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الجزائر تفطنتإالى سسن قوانين لمحاربة اإ’رهاب
صص ٠٤

جديد ''الشسعب''
تخصسصص جريدة الشسعب كل يوم السسبت
الصسفحة األخيرة لكل األلوان األمازيغية

رئيسص الجمعية الفرنسسية
للصسداقة مع الشسعب الصسحراوي

الضسغط على
المغرب لÓنصسياع
للشسرعية الدولية

ترقبوها اسسبوعيا
IS S N 1111-0449
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المؤوتمر الـ ٤لمنظمة المرأاة العربية يندد باإلعتداء اإلرهابي في تيڤنتورين

إاشسادة باحترافية الجيشش فيإاجهاضش المخطط اإ’جرامي
تحذير من تداعيات ''الحراك العربي''

اسستطÓع «الشسعب» تنقل انشسغالت الصسيادين بأازفون

مشساريع مهددة بالتوقف بسسبب تراكم الديون
صص٠٧

بطء في دراسسة ملفات
ا’سستثمار يثير ا’سستياء

صص ٠٥

«الشسعب» تتحرى في ما
رّوج عن ''النمل الخطير''
ببني عمران

بياطرة يعتبرونها
''زوبعةإاعÓمية''

صص ٠٦

شسهادات عن مؤولف
''نجمة''

من البسساطة
صسنع كاتب
ياسسين العظمة
صص ٢٥
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سير
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تقييـ ـم المعـ ـرضض الكـ ـبير للفـ ـÓحة والتنميـ ـة
ينششط رئيسض لجنة تسشيير المعرضض الكبير للفÓحة
بالتعاون مع محافظ
والتنمية فضشيل فروخي
التظاهرة ،عبد القادر خليفة اليوم ،ندوة صشحفية بمقر
وزارة الفÓحة والتنمية الريفية ،بدءا من السشاعة الـ ١٠
صشباحا.
يقدم المسشوؤولن خÓل الندوة ،حوصشلة المعرضض
الكبير للفÓحة والتنمية الذي احتضشنه قصشر المعارضض،
الصشنوبر البحري ،من الـ  ١٨اإلى  ٢٤فيفري .

حراوبية يزور تندوف

الحتفاء باليوم العاŸي
للحماية اŸدنية بالبويرة
–تفي اŸديرية العامة للحماية اŸدنية،
غدا بولية البويرة ،باليوم العاŸي
للحماية اŸدنية اŸتجسشد هذه السشنة ‘
ششعار «ا◊ماية اŸدنية و–ضشÒ
ا÷معيات اŸدنية للحد من الكوارث».

نقابـ ـ ـة القضش ـ ـاة تجتمـ ـع بـ ـوهـ ـران
يعقد رئيسض النقابة الوطنية للقضشاة ،جمال العيدوني يوم السشبت ،لقاءا جهويا
على مسشتوى مجلسض قضشاء وهران ،بدءا من الـ  ٩,٣٠سشا.
ويعكف المششاركون في اللقاء اإلى دراسشة النششغالت المهنية والجتماعية
للقضشاة ونتائج توصشيات اجتماع المجلسض الوطني الأخير .

اإضشراب البياطرة غير ششرعي حسشب الوزارة
يتوجه وزير التعليم العالي
والبحت العلمي رششيد حراوبية
اليوم ،اإلى تندوف في زيارة
عمل وتفقد حيت يعاين عدة
مششاريع وهياكل جامعية
بالولية.

اأوضشح كل من المكلف بالدراسشات بوزارة الفÓحة
والتنمية الريفية و المدير الوطني للمصشالح البيطرية
في بيان مششترك ،ان بعضض المطالب المرفوعة هي
لتقديم حلول خاصشة،
واإن الجتماع المنعقد يوم الثÓثاء الماضشي قد اأسشفر
عن وعد الدارة المركزية بالتكفل بها ،من خÓل
النطÓق في الجراءات التنظيمية الÓزمة لكتسشاب
مختلف وسشائل التدخل.
واعتبر البيان المصشالح البيطرية الجزائرية خاضشعة للمعايير الدولية ،موؤكدا وعي البياطرة
العاملون بالمسشوؤولية الملقاة على عاتقهم و الملزمين بتاديتها في اطار حماية صشحة
المسشتهلك و دورهم في تحسشين المن الغذائي الوطني عن طريق متابعة العمل الذي
يقومون به يوميا خدمة لصشالح الصشحة العامة البيطرية.

نسشيب يتفقد قطاعه بتيارت

رحلة ''طاسشيلي اأرلين'' لأدرار وتمنراسشت
تنظم ششركة «طاسشيلي اأرلين »
يوم
(TAS S ILI
( IRLINESء
السشبت ،رحلة افتتاحية للششبكة النقل
المنتظم الموجه للجمهور العريضض.
تنطلق الرحلة من مطار هواري
بومدين بالعاصشمة ،في اتجاه اأدرر
محطتان
كونهما
وتمنراسشت،
اأسشاسشيتان في برنامج تسشير النقل الجوي للششركة على الخطوط الداخلية.
يششارك في الرحلة الجوية وزراء الطاقة والمناجم ،النقل ،والسشياحة
والصشناعة التقليدية.

جمعية عامة لقضشاة مجلسض المحاسشبة

ي ـ ـ ـوم ''الأمـ ـ ـراضض النـ ـ ـادرة''
تحتفل الجمعية الجزائرية لـ «سشندروم وليامسض وبوران» باليوم
العالمي لÓأمراضض النادرة،بتنظيمها لملتقى حول الموضشوع،
ينششطه اأطباء ومختصشين في هذه الآفات التي تسشتدعي
اهتماما وتكف Óخاصشا بالمصشابين بها.
ينظم الملتقى اليوم  ،بقاعة ''كوسشموسض'' برياضض الفتح بدءا من
الـ  ٠٨و ٣٠سشا.

يقوم وزير الموارد المائية
حسشين نسشيب اليوم ،بزيارة
عمل وتفقد اإلى ولية تيارت.
تكون للوزير وقفة على
المنششات و المششاريع الخاصشة
بقطاعه بالولية

مÓح في زيارة عمل
لسشوق اأهراسض وتبسشة

النصشـ ـف مراط ـ ـون النسشـ ـ ـوي بالعاصشم ـ ـة
في اإطار النششاط السشنوي للمرصشد الجزائري للمراأة واأحياءا لليوم العالمي للمراأة ،ينظم
المرصشد النصشف ماراطون النسشوي الأول تحت ششعار «الأمن الصشحي للمراأة».
ويهدف من التظاهرة زرع الثقافة الصشحية عند المراأة والتحسشيسض ،للتششخيصض المبكر
للتهاب المفاصشل الروماتزمي ،سشرطان الثدي ،وسشرطان عنق الرحم.
ينطلق النصشف ماراطون من مقر بلدية القبة ،يوم الغد ،على السشاعة الـ  ٠٩صشباحان
وتششارك فيه  ٥٠٠امراأة من كل ششرائح المجتمع.

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقضشاة مجلسض المحاسشبة عقد جمعية
عامة اسشتثنائية يوم  ١١مارسض الداخل ،بغية اتخاذ موقف حازم بعد فششل
مسشاعي فتح اأبواب الحوار مع الششريك الجتماعي و اتجاه الوضشع الى
المزيد من الحتقان.

التنمـ ـية في ل ـ ـقاء ج ـ ـهوي بمسشتغ ـ ـانم
تحتضشن غرفة التجارة والصشناعة
«الظهرة» لولية مسشتغانم اليوم،
فعاليات ملتقى جهوي تحت عنوان:
« نبني معا في اإطار معاهدة نمو
وتنمية» .
ينظم اللقاء بالتعاون مع مختلف
الفاعلين القتصشاديين ،اأرباب
العمل ،وممثلي المجتمع المدني،
و ت ح ت ض ش ن ه ق ا ع ة ا ل م ح ا ض ش ر ا ت ب و ل ي ة م س ش ت غ ا ن م ا ب ت د ا ء  ،م ن ا ل س ش ا ع ة ا ل ـ  ٩ص ش ب ا ح ا.

البث الإذاعي الششهري الـ  ٢للجنوب
تقدم القناة الأولى الإذاعة الوطنية اليوم ،العدد
الثاني من البث الششهري من المناطق الحدودية،
انطÓقا من ولية تمنراسشت.
يبداأ البث من السشاعة الـ  ٠٧,٣٠سشا ويسشتمر اإلى غاية
منتصشف الليل ،فيما يسشهر على تفنيده فريق اإذاعي
من القناة الأولى بالتعاون مع طاقم اإذاعة تمنراسشت
المحلية .ويتضشمن البث ،برامج مباششرة اإخبارية،
فنية ،اجتماعية وثقافية ،تنجر عبر ٧بÓتوهات.
يؤمية وطنيةإاخبارية
تصسدر عن المؤؤسسسسة العمؤمية القتصسادية(شسركة ذاتأاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
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التحرير
التحرير(021) 60 / 67 / 83 :
الفاكسس(021) 60. 67. 93 :

األمانة العامة
(021) 60. 69. 55

اإلدارة والمالية
(021) 73. 93. 27

يقوم كاتب الدولة لدى وزير
الششباب والرياضشة المكلف
بالششباب بلقاسشم مÓح ابتداء
من اليوم ،بزيارة ميدانية اإلى
ولتي سشوق اأهراسض وتبسشة.
من المقرر اأن يتفقد مÓح
بعضض الموؤسشسشات الششبانية،
يلتقي مع الحركة الجمعوية
الششبانية بالوليتين .

مناقششة مششاكل
الجالية بلندن
يعقد النائب بالمجلسض الششعبي
الوطني نور الدين بلمداح غدا،
بلندن اجتماعا مع الجالية
الجزائرية المقيمة ببريطانيا.
ويفتح اللقاء المجال لمناقششة
مششاكل الجالية ومنها :قضشية
المسشاجين ووضشعيتهم ،نقل
الجثامين ،غÓء تذاكر السشفر،
تعامل الإدارة مع الجالية،
واإمكانية اإنششاء مركز ثقافي
بلندن.

الرئيسسة المديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

اأمسشي ـ ـ ـة الأطف ـ ـال بـ ـري ـ ـاضض الفت ـ ـ ـح
ينظم ديوان رياضض الفتح يوم السشبت على السشاعة الـ ١٤
زوال ،اأمسشية ترفيهية تثقيفية لÓأطفال ،يششرف عليها
الفنان الكوميدي حميد عاششوري.
وسشيتمتع الأطفال خÓل
Ãششاهدة
الأمسشية
لعرائسض
عروضض
واألعاب
القراقوز،
بهلوانية ،كما تششكل
لنطÓق
“هيدا
برنا›ا حاف Óومنوعا
لفائدة الÈاعم الصشغÒة.

مسشابقة اأحسشن عمل صشحفي خاصض بباتنة
تنظم ولية باتنة مسشابقة لأحسشن عمل صشحفي مكتوب واأخر سشمعي بصشري ،حول
الإنجازات التنموية التي تششهدها الولية.
تندرج المسشابقة في اإطار الحتفالت المخلدة لمرور  ٥٠سشنة على اسشترجاع السشيادة
الوطنية ،وهي مفتوحة اأمام الصشحفيين المعتمدين بالولية وطلبة جامعة الحاج لخضشر.
يتم اختيار الأعمال الفائزة من قبل لجنة تحكيم يششكلها اأسشاتذة جامعيون وصشحفيون
مخضشرمون ،على اأن تعلن النتائج يوم الـ  ٣ماي المصشادف لحرية التعبير والصشحافة .

إلعÓناتكم (021) 73.60.59
اتصشلوا ب ـ :السشرعة والجودة
مÓحظة:

المقـــالت والؤثائق التي ترسســــل أاوتسسلــــم للجريــــدة
ل تردإالىأاصسحابها
نشسرتأاو لم تنشسر ول مجال لمطالبة الجريدة بها

تطبع بالمؤؤسسسسات التالية:الؤسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ور ''لة

المؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر
واإلشسهار

 ١شسارع باسستؤر ـ الجزائر
الهاتف(021)73. 71. 28.... :
(021)73. 76. 78
(021)73. 30. 43
الفاكسس(021)73. 95. 59... :

وطني

الخميسص  ٢٨فيفري  ٢٠١٣م
المؤافق لـ  ١٨ربيع الثاني  ١٤٣٤هـ

فيما قال نيلسشون بأانه لمسسإارادة حقيقية تخصس الحكامة والتسشيير:

باباسض يؤوكدأان توصسيات جلسسات المجتمع المدني تجسسد في الميدان
أاوضشح محمد الصشغير باباسس رئيسس المجلسس الوطني ا’قتصشادي وا’جتماعي بأان جلسشات المجتمع الوطني
سشمحت ببروزه ،وبات بفضشل تجسشيد توصشياتها حاضشرا في كل الخرجات الميدانية لكبار المسشؤوولين وعلى
رأاسشهم الوزير اأ’ول ،وأاكد سشتافان نلسشون رئيسس الجمعية ا’قتصشادية وا’جتماعية على مسشتوى ا’تحاد
اأ’وروبي بأانه «لمسسإارادة حقيقية لدى الجزائر تخصس الحكامة والتسشيير» ،وأانها في موقع جيد للعب دور هام
في تعزيز التعاون بين دول ا’تحاد ودول الضشفة الجنوبية فيما يخصس المجتمع المدني.

فريال/ب
تصصوير ،ايت قاسصي
ع Èباباسص خÓل ندوة صشحفية
نششطها أامسص Ãعية رئيسص ا÷معية
ا’قتصشادية وا’جتماعية على مسشتؤى
ا’–اد اأ’وروبي ،عن تفاؤوله Ãسشتقبل
العÓقات مع الفضشاء اأ’وروبي ،مؤؤكدا
بأانه سشمح بتناول النقاط التي كان حؤلها
اختÓف وبتحديد اأ’ولؤيات التي “كن
من بناء لبنة التعاون ،مفيدا ‘ نفسص
السشياق بأان تؤصشيات ا÷لسشات الؤطنية
Œسشد ‘ اŸيدان مسشتد’ بإاششراكهم من
قبل الؤزير اأ’ول ‘ كل اللقاءات ‘
زياراته اŸيدانية إاﬂ ¤تلف الؤ’يات.
وباŸناسشبة حرصص باباسص ‘ أاعقاب
اÙادثات حؤل «دور اÛتمع اŸدÊ
اŸنظم ‘ مسشار ا◊ؤار ا’جتماعي
وا’قتصشادي وطرق التقارب بÚ
الضشفت ،Úعلى التؤضشيح بأان التعاون بÚ
الطرف Úيتم ‘ إاطار إابراز دور اÛتمع
اŸد ‘ Êجميع اÛا’ت ،وإاعطاء
الكلمة للمجتمع اŸد Êفيما يخصص
السشياسشات العمؤمية وتأاتي ‘ مقدمتها
التنمية البششرية واŸسشتدامة ،و” ا’تفاق
مبدئيا على إاجراء تقييم Ÿا ” ا’تفاق
عليه كل  ٦أاششهر.
وتؤقف باباسص عند اÿطؤات التي
قطعتها ا÷زائر لÎقية دور اÛتمع
اŸد Êوتفعيله ،مسشتد’ باإ’صشÓحات
السشياسشية التي “ت ‘  ٢٠١١والتي ” من
خÓلها وا ¤تؤصشيات رئيسص ا÷مهؤرية
القاضشية بتنظيم ا÷لسشات الؤطنية
للمجتمع اŸد Êالتي تعت Èخطؤة هامة،
مششÒا إا ¤أان أاهم نتائجها بروز اÛتمع
اŸد Êوأانها سشمحت بتحقيق تقدم
ملحؤظ ،وبفضشلها فان كبار اŸسشؤؤول‘ Ú
الدولة ا÷زائرية وعلى رأاسشهم الؤزير
اأ’ول باتؤا يششركؤن ‡ثليه ‘ كل
ا’جتماعات إ’يجاد أا‚ع ا◊لؤل وضشمان
تكفل أاحسشن با’نششغا’ت اŸطروحة.
كما ششدد ‘ نفسص السشياق على أان
اÛتمع اŸد Êفعال ‘ اÛال
ا’قتصشادي وا’جتماعي ،معتÈا بأانه

عنصشر فعال له خصشؤصشياته وطرف هام
يع Èعن رأايه فيما يجري ‘ السشاحة
الؤطنية عمؤما و‘ التنمية البششرية
والتنمية اŸسشتدامة على وجه التحديد،
مششÒا إا« ¤تسشط Òبرنامج يسشمح لنا
بتقييم عÓقات التعاون
بخصشؤصص القضشايا اŸتفق
عليها ،اأ’مر الذي Áكننا
من بناء عÓقة مثالية
‰ؤذجية ‘ التعاون
الدو‹».
من جهته أاكد سشتافان
بأانه «Ÿسص إارادة حقيقية
‘ ا÷زائر تخصص ا◊كامة
والتسشي Òوا ¤ذلك تفعيل
دور اÛتمع اŸد،»Ê
مفيدا بأان «ا÷زائر مطالبة بتؤخي
ا◊ذر قياسشا إا ¤ما يحدث ‘ ا÷ؤار،
لكي ’ تسشقط ‘ فخ «الربيع العربي«،
مؤؤكدا بأان اŸنطقة يسشؤدها ’ اسشتقرار،
مبديا أامله ‘ تؤقف العنف ‘ كل
اŸنطقة ،و ⁄يخف ‡ثل الؤفد اأ’وروبي
«خيبة أامله بخصشؤصص مششروع ا’–اد من
أاجل اŸتؤسشط».

وحسشب ذات اŸتحدث فأان «ا÷زائر
‘ مؤقع جيد للعب دور هام ‘ تطؤير
عÓقات التعاون مع الضشفة ا÷نؤبية التي
تعتزم دول ا’–اد اأ’وروبي تعزيزها»
مششÒا إا ¤الؤفؤد التي تعاقبت على
ا÷زائر مؤؤخرا ،وقال
رئيسص اللجنة ا’قتصشادية
وا’جتماعية «–دثنا عن
العÓقات وتطرقنا إا¤
مؤضشؤع اأ’من الغذائي ‘
منطقة اŸغرب كؤنه
يكتسشي أاهمية بالغة»،
مؤؤكدا «سشجلنا تطؤرا كبÒا
‘ التعاون بدليل الؤفؤد
والسشياسشية
ا’قتصشادية
التي زارت ا÷زائر».
وخلصص إا ¤القؤل بخصشؤصص اÛتمع
اŸد Êبأان التحديات هامة و’ بد من
حؤار مهيكل إ’يجاد حلؤل دائمة’ ،فتا
إا ¤أان أاوروبا ورغم أانها متقدمة ‘
اÛال ،إا’ أانها تؤاصشل العمل والتنسشيق
معه باعتباره طرفا فعا’ ويسشاعد
ا◊كؤمات على التكفل با’نششغا’ت
اŸطروحة.

دور الجزائرمحوري
في التعاون بين دول
ا’تحاد اأ’وروبي
والضسفة الجنوبية

مناقصسة ’سستغÓل  ٦مناجم

حياة /ك

أاوضشحت بدوي بان مجال المناقصشة
مفتؤح للمتعاملين الؤطنيين و اأ’جانب في
إاطار الششراكة ،طبقا للقاعدة  ، -٥١ ٤٩في
إاطار ششفاف حيث يكؤن الفؤز بالمناقصشة
للعروضص المسشتؤفاة للششروط والمعايير
المطلؤبة.
وأاضشافت أان رخصص ا’سشتغÓل تخصص
مادة ا’سشمنت ،للرفع من قدرات اإ’نتاج
،لتلبية ا’حتياجات الؤطنية من المادة ،في
ظل الزيادة على مسشتؤى الطلب نتيجة
للمششاريع المسشجلة باأ’خصص في مجال
السشكن.
وأابرزت المتحدثة أانه قبل منح الرخصشة

،ترسشل أ’خذ آاراء عدة مصشالح مختصشة
متمثلة في مصشلحة الغابات والمؤارد المائية
 ،كما يلزم طالب الرخصشة القيام بدراسشة
تأاثير المششروع على الناحية البيئية و هذا
ششرط أاسشاسشي  ،ويأاتي بعد ذلك دور الؤ’ية
لتقدم رأايها بالمؤافقة .
وطبقا لما تقرره الؤ’ية بششأان طلب
ا’سشتغÓل ،يتم منح الرخصشة لصشاحب
المششروع ،مششيرة إالى أان هذه اأ’خيرة
صشالحة لمدة  ١٠سشنؤات قابلة للتجديد
،مذكرة بالمهام التي تضشطلع بها هذه الؤكالة
التي تم إانششاؤوها سشنة ، ٢٠٠١و مششيرة إالى أان
القانؤن يخؤل لها وضشع  ،مسشح و تسشيير
اأ’راضشي ،و تسشليم السشندات و الرخصص
المنجمية ،و مرافقة المسشتثمرين لتطبيق
مششاريعهم  ،باإ’ضشافة إالى تششجيع ترقية
النششاط المنجمي بصشفة عامة و التقليدي
على وجه اخصص .
وأاششارت المتحدثة أان الؤكالة الؤطنية
للثروة المنجمية منحت  ١٥سشندا منجميا من
أاجل اسشتغÓل المؤاد المعدنية الصشناعية ،و
تغطي المؤاقع  ١٥الممنؤحة من مجمؤع ٢٠
مؤقعا مقترحا للمناقصشة خÓل العملية
اأ’ولى التي تتم خÓل السشنة الجارية ١٠
و’يات من مختلف مناطق الؤطن ،وفيما
يتعلق بالمنتؤجات فإانها المؤجهة إ’نتاج
مؤاد البناء ،منها الصشلصشال بـ ٨مؤاقع و
الكلسص بـ ٣مؤاقع و مؤقعين  ٢بالرمل اأ’صشفر
و مؤقع خاصص بالحجر الرملي.
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بتعيينه جعفر وبوعياد

بن صسالح ينهي تشسكيل الهيئة الوطنية التقنية لـ''اأ’رندي''
ع Úأامسس عبد القادر
بن صشالح اأ’م Úالعام
بالنيابة للتجمع الوطني
الدÁقراطي «اأ’رندي»
العضشوين اŸتبقي‘ Ú
الهيئة التقنية الوطنية
التي أاوكلت إاليه رئاسشتها
ويتعلق اأ’مر بنوارة جعفر
التي أاصشبحت الناطق
الرسشمي للحزب ونوال
بوعياد التي كلفت بششؤوون
اŸرأاة وحقوق الطفل.

فريال/ب

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
تعتزم الوكالة الوطنية للممتلكات
المنجمية فتح مناقصشة وطنية
ودولية  ١٨مارسس القادم’ ،سشتغÓل ٦
مناجم لفائدة المسشتثمرين ’سشتغÓل
مادتي الطين و «الكالكير»
المسشتخدمة فيإانتاج ا’سشمنت،
حسشب ما كششفت عنهأامسس في تصشريح
لـ«الششعب» بدوي المكلفة باإ’عÓم
في الصشالون الخاصس بانجازات قطاع
المحروقات لمدة  ٥٠سشنة المنظم
بـ«صشافكسس» ،مؤوكدة على حرصس
الوكالة على إاخضشاع ملفات
المسشتثمرينإالى دراسشة دقيقة قبل
منح رخصس ا’سشتغÓل.

