د ا ل م د ن يّ ي ن ه ن ا ك م ر ة اأ خ ر ى .
و غ ---ا د ر ت ا ل ---ق ---ؤ ة ا ل ---ب ---ح ---ر ي ---ة ا ل ---ه --ج --ؤ م --ي --ة
ا لأ م ر ي ك ي ة  ،ب ق ي ا د ة ح ا م ل ة ا ل ط ا ئ ر ا ت « ه ا ر ي
ت --ر و م --ا ن » ق--ا ع --د ت --ه -ا ف -ي م -د ي -ن -ة ن -ؤ ر ف -ؤ ل ك
ب ؤ ل ي ة ف ي ر ج ي ن ي ا ف ي  ١ ١اأ ف ر ي ل م ت ؤ جّ ه ة اإ ل ى
البحر المتؤسضط.

خÓل حمل النؤاب على انتخابه رئيسضا للؤزراء،
ف-ي-م-ا ي-م-ن-ع ال-دسض-ت-ؤر ال-رئ-يسس م-ن شض-غ-ل أاك-ثر من
وليتين.

العنصشرّيون ‘ حملة ضشد اŸهاجرين

إاخÓء مون سشان ميششال ‘ فرنسشا

^ باريسش  :تّم أامسس إاخÓء جزيرة مؤن سضان
ميشضيل ،أاحد المؤاقع السضياحية الفرنسضية األكثر
ارتياداً (شضمال غرب فرنسضا) ،في إاجراء وقائي
جه تهديدا للدرك ،ومؤن
بسضبب وجؤد مشضتبه به و ّ
سض -ان م -يشض -ال م -درج ف-ي ق-ائ-م-ة ال-ت-راث ال-ع-ال-م-ي
النسضاني التابعة لليؤنسضكؤ منذ العام  .١٩٧٩وهؤ
من المؤاقع األكثر اسضتقطابا للسضياح في فرنسضا.

تفاقم األزمة السشياسشية ‘ أارمينيا إايران تلّوح بالعودة إا ¤تخصشيب اليورانيوم

يريفان :تفاقمت األزمة السضياسضية التي تعصضف
بأارمينيا منذ نحؤ عشضرة أايام أامسس مع اعتقال
زعيم حركة الحتجاج نيكؤل باشضينيان بعد فشضل
ل -ق -اء ج -م-ع-ه ب-رئ-يسس ال-ؤزراء سض-ي-رج سض-رك-يسض-ي-ان،
واسضتمرار التظاهرات التي تتخلّلها صضدامات مع
الشضرطة.
جؤن الرئيسس سضركيسضيان الذي أانهى
ويّتهم المحت ّ
لتّؤه وليته الرئاسضية الثانية ،بالتمسضك بالسضلطة من

ا÷يشص الّليبي يسشيطـ ـر علـ ـى مدخل مدينـ ـة درنة

أافاد مصشدر ‘ ا÷يشش الليبي أانّ قوة الردع باŸنطقة الوسشطى والكتيبة  ،١٢٨سشيطرتا على
معسشكر ا◊يلة Ãدخل درنة ،والذي كانت تتمركز فيه ›موعات إارهابية.
وأافادت مصضادر إاعÓمية أامسس ،نق ً
 Óعن مسضؤؤولين نفطي ،يربط بين حقؤل حؤضس مرادة وميناء السضدرة
عسضكريين ،أان اشضتباكات حدثت في محؤر الحيلة في منطقة الهÓل النفطي.
شضرق البÓد بين الجيشس الؤطني وجماعات إارهابية وق -ال مصض -در بشض -رك -ة ال -ؤاح -ة ل -ل-ن-ف-ط ف-ي ل-ي-ب-ي-ا إاّن
في مدينه درنة أادت إالى السضيطرة على المعسضكر «جماعة إارهابية» هاجمت يؤم السضبت خ ّ
طا نفطيا
مملؤكا للشضركة يغذي ميناء السضدر.
الحيلة الذي كان مقرا للجماعات اإلرهابية.
من جانبه ،أاّكد الّناطق الرسضمى باسضم الجيشس الليبي وأاضضاف المصضدر أانّ حريقا اندلع لكن من السضابق
ألوانه تحديد ما إاذا كان اإلنتاج قد تأاثّر .وأاّكدت
العميد أاحمد المسضماري أان سضÓح الجؤ شضّن غارات
على مؤاقع الجماعات اإلرهابية بالقرب من السضدادة المؤؤسضسضة الؤطنية للنفط نشضؤب حريق بخط أانابيب
في مدينة بني وليد ،والتي تأاتي في إاطار تطهير ليبيا الزقؤط  -السضدر التابع لشضركة الؤاحة مّما تسضّبب في
تراجع اإلنتاج بما يتراوح بين  ٧٠أالفا و ١٠٠أالف
من الجماعات اإلرهابية.
وأاوضضح المسضماري ،خÓل مؤؤتمر صضحافي أان ضضربات برميل يؤميا.
الجيشس اسضتهدفت بالتزامن مع الغارات الجؤية في وق-الت ال-م-ؤؤسضسض-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-ط ف-ي ت-غريدة على
السضدادة ،سضيارات مسضّلحة تابعة لمجمؤعات إارهابية تؤيتر إان سضبب الحريق غير معروف.
وك-ان ال-خ-ط ت-عّ-رضس ل-ه-ج-ؤم ف-ي ديسض-م-ب-ر ال-م-اضضي،
وعددا من المؤاقع في مدينة درنة.
ه -ذه الّضض -رب -ات سض -ب -ق -ت -ه -ا أايضض -ا ال-غ-ارة ال-ت-ي أاع-ل-ن وُقّدر حجم خسضائر اإلنتاج وقتها بما يتراوح بين ٧٠
ال -ب -ن-ت-اغ-ؤن ع-ن-ه-ا ف-ي ج-ن-ؤب ال-ج-ف-رة خÓ-ل الشض-ه-ر أالف و ١٠٠أالف برميل يؤميا.
وقالت المؤؤسضسضة الؤطنية للنفط إاّن الحريق اندلع
الجاري ،التي اسضتهدفت مؤقعاً لداعشس اإلرهابي.
ومدينة درنة هي المدينة الؤحيدة في إاقليم برقة ،على بعد  ٢١كيلؤمترا شضمال غربي مرادة ،وهؤ تقريبا
ن- -فسس م -ؤق -ع ه -ج -ؤم ديسض -م -ب -ر ك -ان -ؤن األول ،وق -ال
التي ما زالت تحت سضيطرة جماعات إارهابية.
من جهة أاخرى ،شضّن إارهابيؤن هجؤما على خط مسضؤؤولؤن ليبيؤن إان المنطقة يتردد عليها عناصضر
ألنابيب نفط مملؤك لشضركة الؤاحة الليبية ،وأادى تنظيم داعشس اإلرهابي .وذكرت المؤؤسضسضة الؤطنية
الهجؤم اإلرهابي إالى نشضؤب حريق في خط نقل للنفط إانّ سضيارات اإلسضعاف تتعامل مع الحريق.

تعبئة Ÿششاركة فلسشطينّيـة واسشعة ‘ جمعة «الشّشباب الّثائ ـر»

واششنطن تدرسص اإلبقاء على قّوة ضشاربة ‘ اŸتوسّشط

ع Èالعا⁄

جماعة إارهابّية تفجّر موقعا نفطيّا

مسشÒات العودة الكÈى تأاخذ بعدا ششعبّيا

‘ تراجع عن اسشÎاتيجيتها ال ّسشابقة

لمريكية ‘ إامكانية
تنظر وزارة الدفاع ا أ
لب-ق-اء دوم-ا ع-ل-ى ق-وت-ه-ا ال-ب-ح-ري-ة ب-ق-ي-ادة
ا إ
ح - -ام - -ل - -ة ال - -ط- -ائ- -رات «ه- -اري ت- -روم- -ان» ‘
اŸت- -وسش- -ط ‘ ،ت -راج -ع ع -ن اسشÎات -ي -ج -ي -ت -ه -ا
السشابقة.
و ن ----ق ---ل ت م ص ض ---ا د ر اإ ع  Ó---م ---ي ---ة  ،ع ---ن ث  Ó---ث ---ة
م س ض -ؤؤ و ل -ي -ن م -ط -ل -ع -ي -ن ع -ل -ى ا ل -م ش ض -ا و ر ا ت ف-ي
و ز ا ر ة ا ل د ف ا ع  ،ق ؤ ل ه م اإ ن ا ل ب ن ت ا غ ؤ ن ي ن ظ ر
ب --ي --ن خ --ي --ا ر ي --ن  ،اإ م --ا س ض --ح ب ه --ذ ه ا ل --ق -ؤ ة اأ و
اإب ---ق ---ا ئ ---ه --ا ب ش ض --ك --ل د ا ئ --م ف--ي ا ل --ب --ح --ر
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^ ط -ه -ران :ل ّ-ؤحت إاي -ران ،ع -ل -ى لسض -ان وزي-ر
خ -ارج -ي -ت -ه -ا م -ح -م-د ج-ؤاد ظ-ري-ف ،ب-ال-ع-ؤدة إال-ى
تخصضيب اليؤرانيؤم إاذا تخّلت واشضنطن عن التفاق
النؤوي .وقال ظريف إاّن بÓده منفتحة على إاجراء
مفاوضضات لمبادلة سضجناء مع الؤليات المتحدة إاذا
ما أاظهرت إادارة الرئيسس األمريكي دونالد ترامب
«تغييرا في مؤقفها».

^ باريسش  :يسضعى نحؤ  ١٠٠ناشضط من حركة
«جيل الهؤية» اليمينية المتشضّددة إلغÓق ممر في
جبال األلب على الحدود الفرنسضية اإليطالية في
وجه المهاجرين غير الشّضرعيين القادمين من
إايطاليا .وأاقام الناشضطؤن الذين ينتمؤن لجنسضيات
أاوروبية مختلفة «حدودا رمزية» باسضتخدام
أاسضÓك بÓسضتيكية إليصضال رسضالة للمهاجرين أانّ
«الحدود مغلقة وعليهم العؤدة» إالى بلدانهم.
وي -ه -دف ه -ذا ال -ت -ح -رك «لضض-م-ان ع-دم ت-م-ك-ن أاي
مهاجر غير شضرعي من العؤدة إالى فرنسضا» ،بحسضب
تعبيرهم.

قتلى ‘ إاطÓق نار بتينيسشي

^ واششنطن ُ:قتل  ٣أاشضخاصس وأاُصضيب  4آاخرون،
أامسس األحد ،في إاطÓق نار داخل مطعم بمدينة
نافشضيل بؤلية تينيسضي األمريكية.
وأاوضضحت الشّضرطة أاّنها ل تزال «تبحث عن منّفذ
إاطÓق الّنار الذي لذ بالفرار إالى جهة غير معلؤمة

دعا «ال–اد العام للهيئات
الشش- - - -ب- - - -اب- - - -ي- - - -ة» الشش- - - -ب - - -اب
ال- -ف- -لسش- -ط- -ي -ن -ي ‘ ك -ل م -ك -ان
للمششاركة الواسشعة والفاعلة
ي-وم ا÷م-ع-ة ال-ق-ادمة ،والتي
سشتحمل اسشم «جمعة الششباب
الثائر».

