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أاويحيـى يسشتقب ـل القائـد العام للقـوات األمريكية ‘ إافريقيا «أافريكوم»
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إرجاء إلّتصصويت بسصبب
خÓفات حول صصيغته

نسصيب:

ضش ـ ـ ـرورة احÎام آاجال
تسشليـ ـ ـ ـم اŸششاريـ ـ ـ ـ ـ ـع
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مفاوضشـ ـ ـات حثيث ـ ـ ـة باألمم
المّتحدة حول مششروع لئحة
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لحـــمر
لرشصيــف إلوطنــي وإللجنــة إلدوليــة للصصلــيب إ أ
بمـوجب إتفـاق بـين إ أ

اسشت ـÓم  ٣٠أال ـف وثيقـة رقميـة ت ـÈز البعـد اإلنسش ـا Êللث ـورة التحريري ـة
^ ششواهـ ـ ـ ـ ـد ذات قيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تاريخيـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ متنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاول الب ـ ـ ـ ـ ـ ـاحثÚ
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إŸديـــــر إلعـــام للوقايـــــة بوزإرة إلصصحـــة جمــال فـــورإر:

ا÷زائـ ـ ـر أاول بلـ ـ ـد إافريق ـ ـي يقضشـ ـ ـي نهائيـ ـ ـا عل ـ ـ ـى ا Ÿـ ـ ـÓريا
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شصبـــــاب تنـــــدوف يتطلــــع Ÿزيـــــد من إلنشصاطـــــات إلÎفيهيـــــــة

دع ـ ـ ـ ـ ـ ـم اŸب ـ ـ ـ ـ ـ ـادرات
ما يـ ـ ـ ـ ـزال ﬁتششم ـ ـ ـ ـ ـا
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معــــرضض أإبو ظبـــــي
إلدو‹ للكتــــــــاب

«الششع ـب» حاضشـرة
‘ النقـ ـاشش وسشـ ـط
^ نحو اسشت ـ ـ ـ ـÓم  ٦مسشاب ـ ـ ـح جواريـ ـ ـة مششارك ـ ـة دولي ـ ـة
ومـÓعـ ـ ـب معششوششب ـ ـ ـ ـ ـة بتمÔاسشـ ـ ـ ـت
قياسشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
1٥
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اÿميسص  26أافريل  2018م
الموافق لـ  10شسعبان  143٩هـ

عيسسى ‘ ا÷لفة
ي-ق-وم وزي-ر
الشسؤوون
الدينية
واأ’وقاف
ﬁمد
ع-يسس-ى ،ال-يوم
،ب-زي-ارة ع-م-ل
وت - -ف - -ق- -د إا¤
ا÷لفة،
يشس- -رف م- -ن خÓ- -ل -ه -ا ع -ل -ى اف -ت -ت -اح
اŸل -ت -ق -ى ال -وط-ن-ي  4ح- - -ول «دور
الصسوفية ‘ نشسر اإ’سسÓم ‘ عموم
إافريقيا» ،وذلك بزاوية الشسيخ فلقومة
بدائرة حد الصسحاري بالو’ية.

تنصسيب ÷نة التحكيم
الوطنية للمدينة
اÿضسراء اليوم
تشسرف
وزيرة البيئة
و ال -ط-اق-ات
اŸتجددة
فاطمة
الزهراء
زرواط- - - -ي ،
اليوم  ،على
تنصسيب
÷نة
التحكيم الوطنية للمدينة اÿضسراء ،
وذلك Ãقر الوزارة على السساعة 10
صسباحا .

02

....و اللقاء
األسسبوعي رقم
 27ألنصسار
الذاكرة

العدد

١٧٦٢9

إاعـ ـ ـ ـ ـ ـÓن

ت -ب -حث ج -ري -دة «الشش -عب» ع -ن م -وزع ‘ Úك -ل م-ن و’ي-ت-ي ا÷ل-ف-ة
’مر ،ا’تصشال باŸصشلحة التجارية للجريدة على
وبجايةŸ .ن يهمه ا أ
الرقم Úالتالي021.73.60.59 / 021.73.85.39 :Ú

يعقد ›لسص اأ’مة  ،اليوم  ،جلسسة عامة  ،تخصسصص لطرح
اأ’سسئلة الشسفوية  ،من قبل أاعضساء اÛلسص على عدد من
أاعضس -اء ا◊ك -وم -ة ت -خصص الصس -ن -اع -ة و اŸن-اج-م  ،ا’تصس-ال
واŸوارد اŸائية  ،و ذلك على السساعة  10:00صسباحا.

تخرج الدفعة  13للمÓزمÚ
أاوائل بالبليدة اليوم
يشس -رف ال-ل-واء اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
Óم-ن ال-وط-ن-ي ع-ب-د
ال-غ-ن-ي ال-ه-ام-ل ب-اŸدرسس-ة ال-ت-ط-ب-يقية ل أ
Óمن الوطني
بالصسومعة – البليدة –  ،اليوم ،على مراسسم تخرج
الدفعة  13للمÓزم Úاأ’وائل للشسرطة ،وذلك ابتداء
من السساعة  0٩:00صسباحا.
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ينظم ابتداء من يوم السسبت  28أافريل ا÷اري ،الطبعة اأ’و¤
لصسالون ا÷زائر للتعليم حلول ومقاربات ،منتجات وخدمات
–ت شسعار «...على شسرف اŸعلم» ،وذلك ابتداء من السساعة
التاسسعة صسباحا إا ¤غاية اÿامسسة مسساء بقاعة اŸناسسبات بÈج
الكيفان بالعاصسمة.

« الكرامة للتأام »Úتنظم ندوة صسحفية

تنظم شسركة الت
أامينات « الكرامة للتأام »Úندوة صسحفية لعرضص حصسيلة
سسنة  ، 2017و ذل
ك يوم اأ’حد  2٩أافريل ،بنزل اأ’وراسسي  ،على السساعة
 0٩:30صسباحا.
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يوم اأ’ح
د  2٩أافريل ا÷اري ‹ للرقصص اŸعاصسر ق مع وزارة
ا
ل
ث
ق
ا
ف
ة
تنظم ا÷معية ا÷زائرية للربو وا◊سساسسية واŸناعة اإ’كلينيكية  ،غدا  ،اŸؤو“ر اأ’وربي
‘
على السسا
«“اهي»
عة السسادسسة مسساءا ب عرضسا فنيا ،اإ’فريقي ‘ طبعته ال  ٩والورشسة اإ’فريقية ال  8حول أامراضص ا◊سساسسية بفندق الشسÒاطون
ق
اعة اŸوقار .بالعاصسمة  ،على السساعة  10:00صسباحا بحضسور أاطباء وﬂتصس ÚوخÈاء ‘ اÛال.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

ينظم مركز مكافحة السسرطان اأ’مÒ
عبد القادر لوهران  ،غدا  ،اليوم الثاÊ
ال -ع-اŸي ح-ول سس-رط-ان اŸث-ان-ة ب-حضس-ور
ﬂتصس ‘ Úاأ’ورام السسرطانية بفندق
الشسÒاط- -ون وه- -ران  ،ح -يث سس -ي -ت -ط -رق
اŸتدخلون إا ¤اآخر ا’بتكارات ‘ عÓج
هذا الداء اÿبيث.

الطبعة
األو ¤لصسالون ا÷زائر للتعليم

مؤو“ر أاوروبي إافريقي حول ا◊سساسسية واŸناعة
اإلكلينيكية با÷زائر

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

آاخر البتكارات ‘ عÓج
سسرطان اŸثانة
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التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

زيتو Êبع Úالدفلى

جلسسة عامة لطرح األسسئلة
الشسفوية Ãجلسص األمة

ا÷معية العامة
طنية  7لإÓرشساد
الو
و اإلصسÓح

التحرير

تقوم
وزيرة
التضسامن
الوطني
واأ’سسرة
وقضسايا
اŸرأاة غانية
الدالية ،اليوم
 ،بزيارة عمل
وت- -ف- -ق- -د اإ¤
و’ي- -ة وه- -ران ،ت- -ق- -وم م- -ن خÓ- -ل- -ه -ا
ب - -ت- -دشس Úدار ا’أشس- -خ- -اصص اŸسس- -نÚ
رجال و كذا زيارة لدار الرحمة ،كما
تشسرف على اختتام الدورة التدريبية
Ÿديري دار اŸسسن ، Úو تتفقد كذلك
مركز اأ’طفال اŸعاق Úذهنيا.

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

تنظيم اللقاء الوطني
اŸوسسع رقم 255
‘ إاطار عملية تسسجيل الشسهادات ا◊ية
من أافواه اÛاهدين و اÛاهدات  ،ينظم
اŸتحف الوطني للمجاهد  ،اليوم  ،اللقاء
الوطني اŸوسسع رقم ( ، )255و ذلك Ãقر
قسس -م-ة اÛاه-دي-ن ب-جسس-ر قسس-ن-ط-ي-ن-ة ع-ل-ى
السساعة  10:00صسباحا .

الدالية ‘ وهران

لقاء عمل جزائري
بيÓروسسي

تنظم غرفة التجارة والصسناعة ،اليوم ،لقاء
عمل جزائري بيÓروسسي وذلك Ãقرها بسساحة
الشسهداء ابتداء من السساعة 0٩ . 30 :صسباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 ١ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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بن صضالح يسضتعرضض مع سضف Òجمهورية كوريا
با÷زائر سضبل تعزيز التعاون

اسشتعرضس رئيسس ›لسس اأ’مة عبد القادر بن
صشالح ،أامسس ،مع سشف Òجمهورية كوريا با÷زائر
بارك سشانغ ج ،ÚالعÓقات الثنائية ب Úالبلدين
وسش-ب-ل ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ب-ي-ن-ه-م-ا خ-اصش-ة ‘ اÛال
ا’قتصشادي حسشب ما أاورده أامسس ،بيان للمجلسس.
وت -ط -رق ال -ط -رف -ان خ Ó-ل -ه -ا ه -ذا ال -ل -ق -اء إا¤
العÓقات الثنائية وسشبل تعزيز التعاون ،خاصشة على
الصش -ع -ي -د ا’ق -تصش -ادي ..ك -م -ا ك -ان ال-ل-ق-اء ف-رصش-ة

’سش -ت -ع -راضس ا’م -ك -ان -ي -ات وال-ف-رصس اŸت-اح-ة ‘
ال -ب -ل -دي-ن إ’ق-ام-ة شش-راك-ة م-ت-وازن-ة اŸصش-ال-ح ع-ل-ى
أاسشاسس قاعدة رابح/رابح بالنظر»Ÿا تتمتع به
كوريا من تطور تكنولوجي وما تتوفر عليه ا÷زائر
من ›ا’ت واسشعة لÓسشتثمار» يضشيف البيان.
من جهة أاخرى تبادل الطرفان وجهات النظر
ح -ول ت -ط -ورات ال-وضش-ع ‘ شش-ب-ه ا÷زي-رة ال-ك-وري-ة
والقضشايا ذات ا’هتمام اŸششÎك.

ج - - -دد وزي - - -ر ال- - -فÓ- - -ح- - -ة
وال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د
البحري عبد القادر بوعزغي
لردن-ي-ة
أامسس ‘ ،ال -ع -اصس -م -ة ا أ
لهمية
ع-م-ان ال-ت-أاك-ي-د ع-لى ا أ
ال-قصس-وى ال-ت-ي ت-وليها ا÷زائر
لÓمن الغذائي باعتباره رافدا
م- - -ن رواف- - -د –ق- - -ي- - -ق الم - -ن
والسستقرار.
وقال الوزير ‘ تصشريح لـ«واج»
ع -ل -ى ه -امشس اŸن-ت-دى واŸع-رضس
الزراعي اأ’رد Êالدو‹ اأ’ول الذي
–تضشنه منطقة البحر اŸيت باأ’ردن بأان ا÷زائر
«حاضشرة ‘ هذا ا◊دث بقناعة منها أ’همية ودور
اأ’من الغذائي ‘ العديد من النواحي خاصشة منها
ا’ق-تصش-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة واأ’م-ن-ي-ة» م-ع-تÈا بأان
«ا÷زائر تعي جيدا مدى أاهمية بذل اŸزيد من
ا÷هود للوصشول إا– ¤قيق أامن غذائي وتنويع
ا’ق- -تصش- -اد ال- -وط- -ن -ي م -ن خ Ó-ل إاي Ó-ء ال -ق -ط -اع
الفÓحي اأ’ولوية ‘ برنامج عمل السشلطات العليا
للدولة».
و‘ هذا الصشدد ذكر السشيد بوعزغي بسشعي
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة عÈ
برنا›ه إا« ¤تكريسس خيار اأ’من الغذائي كأاحد
م -ق -وم-ات ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة وا◊رصس ع-ل-ى ج-ع-ل
قطاع الفÓحة ‘ صشميم اهتمامات الدولة أ’ن
ذلك يسشاهم  -كما قال  ‘ -تعزيز هذه الوحدة».
كما أاششار إا ¤ان ما دأاب اأ’ردن على القيام به
من خÓل تنظيم اŸنتدى واŸعرضس «تعمل عليه
ا÷زائ -ر Ãن -ط -ق أاك Ìب -ع -دا وق-وة م-ن ال-ن-اح-ي-تÚ
ا’ق -تصش -ادي -ة والسش -ي -اسش -ي-ة» ’ف-ت-ا إا ¤ان ال-رئ-يسس
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ارن «مسش-أال-ة اأ’م-ن ال-غ-ذائي بالسشيادة

الوطنية».
وحسشب ب- - - -وع- - - -زغ- - - -ي ف - - -إان
اŸشش- -ارك- -ة « ال- -ف -ع -ال -ة وا÷دي -ة
ل -ل -ك-ث Òم-ن ال-ق-ط-اع-ات و‡ث-ل-ي
ا◊ك -وم -ة ‘ ا÷لسش-ات ال-وط-ن-ي-ة
اأ’خÒة ل - -ل- -فÓ- -ح- -ة فضش Ó- -ع- -ن
خ- -ط -اب رئ -يسس ال -دول -ة وك -ل م -ا
تضش-م-ن-ه م-ن إارشش-ادات وت-ع-ل-يمات
وت -وج -ي -ه -ات «دل -ي -ل ع -ل-و وضش-وح
ال -رؤوي -ة ل -دى السش -ل -ط -ات ال -ع-ل-ي-ا
للبÓد ‘ أاهمية دور الفÓحة وما
يجب أان تقوم به كبديل اقتصشادي
حقيقي وﬁرك للنمو ا’قتصشادي بامتياز».
ك- -م- -ا يشش -ارك ال -وزي -ر ‘ أاشش -غ -ال ال -دورة الـ48
للمجلسس التنفيذي والدورة الـ 35للجمعية العامة
ل -ل -م -ن -ظ -م -ة ال -ع -رب -ي -ة ل -ل-ت-ن-م-ي-ة ال-زراع-ي-ة ال-ل-تÚ
سشتخصشصشان لدراسشة العديد من القضشايا الهامة
ذات ال uصشلة بÈنامج عمل هذه اŸنظمة (-2005
 )2025وت -ن -ف -ي -ذ الÈن -ام -ج ا’سش -ت-ع-ج-ا‹ اÿاصس
باأ’من الغذائي ‘ الوطن العربي.
ويتضشمن جدول أاعمال هذه ا’جتماعات التي
تدوم يوم Úمناقششة برنامج دعم الدول العربية ‘
ت-ط-ب-ي-ق ا’ط-ار ا’سشÎات-ي-ج-ي اŸسش-ت-ق-بلي -2018
’ 2030تفاقية اأ’· اŸتحدة Ÿكافحة التصشحر
وال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن آاث-ار ا÷ف-اف وك-ذا دع-م اŸك-اتب
ا÷ه -وي -ة اÿاصش -ة ب -اŸن -ظ -م -ة Ãا ف-ي-ه-ا اŸك-تب
اŸغاربي الكائن مقره با÷زائر.
وك- -ان اأ’م Òا◊سش- -ن ب -ن ط Ó-ل ق -د اف -ت -ت -ح
اŸنتدى واŸعرضس الزراعي اأ’رد Êالدو‹ اأ’ول.
وأاكد ان اأ’من الغذائي ‘ العا ⁄العربي «يبدو غÒ
مسشتقر ‘ آافاق  2030لعوامل عديدة مؤوثرة تتمثل
بالزيادة السشكانية وششح اŸياه والتغ ÒاŸناخي».

سشيتم تنظيم اŸعرضس اÿاصس باŸنتجات
ا÷زائرية بنيامي (النيجر) ‘ الفÎة اŸمتدة
من  26أافريل إا 2 ¤ماي Ã 2018ششاركة وزير
التجارة سشعيد جÓب حسشبما أافاد به أامسس
اأ’ربعاء بيان للوزارة.
وسش- -ت- -م- -ث -ل ا÷زائ -ر ‘ ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة
ا’قتصشادية  43مؤوسشسشة ( 14مؤوسشسشة عمومية
و 29م -ؤوسشسش -ة خ-اصش-ة) تشش-م-ل ال-ع-دي-د م-ن
ال- -ق -ط -اع -ات م -ن -ه -ا الصش -ن -اع -ات ال -غ -ذائ -ي -ة
اŸنتجات الصشيد’نية والعتاد الطبي الكهرباء
اŸن -ت -ج -ات ا’ل -كÎون -ي -ة وال -ك -ه -روم -ن -زل -ي -ة

اŸي -ك -ان -ي -ك -ي -ة م -واد ال -ب -ن-اء م-واد ال-ت-ج-م-ي-ل
والنسشيج.
وسشتكون ا÷زائر ‡ثلة من طرف الوكالة
الوطنية للتجارة اÿارجية والغرفة ا÷زائرية
ل-ل-ت-ج-ارة والصش-ن-اع-ة وال-ل-ت Úسش-تشش-رف-ان ع-لى
ت -نشش -ي -ط ن -دوة وت -ن -ظ -ي -م ع -دة ل -ق -اءات بÚ
اŸت- - -ع- - -ام- - -ل Úا’ق- - -تصش- - -ادي Úا÷زائ - -ريÚ
والنيجرب Úقصشد تعزيز التباد’ت التجارية
وب -اÿصش -وصس تصش-دي-ر اŸن-ت-ج-ات ا÷زائ-ري-ة
نحو النيجر.

معرضض خاصض باŸنتجات ا÷زائرية بالنيجر

مسضاهل يشضارك
بباريسض ‘ أاشضغال
الندوة الوزارية حول
مكافحة “ويل ا’رهاب
يشش -ارك وزي -ر الشش -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب-د
ال -ق -ادر مسش -اه -ل ال -ي-وم ب-ب-اريسس ‘ ال-ن-دوة
ال -وزاري -ة ح -ول م -ك -اف -ح-ة “وي-ل ا’ره-اب
Óرهاب»،
اŸنعقدة –ت ششعار «’ أاموال ل إ
حسشبما جاء ‘ بيان للوزارة أامسس.
وتششكل هذه الندوة التي نظمتها كل من
ف- -رنسش- -ا وم- -ن- -ظ- -م -ة ال -ت -ع -اون وال -ت -ن -م -ي -ة
ا’ق-تصش-ادي-ة ،ف-رصش-ة ل-ل-مشش-اركŸ« Úعا÷ة
اŸسش-أال-ة الشش-ائ-ك-ة ل-ت-م-وي-ل ا’رهاب وبحث
سشويا ا’جراءات التي من ششأانها اŸسشاهمة
‘ Œفيف منابع “ويل هذه الظاهرة».
وأاوضشح ذات اŸصشدر أان مسشاهل “ت
دع -وت-ه ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ ه-ذه ال-ن-دوة بصش-ف-ت-ه
عضش -و ‘ ›م -وع -ة ال -ن -ق -اشس  +م -ك-اف-ح-ة
ا÷رÁة اŸنظمة من أاجل Œفيف “ويل
ا’رهاب.
وبهذه اŸناسشبة ،سشيعرضس وزير الششؤوون
اÿارجية «Œربة ا÷زائر ‘ هذا اÛال
وال- -دروسس اŸسش- -ت- -خ- -لصش -ة م -ن ا’ج -ت -م -اع
اŸن- -ظ- -م م- -ن ط- -رف ا÷زائ- -ر واŸن- -ت -دى
الشش- -ام -ل ح -ول م -ك -اف -ح -ة ا’ره -اب ‘ 25
أاك-ت-وب-ر اŸاضش-ي ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ح-ول
العÓقة ب Úا÷رÁة اŸنظمة وا’رهاب».
كما سشتتيح ندوة فرنسشا الفرصشة للوزير
م -ن أاج -ل إاب -راز ن -ت-ائ-ج وت-وصش-ي-ات «ال-ن-دوة
ال -دول -ي -ة رف -ي-ع-ة اŸسش-ت-وى ح-ول م-ك-اف-ح-ة
“ويل ا’رهاب ‘ افريقيا» التي نظمت من
طرف ا÷زائر وا’–اد اإ’فريقي يومي 9
و 10أاف-ري-ل  2018ب -ا÷زائ-ر ،حسشب ب-ي-ان
وزارة الششؤوون اÿارجية.
وخلصس البيان إا ¤أان مسشاهل سشيجري
على هامشس هذه الندوة ،مباحثات مع عدة
رؤوسشاء وفود الدول اŸششاركة.

إاحالة  73تعدي Óعلى قانون الصضحة إا ¤اللجنة اıتصضة باÛلسض الشضعبي الوطني
ال -ذي ع -رضش -ه اأ’ح -د اŸاضش-ي وزي-ر الصش-ح-ة
والسش- -ك- -ان واصشÓ- -ح اŸسش -تشش -ف -ي -اتﬂ ،ت -ار
حسشبÓوي على نواب الغرفة السشفلى ،أاحكاما
ت- -رم- -ي إا ¤ج- -ع- -ل ا◊صش- -ول ع- -ل- -ى اÿدم- -ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لصش-ح-ة «سش-ه Ó-وأاك‚ Ìاع-ة» مع
ضش -م -ان «اسش -ت -غ Ó-ل أافضش -ل ل-ق-درات ال-ق-ط-اع
اÿاصس وعروضس العÓج التي يقدمها قصشد
التكفل باŸواطن ‘ Úأاحسشن الظروف» ،وذلك
ع Èإادراج «عدد من اإ’صشÓحات الضشرورية
لتتماششى مع التطورات التي عرفها اÛتمع
ا÷زائري وما ترتب عنها من أاعباء جديدة
على عاتق الدولة تفرضس البحث عن مصشادر
جديدة ‘ ›ال اŸوارد».
وم- -ن أاه- -م اإ’صشÓ- -ح- -ات ال- -ت -ي ج -اء ب -ه -ا
اŸششروع ،الذي يتضشمن  470مادة ،أاخذ بعÚ
ا’ع-ت-ب-ار ن-ت-ائ-ج وت-وصش-ي-ات اŸل-ت-ق-ى ال-وطني

ورڤلة –تضضن ا’حتفال الوطني باليوم العاŸي للشضغل
علمت الششعب أان ا’حتفال الوطني باليوم العاŸي للششغل أاول ماي يجري هذه السشنة بو’ية
ورقلة تعبÒا عن اإ’رادة القوية للششركاء ا’قتصشادي Úوا’جتماعي ‘ Úا‚از اأ’هداف والتوجهات
الوطنية ا÷ديدة التي تراهن على الهضشاب العليا وا÷نوب ‘ بناء اقتصشاد إانتاجي متنوع غÒ
مرتبط باÙروقات .فيما –تضشن جميع الو’يات لقاءات جوارية باŸناسشبة تعبÒا عن التزام
العمال Ãواصشلة مسشÒة البناء ‘ ظل ا’سشتقرار والنمو رغم الظروف الصشعبة التي Áر بها
ا’قتصشاد الوطني.
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أاويحيى يسضتقبل قائد «أافريكوم»
اسشتقبل الوزير اأ’ول ،أاحمد
أاوي- - -ح- - -ي- - -ى ،أامسس اأ’رب- - -ع- - -اء
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ا◊Ôال
توماسس ولدهوسشر القائد العام
ل-ل-ق-وت اأ’م-ري-ك-ي-ة ‘ إاف-ري-قيا
«أافريكوم» ،الذي يقوم بزيارة
عمل إا ¤ا÷زائر ،حسشبما جاء
‘ بيان Ÿصشالح الوزير اأ’ول.
وجرى اللقاء بحضشور وزير
الششؤوون اÿارجية ،عبد القادر
مسشاهل ،يضشيف اŸصشدر.

وعقب اسستقباله من طرف مسساهل:

بوعزغي يجدد التأاكيد من اْ’ردن على أاهمية اأ’من
الغذائي ‘ –قيق اأ’من واإ’سضتقرار

أاح-ي-ل  73ت-ع-دي Ó-م-ت-ع-ل-قا Ãششروع قانون
الصش - -ح - -ة ع - -ل - -ى ÷ن - -ة الصش - -ح - -ة والشش - -ؤوون
ا’جتماعية والعمل والتكوين اŸهني للمجلسس
الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ال-ت-ي خصشصشت اج-ت-م-اع-ها
أامسس ،لدراسشتها بحضشور وزير القطاع ﬂتار
حسش- -بÓ- -وي ووزي -ر ال -ع Ó-ق -ات م -ع الŸÈان،
ﬁج - -وب ب - -دة وك - -ذا م - -ن - -دوب- -ي أاصش- -ح- -اب
التعديÓت ،حسشب ما أافاد به بيان للمجلسس.
وأاوضشح اŸصشدر ذاته أان مكتب اÛلسس
ك -ان ق -د سش -ج -ل ،خ Ó-ل اج -ت-م-اع-ه أاول أامسس
الثÓثاء ورود  77تعدي ÓمقÎحا على مششروع
ه -ذا ال -ق -ان -ون ،ال-ذي سش-ي-ت-م ال-تصش-ويت ع-ل-ي-ه
ا’ثن ÚاŸقبل ،وقد أاحال منها على اللجنة 73
تعدي Óمسشتوفيا الششروط القانونية وذلك بعد
سشحب مندوبي التعديÓت أاربعة منها.
ومن أاهم ما تضشمنه مششروع قانون الصشحة،

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

العدد
17629

03

ح -ول اŸن -ظ -وم -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لصش -ح -ة خÓ-ل
ال - -عشش - -ري - -ت Úاأ’خÒت« ،Úت- -دع- -ي- -م ح- -ق- -وق
اŸواط -ن ‘ Úإاط -ار ›ان -ي -ة ال -عÓ-ج وإانشش-اء
÷نة للوسشاطة واŸصشا◊ة مع تطوير التنظيم
الصش- -ح- -ي ع Èإاق- -ام- -ة اÿري- -ط- -ة الصش- -ح -ي -ة
وﬂطط التنظيم الصشحي».
وي -ك -رسس ال-نصس ال-ق-ان-و ،Êصش-ف-ة اŸوظ-ف
ب- -ال- -نسش- -ب- -ة Ÿه- -ن- -ي- -ي الصش- -ح -ة ‘ ال -ه -ي -اك -ل
واŸؤوسشسشات العمومية ،مع ترقية اŸمارسشات
ا◊سش-ن-ة ل-ل-نشش-اط-ات ال-ط-ب-ي-ة وإال-غ-اء ال-نشش-اط
التكميلي و/أاو اŸربح ،والÎكيز على «التنظيم
العق ÊÓوالعادل» ‘ أاداء اÿدمة اŸدنية
اŸنصشوصس عليها ‘ اŸادت 205 Úو 206حيث
ي -خضش -ع اŸم -ارسش-ون اŸت-خصشصش-ون «أ’ح-ك-ام
ال-ق-ان-ون رق-م  10-84ا- - Ÿؤورخ ‘  11فÈاير
.»1984
كما ينصس مششروع قانون الصشحة على إادراج
ترتيب يتعلق بأاخÓقيات طب اأ’حياء ،يضشبط
القواعد اŸرتبطة بزرع اأ’عضشاء واأ’نسشجة
واÓÿيا البششرية وكذا اŸسشاعدة الطبية على
اإ’‚اب والتÈع بالدم والدراسشات العيادية،
ك- -م -ا ت -نصس اŸادة  356ع -ل-ى إانشش-اء «›لسس
وطني أ’خÓقيات وعلوم الصشحة لدى الوزير
اŸك- -ل- -ف ب- -الصش- -ح- -ة ،ي- -ك- -ل -ف ب -ت -ق -د Ëآاراء
وت - -وصش - -ي - -ات ح - -ول مسش- -ائ- -ل اأ’خÓ- -ق- -ي- -ات
واأ’خÓق».

ا÷Ôال ولد هوسضر :نتطلع إ’سضتكشضاف نشضاطات
التعاون اأ’مني مع ا÷زائر
صس -رح رئ -يسس ال-ق-ي-ادة
لمريكية ‘
ال-عسس-ك-رية ا أ
اف- -ري- -ق -ي -ا (أافريكوم)
ا÷Ôال ت - - - - - - - -وم- - - - - - - -اسس
دي.وال- - - - -ده - - - -وسس - - - -ر اأن
ال - - - -ق - - - -ي- - - -ادة ت- - - -رغب ‘
اسس- -ت- -كشس -اف ال -نشس -اط -ات
اŸسس -ت -ق-ب-ل-ي-ة ل-ل-ت-ع-اون ‘
لم - - - - -ن - - - - -ي م - - - - -ع
اÛال ا أ
ا÷زائر.
وأاك -د ا÷Ôال اأ’م -ري -ك-ي
عقب اللقاء الذي خصشه به
وزير الششؤوون اÿارجية عبد
القادر مسشاهل قائ« Óنتطلع
إا ¤اسش -ت -كشش -اف ال -نشش-اط-ات
اŸسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة ل -ل -ت -ع -اون ‘
اÛال اأ’مني مع ا÷زائر».
‘ ن- -فسس السش -ي -اق أاوضش -ح
اŸسشؤوول اأ’مريكي أان زيارته
إا ¤ا÷زائ- -ر «ت- -ع- -د ف- -رصش -ة
سش-ان-ح-ة Ÿن-اقشش-ة م-ع ال-قادة
ا÷زائ - -ري Úانشش - -غ - -ا’ت - -ن - -ا
اŸششÎكة ‘ ›ا‹ الدفاع
واأ’من».
ك -م -ا أاشش -ار ي -ق -ول «ي-ع-م-ل
ب - -ل - -دان - -ا م - -ع - -ا كشش - -ري- -كÚ
م -تسش -اوي Úل -ب -ن -اء مسش -ت-ق-ب-ل

أافضشل ليسس فقط ‘ ا÷زائر
بل ‘ كل افريقيا الششمالية»
مضش -ي-ف-ا أان-ه «ب-فضش-ل شش-راك-ة
متينة فإان بلدينا قادران على
ﬁارب -ة ال -دواف -ع ال -ع -م -ي-ق-ة
Óره -اب م -ن أاج -ل ت -رق -ي -ة
ل -إ
السشÓم وا’سشتقرار».
من جهة أاخرى انتهز قائد
أافريكوم هذه اŸناسشبة ليقدم
ت-ع-ازي ا◊ك-وم-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة
ل - - -ل - - -ح - - -ك - - -وم- - -ة والشش- - -عب
ا÷زائ - -ري Úوإا ¤ع - -ائ Ó- -ت
ضش- -ح- -اي- -ا –ط- -م ال- -ط -ائ -رة
ال -عسش -ك -ري -ة ي -وم  11أافريل
اŸاضش -ي ب -ب -وف -اريك ﬂل-ف-ا
 257قتي.Ó
من جانبه أاوضشح مسشاهل

أان ه -ذا ال -ن-وع م-ن ال-ل-ق-اءات
«يسش -م -ح ب -ال -ق -ي -ام ب-ت-ح-ال-ي-ل
وت - -ب- -ادل اÈÿات» ‘ ›ال
اأ’من ’ سشيما على اŸسشتوى
ا’ق -ل -ي -م -ي مضش -ي -ف-ا أان ه-ذا
ا’ج - -ت - -م - -اع ك- -ان «م- -ف- -ي- -دا
وم-ث-م-را» ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر
والو’يات اŸتحدة
اأ’مريكية» بصشفتها «بلدا
صش -دي -ق -ا وعضش -وا ‘ ›لسس
اأ’من اأ’‡ي».
ك -م -ا أاع -رب ع -ن أام -ل-ه ‘
–دي -د اآ’ف -اق ال -رام -ي-ة اإ¤
ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون م-ع ال-و’يات
اŸت - -ح - -دة وخصش - -وصش- -ا م- -ع
أافريكوم بخصشوصس اŸسشائل
اŸرتبطة باأ’من.

الفريق ڤايد صضالح يسضتقبل القائد العام للقوات
اأ’مريكية ‘ إافريقيا
اسس- -ت -ق -ب -ل ن -ائب وزي -ر
ال -دف -اع ال -وط -ن-ي رئ-يسس
أارك- -ان ا÷يشس ال- -وط -ن -ي
الشس -ع -ب -ي ال-ف-ري-ق أاح-م-د
ڤايد صسالح ،أامسسÃ ،قر
أارك -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي
الشس- -ع- -ب- -ي ال- -ف- -ري- -ق أاول
توماسس ولدهوسسر القائد
لمريكية
ال-ع-ام ل-ل-قوات ا أ
‘ إاف -ري -ق -ي -ا «أاف-ري-ك-وم»،
حسسب م - -ا ج - -اء ‘ ب - -ي- -ان
لوزارة الدفاع الوطني.
وخÓل هذا اللقاء «أاجرى
ال -ط -رف-ان ﬁادث-ات ت-ن-اولت
حالة التعاون العسشكري بÚ
البلدين كما تباد’ التحاليل
ووج- - -ه - -ات ال - -ن - -ظ - -ر ح - -ول
ال - -قضش - -اي- -ا ذات ا’ه- -ت- -م- -ام
اŸششÎك» ،يضشيف اŸصشدر
ذاته.
وحضشر هذا اللقاء ضشباط

أال - -وي - -ة وع- -م- -داء م- -ن وزارة
ال - -دف - -اع ال- -وط- -ن- -ي وأارك- -ان
ا÷يشس الوطني الششعبي وكذا
أاعضش- -اء ال- -وف- -د ال- -عسش -ك -ري
اأ’مريكي إا ¤جانب السشفÒ
اأ’م -ري -ك -ي ب -ا÷زائ -ر ،ج-ون
ديروششر.
وخÓل اللقاء حرصس قائد
أافريكوم على تقد Ëتعازيه
إا ¤ڤايد صشالح إاثر سشقوط

ال-ط-ائ-رة ال-عسش-ك-ري-ة اأ’ربعاء
 11أاف -ري-ل ا÷اري ب-اŸط-ار
العسشكري بوفاريك (البليدة)
والذي خلف  257ضشحية.
و‘ خ -ت -ام ال -ل -ق -اء ت -ب-ادل
الطرفان هدايا رمزية ليوقع
ب-ع-ده-ا ال-ف-ري-ق أاول ت-وم-اسس
ول- -ده- -وسش- -ر ع- -ل- -ى السش -ج -ل
ال- - -ذه- - -ب- - -ي أ’رك - -ان ا÷يشس
الوطني الششعبي.

 300زائر إافريقي إا ¤مقر اÓÿفة العامة للزاوية
التيجانية باأ’غواط قريبا

ي -ت -أاهب ن -ح -و  300زائ- -ر م- -ن ع -دة
ليام
جنسسيات أافريقية للتنقل خÓل ا أ
ال- -ق -ل -ي -ل -ة ال -ق -ادم -ة إا ¤م -ق -ر اÓÿف -ة
العامة للزاوية التيجانية بع Úماضسي
لغواط) ،حسسبما جاء أامسس‘ ،
(ولية ا أ
بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
وأاوضش- -ح ال -ب -ي -ان أان «ن -ح -و  300زائ -ر م-ن
السشنيغال وغامبيا وموريتانيا وغينيا يتأاهبون
للتنقل خÓل اأ’يام القليلة القادمة إا ¤مقر
اÓÿفة العامة للزاوية التجانية بع Úماضشي
أ’داء ال -زي -ارة السش -ن -وي -ة ÿل-وة ال-و‹ الصش-ال-ح
سش -ي -دي أاح -م -د ال -ت-ي-ج-ا Êم-ؤوسشسس ال-ط-ري-ق-ة

الصشوفية التيجانية.
وأاكد ذات اŸصشدر أان «زيارة هذا الوفد
الكب Òتنبع من اإ’رادة ‘ تدعيم الروابط
ال- -ع- -ري -ق -ة اŸت -ع -ددة اأ’شش -ك -ال ب Úا÷زائ -ر
والسشنيغال وكذا التأاكيد من جديد على “سشك
بهذه الطريقة وبأاصشولها» ،مضشيفا بأان هذه
الزيارة «تذكر عند ا’قتضشاء بأاهمية اŸكانة
التي –تلها الطريقة التجانية ‘ الذاكرة».
وأاك - - -دت وزارة الشش - - -ؤوون اÿارج - - -ي - - -ة أان
«السشلطات ا÷زائرية وسشفارة ا÷زائر بداكار
لن تدخر ،وعلى غرار السشنوات اŸاضشية ،أاي
جهد لضشمان السش Òا◊سشن لهذه الزيارة».

اÿميسض  26أافريل  2018م
الموافق لـ  10شسعبان  1439هـ

»æWh

اطلع على التقرير اŸرحلي لÈنامج –سش Úالتموين باŸياه الششروب  ،نسشيب:

ضسرورة احÎام آاجال تسسليم اŸشساريع ووضسعها حيز اÿدمة قبل الصسائفة
الشش -عب /ت -رأاسس وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسش Úنسش- -يب Ãق -ر وزارت -ه ،اج -ت -م -اع
عمل جمعه مع مديري اŸوارد اŸائية
لـ 30ولي -ة ل -ت -ق -ي -ي -م م-دى ت-ن-ف-ي-ذ
ﬂت -ل -ف ال -ع-م-ل-ي-ات ا÷اري إا‚ازه-ا ‘
إاطار برنامج –سش Úاÿدمة العمومية
للمياه الصشا◊ة للششرب.
شسدد الوزير ،على ضسرورة احÎام مواعيد
تسس -ل-ي-م اŸشس-اري-ع ا÷اري إا‚ازه-ا ووضس-ع-ه-ا
حيز اÿدمة قبل موسسم الصسيف على غرار
مشسروع الشسط الغربي لتموين كل من البلديات
الشس -م-ال-ي-ة ل-ولي-ة ال-ن-ع-ام-ة ،ج-ن-وب ت-ل-مسس-ان،
وجنوب سسيدي بلعباسض ،إاضسافة ا ¤مشسروع
اŸوان ووادي البارد لتموين بلديات سسطيف،
ومشس -روع ورك -يسض ل-ت-م-وي-ن ولي-ة ام ال-ب-واق-ي،
ن -اه -يك ع-ن الÈن-ام-ج السس-ت-ع-ج-ا‹ اŸت-ع-ل-ق
بتحسس Úالتموين باŸياه الصسا◊ة للشسرب لكل
من وليتي عنابة والطارف.
ودعا نسسيب مسسؤوو‹ القطاع إاŒ ¤نيد
أاك Ìلتسسريع ‘ وتÒة ا‚از الÈامج مؤوكدا ‘
ذات اÿصس- -وصض ضس- -رورة Œسس -ي -د ال -ت -حسس -ن
ال-ك-ب ‘ Òع-م-ل-ي-ة ال-ت-م-وي-ن ب-داي-ة م-ن صس-ي-ف
 ،2018بحيث يجب أان يشسعر بها مسستخدمو
اÿدمة العمومية للمياه.
وسس -ج -ل ال -ت -ق -ري-ر الشس-ام-ل Ÿوسس-م صس-ي-ف
 2017ن- -قصس- -ا ‘ ›ال ال- -ت- -م- -وي -ن ب -اŸي -اه
الصسا◊ة للشسرب بـ  592بلدية ع 30 Èولية،
و” إاطÓق برنامج طموح لتحسس Úاÿدمة
العمومية Ÿياه الشسرب قصسد ضسمان “وين
يومي ألك Èعدد ‡كن من البلديات.