العدد
١٦٠٤١

أانهى أامسص بن صشالح عملية تششكيل الهيئة
الؤطنية التقنية للتجمع الؤطني الدÁقراطي،
وذلك باسشتكمال تعي Úما تبقى من أاعضشائها،
واسشتنادا إا ¤بيان –صشلت «الششعب» على نسشخة
منه فقد ” تعي Úالؤزيرة اŸنتدبة اŸكلفة
باأ’سشرة وقضشايا اŸرأاة السشابقة نؤارة جعفر
اÙسشؤبة على اأ’م Úالعام اŸسشتقيل أاحمد
أاويحيى إا ¤جانب نؤال بؤعياد التي كلفت
بششؤؤون اŸرأاة وحقؤق الطفل فيما غاب كما كان
متؤقعا اسشم العضشؤ البارز صشديق ششهاب.
وأاوكلت إا ¤نؤارة جعفر وفق ما ورد ‘
البيان اŸتضشمن حيثيات اجتماع ذات الهيئة
اŸنعقد أامسص برئاسشة بن صشالح مهمة اإ’عÓم
وكذا الناطق الرسشمي للحزب خلفا Ÿيلؤد
ششر‘ اÙسشؤب بدوره على اأ’م Úالعام
السشابق و ⁄يكن له ششأانه ششأان صشديق ششهاب
ا◊ظ ‘ أان يكؤن ضشمن تششكيلة الهيئة اŸتميزة

بتضشمن أاسشماء عن التيارين
الذين كانا طرفان ‘ النزاع
الداخلي الذي عاششت على
وقعه التششكيلة ششأانها ششأان
أاحزاب أاخرى ،جعل أاويحيى
يفضشل خيار الرحيل على البقاء
لضشمان اسشتقرار ا◊زب عششية
انعقاد مؤؤ“ره الؤطني.
ومن أاجل ضشمان اسشتقرار
ا◊زب و‘ ﬁاولة منه إ’‚اح
أاششغال اŸؤؤ“ر الؤطني ⁄
يكتف بن صشالح رجل اإ’جماع ‘ ا◊زب فقط
Ãهمة قيادة ا◊زب بالنيابة اسشتجابة لرغبة
الطرف ÚاŸتنازع ،Úوإا‰ا عمل جاهدا على
تكريسص التقارب وعدم اإ’قصشاء من خÓل
ضشمان “ثيل عادل للجانب ،Úومن هذا اŸنطلق
عﬁ Úمد الطاهر بؤزغؤب وعبد الكرË
حرششاوي اÙسشؤب Úبدورهما على القيادة
السشابقة وكلفهما على التؤا‹ باŸنتخبÚ
الؤطني Úوبالسشياسشات ا’قتصشادية وا’جتماعية
والثقافية ،فيما أاسشند إا ¤قائد ا◊ركة
التقؤÁية الؤزير اأ’سشبق للصشحة يحي قيدوم
مهمة العÓقات اÿارجية وا÷الية وكلف
زيتؤ Êالطيب الذي ينتمي بدوره إا ¤اŸعارضشة
بالششباب وا◊ركة ا÷معؤية.
وإاذا كانت مهام رئيسص الديؤان قد أاوكلت إا¤
الطيب مالطؤ ،فان التنظيم عاد ا ¤العضشؤ
القيادي البارز ‘ اŸركزية النقابية وعضشؤ
›لسص اأ’مة عبد القادر مالكي ،وتؤ ¤بختي
بلعايب ا’سشتششراف والدراسشات أاما حمي
لعروسشي فقد كلف بالعÓقات العامة.

مششاريع لتمك Úا÷زائر من رفع صشادراتها من اŸواد اŸكررة

سسوناطراك تعلن عن ﬂطط جديد لتعويضض مادة البنزين اŸمتاز
كششفت مؤؤسشسشة سشؤناطراك عن مخطط
جديد للتخلصص التدريجي من إانتاج البنزين
الممتاز وتعؤيضشه بالبنزين بدون رصشاصص حماية
للبيئة ،كان ذلك على هامشص معرضص الششركة
الذي انطلق عششية أاول أامسص بقصشر المؤؤتمرات
أاحمد بن محمد بؤهران والمتؤاصشل إالى غاية ٨
مارسص في إاطار إاحياء ذكرى تأاميم المحروقات
المصشادفة لـ ٢٤فيفري من كل سشنة.
وهؤ ما سشيمكن الجزائر من رفع صشادراتها
من المؤاد المكررة بالششكل الذي يسشمح لها
برفع مداخيلها من العملة الصشعبة نظرا ’رتفاع
قسشمتها في اأ’سشؤاق الدولية بالمقارنة مع
النفط الخام ،حيث أافاد قاسشم مراد مهندسص
دولة في تكرير البترول بمصشفاة النفط ببراقي
في الجزائر العاصشمة أان المجمع يسشتعد لضشبط
مخطط يسشتهدف حماية البيئة وإاعادة هيكلة
الؤحدات من خÓل القضشاء نهائيا على
اسشتعمال البنزين الممتاز واإ’عتماد كلية على
من إانتاج مؤاد عالية النظافة وبجؤدة عالمية
وخاصشة البنزين بدون رصشاصص والمازوت النقي
ومختلف المؤاد المكررة الرفيعة.

وتسشعى مؤؤسشسشة سشؤناطراك التي تحتل
الرتبة  ١٢عالميا لمضشاعفة إانتاجها النفطي فؤر
دخؤل مششروعات مركبات النفط حيز
اإ’سشتغÓل ،وفي هذا المؤضشؤع كششف بعضص
إاطاراتها أان المجمؤعة تعمل على تجسشيد
مششاريع هامة تخصص مصشافي للنفط بكل من
من تيارت وغرداية وبسشكرة وحاسشي مسشعؤد
انطÓقا من دراسشات لتزويد السشؤق بالؤقؤد
ومختلف مششتقات النفط ،تماششيا واحتياجات
السشؤق الؤطنية والخارجية ،وأاضشافت المصشادر
أان الششركة تعمل على اسشتراتيجية خÓل
برنامجها الخماسشي تتعلق بتكثيف البحث
والتنقيب عن النفط والغاز في الششمال
الجزائري والبحث ،وهؤ ما سشيمكن الجزائر من
مضشاعفة إانتاجها من المؤاد المكررة التي يكثر
عليها الطلب عالميا بسشبب مششاكل التكرير في
الؤ’يات المتحدة وفي أاوروبا ومناطق
ا’سشتهÓك الرئيسشية ومنها جنؤب ششرق آاسشيا.

وهران :براهمية.م

البروفيسشور محمد تيجيزا

و من جهتها أاكدت في تصشريح لـ«الششعب»
بؤزيدي وهيبة رئيسشة مششروع بالؤكالة
الؤطنية للجيؤلؤجيا و المراقبة المنجمية،
على الدور الهام الذي تقؤم به هذه اأ’خيرة
في مراقبة كيفية اسشتغÓل المناجم من قبل
المسشتثمرين ،و حرصص هذه الؤكالة على أان
تتم هذه العملية وفق الششروط المحددة ،و
باسشتخدام تقنيات خاصشة ،مركزة على أاهمية
نظرا لتأاثير
احترام الجانب البيئي
النششاطات المنجمية الخاصشة باسشتخراج
بعضص المؤاد على البيئة ،و الصشحة العمؤمية
 ،و خاصشة صشحة العمال في المناجم ،مششيرة
إالى تسشجيل بعضص حا’ت الؤفاة جراء عدم
التقيد بششروط اأ’من و السشÓمة من قبل
المتعاملين.
وأاضشافت في سشياق متصشل بان هذه
الؤكالة مكلفة بمراقبة المسشتثمرات
المنجمية الباطنية و السشطحية ،وورششات
البحث المنجمي ،و اعتماد خبراء في
المناجم و الجيؤلؤجيا .
وتجدر اإ’ششارة إالى أان هذا الصشالؤن الذي
يسشتمر أ’سشبؤع ششكل فرصشة للمتعاملين
لÓطÓع على الفرصص المتاحة لÓسشتثمار في
ا’سشتغÓل المنجمي ،و إابراز القدرات
الؤطنية في هذا المجال ،و كذا مختلف
المعادن التي تزخر بها البÓد على غرار
الذهب المتؤاجد خاصشة في منطقة
الجنؤب.

ا’عتداء على اأ’شسخاصضأاكثرأانواع العنف انتشسارا
اسشتعرضص رئيسص مصشلحة بمسشتششفى «دريد
حسشين» ،البروفيسشؤر محمد تيجيزا ،أاسشباب
العنف ا’جتماعي واإ’جرام وماهيته ،في
مداخلة له كانت ششبيهة بيؤم دراسشي ،حيث أاششار
إالى مدى خطؤرة هذا النؤع من السشلؤك الناتج
عن التطؤر السشيئ للمجتمع وانتششار الفقر
وتفششي ثقافة العنف ،كاششفا أان السشرقة
وا’عتداء على اأ’ششخاصص في الششارع ،هي أاكثر
أانؤاع العنف انتششارا في الجزائر خÓل اآ’ونة
اأ’خيرة.

فاطمة الزهراء طبة

وأابرز البروفيسشؤر خÓل الندوة المنظمة،
أامسص ،بصشحيفة (دكا نيؤز) ،مدى تششعب مؤضشؤع
العنف واختÓفه عن العدوانية ،حيث قد يكؤن
جسشدي أاو جنسشي كالتحرشص باأ’طفال
وا’غتصشاب ،وهي الحا’ت اأ’كثر خطؤرة مقارنة
بالعنف في العمل والمنزل بين اأ’زواج وأافراد
اأ’سشرة ،إاضشافة إالى العنف الهيكلي الناتج عن
تدهؤر المحيط ا’جتماعي الذي يعيشص فيه
الششخصص العنيف في ظل غياب العدالة
ا’جتماعية واإ’نصشاف.
وأاششار البروفيسشؤر أان العنف بين اأ’ششخاصص،
يعّد سشلؤكا اجتماعيا يصشدر عن اأ’فراد فجأاة
ودون تخطيط مسشبق وينتج عنه التدمير والضشرب
واإ’هانة ،ولكن قد ينقلب السشلؤك عن الششخصص
نفسشه ،في بعضص الحا’ت ،على حد قؤله.

وفيما يخصص العدوانية أاوضشح «تيجيزا» في
ذات السشياق ،أانها قد تكؤن فردية أاو جماعية أاو
ناتجة عن رغبة جنسشية بطريقة حيؤانية ،أاما في
بعضص الحا’ت فقد يكؤن ـ حسشبه ـ محرك هذا
السشلؤك هؤ ضشرورة الدفاع عن النفسص ،مضشيفا أان
العدوانية تصشدر من اأ’ششخاصص بسشبب إاصشابتهم
باضشطرابات في الششخصشية.
من جهة أاخرى ،أارجع البروفيسشؤر سشبب تفششي
ظاهرة اإ’جرام ،إالى غياب الرقابة العائلية
وانتششار اإ’دمان على المخدرات التي كثيرا ما
تتطؤر ـ حسشبه ـ إالى ارتكاب جرائم بششعة.
وقال بأان الطفل الذي يظهر بعضص عÓمات
ا’ضشطراب النفسشي ’ ،يمكن الحكم عليه بأانه
مريضص قبل بلؤغه سشن  ١٨أ’ن حا’ت اقتراف
الطفل لجرائم بششعة تمسص اأ’ششخاصص ،تكؤن نادرة
ـ على حد قؤله ـ مششيرا إالى بعضص السشلؤكيات التي
تجعل اأ’ولياء يششكؤن في مدى سشÓمة ابنهم
كمحاولته قتل الحيؤانات دون إاظهار أاي ششفقة.
وأاكد البروفيسشؤر على أاهمية التفرقة بين
المضشطربين عقليا والذين يسشتمتعؤن بقتل
اأ’ششخاصص والمجرمين الحقيقيين ،مششيرا إالى
ذلك بأان المصشابين نفسشيا لديهم سشمات معينة
تتمثل في عدم اإ’حسشاسص بالندم والقلق في حال
اقتراف جريمة قتل ،إاضشافة إالى غياب الششعؤر
بتأانيب الضشمير ،أاما المجرمين فيتميزون ـ على
حد قؤله ـ با’ندفاع ،وكل ما يهمهم هؤ البحث عن
السشيطرة وإاثبات ذاتهم إاجتماعيا.

وطني

الخميسس  ٢٨فيفري  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٨ربيع الثاني  ١٤٣٤هـ

محمد عبد العزيز ينّوه بدور الجزائر ويؤوكد:

لن نسساوم على تقرير مصسير الشسعب الصسحراوي
أاكد محمد عبد العزيز ـ رئيسس الجمهورية العربية الصسحراوية ـأان ا’حتفال بالذكرى الـ٣٧إ’عÓن الجمهورية ،يمثل
انتصسارا مهما للشسعب الصسحراوي من خÓل انتهاج النهج الديمقراطي .وانتهز الرئيسس وجدد خÓل كلمة بمخيم السسمارة،
تنديده باأ’حكام التي صسدرت في حق النشسطاء السسياسسيين الذين تم الحكم عليهم بأاحكام قاسسية.

مبعوث «الشسعب»إالى المخيمات
الصسحراوية :عمار حميسسي
وجدد شسكره بالمناسسبة ،للدول التي تسساعد
وتدعم الشسعب الصسحراوي ،وعلى رأاسسها
الجزائر ،من خÓل إايفاد وفد برلماني لمشساركة
الشسعب الصسحراوي أافراحه ،إاضسافة للمشساركة
القويّة في الماراطون من خÓل إارسسال أاكثر من
تسسعين متسسابقا .وأاكد الرئيسس ،أان هذه
المناسسبة «تمثل انتصسارا لقضسيتنا العادلة»،
مضسيفا أان التفتح الديمقراطي ،سسيسساهم في
إارسساء قواعد متينة مسستقب« Óإان النهج
الديمقراطي الذي ننتهجه يمثل محطة بارزة
للشسعب الصسحراوي الذي ضسحى من أاجل تحقيق

حلمه في دولة مسستقلة يمارسس
فيها حقوقه بكل حرية».
الرئيسس
يغفل
ولم
الصسحراوي دور المرأاة
الصسحراوية في الدفاع عن
القضسية ،إالى جانب الرجل،
وقال «إان للمرأاة دور في الدفاع
عن القضسية الصسحراوية
لتحقيق الهدف األسساسسي
المتمثل في تمكيننا من حقنا
في تحقيق مصسيرنا».
وأاشساد عبد العزيز بدور الدول الصسديقة
والشسقيقة في دعم القضسية الصسحراوية وعلى
رأاسسها الجزائر« :كما ل يفوتني ألتقدم بالشسكر
الجزيل ألصسدقاء وأاشسقاء الشسعب الصسحراوي

وعلى رأاسسها دولة الجزائر
الشسقيقة ،وهنا أاتوجه بالشسكر
الكبير لأÓخ المجاهد الرئيسس
عبد العزيز بوتفليقة على
دعمه المتواصسل للشسعب
الصسحراوي».
كما تم القيام باسستعراضس
كبير من خÓل إابراز بعضس
الجوانب الخاصسة بكفاح
الشسعب الصسحراوي ،وقد جرت
الحتفالت بمخيم السسمارة
بحضسور كبار المسسؤوولين الصسحراويين والوفد
البرلماني الجزائري.

رئيسس الجمعية الفرنسسية للصسداقة مع الشسعب الصسحراوي لـ«الشسعب»:

الضسغط على المغرب لÓنصسياع للشسرعية الدولية

أابدى الناشسط الحقوقي الفرنسسي ورئيسس
جمعية الصسداقة مع الشسعب الصسحراوي ،بيار
توتاين ،في تصسريح لجريدة «الشسعب» عن سسعادته
الكبيرة لتواجده في مخيمات الÓجئين
الصسحراويين لÓحتفال معهم بذكرى إاعÓن
الجمهورية ،مجددا تأاكيده أان الشسعب الصسحراوي
من حقه العيشس بكرامة في دولة مسستقلة من خÓل
تمكينه من حقه في تحقيق مصسيره في إاطار
الشسرعية الدولية ،وأابدى الحقوقي إاعجابه بصسمود
الشسعب الصسحراوي «المقبل على الحياة» ،كما
وصسفه رغم الظروف الصسعبة التي يعيشس فيها.
أاكد بيار توتاين« :أانا مواظف على المجيء إالى
مخيمات الÓجئين الصسحراويين لÓحتفال معهم
بذكرى إاعÓن الجمهورية ،ول تعلم كم تكون
سسعادتي كبيرة وأانا متواجد هنا» .وبخصسوصس
األمور التي مازالت عالقة في ذهنه ،أاضساف

توتاين« :األمر الملف بالنسسبة لي ،هو إاقبال الشسعب
الصسحراوي على الحياة بطريقة جديرة بالهتمام،
رغم الظروف الصسعبة التي يعيشس فيها ،وهذا
األمر من األشسياء التي بقيت عالقة في ذهني».
وفي نفسس السسياق ،وعن هدفه من دعم الشسعب
الصسحراوي ،أاكد توتاين أان هذا األمر نابع من
قناعة شسخصسية ،فمن حق الشسعب الصسحراوي
التمتع بحقوقه كاملة كغيره من الشسعوب «إان دعمي
ووقوفي إالى جانب الشسعب الصسحراوي ،هو عبارة
عن قناعة ،أانا مؤومن بها ،فكغيره من الشسعوب..
فالشسعب الصسحراوي من حقه العيشس بكرامة في
دولته ويمارسس حقوقه كاملة».
وعن المسساعي السسياسسية إلسسماع صسوت الشسعب
الصسحراوي ،تحدث توتاين عن دور الدبلوماسسية
في كسسر الحواجز التي يضسعها الطرف المغربي
من أاجل إافشسال هذه المسساعي وربح أاكبر قدر

بارة في ندوة جهوية:

الجزائر تفطنت مبكراإالى ضسرورة سسن قوانين مÓئمة لمحاربة اإلرهاب
أاكد كمال رزاق بارة
مسستشسار برئاسسة الجمهورية
أامسس ان الجزائر تفطنت
مبكرا الى ضسرورة وضسع
اطار قانوني مÓئم منأاجل
«محاربة ناجعة» لظاهرة
ا’رهاب.
واوضسح رزاق بارة في مداخلة
له خÓل افتتاح ورشسة تقنية
جهوية حول «إاعادة تأاهيل
وإادماج اإلرهابيين والمتطرفين
المسسجونين في دول شسمال
إافريقيا والسساحل» ان «الجزائر
بفعل مواجهتها المباشسرة مع
الرهاب قد تزودت في مرحلة
مبكرة بمجموعة من القوانين
للتصسدي لهذه الجريمة العابرة
لأÓوطان».
وأاضساف أان الجزائر سسنت تلك القوانين

«طبقا لنظامها الدسستوري ووفقا
للمعايير وللقواعد الدولية
المعمول بها في هذا الشسأان»
مشسيرا الى أانها «ما انفكت تكيف
أانظمتها القانونية والقضسائية بما
يجعلها أاكثر فعالية لتحقيق
الغرضس المنشسود في مواجهة
التطرف العنيف».
كما اعتمدت الجزائر ـ
حسسب بارة ـ بالموازاة مع ذلك
«سسياسسات المصسالحة في
مواجهة منهجية التصسادم
وسسطرت برامج التنمية
والجتماعية
القتصسادية
الموجهة الى الفئات الشسبانية»
«إاشسراك ضسحايا
وكذا
الرهاب وذوي حقوقهم في
سسعيها لبناء مقاربة شساملة لمكافحة
التطرف العنيف المؤودي الى الرهاب».

آاليات للتصسدي
للجريمة العابرة
لأÓوطان

مكافحة اأ’مراضس المتنقلة:

إاتفاق بين الجزائر والمنظمة العالمية للصسحة
” ،أامسس ،بوزارة الصسحة والسسكان
وإاصسÓح اŸسستشسفيات با÷زائرالعاصسمة،
التوقيع على إاتفاق تعاون ب Úا◊كومة
ا÷زائرية واŸنظمة العاŸية للصسحة
يخصس رفع مسستوى “ثيل اŸنظمة
با÷زائر.و قد وقع على هذا التفاق عن
ا÷انب ا÷زائري مدير التشسريفات بوزارة
الشسؤوون اÿارجية ،السسيد فؤواد بوعتورة،
وعن جانب اŸنظمة العاŸية للصسحة
اŸدير العام اŸسساعد بأافريقيا ،السسيد
لويسس قوميز سسامبو ،بحضسور وزير الصسحة
والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات ،السسيد
عبد العزيز زياري.
ويهدف هذا التفاق اÿاصس برفع
مسستوى “ثيل اŸنظمة با÷زائر ا ¤إايجاد
ميكانيزم أا‚ع للتعاون ب Úالطرف.Ú
وسسجل اŸدير العام اŸسساعد للمنظمة
بإافريقيا باŸناسسبة باسسم اŸنظمة العاŸية
للصسحة إارتياحه للتوقيع على هذا التفاق
القاعدي اÈŸم ب Úا◊كومة ا÷زائرية

واŸنظمة ،مشسÒا ا ¤الدور الذي لعبته
هذه الهيئة على اŸسستوى العاŸي لتحسسÚ
صسحة سسكان اŸعمورة.
وبخصسوصس التعاون ب Úا÷زائر
واŸنظمة ،أاكد نفسس اŸسسؤوول على أان هذا
التفاق سسيسساهم خاصسة ‘ مكافحة
األمراضس اŸتنقلة ودعم النظام الصسحي
على اŸسستوى اÙلي مثمنا التجربة
ا÷زائرية ‘ هذا اÛال.
لÓشسارة كانت اŸنظمة العاŸية للصسحة
‡ثلة ‘ ا÷زائر Ãكتب –ت إاشسراف
ضسابط اتصسال وسسيتم من خÓل هذا
التفاق تعي‡ Úثل دائم برتبة سسفÒ
مفوضس من طرف اŸنظمة ينتمي ا¤
القارة السسمراء.
يذكر أانه للمرة الثالثة يقوم فيها السسيد
سسامبو بزيارة للجزائر الو ¤كانت ‘ سسنة
 ٢٠٠٧والثانية ‘ سسنة Ã ٢٠٠٨ناسسبة
انعقاد الندوة ا÷هوية للصسحة لدول القارة
الفريقية.

ممكن من الوقت« ،الدبلوماسسية دائما تعّد ح Óمن
الحلول الواجب اتباعها في نزاع من هذا النوع،
ورغم المسساعي الموجودة ،إال أان األمور تبقى
تراوح مكانها ،لهذا يفرضس مزيدا من الضسغط على
الرباط».
ولم يفّوت بيار توتاين الفرصسة للتنويه بالدعم
الجزائري للشسعب الصسحراوي على جميع
األصسعدة ،سسواء اإلنسسانية أاو الدبلوماسسية «لدي
عدة أاصسدقاء في الجزائر ،هنا أانّوه وأاشسيد بالدعم
الجزائري للشسعب الصسحراوي الذي سساهم أايضسا
في تقوية الموقف الصسحراوي على المسستوى
الدبلوماسسي».

عمار حميسسي

لقاء بين مديرية الصسناعة
العسسكرية و«دايملر»

منح األولوية للشسركات الوطنية
واليد العاملة الجزائرية
(الشسعب) :تطبيقا لتوجيهات فخامة
رئيسس الجمهورية المتعلقة ببرنامج
اإلنعاشس القتصسادي ،وفي إاطار
مسساعي وزارة الدفاع الوطني الرامية
لبعث وتطوير الصسناعة العسسكرية،
كونها إاحدى السستراتيجيات الدفاعية
الرامية إالى إادماج النسسيج الصسناعي
ودعم المجهود الوطني لتنويع
القتصساد والرقي به إالى مصساف
القتصساديات المتطورة ،شسهد النادي
الوطني للجيشس ببني مسسوسس ،أامسس،
لقاء بين مديرية الصسناعات العسسكرية
لوزارة الدفاع الوطني والشسريك
التكنولوجي األلماني «دايملر».
ويأاتي هذا اللقاء ،الذي سسيدوم
يومين ،اسستكمال لعقود إاسستغÓل
العÓمة ،التعاون التقني والتكوين
المرتبط بمشساريع إانجاز العربات
الخفيفة لكل الميادين بمؤوسسسسة تطوير
صسناعة السسيارات بتيارت ومشساريع
إانجاز العربات الصسناعية بالرويبة،
وكذا المحركات بقسسنطينة ،التي من
شسأانها بعث صسناعة السسيارات ببÓدنا
وتلبية اإلحتياجات الوطنية ،مما يسسهم
في التقليصس من السستيراد ويفتح
اآلفاق واسسعة نحو التنمية وخلق
مناصسب عمل مباشسرة وغير مباشسرة.
هذه المشساريع سستحقق نسسبة إادماج
تقدر بـ ٣٠بالمئة خÓل الخمسس سسنوات
التي تلي البداية الفعلية إلنتاج
المؤوسسسسات المعنية ،وذلك من خÓل
ترقية مجال المناولة للشسركات الوطنية
وتأاهيل اليد العاملة الجزائرية في
مجال الصسناعات الميكانيكية عن
طريق دورات تكوينية متخصسصسة
وتأاهيلية من شسأانها أان تسساعد على
الرفع من اإلنتاجية.