ث الت -ح -اد ف -ي ب -ي-ان أاصض-دره
وح ّ
أامسس ،الشض-ب-اب ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي إال-ى
ب- -ذل قصض -ارى ج -ه -ده ل -ت -ن -ظ -ي -م
المسضيرات والفعاليات والمشضاركة
ال -ف -اع -ل -ة ف -ي مسض -ي -رات ال -ع -ؤدة
المسضتمرة منذ نحؤ شضهر ،مؤؤّكدا
ضض -رورة اسض -ت -ن -ف -ار ك-ل ال-ط-اق-ات
الشض-ب-اب-ي-ة ال-ق-ان-ؤن-ي-ة واإلعÓ-م-ية
ل -فضض -ح ج -رائ -م الح -ت Ó-ل ب -ح-ق
شض -ع -ب -ن -ا ،وأايًضض -ا ل -ت-ع-زي-ز رسض-ال-ة
مسض-ي-رات ال-ع-ؤدة ال-ك-ب-رى ،وحّقنا
بالعؤدة بالقدسس وكسضر الحصضار.
وشضّ-دد ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-ع-مل الجاد
للتشضبيك والتؤاصضل والتنسضيق بين
الشضباب في جميع أاماكن تؤاجده
من أاجل إانجاح فعاليات الجمعة
القادمة بشضكل خاصس وبشضكل عام
مسضيرات العؤدة الكبرى ،مطالبا
المجتمع الدولي واألحرار في كل
م-ك-ان وال-ف-ع-ال-ي-ات وال-م-ؤؤسضسض-ات
الشضبابية الدولية» للؤقؤف بجانب
شض -ب -اب -ن-ا ب-غ-زة وشض-ع-ب-ن-ا م-ن أاج-ل
ال -ح -ري -ة وال -ع -ؤدة والسض -ت -قÓ-ل،
وإاق - -ام - -ة ال- -دول- -ة ال- -مسض- -ت- -ق- -ل- -ة
وعاصضمتها القدسس».
وأاطلقت الهيئة الؤطنية لمسضيرة
العؤدة وفك الحصضار اسضم «جمعة
الشض -ب -اب ال -ث -ائ -ر» ع -ل-ى ال-ج-م-ع-ة
ال-م-ق-ب-ل-ة ،ضض-م-ن ف-عاليات مسضيرة
ال- -ع -ؤدة ال -ك -ب -رى ع -ل -ى ال -ح -دود
الشضرقية لقطاع غزة.
واسض -تشض -ه -د ال -ج -م -ع -ة ال -م-اضض-ي-ة
«ج- -م- -ع- -ة األسض -رى والشض -ه -داء» 4
م -ؤاط-ن-ي-ن ،ل-ي-رت-ف-ع ع-دد شض-ه-داء
مسضيرة العؤدة التي انطلقت في
 ٣٠مارسس  ٣٩شضهيدا ،منهم اثنان
م-ح-ت-ج-زان ل-دى الح-تÓ-ل ف-ي-م-ا
بلغت عدد اإلصضابات .4٢٧٩
وعلى مدار أاسضابيع اسضتعد الفلسضطينيؤن
في الضضفة الغربية وقطاع غزة والداخل
ال -م -ح -ت -ل وب -م -ن-اط-ق الشض-ت-ات ،إلطÓ-ق
فعاليات «مسضيرة العؤدة الكبرى» ،يؤم ٣٠
مارسس  ٢٠١٨كأاول محاولة لتنفيذ قرار
األمم المتحدة الخاصس بحق العؤدة.
وقد خرجت مسضيرات العؤدة -
حسضب م- -نّ- -ظ -م -ي -ه -ا  -م -ن ط -ؤق

ال-رسض-م-ي-ة وال-فصض-ائلية ،وتحّؤلت
إالى مبادرة شضعبية حيث لم تعد
حالة مركزية ،بل أاصضبحت حالة
شضعبية.
وب-ال-نسض-ب-ة إلطÓ-ق األسض-م-اء ع-لى
أاي -ام ال ُ-ج-م-ع-ة ،اع-ت-ب-ر اح-م-د أاب-ؤ
رت-ي-م-ة عضض-ؤ ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-نسض-ي-قية
لمسضيرة العؤدة أانها نابعة من روح
المبادرة لدى الشضباب المشضارك،
الذي يؤؤكد وجؤده كعنصضر فعال
ف -ي ه -ذه ال -ف -ع -ال -ي-ات م-ن خÓ-ل
وضض- -ع بصض- -م- -ت -ه ،مشض -ي -را إال -ى أان
مسضيرات العؤدة أاصضبحت سضاحة
Óب-داع الشض-ب-اب-ي ،ال-ذي
وم -ن-ب-راً ل -إ
ي ّ-ت-ضض-ح ج-ل-يً-ا ف-ي اخ-ت-ي-ار أاسض-م-اء
ال -ف -ع -ال-ي-ات ،ع-ل-ى غ-رار «ج-م-ع-ة
ال- - -ك- - -اوشض- - -ؤك (ح- - -رق إاط - -ارات
العجÓت)» و»جمعة رفع الَعلم».
ب-ي-ن-م-ا حّ-ذر أاطّ-ب-اء ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ؤن
ودول- -ي- -ؤن م- -ن شض- -دة اإلصض- -اب -ات
الناجمة عن الّذخيرة الحّية التي
يطلقها الجيشس اإلسضرائيلي نحؤ
المتظاهرين في قطاع غزة.
وقال أاطباء في مسضتشضفى الشضفاء
بغزة ،إاّنهم لم يؤاجهؤا مثل هذا
النؤع الشضديد من الطلقات النارية
م- -ن- -ذ ح- -رب  ،٢٠١4وت -ع -ام -ل -ؤا م-ع
إاصض -اب -ات يصض -عب ع Ó-ج-ه-ا وت-ت-رك

إاعاقات بدنية حاّدة وطؤيلة األمد.

تششريح جّثة البطشص

بدأا أاطبّاء شضرعّيؤن في ماليزيا
أامسس ،تشضريح جثمان العالم في
م -ج -ال ال -ط -اق -ة ف -ادي ال-ب-طشس،
ال -ذي اغ -ت -ي -ل السض -بت ف-ي إاح-دى
ضضؤاحي كؤاللمبؤر وسضط مطالب
إاسض -رائ -ي -ل -ي -ة ب -م-ن-ع دف-ن ج-ث-م-ان
األكاديمي بغزة.
وأاّك -د وزي -ر ال -داخ-ل-ي-ة ال-م-ال-ي-زي
أاح- - -م- - -د زاه- - -د ح- - -ام - -دي ف - -ي
تصض-ري-ح-ات ن-ق-ل-ت-ه-ا وك-ال-ة األنباء
«برناما» أانّ البطشس كان «مهندسضا
ك- -ه- -رب -ائ -ي -ا وخ -ب -ي -را ف -ي صض -ن -ع
الصض -ؤاري -خ».ف -ي ال -م -ق-اب-ل ،هّ-دد
وزي-ر السض-ت-خ-ب-ارات اإلسض-رائ-ي-ل-ي
يسضرائيل كاتسس باسضتهداف قادة
ح - -رك - -ة «ح - -م- -اسس» ،إاذا نّ- -ف- -ذت
ال -ح -رك -ة ع -م -ل-ي-ات ضض-د أاه-داف
إاسض -رائ -ي -ل -ي-ة ف-ي ال-خ-ارج.ت-ه-دي-د
ال-ؤزي-ر السض-رائ-ي-ل-ي ج-اء ت-ع-ق-يً-ب-ا
ع - -ل - -ى اغ - -ت - -ي - -ال ال - -م - -ه- -ن- -دسس
ال- -ف- -لسض- -ط- -ي- -ن- -ي ف -ادي ال -ب -طشس
بالرصضاصس في العاصضمة الماليزية
ك - -ؤالل - -م- -ب- -ؤر ،ف- -ج- -ر أاول أامسس
السض-بت ،واّت-ه-ام ع-ائ-ل-ت-ه إاسض-رائيل
بالمسضؤؤولية عن ذلك.

لسشباب
ولهذه ا أ
حكمت المحكمة حال فصضلها في قضضايا شضؤؤون
األسضرة علنيا إابتدائيا حضضؤريا في الشضكل قبؤل
الدعؤى.
ف-ي ال-م-ؤضض-ؤع :ال-ح-ك-م ب-ت-ع-دي-ل ال-ت-ق-دي-م وت-ع-ي-ين
ال -م -دع -ي -ة ب-ل-ق-اضض-ي ه-ج-ي-رة م-ق-دم-ا ع-ل-ى إاب-ن-ه-ا
المدعى عليه بن زواوي نصضير المؤلؤد بتاريخ ١٩٥٧
ب -ت-ف-رق ل-ؤال-ده م-ؤسض-ى ووال-دت-ه ب-ل-ق-اضض-ي ه-ج-ي-رة
وال -م -ح -ج -ؤر ع -ل -ي -ه ب -م-ؤجب ال-ح-ك-م الصض-ادر ع-ن
محكمة الحال قسضم شضؤؤون األسضرة بتاريخ ٠٣ / ١٣
 ٢٠١٣ /تحت رقم فهرسس .٩٨٦ / ١٣
ـ م -ع األم -ر ب -ال -ت -أاشض -ي -ر ع-ل-ى ه-امشس ع-ق-د م-يÓ-د
المدعى عليه بتعديل التقديم.
 ٠٣ـ وال-مصض-اري-ف ال-قضض-ائ-ي-ة وم-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-رسضؤم
تتحملها المدعية.
بذا صضدر الحكم وأافصضح به جهارا بالجلسضة العلنية
ال -م -ن-ع-ق-دة ب-ال-م-ك-ان وال-ت-اري-خ ال-م-ذك-ؤري-ن أاعÓ-ه
ولصضحته أامضضى على أاصضله الرئيسس وأامين الضضبط.
الرئيسس (ة)
الششعب٢٠١٨/٠٤/٢٣

أامين الضضبط

الششعب PUB

اإلثن ٢٣ Úفيفري  ٢٠١٨م
الموافق لـ ٠٧ششعبان  ١٤٣٩هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كوناة ب إ
جستÎماالياع..ي؟؟
لأاس
سسرخالطصسرخرعةل«أاىواللوتروم»ااسسŸتل

«اŸسستشسفى القطار» ا◊ل األمثل ‘ الهند

‘ الهند  -كما ‘ كث Òمن اŸناطق الريفية بالبلدان
ال -ف -قÒة واŸك -ت -ظ -ة ب -السش -ك -ان  -ي -ف -ت -ق-ر ال-ك-ثÒون إا¤
اÿدمات الطبية ،ودفعت هذه ا◊الة متطوع ÚومانحÚ
دولي Úللتدخل ع Èأافكار ومبادرات ‚حت ‘ توسشيع
اŸظلة الصشحية لتششمل أاعدادا أاك Èمن السشكان الفقراء
ع Èعيادات متنقلة.
هذه الفكرة ّ Œسشدت ‘ الهند بصشورة اŸسشتششفى القطار
الذي يقطع فيا‘ البÓد البعيدة ،حيث ينتظره اآللف
على أاحر من ا÷مر ليسس من أاجل السشفر على متنه بل
للتداوي من أامراضس عز عليهم الششفاء منها ،خصشوصشا
وأانهم يعانون ضشيق ذات اليد وانعدام اÿدمات الطبية ‘
مناطقهم النائية.
ه -ذه اŸب -ادرة ع -م-ره-ا  ٢٧ع-ام-ا ق-ط-ع خÓ-ل-ه-ا ال-قطار
اŸسشتششفى مئات اآللف من الكيلومÎات مقدما اÿدمة
العÓجية إا ¤نحو مليون ومئتي أالف مريضس.
و‘ أارصشفة اÙطات التي يتوقف بها ،يظهر اŸرضشى
اŸنتظرون بخطى متثاقلة ،حيث أانهكهم التعب ،وسشريعا
ما يبدأا الطاقم الطبي العمل ،فثمة ﬁطات ومرضشى
غÒهم ‘ النتظار.
يقدم هذا القطار اÿاصس خدمات طبية متكاملة Ãا فيها
العمليات ا÷راحية التي Œرى ›انا أايضشا ،حيث يعمل
باŸسشتششفى اŸتنقل عششرون موظفا ،أاما األطباء فهم
متطوعون ويتغÒون بصشورة دورية.
وتبلغ قيمة اŸيزانية السشنوية لهذا اŸششروع  ١5٣أالف
دولر ي -وف -ره -ا م -ان -ح -ون أاج -انب وه -ن -ود ،وت -عّ-د م-ب-ل-غ-ا