ول-ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذا الÈن-ام-ج ” ت-ب-ن-ي وت-ن-ف-يذ
ج -م -ل -ة م-ن الج-راءات ،ب-ح-يث ” ت-خصس-يصض
موارد مالية هامة عﬂ Èتلف الÈامج سسواء
ال -ق -ط -اع -ي-ة ،ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ن-م-وي-ة ،والÈن-ام-ج
السس -ت-ع-ج-ا‹ لضس-م-ان “وي-ن م-ن-ت-ظ-م ل-ل-م-ي-اه
الصسا◊ة للشسرب من خÓل ا‚از و وضسع ‘
اÿدم -ة ج -م -ل-ة م-ن ال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة ك-ت-ع-ب-ئ-ة
اŸوارد اŸائ -ي -ة ،الضس -خ ،ال -ت -خ -زي -ن ،ال -ن -ق -ل
وغÒها.
وفيما يتعلق بالتسسي ÒواحÎافية خدمات
اŸياه ،تقرر إاسسناد تسسي Òاÿدمة العمومية
للمياه ع Èكل بلديات الوطن بصسفة تدريجية
Ÿؤوسسسسة ا÷زائرية للمياه آافاق .2020
ع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر“ ،ت إاع -ادة م-راج-ع-ة
تنظيم اŸؤوسسسسات التي تشسرف على اÿدمة
العمومية للمياه كمؤوسسسسة ا÷زائرية للمياه،

شسركة اŸياه والتطه Òللجزائر ،شسركة اŸياه
والتطه Òلقسسنطينة ،شسركة اŸياه والتطهÒ
لوهران“ ،اشسيا وخصسوصسيات كل ولية ،زيادة
ا ¤ه- -ذا ضس- -رورة ت -ك -وي -ن و–وي -ل األع -وان
ال -ن -اشس-ط Úب-اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ي ” ذك-ره-ا إا¤
أاعوان تدخل Ÿراقبة وصسيانة شسبكات توزيع
اŸياه الصسا◊ة للشسرب.
وكان اللقاء فرصسة للتذك Òبتعليمات الوزير
التي وجهت ŸسسÒي اÿدمة العمومية للمياه
فيما يتعلق بضسرورة توف Òمواد معا÷ة اŸياه
وقطع غيار آالت ومضسخات احتياطية كافية
لتلبية الحتياجات.
ويجب التذك ‘ Òهذا اإلطار بالتنسسيق
القطاعي ا÷اري ب Úوزارات اŸوارد اŸائية
وال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وت -ه -ي -ئ-ة
اإلق -ل -ي-م ،وال-ط-اق-ة لضس-م-ان ع-م-ل-ي-ة ال-ت-م-وي-ن
ب -اŸي -اه الصس -ا◊ة وال -ت -م -وي -ن غ ÒاŸن -ق-ط-ع
للطاقة الكهربائية.
وأاشسار التقرير اŸرحلي الذي ” عرضسه
من طرف ﬂتلف اŸسسؤوول Úانه من ب592 Ú
بلدية شسهدت تذبذبات خÓل موسسم صسيف
 ” ،2017تسسجيل  367بلدية تسسفيد من “وين
يومي قبل صسيف .2018
Œدر اإلشسارة أانه إا ¤غاية الوقت الراهن
اسس-ت-ف-ادت  123ب -ل -دي -ة م -ن ه -ذا ال-ن-ظ-ام ‘
انتظار تعميمه على  244بلدية اŸتبقية يوم
 15ماي  2018أاي عشسية شسهر رمضسان ،و255
ب-ل-دي-ة سس-تسس-ت-ف-ي-د م-ن “وي-ن ي-وم-ي تدريجي
خÓل السسداسسي الثا Êمن العام ا÷اري.

سشوناطراك تكتششف حق Óجديدا للبÎول اÿام بششمال النيجر ،ولد قدور:

ل يوجد أاي سسبب يحول دون احتÓل اÛمع الريادة عاŸيا
لقاء مع طاقم شسركة«إاكسسون موبيل األمريكية» األسسبوع القادم

كشش -ف ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام Ûم -ع
سش -ون -اط-راك ع-ب-د اŸوم-ن ول-د ق-دور‘ ،
ن- -دوة صش- -ح- -ف- -ي- -ة ع- -ل- -ى ه -امشس زي -ارة
وزي-ري ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة نور الدين بدوي
وال -ط -اق -ة مصش-ط-ف-ى ق-ي-ت-و Êإا ¤ولي-ة
“Ôاسشت ،أان اÛم - -ع ح- -ق- -ق اك- -تشش- -اف- -ا
لول
ل -ل-بÎول اÿام بشش-م-ال ال-ن-ي-ج-ر و أ
م- -رة ب- -ع- -د إاخ- -ت- -ب- -ار أاو‹ ،مضش- -ي- -ف- -ا أان
حصش-ي-ل-ة نشش-اط ال-ق-ط-اع سش-ي-علن عنها ‘
ل - -ق- -اء م- -ع الصش- -ح- -اف- -ة ي- -وم  30أافريل
ا÷اري.

مبعوثة «آلشسعب» إآÔ“ ¤آسست:
سسهام بوعموشسة
‘ هذا الصسدد ،أاوضسح ولد قدور أان ›مع
سسوناطراك يحوز على رخصسة بحث بنسسبة ‘ 100
اŸائة على مسستوى منطقة «كرفا  »1الواقعة على
ب-ع-د  100ك-ل-م م-ن ا◊دود ا÷زائ-ري-ة ال-ن-ي-جÒي-ة،
قائ »:Óاألمر يتعلق بأاول بئر ‘ النيجر  ،لقد
انتهينا للتو من حفر  7م Îمكعب ‘ السساعة،
وضسغط ب  200م، »ÎمشسÒا إا ¤أان العديد من
اŸؤوسسسسات األجنبية غادرت النيجر فيما واصسلت

ف -ق -ط سس -ون -اط -راك نشس -اط -ه -ا ه -ن -اك ،إا ¤غ -اي -ة
اكتشسافها هذا ا◊قل ‘ الشسمال،وحسسبه فإانه ل
ي- -وج- -د أاي سس- -بب ي- -ح- -ول دون ج- -ع- -ل اÛم -ع ‘
اŸسستوى العاŸي.
من جهته ،قال نائب الرئيسض اŸدير العام صسالح
مكموشض أانه ألول مرة تكتشسف سسوناطراك النفط
اÿام ‘ ال -ن -ي -ج -ر ،ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة ح-ف-ر ‘ ديسس-مÈ
 ،2017واآلن بصسدد النتهاء من الختبارات األولية،
بحيث يتطلب عم Óتقييميا كبÒا ،مشسÒا إا ¤أان
اÛمع سسيقوم بعدة اختبارات أاخرى .علما أان
هناك مؤوسسسسة بريطانية خاصسة تدعى «سسافانا» ‘
جنوب النيجر ،التي  ⁄تكتشسف بعد حقول البÎول
 ،فقط اŸؤوسسسسة الصسينية بالوسسط التي وجدت
القليل وسسوناطراك ‘ الشسمال.
وف -ي -م -ا ي -خصض ت -زوي-د ولي-ة “Ôاسست ب-ال-غ-از
الطبيعي ،قال الرئيسض اŸدير العام أان أانبوب نقل
الغاز « تيديكالتÔ“-اسست» ،الذي ” ا‚ازه من
طرف العديد من فروع سسوناطراك على مسسافة
 700كلم هو حدث مهم سسيسسمح للقرى اÛاورة
با◊صسول على هذه الطاقة النظيفة ،وحسسبه ينبغي
تسسليط الضسوء عليه ليسض ‘ ا÷زائر فقط بل ‘
اÿارج ،ألن ال- -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ب -ذلت ›ه -ودات
كبÒة ‘ اÛال التضسامني الجتماعي.
و‘ ه - - -ذا السس - - -ي - - -اق ،أاب- - -رز ول- - -د ق- - -دور دور
سسوناطراك كشسركة « مواطنة» ‘ ،التنمية اÙلية
و فك العزلة عن اŸناطق البعيدة ‘ ا÷نوب الكبÒ
من الوطن .قائ »:Óهي اسستثمارات كبÒة و›هود

ك -ب Òب -فضس -ل اŸؤوسسسس -ات ال -وط -ن -ي -ة ال -ع -ام-ل-ة‘ ،
اŸيدان لتطوير القتصساد بشسكل مباشسر أاو غÒ
م -ب -اشس -ر ه -ذا م -ه -م» ،مشسÒا إا ¤أان -ه ح Úنشس -رك
اŸؤوسسسسات ا÷زائرية ‘ هذا النوع من مشساريع
اÛمع يكون له تأاث Òإايجابي ومعناه اسستحداث
مناصسب شسغل وبالتا‹ التقليل من نسسبة البطالة .
مشسددا على ضسرورة نشسر اŸعلومة الصسحيحة .
وعن سسؤوال حول سسعر البÎول ،أاوضسح ولد قدور
أانه يسسجل حاليا سسعره اÓŸئم ويأامل ‘ أان يسستقر
على هذا السسعر  ،مذكرا أان تطوير الشسراكة ‘
›ال اÙروقات يتوقف على األمن و اسستقرار
البÓد كعامل أاسساسسي .وعن اŸشسروع ‘ ÚاÛال
البÎوكيميائي أاكد أانه قبل نهاية سسنة سسيتم توقيع
على األقل اتفاقية.
وع -ن الشس -راك -ة م -ع م -ؤوسسسس -ة «إاكسس -ون م-وب-ي-ل»
األم -ري -ك -ي-ة ،أاوضس-ح ال-رئ-يسض اŸدي-ر ال-ع-ام أان-ه إاذا
اسستثمرت هذه اŸؤوسسسسة با÷زائر سسيكون ‚احا
ل - -ن- -ا ،ن- -ظ- -را Èÿة اŸؤوسسسس- -ة وت- -وف- -ره- -ا ع- -ل- -ى
التكنولوجيا العالية ،مضسيفا أانه سسيكون لقاء آاخر
مع طاقم الشسركة ‘ األسسبوع القادم بعد سسلسسلة
ال-ل-ق-اءات ب-ه-وسس Ïب-أام-ري-ك-ا وا÷زائ-ر خÓ-ل سس-تة
أاشسهر ،مشسÒا إا ¤أان حضسور أاك Ìمن  27مؤوسسسسة
Óيام العلمية والتقنية ال 11التي نظمت
دولية ل أ
م -ؤوخ -را ب -وه -ران ،دل-ي-ل ع-ل-ى أان ه-ذه اŸؤوسسسس-ات
األجنبية اسسÎجعت ثقتها با÷زائر ولديها رغبة ‘
السستثمار هنا.

لعÓمي Úحول اŸتاجرة بالبششر
دورة تكوينية لفائدة ا إ

ظاهرة تسستدعي التنسسيق بﬂ Úتلف الهيئات للحد منها
ششكلت الدورة التكوينية اÿاصشة بالŒار
ب -ال -بشش -ر ،ا›ÈŸة م -ن ط -رف وزارة التصش-ال
ل· اŸت -ح-دة اŸع-ن-ي
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع م -ك -تب ا أ
ب-اıدرات وا÷رÁة ،ف-رصش-ة ث-م-ي-ن-ة لوسشائل
لعÓم ا÷زائرية بإاششراكها ‘ ا◊وار العاŸي
ا إ
لق- -ل- -ي- -م- -ي ال- -دائ- -ر ،ح- -ول م -ك -اف -ح -ة ه -ذه
وا إ
ال -ظ -اه -رة ال -ت-ي “سس ك-ل شش-ع-وب ال-ع-ا ⁄دون
اسش- -ت- -ث- -ن- -اء ،ح- -يث سش- -عت اŸب -ادرة ا ¤ت -زوي -د
لدوات ال-ت-ي ت-دع-م ج-ه-وده-م
الصش -ح -ف -ي Úب-ا أ
لخ -ب-ار
لصش -دار ال -ت -ق -اري -ر ونشش -ر ا إ
اŸب -ذول -ة إ
اŸتعلقة بها و التحسشيسس بخطورتها.

آسسيا مني
وركزت األسستاذة سساندرة كوزيشسنيك باحثة مسستشسارة
‘ أادوات ﬁارب - -ة الŒار ب - -ال - -بشس - -ر ،خ Ó- -ل ال - -دورة
التكوينية التي دامت  3أايام باŸركز الدو‹ للصسحافة
،على عرضض ﬂتلف اŸفاهيم اŸتعلقة بهذه الظاهرة
التي تسستغل البشسر بأابشسع طريقة ‡كنة حيث تعد من
ب Úاك Èالتحديات التي تواجه اŸعمورة اليوم إاذ يقع
اÓŸي Úمن األفراد ضسحية لها.
ظاهرة تسستدعي ا ¤جانب التنسسيق األمثل
ماب ÚاŸنظمات الدولية وﬂتلف ا◊كومات من
أاجل تعزيز أانشسطة مكافحة الŒار بالبشسر على

ﬂت -ل -ف اŸسس-ت-وي-ات اÙل-ي-ة م-ن-ه-ا واإلق-ل-ي-م-ي-ة،
إاشسراك اإلعÓمي Úمن اجل بذل اŸزيد من ا÷هد
وا◊د من رقعة توسسعها أاو القضساء عليها بشسكل
نهائي.
ومن هذا اŸنطلق أاكدت سساندرة دور وسسائل
اإلعÓم الذي يحظى بأاهمية خاصسة من قبل مكتب
األ· اŸت - -ح - -دة اŸع- -ن- -ي ب- -اıدرات وا÷رÁة
واŸبادرة العربية حيث اجمعا على أان اإلعÓم من
القوى الفاعلة وا÷وهرية ‘ مكافحة ا÷رÁة
اŸنظمة البشسر وعلى هذا األسساسض يصسبو اŸكتب
ا ¤تكوين العÓم ‘ Úهذا اÛال من اجل
التعرف على الظاهرة أاك Ìو معرفة طرق وأادوات
م -ع -ا÷ت -ه-ا Ãا ي-خ-دم اŸصس-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة و ي-وع-ي
األشسخاصض من عدم النسسياق ورائها وكذا دعم
وسس -ائ -ل اإلع Ó-م ب -أادوات ق -ي -م -ة تسس-اع-ده-ا ع-ل-ى
تصسوير الطبيعة اŸعقدة للظاهرة بصسورة عادلة
ومتوازية.
و” خ Ó- -ل ال - -دورة ت- -ق- -د Ëأادوات أاسس- -اسس- -ي- -ة
للصسحافي Úتسساعدهم على نشسر أاخبار عن جرÁة
الŒار ب -ال -بشس -ر ب -ن -زاه -ة وشس-م-ول-ي-ة ،ك-م-ا ع-رفت
الدورة مداخلة Ÿمثلة األمن الوطني عميد أاول
للشسرطة خÒة مسسعودان ،تطرقت فيها ا ¤شسرح
مفصسل حول هذه القضسية با÷زائر حيث أاكدت
أان -ه -ا ل-ت-ع-رف رق-ع-ة واسس-ع-ة ف-مصس-ا◊ه-ا ت-ق-ول ⁄

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

تسسجيل حالت كثÒة Œعل منها ظاهرة ا ¤بعضض
ا◊الت ،ا ¤أان األم- -ر اسس- -ت- -دع- -ى م- -ن ال- -ق- -ي -ادة
تخصسيصض آاليات من أاجل مكافحتها والتصسدي لها
بشسكل.
كما عرفت الورشسة مشساركة عدة ‡ثل Úمن
اŸؤوسسسسات الوطنية األمنية منها واŸدنية على
غرار ‡ثل لقيادة الدرك الوطني واألمن الوطني
و‡ثل لوزارة اÿارجية وكذا الداخلية  ،التضسامن
الوطني ،سساهموا ‘ إاثراء النقاشض حول ﬂتلف
اŸف- -اه- -ي -م اÙددة ل -ه -ذه ا÷رÁة ال -ت -ي واه -م
األدوات الواجب توفرها حتى يتم تصسنيفها ضسمن
اŸتاجرة بالبشسر..
وك-ان ل-لصس-ح-اف-ي Úب-ع-د ت-ث-م-ي-ن-ه-م ل-ه-ذه ال-دورة
التكوينية ومدى أاهميتها ‘ ›الهم اŸهني ،عدة
اقÎاحات حول الدورات التكوينية اÿاصسة بهذا
اŸوضس -وع مسس -ت-ق-ب ،Ó-ح-يث أاك-دوا أاه-م-ي-ة إاشس-راك
ال -ع -ام-ل Úاألج-انب ضس-م-ن ه-ذه ال-ورشس-ة ،م-ن اج-ل
اك- -تسس- -اب خÈة اك Èوم- -ع- -رف- -ة ﬂت- -ل- -ف ج -وانب
الظاهرة من خÓل Œاربهم اŸهنية.
واخ-ت-ت-مت ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ب-تسس-ليم شسهادات
اسستحقاق مقدمة من طرف ‡ثلة مكتب األ·
اŸتحدة اŸعني Ãكافحة اıدرات وا÷رÁة ،
السس -ي -دة أان -ا تسس -ي -تسس -ي-ن-ا ﬂتصس-ة ‘ ال-وق-اي-ة م-ن
ا÷رÁة والعدالة ا÷زائية.

العدد
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لحمر
لرششيف الوطني واللجنة الدولية للصشليب ا أ
Œسشيدا لتفاق ب Úا أ

ا÷زائر تسستلم  30أالف وثيقة رقمية توثق للبعد
اإلنسسا ‘ Êالثورة

Óرشش-ي-ف
تسش -ل -م أامسس اŸدي -ر ال -ع-ام ل -أ
ال -وط -ن -ي ع -ب-د اÛي-د شش-ي-خ-ي  30أالف
وث- -ي- -ق -ة أارشش -ي -ف م -دون -ة ‘  60علبة
رقمية ،جزء يوثق للثورة التحريرية
اÛي-دة ونشش-اط-ه-ا م-ع ال-ل-ج-ن-ة ال-دول-ية
لحمر ‘ ا÷زائر ،وذلك من
للصشليب ا أ
قبل رئيسشة بعثة كاثر ينجوندر ،وذلك
خÓ-ل ح-ف-ل حضش-ره وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز
ال - -دي- -ن م- -ي- -ه- -وب- -ي ،وك- -ذا وا‹ ولي- -ة
ا÷زائر عبد القادر زوخ.

فريال بوشسوية
ميهوبي :خطوة عمÓقة لكتابة التاريخ
و–ليله

أافاد وزير الثقافة ‘ تصسريح أاد ¤به على
هامشض حفل تسسليم وثائق األرشسيف الرقمي،
الذي احتضسنه أامسض مقر األرشسيف الوطني،
بأانها «خطوة عمÓقة لكتابة التاريخ و–ليله»،
م -ع -تÈا ب -أان -ه «ا‚از م -ه -م ل -ت -ع-زي-ز ال-ذاك-رة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة» ،سس- -ت- -ك- -ون ل- -ف- -ائ- -دة ال -ب -اح -ثÚ
اŸتخصسصس ‘ Úكتابة الثورة والتوثيق لها.
م -ن ج -ه -ت -ه ،اع -ت Èع -ب-د اÛي-د شس-ي-خ-ي
تسس-ل-ي-م ال-ل-ج-ن-ة ال-دول-ي-ة ل-لصس-ل-يب األح-م-ر ‘
مبادرة هي األو ¤من نوعها 30 ،أالف وثيقة
م -ن أارشس -ي -ف -ه -ا ال -ذي ي -وث -ق ل-نشس-اط-ات-ه-ا م-ع
ا÷زائر إابان الثورة التحريرية ،خطوة مهمة
ج-داـ ت-ف-ت-ح أاف-ق-ا ج-دي-دة ل-ل-ب-اح-ث Úـ لسس-ي-ما
وأانها سستوضسع –ت تصسرفهمÃ ،جرد ترتيبها
ووضسع ﬁرك بحث خاصض ،وذلك Œسسيدا
للتزامات اŸديرية مع اللجنة.

شسيخي :وضسع األرشسيف ‘ متناول الباحثÚ
بعد ترتيبه ووضسع ﬁرك بحث

Óرشس -ي -ف
ك- -م- -ا ح- -رصض اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل - -أ
الوطني ،على التذك ÒباÙطات التي مرت
عÈها العÓقة ب Úا÷زائر واللجنة الدولية
ل- -لصس- -ل- -يب األح -م -ر ،واصس -ف -ا إاي -اه -ا ب -الÌي -ة
واŸفيدة ،كما شسكلت «عينة فريدة من التعاون

ب Úهيئة دولية إانسسانية وحركة –ررية⁄ ،
تكن آانذاك قد حازت صسفة الدولة وهذه هي
الطفرة التي أاثارت نقاشسات كبÒة».
وعلى غرار الوزير ميهوبي ،أاكد شسيخي بأان
اÿطوة التي تندرج ‘ إاطار اتفاق أابرم بÚ
م-دي-ري-ة األرشس-ي-ف وال-ل-ج-ن-ة ال-دول-ية للصسليب
األحمر« ،تفتح ›ال جديدا للبحث ،فيما
يتعلق بآالم الشسعب ا÷زائري ،وما بادرت به
ال -ه -ي -ئ-ة وسس-اه-م ‘ ت-خ-ف-ي-ف م-ع-ان-اة الشس-عب
والسسجناء القابع ‘ ÚمعتقÓت ارتكبت فيها
أابشسع أانواع التعذيب».
و‘ السسياق فتح قوسسا ‘ ،كÓم وجهه اإ¤
ا◊ضس -ور ع-م-وم-ا ،وا ¤رئ-يسس-ة ب-ع-ث-ة ال-ل-ج-ن-ة
ال -دول -ي -ة ل -لصس-ل-يب الأح-م-ر ‘ ا÷زائ-ر ك-اث-ر
ينجوندر على وجه التحديد ،لفت النظر إا¤
أان ‡ثلي الصسليب الأحمر  ⁄يكن مسسموحا
ل-ه-م ،ب-زي-ارة اŸع-ت-قÓ-ت السس-ري-ة ال-ت-ي ك-انت
منتشسرة بكل القرى ،الشساهدة على أابشسع أانواع
التعذيب التي تعرضض لها ا÷زائريون ،وهو
جانب دعا الباحث Úا ¤تسسليط الضسوء عليه،
بعد وضسع األرشسيف ب Úأايديهم مسستقب.Ó
وإاذا كان حجم العلب ،وعددها  60تتضسمن
ما ل يقل عن  30أالف وثيقة أارشسيف ،صسغÒ
كون اللجنة قامت بتدوينه ‘ صسيغة رقمية،
فان ما يتضسمنه وفق ما أاكد ذات اŸسسؤوول،
«ثقيل جدا» مذكرا أان ا÷زائر انتزعت صسفة
اÙارب ،بفضسل الهيئة مع العلم أانها كانت ل
–وز صسفة دولة ،ال أان تعاملها مع الصسليب
األح-م-ر ج-ع-ل ف-رنسس-ا السس-ت-ع-م-اري-ة ‘ وضسع
صسعب ،وكان لزاما عليها العÎاف بها ،كما
أان الصسفة جعلتها ‘ منأاى عن كل الضسغوطات
اŸنجرة عن عدم العÎاف بها.
والفضسل ‘ ذلك يعود ألعضساء قيادة الثورة
اÛي- -دة ،وك- -ذا ا◊ك- -وم- -ة اŸؤوق- -ت- -ة ،ال -ت -ي
تسستحق وقفة إاجÓل ،كونها قامت بخطوة
التعامل مع اللجنة الدولية للصسليب األحمر،
والتي كانت Ãثابة اعÎاف ضسمني بها كحرب
–ريرية.

رئيسشة البعثة ‘ ا÷زائر ،كاثر ينجوندر:

تعاون وثيق ب÷ Úنة الصسليب األحمر وا÷زائر...والرهان على الرقمنة
بدورها رئيسسة بعثة كاثر ينجوندر اللجنة
الدولية للصسليب األحمر ‘ ا÷زائر  ⁄ ،تفوت
اŸناسسبة لتقف عند النشساط اإلنسسا Êالذي
قامت به الهيئة بالتعاون مع ا÷زائر ‘ ،ظل
ظ- -روف ج- -د صس- -ع- -ب- -ة ،إاذ زارت اŸئ -ات م -ن
اŸسساج Úوجدتهم ‘ ظروف أاقل ما يقال
ع -ن -ه -ا م -زري -ة ،ك-م-ا راف-قت ج-يشض ال-ت-ح-ري-ر
الوطني لÓطÓع على ظروف األسسرى ،وكانت
بداية تعاون وثيق ب Úاللجنة وا÷زائر ،و”
العمل الوثيق من أاجل التعريف با◊ق الدو‹
اإلنسسا.Ê
واسس -ت -ن-ادا إا ¤ت-وضس-ي-ح-ات-ه-ا ،ف-ان ال-ل-ج-ن-ة
دخ -لت م -رح -ل-ة ت-ع-ام-ل ج-دي-د م-ع األرشس-ي-ف

ال -وط -ن -ي ،ت -خصض رق -م -ن-ة األرشس-ي-ف ل-ت-م-كÚ
الباحث Úا÷زائري Úمن الطÓع على البعد
اإلنسسا ‘ Êتاريخ الثورة وا÷هود الكبÒة التي
Óج-ي-ال
” ب -ذل -ه -ا ،م -وضس -ح -ة ب -أان -ه م-وج-ه ل -أ
الصساعدة و–سسيسسهم باŸعاناة.
وذك -رت ،ب -أان األرشس-ي-ف ال-ذي ” تسس-ل-ي-م-ه
ب -اŸن-اسس-ب-ة ي-خصض  30أال-ف وث-ي-ق-ة ،ت-تضس-من
أاسساسسا تقارير لزيارات قادت ‡ثلي الهيئة
اإلنسس -ان -ي -ة إا ¤السس-ج-ون وك-ذا ال-ت-ف-اوضض بÚ
ﬂتلف األطراف ،معتÈة بأانها موروث ثمÚ
جدا ،يأاتي Œسسيدا للتزاماتها مع األرشسيف
الوطني.

فريال.ب

مواعيد سسحب اسستدعاءات إامتحا Êالتعليم
اŸتوسسط والبكالوريا

سسيتم سسحب السستدعاءات اŸتعلقة باجتياز مرحلة نهاية التعليم اŸتوسسط للموسسم
الدراسسي  2018 /2017ما ب Úيوم  30أافريل إا ¤غاية  30ماي ‘ ,ح Úتسسحب السستدعاءات
اÿاصسة بامتحان البكالوريا ابتداء من  20ماي إا ¤غاية  25جوان ,حسسب ما أاعلنت عنه
وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيط أامسض ‘ صسفحتها Ãوقع التواصسل الجتماعي
فيسسبوك.
وي -ت -م سس -حب ه -ذه ال -وث -ي -ق -ة م -ن م -وق -ع ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل Ó-م -ت -ح -ان-ات واŸسس-اب-ق-ات
http://cinq.onec.dz.
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أÿميسس  26أأفريل  201٨م
ألموأفق لـ  10ششعبان  1439هـ

Óيام الدراسسية Ÿسستشسفى « نفيسسة حمود »بحسس Úداي:
الطبعة اÿامسسة ل أ

أاطباء يرافعون لضسرورة التكوين اŸسستمر Ÿواكبة التطورات ا◊اصسلة
قطاع الصسحة العمومية بحاجة لتنظيم أاكÈ

جÓل بوطي

فعاليات أأ’يام ألدرأسشية ،مضشيفا أأن من بÚ
أأ’هدأف أŸرجوة كذلك تبادل أÈÿأت ألتي
” ألتوصشل إأليها من طرف أأطباء أŸسشتششفى
على مدأر سشنوأت ومناقششتها مع أŸششارك.Ú
ويسش -ت -دع -ي أل -ن -ه-وضس ب-ق-ط-اع ألصش-ح-ة ‘
أ÷زأئر حسشب ألدكتور ركيك إأرأدة سشياسشية
قوية تلبي طلبات أŸوأطن ‘ Úألوصشول إأ¤
طب عام كفء Áكنهم من كسشب ألثقة ألكاملة
‘ ألقطاع ألعمومي وهو ما يجب أأن يتحقق
حتى ينجح ألقطاع ألصشحي ‘ بلوغ معادلة
ألصشحة للجميع ،قائ « Óإأن ألصشحة مؤوششر
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة « م -ن خ Ó-ل أ◊ف -اظ ع -ل-ى ح-ي-اة
أŸوأطن.Ú

مصسلحة اسستعجالت جديدة
بشسارع طرابلسس
و‘ إأطار تعزيز أÿدمة ألعمومية كششف مدير
مسشتششفى بار Êعن فتح مصشلحة أسشتعجا’ت
جديدة بششارع طرأبلسس بحسش Úدأي ‘ أأ’يام
أل-ق-ري-ب-ة ،ح-يث ي-أات-ي ذلك ل-ت-خ-ف-ي-ف ألضشغط
ع-ل-ى ن-فسس أŸصش-ل-ح-ة ب-اŸسش-تشش-فى أŸركزي

ألذي يسشتقبل يوميا مرضشى من كل ألو’يات،
‘ ح Úدعا ركيك إأ ¤دعم ألقطاع أŸاليا
ح - -ت - -ى يشش - -رع ‘ إأ‚از مشش - -روع أŸسش - -اف - -ة
أ÷ديد.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا أأك-دت ألÈوف-يسش-ور ح-ج-ودي
م -دي -رة أل -نشش -اط -ات أل -ط -ب -ي-ة وشش-ب-ه أل-ط-ب-ي-ة
Ãسش-تشش-ف-ى ب-ار Êإأرت-ف-اع م-ؤوشش-ر أل-فحوصشات
خÓل ألسشنوأت ألثÓث أأ’خÒة ‘ ﬂتلف
مصشالح أأ’مرأضس ،حيث أأجرت مصشلحة طب
أأ’طفال باŸسشتششفى أأزيد من  15390فحصس
خ Ó-ل سش-ن-ة  ،2017مششÒة إأ ¤أرت- -ف- -اع ع- -دد
ألفحوصشات ألتي تششمل و’يات ألوطن ب
 16000فحصس ‘ ألعام.
ومن أŸقرر أأن يناقشس أأ’طباء أŸششاركون
ﬂت -ل -ف أ÷وأنب أŸت -ع -ل -ق-ة ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى
صشحة أŸوأطن وألتطرق إأ ¤سشبل أÙافظة
على ألعÓج ألصشحيح ،وذلك ‘ تخصشصشات
ع -دي -دة ع -ل -ى غ -رأر أ◊سش -اسش -ي-ة وأأ’عصش-اب
وأ÷رأحة ألعامة ،وغÒها من أأ’مرأضس ألتي
ت -وأج -ه أإ’نسش -ان ‘ أل -وقت أ◊ا‹ ،وي -خ -ت-ت-م
أŸششاركون أأ’يام ألدرأسشية بصشياغة توصشيات
ومقÎحات تقدم إأ ¤وزأرة ألصشحة وألسشكان
وإأصشÓح أŸسشتششفيات لبحثها وألنظر فيها،
وŒسشيدها على أأرضس ألوأقع.

«شسنايدر» تقÎح حلول ◊ماية مركز اŸعلومات ع Èداتا سسانت« Òنظام كÓود »

وأأضشاف عزوزي على هامشس أللقاء ألذي
ن -ظ -م أأمسس ب -الشش -رأق -ة ،أأي -ن ” أإ’عÓ-ن ع-ن
إأطÓق ألتششكيلة أ÷ديدة Ÿنتجات ألششركة أأن
عرضس» أ بي سشي»أقتنته ششنايدر ألكÎيك
«منذ  11سشنة من قبل ششركة أأمريكية تقوم
بالتغذية أŸؤومنة أ’جهزة مقاومة ألتيار»
«  les onduleursمؤوكدأ أأن ألعرضس
موجه للسشوق أŸنز‹ ومناخ أأ’عمال.
وأأوضشح ذأت أŸسشؤوول قائ «:Óمنتجاتنا
تتوأجد ‘ كل مكان و‘ أي وقت ،حيث توفر
ششنايدر حماية كهربائية على مسشتوى أأجهزة
ألتلفزة وألتجهيزأت ألتي تسشمح بالولوج لششبكة
أ’نÎنت ،ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إأ ¤إأن- -ن -ا ن -ت -ع -ام -ل ‘
أ÷زأئر مع أŸصشانع وأŸسشتششفيات وششركات
أل -ن -ق -ل وأŸؤوسشسش -ات أ◊ك -وم-ي-ة وأل-وزأرأت ،
حيث تسشهر أŸؤوسشسشة على ضشمان حصشولها
على طاقة نظيفة ومؤومنة بصشفة مسشتمرة».

تسسجيل  400إا 500 ¤حالة مسستوردة سسنويا

قال ألدكتور جمال فورأر ،أأمسس ،خÓل إأحياء
أل -ي -وم أل -ع -اŸي Ÿك -اف-ح-ة دأء
أÓŸري- -ا ب- -اŸع- -ه -د أل -وط -ن -ي
للصشحة ألعمومية باأ’بيار ،أأن
ألسش -ل -ط -ات أل -ع-م-وم-ي-ة تسش-ع-ى
ج- -اه- -دة ل- -ل- -قضش- -اء ع- -ل -ى دأء
أÓŸري -ا م -ن خ Ó-ل ألÈن -ام-ج
ألوطني و‘ مدة أأقصشاها نهاية
 201٨خاصشة وأن أ÷زأئر  ⁄تسشجل ‘ ألسشنوأت
ألثÓث أأ’خÒة أأي حا’ت مسشتوطنة بالرغم أأنها
أأحصشت ‘ سشنوأت ألـ 60أأك Ìمن  ٨0أألف حالة
مسشتوطنة غ Òأأن ألÈنامج ألوطني ألذي أنطلقت
فيه سشنة  6٨سشمح بالقضشاء على كل أ◊ا’ت ‘
أ÷زأئر.
وأأضشاف أŸدير ألعام للوقاية بوزأرة ألصشحة ،أأن
أ÷زأئ -ر وب -فضش-ل ألÈن-ام-ج أل-وط-ن-ي أل-ذي ع-رضس
على منظمة ألصشحة ألعاŸية منذ سشنت Úتقريبا
سش -م -ح ب -ان ت -ك -ون أ÷زأئ -ر أأول ب -ل -د إأف -ري -ق -ي ‘
م- -ك -اف -ح -ة دأء أÓŸري -ا وم -ن ب 10 Úب-ل-دأن ألتي
ق -دمت ك -اف -ة أل -تسش -ه -ي Ó-ت ل -ل -قضش -اء ع -ل -ى أل-دأء
وأŸط-ال-ب-ة ب-ا◊صش-ول ع-ل-ى ألشش-ه-ادة م-ن م-ن-ظ-م-ة
ألصش -ح-ة أل-ع-اŸي-ة خÓ-ل سش-ن-ة  2015ع-ل-ى أأن ي-ت-م
أ◊صشول عليها نهاية .201٨

وقال ،جمال فورأر ،بششأان أإ’جرأءأت ألوقائية
من دأء أÓŸريا أأنه غ Òمعد و’ ينتقل عÈ
أإ’نسش - - - - -ان وإأ‰ا ع Èأ◊شش - - - - -رأت ،مششÒأ إأ ¤أأن
أ÷زأئر تسشجل سشنويا  400إأ 500 ¤حالة مسشتوردة
تسشتلزم أخذ أإ’جرأءأت ألوقائية أŸتمثلة ‘ رشس
أŸبيدأت بالو’يات ألتي “تلك خصشوصشية ومتابعة
على أ◊ا’ت ألتي غالبا ما تسشجل بسشبب أ’نتقال
ب Úأل -ب -ل -دأن أأ’خ -رى ،وه -ي أل -ع -م -ل -ي -ة -يضش-ي-ف
ألدكتور -ألتي يجب ألقيام بها قبل ألتنقل وتسشتمر
Ÿدة  4أأسشابيع .
ونفى ألدكتور» جمال فورأر «تسشجيل أأي حالة
وف - -اة ب - -دأء أÓŸري - -ا ‘ أ÷زأئ - -ر و’ أأي ح - -ال - -ة
مسش -ت -وط -ن-ة م-اع-دأ أŸسش-ت-وردة م-ن-ه-ا أل-ت-ي ت-ع-م-ل
أ÷زأئر مع أŸنظمة ألعاŸية للصشحة ﬁاربتها
عن طريق رشس أŸبيدأت على مسشتوى ألو’يات
ألتي Áكن أأن يكون فيها ألدأء
،ما أأهل أ÷زأئر أأن تكون أأول
بلد أفريقي يقضشي نهائيا على
دأء أÓŸريا .
من جهتها أأكدت ‡ثلة عن
أŸدي- -رة أ÷ه- -وي- -ة أل- -دك -ت -ورة
«م-اتشش-ي-دي-زو م-وي-ت-ي» Ãن-ظمة
ألصش -ح -ة أل -ع-اŸي-ة ‘ إأف-ري-ق-ي-ا
ألدكتورة «ليليا أأوبرأهم « على ضشرورة إأتباع أŸسشار
ألصشحيح ‘ مكافحة ألدأء وأسشتئناف كافة أ÷هود
وأإ’مكانيات للقضشاء عليه نهائيا سشنة  2030بالنظر
إأ ¤أŸرضس أل -ذي ي -ع -ت Èمشش -ك  Ó-ي -ه -دد ألصش -ح-ة
ألعمومية ،خاصشة وأن ألتقارير لسشنة  2017حول دأء
أÓŸري- -ا ع -رفت أرت -ف -اع -ا ‘ أ◊ا’ت أŸرضش -ي -ة
مقارنة بسشنة  2016وكذأ  2015ألتي عرفت تسشجيل
 194مليون حالة جديدة منها410000حالة وفاة ‘
مناطق أأفريقيا سشنة .2016
وأأكدت إأحصشاءأت منظمة ألصشحة ألعاŸية ،أأن
 445أأل- -ف شش- -خصس ل- -ق- -وأ مصش -رع -ه -م بسش -بب دأء
أÓŸريا سشنة  ،2016وأأن  216مليون ششخصس حول
ألعا ⁄ما زألوأ مصشاب Úبهذأ ألدأء مقابل موأرد
ﬁدودة ‘ مكافحة أŸرضس.