العدد
١٦٠٤١

04
سسÓل يؤوكدإاسستعداد الجزائر لمواصسلة دعمها
لعمل منظمة المرأاة العربية
أاكد الوزير األول السسيد عبد
المالك سسÓل أامسس بالجزائر
إاسستعداد الجزائر لمواصسلة
دعمها لعمل منظمة المرأاة
العربية وذلك خÓل اسستقباله
لرؤوسساء الوفود العربية
المجتمعة بالجزائر في إاطار
إانعقاد المؤوتمر الرابع للمنظمة
حسسبما أافاد به بيان لمصسالح
الوزير األول.
وسسمح هذا اللقاء لمسسؤوولي
الوفود الحاضسرة في هذا المؤوتمر بتقديم
عرضس للوزير األول عن المواضسيع التي أاثيرت
بمناسسبة هذا اإلجتماع الهام الذي عقد تحت
موضسوع «المقاولة النسسائية».
كما سسجلوا «إارتياحهم» لأÓشسواط المحققة في

هذا المجال بفعل الجهوذ المبذولة
سسواء من طرف المنظمات
المعنية أاو من قبل حكومات
البلدان العربية الممثلة في
المؤوتمر.
من جهته أاكد السسيد سسÓل
إاسستعداد الجزائر لمواصسلة دعمها
لعمل المنظمة «كما فعلت ذلك
دوما من أاجل تفتح وإازدهار المرأاة
العربية».
وجرى اللقاء بحضسور وزير
الداخلية والجماعات المحلية السسيد دحو ولد
قابلية ووزير اإلتصسال السسيد محمد السسعيد
ووزيرة التضسامن الوطني واألسسرة وقضسايا المرأاة
السسيدة سسعاد بن جاب الله وكاتبة الدولة المكلفة
بالبيئة السسيدة دليلة بوجمعة.

الدورة الـ  ٢٢لمجلسس حقوق اإ’نسسان بجنيف

مدلسسي يتحادث مع السسيدتين توشسيكو وبن قيقي
تحادث وزير الشسؤوون الخارجية مراد مدلسسي بجنيف مع
توشسيكو أابي نائب وزير خارجية اليابان ويمينة بن قيقي الوزيرة
المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونية .وجرت المحادثات على
هامشس الدورة الـ ٢٢لمجلسس حقوق اإلنسسان التي انطلقت
أاشسغالها يوم الثÓثاء بجنيف.

..ومع المفوضسة السسامية
لأÓمم المتحدة
أاجرى وزير الشسؤوون الخارجية السسيد مراد مدلسسي أامسس بجنيف
على هامشس أاشسغال الدورة ال ٢٢لمجلسس حقوق اإلنسسان محادثات مع
المفوضسة السسامية لأÓمم المتحدة المكلفة بحقوق النسسان السسيدة
نافي بيÓي .وسسمح هذا اللقاء للطرفين باسستعراضس المسسائل المتعلقة بحقوق النسسان و خاصسة الوضسع
بمنطقة السساحل و مالي .وبهذه المناسسبة أاعربت السسيدة بيÓي عن تعاطفها و دعمها للسسلطات
الجزائرية جراء اإلعتداء اإلرهابي و عملية احتجاز الرهائن في  ١٦جانفي بإان امناسس .

مسساهل وبÓني في ندوة رؤوسساء «ا’يكواسس»

بحث سسبل دعم نشسر قوات افريقية في مالي
يهيمن اŸلف اŸا‹
بتداعياته األمنية والنسسانية
والوضسع Ãنطقة غرب افريقيا
على اشسغال الدورة العادية الـ ٤٢
لندوة رؤوسساء دول وحكومات
اÛموعة القتصسادية لدول
غرب أافريقيا «إايكواسس» التي
بدات أامسس بياموسسوكرو بكوت
ديفوار.
وÁثل الوزير اŸنتدب اŸكلف
بالشسؤوون اإلفريقية واŸغاربية
السسيد عبد القادر مسساهل رئيسس ا÷مهورية
السسيد عبد العزيز بوتفليقة ‘ أاشسغال القمة.
وأاوضسح الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية
السسيد عمار ب ÊÓأان هذه القمة

التي “ت دعوة ا÷زائر إاليها
بصسفة بلد جار Ÿا‹ سستدرسس
الوضسع السسائد ‘ هذا البلد على
ضسوء مذكرة ÷نة اÛموعة
القتصسادية لدول غرب إافريقيا
حول ما‹ باإلضسافة إا ¤تقارير
الوسسيط و ›لسس الوسساطة لهذه
اŸنظمة اإلقليمية.
ويعكف قادة «اليكواسس» (١٥
دولة) على مدى يوم Úعلى
مناقشسة الوضسع السسائد ‘ ما‹
ونشسر قوات افريقية اضسافة إا ¤مناقشسة الوضسع
النسسا ÊاŸتدهور والسسعي من خÓل Œمع
«اليكواسس» لكسسب الدعم اŸا‹ الÓزم لتمويل
ا◊رب التي دخلت مراحل حاسسمة بهذه الدولة.

بن عيسسى في زيارة لفرنسسا
شسرع وزير الفÓحة والتنمية
الريفية رشسيد بن عيسسى أامسس ‘
زيارة تدوم ثÓثة أايام إا ¤فرنسسا
بدعوة من نظÒه الفرنسسي
سستيفان لو فول حسسبما أافاد به
بيان لدائرته الوزارية .وأاوضسحت
الوزارة أانه من اŸقرر أان يقوم
الطرفان خÓل هذه الزيارة
بتحضس Òاجتماع اللجنة الفÓحية
اıتلطة ا÷زائرية ـ الفرنسسية
للتعاون والشسراكة ‘ ›الت
الفÓحة والصسناعة الغذائية
والتنمية الريفية الذي سسيعقد ‘ أافريل اŸقبل
با÷زائر العاصسمة .وأاضساف البيان أان هذه الزيارة

تندرج أايضسا ‘ إاطار تعزيز
التعاون ا÷زائري ـ الفرنسسي ‘
اÛال اÙدد ‘ إاطار اتفاقية
الشسراكة والتعاون اŸوقعة خÓل
الزيارة التي أاجراها الرئيسس
الفرنسسي فرانسسوا هولند ‘
ديسسم ÈاŸاضسي إا ¤ا÷زائر.
وحسسب ذات اŸصسدر سسيجتمع
بن عيسسى الذي سسيتحادث بهذه
اŸناسسبة مع الوزير الفرنسسي
للصسناعة الغذائية والغابة مع
رئيسس اÛلسس العام للتغذية
والفÓحة واŸسساحات الريفية والفدرالية الوطنية
لنقابة اŸسستثمرين الفÓحي.Ú

تلتقي مسسؤوول Úسسام ‘ Úقطاعات ا’قتصساد واŸال

اŸديرة العامة لـ''األفامي'' تزور ا÷زائر شسهر مارسس
سستقوم المديرة العامة لصسندوق النقد الدولي كريسستين لقارد بزيارة الى
الجزائر من  ١٢الى  ١٤مارسس المقبل حسسب ما علمت واج من مصسدر قريب
من هذه الهيئة المالية الدولية .تهدف زيارة لقارد التي سستكون مرفوقة
بمسسؤوول دائرة الشسرق األوسسط وشسمال افريقيا لهذه الهيئة الى اسستعراضس
العÓقات بين صسندوق النقد الدولي والجزائر كبلد عضسو.
واضساف نفسس المصسدر ان المديرة العامة لهذة الهيئة سستلتقي خÓل هذه
الزيارة التي سستدوم ثÓثة ايام بعدة مسسؤوولين سسامين للقطاعات القتصسادية
والمالية .وللتذكير فقد كان صسندوق النقد الدولي دائما يحي الداء
القتصسادي الجيد الذي حققته الجزائر في السسنوات الخيرة في تقييماته
السسنوية لÓقتصساد الجزائري وفي تقاريره حول اآلفاق القتصسادية العالمية.

وطني

إلخميسس  ٢٨فيفري  ٢٠١٣م
إلموإفق لـ  ١٨ربيع إلثاني  ١٤٣٤هـ

تؤصشيات هامة للمؤؤتمر الـ ٤لمنظمة المرأاة العربية

تجاوز العراقيل إلنجاز مشساريع المقاولة النسسوية
اختتمت أامسس أاششغال المؤؤتمر الرابع لمنظمة المرأاة العربية الذي عقد في الجزائر على مدار الثÓثة أايام
الماضشية ،وتحت الرعاية السشامية لرئيسس الجمهؤرية السشيد عبد العزيز بؤتفليقة وبحث التحديات التي تؤاجه
لنجاح المششاريع ،مثلما تم عرضشه من تجارب ناجحة
المرأاة العربية المقاولة في تجاوز العقبات والعراقيل إ
لنسشاء عربيايت ومن مختلف البÓد العربية.

إلعدد
١٦٠٤١
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لرهابي على منششأاة تيڤنتؤرين
التنديد بالعتداء ا إ

إاشسادة باحترافية الجيشس في إاجهاضس المخطط اإلجرامي
في ختام أإشسغاله ،ندد إلمؤوتمر إلرإبع
لمنظمة إلمرأإة إلعربية ،با’عتدإء
إإ’رهابي على منشسأاة تيڤنتورين بعين
أإمناسس .وعّبر عن تضسامنه مع إلجزإئر
وإإ’شسادة باحترإفية قوإت إلجيشس وإأ’من
إلوطني في إلتصسدي إلحازم لهذإ
إ’عتدإء.
كما ندد إلمؤوتمر بالمجازر إلمرتكبة
في سسوريا ،ودعا إإلى مباشسرة حوإر جدي
وشسامل ،وأإكد دعمه إلÓمشسروط لحق
إلشسعب إلفلسسطيني في إسسترجاع حقوقه
إإسسرإئيل
بممارسسات
وإلتنديد
إ’سستيطانية.
وفيما يتعلق بإاعطاء إلمزيد من
إلفعالية لنشساط إلمقاولة إلنسسائية في
إلعالم إلعربي ،أإوصسى إلمؤوتمر ببناء
قاعدة بيانات تشسمل إأ’سسوإق إلمالية
إلوطنية وإإ’قليمية وقوإنين إ’سستثمار
وبيانات حول إلمقاولة إلنسسائية.

وإأوصسى إلمؤوتمر بتأاسسيسس نظام
تمويلي عربي متكامل لمسساعدة ودعم
إلمقاو’ت ،وذلك من أإجل تسسهيل
إلمبادرإت إلنسسائية ،كما أإلح على أإهمية
إإدخال مفاهيم ريادة إلمقاولة في
إلبرإمج وإلمقررإت إلجامعية وتشسجيع
إلنسساء على إ’رتباط بالتكنولوجيات
إلحديثة ورصسد جوإئز سسنوية تشسجيعية
للتجارب إلمقاو’تية إلنسسائية وتشسجيع
إلمبتكرإت من إلنسساء على أإن تحول
إإخترإعاتهن إإلى إإنتاج قابل للتسسويق.
وفي ختام إأ’شسغال ،عبّر إلمؤوتمر عن
عميق شسكره للسسلطات إلجزإئرية وعلى
رأإسسها رئيسس إلجمهورية ،إلسسيد عبد
إلعزيز بوتفليقة ،رإعي إلمؤوتمر وإلسسيدة
وزيرة إلتضسامن إلوطني وإأ’سسرة وقضسايا
إلمرإأة ،على حسسن إلتنظيم ،مما سساهم
بشسكل فاعل في إإنجاح أإشسغال إلمؤوتمر.

سس /روابحية

بن جاب الّله تحذر من تداعيات ''الحراك العربي'':

المكاسسب المحققة من المرأاة يجب الحفاظ عليها
سسلوى روابحية
تميزت إلجلسسة إلختامية بعرضس ما
تبقى من إلنماذج إلناجحة لنسساء
عربيات كن مثا’ للشسجاعة وإلتأالق
وكانت أإولى تجربة متميزة لسسيدة
إأ’عمال إلجزإئرية فتيحة آإيت قاسسي
صساحبة مؤوسسسسة «روسسكيروسس» للبناء
وإأ’شسغال إلعمومية وإلبنية إلتحتية
لÓتصسا’ت مهندسسة دولة في
إإ’لكترونيك من جامعة وهرإن
تخصسصست في إأ’لياف إلبصسرية،
كسسبت تجربة هامة من خÓل عملها
في عدة مؤوسسسسات وطنية ،قبل أإن
تقرر إإنشساء شسركتها إلخاصسة إلتي
تخصسصست في تهيئة إلطرق وحماية
إلشسوإطيء وتكسسير إلصسخور وتهيئة
خطوط إلسسكك إلحديدية.
إلسسيدة آإيت قاسسي إلتي إختارت
سسبيل أإحدث إلتكنولوجيات في مجال
إ’تصسا’ت وإأ’لياف إلبصسرية ،على
وجه إلتحديد ،فضسلت إلتعامل مع
شسركاء أإجانب وخاصسة من أإلمانيا من
أإجل إإدخال هذه إلتكنولوجيات إإلى
إلجزإئر ،سسمح لها بتوسسيع مشسروعها
من خÓل فتح رأإسسمالها لشسرإء آإليات
وتجهيزإت باهضسة إلثمن مثلما تقول
خÓل عرضسها إلذي أإثار إإعجاب
إلحاضسرين ،وذلك من أإجل موإكبة
وإ’يفاء
إلحديثة
إلتكنولوجيا
بالتزإماتها تجاه إلزبائن ،دإعية
إلنسساء إلعربيات إإلى تشسجيع إلشسرإكة
فيما بينهن وتبادل إلخبرإت
وإلتجارب.
إلتجربة إلثانية ’حدى إلنسساء
إلناجحات كانت للسسيدة سسالمة
إلهادي مينة من ليبيا ،عندما إنطلقت
في عالم إأ’عمال كانت في مقتبل

إلعمر وبرأإسس مال بسسيط جدإ ،ولكي
تتحصسل على إلترخيصس لمزإولة
نشساط إلتوكيل إلتجاري وإلمقاو’ت
إلعامة وإأ’شسغال ،باعت حليها
وإنطلقت في عالم إلمقاو’ت ،إلمرأإة
إلوحيدة في وسسط ذكوري بامتياز،
لكنها إسستمرت في تجاوز إلعقبات
وكللت بتأاسسيسس عدة شسركات مقاولة
في كل من تنزإنيا وغامبيا وشسركة
لصسناعة إلمÓبسس في تايÓندإ وشسركة
تجارية في ماليزيا وسسنغافورة إإلى أإن
تأاسسسست شسركة مقاو’ت كبيرة في
بلدها.
وإختتمت إلسسيدة آإمال مجذوب
رباح من جمهورية إلسسودإن سسلسسلة
إلتجارب إلناجحة إلتي
إختيرت كنماذج لنسساء
متميزإت في إلوطن
إلعربي وعرضست خÓل
مؤوتمر إلجزإئر ،حيث
تحصسلت على إلجائزة
إلوطنية للمرأإة إلمنتجة
في إلسسودإن نظير
تميزها في إ’نتاج
إلزرإعي ،وكان محفزإ للمرأإة
إلسسودإنية لكي تتنافسس فيما بينها.
أإجمعت إلمشساركات في إلمؤوتمر
إلرإبع لمنظمة إلمرأإة إلعربية على
نجاح إلدورة إلحالية إلتي شسهدت
إإطÓق إلموقع إ’لكتروني لمشسروع
«أإلف  /باء» حقوق إلمرأإة في
إلتشسريعات إلعربية ،ومدإخÓت ثرية
حول إلمقاولة إلنسسائية ،وزعت على
خمسس جلسسات عمل وبحثت موإضسيع
هامة في مجال إ’سستثمار إلصسناعي
وإلتجاري وإلتربية وإلتعليم وإ’عÓم
وإأ’عمال إلحرة إلنسسائية وإلسسياحة
وإلزرإعة وإلخدمات.

إلتجارب إلـ ١٣إلتي عرضست من قبل
نسساء مقاو’ت من دول عربية من
بينها إلجزإئر أإكدت على أإن إلمرأإة
إلعربية من بينها إلجزإئر أإكدت على
أإن إلمرأإة إلعربي تحدت إلصسعاب
وإلظروف إلمحيطة بها وتسسلحت
بالعلم وإلصسبر وإأ’مل لكي تنجح في
مشساريعها إلمتعددة ،وتحتل مكانة
رإئدة في قطاعات كانت فيما مضسى
حكرإ على إلرجال ،خاصسة وأإنها لم
تتردد في إ’سستثمار في إلمجا’ت
إلمرتبطة مباشسرة بالتنمية إلوطنية.
وحسسب مشسروع إلبيان إلختامي فإان
إلمشساركين إعتبروإ أإن منهجية إلطرح
إلتي إعتمدها إلمؤوتمر تميزت
با’بتكار وإلنوعية ولكنها
أإيضسا ،طرحت فكرة
ضسرورة تطوير ذإت
إلمنهجية بما يسسمح
بجعل إلمقاولة تتجسسد
أإكثر وتصسبح وإقعا
ناجحا ،وأإلحوإ على
تنويع
ضسرورة
إلموضسوعات ’خرإج
إلمقاولة إإلى أإفق أإوسسع وزيادة فرصس
إإنجاحها.
وأ’ن تجارب إلعديد من إلمقاو’ت
إلعرب كانت ناجحة فإان إلحاجة تدفع
إإلى نشسر مثل هذه إلتجارب على كافة
إلنسساء عبر مختلف وسسائل إ’تصسال
وإلتوإصسل ،حتى تكون بمثابة إلدإفع
لÓنطÓق بقوة في هذإ إلمجال،
فضس Óعلى أإهمية نقل إلصسورة
إ’يجابية للمرأإة في مجال إلمقاولة
إإلى شسعوب غير عربية بغرضس تغيير
إلصسورة إلنمطية من خÓل إإبرإز
وإلترويج لمثل هذه إلتجارب
إلناجحة.

اجماع على
نجاح دورة
الجزائر

تسسليم رئاسسة المجلسس إالى السسودان
بعد نجاح مهمتها في إإدإرة رئاسسة
منظمة إلمرأإة إلعربية منذ مارسس
 ،٢٠١١سسلمت أإمسس إلجزإئر رسسميا
رئاسسة إلمجلسس إ’على ممثلة في
وزيرة إلتضسامن وإأ’سسرة وقضسايا
إلمرأإة إلسسيدة سسعاد بن جاب إلله إلى
جمهورية إلسسودإن ممثلة في حرم

إلرئيسس إلسسودإني عمر إلبشسير إلسسيدة
ودإد بابكر لعهدة جديدة تمتد
لسسنتين.
وإنتقل منصسب إلمدير إلعام
للمنظمة من إلسسيدة ودودة بدرإن من
لبنان إلتي شسغلت إلمنصسب منذ سسنة
 ٢٠٠٣تاريخ إنشساء منظمة إلمرأإة

إلعربية إلى إلسسيدة إلشسيخة رحمة
إلشسامسسي من إ’مارإت إلعربية
إلمتحدة ،كما إنتقل إلمجلسس
إلتنفيذي للمنظمة من إلسسيدة فادية
كيوإن من لبنان إلى إلسسيدة مبروكة
شسريف جبريل من ليبيا.

سس  /روابحية

اعتÈت ،اأمسس،
سشعاد بن جاب اللّه،
وزيرة التضشامن
والأسشرة ،اأن التغÒات
التي يششهدها العا⁄
العربي ‘ الؤقت
الراهن ،تتطلب يقظة
كبÒة من اأجل
ا◊فاظ على كل
اŸكاسشب التي حققتها
اŸراأة .واأكدت الؤزيرة
اأن السشهر قائم من خÓل منظمة
اŸراأة العربية لÎقية وحماية
حقؤق اŸراأة اإجتماعيا واإقتصشاديا
وثقافيا.

فضسيلة /ب
قالت وزيرة إلتضسامن ،سسعاد بن جاب
إلّله ،خÓل ندوة صسحفية نشسطتها رفقة
إŸديرة إ÷ديدة Ÿنظمة إŸرإأة
إلعربية ‘ ختام إأشسغال إŸوؤ“ر إلرإبع،
إأن إأي تشسريح للنقائصس ‘ وضسع إŸرإأة
إلعربية يدفع Ÿضساعفة إ÷هود من
إأجل حماية حقوق إŸرإأة وتفعيل
دورها.
وعن تصسنيف بعضس إŸنظمات
إلدولية ،إŸنطقة إلعربية ،با’أك Ìعنفا
ضسد إŸرإأة ،إأوضسحت إلوزيرة إأن
للقوإن Úإلدولية غطاء وكل دولة لديها
إإلتزإمات مع إ’تفاقيات إلدولية
وإسسÎإتيجية لتجسسيد هذه إ’إلتزإمات
إلدولية.
وذكرت إإمكانية إأن يختلف من دولة
إإ ¤إأخرى تطبيق إ’تفاقيات إلدولية،
وإلسسعي جاري ليسس لتوحيد إ’أنظمة
إلتشسريعية ،لكن إلتوحيد Áسّس قسسم
مشسÎك وموقف إإسستشسرإ‘ بهدف
إلوصسول إإ ¤إ’أهدإف إŸسسطرة إلتي
تخدم إŸرإأة بوجه عام.
وترى بن جاب إلّله ،إأن إأي تصسنيف
تعرفه إŸنطقة إلعربية ،يعد عمÓ
إإيجابيا يسسهل –ديد إلنقائصس
ويشسخصس إلتحديات من إأجل إلعمل
إأك Ìللنهوضس باŸرإأة.
وحول إلدور إŸنتظر إأن تقدمه هذه
إŸنظمة للمرإأة إلعربية ،إأشسارت
إلوزيرة إإ ¤إأن إŸنظمة إلعربية للمرإأة
تعد إ’إطار إŸنظم لتشساور وتبادل
إ’آرإء ولتسسط ÒإسسÎإتيجيات ومتابعة
تنفيذ إŸشساريع إŸسسطرة وإلتوصسيات.
وفيما يتعلق Ãشسروع (إأ.ب) إلذي
إأعلن عنه خÓل هذإ إŸوؤ“ر ،ويعنى

إلتشسريعي
با÷انب
للمرإأة إلعربية ،قالت بن
ج ا ب إ ل ل ّ ه  ،إ أ ن ه ي ج لّ ي
إلقسسم إŸشسÎك للمرإأة
دون إلتمييز ‘ إلديانة،
’أنه عندما طرح موضسوع
إŸقاولة  ⁄يتم إ’إشسارة
إإ ¤ديانة إŸرإأة.
ومن جهتها ،إلشسيخة
سسيغا رحمة إلشسامسسي،
إŸديرة إ÷ديدة Ÿنظمة
إŸرإأة إلعربية ،من دولة إ’إمارإت،
إأثنت على ‚اح إŸوؤ“ر إلذي ركز على
‚احات إŸرإأة إŸقاولة ،قيادة وتنمية
وإسستحسسنت دور إŸنظمة إŸسساهم ‘
تعزيز قدرإت إŸرإأة إلعربية وتفعيل
إلتضسامن إŸشسÎك.
وإأبدت إلشسيخة إلشسامسسي إنفتاحا
على جميع إلتيارإت Ãا فيها
إ’إسسÓمية إلتي قالت إإنها ’ تتعارضس
مع روؤى إŸرإأة على إعتبار إأن إأول
مقاولة ‘ إ’إسسÓم كانت سسيدتنا
خديجة ،وكون إ’إسسÓم عزز دور
إŸرإأة.
وذكرت إأن إ’أهدإف إلتي تسسطرها
إŸنظمة ’ تتعارضس مع إلدول’ ،أنها
تسسهر على تعزيز إلصسحة وإلتعليم
وتكثيف إ÷هود ،إإذإ رإأت إأن هناك
إإقصساء ÷هودها من إأجل موإجهة
إلتحديات.
وإلتزمت بتنفيذ توصسيات إŸوؤ“ر
على غرإر إإلتزإم إŸنظمة خÓل
إŸوؤ“رإت إلثÓث إŸنعقدة ‘ إلسسابق
بتجسسيد جميع إلتوصسيات إلتي تّوجت
بها إ’أشسغال.
‘ ح Úفادية كيوإن ،رئيسسة
إÛلسس إلتنفيذي للمنظمة ،نفت
وجود إأي تضسارب ‘ إ’أهدإف ‘
إلبلدإن إلعربية .وإعتÈت إأن «إلربيع
إلعربي»  ⁄يغّير إأي شسيء ،معÎفة
بحدوث حالة من إ ’إرباك فقط ،وعلى
إإعتبار إأن إلعمل إلعربي ـ حسسبها ـ ’
يتاأثر ،وهناك تنسسيق ‘ إ÷هود.
وكشسفت كيوإن عن وجود برنامج
كب Òبالتعاون مع منظمات حقوق
إ’إنسسان لÓإنطÓق شسهر مارسس إŸقبل
من إأجل موإجهة إأوضساع إŸرإأة إلتي
تتعرضس للعنف ،وخصست بالذكر تقدË
إŸسساعدة للسسورية إلنازحة .وخلصست
كيوإن إإ ¤إلقول إأن إŸنظمة تسسÎشسد
بتوصسيات إŸوؤ“ر ،و ⁄تخف إإعجابها
بنجاح إ÷زإئرية ‘ جميع إلقطاعات.