كششفت دراسشة حديثة لوصشية الرحالة والتاجر والكاتب
اإليطا‹ ماركوبولو الذي كان عام  ،١٣٢٤يسشتعد لرحلته
األخÒة ،وهي اآلخرة ،جوانب من حياته  ⁄تكن واضشحة.
جل عقود
‘ سشّن السشبع Úمن عمره ،اسشتدعى بولو مسش ّ
إا ¤م-ن-زل-ه ‘ ال-ب-ن-دق-ي-ة ل-ت-دوي-ن وصش-ي-ت-ه ب-الÓ-تينية على
قطعة من جلد الغنم طولها  ٦٧سشنتمÎا وعرضشها ٢٧
سشنتمÎا.
وتؤوكد الدراسشة ا÷ديدة التي أاجراها باحثون ومؤورخون
على مدى ثÓثة أاعوام ،الرأاي الششائع أان بولوزار الصشÚ
بعد أان ششكك ‘ ذلك بعضس اŸؤورخ.Ú
وق -ال سش -ت -ي -ف -ان -ودي  Ó-زان -ا م -دي -ر ال -ث-ق-اف-ة ‘ دار نشش-ر
سشكرينيوم التي أانتجت الدراسشة ،إان ا◊ديث عن أان بولو
أاعتق خادما تتاريا أاطلق عليه اسشم بي ،Îيدعم أادلة زيارته
للصش ،ÚخÓفا Ÿا قاله بعضس اŸؤورخ ‘ Úنهاية القرن
العششرين ،إان ماركوبولو  ⁄يزر الصش Úمطلقا لكنه جمع
قصشصشا عن إامÈاطورية اŸغول من Œار فارسشي Úقابلهم
‘ البحر األسشود.
وكان الرحالة اإليطا‹ قد ترك أاموال Ÿؤوسشسشات كنسشية
‘ البندقية وأاعفى أاششخاصشا من ديون مسشتحقة عليهم.
وإا ¤جانب تلك األموال ،ترك كل ما Áلك تقريبا لزوجته
وبناته الثÓث ،وقال دي Óزانا إان هذا كان أامرا غ Òششائع،
حيث جرت العادة وقتها أان يÎك الرجال الذين  ⁄ينجبوا
Óفراد الذكور من األسشرة .وأاضشاف
ذكورا ‡تلكاتهم ل أ

وصسية الرحالة ماركوبولو تكشسف أاسسراره

يحرك القضساء األمريكي بسسبب تعذيب وحشسي لسسمكة قرشش
انتششر مؤوخرا مقطع فيديو مؤوثر ،يظهر فيه  ٣رجال
يعذبون بوحششية سشمكة قرشس ‘ عرضس البحر ،ما
أاثار موجة غضشب عارم ‘ ولية فلوريدا.
ورفعت «هيئة حماية ا◊ياة الÈية واŸائية»
‘ ف -ل -وري -دا ،دع -وى قضش -ائ -ي-ة ،ات-ه-مت ف-ي-ه-ا
ال-رج-ال ال-ثÓ-ث-ة ب-اسش-ت-خ-دام «ال-عنف اŸفرط
ضشد ا◊يوان».
وقال رئيسس الهيئة ،بوريتششارد« :نأامل أان تكون
ه- -ذه ال- -دع -وى رسش -ال -ة واضش -ح -ة ب -أان -ه ل Áك -ن
التسشامح مع من يقوم بهكذا أافعال بغرضس إايذاء
ا◊ياة الÈية والبحرية».
كما قامت السشلطات بالتعرف على منفذي الفعل الششنيع ،وهم
حاليا قيد العتقال إا ¤أان تنتهي ﬁاكمتهم .وبدورهم ،أايد العديد من سشكان الولية
الدعوى القضشائية ودعوا إا ¤عدم التسشامح مع اŸنفذين.

 6دولرات تربحه ‘ اليانصسيب مرت!Ú
 ⁄ي -رب-ح األم-ري-ك-ي م-اي-ك-ل ف-ورسشÈغ ال-ي-انصش-يب م-رة
واحدة ،بل مرت ،Úحيث أاوضشح Ÿوقع «يوبي أاي»
ع - -ل - -ى اإلنÎنت السش- -بب ‘ ذلك ا◊ظ! وصشّ- -رح
فورسشÈغ ،وهو من ولية كاليفورنيا ،بأانه سشاعد
أاح -د ال -ف -ق -راء ‡ن «أادار ل -ه -م ا◊ظ ظ-ه-ره»
وم -ن -ح-ه  ٦دولرات ،ق- -ب- -ل شش- -رائ- -ه ت -ذك -رة
ال -ي -انصش -يب م -ب-اشش-رة ،وي-رى أان-ه رب-ح ا÷ائ-زة
بسشبب هذه ا◊ادثة.
وحينما ربح ‘ اليانصشيب زهاء  ٧5٠أالف دولر،
 ⁄يصشدق نفسشه ،و ⁄يصشدق كيف عاد ا◊ظ بهذه
السشرعة والوضشوح Ÿكافأاته بعد عمل ا ÒÿوتÈعه
لششخصس ﬁتاج ،حتى أانه عاد إا ¤اŸتجر وطلب من البائع
أان يتأاكد من رقم بطاقة اليانصشيب .وكان تعليقه الوحيد آانذاك« :ظننتها مزحة ،أاو أانني
أانظر ‘ اŸكان اÿاطئ».
وكان فورسشÈغ قد ربح جائزة يانصشيب بقيمة  ١٠آالف دولر قبل  ٧سشنوات من فوزه
الثا ،Êوظلّ طوال الفÎة السشابقة ‘ انتظار ضشربة جديدة من ا◊ظ ،الذي أاتى برأايه
بسشبب  ٦دولرات منحها للرجل الفق.Ò

١٧٦٢٦

الطاهية الصسغÒة تقدم
وصسفات شسهية

يقيم السشكان األصشليون ل إ
Óقليم الششما‹ لوسشط أاسشÎاليا عÓقة خاصشة مع صشخرة أاولورو،
ويكمن السشر ‘ ذلك الرتباط الذي يصشل إا ¤درجة التقديسس ‘ كون الصشخرة تغ Òأالوانها ‘
ﬂتلف أاوقات اليوم وعلى مدار العام.
وتأاتي صشخرة أاولورو على رأاسس اŸواقع السشياحية ‘ أاسشÎاليا التي تزخر بالكث Òمن اŸناطق
ا÷ميلة التي Œذب السشياح من ﬂتلف بلدان العا.⁄
وتتميز الصشخرة التي تعت Èأاحد أاششهر اŸعا ⁄الطبيعية ‘ أاسشÎاليا ،بتغي Òأالوانها ‘ ﬂتلف أاوقات
اليوم وذلك على مدار فصشول العام.
فمع غروب الششمسس وششروقها تتوهّج هذه الصشخرة باللون األحمر ،ورغم ندرة األمطار ‘ هذه
اŸنطقة ششبه القاحلة تكتسشب الصشخور خÓل األمطار اللون Úالفضشي والرمادي.
ويعت Èالسشكان األصشليون (األبورجينز) تلك الصشخرة جزءا ل يتجزأا من ثقافتهم اŸتوارثة التي
تÓششت على يّد اŸهاجرين البيضس األوائل.
ويحرصس السشكان اÙليون على تسشلّق الصشخرة ضشمن طقوسس روحية .ويعتقد كث Òمنهم أان صشخرة
أاولور وهي آاخر ما تبقى من تاريخهم اŸمتد آللف السشن.Ú
ورغم أان الكث Òمن مظاهر حياة السشكان األصشلي ‘ ÚأاسشÎاليا تغÒت ‘ السشنوات األخÒة ،فإان
صشخرة أاورولو وحدها ظلّت صشامدة ول يزال السشكان األصشليون يلتفون حولها ويتمسشكون بها.
متواضشعا مقابل اÿدمات التي يقدمها اŸسشتششفى لـ ١٣٠
مقاطعة ‘ البÓد.

العدد

الباحث أان بولو»كان سشابقا لعصشره ‘ هذا األمر».

مسسافر يختطف طائرة بقلم حÈ

اعتقلت الششرطة الصشينية رج Óيبلغ من العمر  ٤١عاما،
ب -ع -د إارغ -ام -ه ط-ائ-رة ع-ل-ى ال-ه-ب-وط اضش-ط-راري-ا ‘ أاح-د
اŸطارات داخل البÓد.
وقالت صشحيفة «فرانسس سشواتر» الفرنسشية التي أاوردت
ه- -ذا ا Èÿإان راك- -ب -ا “ك -ن «م -ن إارغ -ام ط -ائ -رة ت -اب -ع -ة
ل -ل -خ -ط -وط ا÷وي -ة الصش -ي -ن -ي-ة (إاي-ر تشش-اي-ن-ا) ع-ل-ى ت-غ-يÒ
مسش -اره -ا ،ب -ع -د أان أاخ -ذ أاح -د أاف -راد ط -اق -م -ه -ا ره -ي -ن -ة
مسشتخدما قلم ح.È
وبحسشب سشلطات الطÒان اŸد Êالصشينية ،فإان الطائرة
ال -ت -ي أاق-ل-عت م-ن م-ط-ار شش-ان-غشش-ا ع-ن-د السش-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة
وأارب -ع Úدق -ي -ق -ة م -ت -ج -ه-ة إا ¤ب-ك ،ÚأاجÈت ع-ل-ى ت-غ-يÒ
مسشارها والهبوط اضشطراريا ‘ مطار جنغششو ،عاصشمة
ﬁاف -ظ -ة ه -ن -ان اÛاورة ع -ن -د السش -اع -ة ال-واح-دة ب-ع-د
الظهر.
وأاوضشحت السشلطات ،أان ا◊ادثة ”ّ التعامل معها بعد
هبوط الطائرة مباششرة ،وأان أايا من الركاب أاو طاقم
الطائرة  ⁄يصشب بأاذى جراءها.
Óخبار عن أاحد
وبحسشب تصشريح نقله موقع «تنسشنت» ل أ
اŸسش-اف-ري-ن ،ف-إان-ه-م «ك-ان-وا ن-ائ-م Úوق-د أاي-ق-ظ-ه-م صشوت
صشراخ امرأاة ،لكن  ⁄يكن أاحد يعلم ما يحدث».
وقد هنأاّت إاير تششاينا طاقم الطائرة الذين «تعاملوا مع
ا◊ادث بحنكة دون إاراقة للدماء ،وأاظهروا قدرا كبÒا من
برودة األعصشاب‡ ،ا حال دون انتششار الهلع ب Úالركاب».

عملية أامنية اسستعدادًا للزفاف اŸلكي

ب -دأات الشش -رط -ة ‘ م -دي -ن-ة ون-دسش-ور
الÈيطانية ،التي سشتششهد زفاف
األم Òه - - -اري واŸم - - -ث- - -ل- - -ة
األم-ري-ك-ي-ة م-ي-ج-ان م-ارك-ل
الششهر اŸقبل ،واحدة من
أاك Èالعمليات األمنية ‘
ت -اري -خ -ه -ا .وي-ق-ام زف-اف
هاري وماركل ‘  ١٩مايو
اŸق- -ب -ل ‘ ك -ن -يسش -ة سش -ان
ج -ورج ‘ ق -ل -ع -ة ون -دسش -ور.
وق-الت الشش-رط-ة ،إان-ه-ا سش-ت-ق-يم
ح -واج -ز ع-ل-ى ال-ط-رق ل-وق-ف ششّ-ن
ه- -ج- -م- -ات Ãرك- -ب -ات ،وسش -تسش Òدوري -ات
مسشلحة وسشتنششر وسشائل تأام Úمثل التي تسشتخدم ‘ اŸطارات Ÿنع
أاي مششكÓت أامنية.

العثور على «عملة اŸسستقبل» ‘ اŸكسسيك!