اŸطالبة با◊صسول على
الشسهادة من اŸنظمة
العاŸية للصسحة

منتجاتنا توفر حماية كهربائية ألجهزة التلفاز وŒهيزات الولوج لشسبكة النÎنت

صسونيا طبة

ا÷زائر  ⁄تسسجل أاي حالة مسستوطنة للمÓريا منذ 2014

خالدة بن تركي

‡ثل«شسنايدر إالكÎيك» باŸغرب العربي عزوزي عبد ا◊كيم :

كشس - -ف ‡ث - -ل م - -ؤوسسسس - -ة شس - -ن - -اي - -در
Ãن -ط-ق-ة اŸغ-رب ال-ع-رب-ي ع-زوزي ع-ب-د
ا◊ك - -ي- -م ع- -ن ال- -تشس- -ك- -ي- -ل- -ة ا÷دي- -دة
Ÿن -ت -ج -ات «شس-ن-اي-در ال-كÎيك» اŸوج-ه-ة
÷ميع الفئات منهم ا÷مهور واŸهنيون
لعÓ- -م
الصس- -ن- -اع- -ي- -ون واıتصس- -ون ‘ ا إ
ل‹ م -وضس -ح -ا أان ال -تشس -ك -ي-ل-ة ت-تضس-م-ن
ا آ
monophasé
isi
ups
««
و»»triphasé isi ups
و ««  ، SurgeArrestحيث توفر
لج-ه-زة ال-ت-ل-ف-زة
ح -م -اي -ة ك -ه -رب -ائ-ي-ة أ
والتجهيزات التي تسسمح للولوج لشسبكة
النÎنت .

اŸدير العام للوقاية بوزارة الصسحة جمال فورار:

أاكد اŸدير العام للوقاية بوزارة الصسحة
والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس-ف-ي-ات ال-دك-ت-ور
جمال فورار  ،أامسسÃ ،ناسسبة إاحياء اليوم
العاŸي Ÿكافحة داء اÓŸريا اسستعداد ا÷زائر
ال- -قضس- -اء ن- -ه- -ائ- -ي- -ا ع -ل -ى ال -داء ‘ ح -دوده -ا
لسسÎاŒية اÿاصسة بسسنة
ا÷نوبية وفق ا إ
 2020وتسس-ت-م-ر إا ¤غ-اي-ة  ،2030م -شسÒ-ا أان
ا÷زائر وبفضسل الÈنامج الوطني  ⁄تسسجل
أاي حالت مسستوطنة منذ سسنة  2014ماعدا
اŸسستوردة التي تسسجل سسنويا ما ب 400 Úإا¤
 500حالة .

أاك -د أاط -ب -اء Ãخ -ت -ل -ف ال -ت -خصسصس-ات
ال - -ط - -ب - -ي- -ة ،أامسس ،أاه- -م- -ي- -ة م- -ت- -اب- -ع- -ة
ال- -ت- -ط- -ورات ا◊اصس- -ل- -ة ‘ ›ال ال -طب
لم-راضس
وت -ع -زي -ز ال -ت -ك -وي -ن Ÿواك -ب-ة ا أ
ا÷ديدة التي تهدد صسحة اŸواطن‘ ،Ú
ح Úدع- -وا إا ¤ت -ن -ظ -ي -م أاك Èل -ل -ق -ط -اع
لسساسسية وحفظ
لداء مهمته ا أ
العمومي أ
صسحة اŸواطن.

رأف -ع أأ’ط -ب -اء أŸشش-ارك-ون ‘ أأ’ي-ام أل-ط-ب-ي-ة
أÿامسشة Ÿسشتششفى حسش Úدأي ألتي أنطلقت
أأمسس وت -خ -ت-ت-م أل-ي-وم ب-قصش-ر أل-ث-ق-اف-ة م-ف-دي
زك -ري -ا ب -ال-ع-اصش-م-ة أ’ه-م-ي-ة أل-ت-ك-وي-ن وت-ب-ادل
أÈÿأت ‘ ﬂت- - - - - -ل - - - - -ف ›ا’ت أل - - - - -طب
أ’سشتششفائي ’سشيما ‘ ظل ظهور أأمرأضس
ج -دي -دة ت -ف -تك بصش -ح-ة أإ’نسش-ان ،ع-ل-ى غ-رأر
حسشاسشية أأ’طفال أ◊ادة وأأمرأضس قلب لدى
أأ’ششخاصس أŸصشاب Úبدأء ألسشكري.
ي -أات-ي ت-ن-ظ-ي-م أأ’ي-ام أل-ط-ب-ي-ة حسشب م-دي-ر
مسشتششفى بار Êألدكتور ركيك زب ‘ Òتصشريح
للصشحافة على هامشس أللقاء تعزيزأ بكفاءأت
أأ’طباء أŸششارك Úسشوأء من مسشتششفى بارÊ
أو ﬂتلف أأنحاء ألوطن ،وأأوضشح أأن قطاع
ألصشحة بحاجة إأ ¤مزيد من ألدعم أŸا‹ ‘
ظل أ’زمة أŸالية ألتي تعرفها ألبÓد ،حيث
” Œم -ي -د مشش -روع إأ‚از مسش -تشش -ف-ى ج-دي-د
ب- -حسش Úدأي بسش -بب غ -ي -اب أل -غ Ó-ف أŸا‹.
وأأكد ألدكتور ركيك أأن وزأرة ألصشحة وألسشكان
وإأصشÓ-ح أŸسش-تشش-ف-ي-ات ت-و‹ أه-ت-م-ام-ا ب-ال-غ-ا
للتكوين ‘ ألقطاع ألعمومي ألذي يعزز بششكل
م -ت -وأصش -ل ب -أاي -ام ط -ب -ي -ة –سش -يسش -ي -ة ل-ك-ت-اب-ة
أل- -ت- -ط- -ورأت أ◊اصش- -ل- -ة سش- -وأء ‘ أل- -وط -ن أأو
خارجه ،مششÒأ إأ ¤أأن طب أأ’طفال من بÚ
أأه -م أŸصش -ال-ح أل-ت-ي –ت-اج إأ ¤ع-ن-اي-ة ب-ال-غ-ة
وتطوير آأليات ألبحث ألعلمي.
وي- -ب- -حث أأ’ط- -ب- -اء أŸشش- -ارك -ون ‘ أأ’ي -ام
أل- -ط- -ب- -ي -ة أÿامسش -ة –ت شش -ع -ار « أك -تسش -اب
وت - -ط - -وي - -ر خ - -دم - -ات أل - -رع - -اي - -ة أ÷دي - -دة
وأ’سشتكششاف» على مدأر يوم ،Úأ’خت’Óت
أŸسش- -ج -ل -ة ‘ ق -ط -اع ألصش -ح -ة حسشب م -دي -ر
مسش -تشش-ف-ى ب-ار ،Êم-ؤوك-دأ أأن ك-ل أإ’م-ك-ان-ي-ات
Óطباء لكن بالرغم من ذلك توجد
متاحة ل أ
بعضس ألنقائصس ألتي سشيتم مناقششتها خÓل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وأأك- - -د أأن شش - -ن - -اي - -در تسش - -اه - -م ‘ ت - -أامÚ
Óشش -خ -اصس آأم-ر ه-ام
أŸع -ل -وم -ات أÿاصش -ة ل  -أ
خ- -اصش- -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى شش -ب -ك -ات أل -ت -وأصش -ل
أ’جتماعي من خÓل حلول «دأتا سشانت »Òخاصشة
وأن أل- -ع- -ا ⁄ت- -غ Òب- -ع- -د أن ك- -ان أأ’شش -خ -اصس
ي -ع -ت -م-دون ع-ل-ى أ’تصش-ال أŸب-اشش-ر أأصش-ب-ح-وأ
ح- -ال -ي -ا ي -ل -ج -أاون إأ ¤ط -رق أأخ -رى م -ت -ط -ورة
ب-اسش-ت-ع-م-ال أل-ه-وأت-ف أل-ذك-ي-ة ع-ا ⁄ألرقمنة «
ألديجيتال» ألذي يعد ثورة حقيقية أثرت على
أ÷ميع.
وحسشب ‡ث- -ل أŸؤوسشسش -ة ف -ان -ه ك -ل -م -ا زأد
أ’ه-ت-م-ام ب-ال-رق-م-ن-ة ت-ك-ون أأه-م-ي-ة أسش-ت-ع-مال
أ◊ل-ول أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ك-بÒة وأل-ط-لب م-تزأيد
ب-غ-رضس ح-م-اي-ة أŸع-ل-وم-ات أل-دأخ-ل-ي-ة ،ح-يث
أأصش -ب -حت أل-رق-م-ن-ة تسش-ت-ع-م-ل ‘ أل-ع-دي-د م-ن
أÛا’ت ‘ قطاع ألÎبية وألصشحة أأو حتى

ألسش- -ي- -اسش -ة وأل -دف -اع ك -ل ه -ذه أÛا’ت “ر
ب- -اإ’عÓ- -م أ’‹ م- -وضش- -ح- -ا أأن أ◊ل -ول أل -ت -ي
تسشتخدم ◊ماية مركز أŸعلومات ع Èدأتا
سشانت« Òنظام كÓود » هي منتجات مؤوسشسشة
«ششنايدر أليكÎيك».
و‘ ذأت ألسش- - -ي - -اق أأشش - -ار ع - -زوزي أ ¤أأن
«ششنايدر ألكÎيك «مؤوسشسشة عاŸية رأئدة ‘
›ال إأدأرة ألطاقة وألتحكم أ’‹ حيث تقدم
حلو’ متكاملة إ’دأرة ألطاقة ‘ ألعديد من
ألقطاعات ألسشوقية موضشحا أأنها تتعامل مع
 100دولة ومتوأجدة ‘ أ÷زأئر منذ ،1960
ح -يث ت -ع -م -ل وف -ق أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات أل-ت-ي –م-ي
ألنظام أ’يكولوجي وتسشعى إأ ¤إأدأرة عملياتها
وإأطÓ- -ق خ- -دم- -ات- -ه -ا أ÷دي -دة ع Èأل -ق -ط -ر
ألوطني.

دورة تكوينية Ÿنتخبي األرندي Ãعسسكر

أأششرف عضشو أŸكتب ألوطني ◊زب ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي قاسشم ﬁمد ألعيد أأمسس
على دورة تكوينية لفائدة منتخبي أ◊زب بو’ية معسشكر .حضشره نحو 240منتخب.
وأنصشبت ﬁاور و أأششغال ألدورة ألتكوينية على توسشيع ألثقافة ألسشياسشية وأ’جتماعية
للمنتخب أŸبنية على ألتحاور و ألتجاوب ‘ ششأان أهم ألقضشايا ألتي يطرحها ألرأأي ألعام مع
ألÎويج لÈأمج أ◊زب و أأفكاره وأششرأك أŸوأطن ‘ ذلك من خÓل رصشد أهتماماته و
تطلعاته خاصشة على مسشتوى موأقع ألتوأصشل أ’جتماعي ‘ وقت أأصشبح تكيف أŸنتخب مع
ألتحو’ت ألتكنولوجية و ألرقمية أأمرأ ضشروريا كما جاءت مسشأالة أ’ضشطÓع ألقانو Êعلى
ﬂتلف أإ’صشÓحات ألسشياسشية و أ’قتصشادية من ب Úأأهم ﬁاور أللقاء ألتكويني إأ ¤جانب
ﬁور ألصشفقات ألعمومية ألذي يعد عصشب ألتنمية أÙلية حسشب مدأخÓت أأ’سشاتذة
أ÷امعي Úألذين نششطوأ أللقاء.
حيث خلصس أللقاء ألتكويني إأ14 ¤توصشية منها توسشيع صشÓحيات أŸنتخب ÚأÙليÃ Úا
يضشمن مششاركتهم ألفعالة ‘ Œسشيد ألÈأمج ألتنموية وتسشي Òألششؤوون أÙلية وألتحضشÒ
أ÷يد ’نتخابات ألتجديد ألنصشفي Ûلسس أأ’مة.

معسسكر:أم أ .Òÿسس

«ديدي ميغو» رئيسس ›لسس اÙاسسبة الفرنسسي يسستعرضس Œربة بلده

إاعداد وتنفيذ القانون العضسوي لقوان ÚاŸالية
يتطلب الشسفافية وتغي Òالذهنيات
إادارة اŸال العام وإاعداد قوان ÚاŸالية تقتضسي رؤوية عصسرية

اسس - -ت - -ع - -رضس أامسس «دي - -دي م - -ي - -غ- -و»
لول Ûلسس اÙاسس- - - -ب- - - -ة
ال - - - -رئ - - - -يسس ا أ
ال-ف-رنسس-ي ،ورئ-يسس سس-اب-ق ل-لجنة اŸالية
ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة الفرنسسية بإاسسهاب
مسستفيضس تفاصسيل التجربة الفرنسسية
ب -خصس -وصس ال -ق -ان -ون ال -عضس -وي اŸت -ع-ل-ق
ب - -ق - -وان ÚاŸال - -ي - -ة ،م - -عÎف - -ا ب - -أان- -ه ”
التحضس Òلهذا القانون بشسكل جيد أاي
على مدار خمسس سسنوات كاملة ،وراهن
ع-ل-ى ضس-رورة ت-ط-ب-ي-قه الدقيق وا÷يد
لهداف
وبشس-ف-اف-ي-ة ،ح-ت-ى ي-فضس-ي إا ¤ا أ
اŸسس- -ط -رة واŸرج -وة م -ن -ه ،و–دث ع -ن
ال -ت -وأام -ة ال -ت -ي Œم -ع ج -ه -از اÙاسس -ب -ة
الفرنسسي بنظÒه ا÷زائري Ÿدة سسنتÚ
،من أاجل تبادل التجارب واŸعلومات.

فضسيلة بودريشس
نششط أŸسشؤوول أأ’ول عن ›لسس أÙاسشبة
أل -ف -رنسش -ي «دي -دي م -ي -غ -و» ب -اŸدرسش-ة أل-وط-ن-ي-ة
Óدأرة ،ندوة متبوعة بنقاشس حضشرها نوأب من
ل إ
ألŸÈان وإأط- -ارأت أŸال- -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف أل -وزأرأت،
بهدف أ’طÓع على ألتجربة ألفرنسشية ‘ ›ال
أل- -ق- -ان- -ون أل- -عضش- -وي أŸت- -ع -ل -ق ب -ق -وأن ÚأŸال -ي -ة
ألفرنسشية ،على أعتبار أأن «ديدي ميغو» يعت Èأأحد
مصش -م -م -ي ه -ذأ أل -ق -ان -ون ،أل -ذي “ك -ن م -ن ط-رح
منهجية عصشرية ‘ تسشي Òأأ’موأل ألعمومية ،ألتي
ترتكز دون ششك على ألنتائج وكذأ فعالية ألنفقات.
وأأب- -دى رئ- -يسس ›لسس أÙاسش- -ب- -ة أل- -ف -رنسش -ي
أه -ت -م -ام -ه م -ن أأج -ل ت -ق-د Ëأل-ت-ج-رب-ة أل-ف-رنسش-ي-ة
ل -ل -ج -زأئ -ري Úوأل -كشش -ف ع -ن ج -م -ي -ع أل -ت -ف -اصش-ي-ل
أ’يجابية فيها ،بهدف أŸصشادقة على أ◊سشابات
حتى يتفرغ لتوثيقها من طرف ألقانون ألعضشوي
أ÷زأئري ،ألذي يتوأجد على مسشتوى أÛلسس
ألشش -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،م -ن أأج -ل ت -ع-دي-ل أإ’ج-رأءأت
أل -تشش -ري -ع -ي -ة ،وأل-ت-زم ‘ سش-ي-اق م-تصش-ل Ãوأصش-ل-ة
مرأفقة ›لسس أÙاسشبة أ÷زأئري ،أ’نه أعÎف
باأ’دأء أ÷يد للمجلسس وأإ’رأدة ألقوية ألقائمة لدى
مسشؤووليه وإأطارأته.
و‘ رده على سشؤوأل يتعلق Ãششروع ألتوأأمة مع
›لسس أÙاسش- -ب -ة أ÷زأئ -ري ،أأوضش -ح أأن -ه خ Ó-ل
أجتماع أمسس أأ’ربعاء ” ،فيه تسشليط ألضشوء من
أ÷انب Úعلى سشلسشلة من أŸهام ،من بينها ألتكوين
وأل›Èة وألرقابة وألتصشديق وألتنفيذ إأ ¤جانب

أل- -تصش- -دي- -ق ،و’ ششك ت- -ب- -ادل ﬂت -ل -ف أل -ت -ج -ارب
وأÿروج بتوصشيات لتأاهيل أ◊سشابات ،وتوقع أأن
يكون ألعمل وألتعاون أ÷زأئري ألفرنسشي ‘ هذأ
أÛال ،جد مثمر على جميع أأ’صشعدة خاصشة ما
تعلق بالتبادل أŸششÎك وأŸفيد للطرف.Ú
وتناول «ديدي ميغو» جوأنب «ألقانون ألعضشوي
أŸتعلق بقوأن ÚأŸالية» بفرنسشا أأي بعد أنقضشاء
ن-ح-و 17ع-ام-ا ،م-ت-ح-دث-ا ‘ أل-ب-دأي-ة ع-ن أل-ت-ط-ب-يق
أ÷يد للقانون وسشريان أ◊سشابات ،وركز على مدى
أأه -م -ي -ة ت -دق -ي-ق أŸع-ل-وم-ات م-ن ط-رف أ◊ك-وم-ة
وألŸÈان على حد سشوأء ،ووقف على أإ’صشÓحات
ألفرنسشية ألتي طالت ألعديد من أŸوأد من بينها
أ- - - Ÿادة 27ل -ل -ق -ان -ون أل -عضش -وي ،وت -ط -وي-ر –ل-ي-ل
أأ’خطار وضشرورة أحÎأفية أأ’دأء ألوزأري على
مسش- -ت -وى أل -وزأرأت ،وشش -دد ذأت أŸت -ح -دث ع -ل -ى
أأهمية ألششفافية وتقوية ألقدرأت ألرقابية ،وسشلط
ألضشوء كذلك على تنفيذ ميزأنية ألدولة وفحصس
قوأن ÚأŸالية ،وتناول Œربة مششروع أإ’صشÓحات
‘ ف -رنسش -ا ،وق -ال أأن ت -ط-ب-ي-ق أŸي-زأن-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة
للوزأرأت ينبغي أأن يرفق بتقييم.
وأغ -ت -ن -م رئ -يسس ›لسس أÙاسش -ب -ة أل-ف-رنسش-ي
ألفرصشة ليلح على ضشرورة تفعيل ألتطبيق أ’نه يرأه
ألتحدي أأ’ك Èإأ ¤جانب تغي Òألثقافة وألذهنيات
Óثار أإ’يجابية ألتي
وتثم Úألرقابة ،بينما بالنسشبة ل آ
تنتظر من ألتطبيق أ÷يد للقانون ألعضشوي ،ذكر أأن
–سش Úألرؤوية بالنسشبة للميزأنية وتفعيل وتعميق
ألششفافية وبقي يششدد على تغي Òألذهنيات.
من جهته عبد ألقادر بن معروف رئيسس ›لسس
أÙاسشبة أ÷زأئري ،أأكد أأنه Œمعهم مع ›لسس
أÙاسشبة ألفرنسشي توأأمة ،و‘ هذأ أإ’طار “ت
دعوة نظÒه ألفرنسشي من أأجل ألتطرق إأ ¤ظروف
تنفيذ وأسشتيعاب ألقانون ألعضشوي أÿاصس بقوأنÚ
أŸالية بفرنسشا ‘ ،إأطار أ◊رصس على أ’سشتفادة
من هذه ألتجربة ،مع أأ’خذ بع Úأ’عتبار جميع
أÓŸح -ظ -ات أل -ت -ي ت -ه -م أل -ن-م-ط أ÷دي-د ل-تسش-يÒ
أŸال- -ي- -ة .وكشش -ف ب -ن م -ع -روف ‘ م -ق -ام آأخ -ر أأن
أŸششروع أ÷زأئري للقانون ألعضشوي ،يتوأجد ‘
أل - -وقت أ◊ا‹ ع - -ل - -ى مسش- -ت- -وى ألŸÈان وسش- -وف
يناقشس ،وهذه ألندوة يحضشرها نوأب من ألŸÈان
وألعديد من أإ’طارأت أŸعنية للتعرف عن قرب
على ألتجربة ألفرنسشية ،وكذأ ألششروط أ÷ديدة
ل- -تسش- -ي ÒأŸال أل- -ع- -ام وإأع- -دأد أل- -ق -وأن ÚأŸال -ي -ة
وظ -روف ت -ن-ف-ي-ذه-ا ،ب-ي-ن-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãج-لسس
أÙاسشبة  ⁄يخف بن معروف بأان له مهام جديدة
تتمثل ‘ أŸصشادقة على أ◊سشابات ‘ أŸششروع
أأي يقوم Ãهمة أÙاسشبة.

»æWh

اÿميسش  26أافريل  2018م
الموافق لـ  10ششعبان  1439هـ

مفارز للجيشش الوطني الشضعبي توقف مهرب Úبع Úصضالح وع Úڤزام

ضسبـ ـط قرأبة ط ـن م ـ ـن أ Ÿـوأد ألغذأئية أŸع ـدة للتهريـب
أاوقفت مفارز للجيشش الوطني الشضعبي ،أاول أامسش بكل من ع Úصضالح
وع Úڤزام ،مهرب )2( Úوضضبطت مركبت Úرباعيتي الدفع وقرابة طن
من اŸواد الغذائية كانت معدة للتهريب ,حسضب ما افاد به بيان لوزارة
الدفاع الوطني.
وأاوضشح ذات اŸصشدر انه «‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت
مفارز للجيشش الوطني الششعبي ،يوم  24أافريل  2018بكل من ع Úصشالح وع Úڤزام
/ن .ع ،6.مهرب )2( Úوضشبطت مركبت )2( Úرباعيتي الدفع و 0.9طن من اŸواد
الغذائية و 600ل Îمن زيت اŸائدة».
و‘ سشياق متصشل ،حجزت مفارز مششÎكة للجيشش الوطني الششعبي بكل من
اŸسشيلة /ن.ع« 4.ثÓثة ( )03أاسشلحة نارية و 52.3كيلوغرام من اŸواد اŸتفجرة
إاضش -اف -ة إا ¤ك -م-ي-ة م-ن ال-ذخÒة ،ف-ي-م-ا أاوق-ف ع-ن-اصش-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ب-ت-ل-مسش-ان

/ت.ع ،2.تسشعة (Œ )09ار ﬂدرات بحوزتهم  17.2كيلوغرام من الكيف اŸعالج».
من جهة أاخرى ،أاوقف عناصشر حرسش ا◊دود « 13مهاجرا غ Òششرعي من
جنسشيات ﬂتلفة بتلمسشان».

بعد عملية غربلة لقائمة اŸسضتفيدين

إأحصساء  12أألف عائلة معوزة ببومردأسض بد’ من  22أألف
خصشصش المجلسش الولئي لبومرداسش في لقائه
ال -ج -دي -د ل -ي -وم أامسش ل -م -ن -اقشش -ة ق -ط -اع ال -نشش -اط
الج -ت -م-اع-ي ب-ال-ولي-ة م-ن أاج-ل ع-رضش ال-م-ك-اسشب
المسشجلة لفائدة العائÓت المعوزة وفئة المعاقين
ال- -ذي ي -زي -د ع -دده -م ع -ن  9آالف م- -ع- -اق وذلك
ت-حضش-ي-را لسش-ت-ق-ب-ال شش-ه-ر رمضش-ان ال-فضش-ي-ل وأاهم
اإلجراءات والتدابير المتخذة للتكفل بهم وتوسشيع
عملية التضشامن في مثل هذه المناسشبات الدينية
والج- -ت -م -اع -ي -ة واسض- -ت- -ع -دادا أايضض -ا ل -ل -دخ -ول
اŸدرسضي القادم..
اللقاء الموسشع الذي أاششرف عليه والي الولية عبد
ال -رح -م -ان م-دن-ي ف-وات-ي-ح ،ع-رف حضش-ور ال-م-دراء
التنفيذيون ورؤوسشاء الدوائر تم من خÓله تقديم
عرضشا ششام Óعن واقع قطاع النششاط الجتماعي

م-ن ط-رف م-دي-رة ال-ق-ط-اع م-خ-ت-اري-ة داسش-ي ،ال-تي
ت -ط -رقت إال-ى أاه-م الن-ج-ازات وال-م-ك-تسش-ب-ات ال-ت-ي
تحققت في الميدان بفضشل مختلف برامج التكفل
واإلعانات الجتماعية التي خصشصشتها الدولة لهذه
الشش -ري -ح -ة ع -ل -ى غ -رار ال -م -ن -ح -ة الشش-ه-ري-ة ل-ذوي
الحتياجات الخاصشة ،وكذا طرق التكفل النفسشي
والبيداغوجي عبر عديد المراكز التي اسشتفادت
منها الولية لمسشاعدة األطفال من ذوي اإلعاقات
الحركية والذهنية على متابعة تكوينهم الدراسشي
وت-حضش-ي-ره-م لÓ-ن-دم-اج الج-ت-م-اع-ي وال-مهني في
الوسشط العادي ،إاضشافة إالى أاهم التدابير األخرى
ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-تشش-غ-ي-ل ب-ال-نسش-ب-ة ل-حاملي الششهادات
ال-ج-ام-ع-ي-ة وم-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع وك-ال-ة
التنمية المحلية ومششاريع الجزائر البيضشاء.

ك -م -ا كشش -فت م -دي -رة ال -نشش -اط الج -ت-م-اع-ي ب-ه-ذه
ال -م-ن-اسش-ب-ة»أان مصش-ال-ح-ه-ا ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ال-ه-ي-ئ-ات
اإلداري-ة ال-م-ع-ن-ي-ة ق-امت ب-غ-رب-ل-ة ق-ائ-م-ة ال-عائÓت
المعوزة بولية بومرداسش وتخفيضش الرقم من 22
أالف عائلة السشنة الماضشية إالى  12أالف عائلة بعدما
كان خÓل السشنوات الماضشية يقارب  44أالف عائلة
يسشتفيد أاغلبها من إاعانات وقفة رمضشان بطريقة
غير قانونية ،مضشيفة بالقول»أان عملية التصشفية
وإاع-داد ال-ق-ائ-م-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-معوزين ششملت فقط
األششخاصش دون دخل ول منحة خاصشة بالتقاعد أاو
المجاهدين أاو أاي نششاط تجاري آاخر مع ششطب
البقية من مزدوجي الدخل

بومرداسس..ز /كمال

لسضتدمار الفرنسضي
انتفاضضة ريغة بع ÚالÎكي وقفة نضضال ضضد ا إ

ألوثيقة ألتاريخية على طاولة ألدرأسسة وألبحث
ت- - -رسض - -م ‘ ه - -ذا ال - -ي - -وم 26أافريل 1901موقعة
لسض -ت-دم-ار
ان -ت -ف -اضض -ة ري -غ -ي -ة ب -ع ÚالÎك -ي ضض -د ا إ
ال-ف-رنسض-ي ع-ل-ى ت-ع-ب ÒاŸرح-وم م-ول-ود ق-اسض-م ل-تعيد
شض-ري-ط الن-ت-ف-اضض-ات الشض-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-د انتفاضضة
ري-غ-ة إاح-دى م-ع-اŸه-ا اÿال-دة ال-ت-ي رصض-عت ج-دران
زن -زان -ة ج -زي-رة ك-ي-ان ب-ف-رنسض-ا Ãآاث-ر ال-تضض-ح-ي-ة ‘
لدارية با÷زائر.
وجه الطغمة العسضكرية وا إ

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
المناسشبة التي عادت بقوة هذه السشنة جاءت لتعري وجه
ال -مسش -ت-ع-م-ر ال-بشش-ع ف-ي ت-ع-ام-ل-ه م-ع األح-رار م-ن سش-ك-ان

منطقة عين التركي وماجاورها من مناطق عين البنيان
وحمام ريغة الذين حق لهم العتزاز بمن صشنعوا مجد
انتفاضشة ريغة في وجه المسشتعمر الفرنسشي الذي فوجئ
بزلزال لم يكن ينتظره من طرف سشكان تيزي أاوششير
ببلدية عين التركي الذين خرجوا بصشدور عارية في
انتفاضشة ششعبية تحت قيادة الششيخ يعقود مع مجموعة
سش -ك -ان ال-م-ن-ط-ق-ة رافضش-ي-ن ال-وج-ود اإلسش-ت-ع-م-اري ع-ل-ى
أاراضش -ي -ه -م وب -م-م-ارسش-ات-ه الÓ-إانسش-ان-ي-ة سش-واء م-ن ط-رف
عسشكره أاو إادارته العنصشرية البغيضشة على الروايات التي
يتناقلها أابناء المنطقة من جيل إالى جيل.
اعتبر رئيسش بلدية عين التركي علي محمدي اإلحتفال
بهذه المناسشبة محطة أاخرى لترسشيخ حب و الوطن من

ج-ه-ة وت-ب-ي-ان أان ال-م-ح-ط-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ف-ي ح-ي-اة أاب-ن-اء
المنطقة والششعب الجزائري التي ما فتئ يقدسش وقفات
أاب -ط -ال وط -ن -ه ال -ذي -ن ق -دم -وا أارواح -ه -م ع-رب-ون نضش-ال
وإاخÓصش للوطن وترابه.
وبحسشب أابناء المنطقة والمؤورخين أامثال يحي بوعزيز
رحمه الله فإان القوات العسشكرية سشارعت ذات صشباح من
يوم26أافريل  1901بمحاصشرة المنتفضشين يتقدم الششيخ
يعقوب حيث اعتقلت الزعيم البطل يعقوب مع خيرة من
أاصشحابه وعددهم  88وقادتهم إالى محكمة مونبولي ،
حيث دامت المحاكمة 46يوما لينتهي بهم النفي نحو
ج -زي -زة ك -ي -ان ،ح -يث ت -م رم-ي-ه-م ف-ي زن-زان-ات-ه-ا إال-ى أان
اسشتششهد الششيخ يعقوب بإاحدى زنزاناتها .

خÓل اجتماعه Ãجلسش الولية للتحضض ÒلÓمتحانات النهائية

وأ‹ بلعباسض :ألتكفل أ÷يد باÎŸشسح Úمن فئة ذوي أإ’حتياجات أÿاصسة

أاع -ط -ى وا‹ سض -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسش ت-ع-ل-ي-م-ات
ل -ل-ع-ن-اي-ة ال-ك-ام-ل-ة ب-ف-ئ-ة ذوي الح-ت-ي-اج-ات
اÿاصض - -ة م - -ن اÎŸشض - -ح Úل Ó- -م - -ت - -ح- -ان- -ات
اŸدرسض-ي-ة ع-قب م-ن-اقشض-ة م-ل-ف التحضضÒات
لÓ-م-ت-ح-ان-ات ال-ن-ه-ائ-ي-ة لسض-ن-ة  2018خÓل
إانعقاد ›لسش الولية.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
ششدد المسشؤوول األول على الولية بضشرورة التكفل التام بفئة
ذوي اإلح-ت-ي-اج-ات ال-خ-اصش-ة م-ن ال-م-ت-رشش-ح-ي-ن ال-ذين يقدر
عددهم هذا الموسشم ب  16تلميذا في مختلف األطوار
التعليمية منهم  13من فئة المعاقين حركيا و 3من فئة
المكفوفين  ،و 10منهم في الطور اإلبتدائي  ،تلميذان في
الطور المتوسشط و 4في الطور الثانوي .
وأاكد الوالي على أاهمية العناية بهم بداية بالتكفل النفسشي
ون -ق -ل -ه -م ف -ي ظ -روف ج -ي -دة ل -مسش -اع -دت -ه-م ع-ل-ى إاج-ت-ي-از
اإلمتحانات في ظروف مريحة ،كما أاصشدر ذات المسشؤوول

ت-ع-ل-ي-م-ات ت-خصش ت-وف-ي-ر وسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل ل-ل-م-ترششحين الذين
يمتحنون بمراكز بعيدة ،وششدد على ضشرورة التحكم الجيد
في العملية لتجنب أاخطاء سشابقة تسشببت في حرمان بعضش
المترششحين من إاجتياز إامتحاناتهم جراء غياب وسشيلة النقل
أاو إاصشابتها بعطب فجائي .
وفي ذات الششأان عرضش مدير التربية كافة السشتعدادات
التي تم ضشبطها إلنجاح الموعد بداية بعدد مراكز اإلجراء
التي سشتسشتقبل المترششحين والتي يقدر عددها في الطور
اإلبتدائي ب  264مركز 51 ،مركزا في التعليم المتوسشط و36
مركز في الطور الثانوي  ،كما سشيتم توفير خدمات النقل
لحوالي  204مترششح باإلبتدائي 675 ،مترششح لمتحانات
ششهادة التعليم المتوسشط و 663مترششح لششهادة البكالوريا ،
في حين بلغ عدد المطاعم المدرسشية التي سشتوفر وجبات
للممتحنين  279مطعما مدرسشيا .
وك-انت ال-ف-رصش-ة أايضش-ا ل-م-دي-ر ال-نشش-اط اإلج-ت-م-اعي لعرضش
مخصشصشات الفئات المعوزة خÓل ششهر رمضشان من طرود
Óفطار حيث كششف مدير القطاع عن
غذائية ومطاعم ل إ
إاحصشاء أازيد من  51أالف عائلة سشتسشتفيد من قفة رمضشان

بعد تخصشيصش غÓف مالي إاجمالي يفوق  320مليون دج
للعملية التضشامنية.
وأاوضشح المدير ان جديد هذا الموسشم يتمثل في توحيد
القفة لتششمل  14مادة غذائية بقيمة مالية تصشل إالى  7آالف
دج وف -ق -ا ل -دف -ت -ر الشش -روط ال -ج -دي -د  ،وه-و اإلج-راء ال-ذي
إات -خ -ذت -ه ذات ال -مصش -ال -ح ل -ت-م-ك-ي-ن ال-ع-ائÓ-ت ال-م-ع-وزة م-ن
الحصشول على قفف بنفسش المكونات ونفسش القيمة عبر
كامل التراب الولئي ،هذا وبلغت مسشاهمة وزارة التضشامن
 20مليون دج  ،مسشاهمة الولية ب  11مليون دج  ،مسشاهمة
البلديات  188مليون دج وصشندوق الزكاة ب  17مليون دج في
حين بلغت هبة سشوناطراك  3,5مليون دج .
Óفطار خÓل ششهر رمضشان
وينتظر أايضشا فتح  14مطعما ل إ
م -وزع -ة ع -ب -ر ك -ب -رى دوائ -ر ال -ولي -ة م -ن -ه-ا م-ط-اع-م ت-اب-ع-ة
ل-ل-ج-م-ع-ي-ات ك-ج-م-ع-ي-ة أام-ل ن-ور السشÓ-م ل-ل-تضش-ام-ن ،ج-م-عية
اإلحسشان الخيرية بسشفيزف ،جمعية مسشجد األزهر ،جمعية
الزاوية العلوية بالقرابة ،جمعية قدماء الكششافة ،ومحافظة
ال -كشش -اف -ة اإلسش Ó-م -ي -ة ب -اإلضش -اف -ة إال -ى م-ط-اع-م ل-ع-دد م-ن
المحسشنين بعاصشمة الولية وخارجها بكبرى الدوائر.

بلدية شسرشسال بتيبازة تطلق مسسابقة «حومتي نظيفة»

باشضرت بلدية شضرشضال بتيبازة مؤوخرا ‘ عملية التجسضيد Ÿيدا Êللمسضابقة الفصضلية اŸتعلقة بأانظف حي بالبلدية
لغرضش اشضراك جميع شضرائح اÛتمع ‘ تنظيف اÙيط و هي اŸسضابقة التي يتم تنظيمها فصضليا
بوتÒة  4مرات ‘ السضنة.
تكريم الحي الذي يفوز بالمسشابقة بصشفة فصشلية
من خÓل دعمه بمرافق اضشافية يكون بحاجة
واأششار رئيسش البلدية جمال اأوزغلة الى اأّن العملية اليها لسشيما تلك التي تعنى بالترفيه و تحسشين
تهدف بالدرجة الأولى الى نششر الوعي الجتماعي المحيط اضشافة الى دهن الأرصشفة و الواجهات،
المتعلق بضشرورة الحفاظ على المحيط و باششرتها مششيرا الى كون الطبعة الأولى للمسشابقة سشتنتهي
السش -ل -ط -ات ال -م -ح -ل-ي-ة ع-قب سش-لسش-ل-ة م-ن ل-ق-اءات مع بداية فصشل الصشيف ليششرع بعدها مباششرة في
تجسشيد المرحلة الثانية التي تتواصشل على مدار على متابعة عملية تصشريف النفايات بششكل يومي
ال-تشش-اور م-ع م-م-ث-ل-ي الأح-ي-اء و ال-م-ج-ت-مع المدني
موسشم الصشطياف.وفي سشياق ذي صشلة ،ششرعت تجنبا لظاهرة التراكم التي اأفرزت في العديد من
الذين سشاهموا في الترويج لها بمعية القائمين
بلدية ششرششال موؤخرا في عملية طÓء الأششجار و ال -ح -الت ح -الت تششّ-ن-ج ف-ي اأوسش-اط ال-م-واط-ن-ي-ن
على صشفحة البلدية في موقع التواصشل الجتماعي
الأرصشفة عبر مجمل المناطق الحضشرية المحلية ال -ذي -ن ت -خ -ل ّ-وا ب -دوره -م ع -ن الل -ت -زام ب -ن -ظ -اف-ة
ف -ايسش -ب -وك.واأّك-د رئ-يسش ال-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى اأّن-ه سش-ي-تّ-م
تحضشيرا لموسشم الصشطياف ،ناهيك عن السشهر المحيط.

تيبازة :عÓء ملزي

أأم ـ ـ ـن دأئ ـ ـ ـ ـرة بوسسماعيـ ـ ـل يلق ـ ـي ألقب ـ ـضض عل ـ ـى عصساب ـ ـة أأشس ـ ـرأر

“ك -نت ف -رق -ة الشش -رط -ة ال -قضش -ائ -ي -ة ألم-ن دائ-رة
بوسشماعيل بولية تيبازة من وضشع حّد لنششاط عصشابة
أاشش -رار م -ك-ون-ة م-ن  6أاف-راد ي-ن-ح-درون ج-م-ي-عهم من
م-دي-ن-ة ب-وسش-م-اع-ي-ل و مسش-ب-وق-ون قضش-ائ-ي-ا ،ب-حيث ّ”
توقيف أاحد أافراد العصشابة ‘ بادئ األمر ‘ حالة
ششجار مع ضشحاياه قبل أان يسشفر التحقيق معه إا¤
الكششف عن باقي أافراد العصشابة ،وبعد تفتيشش منازل

اŸتورط Úبإاذن من وكيل ا÷مهورية Ùكمة القليعة
” حجز  3سشيوف تقليدية كبÒة ا◊جم وقارورتÚ
ّ
مسشيلت Úللدموع وسشكين Úمن نوع أاوبينال  12سشم و5
أاسشلحة بيضشاء بحرية معروفة بالسشينيال و 3صشواعق
كهربائية على ششكل مصشباح يدوي وقطعتي ﬂدرات
أاعدتا لغرضش السشتهÓك.
” إا‚از ملف قضشائي
ق
ي
ق
ح
وبعد انتهاء عملية الت
ّ

بششأان اŸتورط Úبتهمة تكوين جمعية أاششرار وبث
الرعب ‘ أاوسشاط السشكان وخلق جو من انعدام األمن
واŸسشاسش بالسشكينة العمومية و”ّ تقدÁهم أامام نيابة
ال -ق -ل -ي -ع -ة ق -ب -ل أان ي-ت-م إاي-داع-ه-م ا◊بسش ‘ ان-ت-ظ-ار
اÙاكمة.