ألخميسس  ٢٨فيفري  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٨ربيع ألثاني ١٤٣٤هـ

وطني

«ألشضعب» تتحرى في ما رّوج عن «ألنمل ألخطير» ببني عمرأن

بياطرة يعتبرونها مجرد «زوبعة إأعÓمية» ولجنة مختصصة لتقصصي ألحقائق
مدير ألمصصالح ألفÓحية..
نملة عادية في أنتظار
ألتحاليل ألمخبرية

نفى ألبيطري ألمختصس
ألدكتور عبد ألحكيم حمدأني
ألتابع لمكتب ألنظافة ببلدية
بني عمرأن وبشضكل قاطع
’خبار ألمتدأولة بشضأان
أ أ
خطورة ألنمل ألمكتشضف
بمنزل ألسضيد عياشس رأبح ببني
عمرأن ،مؤوكدأ بالدليل ألعلمي
أن هذه ألحشضرة متوأجدة منذ
مدة ومعروفة لدى ألعامة
’ماكن ألدأفئة
كونها تفضضل أ أ
للتكاثر وألعيشس باعتبار
’رضضية ألتي شضيد عليها
أ أ
ألمنزل كانت أرضضا فÓحية
معروفة بالهشضاشضة ووجود
أكوأم من ألتربة ألناجمة عن
عملية ألبناء..

بومرداسس..ز /كمال
خرجت «ألشصعب» للتحري في
بولية
ألمتدأولة
ألمعلومات
بومردأسس ألتي أنتقلت كالنار في ألهشصيم بين
ألموأطنين تتحدث عن أكتشصاف نمل غريب
بمسصاكن أحد ألموأطنين ببلدية بني عمرأن.
كان وصصلونا إألى منزل ألسصيد رأبح عياشس في
حدود ألثانية وألنصصف زوأل ،وبمجرد
أقترأبنا من ألمنزل ألذي أسصتفادأ منه
ألموأطن بتاريخ  ٩جويلية  ٢٠٠٤في إأطار
ألسصكن ألجتماعي ألتسصاهمي ،وجدنا هناك
جمع من ألموأطنين وتلميذ ألمدأرسس ألذين
قادهم ألفضصول إألى ألمكان من أأجل معرفة
حقيقة ما يجري .صصادف وجودنا بالمنزل
أأيضصا حضصور إأعلميين منهم من ألتلفزيون
ألجزأئري ،وكذأ ألسصلطات ألمحلية وألولئية،
حيث قرر وألي ألولية إأيفاد لجنة مشصتركة
تحت إأشصرأف مدير ألمصصالح ألفلحية ألسصيد
محمد خروبي ومدير ألغابات ألذين تنقلوأ
إألى ألمكان من أأجل جمع مزيد ألمعلومات
ومعرفة طبيعة ألقضصية لتخاذ أإلجرأءأت
أللزمة لمعالجة ألمشصكلة وألتكفل بالعائلة
مؤوقتا إألى غاية ألتأاكد من زوأل ألظاهرة
خاصصة بعد تكرر أسصتعمال ألمبيدأت للقضصاء
على ألحشصرة..

رئيسض بلدية بني عمرأن ..أين
هي أخÓقيات ألمهنة؟
أأكد لنا رئيسس بلدية بني عمرأن أأحمد
عفرة..أأن أأخلقيات ألمهنة غابت ..وتسصاءل
من ألمسصؤوول عن ألمقال ألمنشصور ألذي أأثار
كل هذه ألزوبعة وقدم للموأطن أأخبارأ ل
أأسصاسس لها من ألصصحة وتضصخيم إأعلمي أثر
كثيرأ على أأفرأد ألعائلة ألمصصدومة وأأعطى
تهويل كبيرأ لقضصية عادية ل تسصتحق كل هذه
أإلثارة .وقد سصأالناه عن طبيعة ألظاهرة
وأإلجرأءأت ألمتخذة للتكفل بالعائلة ،فرد
أحمد عفرة ،متحدثا لـ«ألشصعب»« ..بمجرد

تبليغنا من طرف ألسصيد رأبح عياشس أأمسصية
ألخميسس ،وبالضصبط عند ألسصاعة ألتاسصعة
ليل ،قمت بتكليف نائب ألمجلسس ألشصعبي
ألبلدي إأسصماعيل بلخير ألذي تنقل إألى منزل
لطلع على ألوضصعية ،حيث قمنا
ألموأطن ل إ
بعدها بتكليف مكتب ألنظافة لمعالجة
ألقضصية بالمبيدأت صصباح ألخميسس باسصتعمال
حوألي  ١٥٠لتر من ألمبيدأت من
نوع/فيغتور /مما أأدى إألى إأبادة أأكثر من ٩٠
بالمائة من ألنمل ألذي بدأأ يخرج من أأرضصية
ألمنزل وبالضصبط في قاعة ألضصيوف وألروأق،
توقف قليل قبل أأن يوأصصل« :كانت بعضس
ألنقاط ألمعالجة وأضصحة بعد نزع بلط
أألرضصية ،كانت ألعملية ألثانية ،أأول أأمسس
ألثنين ،باسصتعمال  ١٥لترأ من نفسس ألمبيد،
ما أأدى إألى ألقضصاء عليه بصصفة شصبه كاملة
عدأ بعضس أليرقات ألصصغيرة ألتي ل تتعدى ٥
إألى  ٦يرقات ،أأما نهار أأمسس ألثلثاء ،فلم
يظهر أأي أثر لهذه ألحشصرة» ،يقول رئيسس
ألبلدية .وعن أإلجرأءأت ألمتخذة للتكفل
بالعائلة ،قال رئيسس ألبلدية بالحرف ألوأحد..
«ليسس لي مكان أأحول فيه ألعائلة عدأ بيتي
ألخاصس ،وهو أأكبر مشصكل نوأجهه أليوم من
أأجل تجنب مضصاعفات أسصتعمال ألمبيدأت
دأخل ألبيت بالنسصبة ألفرأد ألعائلة محمل
أأطرأف أأخرى هذه ألمسصؤوولية» .وهنا تدخل
أألمين ألعام لدأئرة ألثنية في محاولة للدفاع
عن مسصؤوولي ألدأئرة قائل« ..أأن رئيسس دأئرة
ألثنية يعاني من بعضس ألمضصاعفات ألصصحية
لم يسصتطيع ألتنقل شصخصصيا ،إأل أأن هناك
بعضس أإلجرأءأت ألتي يمكن أتخاذها أنطلقا
من أللجنة ألمشصتركة للولية على حد قوله.
وعن تصصريحاته بهدم ألبيت إأذأ أقتضصى
أألمر ،قال ذأت ألمسصؤوول أأن قصصي هو تقفي
أثر ومصصدر هذه ألحشصرة دأخل ألبيت وأن
أقتضصى أألمر نقوم بتهدم ألجدأر وليسس
ألبين..

ألمحتجون ينتظرون معالجة عقÓنية لمطالبهم

ألسصلطات ألمحلية لدلسض تسصتنجد بوحدأت مكافحة ألشصغب

أسضتنجدت أمسس ألسضلطات ألمحلية
لبلدية دلسس بقوأت مكافحة ألشضغب
ألتابعة لوحدة ألناصضرية لتفريق
ألمحتجين أمام ألمدخل ألرئيسضي
لبلدية دلسس ألمعتصضمين منذ أربعة
أيام متوأصضلة وذلك للمشضادأة ألتي
أسضتمرت لمدة بين ألمعتصضمين ألذين
قاموأ بغلق مصضلحة ألحالة ألمدنية
ورئيسس ألبلدية ألذي فضضل متابعة
ألوضضعية عن بعد دون أن يحرك سضاكنا
حسضب ألمحتجين للحديث أليهم
أ’جتماعية
مطالبهم
وسضماع
ألمرفوعة...

بومرداسس..ز /كمال

وبهدف تجنب عملية ألحتكاك مع قوأت
ألشصرطة وألتعامل بحكمة مع هذه ألوضصعية
ألتي وصصفها ألمحتجون بالسصتفزأزية ،شصكل
ألمعتصصمون وبطلب من رئيسس دأئرة دلسس
ممثلين عن ألقرى ألمحتجة مثلما كشصف عنه
للشصعب سصفيان .خ أأحد منسصقي عملية
ألعتصصام ألذين تنقلوأ ألى مقر ألبلدية
لمناقشصة مطالبهم وأنشصغالتهم ألجتماعية
وهو ألجتماع ألذي ل يزأل متوأصصل إألى

غاية كتابة هذه أألسصطر ،إأل أأن مصصدرنا
أعتبرت ألجلسصة عادية مثل باقي ألجلسصات
ألتي نظمت مع رئيسس ألبلدية وألدأئرة
بالنظر ألى غياب ألحلول ألوأقعية ألتي يتطلع
أليها سصكان عرشس بني ثور منذ سصنوأت،
مؤوكدأ بالقول أأن ألسصكان يرغبون في قرأرأت
جدية وسصريعة لمعالجة قضصايا وملفات طال
أنتظارها وأأسصاسصية بالنسصبة لهم ل تتطلب
ألنتظار وألوعود ،مركزأ أأكثر على ألنقل
ألمدأرسصي لتلميذ ألثانوي ،معالجة ملف
ألسصكن ألريفي ومسصاعدة ألسصكان في
ألسصتفادة من مسصاعدأت ألصصندوق ألوطني
للسصكن ،توفير ألمرأفق ألشصبانبة من ملعب
جوأرية وقاعات للرياضصة ألمنعدمة تماما
عبر  ١٥قرية بعرشس بني ثور ،ربط ألمنطقة
بغاز ألمدينة ،توسصيع شصبكة ألصصرف ألصصحي،
معالجة مشصكل ألنفايات ألمنزلية ،ضصمان
ألتزود ألدأئم بمياه ألشصرب ،تحسصين مسصتوى
ألخدمات ألصصحية بالمرأكز ألموجودة ألتي
تنعدم فيها وسصائل ألعمل ،كالدوأم ألطبي،
مصصلحة ألسصتعجالت وسصيارة ألسصعاف
باإلضصافة ألى ألهاتف ألثابت وحق شصباب هذه
ألقرى في مرأكز للترفيه وأألنترنت .

ألعدد

من جهته ،قلل مدير ألمصصالح
ألفلحية لولية بومردأسس محمد
خروبي ،ألمشصرف على أللجنة
ألولئية ألمشصتركة ألمكلفة بمتابعة
ألملف ،من خطورة ألقضصية
ومضصاعفاتها على ألعائلة وحتى
على ألجوأر من ألعائلت ألقريبة
قائل« ..ببسصاطة أأنها نملة عادية
معروفة محليا باسصم/ألزمريشس/
أحمر أللون يتخذ في إأحدى مرأحل
تطوره شصكل أأخرأ بظهور جناحين
للطيرأن» .وعن خطورته ألمحتملة،
نفى مدير ألمصصالح ألفلحية أأن
تكون لهذه ألحشصرة أأية خطورة ،في
أنتظار نتائج ألفريق ألطبي
ألمختصس ألمكلف بإاجرأء كافة
ألتحليل ألمخبرية لتقديم معلومات
دقيقة عنها وعن حياتها وتكاثرها ،وهو نفسس
ألمعلومات ألتي قدمها ألطبيب ألبيطري عبد
ألحكيم حمدأني ألذي تعجب من أألخبار
ألمتدأولة ببعضس ألصصحف بأان أأصصل هذه
ألنملة من غابة أألمازون معلقا بالقول ..لقد
تم تحريف كلمي خلل تصصريحاتي
أإلعلمية« ،إأنني لم أقل أأن هذه ألنملة جاءت
من غابة أألمازون أ وأأصصلها من هناك
وغيرها من ألكلم ألفارغ ،بل قلت« :أأن هذه
ألنملة في شصكلها وحجمها ألكبير نوعا ما
ولونها أألحمر ،تشصبه نمل ألنار بالمناطق
ألسصتوأئية».

عائلة مصصدومة..ل تعرف كيفية ألتصصرف
كان أأفرأد عائلة رأبح عياشس لحظة
وصصولنا محاطين بجمع كبير من ألحضصور
دأخل ألبيت ،كما كانت أألم وبناتها مزودين
بحافظات على وجوهم من أجل تجنب روأئح
ألمبيدأت ألمسصتعملة للقضصاء على ألحشصرة،
في حين كانت ألعائلة في حالة نفسصية صصعبة
جرأء ألتهويل وغياب ألتكفل ألسصريع من
طرف ألسصلطات ألمحلية ،وقد صصرح ألوألد
قائل..كنا نتمنى أتخاذ إأجرأءأت سصريعة من
طرف ألجهات ألوصصية للتكفل بالعائلة خاصصة
في ظل ألخوف ألذي أأثاره ظهور ألحشصرة
وعدم معرفة طبيعتها وخطورتها بالذأت ،في
حين أتهمت إأحدى بناتيه صصرأحة ألسصلطات
ألمحلية بالتقاصس في حل ألمشصكل وترحيل
ألعائلة مؤوقتا إألى غاية إأيجاد حل للقضصية
وعدم ألبقاء هنا لمدة تقارب أألسصبوع
نسصتنشصق ألمبيدأت ،كما قالت..

قضضية تزوير أكثر
من مليار سضنتيم

مصصالح أمن باتنة تلقي
ألقبضض على رعيتين أجنبيتين
تمكنت ،أأمسس ،مصصالح أألمن ألوطني
لمن ألحضصري  ١١بعاصصمة ألولية باتنة،
ل أ
من توقيف رعيتين أأجنبيتين من جنسصية
أفريقية في ألعقد ألثاني من ألعمر
متورطين في جناية محاولة تزوير نقود
ذأت سصعر قانوني في أإلقليم ألوطني
وجنحة حيازة أأدوأت معدة لتزوير ألنقود
وجنحة ألنصصب وألحتيال حسصب خلية
أإلعلم بأامن باتنة ،حيث تمت ألعملية بناء
على شصكوى تقدم بها موأطن قاما بإايهامه
بإامكانية تزوير كميات كبيرة من ألنقود
تصصل قيمتها إألى أأكثر من مليار سصنتيم على
أأن يحضصر مبالغ مالية أأصصلية ليتم تقليدها،
وبعد ترصصد عناصصر ألشصرطة للمشصتبه
فيهما تم ألقبضس عليهما متلبسصين
وبحوزتهما علبة تحتوي على  ٩٨٢ورقة
مفحمة سصودأء أللون على شصكل أأورأق
نقدية من فئة  ١٠٠٠دج معدة للنصصب
وألحتيال على ألضصحية ،هذأ في ألوقت
ألذي قامت فيه ذأت ألمصصالح بتقديم
ألمشصتبه فيهما أأمام ألنيابة ألتي أأصصدرت
في حقهما ألحبسس ألمؤوقت.

لموششي حمزة

١٦٠٤١

06

 ٤بالمائة منهم بنات

ألسصيجارة تهدد صصحة  ٢٠بالمائة من ألمتمدرسصين بوهرأن
حذر ألدكتور دهالي بلعربي ،من
مصضلحة ألوقاية ألتابعة لمديرية
ألصضحة بوهرأن ،من ألتنامي ألخطير
لظاهرة تعاطي ألتدخين في ألوسضط
ألمدرسضي ،متخطية بذلك نسضبة ٢٠
في ألمائة ،خاصضة في ألطورين
ألمتوسضط وألثانوي ،وتشضير نفسس
’رقام أن ثÓث أربع ألحا’ت
أ أ
’ولى و٥,٩
تناولت ألسضيجارة أ أ
بالمائة يميلون للتدخين أليومي.
هذأ وتشصير نفسس أألرقام أأن  ٤في ألمائة
من ألمتمدرسصات تتعاطين ألتدخين ،فيما
تمثل ألشصريحة ألتي تعاني علقات متوترة
مع ألعائلة بالوسصط ألمدرسصي أأكبر نسصبة،
هذه ليسصت مجرد أأرقام على ألرغم من غياب
إأحصصائيات دقيقة في ألمجال  ،بل وأقع
صصحي كارثي كشصفت عنه آأخر أألبحاث
بعاصصمة غرب ألبلد في درأسصة مسصت
ألشصريحتين من فئة ألذكور وأإلناث.
جاء تشصخيصس هذأ ألوأقع عبر تنظيم لقاء
بمقر ألمديرية عبر عدد من ألمحاضصرأت
حول ألتدخين بين أألخطار وألتدأعيات من
ألسصجارة أألولى إألى ألسصرطان ألقاتل .وأأرجع
ألمشصاركون في ألندوة ألصصحية ألتحسصيسصية
ألتي نظمت صصباح أأمسس بمقر مديرية
ألصصحة بوهرأن ـ في إأطار إأحياء أألسصبوع
ألعربي للصصحة ألمدرسصية ألمخصصصس
لمكافحة ألتدخين ـ ألسصبب ألرئيسصي في ذلك
إألى غياب ألرقابة أألسصرية وألتربوية ،وكذأ
ألسصتقالة ألجماعية للمجتمع ألتي جعلت من

ألتدخين أأمرأ عاديا في صصفوف ألكبار
وألصصغار ،مؤوكدين أأن أألمر تفشصى إألى درجة
أأصصبحت ألظاهرة من بين أألسصباب ألرئيسصية
في ألفشصل ألدرأسصي وألنحرأف ،كما ينصصح
ألمختصصون أألولياء وألمدرسصين بتجنب
ألتدخين أأمام أألطفال ،حيث يعمد ألكثير
منهم إألى تقليد أأوليائهم وإأخوتهم ألكبار
وحتى أأسصاتذتهم ،خاصصة وأأن ألعديد من
أألطفال وألمرأهقين يعتبرون ألسصيجارة
عنوأنا للرجولة في ظل ألتغيرأت ألجتماعية
وألنفسصية ،وهو ما يضصاعف من إأمكانية
إأصصابتهم بأامرأضس ل تعد ول تحصصى
لسصتهلكهم ألمبكر.
وألن جزء من ألمسصؤوولية يقع على عاتق
ألمدأرسس وألجمعيات ومختلف ألهيئات
ألمعنية بالقيام بحملت توعوية وسصط
تلميذ ألمدأرسس في ألكشصف عن أأخطار
ألسصجائر وألتدخين بأانوأعه ،تجندت بوهرأن
 ٤١من وحدأت ألكشصف ألصصحي ألمدرسصي،
ناهيك عن ألقطاع ألصصحي ألعام وألخاصس
باعتماد ألصصوت وألصصورة وألفن ألرأبع
بالمؤوسصسصات ألتربوية إليصصال رسصالة مفادها
ألتدخين يقتل ،وهو شصعار أألسصبوع ألمغاربي
للصصحة ألمدرسصية وألصصحة ألعمومية ألذي
نعيشصة هاته أأليام ،في ظل أرتفاع مؤوشصرأت
ألسصرطان ومختلف أألمرأضس ألتنفسصية
وتهديدأت ألسصلمة ألعقلية وألجسصدية ألتي
تمسس هاته ألشصريحة.

براهمية.م
أتهموأ بتزوير ملفاتهم بتوأطؤو موظفين

مصصالح أألمن بتلمسصان تحقق مع  ٣٠٠مسصتفيد من ألسصكن
باشضرت مصضالح أمن و’ية تلمسضان
عملية تحقيق معمقة مع أكثر من ٣٠٠
مسضتفيد من ألسضكن أ’جتماعي ضضمن
’عÓن
قائمة ألـ ١٠٢٤إأسضما ألتي تم أ إ
عنها في ألخامسس من ألشضهر ألجاري
على خلفية كشضف تجاوزأتهم من قبل
لجان ألطعون ألتي تجاوز عدد ها ألـ
١١٠٠طعن منها  ٨٠٠طعن مؤوسضسس
حسضب ما أفادت به لجان ألو’ية
ألثمانية ألتي كانت مكلفة بتلقي
ألطعون.
هذأ وحسصب مصصدر مأاذون من مدير أألمن
ألولئي فإان ألتحقيقات جاءت بناء على أأمر
من ألسصلطات ألتي كشصفت وجود تلعبات في
قائمة ألمسصتفيدين ألذين أسصتعملوأ وثائق
مزورة على رأأسصها شصهادأت إأقامة مزورة
وشصهادأت كشصف ألرأتب لعمال تتجاوز
مبالغها ألحد ألمعمول به وألمقدر بـ ٢٤٠٠٠
دج ،زيادأت على شصهادأت عدم ألعمل بأاجر
لزوجات عاملت.
وأأكد ألمصصدر ألذي أأورد ألخبر أأن

ألتحقيق من شصأانه أأن يكشصف تورط عمال
بمصصلحة ألسصكن في مقر ألدأئرة وعمال من
عدة مصصالح بالبلديات ألتي أسصتخرجت
شصهادأت أإلقامة ألمزورة وألمؤوسصسصات ألتي
أسصتخرجت شصهادأت أألجر برأتب غير
صصحيح زيادة على شصهود زور في شصهادأت
عدم ألعمل بأاجر بالنسصبة للزوجات ،هذأ
وأأكدت مصصادر مقربة من لجنة ألطعون أأنها
أسصتقبلت أأكثر من ١١٠٠طعنا منها أأكثر من
 ٨٠٠طعن مؤوسصسس تمكنت من كشصف أأكثر من
 ٣٠٠شصخصس تحايلوأ على ألقانون بتوأطؤو
موظفين في منح سصكنات ألشصخاصس يملكون
فيلت ومسصاكن في مناطق مختلف من
ألولية هذأ وكلف وألي ألولية ألشصرطة
ألقضصائية للسصتماع إألى أأكثر من  ٣٠٠شصخصس
تم حذفه من ألقائمة وأألطرأف ألتي
سصاعدتهم على ذلك قبل إأحالة ألملف على
ألعدألة

تلمسشان :محمد ب

تنهي مشضكل ألطوأبير وألمÓسضنات

رقمنة  ٤٣٥ألف ملف بالحالة ألمدنية ببلديات تيزي وزو
أنطلقت ،ببلدية تيزي وزو ،وبعد
طول أنتظار رقمنة سضجÓت ألحالة
ألمدنية ،ومن ألمنتظر أن تشضمل
ألعملية كل أرشضيف ألحالة ألمدنية
وذلك مع أوأخر شضهر مارسس ألمقبل
حيث وصضلت عملية حوسضبة ألملفات
حاليا أسضتنادأ لمصضادرنا إألى ماعدده
 ٤٣٥ألف وثيقة.

تيزي وزو :ضشاوية.ت
هذأ أإلجرأء من شصأانه أأن يودع مشصكل
ألطوأبير ألغير ألمنتهية ألتي تشصهدها ألحالة
ألمدنية ألتي تسصجل يوميا أقبال كبيرأ من
طرف ألموأطنين ،ما يجعلهم يمكثون نهارأ
كامل من أجل ألظفر بشصاهدة ألميلد أأو أأي
وثائق أأخرى ألوضصع ألذي لطالما شصكل تذمر
وأسصتياء من طرف ألموأطنين يصصل في بعضس
أألحيان إألى مشصاجرأت ومناوشصات كلمية
بين ألموأطنين وعمال ألبلدية ،أسصتعمل فيها
حتى ألعتدأء باألسصلحة ألبيضصاء نتيجة
ألغضصب ألشصديد من طرف ألشصباب ما جعل
ألبلدية تغلق أأبوأبها في عدة مرأت للمطالبة
بتوفير أألمن ،وقد إأتخذ مسصؤوولو ألبلدية
للحصصول على ألدور
أأسصلوبا جديدأ
باسصتعمال أألرقام للتخلصس من ألضصغط
أليومي.