ع ‘ ÌاŸكسشيك على عملة نقدية أاثارت فضشول خÈاء العمÓت،
بسشبب التاريخ الذي نقشس عليها.
واك -تشش -ف ع -ام -ل ب -ن -اء ي -دع-ى،
دييغوأافي ،Óعملة معدنية ‘
أاحد مواقع البناء ،إاذ لحظ
ال -رج -ل ق -ط -ع -ة ي -ت -ط-اب-ق
شش- -ك- -ل- -ه- -ا م- -ع ال -ع -م Ó-ت
اŸعدنية ،وتفاجأا بالتاريخ
اŸدون ع- -ل- -ي- -ه- -ا ،وال- -ذي
يرجع للعام .٢٠٣٩
وبعد إازالة الغبار والششوائب
ع -ن ق -ط-ع-ة ال-ن-ق-ود ،ب-رز ن-قشس
يصشور صشليبا أاŸانيا ونسشرا ورمزا
رباعيا معقوف الششكل.
كما كتبت على «العملة من اŸسشتقبل» جملتان باللغة اإلسشبانية وثالثة
باألŸانية« ،أاŸانيا ا÷ديدة» و»السشتقÓل وا◊رية» و»الكل ‘ أامة
واح-دة» .و ⁄ي-ك-تب ع-ل-ى ال-ق-ط-ع-ة ال-ن-ق-دي-ة ق-ي-م-ت-ه-ا الششرائية ،و⁄
يسشتطع خÈاء العمÓت –ديد مصشدر هذه العملة بعد.
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ع -ل -ى أان -غ -ام ضش -ح-ك-ات-ه-ا ال-ط-ف-ول-ي-ة ،وصش-وت-ه-ا
العذب ،دعت الطاهية الهندية الصشغÒة جيهان
رازدان ،ج -م -ه -ور اŸه -رج -انŸ ،شش -ارك -ت -ه-ا ‘
إاع- -داد ›م- -وع -ة م -ن اŸأاك -ولت وا◊ل -وي -ات
الشش- -ه- -ي -ة ‘ ،ف -ع -ال -ي -ات رك -ن ال -ط -ه -ي ،ال -ذي
يسش -تضش -ي -ف ن -خ -ب -ة م -ن أاشش-ه-ر ال-ط-ه-اة ال-ع-رب
والعاŸي.Ú
وق - -دمت رازدان ›م - -وع - -ة م - -ن اŸق - -ب Ó- -ت
اÿفيفة التي تعتمد بششكل أاسشاسشي ‘ إاعدادها
ع-ل-ى ال-ف-اك-ه-ة ،وأاع-دت ب-داي-ة وصش-ف-ة «صش-لصشة
جواكامو‹ العنب مع رقائق اÿبز» ،اŸكونة
من عصش Òالليمون ،فلفل ،وملح ،وكزبرة ،خبز،
وأازه -ار ال -ك -اب -وتشش -ي -ن -و ،وع -نب وردي م -ن -زوع
البذور ،ومن ثم أاعدت طبق «مقبÓت اÿيار
والعنب» ،اŸصشنوعة من اÿيار ،والعنب ،وجبنة
ف-يÓ-دل-ف-ي-ا ،وصش-لصش-ة ال-ب-يسشتو ،وششرائح الفلفل
األح -م -ر ا◊ل -و ،وك -رات ن -ع-ن-اع وك-رات ذه-ب-ي-ة
للتزي.Ú
وأاعدت وصشفة «كرات التمر» ،اŸكونة من التمر
ال -ط -ري م -ن -زوع ال -ب -ذور ،وزب -دة غ‡ Òل -ح-ة،
وملعقة من السشكر ،وششرائح اللوز اÙمصس،
وم -ل -ع -ق -ة م-ن ال-دق-ي-ق ،وم-ل-ع-ق-ة م-ل-ح ،وق-امت
ب-خ-ل-ط-ه-ا م-عً-ا ،ث-م شش-ك-ل-ت-ه-ا ع-ل-ى شش-كل كرات،
وق -امت ب -ت-ق-د Ëج-م-ي-ع ه-ذه األط-ب-اق ل-ل-زوار،
ودعتهم لتذوقها وإاعطاء آارائهم باألطباق.

بقرة خضسعت ÷راحة قبل خمسسة آالف سسنة

توصّشلت أابحاث أاثرية ‘ موقع يعود لعهود ما
قبل التاريخ ‘ فرنسشا إا ¤أان البششر أاجروا
عمليات جراحية ◊يوانات قبل خمسشة آالف
سش -ن -ة .وع Ìال -ع -ل -م -اء ‘ ه -ذا اŸوق-ع ال-ع-ائ-د
للعصشر ا◊جري ا◊ديث على جمجمة مثقوبة
لبقرة ،وهواŸؤوشّشر األول إا ¤أان اإلنسشان مارسس
تقنيات من الطب على ا◊يوانات.

«األرضش اآلن» ..لتغطية مباشسرة للكوكب بالفيديو
تعتزم ششركة «أايه سشتاليت» إاطÓق ششبكة من األقمار الصشناعية
Óرضس .وّÁول
ب -ت -ك -ل -ف -ة م -ل-ي-ار دولر ،ل-ت-وف« Òت-غ-ط-ي-ة م-ب-اشش-رة» ل -أ
اŸششروع ،الذي يحمل اسشم «األرضس اآلن» ،الرئيسس التنفيذي السشابق
لششركة مايكروسشوفت بيل جيتسسÃ ،ليار دولر ،باإلضشافة إا ¤ششركة
التكنولوجيا اليابانية العمÓقة «سشوفت
بانك».
وت- - -خ- - -ط- - -ط شش- - -رك- - -ة «أاي- - -ه
سش-ت-اليت» ،ال-ت-ي ت-ت-خ-ذ من
ال- -ع- -اصش- -م- -ة األم- -ري -ك -ي -ة
واشش- -ن- -ط- -ن م- -ق- -را ً ل- -ه- -ا،
إلطÓق  5٠٠قمر صشناعي
ل -ت -غ-ط-ي-ة ال-غÓ-ف ا÷وي
ل Ó- -أرضس ع Èال- -ف- -ي- -دي- -و،
وت-ق-د Ëت-ع-ل-ي-ق-ات م-ب-اششرة
ع- -ل- -ى م- -دار السش -اع -ة .وق -ال
راسش-ل ه-ان-ي-ج-ان ،م-ؤوسشسس شش-ركة
«إايرث ناو» (األرضس اآلن) ،التي سشتنفذ
اŸششروع« :هدفنا بسشيط ،نريد ربط الناسس بصشرياً Ãا يجري ‘
الأرضس ‘ كل ◊ظة».

بعد أاربع Úعامًا يعود إا ¤عائلته
بعد  ٤٠عامًا من الغياب ،اجتمع هندي بذويه ›ددا ً؛ بفضشل
انتششار تسشجيل مصشّور له على «يوتيوب» وهو ينششد أاغنية
ب--ول--ي--وودي-ة شش-هÒة .وع-ان-ق «خ-م-درام غ-ام-ب Òسش-ي-ن-ج» أاف-راد
لول ‘ مدينة إامبال ‘ لية مانيبور الششمالية
عائلته أامسس ا أ
الششرقية النائية التي تركها العام  ١٩٧٨بعد النفصشال عن
زوجته .وقال «سشينج» البالغ من العمر  ٦٦عامًا« ،حاولت كثÒا ً
العودة ،لكن اÿيارات اŸتاحة ‹  ⁄تكن كثÒة».
و ⁄تسشمع عائلته عنه ششيئًا بعد أاربعة عقود على غيابه ،قبل
أان ينتششر ششريط مصشّور على «يوتيوب» لرجل غ ّ
طى الششيب
رأاسشه ينششد أاغنية بوليوودية ‘ بومباي .وعّرف «سشينج» عن
ن--فسش--ه ‘ الشش--ري--ط ق--ائ ،Óً--إان--ه م--ن م-ان-ي-ب-ور ،وع-رضس أاح-د
اŸشش-اه-دي-ن الشش-ري-ط ع-ل-ى ج-م-ع-ي-ة ‘ إام-ب-ال أاع-ل-مت عائلة
«سشينج؛ بوجوده.
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برنــــــارد كـــــــازو Êلـ «الشسعب»:

سصنتنّقل إا ¤تاجنانت Ùاولة العودة بنقاط الف ـ ـوز ...
’وŸبي ‘ الداربي ضسد نصسر حسس Úداي ،اقÎبنا من مدرب العميد برنارد
بعدما تكبّد فريق مولودية ا÷زائر هزÁة قاسسية Ãلعب  5جويلية ا أ
’مر الذي
كازو ،Êالذي أاّكد لنا بأانّ ا◊كم انقلب على فريقه بعد إاصسابة شسرفاوي ،وأان هدف النصسرية جاء من وضسعية تسسلل ‘ وقت حرج ،وهو ا أ
ح ّ
طم معنويات الّÓعب ،Úموضّسحا بأانّ مرباح حارسس كب Òوحرم اŸولودية من تعديل النتيجة ومن الفوز ،كما أاّكد بأان ’عبيه Œاوزوا إاقصساء
قسسنطينة أامام شسبيبة القبائل ،وأان الفريق ابتعد عن سسباق اللقب لكنه سسيحاول إانهاء اŸوسسم ‘ البوديوم ،كما –ّدث عن مواجهة دفاع تاجنانت
’خرى ‘ هذا ا◊وار.
’مور ا أ
التي سستلعب غدا ،وعن الكث Òمن ا أ

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي

❊ الشس -عب :م -ا ت -ع -ل -ي-قك ع-ل-ى ال-ه-زÁة أام-ام
النصسرية؟
❊❊ ب -رن-ارد ك-ازو :Êه -زÁة ق-اسس-ي-ة ألّن-ن-ا ك-ن-ا
نسس-ي-ط-ر ع-ل-ى ال-ك-رة م-ن-ذ ان-طÓ-ق اŸب-اراة ول-عبنا
جّيدا وضسغطنا على دفاع النصسرية ،وعندما كنّا
ننتظر أان نفتتح باب الّتهديف ،حدث ما  ⁄يكن
يتوّقع بإاصسابة اŸدافع شسرفاوي الذي نتمنى له
الشسفاء العاجل باŸناسسبة ،أاظن أان ا◊كم شسعر
باÿطأا ‘ لقطة إاصسابة مدافع النصسرية بعدما
منحنا اıالفة عوضس التصسف Òللنصسرية ،وتلك
ال ّ-ل -ق-ط-ة ك-انت م-ن-ع-رج ال-ل-ق-اء ألن ق-رارات ا◊ك-م
تغيّرت كليا وكانت كلها ضسد فريقي ويبدو أان ا◊كم
تعاطف مع اŸنافسس ،وهو ما جعلنا نتلقى الهدف
Óسسف من وضسعية
األول ‘ نهاية اŸرحلة األو ¤ول أ
تسسّلل ،وهو الهدف الذي ح ّ
طم معنويات الÓعبÚ
قبل العودة بدقائق إا ¤غرف حفظ اÓŸبسس ،ليسس
من السسهل من الناحية اŸعنوية أان تعود ‘ اŸباراة
بعد أان تتلقى هدفا أاول غ Òشسرعي ،وبالرغم من
ذلك فإاّني راضس عن رد فعل لعبينا ‘ الشسوط
الثا ،Êبعدما عدنا بقوة ‘ اŸرحلة الثانية وكنّا
نبحث عن العودة ‘ اŸواجهة بكل السسبل ،لكن
ال -نصس -ري-ة “ّك-نت م-ن إاضس-اف-ة ال-ه-دف ال-ث-ا Êب-ع-د
ه -ج-م-ة م-ع-اكسس-ة ،ق-م-ن-ا ب-ب-عضس ال-ت-غÒات ل-ن-ج-لب
اإلضسافة العددية ‘ الهجوم ،و“كنا من تقليصس
النتيجة بعدها  ⁄تكن الفعالية معنا ،وأاهدرنا عددا
كبÒا من الفرصس ال ّسسانحة للتهديف ،ويجب أان
نتحّدث هنا عن حارسس كب Òمن ا÷هة اŸقابلة
مرباح ،الذي حرمنا من تعديل النتيجة ‘ أاك Ìمن
م-ن-اسس-ب-ة وم-ن –ق-ي-ق ال-ف-وز ب-ت-دخÓته وتصسدياته
الرائعة ،ل Áكننا أان نفوز بجميع اŸواجهات حتى
مانشسيسس Îسسيتي وريال مدريد انهزما هذا اŸوسسم
‘ مباريات غ Òمنتظرة ،ونحن لسسنا ل «السسيتي
ول الريال» ،نحن مولودية ا÷زائر ،أادينا مباريات
كبÒة هذا اŸوسسم وفزنا بالعديد منها وانهزمنا
أامام النصسرية ،يجب أان ننسسى هذا اللقاء بسسرعة،
وأان نفّكر ‘ اŸواجهة اŸقبلة.
❊ Ÿاذا ق -مت ب -إاخ -راج «دي-ي-ن-غ» ق-ب-ل ان-طÓ-ق
اŸرحلة الثانية؟
❊❊ بعد إاصسابة شسرفاوي وخروجه التي تسسبّب فيها