تيبازة :عÓء ملزي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاعضضاء النقابة الوطنية لعمال الضضرائب بسضكيكدة

أŸطالبـ ـة بفتـ ـح –قي ـ ـق ‘ تسسيÒ
تعاضسديـ ـة عمـ ـال أŸالي ـ ـة

ط-الب أامسش ،أاعضض-اء ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-م-ال الضض-رائب ،خÓ-ل أاشض-غ-ال اŸل-ت-ق-ى ا÷ه-وي
Óط-ارات ال-ن-ق-اب-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ع-م-ال اŸال-ية والتخطيط وبضضرورة فتح
ل-لشض-رق بسض-ك-ي-ك-دة ،ل -إ
لموال اŸشضÎك ‘ Úالتعاضضدية العامة لعمال اŸالية
–قيق حول عملية التسضي Òالغامضش أ
حسضبما صضرحوا بذلك ،مهددين بتصضعيد الحتجاج بشضن إاضضراب ‘ قطاع الضضرائب ‘ ،حال
عدم السضتجابة Ÿطلبهم هذا ،على ان يكون التحقيق من طرف جهات ﬂتصضة قانونا تكون
من خارج قطاع اŸالية.
م -ع ت -وف -ي-ر ال-وسش-ائ-ل الضش-روري-ة ل-ت-ح-ف-ي-ز ال-ع-م-ال
ودفعهم لرفع التحدي لجعل قطاع الضشرائب بمثابة
من بين مطالب المجتمعين بهذا اللقاء ضشرورة بديل المحروقات ،لما يمتاز بعدم تأاثره بالمؤوثرات
مراجعة القوانين األسشاسشية التي تششهد اختÓلت ال-خ-ارج-ي-ة ،وب-ال-ت-ال-ي ي-ك-ون ف-ي مسش-توى التحدي،
عدة مسشت الجانب الجتماعي والمهني للموظف ،لسشتقرار القتصشاد الوطني
مع اإللحاح على إاششراك النقابة في كل مراحل وفي مطلب أاخر ،ششدد أاعضشاء النقابة الوطنية
إاعدادها ،باإلضشافة الى مراجعة النظام التعويضشي ل-ع-م-ال الضش-رائب ع-ل-ى ت-وف-ي-ر ال-ح-ماية والحصشانة
ب- -م- -ا ي- -ح -ف -ظ ك -رام -ة ال -م -وظ -ف م -ن اإلغ -راءات ل -ل -م -وظ -ف أاث -ن -اء ت -أادي -ة م -ه -ام -ه وه -ذا ب -ال -ن -ظ-ر
للتجاوزات الكثيرة التي يتعرضش لها العمال من
والضشغوطات المادية.
وطالب المششاركون بهذا اللقاء الجهوي ،ضشرورة ط -رف ج -ه -ات ل -يسش ل -ه-ا دراي-ة ك-اف-ي-ة ب-ال-ق-وان-ي-ن
ادماج جميع الموظفين في إاطار عقود ما قبل الجبائية المعمول به ،المر الذي عرضش الموظفين
ال -تشش -غ -ي -ل دون شش-رط ،لن ه-ذه ال-ف-ئ-ة يشش-ه-د ل-ه-ا للسشجن دون وجه حق.
بالكفاءة والتجربة ،يمكن للقطاع ان يسشتفيد منها،

سسكيكدة :خالد العيفة

أامن بجاية ينظم أاياما –سضيسضية

ألÎكيز على ألتحضس Òألنفسسي للتÓميذ أŸقبل Úعلى ألبكالوريا

لمن
نظمت مصضالح أامن ولية بجاية ،أاياما –سضيسضية على مسضتوى مركز التكوين والتحضض Òأ
لمن الوطني اŸقبل Úعلى شضهادة البكالوريا ،قصضد –ضضÒهم نفسضيا
الولية ،لفائدة أابناء منتسضبي ا أ
م-ن أاج-ل اج-ت-ي-از ام-ت-ح-ان-ات ال-ب-ك-ال-وري-ا ‘ ظ-روف ن-فسض-ي-ة م-ري-ح-ة ،ح-يث يشض-رف ع-ل-ى ه-ذه ال-ع-ملية
أاخصض-ائ-ي-ون ن-فسض-ان-ي Úت-اب-ع-ون ل-ل-مصض-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ،ل-لصض-ح-ة والنشضاط الجتماعي والرياضضات لأمن
ال-ولي-ة ،قصض-د إاع-ط-اء ج-م-ل-ة م-ن ال-نصض-ائ-ح وال-ت-وج-ي-ه-ات Ÿواج-ه-ة الضض-غ-وطات النفسضية أاثناء اجتياز
المتحانات.
المتحانات بكّل أاريحية ودون خوف  ،بعيدا عن
الضش- -غ- -وط -ات وك ّ-ل ط -ارئ ق -د يشش -تت أاف -ك -اره -م،
Óمن
ف- -ي ه- -ذا الصش- -دد أاك- -د مصش- -در مسش -ؤوول ،أاّن ه -ذه وسش-ي-ق-وم األخصش-ائ-ي-ون ال-ن-فسش-ان-ي-ون تابعين ل أ
ال-م-ب-ادرة ال-ت-ي اسش-ت-حسش-ن-ه-ا ال-تÓ-م-ي-ذ وأاول-ي-اؤوهم ،ال-وط-ن-ي وت-ل-ق-ي-ن-ه-م ك-ي-ف-ية تسشيير الضشغط النفسشي
ت -دخ -ل ف-ي إاط-ار السش-ي-اسش-ة ال-ج-واري-ة والتصش-ال-ي-ة للتخلصش من القلق والتوتر النفسشي الذي ينتابهم
Óمن الوطني ،ق -ب -ل الم -ت -ح -ان -ات وخ Ó-ل -ه -ا والسش -ل-وك ال-واجب
المنتهية من قبل المديرية العامة ل أ
الرامية إالى التكفل الجيد واألمثل لمنتسشبيها ،نظرا اعتماده لتفادي الخوف باإلضشافة إالى تزويدهم
لكون امتحانات ششهادة الباكالوريا تسشبب ضشغطا ب -ال -نصش -ائ -ح ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ال-ت-ي تسش-م-ح ب-ت-ح-ق-ي-ق
ن-فسش-ي-ا ل-ل-م-ق-ب-ل-ي-ن ع-ل-ي-ه ،وي-ج-د التلميذ نفسشه في مراجعة جيدة والرفع من قدرة التركيز.
دوامة من القلق والخوف من المتحان ،وهو األمر وفي نفسش السشياق ،سشخرت مديرية التربية لولية
الذي ينعكسش سشلبا على تحصشيله الدراسشي وقد ب-ج-اي-ة ،ك-ل اإلم-ك-ان-ي-ات ال-م-ادي-ة والبششرية لفائدة
المترششحين لششهادة الباكالوريا والمقدر عددهم
يتسشبب حتى في إاخفاقه وعدم نيله الششهادة.
سش -تضش -م ه -ذه األي -ام ال -ت -حسش-يسش-ي-ة أاك-ب-ر ع-دد م-ن بأازيد من 20أالف مترششح ،حيث أاعطيت تعليمات
تÓ-م-ي-ذ ال-ث-ان-وي-ات ع-ب-ر ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة ،وي-ك-م-ن ل -ت -ه -ي -ئ -ة ج -م -ي-ع ال-ظ-روف ال-مÓ-ئ-م-ة م-ن م-راف-ق
الهدف في مسشاعدتهم على التركيز الجّيد  ،الرفع اسشتقبال وإاطعام ،وكذا تجنيد الفاعلين في القطاع
م-ن م-ع-ن-وي-ات-ه-م وم-ن-ح-ه-م ال-ث-ق-ة ب-ال-ن-فسش إلج-راء مع توفير كل اإلجراءات والتدابير الÓزمة،

بجاية :بن النوي توهامي

احصضاء  ٧00عملية ربط عشضوائي بتلمسضان

أ÷زأئرية للمياه –يل  500زبون على ألعدألة

كشض -ف م -دي -ر م -ؤوسضسض -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه ب-ولي-ة ت-ل-مسض-ان ان مصض-ا◊ه ق-د ب-اشض-رت
الجراءات القضضائية من أاجل اسضÎجاع ديون اŸؤوسضسضة لدى الزبائن التي Œاوزت  40مليار
سضنتيم  ،والتي اصضبحت اليوم تهدد السضتقرار اŸا‹ للمؤوسضسضة.
 1923حيث من المنتظر تجديد  15كلم من القنوات
الحديدية المهترئة بقنوات من مادة البÓسشتيك
في هذا الصشدد اكد ذات المسشؤوول ان مصشلحة بعد اقتطاع غÓف مالي يقدر ب 15مليار سشنتيم
المنازعات لدى مؤوسشسشة الجزائرية للمياه قد أاحال من ميزانية الولية لتمام العملية قبل الصشيف .
 500زبون على العدالة من اجل اسشترجاع اموال وفي مجال التسشيير أاششار المدير ان مصشالحه
الششركة لديهم مقابل ما اسشتهلكوه من مياه والتي تششرف على تسشيير المياه الصشالحة للششرب ب 35
رفضش دفع ثمنها  ،مششيرا ان الملفات مطروحة بلدية من اصشل  53بلدية بولية تلمسشان وحققت
ن -ج -اح -ا ك -ب-ي-را ف-ي ذلك ع-ن ط-ري-ق ال-ت-م-ك-ن م-ن
امام محاكم الولية .
وتم إاحصشاء ما يزيد عن  700عملية ربط غير التوزيع العادل للمياه وتفاذي النقطاعات  ،في
ششرعية بقنوات المياه تم عرضشها على التسشوية حين ينتظر ان يتم ضشم باقي البلديات ال 19مع
،ح- - -يث ت - -م تسش - -وي - -ة  471م-ن-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة ودي-ة افاق . 2020
واإلجراءات ما تزال مسشتمرة مع البقية  ،وذلك في وفيما يخصش فصشل الصشيف بما فيه ششهر رمضشان
اطار ضشمان مداخيل المؤوسشسشة والمحافظة عليها وم-وسش-م الصش-ط-ي-اف اأق-امت ال-م-دي-ري-ة م-خ-ططا
خاصشا لضشمان توزيع المياه بصشفة عادلة ويومية
وتقليصش الخسشائر.
وم -ن أاج -ل ت -ق -ل -يصش ال-تسش-رب-ات ال-م-ائ-ي-ة اك-د ذات على السشكان خاصشة بعد نجاح عملية ربط الجهة
المدير ان مصشالحه بالتعاون مع السشلطات الولئية الششرقية للولية بالمياه المحÓة من محطة تحلية
قد انطلقت في تجديد ششبكات المياه في الحياء مياه البحر بهنين وعودة محطة سشوق الثÓثة الى
ال-ق-دي-م-ة ل-ت-ل-مسش-ان وال-ت-ي ي-ع-ود ت-اريخها الى سشنة العمل .

تلمسسانﬁ:مد بن ترار

لجراءات والتحقيق مفتوح
مديرية الÎبية لتلمسضان تؤوكد اتخاذ كافة ا إ

تسسمم  52تلميذأ بعد تناولهم ياغورت فاسسد Ãطعم متوسسطة ‘ ع Úتالوت

شضهدت مسضاء أاول أامسش متوسضطة بن خلوف ﬁمد ببلدية ع Úتالوت  45كلم شضرق ولية تلمسضان حالة تسضمم
جماعي للتÓميذ النصضف داخل Úبذات اŸؤوسضسضة البالغ عددهم  52تلميذا على خلفية تناولهم ياغورت فاسضد ضضمن
لفطار Ãطعم اŸؤوسضسضة .
وجبة ا إ
جاء هذا بعد أان أاحسش التÓميذ بحالة من الغثيان هذا وقد تدخلت المصشالح البلدية على جناح السشرعة
وآالم ب -ال -ب-ط-ن م-ع ارت-ف-اع درج-ة ال-ح-رارة مصش-ح-وب-ة للوقوف على هذا اإلششكال،وبعرضش عناصشر الوجبة
بموجة ششديدة من القيء واإلسشهال بعد تناولهم وجبة الى التحليل البيولوجي و البكتيري تبين ان مادة
اإلفطار بمطعم المؤوسشسشة والمتكونة من فاصشولياء الياغورت فاقدة للصشÓحية  ،حيث تم فتح تحقيق مع
واللحم والياغورت ،حيث ظهرت األعراضش على  14الممون في هذا الملف.من جهتها مديرية التربية
ت -ل-م-ي-ذا ف-ي ال-ب-داي-ة وال-ذي-ن ت-م ن-ق-ل-ه-م ع-ل-ى ج-ن-اح أاوف-دت وف-دا ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ال-وضش-ع-ي-ة واي-ف-اد ل-ج-ن-ة
السش -رع -ة ال -ى مصش -ل -ح -ة السش -ت -ع -ج -الت ب -ال -ع-ي-ادة تحقيق حيث أاششار المكلف بالعÓم على مسشتوى
المتعددة الخدمات  ،قبل ان تتضشاعف الى الحالت المديرية محمد كرمة ان التسشمم مسش  52تلميذا
الى ان وصشلت الى  52حالة المر الذي تسشبب في بسش-بب ال-ي-اغ-وت وان م-دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة ات-خ-دت ك-افة
خلق خلية طوارئ بالعيادة وتجنيد األطباء والطاقم الجراءات والتحقيق مفتوح في هذا الملف نافيا
الطبي للتكفل بالتÓميذ .وتم عرضشهم لغسشل المعدة وجود اية حالت معقدة.
إلزالة اثار التسشمم  ،قبل مغادرة الجميع في سشاعة
متأاخرة من اليوم حيث لم يتم تسشجيل اية حالة معقدة
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’نتاج ألبذور ’غفيان بالوأدي لـ «ألششعب»
حليمة خالد مديرة مزرعة ألÈهنة إ

زرأع ـ ـة ألكين ـ ـوأ  Œـ ـذب أهتم ـ ـام ألفّÓحـ ـ Úبا÷ن ـ ـوب
صشحرأوية
^ حوأ‹  16نوعا من ألكينوأ ”ّ Œريبها ‘ أŸناطق أل ّ

 ·ÓأŸتحدة ألذي يششجع
’غذية وألزرأعة ل أ
صشحرأوية ،ألتي ششرعت أ÷زأئر ‘ Œربتها مؤوّخرأ ‘ إأطار مششروع مع منظمة أ أ
نتائج إأيجابية حّققتها زرأعة نبتة ألكينوأ ‘ أŸناطق أل ّ
’من ألغذأئي ‘ عدة دول.
إأنتاجها وإأدماجها ‘ ألنظم ألزرأعية ،وذلك نظرأ Ÿيزأتها وفوأئدها أŸتعددة ألتي ترشّشحها لدعم أ أ
تعد هذه ألنبتة من ألزرأعات أŸسشتحدثة ‘ أ÷زأئر ،وألتي Ãرور ألوقت وعقب –قيق ألعديد من ألتجارب Ÿردودية جيدة خاصشة ‘ أŸناطق ألصشحرأوية أصشبحت Œذب أهتمام
’غفيان ببلدية تيندلة دأئرة جامعة و’ية ألوأدي وألتابعة للمعهد ألتقني
’نتاج ألبذور أ أ
’نسشة خالد حليمة مهندسشة ‘ ألزرأعة ومديرة مزرعة ألÈهنة إ
ألفÓح ،Úكما أوضشحت أ آ
لتنمية ألزرأعة ألصشحرأوية ببسشكرة ‘ حوأر لـ «ألششعب» تطّرقت من خÓله للعديد من خصشائصس هذه ألنبتة وفوأئدها ،وكذأ آأفاق توسّشع أنتششار زرأعتها ‘ هذه أŸناطق وبعضس
’خÒة.
’و ¤على غرأر ألعديد من ألزرأعات ألتي دخلت أ÷زأئر خÓل ألسشنوأت أ أ
أŸششاكل ألتي توأجهها ‘ مرأحلها أ أ

أجرت أ◊وأر :إأÁان كا‘
ألشش -عب :ب -دأي -ة ،ك -ي -ف وصش -لت أل -ك -ي-ن-وأ أإل-ى
^
ألجزأئر؟

^ ما هي ألخصشائصس ألتي تششجّع على توسشيع زرأعة
ألكينوأ؟

^ ما هو مل ّ
خصس ما يقوم به ألمعهد ألّتقني لتنمية
صشحرأوية من تجارب وبحوث في زرأعة
ألّزرأعة أل ّ
ألكينوأ؟

^^ أجرينا تجارب على حوألي  16نوعا من ألكينوأ
لمدة موسسمين وبعد أإثبات تاأقلمها قمنا في ألعام
ألماضسي باإخرأج أكثر ألأصسناف تاأقلما للفÓحين عبر
حقول نموذجية في كل من بسسكرة ألوأدي و أدرأر
وورقلة ،ونحن أليوم في ألعام ألثاني لدى ألفÓحين
وألرأبع منذ بدأية ألتجارب.
^ تجاوز مششكل ألتسشويق عبر تششكيل تعاونية
ما هي أ’أسشاليب ألتي تّتبعونها حاليا من أجل
تعميم زرأعتها ونششر ثقافة أسشتهÓكها؟
^^ نعتمد في ألوقت ألرأهن على ألإكثار من حقول
ألإيضساح وزيارة ومتابعة ألفÓحين ألمهتمين ،فحاليا

تقّدم أأششغال تهيئة
حديقة ألشّشهيد رششيد
ششعبوب Ãيلة
تشش - -ه - -د أشش - -غ - -ال مشش - -روع ت - -ه- -ي- -ئ- -ة
أ◊دي -ق -ة أل -ع -م -وم -ي -ة ألشش -ه -ي-د رشش-ي-د
شش -ع -ب -وب وسش -ط م -دي -ن -ة م -ي -ل -ة ت -ق-دم-ا
ملحوظا خÓل أ’يام أŸاضشية ،حسشب ما
أفاد به لـ «ألششعب» ،رئيسس بلدية ميلة
إأبرأهيم بن عبد ألرحمان ،حيث سشتفتح
أب- -وأب- -ه- -ا ل- -ل- -ج -م -ه -ور Ãج -رد أ’ن -ت -ه -اء
من أعمال ألÎميم ألتي تسش ÒبوتÒة
سشريعة.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

❊❊ حليمة خالد :أدخلت ألكينوأ أإلى ألجزأئر نهاية
 2013بدأية  2014بمناسسبة ألسسنة ألدولية للكينوأ عن
طريق ألمنظمة ألعالمية للتغذية وألزرأعة «ألفاو» عبر
مشس- -روع خ -اصص ب -ال -ج -زأئ -ر وب -عضص أل -دول أل -ع -رب -ي -ة
وألآسس -ي-وي-ة ك-مصس-ر ول-ب-ن-ان أل-م-غ-رب وأإي-رأن ،وت-ع-رف
ألكينوأ باأنها تنتمي أإلى عائلة ألقطيفيات وموطنها
ألأصسلي جبال ألأنديز باأمريكا ألÓتينية ،وتعتبر من
أشسباه ألحبوب لتشسابه طريقة أسستهÓكها مع ألأرز
وألقمح ويترأوح حجمها ما بين 1و 2مم.

^^ أول ل -ل -ن -ب -ت -ة خصس -ائصص زرأع -ي-ة م-حّ-ف -زة ،ح-يث
ت-ت-ح-م-ل أل-ك-ي-ن-وأ درج-ات أل-ح-رأرة أل-م-رت-ف-عة وألمناخ
ألجاف بمعنى ل تحتاج لكميات كبيرة من ألماء كما
أّنها غير ح ّسساسسة للمياه ألمالحة وهي زرأعة تثمن
نوعية ألمياه ألمالحة خاصسة في منطقة وأدي ريغ،
كما أّنها تتاأقلم مع أنوأع ألتربة ألمختلفة وتفضسل
ألتربة ألخفيفة ول تحتاج لكميات كبيرة من ألتسسميد،
مدة زرأعتها من  3أإلى  5أشسهر حسسب ألنوع ،وبكثافة
زرع منخفضسة تترأوح بين  5أإلى  7كلغ في ألهكتار.
أما عن قيمتها ألغذأئية فهي عالية أإذ أن ألكينوأ
مصسدر عال ومتكامل للبروتينات ،خال من ألغلوتين
ألذي يتح ّسسسص منه مرضسى ألسسيلياك ،وتمثل أيضسا
مصس -درأ ع -ال -ي -ا ل Ó-أل-ي-اف أل-غ-ذأئ-ي-ة ،ح-يث أّن أل-ك-وب
أل -وأح -د م-ن أل-ك-ي-ن-وأ غ-ي-ر أل-م-ط-ب-وخ-ة ي-ح-وي م-ع-دل
يترأوح ما بين  17و 27غم من ألألياف بحسسب نوعها،
كما تعتبر ألكينوأ مصسدر عال للعديد من مضسادأت
ألأكسسدة ولديها قدرة كبيرة على ألإحسساسص بالإشسباع
م -ع ق -ل -ة أل -ح -ري -رأت ل -ذلك ي -نصس -ح ب-ه-ا ل-ل-ري-اضس-ي-ي-ن
و أصسحاب ألريجيم ألغذأئي لإنقاصص ألوزن.

ألعدد
1762٩
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بمنطقة وأدي ريغ فقط هناك أكثر من  15فÓحا
ج ّ-ر ب -وأ أل -ك-ي-ن-وأ ع-ل-ى ألأرضص ه-ذأ أل-ع-ام ،وق-د ق-م-ن-ا
بتاأطيرهم وتشسجيعهم ،حيث تمت زرأعة هذأ ألموسسم
حوألي  04هكتارأت موزعة على ألفÓحين ،وبما أن
معظمهم في أول تجربة فمن ألمتوقع أإنتاج من 20
أإلى  30قنطار.
ومن أجل ألمسساهمة في رفع ثقافة ألسستهÓك لدى
أل -م -وأط -ن أل-م-ح-ل-ي ن-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م أي-ام ح-ق-ل-ي-ة
وأإع Ó-م -ي -ة م -ن أج -ل أل -ت -ع -ري -ف ب -ه -ذه أل -ح-ب-وب ف-ي
ألحقول ،كالتي قمنا بها بمناسسبة أنطÓق زرأعتها
هذأ ألعام بمزرعة ألفÓح ألطاهر برجوح باأم ألطيور
وعبد ألحميد بوصسÓوي ببسسكرة أو عبر أيام درأسسية
دأخل ألقاعات مثل ما قمنا به على مسستوى مركز
ألتكوين وألإرشساد ألفÓحي في تقرت ،بالإضسافة أإلى
ألعمل على نشسر أهمية زرأعتها عبر صسفحة ألمعهد
أل -ت -ق -ن -ي ل -ت -ن -م -ي -ة أل -زرأع -ة ألصس-ح-رأوي-ة أو صس-ف-ح-ة
ألمحطات ألتابعة له و أيضسا قمنا باإنشساء مجموعة
خاصسة بالكينوأ بالفايسسبوك منذ ديسسمبر 2014تجمع
كل ألأنشسطة ألتي نقوم بها أو يقوم بها غيرنا في
ألجزأئر.
وفضس Óعن ألنشساط ألإعÓمي عبر ألإذأعات ألمحلية
وألجرأئد وألتلفزيون ،نقوم بالمشساركة في ألمعارضص
ألوطنية وألمحلية ،وقد أشسرفنا على تنظيم ألملتقى
ألأول للكينوأ بالجزأئر بالتنسسيق مع مصسالح بلدية
ج-ام-ع-ة وج-م-ع-ي-ت-ي أل-ق-اف-ل-ة ألسس-ي-اح-ي-ة وع-ي-ن ع-بيدة
ألفÓحية خÓل شسهر جانفي ألفارط ،وذلك بمشساركة

متدّخلين عرب على غرأر ألدكتور ألمصسري عمرو
شسمسص خبير وباحث بالكينوأ بجمهورية مصسر ألعربية
وأل -دك -ت -ور أح -م -د م-روأن-ي أسس-ت-اد ب-ج-ام-ع-ة ج-ن-دوب-ة
بتونسص تم من خÓلها ألإطÓع على تجارب ألدول
ألمجاورة في مجال زرأعة ألكينوأ.
^ ألعديد من ألجهات ألتي أعتبرت أإنتاج ألكينوأ
في ألجزأئر سشيغني عن ألقمح فهل تعد فع ÓبديÓ
له؟

^^ ل على ألإطÓق يمكن ذلك فقط بالنسسبة لمرضسى
ألسسيلياك ،أما عموما فالقمح محصسول أسسترأتيجي ل
يمكن أن يعوضص باأي حال من ألأحوأل بمحصسول أآخر،
ولكن نظرأ لظروف منطقتنا ألصسعبة فالكينوأ تعد
تثمينا لنوعية مياه ألسسقي ألمالحة وألمناخ ألجاف
أل -ذي ل ي -ت -ن -اسسب م -ع م -ح-اصس-ي-ل ك-ث-ي-رة خ-اصس-ة و أن
سسعرها في ألأسسوأق ألعالمية مازأل مرتفعا.

^ هل طريقة طهيها سشهلة أم أّنها تتطّلب معرفة
جّيدة بكيفية أسشتهÓكها؟

❊❊ نعم جد سسهلة ،شسرط أن تكون منزوعة ألصسابونين
لأنّ أل -ك -ي -ن -وأ م -ح -اط -ة ب-غÓ-ف م-ن م-ادة ألصس-اب-ون-ي-ن
تختلف نسسبته من نوع أإلى أآخر ،لذلك تصسنّف أإلى
كينوأ حلوة وكينوأ مرة ،لكن ذلك ل يمنع أسستهÓكها
شسرط أإتقان تنظيفها قبل أسستعمالها ،أإما ميكانيكيا
عبر أآلت خاصسة وأإما عن طريق غسسلها وغليها في
ألماء وتسستهلك كما ألأرز سسلطة أو شسوربة ،ويمكن أن
تطحن وتضساف أإلى ألدقيق لصسنع ألخبز أو ألكعك أو
ألمعجنات للرفع من قيمتها ألغذأئية هذأ بالنسسبة
للبذور ،أما أورأق ألكينوأ فتاأكل خضسرأء وهي جد
ل -ذي -ذة تسس -ت -ه -لك م-ث-ل أورأق ألسس-ل-ق غ-ن-ي-ة ب-الأل-ي-اف
وأل -ح -دي -د ،وجّ-ر بت ع-ن-د ع-دة فÓ-ح-ي-ن م-ث-ل أل-ط-ب-ق
ألمشسهور «ألبندرأق مع ألكسسكسسي».
^ م-ا ه-ي أ’آف-اق أل-مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة لزرأعة ألكينوأ في
ألمناطق ألصشحرأوية؟

^^ خ Ó-ل ه -ذه أل -ف -ت -رة أل -بسس -ي-ط-ة وع-ب-ر أح-ت-ك-اك-ي
بالعديد من ألفÓحين أجد أّن هناك تقّب Óوأضسحا
ل-زرأع-ة أل-ك-ي-ن-وأ وأسس-ت-ع-دأدأ ك-ب-ي-رأ لإن-ت-اج-ه-ا ،ي-ب-ق-ى
أل-مشس-ك-ل ف-ي تسس-وي-ق-ه-ا وق-د أق-ت-رح ب-عضص أل-فÓ-ح-ين
أل-نشس-ط-ي-ن أح-ت-م-ال-ي-ة تشس-ك-يل تعاونية خاصسة بالكينوأ
تعنى بتنظيم زرأعتها وتسسويقها من أجل تجاوز هذأ
أل -مشس -ك-ل ،ع-دأ ذلك ف-اإّن -ن-ي أت-وّق -ع أن ت-اأخ-ذ أل-ك-ي-ن-وأ
مكانا في مائدة ألجزأئريين لما لها من فوأئد كبيرة،
خاصسة مع أنتشسار بعضص ألأمرأضص بمنطقتنا ،كما أّنها
سس -ت -اأخ -ذ ح ّ-ي -زأ ك -ب -ي -رأ م -ن ألأب -ح -اث ع -ل-ى مسس-ت-وى
أل-ج-ام-ع-ات ب-ع-د أإب-رأم أل-م-ع-ه-د لت-ف-اق-ي-ات تعاون مع
ألجامعات لتطوير هذه ألزرأعة.

وك- -انت ه- -ذه أ◊دي- -ق- -ة أل -ت -ي
تتوسّشط بلدية ميلة قد عرفت
ت-ده-ورأ ك-بÒأ خÓ-ل ألسش-نوأت
أŸاضش - - -ي - - -ة ،و–ولت أإ› ¤رد
م -رك -ز م -هÎئ ن-ت-ي-ج-ة أن-تشش-ار
” –ويلها أإ ¤سشوق
أ’أوسشاخ ،و ّ
ل - -ب - -ي - -ع أل - -ه - -وأت- -ف أل- -ن- -ق- -ال- -ة
وأل -عصش-اف ،Òوح-ت-ى أن أط-رأف-ا
حاولت خÓل ألسشنوأت أŸاضشية
أ’سشتحوأذ على أجزأء منها من
أج- - -ل ن- - -هب أرضش- - -ه - -ا وأإق - -ام - -ة
مشش- -اري- -ع أسش- -ت- -ث- -م -اري -ة ع -ل -ى
حسشاب تاريخها وأآثارها ،حيث
–ت- -وي ع- -ل- -ى ع- -دي- -د أل -ق -ط -ع
أ’أث -ري-ة أŸوضش-وع-ة ب-ه-ا وأل-ت-ي
ت- -ق- -رر –وي- -ل- -ه- -ا أإ ¤أل -ث -ك -ن -ة
أ’أثرية Ãيلة ألقدÁة.
وتّÎب -ع أ◊دي -ق -ة أل -ع -م -وم-ي-ة
أل- -ت- -ي ت -ت -وسّش -ط أŸدي -ن -ة ع -ل -ى
مسشاحة تفوق  4800م Îمربع
Ãحيط طو‹ يقدر بـاأك Ìمن
 261م ،Îح - -يث ق - -در م- -ب- -ل- -غ
ألصش -ف -ق-ة ب-اأزي-د م-ن  23مليونا
و 700ألف دينار ( أي ما يعادل
 2م-ل-يار و 370م-ل-يون سشنتيم)،
وسشيتم تهيئتها ‘ مدة أقصشاها
ثÓ-ث-ة أشش-ه-ر ل-ت-ك-ون م-ف-ت-وحة
للموأطن Úفور أنتهاء أ’أششغال
مباششرة .وهو ما أكد عليه وأ‹
و’ي- -ة م- -ي -ل -ة أث -ن -اء أإع -ط -ائ -ه
أن- -طÓ- -ق أ’أشش -غ -ال ،ك -م -ا م -ن -ح
’أح-د ب-ائ-ع-ي أل-نباتات وألورود
دأخ -ل ه -ذأ أŸرف -ق ،رك -ن-ا ع-ل-ى
مسش-ت-وى أ◊دي-ق-ة ل-يسش-ت-غله ‘
ه- - -ذأ أل- - -نشش- - -اط ،وذلك ب- - -ع- - -د
أسش-تÓ-م أŸشش-روع ع-ل-ى أن ي-رفع
هذأ أŸوأطن كل ألنباتات ألتي
ي -ع-رضش-ه-ا أث-ن-اء فÎة أ’أشش-غ-ال
خصش -وصش -ا و أن -ه ك-ان مسش-ت-ح-وذأ
ع - -ل - -ى مسش - -اح - -ة م- -ع- -تÈة م- -ن
أ◊ديقة.
وب -خصش -وصس أل -ق -ط-ع وأ◊ج-ارة
أل- - - -روم - - -ان - - -ي - - -ة أŸوضش - - -وع - - -ة
ب- -ا◊دي- -ق -ة أل -ع -م -وم -ي -ة ،أّك -د
رئ-يسس مصش-ل-ح-ة ألÎأث أل-ث-قا‘
Ãدي - -ري - -ة أل - -ث - -ق- -اف- -ة أّن- -ه ّ”
جردها ‘ أآخر عملية قامت بها
أŸصشلحة أŸذكورة أوأخر ألعام
 ،2016ح - - -يث ق ّ- - -در ع - - -دده- - -ا
بثÓث Úقطعة سشيتم و–ويلها
أإ ¤ف - -رع ل- -ل- -دي- -وأن أل- -وط- -ن- -ي
◊م -اي-ة وأسش-ت-غÓ-ل أŸم-ت-ل-ك-ات
أل -ث -ق -اف -ي -ة أÙم -ي -ة ب -ال-ث-ك-ن-ة
ألقدÁة Ÿيلة ،لتكون ‘ ماأمن
من أ’أضشرأر ألتي من أŸمكن أن
تلحق بها بسشبب أ’أششغال ،و أّكد
ن أإعادتها للحديقة فيما
أيضشا أ ّ
بعد سشيكون مع ضشمان ألتكفل
ب-ح-م-اي-ت-ه-ا ،خصش-وصشا و أّنها ذأت
قيمة كبÒة كونها تعود للفÎة
ألرومانية.

‹hO

الخميسش  26افريل  201٨م
الموافق لـ  10شسعبان  1٤39هـ

إارجاء الّتصضويت بسضبب خÓفات حول صضيغته

مفاوضسات حثيثة باأ’مم المّتحدة حول مشسروع ’ئحة تمديد عهدة المينورسسو

ط- -ل- -بت ال- -ولي- -ات ال -م ّ-ت -ح -دة ت -أاج -ي -ل
ال ّ-ت -صض-ويت ع-ل-ى مشض-روع لئ-ح-ة ي-خصص
تمديد عهدة المينورسضو في الصضحراء
ال -غ-رب-ي-ة ع-قب اخ-تÓ-ف-ات ه-اّم-ة ح-ول
م-ح-ت-واه ف-ي ح-ي-ن أان ال-م-ف-اوضضات حول
صضيغة جديدة للنصص لزالت متواصضلة
لمن.
بمجلسص ا أ
وكانت البعثة األمريكية لدى األمم المتحدة
قد بّررت أامسش األول طلب التأاجيل بضسرورة
م-ن-ح ال-ولي-ات ال-م-ت-ح-دة ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ح-ررة
ل -مشس -روع ال Ó-ئ-ح-ة وق-ت-ا أاك-ب-ر ل-م-ن-اقشس-ة ك-ل
الق-ت-راح-ات ال-م-ن-ب-ث-ق-ة ع-ن اج-ت-م-اع م-ج-لسش
األمن المنعقد الثنين الفارط.
وم -ن ال -م -رت -قب أان ي-ل-ت-ق-ي ال-وف-د األم-ري-ك-ي
باألمم المتحدة بشسكل منفرد ببعضش أاعضساء
مجلسش األمن قصسد التأاكد من أان مختلف
المواقف المعبر عنها حول هذا المشسروع قد
تّم فهمها بشسكل جيد.
وأافضست ال -م-ن-اقشس-ات إال-ى صس-ي-غ-ة ث-ان-ي-ة ح-ول
ال -مشس -روع ال -ذي ط -ل -بت ال -ولي -ات ال -م-ت-ح-دة
بتأاجيله لغياب اجماع .وتتمّثل النقاط محل
الختÓف في منطقة الكركرات وغيرها من
النقاط المتضسمنة في النصش التي لها عÓقة

ل-ه-ا ب-ال-مسس-ار األم-م-ي ف-ي الصس-ح-راء ال-غ-رب-ية
وفقا للصسيغة الثانية المقترحة.
وقّدمت البعثة ابتداء من أامسش ،صسيغة ثالثة
ل -ل -نصش ي -أاخ -ذ ب -ع -ي -ن الع -ت -ب -ار م Ó-ح -ظ-ات
األطراف.
وت -خصش ال -ن -ق -اط ال-ت-ي رّك-زت ع-ل-ي-ه-ا ال-ب-ع-ث-ة
المريكية في الصسيغة الثانية للمشسروع ،والتي
سستشسكل ايضسا محل مناقشسة بعضش عناصسر
صسياغة الÓئحة.

لمسسة فرنسسا

يذّكر المشسروع الذي أاعّدته الوليات المتحدة
ال -م -ط-ب-وع ب-ل-مسس-ة ف-رنسس-ا ال-ت-ي ت-ع-ارضش ح-ق
الشسعب الصسحراوي في تقرير مصسيره بتعنّت
المغرب في عرضش «مخطط للحكم الذاتي»،
ضساربا عرضش الحائط كل قرارات الشسرعية
الدولية التي تعالج مسسأالة الصسحراء الغربية
«كإاقليم غير مسستقل ،وبالتالي معني قانونيا
بتطبيق مسسار تقرير المصسير».
وبهذا تتضسّمن المرجعية الفرنسسية تغيرا في
ع -ن -اصس -ر صس -ي-اغ-ة لئ-ح-ة م-ج-لسش األم-ن ب-م-ا
يجعلها في تناقضش مع مختلف القرارات التي
تؤوكد على ضسرورة التوصسل إالى حل سسياسسي

عادل ودائم ومقبول من ك Óالطرفين يأاخذ
بعين العتبار حق تقرير الشسعب الصسحراوي
لمصسيره ،حسسبما أاوضسحته مصسادر مقربة من
الملف.
وحسسب نفسش المصسدر ،من شسأان هذه الصسيغة
الجديدة أان تؤوثر على العهدة التي أاسسندت إالى
المبعوث الخاصش ،هورسست كوهلر ,وكذا على
الط- -ار ال- -م- -تضس- -م- -ن ل- -ل -مسس -ار األم -م -ي ف -ي
الصسحراء الغربية.
أام -ا ال -ج -انب اآلخ-ر ،ال-ذي سس-ت-ت-م-ح-ور ح-ول-ه
ال -م -ح -ادث-ات ف-ي-ت-ع-ل-ق ب-م-ن-ط-ق-ت-ي ب-ئ-ر ل-ح-ل-و
وتيفاريتي التي ترغب فرنسسا والمغرب في
ضس-م-ه-ا إال-ى م-ن-ط-ق-ة ال-ك-رك-رات ال-ع-ازل-ة على
الرغم من تواجدها في األراضسي الصسحراوية
المحررة.
وج ّ-ددت األم -م ال -م-ت-ح-دة ال-خ-م-يسش ال-ف-ارط
تأاكيدها أان هاتين المقاطعتين الصسحراويتين
ل تقعان في المنطقة التي تشسرف عليها األمم
المتحدة ،في حين تسسعى فرنسسا والمغرب من
خÓل مشسروع الÓئحة هذا إالى منع جبهة
ال- -ب- -ول- -يسس- -اري- -و م- -ن اسس- -ت- -رج -اع أاراضس -ي -ه -ا
وامتÓكها.
كما يحاول الجانب المغربي مدعوما بفرنسسا
من التنصسل من مسسؤوولياته في أازمة الكركرات
الحالية بمحاولته منع مجلسش األمن من إاعادة
إادراج الفقرة  3من لئحة العام الفارط التي
Óمم المتحدة إالى بحث
تدعو األمين العام ل أ
سسبل تسسوية هذه األزمة.
ك -م -ا ع -ارضش ال -م -غ -رب إاي -ف -اد ب -ع -ث -ة خ -ب-راء
Óم-م ال-م-ت-ح-دة،
ي -ق -ت -رح -ه -ا األم -ي -ن ال -ع-ام ل -أ
أانطونيو غوتيريسش ،معتبرا إاياها «غير مÓئمة
ول مناسسبة».
وي -ؤوّك -د مشس -روع ال Ó-ئ -ح -ة ال -ذي ت -قّ-دمت ب-ه
ال -ولي -ات ال -م-ت-ح-دة دع-م-ه-ا ال-ت-ام ل-ل-م-ب-ع-وث
األممي ،هورسست كوهلر ،بحيث يدعو طرفي
ال-ن-زاع إال-ى اسس-ت-ئ-ن-اف ال-م-ف-اوضس-ات المباشسرة
دون شسروط مسسبقة وبنية حسسنة».