عملية رقمنة ألحالة ألمدنية سصتحسصن من
ألخدماتئللموأطنين أين شصرعت ألبلدية في
حوسصبة ماعدده  ٤٣٥أألف وثيقة في أنتظار
أسصتكمال ألعملية في أأوأخر شصهر مارسس
ألمقبل ،ومن شصأانها أأن تضصع حدأ للطوأبير
أللمتناهية ألتي يشصنها يوميا لسصتخرأج
وثائق ألحالة ألمدنية خاصصة شصهادة ميلد
رقم  ١٢ألتي كانت محل جدل كبير في أآلونة
أألخيرة ،بين ألموأطنين وألطاقم ألدأري
للبلدية ،حيث وصصلت أألمور بها إألى مرحلة
ألنسصدأد ألكلي.
مسصؤوولية ألبلدية وعلى رأأسصهم رئيسس
ألبلدية ألجديد أيتم نقلت عبد ألوهاب
توقف شصخصصيا على متابعة هذه أإلجرأءأت
وألسصرأع في تطبيقها كونها ترفع ألضصغط
ألمفروضس عليهم ،بتسصهيل ألمهام على
ألموظفين ألعاملين بمصصالح ألحالة ألمدنية
منئجهة ،وكذأ إأرأحة ألموأطنين ألذي
يشصتكون بشصكل مسصتمر من أألخطاء ألتي
تتضصمنها ألوثائق من جهة أأخرى ،بسصبب
أنعدأم ألوسصائل ألمادية ألتي تحفز ألموظفين
على أأدأء وأجبهم على أأكمل وجه ،ولكن
بفضصل تقوية ألوسصائل أللوجسصتيكية،سصوف يتم
تسصوية ألكثير من ألمشصاكل بهذه ألمصصلحة
ألتي تعد من أأكثر ألمصصالح ألتي تشصهد إأقبال
من قبل ألموطنين على مدأر أأيام ألسصنة.

الخميسض ٢٨فيفري  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٨ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
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«الشسعب» تنقل انشسغا’ت الصسيادين والبحارة بأازفون

مشساريع مصسغرة مهددة بالتوقف بسسبب تراكم الديون
دعم الدولة بالمرافقة التقنية والتكوين

اسستطاع قطاع الصسيد البحري وتربية المائيات ،اسستقطاب الشسباب
لسستثمار في هذا المجال حتى وإان كانت أاغلب المشساريع صسغيرة ،لكن
ل إ
ترقى للمسساهمة في التنمية ا’قتصسادية المحلية والوطنية بشسكل أاو
’سسواق بأانواع مختلفة من المنتوجات
بآاخر كونها تضسمن تزويد ا أ
البحرية ،وتلبي احتياجات المسستهلك خلل طول الموسسم ،لكن ما بات
يهدد اسستمرارية تلك المشساريع ويقف عقبة أامام توسسيعها ،القروضض
’جال المنصسوصض عليها
البنكية الملزم أاصسحاب المشساريع بتسسديدها في ا آ
في دفتر الشسروط ،مهما كانت نتيجة المشسروع ووضسعية صساحبه ،وهو ما
بات يدفع إالى التسساؤول عن جدوى منح مثل هذه القروضض إاذا كانت تعيد
المسستثمر إالى نقطة الصسفر ،بل وأاكثر من ذلك تضسيف عبئا جديدا عليه
حيث يجد نفسسه مثقل بديون قد تدخله أاروقة العدالة ،إاذا ما عجز عن
تسسديدها في الوقت المناسسب.

اسستطÓع وتصسوير  :زهراء  .ب
أابانت الزيارة الميدانية التي قادت
وزير الصضيد والموارد الصضيد سضيد أاحمد
فروخي ،بحر هذا األسضبوع إالى ولية
تيزي ،عن عديد المشضاكل التي يتخبط
فيها الصضيادون والبحارة العاملين في
القطاع ،وباتت ترهن تطوير نشضاط
القطاع ،كونها أاضضحت عائقا أامام توسضيع
اسضتثماراتهم ،وتحد من رفع كمية اإلنتاج،
ولعل أابرز مشضكل طرحه
البحارة والصضيادون على
وزير القطاع لدى توقف
بميناء أازفون الذي
يخضضع إالى إاعادة تأاهيل،
تأاخر البنوك في معالجة
أاصضحاب
ملفات
المشضاريع سضيما الشضباب
منهم ،مما بات يؤوخر
عملية إاطÓق مشضاريعهم نظرا لرتباطها
بشضكل كلي بالقرضض الممنوح من تلك
المصضارف ،ف Óيعقل كما قال أاحدهم أان
ينتظر صضاحب المشضروع ثÓث سضنوات،
حتى تتم دراسضة ملفه ،وسضنوات أاخرى
لمنحه الموافقة على توسضيع مشضروعه،

وتحديث عتاد الصضيد الخاصض به.
وقد تأاكدنا من هذه المÓحظة في
الميدان عند زيارتنا رفقة الوفد الوزاري
للمزرعة المختصضة في مجال تربية
المائيات وإانتاج سضمك القاروسض وذئب
البحر ،حيث كاد صضاحب المزرعة العربي
جÓج أان يفقد مشضروعه بعد تأاخر وصضول
األغذية الخاصضة بالسضمك ،بسضبب تأاخر
البنك في منح الدعم
المالي ،وهو ما أاثر على
كمية اإلنتاج ففي ظرف
أاربع سضنوات منذ الشضروع
في نشضاط تربية األسضماك
في األقفاصض العائمة لم
يتعد اإلنتاج  ٦٠٠طن منذ
سضنة  ،٢٠٠٩في حين
حددت القدرة اإلنتاجية
في دراسضة المشضروع ب ١٢٠٠طن سضنويا،
بينما تجاوزت تكاليف تجهيز المشضروع
 ٧٠٣مليون دينار جزائري ،سضاهمت
الدولة فيها بنسضبة  ٥٠بالمائة.
وقد وضضع صضاحب المزرعة أاهدافا
إلنتاج  ١٠مÓيين بلعوط من أانواع السضمك

بطء في دراسسة
ملفات ا’سستثمار
يثير ا’سستياء

فروخي يعلن عن تمويل  ٢٠٠٠مشسروع في إاطار آاليات الدعم

آاليات جديدة لمسساعدة مÓك السسفن

أاعلن وزير الصسيد البحري
والموارد الصسيدية سسيد أاحمد
فروخي ،أامسض عن وضسع آاليات
جديدة لمرافقة أاصسحاب السسفن
’سسطول
في عصسرنة وتجديد ا أ
البحري ،لجعله قادرا على العمل
حتى في الظروف المناخية
الصسعبة.

وقال فروخي ،لدى نزوله ضضيفا على
حصضة «حوار اليوم» للقناة اإلذاعية
األولى ،أان مصضالحه تعكف على تحيين
اآلليات الكفيلة بمرافقة أاصضحاب ومÓك
السضفن في عملية تجديد وعصضرنة
األسضطول البحري الجزائري ،مشضيرا إالى
أان هذا األخير عرف تطورا كبيرا خÓل
العشضر سضنوات األخيرة حيث انتقل من
 ٢٠٠٠باخرة إالى أاكثر من  ٤آالف باخرة
وهو ما يعادل ثلثي أاسضطول البحر األبيضض
المتوسضط.
ورغم هذا التطور اإليجابي ،طالب
فروخي بتطوير وتجديد األسضطول من
خÓل عصضرنته ،وإادخال التقنيات
الحديثة في الصضيد ،مشضددا على ضضرورة
مواصضلة العمل الذي قام به العديد من
المتعاملين حتى في القطاع الخاصض
لسضيما فيما يتعلق بتطوير الموانئ
والسضتثمار لديمومة اسضتغÓل الموارد
الصضيدية خاصضة في مجال تربية
المائيات.
وبرر الوزير الفوضضى التي تعم القطاع،
بغياب التنسضيق بين المتعاملين والمهنيين،
وغياب تنظيم جامع يحوي جميع
النشضغالت ويجد الحلول للمشضاكل

المطروحة ،وهو ما أاثر حسضبه على
اسضتقرار األسضعار ،فمن مجموع  ٥٠أالف
صضياد ثلث الصضيادين فقط المنخرطين
في الغرفة الوطنية للصضيد ،ما يسضتدعي
العمل أاكثر على تنظيم الجمعيات الولئية
كل حسضب خصضوصضيات المنطقة وإاقناع
تلك الفئة باإلنخراط في هذا التنظيم
إليجاد حلول للمشضاكل المطروحة بكل
ميناء تتجاوب مع الواقع.
وبخصضوصض عدد المشضاريع المسضتحدثة
في القطاع بفضضل آاليات الدعم ،حصضرها
فروخي في  ٢٠٠٠مشضروع جلها
لمسضتثمرين شضباب ،قال أاننا نحاول إادخال
مشضاريعهم في السضتغÓل سضواء تلك
الخاصضة بالسضردين أاو تشضجيعهم في
المجالت األخرى المتعلقة بمجال الصضيد
مثل المداخÓت.
من جهة أاخرى ،وفي رده على سضؤوال
حول أاسضباب تلوث البحر ،أاوضضح الوزير
فروخي أان أاسضبابه مختلفة ،لكن «يجب
علينا العمل في الميدان للتقليصض من
آاثاره ومصضادره» ،معلنا في هذا السضياق
عن تنظيم أايام تحسضيسضية بالتنسضيق مع
وزارة الشضببية والرياضضة ،ووزارة البيئة
لتنظيف الموانئ ،كما كشضف عن إاطÓق
برنامج تحيين مخططات مناطق الصضيد
وحماية الثروة بكل ولية ،وهو العمل
الذي سضيحدد مصضادر التلوث والجراءت
الواجب اتخاذها لتقليصضها ،مشضيرا إالى أان
تحديد المناطق التي سضتنطلق منها
العملية سضيكون في غضضون الشضهر الداخل
أاو شضهر أافريل المقبل.

زهراء.ب

السضابقة الذكر ،إال أانه اسضتصضعب العملية
واسضتحسضن اسضتيراد هذه البÓعيط بدل
من إانتاجها محليا نظرا
لÓرتفاع الباهظ لتكاليف
أاغذية السضمك ،ناهيك
عن المشضكل الذي مازال
ينتظر التسضوية مع بنك
التنمية الريفية بدر ،وهو
المشضكل الذي وعد الوزير
فروخي بالتدخل لحله.
واسضتعرضض الشضباب
بالقطاع
الملتحقين
مؤوخرا ،في إاطار مشضاريع الدعم التي
مولتها الدولة عن طريق وكالة دعم
وتشضغيل الشضباب «أانسضاج» ،صضندوق

القرضض المصضغر «لكناك» ،وغيرها من
اآلليات التي اسضتحدثتها لمتصضاصض
البطالة وسضط هذه الفئة،
جملة من النشضغالت
تتعلق بضضيق حوضض رسضو
السضفن ،حيث يسضتوعب
الميناء حاليا  ٥سضفن
لصضيد السضمك و١٥
لصضطياد السضردين و٣٠
قاربا صضغيرا في حين أان
أاسضطول الصضيد بهذا
الميناء يتكون من ١٣
سضفينة لصضيد السضمك و ٣٢خاصضة
بالسضردين و ٨٢قاربا صضغيرا.

إاعادة جدولة
المسستحقات البنكية
وتمديد آاجال
التسسديد مطلب ملح

بدا وزير الصضيد سضيد أاحمد فروخي
واقعيا ،وهو يجيب على انشضغالت
الصضيادين والبحارة بميناء أازفون حينما
حث الراغبين في السضتثمار في القطاع،
على القيام بدراسضات لمشضاريعهم قبل
الشضروع في تجسضيدها حتى تكون ذات
جدوى اقتصضادية ،داعيا إاياهم إالى العمل
على إانضضاج مشضاريعهم ،واختيارها بدقة
ليتم التحكم فيها فيما بعد ،وتسضييرها
بحسضب القدرات المتوفرة.
وتحدث الوزير فروخي ،عن ضضرورة
اسضتخÓصض الدروسض من التجارب السضابقة،
وعدم التهافت على مشضاريع ضضخمة تفوق
القدرات والوسضائل المتوفرة لديهم ،حتى
«ل نضضطر إالى تقليصض حجم المشضاريع»،
تفاديا لفشضل المشضروع.
وفي رأاي وزير الصضيد ،ل تمثل إاعانة
الدولة المالية ح Óناجعا ،ومخرجا لجميع
المشضاكل المطروحة من قبل المسضتثمرين،
فدعم الدولة يمكن أان يكون في شضكل
مرافقة تقنية وتكوين الموارد البشضرية دعم
الدولة أاكثر مردودية ،حاثا المهنيين
والمتعاملين في القطاع على السضتفادة من
تجارب الدولة األجنبية الناجحة في هذا
المجال ،من خÓل عقد شضراكة ،أاو العمل
على تحويل التكنولوجيات «فاإلسضتعانة
باألجنبي أامر ل مفر منه».
وبخصضوصض انشضغالت الصضيادين المتعلقة
بضضيق حوضض رسضو السضفن ،أاوضضح فروخي
أان حل هذا المشضكل يتمثل في وضضع
مخطط لرسضو السضفن والقوارب الصضغيرة،
لتحديد السضفن المرقمة بهذا الميناء وتلك
العابرة للمنطقة ،كما اقترح اسضتعمال
أارصضفة عائمة لفك الضضغط عن الحوضض،
وفتح المجال لسضتقبال عدد أاكبر من
السضفن والقوارب.

مدير الصسيد البحري بوهران يكشسف:

مشسروعان ’سستزراع السسمك في أاقرب أاجل
تعمل مديرية الصسيد البحري
والموارد الصسيدية لو’ية وهران
على نشسر ثقافة تربية المائيات
بالمنطقة ،وذلك خلل مختلف
’بواب
العمليات التحسسيسسية وا أ
’ضسافة
المفتوحة على القطاع با إ
إالى عمليات ا’سستزراع السسمكي
التي قامت بها على مسستوى أاحواضض
السسقي الفلحي للمسستثمرات
الفلحية لدمج نشساط تربية
المائيات مع النشساط الفلحي.
وفي هذا الصضدد يشضير مدير الصضيد
لولية وهران ،بن قرينة محمد اإلى
اأهمية تربية المائيات باأنواعها من
الأسضماك والقشضريات وتربية المحار
والطحالب في المياه المالحة والعذبة،
وكذا اسضتغÓل السضدود والحواجز المائية
على صضعيد تاأمين البروتينات الحيوانية
ذات القيمة الغذائية العالية ،حيث اأكد
اأن ل فرق بين الصضيد الطبيعي ومختلف
اأنواع الأسضماك المسضتزرعة ،فهي عبارة
على موارد بيولوجية بحرية بروتينية
توفر الأثر الوقائي الذي يكمن فيئوجود
في الأحماضضئالدهنية من نوع «اأوميغا
.»٣
وكانت لوهران الريادة بتسضجيل
التجربة الأولى العالقة على مسضتوى
منطقة «الراأسض الأبيضض» اأو «كاب بÓن»
ببلدية عين الكرمة المسضجل في اإطار
برنامج الإنعاشض القتصضادي منذ ،٢٠٠١
فيما كللت تجربة تربية الأسضماك في
الوسضط والشضرق الجزائري بنجاح
ملموسض ،وبات الوسضط الصضحراوي ليسض
عائقا لإنتاج الأسضماك بل هو من اأبرز

الحوافز المشضجعة في ظل الدعم الذي
رصضدته الدولة للمسضتثمرين في هذا
المجال وتمكينهم من امتيازات جبائية
وغيرها لدفعهم نحو السضتثمار في
المائيات ،ويتعلق الأمر بمزارع بحرية
دخل بعضضها في مرحلة
الإنتاج الفعلي.
حاليا
ويجرى
بعاصضمة غرب البÓد
ضضبط اآخر الإجراءات
مشضروعين
لتجسضيد
لتربية
اسضتثماريين
المحار على مسضتوى
كرشضتل واأرزيو ،بعدما تمت الموافقة
المبدئية عليهما  ،خاصضة واأن مثل هاته
المشضاريع تحتاج اإلى اأهلية في التسضيير
والإسضتغÓل واإلى المرافقة التقنية
واإعطاء النصضائح لترشضيد العملية.

وهران لصضيد البحري وتربية المائيات
بجانب من الخصضوصضية ،حسضب مدير
المعهد رميتة نور الدين لتوفر الإطار
والوسضائل البيداغوجية والتكوينية
مقارنة بدرجة اهتمام الوصضايا في
تطوير مجال التكوين في
هذا الإختصضاصض داخل
مدراسض التكوين الأربعة
التابعة لقطاع الصضيد
البحري ،حيث هناك
موؤسضسضات يتم تكوين فيها
ما يسضمى بعون تقني في
تربية المائيات ،فيما تهتم
المعاهد بتكوين التقنيين السضاميين
بمسضتوى اأعلى من حيث الشضهادة
والكفاءة في المرافقة واإنشضاء موؤسضسضات
تربية المائيات .كما اأعلن المسضوؤول
الأول على القطاع عن تجهيز المعهد
باأحدث المعدات البيداغوجية من
مقلدات في الصضيد البحري ليرتفع العدد
بعد اأقل من ثÓثة اأشضهر اإلى  ٤مقلدات،
جاء لإعطاء دفع قوي للجانب التطبيقي
في عمليات التكوين و كذا تكييف
التنظيم الوطني في مجال الصضيد وفق
المعايير الدولية المعمول بها ،مع العلم
اأن التسضجيÓت بالمعهد التكنولوجي
للصضيد البحري وتربية المائيات من اأجل
الحصضول على شضهادة تقني سضامي في
تربية المائيات اأو تقني سضامي في الصضيد
البحري تشضترط المسضتوى نهائي علمي
ويخضضع المترشضح للتكوين على اأسضاسض
مسضابقة فيما يعفى الحامل لشضهادة
البكالوريا علمي من اإجراء المسضابقة.

الباهية رائدة
في قطاع
المائيات

 ١٠آا’ف منصسب شسغل
وهو مجال حيوي يراه متعاملون
وخبراء تحدثوا لـڤاإذاعة وهرانڤ ،قادًرا
على قلب راهن الجزائر القتصضادي
واإنعاشض منظومة الأسضماك ،مع العلم اأن
قطاع الصضيد بوهران حاليا يوفر اأكثر
من  ١٠اآلف منصضب شضغل دائم وموؤقت.
وبهذا جاءت اهتمام الوزارة باإنشضاء
اختصضاصضات خاصضة بالتكوين باإيجاد
اختصضاصضات خاصضة بتكوين تقنيين
سضاميين في تربية المائيات ،وتخرجت
عدة دفعات في هذا الإطار بعد خمسض
سضداسضيات من التكوين النظري
والتطبيقي والتربصض الميداني.
وتتميز شضعبة تربية المائيات بمعهد

وهران :براهمية.م

الخميسس  ٢٨فيفري  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ١٨ربيع الثاني ١٤٣٤هـ

دولي

لفق
تونسض ..إانفراج في ا أ

حكومة إائتÓفية موسصعة بوزارات سصيادية مسصتقلة
لنفراج
لولى إ
بدأات البوادر ا أ
لفق
لزمة التونسسية تلوح في ا أ
ا أ
بعد أازمة سسياسسية غير مسسبوقة،
عرفتها البÓد كادت أان تلقي بها
في براثن المجهول ،بعد إاغتيال
المعارضض اليسساري البارز شسكري
بلعيد وبداية مسسلسسل تبادل
العلمانيين
بين
التهم
لسسÓميين ،لتطال مؤوسسسسات
وا إ
الدولة وشسكل الحكومة ومسسأالة
الوزارات السسيادية وغيرها من
لزمة
الملفات التي أاطالت عمر ا أ
خاصسة بعد تمرسض كل طرف
خلف مواقفه الحزبية الضسيق.

إان التطورات اليجابية التي تعرفها
تونسس تؤوكد المثل العربي القائل بأان
«األزمة تلد الهمة» ويبدو بان األزمة التي
تعصصف بتونسس والتي انسصدت معها كل
اآلفاق وتسصببت في شصلل اقتصصادي
وارتباك إاجتماعي ،أاصصبحت من الماضصي
إاذ لح في أافق تونسس بصصيصس أامل قد
تخرج معه البÓد من عنق الزجاجة ،ليرى
التونسصيون النور في الجهة األخرى من
نفق أازمتهم الدامسس.
لقد جاءت الخطوة األولى في
إاسصترجاع الثقة المفقودة بإاعÓن «علي
العريضس» وزير الداخلية السصابق والمكلف
برئاسصة الحكومة حاليا معرفة هوية قاتل
شصكري بلعيد والقبضس على  ٤من

المتواطئين معه ،بعد أان اتهمت الحكومة
بالتعتيم على الملف وحتى إاتهامها
بالتواطؤو وحتى التصصفية الجسصدية لبلعيد
من قبل معارضصيها ،وتلتها خطوة أاخرى
أاعلن عنها زعيم حركة النهضصة راشصد
الغنوشصي ،من شصأانها إاعادة تونسس إالى
السصكة ،وهي ذات صصلة بالحقائب
السصيادية في الحكومة التي طالما عرقلت
حل األزمة ،حيث أاكد الغنوشصي أان حركته
ل تمانع في إاسصناد هذه الوزارات إالى
مسصتقلين ويتعلق األمر بوزارة الداخلية
والخارجية ووزارة العدل على غرار وزارة
الدفاع المسصندة إالى شصخصصية مسصتقلة
منذ ثورة الياسصمين ،من ناحية أاخرى
وفي خطوة ل تقل أاهمية عن سصابقاتها

أاعلن الغنوشصي عن توسصيع اإلئتÓف
الحكومي إالى خمسصة أاحزاب وهم حركة
الوفاء المشصكلة أاسصاسصا من منتسصبي حزب
المؤوتمر سصابقا.
وللكتلة البرلمانية للحرية والكرامة
والتيار اإلسصÓمي وكذا التحالف
الديمقراطي ،بعدما إاقتصصرت الترويكا
الحاكمة على الثÓثي :النهضصة وحزب
المؤوتمر ،والتكتل.
إان هذه الخطوات التي انتظرها
الجميع طوي Óكفيلة بفك خيوط األزمة
التونسصية ،التي أادركت أاطرافها أان الحوار
وحده يوصصل إالى اإلنفراج.

أمين بلعمري

قادة اليكواسس يجمعون على اإلسصراع في نشصر القوات اإلفريقية بمالي

حمزة محصصول /وكا’ت
خصصصصت أاشصغال الجتماع العادي لدول
اليكواسس ،الذي جرى في «يامسصكرو»
بكوت ديفوار ،وحضصره عدد من القادة
األفارقة ،للحرب في مالي ،وضصرورة
اإلسصراع في نشصر القوات اإلفريقية،
المشصكلة للبعثة الدولية لمسصاعدة مالي
«مسصما» ،التي من المقرر أان تسصتلم المهمة
من القوات الفرنسصية ،إاضصافة إالى تقييم
المرحلة األولى من هذه الحرب التي
اندلعت في  ١١جانفي الماضصي ،وطردت
على اثرها الجماعات اإلرهابية من المدن
الثÓثة لشصمال البÓد .ولجأات هذه

أاصسدقاء سسوريا في لقاء برلين

تشصديد على الحوار السصياسصي للخروج من النسصداد
اتفق وزير خارجية كل من
التحاد السسوفياتي والوليات
لمريكية (لفروف
المتحدة ا أ
وجون كيري) في لقاء برلين
على الدفع في اتجاه إاطÓق
الحوار بين السسلطات السسورية
لجال.
والمعارضسة في أاقرب ا آ

سس  /ناصصر

لعانات بلغت ١٧مليون دولر
يحصسيلة ا إ

عقد ،أامسض ،رؤوسساء دول
وحكومات المجموعة القتصسادية
لغرب إافريقيا ،اجتماعا عاديا ،في
كوت ديفوار ،لمناقشسة الوضسع في
مالي ،ودراسسة المرحلة القادمة من
الحرب ،في الوقت الذي ارتفعت
فيه حصسيلة التفجير النتحاري
بمدينة كيدال الواقعة أاقصسى
شسمال شسرق مالي إالى  ٧قتلى.