«ديينغ» ،انقلب ا◊كم رأاسسا على عقب و‘ كل
ل-ق-ط-ة ك-ان ي-ت-دّخ-ل ف-ي-ه-ا «دي-ي-ن-غ» ح-ت-ى ولو كانت
ب -ط -ري -ق -ة شس-رع-ي-ة و‘ ح-دود ق-وان Úال-ل-ع-ب-ة ك-ان
ا◊كم يصسفر خطأا ضسده ،هذا من جهة ،ومن جهة
أاخرى حتى الÓعب كان باديا عليه التأاثر ‘ غرف
حفظ اÓŸبسس ،ومباشسرة بعد الحتكاك Ãدافع
النصسرية بكى بحرقة ،وكلها معطيات جعلتني أاقّرر
اسستبدال «ديينغ» قبل انطÓق اŸرحلة الثانية.
ن الÓعب Úما زالوا متأاّثرين
❊ أا’ تعتقد بأا ّ
با’قصساء من منافسسات الكأاسس؟
❊❊ اإلقصس -اء م -ن ال -دور ال -نصس -ف ال-ن-ه-ائ-ي ل-ك-أاسس
ا÷مهورية للمرة الثانية على التوا‹ مر للغاية،
خصسوصسا أاّن الÓعب Úواإلدارة والطاقم الفني كانوا
يريدون بلوغ هذا الدور ونيل اللقب ،لكن لدينا
›موعة من ال ّ
Óعب ÚاÎÙف ،Úا÷ميع تأاّثر
Óقصساء وما حدث لنا لكننا طوينا الصسفحة سسريعا
لإ
ألن لدينا أاهدافا أاخرى ،هذه هي اŸولودية نلعب
على العديد من ا÷بهات ،ويجب على الÓعب Úأان
يكونوا أاقوياء من الناحيت ÚاŸعنوية والبدنية كي
نبلغ كل األهداف ،اŸشسوار ل زال طوي Óبقيت لنا
 4مباريات ‘ البطولة الوطنية ومواجهت ‘ Úدور
اÛموعات من منافسسة رابطة األبطال اإلفريقية
لكرة القدم ،ويجب علينا الÎكيز على ما هو باق

حتى ننهي اŸوسسم كما ينبغي األمر.
❊ ع- -ق- -دة اŸول- -ودي -ة م -ا زالت م -ت -واصس -ل -ة ‘
اŸباريات اÙلية والّلقاءات الكÈى؟
❊❊ ل أاشساطرك الرأاي فزنا بثÓث داربيات واحد
أامام إا–اد ا◊راشس ‘ الذهاب و ⁄نلعب مباراة
العودة بعد ،وفزنا على نادي بارادو الفريق الذي
يلعب كرة قدم راقية ذهابا وإايابا ،ومباراة اإلياب
انتهت بخمسسة أاهداف مقابل واحد ،كما “كنا من
ال-ف-وز ب-اŸب-اري-ات ال-ك-بÒة ضس-د شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-نة
ومولودية وهران وفزنا على الوفاق ‘ سسطيف
وكلها نتائج  ⁄يصسل إاليها العميد منذ مدة ،سستقول
‹  ⁄ت- -ف- -ز ع- -ل- -ى اإل–اد؟ صس -ح -ي -ح ‘ ال -ذه -اب
انهزمنا و‘ العودة تعادلنا ونفسس األمر حدث مع
شسباب بلوزداد والنصسرية تغّلبت علينا ذهابا وإايابا
لكنه الفريق العاصسمي الذي فاز بأاك Èعدد من
الداربيات هذا اŸوسسم ،وكما قلت لك منذ قليل ل
Áكننا أان نفوز بكل لقاءات اŸوسسم ،وإال فمÈوك
علينا اللقب ‘ الذهاب.
❊ ابتعد” من جديد عن سسباق الّلقب بعدما
عّ-م-ق شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-نة الفارق إا 6 ¤نقاط
كاملة؟
❊❊ الآن نيل لقب البطولة بات صسعبا بعدما
عّمق الفارق اإ 6 ¤نقاط كاملة ،ولو اأن حسسابيا
شسباب قسسنطينة  ⁄يتّوج بعد ،ولكني  ⁄اأصسرح
يوما باأن هد‘ التتويج بلقب البطولة الوطنية،
وكنت دائما اأقول اإن هدفنا هو لعب الأدوار
الأو ‘ ¤ال- -ب- -ط- -ول- -ة واأن ن- -ب- -ق -ى ن -داف -ع ع -ن
حظوظنا ‘ التتويج باللقب اإ ¤اآخر جولة من
اŸوسسم الكروي ،وسساأبقى وفّيا Ÿا كنت اأقوله،
اŸولودية سستنهي اŸوسسم بقّوة وسسنعمل على
ضس-م-ان م-ك-ان ‘ ال-ب-ودي-وم ل-ل-مشس-ارك-ة اŸوسسم
اŸقبل ‘ اŸنافسسة القارية.
❊ دف -اع ت-اج-ن-انت م-ن-افسس-ك-م اŸق-ب-ل ،ف-از
Ãباراته اأمام اإ–اد ا◊راشس باÙمدية؟
❊❊ على الأقل سسنتمّكن من لعب مباراة ‘ كرة
ال -ق -دم ،وسس -ن -ل -عب دون ح -دوث م-ف-اج-اآت غÒ
سس -ارة سس -واء ك -انت –ك -ي -م -ي -ة اأو ت -ن -ظ -ي -م-ي-ة،
اŸنافسس اقÎب من ضسمان البقاء وهذا اأمر
اإيجابي ،نحن من جانبنا سسنح ّضسر جيدا لهذا
اللقاء وسسنتنّقل اإ ¤تاجنانت من اأجل الفوز
على الدفاع ،و ⁄ل تقليصس فارق النقاط بيننا
وب Úشسباب قسسنطينة اإ ¤ثÓث نقاط لنبعث
سسباق اللقب من جديد.

البطولـــة الوطنيـــة العسسكريــة للخمــاسسي البحــري

انط ـ ـÓق اŸنافسص ـ ـة بالقاع ـ ـدة البحري ـة اŸـرسصى الك ـب Òبوهران
انطلقت أامسس بالقاعدة البحرية الرئيسسية اŸرسسى الكب Òبوهران الشسهيد با◊اجي بوسسيف الطبعة ا◊ادية عشسرة للبطولة الوطنية العسسكرية للخماسسي
البحريÃ ،شساركة زهاء ثÓث )30( Úرياضسيا Áثلون سستة فرق.

وأاشسار قائد القاعدة البحرية الرئيسسية اŸرسسى
ال- -ك- -ب Òال- -ع- -م- -ي- -د شس -اوشس ع Ó-وة ‘ ك -ل -م -ت -ه
الف-ت-ت-اح-ي-ة ل-دى إاع-ط-ائ-ه إاشس-ارة ان-طÓ-ق ه-ذه
ال-ب-ط-ول-ة ب-اسس-م ال-ل-واء ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة العسسكرية
الثانية واللواء قائد القوات البحرية ،أانّ الهدف
من تنظيم هذه اŸنافسسة هو «تطوير الّرياضسة
ال -عسس -ك -ري -ة ورف -ع مسس -ت-وى اŸشس-ارك ‘ Úه-ذه

البطولة».
وأابرز نفسس اŸسسؤوول أاهمية هذه اŸنافسسة التي
تهدف ا ¤ترقية الرياضسة العسسكرية البحرية،
وال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشسعبي عناية خاصسة.
وÁثل الّرياضسّيون اŸشساركون ‘ هذه البطولة
ك-ل م-ن ال-ق-اع-دة ال-ب-ح-ري-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-مرسسى

كأاسس إافريقيا للجيدو (أاصساغر)

اŸتنخ ـ ـ ـب الوطن ـ ـ ـ ـي يكسص ـ ـ ـ ـب  ٧ميداليـ ـ ـات
أاحرز اŸنتخب الوطني أاصساغر (ذكور  /إاناث) للجيدو سسبع ميداليات من بينها فضسية وسست
برونزيات ‘ كأاسس إافريقيا ا÷ارية وقائعها بتونسس.

وكانت اŸيدالية الفضسية من نصسيب ياسسمينة
جÓب ‘ فئة اأقل من  57كلغ بينما عادت
اŸيداليات الÈونزية اإ ¤رÁاح بوحور (اأقل من
 40كلغ) ،رحمة غليمة (اأقل من  44كلغ) ،نبيلة
بن بلقاسسم (اأقل من  70كلغ) ،ريهام بن موناح
(اأك Ìمن  70كلغ) ،جمال صسويلح (اأقل من 73
كلغ) وشسمسس الدين حديبي (اأك Ìمن  90كلغ).

وم- -ن ج -ه -ت -ه ،ج -اء ا÷زائ -ري رشس -ي -د شس -اع ‘
اŸرتبة اÿامسسة ‘ فئة اأقل من  57كلغ ،حسسب
النتائج ا÷زئية التي نشسرها اŸنظمون.
وتشس - -ارك ا÷زائ - -ر ‘ ه - -ذه اŸن - -افسس - -ة بـ 45
رياضسيا ‘ فئة الأصساغر ( 26ذكور و 19اإناث)
و 57ري -اضس -ي -ا ل -دى الأواسس-ط ( 40ذك- -ور و17
اإناث).

’و¤
الّرابطــــة اÎÙفــــــة ا أ

إاجراء لقاء م  -وهران ـ شس  -قسصنطينة بع“ Úوشصنت

سس-ت-ج-رى م-ب-اراة م-ول-ودي-ة
وه -ران  -شس -ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة
◊سساب ا÷ولة  27للبطولة
اÎÙف -ة األو ¤م -وب -ي-ل-يسس
لكرة القدم ،اŸقررة يوم غد
الثÓثاء Ãلعب عمر أاوصسيف
بع“ Úوشسنت (سسا ،)16 : 00
حسسب ما أاعلنت عنه الرابطة
اÎÙفة لكرة القدم.
وأاوضسحت الهيئة الكروية ‘
ب-ي-ان ل-ه-ا م-ا ي-ل-ي« :سس-ي-جري
ال -ل -ق-اء اŸق-رر ب Úم-ول-ودي-ة

وه -ران وشس -ب -اب قسس -ن -ط-ي-ن-ة
◊سساب ا÷ولة  27للبطولة
اÎÙف -ة األو ¤م -وب -ي-ل-يسس
يوم الثÓثاء  24أافريل (سسا
Ã )16 : 00ل - -عب ع - -م- -ر
أاوصسيف بع“ Úوشسنت».
وك- -انت م- -ول -ودي -ة وه -ران
م- -ت- -عّ- -ودة ع- -ل- -ى اسس- -ت -ق -ب -ال
منافسسيها Ãلعب أاحمد زبانة
ب -وه -ران ،ل -ك -ن ع-ق-وب-ة أارب-ع
م- - -ب - -اري - -ات ب - -دون حضس - -ور
ا÷مهور ،منها اثنتان خارج

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

ملعبها ،جعلها تتنقل مؤوقتا
إا ¤ع“ Úوشس- - - -نت ،ب - - -ع - - -د
عقوبة الرابطة اÎÙفة.
وج-اءت ه-ذه ال-ع-ق-وب-ة ب-ع-د
أاحداث العنف التي شسهدها
م -ل -عب زب-ان-ة ع-قب ال-ه-زÁة
اŸسسجلة أامام شسباب بلوزداد
( ،)2-0واج- - -ت- - -ي- - -اح أانصس - -ار
اŸول -ودي -ة أارضس -ي-ة اŸي-دان،
ّم- -م- -ا أادى ب- -ح -ك -م اŸب -اراة
ب-ت-وق-ي-ف-ه-ا ق-ب-ل عشس-ر دقائق
عن نهايتها.

ال -ك -ب Òل -ل -واج -ه -ة ال -ب -ح -ري -ة ال -غ -رب-ي-ة (ن ع )2
وال-ق-اع-دة ال-ب-ح-ري-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ب-جيجل للواجهة
ال -ب-ح-ري-ة الشس-رق-ي-ة (ن ع  )5وال-ق-اع-دة ال-بحرية
با÷زائر للواجهة البحرية الوسسطى (ن ع )1
ونخبة اŸدرسسة العليا البحرية (ن ع  )1ومدرسسة
صسف الضسباط للقوات البحرية للواجهة البحرية
ال -غ -رب -ي -ة (ن ع  )2واŸدرسس-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ÷ند
البحرية للواجهة البحرية الشسرقية (ن ع .)5
وسسيتنافسس الرياضسيون خÓل هذه البطولة التي
“تد على مدار  4أايام (من  22إا 25 ¤أافريل
ا÷اري) ‘ خمسسة اختصساصسات ،وهي سسباق
ا◊واجز ،سسباق النقاذ ،سسباق التقنية البحرية،
سس-ب-اق السس-ب-اح-ة ال-ن-ف-ع-ي-ة وسس-ب-اق ال-عدو الريفي
الÈمائي.

ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم

انعقاد ا÷معية العاّمة
العادية صصب ـ ـاح الي ـ ـوم

ت -ع-ق-د ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
صس -ب -اح ال -ي -وم ج -م -ع-ي-ت-ه-ا ال-ع-ام-ة ال-ع-ادي-ة
باŸركز التقني لسسيدي موسسى ،حيث سسيتم
ت -ق -د Ëا◊صس -ي -ل-ت ÚاŸال-ي-ة واألدب-ي-ة م-ن
طرف رئيسس الفاف خ Òالدين زطشسي بعد
سسنة من تولّيه اŸهام على رأاسس الهيئة.
وب -دون شسك سس -ي -ن-اقشس أاعضس-اء ا÷م-ع-ي-ة
العامة اÿطوات التي قامت بها ال–ادية
‘ ع -دة ن -ق -اط ،ل سس-ي-م-ا ع-م-ل اŸدي-ري-ة
التقنية الوطنية وكذا إاحداث رابطة وطنية
للفئات ال ّصسغرى ،والتي كان رابح سسعدان
قد أاّكد أانّ اإلعÓن على إانشسائها سسيكون
خ Ó-ل ه -ذه ا÷م -ع -ي -ة ال-ع-ام-ة ،إا ¤ج-انب
العديد من النقاط التي تخصس كرة القدم
ا÷زائرية.
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تك ـ ـر Ëالفائزيـ ـ ـن ‘ ﬂتلف اŸسصابقات
الّرياضصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـ ـ ـ ـة والّدوليـ ـ ـ ـ ـ ـة

أاشسرف وا‹ و’ية تبسسة بقاعة ا’جتماعات Ãقر الو’يةÃ ،عية مدير الÎبية على
تكر Ëالفائزين ‘ ﬂتلف اŸسسابقات الرياضسية الوطنية والدولية ،إاذ حظي الطالب
ورغي وليد عن ثانوية ﬁمود قنز ببلدية بوخضسرة بتكر Ëمن لدن وا‹ الو’ية ،وسسّلم
له مبلغ قدره  50أالف دينار جزائري نظ Òمشساركته ضسمن العناصسر الثمانية اŸكونة
للفريق الوطني ‘ فعاليات «البطولة العاŸية للعدو الريفي اŸدرسسي» ،التي احتضسنتها
صسل فيها اŸنتخب الوطني على اŸركز الثالث واŸيدالية
العاصسمة الفرنسسية باريسس ،و– ّ
الÈونزية.

وب- -دوره ن- -ال ال- -ط- -الب زرق- -ي
ﬁم -د ع -ن م-ت-وسس-ط-ة ع-م-ارة
إاب -راه -ي -م ب-ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر ال-ع-ات-ر
تكرÁا ومبلغا ماليا قدره 40
أال-ف دي-ن-ار ج-زائ-ري ◊صس-ول-ه
على وصسافة بطل ا÷زائر ‘
ري -اضس -ات ا÷ي -دو والسس -ب -اح-ة
والعدو.
فيما نال ال ّ
طالب جرو كمال
ع-ن م-ت-وسس-ط-ة درب-ال ب-ل-ق-اسسم
ب-رأاسس ال-ع-ي-ون ب-ب-لدية الكويف
ت -ك -رÁا وم -ب -ل -غ -ا م-ال-ي-ا ق-دره
ث Ó- - - -ث - - - -ون أال - - - -ف دي - - - -ن- - - -ار
جزائري،لتفّوقه وحصسوله على
وصسافة بطل ا÷زائر ‘ للعام
Ã 2018دينة سسطيف.
و‘ كلمة له باŸناسسبة ،ثّمن
وا‹ ولية ما –ّقق خÓل هذه
السس- -ن- -ة م- -ن ن- -ت -ائ -ج ‘ ›ال
ال-ري-اضس-ة اŸدرسس-ي-ة ب-ال-ولية،
لفتا إا« ¤أانّ ذلك يÎجم جديا

اÛه- - -ودات اŸب - -ذول - -ة م - -ن
ط -رف ال-ه-ي-ئ-ات ذات الصس-ل-ة»،
مضس -ي -ف -ا «أان ك -ل ال -ق -ط-اع-ات
تشس - -ه - -د ن- -ت- -ائ- -ج ج- -ي- -دة ول- -و
ب -درج -ات م -ت -ف -اوت -ة» ،م-هّ-ن-ئ-ا
اŸكّ- - -رم Úوم- - -ن خÓ- - -ل - -ه - -م
أاول- - -ي- - -اءه- - -م وأاسس- - -ت - -اذت - -ه - -م
وم -ؤوّط -ري-ه-م وم-دّرب-ي-ه-م وك-ذا
الوصساية ،مؤوّكدا على اŸرافقة
الدائمة واŸسستمرة من طرفه
ومن طرف مصسا◊ه للمواهب،
وتوجيهها Ãا يخدم اÛتمع
وال - -وط - -ن م - -ن- -ادي- -ا بضس- -رورة
مضس -اع -ف -ة ا÷ه -ود واك-تشس-اف
ال- -ط- -اق -ات وت -دع -ي -م ال -ن -خب
الوطنية بها.
من جهته ،ثّمن عبد اÛيد
م-نصس-ر م-دي-ر الÎب-ي-ة ب-ال-ولية
م - -ب - -ادرة ال - -وا‹ ،واع - -تÈه- -ا
ح- -اف- -زا وّﬁف- -زا Ÿضس -اع -ف -ة
ا÷ه -ود وا◊رصس ع -ل -ى ت -أال -ق

ال-ري-اضس-ة اŸدرسس-ي-ة ال-ت-بسسية،
و“ثيل الولية أاحسسن “ثيل ‘
اÙاف -ل ال -وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة،
وأاثنى على النتائج اÙققة ‘
›ال ال- -ري- -اضس- -ة اŸدرسس- -ي- -ة
بالولية «وطنيا وعاŸيا» ،وهي
ثمرة يقول هذا األخÒ
«÷هود مشسÎكة من مؤو ّ
طرين
وإادارّي Ú- -ومشس- -رف Úوأاول- -ي- -اء
ووصساية».
مضسيفا «إاّن الّرياضسة اŸدرسسية
ه - - -ي اıزون ال - - -رئ - - -يسس- - -ي
اŸدّع -م ıت -ل-ف ال-ري-اضس-ات
الفردية وا÷ماعية» ،أام‘ Ó
–ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج أافضس-ل ﬁل-ي-ا
ووطنيا هذه السسنة ‘ ﬂتلف
المتحانات اŸدرسسية ،أاول ثم
‘ ﬂت - - -ل - - -ف اŸن - - -افسس - - -ات
ال-ري-اضس-ي-ة وال-فكرية والثقافية
ثانيا».

تبسسة :خ ــ العيفة

حكيــــم بوغـــدو لـ «الشسعب»:

معان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاة السصّباح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úتتواصص ـ ـ ـ ـ ـ ـل...

’فريقية للشسباب التي سستجري
’لعاب ا أ
تتواصسل صسعوبات السسباح Úا÷زائري ÚاŸعني Úبا أ
وقائعها با÷زائر شسهر جويلية القادم ،والتي تعرقل التحضسÒات اÿاصسة بهذا اŸوعد
الكب Òالذي  ⁄يبق يفصسلنا عنه الكث Òمن الوقت ،يرجع ذلك إا ¤غلق اŸسسابح من أاجل
إاعادة ترميمها حتى تكون جاهزة ’حتضسان اŸنافسسة.

نبيلة بوقرين

عّبر رئيسس اإل–ادية ا÷زائرية للسسباحة ﬁمد
ح- -ك- -ي- -م ب- -وغ- -دو ‘ تصس- -ري- -ح خ- -اصس ÷ري- -دة
«الشسعب» ،عن وجود مشسكل كب Òبسسبب إاخضساع
كل اŸسسابح تقريبا إا ¤عملية الÎميم ‘ وقت
واح -د ،وه -ذا م -ا ع -رق -ل م -ن م -ه-م-ت-ه-م ق-ائ:Ó-
«حّددنا الÈنامج التحضسÒي اÿاصس باأللعاب
األفريقية للشسباب ،ولكن وجدنا أان مشسكل غلق
اŸسس -اب -ح ي -ت -واصس -ل ع-ل-ى غ-رار مسس-ب-ح اŸركب
األوŸبي ﬁمد بوضسياف الذي كنّا نعّول عليه
كثÒا ،إاضسافة إا ¤مسسبح أاول ماي».
واصسل الرجل األول على رأاسس اإل–ادية قائ:Ó
«غ -ل -ق ك -ل اŸسس-اب-ح خ-ل-ق ل-ن-ا عّ-دة ع-راق-ي-ل ‘
التحضسÒات ألّنه من اŸفروضس أان يكون مكان
ال -ت -دري-ب-ات ّﬁدد ول-ك-ن ن-ح-ن اآلن ن-ت-نّ-ق-ل م-ن
مكان آلخر حتى نسسمح لهم Ãواصسلة عملية
التحضس ،Òوهذه نقطة سسلبية ل تخدم عناصسر
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ألن -ه  ⁄ي -ب -ق ي-فصس-ل-ن-ا ع-ن
األل-ع-اب األف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب ال-ك-ث Òمن الوقت،
ونحن مطالب Úبضسمان جاهزية ا÷ميع لتحقيق
نتائج مشسرفة».
أاضس- -اف ﬁدث- -ن- -ا ق- -ائ « :Ó-ن -ح -ن اآلن ن -واصس -ل
التحضسÒات ‘ السسويدانية رغم أان هذا اŸسسبح
صسغ 25 Òم Îول يسساعدنا كثÒا ،ولكن ل يوجد
أامامنا خيار آاخر وهو ا◊ل الوحيد حتى يبقى
كل السسباح ‘ Úسسياق التحضسÒات ،إاضسافة إا¤
–ضسÒهم مع نواديهم لربح الوقت أاك Ìرغم
أاّننا كّنا قادرين على تدارك كل هذه اŸشساكل
م- - -ن خÓ- - -ل إاخضس- - -اع اŸسس- - -اب- - -ح ال - -كÈى إا¤
الÎميمات بصسفة تدريجية ،ولكننا ›Èين على

مسسايرة الوضسع ا◊ا‹».
أاما بالنسسبة للمشساركات الدولية كشسف اŸسسوؤول
األول عن السسباحة ا÷زائرية قائ« :Óشساركنا
مؤوّخرا ‘ ملتقى دو‹ Ãرسسيليا بسسباح Úفقط
واألم -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -ك -ل م -ن ري -اضس ب -وح -ام -ي-دي
وم- -نصس- -ف بÓ- -م- -ان ،ح -يث ح ّ-ق -ق -ن -ا األه -داف
اŸسس -ط -رة واŸت -م -ث -ل-ة ‘ –ق-ي-ق ا◊د األدن-ى
واإلحتكاك مع اŸسستوى العا‹ ،فيما سستكون
تربصسات أاخرى مسستقب ‘ Óفرنسسا أاو تركيا
Ÿواصس-ل-ة ال-ت-حضسÒات ،وسس-ت-ت-ط-اب-ق م-ع أاوق-ات
فراغ السسباح Úوعددهم  20ذكورا وإاناثا ألّنهم
مرتبط Úبالدراسسة».
Óشسارة ،فإانّ بوغدو أاّكد أاّن البطولة الوطنية
ول إ
Óصس-اغ-ر واألواسس-ط سس-ت-ك-ون Ãدي-ن-ة سس-ط-يف
ل -أ
Óصساغر واألشسبال
«سستجري البطولة الوطنية ل أ
أايام  27 ،26و 28من الشسهر ا÷اري Ãسسبح الباز
بسسطيف ،وسسيكون فرصسة Ÿواصسلة التحضسÒات
و‘ ن -فسس ال -وقت ل -ت -ق -ي -ي -م مسس -ت-وى السس-ب-احÚ
اŸعنّي Úباأللعاب األفريقية للشسباب».