لمنية
إالى جانب الّتهديدات ا أ

التغّيرات المناخية تعّمق أازمات ال ّسساحل اإ’فريقي

أاع -ل -ن األم -ي -ن ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-م-رصس-د الصس-ح-راء
والسساحل ختم خرازي أامسش ،في نواكشسوط أان
المنطقة تواجه العديد من التحديات البيئية
وال -م -ن -اخ -ي -ة ،األم -ر ال -ذي يسس-ت-دع-ي تضس-اف-ر
ال -ج-ه-ود وات-خ-اذ ج-م-ل-ة م-ن السس-ت-رات-ي-ج-ي-ات
السسياسسات لمواجهة تلك التحديات.
وأاوضس - -ح خ - -رازي خÓ- -ل أاشس- -غ- -ال ال- -دورة 23
لمجلسش إادارة مرصسد السساحل الصسحراء ،أان
منطقة السساحل والصسحراء «تتعرضش للعديد
م - -ن ال - -ت - -ح - -دي - -ات وال - -م- -ع- -وق- -ات وال- -ن- -م- -و
الديموغرافي ،وتدهور األراضسي والتوزيع غير
ال -ع -ادل ل -مصس -ادر ال -م -ي -اه وال -ه -ج -رة وان-ع-دام
األمن» ،وهي تحديات زادتها كما أاضساف «عبئا
الثار السسلبية للتغير المناخي ،األمر الذي
يسستدعي تظافر الجهود وتعاضسدها».
وت-اب-ع ق-ائ Ó-أاّن ال-م-ن-ظ-م-ة ت-ع-ال-ج ال-ع-دي-د من
الموضسوعات ذات العÓقة بمكافحة التصسحر
وبالمتابعة البيئية وبالتغير المناخي ،إالى جانب
تسسيير الماء وخاصسة المياه الجوفية الحدودية

وعÓقتها بالمياه السسطحية.
م -ن ج -ه -ت -ه اسس -ت -ع -رضش رئ -يسش م -ج-لسش إادارة
ال -م -رصس -د ع -ب -د ال -ع -ظ -ي -م ال -ح -اف -ي ب -أارق-ام
ال -ت -ح -دي -ات ال -م -ط-روح-ة ع-ل-ى ك-وكب الرضش
وال -ن -م -و ال -مضس -ط -رد لسس -اك -ن -ت-ه ،وال-ح-اج-ي-ات
المتزايدة في توفير مياه الشسرب والصسعوبات
الكامنة وراء الحصسول على هذا المورد الهام.
وسسيسستعرضش المشساركون في الدورة حصسيلة
عمل المنظمة لعام  2017وبرنامجها للسسنة
ال-ج-اري-ة ،وت-ق-ي-ي-م ت-ن-ف-ي-ذ اسس-ت-رات-ي-ج-يها ألفق
 2020وال-ت-ف-ك-ي-ر ف-ي ت-حضس-ي-ر اسس-ت-رات-ي-ج-ي-ة
المنظمة ألفق  ،2030إالى جانب تحليل نقدي
لطرق التمويل.
وفي هذا الصسدد ،أافاد وزير البيئة والتنمية
المسستدامة الموريتاني آاميدي كمارا أان هذه
ال- -دورة سس- -ت -ك -ون ف -رصس -ة ل -ت -دارسش حصس -ي -ل -ة
نشساطات المنظمة والتطورات المسستقبلية لها
ف -ي سس -ي -اق دول-ي ي-م-ت-از ب-األه-داف ال-ج-دي-دة
للتنمية المسستديمة ،واتفاق باريسش حول المناخ

والمبادرات الفريقية المعتمدة في الدورتين
 22و 23لمؤوتمر األطراف حول اتفاقية األمم
المتحدة بشسأان تغير المناخ.
وأاشسار كمارا إالى أاّن سسكان موريتانيا يعانون من
ال-ت-أاث-ي-رات ال-ن-اج-م-ة ع-ن ال-ظ-واه-ر ال-طبيعية،
وضسغط النشساطات البشسرية والتصسحر ،األمر
الذي جعل البÓد تتحمل في الصسميم تدهور
المجابات الرعوية ونقصش انتاجية المواشسي
والموارد الطبيعية مما نجم عنه نزوح السسكان
من األرياف إالى المراكز الحضسرية لتحسسين
ظروفهم المعيشسية.
Óشس -ارة ،ف -إاّن م -رصس -د ال ّسس -اح-ل والّصس-ح-راء
ل -إ
منظمة غير حكومية تضسم  23بلدا إافريقيا و6
دول غ -ي -ر إاف -ري-ق-ي-ة ،إاضس-اف-ة إال-ى  13منظمة
إاق-ل-ي-م-ي-ة وغ-ي-ر ح-ك-وم-ي-ة دول-ي-ة أانشس-ئت سس-ن-ة
 1992ومقرها تونسش ،وتتدّخل في المناطق
القاحلة وشسبه القاحلة وشسبه الرطبة والجافة
ف -ي م -ن -ط -ق -ة الصس -ح -راء ال -ك -ب -رى والسس-اح-ل
الفريقي.

بعد «تبنّي» ماكرون لطرح ترامب

موسسكو وبروكسسل متم ّسسكتان با’ّتفاق النّووي مع إايران

سسارعت إايران ،أامسش ،إالى رفضش دعوة
ال -رئ -يسس -ي -ن األم -ري -ك -ي دون -ال -د ت-رامب
والفرنسسي ايمانويل ماكرون الى العمل
على اتفاق جديد حول الملف النووي
اليراني ،فيما اعتبرت موسسكو أانه ل
بديل عن التفاق الحالي.
وشسّدد التحاد الوروبي من جهته على
ضس -رورة ال -ح -ف -اظ ع -ل -ى الت -ف -اق غ-داة
إاعÓن ترامب وماكرون عن رغبتهما في
ال -ت -وصس-ل ال-ى ات-ف-اق «ج-دي-د» م-ع إاي-ران
يحل مكان التفاق النووي الموقع عام  ،2015لكن بدون الفصساح عن
معالم ونطاق المسساعي الجديدة.
وقال ماكرون بعد محادثاته مع ترامب في واشسنطن أامسش األول «نأامل
اعتبارا من اآلن العمل على اتفاق جديد مع ايران» ،في معرضش تطرقه
الى احتمال أان يقوم ترامب بتنفيذ وعده النتخابي بـ «تمزيق» التفاق
الهادف الى منع ايران من امتÓك القنبلة الذرية.
ورّد الرئيسش اليراني حسسن روحاني أامسش في خطاب أالقاه في تبريز
على هذه التصسريحات مشسككا في شسرعية مسساعي التوصسل الى اتفاق
جديد ،مضسيفا« :عليكم أان توضّسحوا كيف سسيسسير التفاق في السسنوات
المقبلة ،قولوا لنا من فضسلكم أاول ماذا فعلتهم في السسنتين الماضسيتين»،
فيما تّتهم إايران الغربيين بانتظام بعدم الوفاء بتعهداتهم.
وانتقد روحاني الرئيسش المريكي بدون تسسميته قائ« :Óلسست سسوى

رج- -ل أاع- -م- -ال ل ي- -م- -لك أاي خ- -ب- -رة ف -ي
السس- -ي- -اسس- -ة ول ف- -ي م- -ج -ال ال -ق -ان -ون أاو
التفاقات الدولية».

موسسكو وبروكسسل تعارضسان

ورفضست م- -وسس- -ك- -و والت- -ح- -اد األوروب- -ي
إادخال أاّية تعديÓت على التفاق ،وقال
ال -م -ت -ح -دث ب -اسس -م ال -ك -رم -ل-ي-ن دي-م-ت-ري
بيسسكوف« :نعتقد أانه ل يوجد بديل حتى
الن» لÓتفاق النووي.
واع-ت-ب-رت وزي-رة خ-ارج-ي-ة الت-ح-اد الوروب-ي ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغ-يريني أان
التفاق النووي اليراني «يعمل جّيدا ويجب الحفاظ عليه».
وقالت موغيريني عند وصسولها للمشساركة في مؤوتمر المانحين لسسوريا
في بروكسسل« :بالنسسبة لما سسيحصسل في المسستقبل سسنرى حينذاك ،لكن
هناك اتفاق قائم اآلن يعمل جيدا ،ويجب الحفاظ عليه».
وقال متحدث باسسم وزارة الخارجية األلمانية أامسش ،إان الحفاظ على
التفاق النووي العالمي الذي أابرم مع إايران هو على رأاسش أاولويات
أالمانيا ،ول مجال إلعادة التفاوضش عليه.
ومنذ وصسوله إالى البيت البيضش وطوال فترة حملته النتخابية ،لم
يتوّقف ترامب عن انتقاد التفاق الذي أابرمه سسلفه باراك أاوباما في
إاطار مجموعة الدول السست (أالمانيا والصسين والوليات المتحدة وفرنسسا
وروسسيا وبريطانيا) في ختام مفاوضسات صسعبة في فيينا ،واصسفا اياه بأاّنه
«أاسسوأا اّتفاق» وّقعته بÓده.
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لنسضان في المغرب
صضورة قاتمة عن وضضع حقوق ا إ

دعوات للتّحقيق في ظروف اعتقال
نشسطاء «حراك الريف»

ب -ع -د دع -وة ح -ق-وق-ي-ي-ن ل-ل-ب-رل-م-ان ،أاصض-درت  42ت-م-ث-ي-ل-ي-ة ع-ن ال-ه-ي-ئ-ات الحقوقية
لضضافة إالى شضخصضيات حقوقية ،بيانا تطالب
والنقابية والسضياسضية والجمعوية ،با إ
فيه بفتح تحقيق حول ظروف توقيف واعتقال ومتابعة المعتقلين على خلفية
حراك الريف.
وأاوضسحت الفعاليات الموقعة على هذا البيان ،م -ك -ال -م -ات ت -ل -ي -ف -ون-ي-ة ع-اب-رة وم-ن-زوع-ة ع-ن
والتي شساركت في الندوة الدولية حول مسسار سسياقها .مع التأاكيد على أان أاكبر إاهانة يمكن
النصساف والمصسالحة ،التي احتضسنتها مدينة أان يتلقاها أاي إانسسان تتمثل في التشسكيك في
م -راكشش ت -حت شس -ع -ار «م-ن أاج-ل ضس-م-ان ع-دم وطنيته».
التكرار» ،أانه أامام «اسستمرار حالة الحتقان وإال -ى ج -انب ذلك ،أاّك -د أاح -م -ج -ي-ق أان م-ع-ان-اة
ال-ت-ي تشس-ه-ده-ا ع-دد م-ن ال-م-ن-اط-ق ال-م-غربية ،المعتقلين وعائÓتهم هو «تجلي فاصسح لتكرار
خاصسة منطقة الريف وجرادة» ،فإانها تعرب اإلن- -ت- -ه- -اك- -ات ال -جسس -ي -م -ة ل -ح -ق -وق اإلنسس -ان
ع -ن تضس -ام -ن-ه-ا م-ع ع-ائÓ-ت م-ع-ت-ق-ل-ي ح-راك ب -ال -م -غ -رب» ،مشس ّ-ددا ع-ل-ى أان م-ع-رك-ة ح-راك
ال- -ري- -ف وح- -راك ج- -رادة وب- -اق -ي ال -ح -رك -ات ال-ري-ف وك-ل ال-ح-رك-ات الح-ت-ج-اجية بالمغرب
الحتجاجية بالمغرب ،رافعة مطالب بإاطÓق «ه -ي ف -ي ج -وه-ره-ا م-ع-رك-ة ح-ق-وق اإلنسس-ان،
سس-راح ك-اف-ة م-ع-ت-ق-ل-ي ال-ح-رك-ات الح-تجاجية وبالتالي فإان مسستقبل وطننا رهين بمآال هذه
ووقف المتابعات مع تحقيق مطالبهم.
المعركة».
وبعد مضسي حوالي سسنة من اعتقال نشسطاء
«حراك الريف» ،قال محمد أاحمجيق ،شسقيق
الّتقرير اأ’مريكي يدين المغرب
أاحد قادة حراك الريف ،إان «تجربة اإلنصساف
ان-ت-ق-ادات أاه-ال-ي م-ع-ت-ق-ل-ي «ح-راك-ي ال-ري-ف
وال-مصس-ال-ح-ة ال-ت-ي ع-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا ال-م-غرب آامال وجرادة» تتطابق مع الصسورة القاتمة التي
ع -ريضس-ة ،ت-ح-ولت إال-ى ك-اب-وسش واق-ع-ي م-رعب رسس -م -ه -ا ت-ق-ري-ر وزارة ال-خ-ارج-ي-ة األم-ري-ك-ي-ة
وف -ظ -ي -ع ،ح -ي -ن ق -ررت ج -ه -ات داخ-ل ال-دول-ة الجديد حول حقوق النسسان والحريات في
اعتماد مقاربة أامنية قمعية في التعامل مع ال-ع-ال-م  2017ع-ن ال-وضس-ع ال-م-زري ل-ل-ح-ري-ات
الحراك الشسعبي بالريف الذي انطلق على إاثر بالمملكة المغربية وعن تعذيب المعتقلين بها.
طحن الشسهيد محسسن فكري ،مع أان الحراك ال- -ت- -ق -ري -ر الم -ري -ك -ي ال -ذي صس -در السس -ب -وع
م-ن-ذ ب-داي-ت-ه رف-ع م-ط-الب ح-ق-وق-ية إاقتصسادية الماضسي ،سسّلط الضسوء على التظاهرات التي
وإاج -ت -م -اع -ي -ة وث -ق -اف -ي -ة وب-ي-ئ-ي-ة ،ك-م-ا اخ-ت-ار تشسهدها المغرب ،وحالت التعذيب التي تطال
اإلحتجاج السسلمي في النضسال من أاجل تحقيق المعتقلين ،وقال إانه «رغم أان دسستور البÓد
تلك المطالب وعبر سسبعة أاشسهر من المسسيرات وال -ق -وان-ي-ن ال-م-ن-ظ-م-ة ت-ح-ظ-ر ج-م-ي-ع أاشس-ك-ال
السس -ل -م-ي-ة ال-ح-اشس-دة ال-راق-ي-ة ف-ي حضس-اري-ت-ه-ا التعذيب ،إال أان مراقبين أاشساروا في تقاريرهم
وإابداعيتها».
إالى عدم احترام هذه النصسوصش».
وأاضساف أاخ المعتقل السسياسسي ،نبيل أاحمجيق ،وذكر أان وزير الدولة لحقوق اإلنسسان المغربي،
في معرضش كلمة أالقاها باسسم عائÓت معتقلي ال -مصس -ط -ف -ى ال -رم-ي-د ،اع-ت-رف ب-دوره ،خÓ-ل
«ح -راك ال -ري -ف»« :ع-وضش أان ت-ت-ح-م-ل ال-دول-ة اج -ت -م -اع إاق -ل -ي -م -ي ح -ول آال -ي -ات ال-وق-اي-ة م-ن
مسس-ؤوول-ي-ت-ه-ا وت-ل-ت-زم ب-ع-دم ت-ك-رار إان-ت-ه-اك-ات-ه-ا التعذيب ،بأان «التعذيب في المغرب يحدث في
ال -جسس -ي -م -ة ل -ح-ق-وق اإلنسس-ان ف-إان-ه-ا ،وبشس-ك-ل حالت معزولة ،لكنه لم يعد ممارسسة منهجية
مخيف ،تنكرت لكل ما له صسلة بحقوق اإلنسسان من قبل الدولة».
ف -ي ال -دسس-ت-ور أاو ف-ي ال-م-واث-ي-ق ال-دول-ي-ة ال-ت-ي ورسسمت الخارجية األمريكية صسورة قاتمة عن
وق -عت ع -ل -ي -ه-ا ك-م-ا ت-ن-ك-رت ل-ت-وصس-ي-ات ه-ي-ئ-ة ح- -ري- -ة الصس- -ح- -اف- -ة ب- -ال- -م- -غ -رب ،وأاوردت أان
اإلنصساف والمصسالحة ،فقررت تكرار ما جرى« ،السس -ل -ط -ات م-ازالت تشس-دد ال-خ-ن-اق ع-ل-ى م-ن
ل -ك -أان ال -دول -ة أاخ-ذه-ا ال-ح-ن-ي-ن ال-م-رضس-ي إال-ى ينتقد اإلسسÓم أاو المؤوسسسسة الملكية أاو القضسايا
سسنوات الجمر والرصساصش ،وعادت إالى عادتها ال -م -ت -ع -ل -ق -ة ب -الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة» ،وزادت أان
ال -ق -دي -م -ة ،أاي إال -ى إان-ت-ه-اك ح-ق-وق اإلنسس-ان« .ان-ت-ق-اد ه-ذه ال-م-واضس-ي-ع ي-م-ك-ن أان ي-ؤودي إال-ى
وب-ع-ودت-ه-ا ت-لك أاح-يت ك-ل ج-راح-ات ال-م-اضس-ي م-ت-اب-ع-ة الصس-ح-اف-ي ب-م-وجب ال-قانون الجنائي
األليمة بالريف .ليغدو هذا الخير ،ومنطقة رغ-م أان ح-ري-ة ال-ت-ع-ب-ي-ر م-نصس-وصش ع-ل-ي-ه-ا ف-ي
إاقليم الحسسيمة تحديدا ،إالى ما يشسبه جغرافية قانون الصسحافة والنشسر».
لقمع ولنتهاك حقوق اإلنسسان».
ك -م -ا أاورد ال -ت -ق -ري-ر أان ال-فسس-اد ف-ي ال-م-غ-رب
وبعدما أاسسهب في عرضش ما وصسفه بمظاهر «م -ن -ظ -م وم -ه -ي -ك-ل وواسس-ع الن-تشس-ار» ،ووّج-ه
«التعذيب الجسسدي والنفسسي الذي مورسش في انتقادات شسديدة إالى المغرب تهم «اسستمرار
ح- -ق ال- -م -ع -ت -ق -ل -ي -ن وع -ائ Ó-ت -ه -م» ،ل -فت ذات إافÓت مسسؤوولين من العقاب رغم ارتكابهم
ال -م -ت -ح-دث إال-ى أاّن «أاع-ل-ى سس-ل-ط-ة ف-ي ال-بÓ-د ج -رائ -م ت -ت -ع -ل -ق ب -ال -فسس -اد ،وال-تضس-ي-ي-ق ع-ل-ى
أاق- -رت ب -مصس -داق -ي -ة م -ط -الب ح -راك ال -ري -ف ال -ح -ري -ات ال-ف-ردي-ة وح-ري-ة ال-ت-ج-م-ه-ر وق-م-ع
واّتخذت إاجراءات تأاديبية في من تسسببوا في ال -م -ت -ظ-اه-ري-ن خ-ارج ال-ق-ان-ون ف-ي ك-ث-ي-ر م-ن
ع -رق -ل -ة إان -ج -از ال -مشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ب-إاق-ل-ي-م ال-م-ن-اسس-ب-ات» .وق-ال أان «ال-ق-ان-ون ي-نصش ع-ل-ى
الحسسيمة على ضسوء تقرير المجلسش األعلى عقوبات جنائية ضسد مرتكبي الفسساد ،لكن
للحسسابات ،وها نحن نرى أان أابناءنا يحاكمون الحكومة بشسكل عام لم تنفذ القانون بشسكل
بسس -بب ت -دوي -ن -ات -ه -م وصس -وره -م ع -ل -ى م -واق -ع فعال ،وغالبًا ما يرتكب مسسؤوولون ممارسسات
التواصسل اإلجتماعي ويحاكمون أايضسا بسسبب فاسسدة دون عقاب يذكر».

بالّتزامن مع انفراط عقد المعارضضة

الجيشش ال ّسسوري يسستعيد ال ّسسيطرة الكاملة على القلمون

اسستعاد الجيشش السسوري السسيطرة على منطقة القلمون الشسرقي قرب دمشسق ،أامسش ،بعد انتهاء
عملية إاخراج مسسلحين معارضسين ،وأافاد اإلعÓم الرسسمي أان قوى األمن الداخلي دخلت الثÓثاء
واألربعاء إالى بلدات الرحيبة وجيرود في القلمون الشسرقي.
وأافاد التلفزيون السسوري اأمسش عن «انتهاء عمليات إاخراج اإلرهابيين مع عائÓتهم من بلدات
القلمون الشسرقي لتصسبح المنطقة خالية من اإلرهاب».
وأاعلن أان قوى األمن الداخلي دخلت الثÓثاء واألربعاء إالى الرحيبة وجيرود ،حيث ُرفع العلم
Óمم المتحدة أانطونيو
السسوري في السساحة الرئيسسية .من ناحية ثانية ،أاعلن األمين العام ل أ
غوتيريسش أان المجتمع الدولي يجب أان يجد طرقا جديدة لتحقيق الحل السسياسسي للنزاع في
سسوريا .وقال في خطابه المصسور الموجه إالى المشساركين في مؤوتمر المانحين الثاني المنعقد في
بروكسسل ،أامسش األربعاء« :سسأاعمل مع المجتمع الدولي من أاجل إايجاد طرق جديدة لتحقيق تقدم
فيما يخصش الحل السسياسسي للنزاع» في سسوريا.

الخميسس  ٢٦أافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ ١٠ششعبان  ١٤٣٩هـ

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تداعيات سسقوط نظام معمر القذا‘ على األمن القومي ا÷زائري

د  :نور الهدى بن بتقة
الباحث  :نورالدين لعراجي
مداخلة مششÎكة

لخÒة
ا◊لـقـة  ٤وا أ

لج -ن -ب -ي ‘
ال- -ت -واج -د ا أ
اŸنطقة:
ي- - - -ع - - -ت Èال - - -ت - - -واج - - -د
لجنبي-ع Èالتدخل ‘
ا أ
الشس-ؤوون ال-داخ-ل-ية لدول
لقامة قواعد
اŸنطقة أاو إ
عسس- -ك- -ري- -ة -سس- -واء ب- -ع -د
لط- -لسس- -ي ‘
ال - -ت - -دخ- -ل ا أ
ل- - -ي- - -ب - -ي - -ا ،أاو ال - -ت - -دخ - -ل
لزم- - -ة
ال - - -ف - - -رنسس - - -ي ‘ ا أ
اŸال - - - -ي - - - -ة ،أاح - - - -د أاه - - - -م
لخطار التي تواجه أامن
ا أ
لقليمي
لمن ا إ
ا÷زائر وا أ
على حد سسواء  ،حيث أان
التدخل ‘ اŸنطقة يزيد
م- - -ن صس - -راع ب Úال - -ق - -وى
ال-كÈى ال-ف-اع-ل-ة إاق-ل-يميا
ودوليا إاما على اŸوارد أاو
ع- - - - - - - - -ل- - - - - - - - -ى اŸواق - - - - - - - -ع
لسسÎات-ي-ج-ي-ة ‘ عملية
ا إ
البحث عن النفوذ وزيادة
القوة سسعيا منها للسسيادة
ال - -ع - -اŸي - -ة ،وي - -زي- -د م- -ن
لرهاب
ال-ت-ط-رف اŸنتج ل إ
ول - -واح- -ق- -ه م- -ن ج- -رÁة
م - - -ن - - -ظ - - -م - - -ة ،ه - - -ج - - -رة
ولجئ.Ú

مسســ
ا
ه
ل تلز مات
:
م
م اإ
قا
ل اأصسحـ لت
ابها

إان حلف الناتو وجد سشهولة ‘ تكرار
Œرب -ت -ي أاف-غ-انسش-ت-ان وال-ع-راق ،ب-ف-ع-ل
غياب جيشس نظامي ليبي ،وهو ما يتيح
له نفوذا فيها ،حيث وضشح راسشمسشون
األم Úالعام للحلف أان أامريكا أاعلنت
عن سشياسشة بعيدة األمد ‘ إاطار إاعادة
ب -ن -اء ل -ي -ب -ي -ا ‡ ،ا يسش-اه-م ‘ إان-ع-اشس
اقتصشادها مرة أاخرى ،وهذا رغم أانه
أاك- -د ع- -ل -ى ع -دم الن -تشش -ار ب -را إال أان
هناك مؤوششرات تدل على رغبته ‘
النتششار ،وهي:
تصش- -ري -ح وزي -ر خ -ارج -ي -ة روسش -ي -ا
لف - -روف ،اع- -ت- -زام ك- -ل م- -ن ف- -رنسش- -ا
وبريطانيا اسشتخدام مروحيات قتالية،
يعد بداية لتحول مهمة الناتو ‘ ليبيا
إا ¤عملية برية.
إاشش- -ارة ق- -ائ- -د ال- -ق- -وات ال- -ب- -ح- -ري- -ة
الفرنسشية بي Òفرانسشوا فوريسشيه ،عن
نية قوات التحالف النتششار ‘ ليبيا
Ãجرد انتهاء القتال ،وذلك من أاجل
تقد ËاŸسشاعدات اإلنسشانية...
إاشش- -ارة رئ- -يسس ق- -ي- -ادة ال- -ع- -م- -ل -ي -ات
اŸششÎك- -ة ‘ ن- -اب- -و‹ -ال- -ت- -ي ت- -دي -ر
ل- -ل- -ح- -م Ó-ت ال -عسش -ك -ري -ة ‘ ل -ي -ب -ي -ا-
صش -ام -وئ -ي -ل ل -وك،Òإا ¤أان-ه رÃا ت-ك-ون
ه -ن -اك ح -اج -ة ل -ق -وة صش -غÒة Ãج -رد
انهيار نظام القذا‘ للمسشاعدة على
النتقال إا ¤الدÁقراطية ،مع اإلششارة
إا ¤اتفاق وزراء دفاع ا◊لف خÓل
اج -ت -م -اع ب-روكسش-ل ‘ ٧ي-ون-يو ٢٠١١م،
على ضشرورة التخطيط لدور ا◊لف ما
بعد القذا‘ .وهي ما يدل على رغبة
غربية خاصشة أامريكية ‘ التواجد ‘
اŸنطقة.
–دث م -دي -ر م -ك -تب ال -ت -ح -ق-ي-ق-ات
الفيدرالية األمريكية روبرت مولر إاثر
زيارته للجزائر ‘ أافريل ٢٠١٢م ،أان
 FBIيعتزم فتح مكتب له ‘ ا÷زائر
ب -ح-ج-ة ال-تصش-دي ل-ل-م-خ-اط-ر ا÷دي-دة
القادمة من منطقة اŸغرب العربي،
على حسشب قوله ،مÈرا ذلك بتزايد
نششاط اإلرهاب ‘ اŸنطقة .وا÷زائر
كما هو معلوم ترفضس أاي تدخل ‘
ششؤوونها والنتقاصس من سشيادتها ورهن
ق- - -رارات- - -ه- - -ا ،ح - -يث رفضشت اŸقÎح
األمريكي بإانششاء قاعدة أافريكوم على
األراضش -ي ا÷زائ -ري -ة ،م -ع ذلك ي-ب-ق-ى
ال- -ت- -نسش- -ي- -ق ال -عسش -ك -ري واألم -ن -ي بÚ
واشش -ن -ط -ن وا÷زائ -ر مسش -ت -م -ر ن -ظ -را
Èÿة ا÷زائر اŸيدانية ‘ مكافحة
اإلرهاب.
إاذن Áكن القول أان ا÷زائر تعاÊ
من –ديات عديدة مرتبطة ببعضشها
البعضس كنتيجة طبيعية للحدود الرخوة
ال- -ت- -ي Œع -ل م -ن م -أام -وري -ة الضش -ب -ط
والسش -ي -ط -رة م -أام -وري -ة صش -ع -ب -ة ،ب -دءا
ب - - -اÓÿف - - -ات ا◊دودي - - -ة ،قضش - - -ي- - -ة
الÓجئ ،Úفوضشى السشÓح واإلرهاب،
الهجرة غ Òالششرعية ،باإلضشافة إا¤
الدولة الفاششلة والتواجد األجنبي...
إاذا هي تهديدات تعكسس مدى أاهمية
اŸششروع الوطني السشاعي لبناء دولة
ق -وي -ة م-ت-ح-ك-م-ة ‘ زم-ام األم-ور ق-ب-ل
الشش -روع ‘ دم -ق -رط -ت -ه -ا ،ألن غ -ي -اب
اŸع-ط-ى األم-ن-ي ي-ج-ع-ل الدÁقراطية
مطلبا مسشتحيل التحقيق.
هي –ديات أامنية ورهانات سشياسشية
ترهق ا÷زائر على اŸسشتوي ÚاŸا‹
وال-ل-وجسش-ت-ي-ك-ي باعتبار أانها تهديدات
تتطلب من القوات العسشكرية واألمنية
السشتعداد التام واŸسشتمر ،مع تطوير
م-ن-ظ-وم-ات-ه-م-ا ال-دف-اع-ي-ة ب-تفعيل دور

لسسعار النفط ما ب 8 Úفيفري لغاية  10مارسس 2018
منحنى بيا Êأ
أاجهزة السشتعÓم واألمن بالتنسشيق مع نتسشاءل من يقتل من؟ أاثناء العششرية ال -ع -ام -ة ،وب-ه-ذا ف-ه-ي ت-ت-أاث-ر ب-ت-غÒات
ا÷ه -ات السش -ي -اسش -ي -ة إل‚اح اÿط -ط السشوداء با÷زائر ‘ فÎة التسشعينيات السش- -وق ال -دول -ي -ة ل -ل -ن -ف -ط ،وه -ذا م -ا
األمنية ،خاصشة وأان ا÷زائر ‘ ﬁيط من القرن اŸاضشي.
انعكسس على الوضشاع الداخلية ويؤوجل
يتميز بال Óاسشتقرار منذ فÎة طويلة
ان انطلقنا من سشنة  ،٢٠١٠السشنة مشش- -اري- -ع ال -ت -ن -م -ي -ة خ -اصش -ة وأان دول
نتيجة أازمات متعددة والتي تزيد ششدة ال -ت -ي تسش -ب -ق ح -دوث األزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،ا÷وار دول ل “لك القدرة على بسشط
وت- -ع- -ق- -ي- -دا ب- -ت -داخ -ل ان -ع -ك -اسش -ات -ه -ا ومÓحظة اŸيزانية اıصشصشة لوزارة ن -ف -وذه -ا ع -ل -ى ا◊دود ال -رخ-وة ال-ت-ي
وترابطها.
الدفاع ا÷زائري من سشنة  ٢٠١٠لغاية ت-ت-م-ي-ز ب-ه-ا اŸن-ط-ق-ة ،وه-ذا م-ا ي-زي-د
 /٣مظاهر تأاثر ا÷زائر بالنفÓت  ،٢٠١٨مقارنة باŸيزانية العامة لكل األع -ب -اء ع -ل -ى ا÷يشس ا÷زائ -ري م-ن
األمني ‘ ليبيا (زيادة ميزانية الدفاع سش - -ن - -ة وم - -ق - -ارن- -ة أايضش- -ا Ãي- -زان- -ي- -ة ال-ن-اح-ي-ة ال-ع-م-ل-ياتية ويزيد الصشعوبات
ا÷زائ- -ري- -ة وت- -أاث Òذلك ع- -ل -ى ب -اق -ي ال-ق-ط-اع-ات الخ-رى ح-ت-ى ال-قطاعات الق -تصش -ادي -ة واŸال -ي -ة ع -ل -ى الشش -عب
ال -ق -ط -اع -ات خ -اصش -ة ب -ع-د ان-خ-ف-اضس السش -ي -ادي-ة م-ن رئ-اسش-ة ،صش-ح-ة ،ت-ع-ل-ي-م ا÷زائري بعد تبني سشياسشة التقششف
أاسش -ع-ار ال-بÎول ،أاع-ب-اء أام-ن-ي-ة ج-دي-دة وتشش -غ -ي-ل سش-ن-ج-د أان م-ي-زان-ي-ة ال-دف-اع أاو ترششيد النفقات العامة ،وهذا ما قد
ع -ل -ى ق -وات ج -يشس ال -وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي تعرف ارتفاعا ‘ كل سشنة ،وبحسشب ي-ؤوث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى السش-ت-ق-رار ال-داخلي
اŸرابط على كل ا◊دود ا÷زائرية ،اŸع-ط-ي-ات اŸي-دان-ي-ة ل-ل-وضش-ع الم-ني للجزائر ،باعتبار اأن الرفاه القتصشادي
‘ ›ال مكافحة اإلرهاب ،الÓجئÙ Úيط ا÷زائر وتأاثÒاته على أامن هو أاسشاسس السشتقرار الجتماعي.
والهجرة غ Òالششرعية ،انتششار السشÓح ال- -ب Ó-د‚ ،د أان ه -ذا األم -ر ع -ق ‡ ÊÓ-ا سشبق Áكن اعتبار أان الفرضشيات
وا÷رÁة).
ويسش-ت-ج-يب ل-ل-ظ-روف وي-ع-كسس ح-قيقة اŸقÎح - - -ة ت - - -ع Èع - - -ن ال- - -واق- - -ع ‘
انطÓقا من مفهوم األمن و–ديد اŸعطيات اŸيدانية.
اŸنطقة:
م -اه -ي -ة ال -ت -ه -دي-د ،وم-رورا Ãخ-ت-ل-ف إان اŸعطيات اŸيدانية تثبت تزايد أان األمن القومي لكل دولة مرتبط
ال- -ت- -ه- -دي- -دات األم- -ن- -ي -ة وال -ره -ان -ات التهديدات من حيث الششدة والتعقيد ،ارت -ب -اط -ا وث -ي -ق -ا ب -األم -ن الق -ل -ي -م -ي
السشياسشية التي تواجه األمن القومي األم -ر ال -ذي ي-ج-ع-ل تصش-اع-د م-ي-زان-ي-ة والدو‹ ،فÁ Óكن للجزائر ان –قق
ا÷زائري بعد أازمة ليبيا ‘  ،٢٠١١الدفاع أامر حتمي ،غ Òأان تخصشيصس أامنا كام Óلقليمها واسشتقرارا تاما ‘
Áك -ن –دي -د م -ظ-اه-ر ت-أاث-ر ا÷زائ-ر ميزانية كبÒة للدفاع خاصشة ‘ ظرف ظل غياب المن والسشتقرار عن دول
بافرازات الوضشع الليبي غ ÒاŸسشتقر انخفاضس أاسشعار البÎول واضشطرابات جوارها.
منذ أاك Ìمن سشبع ( )٠٧سشنوات ،وذلك التي تششهدها السشوق النفطية الدولية اح -ت-ك-ام ال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة Ÿن-ط-ق
ب-الÎك-ي-ز ع-ل-ى ق-ان-ون اŸال-ي-ة ل-ل-فÎة حيث كان سشعر الÈميل ‘  ٢٠١٣قدر اŸصشلحة والغاية تÈر الوسشيلة كرسس
اŸمتدة ما ب ٢٠١٨ -٢٠١٠ Úوالذي بـح -وا‹  ١١5-١١٢دولر ل -لÈم-ي-ل ‘ م-ف-ه-وم ال-ت-ن-افسش-ي-ة السش-ل-ب-ية اŸفضشية
يحدد ميزانية وزارة الدفاع ،وهذا ما ح Úسشنة  ٢٠١٤قدر ب ـ  ٩٤دولرا للنزاعات القليمية والدولية ،فا◊الة
يدل ان التهديدات األمنية والرهانات للخام األمريكي اÿفيف ١٠٧ ،دولرا ال -ل-ي-ب-ي-ة ه-ي ان-ع-ك-اسس واضش-ح Ÿن-ط-ق
السشياسشية الناŒة عن الوضشع القليمي ÿام ب- -رنت ،ح- -يث ت- -أاث- -رت السش -واق اŸصشلحة والغاية تÈر الوسشيلة ،إاذ أان
للجزائر تعرف تزايدا وتعقيدا‡ ،ا العاŸية باألوضشاع الليبية اŸتدهورة ل -و –ق -ق مشش -روع ال -ق -ذا‘ اŸت -ع -ل-ق
ي -ت -ط -لب زي -ادة م -ي -زان -ي -ة ال-دف-اع Ãا ‘ موانئ التصشدير .و‘ سشنة  ٢٠١٨ب-إانشش-اء ع-م-ل-ة اف-ري-ق-ي-ة ب-ال-ذهب ف-اإن
يحقق جودة العمليات المنية ونوعية يقدر بحوا‹  ٦٢دولرا للÈميل ،و‘ مصشالح القوى الغربية التي تعتمد على
ال -ن -ت -ائ -ج اÙق -ق -ة م -ن ق-ب-ل ا÷يشس ما يلي منحنى بيا Êألسشعار النفط ما ال - -دولر واألورو ل - -لسش - -ي - -ط- -رة ع- -ل- -ى
الوطني ا÷زائري ،باعتبار أان التطور ب ÚالفÎة  ٨فيفري  ٢٠١٨لغاية  ١٠ال -ت -ع -ام Ó-ت اŸال -ي -ة ال -دول-ي-ة تصش-ب-ح
التكنولوجي ‘ ›ال الدفاع واألمن مارسس ،واÓŸحظة أان اŸنحنى يششهد مهددة.
ضشروري وحتمي ‘ ظل تهديدات غ Òانخفاضس وارتفاع ،وهذا ما يعني عدم غ -ي -اب ال -ت -نسش -ي -ق األم-ن-ي وال-ت-واف-ق
السشياسشي القليمي ب Úدول اŸغرب
ت -ق -ل -ي-دي-ة و‘ ظ-ل ح-روب ل “اث-ل-ي-ة اسشتقرار األسشعار ‘ السشوق الدولية.
تغيب فيها عناصشر ا◊رب التقليدية انطÓقا من انخفاضس أاسشعار البÎول العربي عزز من التدخÓت األجنبية
من قتال ب Úجيشش Úنظام ،Úأاسشلحة ‘ السشوق الدولية سشنة بعد سشنة ‘ وتهافت القوى الغربية على اŸنطقة،
وط - -رق ق - -ت- -ال م- -ت- -ع- -ارف ع- -ل- -ي- -ه- -ا ،ال- - -فÎة م - -ا ب ٢٠١٨-٢٠١٣ Úوارتفاع ح - - -يث ي - - -ع - - -ت Èال- - -وضش- - -ع الم- - -ن- - -ي
فا÷ماعات الرهابية “ثل Œسشيدا ميزانية الدفاع سشنة بعد سشنة ‘ الفÎة والقتصشادي للمنطقة نتيجة لتدخل
Ÿفهوم ا◊روب ال“Óاثلية ،واŸيدان اŸم- -ت- -دة م -ا ب ٢٠١٨-٢٠١٠ Úنتيجة الناتو ‘ ليبيا ،وهو تدخل يثبت غياب
خاصشة التجربة ا÷زائرية ‘ مكافحة تصش-اع-د ال-ت-ه-دي-دات الق-ل-يمية دخلت ا◊ل الق -ل -ي -م -ي وي -ع-كسس غ-ي-اب دول
ال -ت -ط -رف واإلره -اب ت -ث -بت صش -ع -وب -ة ا÷زائر ‘ سشياسشة التقششف ،باعتبار اŸنطقة ومنظماتها القليمية ‘ حل
ضشبط عدد اŸقاتل ،Úنوعية األسشلحة ،أان ا÷زائ -ر دول -ة ري-ع-ي-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى النزاعات الداخلية أاو البينية -ب Úدول
طرق القتال واŸواجهة◊ ،د أاصشبحنا اŸداخيل النفطية ‘ بناء ميزانيتها اŸنطقة
للموضسوع مراجع
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ششباب تندوف يطلب اŸزيد من النششاطات الÎفيهية