العدد

١٦٠٤١

الجماعات إالى أاسصلوب التفجيرات
النتحارية والكمائن ،ما يسصتوجب تكثيف
التواجد األمني ،لهذه القوات رفقة الجيشس
المالي.
وتعهدت دول «اليكواسس» ،نهاية الشصهر
الماضصي برفع عدد قواتها إالى أاكثر من
الضصعف ،نشصر منها  ٥٠٠٠جندي لحد اآلن،
وينتظر نشصر  ٢٠٠٠جندي آاخر من أاجل
بلوغ الجاهزية العملياتية المطلوبة ،لتسصلم
مهمة تامين شصمال مالي من القوات
الفرنسصية التي سصتبدأا بالنسصحابى
التدريجي هذا الشصهر مثلما أاعلنت عنه
السصلطات الفرنسصية.
وتزامنا مع اجتماع دول غرب إافريقيا،
أاسصفر انفجار سصيارة مفخخة ،أاول أامسس،
بمدينة كيدال ،أامام نقطة تفتيشس تابعة
للحركة الوطنية لتحرير ازواد ،التي كانت
تقوم بمطاردة وتدمير قواعد اإلرهابيين،
بالتنسصيق مع القوات الفرنسصية والجيشس
التشصادي  ،عن سصقوط  ٧قتلى وعدد من
الجرحى في صصفوفها ،مثلما أاعلنته
الحركة في بيان لها ،أامسس ،ووصصفت
الحصصيلة باألولية.
من جانب آاخر ،قال مدير العمليات في
مكتب تنسصيق الشصؤوون اإلنسصانية باألمم

لمني
مع تحسسن الوضسع ا أ

الصصومال يعتمد سصفراء خمسس دول
للمرة األولى منذ عشصرين عاما
اعتمدت الحكومة الصصومالية سصفراء خمسس دول
أاوروبية للمرة األولى منذ عشصرين عاما مما يؤوشصر إالى
تطبيع العÓقات الدبلوماسصية بين التحاد األوروبي
والصصومال التي تشصهد تحسصنا في وضصعها المني حسصب
المراقبين.
وقال الرئيسس الصصومالي حسصن شصيخ محمود الذي
انتخب في شصهر سصبتمبر في مقديشصو أان اعتماد هؤولء
السصفراء يوجه اشصارة الى الدول المجاورة وإالى باقي
العالم للقول ان الصصومال تعود بلدا طبيعيا في اشصارة
إالى تحسصن الوضصع األمني بها بعد  ٢٠عاما من العنف
والقتتال .يورغم عدم انتخابهما بالقتراع المباشصر
فان رئيسس الدولة الحالي والبرلمان يمثÓن أاول
مؤوسصسصتين ثابتتين في الصصومال بعد أاكثر من عشصرة
أاعوام من الحكومات النتقالية .لكن سصفراء بلجيكا
وفرنسصا والمانيا واسصبانيا وفنلندا الذين تلقى الرئيسس
الصصومالي أاوراق اعتمادهم سصيظلون ألسصباب عملياتية
وأامنية في نايروبي عاصصمة كينيا المجاورة.

المتحدة ،جون غينغ ،أان السصتجابة
لنداءات جمع األموال لصصالح مالي «كانت
حتى اآلن ضصعيفة جدا».
وصصرح ،في مؤوتمر صصحفي ،لدى عودته
من زيارة لـ «باماكو» و«موبتي» و«تمبكتو»
أانه بعد «النداء الذي وجهته المنظمة
الدولية لجمع األموال لصصالح مالي للعام
 ٣٧٣( ٢٠١٣مليون دولر) لم يتم تحصصيل
سصوى  ١٧مليون دولر».
وإالى جانب الحاجيات الغذائية
والصصحية شصدد غينغ على ضصرورة النهوضس
بالقطاع التربوي ..قائ ٧٠٠ « Óأالف طفل
تأاثروا بالنزاع من بينهم  ٢٠٠أالف ل يتابعون
الدراسصة منذ جانفي  ٢٠١٢إاثر تدمير
مدارسس ومغادرة كثير من المدرسصين شصمال
البÓد».
وبسصبب األزمة الغذائية في السصاحل
والتي تفاقمت بسصبب النزاع فإان حوالي
 ٥٨٥أالف شصخصس هم بحاجة عاجلة إالى
مسصاعدة غذائية في الشصمال ومليون
شصخصس آاخرين يواجهون خطر المجاعة
في هذه المنطقة ،حسصب غينغ .
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وذلك ببذل كل جهودهما الممكنة من
أاجل تهيئة الظروف المÓئمة لطÓق
الحوار بين أاطراف النزاع وعدم تغذية
البسصيطة
والمشصاكل
الخÓفات
والمصصطنعة والتي ل يمكن حلها عن
طريق العنف حيث أان القتال منذ عامين
تقريبا لم يحل الشصكال بل زاد من حدة
األزمة وعلى هذا األسصاسس اتفق الطرفان
على رفضس اسصتمرار العنف.
وأاكد «لفروف» أان مشصاكل السصوريين
ل يحلها إال السصوريين وعليهم القبول
بالجلوسس إالى طاولة المفاوضصات
ومناقشصة سصبل حل األزمة وعبر عن أامله

في اأن تقبل المعارضصة هذا الحوار مع
السصلطات وعليها أان تعين مندوبين
للتفاوضس ل سصيما وأان لها تصصريحات
متضصاربة.
اأما السصلطات السصورية فقد أاكدت
اسصتعدادها التام للتفاوضس وبدء الحوار
في أاقرب وقت مع كل من يرغب في
الحوار إلنهاء الحرب األهلية بالبلد
وبسصط السصلم واألمن في ربوع سصوريا.
وقد تسصبب الصصراع الدموي في سصوريا
في أازمة انسصانية أامنية واجتماعية حيث
مات اأكثر من  ٧٠أالف قتيل وفر أاكثر من
 ٩٠٠األف سصوري إالى الدول المجاورة
منهم  ١٥٠أالف شصخصس خÓل شصهر
فيفري الجاري هروبا من المعارك وقد
ذكر مسصاعد األمين العام للشصؤوون
السصياسصية جيفري فيلتمان أامام أاعضصاء
مجلسس األمن ألن أاكثر من  ٤مÓيين
سصوري ،بحاجة إالى مسصاعدة إانسصانية،
ومازاد من هذه المآاسصي وجود مقاتلين
أاجانب وجماعات متطرفة والوضصع في
سصوريا يمثل قلقا بالغا والخطوات األولية
للحوار تجد صصعوبة في الترسصخ.

 ٢٠أالف لجئ سسوداني يعودون من اثيوبيا

الخرطوم تؤوكد التزامها بتنفيذ اتفاقية التعاون
المشصترك مع جوبا
رفضض البرلمان السسوداني ربط
لزرق وجنوب كردفان
النيل ا أ
كمنطقتي نزاع مع دولة الجنوب
وقال ان جوبا ربطت نفسسها
بالمنطقتين لأنها ترغب في
السستفادة من أابنائهما واسستخدامهم
كوقود للحرب وتحقيق مآارب
داخلية عبرهم.
وقال نائب رئيسس البرلمان السصوداني
سصامية أاحمد محمد أامسس أان ولية النيل
األزرق ليسصت بها إاشصكاليات أامنية قبل ان
تؤوكد على ضصرورة عودة السصتقرار في
ولية جنوب كردفان بالتراضصي السصياسصي
وانتقدت ربط الولية بدولة الجنوب
مشصددة على ضصرورة فك هذا الرتباط.
ومن جانبها أاكدت الحكومة السصودانية
التزامها التام بتنفيذ اتفاقية التعاون
المشصترك مع جنوب السصودان بما في ذلك
إانشصاء المنطقة اآلمنة المنزوعة السصÓح
وآاليات المراقبة والتحقق على الحدود
وقوامها سصبعون مراقبا من كل طرف،
باإلضصافة إالى سصبعين مراقب دولي.
وأاكد بيان أاصصدرته وزارة الدفاع
السصودانية اسصتعداد الحكومة إلكمال إاعادة
إانتشصار المراقبين فورا في كل من كادجلي
وقوق مشصار بالسصودان في المرحلة األولى،
وملكال وبرام بجنوب السصودان في المرحلة
الثانية ،وفقا للتوقيتات التي تقدم بها قائد
قوات اليونسصفا والتي وافق عليها الطرفان
مسصبقا.

QÉ¡°TGE

واعتبر البيان أان المهم هو إانشصاء
المنطقة اآلمنة المنزوعة السصÓح بما في
ذلك نزع السصÓح من كامل منطقة (١٤
ميل) وتفعيل بعثة مراقبة الحدود وفقا
لتفاق  ٢٧سصبتمبر الماضصي ،وهو األمر
الذي ظلت ترفضصه دولة جنوب السصودان.
وأاعرب البيان عن أامل حكومة السصودان
أان يمارسس المجتمع الدولي الضصغوط
الÓزمة على دولة جنوب السصودان لكي
تلتزم بإاتفاقية التعاون المشصترك الموقعة
بين البلدين في  ٢٧سصبتمبر الماضصي ،كما
أاكد التزام الخرطوم بتنفيذ كافة
اإلتفاقيات الموقعة بين الدولتين بما في
ذلك إاتفاقية الترتيبات األمنية .
ومن ناحية ثانية أاعلنت معتمدية
الÓجئين السصودانية عن عودة  ٢٠أالف لج
من معسصكر (أاصصوصصا) بأاثيوبيا لمحلية
(قيسصان) بولية النيل األزرق عقب إاسصتقرار
األوضصاع األمنية هناك.
وقال حمد الجزولي معتمد الÓجئين ان
المعتمدية بصصدد الترتيب لعودة أاعداد
كبيرة من الراغبين في العودة الطوعية من
معسصكرات أاثيوبيا في الفترة المقبلة ،مبينا
أان المفوضصية السصامية لشصؤوون الÓجئين
بجنيف تعهدت بتقديم مواد غذائية
للعائدين لعدد  ٥آالف أاسصرة.
وأاوضصح أان تأاهيل قرى العودة سصيتم
بالتنسصيق مع حكومة الولية والمفوضصية
السصامية لشصؤوون الÓجئين.

ألخميسس  ٢٨فيفري  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٨ربيع ألثاني ٤١٤٣هـ

رياضضة

دور ثمــــن النهـــــائي لكأاسس الجمهورية

دارب ـي مث ـير بـ ـينأاولم ـبي الشسلـف ومولودية وهران
تجري ظهيرة يوم الغد ثÓث مباريات األولى من الدور ثمن النهائي ضشمن مسشابقة كأاسس الجمهورية والتي
سشتكون قوية بالنظرإالى طابع المواجهات بين النوادي والتي سشتكون على السشاعة الـ .١٥,٠٠

نبيلة بوقرين
يلتقي نادي أأوŸبي ألششلف مع فريق
مولودية وهرأن Ãلعب هذأ أألخ Òمن
أأجل رسشم وقائع دأربي مث ÒبÚ
ألطرف Úمن أأجل بلوغ ألدور أŸقبل
من ألسشيدة ألكأاسس Ãا أأن ألفريقÚ
ينششطان ‘ ألقسشم أألول من ألرأبطة
ألوطنية .وبالتا‹ فإان عناصشر
أ◊مرأوة يبحثون عن –قيق نتيجة
إأيجابية ‘ مسشابقة ألكأاسس من أأجل
تعويضس أإلخفاقات ألتي طالتهم ‘
مباريات ألرأبطة بدليل أأنهم مهددون
بالنزول إأ ¤ألقسشم أألسشفل .ومن جهة
أأخرى يسشتفيد نادي أŸولودية من عاملي
أألرضس وأ÷مهور ما يعني أأنه أأمام فرصشة
مناسشبة لصشنع ألفارق على حسشاب أألوŸبي
رغم أأن مباريات ألكأاسس ل نسشتطيع أأن نتكهن
بنتيجتها Ãا أأنها تلعب مرة وأحدة .أأما
أأوŸبي ألششلف ألذي ل يوجد ‘ وضشعية
أأفضشل من منافسشه ‘ أŸوسشم أ◊ا‹ فهو
أآلخر يريد أأن يطيح باŸولودية من أأجل
ألتصشالح مع جمهوره وألعودة بالتأاهل من
خارج ألديار خÓل دأربي ألغرب ألذي يبقى له
طعم خاصس.

مهمة العميد سشهلة ..على الورق

‘ حŒ Úمع أŸوأجهة ألثانية من هذأ ألدور

ب Úنادي مولودية أ÷زأئر وفريق إأ–اد عÚ
ألبيضشاء وألتي سشتكون Ãلعب  ٥جويلية
أألوŸبي بالعاصشمة .ورغم أأن ألعميد Áر
بفÎة جيدة من خÓل ألنتائج أÙققة
مؤوخرأ ‘ ألدوري أÙلي ،إأل أأن أŸوأجهة
تبقى صشعبة ومبنية على كل أإلحتمالت Ãا
أأن أŸوضشوع يتعلق بالسشيدة ألكأاسس وأ÷ميع
يريد ألذهاب بعيدأ من خÓلها ولهذأ يجب
على عناصشر أŸولودية عدم إأسشتصشغار أÿصشم
مهما كان حجمه لتفادي أأي مفاجأاة .بينما
يسشعى فريق ع Úألبيضشاء لإÓطاحة بصشاحب
أÈÿة وألتجربة ‘ مباريات ألكأاسس من أأجل
بلوغ ألدور ربع ألنهائي وتأاكيدهم للنتائج
أÙققة ‘ طبعة هذأ أŸوسشم ،خاصشة أأنهم

سشيلعبون بدون ضشغط بالعودة إأ¤
معطيات أŸوأجهة .أأما أŸبارأة
ألثالثة لظهÒة ألغد سشتكون ب Úأأمل
ع Úمليلة وودأد تلمسشان Ãلعب هذأ
أألخ Òوألتي يريد من خÓلها ألناششط
‘ ألقسشم أألول بلوغ ألدور أŸقبل من
أŸنافسشة من أأجل وضشع حد لسشلسشلة
ألنتائج ألسشلبية ألتي طالته ‘ ألبطولة
ألوطنية .ومن جهة أأخرى إأهدأء
ألتأاهل ÷ماهÒه Ãا أأنه سشيلعب ‘
ألديار وأسشتغÓل غياب أÈÿة عند
عناصشر ألضشيوف من أأجل –قيق ألفوز
رغم أأن ألوضشع يختلف وألذي يعرف
كيف يسش Òأللقاء هو ألذي يفوز ‘
أألخ .Òبينما يدخل عناصشر أأمل ع Úمليلة
أŸبارأة بدون ضشغط وهدفهم –قيق ألتأاهل
على حسشاب ألودأد أŸرششح بنسشبة كبÒة على
ألورق للوصشول إأ ¤أألدوأر أŸتقدمة .

الÈنامج
ألسشاعة ألـ - ١٥,٠٠مولودية وهرأن  -أأوŸبي ألششلف Ãلعب
بوعقل
مولودية أ÷زأئر  -إأ  .ع Úألبيضشاء Ãلعب ٥
جويلية
ودأد تلمسشان  -أأ  .ع ÚأŸليلة Ãلعب ألعقيد
لطفي

مولودية وهران وأاولمبي الششلف

الجمعية  ..عين على الكأأسس وأاخرى لترسسيم البقأء
يراهن الجمهور الششلفي على
اإلسشتفاقة األخيرة لزمÓء
مسشعود في لقاء البطولة
بعد تسشجيله فوزين
متتاليينئإلفتكاك تاششيرة
التأاهلألطوار السشيدة
الكأاسس التي تبقى من النكهة
التي يعششقها الششلفاوة رغم
معاناة البطولة.

الششلف /و.ي.أاعرايبي
ألعمل في هدوء وأإلبتعاد عن
ضشغط ملعب بومزرأق تكششفه
ألتدريبات ألتي يقودها ألجهاز
ألفني تحت قيادة بن ششوية ألذي
يكون قد كسشب ثقة أألنصشار
إلخرأج سشفينة أألولمبي من
ألمياه ألهوجاء لمياه وأد ألششلف
ألذي كاد أأن يعصشف بالفريق.
غير أأن قصشة لقاء ألكأاسس وإأن كان
ألجانب ألرسشمي بما فيه

ألمسشيرون ل يركزون على
ألمغامرة في لقاء ألكأاسس مع
ألحمرأوة ألذين لهم حكاية مع
أألولمبي ،فإان ألتسشتر ورأء
ألتصشريحات من هؤولء ل تعد
سشوى من باب إأخفاء أأورأق يريد
بن ششوية أسشتغÓلها لكسشب ثقة
ألجمهور ومنحه ألتاششيرة قصشد
عودته ألى ملعب بومزرأق
لمسشاندته في أللقاءأت ألمتبقية
أألربع بعقر ألديار مع حصشد
نقاطئ أأخرى من أللقاء ألتي
يلعبها خارج ميدأنه ،وألتي في
نظر ألمتتبعين تعد تأاششيرة
ألتأاهل إأحدى أأورأقها لمصشاحبة
ألششلفاوة لفريقهم كما حدث في
برج بوعريريج أأين عاد زمÓء
عوأمري بكل ألزأد .فاللقاء مع
ألحمرأوة ومع هذه ألششحنة ألتي
لم تنطف رغم هدوء ألعاصشفة
وألتصشالح ألذي تم بين ألفريقين
إأل أأن ألتوأبل ألتي سشبق سشردها

سشتكون ألششحنة ألتي تدفع زمÓء
مسشعود مع أحتمال غياب ألزأوي
سشمير عن أللقاء ألى دخول لقاء
ألحمرأوة بكل أإلمكانيات للظفر
بالتأاششيرة ألتي يطالب بها
ألجوأرح .وكم سشتكون ذأت حÓوة
لو عرف إأينقا ألمتأالق في أللقاء
ألودي مع أولمبيك وأد ألفضشة
ألذي هز ششباكه ألÓعب
ألكاميروني بهدف أأثبت أأنه
صشاحب حسس للتهديف رفقةئ
فرحي رجل لقاء ألبرج .وهي
ألعوأمل ألتي

تجعل تفاصشيل أللقاء تلعب على
جزئيات أأمام ألمدرب ألسشابق
للششلفاوة سشليماني ألذي يعرف
بيت أألولمبي كثيرأ .ولعل ألسشÓح
ذو حدين في مثل لقاء ألششلفاوة
وألحمرأوة ألذي سشيعد بالكثير
هذأ ألجمعة بعدما وفرت
ألجهات ألمعنية كل ألظروف
إلجرأء لقاء في ألقمة مع تنقل
ألجمهور لمسشاندة فريقه.

مختار هششام ـ اتحاد العاصشمة لـ «الششعب» :

سسعيد بهدفي األول  ...و سسنلعب مبأراة الموسسم امأم الحراشس
بعد تسشجيله الهدف الثاني لفريقه ،
في أاول مششاركة هذا الموسشم بأالوان
إاتحاد العاصشمة  ،إاقتربنا من المهاجم
الششاب في صشفوفأاصشحاب الزي األحمر
و األسشود « مختار هششام »  ،الذي لم
يخف سشعادته الكبيرة بتسشجيله هدفه
األول في أاول مششاركة له مع اإلتحاد ،
و أاكد بأان مباراة الكأاسس أامام الحراشس
هي مباراة الموسشم..

حاوره  :محمد فوزي بقاصص
تصشوير  :عباسص تيليوة

الششعب  :تمكنتم من التأاهل بسشهولة
كبيرة بعدما حسشمت األمور في مباراة
الذهاب ؟
مختار هششام  :صشحيح ألموأجهة كانت
ششكلية  ،حيث كما قلت نتيجة ألذهاب كانت
كبيرة جدأ و هو ما جعلنا نلعب بسشهولة كبيرة
 ،كما أأن ألمدرب أأرأح كل ألÓعبين
أألسشاسشيين  ،و كانت فرصشة لنا نحن ألبدلء و
ألÓعبون ألذين لم يتم أإلعتماد علينا في
مباريات ألبطولة و ألكأاسس لكسشب وقت لعب ،
كما أأنها سشمحت لأÓسشاسشيين بالمثول للرأحة
و ألتحضشير ألجيد للمبارأة ألمقبلة أأمام إأتحاد

ألعدد
١٦٠٤١

ألحرأشس.
سشاهمت في فوز فريقك أامام البقعة
األردني  ،في أاول مششاركة سشجلت أاول
هدف بأالوان إاتحاد العاصشمة  ،ما
إاحسشاسشك ؟
¯ ألحمد لله على ذلك  ،أأنا مهاجم و مهمتي
تسشجيل أألهدأف وكان لي ذلك  ،بعد مسشاعدة
زمÓئي في ألمبارأة أأمام ألبقعة أألردني  ،و
تمكنت من تسشجيل ألهدف ألثاني في أللقاء  ،و
رغم أأن ألمقابلة كانت ششكلية و غاب عنها
جمهور أإلتحاد  ،إأل أأني سشاهمت رفقة
ألمجموعة ألمششاركة في تأاهل ألفريق إألى
ألدور ألنصشف ألنهائي  ،و أأتمنى أأن يمنحني
ألمدرب فرصشا أأخرى  ،كي أأتمكن من تسشجيل
أأهدأف أأخرى سشوأء في كأاسس أألندية ألعربية
أأو ألبطولة ألوطنية و حتى كأاسس ألجزأئر لما
ل.
تنتظركم مباراة قوية يوم السشبت
المقبل أامام إاتحاد الحراشس في كأاسس
الجمهورية  ،كيف ترى اللقاء ؟
¯¯ بطبيعة ألحال بعد تضشييع أللقب بنسشبة كبيرة
 ،و إأبتعاد وفاق سشطيف عنا بفارق  ١٢نقطة ،
أأصشبحت مبارأة ألدور ثمن ألنهائي أأمام إأتحاد
ألحرأشس أأكثر من مصشيرية للفوز بها و ألتاهل
إألى ألدور ألثمن ألنهائي من ألطبعة و لما ل
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رابطــــةأابطـــــالإافريقيــــــــــا (إاياب)

غـ ـ ـ ـ ـدا:أاولمبي ـ ـك نيأم ـ ـي ـ شسبيبـ ـة بجأيـ ـة
الششبيبــــة للتأاكـــــيد و تحقيــــق التـــأاهـــل
سشتكون ششبيبة
بجاية غدا الجمعة
على موعد مع اللقاء
الذي سشيجمعها
بفريقأاولمبيك
نيامي،ئئفيإاطار
مباراة العودة للدور
التمهيدي من رابطة
أابطالإافريقيا ،حيث
سشيرمي البجاويون
بثقلهم منأاجل
تششريف الكرة
الجزائرية ،من خÓل العودة بتأاششيرة
التأاهل للدور القادم ،بعد الفوز
الثمين الذي حققهأابناء قورايا في
لقاء الذهاب بنتيجة . ٠ / ٣

بجاية  :بن نوي
وحسشب أألصشدأء ألتي تلقتها جريدة «ألششعب»

فإان ألمدرب جياني
يقوم
سشوليناسس
بتحضشيرأت مكثفة
تحسشبا لهذأ ألموعد،
حيث يعالج ألنقائصس
ألتي وقف عليها في
لقاء ألجولة ألفارطة
من ألبطولة ،وبالتالي
ألوصشفة
إأيجاد
لتحقيق
ألمثلى
أيجابية،
نتيجة
هذأئنظرأ ألهمية
ألموأجهة
هذه
بالنسشبة لرفاق ألقائد زأفور .وقد طالب
ألتقني ألفرنسشي من لعبيه ضشرورة أحترأم
ألمنافسس وأأخذ أألمور بجدية ،سشيما أأن
ألفريق سشيخوضس مبارأة في غاية أألهمية،
ألن أأصشحاب أألرضس سشيسشعون بدورهم
لتحقيق ألفوز ،مما يتطلب أأخذ أألمور بجدية
وعدم ألتهاون من أأجل تحقيق ألفوز وألتأاهل.