نـــــادي سسÎاسسبــــــورغ

إادريسس سصعدي يسصّجل هدفه الّثا ‘ ÊاŸوسصم
جل اŸهاجم الدو‹ ا÷زائري’ ،عب نادي راسسينغ كلوب سسÎاسسبورغ ،إادريسس
سس ّ
سسعدي ،يوم السسبت هدفه الثا ‘ Êبطولة الرابطة الفرنسسية ا’و ¤لكرة
القدم ،خÓل اŸقابلة التي انهزم فيها فريقه خارج قواعده أامام نادي اميان
بنتيجة (◊ ،)1-3سساب ا÷ولة  34من عمر اŸنافسسة.
ف -ب-ع-د اق-ح-ام-ه ‘ ال-دق-ي-ق-ة  77م-ن ع-مر
ال - -ل - -ق - -اءّ“ ،ك - -ن الÓ- -عب ا÷زائ- -ري م- -ن
تسسجيل الهدف الوحيد لفريقه ‘ الوقت
بدل الضسائع ( ،) 3 + 90بعد تلّقيه لتمريرة
جميلة من زميله بÓياك .هدف ا÷زائري
 ⁄يكن حاسسما ‘ اللقاء لأن فريقه كان
متاأخرا ‘ النتيجة بثÓثية كاملة من توقيع
ك -ل م -ن م -ون -ك -ون -دوي ،م -ان -زال وك-اك-ي-ت-ا.
واأضسحى نادي سسÎاسسبورغ يحتل اŸرتبة
 16برصسيد  34نقطة ،وبفارق  5نقاط عن
اأول اŸهّددين بال ّسسقوط.
والتحق سسعدي بصسفوف النادي الفرنسسي
خÓل فÎة النتقالت الصسيفية اŸاضسية
قادما من نادي كورتري البلجيكي.
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مواقيت
الصصÓة

^  2٣أاف -ري-ل  :١٨٨١ب -داي -ة م -ق -اوم-ة الشص-ي-خ
«ب -وع -م -ام-ة» ب-ا÷ن-وب ال-غ-رب-ي ا÷زائ-ري ضص-د
الغزو الفرنسصي.
^  2٣أافريل  :١٩٥٥اŸسصتوطنون الفرنسصيون،
يشصّكلون ميليشصيات إارهابية تدعى (اليد ا◊مراء)
ل -ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ات إاره-اب-ي-ة ضص-د ا÷زائ-ري ،Úخ-ط-ف،
تعذيب وقتل.

لثنين  ٠٧شصعبان  ١٤٣٩هـ الموافق لـ  2٣أافريل  2٠١٨م
ا إ
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دورة تكوينية للمنظمة الوطنية للصصحفي ÚالرياضصيÚ

العمل التلفزي ﬁور اسستحسسنه كل ا◊ضسور

ت- -ت- -واصص -ل ال -دورات ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ال -ت -ي
ت›Èه -ا اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لصص -ح-ف-يÚ
ال -ري -اضص -ي Úال -ت -ي ت -دخ -ل ‘ إاط -ار ع -م -ل -ه -ا
الهادف من أاجل تكوين الإعÓمي Úلتطوير
ق-درات-ه-م وت-وسص-ي-ع دائ-رة أاف-كارهم وŒديد
ال- -دم- -اء Ãع- -ل- -وم- -ات ت- -ت- -ع- -ل -ق ب -ه -ذا اÛال
ا◊سص - -اسس ح - -ت - -ى ي - -ك - -ون - -وا م - -ل - -م Úب- -ك- -ل
اŸسصتجدات وا◊يثيات الراهنة.

نبيلة بوقرين
شش-ه-دت أل-دورة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة أل-ث-الثة ‚احا كبÒأ
بشش -ه -ادة أ÷م -ي -ع ألن-ه-ا مسشت ج-انب م-ه-م وأألم-ر
يتعلق بالبث ألتلفزي وكل أبجدياته وألتي أششرف
ع -ل -ي -ه-ا أإلعÓ-م-ي ي-اسش Úب-وروي-ل-ة وأıرج ف-ؤوأد
عميور من ألتلفزيون ألعمومي ميزه حضشور كبÒ
ÓعÓمي Úألرأغب ‘ Úمعرفة أك Ìتفاصشيل عن
ل إ
طريقة تقد Ëأألخبار ،أ◊صشصض ألرياضشية وكيفية

أإلعدأد لها إأضشافة إأ ¤طلبة كلية ألعلوم وألتصشال
من ﬂتلف أنحاء ألوطن.
إأسش-ت-ن-د ب-وروي-ل-ة خÓ-ل ح-دي-ث-ه م-ع ألصش-ح-ف-يÚ
وألطلبة إأŒ ¤ربته ألطويلة ‘ ألسشاحة أإلعÓمية
هذأ ما جعل أ÷ميع يسشتفيد من خÈته ،خاصشة ‘
›ال معا÷ة بعضض أŸششاكل ألتي قد تؤوثر على
سش Òعمل ألصشحفي عندما يكون ‘ أÓŸعب أو ‘
ألبÓطو معتÈأ ذكاء و“كن أإلعÓمي من خÓل
إأŸام -ه ب -ك -ل م -ا ي -دور ح -ول -ه ه -و أسش-اسض أل-ن-ج-اح
وأعطى أمثلة حية عن موأقف وأجهها ‘ مسشاره.
أم- -ا أıرج ع- -م- -ي -ور ق -د ت -ط -رق إأ ¤ضش -رورة
أ◊ضشور ألبد Êللصشحفي من خÓل ألتحكم ‘
أعصشابه وتسشي Òألوقت بذكاء حسشبما هو موجود
‘ ﬂطط ألعمل ألذي وضشعه قبل بدأية أŸهمة
ألتي كلف بها ،ألن أإلعÓم ألتلفزيو Êكل حركة
ﬁسشوبة ول ›ال للتهاون ولهذأ يجب أن يكون
تنسشيق ب Úألصشحفي وأŸصشور للوصشول إأ ¤ألهدف
أŸنشش -ود أŸت -م -ث-ل ‘ إأيصش-ال أŸع-ل-وم-ة ب-ط-ري-ق-ة
صشحيحة.

تعت Èالثانية من نوعها ‘ شصهر

امرأاة تضس ـع مـول ـوده ـا داخـ ـل سسي ـارة إاسسع ـاف بتبسسة

””الشصعب”” أسش -ت -أان-ف أل-ف-ري-ق
أح -م -د ڤ -اي -د صش -ال -ح ،ن -ائب وزي -ر
أل- -دف- -اع أل- -وط- -ن- -ي ،رئ -يسض أرك -ان
أ÷يشض أل -وط -ن -ي ألشش -ع-ب-ي ،صش-ب-اح
أمسض ،زيارته إأ ¤ألناحية ألعسشكرية
ألثانية ،ألتي كانت م›Èة من 09
إأ 12 ¤أف -ري-ل ،ك-ان ق-د ق-ط-ع-ه-ا
أل -ف -ري-ق ي-وم  11أف -ري-ل ع-ل-ى إأث-ر
أ◊ادث أŸأاسش - -اوي أŸت - -م- -ث- -ل ‘
سش- -ق- -وط أل- -ط- -ائ- -رة أل- -عسش- -ك- -ري- -ة
ببوفاريك.
فبعد مرأسشم ألسشتقبال ،أسشتهل
أل- -ف- -ري -ق زي -ارت -ه ب -ت -دشش ÚأŸق -ر
أ÷ديد للمجمع ألقضشائي للناحية

أل-عسش-ك-ري-ة أل-ث-ان-ي-ة ،وأل-ذي يشش-م-ل
أÙك -م -ة أل-عسش-ك-ري-ة ،وأŸؤوسشسش-ة
أل-عسش-ك-ري-ة ل-ل-وق-اي-ة وإأعادة ألÎبية
ب - -وه - -رأن ،فضش Ó- -ع- -ن سش- -ك- -ن- -ات
وظ -ي -ف -ي -ة ،ح -يث ط -اف Ãخ -ت -ل-ف
أقسشام أÛمع ،وأطلع على ظروف
عمل إأطارأت وأفرأد هذأ ألقطاع.
ب -ع-د ذلك ق-ام أل-ف-ري-ق ب-ت-دششÚ
ث- -ك- -ن- -ة ت- -أاوي وح- -دة م -ن وح -دأت
ألدفاع أ÷وي عن أإلقليم ،وأسشتمع
إأ ¤عرضض قدمه قائد ألوحدة حول
أŸه -ام أŸن -وط-ة ب-ه-ا .وب-ال-ق-اع-دة
ألبحرية ألرئيسشية Ÿرسشى ألكب،Ò
ع -اي -ن أل -ف-ري-ق ﬂت-ل-ف أŸشش-اري-ع

أ›ÈŸة ‘ إأطار ﬂطط تطوير
وعصش -رن-ة ه-ذه أل-ق-اع-دة أل-ب-ح-ري-ة
ألسشÎأتيجية ،وأطلع ميدأنيا على
ما –قق ‘ هذأ أÛال.
ألفريق و‘ كل ﬁطات ألزيارة
ح- -رصض ع- -ل- -ى إأسش -دأء ج -م -ل -ة م -ن
أل -ت-وصش-ي-ات وأل-ت-ع-ل-ي-م-ات ،أك-د م-ن
خÓلها على أ◊رصض ألششديد ألذي
تبديه ألقيادة ألعليا للجيشض ألوطني
ألششعبي ،من أجل أن يرتقي صشلب
أع- - -م - -ال أألف - -رأد أل - -عسش - -ك - -ري،Ú
وت -نسش -ج -م م -ه -ام-ه-م م-ع أأله-دأف
ألسش-ام-ي-ة وأل-ن-ب-ي-ل-ة ل-وط-ن-ن-ا ،وأل-ت-ي
–ت-اج ب-ال-ت-أاك-ي-د إأ ¤ت-ك-ريسض ك-افة

قـــــامت بها مفـــــارز ا÷يـــــشس ‘ عــــدة وليـــــات

تدمﬂ Òبأا لÓرهابي ،Úتوقيف مهرب Úو حجز أاسسلحة
وذخÒة ومعدات
””الشصعب”” ‘ إأط- -ار م -ك -اف -ح -ة
أإلرهاب وإأثر عملية بحث و“ششيط
بباتنة/ن.ع ،5.كششفت ودمرت مفرزة
للجيشض ألوطني ألششعبي ،يوم أمسض،
Óره- -اب -ي Úي -ح -وي ق -ن -ب -ل -ة
ﬂب- -أا ل - -إ
تقليدية ألصشنع وكميات من ألذخÒة،
ب- -اإلضش- -اف- -ة إأ ¤ه- -وأت- -ف ﬁم- -ول- -ة
وأغرأضض ﬂتلفة.
‘ إأط- - - - -ار ﬁارب - - - -ة أ÷رÁة
أŸن -ظ -م -ة ،أوق -فت م -ف -ارز مششÎك-ة
ل -ل -ج -يشض أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب-ي ،خÓ-ل
ع-م-ل-ي-ات م-ت-ف-رق-ة ب-ك-ل م-ن ت-لمسشان

وغليزأن/ن.ع- - - - - - - Œ )06 ( ،2.ار
ﬂدرأت وح- -ج- -زت ( )60ك-ي-ل-وغرأم
من ألكيف أŸعالج ،فيما ” حجز
( )2750وحدة تبغ و( )467علبة دوأء
م -وج -ه -ة ل -ل-ت-ه-ريب ب-ك-ل م-ن أل-وأدي
وبسشكرة  /ن.ع.4.
‘ سشياق متصشل ،أوقفت مفرزة
ل- -ل- -ج- -يشض أل- -وط -ن -ي ألشش -ع -ب -ي ب -عÚ
قزأم/ن.ع )03( ،6.مهرب Úوضشبطت
( )800ل Îم- -ن أل- -وق- -ود ،إأضش -اف -ة إأ¤
معدأت تنقيب عن ألذهب ووسشائل
تفج ‘ ،Òح Úأوقف عناصشر ألدرك

أل - -وط- -ن- -ي بسش- -وق أه- -رأسض /ن.ع،5.
شش -خصش Úب -ح -وزت -ه -م -ا سش Ó-ح ن -اري
وأك Ìم - - - -ن ( )1400خ -رط -وشش -ة م -ن
ﬂتلف ألعيارأت.
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،أح-ب-ط ح-رأسض
ألسشوأحل بكل من عنابة وألطارف/
ن.عﬁ ،5.اولتي هجرة غ Òششرعية
لـ ( )11ششخصشا كانوأ على م Ïقوأرب
تقليدية ألصشنع ،فيما ” توقيف ()34
م -ه-اج-رأ غ Òشش-رع-ي-ا م-ن ج-نسش-ي-ات
ﬂتلفة بتلمسشان /ن.ع.2.