الذهنية القدÁة

دعم اŸبادرات ما يزال ﬁتشضما

’جسشام ‘ Œربة هي الثانية من نوعها ،وسشط مششاركة قوية من ششباب
’ثقال وكمال ا أ
ششهدت و’ية تندوف تنظيم مسشابقة «كروسص فيت» اÿاصشة برفع ا أ
الو’ية حضشرها رئيسص دائرة تندوف وعدد من مسشؤوو‹ قطاع الرياضشة ،اŸسشابقة التي نظمتها الرابطة الو’ئية للرياضشة للجميع بو’ية تندوف ’قت
’و.¤
اسشتحسشان ا÷مهور واŸششارك Úالذين بلغ عددهم  15مششاركًا تنافسشوا ‘ جو رياضشي للظفر باŸراتب ا أ
تندوف :عويشص علي
عن أاجواء اŸنافسصة ،رصصدت «الشصعب»
أاصص -داء ب -عضش اŸشص -ارك ‘ ÚاŸسص -اب -ق-ة
والذين اسصتحسصنوا اŸبادرة ،داع Úا¤
تنظيم اŸزيد من التظاهرات الشصبانية
اŸتنفسش الوحيد لشصباب اŸنطقة والتي
من شصأانها صصقل مواهب الشصباب وإابراز
ق- -درات- -ه- -م ال- -ري -اضص -ي -ة .وع -ل -ى ه -امشش
ال -ت -ظ -اه-رة أاك-د «أان-ات-وف ع-ب-د ال-وه-اب»
ن- -ائب رئ- -يسش ال- -ن- -ادي ال- -ري- -اضص -ي «آاث -ار
ال- -رم- -اضص »Úع -ل -ى وج -ود ع -دة مشص -اك -ل
تتخّبط فيها ا÷معيات الشصبانية والنوادي
ال- -ري- -اضص- -ي- -ة وال- -ت -ي أاث -رت سص -ل -ب ً-ا ع -ل -ى
نشصاطاتها مؤوخراً ،وأارجع اŸتحدث جملة
اŸشصاكل اŸسصجلة ا« ¤تقاعسش ا÷هات
اŸع- -ن- -ي- -ة» ب- -ال -و’ي -ة وال -ت -ي ح -الت دون
اسص -ت-ف-ادة ه-ذه ا÷م-ع-ي-ات م-ن اإ’ع-ان-ات
اŸال -ي -ة اŸق -دم -ة م -ن ط -رف الصص-ن-دوق
الو’ئي لدعم مبادرات الشصباب ‘ وقتها،
وأاضصاف اŸتحدث أان ا÷معيات الشصبانية
تفتقر إا ¤مقرات حتى يتسصنى لها تنظيم
م-ل-ف-ات-ه-ا ب-اإ’ضص-اف-ة إا« ¤ان-عدام» اللوازم
الرياضصية ،موضصحاً بأان ا’رادة الرياضصية
موجودة ،مطالب Úوا‹ الو’ية للتدخل
من أاجل تنظيم يوم دراسصي ’سصتقطاب
اŸمول ،Úو‘ سصياق متصصل أاكد «سصا⁄
ع-ل-ي» رئ-يسش ال-راب-ط-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لرياضصة
ل -ل -ج -م -ي-ع ب-و’ي-ة ت-ن-دوف أان ال-نشص-اط-ات
الرياضصية والثقافية والسصينمائية بالو’ية
شصهدت تراجعًا ملحوظًا ‘ ح Úاختفت
بعضش النشصاطات الوطنية التي كانت تقام
‘ وقت سص- -اب- -ق ع- -ل -ى غ -رار اŸه -رج -ان
الوطني أ’لعاب القوى واŸهرجان الوطني
ل-ل-ري-اضص-ة ال-نسص-وي-ة ،م-وضص-حً-ا ب-أان مشصكل
الهياكل الشصبانية والرياضصية غ Òمطروح
‘ الو’ية وهي قادرة على احتضصان كل
النشصاطات سصواء ﬁلية ،جهوية ووطنية،
ول-ك-ن ي-ب-ق-ى ت-أاط Òه-ذه ال-ه-ي-اك-ل «ح-جر
عÌة» يحول دون تنفيذ الÈامج السصنوية
ل -ل -ج -م -ع -ي -ات الشص -ب-ان-ي-ة ‘ ان-ت-ظ-ار رف-ع

التجميد عن اŸناصصب اŸالية ‘ قطاع
الشصباب والرياضصة ،وأاضصاف اŸتحدث أان
ا÷معيات الشصبانية بالو’ية تطالب من
وقت آ’خر برفع قيمة ا’عانات اŸالية
اŸقدمة والتي ـ حسصب اŸتحدث ⁄ -
ت -ع -د ت -ك -ف -ي ل -ت -ن -ظ-ي-م نشص-اط-ات ن-وع-ي-ة
تتماشصى وتطلعات الشصباب ،موضصحًا بأان
شصباب اŸناطق النائية بالو’ية متعطشش
للنشصاطات الرياضصية والثقافية ومقصصي
من العديد من التظاهرات وسصط إاقبال

ضصعيف للشصباب على ا÷معيات والنوادي
الشصبانية .بلدية تندوف وبلسصان «جايز
إالياسش» رئيسش ÷نة الشصؤوون ا’جتماعية،
دخ- -لت م- -ؤوخ -راً ع -ل -ى اÿط وان -ت -ه -جت
سصياسصة خاصصة Œاه الشصباب ،فاÛلسش
الشصعبي لبلدية تندوف الذي يضصم العديد
من الكفاءات الشصابة يراهن على النهوضش
بقطاع الشصباب والرياضصة السصبيل الوحيد
لكسصر الروت Úالذي تعيشصه اŸنطقة من
خÓل دعم اأ’ندية الرياضصية والعمل على
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بر›ة مشصاريع شصبانية على غرار إا‚از
اŸسص-اب-ح ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-دي-ري-ة ال-نشصاط
ا’ج -ت -م -اع -ي Ãا ي -ت -م -اشص -ى وت -ط -ل-ع-ات
الشص -ب -اب ،وأاضص -اف اŸت -ح -دث أان م -ل-ف-ي
السصكن والتوظيف هما هاجسش الشصباب ‘
اŸنطقة مؤوكداً على أان الوضصع الراهن
أاحسصن بكث‡ Òا كان ‘ السصابق بفضصل
›هودات الدولة ‘ هذا اÛال وسصعيها
ال- -دائ- -م ل- -ل- -ن- -ه -وضش ب -واق -ع الشص -ب -اب ‘
اŸنطقة.

أاين يقضصي الشصباب أاوقاته ‘ ا÷نوب؟ سصؤوال نحاول اإ’جابة
عليه ،من خÓل اŸلف الذي أامامنا على ضصوء ما وفانا به
م -راسص -ل -ون -ا م -ن ع ÚاŸك -ان Ÿع -رف -ة واق -ع ه -ذه ال-ف-ئ-ة ‘
و’ياتها.
ونقصصد من كل هذا ،هل هناك فضصاءات تسصتقبل هؤو’ء كدور
الثقافة ،مراكز الÎفيه والتسصلية ،النوادي سصواء الرياضصية أاو
اأ’نÎنت ،اŸكتبات ،اÓŸعب والقاعات ،مقرات ا÷معيات،
وÓﬁت ذات النشصاطات اŸتعّددة.
تندرج ‘ إاطار السصعي لتأاط Òكل اأ’عمار ضصمن منظومة
ذات الطابع الÎبوي ،خاصصة واكتشصاف اŸهارات ‘ شصتى
القطاعات ،إان ترّددت على هذه ا÷هات.
ولÓأسصف الصصورة اıالفة Ÿا أاوردناه سصالفا ،هو أاننا نسصجل
Ãرارة ،أان اأ’غلبية السصاحقة من شصبابنا Œده ‘ اŸقاهي أاو
‘ أاماكن ’ يسصتفيد منها أاي شصيء شصغله الشصاغل اللعبة
اÛنونة كرة القدم ..أاو مسصائل أاخرى ’ فائدة ،من ورائها،
من ناحية تكوين شصخصصية الغد الرجل اŸسصلح بكل القيم التي
تسصمح له Ãواجهة هذا العا ⁄وﬁاورة اآ’خر بكل جدارة
واسصتحقاق ،و’ يتأاتى هذا إا’ ‘ حالة واحدة ،أا’ وهي
التحلي بقدر كاف من اإ’رادة ‘ ،مرافقة كل اŸسصتجدات
اŸتعلقة باسصتغÓل ما هو متاح من ثقافة عامة وما تبعها من
إافرازات ذات اأ’بعاد العلمية.
نحن هنا ’ نتحدث على النخبة أاو من له مسصتويات عليا،
وإا‰ا عن تلك الطاقات الشصبانية التي تنهضش كل صصباح و’
Œد إا ¤أاين تتوجّه ما عدا اŸقهى اŸقابل ◊ّيها ..الدخول
باÛان ’ حاجب و’ بطاقة ‘ ح Úأان الهياكل اأ’خرى
Óبحار ‘
تضصع شصروطا Ÿطالعة كتاب أاو تطلب أاموا’ ل إ
اأ’نÎنت ،ناهيك عن اŸؤوسصسصات اأ’خرى التي ’ يتواصصل
أاصصحابها مع الشصباب ،نظرا لهيمنة الفكر اإ’داري وطغيان
ذهنية كل شصيء ‡نوع.
إا ¤أاين تذهب الباقية ،اŸتبقية من الذين ’ يحوزون على
اإ’مكانيات أاو أاولئك الذي ’ يسصتوفون شصروط اإ’سصتفادة من
اŸلحقات التي خصصصصتها السصلطات العمومية إا ¤الشصباب ‘
اŸناطق ا÷نوبية؟.
لذلك ،فإان اŸصصالح الو’ئية ع Èهذه ا÷هات مدعوة إا¤
مراجعة سصياسصتها ‘ هذا الشصأان وهذا وفق نظرة مرنة ورؤوية
واقعية وخاصصة اŸكلفة بشصؤوون الشصباب الÎفيه ،ا÷معيات،
والثقافة القادرة على تقد Ëإاضصافة ‘ هذا اإ’طار ..أ’ن
هذه الفضصاءات تسصتطيع أان تكون ذلك اإ’متداد الطبيعي
لÓأسصرة من خÓل مسصاعدتها على صصقل اŸواهب التي قد
نهملها بحكم عدم إايÓء لها العناية الÓزمة واŸطلوبة.
واإ’ندماج ‘ هذه اŸنظومة اŸتكاملة يقي الشصباب من كل
اآ’فات اإ’جتماعية اŸضصّرة وŒنبه اıاطر اÙدقة به
من هنا وهناك وهو الهدف اŸراد منه ‘ حالة ما اسصتطعنا
التكفل بهذا النسصق العام.
القسشم اÙلي

مدير الششباب والرياضشة لو’ية “Ôاسشت:

سضنسضتلم  ٦مسضابح جوارية و ٦مÓعب معشضوشضبة
لطاŸا كان عام Óالوقت وملء الفراغ،
’مر
عنصشران بارزين خاصشة إاذا تعلّق ا أ
‘ اسشتغÓلهما ‘ ما هو إايجابي ‘ ،وقت
ي-ع-رف ف-ي-ه اÙي-ط ان-تششارا واسشتفحا’
Óف-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،وال-ت-ي غ-ال-ب-ا ما
ل -آ
يقع فيها الششباب الذي ’ يتم التحكم
ف -ي -ه ب -ط -رق ج -ي -دة« ،الشش -عب» تسش ّ-ل-ط
الضش -وء ع -ل -ى اŸراف -ق والÈام -ج اŸوف-رة
’سشتثمار ‘
للششباب لتلبية رغباتهم ،وا إ
ال- -ط- -اق- -ة ال- -ت- -ي ي- -ت- -مّ- -ت- -ع ب- -ه -ا أاج -ي -ال
اŸسشتقبل.
“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود
كشص- -ف م- -دي- -ر الشص- -ب- -اب وال- -ري -اضص -ة ب -و’ي -ة
“Ôاسصت حسص - -ا Êم - -و’ي ع - -ب - -د ال - -ك - -ر،Ë
لـ«الشصعب» ،أان قطاع الشصباب يسصعى إا ¤طرح
برامج ترفيهية تكون متنفسصا ،حيث أابرمت
عدة إاتفاقيات ‘ إاطار توأامات مع و’يات
الشص -م -ال م -ن أاج -ل ال-ت-ب-ادل ب Úأاب-ن-اء ال-وط-ن
وخ-ل-ق م-ا ي-ع-رف ب-السص-ي-اح-ة الشص-ب-ان-ي-ة ،حيث
أاحصصى قطاع الشصباب السصنة اŸنصصرمة 07
عمليات ،م ّسصت قرابة  700شصاب “كنوا من
خÓلها زيارة عدد معت Èمن و’يات الوطن
سص -واء الشص -م -ال -ي -ة أاو ح -ت -ى ال -هضص-اب ال-ع-ل-ي-ا،
ب- -اإ’ضص- -اف- -ة إا“ ¤ك 2000 Úمصص-ط-اف م-ن
Óسص-ت-م-ت-اع ب-أاج-واء ال-بحر خÓل
ال-ت-ن-ق-ل إا ¤ل -إ
الصصائفة اŸاضصية ‘ ،خطوة إا ¤خلق متنفسش

÷م - -ي - -ع شص - -رائ - -ح الشص- -ب- -اب خÓ- -ل م- -وسص- -م
اإ’صصطياف.
‘ سص- -ي- -اق م -تصص -ل ،يضص -ي -ف م -دي -ر الشص -ب -اب
والرياضصة بتمÔاسصت ،أان القطاع ومن خÓل
ما يتوّفر عليه من هياكل شصبانية وما يحتوي
ع -ل -ي -ه م-ن ن-واد ت-نشص-ط ضص-م-ن ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل
واŸقدرة بـ  42منشصأاة شصبابية تتوزع ما بÚ
دور ل -لشص -ب -اب ،وق-اع-ات م-ت-عّ-ددة ل-ل-نشص-اط-ات
وم-رك-ب-ات ج-واري-ة وم-راك-ز ع-ل-م-ي-ة ت-رفيهية،
وال -ت-ي ت-ع-رف ع-ددا م-ع-تÈا م-ن اŸن-خ-رطÚ
الشص- -ب- -اب Ÿم -ارسص -ة ال -ع -دي -د م -ن اأ’نشص -ط -ة
اıتلفة ،حيث تشص Òاإ’حصصائيات ـ حسصب
اŸتحدث ـ إا ¤إانخراط أازيد من  300شصاب ‘
ك -ل ه -ي -ك -ل م -ن ال -ه -ي -اك -ل الشص -ب -اب -ي-ة ،ن-ظ-را
Óنشصطة التي تقدمها وتوفرها ،خاصصة منها
ل أ
تلك التي تواكب اأ’نشصطة العلمية ا◊ديثة
ع -ل -ى غ -رار ن -ادي ع -ل-م ال-ف-لك ب-دار الشص-ب-اب
هواري بومدين ،واأ’نشصطة الفنية والثقافية
اŸتنوعة.
يضصيف حسصا Êمو’ي عبد الكر ،Ëأان القطاع
تدعم خÓل السصنة اŸنصصرمة ،بهياكل رياضصية
على غرار اŸسصابح ا÷وارية الـ  ،03زاد نوعا
م-ا م-ن اإ’ق-ب-ال الشص-ب-اب-ي ع-ل-ى ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل
واإ’ن -خ -راط ‘ ن -وادي -ه -ا ،م -ا خ-ل-ق م-ت-ن-فسص-ا
وأاماكن للÎفيه كانت إا ¤وقت قريب ليسصت
‘ متناول شصباب اŸنطقة.
‘ خ -ط -وة م -ن ال-ق-ط-اع Ÿشص-ارك-ة اŸواط-نÚ
اŸناسصبات ،سصواء الدينية أاو الوطنية أاو حتى
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بالرغم من توفر و’ية ورقلة على  ٢٨٩جمعية ورابطة و ٣٠٠ناد رياضشي

ا◊وار ا◊لقة الواصضلة ب Úالشضباب واإلدارة

يصشل عدد اŸؤوسشسشات الششبانية بو’ية ورقلة إا ¤ما يعادل  51مؤوسشسشة الششباب Ãا فيها اŸراكز الثقافية ،حسشب مديرية الششباب والرياضشة ،وعلى غرار عدد من ا÷هات ‘ الوطن ورغم توافر اŸؤوسشسشات الششبانية
القادرة على احتضشان الششاب وا’هتمام به ،إا’ أان إاقباله على هذه اŸؤوسشسشات ’زال ضشعيفا ومرتبطا بفئة معينة فقط منهم اŸهتمون بالنششاط ا÷معوي والرياضشي ،هذا فضش Óعن مششكل التأاط Òالذي تعا Êمنه
ل تزايد عدد اŸؤوسشسشات ونقصص التأاط Òفيها.
اŸؤوسشسشات الششبانية والذي يسشتدعي دعما من ا◊ركة ا÷معوية لتنششيطها ‘ ظ ّ
ورقلة :إاÁان كا‘
ﬂصصصش ل-ل-ت-ع-ل-ي-م ب Úال-ث-ان-وي-ات أاط-لق عليه
تسص -م-ي-ة شص-ب-اب ‘ شص-ب-اب ن-ظ-م ب-ال-ت-ع-اون م-ع
إاذاعة ورقلة وقد كان فرصصة إ’براز العديد من
ونظرا للكم الكب Òلعدد ا÷معيات والنوادي
اŸواهب الشصبانية ‘ الفنون وا’ختصصاصصات
الرياضصية التي هي ‘ تزايد يوما بعد آاخر
اıتلفة.
ح- -يث ي- -ب- -ل -غ ع -دد ا÷م -ع -ي -ات وال -راب -ط -ات
وفيما يخصش السصبب الذي يؤودي إا ¤تسصجيل
الشصبانية حوا‹  289جمعية ورابطة بالو’ية،
إاق -ب-ال ضص-ع-ي-ف م-ن ط-رف الشص-ب-ان ع-ل-ى ه-ذه
باإ’ضصافة إا ¤ما يزيد عن  300نادي رياضصي
اŸؤوسصسص - -ات ‘ ح Úت - -وف - -ر ال - -ع - -دي - -د م - -ن
ف -ق -د ك -ان م -ن اŸه -م ا÷ل -وسش ع -ل -ى ط-اول-ة
اإ’مكانيات حيث ‘ بعضش البلدية يوجد كما
ال -ن -ق -اشش م -ا ب Úم-ؤوسصسص-ات الشص-ب-ان-ي-ة ،وك-ذا
أاكد ﬁدثنا تنوع ‘ اŸؤوسصسصات أاي من دار
ا÷م -ع -ي -ات الشص -ب-ان-ي-ة ل-ل-مسص-اه-م-ة ‘ ال-ب-ن-اء
شص- -ب- -اب إا ¤م -رك -ز ث -ق -ا‘ وم -ركب ري -اضص -ي
ا’جتماعي والتنمية الفكرية للوسصط الشصباÊ
جواري وحتى بيت للشصباب ،إا’ أان الشصاب مثÓ
أ’ن العمل اليوم أاصصبح يتطّلب عم Óتكامليا
ي- -فضص -ل ا’سص -ت -ف -ادة م -ن ﬂت -ل -ف اÿدم -ات
للتكفل بالشصباب أ’ن الشصباب ‘ حاجة إا¤
اŸقدمة من جهات أاخرى على غرار خدمة
ه -ذا ال -ت-ق-ارب واŸراف-ق-ة وال-ت-وج-ي-ه واأ’خ-ذ
اأ’نÎنت التي يف ّضصل الكثÒون ا’سصتفادة منها
بيده بكل ثقة وبصصدق وبكل أامانة ،كما ذكر
ع ÈاÓÙت اÿاصص- - -ة رغ - -م أان سص - -ع - -ره - -ا
مدير الشصباب والرياضصة لو’ية ورقلة بوبكر
ﬂفضش ل -ف-ائ-دت-ه-م ‘ اŸؤوسصسص-ات الشص-ب-ان-ي-ة
شصتحونة على هامشش فعاليات افتتاح اللقاء
وذلك لعدة أاسصباب أاهمها اأ’طر التي تضصبط
الو’ئي مع ا◊ركة ا÷معوية الذي نظّم أامسش
اليوم ‘ تزايد وتأاطÒها ‘ نقصصان ،وبالتا‹ من اŸبادرات للعمل على مكافحة العنف ‘ وأاه -داف وت -ق -ي -ي -م ل  -أ
ÓنÎنت ،وكذا عدم
Óداء وت-ق-وÁه أايضص-ا إان الشصاب ‘ اسصتخداماته ل أ
بدار الثقافة مفدي زكرياء.
وقد أاوضصح ﬁدثنا أان هذا اللقاء Áثل فرصصة ‘ ظ ّ-ل ارت -ف -اع ع -دد اŸؤوسصسص -ات الشص -ب -ان -ي-ة الوسصط الشصبا Êوالرياضصي على غرار جمعية تطّلب اأ’مر من أاجل ترقية وتفعيل مسصاهمة السصماح له بالتدخ Úأاو التلفظ بأالفاظ غÒ
ل -ت -ق -ي-ي-م م-ا ّ” إا‚ازه م-ن ط-رف ا÷م-ع-ي-ات وا◊رك -ة الشص -ب -ان -ي -ة ي -ب -ق -ى ه -ن-اك ع-ج-ز ‘ سصكرة التي بادر بها ›موعة من سصكان أاحد ا◊ركة ا÷معوية ‘ مسصÒة التنمية الشصاملة ’قئة كل هذا يعد من اأ’سصباب اŸباشصرة.
واأ’ثر اإ’يجابي وانعكاسصات العمل ا÷معوي ال -ت -أاط Òالشص -ب -ا Êوم -ن ه-ن-ا ت-ت-وضص-ح أاه-م-ي-ة اأ’حياء الذين يقومون بالتحسصيسش اŸيدا ÊواŸسص -ت -دام -ة ب -ال -و’ي-ة ،وك-ذا ت-ف-ع-ي-ل إارسص-اء وم- -ن ج- -ه -ة اف -ت -ق -ار اŸؤوسصسص -ات الشص -ب -ان -ي -ة
على أارضش الواقع ،خاصصة وأان اÛتمع يعيشش ا◊ركة ا÷معوية ‘ مرافقة العمل لتحقيق وقد سصاهمت هذه اŸبادرات ـ حسصبه ـ ‘ سصياسصة متينة للعمل ا÷معوي الشصبا Êمبنية للتأاط ،Òحيث أان عدد اŸؤوسصسصات ‘ تزايد
‘ ظ -ل –دي -ات وره -ان -ات ت -ت-طّ-ل-ب تضص-اف-ر أاداء متكامل.
ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ح-دة ال-ظ-اه-رة ع-ل-ى خÓ-ف م-ا على أاسصسش الدÁقراطية والتشصاركية وا◊وار ‘ ح Úأان التأاط Òقليل وحتى معهد إاطارات
ّ
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الشصباب بورقلة يعد معهدا وطنيا ما يعني اأن
ا÷هود وتنسصيقها من أاجل النهوضش والدفع
اŸديرية كرمت هذه اÛموعة دعما Ÿثل و‘ سصياق متصصل ذكر مدير ديوان مؤوسصسصات الدخول إاليه يكون بتحديد حصصصش ﬂصصصصة.
مكافحة العنف ‘ الوسضط
بواقع شصباب اŸنطقة واŸسصاهمة ‘ البناء
هكذا مبادرات وتشصجيع انتشصارها ‘ الوسصط الشص -ب -اب ب -ورق -ل -ة ي -وسص -ف ج -ودي ‘ ح -ديث وم-ن ج-ه-ت-ه م-دي-ر الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ب-وب-كر
ا’جتماعي ،الثقا‘ والعلمي و–مل ا◊ركة
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ا÷معوي ،وهو ما يتطّلب وعيا من طرف لـ»الشص- -عب» أان و’ي- -ة ورق- -ل- -ة ت- -ت- -وف- -ر ع- -ل- -ى شصتحونة يسصعى بالتباحث مع الوزارة الوصصية
ا÷م-ع-وي-ة Ÿسص-ؤوول-ي-ات-ه-ا ا’ج-تماعية واأ’خذ
ا◊ركة ا÷معوية.
م -ؤوسصسص -ات م -ل -ح -ق -ة ب-ال-دي-وان رسص-م-ي-ا وغ Òمن أاجل الرفع من حصصة و’ية ورقلة وŒاوز
بزمام اŸبادرة Ÿشصاركتها ‘ Œسصيد دورها
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‘ التكفل ا◊قيقي بالشصباب بالعمل والتأاث Òومن اÙاور التي عّرج ‘ حديثه إاليها هي يذكر أان ا’جتماع
العجز اŸسصجل.
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‘ هذه الفئة ومّد جسصور التواصصل مع شصباب الشص -ب -ا Êوال -ري-اضص-ي وال-ت-ي “ث-ل شص-ق-ا ه-ام-ا يدخل ‘ إاطار عقد اللقاءات الدورية للحوار وه -ي اŸراك -ز ال -ث -ق -اف -ي -ة وع -دده -ا ت -ق-ري-ب-ا هذا وŒدر اإ’شصارة ،إا ¤أان مشصاريع القطاع
اŸن -ط -ق -ة م -ن خ Ó-ل ال-ع-م-ل ع-ل-ى م-ك-اف-ح-ة أايضصا من مهام ا◊ركة ا÷معوية ،والذي أاكد وال -تشص -اور واŸراف -ق-ة م-ع ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة باŸلحقة وغ ÒاŸلحقة  55منها دور للشصباب بالو’ية تعرف تقدما كبÒا ‘ وتÒة إا‚ازها ـ
سصلوك ا’نحراف الذي أاضصحى ‘ تزايد من على أاهميته وضصرورته ‘ عمل ا÷معيات ،وتعت Èهذه اÿطوة اŸتمثلة ‘ عقد لقاء وبيت للشصباب ومركز علمي ترفيهي ومركب حسص -ب -م-ا ـ ذك-ره م-دي-ر ال-ق-ط-اع م-ن ب-ي-ن-ه-ا 11
يوم آ’خر ‘ الوسصط الشصبا ،Êوكذا مواجهة على اعتبار أان نشصاطها ’بد أان Áثل أاداة و’ئي تشصاوري باسصتدعاء كل ا÷معيات التي رياضصي جواري وكذا مركز ثقا‘ ،باإ’ضصافة مسص -ب -ح -ا ‘ إاط -ار ا’إ‚از ،م -ن -ه-م  3مسصابح
ﬂاط -ر ال -ع -وŸة واأ’نÎنت ع– Èصص -ي -ن -ه-م للوقاية من العنف ع Èالتحسصيسش و–صص Úتتعامل مع مديرية الشصباب والرياضصة والتي إا ¤ق -اع -ة م-ت-عّ-ددة ال-نشص-اط-ات وت-نشص-ط ه-ذه سصتوضصع حيز اÿدمة ‘  5جويلية بكل من
بالقيم اأ’خÓقية والوطنية ومسصاعدتهم على الشصباب بالقيم الروحية والثقافية بأابعادها ،تسصتفيد من اإ’عانات اŸالية واŸقدرة بـ 300اŸؤوسصسص- -ات ‘ ›ا’ت م- -ت -ع -ددة ك -اإ’ع Ó-م ورق-ل-ة ،ا◊جÒة وسص-ي-دي سص-ل-ي-م-ان ب-اإ’ضصافة
التحصصيل العلمي والثقا‘ وهي من اŸهام Ÿك-اف-ح-ة ه-ذه ال-ظ-اه-رة وﬂت-ل-ف ال-ظواهر جمعية ورابطة شصبانية إ’براز إامكانيات الدولة اأ’‹ ،النشصاطات النسصوية ،الفنون التشصكيلية إا ¤ت -ف -ع -ي -ل أاح -واضش السص -ب -اح -ة ،فضص  Ó-ع-ن
ال -تشص -ارك -ي-ة ل-ل-ع-م-ل ا÷م-ع-وي م-ع م-ؤوسصسص-ات السصلبية اأ’خرى والتي تسصتدعي اÿروج من وأاثرها واقعيا ‘ اأ’داء الهادف إا ¤التكفل ال -درام -ي -ة وال -غ -ن -ائ -ي -ة ،ال-ري-اضص-ات ال-ف-ردي-ة مشصروع قاعة ثانوية رياضصية التي بلغت نسصبة
اأ’شص -ك -ال ال -ن -م -ط-ي-ة وال-ق-والب اŸن-اسص-ب-ات-ي-ة بشصباب الو’ية ،وتهدف من خÓلها مديرية وا÷ماعية والرياضصات الÎفيهية وكذا صصيانة ا‚ازه  ‘ 90اŸائة وأايضصا ا‚از بيت للشصباب
الدولة.
و‘ إاجابته لتقييم التكفل الفعلي بالشصباب من ل -ل -نشص -اط ا÷م -ع-وي إا ¤اŸراف-ق-ة ب-ال-نشص-اط الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا أاحد اÙاور أاج- -ه- -زة اإ’ع Ó-م اآ’‹ وال -تصص -وي -ر اŸون -ت -اج ا÷ديدة  ‘ 90اŸائة و 3مÓعب رياضصية
اأ’سصاسصية ‘ عملية التكفل بالشصباب إا ¤فتح وغÒها.
بطاقة  5000مقعد ‘ كل من ع Úالبيضصاء
طرف اŸؤوسصسصات الشصبانية وبتنسصيق ا÷هود
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مع ا÷معيات بالو’ية ،أاشصار شصتحونة إا ¤أانه ا÷واري الدائم واŸيدا Êحتى يكون هناك ق- -ن- -وات ا◊وار وال- -ت- -ق- -ارب ب Úا÷م- -ع -ي -ات ومن ب
و“اسص Úومقارين و 32مÓعب جوارية على
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’ Áكن القول بأان هناك تكفل فعلي كامل ال- -ت- -ي ت- -ع- -د ح- -ل- -ق- -ة م- -ف -ق -ودة ب Úالشص -ب -اب واÛت- -م -ع اŸد Êواإ’ط Ó-ع ع -ل -ى ال -نشص -اط العطلة الربيعية من طرف ذات ا÷هة مث Óمسص -ت -وى ال -و’ي -ة ومسص -ب -ح Úومسص -ب-ح خ-اصش
ّ
ا÷معوي وما تقدمه عمليا من أاجل تغي Òالقرية الÎفيهية العلنية ل أ
Óطفال من سصبعة ب -ال -نسص -اء ي -ع -د اأ’ول م -ن ن-وع-ه ‘ اŸن-ط-ق-ة
وم -ت-ك-ام-ل وه-و م-ا يسص-ت-دع-ي ت-ف-ع-ي-ل ت-نسص-ي-ق وا÷معيات واإ’دارة وتكريسش التواصصل الذي
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وŒري حاليا عملية تكوين حوا‹  45فتاة من
ج - -ه - -ود وم - -ه- -ام ا÷م- -ع- -ي- -ات واŸؤوسصسص- -ات يعد عملية حيوية لÎقية النشصاط ‘ حّد ذاته.
الشصبانية .هذه اأ’خÒة التي هي ‘ حّد ذاتها موضصحا أانه على مسصتوى الو’ية هناك عدد جديته وبإادراج التخطيط أايضصا ،أ’نه ’ Áكن الشصباب والتي تعد أاول قرية ترفيهية على أاجل التدريب ‘ السصباحة.
بناء عمل مثمر دون ا’سصتناد إاﬂ ¤طط اŸسص -ت -وى ال -وط -ن -ي ،ب -اإ’ضص-اف-ة إا ¤ب-رن-ام-ج

بششاريون لـ«الششعب»:

نبحث عن فضضاءات تلبي رغباتنا

الوعدات التي تقام ب Úا◊ Úواآ’خر ،ومن
أاج -ل ت -رف-ي-ه اŸواط-ن Úدون ت-ك-ل-ي-ف-ه-م ع-ن-اء
ال -ت -ن -ق -ل ،كشص -ف اŸت -ح -دث ع -ن إاسص -ت-ح-داث
Óطفال
نشص-اط-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة وأال-ع-اب موجهة ل أ
بالدرجة اأ’و ‘ ¤ظل غياب حدائق وأاماكن
خ-اصص-ة ب-ال-تسص-ل-ي-ة ،وال-ت-ي مّ-ك-نت ق-رابة 1500

مشص -ارك م -ن اإ’سص -ت -ف-ادة م-ن-ه-ا خÓ-ل السص-ن-ة
اŸنصصرمة.
ه- -ذا وأاك- -د م- -دي- -ر الشص- -ب -اب وال -ري -اضص -ة ،أان
التدعيم الذي من اŸنتظر أان يعّزز القطاع
خÓل السصنة ا÷ارية ،على غرار تسصليم مسصبح
نصصف أاوŸبي ،و 05مسصابح جوارية ‘ بعضش

دوائ - -ر ال - -و’ي - -ة ،ن- -اه- -يك ع- -ن  06مÓعب
م-عشص-وشص-ب-ة إاصص-ط-ن-اع-ي-ا م-وزعة على ﬂتلف
م -ن -اط -ق ال -و’ي -ة ،م -ا سص-ي-م-ك-ن ـ حسص-ب-ه ـ م-ن
م -واصص -ل -ة اأ’نشص -ط -ة الÎف -ي -ه -ي-ة وال-ري-اضص-ي-ة
وت -ع -م-ي-م-ه-ا ع-ل-ى ج-م-ي-ع ت-راب أاك Èو’ي-ة ‘
الوطن من حيث اŸسصاحة.