مقاتلي :

سسنكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون في المسستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى المطل ـ ـ ـ ـ ـ ـوب
أأكد ألÓعب مقاتلي أأن فريقه لن يرضشى عند
موأجهة أأوŸبيك نيامي غدأ أ÷معة بغÒ
ألفوز وألظفر بالنقاط ألثÓثة ،ألتي تعد
ضشرورة حتمية للتأاهل إأ ¤ألدور ألقادم،
مششÒأ ‘ ذأت ألسشياق أأن زمÓءه وأعون
باŸهمة ألتي تنتظرهم وقد حضشروأ جيدأ
لهذأ أŸوعد ،وبÎكيز ششديد وجدية منقطعة
ألنظ ،Òحيث ل يتحدثون سشوى بلغة ألفوز،
وعن ألكيفية أŸناسشبة ألتي –قيق ألهدف
أŸسشطر ◊سشم تأاششÒة ألتأاهل إأ ¤ألدور
ألقادم ،وهو ما يؤوكد أإلصشرأر ألكبÒ
للبجاويŒ ‘ Úاوز عقبة أأوŸبيك نيامي بكل
قوة.
كيف هي األجواء قبل لقاء الغد؟
¯¯ ‘ أ◊قيقة تسشود ألتششكيلة ألبجاوية أأجوأء
رأئعة ،حيث Œري ألتحضشÒأت كما ينبغي،
وألكل عازم على تششريف ألكرة ألبجاوية ،من
خÓل ألتأاهل للدور ألقادم.
ل ششكأان الفريق جاهز لهذه اŸباراة؟
¯¯ بالطبع نحن جاهزون وعازمون على –قيق

نتيجة ترضشي أألنصشار،ئئومعنوياتنا مرتفعة
بعد ألتعادل خارج ألديار أأمام ألعلمة،
وسشÔمي بقوة من أأجل ألفوز وموأصشلة
أŸسشÒة ‘ رأبطة أأبطال إأفريقيا.
وكيف ترى اللقاء؟
¯¯ ل ششك أأن أللقاء سشيكون صشعبا كوننا نلعب
خارج ألقوأعد ،كما أأن معظم ألÓعب⁄ Ú
تكن لهم أÈÿة ألكافية ‘ مثل هذه
أŸنافسشة ،وعليه فا÷ميع مطالبون
Ãضشاعفة أÛهودأتئوتسشي ÒفÎأت أللقاء
بذكاء وحنكة .خاصشة أأن ألتأاهل يبدو لصشا◊نا
بالنظر إأ ¤ألفوز –قق ‘ لقاء ألذهاب .ومع
هذأ يجب علينا وضشع أألرجل على أألرضس .
كلمة لأÓنصشار....
¯¯ سشنعمل على إأسشعاد أأنصشارنا من خÓل ألفوز
وألتأاهل ،ونأامل أأن نكون ‘ أŸسشتوى
أŸطلوب.

بن النوي ت

تجديد الهيئات الرياضشية

الجيدو :انتخأب مأتي مسسعود رئيسسأ لÓتحأدية
أنتخب ألسشيد ماتي مسشعود رئيسشا جديدأ
لÓتحادية ألجزأئرية للجيدو لعهدة أأولمبية
جديدة ( ٢٠١٣ـ  )٢٠١٦خÓل ألجمعية ألعامة
ألنتخابية ألتي أنعقدت أأمسس بقاعة
ألصشحافة ألتابعة للمركب ألولمبي محمد
بوضشياف (ألجزأئر) .وتحصشل ألسشيد ماتي
مسشعود على مجموع  ٥٣صشوتا من مجموع
أل ٥٥صشوتا ألمعبرعنها من قبل أأعضشاء
ألجمعية ألعامة ألمششكلة من  ٨٢عضشوأ .وقد
أمتنع عضشوأن عن ألتصشويت .ويأاتي ألسشيد
ماتي مسشعود خلفا للرئيسس ألسشابق لÓتحادية
علي بن جمعة ألمنتهية عهدته .ويضشم
ألمكتب ألفيديرألي ألجديد عششرة أعضشاء هم

على ألتوألي :ألهاين حزمون (قسشنطنية)
وزروقي كريم (وهرأن) وخوجة عادل (ميلة)
وعبتوت نور ألدين (ألجزأئر) و لفوف خالد
(ألبليدة) وعيسشى بوكرأع (غردأية) ولوماني
طاهر (معسشكر) ومذكور عبد ألقادر(سشعيدة)
و نايلي محمد ناصشر (عنابة) وعبد ألقادر
لعرأبي (ألبويرة) .يذكر أن ألجمعية ألعامة
ألنتخابية لÓتحادية ألجزأئرية للجيدو ألتي
كان مقررأ أجرأؤوها يوم ألجمعة  ١٥فيفري
تم ألغاؤوها بسشبب «توأجد أأششخاصس بالقاعة
أجانب عن ألجمعية ألعامة وليسشت لديهم
صشفة ألعضشوية طبقا للقوأنين ألتي تحكم
ألفيديرأليات».

أالعاب القوى:

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوراسس يخل ـ ـ ـ ـ ـ ـف بلحجـ ـ ـ ـ ـوج ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ألحصشول على كأاسس ألجمهورية نهاية ألموسشم
 ،ألبطولة كانت ألهدف أألول لنا في ألموسشم ،
أآلن إأنقلبت أألمور و أأصشبحت ألكأاسس ألهدف
ألمسشطر أألول لنيله نهاية ألموسشم  ،لذأ
فالمقابلة أأمام إأتحاد ألحرأشس سشتكون كبيرة و
مصشيرية للفريقين كون ألحرأششية كذلك
يبعدون عن ألوفاق بسشبع نقاط و من ألصشعب
ألوصشول إأليهم .كما أأننا سشنحاول مباغتتهم و
تعميق جرأحهم بعد ألهزيمتين ألمتتاليتين
أأمام كل من جمعية ألششلف و ودأد تلمسشان  ،و
في حالة ألتأاهل على حسشابهم سشنلحق بهم
أإلنهزأم ألثالث  ،و هو ألذي سشيسشمح لنا نحن
بالتصشالح مع أأنصشارنا و لما ل ألفوز عليهم
ثÓث أأيام بعد ذلك في مبارأة ألبطولة و
أإلقترأب أأكثر من ألمركز ألثاني.

أنتخب ألسشيد عمار بورأسس
رئيسشا جديدأ لÓتحادية
ألجزأئرية للعاب ألقوى
للعهدة أألولمبية ( ٢٠١٣ـ
 )٢٠١٦خÓل ألجمعية ألعامة
ألنتخابية لÓتحادية ألتي
عقدت أليوم ألربعاء بفندق
ألمهدي (سشطاوألي ألجزأئر).
وحصشل ألرئيسس ألجديد
لÓتحادية ألجزأئرية للعاب
ألقوى على مجموع  ٥٥صشوتا
من بين أل ١٠٠صشوت ألمعبر
عنها من أأعضشاء ألجمعية
ألعامة ألمششكلة من  ١١١في ألمجموع متفوقا
على منافسشه ياسشين لوعيل ألذي حصشل على
 ٤٠صشوتا فيما عرفت عملية ألنتخاب
تسشجيل  ٥أأصشوأت ملغاة .وكان ألبطل
ألولمبي لمسشافة أل ١٥٠٠متر من بين

ألعضشاء أل ١٠٠ألذين
ششاركوأ في عملية
ألتصشويت .وبهذأ يخلف
ألسشيد عمار بورأسس على
رأأسس ألهيئة ألفدرألية
ألسشيد بدر ألدين
بلحجوجة ألذي قرر عدم
ألترششح لعهدة جديدة.
ويذكر أن ألجمعية ألعامة
ألنتخابية عقدت للمرة
ألثانية في ظرف أأسشبوع
بعد أن أأسشفرت ألجمعية
ألنتخابية ألولى ألتي
عقدت يوم ألخميسس ألمنصشرم عن تعادل
ألمترششحين لمنصشب رئاسشة ألهيئة ألفدرألية
ب ( ٤٦صشوت لكل مترششح).
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ثقافة

ألخميسس ٢٨فيفري  ٢٠١٣م
ألموأفق لـ  ١٨ربيع ألثاني ٤١٤٣هـ

ألعدد

١٦٠٤١

عرضس فيلم «حلم النسشور» بدار الثقافة ميلة

''الششعب'' تنقل ششهادات من عرفوه

المخرج حازورلي ينتظر الموافقة النهائية لفيلم ''الدخÓء''

من البسشاطة صشنع كاتب ياسشين العظمة

نظم مسشاء ،أاول أامسس ،نادي السشينما
والسشمعي البصشري التابع لدار الثقافة
مبارك الميلي بولية ميلة ،أامسشية
سشينمائية مع المخرج السشينمائي محمد
حزورلي مع عرضس لفيلم ''حلم
لمير عبد
النسشور'' حول ششخصشية ا أ
القادر ،بحضشور والي الولية وجمهور
لعمار ،وعبر المخرج
ميلة من كل ا أ
حزورلي عن فرحه للقاء جمهور
لخصس الششباب الذي كان
ميلة ،با أ
حاضشرا بقوة.

أاديــــب تجــــاوزت ششهـــــرتـــه الحـــــدود
أاسشدل أامسس السشتار على الطبعة الرابعة للمنتدى الدولي حول حياة الكاتب ياسشين بزيارة الوفد المششارك لبلدية حمام
النبائل ( ٤٠كلم عن عاصشمة الولية) ،منطقة ذات طبيعة جبلية وعرة تتخللها المجاري المائية ومسشاحات ششاسشعة تمتاز
بتنوع الغطاء النباتي أابهرت الزائرين ،حيث دعا المششاركون إالى تأاسشيسس مجلسس علمي يحمل اسشم كاتب ياسشين وتخصشيصس
رواق يضشم أاعماله.

قالمة :اآمال مرابطي
خÓل زيارة''ألشصعب'' للمنطقة
رفقة ألوفد ألمشصارك ألمتكون من
مثقفين جزأئريين وأأجانب تم
عرضس ألكثير من ألحقائق ومدى
أرتباط أأ’ديب بالمنطقة ،تتخللها
معلومات تخصس ألنصصب ألتذكاري
ألذي تم تدشصينه سصنة ، ٢٠٠٩ألذي
تعود فكرة أنشصائه للسصيد جمال
شصادلي ألذي أبدع في تشصكيله
بجعله رمزأ للمنطقة .صصرح
جمال شصادلي لـ ''ألشصعب'' وألذي
كان بمثابة مرشصد سصياحي ،بأان
ألنصصب ألتذكاري بقلب بني كبلوت
بعين غرور يبرز حياة كاتب
ياسصين ،ولما له مكانة روحية
وتاريخية ،حيث تم ربط ألفكرة
بين ألمنطقة وحياة أأ’ديب
أ’جتماعية ومؤولفاته ألفكرية
وألتاريخية ،ألتي تبرز مدى
أرتباطه روحيا وأعتزأزه بأاصصله
وقبيلته بني كبلوت .يتكون
ألمجسصم من أأعمدة تحيط
بقاعدته ،وألتي تشصير إألى عدد
من ألعائÓت ألتي تفرقت نتيجة
لÓسصتعمار ،حيث قام جمال
بنقشس حرف ألكاف بأاسصلوب فني،
وقال ذأت محدث ''ألشصعبئ''في رد
عن أأسصئلتنا ،أن حرف ألكاف له
د’لة تجمع بين قبيلة بني كبلوت،
عائلةئ كاتب  ،وكاف ألسصايح،
وهدفنا تشصجيع ألبحوث ألعلمية
ألفكرية بإابرأز ألرجل ألذي جسصد
ألتاريخ في روأيته ،حيث وجدت
Óدب
صصدى عالمي وأأضصافت ل أ
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ميلة :فارسس مدور

وعن تقييمه للقاء أأكد ألمخرج لجريدة
''ألشصعب'' أأن أللقاء كان في ألمسصتوى ،مضصيفا
إألى ذلك بأانه كان ينتظر تلك أللحظة ،حيث
أأحسس بأامل كبير موجود في شصباب ألو’ية،
وإأرجاع ألشصباب إألى هويته من خÓل أأ’عمال
ألسصمعية ألبصصرية وفتح باب آأخر ’سصترجاع
ألتاريخ ويعاد إأليه ،ومن خÓل هذأ أللقاء
’حظ حزورلي أأن ألشصباب كان متهما بأانه
غير مهتم بالتاريخ لكن ما إأذأ فتح له ألباب

حتى تهافت على مثل هذه ألنشصاطات و
أأ’عمال ،ليبقى ألشصباب يسصترجع ألتاريخ
خاصصة و’ية ميلة ألمعروفة بتاريخها
وأأبطالها كعبد ألحفيظ بوألصصوف و لخضصر
بن طوبال ومبارك ألميلي وغيرهم ألذين من
ألممكن إأنجاز أأفÓم وأأشصرطة وثائقية طويلة
عن حياتهم وبطو’تهم ،متمنيا أأن يكون لها
ألحظ في أإ’خرأج وتبرمج كما خÓل هذه
أ’سصتقÓل،
بخمسصينية
أ’حتفا’ت
وقسصنطينة عاصصمة ألثقافة ألعربية لسصنة
 ،٢٠١٥أأما بالنسصبة عن أأعماله ألسصينمائية
Óخرأج ،فأاكد حزورلي أأنه لم
وأعتزأله ل إ
يعتزل و لكن كان يرأجع نفسصه حول ألعمل
ألسصينمائي ألذي كان يقدمه ،وعبر عن رغبته
حول عودته للعمل ألسصينمائي خÓل
Óمير عبد
مشصاهدته للشصريط ألوثائقي ل أ
ألقادر .أأكد ألمخرج حزورلي أأنه سصيقوم
بإاخرأج فيلم سصينمائي طويل بعنوأن
''ألدخÓء'' و ألمسصجل بوزأرة ألثقافة في
أنتظار ألحصصول على ألموأفقة ألنهائية و
ألبدء بالعمل في إأخرأجه خÓل شصهر أأفريل
ألقادم ،بتقنيات جديدة و رؤوية جديدة.

لكتششاف المبدعين في مجال الغناء والموسشيقى

ألعالمي ألكثير وألجديد من
أأسصلوب وأأفكار ،ونحن نعمل على
إأبرأز هذأ أإ’رث ألثقافي ،ألذي
يعبر عن أأصصالة ألجزأئر بعرضس
ألحقائق هناك حول كاتب ياسصين
من قبل أأشصخاصس عايشصوه وتأاثروأ
به .وأأضصاف في حديثه لـ ''ألشصعب''
بأان جمعية ترقية ألسصياحة
وألتنشصيط ألثقافي ألمنظمة
للملتقى ألدولي في طبعتها
ألرأبعة حول حياة أأ’ديب
وألحركة ألوطنية تعمل على إأبرأز
هذأ أإ’رث ألثقافي ألذي يدرسصئ
بالجامعات ألعالمية ،وتقوم
بإاحيائه من أأجل دعم ألمجال
أأ’دبي للمختصصين لمعرفة
ألحقيقة وأ’صصل في مؤولفات
أأ’ديب ،أ’نه ''هناك ألكثير من
يزعم وأأورد بأان أأصصولهئ قبائلية''،
حيث أأكد أأن أأهل قرية عين غرور

يعتزونئ به ويفتخرون بكتاباته
خاصصة بعدما وجدت صصديئ
وخرجت من ألحدود ألجزأئرية ،
فحسصبهم لم ينكر أأصصله وقبيلته
بني كبلوتئ.
كما أأكد لنا أأحد أأقربائه ألمدعو
عليئكاتبئان أأ’ديب ألرأحل من
قبيلة بني كبلوت بحمام ألنبائل،
ووألدته من علمته ألترأث
ألشصفهي وألشصعر ،وكان كثير
ألتنقل وزأر ألعديد من
ألبلدأن،ئوعند مجيئه لحمام
ألنبائل وضصع خيمة و وقتها لم تكن
ألطريق  ،مضصيفا أ’ديب ألرأحل
كان كثير ألترددئعلى منزلي
خاصصة في ألفترة ألممتدة بين
 ١٩٦٤ألى  ،١٩٨٩كما أن ألجميع
شصهد له بطيبته وكرمه ومحبته
للناسس ،حيث كان يقتسصم كل ما
يملك مع ألناسس ألفقرأء .وأأضصاف

بأان كاتب ياسصين أأصصله شصاوي
يحب ألمرأأة ألعربية ألبربرية
ألمحافظة،ئ فرغم تفتحه على
ألمجتمعات ألغربية وتنقÓته
ألكثيرة عبر ألمدن إأ’ أأنهئأارأد
أمرأة تشصبه وألدته.
Óشصارة ،فإان ألطبعة ألرأبعة
ل إ
للمنتدى ألدولي حول كاتب ياسصين
ألمنظم من طرف جمعية ترقية
ألسصياحة وألتنشصيط ألثقافي
لو’ية قالمة برعاية من وزأرة
ألثقافة وألتي تدخل هذه ألسصنة
في إأطار أ’حتفا’ت بالذكرى ألـ
’ ٥٠سصتقÓل ألجزأئر خرجت
بتوصصيات حيث دعا فيها
ألمشصاركون فيها بتأاسصيسس مجلسس
علمي مغاربي با’ضصافة ألى
تخصصيصس روأق بالمكتبة خاصس
بمؤولفات كاتب ياسصين.

لششعاع الثقافي تفتح موسشمها الموسشيقي
الوكالة الجزائرية ل إ

''تششاسس'' تمـ ـت ـ ـع الجمه ـ ـور بال ـ ـ ـفن الغجـ ـ ـري قريبً ـ ـا
لششعاع
تفتتح الوكالة ا÷زائرية ل إ
الثقا‘ موسشمها اŸوسشيقي لهذا العام ،مع
الفن الغجري ،الذي سشتنقله فرقة
''تششاسس'' القادمة من قلب رومانيا‘ ،
حفل تلتقي به مع ﬁبي هذا الطابع
بقاعة ابن زيدون برياضس الفتح ‘ الـ
 ٥مارسس.
سشمÒة ÿذاري
سشيكتششف ا÷مهور ا÷زائري ‘ سشهرة
فنية برياضس الفتح ،حسشب بيان تلقت
''الششعب'' نسشخة منه ،من خلل فرقة
لخوة ''دوميÎو '' ثراء و
التي يقودها ا إ
جمال و تنوع اŸوسشيقى الغجرية ،مع
''تششاسس'' القادمة من قلب رومانيا مهد
هذا القالب الفني ،والتي تتسشم
بديناميكية وحيوية اسشتطاعت أان

تسشحر بها جمهورها الغف.Ò
وقد اسشتمدت موسشيقى الغجر عاŸيتها
من احتكاك ششعبها ،خلل رحلته عÈ
الزمان واŸكان ،بأا◊ان و إايقاعات
لخرىﬁ ،افظة رغم كل
الثقافات ا أ
ششيء على بصشمتها اŸميزة وهويتها،
حيث يتميز العازف الغجري دائما

@ ايت منقÓت في حفل تكريم يحياتن
يحيي أليوم على ألسصاعة ألسصادسصة
مسصاء بقاعة أ’طلسس بباب ألوأد
كل من ألفنانين لونيسس أيت
منقÓت ،فريد فرأقي ،ناصصر
مقدأد ،آأمال زأن حف Óفنيا ،في
إأطار ألوقفات ألتكريمية ألتي
تخصصصصها وزأرة ألثقافة وألديوأن
ألوطني لحقوق ألمؤولف وألحقوق
ألمجاورة  ،حيث تكون أ’لتفاتة هذه ألمرة إألى ألمطرب
ألقبائلي آأكلي يحياتن ،ويسصلم له ألتكريم وزيرة ألثقافة
خليدة تومي.

@ عرضس بالتعاون مع المعهد اليطالي بالموقار
تحتضصن أليوم بدءأ من ألسصاعة ألسصادسصة مسصاء قاعة
ألموقار عرضصا فنيا بالتعاون مع ألمعهد ألثقافي
أ’يطالي بالجزأئر.

بطريقة عزفه الفريدة
واŸتجذرة ‘ أاعماق ثقافته.
Œوب بنا فرقة ''تششاسس'' ‘
رحلة موسشيقية ع Èأاوروبا
الششرقية رفقة أابناء الريح،
حيث أاضشافت أاناقة وطابعا
خاصشا للموسشيقى التقليدية
الغجرية ،من ''جنغو رينهارت''
إا ¤نوع ''الفلمنكو'' ،مرورا
بأانغام أاوروبا الششرقية.
تتكون الفرقة من عاز‘ الكمان
فاسشيل دومي ،Îو فنال دوميÎو،
عازف الفلوت والقيتارة بيني جوليان
توما ،البيانو فلوريان دوميÎو ،أاما
الغناء ،فيعود ا ¤يونوت بيغز.
لششارة يبلغ سشعر التذكرة  ٥٠٠دج،
ل إ
تباع على مسشتوى قاعة ابن زيدون.

الديـوان للثقافة واإلعÓم يطلق برنامج ''مواهب ''٢٠١٣
أاطلق الديوان الوطني
لعلم برنا›ا
للثقافة وا إ
فنيا –ت ششعار ''مواهب
 ،''٢٠١٣الذي يهدف إا¤
اكتششاف اŸواهب الصشاعدة
من الششباب من ﬂتلف
وليات الوطن ‘ ›ال
الغناء ،وذلك بالتنسشيق مع
لذاعة الوطنية
ا إ
والتلفزيون ا÷زائري..

هدى بوعطيح
تصصوير :فواز بوطارن

أأكد مدير أ’تصصال بالديوأن
ألوطني للثقافة وأإ’عÓم سصم Òمفتاح ‘
تصصريح لـ ''ألشصعب'' أأن ألÈنامج هو وليد
حاجتهم كمؤوسصسصة ثقافية إأ ¤موأهب شصابة،
وأأيضصا حاجة أ÷مهور أ÷زأئري إأ¤
إأبدأعات جديدة و‘ نفسس ألوقت حاجة
ألشصباب للتأاط Òو فضصاء للتعب ،ÒمشصÒأ إأ ¤أأن
هذأ ألتزأوج ب Úهذه أ◊اجات هو ألذي حتم
عليهم ألتفك Òبجدية ‘ خلق هذأ ألÈنامج
ألذي يكون مرة كل  ١٥يوما’ ،حتضصان
أŸبدع Úأ÷زأئري ،Úخاصصة فئة ألشصباب
أŸهتمÃ Úختلف ألفنون أ◊ديثة.
وقال إأن ألÈنامج ''يفتح للشصباب ألهاوي
أÛال للتأاط Òوأ’لتقاء مع جمهورهم،
إأضصافة إأ ¤أأن هناك من ألشصاب من بحوزتهم
أألبوما غنائيا ،لكنهم  ⁄يعتلوأ خشصبة أŸسصرح
يوما ،كما سصنفتح لهم فرصصة ألتوأصصل مع
أإ’عÓم إ’برأز موأهبهم'' ،وأعت ÈسصمÒ
مفتاح ألÈنامج وسصيلة لهم كمؤوسصسصة ’كتشصاف
أŸوأهب وإأعطائهم فرصصة أŸشصاركة ‘
أŸهرجانات ،وŸا ’ خارج أ÷زأئر ،كما
حدث مع فرقة ''كامليون'' وألتي كان لها أأول
ظهور ع Èألديوأن ألوطني للثقافة وأإ’عÓم.
وأأشصار مفتاح بأان هذه أŸبادرة سصتكون بادرة
خ ،Òحيث أأصصبحوأ يفكرون بجدية ‘ خلق
برأمج أأخرى مسصتقب Óمشصابهة› ‘ ،ال
أŸسصرح وألشصعر وألفنون ألتشصكيلية ،مؤوكدأ
بأان ألÈنامج ﬂصصصس ‘ طبعته أأ’و ¤للغناء

األجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة الثقـ ـ ـ ـ ـ ـافيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

@ «أابواب الصشمت» يعرضس
بالموقار

@ الركسشترا السشيمفونية تحيي
حف Óب«ابن خلدون»

يكون محبي ألفن ألسصابع أليوم على
ألسصاعة ألثانية زوأ’ على موعد مع
ألفيلم ألسصينمائي «أأبوأب ألصصمت»،
يكون ألعرضس بقاعة ألموقار.