إاثر اختناقها بغاز البوتان

وفاة سسيدة داخل مسسكنها بحي سسيدي الهواري بوهران
ت -ع -رضض ،ل -ي -ل-ة أول أمسض ،شش-خصش-ان إأ ¤أخ-ت-ن-اق ب-غ-از
ألبوتان أŸنبعث من قارورة غاز دأخل مسشكنهما ألعائلي،
ألوأقع بحي سشيدي ألهوأري ،بوهرأن.
يتعلق أألمر بسشيدة تبلغ من ألعمر  68سشنة ألتي توفيت
بع ÚأŸكان ،وأما ألضشحية ألثا ،Êألبالغ من ألعمر  30سشنة
فقد وجد فاقدأ للوعي و” نقله على ألفور من طرف

عناصشر أ◊ماية أŸدنية ألتابع Úلوحدة تسشورية بلعيد إأ¤
مصشلحة ألسشتعجالت ألطبية لتلقي ألعÓج أŸناسشب ،فيما
” –ويل أ÷ثة إأ ¤مصشلحة حفظ أ÷ثث Ãسشتششفى
بÓطوأ.

وهران :براهمية مسسعودة

إاثر تفتيشس أامتعة أاحد اŸسصافرين

حجز أاربعة أاجهزة شسل كهربائية ﬁظورة Ãطار بجاية
“كنت ،أمسض ،عناصشر فرقة ششرطة أ◊دود أ÷وية
Ãطار عبان رمضشان بجاية ،من ضشبط وحجز أربعة أجهزة
ششل كهربائية ﬁظورة ،حيث جاءت هذه ألعملية بعد
ت-ف-ت-يشض أم-ت-ع-ة أح-د أŸسش-اف-ري-ن أل-ق-ادم م-ن «شش-ارل-وروأ»
ألبلجيكية .ويتعلق أألمر باŸدعو شض.ح 57 ،سشنة ،مزدوج
أ÷نسشية جزأئرية  -بلجيكية ،وذلك بعد “رير أمتعته
على جهاز «ألسشكان »Òضشبط بدأخلها على  04أجهزة ششل

ك -ه -رب -ائ -ي -ة– ،م-ل عÓ-م-ة «ب-ول-يسض» .أŸع-ن-ي صش-رح ب-أان
أألجهزة أŸضشبوطة بحقيبته ،ملك له وقد أششÎأها من
أحد أÓÙت ألتجارية ببلجيكا ،ملف جزأئي أ‚ز ‘
حق أŸعني و” –ويله إأ ¤ألسشلطات أıتصشة لسشتكمال
أإلجرأءأت ألقانونية ألÓزمة.

بجاية :بن النوي توهامي

أ÷ه - - - - -ود بصش- - - - -دق وإأخÓ- - - - -صض،
وتسش -ت -وجب ح-ت-م-ي-ة –ل-ي أألف-رأد
ألعسشكري Úبحسض أليقظة وأ◊ذر،
وأحÎأم أإلج - - -رأءأت أألم - - -ن - - -ي- - -ة
وأل- -وق- -ائ- -ي -ة أŸوصش -ى ب -ه -ا .وه -ي
صشفات حميدة ل يتحلى بها إأل مـن
ب وطنه ،وعرف كيف يتفانى ‘
أح ّ
خدمته ويذود عن حياضشه ،ويبذل
كل ما ‘ وسشـعـه ‘ سشبيل حفظ
سش - -ي- -ادت- -ه أل- -وط- -ن- -ي- -ة ،وصش- -ي- -ان- -ة
أسشتقرأره ،وتوف Òأألمن ‘ ربوعه.
ف -ت -ل-ك-م ه-ي دلئ-ل أل-ع-م-ل أŸث-اب-ر
وأŸثمر وعÓمات أÿصشال أŸهنية
أل -رأق -ي -ة ،أل-ت-ي ي-ت-ح-ل-ى ب-ه-ا أف-رأد
أ÷يشض ألوطني ألششعبي على غرأر
أسشÓ- - -ف - -ه - -م أŸي - -ام ‘ Úج - -يشض
أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي .ه-ذأ وت-ت-وأصشل
زيارة ألفريق غدأ بÎؤوسشه إأجتماعا
ت- -وج- -ي- -ه- -ي- -ا م- -ع إأط- -ارأت وأف -رأد
وحدأت ألناحية.

قتيل و 3جرحى
‘ انقÓب سسيارة
بسسكيكدة
ه- - - -لك شش- - - -خصض وأصش - - -يب 03
آأخرون ‘ حادث مرور وقع ،صشباح
أمسض ،على ألطريق ألسشيار ششرق -
غ- -رب Ãن- -ط- -ق- -ة ““ب- -وت -ل -ي““ ب -عÚ
شش- -رشش- -ار ،ب- -حسشب م -ا أف -ادت ب -ه
مصشالح أ◊ماية أŸدنية ،وأوضشح
نفسض أŸصشدر أن أ◊ادث أŸتمثل
‘ أن -ح -رأف ،ث -م أن -ق Ó-ب سش-ي-ارة
سشياحية من نوع ““بولو““ أّدى إأ¤
ه Ó-ك شش -اب ي -ب-ل-غ م-ن أل-ع-م-ر 28
سشنة ،فيما تعّرضض ثÓثة آأخرون،
تÎأوح أعمارهم ما ب 22 Úو31
سشنة ينحدرون من ولية أم ألبوأقي
÷روح متفاوتة أÿطورة ،فيما ”
إأسشتعمال عتاد ألتقطيع وألتفكيك
من أجل عملية إأنتششال أ÷ثة.
هذأ ،وقد ” نقل ألضشحايا إأ¤
مسش -تشش -ف -ى ﬁم-د دن-دأن ب-ع-زأب-ة
لتلقي أإلسشعافات ألضشرورية ،فيما
ف -ت -حت مصش -ال -ح أل -درك أل -وط-ن-ي
–ق- -ي- -ق- -ا ل- -ت- -ح- -دي- -د م Ó-بسش -ات
أ◊ادث.

سسكيكدة :خالد العيفة

وضشعت سشيدة ‘ ألـ 22سشنة من ألعمر مولودها
دأخل سشيارة إأسشعاف ،وذلك Ãسشاعدة أعوأن من
أ◊ماية أŸدنية ألعامل Úببلدية ألعوينات ‘ تبسشة،
وكانت أ◊ماية أŸدنية قد تلقت ،ليلة أول أمسض،
ندأء من طرف أحد أŸوأطن ،Úإلسشعاف ونقل
سشيدة على وششك ألولدة ،ليتم ألتنقل إأ ¤مكان
إأق -ام -ت -ه -ا أŸسش-م-ى ““ح-ي أ◊م-رو ،““Êح-يث ك-انت
أŸرأة أ◊امل ‘ حالة متقدمة من ألولدة ،فقام
أألعوأن بتوليدها دأخل سشيارة أإلسشعاف.
” ألقيام باإلجرأءأت ألÓزمة و–ويلهما إأ¤
مسشتششفى ألعوينات ،وقد رزقت ألعائلة Ãولود من
جنسض أنثى ،أألم وأŸولود يتمتعان بصشحة جيدة،
وقد حضشر عملية ألولدة أب وأم ألزوجة.
Óشش -ارة ،ق -ام أع -وأن أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة خÓ-ل
ل -إ

أأليام ألقليلة أŸاضشية ،بنفسض ألعملية إأثر تلقيها
ن- -دأء م -ن ط -رف أح -د أŸوأط -ن ،Úم -ل -ت -مسش -ا م -ن
ألوحدة ألثانوية للحماية أŸدنية بالكويف ألتدخل
إلسشعاف ونقل سشيدة حامل تبلغ من ألعمر  35سشنة
على وششك ألولدة ،ليتم ألتنقل إأ ¤مكان إأقامتها
باŸنطقة أŸسشماة ““كاف عقاب““ ،ونقلها على مÏ
سشيارة إأسشعاف Ãرأفقة زوجها ،وششاءت أألقدأر أن
تضش -ع أŸع -ن -ي -ة م -ول -وده-ا دأخ-ل سش-ي-ارة أإلسش-ع-اف
Ãسشاعدة أألعوأن أŸرأفق ،Úو” نقل ألزوجة،
وصش-غÒه-ا إأ ¤أŸؤوسشسش-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ألسش-تشش-ف-ائية
Óمومة وألطفل خالدي عبد ألعزيز بتبسشة ،وهما
ل أ
‘ صش -ح -ة ج -ي -دة ،ب -حسشب م -ا صش -رح ب -ه أل -ط-ب-يب
أıتصض.

مسصبوق قضصائيا بنفسس التهمة

تبسسة .ñ :العيفة

أامن سسكيكدة يطيح بشسخصص خط Òمتورط ‘ قضسايا سسرقة بالنشسل
“ك -نت مصش -ال -ح أم -ن سش -ك -ي -ك -دة ،م-ن ت-وق-ي-ف
ششخصض مسشبوق قضشائيا ‘ عدة قضشايا ألسشرقة
ب -ال-نشش-ل ،ي-ب-ل-غ م-ن أل-ع-م-ر  57سش-ن-ة ،ع-ن ألسش-رق-ة
بالنششل ،وتعود وقائع ألقضشايا إأ ¤نهاية أألسشبوع
ألفارط ،إأثر تسشط Òمصشالح ألششرطة برنامج عمل
متعلق Ãحاربة ﬂتلف قضشايا ألسشرقات بوسشط
مدينة سشكيكدة ،وعقب دورية مرأقبة وتفقد لقوأت
ألشش -رط -ة ب -غ-رضض ت-أام ÚأŸوأط-ن Úع-ل-ى مسش-ت-وى
ﬁطة نقل أŸسشافرين ﬁمد بوضشياف سشكيكدة،
لفت أنتباههم ششخصض مششتبه به يقوم بسشرقة مبلغ
ما‹ من سشÎة أحد أŸوأطن ،Úمباششرة تدخلت
قوأت ألششرطة و“كنت من توقيف أŸششتبه ،ليتم
–ويل أألطرأف إأ ¤أŸصشلحة ،وفتح –قيق ‘
ألقضشية.
›ريات ألتحقيق بينت أن أŸششتبه به ،ألبالغ
من ألعمر  57سشنة ،مسشبوق قضشائيا ‘  12قضشية

سش -رق -ة ب -ال-نشش-ل ،ح-يث يÎصش-د ضش-ح-اي-اه ‘ ح-ال-ة
ألزدحام من قبل أŸسشافرين للصشعود للحافÓت
وي-ق-وم ب-نشش-ل أ◊ق-ائب أل-ي-دوي-ة ،أل-ه-وأت-ف أل-نقالة
وأŸبالغ أŸالية من ضشحاياه دون أن يتفطنوأ له ،إأل
أن تدخل قوأت ألششرطة مّكن من توقيف أŸششتبه
به ‘ حالة تلبسض وأسشÎجاع أŸبلغ أŸا‹ ﬁل
ألسشرقة ألذي يقدر بـ  03مليون سشنتيم.
” تقد ËأŸششتبه به أمام وكيل أ÷مهورية لدى
ﬁكمة سشكيكدة ،بعد أسشتكمال ملف أإلجرأءأت
ألقانونية ،عن قضشية ““ألسشرقة بالنششل““ ألذي بدوره
أحال أŸلف على ألسشيد قاضشي أ÷نح ‘ إأطار
أŸثول ألفوري حيث أصشدر ضشده أمر إأيدأع أ◊بسض
Ÿدة  03سشنوأت وغرأمة مالية تقدر بـ 50مليون
سشنتيم.
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