صصّرح ا÷امعي د.أاوسصامة «أان منطقة
بشصار تتمتع Ãكتسصبات سصياحية تسصتقطب
ال -زوار م -ن شص -ت -ى رب -وع ال -وط -ن ا◊ب -يب
ا÷زائ -ر وح -ت -ى دول ال -ع -ا ⁄واÛاورة،
ولكن ا’هتمام يبقى ناقصصا مع إاهمال

ملحوظ للفئة اأ’هم ،وهم الشصباب الذين
يشصكلون أاعدادا كبÒة ،ف‚ Óد أاماكن
ﬂصصصصة لهم ‘ تلك الفعاليات اŸعلن
عنها أاو حتى برامج تلبي رغباتنا وميولنا
كجيل متعطشش Ÿعرفة كل ما يدور حوله،
وحتى اآ’ن ‚ ⁄د مكاًنا لÎفيه أاو مكان
ي -ن -م-ي م-واه-ب-ن-ا وت-ط-ل-ع-ات-ن-ا كشص-ب-اب ب-ل
وج- -دن- -ا اأ’رصص- -ف- -ة واŸق- -اه- -ي م- -ك -اًن -ا
ل -ت-ج-م-ع-ات-ن-ا» .مضص-ي-ف-ا« :اŸسص-ؤوول-ي-ة م-ن
وجهة نظري تقع على عاتق اŸنتخبÚ
والسص -ل -ط -ات ال-و’ئ-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة ل-رع-اي-ة
الشص -ب -اب -ف ،ف -مسص -ؤوول-ي-ت-ه-م ت-وف Òأام-اك-ن
لÎف-ي-ه ل-لشص-ب-اب ورع-اي-ت-ه-م أايًضص-ا وتوفÒ
لهم مناصصب العمل’ ،بد أان تنشصط من
دورها Œاه الشصباب خارج نطاق اأ’ندية
ال -ري -اضص -ي -ة وذلك ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ك-اف-ة
ا÷هات لعمل برامج ثقافية واجتماعية
وري-اضص-ي-ة ،وال-ت-نسص-ي-ق م-ع ال-تعليم اŸهني
ومع وزارة السصياحة والفÓحة.
ومن جهته قال أاحمد  .ط ( 22سصنة)،

طالب بجامعة طاهري ﬁمد من حق كل
شصاب أان يسصتمتع بإاجازته ومن حقنا أايضًصا
كشص- -ب -اب أان ن -ط -الب اŸسص -ؤوول Úب -ت -وفÒ
اأ’ماكن واŸراكز التي تخدمنا وترعى
م -واه-ب-ن-ا ،وق-د ي-ق-ول ال-ب-عضش ،إان ه-ن-اك
أام -اك -ن ك -ثÒة تسص -ت -ق -طب الشص -ب -اب م -ث-ل
اأ’ن -دي -ة ال -ري -اضص -ي -ة ‚د م -رك -ز لÎف-ي-ه
ج -دي -د ‘ إاط -ار ا’‚از ب -ط -ري -ق واك-دة

ليتوفر على شصيء إا’ على اأضصواء تسصر
ال -ن -اظ-ري-ن أاث-ن-اء ال-ل-ي-ل ،ل-ك-ن ‘ الصص-ب-اح
عبارة عن صصحراء قاحلة و‡لوءة بقطع
ا◊ديد اÿاصصة  ⁄ينته بعد ونحن نقول
’ توجد أاماكن ترفيه و’ اأندية رياضصية
و’ مناطق خضصراء وغÒها من اأ’ماكن
اıصصصصة للشصباب ‘ ظل وجود مركز
ت-رف-ي-ه ع-ائ-ل-ي واح-د ،ه-و م-رك-ز الÎف-ي-ه

ال -ع -ائ -ل -ي ال -عسص -ك-ري ويسص-ت-ق-ب-ل ال-ع-ائ-ل-ة
ال - -بشص - -اري - -ة وه - -م مشص - -ك- -وري- -ن ج- -زي- -ل
الشص -ك -ر ،وب -عضص -ن-ا ’ Áلك ح-ت-ى م-نصصب
ع -م -ل و’ ت -وج -د م -راك-ز ‘ اأ’ح-ي-اء و⁄
توفر لنا أاماكن لÎفيه نسصتفيد منها ‘
تنمية مواهبنا وإابداعاتنا.
بششار  /جمال دحمان

ثقافة

الخميسض  2٦أافريل  2017م
الموافق لـ  10شضعبان  1٤39هـ

الدكتور عزيز عايضض السشريحي لـ «الششعب»:

ضشرورة فرضص الّرقابة على النّصشوصص اŸوّجهة لأÓطفال

دع -ا ال -ب -احث واıرج اŸسش -رح-ي ال-ي-م-ن-ي
الدكتور عزيز عايضض السشريحي إا ¤فرضض
رق- -اب- -ة صش- -ارم -ة ع -ل -ى ال -نصش -وصض اŸوّج -ه -ة
ل -ل -ط -ف -ل ،وك -ذا ان -ت -ه -اج سش -ي-اسش-ة ال-تشش-ج-ي-ع
ب-إاق-ام-ة م-ه-رج-ان-ات وطنية ودولية بإاششراك
ج - -م- -ي- -ع اÎÙف Úوﬂت- -ل- -ف اŸم- -ارسش‘ Ú
›ا’ت أادب ال- -ط- -ف- -ل ،م- -ع- -تÈا م- -ن خÓ- -ل
ن
ا◊وار الذي خصض به جريدة « الششعب» أا ّ
«ال -ت-ن-ظ Òب-دون ‡ارسش-ة أاع-م-ى واŸم-ارسش-ة
بدون تنظ Òعمياء».
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^ الشش -عب :ي -واج -ه مسش -رح ال ّ-ط -ف -ل ال -ي -وم
الكث Òمن ا’نتقادات ،فهل ما يحدث فوق
اÿشش- -ب- -ة خ- -رق وان- -ت- -ه- -اك ل- -ه- -ذه ال- -ف- -ئ- -ة
ا◊ ّسشاسشة؟
^^ ال -دك -ت -ور ع -زي -ز ع -ايضض السش -ري-ح-ي:
ت -رب-ط-ن-ي عÓ-ق-ة م-ت-ي-ن-ة ب-ال-مسض-رح وال-مسض-رحّ-ي-ي-ن
ال -ج -زائ -ري -ي-ن ط-وال ف-ت-رة دراسض-ت-ي وإاق-ام-ت-ي ف-ي
الجزائر مرورا بمشضاركاتي في مهرجانات محلية
ودولية في مجال فنون المسضرح واأ’داء المسضرحي،
وكان لي الشضرف أان أاترأاّسض لجنة تحكيم مسضرح
ال -ط -ف -ل ف-ي ب-ودواو ب-و’ي-ة ب-وم-رداسض ،وشض-اه-دت
Óك-ادي-م-ي-ة ب-ل ه-ي اأ’ك-ادي-م-ي-ة
ع -روضض -ا ت -رت-ق-ي ل -أ
نفسضها مثل مسضرحية (أاو’د الحومة) وغيرها ،كما
شضاركت كأاسضتاذ محاضضر في مسضرح الطفل بو’ية
المدية ،وانبهرت بمسضتوى العروضض المقدمة مثلها
مثل مهرجان الطفل المغاربي في و’ية عنابة.
وبعيدا عن الغرور الذي يمتلكه بعضض المجحفين
بالحركة المسضرحية لمسضرح الطفل ،وكلّما سضمحت
لهم الفرصضة يدّقون ناقوسض الخطر ،أاريد أان أانّوه
هنا بأان النقد البنّاء والتفرغ التام للعمل واإ’بداع،
ه -و ال -ذي ي -خ -دم ال -ع -روضض ال -م -وّج -ه -ة وي -واصض -ل
مسضيرتها النضضالية ،بما يتÓءم مع ذوق هذه الفئة
ال -ع -م -ري-ة وط-م-وح-ات-ه-ا وال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ق-ي-م
واأ’خ Ó-ق ال -ح -م -ي -دة ال -ت -ي ي -ع -ت -ز ب-ه-ا ال-م-ج-ت-م-ع
الجزائري والعربي واإ’سضÓمي.
^ إاذا ماذا ّÁثل مسشرح ال ّ
طفل بالنّسشبة لك؟
^^ مسضرح الطفل من اأصضعب اأنواع المسضرح سضواء
في كتابة النصض اأو التمثيل اأو ا’إخراج ،لماذا؟ ’أّنه
ببسضاطة قناة من القنوات التربوية الهامة و
ال -ت -ي تسض -اه -م ف -ي شض -خصض -ي -ة ال -ط -ف-ل ن-فسض-ي-ا
واجتماعيا ووجدانيا ،عÓوة على ما يحّققه من
اإشض -ب -اع ل -رغ -ب -ات -ه ف -ي وي -ح  ،و’ اأقصض -د ه -ن-ا
التهريج وا’إضضحاك وا’سضتخفاف بعقلية الطفل،
ال-ذي ي-وؤسضسض ع-ل-ي-ه مسض-ت-ق-ب-ل ال-مسض-رح ،ب-اع-ت-باره
جمهور الغد وا’إضضرار به اإجحاف في حق مجتمع
بكامله اإن صضح التعبير.
وم -ع ذلك ال ّشض -ك-ر م-وصض-ول ل-ك-ل م-م-ارسض-ي مسض-رح
الطفل ،وذلك ’إشضراك الطفل في المسضرح بطريقة
م-ب-اشض-رة وال-ت-ع-ود ع-ل-ى ال-ع-روضض ال-مسضرحية وحّبه

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

للمسضرح والترفيه عنه ،فع Óكّلنا ندرك أانّ أاطفالنا
ف -ي ح -اج -ة م -اسّض-ة وضض-روري-ة إال-ى ه-ذه ال-ع-روضض،
ربوية التي تدخل ن
باعتبارها أاح الوسضائل
بية ـ  ،وأاعتقد أان المسضرح هو أاسضرع الفنون
للوصضول إالى فكر الكبير والصضغير ،وليسض معناه أان
نترك من يعبث بالطفل وفكره حرا ،فÓبد أان تكون
ه -ن -اك رق -اب -ة ع -ل -ى مسض -رح ال -ط -ف -ل ف -ي اخ-ت-ي-ار
النصضوصض التربوية الهادفة ،باعتباره البذرة اأ’ولى
في تطوير المجتمع.
^ ا÷م -ال -ي -ات ‘ مسش -رح ال ّ-ط-ف-ل م-ط-ل-وب-ة
بدرجة كبÒة ،لكنّها طغت بششكل واضشح هل
توافق هذا ال ّ
طرح؟
^^ مسض -رح ال -ط -ف -ل يشض -ب -ه إال -ى ح -د ك -ب -ي -ر ع-م-ل
ال -م -خ -ت -ب-ر ،ت-خضض-ع ل-ه ع-دة ع-ل-وم ،م-ن ذلك ع-ل-م
ال -ن -فسض ودراسض -ة خصض -ائصض ك -ل م -رح -ل -ة ع -م -ري-ة
للطفل ،ثانيا ا’جتهاد في اختيار الفكرة اأ’سضاسضية
التي تدور حولها المسضرحية وصضياغة اأ’سضئلة التي
يريد الجواب عليها مع التدقيق في اختيار اللغة
ال -م -ن -اسض-ب-ة ل-ع-ق-ل-ي-ة ال-ط-ف-ل وأاسض-ل-وب ال-ح-وار ب-ي-ن
الشضخصضيات والتجنب الكلمات التي تخل باأ’دب،
والتي يراد منها اإ’ضضحاك وكسضب العواطف ،هذا
بخصضوصض الكتابة.
وعلى المخرج أان يكون على قدر كبير من الثقافة
ال -م-ع-رف-ي-ة ،وأان ي-ك-ون م-ط-ل-ع-ا ع-ل-ى ك-ل ال-ت-ج-ارب
والفلسضفات والمدارسض والمذاهب المسضرحية لكي
يسضتطيع أان يؤوسضسض شضخصضية خاصضة به ،ناهيك عن
إات-ق-ان ط-رق ت-جسض-ي-د ال-ك-ل-م-ة ال-م-ك-توبة إالى أافعال
وشضخصضيات تتحرك بأاحاسضيسض ومشضاعر فيها من

ال -ح -رك -ة وال -خ-ف-ة وال-ح-ل-م وال-ذك-اء ،ان-طÓ-ق-ا م-ن
التركيز على الفئة العمرية المسضتهدفة للعرضض أ’ن
كل فئة تحتاج إالى عرضض معين حسضب نمو فكر
الطفل وقوة اسضتيعابه.
ويعد العرضض هو المحصضلة التي سضعى لها كل من
الكاتب والمخرج والممثلين وجميع فريق العمل
ل -ت -ق -دي -م -ه إال -ى ال -ج -م-ه-ور ال-مسض-ت-ه-دف ،أاؤو ّك-د أاّن
الجماليات في مسضرح الطفل واإ’بهار له مطلوب
بدرجة معيّنة ،لكن التهريج والحركات المبتذلة إاذا
زادت عن حّدها انقلبت إالى الضضد ،كما أانصضح
بضضرورة ا’بتعاد عن العنف والقسضوة في مسضرح
الطفل ،وكذلك اأ’حداث المفاجئة التي ربما تذعر
الطفل وتجعله ينفر من المسضرح.
^ أاغلب اŸمارسش Úمن الهواة ،أا’ يؤوّثر ذلك؟
^^ مّما ’شضك فيه أانّ أاغلب الممارسضين من الهواة،
ينتمون إالى جمعيات ودور الشضباب وغيرها ،ومن
وجهة نظري’ ،بّد من وجود تشضجيع وحافز من
ال-ج-ه-ات ال-وصض-ي-ة ،وع-ل-ى رأاسض-ه-م وزارات ال-ث-ق-افة
والتربية والشضباب مع التفكير الجدي في تشضكيل
لجنة تقوم باإ’شضراف على مسضرح الطفل ،ليسض من
أاجل عرقلة مسضيرته بل من أاجل إاصضÓح وتقويم
ا’ع -وج -اج م -ت -ى وج -د ،ك -ذلك رع -اي-ة ال-ت-ربصض-ات
والورشضات والتشضجيع بطباعة كل ما يتعلق بالمجال
م -ن مسض -رح -ي -ات وقصضصض ورواي -ات خ -اصض -ة ب-أادب
الطفل.
وف - -ي ال - -خ - -ت - -ام أاق - -ول أاط - -ف - -ال - -ن - -ا أام - -ان - -ة ف- -ي
أاعناقنا....إاّياكم والعبث بعقول البراءة.

سشعـ ـ ـد السشريحـ ـي ‘ سشط ـ ـور
الدكتور عزيز عايضض سضعد السضريحي يمني
الجنسضية ،حامل دكتوراه أادب عربي حديث،
باحث ومخرج مسضرحي ،متخّرج من المدرسضة
الجزائرية ،تتميّز أاعماله بالواقعية والدفاع عن
الّ-ط-ب-ق-ات ال-م-هّ-م-شض-ة ،ي-م-يل أاكثر إالى المسضرح
الملحمي لبريخت وبيسضكاتور الذي يقوم على
أاسضاسض التغريب وكسضر الجدار الرابع عن طريق
ال -درام -ا وإاشض -راك ال -ج -م -ه -ور ف -ي ال -ع -م -ل -ي -ة
المسضرحية والفنية وبعيدا عن السضرد المباشضر،
م -ن ب-ي-ن أاه-م أاع-م-ال-ه :اأ’سض-ي-ر ،م-ا ت-ب-ق-ى م-ن
الوقت ،واأ’رضض اأ’م...
ي-ت-طّ-رق اأ’ديب وال-م-خ-رج ال-مسض-رح-ي الدكتور
عزيز عايضض السضريحي في كتاباته وأاعماله
ال -ف -ن -ي -ة إال -ى م -واضض -ي -ع م -ت -ع -ددة ذات الصض-ل-ة
ال-م-ب-اشض-رة ب-مسض-رح ال-ط-ف-ل ،ف-ي م-ح-اول-ة م-ن-ه
تسض- -ل- -ي- -ط الضض- -وء ع- -ل- -ى «مسض -أال -ة اإ’ج -ح -اف
واسضتضضعاف ممارسضي هذا النوع من الفنون،
وك -ذا أاه-م-ي-ة ت-وف-ي-ر ك-ل ال-م-ق-وم-ات ال-داع-م-ة
Óب -داع ال -مسض -رح -ي ،وك -ذا أاشض-ك-ال ال-ت-ه-ري-ج
ل -إ
وال -ك -وم -ي -دي-ا الÓ-م-ع-ق-ول-ة وآاث-اره-ا ال-ع-كسض-ي-ة
المحتملة».

’نÌوبولوجيا والّلسشانيات
صشصشه ‘ ا أ
اششتهر بتخ ّ

قالوا عن اŸرحوم الدكتور ﬁمودي عمر:
^ مدير الثقافة عمششة بن علي :الدكتور محمودي عمر أايقونة الثقافة المحلية ،وهو
أاول من اكتششف أان حرف الحاء يوحي إالى الحنان مثل كلمات حب ،حنان ،حرية
وغيرها .وكان رجل مبادئ ويحب الثقافة الششعبية ،وهو أاحد روافدها.
’له :وهو تلميذ المرحوم محمودي قال عنه أاّنه
’سشتاذ المتقاعد قنيششي عبد ا إ
^ا أ
’رث
علمه أابجديات الحياة من خÓل تجربته ،ومن بين وصشاياه له المحافظة على ا إ
الثقافي.
^ السشيدة نصشيرة عواد مديرة المكتبة الرئيسشية للمطالعة العمومية لو’ية تيارت:
الدكتور محمودي عمر قامة ثقافية سشاهمت في إاثراء المكتبة وفي تكريسض ثقافة
العمل التجريبي ،وكتاباته يجب أان تخلّد.
^ الدكتور تاج محمد رفيق المرحوم :إاّنه رجل مبادئ ،وكان أاول من تحّدث عن الجهة
الجنوبية لو’ية تيارت في اللسشانيات.
^ بن علي محمد تلميذ المرحوم :إان المرحوم محمودي رجل مبادئ ،والدليل بقاؤوه
بمسشقط رأاسشه فرندة ،وكان يعلم تÓميذه ا’عتماد على التقيد بالعلم ’ غير.

معرضض أابو ظبي الدو‹ للكتاب

ا’يناق وا’ختÓف يحفظان ماء الوجه للمششاركة ا÷زائرية
^ «الششعب» حاضشرة ‘ جلسشات اŸناقششة
^ الششيخ زايد آال نهيان ششخصشية الدورة اÙورية

افتتح أاول أامسض Ãدينة أابو ظبي اŸعرضض
الدو‹ للكتاب الذي Áتد من 25أافريل إا¤
غاية 1ماي  ،حيث لقي Œاوبا كبÒا ملفت
ا’نتباه مقارنة مع عدد الدار اŸششاركة من
كل أانحاء العا‡ ، ⁄ا يسشاهم ‘ بعث وتطور
›ال صش- -ن- -اع- -ة ال- -ك- -ت- -اب وا’ه- -ت- -م- -ام ب- -ه
وا’ح- -ت- -ف -اء Ãك -ان -ت -ه ك -ق -ي -م -ة م -ع -رف -ي -ة
وفكرية.
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حضض -ر ح-ف-ل ا’ف-ت-ت-اح وزي-ر ال-خ-ارج-ي-ة اإ’م-ارات-ي
مرفوقا بحضضور أاعضضاء السضلك الديبلوماسضي للدول
المشضاركة حيث طاف أاجنحة المعرضض وتحدث عن
مسض -اه -م -ة الشض -ي -خ ال-م-رح-وم زاي-د ب-ن سض-ل-ط-ان آال
نهيان ،الذي حملت الدولة اسضمه تكريما له وتثمينا
ل -ع -ط -اءات -ه ف -ي م -ج -ال ال-ف-ك-ر وال-ث-ق-اف-ة وال-ع-ل-وم
والمعرفة
ك -م -ا ي -ع -ت -ب-ر رج-ل ال-ث-ق-اف-ة ا’ول ف-ي ت-اري-خ دول-ة
اإ’مارات العربية المتحدة ب Óمنازع حيث شضكلت
قضض -اي -ا ال-ث-ق-اف-ة وب-ن-اء م-ج-ت-م-ع ال-م-ع-رف-ة م-ح-ورا
أاسضاسضيا من محاور اهتماماته لتحقيق التوازن بين
ممارسضات أابناء مجتمعه.

مششاركة دولية قياسشية
وبولندا ضشيف الششرف
اختيرت بولندا ضضيف الشضرف لهذا العام البلد
الذي اكتشضفه قبل مايزيد عن الف عام الرحالة
العربي إابراهيم بن يعقوب ؛ لذلك عملت إادارة
المعرضض اسضتقبالها هذا العام بفناجين قهوة ابو
ظبي العربية المميزة كما صضرح لنا احد منظمي
هذه الطبعة .
تشضارك الجزائر في صضالون الكتاب بممثلين فقط
ه-م-ا م-ؤوسضسض-ة ال-ف-ن-ون ال-م-ط-ب-ع-ي-ة « اي-ناق» كممثل
رسضمي لفعاليات المعرضض وممثلة أايضضا لحوالي
31دار نشض -ر ج -زائ-ري-ة ب-ح-وال-ي 700إاصض-دار ج-ديد
لسضنتي 2017و ’ 2018هم ا’سضماء باللغة العربية
ف -ق -ط او ال -ك -تب ال -م -ت-رج-م-ة إال-ى ال-ع-رب-ي-ة حسضب

ماحدثتنا به ممثلة الجزائر للفنون المطبعية .
سضفير الجزائر ينقذ الموقف
تصض -ادف ت -واج -دن -ا ب -اروق -ة ال -م -ع -رضض وال -ج -ن -اح
ال- -م -خصضصض ال -ج -زائ -ر ت -واج -د سض -ف -ي -ر ال -ج -زائ -ر
با’مارات العربية المتحدة صضالح عطية الذي ثمن
مشضاركة الجزائر من خÓل اإ’صضدارات وحضضورها
الدائم في كل الطبعات والمواعيد الثقافية وهي
إاضضافة نوعية للمشضهد الثقافي العربي ..ففي كل
مرة تسضعى الجزائر أان تكون مميزة من حيث التنوع
الثقافي سضواء في الكتاب او المداخÓت
أاوضض -ح ع -ط -ي -ة اأن سض -ف -ارة ال -ج -زائ -ر ت -راف -ق ك -ل
ال -ف -ع -ال -ي -ات ال-ت-ي تسض-وق ل-ل-ب-ل-د وت-ع-رف ب-حضض-ارة
الجزائر ثقافيا ومعرفيا كما ثمن تواجد اتحاد
ال-ك-ت-اب ال-ج-زائ-ري-ي-ن م-م-ث Ó-ف-ي ا’سض-ت-اذ يوسضف
شضقرة الذي سضيكون له موعد مع ندوة القدسض
اليوم او كما قال انه خير خلف لخير سضلف ويقصضد
الشضاعر الوزير ميهوبي.

ذكاء جزائرية ورد ديبلوماسشي
ينقذان اŸوقف
ف -ي ال -وقت ال -ذي ت -ع -ل-و ال-راي-ات ال-وط-ن-ي-ة رف-وف
اأ’جنحة كتعبير عن تواجد هذه الدول لم يكن
اأ’مر بالنسضبة للجزائر كذلك بحيث تزامن وجود
سضفير الجزائر صضالح عطية بالجناح طلبت ممثلة
ا’ي -ن -اق ال -ع -ل-م ال-وط-ن-ي ح-ت-ى ي-ظ-ه-ر ال-ج-ن-اح ان-ه
الجزائر وليسض لدولة أاخرى اأ’مر الذي جعل ممثل
الدبلوماسضية باإ’مارات يأامر يجلب عددا وأاشضكا’
منها توضضع تظهر هوية الفضضاء الثقافي وأاصضحابه
وهي لفتة تبدو صضغيرة ولكن القراءات حولها كثيرة
.فتم إانقاذا الموقف و’حظنا ذلك قبل مغادرتنا
الفضضاء.
من جانبها ممثلة الجزائر آاسضيا موسضاوي رئيسضة
كتاب ا’ختÓف صضرحت للشضعب أان تعرضض أاهم
اأ’عمال التي صضدرت مؤوخرا إالى جانب تلك التي
تمت ترجمتها وأاعيد بيعها بأاضضعاف مضضاعفة على
غ -رار ال -روائ -ي أام -ي -ن ال -زاوي سض -م -ي -ر قسض -ي -م-ي .
Óشضارة يتخلل المعرضض ضضيوف شضرف وبرنامج
ل إ
ثري ومتنوع.

–تضشنها ا÷زائر بداية من يوم غد

الطّبعة  9للمهرجان الّدو‹ للّرقصص اŸعاصشر باأ’وبرا

’وبرا بوعÓم بسشايح غدا ا÷معة ا◊فل الفني ا’فتتاحي للطبعة  9من
–تضشن دار ا أ
اŸه -رج -ان ال ّ-ث -ق -ا‘ ال -دو‹ ل -ل ّ-رقصض اŸع -اصش -ر ،وال-ذي ي-ع-رف مشش-ارك-ة  12دول-ي-ة أاوروب-ية
وأامريكية وعربية وإافريقية ،إاضشافة إا ¤ا÷زائر ،ويكون ضشيف الشّشرف هذه السشنة دولة
إايطاليا ،حسشب ما صشرحت به أامسضﬁ ،افظة اŸهرجان فاطمة الزهراء ناموسض سشنوسشي.

ÖjôZ áÑ«ÑM

تيارت تكّرم اŸرحوم الدكتور ﬁمودي عمر
ت -زام -ن -ا م -ع إاح -ي -اء شش -ه -ر
الÎاث ،أاقامت مديرية الثقافة
‡ث- - -ل- - -ة ‘ م - -دي - -رة اŸك - -ت - -ب - -ة
ال - -ع- -م- -وم- -ي- -ة ل- -و’ي- -ة ت- -ي- -ارت
وب-حضش-ور م-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة ح-فÓ-
ت- -ك -رÁي -ا ع -ل -ى شش -رف اŸرح -وم
ال-دك-ت-ور ﬁم-ودي ع-م-ر ،اŸهتم
’نÌوب-ول-وج-ي-ا وال-لسش-ان-ي-ات
ب -ا أ
ب -ج -ام-ع-ة اب-ن خ-ل-دون ب-ت-ي-ارت،
وال - -ذي واف- -ت- -ه اŸن- -ي- -ة السش- -ن- -ة
اŸاضشية.
يعتبر الراحل اأول دكتور بدائرة
فرندة ،واأول مدير لمكتبه جاك
ب -ارك ال-ت-ي سض-م-يت ب-اسض-م-ه ك-ون-ه
اأح -د رف -ق -اء واأسض -ات -ذة ال-م-رح-وم
الدكتور محمودي عمر.
ال- -م -ن -اسض -ب -ة ك -انت ف -رصض -ة اأيضض -ا

العدد
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لعرضض صضور واأشضرطة واإنتاجات
ال- -م- -رح- -وم م- -ح- -م- -ودي ا’أدب- -ي- -ة
والبحثية والتعريف بمسضيرته ،كما
ت ّ-م ع -رضض م -خ -ط-وط-ات ق-دي-م-ة،
هذا بحضضور اأسضاتذة ومفكرين
ورفقاء المرحوم وتÓمذته.
وقد األقى رفيق دربه سضفير عباسض
مرثية موؤّثرة تخّلد خصضال وماآثر
ال-م-رح-وم ،وق-ال ع-ن-ه ف-ي-ه-ا« :اإ ّن -ه
رجل عربي بلسضان فرنسضي لكون
المرحوم محمودي تدرج من معلم
اإلى اأسضتاذ اإلى مدير ثانوية اإلى
دكتور في الجامعة وهو تحد ’
يحققه اإ’ الممتازون».

IQÉªY `` ´ :äQÉ«J

أاشضارت محافظة المهرجان خÓل
ال-ن-دوة الصض-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي ن ّشض-طتها،
أامسض ،بفوروم جريدة «المجاهد»،
إالى أاّن المهرجان الثقافي الدولي
للرقصض ،يعرف كل سضنة اهتماما
م -ت -زاي -دا سض -واء م -ن ق -ب -ل ال -دول
المشضاركة اأو بين أاوسضاط الجمهور
ال- -ج- -زائ- -ري وخ- -اصض- -ة الشض -ب -اب،
كاشضفة عن المشضاركة اأ’ولية هذه
السضنة لكل من دولة كندا ،تركيا
وهنغارية.
وت -ت -م ّ-ي -ز ال -مشض -ارك -ة ال-ج-زائ-ري-ة
ب -ع -رضض «ال-ت-م-اه-ي» ،وه-ي ل-وح-ة
راقصضة من إانتاج مشضترك بين دار
اأ’وب-را ب-وعÓ-م بسض-اي-ح وال-مسض-رح
ال- -ج- -ه- -وي ع -ب -د ال -ق -ادر ع -ل -ول -ة
بوهران ،إالى جانب العروضض التي
سضتقّدمها الفرق القادمة من تيزي
وزو ،ب -ات -ن -ة وال-م-دي-ة وك-ذا ف-رق-ة
ال -ب -ال -ي -ه ال -ت -اب -ع-ة ل-دارا أ’وب-را،
ن - -اه - -يك ع- -ن ف- -رق- -ة ال- -ورشض- -ات

ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي يأاّطرها ويتابعها
ال -ث Ó-ث -ي ال -م -ح -ت -رف ف-ي م-ج-ال
ال-ك-وري-غ-راف-ي-ا اأ’سض-ت-اذ نور الدين
ق - -دور واأ’سض - -ت- -اذ ري- -اضض ب- -روال
واأ’سضتاذ عبد الجبار مهداوي.
Óشض -ارة ،أاضض -افت سض -ن -وسض -ي أاّن-ه
ل -إ
«سض -ي -ت -م إال -ح -اق ال -م-ت-فّ-وق-ي-ن ف-ي
ال-دورات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-تي تقدمها
هذه الورشضات بباليه دار اأ’وبرا
وفقا لتعليمات وزير الثقافة عز
الدين ميهوبي».
وبمناسضبة اختيار إايطاليا كضضيف

اأ’جن ـ ـدة الثقافي ـ ـة

الّطبعة اأ’و ¤أ’يام اŸسشيلة لل ّسشينما وال ّسشياحة الششبانية

’ولى
تنطلق اليوم الخميسض إالى غاية  28أافريل فعاليات الطبعة ا أ
’ي-ام ال-مسش-ي-ل-ة ل-لسش-ي-ن-م-ا والسش-ي-اح-ة الشش-ب-ان-ي-ة ،ال-ت-ي تقام بكل من
أ
بوسشعادة ،المسشيلة والمعاضشيد.

عرضص للفرقة الÈيطانية «كومبا Êكامليون» بوهران

يحتضشن المسشرح الجهوي عبد القادر علولة بوهران يوم  27أافريل
ال -ج -اري ،ال-ع-رضض ال-ف-ن-ي ال-ذي سش-ت-قّ-دم-ه ف-رق-ة ال-رقصض ال-م-ع-اصش-ر
البريطانية «كومباني كامليون» ،يدخل في إاطار الطبعة التاسشعة
’وروبي في الجزائر المبرمج من 26
عششرة للمهرجان الثقافي ا أ
أافريل إالى غاية  13ماي القادم.

انطÓق اŸهرجان الثّقا‘ اأ’وروبي 19
ت -ن -ط -ل -ق مسش -اء ال -ي -وم ب -ق -اع -ة اب -ن زي -دون ب -دي -وان ري -اضض ال -ف-ت-ح

شضرف المهرجان ،فسضيتم عرضض
ع -م -ل ف-ن-ي مشض-ت-رك ب-ي-ن-ه-ا وب-ي-ن
ال -ج -زائ -ر ي -وم ا’ف -ت -ت -اح ،ي-ح-م-ل
ع-ن-وان «ال-ب-ح-ر» ،ت-ق-ول سض-ن-وسضي،
مضضيفة أان دخول الجمهور سضيكون
م -دف -وع ال -ث -م -ن ،وأاّن-ه ت-قّ-رر ه-ذه
السضنة أان تقام العروضض بكل من
دار ا’أوبرا وقاعة الموقار وقصضر
الثقافة مفدي زكريا ،حتى يتسضّنى
أ’كبر عدد ممكن من هّواة ومحّبي
الّرقصض المعاصضر حضضور مختلف
العروضض.

’وروبي في طبعته  ،19التي
بالعاصشمة فعاليات المهرجان الثقافي ا أ
تدوم إالى غاية  13ماي ،2018وسشتحط برامجها الفنية والثقافية إالى
جانب العاصشمة ،بكل من وهران ،تلمسشان ،عنابة وقسشنطينة.

افتتاح اŸهرجان الدو‹ للّرقصص اŸعاصشر بدار اأ’وبرا

’وب -را ب -وع Ó-م بسش -اي -ح سش -ه -رة غ -د ال-ج-م-ع-ة ال-ح-ف-ل
ت -ح -تضش -ن دار ا أ
ا’ف-ت-ت-اح-ي ل-ل-ط-ب-ع-ة ال-تاسشعة للمهرجان الدولي للرقصض المعاصشر،
’وبرا بكل من قاعة الموقار
الذي يقام هذه السشنة إاضشافة الى دار ا أ
وقصشر الثقافة مفدي زكريا ،وهذا إالى غاية  30أافريل الجاري.

مسشرحية سشي أاهÓين بقاعة ال ّسشعادة بوهران

تسشتقبل قاعة ال ّسشعادة بوهران ،الّتابعة للّديوان الوطني للثّقافة
’عÓ-م غ-دا ال-ج-م-ع-ة ال-ع-رضض ال-مسش-رح-ي «سشي اهÓين» للجمعية
وا إ
الثقافية أاصشدقاء الفن  -الششلف ،بداية من ال ّسشاعة  17 : 00زوا’.

إأعدأد:

الخميسس  ٢٦أافريل  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٠شسعبان  ١٤٣٩هـ
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أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين

العدد ١٧٦٢٩
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

ششراد كوثر من متوسشطة الششهيد مزغاشش عبد اÛيد اÙاجر معسشكر

أانا اإلمتحانات فÓتخف مني

خاطرة من القلب ترثي ششهداء الطائرة العسشكرية

ه- -م آاي- -ة اÛد ه -م صش -ورة
ال - - - - -بÓ- - - - -د ه- - - - -م ﬁرك- - - - -و
ال-ن-ف-وسش ..رح-ل-وا و ال-قلوب
اŸن -كسش -رة سش -ت -ب -ق -ى ُت -ح -ي -ي
دائما تلك البقاع .من أاجل
ا÷زائر هم سشÓط Úالظفر
هم ملوك القلب كتبت لهم
ا’ق - - -دار ك - - -ل ال - - -ك- - -رام- - -ة
ف-ال-ع-ي-ون ب-ال-دم-ع ُت-م-ل-ى م-ن
أاج -ل  257رج-ل م-ف-دى م-ن
أاج - - -ل ا÷زائ- - -ر ه- - -م راي- - -ة
السشÓ- -م ه- -م ك -ل -م -ة ا÷Óل
ه -م ح -دي-ق-ة ا÷ن-ان دم-عت
’ب و سش -ي -ط -رت ع -ل-ى
ع Úا أ
’م .هم دموع العيون
حنو ا أ
ال -وح -ي -دة ال-ت-ي إاذا سش-ق-طت
نالت الع Óمن أاجل ا÷زائر
ه-م ع-ط-ر ال-ورود ه-م أام-راء
ا÷ن -ود ه -م م -ؤوuم-ن-و ا◊دود
كلهم ضشحوا و نالوا اŸنى من  38سشنة ا 18 ¤و  9أاششهر رافقتهم بسشمة و
أارجعهم صشندوق من أاجل ا÷زائر أابكوا بلدان العا ⁄كبارها و صشغارها
’سشود ’..ننسشى قول
’ربعاء ا أ
حتى أاصشاب رجالها و نسشاءها ا÷نون با أ
العا‹ الرحيم بعد بسشم الله الرحمن الرحيم ((و’ –سش Íالذين قتلوا
‘ سشبيل الله أامواتا بل أاحياء عند ربهم يرزقون)).

بقلم أمينة جابالله

أاه Óأايها ا÷زائري الصشغ.. Òأا“نى أان تكون بخ Òو بصشحة جيدة ..أاحببت أان
’قول لك بكل حب و صشدق..تخيل معي لو أانني –ولت من
أازورك قبل اŸوعد أ
ورق -ة إام -ت -ح -ان إا ¤ت -ل -م -ي -ذ وأانت –ولت م -ن ت -ل-م-ي-ذ إا ¤ورق-ة إام-ت-ح-ان.وأان ك-ل
’جوبة موجودة ‘ اŸواد الدراسشية التي سشبق و أان ششرحها لك معلمك ‘ القسشم..و
ا أ
’سشئلة بكل سشهولة..و عندما تسشأالني أامي كيف كان
ب عن ا أ
خÓل ا إ
’متحان أاجي ُ
’جوبة عليك
’متحان ؟ أاجيبها  :كانت سشهلة يا أامي ..أاما أانت فسشتجد أان أاغلب ا أ
ا إ
كانت صشحيحة..وكنتَ تبتهج عندما يضشع اŸعلم عÓمة جيد أاو ‡تاز ..
فهل تأاكدت بأانني ’ أاخيف أابدا..و أانك سشتنجح إاذا ما تخيلت ولو للحظة أانك
’متحان ..
أانت ورقة ا إ
سش - -أاراك ق - -ري - -ب - -ا أاي - -ه- -ا ال- -ب- -ط- -ل و أانت –م- -ل شش- -ه- -ادة ‚احك و أانت ت- -ق- -ول ‘
نفسشك»:ا◊مدلله الذي أاعانني ‘ دراسشتي وبارك ‹ ‘ وقتي و جعل نهاية تعبي ‚احا».

معسسكر  :أم أ ÒÿسسÓطني

العربي بن
مهيدي
م- -ن- -اضش- -ل ج- -زائ -ري
وأاح - -د ق- -ادة ال- -ث- -ورة
ا÷زائ - - - -ري - - - -ة ،م- - - -ن
م -وال -ي -د م-دي-ن-ة عÚ
مليلة الواقعة ‘ ششرق
ا÷زائر.
ول - -د ال - -ع - -رب - -ي ب- -ن
مهيدي ‘ عام 1923
ب - - -دوار ال - - -ك - - -واه - - -ي
ب -ن -اح -ي-ة ع Úم-ل-ي-ل-ة
ال- -ت- -اب- -ع -ة ل -و’ي -ة أام
ال -ب -واق -ي وه -و ا’ب -ن
الثا ‘ Êترتيب ا’سشرة التي تتكون من ثÓث بنات وولدين ،دخل
اŸدرسش-ة ا’ب-ت-دائ-ي-ة ال-ف-رنسش-ي-ة Ãسش-ق-ط رأاسش-ه وبعد سشنة دراسشية
واحدة انتقل إا ¤باتنة Ÿواصشلة التعليم ا’بتدائي وŸا حصشل على
’خ-رى إا¤
’سش-رت-ه ال-ت-ي ان-ت-ق-لت ه-ي ا أ
الشش -ه -ادة ا’ب -ت -دائ-ي-ة ع-اد أ
م -دي -ن-ة بسش-ك-رة وف-ي-ه-ا ت-اب-ع ﬁم-د ال-ع-رب-ي دراسش-ت-ه وق-ب-ل ‘ قسش-م
Óلتحاق Ãدرسشة قسشنطينة ‘ عام  1939إانضشم لصشفوف
’عداد ل إ
ا إ
’سشÓ-م-ي-ة «ف-وج ال-رج-اء» ب-بسش-ك-رة ،وب-ع-د بضش-ع-ة أاشش-ه-ر
ال-كشش-اف-ة ا إ
أاصشبح قائد فريق الفتيان.
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ورسسمًيا
اŸملكة العربية السسعودية هي أاكÈ
دولة ‘ الشسرق األوسسط وتقع –ديًدا ‘
ا÷نوب الغربي من قارة آاسسيا وتشسكل ا÷زء
األك Èمن شسبه ا÷زيرة العربية إاذ تبلغ مسساحتها
حوا‹ مليو Êكيلوم Îمربع .يحدها من الشسمال
ال- -ع- -راق و األردن و–ده- -ا ال- -ك- -ويت م -ن الشس -م -ال
الشس- -رق- -ي ،وم- -ن الشس- -رق –ده- -ا ك- -ل م- -ن ق- -ط -ر و
اإلمارات العربية اŸتحدة باإلضسافة إا ¤البحرين
التي ترتبط بالسسعودية من خÓل جسسر اŸلك فهد
الواقع على اÿليج العربي  ،ومن ا÷نوب –دها
اليمن وسسلطنة ُعَمان من ا÷نوب الشسرقي ،كما
يحدها البحر األحمر من جهة الغرب.فسسÓم
إا ¤تراب يحمل أاجمل بيت ‘ الكون آال
وه -ي «م -ك-ة» م-ك-ة اŸسس-ل-م Úق-اط-ب-ة و
أاب -ه -ى ح -رم Úشس -ري -ف Úأال وه -م -ا اŸسس-ج-د
ا◊رام و اŸسسجد النبوي .
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ششاركنا با◊ل اŸناسشب وإاتصشل على الرقم
0674040596

^ اخ- -ت Èق- -دراتك م- -ن خ Ó-ل دع -وة اآلخ -ري -ن إا¤
اختبارك،لكي تتأاكد بأانك –فظ األشسياء جيداً.
^ قم Ãراجعة مادة أاو ثÓث على األك ‘ Ìكل
أاسسبوع.
^ ل تك Ìمن تناول الوجبات اÿفيفة بشسكل مسستمر
أاو العتماد على السسكريات فقط.

نبيل :إاسسم علم مذكر عربي ،صسفة مشسبهة Ãعنى :النجيب،
األصسيل ،الشسريف ،الفضسيل .مؤونثه نبيلة.
فضشيلة :اسسم علم مؤونث عربي ،معناه :السسيدة الفاضسلة ،الرفيعة
اŸق -ام ،ذات اŸزي -ة .وال -فضس -ي -ل -ة :اإلحسس -ان ،ال -درج -ة ال-رف-ي-ع-ة ‘
الفضسل ،اŸزّية.

á°VÉjQ

الخميسس  26أافريل  2018م
الموافق لـ  10شسعبان 1439هـ

لو¤
ا÷ولة  28من الّرابطة اÎÙفة ا أ

ألوفاق ‘ روأق مناسشب..و «ألعميد» من أجل كسشب ألّنقاط ألثّÓث
لو ¤مع مقابلت Úمقدمت Úعن ا÷ولة  ،28من أاجل السسماح لفريقي وفاق
سسيكون اŸوعد غدا ‘ الرابطة اÎÙفة ا أ
لبطال
لو ¤من دور اÛموعات Ÿنافسسة رابطة ا أ
سسطيف ومولودية ا÷زائر التحضس Òجيدا قبل مواجهتي ا÷ولة ا أ
لسسبوع ا÷اري ،والتي يتنّقل فيها الوفاق إا« ¤لوبومباشسي» الكونغولية Ÿواجهة نادي
لفريقية لكرة القدم ،اŸقررة نهاية ا أ
ا إ
تي  -بي مازامبي ‘ ،ح Úيسستقبل العميد نادي ا◊سسن ا÷ديدي اŸغربي Ãلعب  5جويلية الوŸبي.