سصتحمل غدأ بدءأ من ألسصاعة
أ’ركسصترأ
مسصاء
ألخامسصة
ألسصيمفونية ألجزأئرية جمهور قاعة
أبن خلدون عبر نغمات متنوعة في مقطوعات كÓسصيكية
عالمية بقيادة ألمايسصترو أمين قويدر.

@«منصشيراط» تعرضس بباتنة
تعرضس أليوم على ألسصاعة
ألخامسصة مسصاء بالمسصرح ألجهوي
لباتنة مسصرحية «منصصيرأط»
للتعاونية ألثقافية ألفنية بور سصعيد
بالعاصصمة.

@ حفل جاز بالمعهد الفرنسشي
يحيي أليوم على ألسصاعة ألسصابعة
مسصاء ألفنان رونود قارسصيا حفÓ
فنيا في نوع ألجاز ،ألحفل يكون
بالمعهد ألفرنسصي بالجزأئر.

Óسصماء
فقط ،حيث أعتمدوأ ‘ أختيارهم ل أ
على ألÈأمج أإ’ذأعية وألتلفزيونية ألتي تهتم
بفئة ألشصباب ،وأأيضصا بعضس ألتغطيات
أإ’عÓمية ،إأ ¤جانب موأقع ألتوأصصل
أ’جتماعي.
وأأضصاف بأان هناك طفرة يحققها هؤو’ء
ألشصباب على موأقع أأ’نÎنت ،خاصصة
أ÷زأئري ،ÚرÃا ’ تعرف ألركح أأو أÿشصبة،
لذلك ـ حسصبه ـ هي بحاجة حقيقية إأ ¤رعاية
وتأاط .Òوعن سصبب أهتمام ألطبعة أأ’و ¤من
برنامج ''موأهب  ''٢٠١٣بالغناء فقط ،على
حسصاب ألفنون أأ’خرى ،ألتي يك Ìفيها
أŸبدعون أأيضصا ،قال إأنه كان يرغب شصخصصيا
على أعتبار أأنه ﬂتصس ‘ أŸسصرح بتعميم
ذلك على ﬂتلف ألفنون ،وأأشصار إأ ¤أأن هناك
تنسصيق ب Úمديرية ألديوأن وأإ’عÓم
وأل›Èة وفكرتهم أأنه بحكم Œربتهم
وبرأ›هم أرتأاوأ أأن تكون ألبادرة بالغناء ألذي
لديه جمهوره ،عكسس ألفنون ألتشصكيلية أأو
ألشصعر ،ومن هنا أأردنا أأن نصصنع هذأ من
ذأك..
Óشصارة ،ألعدد أأ’ول من ألÈنامج ألفني
ل إ
ينطلق ألسصبت أŸقبل بقاعة أأ’طلسس بدءأ من
ألثالثة مسصاء ،وقال سصم Òمفتاح إأن
أ’سصتمرأرية هي أŸهمة ‘ هذأ أ◊دث،
ومهما كانت ألظروف ،فإان ألÈنامج سصيكون
قارأ.

@ حفل فني بـ «الجزائر نيوز»
يحتضصن غدأ على ألسصاعة
ألخامسصة وألنصصف مسصاء فضصاء
«بÓسصتي» بجريدة «ألجزأئر نيوز»
حف Óفنيا لنسصيم دندأن.

@ «زبانة» يعرضس ب «ابن خلدون»
يتوأصصل بقاعة أبن خلدون عرضس ألفيلم
ألسصينمائي«زبانة» لمخرجه محمد سصعيد
ولد خليفة بمعدل حصصتين في أليوم  ١٤سصا ،و ١٨سصا ألى
غاية  ١٦مارسس.

@ «القÓدة السشاحرة» تعرضس بالموقار
يكون أأ’طفال غدأ بدءأ من ألسصاعة ألعاشصرة
صصباحا بقاعة ألموقار على موعد مع ألعرضس
ألمسصرحي «ألقÓدة ألسصاحرة» لفرقة ألسصتار
للجمعية ألثقافية وأأ’ناشصيد مهدية لو’ية تيارت.
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تــــلميذ مدرسســــة ألفرقـــان بالقبـــة في ضسيافـــة «ألشسعب»:

اهتم ـ ـ ـ ـام برسص ـ ـالـ ـ ـ ـة ''أام الج ـ ـ ـرائـ ـ ـ ـد'' في خمسصينيت ـ ـ ـ ـها

قامت مجموعة من تلميد مدرسسة ألفرقان ألخاصسة بالقبة ،وعددهم  ٢٥تلميذأ برفقة ٣أأسساتذة بزيارة عميدة ألصسحافة ألوطنية «جريدة ألشسعب»،
قصسد تعريفهم بخطوأت أعدأدها أنطلقا من مصسدر ألخبر مرورأ بالتنضسيد وأإلخرأج وصسول ألى ألنسسخة ألورقية في صسورتها ألنهائية ،وكذأ ألرقمية
ووضسعها بينأأيدي ألقارئ.

جيهان يوسسفي
تصسوير :عباسس تيليوة
تدخل ألزيارة في إأطار سصلسصلة
ألدروسض وألنشصاطات ألمقررة
عليهم في مادة ألتربية ألمدنية
للطورين ألثاني و ألثالث من
ألتعليم ألمتوسصط ،وتلقى
ألتلميذ شصروحات من طرف
مدير ألتحرير ،ألذي كان في
أسصتقبالهم رفقة رؤوسصاء أأقسصام
ألجريدة ،وألصصحفيين وألعمال.
طاف ضصيوف «ألشصعب» بمختلف
أأقسصام ألجريدة أنطلقا من
قسصم ألتصصحيح وألتصصوير ،حيث
قدمت لهم شصروحات وأفية عن
أأهميته ،سصيما في ظل ألعناية
ألتي حظي بها مؤوخرأ ،نظرأ
للدور ألبارز ألذي يقوم به في
إأضصفاء لمسصة جمالية على شصكل
جريدة «ألشصعب» ،ألى جانب
ألمضصمون وألتدقيق أللغوي
تجنبا لألخطاء و ألهفوأت قبل
صصدور ألطبعة ألنهائية ،وتوجه
تلميذ مدرسصة «ألفرقان»
بعدها ألى أقسصام ألتحرير ،حيث

تمت أ’جابة على أأسصئلتهم
وتزويدهم بأاكبر قدر ممكن من
ألمعلومات ألمتعلقة بكيفية
ألتحرير وأأ’نوأع ألصصحفية
ألمختلفة ،ألتي تبقى صصياغة
ألخبر أأول خطوأت ألعمل
ألصصحفي ..وأنطلقه .وتوجه

بعدها تلميذ «ألفرقان» إألى
ألقسصم ألتقني للتعرف على
كيفية إأخرأج وتركيب ألجريدة
وألوسصائل ألمسصتخدمة في ذلك،
مبديين فضصو’ كبيرأ في معرفة
تفاصصيل أللمسصة أأ’خيرة ،قبل
عملية ألغلق ألنهائي للصصفحات

وتوجيهها إألى ألمطبعة ،حيث
وقفوأ مطو’ للسصتفسصار عن
آأخر ألتقنيات ألتكنولوجية
ألحديثة ألمسصتعملة في ألعملية
ليتم إأفادتهم من طرف
ألمعنيين.
وعكسصت أأسصئلة ألتلميذ،

مـــــدير أألمــــن ألعمــــومي بقيـــــادة ألــــــدرك يكشســــــف:

 ١٤٧حالـ ـ ـ ـ ـة اختط ـ ـ ـ ـ ـافأاطفـ ـ ـ ـ ـال خ ـ ـ ـ ـ ـÓل  ٥سصنـ ـ ـ ـ ـوات
حجـــــز  ٢٦١سســـــلح نــــــاري و ٧٣طـــــنا مــــن ألكيـــــف
أأفاد مدير أألمن ألعمومي
بقيادة ألدرك ألوطني،
ألعقيد طاهر بن نعمان،أأنه
لم يتمإألى غاية أآلن غلق
ملف ألطفلة شسيماء بسسبب
توأجد ألجاني في حالة
فرأر ،حيث تعمل مصسالحه
جاهدة للقبضس عليه ،في
حين تم غلق ملف ألطفلة
سسندسس بعدإألقاء ألقبضس
على ألقاتل في حالة تلبسس،
كاشسفا عن تسسجيل ١٤٧
حالة أختطاف لألطفال
على مر ألـ٥سسنوأت أألخيرة
ألمنقضسية ٤٢،حالة منها
في.٢٠١٢

آاسسيا مني

أأوضصح بن نعمان ،في ندوة
صصحفية نشصطها على مسصتوى
قيادة ألدرك ألوطني ،أأن جرأئم
أختطاف أأ’طفال في ألجزأئر
ليسصت بالجديدة غير أأنها ليسصت
بالحجم ألذي تناولته وسصائل

أإ’علم على خلفية أختطاف
شصيماء ،غير أأنها ظاهرة
تسصتدعي ألحذر وأليقظة أأكثر،
دأعيا في هذأ ألصصدد كافة أآ’باء
و أأ’مهات لحماية أأو’دهم.
وعرج للحديث عن مختلف
ألمنظمة ألعابرة
ألجرأئم
للحدود ألتي من شصأانها أأن تهدد
أمن وطننا ،خاصصة على مسصتوى
ألحدود ألجزأئرية ألمالية ،وكذأ
ألحدود ألشصرقية مع تونسض
وألغربية مع ألمغرب ،وهي نقاط
تسصجل على مسصتوأها عمليات
ته ـ ـ ـريب كبـ ـ ـ ـيرة تخ ـ ـ ـصض ك ـ ـل
من ألمخـ ـ ـ ـدرأت وألمتاجرة غير
باأ’سصلحة
ألشص ـ ـرعية
وألمتفجرأت .
وفي هذأ أإ’طار ،كشصف مدير
أأ’من ألعمومي بقيادة ألدرك
ألوطني عن حجز مصصالحه خلل
ألعام ألمنقضصي  ٢٦١سصلح ناري
من مختلف أأ’نوأع و ٧٣طن من
ألكيف ألمعالج و ٦٥٥أألف قرصض

مهلوسض وأأكثر من  ١٦٥كغ من
ألكوكايين ،وهو ما أأكد ـ حسصبه ـ
خطورة هذه أآ’فة ألتي جعلت
من ألجزأئر بلد عبور لمختلف
ألسصموم وبتصصنيف من ألمنظمات
ألدولية ،وكشصف فيما يخصض
ألتغطية أأ’منية أأن مصصالحه
تغطي  ٨٥بالمائة في ألوقت
ألرأهن.
وكشصف ألعقيد شصعياني ،خلل
أسصتعرأضصه للحصصيلة ألسصنوية
لنشصاط ألشصرطة ألقضصائية للدرك
ألوطني خلل  ،٢٠١٢عن أرتفاع
عدد قضصايا ألجريمة ألمنظمة
بحوألي  ٢بالمائة ،حيث أأعلن عن
 ٧٣٥٩٠قضصية منها  ١٢٤٠٧قضصية
معاينة ٤٢٢١ ،تخصض ألجناية
و ٥٩٢٩٠جنحة ١٨٨٣ ،مخالفة تم
على إأثرها تحرير  ٨١٩٦أأمر
قضصائي تم على إأثرها توقيف
أأكثر من  ٧٧أألف متورط.
وأأبرز شصعياني ،خلل مدأخلته،
أأهم ألقضصايا ألتي ما تزأل تهدد

مدير ألمعهد ألوطني لإلجرأم وأألدلة ألجنائية ببوشساوي:

لم يتمإاحضصـارأاي جثة من ضصحاياإانأامناسسإالى المخبر
ألكشسف عن هوية ألضسحايا أألجانب مطابقة لنتائج عين أميناسس
فّند مدير ألمعهد ألوطني للإجرأم وأ’أدلة
ألجنائية ببوشصاوي ،ما تم تناوله عبر وسصائل
أ’إعلم ألوطنية ،حول أإحضصار جثث ضصحايا
أ’عتدأء أ’إرهابي ألذي عرفته ألمنشصاأة
ألغازية بتغنتورين ألشصهر ألمنقضصي ،موؤكدأ أآن
ألجثث تم ألتعرف علي هويتها بعين أأميناسض
مباشصرة عقب أنتهاء ألعملية.
أأوضصح شصعللي أأن ألعملية ألتي عرفها مركز

بوشصاوي ،فيما يخصض معاينة جنات ألضصحايا،
كانت بطلب من مختصصين أأجانب ،للتاأكد من
ألنتيجة أأكثر ،كاشصفا في هذأ ألمقام أأن ألنتائج
كانت مطابقة للنتائج ألمعلن عنها بعين
أميناسض .وألعملية ـ يقول ـ لم تسصتدع أإحضصار
ألجثث بل عينات منها فقط.

أمن وأسصتقرأر ألوطن على غرأر
ألجرأئم ألخاصصة با’قتصصاد
ألوطني بـ ١٢٠قضصية وألمتاجرة
بالمخدرأت ألتي باتت تشصكل
نسصبة  ٢٥,٣٦بالمائة من ألجريمة
فيها
تورط
ألمنظمة،
 ٦٤,١٦،٤٩٥١بالمائة منهم من
تقل أأعمارهم عن  ٣٠سصنة تم
إأيدأع  ٣٣١٩منهم ألحبسض،
ألتهريب بـ ٤٥٠٦قضصية شصكلت
 ٣٦,٣٢بالمائة من ألجريمة
ألمنظمة ،وتزوير ألسصيارأت بـ٣٤٣
قضصية وألتي تشصكل  ٢,٧٦من
ألجريمة ألمنظمة.
وتحتل عمليات ألتزوير حيزأ
هاما من حجم ألقضصايا ألمعالجة
بتسصجيلها لـ ١٠٣٢قضصية تشصكل
من خللها  ٨,٣٢من ألجريمة
ألمنظمة تورط من خللها ١٤٠١
شصخصض ٤٥٤ ،منهم تم إأيدأعه
ألسصجن ،كما تحدث عن ألهجرة
وأإ’قامة غير ألشصرعية حيث
أأحصصت  ١٧٣٣قضصية شصكلت
 ١٣,٩٧من ألجريمة ألمنظمة.
و أأشصار مدير ألشصرطة ألقضصائية
إألى حجم ألجرأئم ألمسصجلة فيما
يخصض ألتعدي على ألقانون
ألعام ،حيث أأحصصي ٣٦,٤٤٣
قضصية معاينة قابلها ٣٤,٧٧١
متورط ،مثلت  ٤٩,٥٢من
أإ’جرأم ألعام ،و ١٨,٢٩٨قضصية
خاصصة با’عتدأء ضصد ألممتلكات
و ١٤,٩٤٥خاصصة با’عتدأءأت
ضصد أأ’شصخاصض و١٩٠١إأعتدأء
ضصد أأ’سصرة وأآ’دأب ألعامة
و ١٢٩٩قضصية حول أ’عتدأء ضصد
ألسصكينة ألعمومية.

أ’هتمام ألكبير باأ’حدأث
ألسصياسصية ،رغم صصغر سصنهم
حيث لفت أنتباهنا سصؤوأل
أأحدهم وجه ألى رئيسض ألقسصم
ألوطني بشصأان كيفية ألتعامل مع
ألموأضصيع وألقضصايا ألتي تمسض
أأمن وأسصتقرأر ألوطن ،ما يترجم
يقظتهم بالظروف ألصصعبة
ألمحيطة بالبلد ،خاصصة بعد
أ’عتدأء أإ’رهابي أأ’خير على
ألمنشصأاة ألغازية بتيقنتورين إألى
جانب أنتظار ألجزأئر لجيل
كروي بامتياز ،نظرأ للثقافة
ألكبيرة ألتي يتمتعون بها في
ميدأن ألرياضصية .وعكسصت
أسصتفسصارأتهم مدى أ’هتمام
بـ«ألشصعب» ـ أأم ألجرأئد ألعمومية
ـ ألتي ولدت من رحم أنتفاضصة
ألشصعب ألجزأئري من أأجل
ألحرية ..فحملت هذه ألتسصمية،
وظلت وفّية لها عبر رسصالة
ألخدمة
تجعل
إأعلمية
ألعمومية في ألصصدأرة ..وهذأ
أبالتفتح على ألمحيط ألمتغير
بأاسصرع ما يمكن في عالم ألقرية
ألوأحدة ألشصفافة.

تفكيك عصصابة مختصصة في السصطو
علـى المح ـÓت بعـ ـين تم ـ ـوشصنت
تمكنت عناصصر ألشصرطة
ألقضصائية بالتنسصيق مع عناصصر
أأ’من ألحضصري أأ’ول ،ألثاني
وألثالث ،في إأطار مكافحة
ألجريمة بشصتى أأنوأعها من
وضصع حد أ’فرأد عصصابة أأشصرأر
متكونة من ثلثة أأشصخاصض من
بينهم قاصصر قام بزرع ألرعب
في أأوسصاط ألموأطنين بعدة
أأحياء ألمدينة ،مسصتخدمين في
عملياتهم أإ’جرأمية أأسصلحة
بيضصاء ،كانت آأخر عملياتهم
أسصتهدأف محلين تجاريين،
أأ’ول خاصض بالملبسض
ألجاهزة وألثاني بالموأد
ألغذأئية.

يكتبها :توفيق يوسسفي

النزاع صصحراوي مغربي محضس!..
مرة أأخرى عادت إأ ¤ألوأجهة ﬁاولت إأقحام
أ÷زأئر كطرف مباشسر ‘ ألصسرأع ألقائم بÚ
أŸغرب وجبهة ألبوليزأريو حول أسستقلل
ألصسحرأء ألغربية رغمأأنه نزأع صسحرأوي مغربي
ﬁضس ومسسجل رسسميا على مسستوى هيئة أأل·
أŸتحدة وُعِهد منذ سسنوأت Ãعا÷ته إأ ¤أللجنة
أأل‡ية ألرأبعة أÿاصسة بتصسفية ألسستعمار
ع Èألعا.⁄
فقد خرج علينا رئيسس ألوزرأء أŸغربي ‘
تصسريحات إأعلمية بإايحاءأت ‘ ،غﬁ Òلها و‘
حِمل أ÷زأئر مسسؤوولية تعÌ
غ Òسسياقهاُ ،ت ّ
تسسوية ألقضسية ألصسحرأوية وتصسر على أإلشسارة
إأ¤آأنها طرفا ‘ ألنزأع رغمأأن أ◊ديث أإلعلمي
لهةأ أŸسسؤوول كان يدور حول ألتدخل ألعسسكري
‘ ما‹؟
إأن دفاع ألنظام أŸغربي عن ألتدخل ألعسسكري
ألفرنسسي ‘ ما‹ وأإلشسادة به هو دفاع غ Òمباشسر
عن أحتلله للصسحرأء ألغربية ،وﬁاولة لتطبيع
وضسع ‡اثل ،وموقف أ÷زأئر Œاه ألقضسيتÚ
ثابت ووأضسح حيث تتمسسك بدعم جهود حل
ألنزأع ‘ ألصسحرأء ألغربية ‘ إأطار أللجنة
أأل‡ية أÿاصسة بتصسفية ألسستعمار وأحÎأم
حق ألشسعوب ‘ تقرير مصسÒها ،فيما عارضست ول
تزأل تعارضس ألتدخل ألعسسكري ‘ ما‹ إأنطلقا
من قناعتها بضسرورة أسستنفاد كافة أ◊لول
ألسسياسسية قبل أللجوءإأ ¤أسستعمال ألقوة.
لقد تعودت أ÷زأئر على مثل هذه أÙاولت
أليائسسة ألتي تطفو إأ ¤ألسسطح كلما كانت
ألقضسية ألصسحرأوية أأمام أسستحقاقات هامة،
وذلك بهدف ألتشسويشس على أأي –رك أأو مبادرة
إلعادة ألنزأع إأ ¤ألوأجهة و–ريك أŸياه
ألرأكدة ‘ ملف آأخر قضسية تصسفية أسستعمار ‘
ألقارة أإلفريقية أأو –ويل أألنظار عن أألسسباب
أ◊قيقية ألتي تعرقل تسسوية ألقضسية.
لذلك ل نسستغرب هذه ألتصسريحات ألنها تأاتي
بعد أأيام من تأاكيد أألم Úألعام أأل‡ي أأمام
أللجنة أأل‡ية ألرأبعة أÿاصسة بتصسفية
ألسستعمار على أأنه «ل مكان للسستعمار ‘ ألعا⁄
أŸعاصسر ،»..وعقب ﬁاكمة عسسكرية لنشسطاء
سسياسسي Úصسحرأوي Úووصسفت بـ «أŸهزلة»،
وعشسية زيارة مرتقبة للمبعوث أأل‡ي أÿاصس
إأ ¤أألرأضسي ألصسحرأوية أÙتلة وﬂيمات
أللجئ.Ú
لذلك علينا دأئما ألدفاع عن أ◊قيقة..

عين تموشسنت :ب  .م األمين

t o uf i ky o @ ho t m ai l . f r

قائد ألناحية ألعسسكرية أل ٢بمغنية لـ«ألشسعب» :

''تمكنـ ـ ـا مـ ـ ـ ـن تطه ـ ـ ـير  ٢٥١٧٤هك ـ ـ ـ ـتار مـ ـ ـن اأ’لغ ـ ـ ـ ـام''
كشصف قائد ألناحية ألعسصكرية ألثانية ،نهار أأمسض،
في تصصريح صصحفي لـ«ألشصعب» ،على هامشض حفل
تسصليم أأ’رأضصي ألمطهرة من أأ’لغام بالحدود
ألغربية ألذي أأقيم بدأئرة مغنية ،أأن قوأت ألجيشض
ألوطني ألشصعبي قد تمكنت منذ سصنة  ٢٠٠٧من
تطهير  ٢٥١٧٤هكتار من أأ’رأضصي ألوأقعة
بالحدود ألغربية من أأ’لغام ألتي ترجع إألى ألحقبة
أ’سصتعمارية ،هذه أأ’رأضصي ألتي تتوزع على
بلديات بني بوسصعيد ،مغنية ،ألسصوأني وسصيدي
مجاهد ،تم إأزألة  ٤٦١٦٢لغما منها كان موزعا على
طول  ١٨٧كلم .وأأشصار ذأت ألمسصؤوول ،إألى أأن قوأت

أأمن سسكيكدة يعزز
توأجده بالدوأئر

ألجيشض تمكنت من تطهير مئات ألهكتارأت مابين
ألنعامة وتلمسصان هذه ألسصنة ،وتم نزع  ٣٠٠لغم .من
جانب آأخر ،أأشصار ذأت ألمسصؤوول أأن ألجيشض ألوطني
ألشصعبي يلعب دورأ فّعا’ من أأجل تطهير كل
أأ’رأضصي ألحدودية من أأ’لغام وألقضصاء على بقايا
خطي «شصال» و«موريسض» أللذأن دفع ثمنه عشصرأت
ألشصهدأء خلل ألثورة ،وق ّطع أأجسصاد ألمئات من
أأ’برياء بعدها.

تلمسسان :محمد .ب

ا’طاحة بـ ـرئيسس عصصابة التزوير وسصرقة  ١٢سصيارة

“كنت مصصالح أأمن و’ية سصكيكدة من إألقاء
ألقبضض على عنصصر إأجرأمي خط Òمتورط ‘ عدة
قضصايا تتعلق بسصرقة ألسصيارأت وأŸركبات
أıتلفة على مسصتوى و’ية سصكيكدة ،وكذأ
ألو’يات ألشصرقية أÛاورة ويقود عصصابة كبÒة
هي حاليا ﬁل بحث و–ري عن أأفرأدها ،كما
“كنت فرقة مكافحة سصرقة وتهريب أŸركبات

ألتابعة للمصصلحة ألو’ئية للشصرطة ألقضصائية من
توقيف شصخصض يعد من أأخطر منفذي عمليات
سصرقة أŸركبات على مسصتوى ألشصرق أ÷زأئري
يبلغ من ألعمر  ٣٤سصنة ،من ذوي ألسصوأبق
ألقضصائية ،هذأ أأ’خ Òمتورط ‘ سصرقة  ١٢سصيارة،

سسكيكدة :خـــالد .ع