ﬁمد فوزي بقاصص
سس -ي -ح -تضس -ن م-ل-عب ال-ث-ام-ن م-اي
بسس -ط -ي -ف م -ب -اراة ق-وي-ة وم-ل-ي-ئ-ة
باإ’ثارة ،ح Úيسستقبل نادي وفاق
سس - -ط - -ي - -ف صس- -احب ال- -عشس- -ري- -ن
مواجهة دون هزÁة نادي نصسر
حسس Úداي الذي يقوده اŸدرب
بÓل دزيري ‘ ،مواجهة مفتوحة
على كل ا’حتما’ت.
صساحب اأ’رضس وا÷مهور وفاق
سسطيف العائد الثÓثاء إا ¤مدينة
ع Úالفوارة بهزÁة ثقيلة أامام
ن - -ادي ب- -ارادو ب- -أارب- -ع- -ة أاه- -داف
ل- -ه- -دف ،Úسس- -ي- -واج- -ه ال -نصس -ري -ة
Ãعنويات منحطة خصسوصسا بعد
اسستقالة اŸدرب بن شسيخة من
ع- -ل- -ى رأاسس ال- -ع- -ارضس -ة ال -ف -ن -ي -ة
ل -ل -ف -ري -ق ،ب -ع -دم -ا ان -ه -ال ع -ل-ي-ه
ا÷م- -ه- -ور السس- -ط- -اي -ف -ي ب -السسب
والشس -ت -م ع -قب ن -ه -اي -ة م -واج -ه-ة
ا÷ول -ة  27م - -ن اÎÙف اأ’ول
ضسد نادي بارادو ،الذي قلب عليه
ال-ط-اول-ة ب-ع-دم-ا ك-ان م-ن-ه-زما ‘
بداية اŸرحلة اأ’و ،¤واسستفاق
مع مرور الدقائق خصسوصسا أانه
ك -ان ب -ح -اج -ة م-اسس-ة ل-ه-ذا ال-ف-وز
بسس- -بب م- -ع -ان -اة أاشس -ب -ال اŸدرب
اإ’سسبا Êخوسسي ماريا نوغيز من
أازمة نتائج بعد  4هزائم متتالية
‘ البطولة.
وسسيحاول رفقاء بن عياد ‘ هذا
اللقاء لعب فرصستهم اأ’خÒة ‘
خ -ط -ف م -رك -ز ‘ ال -ب -ودي -وم م-ع
ن-ه-اي-ة اŸوسس-م ،يسس-م-ح ل-ه-م ل-عب
اŸن - -افسس - -ة ال - -ق - -اري - -ة اŸوسس- -م

اŸق- -ب -ل ،أام -ام م -ن -افسس  ⁄ي -ذق
ط- -ع- -م ال -ه -زÁة م -ن -ذ  20جولة
وي -ت -واج -د ‘ أافضس -ل أاح -وال -ه ‘
ا÷ولة اأ’خÒة ،وسسيبحث بتنّقله
إا ¤سسطيف عن فوزه الثالث على
ال -ت -وا‹ ،ح -ت -ى يضس-م-ن م-ن-افسس-ة
قارية اŸوسسم اŸقبل هو الذي
اب- -ت- -ع- -د ع- -ن- -ه- -ا م- -ن -ذ سس -ن -وات،
خصسوصسا أانّ اŸدرب دزيري أاّكد
لـ «الشس - -عب» أان - -ه ي - -ري - -د إان - -ه- -اء
اÿمسس ج - - - -و’ت اأ’خÒة م - - - -ن
ال- -ب- -ط- -ول- -ة ب- -ق- -وة ودون خ- -ط- -أا،
موضسحا بأانه سسيبحث عن حصسد
أاك Èع- -دد ‡ك- -ن م- -ن ال- -ن- -ق -اط
ي -ج -ع -ل إادارة ال -ف -ري -ق واأ’نصس-ار
راضس Úعن مسسÒة الفريق هذا
اŸوسس- - -م ال - -ذي Œاوز ع - -ق - -ب - -ة
اأ’رب- -ع Úن- -ق- -ط- -ة اÙق- -ق- -ة ‘

وفاق سسطيف

اŸوسسم Úالسسابق.Ú
‘ اŸب -اراة ال -ث-ان-ي-ة ،سس-يسس-ت-ق-ب-ل
ف -ري -ق م -ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ضس-ي-ف-ه
إا–اد ب- -ل -ع -ب -اسس ،ب -ع -دم -ا رفضس
اŸدرب الفرنسسي بارنارد كازوÊ
تأاخ Òاللقاء إا ¤ما بعد نهائي
ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة ،بسس-بب م-ب-اراة
ا÷ولة اأ’و ¤من رابطة اأ’بطال
اإ’ف -ري -ق -ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم اŸه-م-ة
التي تنتظر اŸولودية ضسد نادي
ال- - - -دف- - - -اع ا◊سس - - -ن ا÷دي - - -دي
اŸغربي.
العميد سسيعود ‘ هذا اللقاء إا¤
م -ل -عب ع -م -ر ح-م-ادي ب-ب-ول-وغÚ
بسس- -بب غ- -ل- -ق م- -ل -عب  5جويلية
اأ’وŸب -ي –ضسÒا ل -ن-ه-ائ-ي ك-أاسس
ا÷مهورية الذي سسيلعب الثÓثاء
اŸق -ب -ل ،وه -ي ف -رصس -ة ل -رف -ق -اء

اŸت -أال -ق ول -ي -د درارج-ة م-ن أاج-ل
ال -تصس -ال -ح م -ع اأ’نصس -ار و–ق -ي-ق
الفوز للعودة Ÿركز الوصسافة ‘
الÎت- -يب ال -ع -ام ،ولضس -م -ان ع -ل -ى
اأ’قل اŸركز الثا Êأاو الثالث ‘
ن -ه -اي -ة اŸوسس -م ،ال-ذي سس-يسس-م-ح
ل -ل -م-ول-ودي-ة م-ن ضس-م-ان مشس-ارك-ة
رابعة على التوا‹ ‘ اŸنافسسات
اإ’ف -ري -ق -ي -ة ،ول -و أان ه-ذا ال-ل-ق-اء
سسيكون صسعبا أامام فريق يجيد
لعب كرة القدم ويتفاوضس جيدا
خ -ارج ال-دي-ار ،ل-ك-ن ال-ف-رصس-ة ق-د
ت -ك -ون م -وات -ي -ة ل -ع -زي ورف -ق-ائ-ه
Ÿب- -اغ- -ت- -ة أاشس- -ب -ال اŸدرب سس -ي
ال -ط -اه-ر شس-ري-ف ال-وزا ،Êال-ذي-ن
سسيعملون على ادخار جهودهم ‘
هذا اللقاء ،وكل تفكÒهم سسيكون
م -نصس -ب-ا ‘ ن-ه-ائ-ي ال-ك-أاسس ال-ذي
سس- - -ي - -ك - -ون اأ’ول ل - -ل - -ك - -ث Òم - -ن
الÓعب.Ú
Óشس -ارة اŸب -اراة اأ’خÒة ال -ت -ي
ل -إ
ل -عب ف-ي-ه-ا ال-ع-م-ي-د ع-ل-ى أارضس-ي-ة
م-ي-دان ع-م-ر ح-م-ادي ب-ب-ول-وغ،Ú
كانت Ãناسسبة لقاء ا÷ولة الـ 25
م- -ن ال- -راب- -ط -ة اÎÙف -ة اأ’و¤
ل-ك-رة ال-ق-دم ،ال-ت-ي اسس-ت-ق-بل فيها
ن -ادي ب -ارادو م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر
و“كن اأ’خ Òمن الفوز بنتيجة
تاريخية بخمسسة أاهداف لهدف
وح- -ي- -د ،وك- -ان ب- -ذلك آاخ- -ر ف -وز
يحققه العميد ‘ البطولة ،بعدما
انهزم ‘ ا÷ولة التي بعدها ‘
ال- -دارب -ي أام -ام نصس -ر حسس Úداي
ب-ه-دف Úل-واح-د وت-ع-ادل ال-ثÓ-ث-اء
اŸاضس-ي ب-ت-اج-ن-انت أام-ام ال-دفاع
اÙلي بهدف Ÿثله.

بن ششيخة يسشتقيل رسشميا من تدريب ألفريق
افاد مصسدر موثوق من إادارة نادي وفاق سسطيف
‘ تصسريح لكل اأ’سسرة اإ’عÓمية ،ومن خÓلهم
كل أانصسار ومتتبعي الوفاق ،عن اسستقالة اŸدرب
الرئيسسي للوفاق عبد ا◊ق بن شسيخة ،وذلك على
إاث -ر اÿسس -ارة اأ’خÒة ب -ال -ع -اصس -م -ة أام -ام ن -ادي
ب -ارادو◊،سس -اب ا÷ول-ة  27ل-ل-بطولة اÎÙفة
ا’و ،¤حيث قام اŸدرب عبد ا◊ق بن شسيخة،
خ Ó-ل صس -ب -ي -ح-ة أامسس ا’رب-ع-اء ،ب-إاعÓ-م رئ-يسس
ال-ن-ادي حسس-ان ح-م-ار ب-اسس-ت-ق-ال-ت-ه ال-رسس-م-ية من
العارضسة الفنية للفريق ،عن طريق رسسالة هاتفية
قصسÒة ،وهي ا’سستقالة التي قبلها رئيسس الفريق

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

حمار ،أامام إاصسرار بن شسيخة على الرحيل.
وقد أاوكل رئيسس النادي مهمة قيادة العارضسة
ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق م-ؤوق-ت-ا ،ل-لمدرب Úماليك زرقان
ورضسا عاصسمي ،وذلك لقيادة الفريق ‘ خرجته
القادمة أامام نصسر حسس Úداي ،ثم السسفر إا¤
جمهورية الكونغو الدÁقراطية ،يوم الفا— من
ماي الداخلŸ ،واجهة فريق تي بي مازامبي
ال- -ك- -ون- -غ -و‹ ◊سس -اب ا÷ول -ة اأ’و ¤م -ن دوري
اÛموعات لرابطة أابطال إافريقيا.

سسطيف :نورالدين بوطغان

بطولــــة القسســــم اŸمتــــاز لكــــرة اليـــد:

أنط ـ ـ ـÓق «مرحلـ ـ ـة ألّلق ـ ـ ـب» أليـ ـ ـ ـ ـ ـوم ببجاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لوÛ ¤موعة اللقب لبطولة القسسم اŸمتاز لكرة اليد (رجال) Ãشساركة ثمانية أاندية من
سستنطلق اليوم ببجاية الدورة ا أ
بينها بطل اŸوسسم اŸاضسي اÛمع البÎو‹ ،والتي سستسستمر حتى يوم السسبت.
وŒري مرحلة اللقب (بÓي أاوف) ‘ ثÓث اŸرك -ز اأ’ول ب -ط  Ó-ل-ل-ج-زائ-ر Ÿوسس-م  - 2017اÛمع البÎو‹  -ترجي أارزيو ()19 : 00
دورات Œم- -ع ا’ن- -دي -ة اأ’رب -ع -ة اأ’و ¤ع -ن ك -ل .2018
السسبت  28أافريل  /اليوم الثالث:
›م - -وع - -ة («أا» و»ب») ع- -قب اŸرح- -ل- -ة اأ’و¤
لو ¤ببجاية (اليوم)
برنامج الدورة ا أ
اÛمع البÎو‹  -شسباب ميلة ()13 : 00
للمنافسسة وهي اÛمع البÎو‹ ،شسباب براقي ،ترجي أارزيو  -شسباب برج بوعريريج ()13 : 00
وفاق ع Úالتوتة  -ترجي أارزيو ()15 : 00
وفاق ع Úالتوتة وترجي أارزيو عن اÛموعة وفاق ع Úالتوتة  -شسبيبة سسكيكدة ()15 : 00
ا–اد ورقلة  -شسبيبة سسكيكدة ()17 : 00
اأ’و ,¤وك -ذا شس -ب -ي -ب -ة سس -ك-ي-ك-دة ,شس-ب-اب ب-رج شسباب براقي  -شسباب ميلة ()17 : 00
شسباب براقي  -شسباب برج بوعريريج ()19 : 00
)
1
9
:
ب -وع -ري -ري -ج ,ا–اد ورق -ل -ة و شس-ب-اب م-ي-ل-ة ع-ن ا–اد ورقلة  -اÛمع البÎو‹ (00
م-لح-ظ-ة :ت-ن-ط-ل-ق أان-دي-ة ›موعة
اÛموعة الثانية.
وسس- -ت -دور ال -دورة ال -ث -ان -ي -ة ي -وم -ي  4و 5ماي ا÷معة  27أافريل  /اليوم الثا:Ê
اللقب بدون رصسيد من النقاط ،ويتّوج
لول ‘
Ãسستغا Âعلى ان تنظم الدورة الثالثة واأ’خÒة شسباب برج بوعريريج  -وفاق ع Úالتوتة ( )14 : 30ال- -ف- -ري -ق ال -ذي ي -ح -ت -ل اŸرك -ز ا أ
يومي  11و 12ماي Ãكان سسيتم –ديده ’حقا .شسباب ميلة  -ا–اد ورقلة ()16 : 00
الÎت- -يب ال- -ن- -ه- -ائ- -ي ب- -ل- -قب ال- -ب -ط -ول -ة
ع -قب ان -ت -ه -اء ال -دورات ال -ثÓ-ث ،ي-تّ-وج صس-احب شسبيبة سسكيكدة  -شسباب براقي ()17 : 30
الوطنية Ÿوسسم .2018 - 2017

ل· 2024
كـــــأاسس أاوروبـــــا ل أ

أأŸانيـ ـ ـ ـ ـا تÎشّشـ ـ ـ ـح رسشم ـ ـ ـ ـ ـيا لتنظي ـ ـ ـ ـم أل ـ ـ ـ ـ ـ ـّدورة
لوروبية «يورو  »2024لتتنافسس أاŸانيا مع
ل· ا أ
لŸا Êلكرة القدم أامسس رسسميا اŸلف اÿاصس به لتنظيم كأاسس ا أ
قّدم ال–اد ا أ
لوروبية.
لبرز ‘ القارة ا أ
تركيا على اسستضسافة ا◊دث الكروي ا أ
واسس-تضس-افت اأŸان-ي-ا ن-ه-ائ-ي-ات واأقيمت الّنسسخة ا’أخÒة لكاأسس
وسس ّ- -ل - -م رئ - -يسس ا’–اد ا’أŸا Êميونيخ واŸنتخب السسابق فيليب
كاأسس العا ⁄عام  2006لكّنها  ⁄اأوروبا ‘ فرنسسا صسيف ،2016
ل -ل -ع -ب-ة راي-ن-ه-ارد ق-ري-ن-دل م-ل-ف ’م.
الÎشس - - - -ي- - - -ح ا’أŸا Êاإ ¤ا’أم Úومن اŸقرر اأن تقّدم تركيا ملّفها تن ّ
ظم كاأسس ا’أ· ا’أوروبية منذ وكان اللقب من نصسيب الÈتغال
ال -ع-ام ل–Ó-اد ا’أوروب-ي ث-ي-ودور رسسميا اليوم على اأن يتم اختيار ب -ط -ول-ة ع-ام  1988ال-ت-ي تّ-وجت ب -ع -د ف-وزه-ا ع-ل-ى حسس-اب ال-ب-ل-د
ث- -ي -ودوري -ديسس -ي ،وك -ان ب -رف -ق -ة ال -ب -ل -د اŸضس-ي-ف ‘  27سسبتم Èه-ول-ن-دا ب-ل-ق-ب-ه-ا اإث-ر ف-وزها على اŸضسيف (-1صسفر).
سسف Òملف ترشسيح اأŸانيا لكاأسس اŸقبل من قبل اللجنة التنفيذية ا’–اد السسوفياتي وقتها ( - 2وتقام الّنسسخة اŸقبلة عام 2020
‘  12مدينة اأوروبية ﬂتلفة.
صسفر) ‘ اŸباراة النهائية.
اأوروب- - - -ا  2024م -داف -ع ب -اي-رن ل–Óاد ا’أوروبي.

العدد

17629

كأاسس الكاف

19

أ–ـ ـ ـ ـ ـاد ألعاصشمـ ـ ـ ـ ـ ـة يسشتقب ـ ـ ـ ـ ـ ـل ن ـ ـ ـ ـادي
يون ـ ـ ـ ـغ أأفريكانـ ـ ـسس يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم  ٦م ـ ـ ـاي
سستقام مقابلة ا–اد
ا÷زائر مع نادي يونغ
أافريكانسس التنزا،Ê
لو¤
◊سساب ا÷ولة ا أ
من مرحلة اÛموعات
Ÿنافسسة كأاسس
الكونفدرالية
الفريقية لكرة القدم،
(اÛموعة الرابعة)،
يوم  6ماي اŸقبل Ãلعب
 5جويلية (ا÷زائر)
ابتداء من السساعة
الثامنـــــة مسســـــاء
(20 : 00سسا)،بقيادة
حكم سساحة غا،Ê
حسسب ما أاعلنته
الكونفدرالية
الفريقية لكرة القدم
(كاف).
واأوضسح ذات اŸصسدر اأنّ
اŸق-اب-ل-ة سس-ت-دار م-ن قبل
ا◊ك -م ال -رئ -يسس -ي ال -غ -اÊ
دان - -ي- -ال  Êاي- -ي ’ري- -ي- -ا،
Ãسساعدة النيجÒي ابال
بابا وا◊كم الغا Êا’آخر
دافيد ’رييا.
و◊سس - - - - - - - - -اب ن - - - - - - - - -فسس
اÛموعة ،سسيواجه نادي

راي -ون سس-ب-ورت ال-روان-دي
فريق غور ماهيا الكيني،
ب - - - - -اŸل - - - - -عب ا÷ه - - - - -وي
ن- -ي- -امÒا‰ب- -و ب- -ك- -ي -غ -ا‹
اب- - -ت- - -داء م- - -ن السس- - -اع- - -ة
السس- -ادسس- -ة مسس- -اًء (: 00
.)18
وسستدار هذه اŸقابلة من
قبل طاقم –كيم مصسري
ب -ق -ي -ادة ا◊ك-م ال-رئ-يسس-ي

امﬁ Úم- - - - -د ع- - - - -م - - - -ر،
Ãسس- -اع- -دة اب- -و السس- -دات
ب -ي -در وﬁم -د اح-م-د اب-و
الرجال.
وم - -ع- -ل- -وم ،اأّن صس- -اح- -ب- -ي
اŸرك- -زي -ن ا’أول وال -ث -اÊ
ب- -ع- -د اŸق -اب Ó-ت السس -ت -ة
ال -ت -ي ت-تضسّ-م -ن-ه-ا م-رح-ل-ة
اÛم-وع-ات ،سس-ي-ت-اأّه Ó-ن
اإ ¤الدور الربع نهائي.

الهلل السسودا Êـ الّنادي اŸصسري

تعـ ـ ـي Úأ◊ ـ ـكم غ ـ ـ ـوربال إلدأرة أŸبـ ـ ـ ـارأة
سس- -ي- -دي -ر ا◊ك -م ال -دو‹
ا÷زائري مصسطفى غوربال
اŸواجهة التي سستجمع بÚ
ال -ه Ó-ل السس -ودا Êوال -ن-ادي
اŸصس -ري (مصس -ر)◊ ،سس -اب
ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن ك -اسس
ال -ك -ون -ف -درال -ي-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة
ل- -ك- -رة ال- -ق -دم (اÛم -وع -ة
ال -ث -ان -ي -ة) ،اŸق -ررة ل-ي-وم 6

م - -اي اŸق- -ب- -ل ب- -اأم درم- -ان
(السس-ودان) ،حسس-ب-م-ا اأع-لنته
ال -ك -ون -ف -درال -ي-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة
لكرة القدم.
واأوضسح ذات اŸصسدر ،اأنّ
ا◊ك- -م ا÷زائ -ري سس -ي -دي -ر
اŸقابلة Ãسساعدة مواطنيه
م -ق -ران غ-وراري واب-راه-ي-م
ا◊مÓوي سسيد علي.

و◊سس -اب ن -فسس اÛم-وع-ة
(ال -ث -ان -ي -ة) ،سس-ي-ل-ت-ق-ي ن-ادي
ا–اد سس-ون-غ-و اŸوزم-ب-ي-ق-ي
م -ع ن -ادي ب -رك-ان اŸغ-رب-ي،
ب- -ق- -ي -ادة ا◊ك -م ال -رئ -يسس -ي
اŸل -غ -اشس -ي ن -داب-ي-ه-اوÁان-ا
Ãسساعدة السسوداﬁ Êمد
ع -ب -د ال -ل -ه اب -راه -ي -م وال-ب-و
رندي هارف كاكونز.

كــــأاسس ا÷زائــــر للكــــرة الطّائــــــرة

قّمت ـ ـ ـ ـ ـان ‘ ألـ ـ ـ ـ ـ ـدور نصشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ألنّهائ ـ ـ ـ ـ ـي

يسستقبل ‚م سسطيف نادي
اÛم- -ع ال- -بÎو‹ ب- -ي -ن -م -ا
تÓ- -ق- -ي ج- -م -ع -ي -ة الشس -ل -ف
ضسيفها نادي برج بوعريريج
‘ ال- -دور نصس -ف ال -ن -ه -ائ -ي
ل - -ك- -أاسس ا÷زائ- -ر ل- -ل- -ك- -رة
ال- -ط- -ائ- -رة (رج- -ال) ،ع -قب
عملية سسحب القرعة التي
’ربعاء Ãقر
جرت أامسس ا أ
ا’–ادية ا÷زائرية للعبة.
خ Ó-ل ال -دور رب -ع ال-ن-ه-ائ-ي

الذي ” إاجراؤوه يومي 13
و 14أافريل ،أاطاح نادي برج
بوعريريج بثنية العابد (-3
 )0ب - -ي - -ن - -م- -ا أازاح اÛم- -ع
ال- -بÎو‹ ف- -ري- -ق ن -اصس -ري -ة
ب -ج -اي -ة .م-ن ج-ه-ت-ه ،ت-أاّه-ل
‚م سس -ط-ي-ف ع-ل-ى حسس-اب
’غ -واط ()0-3
م- -ول- -ودي -ة ا أ
قبل أان تتبعه جمعية الشسلف
ب- -ع- -د ف- -وزه- -ا ع- -ل -ى ن -ادي
وهران.

وكان نادي برج بوعريريج
قد تّوج بالنسسخة اŸاضسية
لكأاسس ا÷زائر بعد فوزه ‘
ال - -ن - -ه- -ائ- -ي ع- -ل- -ى أاوŸب- -ي
اŸيلية.
ب- -رن- -ام- -ج ال- -دور نصس -ف
ال-ن-ه-ائ-ي (ال-ت-اري-خ  ⁄ي-ع-ل-ن
بعد):
‚م سس - -ط- -ي- -ف  -اّÛم- -ع
ال-بÎو‹ ج-م-ع-ي-ة الشس-لف -
نادي برج بوعريريج.

بطولة العا ⁄للكامبو 2018

هشش ـ ـ ـام أأوحليم ـ ـ ـ ـ ـة« :نطم ـح إأ ¤أفتكاك
ألتّ ـ ـ ـ ـاج ألعا Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـي»
يشسارك اŸنتخب ا÷زائري للكامبو
(اأكابر) ‘ بطولة العا ⁄لهذا
الختصساصس القتا‹ ،اŸقررة من
اليوم اإ ¤غاية  2٩اأفريل بالعاصسمة
اÛرية بودابسست ،بـ  13مصسارعا
بهدف «افتكاك الّتاج العاŸي» بعد
احتلله مركز الوصسافة ‘ الطبعة
السسابقة برومانيا حسسب رئيسس
اللجنة الوطنية للكامبو ،هشسام
اأوحليمة.
اأوضس -ح اأوح -ل -ي -م -ة« :ن -ح-ن ج-اه-زون ل-رف-ع
التحدي ،البلد اŸنظم ،اÛر سسÒمي بكل
ث -ق -ل -ه م -ن اأج -ل اف -ت -ك -اك اŸرت -ب-ة ا’و¤
ورومانيا لن
تسسمح بسسهولة ‘ هذا اŸركز’ ،أّن الكامبو
ال -ري -اضس-ة ال-ث-ان-ي-ة ‘ ه-ذا ال-ب-ل-د ب-ع-د ك-رة
ال-ق-دم ،ه-ول-ن-دا وروسس-ي-ا ل-ه-م-ا ت-ق-ال-يدهما
اأيضس- -ا ‘ ه -ذا ال -ف -ن ال -ق -ت -ا‹ ،اأم -ا ن -ح -ن
فسستكون لنا كلمتنا».
واأّك -د رئ -يسس ال -ل -ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ك-ام-ب-و-

اŸسستعمل كثÒا ‘ ا’سساليب العاŸية
للدفاع الذاتي  -اأن اŸنتخب الوطني بداأ
–ضسÒاته «مبكرا» (منذ شسهر نوفم2017È
) Ãرك -ز –ضس ÒوŒم -ع ال -ف -رق ال -وط-ن-ي-ة
بالسسويدانية (ا÷زائر العاصسمة) ،وخاضس
اأرب -ع -ة Œم -ع -ات ان -ت -ق -ائ-ي-ةÃ ،شس-ارك-ة 17
مصس -ارع-ا م-ن-ه-م اأرب-ع سس-ي-دات ح-ت-ى ي-ك-ون
على اأهبة ا’سستعداد Ÿونديال بودابسست
وهو يطمح اإ« ¤التتويج العاŸي».
و– ّصسل اŸنتخب ا÷زائري للكامبو ‘
ب- -ط- -ول- -ة ال- -ع -ا ⁄ال -ت -ي ج -رت سس -ن -ة 2016
ب -روم-ان-ي-ا ع-ل-ى اŸرك-ز ال-ث-ا Êوراء ح-ام-ل
ال-ل-قب ال-ب-ل-د اŸسس-تضس-ي-ف ،روم-ان-ي-ا ،ف-يما
احتّلت هولندا اŸركز الثالثÃ ،شساركة 48
بلدا ،حسسب نفسس اŸسسوؤول.
ل -ل ّ-ت -ذك ،Òواف -قت م -وؤّخ -را وزارة الشس -ب -اب
وال -ري -اضس -ة ع -ل -ى ط -لب ال -ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
للكامبو لتاأسسيسس ا–ادية خاصسة بها ،وهذا
«بعدما اسستوفت كل الشّسروط الÓزمة لهذا
الغرضس».

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصسÓة

^  2٦أفريل  :١٩٠١سسكان «ع ÚألÎكي» Ãليانة
’حتÓل ألفرنسسي.
ينتفضسون ضسد أ إ
^ 2٦أفريل  :١٩٠١أ÷يشس ألفرنسسي يقوم
’ها‹ من ألذكور ألذين
بقمع وتوقيف كل أ أ
يÎأوح سسنهم ب ١5 Úو ٦5سسنة كرد فعل على ثورة
«مرجانة» ( ٩كلم من مدينة مليانة).

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

ألخميسس  ١٠شسعبان  ١٤3٩هـ ألموأفق لـ  2٦أفريل  2٠١٨م

Oó©dG

بعد أسسبوع من تشسييع جثمان أول شسهدأء و’ية برج بوعريريج

تششييع جنـازة الششهيديـ ـن زيا Êفـا— وخرباششـي نبيل فـي جو مهيب

وم-ب-اشش-رة ب-عد
تشش -ي -ي -ع ج -ث -م -ان شش-ه-ي-د ب-ل-دي-ة اŸهÒ
خ-رب-اشش-ي ن-ب-ي-ل ت-ن-ق-لت جموع اŸعزين
والسش -ل -ط -ات اŸدن -ي -ة وال-عسش-ك-ري-ة إا¤
بلدية بليمور جنوب ششرق الو’ية ،حيث
” ‘ ح -دود م -ن -تصش -ف ال -ل -ي -ل تشش-ي-ي-ع
ج -ث -م -ان الشش -ه -ي -د ف-ا— زي-ا Êوإاسش-م-ه
ا◊قيقي ﬁمد اأ’م Úالبالغ من العمر
 28سشنة ،عريف ‘ ا÷يشش إالتحق سشنة
 2009ب -ث-ك-ن-ة ب-و’ي-ة ا÷ل-ف-ة وب-ع-د 04
سش -ن -وات ” –وي -ل -ه إا ¤ت-ي-ن-دوف وه-و
متزوج سشنة  2015ورزق ببنت منذ سشنة،
وكان فا— ‘ إاجازة Ÿدة  15يوما كانت
آاخر لقاء له مع أاهله وذويه ليغادر الدنيا

‘ اأ’ربعاء اأ’سشود الذي
أاب- - - -ك- - - -ى ا÷زائ - - -ري،Ú
وع- -رفت ج- -ن- -ازت- -ه ه -ي
اأ’خ-رى حضش-ورا شش-ع-ب-يا
ورسشميا كبÒا.
وك- - -انت و’ي- - -ة ب- - -رج
ب -وع -ري -ري -ج ق-د ف-ق-دت
أايضش- - -ا ال- - -رق - -يب اأ’ول
ف - -ح - -ي- -م- -ة ع- -ب- -د ا◊ق
صشاحب  28سشنة والذي
” تشش-ي-ي-ع ج-ث-م-ان-ه منذ
أاسشبوع ببلدية خليل وهو
ال -ذي ك-ان ق-ب-ل ا◊ادث-ة
‘ إاجازة Ãنزله العائلي
بقرية الششفا ببلدية خليل ششرق الو’ية،
وغ -ادر اŸن -زل صش-ب-ي-ح-ة اأ’رب-ع-اء ن-ح-و
ب-وف-اريك ل-ي-م-ت-ط-ي ال-ط-ائ-رة ث-م أاجرى
إاتصش- -ا’ ب- -وال- -دي- -ه ي- -ب -ل -غ -ه -م أان -ه ركب
وسشينطلق إا ¤تيندوف ،لكن القدر كان
غ Òذلك ليفجع الوالدان وأاششقاء عبد
ا◊ق با Èÿالصشادم وهو فقدان عبد
ا◊ق إا ¤اأ’ب- -د ،وك- -ان الضش- -ح- -ي- -ة ق -د
إالتحق بصشفوف ا÷يشش ‘  2011وهو
أاعزب كان والده يعتزمان خطبة زوجة
له ،رحم الله الششهداء وأاسشكنهم فسشيح
جناته.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

 16وهرأن
 17وهرأن

ألثمن  ١٠دج

1٧629

18

16

france prix 1

تششييع جنازة الششهيد بن عيسشى زيرق إا ¤مثواه األخ ÒباŸدية
شش ّ-ي -عت عصش -ر أامسش ،ج-ن-ازة الشش-اب
الششهيد بن عيسشى زيرق اŸدعو سشفيان
أاحد ضشحايا الواجب الوطني على إاثر
–ط -م ال -ط-ائ-رة ال-عسش-ك-ري-ة ب-ب-وف-اريك
قرب منزله الكائن بحي الداميات كما
وري الÎاب ÃقÈة ال -زب -وج -ة ب -اŸدي-ة
وه - -ذا ‘ ج - -و م- -ه- -يب سش- -اده الصش- -مت
وا◊زن الششديدين ،بحضشور السشلطات
اŸدنية ،اأ’منية ،العسشكرية والقضشائية
تقدمهم وا‹ الو’ية ﬁمد ونائب قائد
الناحية العسشكرية اأ’و ¤وجمع غفÒ
من اŸواطن.Ú

بعد أسسبوع من توديع شسهيد ألوأجب ألوطني فحيمة عبد أ◊ق ببلدية خليل شسرق برج بوعريريج إأثر سسقوط ألطائرة
ألعسسكرية ببوفاريك ،و‘ سساعات متأاخرة من ليلة أول أمسس ووري جثما Êشسهيدين آأخرين بو’ية برج بوعريريج هما
’’ف من أŸوأطن.Ú
أŸرحوم خرباشسي نبيل من بلدية أŸه ،Òوزيا Êفا— من بلدية بليمور ‘ جنازة مهيبة حضسرها أ آ

وحضش- - - - - -ر اŸراسش - - - - -م
ال -ع -م -ي -د ﬁم -د ب -وقصش -ة
ق - - - - - -ائ - - - - - -د اŸدرسش- - - - - -ة
اŸتخصشصشة ‘ ا◊وامات
ب - -ع Úارن - -ات بسش- -ط- -ي- -ف
وال -ع -ق -ي -د ن -ور ال -دي-ن ب-ن
م -ق -ي -دشش ق -ائ -د ال -ق-ط-اع
العسشكري بÈج بوعريريج
Ãع-ي-ة السش-ل-ط-ات اÙلية
ي-تصش-دره-م صش-ال-ح العفاÊ
وا‹ و’ية برج بوعريريج.
وك- -انت ا÷ن- -ازة اأ’و¤
‘ ح- -دود ال -ث -ام -ن -ة ل -ي Ó-
ببلدية اŸه Òأاقصشى غرب
ب -رج ب -وع-ري-ري-ج ح-يث ”
توديع العريف عبد الوهاب خرباششي
اŸدع -و ن -ب -ي -ل ،إاب-ن  26رب-ي-ع-ا أاعزب،
إالتحق بصشفوف ا÷يشش سشنة  2013وكان
ق - -ب - -ل ا◊ادث ‘ إاج- -ازة ع- -ل- -ى غ- -رار
الششهيدين اآ’خرين ،وغادر اŸنزل ليلة
اأ’رب -ع -اء ب -ع-دم-ا ودع وال-دت-ه وسش-ل-م-ه-ا
Óموال قائل أانه
بطاقة السشحب اآ’‹ ل أ
ل -يسش ب -ح -اج -ة إال -ي-ه-ا ،وقضش-ى سش-اع-ات
رفقة أاصشدقائه ‘ ا◊ي قبل أان يلقى
ال- -ل- -ه وي- -رح- -ل إا ¤اأ’ب- -د ‘ ف- -اج- -ع- -ة
ال-ط-ائ-رة ،وتسش-ل-م وال-ده ال-ع-ل-م ال-وط-ن-ي
ال -ذي وشش -ح ب -ه الصش -ن -دوق ال-ذي ح-م-ل
جثمانه

ألفجر٠٤.2٦................:
ألشسروق٠٦.٠٠..............:
ألظهر١2.٤٦.................:
ألعصسر١٦.3١................:
ألمغرب١٩.35...............:
ألعشسـاء2١.٠2..................:

كما ترحم أامام اŸنطقة الششيخ بن
عيسشى زيرق أاحد أاقارب الضشحية على
أارواح ششهداء الطائرة اŸنكوبة معتÈا
إاياهم قائمة جديدة من قوافل الششهداء
تضش - -اف إا ¤ق- -ائ- -م- -ة شش- -ه- -داء ال- -ث- -ورة
التحريرية اŸباركة ،للعلم أان الضشحية
مششهود له بخفة دمه وقبل هذه الفاجعة
صشرح أ’بيه رغبة مواصشلته ‘ العمل
ضشمن صشفوف ا÷يشش الوطني الششعبي
من أاجل اعالة أاسشرته و –سش Úعيشش
عائلته الفقÒة .

اŸدية :علي ملياÊ

 ..وجثمان الششهيد بن حدو ا◊بيب ‘ أاجواء مهيبة بسشيدي بلعباسس
’مسس و‘ م-وكب
شس -ي -عت ل-ي-ل-ة أ أ
م -ه -يب وح -زي-ن ب-ب-ل-دي-ة أل-ط-اب-ي-ة
بسس -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ج-ن-ازة ب-ن ح-دو
أ◊ب- - -يب أح- - -د ضس- - -ح - -اي - -ا –ط - -م
ألطائرة ألعسسكرية ببوفاريك ألتي
رأح ضسحيتها  257شسهيد من بينهم
 3شس -ه -دأء ي -ن -ح -درون م -ن و’ي-ة
سسيدي بلعباسس.
ووصش -ل ج -ث -م -ان الشش -ه -ي -د ب -ن ح-دو
ا◊بيب إا ¤مطار وهران ،قبل أان ينقل
إا ¤مسشقط رأاسشه ببلدية الطابية‘ ،
موكب رسشمي ،حيث اسشتقبل بالزغاريد

والدموع ،وقد انطلقت مراسشم تششييع
ج- -ن -ازة الشش -ه -ي -د ب -حضش -ور السش -ل -ط -ات
اŸدن- -ي- -ة وال -عسش -ك -ري -ة ب -اإ’ضش -اف -ة إا¤
اŸنتخب ÚاÙلي Úوا◊ماية اŸدنية
و‡ث-ل Úع-ن م-دي-ري-ة الشش-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واأ’من الوطني واŸئات من اŸواطن،Ú
الذين غصشت بهم مقÈة سشيدي ﬁمد
بورصشاصشة لتوديع الدركي ششهيد الواجب
ال- -وط- -ن- -ي ول- -ت -ق -د Ëواجب ال -ع -زاء ل -ذوي -ه
ومواسشاتهم ‘ مصشابهم ا÷لل.
الششهيد البالغ من العمر  46سشنة أاب
أ’ربعة أاطفال كان يزاول عمله كعنصشر

‘ سش -ري -ة ال -ط -رق-ات ال-ت-اب-ع-ة Ÿصش-ال-ح
الدرك الوطني بو’ية تندوف قبل أان
ي -ت -ج-ه إا ¤ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة إ’ج-ت-ي-از
ت- -ربصش ل -لÎق -ي -ة ق -ب -ل أان ي -ن -ال شش -رف
اإ’سشتششهاد ‘ حادثة سشقوط الطائرة.
ه -ذا وي -ن -ت -ظ -ر سش -ك-ان ب-ل-دي-ة ال-ط-اب-ي-ة
وسشكان الو’ية وصشول جثمان الششهيد
عياششي عبد ا◊ق و‚له جواد البالغ
من العمر  4سشنوات.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

..وجنازتي الششهيدين خالد بوبقار بتمالوسس ويوسشف بوالريشس با◊روشس

‘ جو مهيب ” ،تششييع جنازة ششهيد الواجب الوطني
اŸرح -وم ب -وال-ريشش ي-وسش-ف Ãسش-ق-ط رأاسش-ه ب-ب-ل-دي-ة ا◊روشش
والذي سشقط ششهيدا ‘ حادث الطائرة العسشكرية التي سشقطت
Ãطار بوفاريك ،حيث “ت مراسشم التششييع بحضشور وا‹
ال -و’ي -ة ح -ج -ري درف -وف ورئ -يسش اÛلسش الشش-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي
السشلطات العسشكرية واأ’منية إا ¤جانب اŸسشؤوول ÚاÙليÚ
وأاسشرة الفقيد ورفقائه وﬁبيه وجموع غفÒة من اŸواطن.Ú

وبقلوب راضشية وري الÌى جثمان الششهيد خالد بوبقار
ب -ب -ل -دي -ة “ال -وسش ب -حضش -ور السش -ل -ط -ات ال-عسش-ك-ري-ة واأ’م-ن-ي-ة
واŸسشؤوول ÚاÙلي ،Úعلى رأاسشهم السشيد رئيسش الدائرة وكذا
اŸواطن Úالذين رافقوا الششهيد إا ¤مثواه اأ’خ ،Òوكان وا‹
الو’ية أادى واجب العزاء واŸواسشاة أ’سشرة وعائلة الششهيد.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

